สรุปขาวประจำในวันที่ 29 ธ.ค. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ+
- กุศโลบาย ทส.ดึง 10 ไมมงคล เขาพิธีพุทธาภิเษก "แผนอนุรักษ&ป(า" พฤกษามหามงคล
( ไทยรัฐ 29 ธ.ค. 63 หนา 9 )
- ทส.ปลุกเสก'10ลานกลาไมมงคล'แจกเป4นของขวัญป7ใหม9ใหคนไทย ( ข9าวสด 29 ธ.ค. 63 หนา 6 )
- ทส.แจกกลาไมมงคลผ9านพิธีเจริญพระพุทธมนต& ( แนวหนา 26 ธ.ค. 63 หนา 10 )
- ทส.แจก10ลานกลาไมมงคล ผ9านพิธีพุทธาภิเษก1ม.ค.64
( ผูจัดการรายวัน 360 > 29 ธ.ค. 63 หนา 17 )
- เครือซีพี - ซีพีเอฟ ชวนคนรุ9นใหม9ปลูกป(า เปลี่ยนโลกสู9ความยั่งยืน ( สยามรัฐ 29 ธ.ค. 63 หนา 6 )
ขาวเว็บไซต+
กุศโลบาย ทส.ดึง 10 ไมมงคล เขาพิธีพุทธาภิเษก "แผนอนุรักษ&ป(า" พฤกษามหามงคล
( ไทยรัฐ 29 ธ.ค. 2563 )
https://www.thairath.co.th/news/society/2003092
กรมป(าไมเปUดยุทธการ "ชิงเก็บก9อน" รับซื้อใบไมแหงพันตัน ลดเชื้อเพลิงแกไฟป(า ( ช9อง7 28 ธ.ค. 63 )
https://news.ch7.com/detail/457916
ทส.เปUด ลดปริมาณเชื้อเพลิง ‘ชิงเก็บก9อน’ 10 จ.ภาคเหนือ ลดไฟป(า-PM 2.5 ( ไทยรัฐ 28 ธ.ค. 63 )
https://www.thairath.co.th/news/politic/2003048
ทส. เปUดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ‘ชิงเก็บก9อน’ 10 จังหวัดภาคเหนือ ลดไฟป(า ลด PM2.5
( มติชน 28 ธ.ค. 63 )
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2504407
ทส.เปUดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง10 จังหวัดภาคเหนือ ( เนชั่น 28 ธ.ค. 63 )
https://www.nationtv.tv/main/content/378811488
รมว.ทส. เปUดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป(าไม ที่แม9แจ9ม จังหวัดเชียงใหม9
( สำนักประชาสัมพันธ&เขต 3 เชียงใหม9 28 ธ.ค. 63 )
https://region3.prd.go.th/topic/news/23045

กรมป(าไม เปUดยุทธการแกไฟป(า “ชิงเก็บก9อน” รับซื้อใบไมแหง 10 จังหวัดเหนือพันตัน ใชดาวเทียม
“โมดิส” กับ “เวียร&” วิเคราะห&พื้นที่สุ9มเสี่ยง ( ผูจัดการ 28 ธ.ค. 63 )
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000132583
รมว.ทส.เปUดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ชิงเก็บเชื้อเพลิง 10 จว.ภาคเหนือ ส9งเสริมชุมชนนำเชื้อเพลิงไป
แปรรูปสรางรายได ช9วยลดการเกิดไฟป(า และลดปริมาณฝุ(นPM2.5 ( ข9าวสด 28 ธ.ค. 63 )
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5625158
เปUดยุทธการแกไฟป(า 'ชิงเก็บก9อน' ใชดาวเทียมวิเคราะห&พื้นที่สุ9มเสี่ยง ( กรุงเทพธุรกิจ 28 ธ.ค. 63)
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914550
เชียงใหม9 !!! มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสาร9วมกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป(าไม
( สยามโฟกัสไทม& 28 ธ.ค. 63 )
https://www.siamfocustime.com/?p=75596
จิตอาสาแม9ฮ9องสอน “จัดทำแนวกันไฟ” กวาดเก็บใบไมเพื่อแปรรูป ในโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรม
ป(าไม ประจำป7งบประมาณ พ.ศ. 2564 ( สำนักประชาสัมพันธ&เขต 3 เชียงใหม9 28 ธ.ค. 63 )
https://region3.prd.go.th/topic/news/23018
จิตอาสาแม9ฮ9องสอน เก็บกวาดใบไมทำปุrยหมัก ในโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป(าไม ปsองกันไฟป(า
หมอกควัน ( ทอล&กนิวส& 28 ธ.ค. 63 )
https://www.talknewsonline.com/310288/
จิตอาสาแม9ฮ9องสอน เก็บกวาดใบไมทำปุrยหมัก ในโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป(าไม ปsองกันไฟป(า
หมอกควัน (สยามรัฐ 28 ธ.ค. 63)
https://siamrath.co.th/n/207947

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
ปีที่: 72
ฉบับที่: 22988
หน้า: 9(บน)
Col.Inch: 91.45 Ad Value: 100,595
PRValue (x3): 301,785
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: กุศโลบาย ทส.ดึง 10 ไม้มงคล เข้าพิธีพุทธาภิเษก "แผนอนุรักษ์ป่า" พฤกษามหามงคล

รหัสข่าว: C-201229009041(29 ธ.ค. 63/02:15)

หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
ปีที่: 72
ฉบับที่: 22988
หน้า: 9(บน)
Col.Inch: 91.45 Ad Value: 100,595
PRValue (x3): 301,785
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: กุศโลบาย ทส.ดึง 10 ไม้มงคล เข้าพิธีพุทธาภิเษก "แผนอนุรักษ์ป่า" พฤกษามหามงคล

รหัสข่าว: C-201229009041(29 ธ.ค. 63/02:15)

หน้า: 2/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/กทม.
วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10989
หน้า: 6(ล่าง)
Col.Inch: 84.50 Ad Value: 92,950
PRValue (x3): 278,850
หัวข้อข่าว: ทส.ปลุกเสก'10ล้านกล้าไม้มงคล'แจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย

รหัสข่าว: C-201229012056(29 ธ.ค. 63/04:31)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/กทม.
วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10989
หน้า: 6(ล่าง)
Col.Inch: 84.50 Ad Value: 92,950
PRValue (x3): 278,850
หัวข้อข่าว: ทส.ปลุกเสก'10ล้านกล้าไม้มงคล'แจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย

รหัสข่าว: C-201229012056(29 ธ.ค. 63/04:31)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: Live/Super บันเทิง
วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3333
หน้า: 17(ขวา)
Col.Inch: 17.81 Ad Value: 21,372
PRValue (x3): 64,116
หัวข้อข่าว: ทส.แจก10ล้านกล้าไม้มงคล ผ่านพิธีพุทธาภิเษก1ม.ค.64

รหัสข่าว: C-201229040079(29 ธ.ค. 63/05:27)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เศรษฐกิจ
วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 24450
หน้า: 6(ล่าง)
Col.Inch: 111.28 Ad Value: 116,844
PRValue (x3): 350,532
หัวข้อข่าว: เครือซีพี - ซีพีเอฟ ชวนคนรุ่นใหม่ปลูกป่า เปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน

รหัสข่าว: C-201229021055(29 ธ.ค. 63/05:07)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เศรษฐกิจ
วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 24450
หน้า: 6(ล่าง)
Col.Inch: 111.28 Ad Value: 116,844
PRValue (x3): 350,532
หัวข้อข่าว: เครือซีพี - ซีพีเอฟ ชวนคนรุ่นใหม่ปลูกป่า เปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน

รหัสข่าว: C-201229021055(29 ธ.ค. 63/05:07)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

กุศโลบาย ทส.ดึง 10 ไมมงคล เขาพิธีพุทธาภิเษก "แผนอนุรักษ%ป'า" พฤกษามหามงคล
1 ม.ค.2564 เป.นวันดีเดย% นับหนึ่ง การเพิ่มพื้นที่ป'าและพื้นที่สีเขียวใหกับประเทศไทยใหได 4 แสนไร5 ภายใน 1 ป6
นี่คือเป7าหมายสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) และเมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ5านมา ทส.ไดจัดงาน
ใหญ5 นั่นคือ พิธีเจริญพระพุทธมนต% “พฤกษามหามงคล” โดยการ นำกลาไมมงคล 10 ชนิด 10 ลานกลาเขาพิธีพุทธาภิเษก
ใหญ5เป.นครั้งแรก ในประเทศไทย รูปแบบเหมือนพิธีปลุกเสกพระเครื่องเพื่อสรางความขลัง
สำหรับตนไมมงคล 10 ชนิด ประกอบดวย พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู5ป'า มะค5าโมง ราชพฤกษ%
และ ทรงบาดาล ทั้ง 10 ชนิดลวนมีชื่อเสียงและมีความหมายที่ดีและเป.นมงคลทั้งสิ้น เช5น...
พะยูง หมายถึง “การพยุงฐานะใหดีขึ้น”
กันเกรา เป.นมงคลแก5ตัวผูปลูก โดยจะช5วยคุมภยันตราย
ตะเคียนทอง หมายถึงมีเงินมีทองสมบูรณ%
ประดู5ป'า เชื่อว5าจะช5วยทำใหเกิดพลังแห5งความยิ่งใหญ5 เพราะประดู5หมายถึงความพรอม
มะค5าโมง หมายถึงมีค5า มีราคา
ทรงบาดาล เชื่อว5า จะทำใหเกิดความยิ่งใหญ5 กวางขวาง เพราะ ทรงบาดาล คือผูเป.นใหญ5แห5งนาคพิภพ
ขนุน หมายถึงหนุนบารมี เงินทอง ใหดีขึ้น ร่ำรวยขึ้น จะมีผูใหการ เกื้อหนุนจุนเจือ
สัก จะทำใหมีศักดิ์ศรี มีบรรดาศักดิ์
ราชพฤกษ% หมายถึง เป.นใหญ5มีอำนาจ เป.นราชาของไม เหนือไมทั้งหลาย
มะขาม ป7องกันสิ่งไม5ดี ปลูกแลวจะทำใหมีแต5คนเกรงขาม
ไมมงคลนามทั้ง 10 ชนิด ถูกนำมาเขาพิธีพุทธาภิเษก ที่กรมป'าไม กทม. โดยมี สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศ และ
รก.เจาคณะใหญ5คณะธรรมยุต และ สมเด็จพระมหาธีราจารย% เจาอาวาสวัดยานนาวา เป.นประธานพรอมพระเกจิชื่อดัง

ร5วมงาน และดำเนินพิธีพรอมกันทั่วประเทศอีก 23 พื้นที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป'าไม กรมป'าไม และ 21 พื้นที่ของสำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ% (สบอ.) กรมอุทยานแห5งชาติฯ จากพระเกจิคณาจารย%มีชื่อเสียงของพื้นที่นั้นๆมาทำพิธี
“การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต%และพุทธาภิเษกกลาไม เนื่องจากเป.นกลาไมมงคล ดังนั้นตองทำพิธีอันเป.นมงคล ทำใหธรรมะ
กับธรรมชาติเป.นเรื่องเดียวกัน โดยหลังจากนี้จะนำกลาไมมงคลทั้ง 10 ลานกลา มอบเป.นของขวัญป6ใหม5แจกจ5ายใหกับ
ประชาชนและทุกภาคส5วนนำไปปลูกตาม บานเรือนของตนเอง ที่ทำงาน ในชุมชนหรือสถานที่ต5างๆ เพื่อความเป.นสิริมงคล
เมื่อประชาชนรับไมมงคลที่ผ5านพิธีสำคัญ จะรูสึกรักหวงแหนปกป7องกลาไม พรอมดูแลรักษาใหเจริญเติบโต เป.นตนไมใหญ5ได
ซึ่งเป.นอีก 1 กุศโลบายสำคัญในการช5วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับประเทศไทยของเราซึ่งจะเป.นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ%
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย5างยั่งยืน” นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯในฐานะเจากระทรวงที่ตั้งเป7าว5า
ภายในป6 2564 จะตองเพิ่มพื้นที่ป'าและพื้นที่สีเขียวใหกับประเทศไทยใหได 4 แสนไร5ขณะเดียวกันการแจกกลาไมมงคล 10
ลานกลาเพื่อใหประชาชนนำไปปลูกจะสอดคลองกับการที่รัฐบาลไดแกไข พ.ร.บ.ป'าไม พ.ศ.2484 โดยการปลดล็อกมาตรา 7
ทำใหไมทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม5เป.นไมหวงหาม แลวยังมีประชาชน
บางส5วนที่ไดรับอนุญาตใหเขาทำประโยชน%ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีความสนใจในการปลูกไมหวงหามซึ่ง
ถือว5าเป.นไมมีค5าทางเศรษฐกิจ ที่ช5วยสรางรายไดใหกับครอบครัวและใชเป.นหลักประกันในอนาคต จึงเป.นการสรางแรงจูงใจ
ในการปลูกใหกับประชาชนในพื้นที่ดังกล5าวดวย
“ผมไดลงนามในประกาศ ทส.เรื่องกำหนดที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหทำประโยชน%ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ เพื่อใหไมที่ปลูก
ขึ้นในที่ดินดังกล5าวไม5เป.นไมหวงหาม พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2563 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา และมีผล
ประกาศใชตั้งแต5วันที่ 17 ธ.ค.2563 เป.นตนไป โดยไมที่ปลูกขึ้นบนที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหประชาชนเขาไปทำประโยชน%ในเขต
ปฏิรูปที่ดินตาม พ.ร.บ.ส.ป.ก. ไม5เป.นไมหวงหามอีกต5อไป เพื่อสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ และสรางรายไดใหครัวเรือน
นอกจากนี้ไมที่ปลูกสามารถใชเป.นหลักทรัพย%ค้ำประกัน เป.นการปลูกป'าสรางรายไดและเป.นมรดกใหกับครอบครัวในอนาคต
อีกทั้งยังช5วยแกปPญหาการบุกรุกและลักลอบตัดไม และเป.นการช5วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสรางความชุ5มชื้นใหกับประเทศอีก
ทางหนึ่ง” นายวราวุธ กล5าวย้ำ
กลาไมมงคล 10 ชนิด 10 ลานกลา จะมอบเป.นของขวัญป6ใหม5 2564 เสริมสิริมงคลใหกับพี่นองชาวไทยทั่วประเทศ ที่กรมป'า
ไม 1 ลานกลา ที่สำนักจัดการทรัพยากรป'าไมที่ 1-23 และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย%เพาะชำกลาไมทุกจังหวัด
จำนวน 9 ลานกลา ตั้งแต5วันที่ 1 ม.ค.2564 เป.นตนไป
“ทีมข5าวสิ่งแวดลอม” มองว5า นี่คือกุศโลบายที่ดีที่จะใหประชาชนมีส5วนในการปลูกป'า และช5วยแกปPญหาในการปลูกไมแลว
ไดป'า ซึ่งจะตองมีการติดตาม ดูแลตนไมที่ปลูกใหเติบโต
เพราะยิ่งเป.นตนไมมงคล ยิ่งตองดูแล ดวยความเชื่อและศรัทธาว5า นอกจากจะไดตนไมและป'าแลว ตนไมที่ปลูกยังเพิ่มความ
เป.นสิริมงคลใหแก5ผูปลูกดวย
เราจึงอยากให ทส.ใชโอกาสนี้ สรางป'าใหกับประเทศไทยดวยไมมงคล เพราะไมมงคลที่นำมาหลายชนิด เหลือนอยเต็มทีแลว
ในป'าธรรมชาติ เพื่อเป.นจุดเริ่มตนสรางป'า–สรางไพรใหเป.นมงคลดวยไมมงคล
https://www.thairath.co.th/news/society/2003092

ไทยรัฐฉบับพิมพ% 29 ธ.ค. 2563

กรมป'าไมเปcดยุทธการ "ชิงเก็บก5อน" รับซื้อใบไมแหงพันตัน ลดเชื้อเพลิงแกไฟป'า
วันนี้ (28 ธ.ค. 63) ที่โรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเคิ่ง อ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 นายวราวุธศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ทส.) เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงของกรมป'าไม โดยเปcดพรอมกันใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งถือเป.นการ
เปcดยุทธการ “ชิงเก็บก5อน” เพื่อแกปPญหาไฟป'า
นายวราวุธ กล5าวว5า สถานการณ%ไฟป'าก5อใหเกิดความเสียหายต5อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกิดมลพิษหมอกควัน
เกิดอันตรายดานสุขภาพอนามัย ส5งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท5องเที่ยว ตลอดจนการดำรงชีวิต
ประจำวันของประชาชน จึงตองเฝ7าระวังป7องกันและควบคุมไฟป'าอย5างเขมขนในทุกพื้นที่ ทส.โดยกรมป'าไม จึงมีมาตรการ
“ชิงเก็บก5อน” คือ การเก็บเศษใบไมที่จะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดี ทั้งในพื้นที่ป'าอนุรักษ% ป'าสงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า
โดยร5วมบูรณากับทุกภาคส5วนและชุมชนในพื้นที่สามารถนำเศษใบไมเหล5านี้ไปใชประโยชน%ได เช5น นำเอาใบไมไปบดอัดและ
เผาจนกลายเป.นถ5านอัดแท5ง หรือนำไปแปรรูปเป.นสินคาชนิดๆ อื่น ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทหางรานเอกชนเขามาขอซื้อเศษ
วัสดุ ซึ่งจะทำใหชาวบานสามารถนำไปขายสรางรายไดได ขณะเดียวกันเราก็สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป'าไปดวย
รมว.ทส. กล5าวต5อว5า หากทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ หรือพื้นที่ที่สุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า สามารถเก็บเชื้อเพลิงไดอย5าง
นอยจังหวัดละ 100 ตัน ก5อนช5วงจะเกิดไฟป'า ในช5วงกลางเดือน ก.พ.ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'า ลดปPญหา
ฝุ'นละอองจากหมอกควันและไฟป'าในพื้นที่ภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความรอน (Hotspot) ไดอย5างนอยรอย
ละ 20 ตามเป7าหมายแน5นอน อีกทั้งยังสรางรายไดกลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใชประโยชน%
จากป'าไดอย5างยั่งยืน
ดานนายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป'าไม กล5าวว5า กรมป'าไม ไดเตรียมพรอมในทุกมิติของการปฏิบัติงานดานการป7องกัน โดย
จัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 พรอมกันใน 10 จังหวัด ไดแก5 เชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง ลำพูน
แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก สำหรับพื้นที่สุ5มเสี่ยงที่จะเกิดไฟป'า กรมป'าไมไดใชเทคโนโลยีภาพถ5าย
ดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส(MODIS) และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พื้นที่สุ5มเสี่ยง
หากพบว5าพื้นที่ใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมาก ก็จะใหเจาหนาที่เร5งเขาไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'า นอกจากนี้ ยัง
ดำเนินการมาตรการเชิงรุกดวยการรณรงค%ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาคส5วน โดยเฉพาะอย5างยิ่งภาค

ประชาชน ซึ่งถือเป.นมาตรการที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและช5วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร% การป7องกัน และควบคุมไฟป'า
ใหประสบความสำเร็จ และเป.นการแกไขปPญหาใหตรงกับกลุ5มเป7าหมาย ใหชุมชนไดตระหนักถึงปPญหาและผลกระทบของไฟ
ป'า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป'าไม
ขณะเดียวกันยังทำใหเกิดความเขมแข็งใหแก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวัง ป7องกัน และควบคุมไฟป'า ชุมชนสามารถนำ
เชื้อเพลิงจากป'ามาสรางมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม และมีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและ
ควบคุมไฟป'าในพื้นที่อย5างจริงจังในช5วงวิกฤต ซึ่งจะเป.นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'า และ
ช5วยใหการแกไขปPญหาไฟป'าประสบผลสำเร็จ ทันต5อสถานการณ%
https://news.ch7.com/detail/457916 วันที่ 28 ธ.ค. 2563

ทส.เปcด ลดปริมาณเชื้อเพลิง ‘ชิงเก็บก5อน’ 10 จ.ภาคเหนือ ลดไฟป'า-PM 2.5
กรมป'าไม เปcดยุทธการแกไฟป'า “ชิงเก็บก5อน” รับซื้อใบไมแหง 10 จังหวัดเหนือพันตัน ส5งเสริมชุมชนนำเชื้อเพลิงไปแปรรูป
สรางรายได ช5วยลดการเกิดไฟป'า และลดปริมาณฝุ'น PM 2.5 ใชดาวเทียม “โมดิส” กับ “เวียร%” วิเคราะห%พื้นที่สุ5มเสี่ยง
วันที่ 28 ธ.ค. ที่โรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเคิ่ง อ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ทส.) เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงของกรมป'าไม โดยเปcดพรอมกันใน 10 จังหวัดภาคเหนือ โดยนายวราวุธ
กล5าวว5า สถานการณ%ไฟป'าก5อใหเกิดความเสียหายต5อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกิดมลพิษหมอกควัน เกิดอันตราย
ดานสุขภาพอนามัย ส5งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท5องเที่ยว ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันของ
ประชาชน จึงตองเฝ7าระวังป7องกันและควบคุมไฟป'าอย5างเขมขนในทุกพื้นที่ ทส.โดยกรมป'าไม จึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก5อน”
คือ การเก็บเศษใบไมที่จะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดี ทั้งในพื้นที่ป'าอนุรักษ% ป'าสงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า โดยร5วมบูรณากับทุก
ภาคส5วนและชุมชนในพื้นที่สามารถนำเศษใบไมเหล5านี้ไปใชประโยชน%ได เช5น นำเอาใบไมไปบดอัดและเผาจนกลายเป.นถ5าน
อัดแท5ง หรือนำไปแปรรูปเป.นสินคาชนิดๆ อื่น ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทหางรานเอกชนเขามาขอซื้อเศษวัสดุ ซึ่งจะทำให
ชาวบานสามารถนำไปขายสรางรายไดได ขณะเดียวกันเราก็สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป'าไปดวย
รมว.ทส.กล5าวต5อว5า หากทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ หรือพื้นที่ที่สุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า สามารถเก็บเชื้อเพลิงไดอย5างนอยจังหวัด
ละ 100 ตันก5อนช5วงจะเกิดไฟป'า ในช5วงกลางเดือน ก.พ.ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'า ลดปPญหาฝุ'นละอองจากหมอก
ควันและไฟป'าในพื้นที่ภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความรอน (Hotspot) ไดอย5างนอยรอยละ 20 ตามเป7าหมายแน5นอน
อีกทั้งยังสรางรายไดกลับสูช5 ุมชน ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใชประโยชน%จากป'าไดอย5างยั่งยืน
ดานนายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป'าไมกล5าวว5า กรมป'าไม ไดเตรียมพรอมในทุกมิติของการปฏิบัติงานดานการป7องกัน โดย
จัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 พรอมกันใน 10 จังหวัด ไดแก5 จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย
ลำปาง ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก สำหรับพื้นที่สุ5มเสี่ยงที่จะเกิดไฟป'า กรมป'าไมไดใช
เทคโนโลยีภาพถ5ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส (MODIS) และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พื้นที่สุ5ม
เสี่ยง หากพบว5าพื้นที่ใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมาก ก็จะใหเจาหนาที่เร5งเขาไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'า

"นอกจากนี้ ยังดำเนินการมาตรการเชิงรุกดวยการรณรงค%ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาคส5วน โดยเฉพาะ
อย5างยิ่งภาคประชาชน ซึ่งถือเป.นมาตรการที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและช5วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร% การป7องกัน และ
ควบคุมไฟป'าใหประสบความสำเร็จ และเป.นการแกไขปPญหาใหตรงกับกลุ5มเป7าหมาย ใหชุมชนไดตระหนักถึงปPญหาและ
ผลกระทบของไฟป'า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป'าไม เกิดความเขมแข็งใหแก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวัง ป7องกัน
และควบคุมไฟป'า ชุมชนสามารถนำเชื้อเพลิงจากป'ามาสรางมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม
และมีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพื้นที่อย5างจริงจังในช5วงวิกฤติ ซึ่งจะเป.นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'า และช5วยใหการแกไขปPญหาไฟป'าประสบผลสำเร็จ ทันต5อสถานการณ%" รมว.ทส.กล5าว
ไทยรัฐออนไลน% 28 ธ.ค. 2563 15:54 น.
https://www.thairath.co.th/news/politic/2003048

ทส. เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ‘ชิงเก็บก5อน’ 10 จังหวัดภาคเหนือ ลดไฟป'า ลด PM2.5
วันที่ 28 ธันวาคม ที่โรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเคิ่ง อ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว5าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ทส.) เป.นประธานเปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง โดยมีหน5วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาชน เขาร5วมงาน
นายวราวุธ กล5าวว5า สถานการณ%ไฟป'าที่ผ5านมาก5อใหเกิดความเสียหายต5อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เกิดมลพิษหมอกควัน
เกิดอันตรายดานสุขภาพอนามัย ส5งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท5องเที่ยว ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวัน
ของประชาชน จึงจำเป.นอย5างยิง่ ที่จะตองเฝ7าระวังป7องกันและควบคุมไฟป'าอย5างเขมขนในทุกพื้นที่ ซึ่งฐบาลไดใหความสำคัญเรื่อง
การแกปPญหาไฟป'า และหมอกควันอย5างมาก และเพื่อป7องกันไม5ใหเกิดปPญหาดังกล5าวเหมือนป6ที่ผ5านๆ มา จึงมีมาตรกา “ชิงเก็บ
ก5อน” คือ การเก็บเศษใบไมที่จะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดี ทั้งในพื้นที่ป'าอนุรักษ% ป'าสงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า โดยร5วมบูรณากับทุก
ภาคส5วนและชุมชนในพื้นที่สามารถนำเศษใบไมเหล5านี้ไปใชประโยชน%ได เช5น นำเอาใบไมไปบดอัดและเผาจนกลายเป.นถ5านอัดแท5ง
หรือนำไปแปรรูปเป.นสินคาชนิดๆ อื่น ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทหางรานเอกชนเขามาขอซื้อเศษวัสดุ ซึ่งจะทำใหชาวบานสามารถ
นำไปขายสรางรายไดได ขณะเดียวกันเราก็สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป'าไปดวย
“หากทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ หรือพื้นที่ที่สุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า สามารถเก็บเชื้อเพลิงไดอย5างนอยจังหวัดละ 100 ตัน
ก5อนช5วงจะเกิดไฟป'า ในช5วงกลางเดือนกุมภาพันธ%ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'า ลดปPญหาฝุ'นละอองจากหมอกควัน
และไฟป'าในพื้นที่ภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความรอน ไดอย5างนอยรอยละ 20 ตามเป7าหมายแน5นอน อีกทั้งยัง
สรางรายไดกลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใชประโยชน%จากป'าไดอย5างยั่งยืน”รัฐมนตรีทส. กล5าว
ดานนายอดิศร นุชดำรงค% อธิบดีกรมป'าไม กล5าวว5า กรมป'าไม เป.นหน5วยงานในการป7องกันและควบคุมไฟป'าในพื้นที่ป'าสงวน
แห5งชาติ ซึ่งไดเตรียมพรอมในทุกมิติของการปฏิบัติงานดานการป7องกันและควบคุมไฟป'า ดังนั้นเพื่อใหเป.นไปตามมาตรการ
การป7องกันและควบคุมไฟป'า และเตรียมพรอมรับสถานการณ%ไฟป'า ที่จะเกิดขึ้นอย5างมีประสิทธิภาพ ส5วนควบคุมไฟป'า กรม

ป'าไม จึงไดจัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 โดยจัดกิจกรรมพรอมกันใน 10 จังหวัด ไดแก5
จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก
นายอดิศร กล5าวอีกว5า สำหรับพื้นที่สุ5มเสี่ยงที่จะเกิดไฟป'า กรมป'าไมไดใชเทคโนโลยีภาพถ5ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2
ระบบ คือ โมดิส (MODIS) และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พื้นที่สุ5มเสี่ยง หากพบว5า พื้นที่ใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมาก ก็จะ
ใหเจาหนาที่เร5งเขาไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'า นอกจากนี้กรมป'าไมยังดำเนินการมาตรการเชิงรุกดวยการรณรงค%
ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาคส5วน โดยเฉพาะอย5างยิ่งภาคประชาชน ซึ่งถือเป.นมาตรการที่สำคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและช5วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร% การป7องกัน และควบคุมไฟป'าใหประสบความสำเร็จ และเป.นการแกไข
ปPญหาใหตรงกับกลุ5มเป7าหมาย ใหชุมชนไดตระหนักถึงปPญหาและผลกระทบของไฟป'า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากร
ป'าไม เกิดความเขมแข็งใหแก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวัง ป7องกัน และควบคุมไฟป'า ชุมชนสามารถนำเชื้อเพลิงจากป'ามา
สรางมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม และมีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพื้นที่
อย5างจริงจังในช5วงวิกฤต ซึ่งจะเป.นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'า และช5วยใหการแกไข
ปPญหาไฟป'าประสบผลสำเร็จ ทันต5อสถานการณ%
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 - 16:32 น.
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2504407

ทส.เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง10 จังหวัดภาคเหนือ
รมว.ทส. เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ชิงเก็บเชื้อเพลิงในพื้นที่ป'า นำร5อง 10 จังหวัดภาคเหนือ ส5งเสริมชุมชนนำ
เชื้อเพลิงไปแปรรูปสรางรายได ช5วยลดการเกิดไฟป'า และลดปริมาณฝุ'น PM2.5
28 ธันวาคม2563 - ที่โรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเคิ่งอ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว5าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ทส.) เป.นประธานเปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยมีหน5วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาชน เขาร5วมงาน
นายวราวุธ กล5าวว5าสถานการณ%ไฟป'าที่ผ5านมาก5อใหเกิดความเสียหายต5อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
เกิดมลพิษหมอกควัน เกิดอันตรายดานสุขภาพอนามัย ส5งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท5องเที่ยว
ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนจึงจำเป.นอย5างยิ่งที่จะตองเฝ7าระวังป7องกันและควบคุมไฟป'าอย5างเขมขนใน
ทุกพื้นที่ซึ่งฐบาลไดใหความสำคัญเรื่องการแกปPญหาไฟป'า และหมอกควันอย5างมาก และเพื่อป7องกันไม5ใหเกิดปPญหาดังกล5าว
เหมือนป6ที่ผ5านๆ มา เราจึงมีมาตรการ "ชิงเก็บก5อน"คือ การเก็บเศษใบไมที่จะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดีทั้งในพื้นที่ป'าอนุรักษ% ป'า
สงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'าโดยร5วมบูรณากับทุกภาคส5วนและชุมชนในพื้นที่สามารถนำเศษใบไมเหล5านี้ไปใชประโยชน%ได
เช5นนำเอาใบไมไปบดอัดและเผาจนกลายเป.นถ5านอัดแท5ง หรือนำไปแปรรูปเป.นสินคาชนิดๆ อื่นขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทหาง
รานเอกชนเขามาขอซื้อเศษวัสดุ ซึ่งจะทำใหชาวบานสามารถนำไปขายสรางรายไดไดขณะเดียวกันเราก็สามารถลดปริมาณ
เชื้อเพลิงในพื้นที่ป'าไปดวย
นายวราวุธ ย้ำว5า หากทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือหรือพื้นที่ที่สุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'าสามารถเก็บเชื้อเพลิงได
อย5างนอยจังหวัดละ 100 ตันก5อนช5วงจะเกิดไฟป'าในช5วงกลางเดือนกุมภาพันธ%ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'าลด
ปPญหาฝุ'นละอองจากหมอกควันและไฟป'าในพื้นที่ภาคเหนือและจะสามารถลดการเกิดจุดความรอน (Hotspot) ไดอย5างนอย

รอยละ20 ตามเป7าหมายแน5นอน อีกทั้งยังสรางรายไดกลับสู5ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใชประโยชน%
จากป'าไดอย5างยั่งยืน
ดานนายอดิศร นุชดำรงค% อธิบดีกรมป'าไม กล5าวว5า กรมป'าไมเป.นหน5วยงานในการป7องกันและควบคุมไฟป'าในพื้นที่ป'าสงวน
แห5งชาติซึ่งไดเตรียมพรอมในทุกมิติของการปฏิบัติงานดานการป7องกันและควบคุมไฟป'า ดังนั้นเพื่อใหเป.นไปตามมาตรการ
การป7องกันและควบคุมไฟป'าและเตรียมพรอมรับสถานการณ%ไฟป'า ที่จะเกิดขึ้นอย5างมีประสิทธิภาพ ส5วนควบคุมไฟป'า
กรมป'าไมจึงไดจัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 โดยจัดกิจกรรมพรอมกันใน10 จังหวัด ไดแก5
จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง ลำพูนแพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก
นายอดิศรกล5าวอีกว5า สำหรับพื้นที่สุ5มเสี่ยงที่จะเกิดไฟป'ากรมป'าไมไดใชเทคโนโลยีภาพถ5ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2
ระบบ คือ โมดิส (MODIS)และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พื้นที่สุ5มเสี่ยงหากพบว5าพื้นที่ใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมากก็จะให
เจาหนาที่เร5งเขาไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'านอกจากนี้กรมป'าไมยังดำเนินการมาตรการเชิงรุกดวยการรณรงค%
ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาคส5วนโดยเฉพาะอย5างยิ่งภาคประชาชน ซึ่งถือเป.นมาตรการที่สำคัญในการ
เพิ่มประสิทธิภาพและช5วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร% การป7องกันและควบคุมไฟป'าใหประสบความสำเร็จ และเป.นการแกไข
ปPญหาใหตรงกับกลุ5มเป7าหมายใหชุมชนไดตระหนักถึงปPญหาและผลกระทบของไฟป'าเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป'า
ไม เกิดความเขมแข็งใหแก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวังป7องกัน และควบคุมไฟป'า ชุมชนสามารถนำเชื้อเพลิงจากป'ามาสราง
มูลค5าทางเศรษฐกิจเพื่อลดตนทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรมและมีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพื้นที่อย5าง
จริงจังในช5วงวิกฤตซึ่งจะเป.นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'าและช5วยใหการแกไขปPญหาไฟ
ป'าประสบผลสำเร็จ ทันต5อสถานการณ%
ทั้งนี้ภายในงาน กรมป'าไมไดสาธิตกิจกรรมต5าง เช5น การเก็บขนใบไมกิ่งไมแหงที่ร5วงหล5นในพื้นที่ป'าแลวนำมาเขาเครื่องอัด
ใบไมเครื่องบดสับใบไมกิ่งไม, การขนส5งใบไมอัดแท5งออกจากพื้นที่ป'าโดยใชโดรน, การจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดย
ทำแนวกันไฟ (Firebreak) ในพื้นที่ป'าระยะทางประมาณ 500 เมตร
28 ธ.ค. 2563
https://www.nationtv.tv/main/content/378811488

รมว.ทส. เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม ที่แม5แจ5ม จังหวัดเชียงใหม5
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม ในพื้นที่ภาคเหนือ
ที่อำเภอแม5แจ5ม จังหวัดเชียงใหม5 มุ5งรณรงค%สรางความเขาใจแก5ประชาชน และเกิดการมีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุม
ไฟป'าในพื้นที่อย5างจริงจัง เผยการแกไขปPญหาไฟป'าหมอกควันถือเป.นนโยบายเร5งด5วนที่ตองเร5งแกไขโดยเร็ว ซึ่งในป6นี้จะใช
มาตรการ “ชิงเก็บ” เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป'า และสรางรายไดใหแก5ชุมชน
วันนี้ (28 ธ.ค. 63) ที่บริเวณลานดานขางโรงเรียนแม5แจ5ม ตำบลช5างเคิ่ง อำเภอแม5แจ5ม จังหวัดเชียงใหม5 นายวราวุธ ศิลป
อาชารัฐมนตรีว5าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมคณะ ลงพื้นที่เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรม
ป'าไม ซึ่งไดจัดขึ้นพรอมกันใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก5 จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา
แม5ฮ5องสอน ตาก และจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผูว5าราชการจังหวัดเชียงใหม5 พรอมดวยส5วนราชการที่
เกี่ยวของ และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานป7องกันไฟป'า ร5วมใหการตอนรับ
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค%ประชาสัมพันธ% สรางความรูความเขาใจใหประชาชนไดตระหนักถึงความสำคัญของ
เชื้อเพลิงในป'า การนำเชื้อเพลิงจากป'ามาสรางมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม ลดรายจ5ายใน
ครัวเรือนสรางรายไดกลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใชประโยชน%จากป'าอย5างยั่งยืน และมีส5วน
ร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพื้นที่อย5างจริงจังในช5วงวิกฤติ อันจะเป.นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ป7องกันและควบคุมไฟป'า และช5วยใหการแกไขไฟป'าประสบความสำเร็จ ทันต5อสถานการณ% และก5อใหเกิดความยั่งยืนในพื้นที่
โดยภายในงานมีหน5วยงานต5าง ๆมาจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ%ใหความรูเกี่ยวกับการนำเชื้อเพลิงจากป'าออกมาใช
ประโยชน% รวมถึงการสาธิตการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ทั้งการเก็บขนใบไม กิ่งไมแหงที่ร5วงหล5นลงในพื้นที่ป'า แลวนำมาเขา
เครื่องอัดใบไม เครื่องบดสับใบไมกิ่งไม การขนส5งใบไมอัดแท5งออกจากพื้นที่ป'าไมโดยใชโดรน การจัดการเชื้อเพลิงตามหลัก
วิชาการป'าไมโดยทำแนวกันไฟในพื้นที่ป'า ระยะทางประมาณ 500 เมตร รวมถึงการสาธิตการเพาะเห็ดจากเศษใบไม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว5าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กล5าวว5า รัฐบาลไดใหความสำคัญกับการ
แกไขปPญหาไฟป'าหมอกควันเป.นอย5างมาก และถือเป.นนโยบายเร5งด5วนที่ตองเร5งแกไขปPญหาโดยเร็ว ซึ่งในป6นี้ไดมุ5งเนนใช
มาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป'าอย5างเป.นรูปธรรม เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป'า โดยใชมาตรการที่
เรียกว5า “ชิงเก็บ” เป.นการเก็บขนและใชประโยชน%จากเศษไม ใบไมที่เป.นเชื้อเพลิงในป'า มาทำเป.นปุ~ยอินทรีย% หรือแปร
สภาพใหเป.นสินคาที่สามารถขายได ซึ่งนอกจากจะเป.นการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่แลว ยังเป.นการสรางรายไดใหแก5
ชุมชนอีกดวย
ข5าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม5 เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2563
https://region3.prd.go.th/topic/news/23045

กรมป'าไม เปcดยุทธการแกไฟป'า “ชิงเก็บก5อน” รับซื้อใบไมแหง 10 จังหวัดเหนือพันตัน ใชดาวเทียม “โมดิส” กับ “เวียร%”
วิเคราะห%พื้นที่สุ5มเสี่ยง
วันนี้ (28 ธ.ค.) ทีโ่ รงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเคิ่ง อ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(รมว.ทส.) เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงของกรมป'าไม โดยเปcดพรอมกันใน 10 จังหวัดภาคเหนือ พรอมกล5าวว5า สถานการณ%ไฟ
ป'าก5อใหเกิดความเสียหายต5อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกิดมลพิษหมอกควัน เกิดอันตรายดานสุขภาพอนามัย ส5งผล
กระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท5องเที่ยว ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน จึงตองเฝ7าระวังป7องกัน
และควบคุมไฟป'าอย5างเขมขนในทุกพื้นที่ ทส.โดยกรมป'าไม จึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก5อน” คือ การเก็บเศษใบไมที่จะเป.นเชื้อเพลิง
อย5างดี ทั้งในพื้นที่ป'าอนุรักษ% ป'าสงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า โดยร5วมบูรณากับทุกภาคส5วนและชุมชนในพื้นที่สามารถนำเศษ
ใบไมเหล5านี้ไปใชประโยชน%ได เช5น นำเอาใบไมไปบดอัดและเผาจนกลายเป.นถ5านอัดแท5ง หรือนำไปแปรรูปเป.นสินคาชนิดๆ อื่น
ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทหางรานเอกชนเขามาขอซื้อเศษวัสดุ ซึง่ จะทำใหชาวบานสามารถนำไปขายสรางรายไดได ขณะเดียวกันเราก็
สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป'าไปดวย
รมว.ทส. กล5าวต5อว5า หากทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ หรือพื้นที่ที่สุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า สามารถเก็บเชื้อเพลิงไดอย5างนอย
จังหวัดละ 100 ตันก5อนช5วงจะเกิดไฟป'า ในช5วงกลางเดือน ก.พ.ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'า ลดปPญหาฝุน' ละอองจาก
หมอกควันและไฟป'าในพื้นที่ภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความรอน (Hotspot) ไดอย5างนอยรอยละ 20 ตามเป7าหมาย
แน5นอน อีกทั้งยังสรางรายไดกลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใชประโยชน%จากป'าไดอย5างยั่งยืน
ดาน นายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป'าไม กล5าวว5า กรมป'าไม ไดเตรียมพรอมในทุกมิติของการปฏิบัติงานดานการป7องกัน
โดยจัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 พรอมกันใน 10 จังหวัด ไดแก5 เชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง
ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และ พิษณุโลก สำหรับพื้นที่สุ5มเสี่ยงที่จะเกิดไฟป'า กรมป'าไมไดใชเทคโนโลยี
ภาพถ5ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส (MODIS) และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พื้นที่สุ5มเสี่ยง หาก
พบว5าพื้นที่ใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมาก ก็จะใหเจาหนาที่เร5งเขาไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'า
นายอดิศร กล5าวอีกว5า นอกจากนี้ ยังดำเนินการมาตรการเชิงรุกดวยการรณรงค%ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาค
ส5วน โดยเฉพาะอย5างยิ่งภาคประชาชน ซึ่งถือเป.นมาตรการที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและช5วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร% การ
ป7องกัน และควบคุมไฟป'าใหประสบความสำเร็จ และเป.นการแกไขปPญหาใหตรงกับกลุ5มเป7าหมาย ใหชุมชนไดตระหนักถึงปPญหาและ

ผลกระทบของไฟป'า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป'าไม เกิดความเขมแข็งใหแก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวัง ป7องกัน และ
ควบคุมไฟป'า ชุมชนสามารถนำเชื้อเพลิงจากป'ามาสรางมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม และมีส5วน
ร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพื้นที่อย5างจริงจังในช5วงวิกฤต ซึ่งจะเป.นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป7องกันและ
ควบคุมไฟป'า และช5วยใหการแกไขปPญหาไฟป'าประสบผลสำเร็จ ทันต5อสถานการณ%
เผยแพร5: 28 ธ.ค. 2563 15:29 โดย: ผูจัดการออนไลน%
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000132583

รมว.ทส.เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ชิงเก็บเชื้อเพลิง 10 จว.ภาคเหนือ ส5งเสริมชุมชนนำเชื้อเพลิงไปแปรรูปสรางรายได
ช5วยลดการเกิดไฟป'า และลดปริมาณฝุ'นPM2.5
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ที่โรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเคิ่ง อ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว5าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ทส.) เป.นประธานเปcด"โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง" โดยมีหน5วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาชน เขาร5วมงาน
นายวราวุธ กล5าวว5า รัฐบาลใหความสำคัญเรื่องการแกปPญหาไฟป'าและหมอกควันอย5างมาก และเพื่อป7องกันไม5ใหเกิดปPญหา
ดังกล5าวเหมือนป6ที่ผ5านๆ มา เราจึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก5อน” คือ การเก็บเศษใบไมที่จะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดี ทั้งในพื้นที่ป'า
อนุรักษ% ป'าสงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า
โดยร5วมบูรณากับทุกภาคส5วนและชุมชนในพื้นที่สามารถนำเศษใบไมเหล5านี้ไปใชประโยชน%ได เช5น นำเอาใบไมไปบดอัดและ
เผาจนกลายเป.นถ5านอัดแท5ง หรือนำไปแปรรูปเป.นสินคาชนิดๆ อื่น ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทหางรานเอกชนเขามาขอซื้อเศษ
วัสดุ ซึ่งจะทำใหชาวบานสามารถนำไปขายสรางรายไดได ขณะเดียวกันเราก็สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป'าไปดวย
"หากทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ หรือพื้นที่ที่สุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า สามารถเก็บเชื้อเพลิงไดอย5างนอยจังหวัดละ 100 ตัน
ก5อนช5วงจะเกิดไฟป'า ในช5วงกลางเดือนก.พ.ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'า ลดปPญหาฝุ'นละอองจากหมอกควัน
และไฟป'าในพื้นที่ภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความรอนไดอย5างนอยรอยละ 20 ตามเป7าหมายแน5นอน อีกทั้งยัง
สรางรายไดกลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใชประโยชน%จากป'าไดอย5างยั่งยืน"
นายอดิศร นุชดำรงค% อธิบดีกรมป'าไม กล5าวว5า กรมป'าไม เป.นหน5วยงานในการป7องกันและควบคุมไฟป'าในพื้นที่ป'าสงวน
แห5งชาติ ซึ่งไดเตรียมพรอมในทุกมิติของการปฏิบัติงานดานการป7องกันและควบคุมไฟป'า ดังนั้นเพื่อใหเป.นไปตามมาตรการ
การป7องกันและควบคุมไฟป'า และเตรียมพรอมรับสถานการณ%ไฟป'าที่จะเกิดขึ้นอย5างมีประสิทธิภาพ
ส5วนควบคุมไฟป'า กรมป'าไมจึงไดจัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 โดยจัดกิจกรรมพรอมกันใน
10 จังหวัด ไดแก5 จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก
สำหรับพื้นที่สุ5มเสี่ยงที่จะเกิดไฟป'า กรมป'าไมไดใชเทคโนโลยีภาพถ5ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส
(MODIS) และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พื้นที่สุ5มเสี่ยง หากพบว5าพื้นที่ใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมาก ก็จะใหเจาหนาที่เร5งเขา
ไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'า

นอกจากนี้กรมป'าไมยังดำเนินการมาตรการเชิงรุกดวยการรณรงค%ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาคส5วน
โดยเฉพาะอย5างยิ่งภาคประชาชน ใหชุมชนไดตระหนักถึงปPญหาและผลกระทบของไฟป'า เกิดความรักความหวงแหน
ทรัพยากรป'าไม เกิดความเขมแข็งใหแก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวัง ป7องกัน และควบคุมไฟป'า
ชุมชนสามารถนำเชื้อเพลิงจากป'ามาสรางมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม และมีส5วนร5วมใน
การเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพื้นที่อย5างจริงจังในช5วงวิกฤต ซึ่งจะเป.นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป7องกันและ
ควบคุมไฟป'า และช5วยใหการแกไขปPญหาไฟป'าประสบผลสำเร็จ ทันต5อสถานการณ%
ทั้งนี้ภายในงาน กรมป'าไมไดสาธิตกิจกรรมต5าง เช5น การเก็บขนใบไม กิ่งไมแหงที่ร5วงหล5นในพื้นที่ป'าแลวนำมาเขาเครื่องอัด
ใบไม เครื่องบดสับใบไมกิ่งไม, การขนส5งใบไมอัดแท5งออกจากพื้นที่ป'าโดยใชโดรน, การจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดย
ทำแนวกันไฟ (Firebreak) ในพื้นที่ป'าระยะทางประมาณ 500 เมตร
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5625158

เปcดยุทธการแกไฟป'า 'ชิงเก็บก5อน' ใชดาวเทียมวิเคราะห%พื้นที่สุ5มเสี่ยง
กรมป'าไม เปcดยุทธการแกไฟป'า "ชิงเก็บก5อน" รับชื้อใบไมแหง 10 จังหวัดเหนือพันตัน ใชดาวเทียม "โมดิส" กับ "เวียร%"
วิเคราะห%พื้นที่สุ5มเสี่ยง
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ที่โรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเคิ่ง อ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 นายวราวุธศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ทส.) เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงของกรมป'าไม โดยเปcดพรอมกันใน 10 จังหวัดภาคเหนือ โดยนายวราวุธ
กล5าวว5า สถานการณ%ไฟป'าก5อใหเกิดความเสียหายต5อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกิดมลพิษหมอกควัน เกิดอันตราย
ดานสุขภาพอนามัย ส5งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท5องเที่ยว ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันของ
ประชาชน จึงตองเฝ7าระวังป7องกันและควบคุมไฟป'าอย5างเขมขนในทุกพื้นที่
ทส.โดยกรมป'าไม จึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก5อน” คือ การเก็บเศษใบไมที่จะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดี ทั้งในพื้นที่ป'าอนุรักษ% ป'า
สงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า โดยร5วมบูรณากับทุกภาคส5วนและชุมชนในพื้นที่สามารถนำเศษใบไมเหล5านี้ไปใชประโยชน%ได
เช5น นำเอาใบไมไปบดอัดและเผาจนกลายเป.นถ5านอัดแท5ง หรือนำไปแปรรูปเป.นสินคาชนิดๆ อื่น ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทหาง
รานเอกชนเขามาขอซื้อเศษวัสดุ ซึ่งจะทำใหชาวบานสามารถนำไปขายสรางรายไดได ขณะเดียวกันเราก็สามารถลดปริมาณ
เชื้อเพลิงในพื้นที่ป'าไปดวย
รมว.ทส.กล5าวต5อว5า หากทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ หรือพื้นที่ที่สุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า สามารถเก็บเชื้อเพลิงไดอย5างนอย
จังหวัดละ 100 ตันก5อนช5วงจะเกิดไฟป'า ในช5วงกลางเดือนก.พ.ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'า ลดปPญหาฝุ'น
ละอองจากหมอกควันและไฟป'าในพื้นที่ภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความรอน (Hotspot) ไดอย5างนอยรอยละ
20 ตามเป7าหมายแน5นอน อีกทั้งยังสรางรายไดกลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใชประโยชน%จากป'า
ไดอย5างยั่งยืน
ดานนายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป'าไมกล5าวว5า กรมป'าไม ไดเตรียมพรอมในทุกมิติของการปฏิบัติงานดานการป7องกัน โดย
จัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 พรอมกันใน 10 จังหวัด ไดแก5 จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย

ลำปาง ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก สำหรับพื้นที่สุ5มเสี่ยงที่จะเกิดไฟป'า กรมป'าไมไดใช
เทคโนโลยีภาพถ5ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส (MODIS) และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พื้นที่สุ5ม
เสี่ยง หากพบว5าพื้นที่ใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมาก ก็จะใหเจาหนาที่เร5งเขาไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'า
นอกจากนี้ ยังดำเนินการมาตรการเชิงรุกดวยการรณรงค%ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาคส5วน โดยเฉพาะ
อย5างยิ่งภาคประชาชน ซึ่งถือเป.นมาตรการที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและช5วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร% การป7องกัน และ
ควบคุมไฟป'าใหประสบความสำเร็จ และเป.นการแกไขปPญหาใหตรงกับกลุ5มเป7าหมาย ใหชุมชนไดตระหนักถึงปPญหาและ
ผลกระทบของไฟป'า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป'าไม เกิดความเขมแข็งใหแก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวัง ป7องกัน
และควบคุมไฟป'า ชุมชนสามารถนำเชื้อเพลิงจากป'ามาสรางมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม
และมีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพื้นที่อย5างจริงจังในช5วงวิกฤต ซึ่งจะเป.นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'า และช5วยใหการแกไขปPญหาไฟป'าประสบผลสำเร็จ ทันต5อสถานการณ%
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914550
28 ธันวาคม 2563

เชียงใหม5 !!! มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสาร5วมกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม
มณฑลทหารบกที่ 33 น้ำทหารจิตอาสา ร5วมเปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ‘ชิงเก็บก5อน’ ดึงเครือข5ายทุกภาคส5วนในพื้นที่
10 จังหวัดภาคเหนือ ชิงเก็บเชื้อเพลิงในป'า ลดไฟป'า ลด PM 2.5
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ% ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให พัน
เอก กฤษณพงค% พรหมการัตน% รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่33 เป.นผูแทนพรอมกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 33
จำนวน 20 นายและ ชุดรณรงค%ป7องกันไฟป'าหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 33 ร5วมกิจกรรมโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง
กรมป'าไม ประจำป6งบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเคิ่ง อ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป.นประธานเปcดโครงการฯ ผูร5วมกิจกรรมประกอบดวย ส5วน
ราชการในพื้นที่ , อปท. , นักเรียนนักศึกษา , ประชาชนจิตอาสาและเครือข5ายความร5วมมือป7องกันและควบคุมไฟป'า
ประมาณ 500 คน
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กล5าวว5า สถานการณ%ไฟป'าที่ผ5านมาก5อใหเกิดความเสียหายต5อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากมาย ทั้งเกิดมลพิษหมอกควัน ส5งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ตลอดจนการ
ดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงฯ ไดใหความสำคัญเรื่องการแกปPญหาไฟป'า และหมอกควันเป.นอย5างมาก
และเพื่อป7องกันไม5ใหเกิดปPญหาดังกล5าวเหมือนป6ที่ผ5านๆ มา กระทรวงฯ โดยกรมป'าไม จึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก5อน” คือ การ
เก็บเศษใบไมที่จะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดี ทั้งในพื้นที่ป'าอนุรักษ% ป'าสงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า โดยร5วมบูรณากับทุกภาคส5วน
และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถนำเศษใบไมเหล5านี้ไปใชประโยชน%ได เช5น นำเอาใบไมไปบดอัดและเผาจนกลายเป.นถ5านอัด
แท5ง หรือนำไปแปรรูปเป.นสินคาชนิดๆ อื่น ขณะเดียวกันก็มีบริษัทหางรานเอกชนเขามาขอซื้อเศษวัสดุ ซึ่งจะทำใหชาวบาน
สามารถนำไปขายสรางรายได และทำใหสามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป'าไปดวย

รัฐมนตรีว5าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังไดกล5าวเนนย้ำว5า “หัวใจสำคัญของการลดปริมาณเชื้อเพลิง
เพื่อแกปPญหาหมอกควันไฟป'า คือ ความร5วมมือของเครือข5าย และทุกภาคส5วนในการลงพื้นที่ที่มีความสุ5มเสี่ยงที่จะเกิดไฟป'า
เพื่อเขาไปเก็บเชื้อออกมา ‘ชิงเก็บก5อน’ ซึ่งจะเป.นการป7องกันและลดปPญหาได” นอกจากนี้ รัฐมนตรีว5าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังไดกล5าวขอบคุณและเป.นกำลังใจใหทุกภาคส5วน ที่มาเขาร5วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพื่อ
ร5วมกันอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใชประโยชน%จากป'าไดอย5าง
ยั่งยืนสืบไป
ทั้งนี้ การจัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 ไดจัดกิจกรรมพรอมกันใน 10 จังหวัดนำร5อง ไดแก5
จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก
https://www.siamfocustime.com/?p=75596
28/12/2020

จิตอาสาแม5ฮ5องสอน “จัดทำแนวกันไฟ” กวาดเก็บใบไมเพื่อแปรรูป ในโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม ประจำป6
งบประมาณ พ.ศ. 2564
นายศิริวัฒน% บุปผาเจริญ รองผูว5าราชการจังหวัดแม5ฮ5องสอน เป.นประธานในพิธีเปcดกิจกรรมโครงการลดปริมาณ
เชื้อเพลิง กรมป'าไม ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณสวนสาธารณะจังหวัดแม5ฮ5องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง
จังหวัดแม5ฮ5องสอน
กิจกรรมภายในงาน ประกอบจิตอาสา “การจัดทำแนวกันไฟ” พัฒนา กวาดเก็บใบไมเพื่อแปรรูปเป.นปุ~ย และอีก
ส5วนหนึ่งนำไปอัดแหง เพื่อนำไปแปรรูป ใหเกิดมูลค5าเพิ่ม สรางรายไดสู5ทองถิ่น โดยมีผูเขาร5วมงานจากหลายภาคส5วนทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และนักเรียน
ทั้งนี้ โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดแม5ฮ5องสอน สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแม5ฮ5องสอน จัดขึ้น เพื่อรณรงค%ประชาสัมพันธ%ตามมาตรการประชาสัมพันธ%
รูปแบบเชิงรุก สู5กลุ5มเป7าหมายในพื้นที่เสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า โดยร5วมมือกับองค%กรปกครองส5วนทองถิ่นหน5วยงานฝ'าย
ปกครองและหน5วยงานอื่นๆที่เกี่ยวของในการรณรงค%ประชาสัมพันธ%เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงในป'า โดยส5งเสริมใหประชาชน
นำเชื้อเพลิงในป'าออกมาใชประโยชน%ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ5าย สรางมูลค5าทางเศรษฐกิจ สรางรายไดสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการพึ่งพิงป'าจากการเผา สู5การใชประโยชน%จากป'าอย5างยั่งยืน และเขามามีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟ
ป'าในพื้นที่อย5างจริงจังในช5วงวิกฤติ ซึ่งจะเป.นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'าและช5วยใหการ
แกไขปPญหาไฟป'าประสบความสำเร็จอย5างยั่งยืน
ข5าวจาก : สวท.แม5ฮ5องสอน เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2563
https://region3.prd.go.th/topic/news/23018

จิตอาสาแม5ฮ5องสอน เก็บกวาดใบไมทำปุ~ยหมัก ในโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม ป7องกันไฟป'าหมอกควัน
28 ธ.ค.63 บริเวณสวนสาธารณะจังหวัดแม5ฮ5องสอน อำเภอเมือง จ.แม5ฮ5องสอน นายศิริวัฒน% บุปผาเจริญ รองผูว5าราชการ
จังหวัดแม5ฮ5องสอน เปcดกิจกรรมโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม จิตอาสา ขาราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน
ประชาชน นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร เขารวมกิจกรรม จำนวน 500 คน โดยการจัดทำแนวกันไฟ พัฒนา กวาดเก็บใบไม
เพื่อแปรรูปเป.นปุ~ย และอีกส5วนหนึ่งนำไปอัดแหง เพื่อนำไปแปรรูป ใหเกิดมูลค5าเพิ่ม สรางรายไดสู5ทองถิ่น
โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม ดังกล5าว จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแม5ฮ5องสอน
เพื่อรณรงค%ประชาสัมพันธ%ตามมาตรการประชาสัมพันธ%รูปแบบเชิงรุก สู5กลุ5มเป7าหมายในพื้นที่เสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า ร5วมมือ
กับองค%กรปกครองส5วนทองถิ่นหน5วยงานฝ'ายปกครองและหน5วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวของในการรณรงค%ประชาสัมพันธ%เพื่อลด
ปริมาณเชื้อเพลิงในป'า โดยส5งเสริมใหประชาชนนำเชื้อเพลิงในป'าออกมาใชประโยชน%ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ5าย สรางมูลค5า
ทางเศรษฐกิจ สรางรายไดสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพึ่งพิงป'าจากการเผา สู5การใชประโยชน%จากป'าอย5างยั่งยืน และ
เขามามีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพื้นที่อย5างจริงจังในช5วงวิกฤติ ซึ่งจะเป.นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'าและช5วยใหการแกไขปPญหาไฟป'า นำเชื้อเพลิงจากป'ามาสรางมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพื่อลด
ตนทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม ลดรายจ5ายในครัวเรือน สรางรายไดกลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามา
สู5การใชประโยชนจากป'าอย5างยั่งยืน
https://www.talknewsonline.com/310288/
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เขามามีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพื้นที่อย5างจริงจังในช5วงวิกฤติ ซึ่งจะเป.นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'าและช5วยใหการแกไขปPญหาไฟป'า นำเชื้อเพลิงจากป'ามาสรางมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพื่อลด
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