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ฉบับที่ 90/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562

การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควัน9จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562
สถานการณหมอกควันภาคเหนือ ประจําวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบวาคาฝุนละออง
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่คุณภาพอากาศมีคาอยูในเกณฑดี –มีผลกระทบตอสุขภาพโดยพื้นที่สวนใหญเปนสีสม 7
พื้นที่ (เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ)พื้นที่สีเหลือง 5 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีแดง 2 พื้นที่ (มีผลกระทบตอ
สุขภาพ)พื้นที่สีเขียว2พื้นที่(คุณภาพอากาศดี)
- คา PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 28 - 170มลก./ลบ.ม. (มาตรฐานไมเกิน 50 มคก./ลบ.ม.)
- คา PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาระหวาง 43 - 204มลก./ลบ.ม. (มาตรฐานไมเกิน 120มคก./ลบ.ม.)
ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณคุณภาพอากาศไดทางเว็บไซต air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่นair4thai
จังหวัดเชียงใหม
- นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ประชุมรวมกับ นายสิทธิ วิมาลา หัวหนาอุทยาน
แหงชาติดอยเวียงผา เจาหนาที่ฝายปกครอง ทหาร ตํารวจ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ
อ.ฝาง จ.เชียงใหม และ อ.แมสรวย จ.เชียงราย เพื่อรวมกําหนดมาตรการแกปญหาหมอกควันไฟปา เนื่องจากทั้ง 3
อําเภอ มีพื้นที่ติดตอกัน ควันไฟจากการเผาปาสามารถลอยขามไปหากันได โดยที่ประชุมไดเนนย้ําใหมีการบังคับใช
กฎหมายอยางเขมงวด เพื่อปองกันและปองปรามการจุดไฟเผาปาและพื้นทางการเกษตรของราษฎร ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ของทั้ง 3 อําเภอ ที่มีพื้นที่ติดกัน ใหการชวยเหลือสนับสนุนการดับไฟปา โดยไมแบงแยกพื้นที่ เพื่อใหการ
แกไขปญหาหมอกควันไฟปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- นายอนวัช สัตตบุศก นายอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม มอบไขไกใหกับราษฎรที่นําใบไมมาแลกไข เพื่อ
นําไปทําปุยอินทรีย ซางชาวบานบานดง หมู 5 ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ ไดรวมกันดําเนินการเพื่อแกปญหาขยะ
สิ่งแวดลอมและหมอกควันไฟปาเพื่อเปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาหมอกควันไฟปาที่ปกคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม
ในขณะนี้ ชาวบานดง จึงไดรวมกันเก็บใบไม ที่ลวงหลน ทั้งในบริเวณบานและพื้นที่ปามาแลกไข กระสอบปุย ละ 2 ฟอง
เพื่อนําใบไมไปทําปุยหมัก จําหนายแกเกษตรกรในราคาถูก และมอบใหฟรีสําหรับเกษตรกรที่เขารวมโครงการปลูกและ
บริโภคผักปลอดสาร โดยแตละครั้งมีราษฎร นําใบไมมาแลกไขเปนจํานวนมาก บางรายไดไขมากถึง เกือบ 100 ฟอง โดย
การดําเนินการดังกลาว เปนอีกหนึ่งแนวทางในการลดการเผาแกปญหาหมอกควัน ชาวบานไดใชปุยอินทรียในราคาถูก
และไดบริโภคผักปลอดภัยดวย
จังหวัดลําปาง
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผูวาราชการจังหวัดลําปาง พรอมคณะเจาหนาที่ฝายปกครองจังหวัด และเจาหนาที่
ฝายปกครองอําเภอเมืองปาน รวมเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามแผนเชิงรุก "ลําปางสรางสรรค ปนสุข" ทําการออกเยี่ยม
ชุมชนพบปะกับผูนําทองที่ทองถิ่น และพี่นองประชาชนชาวบานในเขตพื้นที่ 3 ชุมชน ของตําบลทุงกวาว ประกอบดวย

บานทุงจี้ศรีเจริญ หมูที่ 14 , บานทุงจี้ หมูที่ 8 และบานทุงกวาว หมูที่ 5 ทั้งนี้เพื่อจะติดตามดูสถานการณปญหาไฟปา
หมอกควันในเขตพื้นที่อําเภอเมืองปาน พรอมรวมพบปะพูดคุยสรางความรูความเขาใจใหกับพี่นองประชาชนชาวบาน
เกี่ยวกับผลกระทบและพิษภัยอันตรายที่เกิดจากไฟปาและหมอกควัน รวมถึงใหความรูในเรื่องขอกฎหมายความผิดที่
เกี่ยวของกับการเผา ทั้งการเผาปาและการเผาในที่โลงแจง พรอมกับขอความรวมมือจากชาวบานในแตละชุมชนพื้นที่ ให
รวมเปนเครือขายในการคอยเฝาระวังปญหาชวยกันสอดสองดูแลบริเวณพื้นที่ปาภายในชุมชน/หมูบาน ปองกันมิใหเกิดไฟ
ปาขึ้นในเขตพื้นที่อยางเด็ดขาด
จังหวัดลําพูน
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูน ปฏิบัติการฉีดพนละอองน้ําเพื่อลดปญหาฝุนละออง
ขนาดเล็กและเพิ่มความชุมชื้นในอากาศ โดยไดรับการสนับสนุนจากรถฉีดพนน้ําแรงดันสูงของกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ศูนย ปภ.เขต 10 ลําปาง) แขวงทางหลวงลําพูน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ดําเนินการฉีดพนละอองน้ําเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก
(PM2.5) ที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพในพื้นที่ของจังหวัดลําพูนใหครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดเปนประจําทุกวัน
จังหวัดพะเยา
- จังหวัดพะเยารวมกับสวนราชการ หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น(งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย สํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา)รวมดําเนินมาตรการเพิ่มความชุมชื้นและลดฝุนละอองในอากาศ โดย นํารถยนต
บรรทุกน้ํา รถดับเพลิง ทําการฉีดพนละอองน้ํา ทําความสะอาดถนน ตนไม ณ บริเวณศาลหลักเมืองพะเยา อําเภอเมือง
พะเยา
- เจาหนาที่ปาไมตําบลแมกา พรอมดวยเจาหนาที่อาสาสมัครและชุดดับเพลิงมูลนิธิลือชาพะเยาเจาหนาที่กูภัย
เทศบาลตําบลแมกา ปฏิบัติการดับไฟปา บริเวณหมู 1 บานหมอแกงทอง ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เรง
ควบคุมไฟปาที่กําลังโหมไหมอยางตอเนื่อง ในเขตพื้นที่ปา 5,000 ไร โดยควบคุมเพลิงในพื้นที่ราบเชิงเขาบริเวณเขต
ชุมชนไวได แตตองเฝาระวังอยางใกลชิด เนื่องจากยังมีการประทุของไฟปาเปนระยะสวนบริเวณภูเขายังไมสามารถ
ควบคุมไดเพราะเปนพื้นที่ลําบากตอการขนยายเครื่องจักรและอุปกรณดับเพลิง เนื่องจากเปนภูเขาที่มีความสูงชัน และ
บริเวณที่เกิดไฟปาอยูบริเวณกลางเขาและยอดเขา ทําใหการดับไฟยากลําบากเจาหนาที่ตองเดินขึ้นไป อีกทั้งกระแสลมที่
มีการเปลี่ยนทิศบอยครั้ง จึงตองมีการประเมินสถานการณตลอดเวลาเบี้องตนไดแกปญหาดวยการสรางแนวกันไฟไมให
ลามลงมายังเขตชุมชน ซึ่งอยูหนามหาลัยพะเยาและมีหอพักนักศึกษาอยูเปนจํานวนมาก ถือวาโชคดีที่ทิศทางการไหม
คอยๆ เคลื่อนหางชุมชนออกไป แตเจาหนาที่ยังคงตองเฝาระวังจนกวาไฟจะดับสนิท
จังหวัดเชียงราย
- มณฑลทหารบกที่ 37 โดย พันตรีนิรุธ ณ ลําปาง เขาใหกําลังใจและแนะนําแนวทางแกไขปญหาไฟปาและ
หมอกควันไฟ ศูนยอํานวยการไฟปาฯ โดยนายสนั่น อินตะไชยวงค กํานันตําบลปาแดดพรอมคณะฯ ใหการตอนรับ
- นางวันดี ราชชมภู นายอําเภอแมจันไดสั่งการใหฝายความมั่นคงนํารถยนตออกประชาสัมพันธรณรงคใหความรู
แกประชนหามเผาโดยเด็ดขาด ฝาฝนจับ ปรับ ติดคุก ตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงราย โดยไดออกตะเวนไป
ในหมูบาน/ตําบลที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปาไดแกตําบลปาตึง ตําบลแมจันและตําบลปาซาง ออกประชาสัมพันธทุกวันเชา
และเย็น จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ

- หนวยงานราชการทุกภาคสวน ประชาชน รวมฉีดพนละอองน้ําในพื้นที่เขตรับผิดชอบตามขอสั่งการของผูวา
ราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อเพิ่มความชุมชื้นในอากาศและลดฝุนละอองขนาดเล็กที่เกินมาตรฐาน ซึ่งจะดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย พรอมรณรงคใหประชาชนในพื้นที่ชวยกันฉีดพนละอองน้ําในทุก
ครัวเรือนและชุมชน
จังหวัดแมฮองสอน
- เจาหนาที่หนวยสงเสริมการควบคุมไฟปาสบเมย รวมกับเจาหนาที่หนวยปองกันและพัฒนาปาไม เมือง
แมฮองสอน (กรมปาไม) เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟปาเหยี่ยวไฟศูนยสงเสริมการควบคุมไฟปาภาคเหนือที่ ๑
เจาหนาที่หนวยสงเสริมการควบคุมไฟปาแมฮองสอน เจาหนาที่ชุดเหยี่ยวไฟประจําสํานักฯ ที่ ๑ สาขา แมฮองสอน และ
ผูใหญบานพรอมชาวบาน บานหัวน้ําแมสะกึด ม.10 ต.ผาบอง อ.เมือง ไดรวมกันดับไฟปาบริเวณพื้นที่เกิดไฟปาเขตปา
สงวนแหงชาติปาแมปายฝงซายพื้นที่เสียหายประมาณ 20 ไร
- เจาหนาที่หนวยสงเสริมการควบคุมไฟปาสบเมย เจาหนาที่หนวยปองกันและพัฒนาปาไม อ.เมือง (กรมปาไม)
และเจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ มส 2 (มอนตะแลง) กรมอุทยาน ไดรวมกันดับไฟปาบริเวณหลังสํานักงาน
ชลประทานแมฮองสอน ทองที่บานมอนตะแลง ต.ผาบอง อ.เมือง อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมปายฝงซายผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย พื้นที่เสียหายประมาณ 15 ไร
- เจาหนาที่สถานีควบคุมไฟปาแมสุรินทร ลาดตระเวนตรวจหาไฟปาการลักลอบเผาปาในทองที่
ต.แมเงา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม และเขาปฏิการดับไฟปาในเขตปาอนุรักษ บริเวณปาหวยแหง บานแมสะเปใต
ม. 4 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม ตรวจพบโดยการลาดตระเวน พื้นที่เสียหาย 20 ไร สาเหตุมาจากการหาของปา
- หนวยสงเสริมการควบคุมไฟปาแมลานอย ไดรับแจงทางโทรศัพทวามีไฟในปาบริเวณระหวาง
หลัก กม.ที่ 223-224 ของทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 จึงรวมกับ เจาหนาที่ฝายปกครองอําเภอแมลานอย
เขาไปตรวจสอบพบไฟกําลังลุกไหมรีบทําการดับสามารถควบคุมไฟไวไดบางสวน พื้นที่เสียหายประมาณ 10-15 ไร เขต
ทองที่ ต.แมลานอย อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน ภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมยวมฝงซาย
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอนรวมระดมรถดับเพลิง และเจาหนาที่
ดําเนินการฉีดพนละอองน้ํา เพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ ลดฝุนละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดนาน
- หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และปกครองในพื้นที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ไดดําเนินการฉีดน้ําเพื่อ
สรางความชุมชื้นและลดฝุนละอองในอากาศอันเนื่องจากไฟปาและหมอกควันในหลายพื้นที่ อาทิเชน บริเวณศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล และหอประชุมสวนริมน้ํานาน
- กรมทหารพรานที่ 32 ชป. ควบคุมไฟปาและหมอกควัน รวมกับราษฎรบานหวยโกน ตําบลหวยโกน อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ทําแนวกันไฟ ขนาดความกวาง 2 ม. ยาว 3 กม. ตามแนวเขตของโรงเรียนหวยโกน ทองที่บานหวยโกน
ตําบลหวยโกน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน
- หนวยสงเสริมการควบคุมไฟปานาน รวมเปนวิทยากรโครงการฝกอบรมควบคุมรณรงคปองกันไฟปา
และหมอกควัน ใหความรูดานไฟปา, การจัดการเชื้อเพลิง และการสาธิตการใชอุปกรณดับไฟปา ณ หอประชุมบานพราว
ตําบลยม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน จัดโดยองคการบริหารสวนตําบลยม อําเภอทาวังผา และไดประชาสัมพันธผานสื่อ
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดนาน เรื่องการควบคุมไฟปาและหมอกควัน

จังหวัดตาก
- หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ไดระดมนํารถบรรทุกน้ํา
ดําเนินการฉีดน้ําเพื่อสรางความชุมชื้นและลดฝุนละอองในอากาศ ที่มีผลกระทบตอสุขภาพและทัศนวิสัยในการจราจร
- เจาหนาที่สวนทรัพยากรธรรมชาติ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก พรอมดวย
คณะทํางานศูนยืบัญชาการเหตุกรณปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน จังหวัดตาก รวมประชุม WaR Room
ประจําวันเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทุกหนวยและนําไปปฏิบัติในลําดับตอไป
จังหวัดแพร
- สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแพร จัดอบรมเครือขายราษฏรอาสาสมัคร
ปองกันแกไขปญหามลพิษหมอกควันไฟปา โครงการบูรณาการสิ่งแวดลอมและสาธารณภัย กิจกรรมปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปาในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมี นายชยพล งามสะอาด ปลัดอําเภอหัวหนา
กลุมงานบริหารงานปกครอง เปนประธานในพิธีเปดการอบรม ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อสรางเครือขายอาสาสมัคร
การมีสวนรวมตลอดจนปลูกจิตสํานึกการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาของจังหวัดแพร
- สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร ปฏิบัติการฉีดพนละอองน้ําเพื่อบรรเทาปญหาฝุนละออง
ขนาดเล็กและเพิ่มความชื้นในอากาศเปนประจําทุกวัน โดยไดรับการสนับสนุนรถหุนยนตดับเพลิงแรงดันสูงควบคุม
ระยะไกล จากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย และไดรับการสนับสนุนรถน้ําดับเพลิงพรอม
เจาหนาที่จากเทศบาลเมืองแพร กองพันทหารมา 12 แขวงทางหลวงแพร แขวงทางหลวงชนบท อบจ.แพร และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ทุกแหงรวมปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
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