
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 6 ม.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป!าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ทส.เป�ดยุทธการ'ชิงเก็บก�อน'ป�องกันไฟป�า (แนวหน"า 6 มกราคม 2564 หน"า 10) 

- แพร�รณรงค.สร"างความเข"าใจป�องกันไฟป�า (เดลินิวส. 6 มกราคม 2564 หน"า 10) 

- ภาพข�าว: ให"กำลังใจ (แนวหน"า 6 มกราคม 2564 หน"า 8) 

ข�าวเว็บไซต) 

อุทยานฯไม�ป�ด วราวุธไฟเขียว เท่ียวได"จำกัดคน (ไทยโพสต. 5 มกราคม 2564) 

https://www.thaipost.net/main/detail/88817 

ชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน"าพยัคฆ.ไพรป�ายแดงปราบรุกป�า (มติชนออนไลน. 5 มกราคม 2564) 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2511764 

บก.คฟบ.ทภ.3 สน.เผยค�าหมอกควันพิษเริ่มส�งผลกระทบต�อสุขภาพชาวบ"านภาคเหนือแล"ว  

(เชียงใหม�นิวส. 5 มกราคม 2564) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1545156/ 
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5 ม.ค. 64  อุทยานแห�งชาติไม�ป�ด 'วราวุธ' ยังไฟเขียวให#นักท�องเท่ียวได#เข#ามาสัมผัสธรรมชาติ แต�วางกฎเหล็กคุมแพร�ระบาดโควิด  
เน#นจำกัดคนเข#า สั่งลดจำนวนลงเหลือ 40-50% และต#องปฏิบัติตามมาตรการเว#นระยะห�างอย�างเคร�งครัด เมินเจอป�ดแน� ส�วน 
ภูทับเบิกเผยเป8นพ้ืนท่ีเป�ดสั่งฆ�าเชื้อแล#ว  

    เม่ือวันท่ี 4 ม.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม กล�าวถึงการพิจารณาป�ดพ้ืนท่ีอุทยานช�วงการแพร�
ระบาดโควิด-19 รอบใหม� ว�า ขณะนี้ยังไม�มีการป�ดอุทยาน แต�ควบคุมปริมาณผู#เข#าพ้ืนท่ีเหลือประมาณ 40-50 เปอรAเซ็นตAจาก 70 
เปอรAเซ็นตA เพ่ือให#เกิดพ้ืนท่ีว�างมากข้ึน และจะให#อุทยานแห�งชาติแต�ละแห�งท่ีมีคณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาในแต�ละพ้ืนท่ีของ
ตัวเองว�าสถานการณAในแต�ละจังหวัดมีความเสี่ยงต�างกันอย�างไร  

    นายวราวุธกล�าวต�อว�า หากส�วนกลางโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ออกคำสั่งไปทีเดียว แต�บางพ้ืนท่ีระดับความเสี่ยง 
ไม�เท�ากัน เช�น บางพ้ืนท่ีสีแดง บางพ้ืนท่ีสีเหลือง จึงต#องให#หัวหน#าอุทยานประสานกับทางจังหวัดเพ่ือพิจารณา ท้ังนี้  ตนเอง 
ได#กำชับแต�ละอุทยานฉีดยาฆ�าเชื้อบริเวณท่ีประชาชนใช#บริการมาก เช�น ห#องน้ำ และจำกัดบุคคลเข#าออก เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีว�างมากข้ึน 

    ผู#สื่อข�าวถามถึงข#อกังวลเนื่องจากสถานท่ีท�องเท่ียวบางแห�งเกิดความแออัดเกินไป เช�น การไปดูทะเลหมอก แต�มีประชาชน 
ไปท�องเท่ียวจำนวนมาก นายวราวุธกล�าวว�า ช�วงปFใหม�ตนเองได#ไปตรวจอุทยานฯ เขาใหญ� จ.นครราชสีมา พบว�าบางจุดอาจจะมีคน
เยอะ แต�ในภาพรวมมีปริมาณเต็นทAประมาณ 5 พันหลัง กระจาย 4-5 จุดของพ้ืนท่ี และจัดต้ังเต็นทAก็มีความห�างพอสมควร และกำชับ
หัวหน#าอุทยานขอความร�วมมือประชาชนให#รักษาระยะห�าง หากไม�สามารถทำได#คงต#องป�ดอุทยาน  

    เม่ือถามถึงกรณีท่ีนักท�องเท่ียวติดเชื้อโควิด-19 แล#วเดินทางไปภูทับเบิกจะมีมาตรการดูแลอย�างไร นายวราวุธกล�าวว�า ภูทับเบิกยังเป8น
พ้ืน ท่ีปI าสงวนแห� งชาติ  ไม� ได#อยู� ในความดูแลของกรมอุทยานฯ แต�อยู� ในการดูแลของกรมปIาไม#  ซ่ึ งมี พ้ืน ท่ี ดูแลอยู� มาก  
จึงขอให#กำชับทุกพ้ืนท่ีท่ีใช#เป8นแหล�งนันทนาการให#ใช#มาตรการสอดคล#องกับกรมอุทยานฯ เพ่ือดูแลตามมาตรการ  

"ท้ั งนี้  ภู ทับเบิกเป8นสถานท่ีทางธรรมชาติ จึ งไม� เหมือนกับสถานท่ี อ่ืน เช�น ห# างสรรพสินค# า ร#านอาหาร หรือโรงเรียน เม่ือเกิด 
มีข�าวพบผู#ติดเชื้อ เราได#ทำการฆ�าเชื้อทุกอย�าง จึงยังไม�มีการป�ดสถานท่ี แต�จำกัดปริมาณนักท�องเท่ียวท่ีจะเข#าไปเยี่ยมชมมากข้ึน" นายวราวุธระบุ  

    อย�างไรก็ตาม เม่ือต#นปF 63 ในสถานการณAโควิด-19 ระลอกแรก กรมอุทยานแห�งชาติ สัตวAปIาและพันธุAพืช สำนักอุทยานแห�งชาติ 
แจ#งว�า อุทยานแห�งชาติและวนอุทยานทุกแห�งท่ัวประเทศ ต้ังแต�วันท่ี 25 มี.ค.63 เป8นต#นไปจนกว�าจะมีประกาศยกเลิก เนื่องจาก
สถานการณAแพร�ระบาดของโควิด-19  

    โดยภายหลังจากการประกาศป�ดอุทยานในครั้งนั้น ทำให#เห็นโอกาสคือการฟMNนตัวของธรรมชาติ จนนำไปสู�การคิดทำแผนเสนอกรม
อุทยานแห�งชาติฯ ให#อุทยานทางบกป�ดตัวเพ่ือฟMNนฟูธรรมชาติ ลักษณะเดียวกับอุทยานทางทะเลบ#าง เบื้องต#นระยะเวลาป�ด 45 วัน 
ต้ังแต�วันท่ี 15 ส.ค.-30 ก.ย. ซ่ึงเป8นช�วงท่ีฝนตกหนักพอดี 



 

ชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าพยัคฆ�ไพรป�ายแดงปราบรุกป�า 
วันท่ี 5 มกราคม 2564 - 13:33 น. 

 
หัวหน#าชุดปฏิบัติการพยัคฆAไพร คนใหม� กรมปIาไม#แต�งต้ัง ทดแทน นฤพนธA ทิพยAมณฑา ท่ีไปดำรงตำแหน�งเป8นผู#อำนวยการส�วนปSองกัน
และควบคุมไฟปIา จ.ตาก สดๆ ร#อนๆ เม่ือไม�ก่ีวันมานี้ 

เกิด 7 พฤศจิกายน 2524 

ตำแหน�งปUจจุบัน นักวิชาการปIาไม#ชำนาญการ ช�วยปฏิบัติราชการสำนักปSองกันรักษาปIาและควบคุมไฟปIา กรมปIาไม# ทำหน#าท่ี
ผู#อำนวยการศูนยAปฏิบัติการหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆAไพร) 

จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตรA) รุ�นท่ี 66 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผ�านการฝZกอบรม ด#านปIาไม# 39 หลักสูตร 

เคยปฏิบัติงานด#านการปSองกันรักษาปIาและควบคุมไฟปIา การจัดการท่ีดินปIาไม# การส�งเสริมการปลูกปIา การจัดการปIาชุมชน การ
บริหารงานปIาไม# การบริการด#านงานอนุญาต ท้ังงานอุตสาหกรรมไม# ด�านปIาไม# และการใช#ประโยชนAพ้ืนท่ีปIา รวมท้ังการเป8นวิทยากร
บรรยายงานด#านวิชาการปIาไม# กฎหมายเก่ียวกับการปIาไม# การตรวจพิสูจนAไม# และผู#เชี่ยวชาญด#านการตรวจพิสูจนAไม# 

ผ�านงานโดยรับราชการอยู�ภายใต#สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรปIาไม#ท่ี 13 (สงขลา) จากนั้นนั่ง หน.ฝIายบริหารท่ัวไป/หน.ฝIายปSองกัน
รักษาปIา/หน.ฝIายควบคุมไฟปIา ส�วนปSองกันรักษาปIาและควบคุมไฟปIา 

หน.ชุดปฏิบัติการต�างๆ 9 ชุด, กำลังพล ฝIายปฏิบัติการ กอ.รมน.สงขลา, หน.หน�วยปSองกันรักษาปIาท่ี สข.5 (ควนเขาวัง) 

หน.หน�วยปSองกันและพัฒนาปIาไม#หาดใหญ�, หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษปIาไม# สจป.ท่ี 13 (สงขลา), หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษปIาไม#สงขลา 

ผู#อำนวยการส�วนปSองกันรักษาปIาและควบคุมไฟปIา ผู#อำนวยการศูนยAปIาไม#สงขลา 

สำนักงานรักษาปIาและควบคุมไฟปIา ทำหน#าท่ี หน.หน�วยปฏิบัติการพิเศษท่ี 44 

ล�าสุดได#รับแต�งต้ังเป8นหัวหน#าชุดพยัคฆAไพรคนใหม� คุมหน�วยพิเศษปราบปรามการบุกรุก ทวงคืนผืนปIาชื่อดัง 



 

 
เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2564 กองบัญชาการควบคุมสถานการณAไฟปIาหมอกควันและฝุIนละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส�วนหน#า 
(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการปฏิบัติประจำวันท่ี 5 มกราคม 2564 พบว�า สภาพอากาศช�วงนี้ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมี
หมอกในตอนเช#า และมีหมอกหนาในบางพ้ืนท่ี อุณหภูมิจะสูงข้ึน 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส 

สำหรับคุณภาพอากาศวันนี้ตลอดท้ังวัน มีค�า PM 2.5 อยู�ระหว�าง 18 – 90 มิลลิกรัมต�อลูกบาศกAเมตร ค�า PM 10 อยู�ระหว�าง 34 – 135 
มิลลิกรัมต�อลูกบาศกAเมตร และค�า AQI อยู�ระหว�าง 18 – 200 ซ่ึงคุณภาพอากาศโดยรวมอยู�ในระดับ ดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต�อ
สุขภาพ ซ่ึงได#ทำการตรวจสอบสาเหตุ และการแก#ไขปUญหาค�าอากาศเกินค�ามาตรฐาน 

ทางด#าน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษA นายอำเภอแม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม� จัดประชุมบูรณาการแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอำเภอ
แม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม� ณ ท่ีว�าการอำเภอแม�แจ�ม โดยมีผู#แทนจาก อุทยานแห�งชาติดอยอินทนนทA อุทยานแห�งชาติแม�โถ อุทยาน
แห�งชาติออบหลวง สถานีควบคุมไฟปIาดอยอินทนนทA สถานีควบคุมไฟปIาแม�โถ และ หน�วยปSองกันและพัฒนาปIาไม#แม�แจ�ม เข#าร�วมประชุม 
โดยได#ชี้แจงแนวทางการบริหารเชื้อเพลิงตามประกาศจังหวัดเชียงใหม� ลง วันท่ี 30 ธ.ค.2563 ซ่ึงแต�ละหน�วยได#นำเสนอแผนการบริหาร
เชื้อเพลิง และแผนงานของแต�ละหน�วย เพ่ือรวบรวมเป8นแผนอำเภอนำเสนอจังหวัดเชียงใหม� 

 
นายอำเภอแม�แจ�ม กล�าวว�า สาเหตุของสภาพอากาศท่ีเกินค�ามาตรฐานขณะนี้ เกิดจากมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามแผนบริหาร
จัดการเชื้อเพลิง ในปIาสงวน และปIาอนุรักษA รวมท้ังในพ้ืนท่ี มีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร วิ่งผ�านบริเวณเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จำนวนมาก ซ่ึงทางอำเภอได#มีการแก#ไขปUญหาค�าอากาศเกินค�ามาตรฐาน โดยจะนำเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ของอำเภอแม�แจ�ม ท่ี
ปUจจุบันต้ังอยู� บริเวณลานจอดรถริมถนน ของท่ีว�าการอำเภอแม�แจ�ม ย#ายออกจากชุมชน ซ่ึงเบื้องต#นได#ประสาน ทสจ.ชม. ให#ดำเนินการ
แจ#ง กรมควบคุมมลพิษ เพ่ือย#ายจุดท่ีตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศ 



ขณะท่ี ต.แม�ปะ อ.แม�สอด จว.ต.ก. สาเหตุ เนื่องจาก อ.แม�สอด มีอากาศท่ีร#อน และแห#งมากในตอนกลางวัน ในช�วงกลางคืนจะมีอากาศ
ท่ีเย็นลงอย�างรวดเร็ว ทำให#หมอกควันและฝุIนละอองต�างๆไม�เกิดการลอยตัวและลมไม�ค�อยพัด จึงมีการปกคลุมอย�างหนาแน�นในช�วงกลางคืน
และ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.พ.ล. อยู�ระหว�างลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสาเหตุค�าอากาศเกินค�ามาตรฐานค�าสีส#ม (เริ่มมีผลกระทบต�อสู�สุขภาพ) 

ท้ังนี้สถานการณAไฟปIาและจุดความร#อน 9 จังหวัด พบจำนวน 142 จุด โดยอยู�ในพ้ืนท่ีปIาอนุรักษAจำนวน 33 จุด พ้ืนท่ีปIาสงวนฯ จำนวน 36 จุด 
เขต สปก. จำนวน 21 จุด พ้ืนท่ีริมทาง จำนวน 1 จุด และพ้ืนท่ีเกษตร จำนวน 28 จุด พ้ืนท่ีชุมชนและอ่ืนๆจำนวน 13 จุด 

ขณะท่ี กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดพะเยาลงพ้ืนท่ี ต.ออย และ ต.งิม อ.ปง เพ่ือประชาสัมพันธAสร#างการรับรู#ให#
ประชาชน รวมท้ังพบปะประชาชนสร#างความเข#าใจเรื่องการปSองกันไฟปIาและหมอกควันในพ้ืนท่ีบ#านสันทราย หมู� ๓ ต.แม�ปMม  
อ.เมือง จว.พ.ย. 

ชุดรณรงคAปSองกันไฟปIา และหมอกควันกองพลทหารราบท่ี 7 ประชาสัมพันธAให#ความรู#ปUญหาไฟปIาหมอกควัน และฝุIนละออง ให#แก�
ราษฎรในพ้ืนท่ี บ.ห#วยโปIง ม.2 ต.ปวง อ.ทุ�งหัวช#าง จว.ล.พ. โดยได#ขอความร�วมมือการไม�เผาปIา การร�วมทำแนวกันไฟปIา 
ในชุมชนและการเตรียมการชุดเผชิญเหตุในการควบคุมไฟปIา 

ชุดรณรงคAปSองกันไฟปIา และหมอกควันมณฑลทหารบกท่ี 32 ทำการประชาสัมพันธAให#ความรู#ปUญหาไฟปIาหมอกควัน และ 
ฝุIนละออง ในพ้ืนท่ี บ.หนามปูIย�า หมู� 8 ต.นาครัว อ.แม�ทะ จว.ล.ป. 

ได#ประชาสัมพันธAให#แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการหยุดเผาปIาและการเผาในพ้ืนท่ีโล�งแจ#งให#กับประชาชนรับทราบ 

ชุดรณรงคAปSองกันไฟปIา และหมอกควันมณฑลทหารบกท่ี 33 ลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธA บ.ปรอโพ หมู�ท่ี 7 ต.แม�ต่ืน อ.อมกfอย จว.ช.ม. โดยขอ
ความร�วมมือให#งดการเผาขยะ เศษก่ิงไม#ใบไม#ต�างๆ รวมถึงการเผาท่ีเพ่ือทำการเกษตร 

ชุดรณรงคAปSองกันไฟปIา และหมอกควันมณฑลทหารบกท่ี 34 ทำการประชาสัมพันธAในพ้ืนท่ี ต.บ#านสาง อ.เมือง จว.พ.ย. เพ่ือขอความ
ร�วมมือการงดเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การบริหารจัดการเชื้อเพลิง และได#มอบโปสเตอรA และแผ�นพับประชาสัมพันธAไฟปIา ท่ีได#รับการ
สนับสนุนจาก กรมปIาไม# 

ชุดรณรงคAไฟปIาหมอกควันและฝุIนละออง มณฑลทหารบกท่ี 38 พบปะกับประชาชนในพ้ืนท่ี ต.พงษA อ.สันติสุข จว.น.น. เพ่ือสร#างการตระหนัก
รู# ถึงผลกระทบจากปUญหาไฟปIาและหมอกควัน โดยใช#สื่อประชาสัมพันธAในรูปแบบของ แผ�นผับและสต๊ิกเกอรA ในพ้ืนท่ี 

ชุดรณรงคAปSองกันไฟปIาและหมอกควัน หน�วยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 7 ประชาสัมพันธAรณรงคAการปSองกันปUญหาไฟปIาหมอกควัน และฝุIน
ละออง ให#กับประชาชน ต.นาปูIปSอม ต.ปางมะผ#า บ.ห#วยเฮ้ียะ ต.ปางมะผ#า อ.ปางมะผ#า ร�วมท้ังร�วมสร#างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณ โรงเรียนบ#าน
ปางคอง ต.นาปูIปSอม อ.ปางมะผ#า และร�วมกันทำฝายโดยวัสดุจากธรรมชาติ เพ่ือกักเก็บน้ำไว#ใช#ในฤดูแล#ง ท่ี บ.ดอยคู ต.นาปูIปSอม อ.ปางมะผ#า 

อย�างไรก็ตาม กองบัญชาการควบคุมสถานการณAไฟปIาหมอกควันและฝุIนละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส�วนหน#า ขอความร�วมมือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีงดการเผาในพ้ืนท่ีโล�งแจ#ง เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ในห#วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 เพ่ือลดปริมาณฝุIน
ละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ท่ีส�งผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและการท�องเท่ียว ตลอดจนเฝSาระวังการเกิด
ปUญหาไฟปIาหมอกควันและฝุIนละอองในพ้ืนท่ี 


