สรุปผลการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
จังหวัดเชียงราย ปี 2560
............................................

1. การดาเนินการ
1.1 กลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

1.2 พื้นที่เสี่ยงไฟป่ารุนแรง
จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่เสี่ยงไฟป่ารุนแรงในปี 2560 จานวน ๖ อาเภอ ๑๓ ตาบล 2๓๑
หมู่บ้าน ดังนี้
1.2.1 อาเภอแม่สรวย ประกอบด้วย ตำบลวำวี จำนวน 25 หมู่บ้ำน ตำบลป่ำแดด จำนวน
22 หมู่บ้ ำน ตำบลท่ำก๊ อ จ ำนวน 27 หมู่บ้ำ น ตำบลศรี ถ้อย จำนวน 12 หมู่บ้ ำน รวม 4 ตาบล 86
หมู่บ้าน
1.2.2 อาเภอเวียงป่า เป้ า ประกอบด้ว ย ตำบลเวียง จำนวน 12 หมู่บ้ำน ตำบลสั นสลี
จำนวน 13 หมู่บ้ำน รวม 2 ตาบล 25 หมู่บ้าน
1.2.3 อาเภอเมืองเชียงราย ประกอบด้วย ตำบลห้วยชมพู จำนวน 11 หมูบ้ำน ตำบลแม่ยำว
จำนวน 18 หมู่บ้ำน รวม 2 ตาบล 29 หมู่บ้าน
1.2.๔ อาเภอแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย ตำบลแม่สลองใน จำนวน 27 หมู่บ้ำน ตำบลแม่สลองนอก
จำนวน 13 หมู่บ้ำน ตำบลเทอดไทย จำนวน 18 หมู่บ้ำน รวม 3 ตาบล 58 หมู่บ้าน
1.2.๕ อาเภอเวียงแก่น ประกอบด้วย ตำบลปอ จำนวน 20 หมูบ้ำน รวม 1 ตาบล 20 หมู่บ้าน
1.2.๖ อาเภอเทิง ประกอบด้วย ตำบลตับเต่ำ จำนวน 25 หมู่บ้ำน รวม 1 ตาบล 25 หมู่บ้าน
3. เป้ำหมำย/…

-21.3 เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด
ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันจังหวัดเชียงรำย ประจำปี 2560 ได้กำหน
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด ดังนี้
1.3.1 จานวนจุด Hotspot
- กำหนดเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด ในช่วง ๖๐ วันห้ำมเผำ ลดลง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ (จุด Hotspot
ปี 2559 ตรวจพบ จำนวน 921 จุด
1.3.2 ค่าคุณภาพอากาศ (PM10)
- กำหนดเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด ในช่วง ๖๐ วันห้ำมเผำ ค่ำคุณภำพอำกำศ (PM10) เกิน
มำตรฐำน ลดลง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ (คุณภำพอำกำศ (PM10) ปี 2559 คุณภำพอำกำศเกินค่ำมำตรฐำน 60 วัน
แยกเป็น อำเภอเมืองเชียงรำย 24 วัน อำเภอแม่สำย 36 วัน
1.4 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในกำรป้ อ งกั น และแก้ไ ขปั ญ หำไฟป่ ำ และหมอกควั น จั งหวั ด เชี ย งรำย ประจ ำปี 2560
กำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 3 มำตรกำรเชิงพื้นที่ และ ๔ มำตรกำรบริหำรจัดกำร ดังนี้
1.4.1 “๓ มาตรการเชิงพื้นที่ ” คือ พื้นที่ป่ำไม้ (ป่ำสงวนแห่งชำติและป่ำอนุรักษ์) พื้นที่
กำรเกษตร และพื้นที่ริมทำง
1.4.2 “๔ มาตรการบริหารจัดการ” คือ มำตรกำรบริหำรจัดกำร มำตรกำรสร้ำงควำมตระหนัก
มำตรกำรลดปริมำณเชื้อเพลิง และมำตรกำรประชำรัฐ”
ในระดับจังหวัด มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้บัญชำกำรฯ ตำมระบบ Single Command เพื่อให้กำร
จัดทำแผนปฏิบัติกำร กำรรับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่ำ กำรประสำนงำน กำรสั่งกำร กำรวำงแผน กำรกำหนดมำตรกำร
กำรควบคุมแก้ไขปัญหำ และกำรระดมสรรพกำลังจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ระดับจังหวัด เป็นไปอย่ำงเป็ นระบบ
มีเอกภำพ และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรนำมำตรกำรไปสู่กำรปฏิบัติในระดับพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน
ในระดับอาเภอ ให้นำยอำเภอเป็นผู้บัญชำกำรฯ ตามระบบ Single Command เพื่อให้กำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำร กำรรับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่ำ กำรประสำนงำน กำรสั่งกำร กำรวำงแผน กำรกำหนดมำตรกำร
กำรควบคุมแก้ไขปัญหำ และกำรระดมสรรพกำลัง ระดับพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน เป็นไปอย่ำงมีเอกภำพ
เป็นระบบ และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร
1.5 แผนงานการดาเนินงาน
แผนงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควันจังหวัดเชียงรำย ประจำปี 2560
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
1.5.1 ระยะเตรียมกำรและป้องกัน (พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ – กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐)
1.5.2 ระยะรับมือ (กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม ๒๕๖๐)
1.5.3 ระยะสร้ำงควำมยั่งยืน (พฤษภำคม – กันยำยน ๒๕๖๐)
1.6 การประกาศงดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด (60 วันห้ำมเผำ)
จังหวัดเชียงรำย ได้ประกำศงดกำรเผำทุกชนิดโดยเด็ดขำด (60 วันห้ำมเผำ) ตั้งแต่วันที่ 17
กุมภำพันธ์ – 17 เมษำยน 2560
2. ผลกำรดำเนินงำน...
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2. ผลการดาเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภำพันธ์ – 17 เมษำยน 2560 ดำวเทียมตรวจพบ
2.1 จุด Hotspot จำนวน 19 จุด (ข้อมูลจำก GISTDA (PM10)
2.2 ค่าคุณภาพอากาศคุณภาพอากาศ (PM10) เกินค่ำมำตรฐำน จำนวน 4 วัน ณ สถำนีตรวจวัด
คุณภำพอำกำศ อำเภอแม่สำย คือ วันที่ 21 มีนำคม 2560, วันที่ 23 มีนำคม 2560 วันที่ 24 มีนำคม 2560
และวันที่ 25 มีนำคม 2560 (ข้อมูลจำกกรมควบคุมมลพิษ)
จุด Hotspot

ค่าคุณภาพอากาศคุณภาพอากาศ (PM10)

3. สรุปผล...
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3. สรุปผลการถอดบทเรียน
กองอำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงรำย (กอปภ.จ.ชร.) ได้ปิดสถำนกำรณ์ไฟป่ำ
และหมอกควัน จังหวัดเชียงรำย ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภำคม 2560 เป็นต้นไป และกำหนด
ประชุมถอดบทเรียนกำรปฏิบัติงำนไฟป่ำและหมอกควัน จังหวัดเชียงรำย ประจำปี 2560 ในวันอังคำรที่ 20
มิถุนำยน 2560 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องประชุมพญำพิภักดิ์ ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดเชียงรำย สรุปผลกำร
ถอดบทเรียน ดังนี้
3.1 กิจกรรมที่โดดเด่น ที่ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน ปี 2560
ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ดังนี้
3.1.1 กำรบริหำรกำรจัดกำรเชิงพื้นที่ ทั้งพื้นที่ป่ำไม้ (ป่ำสงวนแห่งชำติและป่ำอนุรักษ์) พื้นที่
กำรเกษตร และพื้นที่ริมทำง โดยให้นำยอำเภอเป็นผู้บัญชำกำรฯ ตำมระบบ Single Command ในกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำร กำรรับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่ำ กำรประสำนงำน กำรสั่งกำร กำรวำงแผน กำรกำหนดมำตรกำร กำร
ควบคุมแก้ไขปัญหำ และกำรระดมสรรพกำลังจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ในระดับพื้นที่อำเภอ ให้เป็นไปอย่ำงเป็นระบบ มี
เอกภำพ และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรในระดับพื้นที่อำเภอ
3.1.2 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพบผู้นำอำเภอเสี่ยงไฟป่ำรุนแรง ๖ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอ
เวียงป่ำเป้ำ อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงแก่น อำเภอเทิง อำเภอแม่ฟ้ำหลวง และอำเภอเมืองเชียงรำย เพื่อมอบ
นโยบำยทำควำมเข้ำใจแก่ผู้นำอำเภอ ผู้บริหำรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ในกำรวำงมำตรกำรลดกำรเผำ กำรป้องกันไฟป่ำ กำรเข้ำลำดตระเวน ในพื้นที่เขตป่ำสงวน ป่ำอนุรักษ์
และป่ำที่ถกู บุกรุก
3.1.3 กำรให้ควำมสำคัญให้ชุมชน/หมู่บ้ำน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ไฟป่ำและหมอกควัน” ตำมแนวทำงประชำรัฐ
3.1.4 กำรจัดทำแนวกันไฟ โดยกลไกประชำรัฐ
3.1.5 กำรจัดทำแผนกำจัดวัสดุเชื้อเพลิง ก่อนประกำศงดกำรเผำทุกชนิดระหว่ำงวันที่ 17
กุมภำพันธ์ – 17 เมษำยน 2560
3.1.6 กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยกับผู้ลักลอบเผำอย่ำงเด็ดขำด
3.1.7 กำรทำข้อตกลงระหว่ำงผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน กับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกรณีเกิดไฟ
ไหม้ขึ้นในพื้นที่ป่ำ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ริมทำง และเสียหำยเป็นวงกว้ำงจนส่งผลทำให้ดำวเทียมจับจุดควำมร้อน
(Hot Spot) โดยให้นำยอำเภอนำผู้บริหำรท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนเข้ำพบและทำข้อตกลงกับผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด
3.1.8 กำรตัง้ รำงวัลผู้แจ้งเบำะแสกำรลักลอบเผำช่วงประกำศงดกำรเผำทุกชนิดระหว่ำงวันที่ 17
กุมภำพันธ์ – 17 เมษำยน 2560
3.1.9 กำรสนับสนุนงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน
ในระดับพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้ำน/ชุมชน
1.10 กำรจัดตั้งชุดลำดตระเวนเฝ้ำระวังควบคุมไฟป่ำร่วม 4 ฝ่ำย (ทหำร ป่ำไม้ อุทยำน
ปกครอง) ในพื้นที่ 6 อำเภอเสี่ยงไฟป่ำรุนแรง กำรจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรลำดตระเวนเฝ้ำระวังดับไฟป่ำหมู่บ้ำน ตำบล
(เดินเท้ำและใช้รถจักรยำนยนต์)
1.11 กำรออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติกำรลำดควบคุมไฟป่ำในเขตพื้นที่ 6 อำเภอเสี่ยง
ไฟป่ำรุนแรง ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
1.12 กำรประชำสัมพันธ์ที่เข้ำถึงประชำชนทุกหมู่บ้ำน ชุมชน
1.13 ควำมร่วมมือ…

-51.13 ควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนภำคเอกชน หน่วยงำนภำคประชำสังคม
และภำคประชำชน ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน
1.14 บทบำทของมณฑลทหำรบกที่ 37 ในกำรมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำ
หมอกควันโดยมีบทบำทดังนี้
(๑) ประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจทำประชำคมหมู่บ้ำนและรณรงค์ให้รำษฎรในพื้นที่
รับผิดชอบ ลด ละ เลิก พฤติกรรมกำรเผำป่ำ
(๒) กำรจัดหมู่รักษำควำมสงบเรียบร้อยอำเภอ เข้ำเป็น ชุดลำดตระเวนร่วม 4 ฝ่ำย
(ทหำร ป่ำไม้ อุทยำน ปกครอง) ควบคุมดับไฟป่ำในพื้นที่ป่ำสงวนและป่ำอนุรักษ์
(๓) กำรเสริ มสร้ ำงขวัญกำลั งใจให้ แก่ ผู้ ปฏิบัติ งำนในพื้นที่ของผู้ บัญชำกำรมณฑล
ทหำรบกที่ 37 ผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ และในวำระโอกำสต่ำง ๆ

3.2 ปัญหาและอุปสรรค
การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่ำและหมอกควัน จังหวัดเชียงรำย ประจำปี 2560
ที่ผ่ำนมำ พบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
3.2.1 กำรเกิดไฟป่ำหรือมีกำรเผำในพื้นที่เกษตร จะเกิดขึ้นในพื้นที่สูงและห่ำงไกล ซึ่งกำร
จัดชุดปฏิบัติกำรดับไฟป่ำเดินเท้ำเข้ำดับไฟในแต่ละครั้งเป็นไปด้วยควำมยำกลำบำก และเสี่ยงต่อกำรถูกไฟป่ำปิด
ลอบและสำลักควันเสียชีวิต
3.2.2 เกษตรกรบำงรำยยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรทำกำรเกษตร โดยเน้นควำมสะดวก
(เผำวัชพืชและเผำตอซัง) ในกำรเตรียมแปลงเกษตรกรรม
3.2.3 ประชำชนบำงรำย ยังมีควำมเชื่อว่ำกำรเผำพื้นที่ป่ำจะทำให้เกิดพืชที่ทำให้มีรำยได้ให้
ประชำชน เช่น เห็ดเผำะหรือเห็นถอบ ผักหวำน ฯลฯ เป็นต้น
3.2.4 หมอกควันไฟป่ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย และทำให้ค่ำ PM10 เกินค่ำมำตรฐำน
ส่วนใหญ่จะเกิดจำกควันไฟป่ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน พัดเข้ำมำ
3.2.5 ขำดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ ในกำรดับป่ำไฟ

4. ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงการดาเนินการ
ในกำรประชุมถอดบทเรี ยน ที่ประชุมได้ ข้อเสนอแนวทำงกำรแก้ไขเพื่อน ำมำใช้ ในกำรปรั บปรุ งกำร
ดำเนินกำรในปี 2561 ดังนี้
4.3.1 กำรปฏิบัติงำนไฟป่ำและหมอกควัน ของจังหวัดเชียงรำย ประจำปี 2560 ได้กำหนด
มำตรกำร แนวทำง มำถูกทำงแล้ว เห็นควร นำกิจกรรมที่โดดเด่นทั้ง 12 กิจกรรม ที่กล่ำวมำข้ำงต้น มำปฏิบัติ
อย่ำงเข้มข้น ในปี 2561
4.3.2 กำรปฏิบัติงำนไฟป่ำและหมอกควัน ในปี 2561 ควรนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ำ
มำร่วมใช้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน ให้มำกขึ้น
4.3.3 กำรปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมของเกษตรกรและประชำชนในกำรลดพื้ นที่ เ ผำ ต้ อ ง
ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้ช่องทำงทำงสื่อมวลชนทุกแขนงในกำรรณรงค์ เพื่อให้เกษตรกรและประชำชน
เกิดควำมตระหนัก โดยไม่ต้องรอหรือถึงช่วงเวลำที่จะมีกำรเผำ
4.3.4 ควรมีกำรสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ดับไฟป่ำให้แก่ชุดปฏิบัติตำบล หมู่บ้ำน ให้
ครอบคลุมทุกตำบล หมู่บ้ำน รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย


