
 
สรุปขาวประจําในวันท่ี  4 ม.ค. 64  

 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   
 

สื่อส่ิงพิมพ 
- ปาไมแจงจับแมธนธร  (เดลินิวส  31 ธ.ค. 63  หนา 1,12) 
- วราวุธยันไมมี2 มาตรฐานคดีแมธนาธรรุกปา  (แนวหนา  31 ธ.ค. 64  หนา 11) 

โทรศัทน 

- มาตรการลดไฟปา-หมอกควัน  (สถานีโทรทัศน ชอง3 รายการขาว 3 มิติ วันที่ 2 ม.ค. 64) 

- ทส.ทําโครงการ ชิงเก็บกอน 10 จังหวัดภาคเหนือ ลดไฟปา ลด PM2.5  (สถานีโทรทัศน TNN16 18 ธ.ค. 
63) 

เว็บไซต 

- กรมปาไมเปดยุทธการ ชิงเก็บกอน รับซื้อใบไมแหงพันตัน  (7HDออนไลน  28 ธ.ค. 63) 

- อธิบดีกรมปาไมแจงจับแม “ธนาธร” รุกปาสงทายปเกา  (posttoday.com 31 ธ.ค. 2563) 

- ทส.เปดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง 10 จังหวัดภาคเหนือ  (Nation 22  28 ม.ค. 64) 

- กรมปาไมเปดยุธทการไฟปา ชิงเก็บกอน  (ผูจัดการออนไลน  28 ธ.ค. 63) 

- ทส.เปดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง 10 จังหวัดภาคเหนือ  (PR.NewsThailand  29 ม.ค. 64) 

- ทส.เปดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง 10 จังหวัดภาคเหนือ  (ไทยรัฐออนไลน  28 ม.ค. 64) 

- ทส.เปดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง 10 จังหวัดภาคเหนือ  (ขาวสดออนไลน 28 ธ.ค. 63) 

- ทส.เปดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง  (มติชนออนไลน  28 ธ.ค. 63) 
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สถานีโทรทัศน ชอง3 HD  ขาว 3 มิติ  
ออกอากาศ วันท่ี 2 มกราคม 2564  เวลา 22.45 น. 
 
โครงการลดปรมิาณเชือเพลงิ กรมป่าไม ้ณ โรงเรยีนแม่แจ่ม ตาํบลช่างเคิง อาํเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่ 

ในวนัจนัทรท์ ี28 มกราคม 2563 

  

 
 
 
  
 



สถานีโทรทัศน TNN16  ชวงรายการขาวดึก 
ออกอากาศ วันท่ี 28 ธันวาคม 2563   
 
โครงการลดปรมิาณเชือเพลงิ กรมป่าไม ้ณ โรงเรยีนแม่แจ่ม ตาํบลช่างเคิง อาํเภอแมแ่จ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่ 

ในวนัจนัทรท์ ี28 มกราคม 2563 

 
 

 



 

 
 
 

28 ธนัวาคม2563 - ทีโรงเรียนแม่แจ่ม ต.ช่างเคิงอ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการลดปริมาณเชือเพลงิโดยมีหน่วยงาน

ทงัภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เขา้ร่วมงาน 

 นายวราวุธ กล่าวว่าสถานการณ์ไฟป่าทีผ่านมาก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิงแวดลอ้มเกิดมลพิษหมอกควนั เกิดอนัตรายดา้นสุขภาพอนามยั ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม 

และการท่องเทียวตลอดจนการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชนจึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งเฝ้าระวงัป้องกนัและ

ควบคุมไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ในทุกพืนทีซึงรัฐบาลไดใ้ห้ความสําคญัเรืองการแกปั้ญหาไฟป่า และหมอกควนัอยา่งมาก 

และเพอืป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาดงักล่าวเหมือนปีทีผา่นๆ มา เราจึงมีมาตรการ  "ชิงเก็บก่อน"คือ การเก็บเศษใบไม้

ทีจะเป็นเชือเพลิงอยา่งดีทงัในพนืทีป่าอนุรักษ ์ป่าสงวนแห่งชาติ หรือนอกเขตป่าโดยร่วมบูรณาการกบัทุกภาคส่วน

และชุมชนในพนืทีสามารถนาํเศษใบไมเ้หล่านีไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่นนาํเอาใบไมไ้ปบดอดัและเผาจนกลายเป็น 



ถ่านอดัแท่ง หรือนาํไปแปรรูปเป็นสินคา้ชนิดๆ อืนขณะเดียวกนั ก็มีบริษทัห้างร้านเอกชนเขา้มาขอซือเศษ

วสัดุ ซึงจะทาํใหช้าวบา้นสามารถนาํไปขายสร้างรายไดไ้ดข้ณะเดียวกนัเราก็สามารถลดปริมาณเชือเพลิงในพนืทีป่า

ไปดว้ย 

นายวราวุธ ยาํว่า หากทุกจังหวดัในพืนทีภาคเหนือหรือพืนทีทีสุ่มเสียงต่อการเกิดไฟป่าสามารถเก็บ

เชือเพลิงไดอ้ย่างนอ้ยจงัหวดัละ 100 ตนัก่อนช่วงจะเกิดไฟป่าในช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี เชือว่าจะลด

ปัญหาการเกิดไฟป่าลดปัญหาฝุ่ นละอองจากหมอกควนัและไฟป่าในพืนทีภาคเหนือและจะสามารถลดการเกิดจุด

ความร้อน (Hotspot) ได้อย่างนอ้ยร้อยละ20 ตามเป้าหมายแน่นอน อีกทงัยงัสร้างรายได้กลบัสู่ชุมชนปรับเปลียน

พฤติกรรมจากการเผาป่ามาสู่การใชป้ระโยชน์จากป่าไดอ้ยา่งยงัยนื 

 

ด้านนายอดิศร  นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าววา่ กรมป่าไมเ้ป็นหน่วยงานในการป้องกนัและควบคุมไฟ

ป่าในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติซึงได้เตรียมพร้อมในทุกมิติของการปฏิบติังานด้านการป้องกนัและควบคุมไฟป่า 

ดงันนัเพือให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกนัและควบคุมไฟป่าและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า   ทีจะเกิดขึน

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนควบคุมไฟป่า  กรมป่าไม้จึ งได้จัดโค รงก ารลดปริมาณเชือ เพลิง  ประจํา ปี

งบประมาณ 2564 โดยจดักิจกรรมพร้อมกนัใน10 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ลาํปาง ลาํพูนแพร่ น่าน 

พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก และพิษณุโลก 

นายอดิศรกล่าวอีกวา่ สําหรับพนืทีสุ่มเสียงทีจะเกิดไฟป่ากรมป่าไมไ้ดใ้ชเ้ทคโนโลยภีาพถ่ายดาวเทียมความ

ละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส (MODIS)และระบบเวียร์ (VIRS) มาวิเคราะห์พืนทีสุ่มเสียงหากพบว่าพืนทีใดมี

เศษวสัดุมีจาํนวนมากก็จะใหเ้จา้หนา้ทีเร่งเขา้ไปชิงเก็บเศษวสัดุก่อนเกิดช่วงไฟป่านอกจากนีกรมป่าไมย้งัดาํเนินการ

มาตรการเชิงรุกด้วยการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์และการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิงภาค

ประชาชน ซึงถือเป็นมาตรการทีสําคญัในการเพิมประสิทธิภาพและช่วยขบัเคลือนยุทธศาสตร์ การป้องกนัและ

ควบคุมไฟป่าให้ประสบความสําเร็จ และเป็นการแก้ไขปัญหาให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายให้ชุมชนไดต้ระหนกัถึง

ปัญหาและผลกระทบของไฟป่าเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม ้เกิดความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนในการ

ดูแล เฝ้าระวงัป้องกนั และควบคุมไฟป่า ชุมชนสามารถนาํเชือเพลิงจากป่ามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพือลดตน้ทุน

การผลิตในภาคเกษตรกรรมและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและควบคุมไฟป่าในพืนทีอยา่งจริงจงัในช่วงวิกฤตซึงจะ

เป็นการเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานป้องกนัและควบคุมไฟป่าและช่วยให้การแกไ้ขปัญหาไฟป่าประสบ

ผลสําเร็จ ทนัต่อสถานการณ์  

 

 

ทงันีภายในงาน กรมป่าไมไ้ดส้าธิตกิจกรรมต่าง เช่น การเก็บขนใบไมกิ้งไมแ้ห้งทีร่วงหล่นในพืนทีป่าแลว้

นาํมาเขา้เครืองอดัใบไมเ้ครืองบดสับใบไมกิ้งไม,้ การขนส่งใบไมอ้ดัแท่งออกจากพืนทีป่าโดยใชโ้ดรน,  การจดัการ

เชือเพลิงตามหลกัวชิาการ โดยทาํแนวกนัไฟ (Firebreak) ในพนืทีป่าระยะทางประมาณ 500 เมตร 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 
 
ทส. เปิดโครงการลดปริมาณเชือเพลิง ‘ชิงเก็บก่อน’ 10 จงัหวดัภาคเหนือ ลดไฟป่า ลดPM2.5 
รมว.ทส. เปิดโครงการลดปริมาณเชือเพลิง ชิงเก็บเชือเพลิงในพืนทีป่า นาํร่อง 10 จงัหวดัภาคเหนือ ส่งเสริม

ช ุม ช น นํา เ ชื อ เ พ ล ิง ไ ป แ ป ร รูป ส ร ้า ง ร า ย ไ ด  ้ ช ่ว ย ล ด ก า ร เ ก ิด ไ ฟ ป่ า  แ ล ะ ล ด ป ริม า ณ ฝุ่ น  PM2.5 
28 ธันวาคม 2563 - ทีโรงเรียนแม่แจ่ม ต.ช่างเคิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการลดปริมาณ

เชือเพลิง โดยมีหน่วยงานทงัภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เขา้ร่วมงาน นายวราวุธ กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่า

ทีผ่านมาก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม เกิดมลพิษหมอกควนั เกิดอนัตราย

ดา้นสุขภาพอนามยั ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท่องเทียว ตลอดจนการดาํรงชีวิต

ประจาํวนัของประชาชน จึงจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมไฟป่าอย่างเขม้ขน้ในทุกพืนที 



ซึงฐบาลได้ให้ความสําคญัเรืองการแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควนัอย่างมาก และเพือป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหา

ดงักล่าวเหมือนปีทีผ่านๆ มา เราจึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก่อน” คือ การเก็บเศษใบไมท้ีจะเป็นเชือเพลิงอย่างดี ทงั

ในพืนทีป่าอนุรักษ ์ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือนอกเขตป่า โดยร่วมบูรณากบัทุกภาคส่วนและชุมชนในพืนที

สามารถนาํเศษใบไมเ้หล่านีไปใช้ประโยชน์ได ้เช่น นาํเอาใบไมไ้ปบดอดัและเผาจนกลายเป็นถ่านอดัแท่ง หรือ

นาํไปแปรรูปเป็นสินคา้ชนิดๆ อืน ขณะเดียวกนั ก็มีบริษทัห้างร้านเอกชนเขา้มาขอซือเศษวสัดุ ซึงจะทาํให้

ชาวบา้นสามารถนาํไปขายสร้างรายได้ได้ ขณะเดียวกนัเราก็สามารถลดปริมาณเชือเพลิงในพืนทีป่าไปดว้ย 
นายวราวุธ ยาํว่า หากทุกจงัหวดัในพืนทีภาคเหนือ หรือพืนทีทีสุ่มเสียงต่อการเกิดไฟป่า สามารถเก็บเชือเพลิง

ได้อย่างน้อยจงัหวดัละ 100 ตนัก่อนช่วงจะเกิดไฟป่า ในช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี เชือว่าจะลด

ปัญหาการเกิดไฟป่า ลดปัญหาฝุ่ นละอองจากหมอกควนัและไฟป่าในพืนทีภาคเหนือ และจะสามารถลดการ

เกิดจุดความร้อน (Hotspot) ไดอ้ย่างน้อยร้อยละ 20 ตามเป้าหมายแน่นอน อีกทงัยงัสร้างรายไดก้ลบัสู่

ช ุม ช น  ป ร ับ เ ป ลี ย น พ ฤ ต ิก ร ร ม จ า ก ก า ร เ ผ า ป่ า ม า สู ่ก า ร ใ ช ้ป ร ะ โ ย ช น ์จ า ก ป่ า ไ ด อ้ ย ่า ง ย ั ง ย ืน 
ดา้นนายอดิศร นุชดาํรงค์ อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวว่า กรมป่าไม ้เป็นหน่วยงานในการป้องกนัและควบคุมไฟป่า

ในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ ซึงไดเ้ตรียมพร้อมในทุกมิติของการปฏิบตัิงานดา้นการป้องกนัและควบคุม ไฟป่า 

ดงันันเพือให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกนัและควบคุมไฟป่า และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ทีจะ

เกิดขึนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม ้จึงไดจ้ดัโครงการลดปริมาณเชือเพลิง ประจาํปี

งบประมาณ 2564 โดยจดักิจกรรมพร้อมกนัใน 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ลาํปาง ลาํพูน 

แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก และพิษณุโลก นายอดิศร กล่าวอีกว่า สําหรับพืนทีสุ่มเสียงทีจะเกิดไฟป่า 

กรมป่าไมไ้ด้ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส (MODIS) และ

ระบบเวียร์ (VIRS) มาวิเคราะห์พืนทีสุ่มเสียง หากพบว่าพืนทีใดมีเศษวสัดุมีจาํนวนมาก ก็จะให้เจา้หน้าที

เร่งเขา้ไปชิงเก็บเศษวสัดุก่อนเกิดช่วงไฟป่า นอกจากนีกรมป่าไมย้งัดาํเนินการมาตรการเชิงรุกดว้ยการรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์และการบูรณาการร่วมกบัทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิงภาคประชาชน ซึงถือเป็นมาตรการที

สําคญัในการเพิมประสิทธิภาพและช่วยขบัเคลือนยุทธศาสตร์ การป้องกนั และควบคุมไฟป่าให้ประสบ

ความสําเร็จ และเป็นการแกไ้ขปัญหาให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ให้ชุมชนไดต้ระหนกัถึงปัญหาและผลกระทบ

ของไฟป่า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม ้เกิดความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนในการดูแล เฝ้าระวงั 

ป้องกนั และควบคุมไฟป่า ชุมชนสามารถนาํเชือเพลิงจากป่ามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพือลดตน้ทุนการผลิต

ในภาคเกษตรกรรม และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและควบคุมไฟป่าในพืนทีอย่างจริงจงัในช่วงวิกฤต ซึงจะ

เป็นการเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานป้องกนัและควบคุมไฟป่า และช่วยให้การแก้ไขปัญหาไฟป่า

ประสบผลสาํเร็จ ทนัต่อสถานการณ์ ทงันี ภายในงาน กรมป่าไมไ้ดส้าธิตกิจกรรมต่าง เช่น การเก็บขนใบไม ้กิง

ไมแ้ห้งทีร่วงหล่นในพืนทีป่าแลว้นาํมาเขา้เครืองอดัใบไม ้เครืองบดสับใบไมกิ้งไม,้ การขนส่งใบไมอ้ดัแท่ง

ออกจากพืนทีป่าโดยใช้โดรน, การจดัการเชือเพลิงตามหลกัวิชาการ โดยทาํแนวกนัไฟ (Firebreak) ใน

พืนทีป่าระยะทางประมาณ 500 เมตร 
 



กรมป่าไม ้เปิดยุทธการแกไ้ฟป่า “ชิงเก็บก่อน” รับซือใบไมแ้หง้ 10 จงัหวดัเหนือพนัตนั ส่งเสริมชุมชนนาํ

เชือเพลิงไปแปรรูปสร้างรายได ้ช่วยลดการเกิดไฟป่า และลดปริมาณฝุ่ น PM 2.5 ใชด้าวเทียม “โมดิส” กบั 

“เวียร์” วิเคราะห์พนืทีสุ่มเสียง 

 

วนัที 28 ธ.ค. ทีโรงเรียนแม่แจ่ม ต.ช่างเคิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.) เปิดโครงการลดปริมาณเชือเพลิงของกรมป่าไม ้โดยเปิดพร้อมกนัใน 

10 จงัหวดัภาคเหนือ โดยนายวราวธุ กล่าววา่ สถานการณ์ไฟป่าก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม เกิดมลพิษหมอกควนั เกิดอนัตรายดา้นสุขภาพอนามยั ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การ

คมนาคม และการท่องเทียว ตลอดจนการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชน จึงตอ้งเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุม

ไฟป่าอย่างเขม้ขน้ในทุกพืนที ทส.โดยกรมป่าไม ้จึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก่อน” คือ การเก็บเศษใบไมที้จะเป็น

เชือเพลิงอยา่งดี ทงัในพนืทีป่าอนุรักษ ์ป่าสงวนแห่งชาติ หรือนอกเขตป่า โดยร่วมบูรณาการกบัทุกภาคส่วนและ

ชุมชนในพืนทีสามารถนาํเศษใบไมเ้หล่านีไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น นาํเอาใบไมไ้ปบดอดัและเผาจนกลายเป็น

ถ่านอดัแท่ง หรือนาํไปแปรรูปเป็นสินคา้ชนิดๆ อืน ขณะเดียวกนั ก็มีบริษทัหา้งร้านเอกชนเขา้มาขอซือเศษวสัดุ 



ซึงจะทาํใหช้าวบา้นสามารถนาํไปขายสร้างรายไดไ้ด ้ขณะเดียวกนัเราก็สามารถลดปริมาณเชือเพลิงในพืนทีป่า

ไปดว้ย 
รมว.ทส.กล่าวต่อวา่ หากทุกจงัหวดัในพนืทีภาคเหนือ หรือพนืทีทีสุ่มเสียงต่อการเกิดไฟป่า สามารถเก็บ

เชือเพลิงไดอ้ยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 100 ตนัก่อนช่วงจะเกิดไฟป่า ในช่วงกลางเดือน ก.พ.ของทุกปี เชือว่าจะลด

ปัญหาการเกิดไฟป่า ลดปัญหาฝุ่ นละอองจากหมอกควนัและไฟป่าในพืนทีภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิด

จุดความร้อน (Hotspot) ไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ตามเป้าหมายแน่นอน อีกทงัยงัสร้างรายไดก้ลบัสู่ชุมชน 

ปรับเปลียนพฤติกรรมจากการเผาป่ามาสู่การใชป้ระโยชนจ์ากป่าไดอ้ยา่งยงัยนื 
ดา้นนายอดิศร นุชดาํรง อธิบดีกรมป่าไมก้ล่าวว่า กรมป่าไม ้ไดเ้ตรียมพร้อมในทุกมิติของการปฏิบตัิงาน

ดา้นการป้องกนั โดยจดัโครงการลดปริมาณเชือเพลิง ประจาํปีงบประมาณ 2564 พร้อมกนัใน 10 จงัหวดั 

ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ลาํปาง ลาํพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก และพิษณุโลก สําหรับพืนที

สุ่มเสียงทีจะเกิดไฟป่า กรมป่าไมไ้ดใ้ชเ้ทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส 

(MODIS) และระบบเวียร์ (VIRS) มาวิเคราะห์พืนทีสุ่มเสียง หากพบว่าพืนทีใดมีเศษวสัดุมีจาํนวนมาก 

กจ็ะใหเ้จา้หนา้ทีเร่งเขา้ไปชิงเก็บเศษวสัดุก่อนเกิดช่วงไฟป่า 
"นอกจากนี ยงัดาํเนินการมาตรการเชิงรุกดว้ยการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์และการบูรณาการร่วมกบัทุก

ภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิงภาคประชาชน ซึงถือเป็นมาตรการทีสําคญัในการเพิมประสิทธิภาพและช่วย

ขบัเคลือนยทุธศาสตร์ การป้องกนั และควบคุมไฟป่าใหป้ระสบความสําเร็จ และเป็นการแกไ้ขปัญหาให้ตรงกบั

กลุ่มเป้าหมาย ใหชุ้มชนไดต้ระหนกัถึงปัญหาและผลกระทบของไฟป่า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่า

ไม ้เกิดความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนในการดูแล เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมไฟป่า ชุมชนสามารถนาํเชือเพลิงจาก

ป่ามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพือลดตน้ทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและ

ควบคุมไฟป่าในพืนทีอย่างจริงจงัในช่วงวิกฤติ ซึงจะเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานป้องกนัและ

ควบคุมไฟป่า และช่วยใหก้ารแกไ้ขปัญหาไฟป่าประสบผลสําเร็จ ทนัต่อสถานการณ"์ รมว.ทส.กล่าว... 
 

 
 



 

 
 

รมว.ทส.เปิดโครงการลดปริมาณเชือเพลิง ชิงเก็บเชือเพลิง 10 จว.ภาคเหนือ ส่งเสริมชุมชนนําเชือเพลิงไปแปรรูป

สร้างรายได้ ช่วยลดการเกดิไฟป่า และลดปริมาณฝุ่นPM2.5 

เมือวนัที 28 ธ.ค. ทีโรงเรียนแม่แจ่ม ต.ช่างเคิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานเปิด"โครงการลดปริมาณเชือเพลิง" โดยมี

หน่วยงานทงัภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เขา้ร่วมงาน 

 นายวราวุธ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสําคญัเรืองการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัอย่างมาก และเพือ

ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเหมือนปีทีผ่านๆ มา เราจึงมีมาตรการ “ชิงเก็บก่อน” คือ การเก็บเศษใบไม้ที

จะเป็นเชือเพลิงอย่างดี ทงัในพืนทีป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือนอกเขตป่า 

โดยร่วมบูรณากบัทุกภาคส่วนและชุมชนในพืนทีสามารถนาํเศษใบไมเ้หล่านีไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น นาํเอา

ใบไมไ้ปบดอดัและเผาจนกลายเป็นถ่านอดัแท่ง หรือนาํไปแปรรูปเป็นสินคา้ชนิดๆ อืน ขณะเดียวกนั ก็มี



บริษทัห้างร้านเอกชนเขา้มาขอซือเศษวสัดุ ซึงจะทาํให้ชาวบ้านสามารถนาํไปขายสร้างรายได้ได้ ขณะเดียวกนั

เราก็สามารถลดปริมาณเชือเพลิงในพืนทีป่าไปด้วย 

"หากทุกจังหวัดในพืนทีภาคเหนือ หรือพืนทีทีสุ่มเสียงต่อการเกิดไฟป่า สามารถเก็บเชือเพลิงได้อย่างน้อย

จังหวัดละ 100 ตันก่อนช่วงจะเกิดไฟป่า ในช่วงกลางเดือนก.พ.ของทุกปี เชือว่าจะลดปัญหาการเกิดไฟป่า ลด

ปัญหาฝุ่ นละอองจากหมอกควันและไฟป่าในพืนทีภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความร้อนได้อย่าง

น้อยร้อยละ 20 ตามเป้าหมายแน่นอน อีกทังยังสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ปรับเปลียนพฤติกรรมจากการเผาป่า

มาสู่การใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างยังยืน" 

 นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม ้เป็นหน่วยงานในการป้องกนัและควบคุม

ไฟป่าในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ ซึงได้เตรียมพร้อมในทุกมิติของการปฏิบติังานด้านการป้องกนัและควบคุมไฟ

ป่า ดงันันเพือให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกนัและควบคุมไฟป่า และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าที

จะเกิดขึนอย่างมีประสิทธิภาพ     ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้จึงได้จัดโครงการลดปริมาณเชือเพลิง ประจําปี

งบประมาณ 2564 โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูน 

แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก และพิษณุโลก 

สาํหรับพืนทีสุ่มเสียงทีจะเกิดไฟป่า กรมป่าไมไ้ด้ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ 

คือ โมดิส (MODIS) และระบบเวียร์ (VIRS) มาวิเคราะห์พืนทีสุ่มเสียง หากพบว่าพืนทีใดมีเศษวสัดุมีจาํนวน

มาก ก็จะให้เจา้หน้าทีเร่งเข้าไปชิงเก็บเศษวสัดุก่อนเกิดช่วงไฟป่า 

นอกจากนีกรมป่าไมย้งัดาํเนินการมาตรการเชิงรุกด้วยการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์และการบูรณาการร่วมกบัทุก

ภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิงภาคประชาชน ให้ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของไฟป่า เกิดความ

รักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม ้เกิดความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนในการดูแล เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมไฟ

ป่าชุมชนสามารถนําเชือเพลิงจากป่ามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพือลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม 

และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าในพืนทีอย่างจริงจังในช่วงวิกฤต ซึงจะเป็นการเพิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า และช่วยให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าประสบผลสําเร็จ 

ทันต่อสถานการณ์ 

 

 

 

 



 ทงันีภายในงาน กรมป่าไม้ได้สาธิตกิจกรรมต่าง เช่น การเก็บขนใบไม้ กิงไมแ้ห้งทีร่วงหล่นในพืนที

ป่าแล ้วนํามาเขา้เครืองอดัใบไม ้เครืองบดสับใบไม ้กิงไม ,้ การขนส่งใบไมอ้ดัแท่งออกจากพืนทีป่า             

โดยใช้โดรน, การจดัการเชือเพลิงตามหลักวิชาการ โดยทาํแนวกันไฟ (Firebreak) ในพืนทีป่าระยะทาง

ประมาณ 500 เมตร 

 

 



 
 

วนันี (28 ธ.ค. 63) ทีโรงเรียนแม่แจ่ม ต.ช่างเคิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายวราวธุศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.) เปิดโครงการลดปริมาณเชือเพลิงของกรมป่าไม ้โดยเปิดพร้อมกนัใน 

10 จงัหวดัภาคเหนือ ซึงถือเป็นการเปิดยุทธการ “ชิงเก็บก่อน” เพอืแกปั้ญหาไฟป่า 
 
นายวราวธุ กล่าววา่ สถานการณ์ไฟป่าก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เกิดมลพิษ

หมอกควนั เกิดอนัตรายดา้นสุขภาพอนามยั ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท่องเทียว 

ตลอดจนการดาํรงชีวิตประจาํวนัของประชาชน จึงตอ้งเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ในทุกพนืที 

ทส.โดยกรมป่าไม ้จึงมีมาตรการ  “ชิงเก็บก่อน” คือ การเก็บเศษใบไมที้จะเป็นเชือเพลิงอยา่งดี ทงัในพนืทีป่า

อนุรักษ ์ป่าสงวนแห่งชาติ หรือนอกเขตป่า 
 
โดยร่วมบูรณากบัทุกภาคส่วนและชุมชนในพนืทีสามารถนาํเศษใบไมเ้หล่านีไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น นาํเอาใบไม้

ไปบดอดัและเผาจนกลายเป็นถ่านอดัแท่ง หรือนาํไปแปรรูปเป็นสินคา้ชนิดๆ อืน ขณะเดียวกนั ก็มีบริษทัห้างร้าน

เอกชนเขา้มาขอซือเศษวสัดุ ซึงจะทาํใหช้าวบา้นสามารถนาํไปขายสร้างรายไดไ้ด ้ขณะเดียวกนัเราก็สามารถลด

ปริมาณเชือเพลิงในพนืทีป่าไปดว้ย 



 
รมว.ทส. กล่าวต่อวา่ หากทุกจงัหวดัในพนืทีภาคเหนือ หรือพนืทีทีสุ่มเสียงตอ่การเกิดไฟป่า สามารถเก็บเชือเพลิง

ไดอ้ยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 100 ตนั ก่อนช่วงจะเกิดไฟป่า ในช่วงกลางเดือน ก.พ.ของทุกปี เชือวา่จะลดปัญหาการเกิด

ไฟป่า ลดปัญหาฝุ่ นละอองจากหมอกควนัและไฟป่าในพืนทีภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความร้อน 

(Hotspot) ไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 20 ตามเป้าหมายแน่นอน อีกทงัยงัสร้างรายไดก้ลบัสู่ชุมชน ปรับเปลียน

พฤติกรรมจากการเผาป่ามาสู่การใชป้ระโยชน์จากป่าไดอ้ยา่งยงัยนื 
 
ดา้นนายอดิศร นุชดาํรง อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าววา่ กรมป่าไม ้ไดเ้ตรียมพร้อมในทุกมิติของการปฏิบติังานดา้นการ

ป้องกนั โดยจดัโครงการลดปริมาณเชือเพลิง ประจาํปีงบประมาณ 2564 พร้อมกนัใน 10 จงัหวดั ไดแ้ก่ 

เชียงใหม่ เชียงราย ลาํปาง ลาํพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ตาก และพิษณุโลก สําหรับพนืทีสุ่มเสียงทีจะเกิดไฟ

ป่า กรมป่าไมไ้ดใ้ชเ้ทคโนโลยภีาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส(MODIS) และระบบ

เวยีร์ (VIRS) มาวเิคราะห์พนืทีสุ่มเสียง 
 
หากพบวา่พืนทีใดมีเศษวสัดุมีจาํนวนมาก ก็จะใหเ้จา้หนา้ทีเร่งเขา้ไปชิงเก็บเศษวสัดุก่อนเกิดช่วงไฟป่า นอกจากนี 

ยงัดาํเนินการมาตรการเชิงรุกดว้ยการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์และการบูรณาการร่วมกบัทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอยา่ง

ยงิภาคประชาชน ซึงถือเป็นมาตรการทีสาํคญัในการเพมิประสิทธิภาพและช่วยขบัเคลือนยทุธศาสตร์ การป้องกนั 

และควบคุมไฟป่าใหป้ระสบความสาํเร็จ และเป็นการแกไ้ขปัญหาใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย ใหชุ้มชนไดต้ระหนกัถึง

ปัญหาและผลกระทบของไฟป่า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม ้
 

ขณะเดียวกนัยงัทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็ให้แก่ชุมชนในการดูแล เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมไฟป่า ชุมชนสามารถ

นาํเชือเพลิงจากป่ามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพือลดตน้ทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม และมีส่วนร่วมในการเฝ้า

ระวงัและควบคุมไฟป่าในพนืทีอยา่งจริงจงัในช่วงวกิฤต ซึงจะเป็นการเพมิประสิทธิภาพในการปฏิบติังานป้องกนั

และควบคุมไฟป่า และช่วยให้การแกไ้ขปัญหาไฟป่าประสบผลสําเร็จ ทนัต่อสถานการณ์ 
 



 

 
 
วนัน ี(28 ธ.ค. ) ทโีรงเรยีนแมแ่จม่ต. ช่างเคิงอ. แมแ่จม่จ. เชียงใหมน่ายวราว ุธ ศิลปอาชารมว. ไบรอนัและ (รมว.ทส. ) เปิด

โครงการลดปรมิาณนาํมนัของ กรมป่าไมโ้ดยเปิดพรอ้มกนัใน 10 จงัหวดัภาคเหนือพรอ้มกลา่ววา่สถานการณไ์ฟป่ามาก่อนใหเ้กิด

ความผิดพลาดตอ่ทอ่และหมอกควนัเกิดดา้นสขุภาพอนามยัสง่ผลทางเศรษฐกิจสงัคมการจงัหวดัและการท่องเทยีวตลอดจน การ

ดาํรงชีวติประจาํวนัของประชาชนควรป้องกนัอนัตรายและควบคมุไฟป่าอยา่งเขม้ขน้ในทกุ ๆ วนัของประชาชนโดยกรมป่าไมม้ีช่อง

“ ชิงเก็บก่อน” คือการเก็บอารกัขาทีจะเป็นเชือเพลิงอยา่งดีทงัในป่าอนรุกัษ์ป่าสงวนแห่งชาติหรอืนอกเขตป่าโดยบรูณากบัทกุภาค

สว่นและชมุชนในพนืทสีามารถนาํ ผูโ้ดยสารสายขบวนนไีปใชป้ระโยชนไ์ดเ้ช่นนาํขบวนไปบดอดัและเผาจนขา้มเป็นสายการบิน

หรอืนาํไปแปรรูปเป็นสินคา้ประเภทอนื ๆ ในขณะเดียวกนัก็มี บรษัิท หา้งรา้นเขา้มาขอซอืวสัดซุงึจะทาํใหช้าว บา้นสามารถนาํไป

ขายสรา้งรายไดข้ณะเดยีวกนัเราก็ลดนอ้ยลงในพนืทไีปดว้ย 

 

 

 

 



รมว.ทส. กลา่วตอ่วา่หากทกุจงัหวดัในภาคเหนือหรอืพืนททีสีุม่เสยีงตอ่การเกิดไฟป่าสามารถเก็บไดอ้ยา่งนอ้ยตา่งจงัหวดัละ 100 

ตนัก่อนจะเกิดไฟในช่วงเวลาก. พ. ของทกุปีเชือว่าจะลด ปัญหาการเกิดไฟป่ากาํจดัฝุ่ นจากหมอกควนัและไฟป่าในภาคเหนือและ

จะสามารถลดการเกิดความรอ้น (ฮอตสปอต) ไดอ้ยา่งนอ้ยรอ้ยละ 20 ตามทีมแนน่อนอีกทงัยงัสรา้งรายไดก้ลบัชมุชน ปรบัเปลยีน

วิธีจากการเผาป่ามาสูก่ารใชป้ระโยชนจ์ากป่าอยา่งได ้

 

 ดา้นนายอดิศรนชุรองกรมป่าไมก้ลา่ววา่กรมป่าไมไ้ดป้ระกาศในทกุประเด็นของการปฏิบตัิงานดา้นการป้องกนัโดยจดัลด

ปรมิาณประจาํ 2564 พรอ้มกนัใน 10 จงัหวดัเชียงใหมล่าํปางจงัหวดัแพรจ่งัหวดัพะเยา และอปุกรณส์าํหรบัฝึกซอ้มยงิปืนทจีะเกิด

ไฟป่ากรมป่าไมไ้ดใ้ชก้ลอ้งถา่ยภาพความละเอียดสงูใน 2 ระบบคือโมดิส (MODIS) และระบบเวอรย์อร ์(VIRS) มีเศษวสัดมีุจาํนวน

มากก็จะใหเ้จา้หนา้ทตีรวจสอบชิงเหรยีญก่อนเกิดไฟป่า 

 

 นายอดศิรดงักลา่วอกีวา่นียงัดาํเนินการแนวทางปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิกบัการกระทาํของผูม้ีอทิธิพลรว่มกบัทกุภาค

สว่นโดยเฉพาะอย่างยงิภาคอืน ๆ ถือเป็นสงิทีสาํคญัในการเพมิประสิทธิภาพและการขบัเคลอืนกลไกป้องกนัและควบคมุ ไฟป่าให้

เสน้ทางความสาํเรจ็และการแกไ้ขปัญหาใหต้รงกบัทีมใหช้มุชนไดท้าํความเขา้ใจถึงปัญหาและผลของไฟป่าความรกัความสมัพนัธ์

ทเีกิดขนึในป่าไมเ้กิดความสงบใหแ้ก่ชมุชนในการปอ้งกนัอนัตรายและไฟ ป่าชุมชนสามารถนาํมนัจากป่ามาสรา้งทางเศรษฐกิจเพอื

ลดความเสียหายหนว่ยงานการผลติในภาคและมีสว่นรว่มในการปอ้งกนัอนัตรายและควบคมุไฟในป่าอยา่งเขม้งวดในชว่งทจีะเพมิ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานปอ้งกนัและ ไฟป่าและชว่ยใหก้ารแกไ้ขปัญหาไฟป่าเหยือผลกระทบตอ่สถานการณ ์

 

 
 



 

ทส. เปิดโครงการลดปริมาณเชือเพลงิ ‘ชิงเกบ็ก่อน’ 10 จังหวดัภาคเหนือ ลดไฟป่า ลด PM2.5 

วนัที 28 ธันวาคม ทีโรงเรียนแม่แจ่ม ต.ช่างเคิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม(ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการลดปริมาณเชือเพลิง โดยมีหน่วยงาน

ทงัภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เขา้ร่วมงาน 

นายวราวธุ กล่าววา่ สถานการณ์ไฟป่าทีผา่นมาก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม เกิด

มลพิษหมอกควนั เกิดอนัตรายด้านสุขภาพอนามัย ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการ



ท่องเทียว ตลอดจนการดาํรงชีวติประจาํวนัของประชาชน จึงจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคุมไฟ

ป่าอยา่งเขม้ขน้ในทุกพืนที ซึงฐบาลไดใ้ห้ความสําคญัเรืองการแกปั้ญหาไฟป่า และหมอกควนัอย่างมาก และเพือ

ป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเหมือนปีทีผ่านๆ มา จึงมีมาตรกา “ชิงเก็บก่อน” คือ การเก็บเศษใบไมที้จะเป็น

เชือเพลิงอยา่งดี ทงัในพนืทีป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือนอกเขตป่า โดยร่วมบูรณากบัทุกภาคส่วนและชุมชน

ในพืนทีสามารถนาํเศษใบไมเ้หล่านีไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น นาํเอาใบไมไ้ปบดอดัและเผาจนกลายเป็นถ่านอดัแท่ง 

หรือนาํไปแปรรูปเป็นสินคา้ชนิดๆ อืน ขณะเดียวกนั ก็มีบริษทัห้างร้านเอกชนเขา้มาขอซือเศษวสัดุ ซึงจะทาํให้

ชาวบา้นสามารถนาํไปขายสร้างรายไดไ้ด ้ขณะเดียวกนัเราก็สามารถลดปริมาณเชือเพลิงในพนืทีป่าไปดว้ย 

“หากทุกจงัหวดัในพืนทีภาคเหนือ หรือพืนทีทีสุ่มเสียงต่อการเกิดไฟป่า สามารถเก็บเชือเพลิงไดอ้ยา่งนอ้ยจงัหวดั

ละ 100 ตนัก่อนช่วงจะเกิดไฟป่า ในช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี เชือวา่จะลดปัญหาการเกิดไฟป่า ลดปัญหา

ฝุ่ นละอองจากหมอกควนัและไฟป่าในพืนทีภาคเหนือ และจะสามารถลดการเกิดจุดความร้อน ไดอ้ย่างนอ้ยร้อยละ 

20 ตามเป้าหมายแน่นอน อีกทงัยงัสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ปรับเปลียนพฤติกรรมจากการเผาป่ามาสู่การใช้

ประโยชน์จากป่าไดอ้ยา่งยงัยนื”รัฐมนตรีทส. กล่าว 

 ดา้นนายอดิศร นุชดาํรงค ์อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าววา่ กรมป่าไม ้เป็นหน่วยงานในการป้องกนัและควบคุมไฟ

ป่าในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ ซึงได้เตรียมพร้อมในทุกมิติของการปฏิบตัิงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า 

ดงันนัเพือให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกนัและควบคุมไฟป่า และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า ทีจะเกิดขึน

อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนควบคุมไฟป่า กรมป่าไม ้จึงไดจ้ดัโครงการลดปริมาณเชือเพลิง ประจาํปีงบประมาณ 2564 

โดยจดักิจกรรมพร้อมกันใน 10 จังหวดั ได้แก่ จังหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง ลําพูน แพร่ น่าน พะเยา 

แม่ฮ่องสอน ตาก และพิษณุโลก 

 นายอดิศร กล่าวอีกว่า สําหรับพืนทีสุ่มเสียงทีจะเกิดไฟป่า กรมป่าไมไ้ดใ้ช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม

ความละเอียดสูงใน 2 ระบบ คือ โมดิส (MODIS) และระบบเวียร์ (VIRS) มาวเิคราะห์พนืทีสุ่มเสียง หากพบวา่ พืนที

ใดมีเศษวสัดุมีจาํนวนมาก ก็จะให้เจา้หน้าทีเร่งเขา้ไปชิงเก็บเศษวสัดุก่อนเกิดช่วงไฟป่า นอกจากนีกรมป่าไมย้งั

ดาํเนินการมาตรการเชิงรุกดว้ยการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์และการบูรณาการร่วมกบัทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิง

ภาคประชาชน ซึงถือเป็นมาตรการทีสาํคญัในการเพมิประสิทธิภาพและช่วยขบัเคลือนยุทธศาสตร์ การป้องกนั และ

ควบคุมไฟป่าให้ประสบความสําเร็จ และเป็นการแกไ้ขปัญหาให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย ให้ชุมชนได้ตระหนกัถึง

ปัญหาและผลกระทบของไฟป่า เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม ้เกิดความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนในการ

ดูแล เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมไฟป่า ชุมชนสามารถนาํเชือเพลิงจากป่ามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพือลด

ตน้ทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและควบคุมไฟป่าในพืนทีอย่างจริงจงัในช่วง

วิกฤต ซึงจะเป็นการเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานป้องกนัและควบคุมไฟป่า และช่วยให้การแกไ้ขปัญหาไฟ

ป่าประสบผลสําเร็จ ทนัต่อสถานการณ์  

 



 

 

 

 


