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ฉก.ทพ.35 รณรงค
ชาวบ�าน อ.ท�าสองยาง  งดเผาป8าป9องกัน PM 2.5 เกินมาตรฐาน   

 สยามรัฐออนไลน
  8 มีนาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/328986 

เม่ือวันท่ี 7 มี.ค.65 หน�วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 35 โดย ร�อย ทพ.3503 จัดกําลังพลร�วมกับ ส�วนราชการ
ชาวบ�านพ่ีน�องประชาชนในพ้ืนท่ี ปลัดอําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก, เทศบาลตําบบแม�ต�าน อ.ท�าสองยาง หน�วย 
ป9องกันรักษาป8า ตก.20 รณรงค
ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีงดการเผาป8า พืชผลทางการเกษตร และวัชพืชต�างๆ เพ่ือรณรงค

การป9องกันไฟป8า และหมอกควันโดยประชาสัมพันธ
รณรงค
ให�ประชาชนในพ้ืนท่ีงดการเผาทุกชนิด ซ่ึงมักเกิดข้ึนในช�วง
เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกป̀ สาเหตุมาจากอากาศปaด การเผาป8า เผาหญ�าข�างถนน เผาขยะหรือสิ่งเหลือใช�ใน
ชุมชน ตลอดจนการเผาวัสดุทางการเกษตร 

ซ่ึงในป̀นี้จะมีการบังคับใช�มาตรการทางกฎหมายอย�างจริงจัง หากผู�ใดฝ8าฝeนกระทําการเผาป8าหรือพืชผลทางการเกษตร 
มีโทษตามกฎหมายท้ังจําท้ังปรับ โดยได�มีการออกมาตรการ จากเดิมให�มีการควบคุมการเผา เปfนห�ามเผาทุกชนิด ไม�ว�า
จะเปfนวัชพืชในพ้ืนท่ีการเกษตร ขยะมูลฝอยทุกชนิด รวมท้ังห�ามมีการเผาป8า หากมีการจุดไฟเผาป8า หรือปล�อยให�
ลุกลามเข�าไปในเขตอุทยานแห�งชาติ เขตรักษาพันธุ
สัตว
ป8าและเขตป8าสงวนแห�งชาติ พ้ืนท่ีรักษาป8า มีความผิดตาม
กฎหมาย พรบ.ป8าไม� หากพบเห็นการเผาสามารถแจ�งเบาะแสได�ท่ีงานป9องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบล 
แม�หละ อ.ท�าสองยาง หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมจังหวัดตาก หมายเลขโทรศัพท
 191 1784 
1362 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง 

โดยประชาชนในพ้ืนท่ีและส�วนราชการ ได�เข�าใจและตระหนักถึงการเกิดมลพิษจากการเผาป8าหรือเศษขยะท่ีทําให�ก�อ
มลพิษPM 2.5 เกินมาตรฐาน ทําให�มีผลปhจจัยต�อการดํารงชีวิตประจําวัน 

 



 

เชียงใหม�ระดม เร�งดับ ไฟป8า หลังพบจุดความร�อน ปะทุ 9 จุด 

ข�าวสด 7 มี.ค. 2565  https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6927128 

เม่ือวันท่ี 7 มี.ค. 2565 นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผอ.สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ
(สบอ.)ท่ี 16 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว
ป8า และพันธุ
พืช เปaดเผยว�า น.ส.นิภาพร ไพศาล หัวหน�าอุทยานแห�งชาติออบขาน จ.เชียงใหม� รายงานว�าเจ�าหน�าท่ี
คณะทํางานชุดท่ี 13 ซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติออบขาน 

ได�รับข�อมูลจุดความร�อน( Hotspot) จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS มีจํานวน 8 จุด ในพ้ืนท่ีต.บ�านกาด 4 
จุด ต.ดอนเปา 2 จุด ในอ.แม�วาง และต.สะเมิงใต� อ.สะเมิง 2 จุด และจุดท่ีเข�าดําเนินการดับไฟต�อเนื่องจากวานนี้ 
(6มี.ค.) อีก 1 จุด ต.บ�านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม� 

โดยจัดกําลังเข�าตรวจสอบและควบคุมไฟป8าในพ้ืนท่ี พบว�าจุดท่ี 1-4 คาดว�าเปfนบริเวณเดียวกัน ต.บ�านกาด อัตรากําลัง
ประกอบด�วย หน�วยป9องกันรักษาป8าท่ี ชม.2 (ปางเติม) และสถานีควบคุมไฟป8า รวม 20นาย จุดท่ี 5-6 ส�วนท่ีต.ดอน
เปา อัตรากําลังประกอบด�วย เจ�าหน�าท่ีหน�วยพิทักษ
อุทยานแห�งชาติออบขานท่ี 2 (ทุ�งเริง) และสถานีควบคุมไฟป8าออ
บขาน รวม 15 นาย 

จุดท่ี 7 ท�องท่ีต.สะเมิงใต� อัตรากําลังประกอบด�วย เจ�าหน�าท่ีหน�วยพิทักษ
อุทยานแห�งชาติออบขานท่ี 1 (แม�สาบ) และ
สายตรวจส�วนกลางอุทยานแห�งชาติออบขาน รวม 15 นาย จุดท่ี 8 ต.สะเมิงใต� อัตรากําลังประกอบด�วย เจ�าหน�าท่ี
หน�วยพิทักษ
อุทยานแห�งชาติออบขานท่ี 2 (ทุ�งเริง) และสถานีควบคุมไฟป8าออบขาน รวม 15 นาย 

จุดท่ี 9 ต.บ�านปง (ต�อเนื่องจากวันท่ี 6 มี.ค.) อัตรากําลังประกอบด�วย สถานีควบคุมไฟป8าออบขาน สถานีควบคุมไฟป8า
ภูพิงค
 ชมรมกํานันผู�ใหญ�บ�าน รวม 15 นาย อย�างไรก็ตามกําลังเจ�าหน�าท่ีได�เข�าพ้ืนท่ีทุกจุดและอยู�ระหว�างการปฏิบัติ
หน�าท่ีอย�างเต็มกําลังความสามารถ 


