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ฉบับที่ 116/2562 วันที่ 23 เมษายน 2562

การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควัน9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562
สถานการณหมอกควันภาคเหนือ ประจําวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบวาคาฝุนละอองมี
แนวโนมลดลงในพื้นที่ 8 จังหวัดสวนพื้นที่ที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นไดแก ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย ต.บานดง อ.
แมเมาะ จ.ลําปาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอนคุณภาพอากาศมีคาอยูในเกณฑดี –เริ่มมี
ผลกระทบตอสุขภาพ โดยพื้นที่สวนใหญเปนสีเหลือง 10 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง)พื้นที่สีสม 3พื้นที่ (เริ่มมี
ผลกระทบตอสุขภาพ)พื้นที่สีเขียว 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี)
-คา PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 26 – 84มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไมเกิน 50 มคก./ลบ.ม.)
-คา PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 43– 104มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไมเกิน 120 มคก./ลบ.ม.)
ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณคุณภาพอากาศไดทางเว็บไซต air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่นair4thai
จังหวัดเชียงใหม
พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แมทัพนอยที่ 3 ในฐานะผูอํานวยการศูนยอํานวยการแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควัน ระดับภาค สวนหนา เปดเผยวา สถานการณหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดขณะนี้ เกิดจากกระแสลมที่พัดและนํา
หมอกควันเขามาในพื้นที่ สําหรับจุดความรอนในพื้นที่ภาคเหนือ ยังคงมีจุดความรอนเกิดขึ้น แมวาจะมีฝนตกในหลาย
พื้นที่ทางภาคเหนือก็ตาม ซึ่งทุกอําเภอเปนอําเภอเสี่ยงที่จะตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง และขอใหทางจังหวัดเขา
ตรวจสอบหาสาเหตุที่แทจริงของการเกิดจุดความรอนในพื้นที่ และไดสั่งการใหหนวยทหารในพื้นที่ รวมกับ ภาคสวนที่
เกี่ยวของ จิตอาสา และประชาชน จัดทําแนวกันไฟเพิ่มเติม เนื่องจากยังคงมีปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ประกอบกับ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นในระยะนี้ จะเปนอีกหนึ่งปจจัยที่อาจจะทําใหเกิดจุดความรอนขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานที่
ผานมาอยางเขมแข็งของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งหนวยงานในพื้นที่ เจาหนาที่เสือไฟ ทหาร ตํารวจ เจาหนาที่ปาไม
เจาหนาที่อนุรักษ กํานัน ผูใหญบาน และจิตอาสา ทําใหในหลายพื้นที่สามารถควบคุมจุดความรอนไดในระดับหนึ่ง ซึ่ง
ศูนยอํานวยการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันระดับภาคสวนหนาเตรียมถอดบทเรียน การแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ พัฒนาตอยอด เพื่อการแกไขปญหาทุกมติในป 2563 ใหไดอยางยั่งยืน ในวัน
พุธที่ 25 เมษายน 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดแมฮองสอน
- สถานีควบคุมไฟปาปางมะผา เจาหนาที่สถานีฯไดรับแจงพบจุดความรอนเกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอปางมะผา
จํานวน1จุด เจาหนาที่สถานีฯไดทําการตรวจเช็คตามคาพิกัดที่ไดรับพบวาจุดความรอนดังกลาวเกิดขึ้นในพื้นที่ในปา
ใกลบานแสนคําลือหมู2ต.ถ้ําลอดอ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน จึงไดประสานไปทางหมูบานเครือขายที่ไดรับเงินอุดหนุน
เขาไปทําการตรวจสอบพื้นที่แลว สามารถทําการควบคุมไฟปาไวได

- เจาหนาที่สถานีควบคุมไฟปาแมฮองสอน รวมกับชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟปาพิษณุโลกและนครราชสีมา
เขาปฏิบัติการดับไฟปาบริเวณทิศตะวันออกบานชานเมือง ม.12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมฮองสอน พบโดยรับแจงทาง
โทรศัพท พื้นที่เสียหาย 6 ไร สาเหตุหาของปา ชนิดปาเต็งรัง ในเขตปาอนุรักษและยังไดรวมระดมฉีดพนละอองน้ํา
เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดปญหาหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน
- สถานีควบคุมไฟปาปางตองฯรวมกับชุดปฏิบัติการศูนยฯ ต.หมอกจําแป เครือขายฯ บานหวยโปงออน ดับ
ไฟปาบริเวณไฟไหม บานหวยโปงออน ม.7 ต.หมอกจําแป อ.เมือง ตรวจพบโดยชุดลาดตระเวนไฟ พื้นที่เสียหาย 3 ไร
สาเหตุมาจากการหาของปา ทั้งนี้ เจาหนาที่สถานีฯ ไดนํารถบรรทุกน้ําทําสเปรยน้ํา เพื่อลดปริมาณฝุนละอองและเพิ่ม
ความชุมชื้นในอากาศ บริเวณสํานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน (ทสจ. มส.)
- เจาหนาที่เขตหามลาสัตวปาลุมน้ําปายฝงซาย ปฏิบัติงานรวมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควันตําบลเมืองแปง อ.ปาย จ.แมฮองสอน ตรวจลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณรอยตออําเภอปาย กับ อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา ไมพบไฟปาในพื้นที่แตประการใด เหตุการณทั่วไปปกติ
จังหวัดตาก
- นายสุพจน ภูรัตนโอภา ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 (ตาก) และผอ.ทสจ.ตาก อํานวยการ
ใหหนวยสงเสริมการควบคุมไฟปาตากรวมกับหนวยปองกันรักษาปาที่ ตก.18 (ผาลาด) และตก.25(ทรัพยสมบูรณ) ทํา
ความสะอาด/อํานวยความสะดวก บริเวณจุดลงทะเบียนจิตอาสาและรับสิ่งของพระราชทาน
- ศูนยบัญชาการหมอกควันและไฟปาอําเภอแมสอดจัดรถดับเพลิงทําการฉีดพนละอองน้ําและลางถนน เพื่อลด
ปริมาณฝุนละอองในอากาศในพื้นที่อําเภอแมสอดโดยไดรับการสนับสนุนรถดับเพลิงจาก เทศบาลนครแมสอดเทศบาล
ตําบลทาสายลวดองคการบริหารสวนตําบลแมปะ และศูนย ปภ.เขต 9 พิษณุโลก
จังหวัดเชียงราย
สภาพอากาศทั่วไปของจังหวัดเชียงราย เริ่มปลอดโปรงขึ้นเปนครั้งแรกในรอบหลายเดือน หลังจากไดเกิดฝน
ตกและลมพัดแรงในหลายพื้นที่เมื่อชวงคืนที่ผานมา โดยที่ชายแดนไทย - เมียนมา มีเขตติดตอระหวางอําเภอแมสาย
กับ จังหวัดทาขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ที่เคยมีปริมาณฝุนละอองและหมอกควันขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอนหรือ PM
2.5 เกินคามาตรฐาน พบวาคาลดลงซึ่งแมจะอยูในเกณฑเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ แตสภาพอากาศก็สดใสและ
สามารถมองเห็น ตัวเมืองแมสาย -ทาขี้เหล็ก จากพื้นที่สูงไดอยางชัดเจน และหากไมมีการเผาเพิ่มเติม คาดวาจะเขาสู
ภาวะปกติ อยางไรก็ตามสถานการณไฟปาในบางจุดยังคงมีอยู โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาดอยยาง เขตวนอุทยาน
น้ําตกหวยแมสัก วนอุทยานน้ําตกตาดสายรุง วนอุทยานน้ําตกขุนน้ํายาบ วนอุทยานน้ําตกตาดควัน และวนอุทยาน
หวยน้ําชาง ซึ่งเปนเขตติดตอ 4 อําเภอ คือ อําเภอดอยหลวง อําเภอเวียงเชียงรุง อําเภอเชียงของ และอําเภอขุนตาล
โดยเฉพาะพื้นที่ตําบลโชคชัย อําเภอดอยหลวง โดย พลตรีบัญชา ดุริยพันธุ รองแมทัพภาคที่ 3 และนายกมลไชย คช
ชา ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 ไดประสานนําเฮลิคอปเตอร จากกองบินกองทัพบกและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําการโปรยน้ํา โดยมีกําหนดนําน้ําจากแหลงน้ําใกลเคียงเขาโปรยน้ําเพื่อลดจุด
ความรอนในพื้นที่ นอกจากนี้ในภาคพื้นดิน ยังมีการทําแนวกันไฟเพิ่มเติม เนื่องจากยังคงมีปริมาณเชื้อเพลิงอยูเปน
จํานวนมาก ประกอบกับอุณหภูมิสูงขึ้น

จังหวัดพะเยา
- เจาหนาที่ตํารวจ สภ.เมืองพะเยา รวมกับเจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลบานตอม ทางหลวงชนบท และ
องคการบริหารสวนจังหวัดพะเยา ไดนํารถน้ําจํานวน 3 คัน เขาดับไฟไหมปาชุมชน พื้นที่
ต.บานตอม อ.เมือง จ.พะเยา เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนจัด ทําใหไฟไดลุกลามอยางรวดเร็ว เจาหนาที่ตองชวยกัน
สกัดไฟ เพื่อไมใหลุกลามไหมบานเรือนของชาวบาน โดยเจาหนาที่ใชเวลานานเกือบ 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมไฟไว
ได ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาไดเกิดลมพายุ และฝนตกหลายพื้นที่ สงผลใหปญหาหมอกควันและไฟปาลดลง ซึ่งกอน
หนานี้ปริมาณฝุนละอองในอากาศสูง สงผลกระทบสุขภาพของประชาชน โดยในหลายพื้นที่หลังจากพายุฝนสงบ ไดมี
บานเรือนของราษฎร และทรัพยสินของประชาชนไดรับความเสียหาย รวมถึงตนไมหักโคนหลายพื้นที่ ซึ่งเจาหนาที่จะ
ไดเรงสํารวจเพื่อใหความชวยเหลือตอไป
- จังหวัดพะเยารวมกับสวนราชการ หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น(งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา)รวมดําเนินมาตรการเพิ่มความชุมชื้นและลดฝุนละอองในอากาศ โดย นํารถยนตบรรทุก
น้ํา รถดับเพลิง ทําการฉีดพนละอองน้ําเพิ่มความชุมชื่นลดหมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็กในอากาศ ทําความ
สะอาดถนน ตนไม ณ บริเวณศาลหลักเมืองพะเยา อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดลําปาง
- นายประเดิม เดชายนตบัญชา นายอําเภองาว รวมกับทหาร กกล.รส.จว.ล.ป. โดยรอย.รส.ที่ 3
(รอย.ฝรพ.3) พื้นที่ อ.งาว รายงานสถานการณไฟปากรณีเกิดจุดความรอน ( Hotspot) ในพื้นที่อําเภองาว จํานวน 2
จุด บริเวณปาอนุรักษ ต.บานออน ศูนยฯ War room อําเภองาว โดยฝายความมั่นคงไดแจงใหผูรับผิดชอบในพื้นที่
ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ ประกอบดวย หนวยอช.ถ้ําผาไท ชุดเหยี่ยวไฟรวมกับหนวยฯตนน้ําหวยโลง เครือขายดับไฟ
ปา และกํานัน ผูใหญบานในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จ ทั้งนี้ ไดรวมกับฝายปกครอง และหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทําการลาดตระเวนเสนทางและตรวจสอบจุดเกิดความรอน ( hotspot) ในพื้นที่รอยตอ บานขุนออนพัฒนา
ม.8 ต.บานออน และ บ.แมฮาง ม.4 ต.นาแก ความเสียหาย 5 ไร สาเหตุจากการลักลอบเผา ไดเขาทําการดับเรียบรอย
- ชุดปฏิบัติการประจําตําบล 5 ชุด ประกอบดวย กํานัน/ผญบ/ทหาร/ตํารวจ/หนวยปาไม ลป 18
(แมเรียง)/สมาชิก อส./ราษฎรจิตอาสา รวมทั้งสิ้นจํานวน 65 คน ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตําบลนาแสง ตําบล
ไหลหิน ตําบลใหมพัฒนา ตําบลนาแกว และตําบลวังพราวออกลาดตระเวนพรอมทั้งไดทําแนวกันไฟ
- ชุดปฏิบัติการประจําตําบล 4 ชุด ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ตํารวจ ทหาร
ราษฎรจิตอาสา เจาหนาที่ประจําหนวยปองกัน และฝายปกครอง รวมทั้งสิ้น 45 คน ปฏิบัติงานในพื้นที่ตําบลแมถอด
ตําบลแมวะ ตําบลแมปะ และตําบลนาโปง ไมพบกลุมหมอกควันไฟในพื้นที่ดังกลาว ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความ
เรียบรอย
จังหวัดแพร
- หนวยปองกันรักษาปาที่ พร.11 (บานปน) สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 สาขาแพร กํานันตําบลบานปน
และเครือขายอาสาสมัครดับไฟปาบานบอ ม.2 ต.บานปน อ.ลอง นํารถดับเพลิงลงพื้นที่ดับไฟปาตามจุดความรอนเพื่อ
แกไขปยฆาไฟปาและหมอกควัน บริเวณหวยจุมปุย เขตปาสงวนแหงชาติ ปาแมลาน-แมกาง สาเหตุมาจากการจุดเผา
ไรขาวโพด แลวลุกลามเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติ สวนกลวย และสวนสักบริเวณใกลเคียง จึงไดชวยกันดับไฟและ
ทําแนวกันไฟเพื่อไมใหลุกลามขามไปอีกฝงหนึ่งได พื้นที่เสียหายประมาณ 30 ไร

- หนวยปองกันและรักษาปาที่ พร.9 (ชอแฮ) รวมกับเขตหามลาชางผา ดานชุดช.ป. ม.พัน 12 และ
อาสาสมัครไฟปาบานนาแคม ม.6 รวมกันดับไฟปาบริเวณหวยขุนนานอย ในเขตอุทยานแหงชาติลํานํานาน ในเขตปา
แมเติ๊ก – แมถาง พื้นที่เสียหายประมาณ 20 ไร ไมทราบสาเหตุการเกิดไฟปา
- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร ปฏิบัติการฉีดพนละอองน้ําเพื่อบรรเทาปญหาฝุนละอองขนาด
เล็กและเพิ่มความชื้นในอากาศเปนประจําทุกวัน โดยไดรับการสนับสนุนรถหุนยนตดับเพลิงแรงดันสูงควบคุมระยะไกล
จากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย และไดรับการสนับสนุนรถน้ําดับเพลิงพรอมเจาหนาที่จาก
เทศบาลเมืองแพร กองพันทหารมาที่ 12 แขวงทางหลวงแพร แขวงทางหลวงชนบท อบจ.แพร และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่ทุกแหงรวมปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
จังหวัดลําพูน
- เกิดเหตุไฟไหมที่นาเครือสหพัฒน ลุกลามพื้นที่เกิดเหตุ หมูที่ 2 หมูที่ 5 หมูที่ 4 ในพื้นที่ตําบลเวียงยอง ผล
การปฏิบัติหนาที่สามารถควบคุมสถานการณไดเรียบรอย
- หนวยสงเสริมการควบคุมไฟปาลําพูน กรมปาไม รวมกับเจาหนาที่ทหารคายพิชิตปรีชากร ร.7 พัน 2
รวมกันออกลาดตระเวนปองกันและควบคุมไฟปาทองที่ตําบลปาไผ และตําบลแมตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ตรวจพบ
ไฟปา จํานวน 1 จุด รวมกันดับไฟเขตติดตอบานวงศษาพัฒนา หมูที่ 1 ตําบลแมตืน และบานจัดสรรคอกชาง หมูที่ 8
ตําบลปาไผ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เปนพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปาสงวนแหงชาติ พื้นที่เสียหาย 25 ไร ไมทราบ
สาเหตุ
- ตรวจพบจุดความรอนในพื้นที่อําเภอทุงหัวชางจํานวน 1 จุด ตําบลตะเคียนปม อําเภอทุงหัวชาง
นายอําเภอทุงหัวชาง ไดสงทีมดับไฟ ประกอบดวย ปลัดอําเภอสมาชิก อส. ทหาร ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน
ราษฎรจิตอาสา หนวยพิทักษปาแมแสม ไดตรวจสอบและดับไฟปา เกิดในพื้นที่เขตรักษาพันธุปาดอยผาเมือง สามารถ
ดับไดเรียบรอย
- สถานีควบคุมไฟปาผาเมือง
– ลําพูน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)เจาหนาที่รวมกับ
ปลัดอําเภอฝายความมั่นคง อําเภอแมทา และผูใหญบานหลายสาย หมูที่ 16 ตําบลทาสบเสา เขาตรวจสอบจุดความ
รอนตามที่ไดรับแจงจากศูนย War room จังหวัดลําพูน จากการตรวจสอบพบวาจุดความรอน ( hotspot) ตามพิกัด
เปนจุดที่เกิดขึ้นบริเวณหลังคาของโรงงานฟารมหมู VPF ซึ่งตรวจสอบแลวพบวาไมไดมีไฟปาแตอยางใดและเจาหนาที่
เขาตรวจสอบจุดความรอนบริเวณทิศตะวันออกหวยมะแหน ปาสงวนแหงชาติปาแมทา หมูที่ 2 บานแพะยันต ตําบล
ทากาศ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน พื้นที่เสียหาย 7 ไร สาเหตุหาของปา ปาเต็งรัง (รวมกับเครือขายฯบานแพะยันต)
จังหวัดนาน
พันเอก รัตนะ พัฒนโสภน ผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกําลังผาเมือง สั่งการให รอย
โท พิทักษพล จิตอารีย ผูบังคับกองรอย ควบคุมไฟปาและหมอกควัน ชป.ที่ 4 ฉก.ทพ.32 อําเภอบานหลวง มทบ.38
รวมกับ ประชาชนจิตอาสา "เราทําความ ดี ดวยหัวใจ" หนวยปองกันรักษาปาที่ นน.12 ,หนวยดับไฟปานันทบุรี ออก
ลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟปาบริเวณ บานเกษตรสมบูรณ หมูที่ 1 ตําบลบานพื้ อ.บานหลวง ผลการ
ปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอยไมพบการเกิดไฟปา และยังเฝาระวังติดตามสถานการณไฟปาอยางตอเนื่อง ซึ่ง
สถานการณหมอกควันและไฟปาในพื้นที่จังหวัดนาน ยังเฝาระวังตอเนื่อง สภาพอากาศบนทองฟา หลังเกิดพายุโชน
รอนพัดผานไปเมื่อ สองสามวันที่ผามมาทําใหสภาพอากาศดี แตก็เกิดไฟปาขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตปา

อนุรักษ และเขตปาสงวน พบไฟไหมเปนวงกวาง ซึ่งลาสุด พันเอกรัตนะ รัตนโสภณ ผูบังคับการหนวยเฉพาะกิจกรม
ทหารพรานที่ 32 กองกําลังผาเมือง ไดสั่งการให กําลังพลของหนวย รวมกับ หัวหนาสถานีควบคุมไฟปา ออกลาดตระ
เวร โดยนํากําลังเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการดับไฟปา รวมกับหนวยจัดการตนน้ํา ออกลาดตระเวน และเฝาระวังไฟปา ทั้ง
กลางวันและกลางคืน นําอุปกรณดับไฟปา สํารวจปาทั้งในเขตอุทยาน และพื้นที่ปาสงวนแหงชาติอยางตอเนื่อง
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