
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 29 ธ.ค. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

-  กุศโลบาย ทส.ดึง 10 ไม�มงคล เข�าพิธีพุทธาภิเษก "แผนอนุรักษ&ป(า" พฤกษามหามงคล  

   ( ไทยรัฐ 29 ธ.ค. 63 หน�า 9 )      

-  ทส.ปลุกเสก'10ล�านกล�าไม�มงคล'แจกเป4นของขวัญป7ใหม9ให�คนไทย ( ข9าวสด 29 ธ.ค. 63 หน�า 6 )      

-  ทส.แจกกล�าไม�มงคลผ9านพิธีเจริญพระพุทธมนต& ( แนวหน�า 26 ธ.ค. 63 หน�า 10 )      

-  ทส.แจก10ล�านกล�าไม�มงคล ผ9านพิธีพุทธาภิเษก1ม.ค.64 
         ( ผู�จัดการรายวัน 360 > 29 ธ.ค. 63 หน�า 17 )      

-  เครือซีพี - ซีพีเอฟ ชวนคนรุ9นใหม9ปลูกป(า เปลี่ยนโลกสู9ความยั่งยืน ( สยามรัฐ 29 ธ.ค. 63 หน�า 6 )      

 

ข�าวเว็บไซต+ 

กุศโลบาย ทส.ดึง 10 ไม�มงคล เข�าพิธีพุทธาภิเษก "แผนอนุรักษ&ป(า" พฤกษามหามงคล  

( ไทยรัฐ 29 ธ.ค. 2563 ) 

https://www.thairath.co.th/news/society/2003092 

กรมป(าไม�เปUดยุทธการ "ชิงเก็บก9อน" รับซ้ือใบไม�แห�งพันตัน ลดเชื้อเพลิงแก�ไฟป(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� ท่ีแม9แจ9ม จังหวัดเชียงใหม9  

( สำนักประชาสัมพันธ&เขต 3 เชียงใหม9  28 ธ.ค. 63 ) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/23045 



กรมป(าไม� เปUดยุทธการแก�ไฟป(า “ชิงเก็บก9อน” รับซ้ือใบไม�แห�ง 10 จังหวัดเหนือพันตัน ใช�ดาวเทียม  

“โมดิส” กับ “เวียร&” วิเคราะห&พ้ืนท่ีสุ9มเสี่ยง ( ผู�จัดการ 28 ธ.ค. 63 ) 

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000132583 

รมว.ทส.เปUดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ชิงเก็บเชื้อเพลิง 10 จว.ภาคเหนือ ส9งเสริมชุมชนนำเชื้อเพลิงไป
แปรรูปสร�างรายได� ช9วยลดการเกิดไฟป(า และลดปริมาณฝุ(นPM2.5 ( ข9าวสด 28 ธ.ค. 63 ) 

      https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5625158 

เปUดยุทธการแก�ไฟป(า 'ชิงเก็บก9อน' ใช�ดาวเทียมวิเคราะห&พ้ืนท่ีสุ9มเสี่ยง ( 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” กวาดเก็บใบไม�เพ่ือแปรรูป 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 เก็บกวาดใบไม�ทำปุrยหมัก ในโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป(าไม� ปsองกันไฟป(า
หมอกควัน ( ทอล&กนิวส& 28 ธ.ค. 63 ) 

https://www.talknewsonline.com/310288/ 

จิตอาสาแม9ฮ9องสอน เก็บกวาดใบไม�ทำปุrยหมัก ในโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป(าไม� ปsองกันไฟป(า 

หมอกควัน (สยามรัฐ 28 ธ.ค. 63) 

https://siamrath.co.th/n/207947 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22988
วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 9(บน)

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

Col.Inch: 91.45 Ad Value: 100,595 PRValue : 301,785 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22988
วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 9(บน)

หัวข้อข่าว: กุศโลบาย ทส.ดึง 10 ไม้มงคล เข้าพิธีพุทธาภิเษก "แผนอนุรักษ์ป่า" พฤกษามหามงคล

รหัสข่าว: C-201229009041(29 ธ.ค. 63/02:15) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 91.45 Ad Value: 100,595 PRValue : 301,785 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10989
วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

หน้า: 6(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ทส.ปลุกเสก'10ล้านกล้าไม้มงคล'แจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย

รหัสข่าว: C-201229012056(29 ธ.ค. 63/04:31) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 84.50 Ad Value: 92,950 PRValue : 278,850 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10989
วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

หน้า: 6(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ทส.ปลุกเสก'10ล้านกล้าไม้มงคล'แจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย

รหัสข่าว: C-201229012056(29 ธ.ค. 63/04:31) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 84.50 Ad Value: 92,950 PRValue : 278,850 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3333
วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
Section: Live/Super บันเทิง

หน้า: 17(ขวา)

หัวข้อข่าว: ทส.แจก10ล้านกล้าไม้มงคล ผ่านพิธีพุทธาภิเษก1ม.ค.64

รหัสข่าว: C-201229040079(29 ธ.ค. 63/05:27) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.81 Ad Value: 21,372 PRValue : 64,116 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24450
วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เครือซีพี - ซีพีเอฟ ชวนคนรุ่นใหม่ปลูกป่า เปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน

รหัสข่าว: C-201229021055(29 ธ.ค. 63/05:07) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 111.28 Ad Value: 116,844 PRValue : 350,532 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24450
วันที่: อังคาร 29 ธันวาคม 2563
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เครือซีพี - ซีพีเอฟ ชวนคนรุ่นใหม่ปลูกป่า เปลี่ยนโลกสู่ความยั่งยืน

รหัสข่าว: C-201229021055(29 ธ.ค. 63/05:07) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 111.28 Ad Value: 116,844 PRValue : 350,532 คลิป: สี่สี(x3)



 

กุศโลบาย ทส.ดึง 10 ไม�มงคล เข�าพิธีพุทธาภิเษก "แผนอนุรักษ%ป'า" พฤกษามหามงคล 

1 ม.ค.2564 เป.นวันดีเดย% นับหนึ่ง การเพ่ิมพ้ืนท่ีป'าและพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทยให�ได� 4 แสนไร5 ภายใน 1 ป6 

นี่คือเป7าหมายสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) และเม่ือวันท่ี 25 ธ.ค.ท่ีผ5านมา ทส.ได�จัดงาน

ใหญ5 นั่นคือ พิธีเจริญพระพุทธมนต% “พฤกษามหามงคล” โดยการ นำกล�าไม�มงคล 10 ชนิด 10 ล�านกล�าเข�าพิธีพุทธาภิเษก

ใหญ5เป.นครั้งแรก ในประเทศไทย รูปแบบเหมือนพิธีปลุกเสกพระเครื่องเพ่ือสร�างความขลัง 

สำหรับต�นไม�มงคล 10 ชนิด ประกอบด�วย พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู5ป'า มะค5าโมง ราชพฤกษ% 

และ ทรงบาดาล ท้ัง 10 ชนิดล�วนมีชื่อเสียงและมีความหมายท่ีดีและเป.นมงคลท้ังสิ้น เช5น... 

พะยูง หมายถึง “การพยุงฐานะให�ดีข้ึน” 

กันเกรา เป.นมงคลแก5ตัวผู�ปลูก โดยจะช5วยคุ�มภยันตราย 

ตะเคียนทอง หมายถึงมีเงินมีทองสมบูรณ% 

ประดู5ป'า เชื่อว5าจะช5วยทำให�เกิดพลังแห5งความยิ่งใหญ5 เพราะประดู5หมายถึงความพร�อม 

มะค5าโมง หมายถึงมีค5า มีราคา 

ทรงบาดาล เชื่อว5า จะทำให�เกิดความยิ่งใหญ5 กว�างขวาง เพราะ ทรงบาดาล คือผู�เป.นใหญ5แห5งนาคพิภพ 

ขนุน หมายถึงหนุนบารมี เงินทอง ให�ดีข้ึน ร่ำรวยข้ึน จะมีผู�ให�การ เก้ือหนุนจุนเจือ 

สัก จะทำให�มีศักด์ิศรี มีบรรดาศักด์ิ 

ราชพฤกษ% หมายถึง เป.นใหญ5มีอำนาจ เป.นราชาของไม� เหนือไม�ท้ังหลาย 

มะขาม ป7องกันสิ่งไม5ดี ปลูกแล�วจะทำให�มีแต5คนเกรงขาม 

ไม�มงคลนามท้ัง 10 ชนิด ถูกนำมาเข�าพิธีพุทธาภิเษก ท่ีกรมป'าไม� กทม. โดยมี สมเด็จพระวันรัต เจ�าอาวาสวัดบวรนิเวศ และ 

รก.เจ�าคณะใหญ5คณะธรรมยุต และ สมเด็จพระมหาธีราจารย% เจ�าอาวาสวัดยานนาวา เป.นประธานพร�อมพระเกจิชื่อดัง 



ร5วมงาน และดำเนินพิธีพร�อมกันท่ัวประเทศอีก 23 พ้ืนท่ีของสำนักจัดการทรัพยากรป'าไม� กรมป'าไม� และ 21 พ้ืนท่ีของสำนัก

บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ% (สบอ.) กรมอุทยานแห5งชาติฯ จากพระเกจิคณาจารย%มีชื่อเสียงของพ้ืนท่ีนั้นๆมาทำพิธี 

“การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต%และพุทธาภิเษกกล�าไม� เนื่องจากเป.นกล�าไม�มงคล ดังนั้นต�องทำพิธีอันเป.นมงคล ทำให�ธรรมะ

กับธรรมชาติเป.นเรื่องเดียวกัน โดยหลังจากนี้จะนำกล�าไม�มงคลท้ัง 10 ล�านกล�า มอบเป.นของขวัญป6ใหม5แจกจ5ายให�กับ

ประชาชนและทุกภาคส5วนนำไปปลูกตาม บ�านเรือนของตนเอง ท่ีทำงาน ในชุมชนหรือสถานท่ีต5างๆ เพ่ือความเป.นสิริมงคล 

เม่ือประชาชนรับไม�มงคลท่ีผ5านพิธีสำคัญ จะรู�สึกรักหวงแหนปกป7องกล�าไม� พร�อมดูแลรักษาให�เจริญเติบโต เป.นต�นไม�ใหญ5ได� 

ซ่ึงเป.นอีก 1 กุศโลบายสำคัญในการช5วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทยของเราซ่ึงจะเป.นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ%

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย5างยั่งยืน” นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯในฐานะเจ�ากระทรวงท่ีต้ังเป7าว5า

ภายในป6 2564 จะต�องเพ่ิมพ้ืนท่ีป'าและพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทยให�ได� 4 แสนไร5ขณะเดียวกันการแจกกล�าไม�มงคล 10 

ล�านกล�าเพ่ือให�ประชาชนนำไปปลูกจะสอดคล�องกับการท่ีรัฐบาลได�แก�ไข พ.ร.บ.ป'าไม� พ.ศ.2484 โดยการปลดล็อกมาตรา 7 

ทำให�ไม�ทุกชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินไม5เป.นไม�หวงห�าม แล�วยังมีประชาชน

บางส5วนท่ีได�รับอนุญาตให�เข�าทำประโยชน%ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีความสนใจในการปลูกไม�หวงห�ามซ่ึง

ถือว5าเป.นไม�มีค5าทางเศรษฐกิจ ท่ีช5วยสร�างรายได�ให�กับครอบครัวและใช�เป.นหลักประกันในอนาคต จึงเป.นการสร�างแรงจูงใจ

ในการปลูกให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล5าวด�วย 

“ผมได�ลงนามในประกาศ ทส.เรื่องกำหนดท่ีดินท่ีได�รับอนุญาตให�ทำประโยชน%ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ เพ่ือให�ไม�ท่ีปลูก

ข้ึนในท่ีดินดังกล5าวไม5เป.นไม�หวงห�าม พ.ศ.2563 เม่ือวันท่ี 9 ธ.ค.2563 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา และมีผล

ประกาศใช�ตั้งแต5วันท่ี 17 ธ.ค.2563 เป.นต�นไป โดยไม�ท่ีปลูกข้ึนบนท่ีดินท่ีได�รับอนุญาตให�ประชาชนเข�าไปทำประโยชน%ในเขต

ปฏิรูปท่ีดินตาม พ.ร.บ.ส.ป.ก. ไม5เป.นไม�หวงห�ามอีกต5อไป เพ่ือสร�างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร�างรายได�ให�ครัวเรือน 

นอกจากนี้ไม�ท่ีปลูกสามารถใช�เป.นหลักทรัพย%ค้ำประกัน เป.นการปลูกป'าสร�างรายได�และเป.นมรดกให�กับครอบครัวในอนาคต 

อีกท้ังยังช5วยแก�ปPญหาการบุกรุกและลักลอบตัดไม� และเป.นการช5วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและสร�างความชุ5มชื้นให�กับประเทศอีก

ทางหนึ่ง” นายวราวุธ กล5าวย้ำ 

กล�าไม�มงคล 10 ชนิด 10 ล�านกล�า จะมอบเป.นของขวัญป6ใหม5 2564 เสริมสิริมงคลให�กับพ่ีน�องชาวไทยท่ัวประเทศ ท่ีกรมป'า

ไม� 1 ล�านกล�า ท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป'าไม�ท่ี 1-23 และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย%เพาะชำกล�าไม�ทุกจังหวัด 

จำนวน 9 ล�านกล�า ต้ังแต5วันท่ี 1 ม.ค.2564 เป.นต�นไป 

“ทีมข5าวสิ่งแวดล�อม” มองว5า นี่คือกุศโลบายท่ีดีท่ีจะให�ประชาชนมีส5วนในการปลูกป'า และช5วยแก�ปPญหาในการปลูกไม�แล�ว

ได�ป'า ซ่ึงจะต�องมีการติดตาม ดูแลต�นไม�ท่ีปลูกให�เติบโต 

เพราะยิ่งเป.นต�นไม�มงคล ยิ่งต�องดูแล ด�วยความเชื่อและศรัทธาว5า นอกจากจะได�ต�นไม�และป'าแล�ว ต�นไม�ท่ีปลูกยังเพ่ิมความ

เป.นสิริมงคลให�แก5ผู�ปลูกด�วย 

เราจึงอยากให� ทส.ใช�โอกาสนี้ สร�างป'าให�กับประเทศไทยด�วยไม�มงคล เพราะไม�มงคลท่ีนำมาหลายชนิด เหลือน�อยเต็มทีแล�ว

ในป'าธรรมชาติ   เพ่ือเป.นจุดเริ่มต�นสร�างป'า–สร�างไพรให�เป.นมงคลด�วยไม�มงคล 

https://www.thairath.co.th/news/society/2003092       ไทยรัฐฉบับพิมพ%   29 ธ.ค. 2563 



 

 

กรมป'าไม�เปcดยุทธการ "ชิงเก็บก5อน" รับซ้ือใบไม�แห�งพันตัน ลดเชื้อเพลิงแก�ไฟป'า 

วันนี้ (28 ธ.ค. 63) ท่ีโรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเค่ิง อ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 นายวราวุธศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม (ทส.) เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงของกรมป'าไม� โดยเปcดพร�อมกันใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ซ่ึงถือเป.นการ

เปcดยุทธการ “ชิงเก็บก5อน” เพ่ือแก�ปPญหาไฟป'า 

นายวราวุธ กล5าวว5า สถานการณ%ไฟป'าก5อให�เกิดความเสียหายต5อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เกิดมลพิษหมอกควัน 

เกิดอันตรายด�านสุขภาพอนามัย ส5งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท5องเท่ียว ตลอดจนการดำรงชีวิต

ประจำวันของประชาชน จึงต�องเฝ7าระวังป7องกันและควบคุมไฟป'าอย5างเข�มข�นในทุกพ้ืนท่ี ทส.โดยกรมป'าไม� จึงมีมาตรการ  

“ชิงเก็บก5อน” คือ การเก็บเศษใบไม�ท่ีจะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดี ท้ังในพ้ืนท่ีป'าอนุรักษ% ป'าสงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า 

โดยร5วมบูรณากับทุกภาคส5วนและชุมชนในพ้ืนท่ีสามารถนำเศษใบไม�เหล5านี้ไปใช�ประโยชน%ได� เช5น นำเอาใบไม�ไปบดอัดและ

เผาจนกลายเป.นถ5านอัดแท5ง หรือนำไปแปรรูปเป.นสินค�าชนิดๆ อ่ืน ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทห�างร�านเอกชนเข�ามาขอซ้ือเศษ

วัสดุ ซ่ึงจะทำให�ชาวบ�านสามารถนำไปขายสร�างรายได�ได� ขณะเดียวกันเราก็สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป'าไปด�วย 

รมว.ทส. กล5าวต5อว5า หากทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ หรือพ้ืนท่ีท่ีสุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า สามารถเก็บเชื้อเพลิงได�อย5าง

น�อยจังหวัดละ 100 ตัน ก5อนช5วงจะเกิดไฟป'า ในช5วงกลางเดือน ก.พ.ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'า ลดปPญหา

ฝุ'นละอองจากหมอกควันและไฟป'าในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความร�อน (Hotspot) ได�อย5างน�อยร�อย

ละ 20 ตามเป7าหมายแน5นอน อีกท้ังยังสร�างรายได�กลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใช�ประโยชน%

จากป'าได�อย5างยั่งยืน 

ด�านนายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป'าไม� กล5าวว5า กรมป'าไม� ได�เตรียมพร�อมในทุกมิติของการปฏิบัติงานด�านการป7องกัน โดย

จัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 พร�อมกันใน 10 จังหวัด ได�แก5 เชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง ลำพูน 

แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก สำหรับพ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟป'า กรมป'าไม�ได�ใช�เทคโนโลยีภาพถ5าย

ดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส(MODIS) และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยง 

หากพบว5าพ้ืนท่ีใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมาก ก็จะให�เจ�าหน�าท่ีเร5งเข�าไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'า นอกจากนี้ ยัง

ดำเนินการมาตรการเชิงรุกด�วยการรณรงค%ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาคส5วน โดยเฉพาะอย5างยิ่งภาค



ประชาชน ซ่ึงถือเป.นมาตรการท่ีสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพและช5วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร% การป7องกัน และควบคุมไฟป'า

ให�ประสบความสำเร็จ และเป.นการแก�ไขปPญหาให�ตรงกับกลุ5มเป7าหมาย ให�ชุมชนได�ตระหนักถึงปPญหาและผลกระทบของไฟ

ป'า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป'าไม� 

ขณะเดียวกันยังทำให�เกิดความเข�มแข็งให�แก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวัง ป7องกัน และควบคุมไฟป'า ชุมชนสามารถนำ

เชื้อเพลิงจากป'ามาสร�างมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพ่ือลดต�นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม และมีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและ

ควบคุมไฟป'าในพ้ืนท่ีอย5างจริงจังในช5วงวิกฤต ซ่ึงจะเป.นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'า และ

ช5วยให�การแก�ไขปPญหาไฟป'าประสบผลสำเร็จ ทันต5อสถานการณ% 

https://news.ch7.com/detail/457916    วันท่ี 28 ธ.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

ทส.เปcด ลดปริมาณเชื้อเพลิง ‘ชิงเก็บก5อน’ 10 จ.ภาคเหนือ ลดไฟป'า-PM 2.5 

กรมป'าไม� เปcดยุทธการแก�ไฟป'า “ชิงเก็บก5อน” รับซ้ือใบไม�แห�ง 10 จังหวัดเหนือพันตัน ส5งเสริมชุมชนนำเชื้อเพลิงไปแปรรูป

สร�างรายได� ช5วยลดการเกิดไฟป'า และลดปริมาณฝุ'น PM 2.5 ใช�ดาวเทียม “โมดิส” กับ “เวียร%” วิเคราะห%พ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยง 

วันท่ี 28 ธ.ค. ท่ีโรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเค่ิง อ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม (ทส.) เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงของกรมป'าไม� โดยเปcดพร�อมกันใน 10 จังหวัดภาคเหนือ โดยนายวราวุธ 

กล5าวว5า สถานการณ%ไฟป'าก5อให�เกิดความเสียหายต5อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เกิดมลพิษหมอกควัน เกิดอันตราย

ด�านสุขภาพอนามัย ส5งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท5องเท่ียว ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันของ

ประชาชน จึงต�องเฝ7าระวังป7องกันและควบคุมไฟป'าอย5างเข�มข�นในทุกพ้ืนท่ี ทส.โดยกรมป'าไม� จึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก5อน” 

คือ การเก็บเศษใบไม�ท่ีจะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดี ท้ังในพ้ืนท่ีป'าอนุรักษ% ป'าสงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า โดยร5วมบูรณากับทุก

ภาคส5วนและชุมชนในพ้ืนท่ีสามารถนำเศษใบไม�เหล5านี้ไปใช�ประโยชน%ได� เช5น นำเอาใบไม�ไปบดอัดและเผาจนกลายเป.นถ5าน

อัดแท5ง หรือนำไปแปรรูปเป.นสินค�าชนิดๆ อ่ืน ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทห�างร�านเอกชนเข�ามาขอซ้ือเศษวัสดุ ซ่ึงจะทำให�

ชาวบ�านสามารถนำไปขายสร�างรายได�ได� ขณะเดียวกันเราก็สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป'าไปด�วย 

รมว.ทส.กล5าวต5อว5า หากทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ หรือพ้ืนท่ีท่ีสุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า สามารถเก็บเชื้อเพลิงได�อย5างน�อยจังหวัด

ละ 100 ตันก5อนช5วงจะเกิดไฟป'า ในช5วงกลางเดือน ก.พ.ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'า ลดปPญหาฝุ'นละอองจากหมอก

ควันและไฟป'าในพ้ืนท่ีภาคเหนอื และจะสามารถลดการเกิดจุดความร�อน (Hotspot) ได�อย5างน�อยร�อยละ 20 ตามเป7าหมายแน5นอน 

อีกท้ังยังสร�างรายได�กลับสู5ชุมชน ปรับเปลีย่นพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใช�ประโยชน%จากป'าได�อย5างยั่งยืน 

ด�านนายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป'าไม�กล5าวว5า กรมป'าไม� ได�เตรียมพร�อมในทุกมิติของการปฏิบัติงานด�านการป7องกัน โดย

จัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 พร�อมกันใน 10 จังหวัด ได�แก5 จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย 

ลำปาง ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก สำหรับพ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟป'า กรมป'าไม�ได�ใช�

เทคโนโลยีภาพถ5ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส (MODIS) และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พ้ืนท่ีสุ5ม

เสี่ยง หากพบว5าพ้ืนท่ีใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมาก ก็จะให�เจ�าหน�าท่ีเร5งเข�าไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'า 



"นอกจากนี้ ยังดำเนินการมาตรการเชิงรุกด�วยการรณรงค%ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาคส5วน โดยเฉพาะ

อย5างยิ่งภาคประชาชน ซ่ึงถือเป.นมาตรการท่ีสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพและช5วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร% การป7องกัน และ

ควบคุมไฟป'าให�ประสบความสำเร็จ และเป.นการแก�ไขปPญหาให�ตรงกับกลุ5มเป7าหมาย ให�ชุมชนได�ตระหนักถึงปPญหาและ

ผลกระทบของไฟป'า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป'าไม� เกิดความเข�มแข็งให�แก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวัง ป7องกัน 

และควบคุมไฟป'า ชุมชนสามารถนำเชื้อเพลิงจากป'ามาสร�างมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพ่ือลดต�นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม 

และมีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพ้ืนท่ีอย5างจริงจังในช5วงวิกฤติ ซ่ึงจะเป.นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'า และช5วยให�การแก�ไขปPญหาไฟป'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 

วันท่ี 28 ธันวาคม ท่ีโรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเค่ิง อ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว5าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) เป.นประธานเปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง โดยมีหน5วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน 

ภาคประชาชน เข�าร5วมงาน 

นายวราวธุ กล5าวว5า สถานการณ%ไฟป'าท่ีผ5านมาก5อให�เกิดความเสียหายต5อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม เกิดมลพิษหมอกควัน 

เกิดอันตรายด�านสุขภาพอนามัย ส5งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม การคมนาคม และการท5องเท่ียว ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวัน

ของประชาชน จึงจำเป.นอย5างยิง่ท่ีจะต�องเฝ7าระวังป7องกันและควบคุมไฟป'าอย5างเข�มข�นในทุกพ้ืนท่ี ซ่ึงฐบาลได�ให�ความสำคัญเรื่อง

การแก�ปPญหาไฟป'า และหมอกควันอย5างมาก และเพ่ือป7องกันไม5ให�เกิดปPญหาดังกล5าวเหมือนป6ท่ีผ5านๆ มา จึงมีมาตรกา “ชิงเก็บ

ก5อน” คือ การเก็บเศษใบไม�ท่ีจะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดี ท้ังในพ้ืนท่ีป'าอนุรักษ% ป'าสงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า โดยร5วมบูรณากับทุก

ภาคส5วนและชุมชนในพ้ืนท่ีสามารถนำเศษใบไม�เหล5านี้ไปใช�ประโยชน%ได� เช5น นำเอาใบไม�ไปบดอัดและเผาจนกลายเป.นถ5านอัดแท5ง 

หรือนำไปแปรรูปเป.นสินค�าชนดิๆ อ่ืน ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทห�างร�านเอกชนเข�ามาขอซ้ือเศษวัสดุ ซ่ึงจะทำให�ชาวบ�านสามารถ

นำไปขายสร�างรายได�ได� ขณะเดียวกันเราก็สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป'าไปด�วย 

“หากทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ หรือพ้ืนท่ีท่ีสุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า สามารถเก็บเชื้อเพลิงได�อย5างน�อยจังหวัดละ 100 ตัน

ก5อนช5วงจะเกิดไฟป'า ในช5วงกลางเดือนกุมภาพันธ%ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'า ลดปPญหาฝุ'นละอองจากหมอกควัน

และไฟป'าในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความร�อน ได�อย5างน�อยร�อยละ 20 ตามเป7าหมายแน5นอน อีกท้ังยัง

สร�างรายได�กลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใช�ประโยชน%จากป'าได�อย5างยั่งยืน”รัฐมนตรีทส. กล5าว 

ด�านนายอดิศร นุชดำรงค% อธิบดีกรมป'าไม� กล5าวว5า กรมป'าไม� เป.นหน5วยงานในการป7องกันและควบคุมไฟป'าในพ้ืนท่ีป'าสงวน

แห5งชาติ ซ่ึงได�เตรียมพร�อมในทุกมิติของการปฏิบัติงานด�านการป7องกันและควบคุมไฟป'า ดังนั้นเพ่ือให�เป.นไปตามมาตรการ

การป7องกันและควบคุมไฟป'า และเตรียมพร�อมรับสถานการณ%ไฟป'า ท่ีจะเกิดข้ึนอย5างมีประสิทธิภาพ ส5วนควบคุมไฟป'า กรม



ป'าไม� จึงได�จัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 โดยจัดกิจกรรมพร�อมกันใน 10 จังหวัด ได�แก5 

จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก 

นายอดิศร กล5าวอีกว5า สำหรับพ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟป'า กรมป'าไม�ได�ใช�เทคโนโลยีภาพถ5ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 

ระบบ คือ โมดิส (MODIS) และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยง หากพบว5า พ้ืนท่ีใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมาก ก็จะ

ให�เจ�าหน�าท่ีเร5งเข�าไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'า นอกจากนี้กรมป'าไม�ยังดำเนินการมาตรการเชิงรุกด�วยการรณรงค%

ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาคส5วน โดยเฉพาะอย5างยิ่งภาคประชาชน ซ่ึงถือเป.นมาตรการท่ีสำคัญในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพและช5วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร% การป7องกัน และควบคุมไฟป'าให�ประสบความสำเร็จ และเป.นการแก�ไข

ปPญหาให�ตรงกับกลุ5มเป7าหมาย ให�ชุมชนได�ตระหนักถึงปPญหาและผลกระทบของไฟป'า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากร

ป'าไม� เกิดความเข�มแข็งให�แก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวัง ป7องกัน และควบคุมไฟป'า ชุมชนสามารถนำเชื้อเพลิงจากป'ามา

สร�างมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพ่ือลดต�นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม และมีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพ้ืนท่ี

อย5างจริงจังในช5วงวิกฤต ซ่ึงจะเป.นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'า และช5วยให�การแก�ไข

ปPญหาไฟป'าประสบผลสำเร็จ ทันต5อสถานการณ% 

วันท่ี 28 ธันวาคม 2563 - 16:32 น. 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2504407 

 

 

 

 



 

   

   

ทส.เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง10 จังหวัดภาคเหนือ 

รมว.ทส. เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ชิงเก็บเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป'า นำร5อง 10 จังหวัดภาคเหนือ ส5งเสริมชุมชนนำ

เชื้อเพลิงไปแปรรูปสร�างรายได� ช5วยลดการเกิดไฟป'า และลดปริมาณฝุ'น PM2.5 

28 ธันวาคม2563 - ท่ีโรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเค่ิงอ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว5าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) เป.นประธานเปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยมีหน5วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน 

ภาคประชาชน เข�าร5วมงาน 

                นายวราวุธ กล5าวว5าสถานการณ%ไฟป'าท่ีผ5านมาก5อให�เกิดความเสียหายต5อทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล�อม

เกิดมลพิษหมอกควัน เกิดอันตรายด�านสุขภาพอนามัย ส5งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท5องเท่ียว

ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนจึงจำเป.นอย5างยิ่งท่ีจะต�องเฝ7าระวังป7องกันและควบคุมไฟป'าอย5างเข�มข�นใน

ทุกพ้ืนท่ีซ่ึงฐบาลได�ให�ความสำคัญเรื่องการแก�ปPญหาไฟป'า และหมอกควันอย5างมาก และเพ่ือป7องกันไม5ให�เกิดปPญหาดังกล5าว

เหมือนป6ท่ีผ5านๆ มา เราจึงมีมาตรการ  "ชิงเก็บก5อน"คือ การเก็บเศษใบไม�ท่ีจะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดีท้ังในพ้ืนท่ีป'าอนุรักษ% ป'า

สงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'าโดยร5วมบูรณากับทุกภาคส5วนและชุมชนในพ้ืนท่ีสามารถนำเศษใบไม�เหล5านี้ไปใช�ประโยชน%ได� 

เช5นนำเอาใบไม�ไปบดอัดและเผาจนกลายเป.นถ5านอัดแท5ง หรือนำไปแปรรูปเป.นสินค�าชนิดๆ อ่ืนขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทห�าง

ร�านเอกชนเข�ามาขอซ้ือเศษวัสดุ ซ่ึงจะทำให�ชาวบ�านสามารถนำไปขายสร�างรายได�ได�ขณะเดียวกันเราก็สามารถลดปริมาณ

เชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป'าไปด�วย 

                นายวราวุธ ย้ำว5า หากทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือหรือพ้ืนท่ีท่ีสุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'าสามารถเก็บเชื้อเพลิงได�

อย5างน�อยจังหวัดละ 100 ตันก5อนช5วงจะเกิดไฟป'าในช5วงกลางเดือนกุมภาพันธ%ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'าลด

ปPญหาฝุ'นละอองจากหมอกควันและไฟป'าในพ้ืนท่ีภาคเหนือและจะสามารถลดการเกิดจุดความร�อน (Hotspot) ได�อย5างน�อย



ร�อยละ20 ตามเป7าหมายแน5นอน อีกท้ังยังสร�างรายได�กลับสู5ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใช�ประโยชน%

จากป'าได�อย5างยั่งยืน 

ด�านนายอดิศร  นุชดำรงค% อธิบดีกรมป'าไม� กล5าวว5า กรมป'าไม�เป.นหน5วยงานในการป7องกันและควบคุมไฟป'าในพ้ืนท่ีป'าสงวน

แห5งชาติซ่ึงได�เตรียมพร�อมในทุกมิติของการปฏิบัติงานด�านการป7องกันและควบคุมไฟป'า ดังนั้นเพ่ือให�เป.นไปตามมาตรการ

การป7องกันและควบคุมไฟป'าและเตรียมพร�อมรับสถานการณ%ไฟป'า   ท่ีจะเกิดข้ึนอย5างมีประสิทธิภาพ ส5วนควบคุมไฟป'า 

กรมป'าไม�จึงได�จัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 โดยจัดกิจกรรมพร�อมกันใน10 จังหวัด ได�แก5 

จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง ลำพูนแพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก 

นายอดิศรกล5าวอีกว5า สำหรับพ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟป'ากรมป'าไม�ได�ใช�เทคโนโลยีภาพถ5ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 

ระบบ คือ โมดิส (MODIS)และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยงหากพบว5าพ้ืนท่ีใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมากก็จะให�

เจ�าหน�าท่ีเร5งเข�าไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'านอกจากนี้กรมป'าไม�ยังดำเนินการมาตรการเชิงรุกด�วยการรณรงค%

ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาคส5วนโดยเฉพาะอย5างยิ่งภาคประชาชน ซ่ึงถือเป.นมาตรการท่ีสำคัญในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพและช5วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร% การป7องกันและควบคุมไฟป'าให�ประสบความสำเร็จ และเป.นการแก�ไข

ปPญหาให�ตรงกับกลุ5มเป7าหมายให�ชุมชนได�ตระหนักถึงปPญหาและผลกระทบของไฟป'าเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป'า

ไม� เกิดความเข�มแข็งให�แก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวังป7องกัน และควบคุมไฟป'า ชุมชนสามารถนำเชื้อเพลิงจากป'ามาสร�าง

มูลค5าทางเศรษฐกิจเพ่ือลดต�นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรมและมีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพ้ืนท่ีอย5าง

จริงจังในช5วงวิกฤตซ่ึงจะเป.นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'าและช5วยให�การแก�ไขปPญหาไฟ

ป'าประสบผลสำเร็จ ทันต5อสถานการณ%  

ท้ังนี้ภายในงาน กรมป'าไม�ได�สาธิตกิจกรรมต5าง เช5น การเก็บขนใบไม�ก่ิงไม�แห�งท่ีร5วงหล5นในพ้ืนท่ีป'าแล�วนำมาเข�าเครื่องอัด

ใบไม�เครื่องบดสับใบไม�ก่ิงไม�, การขนส5งใบไม�อัดแท5งออกจากพ้ืนท่ีป'าโดยใช�โดรน,  การจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดย

ทำแนวกันไฟ (Firebreak) ในพ้ืนท่ีป'าระยะทางประมาณ 500 เมตร 

28 ธ.ค. 2563 

https://www.nationtv.tv/main/content/378811488 

 

 



 

รมว.ทส. เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม� ท่ีแม5แจ5ม จังหวัดเชียงใหม5 

รัฐมนตรีว5าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม� ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

ท่ีอำเภอแม5แจ5ม จังหวัดเชียงใหม5 มุ5งรณรงค%สร�างความเข�าใจแก5ประชาชน และเกิดการมีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุม

ไฟป'าในพ้ืนท่ีอย5างจริงจัง เผยการแก�ไขปPญหาไฟป'าหมอกควันถือเป.นนโยบายเร5งด5วนท่ีต�องเร5งแก�ไขโดยเร็ว ซ่ึงในป6นี้จะใช�

มาตรการ “ชิงเก็บ” เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงในป'า และสร�างรายได�ให�แก5ชุมชน 

วันนี้ (28 ธ.ค. 63) ท่ีบริเวณลานด�านข�างโรงเรียนแม5แจ5ม ตำบลช5างเค่ิง อำเภอแม5แจ5ม จังหวัดเชียงใหม5 นายวราวุธ ศิลป

อาชารัฐมนตรีว5าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พร�อมคณะ ลงพ้ืนท่ีเปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรม

ป'าไม� ซ่ึงได�จัดข้ึนพร�อมกันใน 10 จังหวัดภาคเหนือ ได�แก5 จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา 

แม5ฮ5องสอน ตาก และจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู�ว5าราชการจังหวัดเชียงใหม5 พร�อมด�วยส5วนราชการท่ี

เก่ียวข�อง และเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงานป7องกันไฟป'า ร5วมให�การต�อนรับ 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดข้ึนเพ่ือรณรงค%ประชาสัมพันธ% สร�างความรู�ความเข�าใจให�ประชาชนได�ตระหนักถึงความสำคัญของ

เชื้อเพลิงในป'า การนำเชื้อเพลิงจากป'ามาสร�างมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพ่ือลดต�นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม ลดรายจ5ายใน

ครัวเรือนสร�างรายได�กลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใช�ประโยชน%จากป'าอย5างยั่งยืน และมีส5วน

ร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพ้ืนท่ีอย5างจริงจังในช5วงวิกฤติ อันจะเป.นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ป7องกันและควบคุมไฟป'า และช5วยให�การแก�ไขไฟป'าประสบความสำเร็จ ทันต5อสถานการณ% และก5อให�เกิดความยั่งยืนในพ้ืนท่ี 

โดยภายในงานมีหน5วยงานต5าง ๆมาจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ%ให�ความรู�เก่ียวกับการนำเชื้อเพลิงจากป'าออกมาใช�

ประโยชน% รวมถึงการสาธิตการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ท้ังการเก็บขนใบไม� ก่ิงไม�แห�งท่ีร5วงหล5นลงในพ้ืนท่ีป'า แล�วนำมาเข�า

เครื่องอัดใบไม� เครื่องบดสับใบไม�ก่ิงไม� การขนส5งใบไม�อัดแท5งออกจากพ้ืนท่ีป'าไม�โดยใช�โดรน  การจัดการเชื้อเพลิงตามหลัก

วิชาการป'าไม�โดยทำแนวกันไฟในพ้ืนท่ีป'า ระยะทางประมาณ 500 เมตร รวมถึงการสาธิตการเพาะเห็ดจากเศษใบไม� 



นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว5าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล5าวว5า รัฐบาลได�ให�ความสำคัญกับการ

แก�ไขปPญหาไฟป'าหมอกควันเป.นอย5างมาก และถือเป.นนโยบายเร5งด5วนท่ีต�องเร5งแก�ไขปPญหาโดยเร็ว ซ่ึงในป6นี้ได�มุ5งเน�นใช�

มาตรการเชิงรุกในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป'าอย5างเป.นรูปธรรม เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงในป'า โดยใช�มาตรการท่ี

เรียกว5า “ชิงเก็บ” เป.นการเก็บขนและใช�ประโยชน%จากเศษไม� ใบไม�ท่ีเป.นเชื้อเพลิงในป'า มาทำเป.นปุ~ยอินทรีย% หรือแปร

สภาพให�เป.นสินค�าท่ีสามารถขายได� ซ่ึงนอกจากจะเป.นการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีแล�ว ยังเป.นการสร�างรายได�ให�แก5

ชุมชนอีกด�วย 

ข5าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม5 เม่ือวันท่ี : 28 ธ.ค. 2563  

https://region3.prd.go.th/topic/news/23045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป'าไม� เปcดยุทธการแก�ไฟป'า “ชิงเก็บก5อน” รับซ้ือใบไม�แห�ง 10 จังหวัดเหนือพันตัน ใช�ดาวเทียม “โมดิส” กับ “เวียร%” 

วิเคราะห%พ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยง 

วันนี้ (28 ธ.ค.) ท่ีโรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเค่ิง อ.แม5แจ5ม จ.เชยีงใหม5 นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

(รมว.ทส.) เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงของกรมป'าไม� โดยเปcดพร�อมกันใน 10 จังหวัดภาคเหนือ พร�อมกล5าวว5า สถานการณ%ไฟ

ป'าก5อให�เกิดความเสียหายต5อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เกิดมลพิษหมอกควัน เกิดอันตรายด�านสุขภาพอนามัย ส5งผล

กระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท5องเท่ียว ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน จึงต�องเฝ7าระวังป7องกัน

และควบคุมไฟป'าอย5างเข�มข�นในทุกพ้ืนท่ี ทส.โดยกรมป'าไม� จึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก5อน” คือ การเก็บเศษใบไม�ท่ีจะเป.นเชื้อเพลิง

อย5างดี ท้ังในพ้ืนท่ีป'าอนุรักษ% ป'าสงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า โดยร5วมบูรณากับทุกภาคส5วนและชุมชนในพ้ืนท่ีสามารถนำเศษ

ใบไม�เหล5านี้ไปใช�ประโยชน%ได� เช5น นำเอาใบไม�ไปบดอัดและเผาจนกลายเป.นถ5านอัดแท5ง หรือนำไปแปรรปูเป.นสนิค�าชนิดๆ อ่ืน 

ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทห�างร�านเอกชนเข�ามาขอซ้ือเศษวสัดุ ซ่ึงจะทำให�ชาวบ�านสามารถนำไปขายสร�างรายได�ได� ขณะเดียวกันเราก็

สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป'าไปด�วย 

รมว.ทส. กล5าวต5อว5า หากทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ หรือพ้ืนท่ีท่ีสุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า สามารถเก็บเชื้อเพลิงได�อย5างน�อย

จังหวัดละ 100 ตันก5อนช5วงจะเกิดไฟป'า ในช5วงกลางเดือน ก.พ.ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'า ลดปPญหาฝุ'นละอองจาก

หมอกควันและไฟป'าในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความร�อน (Hotspot) ได�อย5างน�อยร�อยละ 20 ตามเป7าหมาย

แน5นอน อีกท้ังยังสร�างรายได�กลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใช�ประโยชน%จากป'าได�อย5างยั่งยืน 

ด�าน นายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป'าไม� กล5าวว5า กรมป'าไม� ได�เตรียมพร�อมในทุกมิติของการปฏิบัติงานด�านการป7องกัน 

โดยจัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 พร�อมกันใน 10 จังหวัด ได�แก5 เชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง 

ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และ พิษณุโลก สำหรับพ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟป'า กรมป'าไม�ได�ใช�เทคโนโลยี

ภาพถ5ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส (MODIS) และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยง หาก

พบว5าพ้ืนท่ีใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมาก ก็จะให�เจ�าหน�าท่ีเร5งเข�าไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'า 

นายอดิศร กล5าวอีกว5า นอกจากนี้ ยังดำเนนิการมาตรการเชิงรุกด�วยการรณรงค%ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาค

ส5วน โดยเฉพาะอย5างยิ่งภาคประชาชน ซ่ึงถือเป.นมาตรการท่ีสำคัญในการเพ่ิมประสิทธภิาพและช5วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร% การ

ป7องกัน และควบคุมไฟป'าให�ประสบความสำเรจ็ และเป.นการแก�ไขปPญหาให�ตรงกับกลุ5มเป7าหมาย ให�ชุมชนได�ตระหนักถึงปPญหาและ



ผลกระทบของไฟป'า เกิดความรกัความหวงแหนทรัพยากรป'าไม� เกิดความเข�มแข็งให�แก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวัง ป7องกัน และ

ควบคุมไฟป'า ชุมชนสามารถนำเชื้อเพลิงจากป'ามาสร�างมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพ่ือลดต�นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม และมีส5วน

ร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพ้ืนท่ีอย5างจริงจังในช5วงวิกฤต ซ่ึงจะเป.นการเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานป7องกันและ

ควบคุมไฟป'า และช5วยให�การแก�ไขปPญหาไฟป'าประสบผลสำเรจ็ ทันต5อสถานการณ% 

เผยแพร5: 28 ธ.ค. 2563 15:29   โดย: ผู�จัดการออนไลน% 

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000132583 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

รมว.ทส.เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ชิงเก็บเชื้อเพลิง 10 จว.ภาคเหนือ ส5งเสริมชุมชนนำเชื้อเพลิงไปแปรรูปสร�างรายได� 

ช5วยลดการเกิดไฟป'า และลดปริมาณฝุ'นPM2.5 

เม่ือวันท่ี 28 ธ.ค. ท่ีโรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเค่ิง อ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว5าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) เป.นประธานเปcด"โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง" โดยมีหน5วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน 

ภาคประชาชน เข�าร5วมงาน 

นายวราวุธ กล5าวว5า รฐับาลให�ความสำคัญเรื่องการแก�ปPญหาไฟป'าและหมอกควันอย5างมาก และเพ่ือป7องกันไม5ให�เกิดปPญหา

ดังกล5าวเหมือนป6ท่ีผ5านๆ มา เราจึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก5อน” คือ การเก็บเศษใบไม�ท่ีจะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดี ท้ังในพ้ืนท่ีป'า

อนุรักษ% ป'าสงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า 

โดยร5วมบูรณากับทุกภาคส5วนและชุมชนในพ้ืนท่ีสามารถนำเศษใบไม�เหล5านี้ไปใช�ประโยชน%ได� เช5น นำเอาใบไม�ไปบดอัดและ

เผาจนกลายเป.นถ5านอัดแท5ง หรือนำไปแปรรูปเป.นสินค�าชนิดๆ อ่ืน ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทห�างร�านเอกชนเข�ามาขอซ้ือเศษ

วัสดุ ซ่ึงจะทำให�ชาวบ�านสามารถนำไปขายสร�างรายได�ได� ขณะเดียวกันเราก็สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป'าไปด�วย 

"หากทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ หรือพ้ืนท่ีท่ีสุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า สามารถเก็บเชื้อเพลิงได�อย5างน�อยจังหวัดละ 100 ตัน

ก5อนช5วงจะเกิดไฟป'า ในช5วงกลางเดือนก.พ.ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'า ลดปPญหาฝุ'นละอองจากหมอกควัน

และไฟป'าในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความร�อนได�อย5างน�อยร�อยละ 20 ตามเป7าหมายแน5นอน อีกท้ังยัง

สร�างรายได�กลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใช�ประโยชน%จากป'าได�อย5างยั่งยืน" 

นายอดิศร นุชดำรงค% อธิบดีกรมป'าไม� กล5าวว5า กรมป'าไม� เป.นหน5วยงานในการป7องกันและควบคุมไฟป'าในพ้ืนท่ีป'าสงวน

แห5งชาติ ซ่ึงได�เตรียมพร�อมในทุกมิติของการปฏิบัติงานด�านการป7องกันและควบคุมไฟป'า ดังนั้นเพ่ือให�เป.นไปตามมาตรการ

การป7องกันและควบคุมไฟป'า และเตรียมพร�อมรับสถานการณ%ไฟป'าท่ีจะเกิดข้ึนอย5างมีประสิทธิภาพ 

ส5วนควบคุมไฟป'า กรมป'าไม�จึงได�จัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 โดยจัดกิจกรรมพร�อมกันใน 

10 จังหวัด ได�แก5 จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก 

สำหรับพ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟป'า กรมป'าไม�ได�ใช�เทคโนโลยีภาพถ5ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส 

(MODIS) และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยง หากพบว5าพ้ืนท่ีใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมาก ก็จะให�เจ�าหน�าท่ีเร5งเข�า

ไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'า 



นอกจากนี้กรมป'าไม�ยังดำเนินการมาตรการเชิงรุกด�วยการรณรงค%ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาคส5วน 

โดยเฉพาะอย5างยิ่งภาคประชาชน ให�ชุมชนได�ตระหนักถึงปPญหาและผลกระทบของไฟป'า เกิดความรักความหวงแหน

ทรัพยากรป'าไม� เกิดความเข�มแข็งให�แก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวัง ป7องกัน และควบคุมไฟป'า 

ชุมชนสามารถนำเชื้อเพลิงจากป'ามาสร�างมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพ่ือลดต�นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม และมีส5วนร5วมใน

การเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพ้ืนท่ีอย5างจริงจังในช5วงวิกฤต ซ่ึงจะเป.นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป7องกันและ

ควบคุมไฟป'า และช5วยให�การแก�ไขปPญหาไฟป'าประสบผลสำเร็จ ทันต5อสถานการณ% 

ท้ังนี้ภายในงาน กรมป'าไม�ได�สาธิตกิจกรรมต5าง เช5น การเก็บขนใบไม� ก่ิงไม�แห�งท่ีร5วงหล5นในพ้ืนท่ีป'าแล�วนำมาเข�าเครื่องอัด

ใบไม� เครื่องบดสับใบไม�ก่ิงไม�, การขนส5งใบไม�อัดแท5งออกจากพ้ืนท่ีป'าโดยใช�โดรน, การจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดย

ทำแนวกันไฟ (Firebreak) ในพ้ืนท่ีป'าระยะทางประมาณ 500 เมตร 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5625158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

เปcดยุทธการแก�ไฟป'า 'ชิงเก็บก5อน' ใช�ดาวเทียมวิเคราะห%พ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยง 

กรมป'าไม� เปcดยุทธการแก�ไฟป'า "ชิงเก็บก5อน" รับชื้อใบไม�แห�ง 10 จังหวัดเหนือพันตัน ใช�ดาวเทียม "โมดิส" กับ "เวียร%" 

วิเคราะห%พ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยง 

เม่ือวันท่ี 28 ธ.ค. ท่ีโรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเค่ิง อ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 นายวราวุธศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม (ทส.) เปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงของกรมป'าไม� โดยเปcดพร�อมกันใน 10 จังหวัดภาคเหนือ โดยนายวราวุธ 

กล5าวว5า สถานการณ%ไฟป'าก5อให�เกิดความเสียหายต5อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เกิดมลพิษหมอกควัน เกิดอันตราย

ด�านสุขภาพอนามัย ส5งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท5องเท่ียว ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันของ

ประชาชน จึงต�องเฝ7าระวังป7องกันและควบคุมไฟป'าอย5างเข�มข�นในทุกพ้ืนท่ี 

ทส.โดยกรมป'าไม� จึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก5อน” คือ การเก็บเศษใบไม�ท่ีจะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดี ท้ังในพ้ืนท่ีป'าอนุรักษ% ป'า

สงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า โดยร5วมบูรณากับทุกภาคส5วนและชุมชนในพ้ืนท่ีสามารถนำเศษใบไม�เหล5านี้ไปใช�ประโยชน%ได� 

เช5น นำเอาใบไม�ไปบดอัดและเผาจนกลายเป.นถ5านอัดแท5ง หรือนำไปแปรรูปเป.นสินค�าชนิดๆ อ่ืน ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทห�าง

ร�านเอกชนเข�ามาขอซ้ือเศษวัสดุ ซ่ึงจะทำให�ชาวบ�านสามารถนำไปขายสร�างรายได�ได� ขณะเดียวกันเราก็สามารถลดปริมาณ

เชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป'าไปด�วย 

รมว.ทส.กล5าวต5อว5า หากทุกจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคเหนือ หรือพ้ืนท่ีท่ีสุ5มเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า สามารถเก็บเชื้อเพลิงได�อย5างน�อย

จังหวัดละ 100 ตันก5อนช5วงจะเกิดไฟป'า ในช5วงกลางเดือนก.พ.ของทุกป6 เชื่อว5าจะลดปPญหาการเกิดไฟป'า ลดปPญหาฝุ'น

ละอองจากหมอกควันและไฟป'าในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความร�อน (Hotspot) ได�อย5างน�อยร�อยละ 

20 ตามเป7าหมายแน5นอน อีกท้ังยังสร�างรายได�กลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใช�ประโยชน%จากป'า

ได�อย5างยั่งยืน 

ด�านนายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป'าไม�กล5าวว5า กรมป'าไม� ได�เตรียมพร�อมในทุกมิติของการปฏิบัติงานด�านการป7องกัน โดย

จัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 พร�อมกันใน 10 จังหวัด ได�แก5 จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย 



ลำปาง ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก สำหรับพ้ืนท่ีสุ5มเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟป'า กรมป'าไม�ได�ใช�

เทคโนโลยีภาพถ5ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส (MODIS) และระบบเวียร% (VIRS) มาวิเคราะห%พ้ืนท่ีสุ5ม

เสี่ยง หากพบว5าพ้ืนท่ีใดมีเศษวัสดุมีจำนวนมาก ก็จะให�เจ�าหน�าท่ีเร5งเข�าไปชิงเก็บเศษวัสดุก5อนเกิดช5วงไฟป'า 

นอกจากนี้ ยังดำเนินการมาตรการเชิงรุกด�วยการรณรงค%ประชาสัมพันธ%และการบูรณาการร5วมกับทุกภาคส5วน โดยเฉพาะ

อย5างยิ่งภาคประชาชน ซ่ึงถือเป.นมาตรการท่ีสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพและช5วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร% การป7องกัน และ

ควบคุมไฟป'าให�ประสบความสำเร็จ และเป.นการแก�ไขปPญหาให�ตรงกับกลุ5มเป7าหมาย ให�ชุมชนได�ตระหนักถึงปPญหาและ

ผลกระทบของไฟป'า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป'าไม� เกิดความเข�มแข็งให�แก5ชุมชนในการดูแล เฝ7าระวัง ป7องกัน 

และควบคุมไฟป'า ชุมชนสามารถนำเชื้อเพลิงจากป'ามาสร�างมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพ่ือลดต�นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม 

และมีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพ้ืนท่ีอย5างจริงจังในช5วงวิกฤต ซ่ึงจะเป.นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'า และช5วยให�การแก�ไขปPญหาไฟป'าประสบผลสำเร็จ ทันต5อสถานการณ% 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914550 

28 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

    

เชียงใหม5 !!! มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสาร5วมกิจกรรมลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม� 

มณฑลทหารบกท่ี 33 น้ำทหารจิตอาสา ร5วมเปcดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ‘ชิงเก็บก5อน’ ดึงเครือข5ายทุกภาคส5วนในพ้ืนท่ี 

10 จังหวัดภาคเหนือ ชิงเก็บเชื้อเพลิงในป'า ลดไฟป'า ลด PM 2.5 

เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ% ผู�บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 มอบหมายให� พัน

เอก กฤษณพงค% พรหมการัตน% รองเสนาธิการมณฑลทหารบกท่ี33 เป.นผู�แทนพร�อมกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกท่ี 33 

จำนวน 20 นายและ ชุดรณรงค%ป7องกันไฟป'าหมอกควัน มณฑลทหารบกท่ี 33 ร5วมกิจกรรมโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง 

กรมป'าไม� ประจำป6งบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนแม5แจ5ม ต.ช5างเค่ิง อ.แม5แจ5ม จ.เชียงใหม5 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว5าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป.นประธานเปcดโครงการฯ ผู�ร5วมกิจกรรมประกอบด�วย ส5วน

ราชการในพ้ืนท่ี , อปท. , นักเรียนนักศึกษา , ประชาชนจิตอาสาและเครือข5ายความร5วมมือป7องกันและควบคุมไฟป'า

ประมาณ 500 คน 

รัฐมนตรีว5าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล5าวว5า สถานการณ%ไฟป'าท่ีผ5านมาก5อให�เกิดความเสียหายต5อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมากมาย ท้ังเกิดมลพิษหมอกควัน ส5งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ตลอดจนการ

ดำรงชีวิตของประชาชน ซ่ึงรัฐบาลและกระทรวงฯ ได�ให�ความสำคัญเรื่องการแก�ปPญหาไฟป'า และหมอกควันเป.นอย5างมาก 

และเพ่ือป7องกันไม5ให�เกิดปPญหาดังกล5าวเหมือนป6ท่ีผ5านๆ มา กระทรวงฯ โดยกรมป'าไม� จึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก5อน” คือ การ

เก็บเศษใบไม�ท่ีจะเป.นเชื้อเพลิงอย5างดี ท้ังในพ้ืนท่ีป'าอนุรักษ% ป'าสงวนแห5งชาติ หรือนอกเขตป'า โดยร5วมบูรณากับทุกภาคส5วน 

และชุมชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสามารถนำเศษใบไม�เหล5านี้ไปใช�ประโยชน%ได� เช5น นำเอาใบไม�ไปบดอัดและเผาจนกลายเป.นถ5านอัด

แท5ง หรือนำไปแปรรูปเป.นสินค�าชนิดๆ อ่ืน ขณะเดียวกันก็มีบริษัทห�างร�านเอกชนเข�ามาขอซ้ือเศษวัสดุ ซ่ึงจะทำให�ชาวบ�าน

สามารถนำไปขายสร�างรายได� และทำให�สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป'าไปด�วย 



รัฐมนตรีว5าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ยังได�กล5าวเน�นย้ำว5า “หัวใจสำคัญของการลดปริมาณเชื้อเพลิง 

เพ่ือแก�ปPญหาหมอกควันไฟป'า คือ ความร5วมมือของเครือข5าย และทุกภาคส5วนในการลงพ้ืนท่ีท่ีมีความสุ5มเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟป'า 

เพ่ือเข�าไปเก็บเชื้อออกมา ‘ชิงเก็บก5อน’ ซ่ึงจะเป.นการป7องกันและลดปPญหาได�” นอกจากนี้ รัฐมนตรีว5าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ยังได�กล5าวขอบคุณและเป.นกำลังใจให�ทุกภาคส5วน ท่ีมาเข�าร5วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ เพ่ือ

ร5วมกันอนุรักษ%ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามาสู5การใช�ประโยชน%จากป'าได�อย5าง

ยั่งยืนสืบไป 

ท้ังนี้ การจัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง ประจำป6งบประมาณ 2564 ได�จัดกิจกรรมพร�อมกันใน 10 จังหวัดนำร5อง ได�แก5 

จังหวัดเชียงใหม5 เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร5 น5าน พะเยา แม5ฮ5องสอน ตาก และพิษณุโลก 

https://www.siamfocustime.com/?p=75596 
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จิตอาสาแม5ฮ5องสอน “จัดทำแนวกันไฟ” กวาดเก็บใบไม�เพ่ือแปรรูป ในโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม� ประจำป6

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

            นายศิริวัฒน% บุปผาเจริญ รองผู�ว5าราชการจังหวัดแม5ฮ5องสอน เป.นประธานในพิธีเปcดกิจกรรมโครงการลดปริมาณ

เชื้อเพลิง กรมป'าไม� ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณสวนสาธารณะจังหวัดแม5ฮ5องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง

จังหวัดแม5ฮ5องสอน 

            กิจกรรมภายในงาน ประกอบจิตอาสา “การจัดทำแนวกันไฟ” พัฒนา กวาดเก็บใบไม�เพ่ือแปรรูปเป.นปุ~ย  และอีก

ส5วนหนึ่งนำไปอัดแห�ง เพ่ือนำไปแปรรูป ให�เกิดมูลค5าเพ่ิม สร�างรายได�สู5ท�องถ่ิน โดยมีผู�เข�าร5วมงานจากหลายภาคส5วนท้ัง

ภาครัฐ เอกชน และนักเรียน 

            ท้ังนี้ โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม� ประจำป6งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดแม5ฮ5องสอน สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดแม5ฮ5องสอน จัดข้ึน เพ่ือรณรงค%ประชาสัมพันธ%ตามมาตรการประชาสัมพันธ%

รูปแบบเชิงรุก สู5กลุ5มเป7าหมายในพ้ืนท่ีเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า โดยร5วมมือกับองค%กรปกครองส5วนท�องถ่ินหน5วยงานฝ'าย

ปกครองและหน5วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องในการรณรงค%ประชาสัมพันธ%เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงในป'า โดยส5งเสริมให�ประชาชน

นำเชื้อเพลิงในป'าออกมาใช�ประโยชน%ในครัวเรือน เพ่ือลดรายจ5าย สร�างมูลค5าทางเศรษฐกิจ สร�างรายได�สู5ชุมชน ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการพ่ึงพิงป'าจากการเผา สู5การใช�ประโยชน%จากป'าอย5างยั่งยืน และเข�ามามีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟ

ป'าในพ้ืนท่ีอย5างจริงจังในช5วงวิกฤติ ซ่ึงจะเป.นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'าและช5วยให�การ

แก�ไขปPญหาไฟป'าประสบความสำเร็จอย5างยั่งยืน 

ข5าวจาก : สวท.แม5ฮ5องสอน เม่ือวันท่ี : 28 ธ.ค. 2563  

https://region3.prd.go.th/topic/news/23018 



 

จิตอาสาแม5ฮ5องสอน เก็บกวาดใบไม�ทำปุ~ยหมัก ในโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม� ป7องกันไฟป'าหมอกควัน 

28 ธ.ค.63 บริเวณสวนสาธารณะจังหวัดแม5ฮ5องสอน อำเภอเมือง จ.แม5ฮ5องสอน นายศิริวัฒน% บุปผาเจริญ รองผู�ว5าราชการ

จังหวัดแม5ฮ5องสอน เปcดกิจกรรมโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม� จิตอาสา ข�าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน 

ประชาชน นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร เข�ารวมกิจกรรม จำนวน 500 คน โดยการจัดทำแนวกันไฟ พัฒนา กวาดเก็บใบไม�

เพ่ือแปรรูปเป.นปุ~ย และอีกส5วนหนึ่งนำไปอัดแห�ง เพ่ือนำไปแปรรูป ให�เกิดมูลค5าเพ่ิม สร�างรายได�สู5ท�องถ่ิน 

โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม� ดังกล5าว จัดข้ึนโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดแม5ฮ5องสอน 

เพ่ือรณรงค%ประชาสัมพันธ%ตามมาตรการประชาสัมพันธ%รูปแบบเชิงรุก สู5กลุ5มเป7าหมายในพ้ืนท่ีเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า ร5วมมือ

กับองค%กรปกครองส5วนท�องถ่ินหน5วยงานฝ'ายปกครองและหน5วยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข�องในการรณรงค%ประชาสัมพันธ%เพ่ือลด

ปริมาณเชื้อเพลิงในป'า โดยส5งเสริมให�ประชาชนนำเชื้อเพลิงในป'าออกมาใช�ประโยชน%ในครัวเรือน เพ่ือลดรายจ5าย สร�างมูลค5า

ทางเศรษฐกิจ สร�างรายได�สู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพ่ึงพิงป'าจากการเผา สู5การใช�ประโยชน%จากป'าอย5างยั่งยืน และ

เข�ามามีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพ้ืนท่ีอย5างจริงจังในช5วงวิกฤติ ซ่ึงจะเป.นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'าและช5วยให�การแก�ไขปPญหาไฟป'า นำเชื้อเพลิงจากป'ามาสร�างมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพ่ือลด

ต�นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม ลดรายจ5ายในครัวเรือน สร�างรายได�กลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามา

สู5การใช�ประโยชนจากป'าอย5างยั่งยืน 

https://www.talknewsonline.com/310288/ 

 

 

 

 



 

จิตอาสาแม5ฮ5องสอน เก็บกวาดใบไม�ทำปุ~ยหมัก ในโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม� ป7องกันไฟป'าหมอกควัน   

เม่ือวันท่ี 28 ธ.ค.63 บริเวณสวนสาธารณะจังหวัดแม5ฮ5องสอน อำเภอเมือง จ.แม5ฮ5องสอน นายศิริวัฒน% บุปผาเจริญ รองผู�ว5า

ราชการจังหวัดแม5ฮ5องสอน เปcดกิจกรรมโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม� จิตอาสา ข�าราชการ ทหาร ตำรวจ 

ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร เข�ารวมกิจกรรม จำนวน 500 คน โดยการจัดทำแนวกันไฟ พัฒนา กวาด

เก็บใบไม�เพ่ือแปรรูปเป.นปุ~ย และอีกส5วนหนึ่งนำไปอัดแห�ง เพ่ือนำไปแปรรูป ให�เกิดมูลค5าเพ่ิม สร�างรายได�สู5ท�องถ่ิน 

โครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป'าไม� ดังกล5าว จัดข้ึนโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดแม5ฮ5องสอน 

เพ่ือรณรงค%ประชาสัมพันธ%ตามมาตรการประชาสัมพันธ%รูปแบบเชิงรุก สู5กลุ5มเป7าหมายในพ้ืนท่ีเสี่ยงต5อการเกิดไฟป'า ร5วมมือ

กับองค%กรปกครองส5วนท�องถ่ินหน5วยงานฝ'ายปกครองและหน5วยงานอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข�องในการรณรงค%ประชาสัมพันธ%เพ่ือลด

ปริมาณเชื้อเพลิงในป'า โดยส5งเสริมให�ประชาชนนำเชื้อเพลิงในป'าออกมาใช�ประโยชน%ในครัวเรือน เพ่ือลดรายจ5าย สร�างมูลค5า

ทางเศรษฐกิจ สร�างรายได�สู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพ่ึงพิงป'าจากการเผา สู5การใช�ประโยชน%จากป'าอย5างยั่งยืน และ

เข�ามามีส5วนร5วมในการเฝ7าระวังและควบคุมไฟป'าในพ้ืนท่ีอย5างจริงจังในช5วงวิกฤติ ซ่ึงจะเป.นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานป7องกันและควบคุมไฟป'าและช5วยให�การแก�ไขปPญหาไฟป'า นำเชื้อเพลิงจากป'ามาสร�างมูลค5าทางเศรษฐกิจ เพ่ือลด

ต�นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม ลดรายจ5ายในครัวเรือน สร�างรายได�กลับสู5ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป'ามา

สู5การใช�ประโยชนจากป'าอย5างยั่งยืน 

สยามรัฐออนไลน%  28 ธันวาคม 2563 17:53 น.  ภูมิภาค 

https://siamrath.co.th/n/207947 

 

 

 


