สรุปขาวประจำในวันที่ 10 มี.ค. 64
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ+
- เขม5จว.เหนือ ไฟปาวิกฤต (ขาวสด 10 มีนาคม 2564 หนา 1,12)
- หมอกควันเหนือรุนแรงขึ้น (ไทยโพสต0 10 มีนาคม 2564 หนา 1,2)
ขาวเว็บไซต+
ทส.เรงระงับเหตุป3องกันไฟปา แกป4ญหาหมอกควันในพื้นที่ 17 จ.ภาคเหนือ (ไทยรัฐ 9 มีนาคม 2564)
https://www.thairath.co.th/news/local/north/2046717
"ทส." กำชับ เรงดำเนินการระงับเหตุป3องกันไฟปาแกป4ญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ (คมชัดลึก 9 มีนาคม 2564)
https://www.komchadluek.net/news/regional/460557
ทส.กำชับเรงดำเนินการระงับเหตุป3องกันไฟปาแกป4ญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ (ผูจัดการ 9 มีนาคม 2564)
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000022737
ทส.สั่งดวนกรมปาไมดับไฟปาเหนือ ย้ำโทษหนักเผาปาคุก20ปX ปรับ2ลาน (ขาวสด 9 มีนาคม 2564)
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6095882
ทส. กำชับ! เรงดำเนินการระงับเหตุป3องกันไฟปา แกป4ญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ( มติชน 9 มีนาคม 2564)
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2614810
หมอกควันเหนือรุนแรงขึ้น ( ไทยโพสต0 10 มีนาคม 2564)
https://www.thaipost.net/main/detail/95532
ปลัด ทส. สั่งเขม แมฮองสอน ตาก ลดจุดความรอน ศกพ. แถลง17 จังหวัดภาคเหนือ สถานการณ0ป4ญหาไฟปา หมอกควัน
ฝุนละออง PM2.5 เพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง (สยามรัฐ 9 มีนาคม 2564 )
https://siamrath.co.th/n/225991
พญาเสือ-พยัคฆ0ไพร บุกรานเฟอร0นิเจอร0พนัสนิคม ยึดไมสาธร-ไมประดูปา (บานเมือง 9 มีนาคม 2564)
https://www.banmuang.co.th/news/crime/225908
'พญาเสือ-พยัคฆ0ไพร'บุกตรวจรานเฟอร0นิเจอร0ชลบุรี ซุกไมแปรรูปลอบตัดจากภาคเหนือ (แนวหนา 9 มีนาคม 2564)
https://www.naewna.com/local/557891
ผูวาฯ อุตรดิตถ0 เปlด "งานวันรณรงค0 ลดไฟปา ลดหมอกควัน" ลดคา PM 2.5 รอยละ 20 (สยามรัฐ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 )
https://siamrath.co.th/n/225974
รายงานพิเศษ : อุตรดิตถ0จัดกิจกรรม ‘ลดไฟปา-หมอกควัน’ รณรงค0ประชาชนรวมแกป4ญหาฝุนละอองขนาดเล็ก‘PM2.5’
(แนวหนา 10 มีนาคม 2564)
https://www.naewna.com/local/558028
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วันที่: พุธ 10 มีนาคม 2564
ปีที่: 30
ฉบับที่: 11060
Col.Inch: 75.61 Ad Value: 117,195.50
หัวข้อข่าว: เข้ม5จว.เหนือ ไฟป่าวิกฤต
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Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 10 มีนาคม 2564
ปีที่: 30
ฉบับที่: 11060
Col.Inch: 75.61 Ad Value: 117,195.50
หัวข้อข่าว: เข้ม5จว.เหนือ ไฟป่าวิกฤต

รหัสข่าว: C-210310037080(9 มี.ค. 64/07:57)

หน้า: 1(ล่างขวา), 12
PRValue (x3): 351,586.50

คลิป: สี่สี
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หัวข้อข่าว: หมอกควันเหนือรุนแรงขึ้น

รหัสข่าว: C-210310008078(10 มี.ค. 64/03:53)

หน้า: 1(ล่างขวา), 2
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คลิป: สี่สี
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ทส.เรงระงับเหตุปองกันไฟปา แกปญหาหมอกควันในพื้นที่ 17 จ.ภาคเหนือ
ไทยรัฐออนไลน, 9 มี.ค. 2564 https://www.thairath.co.th/news/local/north/2046717
ทส.เฝาระวังติดตามปญหาหมอกควัน ไฟปา 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อไมใหสงผลกระทบกับประชาชนในเรื่องฝุนละออง PM 2.5 และ
สภาพสิ่งแวดลอม พรอมใหหนวยงานในสังกัดเรงดำเนินการแกไขวางมาตรการรับมือ
เมื่อวันที่ 9 มี.ค.64 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม เปLดเผยวา กรมปาไมไดเรงดำเนินการในการแกไขปญหาไฟปาและหมอก
ควันในพื้นที่ปาภาคเหนือ ซึ่งในขณะนี้เขาสูชวงฤดูรอนจึงทำใหสภาพพื้นที่ปาในภาพรวมแหงแลง มีการสะสมและทับถมของเศษใบไมแหง
ซึ่งเปUนเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบกับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่อยูอาศัยทำกินในเขตพื้นที่ปาไม มีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตเหลือเศษวัชพืชทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรบางรายใชวิธีการเผา เพื่อเปUนการกำจัดเศษวัชพืชดังกลาว
ทั้งนี้ในปX 2564 รมว.ทส. ไดมอบนโยบายแนวทางใหหนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใชมาตรการเชิงรุก “ชิง
เก็บ” โดยไดดำเนินการจัดทำแผนงานชิงเก็บเชื้อเพลิงที่อยูในเขตปาไม เพื่อเปUนการลดความรุนแรงของไฟปาที่จะเกิดขึ้น โดยตั้งเปาหมาย
เก็บเชื้อเพลิงโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนรวมกับเจาหนาที่ภาครัฐ หนวยงานตางๆ ในพื้นที่รวมกันดำเนินการ เปาหมายใหได
จำนวน 1,000 ตัน ในเขต 10 จังหวัดภาคเหนือในพื้นที่ที่มีสถานการณ,ไฟปารุนแรง และจนถึงปจจุบันสามารถดำเนินการเก็บลดเชื้อเพลิง
ไดเกินเปาหมาย มากเกือบเทาตัวและยังคงดำเนินการตอเนื่องตามแผนงานตอไปจนกวาจะหมดฤดูไฟปาปX 2564 นี้
นายอดิศร นุชดำรงค, อธิบดีกรมปาไม ไดสั่งการใหเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อแกปญหาและควบคุมสถานการณ, โดยกรมปาไมไดวางแผน
ปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาไฟปา โดยใชมาตรการเตรียมพรอม 1.การบริหารจัดการเชื้อเพลิง 2.ทำแนวกันไฟ 3.จัดเตรียมกำลัง
เจาหนาที่ อุปกรณ, จากหนวยงานภายในพื้นที่ 4.จัดเจาหนาที่ในการออกลาดตระเวนเพื่อเฝาระวัง ดับไฟปา 5.ตั้งศูนย,อำนวยการปองกัน
และแกไขปญหาไฟปา กรมปาไม (War Room) 6.แจงจุดความรอนพรอมทั้งสั่งการผานแอปพลิเคชันพิทักษ,ไพร และการใชเทคโนโลยีดาน
ตางๆ มาชวย รวมถึงการใชเฮลิคอปเตอร,ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชในการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
ในการติดตามสถานการณ, นอกจากการวางมาตรการในการรับมือขางตน ยังมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดกับผูลักลอบเผาปา ซึ่งผูที่
กระทำผิดจะมีโทษจำคุกตั้งแต 4 ปX ถึง 20 ปX และมีโทษปรับตั้งแต 4 แสนบาท ถึง 2 ลานบาท หรือมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจากการรายงาน
สถานการณ,ไฟปาของวันที่ 8 มีนาคม 64 พบจุดความรอนทั่วประเทศทั้งหมด 1,833 จุด อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติภาคเหนือ 492 จุด โดย
จุดความรอนมากสุดอยูที่จังหวัดแมฮองสอน 119 จุด จึงไดมีการสั่งการใหเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการปองกันและควบคุมไฟปาชุดเหยี่ยวไฟจาก
พื้นที่อื่นสับเปลี่ยนยายกำลังเขาบูรณาการควบคุมไฟปาเปUนการเรงดวนแลว โดยใหเนนการประสานความรวมมือกับองค,กรปกครองทองถิ่น
เตรียมความพรอมในการเขาควบคุมและปองกันไมใหเกิดการลุกลามขยายเปUนวงกวาง นอกจากนี้ กรมปาไมขอความรวมมือจากประชาชนหาก
พบเห็นเหตุไฟปาสามารถแจงมายังสายดวนพิทักษ,ปา 1362 เพื่อใหเจาหนาที่สามารถเขาไประงับเหตุไดทันสถานการณ,

ในสวนสถานการณ,จุดความรอนสะสมในเขตปาสงวนแหงชาติของวันนี้ โดยเฉลี่ยยังนอยกวาในปX 2563 จำนวน 6,884 จุด หรือนอยกวา
24% ของปXที่แลว ซึ่งยังคงตองใหทุกหนวยงานภาคสนามที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ,อยางใกลชิด

"ทส." กำชับ เรงดำเนินการระงับเหตุปองกันไฟปาแกปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
9 มีนาคม 2564 https://www.komchadluek.net/news/regional/460557
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ไดเฝาระวังติดตามและเขาปฏิบัติงานในการเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณ,ไฟปาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม ตาก แมฮองสอน ลำปาง เชียงราย แพร นาน ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ, สุโขทัย กำแพงเพชร
นครสวรรค, อุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ, และพิจิตร) ซึ่งรัฐบาลไดใหความสำคัญตอการแกปญหาไฟปาและหมอกควัน เพื่อไมใหสงผล
กระทบกับประชาชนในเรื่องของปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และปญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสภาพสิ่งแวดลอม โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของเรงดำเนินการแกไขสถานการณ,พรอมทั้งวางมาตรการ
เพื่อเปUนการเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณ,ที่เกิดขึ้น
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม เปLดเผยวา กรมปาไมไดเรงดำเนินการในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ปา
ภาคเหนือ ซึ่งในขณะนี้เขาสูชวงฤดูรอนจึงทำใหสภาพพื้นที่ปาในภาพรวมแหงแลงมีการสะสมและทับถมของเศษใบไมแหง ซึ่งเปUนเชื้อเพลิง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบกับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่อยูอาศัยทำกินในเขตพื้นที่ปาไม มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหลือเศษ
วัชพืชทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรบางรายใชวิธีการเผา เพื่อเปUนการกำจัดเศษวัชพืชดังกลาว

ทั้งนี้ ในปX 2564 รมว.ทส. ไดมอบนโยบายแนวทางใหหนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ใชมาตรการเชิงรุก
“ชิงเก็บ” โดยไดดำเนินการจัดทำแผนงานชิงเก็บเชื้อเพลิงที่อยูในเขตปาไม เพื่อเปUนการลดความรุนแรงของไฟปาที่จะเกิดขึ้น โดย
ตั้งเปาหมายเก็บเชื้อเพลิงโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนรวมกับเจาหนาที่ภาครัฐ หนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่รวมกันดำเนินการ
เปาหมายใหไดจำนวน 1,000 ตัน ในเขต 10 จังหวัดภาคเหนือในพื้นที่ที่มีสถานการณ,ไฟปารุนแรง และจนถึงปจจุบันสามารถดำเนินการ
เก็บลดเชื้อเพลิงไดเกินเปาหมาย มากเกือบเทาตัวและยังคงดำเนินการตอเนื่องตามแผนงานตอไปจนกวาจะหมดฤดูไฟปาปX 2564 นี้
ในสวนของกรมปาไม นายอดิศร นุชดำรงค, อธิบดีกรมปาไม ไดสั่งการใหเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อแกปญหาและควบคุมสถานการณ, โดยกรม
ปาไมไดวางแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาไฟปา โดยใชมาตรการเตรียมพรอม
1) การบริหารจัดการเชื้อเพลิง
2) ทำแนวกันไฟ
3) จัดเตรียมกำลังเจาหนาที่ อุปกรณ, จากหนวยงานภายในพื้นที่
4) จัดเจาหนาที่ในการออกลาดตระเวน เพื่อเฝาระวัง ดับไฟปา
5) ตั้งศูนย,อำนวยการปองกันและแกไขปญหาไฟปา กรมปาไม (War Room)
6) แจงจุดความรอนพรอมทั้งสั่งการผานแอปพลิเคชันพิทักษ,ไพร และการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ มาชวย รวมถึงการใช เฮลิคอปเตอร,ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชในการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
ในการติดตามสถานการณ, นอกจากการวางมาตรการในการรับมือขางตน ยังมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดกับผูลักลอบเผาปา ซึ่งผู
ที่กระทำผิดจะมีโทษจำคุกตั้งแต 4 ปX ถึง 20 ปX และมีโทษปรับตั้งแต 4 แสนบาทถึง 2 ลานบาท หรือมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
ซึ่งจากการรายงานสถานการณ,ไฟปาของวันที่ 8 มีนาคม 64 พบจุดความรอนทั่วประเทศทั้งหมด 1,833 จุด อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ภาคเหนือ 492 จุด โดยจุดความรอนมากสุดอยูที่จังหวัดแมฮองสอน 119 จุด จึงไดมีการสั่งการใหเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการปองกันและ
ควบคุมไฟปาชุดเหยี่ยวไฟ จากพื้นที่อื่นสับเปลี่ยนยายกำลังเขาบูรณาการควบคุมไฟปาเปUนการเรงดวนแลว โดยใหเนนการประสานความ
รวมมือกับองค,กรปกครองทองถิ่นเตรียมความพรอมในการเขาควบคุมและปองกันไมใหเกิดการลุกลามขยายเปUนวงกวาง นอกจากนี้ กรมปา
ไมขอความรวมมือจากประชาชนหากพบเห็นเหตุไฟปาสามารถแจงมายังสายดวนพิทักษ,ปา 1362 เพื่อใหเจาหนาที่สามารถเขาไประงับเหตุ
ไดทันสถานการณ,
ในสวนสถานการณ,จุดความรอนสะสมในเขตปาสงวนแหงชาติของวันนี้ โดยเฉลี่ยยังนอยกวาในปX 2563 จำนวน 6,884 จุด หรือนอยกวา
24% ของปXที่แลว ซึ่งยังคงตองใหทุกหนวยงานภาคสนามที่รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ,อยางใกลชิด

ทส.กำชับเรงดำเนินการระงับเหตุปองกันไฟปาแกปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
9 มี.ค. 2564 ผูจัดการออนไลน, https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000022737
วันนี้ (9 มี.ค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ไดเฝาระวังติดตามและเขาปฏิบัติงานในการเตรียมพรอมรับมือกับ
สถานการณ,ไฟปาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบดวย เชียงใหม, ตาก, แมฮองสอน, ลำปาง, เชียงราย, แพร, นาน, ลำพูน,
พะเยา, อุตรดิตถ,, สุโขทัย, กำแพงเพชร, นครสวรรค,, อุทัยธานี, พิษณุโลก, เพชรบูรณ, และ พิจิตร ซึ่งรัฐบาลไดใหความสำคัญตอการ
แกปญหาไฟปาและหมอกควัน เพื่อไมใหสงผลกระทบกับประชาชนในเรื่องของปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และปญหาผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นตอสภาพสิ่งแวดลอม โดย ทส. ไดมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของเรงดำเนินการแกไขสถานการณ, พรอมทั้งวาง
มาตรการเพื่อเปUนการเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณ,ที่เกิดขึ้น
ดาน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม เปLดเผยวา กรมปาไมไดเรงดำเนินการในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ปา
ภาคเหนือ ซึ่งในขณะนี้เขาสูชวงฤดูรอนจึงทำใหสภาพพื้นที่ปาในภาพรวมแหงแลงมีการสะสมและทับถมของเศษใบไมแหง ซึ่งเปUนเชื้อเพลิง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบกับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่อยูอาศัยทำกินในเขตพื้นที่ปาไม มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหลือเศษ
วัชพืชทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรบางรายใชวิธีการเผา เพื่อเปUนการกำจัดเศษวัชพืชดังกลาว
ทั้งนี้ ในปX 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ไดมอบนโยบายแนวทางใหหนวยงานของ ทส. ใชมาตรการเชิงรุก “ชิงเก็บ” โดยได
ดำเนินการจัดทำแผนงานชิงเก็บเชื้อเพลิงที่อยูในเขตปาไม เพื่อเปUนการลดความรุนแรงของไฟปาที่จะเกิดขึ้น โดยตั้งเปาหมายเก็บเชื้อเพลิง
โดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนรวมกับเจาหนาที่ภาครัฐ หนวยงานตางๆ ในพื้นที่รวมกันดำเนินการ เปาหมายใหไดจำนวน 1,000 ตัน
ในเขต 10 จังหวัดภาคเหนือในพื้นที่ที่มีสถานการณ,ไฟปารุนแรง และจนถึงปจจุบันสามารถดำเนินการเก็บลดเชื้อเพลิงไดเกินเปาหมาย มาก
เกือบเทาตัวและยังคงดำเนินการตอเนื่องตามแผนงานตอไปจนกวาจะหมดฤดูไฟปาปX 2564 นี้
ในสวนของกรมปาไม นายอดิศร นุชดำรงค, อธิบดีกรมปาไม ไดสั่งการใหเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อแกปญหาและควบคุมสถานการณ, โดยกรม
ปาไมไดวางแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาไฟปา โดยใชมาตรการเตรียมพรอม 1. การบริหารจัดการเชื้อเพลิง 2. ทำแนวกันไฟ 3.
จัดเตรียมกำลังเจาหนาที่ อุปกรณ, จากหนวยงานภายในพื้นที่ 4. จัดเจาหนาที่ในการออกลาดตระเวน เพื่อเฝาระวัง ดับไฟปา 5. ตั้งศูนย,

อำนวยการปองกันและแกไขปญหาไฟปา กรมปาไม (War Room) 6. แจงจุดความรอนพรอมทั้งสั่งการผานแอปพลิเคชันพิทักษ,ไพร และ
การใชเทคโนโลยีดานตางๆ มาชวย รวมถึงการใช เฮลิคอปเตอร,ของ ทส. มาใชในการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
ในการติดตามสถานการณ, นอกจากการวางมาตรการในการรับมือ ยังมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดกับผูลักลอบเผาปา ซึ่งผูที่
กระทำผิดจะมีโทษจำคุกตั้งแต 4 ปX ถึง 20 ปX และมีโทษปรับตั้งแต 4 แสนบาทถึง 2 ลานบาท หรือมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจากการรายงาน
สถานการณ,ไฟปาของวันที่ 8 มี.ค.64 พบจุดความรอนทั่วประเทศทั้งหมด 1,833 จุด อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติภาคเหนือ 492 จุด โดย
จุดความรอนมากสุดอยูที่ จ.แมฮองสอน 119 จุด จึงไดมีการสั่งการใหเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการปองกันและควบคุมไฟปาชุดเหยี่ยวไฟ จาก
พื้นที่อื่นสับเปลี่ยนยายกำลังเขาบูรณาการควบคุมไฟปาเปUนการเรงดวนแลว โดยใหเนนการประสานความรวมมือกับองค,กรปกครองทองถิ่น
เตรียมความพรอมในการเขาควบคุมและปองกันไมใหเกิดการลุกลามขยายเปUนวงกวาง นอกจากนี้ กรมปาไมขอความรวมมือจากประชาชน
หากพบเห็นเหตุไฟปาสามารถแจงมายังสายดวนพิทักษ,ปา 1362 เพื่อใหเจาหนาที่สามารถเขาไประงับเหตุไดทันสถานการณ,
ในสวนสถานการณ,จุดความรอนสะสมในเขตปาสงวนแหงชาติของวันนี้ โดยเฉลี่ยยังนอยกวาในปX 2563 จำนวน 6,884 จุด หรือนอยกวา
24 เปอร,เซ็นต, ของปXที่แลว ซึ่งยังคงตองใหทุกหนวยงานภาคสนามที่รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ,อยางใกลชิด

ทส.สั่งดวนกรมปาไมดับไฟปาเหนือ ย้ำโทษหนักเผาปาคุก20ปX ปรับ2ลาน
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6095882
ทส. สั่งดวน กรมปาไม เรงแกไขปญหาไฟปา ลดหมอกควันภาคเหนือ ย้ำคนลอบเผาปา โทษหนัก จำคุก 4 – 20 ปX ปรับ 4 แสน – 2 ลาน
บาท พบไฟปาโทรสายดวน 1362
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ทส.) เปLดเผยวา กรมปาไมได
เรงดำเนินการในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ปาภาคเหนือ ซึ่งในขณะนี้เขาสูชวงฤดูรอนจึงทำใหสภาพพื้นที่ปาในภาพรวม
แหงแลงมีการสะสมและทับถมของเศษใบไมแหง ซึ่งเปUนเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบกับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่อยู
อาศัยทำกินในเขตพื้นที่ปาไม มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหลือเศษวัชพืชทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรบางรายใชวิธีการเผา เพื่อเปUนการกำจัด
เศษวัชพืชดังกลาว
ทั้งนี้ ในปX 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ไดมอบนโยบายแนวทางใหหนวยงานของทส. ใชมาตรการเชิงรุก “ชิงเก็บ” โดยได
ดำเนินการจัดทำแผนงานชิงเก็บเชื้อเพลิงที่อยูในเขตปาไม เพื่อเปUนการลดความรุนแรงของไฟปาที่จะเกิดขึ้น
โดยตั้งเปาหมายเก็บเชื้อเพลิงโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนรวมกับเจาหนาที่ภาครัฐ หนวยงานตางๆ ในพื้นที่รวมกันดำเนินการ
เปาหมายใหไดจำนวน 1,000 ตัน ในเขต 10 จังหวัดภาคเหนือในพื้นที่ที่มีสถานการณ,ไฟปารุนแรง และจนถึงปจจุบันสามารถดำเนินการ
เก็บลดเชื้อเพลิงไดเกินเปาหมาย มากเกือบเทาตัวและยังคงดำเนินการตอเนื่องตามแผนงานตอไปจนกวาจะหมดฤดูไฟปาปX 2564 นี้
ในสวนของกรมปาไม โดยนายอดิศร นุชดำรงค, อธิบดีกรมปาไม ไดสั่งการใหเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อแกปญหาและควบคุมสถานการณ, โดย
กรมปาไมไดวางแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาไฟปา โดยใชมาตรการเตรียมพรอม
1.การบริหารจัดการเชื้อเพลิง 2.ทำแนวกันไฟ 3.จัดเตรียมกำลังเจาหนาที่ อุปกรณ, จากหนวยงานภายในพื้นที่ 4.จัดเจาหนาที่ในการออก
ลาดตระเวน เพื่อเฝาระวัง ดับไฟปา 5.ตั้งศูนย,อำนวยการปองกันและแกไขปญหาไฟปา กรมปาไม (War Room) 6.แจงจุดความรอนพรอม
ทั้งสั่งการผานแอปพลิเคชันพิทักษ,ไพร และการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ มาชวย รวมถึงการใช เฮลิคอปเตอร,ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชในการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
นอกจากนี้ดานการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดกับผูลักลอบเผาปา ซึ่งผูที่กระทำผิดจะมีโทษจำคุกตั้งแต 4 ปX ถึง 20 ปX และมีโทษ
ปรับตั้งแต 4 แสนบาทถึง 2 ลานบาท หรือมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

จากการรายงานสถานการณ,ไฟปาในวานนี้(8มี.ค.) พบจุดความรอนทั่วประเทศทั้งหมด 1,833 จุด อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติภาคเหนือ
492 จุด โดยจุดความรอนมากสุดอยูที่จังหวัดแมฮองสอน 119 จุด จึงไดมีการสั่งการใหเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการปองกันและควบคุมไฟปาชุด
เหยี่ยวไฟ จากพื้นที่อื่นสับเปลี่ยนยายกำลังเขาบูรณาการควบคุมไฟปาเปUนการเรงดวนแลว
โดยใหเนนการประสานความรวมมือกับองค,กรปกครองทองถิ่นเตรียมความพรอมในการเขาควบคุมและปองกันไมใหเกิดการลุกลามขยาย
เปUนวงกวาง ทั้งนี้จุดความรอนสะสมในเขตปาสงวนแหงชาติของวันนี้ โดยเฉลี่ยยังนอยกวาในปX 2563 จำนวน 6,884 จุด หรือนอยกวา
24% ของปXที่แลว แตอยางไรก็ตามทุกหนวยงานภาคสนามที่รับผิดชอบยังคงติดตามสถานการณ,อยางใกลชิด
กรมปาไมขอความรวมมือจากประชาชนหากพบเห็นเหตุไฟปาสามารถแจงมายัง “สายดวนพิทักษ,ปา 1362” เพื่อใหเจาหนาที่สามารถเขา
ไประงับเหตุไดทันสถานการณ,

ทส. กำชับ! เรงดำเนินการระงับเหตุปองกันไฟปา แกปญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ 9 มีนาคม 2564 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2614810
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ไดเฝาระวังติดตามและเขาปฏิบัติงานในการเตรียมพรอมรับมือกับ
สถานการณ,ไฟปาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม ตาก แมฮองสอน ลำปาง เชียงราย แพร นาน ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ,
สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค, อุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ, และพิจิตร) ซึ่งรัฐบาลไดใหความสำคัญตอการแกปญหาไฟปาและหมอก
ควัน เพื่อไมใหสงผลกระทบกับประชาชนในเรื่องของปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และปญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสภาพ
สิ่งแวดลอม
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของเรงดำเนินการแกไขสถานการณ, พรอมทั้ง
วางมาตรการเพื่อเปUนการเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณ,ที่เกิดขึ้น
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม เปLดเผยวา กรมปาไมไดเรงดำเนินการในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นที่ปา
ภาคเหนือ ซึ่งในขณะนี้เขาสูชวงฤดูรอน จึงทำใหสภาพพื้นที่ปาในภาพรวมแหงแลงมีการสะสมและทับถมของเศษใบไมแหง ซึ่งเปUนเชื้อเพลิง
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
นายชีวะภาพกลาววา ประกอบกับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่อยูอาศัยทำกินในเขตพื้นที่ปาไม มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหลือเศษวัชพืช
ทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรบางรายใชวิธีการเผา เพื่อเปUนการกำจัดเศษวัชพืชดังกลาว
ทั้งนี้ ในปX 2564 รมว.ทส.ไดมอบนโยบายแนวทางใหหนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใชมาตรการเชิงรุก “ชิง
เก็บ” โดยไดดำเนินการจัดทำแผนงานชิงเก็บเชื้อเพลิงที่อยูในเขตปาไม เพื่อเปUนการลดความรุนแรงของไฟปาที่จะเกิดขึ้น
โดยตั้งเปาหมายเก็บเชื้อเพลิงโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนรวมกับเจาหนาที่ภาครัฐ หนวยงานตางๆ ในพื้นที่รวมกันดำเนินการ
เปาหมายใหไดจำนวน 1,000 ตัน ในเขต 10 จังหวัดภาคเหนือในพื้นที่ที่มีสถานการณ,ไฟปารุนแรง
และจนถึงปจจุบันสามารถดำเนินการเก็บลดเชื้อเพลิงไดเกินเปาหมาย มากเกือบเทาตัวและยังคงดำเนินการตอเนื่องตามแผนงานตอไป
จนกวาจะหมดฤดูไฟปาปX 2564 นี้
ในสวนของกรมปาไม นายอดิศร นุชดำรงค, อธิบดีกรมปาไม ไดสั่งการใหเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อแกปญหาและควบคุมสถานการณ, โดยกรม
ปาไมไดวางแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาไฟปา โดยใชมาตรการเตรียมพรอม 1) การบริหารจัดการเชื้อเพลิง 2) ทำแนวกันไฟ 3)
จัดเตรียมกำลังเจาหนาที่ อุปกรณ, จากหนวยงานภายในพื้นที่

4) จัดเจาหนาที่ในการออกลาดตระเวน เพื่อเฝาระวัง ดับไฟปา 5) ตั้งศูนย,อำนวยการปองกันและแกไขปญหาไฟปา กรมปาไม (War
Room) 6) แจงจุดความรอนพรอมทั้งสั่งการผานแอปพลิเคชันพิทักษ,ไพร และการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ มาชวย รวมถึงการใช
เฮลิคอปเตอร,ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชในการปฏิบัติงานใหสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
ในการติดตามสถานการณ, นอกจากการวางมาตรการในการรับมือขางตน ยังมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดกับผูลักลอบเผาปา ซึ่งผู
ที่กระทำผิดจะมีโทษจำคุกตั้งแต 4 ปX ถึง 20 ปX และมีโทษปรับตั้งแต 4 แสนบาทถึง 2 ลานบาท หรือมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
จากการรายงานสถานการณ,ไฟปาของวันที่ 8 มีนาคม 2564 พบจุดความรอนทั่วประเทศทั้งหมด 1,833 จุด อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ภาคเหนือ 492 จุด โดยจุดความรอนมากสุดอยูที่จังหวัดแมฮองสอน 119 จุด จึงไดมีการสั่งการใหเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการปองกันและ
ควบคุมไฟปาชุดเหยี่ยวไฟ จากพื้นที่อื่นสับเปลี่ยนยายกำลังเขาบูรณาการควบคุมไฟปาเปUนการเรงดวนแลว โดยใหเนนการประสานความ
รวมมือกับองค,กรปกครองทองถิ่นเตรียมความพรอมในการเขาควบคุมและปองกันไมใหเกิดการลุกลามขยายเปUนวงกวาง
นอกจากนี้ กรมปาไมขอความรวมมือจากประชาชนหากพบเห็นเหตุไฟปาสามารถแจงมายังสายดวนพิทักษ,ปา 1362 เพื่อใหเจาหนาที่
สามารถเขาไประงับเหตุไดทันสถานการณ,
ในสวนสถานการณ,จุดความรอนสะสมในเขตปาสงวนแหงชาติของวันนี้ โดยเฉลี่ยยังนอยกวาในปX 2563 จำนวน 6,884 จุด หรือนอยกวา
24% ของปXที่แลว ซึ่งยังคงตองใหทุกหนวยงานภาคสนามที่รับผิดชอบ ติดตามสถานการณ,อยางใกลชิด

หมอกควันเหนือรุนแรงขึ้น 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 https://www.thaipost.net/main/detail/95532
มลพิษเชียงใหมยังแยติดอันดับโลกเปUนวันที่สาม พบจุดความรอนตอเนื่องลามจากจุดเดิม สนธิกำลังเรงปูพรมดับไฟปา ฝุนจิ๋ว PM2.5
กระทบสุขภาพ ยอดผูปวยเกือบหมื่นราย สวนใหญโรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ ตา-ผิวหนังอักเสบ ทส.ลุยระงับเหตุปองกัน ชิงเก็บ
เชื้อเพลิงลดรุนแรง หวังบรรเทาหมอกควันใน 17 จ.ภาคเหนือ
วันที่ 9 มี.ค. สถานการณ,ปญหาฝุนควันจากการเผาและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหมยังคงรุนแรงตอเนื่อง โดยสภาพตัวเมืองถูก
ปกคลุมดวยหมอกควันหนาทึบตลอดทั้งวัน คุณภาพอากาศยังสูงเกินคามาตรฐาน ทั้งนี้ รายงานผลการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดของกรม
ควบคุมมลพิษในตำบลชางเผือก ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง และตำบลชางเคิ่ง อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม พบคาฝุนละออง
PM2.5 เมื่อเวลา 13.00 น. อยูที่ 113 ไมโครกรัมตอลูกบาศก,เมตร (มคก./ลบ.ม.), 112 มคก./ลบ.ม., 91 มคก./ลบ.ม. และ 90 มคก./ลบ.
ม. ตามลำดับ ซึ่งเกินคามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. และอยูในระดับที่มีผลกระทบตอสุขภาพ โดยที่บริเวณอนุสาวรีย,สามกษัตริย, อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม มณฑลทหารบกที่ 33 รวมกับจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานที่เกี่ยวของนำจิตอาสา พรอมดวยอุปกรณ,ทำการฉีดพน
ละอองน้ำเพิ่มความชุมชื้นในอากาศ รวมทั้งลางทำความสะอาดถนนเพื่อบรรเทาปริมาณฝุนควัน และเปUนการรณรงค,เชิงสัญลักษณ,ให
ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ,ปญหา
สำหรับจุดความรอนที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหมนั้น รายงานระบุวา เชาวันที่ 9 มี.ค. พบจำนวน 211 จุด เกิดขึ้นใน 18 อำเภอ จาก
ทั้งหมด 25 อำเภอ โดยอำเภอที่พบมากที่สุดคือ อำเภอเชียงดาว 39 จุด รองลงมาคือ อำเภออมกxอย 38 จุด ทั้งนี้ พบวาจุดความรอนที่
เกิดขึ้นในระยะนี้สวนใหญเปUนจุดที่ลุกลามจากจุดเดิม โดยในวันที่ 9 มี.ค. พบวามีจุดลุกลามจากวันที่ 8 มี.ค. มากถึง 69 จุด ทั้งหมดอยูใน
พื้นที่เขาสูงชันและเปUนหนาผาสูง ทั้งนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย, ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดสั่งการใหทุกอำเภอเปLดปฏิบัติการดับไฟ
ปาเพื่อลมหายใจคนเชียงใหม โดยใหสนธิกำลังอาสาสมัครดับไฟปาประจำหมูบาน บูรณาการกับเจาหนาที่ฝายปกครอง องค,กรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เรงดับไฟปาเพื่อควบคุมจุดความรอนที่เกิดขึ้นใหไดโดยเร็ว เนนเปาหมายในพื้นที่ที่เขาถึงยากและ
ลุกลามในชวงกลางคืนใหหมด
อยางไรก็ตาม ปญหาฝุนควันที่เผชิญอยูในขณะนี้เกิดจากการไดรับอิทธิพลของลมตะวันตกและลมตะวันออกที่พัดพาฝุนควันจากพื้นที่
ขางเคียงเขาสูเมืองเชียงใหม และความสามารถในการระบายอากาศนอยมาก การสะสมของฝุนควันขึ้น-ลงในแนวดิ่ง พออากาศอุนฝุนจะ
ลอยขึ้นสูง แตยังไมมีที่จะระบายออก พออากาศเย็นก็จะถูกกดลงมา ไมสามารถระบายออกไปได ขอใหประชาชนสวมใสหนากากอนามัย
ปองกันฝุนควัน และรักษาสุขภาพของตนเองดวย
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย, กลาววา จังหวัดเชียงใหมสามารถบริหารจัดการไดตามแผนทั้งการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การบูรณาการ
หนวยงานตางๆ ระหวางฝายของชุมชน ตำบล หมูบาน และฝายของเจาหนาที่ อยางไรก็ตาม โดยสภาพของอากาศทำใหเกิดการสะสมของ

ฝุนควันในเขตตัวเมืองเชียงใหม จะเห็นวาการบริหารจัดการเมื่อพิจารณาจากจุด Hotspot จนถึงขณะนี้พื้นที่ จ.เชียงใหมเกิดขึ้นแลวไมเกิน
60% เมื่อเทียบกับปXที่ผานมา อยางไรก็ตาม ปจจัยที่ไมอาจควบคุมไดทั้งสภาพอากาศและลมซึ่งหอบเอาสิ่งตางๆ เขาสูเชียงใหม
ขณะที่ศูนย,อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานสภาวะอากาศจังหวัดเชียงใหมและภาคเหนือ มีความกดอากาศต่ำเนื่องจากมีความรอนปก
คลุม ทำใหเปUนสาเหตุที่กลุมหมอกควันยังไมถูกลมระบายออกไป
รายงานจากกลุมอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ระบุจำนวนผูปวยที่เกี่ยวของกับมลพิษทาง
อากาศชวงวันที่ 1 ก.พ.-5 มี.ค.64 พบผูปวยกลุมโรคทางเดินหายใจ กลุมโรคหัวใจ หลอดเลือด กลุมตาอักเสบ กลุมผิวหนังอักเสบ และกลุม
อื่นๆ รวม 9,234 คน พรอมเตือนประชาชนงดทำกิจกรรมกลางแจงและปองกันตัวเองดวยการสวมหนากากอนามัย เพื่อปองกันการสูดดม
ฝุนควันสะสมในรางกาย
วันเดียวกัน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม เปLดเผยวา กรมปาไมไดเรงดำเนินการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันในพื้นที่
ปาภาคเหนือ ขณะนี้เขาสูชวงฤดูรอนจึงทำใหสภาพพื้นที่ปาในภาพรวมแหงแลง มีการสะสมและทับถมของเศษใบไมแหง เปUนเชื้อเพลิงตาม
ธรรมชาติ ประกอบกับพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่อยูอาศัยทำกินในเขตพื้นที่ปาไมมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต เหลือเศษวัชพืชทาง
การเกษตร โดยมีเกษตรกรบางรายใชวิธีการเผากำจัดเศษวัชพืช
ทั้งนี้ ในปX 2564 รมว.ทส.ไดมอบนโยบายแนวทางใหหนวยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใชมาตรการเชิงรุก “ชิง
เก็บ” โดยไดดำเนินการจัดทำแผนงานชิงเก็บเชื้อเพลิงที่อยูในเขตปาไม เพื่อเปUนการลดความรุนแรงของไฟปาที่จะเกิดขึ้น ตั้งเปาหมายเก็บ
เชื้อเพลิงโดยการมีสวนรวมของภาคประชาชนรวมกับเจาหนาที่ภาครัฐ หนวยงานตางๆ ในพื้นที่รวมกันดำเนินการ เปาหมายใหไดจำนวน
1,000 ตันในเขต 10 จังหวัดภาคเหนือ ในพื้นที่ที่มีสถานการณ,ไฟปารุนแรง และจนถึงปจจุบันสามารถดำเนินการเก็บลดเชื้อเพลิงไดเกิน
เปาหมาย มากเกือบเทาตัว และยังคงดำเนินการตอเนื่องตามแผนงานตอไปจนกวาจะหมดฤดูไฟปาปX 2564
นายอดิศร นุชดำรงค, อธิบดีกรมปาไม ไดสั่งการใหเจาหนาที่ลงพื้นที่เพื่อแกปญหาและควบคุมสถานการณ, โดยกรมปาไมไดวางแผน
ปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาไฟปา โดยใชมาตรการเตรียมพรอม 1.การบริหารจัดการเชื้อเพลิง 2.ทำแนวกันไฟ 3.จัดเตรียมกำลัง
เจาหนาที่ อุปกรณ, จากหนวยงานภายในพื้นที่ 4.จัดเจาหนาที่ในการออกลาดตระเวนเพื่อเฝาระวัง ดับไฟปา 5.ตั้งศูนย,อำนวยการปองกัน
และแกไขปญหาไฟปา กรมปาไม (War Room) 6.แจงจุดความรอนพรอมทั้งสั่งการผานแอปพลิเคชันพิทักษ,ไพร และการใชเทคโนโลยีมา
ชวย รวมถึงการใชเฮลิคอปเตอร,ของ ทส.ปฏิบัติงานใหสัมฤทธิผลมากที่สุด
นอกจากการวางมาตรการรับมือขางตนยังมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดกับผูลักลอบเผาปา ซึ่งผูที่กระทำผิดจะมีโทษจำคุกตั้งแต
4-20 ปX และมีโทษปรับตั้งแต 4 แสนบาทถึง 2 ลานบาท หรือมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งจากการรายงานสถานการณ,ไฟปาของวันที่ 8 มี.ค.64
พบจุดความรอนทั่วประเทศทั้งหมด 1,833 จุด อยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติภาคเหนือ 492 จุด มากสุดอยูที่จังหวัดแมฮองสอน 119 จุด จึง
ไดมีการสั่งการใหเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการปองกันและควบคุมไฟปาชุดเหยี่ยวไฟจากพื้นที่อื่น สับเปลี่ยนยายกำลังเขาบูรณาการควบคุมไฟปา
เปUนการเรงดวนแลว เนนการประสานความรวมมือกับองค,กรปกครองทองถิ่น เตรียมความพรอมในการเขาควบคุมและปองกันไมใหเกิดการ
ลุกลามขยายเปUนวงกวาง นอกจากนี้ กรมปาไมขอความรวมมือจากประชาชน หากพบเห็นเหตุไฟปาสามารถแจงมายังสายดวนพิทักษ,ปา
1362 เพื่อใหเจาหนาที่สามารถเขาไประงับเหตุไดทันสถานการณ, สวนสถานการณ,จุดความรอนสะสมในเขตปาสงวนแหงชาติของวันที่ 9
มี.ค. โดยเฉลี่ยยังนอยกวาในปX 2563 จำนวน 6,884 จุด หรือนอยกวา 24% ของปXที่แลว ซึ่งยังคงตองใหทุกหนวยงานภาคสนามที่
รับผิดชอบติดตามสถานการณ,อยางใกลชิด

ปลัด ทส. สั่งเขม แมฮองสอน ตาก ลดจุดความรอน ศกพ. แถลง17 จังหวัดภาคเหนือ สถานการณ,ปญหาไฟปา หมอกควัน ฝุนละออง
PM2.5 เพิ่มสูงขึ้นตอเนื่อง
สยามรัฐออนไลน, 9 มีนาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/225991
นายจตุพร บุรุษพัฒน, ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชุมผานวีดีโอคอล กับ 5 จังหวัดภาคเหนือประกอบดวย
เชียงใหม เชียงราย ลำปาง แมฮองสอน และตาก โดยย้ำให 5 จังหวัดติดตามและเฝาระวังอยางเขมขน โดยเฉพาะจังหวัดแมฮองสอนและ
ตาก ซึ่งเปUนจังหวัดที่มีจุดความรอนเกิดขึ้นมากที่สุด พรอมสั่งการไปยังกรมปาไมและกรมอุทยาน สัตว,ปาและพันธ,ุพืช ใหสวิงเจาหนาที่ไป
ชวยเหลือ สวนจังหวัดอื่นๆ ก็อยาชะลาใจใหปฏิงานอยางเต็มที่ เนนย้ำเจาหนาในพื้นที่ดังกลาวหามลาหามหยุด ใหเพิ่มมาตรการตรวจควัน
ดำภายในเมือง เนนการประชาสัมพันธ,ใหประชาชนรับทราบทั้งสถานการณ,และการปฏิบัติตัวเรื่องสุขภาพอนามัย ทั้งนี้สถานการณ,ในปXนี้
ดีกวาปXกอน 30%
นายศิวัช พงษ,เพียจันทร, โฆษกศูนย,แกไขปญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงสถานการณ,ปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละออง ใน
พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งพบปริมาณ PM2.5 เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากปญหาการเผาในที่โลงในพื้นที่ ดวยสภาพ
อากาศที่แหงทำใหเกิดการลุกลามของไฟไดงาย โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ประกอบกับสภาพอากาศและทิศทางของลมทำให
ภาคเหนือตอนบนเกิดการสะสมของฝุน PM2.5 โดย ศกพ. ไดเฝาระวังและติดตามสถานการณ, PM2.5 อยางใกลชิด
นายศิวัช เปLดเผยวา สถานการณ,จุดความรอน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS บันทึกขอมูลเมื่อ
วันที่ 7 มีนาคม 2564 โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค,การมหาชน) : GISTDA พบวาในอนุภูมิภาคแมโขง
พบจุดความรอนมากที่สุดในประเทศเมียนมา 6,029 จุด ประเทศไทย 1,817 จุด และประเทศกัมพูชา 1,729 จุด ตามลำดับ สำหรับ 17
จังหวัดภาคเหนือ พบจุดความรอนรวม รวม 1,505 จุด พบมากที่สุด จังหวัดแมฮองสอน 418 จุด ลำปาง 291 จุด และเชียงใหม 219 จุด
และจากขอมูลจุดความรอนสะสมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2564 พบจุดความรอนรวม 40,669 จุด ซึ่งเมื่อวิเคราะห,ตามการใช

ประโยชน,ที่ดิน พบจุดความรอนในปาอนุรักษ, 16,564 จุด ปาสงวนแหงชาติ 15,646 จุด พื้นที่เกษตร 6,672 จุด พื้นที่ชุมชน 1,656 จุด
และพื้นที่ริมทาง 131 จุด ตามลำดับ
ขณะที่สถานการณ,ฝุนละออง ผลการตรวจวัด PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ เวลา 12.00 น. ตรวจวัดได 24 - 329
ไมโครกรัมตอลูกบาศก,เมตร โดยพบคาสูงเกินเกณฑ,มาตรฐานรวม 13 พื้นที่ และพบคาสูงสุดที่ อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ตรวจวัดได
329 ไมโครกรัมตอลูกบาศก,เมตร และเมื่อวิเคราะห,สถานการณ,ฝุนละออง PM2.5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 พบวามี
จำนวนวันที่ฝุน PM2.5 เกินมาตรฐาน 64 วัน และมีคาสูงสุด 325 ไมโครกรัมตอลูกบาศก,เมตร ซึ่งพบที่จังหวัดแมฮองสอน โดยการ
คาดการณ,สภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายผลกระทบของสภาพอากาศตอการสะสมของฝุนละออง ในวันที่ 8 – 14 มีนาคม
2564 ลมที่พัดปกคลุมเปUนลมใต ตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเปUนลมออนมีการสะสมของฝุนอยูในระดับคอนขางมาก
นายศิวัช กลาววา การดำเนินงานแกไขปญหาในพื้นที่หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลาง และในพื้นที่ไดดำเนินการแกไขปญหาอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดที่ไดเกิดปญหาไฟปาและจุดความรอนจำนวนมาก ซึ่งไดมีการประสานระดมสรรพกำลัง อุปกรณ,เครื่องมือ
ยานพาหนะ และอากาศยาน จากทั้งในและนอกพื้นที่มาสนับสนุนการเผชิญเหตุเพื่อเรงควบคุมและดับไฟโดยเร็ว โดยเฉพาะในจังหวัด
แมฮองสอน ลำปาง และเชียงใหม ไดนำเฮลิคอปเตอร,ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการบินโปรยน้ำดับไฟในพื้นที่ปา นอกจากนี้ในหลายจังหวัดไดมีการประกาศหามเผาโดย
เด็ดขาดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 พรอมกับดำเนินมาตรการในพื้นที่อยางตอเนื่อง โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร จิตอาสา และประชาชน ในการลาดตระเวนเฝาระวังและปองปรามการเผาและ
รวมดับไฟในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดทำแนวกันไฟ ฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุมชื้นในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปา การทำกิจกรรมชิงเก็บ
ลดเผา เพื่อนำเศษวัสดุมาใชประโยชน,และลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ พรอมทั้งไดมีการประชาสัมพันธ,ขอความรวมมืองดเผาในที่โลงทุก
กรณี และบังคับใชกฎหมายกับผูที่ฝาฝ„นอยางเขมงวด ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ไดเฝาระวังผลกระทบจากหมอกควันขามแดน ที่มีแนวโนม
สงผลกระทบตอ จังหวัดตาก แมฮองสอน เชียงใหม และเชียงราย และจะเรงประสานขอความรวมมือประเทศเพื่อนบานในการลดและ
ควบคุมการเผาในที่โลง
สำหรับขอแนะนำแกพี่นองประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ในชวงวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ยังตองเฝา
ระวังเปUนพิเศษ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายสภาพอากาศมีความเร็วลมต่ำ ฝุนละอองสะสมไดมากขึ้น ประกอบกับยังคงพบจุด
ความรอนจำนวนมาก และลมตะวันตกเฉียงใตมีแนวโนมพัดฝุนละอองเขามาสะสมเพิ่มเติม ศกพ. ยังคงขอใหประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน เฝาระวังและติดตามสถานการณ,อยางตอเนื่อง และเตรียมความดานสาธารณสุข พรอมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่โดย
สวมใสหนากากอนามัยและอุปกรณ,ปองกันตัวเอง เมื่อออกนอกบาน โดยเฉพาะในกลุมเสี่ยง ผูปวย เด็ก ผูสูงอายุ และสตรีมีครรภ, นายศิวัช
กลาว
+++++++++++++

พญาเสือ-พยัคฆ,ไพร บุกรานเฟอร,นิเจอร,พนัสนิคม ยึดไมสาธร-ไมประดูปา
วันอังคาร ที่ 09 มีนาคม พ.ศ. 2564 https://www.banmuang.co.th/news/crime/225908
ผูสื่อขาวรายงานวา นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม สั่งการใหนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหนาหนวยเฉพาะกิจปราบปราม
พิเศษ (พยัคฆ,ไพร) นำกำลังชุดพยัคฆ,ไพร รวมกับนายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผูอำนวยการสวนยุทธการดานปองกันและปราบปราม และนาย
มงคล ไชยภักดี หัวหนาชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผูพิทักษ,อุทยานแหงชาติและสัตว,ปา (พญาเสือ) กรมอุทยานแหงชาติ สัตว,ปา และ
พันธุ,พืช ติดตามกลุมขบวนการลักลอบทำไมมีคาหายาก ที่ถูกลักลอบตัดออกจากพื้นที่ปาทางภาคเหนือ โดยประกอบกำลังกับสวนยุทธการ
ดานปองกันและปราบปราม สำนักปองกันปราบปราม และควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตว,ปา และพันธุ,พืช เจาหนาที่ศูนย,ปองกัน
และปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) เจาหนาที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 (ชลบุรี) เจาหนาที่หนวยปองการและพัฒนาปาไมบอทอง และ
หนวยปองกันรักษาปาที่ ชบ.2 (เขาพริก)
เจาหนาที่ไดขอหมายคนจากศาลจังหวัดชลบุรี เขาคนเปาหมายคือโรงคาสิ่งประดิษฐ,แหงหนึ่ง ในตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งชุดปฏิบัติการของชุดพญาเสือที่ไดแกะรอยติดตามแจงวา กลุมขบวนการลักลอบทำไมไดมีการเคลื่อนยายไมจากพื้นที่ปาทาง
ภาคเหนือมาสงใหกับโรงคาแหงนี้
จากการตรวจคนบริเวณหลังรานคา พบไมแปรรูปกองอยูจำนวนหนึ่งเตรียมสงจำหนาย โดยเปUนไมสาธร จำนวน 52 แผน ปริมาตร 1.77
ลูกบาศก,เมตร และไมประดูปาอีก 36 แผน ปริมาตร 0.56 ลูกบาศก,เมตร รวม 88 แผน ปริมาตร 2.33 ลูกบาศก,เมตร จากการสอบถามผู
ครอบครองใหการอางวา ไดรับซื้อมาจากหญิงคนหนึ่งจากทางภาคเหนือ โดยไมถูกลำเลียงเมื่อคืนที่ผานมา
เจาหนาที่จึงไดตรวจยึดไมของกลางทั้งหมด พรอมแจงขอกลาวหาตอผูครอบครองในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม 2484 นำ
เรื่องราว เอกสารหลักฐาน และผูตองหาสงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย.

'พญาเสือ-พยัคฆ,ไพร'บุกตรวจรานเฟอร,นิเจอร,ชลบุรี ซุกไมแปรรูปลอบตัดจากภาคเหนือ
วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 https://www.naewna.com/local/557891
9 มีนาคม 2564 ผูสื่อขาวรายงานวา นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม สั่งการใหนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหนาหนวย
เฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ,ไพร) นำกำลังชุดพยัคฆ,ไพร รวมกับนายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผูอำนวยการสวนยุทธการดานปองกันและ
ปราบปราม และนายมงคล ไชยภักดี หัวหนาชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผูพิทักษ,อุทยานแหงชาติและสัตว,ปา (พญาเสือ) กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตว,ปา และพันธุ,พืช ติดตามกลุมขบวนการลักลอบทำไมมีคาหายาก ที่ถูกลักลอบตัดออกจากพื้นที่ปาทางภาคเหนือ
โดยประกอบกำลังกับสวนยุทธการดานปองกันและปราบปราม สำนักปองกันปราบปราม และควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตว,ปา
และพันธุ,พืช เจาหนาที่ศูนย,ปองกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) เจาหนาที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 9 (ชลบุรี) เจาหนาที่หนวย
ปองการและพัฒนาปาไมบอทอง และหนวยปองกันรักษาปาที่ ชบ.2 (เขาพริก)
เจาหนาที่ไดขอหมายคนจากศาลจังหวัดชลบุรี เขาคนเปาหมายคือโรงคาสิ่งประดิษฐ,แหงหนึ่ง ในตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งชุดปฏิบัติการของชุดพญาเสือที่ไดแกะรอยติดตามแจงวา กลุมขบวนการลักลอบทำไมไดมีการเคลื่อนยายไมจากพื้นที่ปาทาง
ภาคเหนือมาสงใหกับโรงคาแหงนี้
จากการตรวจคนบริเวณหลังรานคา พบไมแปรรูปกองอยูจำนวนหนึ่งเตรียมสงจำหนาย โดยเปUนไมสาธร จำนวน 52 แผน ปริมาตร 1.77
ลูกบาศก,เมตร และไมประดูปาอีก 36 แผน ปริมาตร 0.56 ลูกบาศก,เมตร รวม 88 แผน ปริมาตร 2.33 ลูกบาศก,เมตร จากการสอบถามผู
ครอบครองใหการอางวา ไดรับซื้อมาจากหญิงคนหนึ่งจากทางภาคเหนือ โดยไมถูกลำเลียงเมื่อคืนที่ผานมา
เจาหนาที่จึงไดตรวจยึดไมของกลางทั้งหมด พรอมแจงขอกลาวหาตอผูครอบครองในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติปาไม 2484 นำ
เรื่องราว เอกสารหลักฐาน และผูตองหาสงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย.

ผูวาฯ อุตรดิตถ, เปLด "งานวันรณรงค, ลดไฟปา ลดหมอกควัน" ลดคา PM 2.5 รอยละ 20
สยามรัฐออนไลน, 9 มีนาคม 2564 14:47 น. ขาวทั่วไทย https://siamrath.co.th/n/225974
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 มี.ค. 64 ผูสื่อขาวรายงานวา นายผลดำธรรม ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ, เปUนประธานพิธีเปLด “งานวันรณรงค,
ลดไฟปา ลดหมอกควัน จังหวัดอุตรดิตถ, ” ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต, รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ,
พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ, นายปริญญา คุมสระพรม ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด(ทสจ.)อุตรดิตถ, กลาวรายงาน นายยุทธชัย ปทมสนธิ ผูอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ,ที่ 11 นายวิโรจน, ธีระแนว
ผูอำนวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา นายสัญญา แกวธรรมานุกูล ผูอำนวยการศูนย,ปาไมอุตรดิตถ, ตลอดจนหัวหนาสวนราชการ
ฝายพลเรือน ทหาร ตำรวจ , เจาหนาที่ในสังกัดกรมปาไม , กรมอุทยานแหงชาติ สัตว,ปา และ พันธุ,พืช , ผูนำชุมชน , ผูนำทองถิ่น , นิสิต
นักศึกษา นักเรียน และ ประชาชนในพื้นที่ เขารวมพิธีอยางพรอมเพรียง
นายปริญญา คุมสระพรม ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ, กลาววา เพื่อรณรงค,สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมุงเนนประชาสัมพันธ,และสรางความตระหนักรูใหชุมชนมีสวนรวมและรูสึกเปUนเจาของทรัพยากรใน
พื้นที่ โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมในการแกไขปญหาหมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมทั้งปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นที่แบบบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ, รวมกับ ทสจ.อุตรดิตถ, , ศูนย,ปาไมอุตรดิตถ, สำนักจัดการทรัพยากรปาไม
ที่ 3 (ลำปาง) กรมปาไม , สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ,ที่ 11 กรมอุทยานแหงชาติ สัตว,ปา และ พันธุ,พืช ไดบูรณการหนวยงานหลายภาคสวน
ไดพรอมใจกันจัดกิจกรรมและรวมเดินรณรงค,และขบวนรถยนต,พาหนะและอุปกรณ,ดับไฟปา ในระยะทาง 1.2 กม. เพื่อรณรงค,
ประชาสัมพันธ, สรางการรับรูและปลุกจิตสำนึกใหประชาชนรวมกันปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน ภายใตโครงการ “งานวันรณรงค,
ลดไฟปา ลดหมอกควัน จังหวัดอุตรดิตถ,” ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายในงานจัดใหมีกิจกรรม ประกอบดวย การเดินรณรงค,ประชาสัมพันธ,ลดปญหาหมอกควันเสนทางโดยรอบศูนย,ราชการ จัดแสดง
นิทรรศการตามมาตรการ “ชิงเก็บ” ตลอดจนการประชาสัมพันธ,เผยแพรความรูเรื่องไฟปาหมอกควัน และแจกสื่อประชาสัมพันธ,
นิทรรศการความรูในการอนุรักษ,สิ่งแวดลอมและการแปรรูปวัสดุการเกษตรและธรรมชาติเปUนบรรจุภัณฑ,จาน ชาม ถวยตาง ๆ การอัดกอน
กิ่งไมใบหญาและ วัชพืชเพื่อทำปุ‰ยหมักและการอัดฟางขาว เพื่อเปUนอาหารสัตว, และ จำหนาย นายปริญญา กลาว

ดานนายยุทธชัย ปทมสนธิ ผูอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ,ที่ 11 กลาววา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ,ที่ 11 มีพื้นที่ปาอนุรักษ,ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด 3 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ, และ จังหวัดเพชรบูรณ, ซึ่งในการบริหารจัดการการแกไขปญหาหมอก
ควันดานไฟปาปXนี้ ตองลดลง 20 % จากสถิติการเกิดไฟปาในปXที่ผานมา ตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) อีกทั้งหนวยงาน ไดมีการจัดตั้งศูนย,ประสานการปองกันและดับไฟปาในพื้นที่ปาอนุรักษ,ทั้ง 3 จังหวัด
จำนวน 12 ศูนย,
“ ปจจุบันสาเหตุการเกิดไฟปามาจากฝXมือมนุษย,แทบทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ไดเนนย้ำใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธ,เชิงรุก สรางความรูความ
เขาใจใหกับราษฎร ปลุกจิตสำนึก ความรักความหวงแหน ทรัพยากรปาไม นอกจากนี้ ยังมีการสรางเครือขาย การบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการชวยกันแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน และในปXนี้ หนวยงานไดมีโครงการเฝาระวัง
สรางแนวกันไฟสรางรายไดชุมชน ภายใตแผนงานนโยบายการฟ„Šนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งถือเปUนการสรางเครือขายในการดึง
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา ปองกันทรัพยากรปาไมและสัตว,ปาดวย “ นายยุทธชัย กลาว

รายงานพิเศษ : อุตรดิตถ,จัดกิจกรรม ‘ลดไฟปา-หมอกควัน’ รณรงค,ประชาชนรวมแกปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก‘PM2.5’
วันพุธ ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 https://www.naewna.com/local/558028
นายผล ดำธรรม ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ, เปUนประธานพิธีเปLด “งานวันรณรงค, ลดไฟปา ลดหมอกควันจังหวัดอุตรดิตถ, ” ประจำปX
งบประมาณพ.ศ. 2564 โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต, รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ, พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ,
นายปริญญา คุมสระพรมผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) จ.อุตรดิตถ, นายยุทธชัย ปทมสนธิผูอำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ,ที่ 11 นายวิโรจน, ธีระแนว ผูอำนวยการสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา และหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมพิธี
อยางพรอมเพรียง
นายปริญญา คุมสระพรม ผอ.ทส.อุตรดิตถ, กลาววา กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นเพื่อรณรงค,สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมุงเนนประชาสัมพันธ,และสรางความตระหนักรูใหชุมชนมีสวนรวมและรูสึกเปUนเจาของ
ทรัพยากรในพื้นที่ โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมในการแกไขปญหาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5รวมทั้งปญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่แบบบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ, รวมกับทส.อุตรดิตถ,, ศูนย,ปาไมอุตรดิตถ, สำนัก
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลำปาง) กรมปาไม, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ,ที่ 11 กรมอุทยานแหงชาติสัตว,ปา และพันธุ,พืช ไดบูรณาการ
หนวยงานหลายภาคสวนพรอมใจกันจัดกิจกรรมและรวมเดินรณรงค,และขบวนรถยนต,พาหนะและอุปกรณ,ดับไฟปา ในระยะทาง 1.2 กม.
เพื่อรณรงค,ประชาสัมพันธ, สรางการรับรูและปลุกจิตสำนึกใหประชาชนรวมกันปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน ภายใตโครงการ “งาน
วันรณรงค, ลดไฟปา ลดหมอกควัน จังหวัดอุตรดิตถ,” ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายในงานจัดใหมีกิจกรรม ประกอบดวย การเดินรณรงค,ประชาสัมพันธ,ลดปญหาหมอกควันเสนทางโดยรอบศูนย,ราชการ จัดแสดง
นิทรรศการตามมาตรการ “ชิงเก็บ”ตลอดจนการประชาสัมพันธ,เผยแพรความรูเรื่องไฟปาหมอกควัน และแจกสื่อประชาสัมพันธ,
นิทรรศการความรูในการอนุรักษ,สิ่งแวดลอมและการแปรรูปวัสดุการเกษตรและธรรมชาติเปUนบรรจุภัณฑ,จาน ชาม ถวยตางๆ การอัดกอน
กิ่งไมใบหญาและวัชพืชเพื่อทำปุ‰ยหมักและการอัดฟางขาวเพื่อเปUนอาหารสัตว, และจำหนาย นายปริญญา กลาว
ดานนายยุทธชัย ปทมสนธิ ผูอำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ,ที่ 11 กลาววา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ,ที่ 11มีพื้นที่ปาอนุรักษ,ในความ
รับผิดชอบทั้งหมด 3 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ, และจังหวัดเพชรบูรณ,ซึ่งในการบริหารจัดการการแกไขปญหาหมอก
ควันดานไฟปาปXนี้ ตองลดลง 20% จากสถิติการเกิดไฟปาในปXที่ผานมาตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม นายวราวุธ ศิลปอาชา อีกทั้งหนวยงาน ไดมีการจัดตั้งศูนย,ประสานการปองกันและดับไฟปาในพื้นที่ปาอนุรักษ,ทั้ง 3 จังหวัด
จำนวน 12 ศูนย,

“ปจจุบันสาเหตุการเกิดไฟปามาจากฝXมือมนุษย,แทบทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น ไดเนนย้ำใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธ,เชิงรุก สรางความรูความ
เขาใจใหกับราษฎร ปลุกจิตสำนึก ความรักความหวงแหน ทรัพยากรปาไม นอกจากนี้ ยังมีการสรางเครือขาย การบูรณาการระหวาง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการชวยกันแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน และในปXนี้ หนวยงานไดมีโครงการเฝาระวัง
สรางแนวกันไฟสรางรายไดชุมชน ภายใตแผนงานนโยบายการฟ„Šนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งถือเปUนการสรางเครือขายในการดึง
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษา ปองกันทรัพยากรปาไมและสัตว,ปาดวย” นายยุทธชัย กลาว

