
สรุปข�าวประจําวันท่ี 28 ก.พ. 66 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- ปลัดทส.นํากมธ.ปภ.แก�ไฟป�า (ข�าวสด วันท่ี 1 มีนาคม 2566 หน�า 12) 

-  เร�งดับไหม�ป�าลําปางเผาวอด45ไร� ตัวการฝุ�นพุ�ง7วัน-กระทบสุขภาพ (มติชน วันท่ี 28 กุมภาพันธ3 2566 หน�า 1,12) 

ข�าวเว็บไซต! 

- ปลัดกระทรวงทรัพย3ฯ นํา กมธ.ปภ.สภาผู�แทนฯ ลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ3แก�ป<ญหาไฟป�าเชียงใหม�และภาคเหนือ 

ผู�จัดการออนไลน3 27 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/local/detail/9660000018959 

- "ปลัดฯ จตุพร" นํากรรมาธิการ ปภ. ลงพ้ืนท่ีติดตามการแก�ไขป<ญหาไฟป�า หมอกควัน 

banmuang วันจันทร3 ท่ี 27 กุมภาพันธ3 พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/relation/318097 

- ประธาน กมธ.ปภ.ห�วงอากาศแล�งหวั่นเกิดไฟป�าเชียงใหม� ซํ้าเติม PM 2.5 

naewna วันจันทร3 ท่ี 27 กุมภาพันธ3 พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/local/713885 

- ‘ยุทธพงศ3’ นําคณะกมธ.ปภ.บินเชียงใหม�ติดตาม PM 2.5 

‘ยุทธพงศ3 จรัสเสถียร’ นําคณะ กมธ.ปภ .บินเชียงใหม� ติดตามป<ญหาฝุ�น PM 2.5 เร�งตรวจสอบมาตรการและความพร�อม 
ห�วงอากาศแล�งหวั่นเกิดไฟป�า 

dailynews 27 กุมภาพันธ3 2566 https://www.dailynews.co.th/news/2042516/ 

- กมธ.ปภ.สภา ถกหน�วยงาน ตรวจความพร�อมรับมือภัยแล�ง ไฟป�า พีเอ็ม 2.5 ภาคเหนือ 

bangkokbiznews 27 ก.พ. 2566 https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1055302 
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ปลัดกระทรวงทรัพย3ฯ นํา กมธ.ปภ.สภาผู�แทนฯ ลงพ้ืนท่ีติดตามสถานการณ3แก�ป<ญหาไฟป�าเชียงใหม�และภาคเหนือ 

ผู�จัดการออนไลน3 27 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/local/detail/9660000018959 

เชียงใหม� - ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมนํารับคณะกรรมาธิการการปbองกันและบรรเทาผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู�แทนราษฎร พร�อมพาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการแนวทางการปbองกันและแก�ไขป<ญหา
ไฟป�า หมอกควัน และฝุ�นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ระบุภาพรวมสถานการณ3มีแนวโน�มดีข้ึน วอนทุกคน
ร�วมมือหยุดเผา 

วันนี้ (27 ก.พ. 66) นายจตุพร บุรุษพัฒน3 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ปกท.ทส.) พร�อมด�วยคณะ
ผู�บริหารหน�วยงานในสังกัด ทส.ให�การต�อนรับคณะกรรมาธิการการปbองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสา
ธารณภัย (กมธ.ปภ.) สภาผู�แทนราษฎร นําโดย นายยุทธพงศ3 จรัสเสถียร ประธาน กมธ.ปภ. ในการตรวจเยี่ยมการบริหาร
จัดการแนวทางการปbองกันและแก�ไขป<ญหาไฟป�า หมอกควัน และฝุ�นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ณ ศูนย3
ปฏิบัติการแก�ไขป<ญหาไฟป�าและหมอกควัน (ส�วนหน�า ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม� 

โดยได�บรรยายสรุปถึงสถานการณ3ป<จจุบันของพ้ืนท่ีในภาพรวมว�ามีแนวโน�มท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะจุดความร�อน หรือ Hotspot ท่ี
น�อยลงในหลายพ้ืนท่ีผ�านการบูรณาการการเฝbาระวังร�วมกันอย�างเข�มข�นของศูนย3ปฏิบัติการแก�ไขป<ญหาไฟป�าและหมอกควัน 
(ส�วนหน�า ภาคเหนือ) ร�วมกับทางจังหวัดและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องประกอบกับการนําเทคโนโลยีและอากาศยานมาช�วยเสริม
ภารกิจดับไฟป�า ทําให�สามารถปฏิบัติการได�อย�างรวดเร็ว รวมถึงการเตรียมความพร�อมท้ังในด�านอุปกรณ3 เครื่องมือ และ
กําลังพลเพ่ือเข�าควบคุมและดับไฟป�าได�อย�างทันท�วงที 

จากนั้น ปกท.ทส.ได�นําคณะกรรมาธิการการปbองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย พร�อมด�วย นาย
นิรัตน3 พงษ3สิทธิถาวร ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� ข้ึนตรวจสภาพพ้ืนท่ีทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร3ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และตรวจเยี่ยมความพร�อมการเตรียมการปbองกันไฟป�าของสถานีควบคุมไฟป�าดอยอิน
ทนนท3 ณ อุทยานแห�งชาติดอยอินทนนท3 ต.บ�านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม� โดยได�พบปะพูดคุยกับผู�นําชุมชนในพ้ืนท่ีและ
ตรวจเยี่ยมให�กําลังใจแก�เจ�าหน�าท่ีประจําสถานีดับไฟป�า พร�อมขอความร�วมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีให�ร�วมกันหยุดการเผา
เพ่ือลดผลกระทบท้ังต�อสุขภาพอนามัย และผลกระทบต�อการท�องเท่ียวเพ่ือประโยชน3ของพ่ีน�องประชาชนในพ้ืนท่ีเอง 

 



 

 
"ปลัดฯ จตุพร" นํากรรมาธิการ ปภ. ลงพ้ืนท่ีติดตามการแก�ไขป<ญหาไฟป�า หมอกควัน 

banmuang วันจันทร3 ท่ี 27 กุมภาพันธ3 พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/relation/318097 

"ปลัดฯ จตุพร" นํากรรมาธิการ ปภ. ลงพ้ืนท่ีติดตามการแก�ไขป<ญหาไฟป�า หมอกควัน 

และฝุ�น PM2.5 จ.เชียงใหม� “วอนประชาชนช�วยกันหยุดการเผา เพ่ือเราทุกคน” 

นายจตุพร บุรุษพัฒน3 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ปกท.ทส.) พร�อมด�วยคณะผู�บริหารหน�วยงานใน
สังกัด ทส. ให�การต�อนรับคณะกรรมาธิการการปbองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (กมธ.ปภ.) 
สภาผู�แทนราษฎร นําโดยนายยุทธพงศ3 จรัสเสถียร ประธาน กมธ.ปภ. ในการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการแนวทางการ
ปbองกันและแก�ไขป<ญหาไฟป�า หมอกควัน และฝุ�นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ณ ศูนย3ปฏิบัติการแก�ไข
ป<ญหาไฟป�าและหมอกควัน (ส�วนหน�า ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม� โดยได�บรรยายสรุปถึงสถานการณ3ป<จจุบันของพ้ืนท่ีในภาพรวม
ว�า มีแนวโน�มท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะจุดความร�อน หรือ Hotspot ท่ีน�อยลงในหลายพ้ืนท่ี ผ�านการบูรณาการการเฝbาระวังร�วมกัน
อย�างเข�มข�นของศูนย3ปฏิบัติการแก�ไขป<ญหาไฟป�าและหมอกควัน (ส�วนหน�า ภาคเหนือ) ร�วมกับทางจังหวัดและหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง ประกอบกับการนําเทคโนโลยีและอากาศยานมาช�วยเสริมภารกิจดับไฟป�า ทําให�สามารถปฏิบัติการได�อย�างรวดเร็ว 
รวมถึงการเตรียมความพร�อมท้ังในด�านอุปกรณ3 เครื่องมือ และกําลังพลเพ่ือเข�าควบคุมและดับไฟป�าได�อย�างทันท�วงที  

จากนั้น ปกท.ทส. ได�นําคณะกรรมาธิการการปbองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย พร�อมด�วย 
นายนิรัตน3 พงษ3สิทธิถาวร ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� ข้ึนตรวจสภาพพ้ืนท่ีทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร3ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และตรวจเยี่ยมความพร�อมการเตรียมการปbองกันไฟป�าของสถานีควบคุมไฟป�าดอยอิน
ทนนท3 ณ อุทยานแห�งชาติดอยอินทนนท3 ต.บ�านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม� โดยได�พบปะพูดคุยกับผู�นําชุมชนในพ้ืนท่ี และ
ตรวจเยี่ยมให�กําลังใจแก�เจ�าหน�าท่ีประจําสถานีดับไฟป�า พร�อมขอความร�วมมือจากประชาชนในพ้ืนท่ีให�ร�วมกันหยุดการเผา 
เพ่ือลดผลกระทบท้ังต�อสุขภาพอนามัย และผลกระทบต�อการท�องเท่ียว เพ่ือประโยชน3ของพ่ีน�องประชาชนในพ้ืนท่ีเอง 

 

 

 

 

 

 



    

 

ประธาน กมธ.ปภ.ห�วงอากาศแล�งหวั่นเกิดไฟป�าเชียงใหม� ซํ้าเติม PM 2.5 

วันจันทร3 ท่ี 27 กุมภาพันธ3 พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/local/713885 

"ยุทธพงศ3"ประธาน กมธ.ปภ.ห�วงอากาศแล�งหวั่นเกิดไฟป�าเชียงใหม� ซํ้าเติม PM 2.5 รุดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบมาตรการ และ

ความพร�อม 

เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ3 2566 นายยุทธพงศ3 จรัสเสถียร ประธานคณะกรรมาธิการปbองกัน และบรรเทาผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติ และสาธารณภัย (ปภ.) พร�อมด�วยคณะกมธ.ปภ. สภาผู�แทนราษฎร กล�าวว�า จากสถานการณ3ฝุ�น PM 2.5 ท่ีทวี

ความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในช�วงเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปn จะมีความกดอากาศตํ่าและมวลอากาศเย็น จึงทําให�

เกิดป<ญหามลพิษทางอากาศสูง และกําลังส�งผลกระทบต�อสุขภาพของพ่ีน�องประชาชน 

นายยุทธพงศ3 กล�าวต�ออีกว�า จากสถานการณ3เลวร�ายด�านฝุ�น PM 2.5 ท่ีเกิดข้ึนในช�วงนี้ อากาศแห�งแล�งอาจทําให�เกิดไฟไหม�

ป�าได�ง�าย จังหวัดเชียงใหม�ถือเปoนจังหวัดท่ีมีนักท�องเท่ียวจํานวนมาก และมีค�าฝุ�น PM 2.5 อยู�ในข้ันวิกฤตติดอันดับ 1 ใน 10 

ของโลก และมีผลต�อสุขภาพของประชาชนและนักทักเท่ียว ทําให�ตนและคณะกมธ.ปภ.มีความกังวลและห�วงใย จึงเดินทางลง

พ้ืนท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยมสถานการณ3ไฟป�า หมอกควัน ณ ศูนย3ปฏิบัติการแก�ไขป<ญหาไฟป�าและหมอกควัน (ส�วนหน�าภาคเหนือ) 

จังหวัดเชียงใหม� ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม� เพ่ือหารือ แนวทางปbองกั งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรเพียงพอหรือไม� และ

ตรวจเช็คความพร�อม อุปกรณ3และเครื่องมือในการรองรับไฟป�า และจุดฮอตสปอต( ค�าความร�อน)ครอบคลุมหรือไม�  ในเขต

จังหวัดเชียงใหม�และภาคเหนือ โดยมีหลายหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ท้ังปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดีและหัวหน�าส�วนราชการ 

อาทิเช�น นายจตุพร บุรุษพัฒน3 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม



ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ<qง นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�า

ไม� นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน�าอุทยานแห�งชาติดอยอินทนนท3 และนายนิรัตน3 พงษ3สิทธิถาวร ผู�ว�าราชการจังหวัด

เชียงใหม� เพ่ือหารือแนวทางปbองกันและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให�เพียงพอ นอกจากนี้ทาง คณะ กมธ.ปภ.ข้ึน

เฮลิคอปเตอร3เพ่ือให�เห็นภาพมุมสูงเพ่ือเห็นสภาพพ้ืนท่ีและแนวปbองกันไฟป�า ณ อุทยานแห�งชาติดอยอินทนนท3 

จากการลงพ้ืนท่ีในครั้งนี้ ตนในฐานะประธานคณะ กมธ.ปภ.และคณะ กมธ.ปภ.เห็นว�าป<จจุบันหน�วยงานภาครัฐมีการเตรียม

ความพร�อมในการดับไฟป�า อย�างมีประสิทธิภาพ มากข้ึนมีกําลังพลและมีหน�วยอาสาดับไฟป�ามีจุดฮอตสปอตกระจาย

ครอบคลุม ท้ังเลยเพ่ือร�วมมือกันแก�ไขป<ญหามลพิษทางอากาศและ PM 2.5 อย�างจริงจัง 

"แม�วันนี้ป<ญหา PM 2.5 จะมีสาเหตุมาจากหลายป<จจัย ไม�ว�ารถยนต3 อุตสาหกรรม การเผา หรือแม�แต�การเผาจากประเทศ

เพ่ือนบ�าน แต�สิ่งท่ี คณะ กมธ.ปภ.นี้ตระหนักเสมอ เพ่ือควบคุมไม�ให�สถานการณ3เลวร�ายมากกว�าท่ีเปoนอยู� คือความเข�าใจของ

ชาวบ�านหยุดเผา คืนสุขภาพดีในระยะยาว ความพร�อมในการปbองกันและบรรเทาก�อนเกิดเหตุ ถือเปoนหน�าท่ีของ กมธ.ปภ." 

นายยุทธพงศ3 กล�าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

‘ยุทธพงศ3’ นําคณะกมธ.ปภ.บินเชียงใหม�ติดตาม PM 2.5 

‘ยุทธพงศ3 จรัสเสถียร’ นําคณะ กมธ.ปภ .บินเชียงใหม� ติดตามป<ญหาฝุ�น PM 2.5 เร�งตรวจสอบมาตรการและความพร�อม 

ห�วงอากาศแล�งหวั่นเกิดไฟป�า 

dailynews 27 กุมภาพันธ3 2566 https://www.dailynews.co.th/news/2042516/ 

เม่ือวันท่ี 27 ก.พ. ท่ีศูนย3ปฏิบัติการแก�ไขป<ญหาไฟป�าและหมอกควัน (ส�วนหน�าภาคเหนือ) จ.เชียงใหม� นายยุทธพงศ3 จรัส

เสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย (พท.) ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปbองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติ และสาธารณภัย (ปภ.) สภาผู�แทนราษฎร พร�อมด�วยคณะ กมธ.ปภ. โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน3 ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ<qง (ทช.) น.ส.

ปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ 

หัวหน�าอุทยานแห�งชาติดอยอินทนนท3 และนายนิรัตน3 พงษ3สิทธิถาวร ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� เพ่ือหารือแนวทางปbองกัน

และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให�เพียงพอ และข้ึนเฮลิคอปเตอร3เพ่ือให�เห็นภาพมุมสูง เพ่ือเห็นสภาพพ้ืนท่ีและแนว

ปbองกันไฟป�า บริเวณอุทยานแห�งชาติดอยอินทนนท3  

นายยุทธพงศ3 กล�าวว�า จากสถานการณ3ฝุ�น PM 2.5 ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในช�วงเดือน ธ.ค.-มี.ค. ของทุกปn จะ

มีความกดอากาศตํ่าและมวลอากาศเย็น จึงทําให�เกิดป<ญหามลพิษทางอากาศสูง และกําลังส�งผลกระทบต�อสุขภาพของพ่ีน�อง

ประชาชน จากสถานการณ3เลวร�ายด�านฝุ�น PM 2.5 ท่ีเกิดข้ึนในช�วงนี้ อากาศแห�งแล�งอาจทําให�เกิดไฟไหม�ป�าได�ง�าย ซ่ึง จ.

เชียงใหม� ถือเปoนจังหวัดท่ีมีนักท�องเท่ียวจํานวนมาก และมีค�าฝุ�น PM 2.5 อยู�ในข้ันวิกฤติติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และมี

ผลต�อสุขภาพของประชาชนและนักทักเท่ียว ทําให�ตนและคณะ กมธ.ปภ. มีความกังวลและห�วงใย จึงเดินทางลงพ้ืนท่ีเพ่ือ

ตรวจเยี่ยมสถานการณ3ไฟป�าหมอกควัน 

นายยุทธพงศ3 กล�าวว�า จากการลงพ้ืนท่ีในครั้งนี้ ตนฐานะประธานคณะ กมธ.ปภ. และคณะ กมธ.ปภ. เห็นว�า ป<จจุบัน

หน�วยงานภาครัฐมีการเตรียมความพร�อมในการดับไฟป�าอย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีกําลังพลและมีหน�วยอาสาดับไฟป�ามี

จุดฮอตสปอตกระจายครอบคลุม ท้ังเลยเพ่ือร�วมมือกันแก�ไขป<ญหามลพิษทางอากาศและ PM 2.5 อย�างจริงจัง แม�วันนี้

ป<ญหา PM 2.5 จะมีสาเหตุมาจากหลายป<จจัย ไม�ว�ารถยนต3 อุตสาหกรรม การเผา หรือแม�แต�การเผาจากประเทศเพ่ือนบ�าน 

แต�สิ่งท่ีคณะ กมธ.ปภ.นี้ตระหนักเสมอ เพ่ือควบคุมไม�ให�สถานการณ3เลวร�ายมากกว�าท่ีเปoนอยู� คือทําความเข�าใจของชาวบ�าน

หยุดเผา คืนสุขภาพดีในระยะยาว ความพร�อมในการปbองกันและบรรเทาก�อนเกิดเหตุ ถือเปoนหน�าท่ีของ กมธ.ปภ. 



 

    

กมธ.ปภ.สภา ถกหน�วยงาน ตรวจความพร�อมรับมือภัยแล�ง ไฟป�า พีเอ็ม 2.5 ภาคเหนือ 

bangkokbiznews 27 ก.พ. 2566 https://www.bangkokbiznews.com/news/news-update/1055302 

"ยุทธพงศ3" ประธาน กมธ.ปภ.สภาฯ นําคณะลงพ้ืนท่ีเชียงใหม� ประชุมร�วมหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ตรวจความพร�อมรับมือภัย

แล�ง ไฟป�า ฝุ�นพีเอ็ม 2.5 ภาคเหนือ ก�อนเข�าสู�หน�าแล�ง 

คณะกรรมาธิการปbองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย สภาผู�แทนราษฎร (กมธ.ปภ.) นําโดยนาย

ยุทธพงศ3 จรัสเสถียร ประธาน กมธ.พร�อมคณะ กมธ.ลงพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม� เพ่ือตรวจเยี่ยมหน�วยงานท่ีดูแลสถานการณ3ไฟ

ป�า หมอกควัน ณ ศูนย3ปฏิบัติการแก�ไขป<ญหาไฟป�าและหมอกควัน (ส�วนหน�าภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม� ตําบลสุเทพ อําเภอ

เมืองเชียงใหม� พร�อมท้ังประชุมหารือกับผู�บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และหลายหน�วยงานท่ี

เก่ียวข�องในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ประกอบด�วย นายจตุพร บุรุษพัฒน3 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ  นายอรรถพล  เจริญ

ชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ<qง นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายสุรชัย อจล

บุญ อธิบดีกรมป�าไม� นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน�าอุทยานแห�งชาติดอยอินทนนท3 และนายนิรัตน3 พงษ3สิทธิถาวร ผู�ว�า

ราชการจังหวัดเชียงใหม�   

ท่ีประชุมได�หารือ ถึงแนวทางปbองกันและแก�ป<ญหา งบประมาณท่ีได�รับจัดสรรเพียงพอหรือไม� รวมท้ังตรวจสอบความพร�อม 

อุปกรณ3และเครื่องมือในการรองรับไฟป�า และจุดฮอตสปอต(ค�าความร�อน)ครอบคลุมหรือไม� ในเขตจังหวัดเชียงใหม�และ

ภาคเหนือ ท้ังนี้ กมธ.ปภ.ได�ข้ึนเฮลิคอปเตอร3 เพ่ือดูสภาพพ้ืนท่ีและแนวปbองกันไฟป�า ณ อุทยานแห�งชาติดอยอินทนนท3  

นายยุทธพงศ3 กล�าวว�า จากสถานการณ3ฝุ�น PM 2.5 ท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในช�วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมของ

ทุกปn จะมีความกดอากาศตํ่าและมวลอากาศเย็น จึงทําให�เกิดป<ญหามลพิษทางอากาศสูง และกําลังส�งผลกระทบต�อสุขภาพ

ของพ่ีน�องประชาชน จากสถานการณ3เลวร�ายด�านฝุ�น PM 2.5 ท่ีเกิดข้ึนในช�วงนี้ อากาศแห�งแล�งอาจทําให�เกิดไฟไหม�ป�าได�

ง�าย จังหวัดเชียงใหม�ถือเปoนจังหวัดท่ีมีนักท�องเท่ียวจํานวนมาก และมีค�าฝุ�น PM 2.5 อยู�ในข้ันวิกฤติติดอันดับ 1 ใน 10 ของ

โลก และมีผลต�อสุขภาพของประชาชนและนักท�องเท่ียว คณะ กมธ.ปภ.จึงกังวลและห�วงใย   

จากการลงพ้ืนท่ีในครั้งนี้ ตน และคณะ กมธ.ปภ.เห็นว�า ป<จจุบันหน�วยงานภาครัฐมีการเตรียมความพร�อมในการดับไฟป�า 

อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีกําลังพล และมีหน�วยอาสาดับไฟป�า มีจุดฮอตสปอตกระจายครอบคลุม เพ่ือร�วมมือกันแก�ไข

ป<ญหามลพิษทางอากาศ และ PM 2.5 อย�างจริงจัง 

"แม�วันนี้ป<ญหา  PM 2.5 จะมีสาเหตุมาจากหลายป<จจัย ไม�ว�ารถยนต3 อุตสาหกรรม การเผา หรือแม�แต�การเผาจากประเทศเพ่ือน

บ�าน แต�สิ่งท่ี คณะกมธ.ปภ.ตระหนักเสมอ เพ่ือควบคุมไม�ให�สถานการณ3เลวร�ายมากกว�าท่ีเปoนอยู� คือความเข�าใจของชาวบ�านหยุด

เผา คืนสุขภาพดีในระยะยาว ความพร�อมในการปbองกันและบรรเทาก�อนเกิดเหตุ ถือเปoนหน�าท่ีของ กมธ.ปภ." นายยุทธพงศ3 กล�าว 


