
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 10 มี.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

- เข�ม5จว.เหนือ ไฟป�าวิกฤต (ข�าวสด 10 มีนาคม 2564 หน�า 1,12) 

- หมอกควันเหนือรุนแรงข้ึน (ไทยโพสต0 10 มีนาคม 2564 หน�า 1,2) 
 

ข�าวเว็บไซต+ 

ทส.เร�งระงับเหตุป3องกันไฟป�า แก�ป4ญหาหมอกควันในพ้ืนท่ี 17 จ.ภาคเหนือ  (ไทยรัฐ 9 มีนาคม 2564) 

https://www.thairath.co.th/news/local/north/2046717 

"ทส." กำชับ เร�งดำเนินการระงับเหตุป3องกันไฟป�าแก�ป4ญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ (คมชัดลึก 9 มีนาคม 2564) 

https://www.komchadluek.net/news/regional/460557 

ทส.กำชับเร�งดำเนินการระงับเหตุป3องกันไฟป�าแก�ป4ญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ (ผู�จัดการ 9 มีนาคม 2564) 

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000022737 

ทส.สั่งด�วนกรมป�าไม�ดับไฟป�าเหนือ ย้ำโทษหนักเผาป�าคุก20ปX ปรับ2ล�าน (ข�าวสด 9  มีนาคม 2564) 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6095882 

ทส. กำชับ! เร�งดำเนินการระงับเหตุป3องกันไฟป�า แก�ป4ญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ( มติชน 9 มีนาคม 2564) 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2614810 

หมอกควันเหนือรุนแรงข้ึน ( ไทยโพสต0 10 มีนาคม 2564)    

https://www.thaipost.net/main/detail/95532   

ปลัด ทส. สั่งเข�ม แม�ฮ�องสอน ตาก ลดจุดความร�อน ศกพ. แถลง17 จังหวัดภาคเหนือ สถานการณ0ป4ญหาไฟป�า หมอกควัน 
ฝุ�นละออง PM2.5 เพ่ิมสูงข้ึนต�อเนื่อง  (สยามรัฐ 9 มีนาคม 2564 )  

https://siamrath.co.th/n/225991 

พญาเสือ-พยัคฆ0ไพร บุกร�านเฟอร0นิเจอร0พนัสนิคม ยึดไม�สาธร-ไม�ประดู�ป�า  (บ�านเมือง 9 มีนาคม 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/crime/225908 

'พญาเสือ-พยัคฆ0ไพร'บุกตรวจร�านเฟอร0นิเจอร0ชลบุรี ซุกไม�แปรรูปลอบตัดจากภาคเหนือ (แนวหน�า 9 มีนาคม 2564) 

https://www.naewna.com/local/557891 

ผู�ว�าฯ อุตรดิตถ0 เปlด "งานวันรณรงค0 ลดไฟป�า ลดหมอกควัน" ลดค�า PM 2.5 ร�อยละ 20  (สยามรัฐ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ) 

https://siamrath.co.th/n/225974 

รายงานพิเศษ : อุตรดิตถ0จัดกิจกรรม ‘ลดไฟป�า-หมอกควัน’ รณรงค0ประชาชนร�วมแก�ป4ญหาฝุ�นละอองขนาดเล็ก‘PM2.5’  

(แนวหน�า 10 มีนาคม 2564) 

https://www.naewna.com/local/558028 
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หัวข้อข่าว: เข้ม5จว.เหนือ ไฟป่าวิกฤต

รหัสข่าว: C-210310037080(9 มี.ค. 64/07:57) หน้า: 1/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 75.61 Ad Value: 117,195.50 PRValue : 351,586.50 คลิป: สี่สี(x3)

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11060
วันที่: พุธ 10 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก
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ทส.เร�งระงับเหตุป�องกันไฟป�า แก�ป�ญหาหมอกควันในพ้ืนท่ี 17 จ.ภาคเหนือ 

ไทยรัฐออนไลน,  9 มี.ค. 2564   https://www.thairath.co.th/news/local/north/2046717 

ทส.เฝ�าระวังติดตามป�ญหาหมอกควัน ไฟป�า 17 จังหวัดภาคเหนือ เพ่ือไม�ให�ส�งผลกระทบกับประชาชนในเรื่องฝุ�นละออง PM 2.5 และ

สภาพสิ่งแวดล�อม พร�อมให�หน�วยงานในสังกัดเร�งดำเนินการแก�ไขวางมาตรการรับมือ 

เม่ือวันท่ี 9 มี.ค.64 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� เปLดเผยว�า กรมป�าไม�ได�เร�งดำเนินการในการแก�ไขป�ญหาไฟป�าและหมอก

ควันในพ้ืนท่ีป�าภาคเหนือ ซ่ึงในขณะนี้เข�าสู�ช�วงฤดูร�อนจึงทำให�สภาพพ้ืนท่ีป�าในภาพรวมแห�งแล�ง มีการสะสมและทับถมของเศษใบไม�แห�ง 

ซ่ึงเปUนเชื้อเพลิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ประกอบกับพ้ืนท่ีการเกษตรของเกษตรกรท่ีอยู�อาศัยทำกินในเขตพ้ืนท่ีป�าไม� มีการเก็บเก่ียว

ผลผลิตเหลือเศษวัชพืชทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรบางรายใช�วิธีการเผา เพ่ือเปUนการกำจัดเศษวัชพืชดังกล�าว 

ท้ังนี้ในปX 2564 รมว.ทส. ได�มอบนโยบายแนวทางให�หน�วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ใช�มาตรการเชิงรุก “ชิง

เก็บ” โดยได�ดำเนินการจัดทำแผนงานชิงเก็บเชื้อเพลิงท่ีอยู�ในเขตป�าไม� เพ่ือเปUนการลดความรุนแรงของไฟป�าท่ีจะเกิดข้ึน โดยต้ังเป�าหมาย

เก็บเชื้อเพลิงโดยการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนร�วมกับเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ หน�วยงานต�างๆ ในพ้ืนท่ีร�วมกันดำเนินการ เป�าหมายให�ได�

จำนวน 1,000 ตัน ในเขต 10 จังหวัดภาคเหนือในพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณ,ไฟป�ารุนแรง และจนถึงป�จจุบันสามารถดำเนินการเก็บลดเชื้อเพลิง

ได�เกินเป�าหมาย มากเกือบเท�าตัวและยังคงดำเนินการต�อเนื่องตามแผนงานต�อไปจนกว�าจะหมดฤดูไฟป�าปX 2564 นี้ 

นายอดิศร นุชดำรงค, อธิบดีกรมป�าไม� ได�สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือแก�ป�ญหาและควบคุมสถานการณ, โดยกรมป�าไม�ได�วางแผน

ปฏิบัติการป�องกันและแก�ไขป�ญหาไฟป�า โดยใช�มาตรการเตรียมพร�อม 1.การบริหารจัดการเชื้อเพลิง 2.ทำแนวกันไฟ 3.จัดเตรียมกำลัง

เจ�าหน�าท่ี อุปกรณ, จากหน�วยงานภายในพ้ืนท่ี 4.จัดเจ�าหน�าท่ีในการออกลาดตระเวนเพ่ือเฝ�าระวัง ดับไฟป�า 5.ต้ังศูนย,อำนวยการป�องกัน

และแก�ไขป�ญหาไฟป�า กรมป�าไม� (War Room) 6.แจ�งจุดความร�อนพร�อมท้ังสั่งการผ�านแอปพลิเคชันพิทักษ,ไพร และการใช�เทคโนโลยีด�าน

ต�างๆ มาช�วย รวมถึงการใช�เฮลิคอปเตอร,ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมาใช�ในการปฏิบัติงานให�สัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด 

ในการติดตามสถานการณ, นอกจากการวางมาตรการในการรับมือข�างต�น ยังมีการบังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัดกับผู�ลักลอบเผาป�า ซ่ึงผู�ท่ี

กระทำผิดจะมีโทษจำคุกต้ังแต� 4 ปX ถึง 20 ปX และมีโทษปรับต้ังแต� 4 แสนบาท ถึง 2 ล�านบาท หรือมีโทษท้ังจำท้ังปรับ ซ่ึงจากการรายงาน

สถานการณ,ไฟป�าของวันท่ี 8 มีนาคม 64 พบจุดความร�อนท่ัวประเทศท้ังหมด 1,833 จุด อยู�ในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติภาคเหนือ 492 จุด โดย

จุดความร�อนมากสุดอยู�ท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน 119 จุด จึงได�มีการสั่งการให�เจ�าหน�าท่ีชุดปฏิบัติการป�องกันและควบคุมไฟป�าชุดเหยี่ยวไฟจาก

พ้ืนท่ีอ่ืนสับเปลี่ยนย�ายกำลังเข�าบูรณาการควบคุมไฟป�าเปUนการเร�งด�วนแล�ว โดยให�เน�นการประสานความร�วมมือกับองค,กรปกครองท�องถ่ิน

เตรียมความพร�อมในการเข�าควบคุมและป�องกันไม�ให�เกิดการลุกลามขยายเปUนวงกว�าง นอกจากนี้ กรมป�าไม�ขอความร�วมมือจากประชาชนหาก

พบเห็นเหตุไฟป�าสามารถแจ�งมายังสายด�วนพิทักษ,ป�า 1362 เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าไประงับเหตุได�ทันสถานการณ, 



ในส�วนสถานการณ,จุดความร�อนสะสมในเขตป�าสงวนแห�งชาติของวันนี้ โดยเฉลี่ยยังน�อยกว�าในปX 2563 จำนวน 6,884 จุด หรือน�อยกว�า 

24% ของปXท่ีแล�ว ซ่ึงยังคงต�องให�ทุกหน�วยงานภาคสนามท่ีรับผิดชอบติดตามสถานการณ,อย�างใกล�ชิด 

 

 

 

 

 

"ทส." กำชับ เร�งดำเนินการระงับเหตุป�องกันไฟป�าแก�ป�ญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

9 มีนาคม 2564 https://www.komchadluek.net/news/regional/460557 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ได�เฝ�าระวังติดตามและเข�าปฏิบัติงานในการเตรียมพร�อมรับมือกับสถานการณ,ไฟป�าท่ี

เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม� ตาก แม�ฮ�องสอน ลำปาง เชียงราย แพร� น�าน ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ, สุโขทัย กำแพงเพชร 

นครสวรรค, อุทัยธานี  พิษณุโลก เพชรบูรณ, และพิจิตร) ซ่ึงรัฐบาลได�ให�ความสำคัญต�อการแก�ป�ญหาไฟป�าและหมอกควัน เพ่ือไม�ให�ส�งผล

กระทบกับประชาชนในเรื่องของป�ญหาฝุ�นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และป�ญหาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต�อสภาพสิ่งแวดล�อม โดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�หน�วยงานในสังกัดท่ีเก่ียวข�องเร�งดำเนินการแก�ไขสถานการณ,พร�อมท้ังวางมาตรการ

เพ่ือเปUนการเตรียมพร�อมรับมือกับสถานการณ,ท่ีเกิดข้ึน 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� เปLดเผยว�า กรมป�าไม�ได�เร�งดำเนินการในการแก�ไขป�ญหาไฟป�าและหมอกควันในพ้ืนท่ีป�า

ภาคเหนือ ซ่ึงในขณะนี้เข�าสู�ช�วงฤดูร�อนจึงทำให�สภาพพ้ืนท่ีป�าในภาพรวมแห�งแล�งมีการสะสมและทับถมของเศษใบไม�แห�ง ซ่ึงเปUนเชื้อเพลิง

ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ประกอบกับพ้ืนท่ีการเกษตรของเกษตรกรท่ีอยู�อาศัยทำกินในเขตพ้ืนท่ีป�าไม� มีการเก็บเก่ียวผลผลิตเหลือเศษ

วัชพืชทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรบางรายใช�วิธีการเผา เพ่ือเปUนการกำจัดเศษวัชพืชดังกล�าว  



ท้ังนี้ ในปX 2564 รมว.ทส. ได�มอบนโยบายแนวทางให�หน�วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ใช�มาตรการเชิงรุก 

“ชิงเก็บ” โดยได�ดำเนินการจัดทำแผนงานชิงเก็บเชื้อเพลิงท่ีอยู�ในเขตป�าไม� เพ่ือเปUนการลดความรุนแรงของไฟป�าท่ีจะเกิดข้ึน โดย

ต้ังเป�าหมายเก็บเชื้อเพลิงโดยการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนร�วมกับเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ หน�วยงานต�าง ๆ ในพ้ืนท่ีร�วมกันดำเนินการ 

เป�าหมายให�ได�จำนวน 1,000 ตัน ในเขต 10 จังหวัดภาคเหนือในพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณ,ไฟป�ารุนแรง และจนถึงป�จจุบันสามารถดำเนินการ

เก็บลดเชื้อเพลิงได�เกินเป�าหมาย มากเกือบเท�าตัวและยังคงดำเนินการต�อเนื่องตามแผนงานต�อไปจนกว�าจะหมดฤดูไฟป�าปX 2564 นี้ 

ในส�วนของกรมป�าไม� นายอดิศร นุชดำรงค, อธิบดีกรมป�าไม� ได�สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือแก�ป�ญหาและควบคุมสถานการณ, โดยกรม

ป�าไม�ได�วางแผนปฏิบัติการป�องกันและแก�ไขป�ญหาไฟป�า โดยใช�มาตรการเตรียมพร�อม 

1) การบริหารจัดการเชื้อเพลิง 

2) ทำแนวกันไฟ 

3) จัดเตรียมกำลังเจ�าหน�าท่ี อุปกรณ, จากหน�วยงานภายในพ้ืนท่ี 

4) จัดเจ�าหน�าท่ีในการออกลาดตระเวน เพ่ือเฝ�าระวัง ดับไฟป�า 

5) ต้ังศูนย,อำนวยการป�องกันและแก�ไขป�ญหาไฟป�า กรมป�าไม� (War Room) 

6) แจ�งจุดความร�อนพร�อมท้ังสั่งการผ�านแอปพลิเคชันพิทักษ,ไพร และการใช�เทคโนโลยีด�านต�าง ๆ มาช�วย รวมถึงการใช� เฮลิคอปเตอร,ของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมาใช�ในการปฏิบัติงานให�สัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด 

ในการติดตามสถานการณ, นอกจากการวางมาตรการในการรับมือข�างต�น ยังมีการบังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัดกับผู�ลักลอบเผาป�า ซ่ึงผู�

ท่ีกระทำผิดจะมีโทษจำคุกต้ังแต� 4 ปX ถึง 20 ปX และมีโทษปรับต้ังแต� 4 แสนบาทถึง 2 ล�านบาท หรือมีโทษท้ังจำท้ังปรับ 

ซ่ึงจากการรายงานสถานการณ,ไฟป�าของวันท่ี 8 มีนาคม 64 พบจุดความร�อนท่ัวประเทศท้ังหมด 1,833 จุด อยู�ในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ

ภาคเหนือ 492 จุด  โดยจุดความร�อนมากสุดอยู�ท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน 119 จุด จึงได�มีการสั่งการให�เจ�าหน�าท่ีชุดปฏิบัติการป�องกันและ

ควบคุมไฟป�าชุดเหยี่ยวไฟ จากพ้ืนท่ีอ่ืนสับเปลี่ยนย�ายกำลังเข�าบูรณาการควบคุมไฟป�าเปUนการเร�งด�วนแล�ว โดยให�เน�นการประสานความ

ร�วมมือกับองค,กรปกครองท�องถ่ินเตรียมความพร�อมในการเข�าควบคุมและป�องกันไม�ให�เกิดการลุกลามขยายเปUนวงกว�าง นอกจากนี้ กรมป�า

ไม�ขอความร�วมมือจากประชาชนหากพบเห็นเหตุไฟป�าสามารถแจ�งมายังสายด�วนพิทักษ,ป�า 1362 เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าไประงับเหตุ

ได�ทันสถานการณ,  

ในส�วนสถานการณ,จุดความร�อนสะสมในเขตป�าสงวนแห�งชาติของวันนี้ โดยเฉลี่ยยังน�อยกว�าในปX 2563 จำนวน 6,884 จุด หรือน�อยกว�า 

24% ของปXท่ีแล�ว ซ่ึงยังคงต�องให�ทุกหน�วยงานภาคสนามท่ีรับผิดชอบ ติดตามสถานการณ,อย�างใกล�ชิด 

 

 



 

ทส.กำชับเร�งดำเนินการระงับเหตุป�องกันไฟป�าแก�ป�ญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

9 มี.ค. 2564 ผู�จัดการออนไลน,  https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000022737 

วันนี้ (9 มี.ค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ได�เฝ�าระวังติดตามและเข�าปฏิบัติงานในการเตรียมพร�อมรับมือกับ

สถานการณ,ไฟป�าท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด�วย เชียงใหม�, ตาก, แม�ฮ�องสอน, ลำปาง, เชียงราย, แพร�, น�าน, ลำพูน, 

พะเยา, อุตรดิตถ,, สุโขทัย, กำแพงเพชร, นครสวรรค,, อุทัยธานี, พิษณุโลก, เพชรบูรณ, และ พิจิตร ซ่ึงรัฐบาลได�ให�ความสำคัญต�อการ

แก�ป�ญหาไฟป�าและหมอกควัน เพ่ือไม�ให�ส�งผลกระทบกับประชาชนในเรื่องของป�ญหาฝุ�นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และป�ญหาผลกระทบท่ี

จะเกิดข้ึนต�อสภาพสิ่งแวดล�อม โดย ทส. ได�มอบหมายให�หน�วยงานในสังกัดท่ีเก่ียวข�องเร�งดำเนินการแก�ไขสถานการณ, พร�อมท้ังวาง

มาตรการเพ่ือเปUนการเตรียมพร�อมรับมือกับสถานการณ,ท่ีเกิดข้ึน 

ด�าน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� เปLดเผยว�า กรมป�าไม�ได�เร�งดำเนินการในการแก�ไขป�ญหาไฟป�าและหมอกควันในพ้ืนท่ีป�า

ภาคเหนือ ซ่ึงในขณะนี้เข�าสู�ช�วงฤดูร�อนจึงทำให�สภาพพ้ืนท่ีป�าในภาพรวมแห�งแล�งมีการสะสมและทับถมของเศษใบไม�แห�ง ซ่ึงเปUนเชื้อเพลิง

ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ประกอบกับพ้ืนท่ีการเกษตรของเกษตรกรท่ีอยู�อาศัยทำกินในเขตพ้ืนท่ีป�าไม� มีการเก็บเก่ียวผลผลิตเหลือเศษ

วัชพืชทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรบางรายใช�วิธีการเผา เพ่ือเปUนการกำจัดเศษวัชพืชดังกล�าว 

ท้ังนี้ ในปX 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได�มอบนโยบายแนวทางให�หน�วยงานของ ทส. ใช�มาตรการเชิงรุก “ชิงเก็บ” โดยได�

ดำเนินการจัดทำแผนงานชิงเก็บเชื้อเพลิงท่ีอยู�ในเขตป�าไม� เพ่ือเปUนการลดความรุนแรงของไฟป�าท่ีจะเกิดข้ึน โดยต้ังเป�าหมายเก็บเชื้อเพลิง

โดยการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนร�วมกับเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ หน�วยงานต�างๆ ในพ้ืนท่ีร�วมกันดำเนินการ เป�าหมายให�ได�จำนวน 1,000 ตัน 

ในเขต 10 จังหวัดภาคเหนือในพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณ,ไฟป�ารุนแรง และจนถึงป�จจุบันสามารถดำเนินการเก็บลดเชื้อเพลิงได�เกินเป�าหมาย มาก

เกือบเท�าตัวและยังคงดำเนินการต�อเนื่องตามแผนงานต�อไปจนกว�าจะหมดฤดูไฟป�าปX 2564 นี้ 

ในส�วนของกรมป�าไม� นายอดิศร นุชดำรงค, อธิบดีกรมป�าไม� ได�สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือแก�ป�ญหาและควบคุมสถานการณ, โดยกรม

ป�าไม�ได�วางแผนปฏิบัติการป�องกันและแก�ไขป�ญหาไฟป�า โดยใช�มาตรการเตรียมพร�อม 1. การบริหารจัดการเชื้อเพลิง 2. ทำแนวกันไฟ 3. 

จัดเตรียมกำลังเจ�าหน�าท่ี อุปกรณ, จากหน�วยงานภายในพ้ืนท่ี 4. จัดเจ�าหน�าท่ีในการออกลาดตระเวน เพ่ือเฝ�าระวัง ดับไฟป�า 5. ต้ังศูนย,



อำนวยการป�องกันและแก�ไขป�ญหาไฟป�า กรมป�าไม� (War Room) 6. แจ�งจุดความร�อนพร�อมท้ังสั่งการผ�านแอปพลิเคชันพิทักษ,ไพร และ

การใช�เทคโนโลยีด�านต�างๆ มาช�วย รวมถึงการใช� เฮลิคอปเตอร,ของ ทส. มาใช�ในการปฏิบัติงานให�สัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด 

ในการติดตามสถานการณ, นอกจากการวางมาตรการในการรับมือ ยังมีการบังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัดกับผู�ลักลอบเผาป�า ซ่ึงผู�ท่ี

กระทำผิดจะมีโทษจำคุกต้ังแต� 4 ปX ถึง 20 ปX และมีโทษปรับต้ังแต� 4 แสนบาทถึง 2 ล�านบาท หรือมีโทษท้ังจำท้ังปรับ ซ่ึงจากการรายงาน

สถานการณ,ไฟป�าของวันท่ี 8 มี.ค.64 พบจุดความร�อนท่ัวประเทศท้ังหมด 1,833 จุด อยู�ในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติภาคเหนือ 492 จุด โดย

จุดความร�อนมากสุดอยู�ท่ี จ.แม�ฮ�องสอน 119 จุด จึงได�มีการสั่งการให�เจ�าหน�าท่ีชุดปฏิบัติการป�องกันและควบคุมไฟป�าชุดเหยี่ยวไฟ จาก

พ้ืนท่ีอ่ืนสับเปลี่ยนย�ายกำลังเข�าบูรณาการควบคุมไฟป�าเปUนการเร�งด�วนแล�ว โดยให�เน�นการประสานความร�วมมือกับองค,กรปกครองท�องถ่ิน

เตรียมความพร�อมในการเข�าควบคุมและป�องกันไม�ให�เกิดการลุกลามขยายเปUนวงกว�าง นอกจากนี้ กรมป�าไม�ขอความร�วมมือจากประชาชน

หากพบเห็นเหตุไฟป�าสามารถแจ�งมายังสายด�วนพิทักษ,ป�า 1362 เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าไประงับเหตุได�ทันสถานการณ, 

ในส�วนสถานการณ,จุดความร�อนสะสมในเขตป�าสงวนแห�งชาติของวันนี้ โดยเฉลี่ยยังน�อยกว�าในปX 2563 จำนวน 6,884 จุด หรือน�อยกว�า 

24 เปอร,เซ็นต, ของปXท่ีแล�ว ซ่ึงยังคงต�องให�ทุกหน�วยงานภาคสนามท่ีรับผิดชอบ ติดตามสถานการณ,อย�างใกล�ชิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทส.สั่งด�วนกรมป�าไม�ดับไฟป�าเหนือ ย้ำโทษหนักเผาป�าคุก20ปX ปรับ2ล�าน 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6095882 

ทส. สั่งด�วน กรมป�าไม� เร�งแก�ไขป�ญหาไฟป�า ลดหมอกควันภาคเหนือ ย้ำคนลอบเผาป�า โทษหนัก จำคุก 4 – 20 ปX ปรับ 4 แสน – 2 ล�าน

บาท พบไฟป�าโทรสายด�วน 1362 

เม่ือวันท่ี 9 มี.ค. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) เปLดเผยว�า กรมป�าไม�ได�

เร�งดำเนินการในการแก�ไขป�ญหาไฟป�าและหมอกควันในพ้ืนท่ีป�าภาคเหนือ ซ่ึงในขณะนี้เข�าสู�ช�วงฤดูร�อนจึงทำให�สภาพพ้ืนท่ีป�าในภาพรวม

แห�งแล�งมีการสะสมและทับถมของเศษใบไม�แห�ง ซ่ึงเปUนเชื้อเพลิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ประกอบกับพ้ืนท่ีการเกษตรของเกษตรกรท่ีอยู�

อาศัยทำกินในเขตพ้ืนท่ีป�าไม� มีการเก็บเก่ียวผลผลิตเหลือเศษวัชพืชทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรบางรายใช�วิธีการเผา เพ่ือเปUนการกำจัด

เศษวัชพืชดังกล�าว 

ท้ังนี้ ในปX 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได�มอบนโยบายแนวทางให�หน�วยงานของทส. ใช�มาตรการเชิงรุก “ชิงเก็บ” โดยได�

ดำเนินการจัดทำแผนงานชิงเก็บเชื้อเพลิงท่ีอยู�ในเขตป�าไม� เพ่ือเปUนการลดความรุนแรงของไฟป�าท่ีจะเกิดข้ึน 

โดยต้ังเป�าหมายเก็บเชื้อเพลิงโดยการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนร�วมกับเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ หน�วยงานต�างๆ ในพ้ืนท่ีร�วมกันดำเนินการ 

เป�าหมายให�ได�จำนวน 1,000 ตัน ในเขต 10 จังหวัดภาคเหนือในพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณ,ไฟป�ารุนแรง และจนถึงป�จจุบันสามารถดำเนินการ

เก็บลดเชื้อเพลิงได�เกินเป�าหมาย มากเกือบเท�าตัวและยังคงดำเนินการต�อเนื่องตามแผนงานต�อไปจนกว�าจะหมดฤดูไฟป�าปX 2564 นี้ 

ในส�วนของกรมป�าไม� โดยนายอดิศร นุชดำรงค, อธิบดีกรมป�าไม� ได�สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือแก�ป�ญหาและควบคุมสถานการณ, โดย

กรมป�าไม�ได�วางแผนปฏิบัติการป�องกันและแก�ไขป�ญหาไฟป�า โดยใช�มาตรการเตรียมพร�อม 

1.การบริหารจัดการเชื้อเพลิง 2.ทำแนวกันไฟ 3.จัดเตรียมกำลังเจ�าหน�าท่ี อุปกรณ, จากหน�วยงานภายในพ้ืนท่ี 4.จัดเจ�าหน�าท่ีในการออก

ลาดตระเวน เพ่ือเฝ�าระวัง ดับไฟป�า 5.ต้ังศูนย,อำนวยการป�องกันและแก�ไขป�ญหาไฟป�า กรมป�าไม� (War Room) 6.แจ�งจุดความร�อนพร�อม

ท้ังสั่งการผ�านแอปพลิเคชันพิทักษ,ไพร และการใช�เทคโนโลยีด�านต�าง ๆ มาช�วย รวมถึงการใช� เฮลิคอปเตอร,ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมาใช�ในการปฏิบัติงานให�สัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ด�านการบังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัดกับผู�ลักลอบเผาป�า ซ่ึงผู�ท่ีกระทำผิดจะมีโทษจำคุกต้ังแต� 4 ปX ถึง 20 ปX และมีโทษ

ปรับต้ังแต� 4 แสนบาทถึง 2 ล�านบาท หรือมีโทษท้ังจำท้ังปรับ 



จากการรายงานสถานการณ,ไฟป�าในวานนี้(8มี.ค.) พบจุดความร�อนท่ัวประเทศท้ังหมด 1,833 จุด อยู�ในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติภาคเหนือ 

492 จุด โดยจุดความร�อนมากสุดอยู�ท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน 119 จุด จึงได�มีการสั่งการให�เจ�าหน�าท่ีชุดปฏิบัติการป�องกันและควบคุมไฟป�าชุด

เหยี่ยวไฟ จากพ้ืนท่ีอ่ืนสับเปลี่ยนย�ายกำลังเข�าบูรณาการควบคุมไฟป�าเปUนการเร�งด�วนแล�ว 

โดยให�เน�นการประสานความร�วมมือกับองค,กรปกครองท�องถ่ินเตรียมความพร�อมในการเข�าควบคุมและป�องกันไม�ให�เกิดการลุกลามขยาย

เปUนวงกว�าง ท้ังนี้จุดความร�อนสะสมในเขตป�าสงวนแห�งชาติของวันนี้ โดยเฉลี่ยยังน�อยกว�าในปX 2563 จำนวน 6,884 จุด หรือน�อยกว�า 

24% ของปXท่ีแล�ว แต�อย�างไรก็ตามทุกหน�วยงานภาคสนามท่ีรับผิดชอบยังคงติดตามสถานการณ,อย�างใกล�ชิด 

กรมป�าไม�ขอความร�วมมือจากประชาชนหากพบเห็นเหตุไฟป�าสามารถแจ�งมายัง “สายด�วนพิทักษ,ป�า 1362” เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�า

ไประงับเหตุได�ทันสถานการณ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทส. กำชับ! เร�งดำเนินการระงับเหตุป�องกันไฟป�า แก�ป�ญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

วันท่ี 9 มีนาคม 2564   https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2614810 

เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ได�เฝ�าระวังติดตามและเข�าปฏิบัติงานในการเตรียมพร�อมรับมือกับ

สถานการณ,ไฟป�าท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม� ตาก แม�ฮ�องสอน ลำปาง เชียงราย แพร� น�าน ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ, 

สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค, อุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ, และพิจิตร) ซ่ึงรัฐบาลได�ให�ความสำคัญต�อการแก�ป�ญหาไฟป�าและหมอก

ควัน เพ่ือไม�ให�ส�งผลกระทบกับประชาชนในเรื่องของป�ญหาฝุ�นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 และป�ญหาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต�อสภาพ

สิ่งแวดล�อม 

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�มอบหมายให�หน�วยงานในสังกัดท่ีเก่ียวข�องเร�งดำเนินการแก�ไขสถานการณ, พร�อมท้ัง

วางมาตรการเพ่ือเปUนการเตรียมพร�อมรับมือกับสถานการณ,ท่ีเกิดข้ึน 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� เปLดเผยว�า กรมป�าไม�ได�เร�งดำเนินการในการแก�ไขป�ญหาไฟป�าและหมอกควันในพ้ืนท่ีป�า

ภาคเหนือ ซ่ึงในขณะนี้เข�าสู�ช�วงฤดูร�อน จึงทำให�สภาพพ้ืนท่ีป�าในภาพรวมแห�งแล�งมีการสะสมและทับถมของเศษใบไม�แห�ง ซ่ึงเปUนเชื้อเพลิง

ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

นายชีวะภาพกล�าวว�า ประกอบกับพ้ืนท่ีการเกษตรของเกษตรกรท่ีอยู�อาศัยทำกินในเขตพ้ืนท่ีป�าไม� มีการเก็บเก่ียวผลผลิตเหลือเศษวัชพืช

ทางการเกษตร โดยมีเกษตรกรบางรายใช�วิธีการเผา เพ่ือเปUนการกำจัดเศษวัชพืชดังกล�าว 

ท้ังนี้ ในปX 2564 รมว.ทส.ได�มอบนโยบายแนวทางให�หน�วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ใช�มาตรการเชิงรุก “ชิง

เก็บ” โดยได�ดำเนินการจัดทำแผนงานชิงเก็บเชื้อเพลิงท่ีอยู�ในเขตป�าไม� เพ่ือเปUนการลดความรุนแรงของไฟป�าท่ีจะเกิดข้ึน 

โดยต้ังเป�าหมายเก็บเชื้อเพลิงโดยการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนร�วมกับเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ หน�วยงานต�างๆ ในพ้ืนท่ีร�วมกันดำเนินการ 

เป�าหมายให�ได�จำนวน 1,000 ตัน ในเขต 10 จังหวัดภาคเหนือในพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณ,ไฟป�ารุนแรง 

และจนถึงป�จจุบันสามารถดำเนินการเก็บลดเชื้อเพลิงได�เกินเป�าหมาย มากเกือบเท�าตัวและยังคงดำเนินการต�อเนื่องตามแผนงานต�อไป

จนกว�าจะหมดฤดูไฟป�าปX 2564 นี้ 

ในส�วนของกรมป�าไม� นายอดิศร นุชดำรงค, อธิบดีกรมป�าไม� ได�สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือแก�ป�ญหาและควบคุมสถานการณ, โดยกรม

ป�าไม�ได�วางแผนปฏิบัติการป�องกันและแก�ไขป�ญหาไฟป�า โดยใช�มาตรการเตรียมพร�อม 1) การบริหารจัดการเชื้อเพลิง 2) ทำแนวกันไฟ 3) 

จัดเตรียมกำลังเจ�าหน�าท่ี อุปกรณ, จากหน�วยงานภายในพ้ืนท่ี 



4) จัดเจ�าหน�าท่ีในการออกลาดตระเวน เพ่ือเฝ�าระวัง ดับไฟป�า 5) ต้ังศูนย,อำนวยการป�องกันและแก�ไขป�ญหาไฟป�า กรมป�าไม� (War 

Room) 6) แจ�งจุดความร�อนพร�อมท้ังสั่งการผ�านแอปพลิเคชันพิทักษ,ไพร และการใช�เทคโนโลยีด�านต�าง ๆ มาช�วย รวมถึงการใช� 

เฮลิคอปเตอร,ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมาใช�ในการปฏิบัติงานให�สัมฤทธิ์ผลมากท่ีสุด 

ในการติดตามสถานการณ, นอกจากการวางมาตรการในการรับมือข�างต�น ยังมีการบังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัดกับผู�ลักลอบเผาป�า ซ่ึงผู�

ท่ีกระทำผิดจะมีโทษจำคุกต้ังแต� 4 ปX ถึง 20 ปX และมีโทษปรับต้ังแต� 4 แสนบาทถึง 2 ล�านบาท หรือมีโทษท้ังจำท้ังปรับ 

จากการรายงานสถานการณ,ไฟป�าของวันท่ี 8 มีนาคม 2564 พบจุดความร�อนท่ัวประเทศท้ังหมด 1,833 จุด อยู�ในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ

ภาคเหนือ 492 จุด โดยจุดความร�อนมากสุดอยู�ท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน 119 จุด จึงได�มีการสั่งการให�เจ�าหน�าท่ีชุดปฏิบัติการป�องกันและ

ควบคุมไฟป�าชุดเหยี่ยวไฟ จากพ้ืนท่ีอ่ืนสับเปลี่ยนย�ายกำลังเข�าบูรณาการควบคุมไฟป�าเปUนการเร�งด�วนแล�ว โดยให�เน�นการประสานความ

ร�วมมือกับองค,กรปกครองท�องถ่ินเตรียมความพร�อมในการเข�าควบคุมและป�องกันไม�ให�เกิดการลุกลามขยายเปUนวงกว�าง 

นอกจากนี้ กรมป�าไม�ขอความร�วมมือจากประชาชนหากพบเห็นเหตุไฟป�าสามารถแจ�งมายังสายด�วนพิทักษ,ป�า 1362 เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ี

สามารถเข�าไประงับเหตุได�ทันสถานการณ, 

ในส�วนสถานการณ,จุดความร�อนสะสมในเขตป�าสงวนแห�งชาติของวันนี้ โดยเฉลี่ยยังน�อยกว�าในปX 2563 จำนวน 6,884 จุด หรือน�อยกว�า 

24% ของปXท่ีแล�ว ซ่ึงยังคงต�องให�ทุกหน�วยงานภาคสนามท่ีรับผิดชอบ ติดตามสถานการณ,อย�างใกล�ชิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมอกควันเหนือรุนแรงข้ึน   10 มีนาคม พ.ศ. 2564 https://www.thaipost.net/main/detail/95532   

มลพิษเชียงใหม�ยังแย�ติดอันดับโลกเปUนวันท่ีสาม พบจุดความร�อนต�อเนื่องลามจากจุดเดิม สนธิกำลังเร�งปูพรมดับไฟป�า ฝุ�นจิ๋ว PM2.5 

กระทบสุขภาพ ยอดผู�ป�วยเกือบหม่ืนราย ส�วนใหญ�โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจ ตา-ผิวหนังอักเสบ ทส.ลุยระงับเหตุป�องกัน ชิงเก็บ

เชื้อเพลิงลดรุนแรง หวังบรรเทาหมอกควันใน 17 จ.ภาคเหนือ 

    วันท่ี 9 มี.ค. สถานการณ,ป�ญหาฝุ�นควันจากการเผาและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม�ยังคงรุนแรงต�อเนื่อง โดยสภาพตัวเมืองถูก

ปกคลุมด�วยหมอกควันหนาทึบตลอดท้ังวัน คุณภาพอากาศยังสูงเกินค�ามาตรฐาน ท้ังนี้ รายงานผลการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดของกรม

ควบคุมมลพิษในตำบลช�างเผือก ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง และตำบลช�างเค่ิง อำเภอแม�แจ�ม จังหวัดเชียงใหม� พบค�าฝุ�นละออง 

PM2.5 เม่ือเวลา 13.00 น. อยู�ท่ี 113 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก,เมตร (มคก./ลบ.ม.), 112 มคก./ลบ.ม., 91 มคก./ลบ.ม. และ 90 มคก./ลบ.

ม. ตามลำดับ ซ่ึงเกินค�ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. และอยู�ในระดับท่ีมีผลกระทบต�อสุขภาพ โดยท่ีบริเวณอนุสาวรีย,สามกษัตริย, อำเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม� มณฑลทหารบกท่ี 33 ร�วมกับจังหวัดเชียงใหม�และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องนำจิตอาสา พร�อมด�วยอุปกรณ,ทำการฉีดพ�น

ละอองน้ำเพ่ิมความชุ�มชื้นในอากาศ รวมท้ังล�างทำความสะอาดถนนเพ่ือบรรเทาปริมาณฝุ�นควัน และเปUนการรณรงค,เชิงสัญลักษณ,ให�

ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ,ป�ญหา 

    สำหรับจุดความร�อนท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดเชียงใหม�นั้น รายงานระบุว�า เช�าวันท่ี 9 มี.ค. พบจำนวน 211 จุด เกิดข้ึนใน 18 อำเภอ จาก

ท้ังหมด 25 อำเภอ โดยอำเภอท่ีพบมากท่ีสุดคือ อำเภอเชียงดาว 39 จุด รองลงมาคือ อำเภออมกxอย 38 จุด ท้ังนี้ พบว�าจุดความร�อนท่ี

เกิดข้ึนในระยะนี้ส�วนใหญ�เปUนจุดท่ีลุกลามจากจุดเดิม โดยในวันท่ี 9 มี.ค. พบว�ามีจุดลุกลามจากวันท่ี 8 มี.ค. มากถึง 69 จุด ท้ังหมดอยู�ใน

พ้ืนท่ีเขาสูงชันและเปUนหน�าผาสูง ท้ังนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย, ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� ได�สั่งการให�ทุกอำเภอเปLดปฏิบัติการดับไฟ

ป�าเพ่ือลมหายใจคนเชียงใหม� โดยให�สนธิกำลังอาสาสมัครดับไฟป�าประจำหมู�บ�าน บูรณาการกับเจ�าหน�าท่ีฝ�ายปกครอง องค,กรปกครอง

ส�วนท�องถ่ิน และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เร�งดับไฟป�าเพ่ือควบคุมจุดความร�อนท่ีเกิดข้ึนให�ได�โดยเร็ว เน�นเป�าหมายในพ้ืนท่ีท่ีเข�าถึงยากและ

ลุกลามในช�วงกลางคืนให�หมด 

    อย�างไรก็ตาม ป�ญหาฝุ�นควันท่ีเผชิญอยู�ในขณะนี้เกิดจากการได�รับอิทธิพลของลมตะวันตกและลมตะวันออกท่ีพัดพาฝุ�นควันจากพ้ืนท่ี

ข�างเคียงเข�าสู�เมืองเชียงใหม� และความสามารถในการระบายอากาศน�อยมาก การสะสมของฝุ�นควันข้ึน-ลงในแนวด่ิง พออากาศอุ�นฝุ�นจะ

ลอยข้ึนสูง แต�ยังไม�มีท่ีจะระบายออก พออากาศเย็นก็จะถูกกดลงมา ไม�สามารถระบายออกไปได� ขอให�ประชาชนสวมใส�หน�ากากอนามัย

ป�องกันฝุ�นควัน และรักษาสุขภาพของตนเองด�วย 

    นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย, กล�าวว�า จังหวัดเชียงใหม�สามารถบริหารจัดการได�ตามแผนท้ังการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การบูรณาการ

หน�วยงานต�างๆ ระหว�างฝ�ายของชุมชน ตำบล หมู�บ�าน และฝ�ายของเจ�าหน�าท่ี อย�างไรก็ตาม โดยสภาพของอากาศทำให�เกิดการสะสมของ



ฝุ�นควันในเขตตัวเมืองเชียงใหม� จะเห็นว�าการบริหารจัดการเม่ือพิจารณาจากจุด Hotspot จนถึงขณะนี้พ้ืนท่ี จ.เชียงใหม�เกิดข้ึนแล�วไม�เกิน 

60% เม่ือเทียบกับปXท่ีผ�านมา อย�างไรก็ตาม ป�จจัยท่ีไม�อาจควบคุมได�ท้ังสภาพอากาศและลมซ่ึงหอบเอาสิ่งต�างๆ เข�าสู�เชียงใหม� 

    ขณะท่ีศูนย,อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานสภาวะอากาศจังหวัดเชียงใหม�และภาคเหนือ มีความกดอากาศต่ำเนื่องจากมีความร�อนปก

คลุม ทำให�เปUนสาเหตุท่ีกลุ�มหมอกควันยังไม�ถูกลมระบายออกไป 

    รายงานจากกลุ�มอนามัยสิ่งแวดล�อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� ระบุจำนวนผู�ป�วยท่ีเก่ียวข�องกับมลพิษทาง

อากาศช�วงวันท่ี 1 ก.พ.-5 มี.ค.64 พบผู�ป�วยกลุ�มโรคทางเดินหายใจ กลุ�มโรคหัวใจ หลอดเลือด กลุ�มตาอักเสบ กลุ�มผิวหนังอักเสบ และกลุ�ม

อ่ืนๆ รวม 9,234 คน พร�อมเตือนประชาชนงดทำกิจกรรมกลางแจ�งและป�องกันตัวเองด�วยการสวมหน�ากากอนามัย เพ่ือป�องกันการสูดดม

ฝุ�นควันสะสมในร�างกาย 

    วันเดียวกัน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� เปLดเผยว�า กรมป�าไม�ได�เร�งดำเนินการแก�ไขป�ญหาไฟป�าและหมอกควันในพ้ืนท่ี

ป�าภาคเหนือ ขณะนี้เข�าสู�ช�วงฤดูร�อนจึงทำให�สภาพพ้ืนท่ีป�าในภาพรวมแห�งแล�ง มีการสะสมและทับถมของเศษใบไม�แห�ง เปUนเชื้อเพลิงตาม

ธรรมชาติ ประกอบกับพ้ืนท่ีการเกษตรของเกษตรกรท่ีอยู�อาศัยทำกินในเขตพ้ืนท่ีป�าไม�มีการเก็บเก่ียวผลผลิต เหลือเศษวัชพืชทาง

การเกษตร โดยมีเกษตรกรบางรายใช�วิธีการเผากำจัดเศษวัชพืช 

    ท้ังนี้ ในปX 2564 รมว.ทส.ได�มอบนโยบายแนวทางให�หน�วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมใช�มาตรการเชิงรุก “ชิง

เก็บ” โดยได�ดำเนินการจัดทำแผนงานชิงเก็บเชื้อเพลิงท่ีอยู�ในเขตป�าไม� เพ่ือเปUนการลดความรุนแรงของไฟป�าท่ีจะเกิดข้ึน ต้ังเป�าหมายเก็บ

เชื้อเพลิงโดยการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนร�วมกับเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ หน�วยงานต�างๆ ในพ้ืนท่ีร�วมกันดำเนินการ เป�าหมายให�ได�จำนวน 

1,000 ตันในเขต 10 จังหวัดภาคเหนือ ในพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณ,ไฟป�ารุนแรง และจนถึงป�จจุบันสามารถดำเนินการเก็บลดเชื้อเพลิงได�เกิน

เป�าหมาย มากเกือบเท�าตัว และยังคงดำเนินการต�อเนื่องตามแผนงานต�อไปจนกว�าจะหมดฤดูไฟป�าปX 2564 

    นายอดิศร นุชดำรงค, อธิบดีกรมป�าไม� ได�สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีเพ่ือแก�ป�ญหาและควบคุมสถานการณ, โดยกรมป�าไม�ได�วางแผน

ปฏิบัติการป�องกันและแก�ไขป�ญหาไฟป�า โดยใช�มาตรการเตรียมพร�อม 1.การบริหารจัดการเชื้อเพลิง 2.ทำแนวกันไฟ 3.จัดเตรียมกำลัง

เจ�าหน�าท่ี อุปกรณ, จากหน�วยงานภายในพ้ืนท่ี 4.จัดเจ�าหน�าท่ีในการออกลาดตระเวนเพ่ือเฝ�าระวัง ดับไฟป�า 5.ต้ังศูนย,อำนวยการป�องกัน

และแก�ไขป�ญหาไฟป�า กรมป�าไม� (War Room) 6.แจ�งจุดความร�อนพร�อมท้ังสั่งการผ�านแอปพลิเคชันพิทักษ,ไพร และการใช�เทคโนโลยีมา

ช�วย รวมถึงการใช�เฮลิคอปเตอร,ของ ทส.ปฏิบัติงานให�สัมฤทธิผลมากท่ีสุด 

    นอกจากการวางมาตรการรับมือข�างต�นยังมีการบังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัดกับผู�ลักลอบเผาป�า ซ่ึงผู�ท่ีกระทำผิดจะมีโทษจำคุกต้ังแต� 

4-20 ปX และมีโทษปรับต้ังแต� 4 แสนบาทถึง 2 ล�านบาท หรือมีโทษท้ังจำท้ังปรับ ซ่ึงจากการรายงานสถานการณ,ไฟป�าของวันท่ี 8 มี.ค.64 

พบจุดความร�อนท่ัวประเทศท้ังหมด 1,833 จุด อยู�ในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติภาคเหนือ 492 จุด มากสุดอยู�ท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน 119 จุด จึง

ได�มีการสั่งการให�เจ�าหน�าท่ีชุดปฏิบัติการป�องกันและควบคุมไฟป�าชุดเหยี่ยวไฟจากพ้ืนท่ีอ่ืน สับเปลี่ยนย�ายกำลังเข�าบูรณาการควบคุมไฟป�า

เปUนการเร�งด�วนแล�ว เน�นการประสานความร�วมมือกับองค,กรปกครองท�องถ่ิน เตรียมความพร�อมในการเข�าควบคุมและป�องกันไม�ให�เกิดการ

ลุกลามขยายเปUนวงกว�าง นอกจากนี้ กรมป�าไม�ขอความร�วมมือจากประชาชน หากพบเห็นเหตุไฟป�าสามารถแจ�งมายังสายด�วนพิทักษ,ป�า 

1362 เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีสามารถเข�าไประงับเหตุได�ทันสถานการณ,  ส�วนสถานการณ,จุดความร�อนสะสมในเขตป�าสงวนแห�งชาติของวันท่ี 9 

มี.ค. โดยเฉลี่ยยังน�อยกว�าในปX 2563 จำนวน 6,884 จุด หรือน�อยกว�า 24% ของปXท่ีแล�ว ซ่ึงยังคงต�องให�ทุกหน�วยงานภาคสนามท่ี

รับผิดชอบติดตามสถานการณ,อย�างใกล�ชิด



 

ปลัด ทส. สั่งเข�ม แม�ฮ�องสอน ตาก ลดจุดความร�อน ศกพ. แถลง17 จังหวัดภาคเหนือ สถานการณ,ป�ญหาไฟป�า หมอกควัน ฝุ�นละออง 

PM2.5 เพ่ิมสูงข้ึนต�อเนื่อง 

สยามรัฐออนไลน,  9 มีนาคม 2564  https://siamrath.co.th/n/225991 

นายจตุพร บุรุษพัฒน, ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ประชุมผ�านวีดีโอคอล กับ 5 จังหวัดภาคเหนือประกอบด�วย 

เชียงใหม� เชียงราย ลำปาง แม�ฮ�องสอน และตาก โดยย้ำให� 5 จังหวัดติดตามและเฝ�าระวังอย�างเข�มข�น โดยเฉพาะจังหวัดแม�ฮ�องสอนและ

ตาก ซ่ึงเปUนจังหวัดท่ีมีจุดความร�อนเกิดข้ึนมากท่ีสุด พร�อมสั่งการไปยังกรมป�าไม�และกรมอุทยาน สัตว,ป�าและพันธ,ุพืช ให�สวิงเจ�าหน�าท่ีไป

ช�วยเหลือ ส�วนจังหวัดอ่ืนๆ ก็อย�าชะล�าใจให�ปฏิงานอย�างเต็มท่ี เน�นย้ำเจ�าหน�าในพ้ืนท่ีดังกล�าวห�ามลาห�ามหยุด ให�เพ่ิมมาตรการตรวจควัน

ดำภายในเมือง เน�นการประชาสัมพันธ,ให�ประชาชนรับทราบท้ังสถานการณ,และการปฏิบัติตัวเรื่องสุขภาพอนามัย ท้ังนี้สถานการณ,ในปXนี้

ดีกว�าปXก�อน 30% 

นายศิวัช พงษ,เพียจันทร, โฆษกศูนย,แก�ไขป�ญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แถลงสถานการณ,ป�ญหาไฟป�า หมอกควัน และฝุ�นละออง ใน

พ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ ซ่ึงพบปริมาณ PM2.5 เพ่ิมสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากป�ญหาการเผาในท่ีโล�งในพ้ืนท่ี ด�วยสภาพ

อากาศท่ีแห�งทำให�เกิดการลุกลามของไฟได�ง�าย โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ประกอบกับสภาพอากาศและทิศทางของลมทำให�

ภาคเหนือตอนบนเกิดการสะสมของฝุ�น PM2.5 โดย ศกพ. ได�เฝ�าระวังและติดตามสถานการณ, PM2.5 อย�างใกล�ชิด 

นายศิวัช เปLดเผยว�า สถานการณ,จุดความร�อน ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS บันทึกข�อมูลเม่ือ

วันท่ี 7 มีนาคม 2564 โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค,การมหาชน) : GISTDA พบว�าในอนุภูมิภาคแม�โขง 

พบจุดความร�อนมากท่ีสุดในประเทศเมียนมา 6,029 จุด ประเทศไทย 1,817 จุด และประเทศกัมพูชา 1,729 จุด ตามลำดับ สำหรับ 17 

จังหวัดภาคเหนือ พบจุดความร�อนรวม รวม 1,505 จุด พบมากท่ีสุด จังหวัดแม�ฮ�องสอน 418 จุด ลำปาง 291 จุด และเชียงใหม� 219 จุด 

และจากข�อมูลจุดความร�อนสะสมต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม – 7 มีนาคม 2564 พบจุดความร�อนรวม 40,669 จุด ซ่ึงเม่ือวิเคราะห,ตามการใช�



ประโยชน,ท่ีดิน พบจุดความร�อนในป�าอนุรักษ, 16,564 จุด ป�าสงวนแห�งชาติ 15,646 จุด พ้ืนท่ีเกษตร 6,672 จุด พ้ืนท่ีชุมชน 1,656 จุด 

และพ้ืนท่ีริมทาง 131 จุด ตามลำดับ 

ขณะท่ีสถานการณ,ฝุ�นละออง ผลการตรวจวัด PM2.5 ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ในวันท่ี 8 มีนาคม 2564 ณ เวลา 12.00 น. ตรวจวัดได� 24 - 329 

ไมโครกรัมต�อลูกบาศก,เมตร โดยพบค�าสูงเกินเกณฑ,มาตรฐานรวม 13 พ้ืนท่ี และพบค�าสูงสุดท่ี อำเภอเมือง จังหวัดแม�ฮ�องสอน ตรวจวัดได� 

329 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก,เมตร และเม่ือวิเคราะห,สถานการณ,ฝุ�นละออง PM2.5 ต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม – 8 มีนาคม 2564 พบว�ามี

จำนวนวันท่ีฝุ�น PM2.5 เกินมาตรฐาน 64 วัน และมีค�าสูงสุด 325 ไมโครกรัมต�อลูกบาศก,เมตร ซ่ึงพบท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยการ

คาดการณ,สภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายผลกระทบของสภาพอากาศต�อการสะสมของฝุ�นละออง ในวันท่ี 8 – 14 มีนาคม 

2564 ลมท่ีพัดปกคลุมเปUนลมใต� ตะวันตกเฉียงใต� ซ่ึงเปUนลมอ�อนมีการสะสมของฝุ�นอยู�ในระดับค�อนข�างมาก 

นายศิวัช กล�าวว�า การดำเนินงานแก�ไขป�ญหาในพ้ืนท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ังในส�วนกลาง และในพ้ืนท่ีได�ดำเนินการแก�ไขป�ญหาอย�าง

ต�อเนื่อง โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีได�เกิดป�ญหาไฟป�าและจุดความร�อนจำนวนมาก ซ่ึงได�มีการประสานระดมสรรพกำลัง อุปกรณ,เครื่องมือ 

ยานพาหนะ และอากาศยาน จากท้ังในและนอกพ้ืนท่ีมาสนับสนุนการเผชิญเหตุเพ่ือเร�งควบคุมและดับไฟโดยเร็ว โดยเฉพาะในจังหวัด

แม�ฮ�องสอน ลำปาง และเชียงใหม� ได�นำเฮลิคอปเตอร,ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการบินโปรยน้ำดับไฟในพ้ืนท่ีป�า นอกจากนี้ในหลายจังหวัดได�มีการประกาศห�ามเผาโดย

เด็ดขาดจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2564 พร�อมกับดำเนินมาตรการในพ้ืนท่ีอย�างต�อเนื่อง โดยบูรณาการร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท้ัง

ภาครัฐ ภาคเอกชน หน�วยงานทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร จิตอาสา และประชาชน ในการลาดตระเวนเฝ�าระวังและป�องปรามการเผาและ

ร�วมดับไฟในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ ยังได�มีการจัดทำแนวกันไฟ ฝายชะลอน้ำเพ่ิมความชุ�มชื้นในพ้ืนท่ีเสี่ยงต�อการเกิดไฟป�า การทำกิจกรรมชิงเก็บ 

ลดเผา เพ่ือนำเศษวัสดุมาใช�ประโยชน,และลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ี พร�อมท้ังได�มีการประชาสัมพันธ,ขอความร�วมมืองดเผาในท่ีโล�งทุก

กรณี และบังคับใช�กฎหมายกับผู�ท่ีฝ�าฝ�นอย�างเข�มงวด ท้ังนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได�เฝ�าระวังผลกระทบจากหมอกควันข�ามแดน ท่ีมีแนวโน�ม

ส�งผลกระทบต�อ จังหวัดตาก แม�ฮ�องสอน เชียงใหม� และเชียงราย และจะเร�งประสานขอความร�วมมือประเทศเพ่ือนบ�านในการลดและ

ควบคุมการเผาในท่ีโล�ง 

สำหรับข�อแนะนำแก�พ่ีน�องประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ในช�วงวันท่ี 8 – 10 มีนาคม 2564 พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ยังต�องเฝ�า

ระวังเปUนพิเศษ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายสภาพอากาศมีความเร็วลมต่ำ ฝุ�นละอองสะสมได�มากข้ึน ประกอบกับยังคงพบจุด

ความร�อนจำนวนมาก และลมตะวันตกเฉียงใต�มีแนวโน�มพัดฝุ�นละอองเข�ามาสะสมเพ่ิมเติม ศกพ. ยังคงขอให�ประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

ตอนบน เฝ�าระวังและติดตามสถานการณ,อย�างต�อเนื่อง และเตรียมความด�านสาธารณสุข พร�อมท้ังปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ�าหน�าท่ีโดย

สวมใส�หน�ากากอนามัยและอุปกรณ,ป�องกันตัวเอง เม่ือออกนอกบ�าน โดยเฉพาะในกลุ�มเสี่ยง ผู�ป�วย เด็ก ผู�สูงอายุ และสตรีมีครรภ, นายศิวัช 

กล�าว 

+++++++++++++ 



 

พญาเสือ-พยัคฆ,ไพร บุกร�านเฟอร,นิเจอร,พนัสนิคม ยึดไม�สาธร-ไม�ประดู�ป�า 

วันอังคาร ท่ี 09 มีนาคม พ.ศ. 2564 https://www.banmuang.co.th/news/crime/225908 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� สั่งการให�นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าหน�วยเฉพาะกิจปราบปราม

พิเศษ (พยัคฆ,ไพร) นำกำลังชุดพยัคฆ,ไพร ร�วมกับนายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู�อำนวยการส�วนยุทธการด�านป�องกันและปราบปราม และนาย

มงคล ไชยภักดี หัวหน�าชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู�พิทักษ,อุทยานแห�งชาติและสัตว,ป�า (พญาเสือ) กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว,ป�า และ

พันธุ,พืช ติดตามกลุ�มขบวนการลักลอบทำไม�มีค�าหายาก ท่ีถูกลักลอบตัดออกจากพ้ืนท่ีป�าทางภาคเหนือ โดยประกอบกำลังกับส�วนยุทธการ

ด�านป�องกันและปราบปราม สำนักป�องกันปราบปราม และควบคุมไฟป�า กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว,ป�า และพันธุ,พืช เจ�าหน�าท่ีศูนย,ป�องกัน

และปราบปรามท่ี 1 (ภาคกลาง) เจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 9 (ชลบุรี)  เจ�าหน�าท่ีหน�วยป�องการและพัฒนาป�าไม�บ�อทอง และ

หน�วยป�องกันรักษาป�าท่ี ชบ.2 (เขาพริก) 

เจ�าหน�าท่ีได�ขอหมายค�นจากศาลจังหวัดชลบุรี เข�าค�นเป�าหมายคือโรงค�าสิ่งประดิษฐ,แห�งหนึ่ง ในตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี ซ่ึงชุดปฏิบัติการของชุดพญาเสือท่ีได�แกะรอยติดตามแจ�งว�า กลุ�มขบวนการลักลอบทำไม�ได�มีการเคลื่อนย�ายไม�จากพ้ืนท่ีป�าทาง

ภาคเหนือมาส�งให�กับโรงค�าแห�งนี้   

จากการตรวจค�นบริเวณหลังร�านค�า พบไม�แปรรูปกองอยู�จำนวนหนึ่งเตรียมส�งจำหน�าย โดยเปUนไม�สาธร จำนวน 52 แผ�น ปริมาตร 1.77 

ลูกบาศก,เมตร และไม�ประดู�ป�าอีก 36 แผ�น ปริมาตร 0.56 ลูกบาศก,เมตร รวม 88 แผ�น ปริมาตร 2.33 ลูกบาศก,เมตร จากการสอบถามผู�

ครอบครองให�การอ�างว�า ได�รับซ้ือมาจากหญิงคนหนึ่งจากทางภาคเหนือ โดยไม�ถูกลำเลียงเม่ือคืนท่ีผ�านมา 

เจ�าหน�าท่ีจึงได�ตรวจยึดไม�ของกลางท้ังหมด พร�อมแจ�งข�อกล�าวหาต�อผู�ครอบครองในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป�าไม� 2484 นำ

เรื่องราว เอกสารหลักฐาน และผู�ต�องหาส�งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย. 

 

 



 

'พญาเสือ-พยัคฆ,ไพร'บุกตรวจร�านเฟอร,นิเจอร,ชลบุรี ซุกไม�แปรรูปลอบตัดจากภาคเหนือ 

วันอังคาร ท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/local/557891 

9 มีนาคม 2564 ผู�สื่อข�าวรายงานว�า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� สั่งการให�นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าหน�วย

เฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ,ไพร) นำกำลังชุดพยัคฆ,ไพร ร�วมกับนายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู�อำนวยการส�วนยุทธการด�านป�องกันและ

ปราบปราม และนายมงคล ไชยภักดี หัวหน�าชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู�พิทักษ,อุทยานแห�งชาติและสัตว,ป�า (พญาเสือ) กรมอุทยาน

แห�งชาติ สัตว,ป�า และพันธุ,พืช ติดตามกลุ�มขบวนการลักลอบทำไม�มีค�าหายาก ท่ีถูกลักลอบตัดออกจากพ้ืนท่ีป�าทางภาคเหนือ  

โดยประกอบกำลังกับส�วนยุทธการด�านป�องกันและปราบปราม สำนักป�องกันปราบปราม และควบคุมไฟป�า กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว,ป�า 

และพันธุ,พืช เจ�าหน�าท่ีศูนย,ป�องกันและปราบปรามท่ี 1 (ภาคกลาง) เจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 9 (ชลบุรี)  เจ�าหน�าท่ีหน�วย

ป�องการและพัฒนาป�าไม�บ�อทอง และหน�วยป�องกันรักษาป�าท่ี ชบ.2 (เขาพริก) 

เจ�าหน�าท่ีได�ขอหมายค�นจากศาลจังหวัดชลบุรี เข�าค�นเป�าหมายคือโรงค�าสิ่งประดิษฐ,แห�งหนึ่ง ในตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี ซ่ึงชุดปฏิบัติการของชุดพญาเสือท่ีได�แกะรอยติดตามแจ�งว�า กลุ�มขบวนการลักลอบทำไม�ได�มีการเคลื่อนย�ายไม�จากพ้ืนท่ีป�าทาง

ภาคเหนือมาส�งให�กับโรงค�าแห�งนี้  

จากการตรวจค�นบริเวณหลังร�านค�า พบไม�แปรรูปกองอยู�จำนวนหนึ่งเตรียมส�งจำหน�าย โดยเปUนไม�สาธร จำนวน 52 แผ�น ปริมาตร 1.77 

ลูกบาศก,เมตร และไม�ประดู�ป�าอีก 36 แผ�น ปริมาตร 0.56 ลูกบาศก,เมตร รวม 88 แผ�น ปริมาตร 2.33 ลูกบาศก,เมตร จากการสอบถามผู�

ครอบครองให�การอ�างว�า ได�รับซ้ือมาจากหญิงคนหนึ่งจากทางภาคเหนือ โดยไม�ถูกลำเลียงเม่ือคืนท่ีผ�านมา  

เจ�าหน�าท่ีจึงได�ตรวจยึดไม�ของกลางท้ังหมด พร�อมแจ�งข�อกล�าวหาต�อผู�ครอบครองในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป�าไม� 2484 นำ

เรื่องราว เอกสารหลักฐาน และผู�ต�องหาส�งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย. 

 

 

 



 

ผู�ว�าฯ อุตรดิตถ, เปLด "งานวันรณรงค, ลดไฟป�า ลดหมอกควัน" ลดค�า PM 2.5 ร�อยละ 20   

 สยามรัฐออนไลน,  9 มีนาคม 2564 14:47 น.  ข�าวท่ัวไทย  https://siamrath.co.th/n/225974 

เม่ือเวลา 09.00 น. วันท่ี 9 มี.ค. 64 ผู�สื่อข�าวรายงานว�า นายผลดำธรรม ผู�ว�าราชการจังหวัดอุตรดิตถ, เปUนประธานพิธีเปLด “งานวันรณรงค, 

ลดไฟป�า ลดหมอกควัน จังหวัดอุตรดิตถ, ” ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต, รองผู�ว�าราชการจังหวัดอุตรดิตถ, 

พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ, นายปริญญา คุ�มสระพรม ผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

จังหวัด(ทสจ.)อุตรดิตถ, กล�าวรายงาน นายยุทธชัย ป�ทมสนธิ ผู�อำนวยการสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ,ท่ี 11 นายวิโรจน, ธีระแนว 

ผู�อำนวยการส�วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป�า นายสัญญา แก�วธรรมานุกูล ผู�อำนวยการศูนย,ป�าไม�อุตรดิตถ, ตลอดจนหัวหน�าส�วนราชการ

ฝ�ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ , เจ�าหน�าท่ีในสังกัดกรมป�าไม� , กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว,ป�า และ พันธุ,พืช , ผู�นำชุมชน , ผู�นำท�องถ่ิน , นิสิต 

นักศึกษา นักเรียน และ ประชาชนในพ้ืนท่ี เข�าร�วมพิธีอย�างพร�อมเพรียง 

นายปริญญา คุ�มสระพรม ผอ.ทสจ.อุตรดิตถ, กล�าวว�า เพ่ือรณรงค,ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมุ�งเน�นประชาสัมพันธ,และสร�างความตระหนักรู�ให�ชุมชนมีส�วนร�วมและรู�สึกเปUนเจ�าของทรัพยากรใน

พ้ืนท่ี โดยทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการแก�ไขป�ญหาหมอกควัน และฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมท้ังป�ญหาด�านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการและยั่งยืน ซ่ึงจังหวัดอุตรดิตถ, ร�วมกับ ทสจ.อุตรดิตถ, , ศูนย,ป�าไม�อุตรดิตถ, สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�

ท่ี 3 (ลำปาง) กรมป�าไม� , สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ,ท่ี 11 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว,ป�า และ พันธุ,พืช ได�บูรณการหน�วยงานหลายภาคส�วน 

ได�พร�อมใจกันจัดกิจกรรมและร�วมเดินรณรงค,และขบวนรถยนต,พาหนะและอุปกรณ,ดับไฟป�า ในระยะทาง 1.2 กม. เพ่ือรณรงค,

ประชาสัมพันธ, สร�างการรับรู�และปลุกจิตสำนึกให�ประชาชนร�วมกันป�องกันและแก�ไขป�ญหาหมอกควัน ภายใต�โครงการ “งานวันรณรงค, 

ลดไฟป�า ลดหมอกควัน จังหวัดอุตรดิตถ,” ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภายในงานจัดให�มีกิจกรรม ประกอบด�วย การเดินรณรงค,ประชาสัมพันธ,ลดป�ญหาหมอกควันเส�นทางโดยรอบศูนย,ราชการ จัดแสดง

นิทรรศการตามมาตรการ “ชิงเก็บ” ตลอดจนการประชาสัมพันธ,เผยแพร�ความรู�เรื่องไฟป�าหมอกควัน และแจกสื่อประชาสัมพันธ, 

นิทรรศการความรู�ในการอนุรักษ,สิ่งแวดล�อมและการแปรรูปวัสดุการเกษตรและธรรมชาติเปUนบรรจุภัณฑ,จาน ชาม ถ�วยต�าง ๆ การอัดก�อน

ก่ิงไม�ใบหญ�าและ วัชพืชเพ่ือทำปุ�ยหมักและการอัดฟางข�าว เพ่ือเปUนอาหารสัตว, และ จำหน�าย นายปริญญา กล�าว 



ด�านนายยุทธชัย ป�ทมสนธิ ผู�อำนวยการสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ,ท่ี 11 กล�าวว�า สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ,ท่ี 11 มีพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ,ในความ

รับผิดชอบท้ังหมด 3 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ, และ จังหวัดเพชรบูรณ, ซ่ึงในการบริหารจัดการการแก�ไขป�ญหาหมอก

ควันด�านไฟป�าปXนี้ ต�องลดลง 20 % จากสถิติการเกิดไฟป�าในปXท่ีผ�านมา ตามนโยบายของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) อีกท้ังหน�วยงาน ได�มีการจัดต้ังศูนย,ประสานการป�องกันและดับไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ,ท้ัง 3 จังหวัด 

จำนวน 12 ศูนย, 

“ ป�จจุบันสาเหตุการเกิดไฟป�ามาจากฝXมือมนุษย,แทบท้ังสิ้น เพราะฉะนั้น ได�เน�นย้ำให�เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,เชิงรุก สร�างความรู�ความ

เข�าใจให�กับราษฎร ปลุกจิตสำนึก ความรักความหวงแหน ทรัพยากรป�าไม� นอกจากนี้ ยังมีการสร�างเครือข�าย การบูรณาการระหว�าง

หน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข�ามามีส�วนร�วมในการช�วยกันแก�ไขป�ญหาไฟป�าหมอกควัน และในปXนี้ หน�วยงานได�มีโครงการเฝ�าระวัง

สร�างแนวกันไฟสร�างรายได�ชุมชน ภายใต�แผนงานนโยบายการฟ��นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงถือเปUนการสร�างเครือข�ายในการดึง

ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดูแลรักษา ป�องกันทรัพยากรป�าไม�และสัตว,ป�าด�วย “ นายยุทธชัย กล�าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานพิเศษ : อุตรดิตถ,จัดกิจกรรม ‘ลดไฟป�า-หมอกควัน’ รณรงค,ประชาชนร�วมแก�ป�ญหาฝุ�นละอองขนาดเล็ก‘PM2.5’ 

วันพุธ ท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/local/558028  

นายผล ดำธรรม ผู�ว�าราชการจังหวัดอุตรดิตถ, เปUนประธานพิธีเปLด “งานวันรณรงค, ลดไฟป�า ลดหมอกควันจังหวัดอุตรดิตถ, ” ประจำปX

งบประมาณพ.ศ. 2564 โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต, รองผู�ว�าราชการจังหวัดอุตรดิตถ, พ.ต.อ.โอภาส คงเมือง รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ, 

นายปริญญา คุ�มสระพรมผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) จ.อุตรดิตถ, นายยุทธชัย ป�ทมสนธิผู�อำนวยการ

สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ,ท่ี 11 นายวิโรจน, ธีระแนว ผู�อำนวยการส�วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป�า และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เข�าร�วมพิธี

อย�างพร�อมเพรียง 

นายปริญญา คุ�มสระพรม ผอ.ทส.อุตรดิตถ, กล�าวว�า กิจกรรมดังกล�าวจัดข้ึนเพ่ือรณรงค,ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมุ�งเน�นประชาสัมพันธ,และสร�างความตระหนักรู�ให�ชุมชนมีส�วนร�วมและรู�สึกเปUนเจ�าของ

ทรัพยากรในพ้ืนท่ี โดยทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการแก�ไขป�ญหาหมอกควันและฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM2.5รวมท้ังป�ญหาด�าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการและยั่งยืน ซ่ึงจังหวัดอุตรดิตถ, ร�วมกับทส.อุตรดิตถ,, ศูนย,ป�าไม�อุตรดิตถ, สำนัก

จัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 3 (ลำปาง) กรมป�าไม�, สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ,ท่ี 11 กรมอุทยานแห�งชาติสัตว,ป�า และพันธุ,พืช ได�บูรณาการ

หน�วยงานหลายภาคส�วนพร�อมใจกันจัดกิจกรรมและร�วมเดินรณรงค,และขบวนรถยนต,พาหนะและอุปกรณ,ดับไฟป�า ในระยะทาง 1.2 กม. 

เพ่ือรณรงค,ประชาสัมพันธ, สร�างการรับรู�และปลุกจิตสำนึกให�ประชาชนร�วมกันป�องกันและแก�ไขป�ญหาหมอกควัน ภายใต�โครงการ “งาน

วันรณรงค, ลดไฟป�า ลดหมอกควัน จังหวัดอุตรดิตถ,” ประจำปXงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ภายในงานจัดให�มีกิจกรรม ประกอบด�วย การเดินรณรงค,ประชาสัมพันธ,ลดป�ญหาหมอกควันเส�นทางโดยรอบศูนย,ราชการ จัดแสดง

นิทรรศการตามมาตรการ “ชิงเก็บ”ตลอดจนการประชาสัมพันธ,เผยแพร�ความรู�เรื่องไฟป�าหมอกควัน และแจกสื่อประชาสัมพันธ, 

นิทรรศการความรู�ในการอนุรักษ,สิ่งแวดล�อมและการแปรรูปวัสดุการเกษตรและธรรมชาติเปUนบรรจุภัณฑ,จาน ชาม ถ�วยต�างๆ การอัดก�อน

ก่ิงไม�ใบหญ�าและวัชพืชเพ่ือทำปุ�ยหมักและการอัดฟางข�าวเพ่ือเปUนอาหารสัตว, และจำหน�าย นายปริญญา กล�าว 

ด�านนายยุทธชัย ป�ทมสนธิ ผู�อำนวยการสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ,ท่ี 11 กล�าวว�า สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ,ท่ี 11มีพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ,ในความ

รับผิดชอบท้ังหมด 3 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ, และจังหวัดเพชรบูรณ,ซ่ึงในการบริหารจัดการการแก�ไขป�ญหาหมอก

ควันด�านไฟป�าปXนี้ ต�องลดลง 20% จากสถิติการเกิดไฟป�าในปXท่ีผ�านมาตามนโยบายของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม นายวราวุธ ศิลปอาชา อีกท้ังหน�วยงาน ได�มีการจัดต้ังศูนย,ประสานการป�องกันและดับไฟป�าในพ้ืนท่ีป�าอนุรักษ,ท้ัง 3 จังหวัด 

จำนวน 12 ศูนย, 



“ป�จจุบันสาเหตุการเกิดไฟป�ามาจากฝXมือมนุษย,แทบท้ังสิ้น เพราะฉะนั้น ได�เน�นย้ำให�เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ,เชิงรุก สร�างความรู�ความ

เข�าใจให�กับราษฎร ปลุกจิตสำนึก ความรักความหวงแหน ทรัพยากรป�าไม� นอกจากนี้ ยังมีการสร�างเครือข�าย การบูรณาการระหว�าง

หน�วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข�ามามีส�วนร�วมในการช�วยกันแก�ไขป�ญหาไฟป�าหมอกควัน และในปXนี้ หน�วยงานได�มีโครงการเฝ�าระวัง

สร�างแนวกันไฟสร�างรายได�ชุมชน ภายใต�แผนงานนโยบายการฟ��นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงถือเปUนการสร�างเครือข�ายในการดึง

ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดูแลรักษา ป�องกันทรัพยากรป�าไม�และสัตว,ป�าด�วย” นายยุทธชัย กล�าว 


