
การประชุมคณะท างานศูนย์เฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุาจังหวัดเชยีงใหม่ 

 

จังหวัดเชยีงใหม่จัดการประชุมคณะท างานศูนย์เฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหา

มลพิษหมอกควันและไฟปุาจังหวัดเชยีงใหม่ และการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ

ปุา ภายใต้ช่ือ "60 วันแหง่การเฝูาระวังและควบคุมมลพิษหมอกควันไฟปุาจังหวัดเชยีงใหม่"  

เมื่อวันที่ (11 ก.พ.58) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชยีงใหม่ นายชนะ แพ่งพบิูลย์ รองผูว้่าราชการจังหวัด

เชยีงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะท างานศูนย์เ ฉพาะกิจปูองกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟ

ปุาจังหวัดเชยีงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2558 เพื่อประเมินสถานการณป์ัญหาไฟปุาและหมอก

ควันจังหวัดเชียงใหม ่พ .ศ.2558 เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่รว่มด าเนนิงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวตลอดห้วง

ระยะเวลาของการด าเนินงานระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2558 ภายใต้ช่ือ “60 วัน

แหง่การเฝูาระวังและควบคุมหมอกควันไฟปุาจังหวัดเชยีงใหม่” 

รองผู้วา่ราชการจังหวัดเชยีงใหม่ กล่าวว่า การจัดตัง้ศูนย์เฉพาะกิจปูองกันแก้ไข

ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุาจังหวัดเชยีงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2558 ขึน้ ณ หอ้งประชุม

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ชัน้ 2 อาคารอ านวยการ ศาลา

กลางจังหวัดเชียงใหม ่พรอ้มทั้งแต่งตั้งคณะท างานประจ าศูนย์ ฯ ขึน้มาคณะหนึ่ง โดยมีการประชุมเพื่อ

ร่วมกันวิเคราะหส์ภาพปัญหาและน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจั งหวัดเชียงใหม ่ซึ่งในปี 

2557 คุณภาพอากาศจังหวัดเชยีงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2558 การปรับ

งบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด จากการฝึกอบรมเพื่อที่จะสร้างแนวกันไฟเพิ่มเติมใน 6 พืน้ที่วิกฤติที่

เกิดจุดฮอตสปอตจ านวนมากใน 6 พืน้ที่ ได้แก่ อ าเภออม ก๋อย สะเมงิ แมแ่จ่ม จอมทอง เชียงดาว และ

ฮอด ซึ่งจะท าในเขตพืน้ที่ปุาอนุรักษ์ เขตพื้นที่ปุาสงวน พื้นที่เสี่ยงต าบลที่เกิดวิกฤติในปีที่ผ่านมามีคา่เกิน 

75 เปอร์เซ็นต์ในพืน้ที่ และพร้อมจะน าภาคส่วนเอกชน มามีสว่นร่วมในการปฏิบัติการ อาทิ ชมรมเอ็นดู

โร่มอเตอร์ไซต์วบิากจังหวัดเชยีงใหม่ 

ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัดเชยีงใหม่ ประสานงานกับทาง

กองทัพอากาศ เพื่อเตรยีมการขอเครื่องบินมาสร้างความชุ่มช้ืนในอากาศ เพื่อสรา้งเชื่อม่ันให้นักท่องเที่ยว 

ในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุาตั้งแตช่่วงเดอืนมนีาคม ทุกภาคส่วนมีส่ วนร่วมการร่วมมือ

บูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุา 

ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ตัง้งบประมาณในการด าเนินการแก้ไข

ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุา หมวดโครงการรณรงคป์ระชาสัมพันธ์เพื่อสรา้งจิตส านึก และความ

ตระหนักในการดูแล รักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้ังไว้ที่ 5 ล้านบาท 

อาทิ โครงการซ้อมแผนการควบคุมไฟปุาร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการพ่นละอองน้ า เพื่ออากาศ

สดใส เชยีงใหม่ไร้หมอกควัน ด าเนินการภายในอ าเภอเมือง ตัง้แต่วันที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน 



2558 รถน้ าจ านวน 2 คัน ตดิตั้งปูายรณรงคป์ระชาสัมพันธ์การปูองกันและควบคุมปัญหาหมอกควัน

และไฟปุา โครงการจัดท าคู่มอื รณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จ านวน 20,000 เล่ม 

มอบใหทุ้กอ าเภอ โครงการฝึกอบรมวิธีการท าปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุเหลอืทิง้ทาง

การเกษตร ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งศูนย์บริการรับแจ้งเหตุ (Call Center) ร่วมกับจังหวัดเชยีงใหม่ 

หมายเลขโทรศัพท์ 053-998333 ต่อ 199 ให้บริการดับไฟไหมห้ญ้าและขยะ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

เทศบาลนครเชยีงใหม่ จัดตัง้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอก

ควัน การจัดระบบเตือนภัย จัดตัง้ศูนย์แจ้งเหตุมลพษิทางอากาศและปัญหาหมอกควัน (Call Center) เพิ่ม

สายตรวจเทศกิจ และจัดทีมดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ด าเนินโครงการปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษกิ่งไม้ใบไม้ 

แขวงทั้ง 4 ให้บริการเก็บรวบรวมกิ่งไม้ใบไม้อย่างทั่วถึงทั้ง 96 ชุมชน ควบคุมฝุุนละอองจากการก่อสร้าง 

ประสานขอค วามร่วมมือในการควบคุมฝุนุละออง จากการก่อสร้างอาคาร และการขนสง่วัสดุทางการ

ก่อสร้าง บังคับใช้กฎหมาย กรณีที่การก่อสร้างอาคาร หรอืการขนย้ายวัสดุ ก่อให้เกิดฝุนุละออง และจะมี

การจัดกิจกรรมรณรงคเ์ติมรักให้อากาศ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ณ ประตูท่าแพ มี

กิจกรรมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ า กวาดล้างถนน ไหล่ทาง ท าความสะอาดเมือง การสาธิตการตรวจควัน

ด ารถยนต์ของกลุ่มงานจราจรต ารวจภูธรจังหวัดเชยีงใหม่ การเปิดน้ าพุรอบคูเมือง 24 ช่ัวโมง เพื่อเพิ่ม

ความชุ่มช้ืนในอากาศ ทางด้านมาตรการทางกฎหมาย จัดท าประกาศเพื่อควบคุมการเผาในที่โล่ ง บังคับ

ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในกรณีฝุาฝนื หรอืไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า ในกรณีที่คุณภาพอากาศ อยู่ในระดับ

ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จัดเตรียมและแจกผ้าปิดจมูกแก่ประชาชน และกลุ่มเสี่ยง 

เชน่ เด็ก คนชรา ผู้ปุวยทางเดินหายใจ 

มณฑลทหารบกที่ 33 จัดชุดปฏิบัติ การมวลชนสัมพันธ์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ความรูค้วามเข้าใจในการปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุาแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 

กองบัญชาการเฉพาะกิจควบคุมไฟปุาละหมอกควันกองทัพภาคที่ 3 เตรียมพร้อมชุดควบคุมไฟปุา 

จังหวัดเชยีงใหม่ ได้มปีระกาศจังหวัดเชียงใหม ่ 4 ฉบับดังนี้ 1.เรื่อง ก าหนดเขต

ควบคุมไฟปุาในท้องที่จังหวัดเชียงใหม ่คอืเมื่อมีความจ าเป็นต้องเผาวัชพชืที่ดนิท ากิน ตอ้งขออนุญาตจาก

ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน ในเขตปกครองท้องที่นัน้ๆ ก่อนที่จะด าเนนิการทุกครั้ง พรอ้มจะต้องจัดท าแนวกัน

ไฟและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามไปยังพืน้ที่อื่นๆ หากราษฎรไม่แจง้ตอ่ก านันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรอืขออนุญาต

แล้วแต่ไม่จัดท าแนวกันไฟ และมิได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ของตนครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ปุา 

ให้แจ้งต่อนายอ าเภอให้ด าเนินคดีตามกฎหมายแก่ราษฎรที่ฝุาฝนื 2.เรื่อง มาตรการปูองกันการจุดไฟเผา

ปุาในพืน้ที่ จังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟปุา และใหร้าษฎรได้มสี่วนรว่มในการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา จังหวัดเชียงใหมจ่งึห้ามการเผาปุาในพืน้ที่ปุาสงวนแห่งชาติโดยเด็ดขาด 

หากมีการจุดไฟเผาปุาหรอืปล่อยใหไ้ฟลุกลามเข้าไปในเขตปุาสงวนแหง่ชาติจะต้องได้รับโทษตา ม

พระราชบัญญัติปุาไม้ 3.เรื่อง ขอความรว่มมอืในการปูองกันและควบคุมการเผาปุาและการเผาในที่โล่ง 

เพื่อเป็นการขยายผลการด าเนินงานตามวาระของจังหวัดเชียงใหม ่ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอก



ควันและไฟปุาจังหวัดเชยีงใหม่ จงึขอความร่วมมือในการปูองกันและควบคุมการเผาปุาและ เผาในที่โล่ง

แจ้ง ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทุกหน่วยงานปฏิบัติตัวเป็น

ตัวอย่างที่ดใีนการงดเผาทุกชนิดในเขตรับผดิชอบ ละควบคุมการเผาทุกชนิด 4.เรื่อง มาตรการปูองกัน

การจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร เพื่อปูองกันไม่ใหเ้กิดความเสียห ายจากการจุดไฟเผาในที่โล่งและ

พืน้ที่เกษตรและให้ราษฎรมสี่วนรว่ม จังหวัดเชียงใหมจ่งึห้ามการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรโดยเด็ดขาด 

หากมีการจุดไฟเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตรจะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.

2535 มาตรา 25 5.เรื่อง การก าหนดวันแห่งการเ ฝาูระวังและควบคุมมลพิษหมอกควันและไฟปุา

จังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว จังหวัดเชยีงใหม่จงึได้

ประกาศให้ปัญหาหมอกควันเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม ่และได้จัดใหม้ีกิจกรรมรณรงค ์ (Kick Off) 

แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟปุ าจังหวัดเชยีงใหม่ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ก าหนดชว่ง

เวลาควบคุมการเผา 60 วัน (ช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15เมษายน 2558) ภายใต้ช่ือ “60 

วันแหง่การเฝูาระวังและควบคุมมลพิษหมอกควันและไฟปุาจังหวัดเชยีงใหม่ ” ซึ่งคุณภาพอากาศจังหวัด

เชยีงใหม่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 พบปริมาณฝุนุละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมโครอน (PM10) เฉลี่ย 

24 ช่ัวโรง มีคา่ระหว่าง 81 – 85 ไมโครกรัมตอ่ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง 

จังหวัดเชยีงใหม่ จงึขอความร่วมมือในการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟ

ปุา หากพบไฟปุา ผู้ที่เ ผาปุาจะต้องถูกด าเนนิคดีตามกฎหมายทุกรายและมีรางวัลส าหรับผู้ที่แจ้งเบาะแส 

รายละ 5,000 บาท ขอความรว่มมอืโทรแจ้งที่หมายเลข ดังตอ่ไปนี ้ 1.สถานีควบคุมไฟปุาจังหวัด

เชยีงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 2019 2.ศูนย์สง่เสริมการควบคุมไฟปุาภาคเหนือ หมายเลข

โทรศัพท์ 0 5352 5128, 08 1980 6412 3.ส านักการทรัพยากรปุาไม้ที่ 1 (เชยีงใหม่) หมายเลข

โทรศัพท์ 0 5327 1610 4.ส านักบริหารพืน้ที่อนุรักษ์ที่ 16 ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปุา 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 2019 5.งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย องการบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม่ หมายเลขโทรศัพ ท์ 0 5399 8333 ต่อ 199 6.ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชยีงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 3872, 0 5322 1470 / สายด่วน 1784 7.

เทศบาลนครเชยีงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5323 4444 8.ปูองกันจังหวัดเชยีงใหม่ หมายเลข

โทรศัพท์ 0 5311 2615-6 9.ศูนย์บรรเทาสาธารณภั ย มณฑลทหารบกที่ 33 หมายเลขโทรศัพท์ 0 

5324 9345 10.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชยีงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 

5311 2725-6 

 

 


