
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  17 ม.ค.  2565 

สื่อส่ิงพิมพ  
-  ปาไมลุยลําปางเปดยุทธการไฟปา  (ไทยรัฐ  15 ม.ค. 65  หนา 7) 

- ภาพขาว  สูไฟปา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เปนประธานในพิธีเปดโครงการชิงเก็บ ลดเผา  (มติชน  16 

ม.ค. 65  หนา 15) 

-  ป’65 ‘ชิงเก็บ ลดเผา’ ปองกันไฟปาภาคเหนือ  (มติชน  18 ม.ค. 65  หนา 12) 

- แผนบันได 3 ขั้นสกัดไฟปาภาคเหนือ  (ไทยรัฐ  17 ม.ค. 65  หนา 7) 

- คอลัมนขาวสั้น  CPF ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหลงไมตัดไมทําลายปารวมอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาติ  

14 ม.ค.  (ผูจัดการรายวัน  360°  17 ม.ค. 65  หนา 6) 

- จับแกงลักไม-ปะทะหนวยปองกันรักษาปา  (มติชน  16 ม.ค. 65  หนา 6) 

สื่อออนไลน 
- วราวุธ ชูธงทส. ยกกําลัง X เปด “ชิงเก็บ ลดเผา” ป 65 กรมปาไมจัดเต็มเชิงรุกปองกันไฟปาภาคเหนือ  

(MCOT.NET  15 ม.ค.  65)      https://www.mcot.net/view/Uxb39Yki 

- ทส. ลงพื้นที่แกปญหาไฟปาทางภาคเหนือ  (ชอง 7 ม .ค . 65)HD  16  

https://news.ch7.com/detail/543614 

-“วราวุธ” เดินหนาชูธง ทส.ยกกําลัง X เปด “ชิงเก็บ ลดเผา” ป 65 กรมปาไมจัดเต็มเชิงรุกปองกันไฟปา

ภาคเหนือ  (บางกอกทูเดย  15 ม.ค. 65)    

www.bangkok-today.com/วราวุธ-เดินหนาชูธง-ทส/ 

- เปดยทุธการคุมไฟปาป 2565  (ชอง 3  ขาว3มิติ  วันที่ 15 ม.ค. 65) 

https://ch3plus.com/news/program/274700 

- 'วราวุธ' ชูธง ทส. ยกกําลัง X เปด 'ชิงเก็บ ลดเผา' ปองกันไฟปาภาคเหนือ  (แนวหนา  15 ม.ค. 65)   

https://www.naewna.com/local/628898/ 

- “วราวุธ” ยกกําลัง X เปด“ชิงเก็บ ลดเผา” ป 65 กรมปาไมจัดเต็มเชิงรุกปองกันไฟปาภาคเหนือ  (ไทย

แบบลอยด  15 ม.ค. 65)  https://thaitabloid.com/archives/106140 

- ‘วราวุธ’ เปดยุทธการปองกันไฟปา ภาคเหนือ กรมปาไมหนุน จิตอาสา ชิงเก็บ ลดเผา  (มติชนออนไลน  

15 ม.ค. 65) https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3133458 

- “วราวุธ” ชูธง ทส.ยกกําลัง X เปด “ชิงเก็บ ลดเผา” ป 65 กรมปาไมจัดเต็มเชิงรุกปองกันไฟปาภาคเหนือ 

(ผูจัดการออนไลน  15 ม.ค. 65)  https://mgronline.com/business/detail/9650000004699 

- “รมว.ทรัพย"ลงพ้ืนที่ยกกําลัง X เปด“ชิงเก็บ ลดเผา” ป 65 ปองกันไฟปาภาคเหนือ  (สยามรัฐ  15 ม.ค. 

65)  https://siamrath.co.th/n/313799 

 

 

 

 

 



 

- วราวุธ ขึ้นเหนือ เปด”โครงการ ชิงเก็บ ลดเผา” ป 65 ที่ลําปาง  (เชียงใหมนิวส 15 ม.ค. 65) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1899879/ 

- “วราวุธ” ชูธงทส. ยกกําลัง X เปด“ชิงเก็บ ลดเผา” ป65  (เดลินิวส  14 ม.ค. 65) 

https://www.dailynews.co.th/news/669906/ 

- “วราวุธ” ชูธงทส. ยกกําลัง X เปด“ชิงเก็บ ลดเผา” ป 65 กรมปาไมจัดเต็มเชิงรุกปองกันไฟปาภาคเหนือ 
(ไทยโพสต  17 ม.ค. 65)   
https://www.thaipost.net/public-relations-news/65142/ 
- “วราวุธ”ขึ้นแมสอดติดตามงานโครงการสรางปา สรางรายได ตั้งเปา ป 65 เพ่ิมอีก 4 พันไร  (เดลินิวส  

15 ม.ค. 65)  https://www.dailynews.co.th/news/667713/ 

- “วราวุธ” ติดตามโครงการสรางปา สรางรายได ตั้งเปาป 65 เพ่ิมอีก 4พันไร  (กรุงเทพธุรกิจ  14 ม.ค. 
65) https://www.bangkokbiznews.com/news/982681 
- 14 ม.ค.วันอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาติ “วราวุธ” ขึ้นแมสอด ตามโครงการสรางปา สรางรายได  
(ผูจัดการออนไลน  14 ม.ค. 65)   
https://mgronline.com/business/detail/9650000004495 
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รมว.ทส. “วราวธุ ศิลปอาชา” ชธูงทส. ยกกาํลงั X นาํทีมขนึเหนือ เปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยทุธการปอ้งกนัไฟ

ป่า ปี 65 เนืองในวนัอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องชาติ 14 มกราคม ดา้น “กรมป่าไม”้ ชีทาํงานเห็นผลจดุความรอ้นในพนืทลีดลง

เพยีบ 
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วนัน ี(15 ม.ค. 2565 ) นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.)  ไดเ้ป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการชงิเก็บ ลดเผา และเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าประจาํปี พ.ศ. 2565 ณ อา่งเก็บนาํวงัเฮือ ตาํบลพระบาท 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํปาง โดยมนีายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม  พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร 

ทส. ตวัแทนจากหนว่ยงานทงัภาครฐั เอกชน ตลอดจนเครอืขา่ยความรว่มมือป้องกนัไฟป่าเขา้รว่มงาน ในการนี นายสธิิชยั จินดา

หลวง ผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง ไดก้ลา่วตอ้นรบั และ นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วรายงานวตัถปุระสงคก์ารจดังาน 

ภายหลงัจากพิธีเปิด นายวราวธุ พรอ้มดว้ยผูบ้รหิาร ทส. ไดต้รวจเยยีมใหก้าํลงัใจเจา้หนา้ทแีละเครอืขา่ยความรว่มมือในการ

ป้องกนัและควบคมุไฟป่า พรอ้มเปิดยทุธการปอ้งกนัไฟป่าปลอ่ยกาํลงัพลเพือออกไปปฏิบตัิหนา้ท ีและรว่มชิงเก็บใบไมใ้นพืนท ี

นอกจากนียงัมีถา่ยทอดสดผา่นระบบ Video Conferences เพอืรบัมอบนโยบายของหนว่ยงานในสงักดั ทส. ในทอ้งท ี17 จงัหวดั

ภาคเหนือ ทงันี นายวราวธุ กลา่ววา่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไดก้าํหนดใหปี้ 2565 เป็นปีแหง่การฟืนฟแูละ

การปรบัตวัทกุมิติ สรา้งความมนัใจใหก้บัพนีอ้งประชาชน เพมิสมรรถนะปรบัแนวคิดและระบบในการทาํงานแบบใหม ่สรา้งการ

รบัรูค้วามเขา้ใจและการทาํงานแบบมีสว่นรว่มกบัชุมชน หนว่ยงานภาครฐั และภาคเอกชน ตลอดจนทาํงานแบบใหม ่ทส. ยกกาํลงั 

X โดยใหท้กุหนว่ยงานปฏิบตัิหนา้ทอียา่งเต็มกาํลงัเพมิมากขนึ ซงึในสว่นทีเกียวกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่า ถือเป็นภารกิจสาํคญัทีได้

มอบหมายใหห้นว่ยงานทีเกียวขอ้ง โดยเฉพาะกรมป่าไมไ้ดเ้นน้ดาํเนินการดว้ยการใชม้าตรการเชงิรุก ซงึโครงการชิงเก็บ ลดเผา 

และการเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าของกรมป่าไมใ้นวนัน ีถือเป็นหนงึในแนวทางการทาํงานเชิงรุก ทเีนน้การประสานงานกบัทกุภาค

สว่นในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งยงัยนื 

 
  

“ สาํหรบัสถานการณไ์ฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทผี่านมา ในสว่นการดาํเนินงานของกรมป่าไมน้นัถือวา่ ประสบ

ความสาํเรจ็เป็นอยา่งดี ดงัสถิติจดุความรอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPPเซ็นเซอร ์VIIRS พบวา่ ระหวา่งวนัที 1มกราคมถึง 

31 พฤษภาคม มีจดุความรอ้นในพืนทป่ีาสงวนแหง่ชาติ จาํนวน 30,293 จดุ เป็นปรมิาณทีลดลงถึง 26,036 จดุ เมอืเทยีบกบัปี 

2563 และหากยอ้นกลบัไปเทียบกบัปี 2562 พบวา่มีจดุความรอ้นลดลงถึงรอ้ยละ 46.22” 
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รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กลา่วตอ่ไปวา่ ในปี 2565 กรมป่าไมไ้ดมี้การเตรยีมความ

พรอ้มในการควบคมุไฟป่าในพนืทคีวามรบัผิดชอบ 17 จงัหวดัภาคเหนือ ซงึมีพนืทรีวม 42.09 ลา้นไร ่ตามมาตรการที 1  การเพมิ

ประสิทธิภาพในการปอ้งกนัและควบคมุไฟป่าเชิงพนืท ีภายใตแ้ผนปฏิบติัการป้องกนัและควบคมุไฟป่า ซงึแบง่ออกเป็น 3 ขนัตอน 

ประกอบดว้ย หนงึ การเตรยีมการ ช่วงวนัที 1 ต.ค.- 31 ธ.ค. เช่น  จดัโครงสรา้งหนว่ยงาน, จดัทาํแผนการปฏิบตังิาน/แผนเผชิญ

เหต,ุ กาํหนดพนืทเีสยีงต่อการเกิดไฟป่า, จดัประชมุชีแจงแนวทางปฏิบตัิงาน, การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกทกุรูปแบบ เป็นตน้ สอง 

รบัมือ ช่วงวนัที 1 ม.ค.-15 พ.ค. โดยแบ่งเป็น ช่วงก่อวิกฤตในเดือนมกราคม ดาํเนินการจดัตงั War room  กรมป่าไม/้สว่นหนา้/

สาํนกัฯ, จดัตงัชดุปฏิบตัิการพเิศษควบคมุไฟป่า, รายงานผลสถานการณป์ระจาํทกุวนั, จดัชดุลาดตะเวนตรวจหาไฟ/จดุสกดั, แจง้

จดุความรอ้น/จดัชดุปฏิบตัิการเคลอืนทีเขา้ตรวจสอบ/ควบคมุไฟป่า และช่วงวกิฤต ในเดือนกมุภาพนัธถ์ึงพฤษภาคม เนน้

ดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด, จดักิจกรรมวนัปลอดควนัพิษจากไฟป่า, การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกอยา่งตอ่เนือง, การ

บรหิารจดัการเชือเพลิงโดยการชิงเก็บอย่างตอ่เนอืง, การสนธิกาํลงัอปุกรณ ์ฯลฯ ในพนืทวีกิฤติ และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอก

ควนัขา้มแดนผา่นกลไกอาเซียน และสาม ประเมินผลและสรา้งความยงัยืน ชว่งวนัท ี16 พ.ค. – 30 ก.ย. เช่น วิเคราะหพื์นทไีฟไหม้

ป่า, ออกประกาศกรมป่าไม ้เรอืง หา้มเขา้บกุรุกยดึถือครอบ ครองพนืทป่ีาทถีกูไฟไหม,้ การตรวจสอบไมใ่หมี้การบกุรุกพนืททีถีกูไฟ

ไหม,้ การจดัทาํแผนฟืนฟพืูนททีถีกูไฟไหม ้และสรุปผลการดาํเนนิงานและถอดบทเรยีน (AAR) เป็นตน้ 
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ดา้นนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม กลา่ววา่ในปี 2565 ไดม้อบหมายใหก้รมป่า

ไมไ้ดเ้ตรยีมความพรอ้มอยา่งเต็มทีในการป้องกนัและควบคมุไฟป่าในพนืทภีาคเหนือ โดยจดัเตรยีมกาํลงัพลประกอบดว้ย นปพ. 

(พิทกัษ์ป่า) 520 คน และเหยียวไฟ 135 คน เพอืประจาํในจดุต่าง ๆ ตามแผนทกีาํหนด สาํหรบัในสว่นโครงการชิงเก็บ ลดเผา ที

กรมป่าไมด้าํเนินการในปี 2565 น ีมีเปา้หมายชิงเก็บ 1,500 ตนั และชิงเผา 155,000 ไร ่ อีกทงัยงัมีการดาํเนินโครงการเพมิ

ประสิทธิภาพการดาํเนินการตามโครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้นาํ ป่าชายเลน และปอ้งกนัไฟป่า กรมป่าไม ้ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพืนทรีบัผิดชอบของกรมป่าไมใ้น 10 จงัหวดัภาคเหนือ รวมพนืท ี289,383 ไร ่เป้าหมายเพอืป้องกนัไฟ

ป่าลกุลามเขา้โครงการฯ และเพอืสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่นในรูปแบบจิตอาสา 
“ทงันี นายสรุชยั อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุ “จิตอาสา” ภายใตโ้ครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้

นาํ ป่าชายเลน และป้องกนัไฟป่า รว่มกนัดาํเนินกิจกรรมจิตอาสา“เราทาํความดีดว้ยหวัใจ ชิงเก็บ ลดเผา ป้องกนัไฟป่า” โดยใหจิ้ต

อาสาทผี่านการฝึกอบรมฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองคค์วามรู ้และเป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรม “เราทาํความดีดว้ยหวัใจชิงเก็บลดเผา 

ป้องกนัไฟป่า” เพอืทาํกิจกรรมชิงเก็บรว่มกบั ประชาชนจิตอาสาทเีป็นสมาชิกเครอืขา่ยความรว่มมือในการควบคมุไฟป่า ปี พ.ศ. 

2565  ในพืนท ี17 จงัหวดัภาคเหนือ โดยกรมป่าไมใ้หก้ารสนบัสนนุในการจดักิจกรรม” อธิบดีกรมป่าไม ้
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ปีที่: 45 ฉบับที่: 16016
วันที่: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: จับแก๊งลักไม้-ปะทะหน่วยป้องกันรักษาป่า

รหัสข่าว: C-220116020034(16 ม.ค. 65/03:52) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 31.09 Ad Value: 34,199 PRValue : 102,597 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23370
วันที่: เสาร์ 15 มกราคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้ลุยลำปางเปิดยุทธการไฟป่า

รหัสข่าว: C-220115039075(14 ม.ค. 65/07:26) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 23.09 Ad Value: 25,399 PRValue : 76,197 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16016
วันที่: อาทิตย์ 16 มกราคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 15(บน)

ภาพข่าว: สู้ไฟป่า

รหัสข่าว: C-220116020045(16 ม.ค. 65/03:49) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 13.94 Ad Value: 15,334 PRValue : 46,002 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
 
นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.)พรอ้มดว้ยนายจตพุร บรุุษ

พฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม พรอ้มคณะ ไดเ้ดินทางลงพนืทจีงัหวดัตาก เพอืติดตามและตรวจเยยีมการ

ดาํเนินงาน เนอืงในวนัอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องชาติ ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิการเรยีนรูเ้พอืการอนรุกัษ์และฟืนฟสูงิแวดลอ้มอนั

เนืองมาจากพระราชดาํรทีิอาํเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 

 

      ทงันี นายวราวธุ เปิดเผยวา่ จากเมอืวนัที 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกาํหนดแกไ้ขเพมิเตมิพ.ร.บ.ป่าไมพ้ทุธศกัราช 2484 และพระราชกาํหนด

แกไ้ขเพมิเติมพ.ร.บ.อทุยานแหง่ชาติพ.ศ.2504 พระราชกาํหนดดงักลา่วไดใ้หอ้าํนาจรฐัมนตรฯีโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี

มีอาํนาจสงัการใหส้มัปทานป่าไมส้นิสดุลงทงัแปลงไดอ้นัเนอืงมาจากอทุกภยัภาคใตท้เีกิดขนึเมอืเดือนพฤศจิกายน 2531 โดย

เฉพาะทตีาํบลกระทนูอาํเภอพิปนู จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยพจิารณาแลว้เห็นวา่ภยัธรรมชาติทเีกิดขนึเป็นสว่นหนงึมาจาก

สาเหตกุารลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าจาํเป็นตอ้งทาํการรณรงคต์อ่เนืองและระยะยาวใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจและใหค้วามสาํคญัในการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยสรา้งจิตสาํนกึใหก้บัประชาชนเกียวกบัอนัตรายทอีาจเกิดขนึจากการตดัไมท้าํลายป่า จงึอนมุติัให้

กาํหนดวนัที 14 มกราคมของทกุปีเป็น “วนัอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องชาต”ิ 
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      “ ดว้ยป่าไมเ้ป็นทรพัยากรทีสาํคญัของชาติใหป้ระโยชนท์งัทางตรงและทางออ้มแก่ประชาชน ดงันนักรมป่าไม ้จึงมุง่สง่เสรมิให้

เกิดการฟืนฟปู่าตน้นาํลาํธารทีถกูทาํลาย ดว้ยการสรา้งจิตสาํนกึดว้ยกระบวนการศกึษาแก่ประชาชนใหร้ว่มฟืนฟปู่า เป็นผูร้กัษาป่า 

และอยูก่บัป่าอยา่งกลมกลืนแบบมีสว่นรว่ม รวมทงัการพฒันาคณุภาพชีวิตใหแ้ก่ประชาชนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง โดย

ดาํเนินการในรูปแบบผสมผสานเชิงสหวชิาการทีตอ้งใชห้ลกัวชิาการบรูณาการรว่มกนั ทงัความรูด้า้นป่าไม ้การเกษตร หลกั

เศรษฐศาสตร ์และหลกักฎหมาย โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูเ้ป็นกลไกขบัเคลือนงาน โดยหนงึในโครงการทสีาํคญัไดแ้ก่ โครงการ

สรา้งป่า สรา้งรายได ้ตามพระราชดาํรสิมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารใีนพนืที

จงัหวดัตาก” 

 รมว.ทส. กลา่วอีกวา่ โครงการสรา้งป่า สรา้งรายได ้ตามพระราชดาํรสิมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารใีนพนืทจีงัหวดัตาก กรมป่าไมโ้ดยสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ ี4 (ตาก) ไดข้บัเคลือนรว่มกบั

หน่วยงานทเีกียวขอ้ง มาตงัแตปี่ พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2564 ทงัสนิจาํนวน 43 โครงการ ปัจจบุนัไดด้าํเนินการในพนืท ี7 อาํเภอ 

ไดแ้ก่ อาํเภอท่าสองยาง อาํเภอแมร่ะมาด อาํเภอแมส่อด อาํเภอพบพระ อาํเภออุม้ผาง อาํเภอบา้นตาก และอาํเภอเมืองตาก มี

สมาชิกเขา้รว่มโครงการฯ รวม 6,028 คน มีพนืทเีขา้รว่มโครงการฯ 24,400 ไร ่และในปี พ.ศ. 2565 กรมป่าไม ้ไดต้งัเปา้หมายขยาย

พนืทดีาํเนินโครงการสรา้งป่า สรา้งรายไดฯ้จงัหวดัตาก จาํนวน 4,000 ไร ่

 

“ ในการตรวจเยยีมครงันี ไดเ้นน้ยาํกบัเจา้หนา้ททีกุคนของกรมป่าไม ้ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและปรบัปรุงแนวทางการ

ดาํเนินงานทมีุง่เนน้การเพมิพนืทสีีเขียวใหก้บัประเทศ ตามยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี มุง่เนน้การสรา้งความสมดลุระหวา่งการอนรุกัษ์

และพฒันาใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ” นายวราวธุกลา่วทิงทา้ย 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23372
วันที่: จันทร์ 17 มกราคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: แผนบันได3ขั้นสกัดไฟป่าภาคเหนือ

รหัสข่าว: C-220117009121(17 ม.ค. 65/04:24) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.68 Ad Value: 19,448 PRValue : 58,344 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



วนันี (15 ม.ค. 2565 ) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิแวดล้อม 

(ทส.)  ไดเ้ป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกนัไฟป่าประจาํปี พ.ศ. 2565 ณ อ่างเก็บนาํวงัเฮือ 

ตาํบลพระบาท อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง โดยมีนายจตุพร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  พรอ้ม

ดว้ยคณะผูบ้ริหาร ทส. ตวัแทนจากหนว่ยงานทงัภาครฐั เอกชน ตลอดจนเครือขา่ยความรว่มมือป้องกนัไฟป่าเขา้รว่มงาน ในการ

นี นายสิธิชยั จินดาหลวง ผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง ไดก้ลา่วตอ้นรบั และ นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วรายงาน

วตัถปุระสงคก์ารจดังาน ภายหลงัจากพิธีเปิด นายวราวธุ พรอ้มดว้ยผูบ้ริหาร ทส. ไดต้รวจเยียมใหก้าํลงัใจเจา้หนา้ทีและ

เครือข่ายความรว่มมือในการปอ้งกนัและควบคุมไฟป่า พรอ้มเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าปลอ่ยกาํลงัพลเพอืออกไปปฏิบติัหนา้ที  
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และรว่มชิงเก็บใบไมใ้นพนืที นอกจากนยีงัมีถ่ายทอดสดผา่นระบบ Video Conferences เพือรบัมอบนโยบายของ

หน่วยงานในสงักดั ทส. ในทอ้งท ี17 จงัหวดัภาคเหนือ ทงันี นายวราวุธ กลา่วว่า กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

ไดก้าํหนดใหปี้ 2565 เป็นปีแห่งการฟืนฟูและการปรบัตวัทกุมิติ สรา้งความมนัใจใหก้บัพีนอ้งประชาชน เพิมสมรรถนะปรบั

แนวคิดและระบบในการทาํงานแบบใหม่ สรา้งการรบัรูค้วามเขา้ใจและการทาํงานแบบมีสว่นรว่มกบัชุมชน หนว่ยงานภาครฐั 

และภาคเอกชน ตลอดจนทาํงานแบบใหม่ ทส. ยกกาํลงั X โดยใหท้กุหน่วยงานปฏิบตัิหนา้ทีอยา่งเต็มกาํลงัเพมิมากขนึ ซงึใน

สว่นทีเกียวกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่า ถือเป็นภารกิจสาํคญัทีไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานทีเกียวขอ้ง โดยเฉพาะกรมป่าไมไ้ดเ้นน้

ดาํเนินการดว้ยการใชม้าตรการเชิงรุก ซงึโครงการชิงเก็บ ลดเผา และการเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าของกรมป่าไมใ้นวนันี ถือเป็น

หนึงในแนวทางการทาํงานเชิงรุก ทีเนน้การประสานงานกบัทกุภาคสว่นในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งยงัยืน 

 
 

“ สาํหรบัสถานการณไ์ฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีผ่านมา ในสว่นการดาํเนินงานของกรมป่าไมน้นัถือว่า ประสบ

ความสาํเรจ็เป็นอย่างดี ดงัสถิติจุดความรอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPPเซ็นเซอร ์VIIRS พบวา่ ระหวา่งวนัที 1มกราคม

ถึง 31 พฤษภาคม มีจดุความรอ้นในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ จาํนวน 30,293 จุด เป็นปริมาณทีลดลงถึง 26,036 จุด เมือเทียบกบั

ปี 2563 และหากยอ้นกลบัไปเทียบกบัปี 2562 พบว่ามีจุดความรอ้นลดลงถึงรอ้ยละ 46.22” 
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รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม กลา่วตอ่ไปวา่ ในปี 2565 กรมป่าไมไ้ดม้ีการเตรยีมความ

พรอ้มในการควบคมุไฟป่าในพนืทคีวามรบัผิดชอบ 17 จงัหวดัภาคเหนือ ซงึมีพนืทรีวม 42.09 ลา้นไร ่ตามมาตรการที 1  การเพมิ

ประสิทธิภาพในการปอ้งกนัและควบคมุไฟป่าเชิงพนืท ีภายใตแ้ผนปฏิบติัการป้องกนัและควบคมุไฟป่า ซงึแบง่ออกเป็น 3 ขนัตอน 

ประกอบดว้ย หนงึ การเตรยีมการ ช่วงวนัที 1 ต.ค.- 31 ธ.ค. เช่น  จดัโครงสรา้งหนว่ยงาน, จดัทาํแผนการปฏิบตัิงาน/แผนเผชิญ

เหต,ุ กาํหนดพนืทเีสยีงต่อการเกิดไฟป่า, จดัประชมุชีแจงแนวทางปฏิบตัิงาน, การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกทกุรูปแบบ เป็นตน้ สอง 

รบัมือ ช่วงวนัที 1 ม.ค.-15 พ.ค. โดยแบ่งเป็น ชว่งก่อวกิฤตในเดือนมกราคม ดาํเนินการจดัตงั War room  กรมป่าไม/้สว่นหนา้/

สาํนกัฯ, จดัตงัชดุปฏิบตักิารพเิศษควบคมุไฟป่า, รายงานผลสถานการณป์ระจาํทกุวนั, จดัชดุลาดตะเวนตรวจหาไฟ/จดุสกดั, แจง้

จดุความรอ้น/จดัชดุปฏิบตัิการเคลอืนทีเขา้ตรวจสอบ/ควบคมุไฟป่า และช่วงวกิฤต ในเดือนกมุภาพนัธถ์ึงพฤษภาคม เนน้

ดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด, จดักิจกรรมวนัปลอดควนัพิษจากไฟป่า, การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกอยา่งตอ่เนอืง, การ

บรหิารจดัการเชือเพลิงโดยการชิงเก็บอย่างตอ่เนอืง, การสนธิกาํลงัอปุกรณ ์ฯลฯ ในพนืทวีกิฤติ และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอก

ควนัขา้มแดนผา่นกลไกอาเซียน และสาม ประเมินผลและสรา้งความยงัยืน ชว่งวนัท ี16 พ.ค. – 30 ก.ย. เช่น วิเคราะหพื์นทไีฟไหม้

ป่า, ออกประกาศกรมป่าไม ้เรอืง หา้มเขา้บกุรุกยดึถือครอบ ครองพนืทป่ีาทถีกูไฟไหม,้ การตรวจสอบไมใ่หมี้การบกุรุกพนืททีถีกูไฟ

ไหม,้ การจดัทาํแผนฟืนฟพืูนททีถีกูไฟไหม ้และสรุปผลการดาํเนนิงานและถอดบทเรยีน (AAR) เป็นตน้ 

ดา้นนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม กลา่ววา่ในปี 2565 ไดม้อบหมายใหก้รมป่า

ไมไ้ดเ้ตรยีมความพรอ้มอยา่งเต็มทีในการป้องกนัและควบคมุไฟป่าในพนืทภีาคเหนือ โดยจดัเตรยีมกาํลงัพลประกอบดว้ย นปพ. 

(พิทกัษ์ป่า) 520 คน และเหยียวไฟ 135 คน เพอืประจาํในจุดต่าง ๆ ตามแผนทกีาํหนด สาํหรบัในสว่นโครงการชิงเก็บ ลดเผา ที

กรมป่าไมด้าํเนินการในปี 2565 น ีมีเปา้หมายชิงเก็บ 1,500 ตนั และชิงเผา 155,000 ไร ่ อีกทงัยงัมีการดาํเนินโครงการเพมิ

ประสิทธิภาพการดาํเนินการตามโครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้นาํ ป่าชายเลน และปอ้งกนัไฟป่า กรมป่าไม ้ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพืนทรีบัผิดชอบของกรมป่าไมใ้น 10 จงัหวดัภาคเหนือ รวมพนืท ี289,383 ไร ่เป้าหมายเพอืป้องกนัไฟ

ป่าลกุลามเขา้โครงการฯ และเพอืสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่นในรูปแบบจิตอาสา 

 
“ทงันี นายสรุชยั อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุ “จิตอาสา” ภายใตโ้ครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้

นาํ ป่าชายเลน และป้องกนัไฟป่า รว่มกนัดาํเนินกิจกรรมจิตอาสา“เราทาํความดดีว้ยหวัใจ ชิงเก็บ ลดเผา ป้องกนัไฟป่า” โดยใหจิ้ต

อาสาทผี่านการฝึกอบรมฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองคค์วามรู ้และเป็นผูน้าํในการทาํกจิกรรม “เราทาํความดีดว้ยหวัใจชิงเก็บลดเผา 

ป้องกนัไฟป่า” เพอืทาํกิจกรรมชงิเก็บรว่มกบั ประชาชนจิตอาสาทีเป็นสมาชิกเครอืขา่ยความรว่มมือในการควบคมุไฟป่า ปี พ.ศ. 

2565  ในพืนท ี17 จงัหวดัภาคเหนือ โดยกรมป่าไมใ้หก้ารสนบัสนนุในการจดักิจกรรม” อธิบดีกรมป่าไม ้
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ปีที่: 14 ฉบับที่: 3607
วันที่: จันทร์ 17 มกราคม 2565
Section: First Section/หุ้น-การเงิน

หน้า: 6(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: CPF ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่าร่วมอนุรักษ์...

รหัสข่าว: C-220117040040(17 ม.ค. 65/05:33) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 12.58 Ad Value: 18,870 PRValue : 56,610 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

 
 
- เปิดยทุธการคมุไฟป่าปี 2565 

 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติฯเปิดยทุธการควบคมุไฟป่าปี 2565 ตงัเป้าการเผาป่าช่วงวกิฤตตอ้งลดลงกวา่ปีก่อน 

พรอ้มนาํนวตักรรม ระบบพยากรณร์ะดบัความอนัตรายของไฟ มาใชเ้ป็นปีแรก และเป็นเครอืงแรกในอาเซยีน สามารถวดัคา่

ความเรว็และทิศทางลม เพอืแจง้เตือนและลดการสญูเสียเจา้หนา้ทไีด ้ทงันีพบวา่ในปีแลว้สามารถลดจดุความรอ้นในพนืทป่ีาสงวน

ไดก้วา่ 36,000 จดุ 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
เมอืวนัที 15 ม.ค. นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.) เป็นประธาน

ในพิธีเปิด โครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าประจาํปี 2565 ณ อา่งเก็บนาํวงัเฮือ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลาํปาง
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โดยมีนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดั ทส.พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร ทส. ตวัแทนหน่วยงานภาครฐั -เอกชน ตลอดจนเครอืขา่ยความ

รว่มมือปอ้งกนัไฟป่าเขา้รว่มงาน 

 

นายสิธิชยั จินดาหลวง ผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง ไดก้ลา่วตอ้นรบั โดยมีนายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ว

รายงานวตัถปุระสงคก์ารจดังาน ภายหลงัพิธีเปิด นายวราวธุ พรอ้มคณะไดต้รวจเยยีมใหก้าํลงัใจเจา้หนา้ทีและเครอืขา่ยความ

รว่มมือในการป้องกนัและควบคมุไฟป่า พรอ้มเปิดยทุธการปอ้งกนัไฟป่า โดยทาํพิธีปลอ่ยกาํลงัพลเพอืออกไปปฏิบตัิหนา้ท ีและ

รว่มชิงเก็บใบไมใ้นพืนท ีซงึงานในครงันีไดถ้่ายทอดสดผา่นระบบ Video Conferences ใหห้นว่ยงานในสงักดั ทส. ในทอ้งท ี17 

จงัหวดัภาคเหนอื 

นายวราวธุ กลา่ววา่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ไดก้าํหนดใหปี้ 65 เป็นปีแหง่การฟืนฟแูละการปรบัตวั

ทกุมิติ สรา้งความมนัใจใหก้บัพนีอ้งประชาชน เพมิสมรรถนะปรบัแนวคิดและระบบในการทาํงานแบบใหม ่สรา้งการรบัรูค้วาม

เขา้ใจและการทาํงานแบบ มีสว่นรว่มกบัชมุชน หนว่ยงานภาครฐั และภาคเอกชน ตลอดจนทาํงานแบบใหม ่ทส. ยกกาํลงั X โดย

ใหท้กุหน่วยงานปฏิบตัิหนา้ทีอยา่งเต็มกาํลงัเพมิมากขนึ ซงึในสว่นทเีกียวกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่า ถือเป็นภารกิจสาํคญัทีได้

มอบหมายใหห้นว่ยงานทีเกียวขอ้ง โดยเฉพาะกรมป่าไมไ้ดเ้นน้ดาํเนินการดว้ยการใชม้าตรการเชงิรุก ซงึโครงการชิงเก็บ ลดเผา 

และการเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าของกรมป่าไม ้

 
ในวนัน ีถือเป็นหนงึในแนวทางการทาํงานเชิงรุก ทีเนน้การประสานงานกบัทกุภาคสว่นในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่ง

ยงัยืน “สาํหรบัสถานการณไ์ฟป่า ปีงบประมาณทีผ่านมา ในสว่นการดาํเนินงานของกรมป่าไมถื้อวา่ ประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่ง

ดี ดงัสถิตจิดุความรอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPPเซ็นเซอร ์VIIRS พบวา่ ระหวา่งวนัที 1 ม.ค.ถึง 31 พ.ค. มีจดุความรอ้น

ในพืนทป่ีาสงวนแหง่ชาติ 30,293 จดุ เป็นปรมิาณทีลดลงถงึ 26,036 จดุ เมอืเทียบกบัปี 63 และหากยอ้นกลบัไปเทียบกบัปี 62 

พบวา่มี จุดความรอ้นลดลงถงึรอ้ยละ 46.22” 
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นายวราวธุ กลา่วตอ่วา่ ในปี 65 กรมป่าไมไ้ด ้เตรยีมความพรอ้มในการควบคมุไฟป่าในพนืทคีวามรบัผิดชอบ 17 จงัหวดั

ภาคเหนือ ซงึมีพนืทรีวม 42.09 ลา้นไร ่ตามมาตรการที 1 การเพมิประสิทธิภาพในการป้องกนัและควบคมุไฟป่าเชิงพนืท ีภายใต้

แผนปฏิบตัิการป้องกนัและควบคมุไฟป่า ซงึแบง่ออกเป็น 3 ขนัตอน ประกอบดว้ย 1.) การเตรยีมการ ช่วงวนัท ี1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 

เช่น จดัโครงสรา้งหนว่ยงาน, จดัทาํแผนการปฏิบตัิงาน/แผนเผชิญเหต,ุ กาํหนดพนืทเีสยีงต่อการเกิดไฟป่า,จดัประชมุชีแจง

แนวทางปฏิบตัิงาน, การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกทกุรูปแบบ เป็นตน้ 

2.) รบัมือ ช่วงวนัที 1 ม.ค.-15 พ.ค. โดยแบ่งเป็น ชว่งก่อวิกฤตในเดือนมกราคม ดาํเนินการจดัตงั War room กรมป่า

ไม/้สว่นหนา้/สาํนกัฯ, จดัตงัชดุปฏิบตัิการพิเศษควบคมุไฟป่า, รายงานผลสถานการณป์ระจาํทกุวนั, จดัชดุลาดตะเวนตรวจหาไฟ/

จดุสกดั, แจง้จุดความรอ้น/จดัชดุปฏิบตัิการเคลอืนทีเขา้ตรวจสอบ/ควบคมุไฟป่า และช่วงวิกฤต ในเดือนก.พ.ถึงพ.ค.เนน้บงัคบัใช้

กฎหมายอย่างเขม้งวด, จดักิจกรรมวนัปลอดควนัพิษจากไฟป่า, การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกอยา่งตอ่เนือง, การบรหิารจดัการ

เชือเพลงิโดยการชงิเก็บอยา่งตอ่เนือง, การสนธิกาํลงัอปุกรณ ์ฯลฯ ในพนืทวีิกฤติ และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัขา้มแดน

ผ่านกลไกอาเซียน 
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ดา้นนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดั ทส. กลา่วว่าในปี 65 ไดม้อบหมายใหก้รมป่าไมเ้ตรยีมความพรอ้มอยา่งเต็มทใีนการ

ป้องกนัและควบคมุไฟป่าในพนืทภีาคเหนือ โดยจดัเตรยีมกาํลงัพลประกอบดว้ย นปพ. (พิทกัษ์ป่า) 520 คน และเหยยีวไฟ 135 คน 

เพอืประจาํในจดุตา่ง ๆ ตามแผนทกีาํหนด สาํหรบัในสว่นโครงการ”ชิงเก็บ ลดเผา” ทกีรมป่าไมด้าํเนินการในปีนี มเีปา้หมายชิงเก็บ 

1,500 ตนั และชิงเผา 155,000 ไร ่อกีทงัยงัดาํเนินโครงการเพมิประสิทธิภาพการดาํเนินการตามโครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟู

ป่าตน้นาํ ป่าชายเลน และป้องกนัไฟป่า กรมป่าไม ้ประจาํปีงบประมาณ 65 ในพืนทรีบัผิดชอบของกรมป่าไมใ้น 10 จงัหวดั

ภาคเหนือ รวมพืนท ี289,383 ไร ่เป้าหมายเพอืป้องกนัไฟป่าลกุลามเขา้โครงการฯ และเพอืสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่น

ในรูปแบบจิตอาสา 

 
 
ขณะท ีอธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุ “จิตอาสา” ภายใตโ้ครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้นาํ ป่า

ชายเลน และป้องกนัไฟป่า รว่มกนัดาํเนินกิจกรรมจิตอาสา“เราทาํความดีดว้ยหวัใจ ชิงเก็บ ลดเผา ป้องกนัไฟป่า” โดยใหจิ้ตอาสาที

ผ่านการฝึกอบรมฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองคค์วามรู ้และเป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรม “เราทาํความดีดว้ยหวัใจชิงเก็บลดเผา 

ป้องกนัไฟป่า” เพอืทาํกิจกรรมชิงเก็บรว่มกบั ประชาชนจิตอาสาทเีป็นสมาชิกเครอืขา่ยความรว่มมือในการควบคมุไฟป่า ปี พ.ศ. 

2565  ในพืนท ี17 จงัหวดัภาคเหนือ โดยกรมป่าไมใ้หก้ารสนบัสนนุในการจดักิจกรรม. 
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สนามข่าวเสาร-์อาทิตย ์- ปัญหาไฟป่า ยงัคงเป็นปัญหาทางภาคเหนือทีเราพบเจอในทกุปี หลายภาคสว่นเดินหนา้หา

แนวทางป้องกนัป่าไมใ้หค้งอยูอ่ยา่งยงัยนื 

 

ในปีนี นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.) พรอ้มดว้ยคณะ ไดเ้ดินทางไปยงั

อา่งเก็บนาํวงัเฮือ ตาํบลพระบาท อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง เปิดโครงการ ชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าประจาํปี 

พ.ศ.2565 มอบนโยบายของหนว่ยงานในสงักดั ทส. ในทอ้งท ี17 จงัหวดัภาคเหนือ เพอืฟืนฟแูละการปรบัตวัพรอ้มรบัมอื สรา้ง

ความมนัใจใหก้บัพนีอ้งประชาชน ปรบัแนวคิดและระบบในการทาํงานแบบใหม ่ตลอดจนสรา้งการรบัรูค้วามเขา้ใจและการทาํงาน

แบบมีสว่นรว่มกบัชมุชน หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน ใหท้กุหนว่ยงานปฏิบตัิหนา้ทีอยา่งเตม็กาํลงัเพมิมากขนึ ซงึในสว่นที

เกียวกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่า ถือเป็นภารกิจสาํคญัทีไดม้อบหมายใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยเฉพาะกรมป่าไมไ้ดเ้ขา้มามี

บทบาทในการทาํงานแบบเชิงรุก โครงการ ชิงเก็บ ลดเผา และการเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าของกรมป่าไมใ้นวนันี ถือเป็นหนงึใน

แนวทาง ทีเนน้การประสานงานกบัทกุภาคสว่นในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งยงัยนื 



 
 “วราวุธ ศิลปอาชา” ชูธงทส. ยกกาํลัง X นําทีมขนึเหนือ เปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกนั

ไฟป่า ปี 65 เนืองในวนัอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้องชาติ 14 มกราคม ด้าน “กรมป่าไม้” ชทีาํงานเห็นผลจุดความร้อนใน

พืนทลีดลงเพียบ 

เมอืวนัที 15 ม.ค.2565 นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.) ไดเ้ป็นประธาน

ในพิธีเปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าประจาํปี พ.ศ. 2565 ณ อา่งเก็บนาํวงัเฮือ ตาํบลพระบาท อาํเภอ

เมือง จงัหวดัลาํปาง โดยมีนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร ทส. 

ตวัแทนจากหนว่ยงานทงัภาครฐั เอกชน ตลอดจนเครอืขา่ยความรว่มมือป้องกนัไฟป่าเขา้รว่มงาน ในการน ีนายสธิิชยั จินดาหลวง 

ผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง ไดก้ลา่วตอ้นรบั และ นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วรายงานวตัถปุระสงคก์ารจดังาน 

ภายหลงัจากพิธีเปิด นายวราวธุ พรอ้มดว้ยผูบ้รหิาร ทส. ไดต้รวจเยยีมใหก้าํลงัใจเจา้หนา้ทแีละเครอืขา่ยความรว่มมือในการ

ป้องกนัและควบคมุไฟป่า พรอ้มเปิดยทุธการปอ้งกนัไฟป่าปลอ่ยกาํลงัพลเพอืออกไปปฏิบตัิหนา้ท ีและรว่มชิงเก็บใบไมใ้นพืนท ี

นอกจากนียงัมีถา่ยทอดสดผา่นระบบ Video Conferences เพอืรบัมอบนโยบายของหนว่ยงานในสงักดั ทส. ในทอ้งท ี17 จงัหวดั

ภาคเหนือ 

 

ทงันี นายวราวธุ กลา่ววา่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม ไดก้าํหนดใหปี้ 2565 เป็นปีแหง่การฟืนฟแูละการปรบัตวั

ทกุมิติ สรา้งความมนัใจใหก้บัพนีอ้งประชาชน เพมิสมรรถนะปรบัแนวคิดและระบบในการทาํงานแบบใหม ่สรา้งการรบัรูค้วาม

เขา้ใจและการทาํงานแบบมีสว่นรว่มกบัชมุชน หนว่ยงานภาครฐั และภาคเอกชน ตลอดจนทาํงานแบบใหม ่ทส. ยกกาํลงั X โดยให้

ทกุหน่วยงานปฏิบตัิหนา้ทีอย่างเต็มกาํลงัเพมิมากขนึ ซงึในสว่นทเีกียวกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่า ถือเป็นภารกิจสาํคญัทีได้

มอบหมายใหห้นว่ยงานทีเกียวขอ้ง โดยเฉพาะกรมป่าไมไ้ดเ้นน้ดาํเนินการดว้ยการใชม้าตรการเชงิรุก ซงึโครงการชิงเก็บ ลดเผา 

และการเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าของกรมป่าไมใ้นวนัน ีถือเป็นหนงึในแนวทางการทาํงานเชิงรุก ทเีนน้การประสานงานกบัทกุภาค

สว่นในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งยงัยืน 

“สาํหรบัสถานการณไ์ฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทผี่านมา ในสว่นการดาํเนินงานของกรมป่าไมน้นัถือวา่ ประสบ

ความสาํเรจ็เป็นอยา่งดี ดงัสถิติจดุความรอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPPเซ็นเซอร ์VIIRS พบวา่ ระหวา่งวนัที 1มกราคม

ถึง 31 พฤษภาคม มีจดุความรอ้นในพนืทป่ีาสงวนแหง่ชาติ จาํนวน 30,293 จดุ เป็นปรมิาณทีลดลงถึง 26,036 จดุ เมอืเทียบกบัปี 

2563 และหากยอ้นกลบัไปเทียบกบัปี 2562 พบวา่มีจดุความรอ้นลดลงถึงรอ้ยละ 46.22” 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กลา่วตอ่ไปวา่ ในปี 2565 กรมป่าไมไ้ดม้ีการเตรยีมความ

พรอ้มในการควบคมุไฟป่าในพนืทคีวามรบัผิดชอบ 17 จงัหวดัภาคเหนือ ซงึมีพนืทรีวม 42.09 ลา้นไร ่ตามมาตรการที 1 การเพมิ

ประสิทธิภาพในการปอ้งกนัและควบคมุไฟป่าเชิงพนืท ีภายใตแ้ผนปฏิบติัการป้องกนัและควบคมุไฟป่า ซงึแบง่ออกเป็น 3 ขนัตอน 

ประกอบดว้ย หนงึ การเตรยีมการ ช่วงวนัที 1 ต.ค.- 31 ธ.ค. เช่น จดัโครงสรา้งหนว่ยงาน, จดัทาํแผนการปฏิบตัิงาน/แผนเผชิญเหต ุ
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, กาํหนดพนืทเีสยีงต่อการเกิดไฟป่า, จดัประชมุชีแจงแนวทางปฏบิตัิงาน, การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกทกุรูปแบบ เป็นตน้ สอง รบัมือ  

ช่วงวนัท ี1 ม.ค.-15 พ.ค. โดยแบง่เป็น ชว่งก่อวิกฤตในเดือนมกราคม ดาํเนินการจดัตงั War room กรมป่าไม/้สว่นหนา้/

สาํนกัฯ, จดัตงัชดุปฏิบตักิารพเิศษควบคมุไฟป่า, รายงานผลสถานการณป์ระจาํทกุวนั, จดัชดุลาดตะเวนตรวจหาไฟ/จดุสกดั, แจง้

จดุความรอ้น/จดัชดุปฏิบตัิการเคลอืนทีเขา้ตรวจสอบ/ควบคมุไฟป่า และช่วงวิกฤต ในเดือนกมุภาพนัธถ์ึงพฤษภาคม เนน้

ดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด, จดักิจกรรมวนัปลอดควนัพิษจากไฟป่า, การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกอยา่งตอ่เนอืง, การ

บรหิารจดัการเชือเพลิงโดยการชิงเก็บอย่างตอ่เนอืง, การสนธิกาํลงัอปุกรณ ์ฯลฯ ในพนืทวีกิฤติ และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอก

ควนัขา้มแดนผา่นกลไกอาเซียน และสาม ประเมินผลและสรา้งความยงัยืน ชว่งวนัท ี16 พ.ค. – 30 ก.ย. เช่น วิเคราะหพื์นทไีฟไหม้

ป่า, ออกประกาศกรมป่าไม ้เรอืง หา้มเขา้บกุรุกยดึถือครอบ ครองพนืทป่ีาทถีกูไฟไหม,้ การตรวจสอบไมใ่หม้ีการบกุรุกพนืททีถีกูไฟ

ไหม,้ การจดัทาํแผนฟืนฟพืูนททีถีกูไฟไหม ้และสรุปผลการดาํเนนิงานและถอดบทเรยีน (AAR) เป็นตน้ 

ดา้นนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม กลา่ววา่ในปี 2565 ไดม้อบหมายใหก้รมป่า

ไมไ้ดเ้ตรยีมความพรอ้มอยา่งเต็มทีในการป้องกนัและควบคมุไฟป่าในพนืทภีาคเหนือ โดยจดัเตรยีมกาํลงัพลประกอบดว้ย นปพ. 

(พิทกัษ์ป่า) 520 คน และเหยียวไฟ 135 คน เพอืประจาํในจุดต่าง ๆ ตามแผนทกีาํหนด สาํหรบัในสว่นโครงการชิงเก็บ ลดเผา ที

กรมป่าไมด้าํเนินการในปี 2565 น ีมีเปา้หมายชิงเก็บ 1,500 ตนั และชิงเผา 155,000 ไร ่อกีทงัยงัมีการดาํเนินโครงการเพมิ

ประสิทธิภาพการดาํเนินการตามโครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้นาํ ป่าชายเลน และปอ้งกนัไฟป่า กรมป่าไม ้ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพืนทรีบัผิดชอบของกรมป่าไมใ้น 10 จงัหวดัภาคเหนือ รวมพนืท ี289,383 ไร ่เป้าหมายเพอืป้องกนัไฟ

ป่าลกุลามเขา้โครงการฯ และเพอืสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่นในรูปแบบจิตอาสา 

“ทงันี นายสรุชยั อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุ “จิตอาสา” ภายใตโ้ครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้

นาํ ป่าชายเลน และปอ้งกนัไฟป่า รว่มกนัดาํเนินกิจกรรมจิตอาสา“เราทาํความดดีว้ยหวัใจ ชิงเก็บ ลดเผา ป้องกนัไฟป่า” โดยใหจิ้ต

อาสาทผี่านการฝึกอบรมฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองคค์วามรู ้และเป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรม “เราทาํความดีดว้ยหวัใจชิงเก็บลดเผา 

ป้องกนัไฟป่า” เพอืทาํกิจกรรมชงิเก็บรว่มกบั ประชาชนจิตอาสาทีเป็นสมาชิกเครอืขา่ยความรว่มมือในการควบคมุไฟป่า ปี พ.ศ. 

2565 ในพืนท ี17 จงัหวดัภาคเหนือ โดยกรมป่าไมใ้หก้ารสนบัสนนุในการจดักิจกรรม” อธิบดีกรมป่าไม ้
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วนัที 14 ม.ค. 65 นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม พรอ้มดว้ยนาย

จตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พรอ้มคณะ ไดเ้ดินทางลงพืนทีจงัหวดัตาก เพือติดตามและ

ตรวจเยียมการดาํเนินงาน เนืองในวนัอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องชาติ ภายใตโ้ครงการสง่เสริมการเรียนรูเ้พือการอนรุกัษ์และ

ฟืนฟูสิงแวดลอ้มอนัเนืองมาจากพระราชดาํริทีอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
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ทงันี นายวราวธุ เปิดเผยว่า จากเมือวนัที 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกาํหนดแกไ้ขเพิมเติมพ.ร.บ.ป่าไมพ้ทุธศกัราช 2484 และพระราช

กาํหนดแกไ้ขเพิมเติมพ.ร.บ.อทุยานแห่งชาติพ.ศ.2504 พระราชกาํหนดดงักลา่วไดใ้หอ้าํนาจรฐัมนตรีฯโดยความเห็นชอบของ

คณะรฐัมนตรีมีอาํนาจสงัการใหส้มัปทานป่าไมส้นิสดุลงทงัแปลงไดอ้นัเนืองมาจากอทุกภยัภาคใตท้ีเกิดขนึเมือเดือน

พฤศจิกายน 2531 โดยเฉพาะทีตาํบลกระทนูอาํเภอพิปนู จังหวดันครศรีธรรมราช 
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โดยพิจารณาแลว้เห็นว่าภยัธรรมชาติทีเกิดขนึเป็นสว่นหนงึมาจากสาเหตกุารลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าจาํเป็นตอ้งทาํ

การรณรงคต์่อเนืองและระยะยาวใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจและใหค้วามสาํคญัในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยสรา้งจิตสาํนึก

ใหก้บัประชาชนเกียวกบัอนัตรายทีอาจเกิดขึนจากการตดัไมท้าํลายป่า จึงอนมุตัิใหก้าํหนดวนัที 14 มกราคมของทกุปีเป็น “วนั

อนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องชาติ” 

“ ดว้ยป่าไมเ้ป็นทรพัยากรทีสาํคญัของชาติใหป้ระโยชนท์งัทางตรงและทางออ้มแก่ประชาชน ดงันนักรมป่าไม ้จงึมุง่

สง่เสรมิใหเ้กิดการฟืนฟปู่าตน้นาํลาํธารทีถกูทาํลาย ดว้ยการสรา้งจิตสาํนกึดว้ยกระบวนการศกึษาแก่ประชาชนใหร้ว่มฟืนฟปู่า เป็น

ผูร้กัษาป่า และอยูก่บัป่าอย่างกลมกลืนแบบมีสว่นรว่ม รวมทงัการพฒันาคณุภาพชีวติใหแ้ก่ประชาชนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยดาํเนินการในรูปแบบผสมผสานเชิงสหวิชาการทีตอ้งใชห้ลกัวชิาการบรูณาการรว่มกนั ทงัความรูด้า้นป่าไม ้การเกษตร หลกั

เศรษฐศาสตร ์และหลกักฎหมาย โดยใชก้ระบวนการเรยีนรูเ้ป็นกลไกขบัเคลอืนงาน โดยหนงึในโครงการทสีาํคญัไดแ้ก่ โครงการ

สรา้งป่า สรา้งรายได ้ตามพระราชดาํรสิมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารใีนพนืที

จงัหวดัตาก” 

  

รมว.ทส. กลา่วอีกวา่ โครงการสรา้งป่า สรา้งรายได ้ตามพระราชดาํรสิมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารใีนพนืทจีงัหวดัตาก กรมป่าไมโ้ดยสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ ี4 (ตาก) ไดข้บัเคลือนรว่มกบั

หน่วยงานทเีกียวขอ้ง มาตงัแตปี่ พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2564 ทงัสนิจาํนวน 43 โครงการ ปัจจบุนัไดด้าํเนินการในพนืท ี7 อาํเภอ 

ไดแ้ก่ อาํเภอท่าสองยาง อาํเภอแมร่ะมาด อาํเภอแมส่อด อาํเภอพบพระ อาํเภออุม้ผาง อาํเภอบา้นตาก และอาํเภอเมืองตาก มี

สมาชิกเขา้รว่มโครงการฯ รวม 6,028 คน มีพนืทเีขา้รว่มโครงการฯ 24,400 ไร ่และในปี พ.ศ. 2565 กรมป่าไม ้ไดต้งัเปา้หมายขยาย

พนืทดีาํเนินโครงการสรา้งป่า สรา้งรายไดฯ้จงัหวดัตาก จาํนวน 4,000 ไร ่

 

“ ในการตรวจเยียมครงันี ไดเ้นน้ยาํกบัเจา้หนา้ทีทุกคนของกรมป่าไม ้ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและปรบัปรุง

แนวทางการดาํเนินงานทีมุ่งเนน้การเพิมพืนทีสีเขียวใหก้บัประเทศ ตามยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี มุ่งเนน้การสรา้งความสมดลุ

ระหว่างการอนรุกัษ์และพฒันาใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ” นายวราวธุกลา่วทิงทา้ย 
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เมอืวนัที 15 ม.ค. 2565 นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.) ไดเ้ป็น

ประธานในพิธีเปิดโครงการชงิเก็บ ลดเผา และเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าประจาํปี พ.ศ. 2565 ณ อา่งเก็บนาํวงัเฮือ ตาํบลพระบาท 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํปาง โดยมนีายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร 

ทส. ตวัแทนจากหนว่ยงานทงัภาครฐั เอกชน ตลอดจนเครอืขา่ยความรว่มมือปอ้งกนัไฟป่าเขา้รว่มงาน ในการน ีนายสธิิชยั จินดา

หลวง ผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง ไดก้ลา่วตอ้นรบั และ นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วรายงานวตัถปุระสงคก์ารจดังาน 

ภายหลงัจากพิธีเปิด นายวราวธุ พรอ้มดว้ยผูบ้รหิาร ทส. ไดต้รวจเยยีมใหก้าํลงัใจเจา้หนา้ทแีละเครอืขา่ยความรว่มมือในการ

ป้องกนัและควบคมุไฟป่า พรอ้มเปิดยทุธการปอ้งกนัไฟป่าปลอ่ยกาํลงัพลเพือออกไปปฏิบตัิหนา้ท ีและรว่มชิงเก็บใบไมใ้นพืนท ี

นอกจากนียงัมีถา่ยทอดสดผา่นระบบ Video Conferences เพอืรบัมอบนโยบายของหนว่ยงานในสงักดั ทส. ในทอ้งท ี17 จงัหวดั

ภาคเหนือ  



 

“วราวธุ” เปิดยทุธการป้องกนัไฟป่า ภาคเหนือ กรมป่าไมห้นนุ จิตอาสา ชิงเก็บ ลดเผา ปอ้งกนัไฟป่า 

เมอืวนัที 15 มกราคม นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการชิงเก็บ ลด

เผา และเปิดยทุธการปอ้งกนัไฟป่าประจาํปี 2565 ณ อา่งเก็บนาํวงัเฮือ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลาํปาง มีนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดั 

ทส.คณะผูบ้รหิาร ทส. ตวัแทนจากหนว่ยงานทงัภาครฐั เอกชน ตลอดจนเครือขา่ยความรว่มมือป้องกนัไฟป่าเขา้รว่ม 

นายวราวธุกลา่ววา่ การแกไ้ขปัญหาไฟป่า ถือเป็นภารกิจสาํคญัทีไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานทเีกียวขอ้ง โดยเฉพาะกรมป่าไมไ้ดเ้นน้

ดาํเนินการดว้ยการใชม้าตรการเชิงรุก สาํหรบัสถานการณไ์ฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทผี่านมา ในสว่นการดาํเนินงานของ

กรมป่าไมน้นัถือว่า ประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งดี ดงัสถิตจิดุความรอ้นจากภาพถา่ยดาวเทียม Suomi NPP เซ็นเซอร ์VIIRS 
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พบวา่ ระหวา่งวนัที 1 ม.ค.ถึง 31 พ.ค. มีจดุความรอ้นในพืนทป่ีาสงวนแหง่ชาติ จาํนวน 30,293 จดุ เป็นปรมิาณทีลดลงถงึ 26,036 

จดุ เมอืเทียบกบัปี 2563 และหากยอ้นกลบัไปเทียบกบัปี 2562 พบวา่มจีดุความรอ้นลดลงถงึรอ้ยละ 46.22   รมว.ทส.กลา่วตอ่วา่ 

สาํหรบัปี 2565 กรมป่าไมไ้ดม้ีการเตรยีมความพรอ้มในการควบคมุไฟป่าในพนืทคีวามรบัผิดชอบ 17 จงัหวดัภาคเหนือ ซงึมีพนืที

รวม 42.09 ลา้นไร ่ตามมาตรการท ี1 การเพมิประสิทธิภาพในการป้องกนัและควบคมุไฟป่าเชิงพนืท ีภายใตแ้ผนปฏิบตัิการป้องกนั

และควบคมุไฟป่า ซงึแบง่ออกเป็น 3 ขนัตอน ประกอบดว้ย หนงึ การเตรยีมการ ชว่งวนัที 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 
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เช่น จดัโครงสรา้งหนว่ยงาน จดัทาํแผนการปฏิบตังิาน/แผนเผชิญเหต ุกาํหนดพนืทเีสยีงตอ่การเกิดไฟป่า จดัประชมุชีแจงแนวทาง

ปฏิบตัิงาน เป็นตน้ สอง รบัมือ ชว่งวนัท ี1 ม.ค.-15 พ.ค. โดยแบง่เป็น ช่วงก่อวิกฤตในเดือน ม.ค.ดาํเนินการจดัตงั War room 

จดัตงัชดุปฏิบตักิารพิเศษควบคมุไฟป่า รายงานผลสถานการณป์ระจาํทกุวนั, จดัชดุ ลาดตะเวนตรวจหาไฟ/จดุสกดั แจง้จดุความ

รอ้น/จดัชดุปฏิบตัิการเคลือนทีเขา้ตรวจสอบ/ควบคมุไฟป่า และชว่งวิกฤต ในเดือน ก.พ.ถึง พ.ค. เนน้การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง

เขม้งวด จดักิจกรรมวนัปลอดควนัพิษจากไฟป่า 

การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกอยา่งตอ่เนอืง การบรหิารจดัการเชือเพลงิโดยการชิงเก็บอยา่งตอ่เนอืง การสนธิกาํลงัอปุกรณ ์ฯลฯ ใน

พนืทวีิกฤติ และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัขา้มแดนผา่นกลไกอาเซยีน และสาม ประเมินผลและสรา้งความยงัยืน ช่วงวนัท ี

16 พ.ค.-30 ก.ย. เช่น วิเคราะหพื์นทไีฟไหมป่้า ออกประกาศกรมป่าไม ้เรอืง หา้มเขา้บกุรุกยดึถือครอบ ครองพนืทป่ีาทถีกูไฟไหม้

การตรวจสอบไมใ่หม้ีการบกุรุกพนืททีถีกูไฟไหม ้การจดัทาํแผนฟืนฟพืูนททีถีกูไฟไหม ้และสรุปผลการดาํเนินงานและถอดบทเรยีน 

(AAR) เป็นตน้ 
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ดา้นนายจตพุรกลา่ววา่ ไดม้อบหมายใหก้รมป่าไม ้เตรยีมความพรอ้มอยา่งเต็มทใีนการป้องกนัและควบคมุไฟป่าในพืนทภีาคเหนือ 

โดยจดัเตรยีมกาํลงัพลประกอบดว้ย นปพ. (พิทกัษ์ป่า) 520 คน และเหยียวไฟ 135 คน เพอืประจาํในจุดต่างๆ ตามแผนทกีาํหนด 

สาํหรบัในสว่นโครงการชงิเก็บ ลดเผา ทกีรมป่าไมด้าํเนินการในปี 2565 มีเปา้หมายชิงเก็บ 1,500 ตนั และชิงเผา 155,000 ไร ่    

อีกทงัยงัมีการดาํเนินโครงการเพมิประสิทธิภาพการดาํเนินการตามโครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้นาํ ป่าชายเลน และ

ป้องกนัไฟป่า กรมป่าไม ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพืนทรีบัผิดชอบของกรมป่าไมใ้น 10 จงัหวดัภาคเหนือ รวมพนืท ี

289,383 ไร ่เป้าหมายเพอืป้องกนัไฟป่าลกุลามเขา้โครงการฯ 

 

ขณะทนีายสรุชยั 

อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้

กลา่ววา่ ไดใ้หก้าร

สนบัสนนุ “จิตอาสา” 

ภายใตโ้ครงการปลกูป่า

เพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้นาํ 

ป่าชายเลน และปอ้งกนัไฟ

ป่า รว่มกนัดาํเนินกิจกรรม

จิตอาสา“เราทาํความดี

ดว้ยหวัใจ ชิงเก็บ ลดเผา 

ป้องกนัไฟป่า”  
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รมว.ทส. “วราวธุ ศิลปอาชา” ชธูงทส. ยกกาํลงั X นาํทีมขนึเหนือ เปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยทุธการปอ้งกนัไฟ

ป่า ปี 65 เนืองในวนัอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องชาติ 14 มกราคม ดา้น “กรมป่าไม”้ ชีทาํงานเห็นผลจดุความรอ้นในพนืทลีดลง

เพยีบ 

วนัน ี(15 ม.ค. 2565 ) นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.) ไดเ้ป็นประธานใน

พิธีเปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยทุธการปอ้งกนัไฟป่าประจาํปี พ.ศ. 2565 ณ อา่งเก็บนาํวงัเฮือ ตาํบลพระบาท อาํเภอเมือง 

จงัหวดัลาํปาง โดยมี นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร ทส. 

ตวัแทนจากหนว่ยงานทงัภาครฐั เอกชน ตลอดจนเครอืขา่ยความรว่มมือป้องกนัไฟป่าเขา้รว่มโครงการ 
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ในโอกาสนี นายสธิิชยั จินดาหลวง ผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง ไดก้ลา่วตอ้นรบั และ นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้

กลา่วรายงานวตัถปุระสงคก์ารจดัโครงการ ภายหลงัจากพิธีเปิด นายวราวธุ พรอ้มดว้ย ผูบ้รหิาร ทส. ไดต้รวจเยยีมใหก้าํลงัใจ

เจา้หนา้ท ีและเครอืขา่ยความรว่มมือในการปอ้งกนัและควบคมุไฟป่า พรอ้มเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าปลอ่ยกาํลงัพล เพอืออกไป

ปฏิบตัิหนา้ท ีและรว่มชิงเก็บใบไมใ้นพนืท ีนอกจากนี ยงัมีถา่ยทอดสดผา่นระบบ Video Conferences เพอืรบัมอบนโยบายของ

หน่วยงานในสงักดั ทส. ในทอ้งท ี17 จงัหวดัภาคเหนอื 

 

ทงันี นายวราวธุ กลา่ววา่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม ไดก้าํหนดใหปี้ 2565 เป็นปีแหง่การฟืนฟแูละการ

ปรบัตวัทกุมติิ สรา้งความมนัใจใหก้บัพนีอ้งประชาชน เพมิสมรรถนะปรบัแนวคิดและระบบในการทาํงานแบบใหม ่สรา้งการรบัรู ้

ความเขา้ใจและการทาํงานแบบมีสว่นรว่มกบัชมุชน หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน ตลอดจนทาํงานแบบใหม ่ทส. ยกกาํลงั X 

โดยให ้

ทกุหน่วยงานปฏิบตัิหนา้ทีอย่างเต็มกาํลงัเพมิมากขนึ ซงึในสว่นทเีกียวกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่า ถือเป็นภารกิจสาํคญัทีได้

มอบหมายใหห้นว่ยงานทีเกียว ขอ้ง โดยเฉพาะกรมป่าไมไ้ดเ้นน้ดาํเนินการดว้ยการใชม้าตรการเชิงรุก ซงึโครงการชิงเก็บ ลดเผา 

และการเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าของกรมป่าไมใ้นวนัน ีถือเป็นหนงึในแนวทางการทาํงานเชิงรุก ทเีนน้การประสานงานกบัทกุภาค

สว่นในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งยงัยนื 
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“ สาํหรบัสถานการณไ์ฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทผี่านมา ในสว่นการดาํเนินงานของกรมป่าไมน้นั ถือ

วา่ประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งดี ดงัสถิตจิดุความรอ้น

จากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPPเซ็นเซอร ์VIIRS 

พบวา่ ระหวา่งวนัที 1 มกราคมถงึ 31 พฤษภาคม มีจดุ

ความรอ้นในพนืทป่ีาสงวนแหง่ชาติ จาํนวน 30,293 จุด 

เป็นปรมิาณทีลดลงถึง 26,036 จดุ เมอืเทยีบกบัปี 

2563 และหากยอ้นกลบัไปเทียบกบัปี 2562 พบวา่มีจดุ

ความรอ้นลดลงถงึ รอ้ยละ 46.22” 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กลา่วตอ่ไปวา่ ในปี 2565 กรมป่าไมไ้ดมี้การเตรยีมความพรอ้ม ใน

การควบคมุไฟป่าในพนืทคีวามรบัผิดชอบ 17 จงัหวดัภาคเหนือ ซงึมีพนืทรีวม 42.09 ลา้นไร ่ตามมาตรการที 1 การเพมิ

ประสิทธิภาพในการปอ้งกนัและควบคมุไฟป่าเชิงพนืท ีภายใตแ้ผนปฏิบติัการป้องกนัและควบคมุไฟป่า ซงึแบง่ออกเป็น 3 ขนัตอน 

ประกอบดว้ย หนงึ การเตรยีมการ ช่วงวนัที 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.เช่น จดัโครงสรา้งหนว่ยงาน, จดัทาํแผนการปฏบิตัิงาน/แผนเผชิญเหต,ุ 

กาํหนดพนืทเีสยีงตอ่การเกิดไฟป่า 

 

จดัประชมุชีแจงแนวทางปฏิบตัิงาน, การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกทกุรูปแบบ เป็นตน้ สอง รบัมือ ช่วงวนัที 1 ม.ค.-15 พ.ค. 

โดยแบ่งเป็น ชว่งก่อวกิฤตในเดือนมกราคม ดาํเนินการจดัตงั War room กรมป่าไม/้สว่นหนา้/สาํนกัฯ, จดัตงัชดุปฏิบตักิารพิเศษ

ควบคมุไฟป่า, รายงานผลสถานการณป์ระจาํทกุวนั, จดัชดุลาดตะเวนตรวจหาไฟ/จดุสกดั, แจง้จดุความรอ้น/จดัชุดปฏิบตัิการ

เคลือนทีเขา้ตรวจสอบ/ควบคมุไฟป่าและช่วงวกิฤต ในเดอืนกมุภาพนัธถ์ึงพฤษภาคม เนน้ดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง

เขม้งวด, จดักิจกรรมวนัปลอดควนัพิษจากไฟป่า, การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกอยา่งต่อเนอืง, การบรหิารจดัการเชือเพลิงโดยการชิง        
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เก็บอยา่งตอ่เนอืง, การสนธิกาํลงัอปุกรณ ์ฯลฯ ในพนืทวีิกฤต และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัขา้มแดน ผ่านกลไกอาเซียน  

และสาม ประเมินผลและสรา้งความยงัยืน ชว่งวนัท ี16 พ.ค. – 30 ก.ย. เช่น วิเคราะหพื์นทไีฟไหมป่้า, ออกประกาศกรมป่าไม ้เรอืง 

หา้มเขา้บกุรุกยดึถือครอบครองพนืทป่ีาทถีกูไฟไหม,้ การตรวจสอบไมใ่หม้ีการบกุรุกพนืททีถีกูไฟไหม,้ การจดัทาํแผนฟืนฟพืูนททีี

ถกูไฟไหม ้และสรุปผลการดาํเนนิงานและถอดบทเรยีน (AAR) เป็นตน้ 

ดา้น นายจตพุร บรุุษพฒัน ์

ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สงิแวดลอ้ม กลา่ววา่ในปี 2565 ไดม้อบหมาย

ใหก้รมป่าไม ้ไดเ้ตรยีมความพรอ้มอยา่งเต็มท ี

ในการป้องกนัและควบคมุไฟป่าในพนืที

ภาคเหนือ โดยจดัเตรยีมกาํลงัพล

ประกอบดว้ย นปพ. (พิทกัษ์ป่า) 520 คน และ

เหยียวไฟ 135 คน เพอืประจาํในจุดตา่ง ๆ 

ตามแผนทกีาํหนด สาํหรบัในสว่นโครงการชงิ

เก็บ ลดเผา ทกีรมป่าไมด้าํเนินการในปี 2565 

น ีมีเปา้หมายชิงเก็บ 1,500 ตนั และชิงเผา 

155,000 ไร ่อีกทงัยงัมีการดาํเนนิโครงการ

เพมิประสิทธิภาพ การดาํเนินการตามโครง 

การปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้นาํ ป่าชายเลน และป้องกนัไฟป่า กรมป่าไม ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพืนที

รบัผิดชอบของกรมป่าไมใ้น 10 จงั หวดัภาคเหนือ รวมพืนท ี289,383 ไร ่เป้าหมายเพอืป้องกนัไฟป่าลกุลาม 

เขา้โครงการฯ และเพอืสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่น ในรูปแบบจิตอาสา 

 

 
“ทงันี นายสรุชยั อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่

ไดใ้หก้ารสนบัสนนุ “จิตอาสา” ภายใตโ้ครงการปลกู

ป่าเพืออนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้นาํ ป่าชายเลน และปอ้งกนั

ไฟป่า รว่มกนัดาํเนินกิจกรรมจิตอาสา“เราทาํความดี

ดว้ยหวัใจ ชิงเก็บ ลดเผา ปอ้ง กนัไฟป่า” โดยใหจิ้ต

อาสาทผี่านการฝึกอบรมฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์

ความรู ้และเป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรม “เราทาํความ

ดีดว้ยหวัใจชงิเก็บลดเผา ป้องกนัไฟป่า” เพอืทาํ

กิจกรรมชิงเก็บรว่มกบั ประชาชนจิตอาสาทเีป็น

สมาชิกเครอืขา่ยความรว่มมือในการควบคมุไฟป่า ปี 

พ.ศ. 2565 ในพืนท ี17 จงัหวดัภาคเหนือ โดยกรมป่า

ไมใ้หก้ารสนบัสนนุในการจดักิจกรรม 
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นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.) ไดเ้ป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยทุธการปอ้งกนัไฟป่าประจาํปี พ.ศ. 2565 ณ อา่งเก็บนาํวงัเฮือ ตาํบลพระบาท อาํเภอเมือง 

จงัหวดัลาํปาง โดยมีนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร ทส. ตวัแทน

จากหนว่ยงานทงัภาครฐั เอกชน ตลอดจนเครอืขา่ยความรว่มมือปอ้งกนัไฟป่าเขา้รว่มงาน 

 

ในการนี นายสิธิชยั จินดาหลวง ผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง ไดก้ลา่วตอ้นรบั และ นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ว

รายงานวตัถปุระสงคก์ารจดังาน ภายหลงัจากพธีิเปิด นายวราวธุ พรอ้มดว้ยผูบ้รหิาร ทส.ไดต้รวจเยยีมใหก้าํลงัใจเจา้หนา้ทแีละ

เครอืขา่ยความรว่มมือในการป้องกนัและควบคมุไฟป่า พรอ้มเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าปลอ่ยกาํลงัพลเพือออกไปปฏิบตัิหนา้ท ี

และรว่มชิงเก็บใบไมใ้นพนืท ีนอกจากนียงัมีถา่ยทอดสดผา่นระบบ Video Conferences เพอืรบัมอบนโยบายของหนว่ยงานใน

สงักดั ทส.ในทอ้งท ี17 จงัหวดัภาคเหนอื 
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ทงันี นายวราวธุกลา่ววา่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มไดก้าํหนดใหปี้ 2565 เป็นปีแหง่การฟืนฟแูละการปรบัตวัทกุ

มิติ สรา้งความมนัใจใหแ้ก่พนีอ้งประชาชน เพมิสมรรถนะปรบัแนวคิดและระบบในการทาํงานแบบใหม่ สรา้งการรบัรูค้วามเขา้ใจ

และการทาํงานแบบมีสว่นรว่มกบัชมุชน หนว่ยงานภาครฐั และภาคเอกชน ตลอดจนทาํงานแบบใหม่ ทส.ยกกาํลงั X โดยใหท้กุ

หน่วยงานปฏิบตัิหนา้ทอียา่งเตม็กาํลงัเพมิมากขนึ ซงึในสว่นทเีกียวกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่า ถือเป็นภารกิจสาํคญัทีไดม้อบหมาย

ใหห้น่วยงานทเีกียวขอ้ง โดยเฉพาะกรมป่าไมไ้ดเ้นน้ดาํเนินการดว้ยการใชม้าตรการเชิงรุก ซงึโครงการชิงเก็บ ลดเผา และการเปิด

ยทุธการปอ้งกนัไฟป่าของกรมป่าไมใ้นวนันี ถือเป็นหนงึในแนวทางการทาํงานเชิงรุก ทีเนน้การประสานงานกบัทกุภาคสว่นในการ

แกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งยงัยนื   “สาํหรบัสถานการณไ์ฟป่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทผี่านมา ในสว่นการดาํเนินงานของกรมป่าไม้

นนัถือวา่ประสบความสาํเรจ็เป็นอยา่งดี ดงัสถิติจดุความรอ้นจากภาพถ่ายดาวเทยีม Suomi NPP เซ็นเซอร ์VIIRS พบวา่ ระหวา่ง

วนัท ี1 มกราคมถึง 31 พฤษภาคม มีจดุความรอ้นในพนืทป่ีาสงวนแหง่ชาติจาํนวน 30,293 จดุ เป็นปรมิาณทลีดลงถงึ 26,036 จดุ 

เมอืเทยีบกบัปี 2563 และหากยอ้นกลบัไปเทียบกบัปี 2562 พบวา่มีจดุความรอ้นลดลงถงึรอ้ยละ 46.22” 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มกลา่วต่อไปวา่ ในปี 2565 กรมป่าไมไ้ดม้ีการ 

เตรยีมความพรอ้มในการควบคมุไฟป่าในพนืทคีวามรบัผิดชอบ 17 จงัหวดัภาคเหนือ ซงึมีพนืทรีวม 42.09 ลา้นไร ่ตามมาตรการท ี

1 การเพมิประสิทธิภาพในการปอ้งกนัและควบคมุไฟป่าเชิงพนืท ีภายใตแ้ผนปฏิบตัิการป้องกนัและควบคมุไฟป่า ซงึแบ่งออกเป็น 

3 ขนัตอน ประกอบดว้ย หนงึ การเตรยีมการ ชว่งวนัที 1 ต.ค.-31 ธ.ค. เช่น จดัโครงสรา้งหนว่ยงาน, จดัทาํแผนการปฏิบตังิาน/แผน

เผชิญเหต,ุ กาํหนดพนืทเีสยีงตอ่การเกิดไฟป่า, จดัประชมุชีแจงแนวทางปฏิบตังิาน, การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกทกุรูปแบบ เป็นตน้ 

สอง รบัมือ ช่วงวนัที 1 ม.ค.-15 พ.ค. โดยแบ่งเป็น ชว่งก่อวิกฤตในเดือนมกราคม ดาํเนินการจดัตงั War room กรมป่าไม/้สว่น

หนา้/สาํนกัฯ, จดัตงัชดุปฏิบตัิการพิเศษควบคมุไฟป่า, รายงานผลสถานการณป์ระจาํทกุวนั, จดัชดุลาดตะเวนตรวจหาไฟ/จดุสกดั, 

แจง้จดุความรอ้น/จดัชดุปฏิบตัิการเคลอืนทีเขา้ตรวจสอบ/ควบคมุไฟป่า และช่วงวกิฤต ในเดือนกมุภาพนัธถ์ึงพฤษภาคม เนน้

ดาํเนินการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด, จดักิจกรรมวนัปลอดควนัพิษจากไฟป่า, การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกอยา่งตอ่เนอืง, การ

บรหิารจดัการเชือเพลิงโดยการชิงเก็บอย่างตอ่เนอืง, การสนธิกาํลงัอปุกรณ ์ฯลฯ ในพนืทวีกิฤต และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอก

ควนัขา้มแดนผา่นกลไกอาเซียน และสาม ประเมินผลและสรา้งความยงัยืน ชว่งวนัท ี16 พ.ค.-30 ก.ย. เช่น วิเคราะหพื์นทไีฟไหม้

ป่า, ออกประกาศกรมป่าไม ้เรอืง หา้มเขา้บกุรุกยดึถือครอบครองพนืทป่ีาทถีกูไฟไหม,้ การตรวจสอบไมใ่หมี้การบกุรุกพนืททีถีกูไฟ

ไหม,้ การจดัทาํแผนฟืนฟพืูนททีถีกูไฟไหม ้และสรุปผลการดาํเนนิงานและถอดบทเรยีน (AAR) เป็นตน้ 

นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม กลา่วว่า ในปี 2565 ไดม้อบหมายใหก้รมป่าไม้

ไดเ้ตรยีมความพรอ้มอยา่งเต็มทใีนการป้องกนัและควบคมุไฟป่าในพนืทภีาคเหนือ โดยจดัเตรยีมกาํลงัพลประกอบดว้ย นปพ. 

(พิทกัษ์ป่า) 520 คน และเหยียวไฟ 135 คน เพอืประจาํในจุดต่างๆ ตามแผนทกีาํหนด สาํหรบัในสว่นโครงการชิงเก็บ ลดเผา ที

กรมป่าไมด้าํเนินการในปี 2565 น ีมีเปา้หมายชิงเก็บ 1,500 ตนั และชิงเผา 155,000 ไร ่อกีทงัยงัมีการดาํเนินโครงการเพมิ

ประสิทธิภาพการดาํเนินการตามโครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้นาํ ป่าชายเลน และปอ้งกนัไฟป่า กรมป่าไม ้ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพืนทรีบัผิดชอบของกรมป่าไมใ้น 10 จงัหวดัภาคเหนือ รวมพนืท ี289,383 ไร ่เป้าหมายเพอืป้องกนัไฟ

ป่าลกุลามเขา้โครงการฯ และเพอืสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่นในรูปแบบจิตอาสา “ 

 
ทงันี นายสรุชยั อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุ “จิตอาสา” ภายใตโ้ครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้นาํ ป่าชาย

เลน และปอ้งกนัไฟป่า รว่มกนัดาํเนินกิจกรรมจิตอาสา“เราทาํความดีดว้ยหวัใจ ชิงเก็บ ลดเผา ป้องกนัไฟป่า” โดยใหจิ้ตอาสาที

ผ่านการฝึกอบรมฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองคค์วามรู ้และเป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรม “เราทาํความดีดว้ยหวัใจชิงเก็บลดเผา 

ป้องกนัไฟป่า” เพอืทาํกิจกรรมชงิเก็บรว่มกบัประชาชนจติอาสาทีเป็นสมาชิกเครอืขา่ยความรว่มมือในการควบคมุไฟป่า ปี พ.ศ. 

2565  ในพืนท ี17 จงัหวดัภาคเหนือ โดยกรมป่าไมใ้หก้ารสนบัสนนุในการจดักิจกรรม” อธิบดีกรมป่าไมก้ลา่วปิดทา้ย 
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รมว.ทส. “วราวธุ ศิลปอาชา” ชธูงทส. ยกกาํลงั X นาํทีมขนึเหนือ เปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยทุธการปอ้งกนัไฟป่า 

ปี 65 เนืองในวนัอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องชาติ 14 มกราคม ดา้น “กรมป่าไม”้ ชีทาํงานเห็นผลจดุความรอ้นในพืนทลีดลงเพียบ 

15 มกราคม 2565 นายวราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ทส.) ไดเ้ป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าประจาํปี พ.ศ. 2565 ณ อา่งเก็บนาํวงัเฮือ ตาํบลพระบาท อาํเภอเมือง 

จงัหวดัลาํปาง โดยมีนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร ทส. ตวัแทน

จากหนว่ยงานทงัภาครฐั เอกชน ตลอดจนเครอืขา่ยความรว่มมือปอ้งกนัไฟป่าเขา้รว่มงาน ในการน ีนายสธิิชยั จินดาหลวง ผูว้า่

ราชการจงัหวดัลาํปาง ไดก้ลา่วตอ้นรบั และ นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วรายงานวตัถปุระสงคก์ารจดังาน ภายหลงั

จากพิธีเปิด นายวราวธุ พรอ้มดว้ยผูบ้รหิาร ทส. ไดต้รวจเยยีมใหก้าํลงัใจเจา้หนา้ทีและเครอืขา่ยความรว่มมือในการป้องกนัและ

ควบคมุไฟป่า พรอ้มเปิดยทุธการปอ้งกนัไฟป่าปลอ่ยกาํลงัพลเพอืออกไปปฏิบตัิหนา้ท ีและรว่มชิงเก็บใบไมใ้นพนืท ีนอกจากนยีงัมี

ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conferences เพอืรบัมอบนโยบายของหนว่ยงานในสงักดั ทส. ในทอ้งท ี17 จงัหวดัภาคเหนือ 

 

ทงันี นายวราวธุ กลา่ววา่ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม ไดก้าํหนดใหปี้ 2565 เป็นปีแหง่การฟืนฟแูละการปรบัตวั

ทกุมิติ สรา้งความมนัใจใหก้บัพนีอ้งประชาชน เพมิสมรรถนะปรบัแนวคิดและระบบในการทาํงานแบบใหม ่สรา้งการรบัรูค้วาม

เขา้ใจและการทาํงานแบบมีสว่นรว่มกบัชมุชน หนว่ยงานภาครฐั และภาคเอกชน ตลอดจนทาํงานแบบใหม ่ทส. ยกกาํลงั X โดยให้

ทกุหน่วยงานปฏิบตัิหนา้ทีอย่างเต็มกาํลงัเพมิมากขนึ ซงึในสว่นทเีกียวกบัการแกไ้ขปัญหาไฟป่า ถือเป็นภารกิจสาํคญัทีได ้
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มอบหมายใหห้นว่ยงานทเีกียวขอ้ง โดยเฉพาะกรมป่าไมไ้ดเ้นน้ดาํเนินการดว้ยการใชม้าตรการเชงิรุก ซงึโครงการชิงเก็บ ลดเผา 

และการเปิดยทุธการป้องกนัไฟป่าของกรมป่าไมใ้นวนัน ีถือเป็นหนงึในแนวทางการทาํงานเชิงรุก ทเีนน้การประสานงานกบัทกุภาค

สว่นในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าอยา่งยงัยืน 

“ สาํหรบัสถานการณไ์ฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทผี่านมา ในสว่นการดาํเนินงานของกรมป่าไมน้นัถือวา่ ประสบความสาํเรจ็

เป็นอยา่งดี ดงัสถิติจดุความรอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPPเซ็นเซอร ์VIIRS พบวา่ ระหวา่งวนัที 1มกราคมถงึ 31 

พฤษภาคม มีจดุความรอ้นในพืนทป่ีาสงวนแหง่ชาติ จาํนวน 30,293 จดุ เป็นปรมิาณทีลดลงถึง 26,036 จดุ เมอืเทียบกบัปี 2563 

และหากยอ้นกลบัไปเทียบกบัปี 2562 พบวา่มีจดุความรอ้นลดลงถึงรอ้ยละ 46.22” 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กลา่วตอ่ไปวา่ ในปี 2565 กรมป่าไมไ้ดมี้การ เตรยีมความพรอ้มใน

การควบคมุไฟป่าในพนืทคีวามรบัผิดชอบ 17 จงัหวดัภาคเหนือ ซงึมีพนืทรีวม 42.09 ลา้นไร ่ตามมาตรการที 1 การเพมิ

ประสิทธิภาพในการปอ้งกนัและควบคมุไฟป่าเชิงพนืท ีภายใตแ้ผนปฏิบติัการป้องกนัและควบคมุไฟป่า ซงึแบง่ออกเป็น 3 ขนัตอน 

ประกอบดว้ย หนงึ การเตรยีมการ ช่วงวนัที 1 ต.ค.- 31 ธ.ค. เช่น จดัโครงสรา้งหนว่ยงาน, จดัทาํแผนการปฏิบตัิงาน/แผนเผชิญเหตุ

, กาํหนดพนืทเีสยีงตอ่การเกิดไฟป่า, จดัประชมุชีแจงแนวทางปฏบิตัิงาน, การประชาสมัพนัธเ์ชงิรุกทกุรูปแบบ เป็นตน้ สอง รบัมือ 

ช่วงวนัท ี1 ม.ค.-15 พ.ค. โดยแบ่งเป็น ชว่งก่อวิกฤตในเดือนมกราคม ดาํเนินการจดัตงั War room กรมป่าไม/้สว่นหนา้/สาํนกัฯ, 

จดัตงัชดุปฏิบตักิารพิเศษควบคมุไฟป่า, รายงานผลสถานการณป์ระจาํทกุวนั, จดัชดุลาดตะเวนตรวจหาไฟ/จดุสกดั, แจง้จดุความ

รอ้น/จดัชดุปฏิบตัิการเคลือนทีเขา้ตรวจสอบ/ควบคมุไฟป่า และชว่งวิกฤต ในเดือนกุมภาพนัธถ์ึงพฤษภาคม เนน้ดาํเนินการบงัคบั

ใชก้ฎหมายอยา่งเขม้งวด, จดักิจกรรมวนัปลอดควนัพิษจากไฟป่า, การประชาสมัพนัธเ์ชิงรุกอยา่งตอ่เนือง, การบรหิารจดัการ

เชือเพลงิโดยการชงิเก็บอยา่งตอ่เนือง, การสนธิกาํลงัอปุกรณ ์ฯลฯ ในพนืทวีิกฤติ และแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัขา้มแดน

ผ่านกลไกอาเซียน และสาม ประเมินผลและสรา้งความยงัยืน ช่วงวนัท ี16 พ.ค. – 30 ก.ย. เช่น วิเคราะหพื์นทไีฟไหมป่้า, ออก

ประกาศกรมป่าไม ้เรอืง หา้มเขา้บกุรุกยึดถือครอบ ครองพนืทป่ีาทถีกูไฟไหม,้ การตรวจสอบไมใ่หม้ีการบกุรุกพนืททีถีกูไฟไหม,้ 

การจดัทาํแผนฟืนฟพืูนททีถีกูไฟไหม ้และสรุปผลการดาํเนนิงานและถอดบทเรยีน (AAR) เป็นตน้ 

 

ดา้นนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม กลา่ววา่ในปี 2565 ไดม้อบหมายใหก้รมป่าไมไ้ด้

เตรยีมความพรอ้มอยา่งเต็มทใีนการป้องกนัและควบคมุไฟป่าในพนืทภีาคเหนือ โดยจดัเตรยีมกาํลงัพลประกอบดว้ย นปพ. 

(พิทกัษ์ป่า) 520 คน และเหยียวไฟ 135 คน เพอืประจาํในจดุต่าง ๆ ตามแผนทกีาํหนด สาํหรบัในสว่นโครงการชิงเก็บ ลดเผา ที

กรมป่าไมด้าํเนินการในปี 2565 น ีมีเปา้หมายชิงเก็บ 1,500 ตนั และชิงเผา 155,000 ไร ่อกีทงัยงัมีการดาํเนินโครงการเพมิ

ประสิทธิภาพการดาํเนินการตามโครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้นาํ ป่าชายเลน และปอ้งกนัไฟป่า กรมป่าไม ้ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพืนทรีบัผิดชอบของกรมป่าไมใ้น 10 จงัหวดัภาคเหนือ รวมพนืท ี289,383 ไร ่เป้าหมายเพอืป้องกนัไฟ

ป่าลกุลามเขา้โครงการฯ และเพอืสง่เสรมิการมีสว่นรว่มของทกุภาคสว่นในรูปแบบจติอาสา 

“ทงันี นายสรุชยั อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ไดใ้หก้ารสนบัสนนุ “จิตอาสา” ภายใตโ้ครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้นาํ ป่าชาย

เลน และปอ้งกนัไฟป่า รว่มกนัดาํเนินกิจกรรมจิตอาสา“เราทาํความดีดว้ยหวัใจ ชิงเก็บ ลดเผา ป้องกนัไฟป่า” โดยใหจิ้ตอาสาทีผ่าน

การฝึกอบรมฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองคค์วามรู ้และเป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรม “เราทาํความดีดว้ยหวัใจชิงเก็บลดเผา ป้องกนัไฟ

ป่า” เพอืทาํกิจกรรมชิงเก็บรว่มกบั ประชาชนจิตอาสาทเีป็นสมาชิกเครอืขา่ยความรว่มมือในการควบคมุไฟป่า ปี พ.ศ. 2565 ใน

พนืท ี17 จงัหวดัภาคเหนือ โดยกรมป่าไมใ้หก้ารสนบัสนนุในการจดักิจกรรม” อธิบดีกรมป่าไม ้
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เมือวนัที 15 ม.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.) เป็น

ประธานในพิธีเปิด โครงการชิงเก็บ ลดเผา และเปิดยุทธการป้องกันไฟป่าประจาํปี 2565 ณ อ่างเก็บนาํวงัเฮือ  ต.พระบาท     

อ.เมือง จ.ลาํปาง โดยมีนายจตุพร บุรุษพฒัน ์ปลดั ทส.พรอ้มดว้ยคณะผูบ้ริหาร ทส. ตวัแทนหน่วยงานภาครฐั -

เอกชน ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือป้องกันไฟป่าเขา้ร่วมงาน 

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผูว้่าราชการจังหวดัลาํปาง ไดก้ล่าวตอ้นรบั โดยมีนายสุรชัย อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไมก้ล่าว

รายงานวตัถุประสงคก์ารจัดงาน ภายหลงัพิธีเปิด นายวราวธุ พรอ้มคณะไดต้รวจเยียมใหก้าํลงัใจเจา้หนา้ทีและเครือข่าย

ความรว่มมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า พรอ้มเปิดยุทธการป้องกันไฟป่า โดยทาํพิธีปล่อยกาํลงัพลเพือออกไปปฏิบตัิ

หนา้ที และร่วมชิงเก็บใบไมใ้นพืนที ซึงงานในครงันีไดถ้่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conferences ใหห้น่วยงานใน

สงักดั ทส. ในทอ้งที 17 จังหวดัภาคเหนือ 
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นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไดก้าํหนดใหปี้ 65 เป็นปีแห่งการฟืนฟูและการ

ปรบัตวัทุกมิติ สรา้งความมนัใจใหก้ับพีนอ้งประชาชน เพิมสมรรถนะปรบัแนวคิดและระบบในการทาํงานแบบใหม่สรา้งการ

รบัรูค้วามเขา้ใจและการทาํงานแบบ มีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน ตลอดจนทาํงานแบบ

ใหม ่ทส. ยกกาํลงั X โดยใหทุ้กหน่วยงานปฏิบตัิหนา้ทีอย่างเต็มกาํลงัเพิมมากขึน ซึงในส่วนทีเกียวกับการแกไ้ขปัญหาไฟ

ป่า ถือเป็นภารกิจสาํคญัทีไดม้อบหมายใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยเฉพาะกรมป่าไมไ้ดเ้นน้ดาํเนินการดว้ยการใชม้าตรการ

เชิงรุก ซึงโครงการชิงเก็บ ลดเผา และการเปิดยุทธการป้องกันไฟป่าของกรมป่าไม ้

ในวนันี ถือเป็นหนึงในแนวทางการทาํงานเชิงรุก ทีเนน้การประสานงานกับทุกภาคส่วนในการแกไ้ขปัญหาไฟป่า

อย่างยงัยืน “สาํหรบัสถานการณไ์ฟป่า ปีงบประมาณทีผ่านมา ในส่วนการดาํเนินงานของกรมป่าไมถื้อว่า ประสบ

ความสาํเร็จเป็นอย่างดี ดงัสถิติจุดความรอ้นจากภาพถ่ายดาวเทียม Suomi NPPเซ็นเซอร ์VIIRS พบว่า ระหว่างวนัที1 ม.ค.

ถึง 31 พ.ค. มีจุดความรอ้นในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ 30,293 จุด เป็นปริมาณทีลดลงถึง 26,036 จุด เมือเทียบกับปี 63 และ

หากยอ้นกลบัไปเทียบกับปี 62 พบว่ามี จุดความรอ้นลดลงถึงรอ้ยละ 46.22” 

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า ในปี 65 กรมป่าไมไ้ด ้เตรียมความพรอ้มใน

การควบคมุไฟป่าในพืนทีความรบัผิดชอบ 17 จังหวดัภาคเหนือ ซึงมี

พืนทีรวม 42.09 ลา้นไร่ ตามมาตรการที 1 การเพิมประสิทธิภาพใน

การป้องกันและควบคุมไฟป่าเชิงพืนที ภายใตแ้ผนปฏิบตัิการป้องกัน

และควบคุมไฟป่า ซึงแบ่งออกเป็น 3 ขนัตอน ประกอบดว้ย  

1.) การเตรียมการ ช่วงวนัที 1 ต.ค.- 31 ธ.ค. เช่น จัดโครงสรา้ง

หน่วยงาน, จัดทาํแผนการปฏิบตัิงาน/แผนเผชิญเหต,ุ กาํหนดพืนที

เสียงต่อการเกิดไฟป่า,จัดประชุมชีแจงแนวทางปฏิบัติงาน, การ

ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกทกุรูปแบบ เป็นตน้ 

2.) รบัมือ ช่วงวนัที 1 ม.ค.-15 พ.ค. โดยแบ่งเป็น ช่วงก่อวิกฤตใน

เดือนมกราคม ดาํเนินการจัดตงั War room กรมป่าไม/้ส่วนหนา้/

สาํนกัฯ, จัดตงัชุดปฏิบตัิการพิเศษควบคุมไฟป่า, รายงานผล

สถานการณ์ประจาํทุกวนั, จัดชุดลาดตะเวนตรวจหาไฟ/จุดสกัด 
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, แจง้จุดความรอ้น/จัดชุดปฏิบตัิการเคลือนทีเขา้ตรวจสอบ/ควบคุมไฟป่า และช่วงวิกฤต ในเดือนก.พ.ถึงพ.ค.เนน้บังคบัใช้

กฎหมายอย่างเขม้งวด, จัดกิจกรรมวันปลอดควนัพิษจากไฟป่า, การประชาสมัพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนือง, การบริหารจัดการ

เชือเพลิงโดยการชิงเก็บอย่างต่อเนือง, การสนธิกาํลงัอุปกรณ ์ฯลฯ ในพืนทีวิกฤติและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัขา้ม

แดนผ่านกลไกอาเซียน 

3.) ประเมินผลและสรา้งความยงัยืน ช่วงวนัที 16 พ.ค. – 30 ก.ย. เช่น วิเคราะหพื์นทีไฟไหมป่้า, ออกประกาศกรมป่า

ไม ้เรือง หา้มเขา้บุกรุกยึดถือครอบ ครองพืนทีป่าทีถูกไฟไหม,้ การตรวจสอบไม่ใหม้ีการบุกรุกพืนทีทีถูกไฟไหม,้ การจัดทาํ

แผนฟืนฟูพืนทีทีถูกไฟไหม ้และสรุปผลการดาํเนินงานและถอดบทเรียน (AAR) เป็นตน้ 

ดา้นนายจตุพร บุรุษพฒัน ์ปลดั ทส. กล่าวว่าในปี 65 ไดม้อบหมายใหก้รมป่าไมเ้ตรียมความพรอ้มอย่างเต็มทีในการป้องกัน

และควบคุมไฟป่าในพืนทีภาคเหนือ โดยจัดเตรียมกาํลงัพลประกอบดว้ย นปพ. (พิทกัษ์ป่า) 520 คน และเหยียว

ไฟ 135 คน เพือประจาํในจุดต่าง ๆ ตามแผนทีกาํหนด สาํหรบัในส่วนโครงการ”ชิงเก็บ ลดเผา” ทีกรมป่าไมด้าํเนินการในปี

นี มีเป้าหมายชิงเก็บ 1,500 ตนั และชิงเผา 155,000 ไร่ อีกทงัยงัดาํเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพการดาํเนินการตาม

โครงการปลกูป่าเพืออนุรกัษ์ฟืนฟูป่าตน้นาํ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า กรมป่าไม ้ประจาํปีงบประมาณ 65 ในพืนที

รบัผิดชอบของกรมป่าไมใ้น 10 จังหวัดภาคเหนือ รวมพืนที 289,383 ไร่ เป้าหมายเพือป้องกันไฟป่าลกุลามเขา้

โครงการฯ และเพือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบจิตอาสา 

ขณะท ีอธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุ “จิตอาสา” ภายใตโ้ครงการปลกูป่าเพอือนรุกัษ์ฟืนฟปู่าตน้นาํป่าชายเลน และ

ป้องกนัไฟป่า รว่มกนัดาํเนินกิจกรรมจิตอาสา“เราทาํความดีดว้ยหวัใจ ชิงเก็บ ลดเผา ปอ้งกนัไฟป่า” โดยใหจิ้ตอาสาทีผา่นการ

ฝึกอบรมฯ เป็นวิทยากรถา่ยทอดองคค์วามรู ้และเป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรม “เราทาํความดีดว้ยหวัใจชิงเก็บลดเผา ป้องกนัไฟ

ป่า” เพอืทาํกิจกรรมชิงเก็บรว่มกบั ประชาชนจิตอาสาทเีป็นสมาชิกเครอืขา่ยความรว่มมือในการควบคมุไฟป่า ปี พ.ศ. 2565 ใน

พนืท ี17 จงัหวดัภาคเหนือ โดยกรมป่าไมใ้หก้ารสนบัสนนุในการจดักิจกรรม 
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เมอืวนัที 14 ม.ค. 65 นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม พรอ้มดว้ยนาย

จตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม พรอ้มคณะ ไดเ้ดินทางลงพนืทจีงัหวดัตาก เพอืตดิตามและ

ตรวจเยียมการดาํเนินงาน เนอืงในวนัอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องชาติ ภายใตโ้ครงการสง่เสรมิการเรยีนรูเ้พอืการอนรุกัษ์และฟืนฟู

สงิแวดลอ้มอนัเนืองมาจากพระราชดาํรทิอีาํเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 

ทงันี นายวราวธุ เปิดเผยวา่ จากเมอืวนัที 14 มกราคม 2532 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกาํหนดแกไ้ขเพมิเตมิ พ.ร.บ.ป่าไมพ้ทุธศกัราช 2484 และพระราช

กาํหนดแกไ้ขเพมิเติม พ.ร.บ.อทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 พระราชกาํหนดดงักลา่วไดใ้หอ้าํนาจรฐัมนตรฯี โดยความเห็นชอบของ

คณะรฐัมนตรมีีอาํนาจสงัการใหส้มัปทานป่าไมส้นิสดุลงทงัแปลงไดอ้นัเนอืงมาจากอทุกภยัภาคใตท้ีเกิดขนึเมอืเดือนพฤศจิกายน 

2531 โดยเฉพาะทตีาํบลกระทนูอาํเภอพิปนู จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยพิจารณาแลว้เห็นวา่ภยัธรรมชาติทีเกิดขนึเป็นสว่นหนงึ

มาจากสาเหตกุารลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าจาํเป็นตอ้งทาํการรณรงคต์อ่เนืองและระยะยาวใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจและใหค้วามสาํคญั

ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไมโ้ดยสรา้งจิตสาํนึกใหก้บัประชาชนเกียวกบัอนัตรายทีอาจเกิดขนึจากการตดัไมท้าํลายป่า จึงอนมุตัิ

ใหก้าํหนดวนัท ี14 มกราคมของทกุปีเป็น “วนัอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องชาต”ิ ดว้ยป่าไมเ้ป็นทรพัยากรทีสาํคญัของชาติให้

ประโยชนท์งัทางตรงและทางออ้มแก่ประชาชน ดงันนักรมป่าไม ้จึงมุง่สง่เสรมิใหเ้กิดการฟืนฟปู่าตน้นาํลาํธารทีถกูทาํลาย ดว้ยการ

สรา้งจิตสาํนึกดว้ยกระบวนการศกึษาแก่ประชาชนใหร้ว่มฟืนฟปู่า เป็นผูร้กัษาป่า และอยูก่บัป่าอยา่งกลมกลืนแบบมีสว่นรว่ม  
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รวมทงัการพฒันาคณุภาพชีวติใหแ้ก่ประชาชนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง โดยดาํเนินการในรูปแบบผสมผสานเชิงสห

วิชาการทตีอ้งใชห้ลกัวิชาการบรูณาการรว่มกนั ทงัความรูด้า้นป่าไม ้การเกษตร หลกัเศรษฐศาสตร ์และหลกักฎหมาย โดยใช้

กระบวนการเรยีนรูเ้ป็นกลไกขบัเคลอืนงาน โดยหนงึในโครงการทสีาํคญัไดแ้ก่ โครงการสรา้งป่า สรา้งรายได ้ตามพระราชดาํริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีในพืนทจีงัหวดัตาก” 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
รมว.ทส. กลา่วอีกวา่ โครงการสรา้งป่า สรา้งรายได ้

ตามพระราชดาํรสิมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารใีนพนืทจีงัหวดั

ตาก กรมป่าไมโ้ดยสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้ 4 (ตาก) 

ไดข้บัเคลอืนรว่มกบัหน่วยงานทเีกียวขอ้ง มาตงัแตปี่ พ.ศ. 

2559 ถึง ปี พ.ศ. 2564 ทงัสนิจาํนวน 43 โครงการ ปัจจบุนั

ไดด้าํเนินการในพนืท ี7 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอทา่สองยาง 

อาํเภอแมร่ะมาด อาํเภอแมส่อด อาํเภอพบพระ อาํเภออุม้

ผาง อาํเภอบา้นตาก และอาํเภอเมืองตาก มีสมาชกิเขา้รว่มโครงการฯ รวม 6,028 คน มีพนืทเีขา้รว่มโครงการฯ 24,400 ไร ่และใน

ปี พ.ศ. 2565 กรมป่าไม ้ไดต้งัเปา้หมายขยายพืนทดีาํเนินโครงการสรา้งป่า สรา้งรายไดฯ้ จงัหวดัตาก จาํนวน 4,000 ไร ่“ในการ

ตรวจเยียมครงันี ไดเ้นน้ยาํกบัเจา้หนา้ทีทกุคนของกรมป่าไม ้ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาและปรบัปรุงแนวทางการ

ดาํเนินงานทมีุง่เนน้การเพมิพนืทสีีเขียวใหก้บัประเทศ ตามยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี มุ่งเนน้การสรา้งความสมดลุระหวา่งการอนรุกัษ์

และพฒันาใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ” นายวราวธุกลา่วทิงทา้ย 
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