
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  28 พ.ย. 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- โครงการพระราชดําริแกภัยแลวกาญจนบุรี  (ไทยรัฐ  28 ธ.ค. 64  หนา 7) 

- บทความพิเศษ ทําไม! ตอง ‘สกลนครโมเดล’  (แนวหนา  28 ธ.ค. 64   หนา 1,3) 

 
สื่อออนไลน 
- ทส. เตรียมจัดสงมอบความสุขปใหมใหประชาชนทั่งประเทศ  (ไทยรัฐ  27 ธ.ค. 64) 

- ทส. เตรียมจัดสงมอบความสุขปใหมใหประชาชนทั่วประเทศ  (ไทยโพสต  27 ธ.ค. 64) 

- ทส. เตรียมจัดสงมอบความสุขปใหมใหประชาชนทั่วประเทศ  (ผูจัดการออนไลน  27 ธ.ค. 64) 

- ทส. เตรียมจัดสงมอบความสุขปใหมใหประชาชนทั่วประเทศ   (ขาวสดออนไลน  27 ธ.ค. 64) 

- จัดทําแนวกันไฟ พรอมท้ังสาธิตการชวยเหลือมีผูบาดเจ็บ  (สยามรัฐ  28 ธ.ค. 64) 

 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23352
วันที่: อังคาร 28 ธันวาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: โครงการพระราชดำริ แก้ภัยแล้งกาญจนบุรี

รหัสข่าว: C-211228009109(28 ธ.ค. 64/04:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 13.32 Ad Value: 14,652 PRValue : 43,956 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14853
วันที่: อังคาร 28 ธันวาคม 2564
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ทำไม!ต้อง'สกลนครโมเดล'

รหัสข่าว: C-211228005065(28 ธ.ค. 64/06:13) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 94.68 Ad Value: 118,350 PRValue : 355,050 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14853
วันที่: อังคาร 28 ธันวาคม 2564
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ทำไม!ต้อง'สกลนครโมเดล'

รหัสข่าว: C-211228005065(28 ธ.ค. 64/06:13) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 94.68 Ad Value: 118,350 PRValue : 355,050 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14853
วันที่: อังคาร 28 ธันวาคม 2564
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

หัวข้อข่าว: บทความพิเศษ: ทำไม!ต้อง'สกลนครโมเดล'

รหัสข่าว: C-211228005065(28 ธ.ค. 64/06:13) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 94.68 Ad Value: 118,350 PRValue : 355,050 คลิป: สี่สี(x3)



 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม โดยกรมป่าไม ้สง่มอบของขวญัปีใหม่ 2565 ใหป้ระชาชนคนไทย 

จดัเตรยีมกลา้ไมม้งคล กวา่ 10 ชนิด ทวัประเทศ เมลด็ไมมี้ค่าบรรจุในซองของขวญั และจดักิจกรรมนนัทนาการบรเิวณพนืที

โครงการป่าในเมือง 7 แหง่ ในประเทศ พรอ้มจดุบรกิารอาํนวยความสะดวกใหป้ระชาชนทสีญัจรเดินทางในชว่งปีใหมบ่รเิวณรมิ

ถนนสายหลกัและถนนสายรอง 

 

นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ รฐับาลสง่มอบความสขุใหก้บัประชาชนในชว่งปีใหม ่2565 โดยมีหนว่ยงาน

ภาครฐัหลายๆ แหง่ จดัของขวญัตา่งๆ เพอืมอบความสขุใหป้ระชาชน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดย นาย

วราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม 
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 ไดม้อบใหก้รมป่าไมไ้ดจ้ดัเตรยีมกลา้ไมม้งคลกวา่ 10 ชนิด ประกอบดว้ย พะยงู ขนนุ มะขาม ตะเคียนทอง กนัเกรา สกั 

ประดูป่่า มะคา่โมง ราชพฤกษ์ และทรงบาดาล เพอืมอบใหก้บัประชาชนไดน้าํไปปลกูในช่วงวนัหยดุยาวนี สาํหรบัในวนัที 27-30 

ธ.ค. 64 กรมป่าไมไ้ดจ้ดัเตรยีมกลา้ไมม้งคล จาํนวน 2 หมืนกลา้ ใหก้บัประชาชนทีอยูใ่นกรุงเทพฯ และพืนทใีกลเ้คียงสามารถ

เดินทางมาขอรบัไดท้ีกรมป่าไม ้ถ.พหลโยธิน และสาํหรบัประชาชนทีอาศยัในพนืทตีา่งจงัหวดัก็สามารถติดตอ่ขอรบักลา้ไมไ้ดท้ี 

สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 1-13 และสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมส้าขาทวัประเทศ ตงัแตใ่นวนัที 27 ธ.ค. 64-15 ม.ค. 2565 

นอกจากกลา้ไมม้งคลทกีรมป่าไมไ้ดจ้ดัเตรยีมใหก้บัประชาชนแลว้ ยงัไดจ้ดัเตรยีมเมลด็ไมมี้คา่เพอืแจกใหป้ระชาชนในพนืที

ตา่งจงัหวดั และในช่วงหยดุยาวปีใหมซ่งึประชาชนบางสว่นเดินทางกลบัภมิูลาํเนา กรมป่าไมก็้ไดจ้ดัจดุบรกิารประชาชนเพอื

อาํนวยความสะดวก และใหบ้รกิารประชาชนบนถนนสายหลกัและถนนสายรอง แนะนาํเสน้ทางสถานทีทอ่งเทยีว เตรยีมใหบ้รกิาร

นาํดืม จดุพกัผ่อนเพอืผ่อนคลายความเมอืยลา้ เพอืเป็นการช่วยลดอบุตัิเหตทุางถนนอีกทางหนงึ 

 
 

กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนประชาชนรว่มกนัปลกูตน้ไมม้งคลทีไดร้บัจากกรมป่าไมใ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ เพอืเป็นการเสรมิสริิ

มงคลใหก้บัชีวิต เพอืเป็นการเรมิตน้เขา้สูปี่ 2565 และเพมิพนืทสีีเขียวใหก้บัประเทศ พรอ้มทงัรว่มลงทะเบียนในโครงการและ

กิจกรรมปลกูตน้ไม ้ปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ เนอืงในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพอื

แผ่นดิน สืบสานสู ่100 ลา้นตน้" 
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กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดยกรมป่าไม ้สง่มอบของขวญัปีใหม ่2565 ใหป้ระชาชนคนไทย 

จดัเตรียมกลา้ไมม้งคล กวา่ 10 ชนิด ทวัประเทศ เมล็ดไมม้ีค่าบรรจุในซองของขวญั และจดักิจกรรมนนัทนาการบรเิวณพืนที

โครงการป่าในเมือง 7 แห่ง ในประเทศ พรอ้มจุดบริการอาํนวยความสะดวกใหป้ระชาชนทีสญัจรเดินทางในช่วงปีใหม่บริเวณริม

ถนนสายหลกัและถนนสายรอง 

 

 

นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ รฐับาลสง่มอบความสขุใหก้บัประชาชนในชว่งปีใหม ่2565 โดยมีหนว่ยงาน

ภาครฐัหลาย ๆ แหง่ จดัของขวญัตา่ง ๆ เพือมอบความสขุใหป้ระชาชน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม โดย นาย

วราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม ไดม้อบใหก้รมป่าไมไ้ดจ้ดัเตรยีมกลา้ไมม้งคลกวา่ 

10 ชนิด ประกอบดว้ย พะยงู ขนนุ มะขาม ตะเคยีนทอง กนัเกรา สกั ประดู่ป่า มะคา่โมง ราชพฤกษ์ และทรงบาดาล เพอืมอบ

ใหก้บัประชาชนไดน้าํไปปลกูในชว่งวนัหยดุยาวนี สาํหรบัในวนัท ี27-30 ธ.ค. 64 กรมป่าไมไ้ดจ้ดัเตรยีมกลา้ไมม้งคล จาํนวน 2 

หมืนกลา้ ใหก้บัประชาชนทีอยูใ่นกรุงเทพฯ และพืนทใีกลเ้คียงสามารถเดินทางมาขอรบัไดที้กรมป่าไม ้ถ.พหลโยธิน  และสาํหรบั

ประชาชนทีอาศยัในพนืทตีา่งจงัหวดัก็สามารถติดตอ่ขอรบักลา้ไมไ้ดท้ี สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ ี1-13 และสาํนกัจดัการ

ทรพัยากรป่าไมส้าขาทวัประเทศ  ตงัแตใ่นวนัท ี27 ธ.ค. 64-15 ม.ค. 2565 นอกจากกลา้ไมม้งคลทกีรมป่าไมไ้ดจ้ดัเตรยีมใหก้บั

ประชาชนแลว้ ยงัไดจ้ดัเตรยีมเมล็ดไมม้ีคา่เพอืแจกใหป้ระชาชนในพนืทตีา่งจงัหวดั และในช่วงหยดุยาวปีใหมซ่งึประชาชน

บางสว่นเดินทางกลบัภมิูลาํเนา กรมป่าไมก็้ไดจ้ดัจุดบรกิารประชาชนเพอือาํนวยความสะดวก และใหบ้รกิารประชาชนบนถนนสาย

หลกัและถนนสายรอง แนะนาํเสน้ทางสถานททีอ่งเทยีว เตรยีมใหบ้รกิารนาํดมื จดุพกัผ่อนเพอืผ่อนคลายความเมอืยลา้ เพอืเป็น

การชว่ยลดอบุตัเิหตทุางถนนอกีทางหนงึ 
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สาํหรบัประชาชนทีมีแพลนในการเดินทางไปท่องเทียว กรมป่าไมข้อเชิญชวนเทียวป่าในเมืองซงึเป็นพืนทีทีอยูใ่นความ

ดแูลของกรมป่าไม ้และเป็นพนืทีป่าทีมีทศันียภาพและมีความสวยงามเหมาะกบัการมาเทียวพกัผ่อนซงึกิจกรรมจะจดัขึน

ระหวา่งวนัที 30 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65 ในพืนที 7 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ศนูยว์นวฒันวิจยัที 5 จ.ขอนแก่น 2) สถานีวนวฒันวิจัยแมก่า จ.

พะเยา 3) ศนูยว์นวฒันวิจยัท ี3 จ.กาํแพงเพชร 4) สถานีวนวฒันวิจยับ่อแกว้ จ.เชียงใหม่ 5) สถานีวนวฒันวิจยัอินทขิล จ.

เชียงใหม่ 6) ศนูยว์นวฒันวิจยัที 7 จ.ประจวบคีรขีนัธ ์ 7) ศนูยว์นวฒันวิจัยที 8 จ.สรุาษฎรธ์านี  โดยจดักิจกรรมนนัทนาการ

มากมาย อาทิ จุดชมนิทรรศการพรรณไม ้เสน้ทางศกึษาธรรมชาติ แจกกลา้ไม ้ดนตรใีนสวน เสน้ทางปันจกัรยาน จุดถ่ายรูป ชม

วิว เดินป่า ผลติภณัฑชุ์มชน ตลาดประชารฐั สินคา้ OTOP จุดออกกาํลงักาย โดยการเขา้ไปท่องเทียวจะเป็นไปตามมาตรการ

ควบคมุโรคติดต่อ คือ มีจดุตรวจวดัอณุหภมิู จุดบริการเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ สวมใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลา และรกัษา

ระยะหา่งระหว่างการเขา้ไปท่องเทียว สาํหรบัประชาชนในพืนทีตา่งจงัหวดัทีไมเ่ดินทางไปเทียวนอกพืนทีก็ขอเชิญชวนไปเทยีวใน

พืนทีป่าชุมชนทีจะเปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปเทยีวเยยีมชมและรบัแจกผลิตภณัฑจ์ากป่าชมุชน เช่น จานใบไม ้Wood Pellet กลา้

ฟ้าทะลายโจร ผลิตภณัฑจ์ากป่าชุมชน และชิมอาหารจากป่าชมุชน 
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กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนประชาชนรว่มกนัปลกูตน้ไมม้งคลทไีดร้บัจากกรมป่าไมใ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ เพอืเป็นการ เสรมิสิริ

มงคลใหก้บัชีวิต เพอืเป็นการเรมิตน้เขา้สูปี่ 2565 และเพมิพนืทสีีเขียวใหก้บัประเทศ พรอ้มทงัรว่มลงทะเบียนในโครงการและ

กิจกรรมปลกูตน้ไม ้ปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ เนอืงในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพอื

แผ่นดิน สืบสานสู ่100 ลา้นตน้" 
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นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ รฐับาลสง่มอบความสขุใหแ้ก่ประชาชนในชว่งปีใหม ่2565 โดยมีหนว่ยงาน

ภาครฐัหลายๆ แหง่จดัของขวญัตา่งๆ เพอืมอบความสขุใหป้ระชาชน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดย นายวราวธุ 

ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ไดม้อบใหก้รมป่าไมไ้ดจ้ดัเตรยีมกลา้ไมม้งคลกวา่ 10 ชนิด 

ประกอบดว้ย พะยงู ขนนุ มะขาม ตะเคยีนทอง กนัเกรา สกั ประดูป่่า มะคา่โมง ราชพฤกษ์ และทรงบาดาล เพอืมอบแก่ประชาชน

ไดน้าํไปปลกูในชว่งวนัหยดุยาวน ี

 สาํหรบัในวนัท ี27-30 ธ.ค. 64 กรมป่าไมไ้ดจ้ดัเตรยีมกลา้ไมม้งคล จาํนวน 2 หมืนกลา้ ใหป้ระชาชนทีอยูใ่นกรุงเทพฯ 

และพืนทใีกลเ้คียงสามารถเดินทางมาขอรบัไดท้กีรมป่าไม ้ถ.พหลโยธิน และสาํหรบัประชาชนทอีาศยัในพืนทตีา่งจงัหวดัก็สามารถ

ติดตอ่ขอรบักลา้ไมไ้ดท้ี สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ ี1-13 และสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมส้าขาทวัประเทศ ตงัแตว่นัท ี27 ธ.ค. 

64-15 ม.ค. 2565 นอกจากกลา้ไมม้งคลทกีรมป่าไมไ้ดจ้ดัเตรยีมใหป้ระชาชนแลว้ ยงัไดจ้ดัเตรียมเมลด็ไมม้ีคา่เพือแจกให้

ประชาชนในพนืทตีา่งจงัหวดั และในชว่งหยดุยาวปีใหมซ่งึประชาชนบางสว่นเดินทางกลบัภมูิลาํเนา กรมป่าไมก็้ไดจ้ดัจดุบรกิาร

ประชาชนเพอือาํนวยความสะดวก และใหบ้ริการประชาชนบนถนนสายหลกัและถนนสายรอง แนะนาํเสน้ทางสถานทีทอ่งเทยีว 

เตรยีมใหบ้รกิารนาํดมื จดุพกัผ่อนเพือผ่อนคลายความเมอืยลา้ เพอืเป็นการช่วยลดอบุตัิเหตทุางถนนอีกทางหนงึ   

 สาํหรบัประชาชนทมีีแพลนในการเดินทางไปทอ่งเทยีว กรมป่าไมข้อเชิญชวนเทยีวป่าในเมืองซงึเป็นพืนททีอียูใ่นความ

ดแูลของกรมป่าไม ้และเป็นพนืทป่ีาทมีทีศันียภาพและมีความสวยงามเหมาะตอ่การมาเทียวพกัผ่อน ซงึกิจกรรมจะจดัขนึระหว่าง

วนัท ี30 ธ.ค. 64-3 ม.ค. 65 ในพืนท ี7 แหง่ ไดแ้ก่ 1) ศนูยว์นวฒันวิจยัท ี5 จ.ขอนแก่น 2) สถานีวนวฒันวจิยัแมก่า จ.พะเยา 3) 

ศนูยว์นวฒันวิจยัที 3 จ.กาํแพงเพชร 4) สถานีวนวฒันวจิยับอ่แกว้ จ.เชียงใหม่ 5) สถานีวนวฒันวจิยัอินทขิล จ.เชยีงใหม ่6) ศนูย์

วนวฒันวิจยัท ี7 จ.ประจวบคีรขีนัธ ์7) ศนูยว์นวฒันวิจยัที 8 จ.สรุาษฎรธ์านี  โดยจดักิจกรรมนนัทนาการมากมาย เช่น จดุชม

นิทรรศการพรรณไม ้เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ แจกกลา้ไม ้ดนตรใีนสวน เสน้ทางปันจกัรยาน จดุถา่ยรูป ชมวิว เดินป่า ผลิตภณัฑ์

ชมุชน ตลาดประชารฐั สนิคา้ OTOP จดุออกกาํลงักาย โดยการเขา้ไปทอ่งเทยีวจะเป็นไปตามมาตรการควบคมุโรคติดตอ่ คือ มจีดุ

ตรวจวดัอณุหภมูิ จดุบรกิารเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ สวมใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลา และรกัษาระยะห่างระหวา่งการเขา้ไป

ทอ่งเทยีว  
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สาํหรบัประชาชนในพืนทตีา่งจงัหวดัทีไมเ่ดินทางไปเทียวนอกพนืทก็ีขอเชิญชวนไปเทยีวในพืนทป่ีาชมุชนทีจะเปิดให้

ประชาชนไดเ้ขา้ไปเทียวเยียมชมและรบัแจกผลิตภณัฑจ์ากป่าชมุชน เช่น จานใบไม ้Wood Pellet กลา้ฟ้าทะลายโจร ผลิตภณัฑ์

จากป่าชมุชน และชิมอาหารจากป่าชุมชน   

 กรมป่าไมข้อเชิญชวนประชาชนรว่มกนัปลกูตน้ไมม้งคลทไีดร้บัจากกรมป่าไมใ้นชว่งเทศกาลปีใหม ่เพอืเป็นการเสรมิสริิ

มงคลใหชี้วติ เพอืเป็นการเรมิตน้เขา้สูปี่ 2565 และเพมิพนืทสีีเขยีวใหแ้ก่ประเทศ พรอ้มทงัรว่มลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรม

ปลกูตน้ไม ้ปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก "รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพอืแผ่นดิน สืบ

สานสู ่100 ลา้นตน้" 
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ใหป้ระชาชนคนไทย จัดเตรียมกลา้ไมม้งคล กว่า 10 ชนิด ทวัประเทศ เมล็ดไมมี้ค่าบรรจุในซองของขวัญ และจัด

กิจกรรมนันทนาการบริเวณพืนทีโครงการป่าในเมือง 7 แห่ง ในประเทศ พรอ้มจุดบริการอาํนวยความสะดวกใหป้ระชาชนที

สญัจรเดินทางในช่วงปีใหม่บริเวณริมถนนสายหลกัและถนนสายรอง 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กลา่ววา่ รฐับาลสง่มอบความสขุใหก้บัประชาชนในช่วงปีใหม ่2565 โดยมี

หน่วยงานภาครฐัหลาย ๆ แหง่ จดัของขวญัตา่ง ๆ เพอืมอบความสขุใหป้ระชาชน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม 
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โดย นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ไดม้อบใหก้รมป่าไมไ้ดจ้ดัเตรยีม

กลา้ไม ้ มงคลกวา่ 10 ชนิด ประกอบดว้ย พะยงู ขนนุ มะขาม ตะเคียนทอง กนัเกรา สกั ประดูป่่า มะคา่โมง ราชพฤกษ์ และ

ทรงบาดาล เพือมอบใหก้บัประชาชนไดน้าํไปปลกูในช่วงวนัหยดุยาวนี สาํหรบัในวนัที 27-30 ธ.ค. 64 กรมป่าไมไ้ดจ้ดัเตรยีมกลา้ไม้

มงคล จาํนวน 2 หมืนกลา้ ใหก้บัประชาชนทอียู่ในกรุงเทพฯ และพนืทใีกลเ้คียงสามารถเดินทางมาขอรบัไดท้กีรมป่าไม ้ถ.

พหลโยธิน และสาํหรบัประชาชนทอีาศยัในพนืทตีา่งจงัหวดัก็สามารถติดตอ่ขอรบักลา้ไมไ้ดท้ ีสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี 1-13 

และสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมส้าขาทวัประเทศ ตงัแตใ่นวนัท ี27 ธ.ค. 64-15 ม.ค. 2565 นอกจากกลา้ไมม้งคลทกีรมป่าไมไ้ด้

จดัเตรยีมใหก้บัประชาชนแลว้ ยงัไดจ้ดัเตรยีมเมลด็ไมมี้คา่เพอืแจกใหป้ระชาชนในพืนทตีา่งจงัหวดั และในช่วงหยดุยาวปีใหม่ซงึ

ประชาชนบางสว่นเดินทางกลบัภมิูลาํเนา กรมป่าไมก้็ไดจ้ดัจดุบรกิารประชาชนเพอือาํนวยความสะดวก และใหบ้รกิารประชาชน

บนถนนสายหลกัและถนนสายรอง แนะนาํเสน้ทางสถานทีทอ่งเทยีว เตรยีมใหบ้รกิารนาํดืม จดุพกัผ่อนเพอืผ่อนคลายความ

เมอืยลา้ เพอืเป็นการชว่ยลดอบุตัเิหตทุางถนนอีกทางหนงึ 

สาํหรบัประชาชนทีมีแพลนในการเดินทางไปท่องเทียว กรมป่าไมข้อเชิญชวนเทียวป่าในเมืองซึงเป็นพืนทีทีอยู่ใน

ความดูแลของกรมป่าไม ้และเป็นพืนทีป่าทีมีทัศนียภาพและมีความสวยงามเหมาะกับการมาเทียวพกัผ่อนซึงกิจกรรมจะจัด

ขึนระหว่างวันที 30 ธ.ค. 64 – 3 ม.ค. 65 ในพืนที 7 แห่ง ไดแ้ก่ 1) ศูนยว์นวฒันวิจัยที 5 จ.ขอนแก่น 2) สถานีวนวฒันวิจัย

แม่กา จ.พะเยา 3) ศูนยว์นวฒันวิจัยที 3 จ.กาํแพงเพชร 4) สถานีวนวฒันวิจัยบ่อแกว้ จ.เชียงใหม่ 5) สถานีวนวฒันวิจัยอิน

ทขิล จ.เชียงใหม่ 6) ศูนยว์นวฒันวิจัยที 7 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7) ศูนยว์นวฒันวิจัยที 8 จ.สรุาษฎรธ์านี โดยจัดกิจกรรม

นันทนาการมากมาย อาทิ จุดชมนิทรรศการพรรณไม ้เสน้ทางศึกษาธรรมชาติ แจกกลา้ไม ้ดนตรีในสวน เสน้ทางปัน

จักรยาน จุดถ่ายรูป ชมวิว เดินป่า ผลิตภัณฑช์ุมชน ตลาดประชารฐั สินคา้ OTOP จุดออกกาํลงักาย โดยการเขา้ไป

ท่องเทียวจะเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ คือ มีจุดตรวจวดัอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอลล์า้งมือ สวมใส่

หนา้กากอนามัยตลอดเวลา และรกัษาระยะห่างระหว่างการเขา้ไปท่องเทียว สาํหรบัประชาชนในพืนทีต่างจังหวัดทีไม่

เดินทางไปเทียวนอกพืนทีก็ขอเชิญชวนไปเทียวในพืนทีป่าชุมชนทีจะเปิดใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ไปเทียวเยียมชมและรับแจก

ผลิตภณัฑจ์ากป่าชุมชน เช่น จานใบไม ้Wood Pellet กลา้ฟ้าทะลายโจร ผลิตภณัฑจ์ากป่าชุมชน และชิมอาหารจากป่า

ชุมชน 

กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนประชาชนรว่มกนัปลกูตน้ไมม้งคลทไีดร้บัจากกรมป่าไมใ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ เพอืเป็นการ เสรมิสิริ

มงคลใหก้บัชีวิต เพอืเป็นการเรมิตน้เขา้สูปี่ 2565 และเพมิพนืทสีีเขียวใหก้บัประเทศ พรอ้มทงัรว่มลงทะเบียนในโครงการและ

กิจกรรมปลกูตน้ไม ้ปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ เนอืงในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพอื

แผ่นดิน สืบสานสู ่100 ลา้นตน้” 
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เมอืวนัที 27 ธ.ค. 64 พนัเอก สมยั ขาํพนัธ ์ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลคา่ยพชิยัดาบหกั พรอ้มดว้ยพนัโท สรารกัษ์ ชสูกลุ 

รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลคา่ยพิชยัดาบหกั สนบัสนนุชดุแพทยเ์ผชิญเหต ุM-MERT และ กาํลงัพล จดัตงัโรงพยาบาลสนาม 

รว่มกบัมณฑลทหารบกที 35, จงัหวดัอตุรดติถ,์ ศนูยบ์รรเทาสาธารณภยัจงัหวดัอตุรดติถ,์ กรมป่าไมจ้งัหวดัอตุรดิตถ ์และ 

หน่วยงานทเีกียวขอ้ง ฯ ตลอดจนประชาชนในพนืท ีจดัโครงการการรณรงคป์อ้งกนัไฟป่า และจดัทาํแนวปอ้งกนัไฟป่า เพอืสรา้งการ

ตระหนกัรู ้และจดัทาํแนวปอ้งกนัไฟป่า โดยมีนายผล ดาํธรรม ผูว้า่ราชการจงัหวดัอตุรดิตถ ์เป็นประธานในพิธี พล.ต.ต.สทุธิพงศ ์

เป๊กทอง ผบก.ภ.จว.อตุรดติถ ์นายจรญั กาญจนปัญญานนท ์ปลดัจงัหวดัอตุรดิตถ ์นายปรชัญา ทงัจนัทร ์ผอ.สนง.ทสจ.อตุรดิตถ ์

นายณฐัวฒัน ์เกตจุนัทร ์หน.ปภ.จว.อต. เป็นผูก้ลา่วรายงาน นายสญัญา แกว้ธรรมานกุลู ผอ.ศปม.อต. ตลอดจนหนว่ยป้องกนั

รกัษาป่าที อต.1 (วงัเบน) ,อต.2 (นาลบัแลง) อต.3 (นาปู่ โทน่) อต.4 (ทา่ปลา) และ อต.5 (หว้ยฉลอง) , กอ.รมน.อต. , แขวงทาง

หลวงอตุรดติถท์ี 1 , ตาํรวจภธูรจงัหวดัอตุรดิตถ ์, เจา้หนา้ทกีรมการปกครอง , สมาชิกกองอาสารกัษาดินแดงจงัหวดัอตุรดิตถ ์และ 

ประชาชนจิตอาสาในพนืท ีเขา้รว่ม ณ จดุพกัรถแยกหนองกวาง ต.นายาง อ.พิชยั จ.อตุรดิตถ ์ณ จดุพกัรถหนองกวาง ถนน

หมายเลข 11 ตาํบลนายาง อาํเภอพิชยั จงัหวดัอตุรดิตถ ์
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“ กองทพับกและกองบญัชาการควบคมุสถานการณไ์ฟป่าหมอกควนัและฝุ่ นละอองภาคเหนือ กองทพัภาคที 3 ให้

ความสาํคญัในการปอ้งกนัไฟป่าหมอกควนั และฝุ่ นละอองในหว้งทีสถานการณไ์ฟป่า และปัญหาคณุภาพอากาศในพนืทมีี

แนวโนม้รุนแรง เรมิมีผลกระทบตอ่ประชาชนมากขึน จึงมกีารจดัโครงการการรณรงคป์อ้งกนัไฟป่า และจดัทาํแนวปอ้งกนัไฟป่า 

ทงัหมด 3 จดุเพอืยบัยงัไฟป่า ลดการลกุลาม อกีทงัพลโท สพุษัชยั เมฆะสวุรรณดิษฐ์ เจา้กรมแพทยท์หารบกหว่งใยตอ่การปฏิบตัิ

หนา้ทีของเจา้หนา้ทีดบัไฟป่าจึงมีการสงัการใหโ้รงพยาบาลคา่ยพิชยัดาบหกั สาธิตการช่วยเหลอืผูบ้าดเจ็บ หรอืผูป้ระสบเหตทุเีกิด

จากการดบัไฟป่าโดยมกีารจดัตงัโรงพยาบาลสนาม พรอ้มทงัอปุกรณช์่วยเหลอืครบครนั การเขา้พนืทชี่วยเหลือ การเคลอืนยา้ย

ผูป่้วยจากจดุเกิดเหต ุการรกัษา ณ จุดโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลคา่ยพชิยัดาบหกั มณฑลทหารบกที 35 เพอืเป็นปอ้งกนั 

รกัษาไดอ้ยา่งทนัทว่งที และช่วยเหลือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ “ 
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