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กรมอุทยานฯ กรมป่าไม ้กรมทรพัยากรธรณี ทงั 3 กรม ทส. ร่วมประชุมหารือพฒันา อุทยานแห่งชาติดอยสอย

มาลยั-ไมก้ลายเป็นหิน จ.ตาก พรอ้มเร่งดาํเนินการตามนโยบาย “ทส.ยกกาํลงัเอ๊กซ”์ 

เมือวนัที 16 มี.ค. ทีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืช นายรชัฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยาน

แห่งชาติฯ พรอ้มดว้ย นายสรุชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม ้และนายพงศบ์ุณย ์ปองทอง อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี 

รว่มประชมุหารือ ประเด็นการพฒันาแหลง่ไมก้ลายเป็นหิน อทุยานแหง่ชาตดิอยสอยมาลยั-ไมก้ลายเป็นหิน จ.ตาก เพอื

เตรยีมความพรอ้มการจดังานการเฉลิมฉลอง Guinness World Record วนัท ี29 เม.ย. 65 รวมถงึการก่อสรา้งอาคารไมก้ลายเป็น

หิน และสนบัสนนุการจดัตงัอทุยานธรณีไมก้ลายเป็นหิน และอทุยานธรณีโลกสตลู 

นอกจากนี ทงั 3 หนว่ยงาน ยงัไดเ้รง่ดาํเนินการตามนโยบาย “ทส.ยกกาํลงัเอก๊ซ”์ ในแหลง่ท่องเทยีวในพนืทขีองกรม

อทุยานแหง่ชาติฯ และกรมป่าไม ้โดยการคดัเลอืกแหลง่ทอ่งเทยีวทีสาํคญั ไดแ้ก่ แหลง่ท่องเทยีวทตีอ้งการองคค์วามรูว้ิชาการ และ 

แหลง่ทอ่งเทยีวทีตอ้งการทราบเสถียรภาพความแข็งแรงหรอืความปลอดภยั จาํนวน 100 แหง่ 

 

เพอืใหก้รมทรพัยากรธรณี วางแผนเป็นแหลง่ท่องเทยีวถาํและธรณีวิทยา พรอ้มทงัสง่เสรมิความรูท้างวชิาการตามแหลง่

ทอ่งเทยีวถาํในพืนท ีและการพฒันาใชค้ลนืความถีสาํหรบัระบบสอืสาร เพือเตรยีมพรอ้มรบัมือกบัสถานการณแ์ละความปลอดภยั

ของนกัทอ่งเทียวในถาํ และกาํหนดพนืทเีสยีงธรณีพิบตัิภยัดินถลม่ หลมุยบุ แผ่นดินไหว ในเขตพนืทกีรมอทุยานแหง่ชาติฯ เพอืการ

วางแผนใชป้ระโยชนพ์นืทตีอ่ไป 



 

 
ทกุ ๆ ปีในช่วงหนา้รอ้น ประเทศไทยจะมีฤดกูาลเผาป่า จนเกิดปัญหา “ไฟป่า” ขึนในหลายพนืท ีคนเผาก็เผาไป สว่น

คนดบัก็เสยีงตายดบักนัไป วนเวยีนและเป็นปัญหาซาํซากเรอืรงัมายาวนาน สง่ผลกระทบทงัธรรมชาติสงิแวดลอ้ม ป่าเขาพงไพร 
ชีวิตสตัวป่์า ทรพัยส์นิ ก่อเกิดมลพิษฝุ่ นควนั รวมไปถึงสนิเปลืองงบประมาณในการใชด้บัไฟป่าเป็นจาํนวนมาก 

 
ไฟป่า เกิดจากนาํมือมนษุย ์
 
“ปัญหาไฟป่า เป็นปัญหาของทกุคน ทกุคนทยีงัหายใจ ในขณะทีเราอยูก่นัตรงน ีหลายพนืทยีงัคงดบัไฟ และตอ้งเผชิญ

กบัปัญหาไฟป่าและฝุ่ นควนั ปัญหาไฟป่าทีเกิดขึนในปัจจบุนั ลว้นเกิดจากนาํมือมนษุยแ์ทบทงัสนิ” 
 
 
นางสาวจนัทรเ์พ็ญ เกษตรสนิธ ์ผูอ้าํนวยการศนูยส์ง่เสรมิการควบคมุไฟ

ป่าเชียงใหม ่กลา่วในระหวา่งพิธีสง่มอบรถและอปุกรณส์นบัสนนุชดุปฏิบติังาน

พิเศษเหยยีวไฟ ภายใตภ้ารกิจ “NISSAN NAVARA PRO-4X FIRE 
RESCUE TEAM กลา้...เพอืคนแกรง่” ซงึจดัขนึเมือเรว็ ๆ น ีทศีนูยส์ง่เสรมิ

การควบคมุไฟป่า อาํเภอแมอ่อน จงัหวดัเชียงใหม ่
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นางสาวจนัทรเ์พ็ญ อธิบายเพมิเติมวา่ ไฟป่ามีสาเหตทุีหลากหลายและแตกต่างกนัออกไป ทงัทีตงัใจและไม่ตงัใจ 
 
“แตไ่มว่า่จะดว้ยสาเหตใุดก็ตาม เมอืเกิดไฟป่าขนึแลว้ ย่อมสง่ผลกระทบตอ่พนีอ้งประชาชนทีอยู่ในพนืทรีวมไปถึงพนีอ้ง

ทอียูใ่นเมือง ไมว่า่จะเป็นผลกระทบดา้นสขุภาพ เศรษฐกิจ และทสีาํคญัคือสงิแวดลอ้ม ความสญูเสียทีไมอ่าจประเมินคา่ได ้ลาํพงั

กาํลงัเจา้หนา้ทเีพยีงแคห่ยิบมือเดียว คงไมอ่าจยบัยงัภยัอนัตรายนีได”้ นางสาวจนัทรเ์พ็ญกลา่ว 

เหยยีวไฟ ผู้ปิดทองหลังพระ 

 

สถานการณไ์ฟป่านบัเป็นปัญหาระดบัชาติทีเกิดขึนทกุปี คิดเป็น

พนืทป่ีาทเีสยีหายปีละกวา่แสนไร ่โดยเฉพาะในภาคเหนือ และ

ในพืนทจีงัหวดัเชียงใหม ่จากสถิติปี 2564 พบวา่ในจงัหวดั

เชียงใหม ่เกิดไฟป่าทงัสนิกวา่ 1,305 ครงั กินพืนทป่ีาทเีสยีหาย

กวา่ 33,369 ไร ่

 

 

สาํหรบัอีกหนงึกลุม่คนผูปิ้ดทองหลงัพระ ด่านหนา้ผูเ้สยีงตาย

ในภารกิจควบคมุไฟป่าของภาคเหนือ คือ “ชุดปฏิบัติงาน

พิเศษเหยยีวไฟ” หรอืทรูีจ้กักนัดีในนาม “หน่วยเหยยีวไฟ” 

ภารกิจอนัหนกัหนาสาหสัของชดุปฏิบตัิงานพิเศษเหยยีวไฟ 

นอกเหนือจากการออกปฏิบตัิการดบัไฟป่า ทีแตล่ะครงักินพนืที

ไมน่อ้ยกวา่ 20 ไร ่ในสภาพภมูิประเทศภายในป่าทยีากลาํบาก

ตอ่การเขา้ถึงตน้เพลงิแลว้ ทกุปีทมีเหยยีวไฟยงัตอ้งทาํงาน

อยา่งหนกัปฏิบตัิหนา้ทีอีกหลากหลาย ทงัการเฝา้ระวงั ปอ้งกนั 

และปฏิบตัิภารกิจประสานงานเพอืดบัไฟป่า รวมถงึการสนธิกาํลงักบัทกุภาคสว่นในพนืทตีา่ง ๆ ดแูลงานบรรเทาสาธารณภยั 

พรอ้มทงัอบรมใหค้วามรูแ้กช่าวบา้นเรอืงไฟป่าอกีดว้ย 

แตไ่มน่า่เชือวา่วนันทีมีเหยยีวไฟมีบคุลากรเพียงแค ่20 

นายเทา่นนั?!? 

เหยยีวไฟ กล้า...หัวใจแกรง่ 

แมจ้ะตอ้งเจอกบัสถานการณท์หีนกัหนาสาหสั ซงึหลาย

ตอ่หลายไฟป่าทีรุนแรงพรอ้มจะปะทขุนึไดท้กุเมอืและมา

แบบไรท้ิศทาง รวมถึงตอ้งเสยีงภยัอนัตรายทเีกิดขนึทงั

จากเพลิงไฟ และอบุตัิเหตจุากการใชอ้ปุกรณร์ะหวา่ง

ปฏิบตัิงาน 

 

แตด่ว้ยหวัใจทกีลา้แกรง่ของทีมเหยียวไฟ ก็ไมไ่ดรู้ส้กึทอ้หรอืถอดใจจากภารกิจน ีเพราะรูด้วี่า การหยดุไฟป่าเทา่กบัหยดุการทาํลาย

ทรพัยากรป่าไม ้หยดุโอกาสทคีวนัพิษจะกระจายไปทาํลายสขุภาพกายและสขุภาพจิตของคนในชมุชนใกลเ้คียง หรอืแมแ้ตใ่นเมือง

ทหีา่งออกไป 
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นายชตุิพนธ ์คาํตา หรอืปลมื อาย ุ24 

ปี พนกังานดบัไฟป่า ชดุปฏิบตัิการพิเศษเหยยีว

ไฟเชียงใหม ่ศนูยส์ง่เสรมิการควบคมุไฟป่า

เชียงใหม ่กรมป่าไม ้เลา่วา่ 

 

“จดุเรมิตน้ของการมาเป็นเหยยีวไฟ คือ ผม

สงัเกตเห็นปัญหาสขุภาพของครอบครวั เพราะที

บา้นอาศยัอยูใ่นจงัหวดัลาํพนู โดยทกุปีในช่วง

หนา้ไฟป่า คนในบา้นทงัพอ่แม ่ปู่ ยา่ จะเรมิเป็น

โรคเกียวกบัทางเดินหายใจ ทงัไอ หอบ เพราะ

ควนัพิษจากไฟป่า จึงเป็นแรงผลกัดนัใหม้าเป็นพนกังานดบัเพลงิไฟป่า”  ปลืม เลา่ตอ่วา่ หนา้ทีหลกัของเขาคือ “คนนาํ” เป็นคนเดิน

นาํเคลียรเ์สน้ทางเขา้ดบัไฟในจดุเกิดเหต ุทีตอ้งมีความชาํนาญดา้นเสน้ทาง เพราะถา้พลาดหรอืหลงก็จะทาํใหภ้ารกิจดบัไฟป่า

ลา่ชา้ ไฟลามไปพืนทอีนื ๆ มากขนึ 

 

“ตลอดระยะเวลาทีทาํงานมากวา่ 3 ปี พบว่าไฟป่าไมเ่คยลดนอ้ยลงเลย กลบัเพมิขนึทกุ ๆ ปี และพบวา่ปัจจุบนัเกิดจาก

ฝีมือของมนษุยแ์ทบทงัสนิ” ปลืม คนนาํ กลา่ว 

 

ดา้น วา่ทรีอ้ยตรี วฒันา พลอยกลัยา หรอืชิ อาย ุ35 ปี หนงึในชดุปฏิบตัิการพเิศษเหยยีวไฟเชียงใหม ่เปิดใจวา่ เขา

มองเห็นปัญหาไฟป่าทีเกิดขนึมานานหลายปี จงึตดัสินใจมาทาํงานนี 

 

“ผมรบัหนา้ทเีป็น “คนเป่าไฟ” มีอาวธุคูก่ายคือเครอืงเป่าลมสาํหรบัดบัไฟและเป่าใบไมท้าํแนวปอ้งกนัไฟ ซงึมีอปุสรรค

ตรงทีเครอืงเป่าลม สว่นใหญ่ยงัเป็นระบบใชน้าํมนั ซงึนอกจากจะมีนาํหนกัมากแลว้ ยงัเป็นอนัตรายหากไมร่ะวงั” 
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ชิ คนเป่าไฟ เลา่ถึงประสบการณเ์สยีงตายที

เกือบเอาชีวิตไม่รอดวา่ ครงัหนงึเพอืนรว่มงานกาํลงั

เป่าไลไ่ฟป่า และมีเศษใบไผ่ติดไฟปลิวมาติดทเีครอืง

เป่าลม ทาํใหเ้กิดไฟลกุและไฟคลอกรา่งกายไดร้บั

บาดเจ็บสาหสั  นอกจากนี ชิ คนเป่าไฟ ยงับอกวา่ การ

ขาดแคลนกาํลงัเจา้หนา้ทก็ีเป็นอปุสรรคสาํคญั 

เนืองจากสถิติในปี 2564 พบวา่เกิดเหตไุฟป่าในบรเิวณ

พนืทภีาคเหนือกวา่ 80,000 ไร ่โดยจงัหวดัเชยีงใหม่

เกิดไฟป่ามากทสีดุกวา่ 30,000 ไร ่มีการลกุลามและ

กินระยะเวลานานประมาณ 4-6 เดือนตอ่ปี 

 

 

“หน่วยเหยยีวไฟมีเพียง 20 คน จงึไมส่ามารถดบัไฟได้

อยา่งรวดเร็วและ ทนัเหตกุารณ ์อีกทงัเกิดความเหนือย

ลา้สะสมและความทอ้แทใ้จ วา่ทาํไมเราตอ้งมาเป็นคน

ดบัไฟทเีกิดจากฝีมือคนดว้ยกนัเอง แตพ่อมองไปถึง

ปัญหาใหญ่ทงัปัญหาสงิแวดลอ้ม และคนจาํนวนมากที

จะไดร้บัความเดือดรอ้นก็ทาํใหม้แีรงกาํลงัในการทาํงาน

อีกครงั” ชิ คนเป่าไฟ เลา่ดว้ยหวัใจแกรง่ 

ขณะทอีีกหนงึในทีมเหยยีวไฟ นายภมิูนนัท ์บญุเรอืง 

หรอือนั อาย ุ34 ปี เลา่วา่ บทบาทหนา้ทีหลกัคือ “นกัตบ

ไฟ” หลงัจากการเป่าไลไ่ฟแลว้เราตอ้งตบใหไ้ฟดบัสนิท ใหม้นัใจวา่ไฟจะไมล่กุขนึมาอีก นอกจากนีถา้ไมใ่ช่ฤดไูฟป่าก็ตอ้งลงพืนที

ทาํแนวปอ้งกนัไฟ พรอ้มทงัสอนชาวบา้นและเครอืขา่ยดบัไฟเรอืงการใชอ้ปุกรณ ์และการปฐมพยาบาลเบืองตน้ 

 

“ตลอดระยะเวลาการทาํงานกวา่ 2 ปี 

อปุสรรคใหญ่ทพีบในการทาํงานคือ สภาพภมูิประเทศ

ทซีบัซอ้น ประกอบกบัยานพาหนะทีใชใ้นการเขา้พนืที

ก็มีจาํกดัและมีสมรรถนะไมเ่พยีงพอในการเขา้พนืททีี

ยากลาํบากได ้สง่ผลใหบ้างครงัไปไมท่นัการชว่ยเหลือ 

ไฟป่าขยายวงกวา้งมากขนึ ยากตอ่การดบัไฟ” อนั นกั

ตบไฟ กลา่ว 
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ดา้น มร. มาซาโอะ สสึมึิ รองประธานสายงานการตลาดและขาย นิสสนั ประเทศไทย หนงึในผูส้นบัสนนุทีมเหยียวไฟใน

ภารกิจดบัไฟป่า เปิดเผยวา่ นิสสนั ประเทศไทย เล็งเห็นความสาํคญัของภารกิจควบคมุไฟป่า ซงึสง่ผลตอ่คณุภาพอากาศและ

คณุภาพชีวิตทีดีของประชาชน จงึไดจ้ดัตงัภารกิจพิเศษ “NISSAN NAVARA PRO-4X FIRE RESCUE TEAM กลา้...เพอืคนแกรง่” 

ซงึเป็นอกีหนงึกิจกรรมดา้นสงิแวดลอ้มของนิสสนัทจีะชว่ยสนบัสนนุชดุปฏิบตัิงานพิเศษเหยยีวไฟ จงัหวดัเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ทงันีหลงัจากทีไดท้ราบถึงปัญหาและอปุสรรคตา่ง ๆ ททีีมเหยยีวไฟตอ้งเผชิญระหวา่งการปฏิบตัิภารกิจ เราจึงสนบัสนนุ 

นิสสนั นาวารา PRO-4X จาํนวน 2 คนั สาํหรบัใชเ้ป็นยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบติัภารกิจ เพราะมนัใจในรถกระบะทมีี

สมรรถนะสงู จากเครอืงยนตท์วินเทอรโ์บ พรอ้มระบบขบัเคลอืนสลีอ้ จึงสามารถลยุไปไดท้กุพนืททีเีกิดเหตไุฟป่าพรอ้มการตดิตงั

เทคโนโลยีขบัขอีจัฉรยิะ และ รวมถึงยงัมีฟังกช์นัทีใหก้ารใชง้านมากมาย ทจีะเป็นผูช้่วยสาํคญัของทีมเหยียวไฟในแตล่ะภารกิจ” 

              มร. มาซาโอะ กลา่วต่อวา่ นอกจากนี นิสสนั ยงัไดม้อบอปุกรณด์บัและไลไ่ฟป่า เครอืงเป่าลมแบตเตอร ี(Battery 

Powered Blower) จาํนวน 5 ชดุ ทีออกแบบมาเป็นพเิศษดว้ยการใชร้ะบบพลงังานไฟฟา้แทนนาํมนัเบนซิน ทาํใหมี้นาํหนกัเบา 

ปลอดภยั สามารถนาํไปใชใ้นการปฏิบตัิภารกิจควบคมุไฟป่าใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ ปลอดภยัและรวดเรว็ขนึ 

 

สาํหรบั “ไฟป่า” วนันยีงัคงปัญหาทีไมไ่ดจ้บอยูแ่คใ่นป่า แต่

วา่มนัไดก้่อปัญหาตอ่เนืองมากมาย มาสูธ่รรมชาติ สงิแวดลอ้ม และ 

“มนษุย”์ (ผูเ้ป็นตวัการสาํคญัในการเกิดไฟป่า) การรณรงคใ์หค้วามรู้

เพอืลดการเผาป่าอาจช่วยลดทอนปัญหา แตก่ารเผาป่าคงยงัไมห่มด

ไปโดยง่ายดว้ยหลายปัจจยั ดงันนัสงิทีเราจะช่วยกนัได ้อาจไมใ่ชก่าร

เดินเขา้ไปช่วยเจา้หนา้ทีดบัไฟ แตค่ือการสง่มอบความชว่ยเหลือเพอื

รกัษาชีวิตคนดบัไฟ เซฟชีวติคน 
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ดบัไฟ คือหนทางทดีีทีสดุ ชว่ยใหเ้ขาทาํงานไดง้า่ยขนึ ดบัไฟไดเ้รว็ขนึ ออกจากป่ากลบัมาหาคนในครอบครวัไดเ้รว็ขนึ 

ปลอดภยัมากขนึ เกิดการสญูเสียนอ้ยลง 
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