
1. จัดตั้งกองอ านวยการระดับจังหวัด/อ าเภอ 

2. สร้างโอกาสให้กับประชาชนในการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพหรือปรับโครงสร้าง
การผลิต โดยค านึงถึงแผนการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)   
ที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการ                
ของตลาด 

1. เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง มีอาชีพที่เหมาะสมและ 
มีรายได้สามารถด ารงอยู่ได้ 

           Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors :  
           การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในช่วงวิกฤต 

 มอบหมาย รอง ผวจ.หรือปลัดจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบติดตามแก้ไข
ปัญหาโดยใกล้ชิด 

 ประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวง ทส./เกษตร/คมนาคม/สาธารณสุข/              
กอ.รมน.ภาค 3/กรมประชาสัมพันธ์/อุตุนิยมวิทยา/สถานีวิทยุการบิน/
หน่วยทหาร ตชด. และองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในพื้นที่    
เพ่ือร่วมบูรณาการกันในการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด  

 ขณะนี้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันเริ่มวิกฤต กองอ านวยการ                
ต้องจัดประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบวันเว้นวัน จนกว่า
สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติหรือหมอกควันไฟป่าลดลง  

 

 
 
     การปฏิบัติระดับอ าเภอให้นายอ าเภอก ากับ ดูแล แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
และใช้กลไก ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ อปท. ร่วมกับทีมประชารัฐต าบล
ด าเนินการตามข้อสั่งการของ มท./ปภ.และหรือหน่วยอื่นๆ ในพื้นท่ีในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างจริงจัง ๑/6 



2. สร้างโอกาสให้กับประชาชนในการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพหรือปรับโครงสร้าง
การผลิต โดยค านึงถึงแผนการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)   
ที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการ                
ของตลาด 

1. เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง มีอาชีพที่เหมาะสมและ 
มีรายได้สามารถด ารงอยู่ได้ 
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๒/๖ 

2. มาตรการและวิธีด าเนินการอย่างเข้มข้น ตั้งแต ่15 ก.พ. 59 เป็นต้นไป 

 ระดมก าลังทุกภาคส่วนจัดท าแนวป้องกันไฟป่า 
 ประกาศพื้นที่ห้ามเผาอย่างเด็ดขาดตามข้อตกลงระหว่างลูกบ้านกับผู้น าท้องที ่
 รณรงค์ให้ใช้สารอินทรีย์ย่อยสลายและหรือการไถฝังกลบวัชพืช/เศษวัสดุทางการเกษตรแทน

การเผา 
 จัดชุดลาดตระเวนร่วม เพื่อเข้าระงับเหตุไฟป่าหรือเฝ้าระวังการเผาป่า โดยแบ่งก าลังพล            

ในพื้นที่ใหเ้หมาะสม 
 บูรณาการเครื่องมือดับเพลิง อุปกรณ์ทุกชนิดของทุกหน่วยและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการ

แก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน 
 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา             

ไฟป่าหมอกควัน ไม่เผาเป่า ใช้เครื่องกระจายเสียงตามสายในหมู่บ้าน/จัดรถประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่/ออกประชุมชี้แจงในพื้นที่อย่างกว้างขวาง/ขอความร่วมมือสื่อวิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น
ให้ประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเป็นระยะ ๆ 



2. มาตรการและวิธีด าเนินการอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ 15 ก.พ. 59 เป็นต้นไป 
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การใช้มาตรการชิงเผาในพ้ืนที่ต้องกระท าอย่าง
ระมัดระวัง และควบคุมอย่างใกล้ชิด เพราะเข้าสู่
ช่วงเวลาที่มีหมอกควันหนาแน่นแล้ว 

เมื่อสถานการณ์หมอกควันเริ่มมีปัญหาต่อสุขภาพของประชาชน : ให้สาธารณสุข และ 
อปท. แจกจ่ายหน้ากากอนามัย/เตรียมรถพ่นน้ าและออกค าแนะน าให้ประชาชนรู้จักวิธี
ดูแลสุขภาพช่วงสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า 

พื้นที่ที่มีสนามบินพาณิชย์ต้องมีการประสานงานกับศูนย์ควบคุม
การบิน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์หมอกควันในพ้ืนที่ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อระบบการคมนาคมทางอากาศ 

ผวจ/นายอ าเภอ ต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบและงบประมาณ        
ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยตรง เช่น ทส./กษ.และคมนาคมให้ผวจ.จัดการบูรณาการกัน
อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดระบบบริหารจัดการ/ก าลังคน/งบประมาณและวิธีการจัดการปัญหาหมอกควัน
ไฟป่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

๓/๖ 



...ขอให้จังหวัดประสานขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาหรือกลุ่มองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) หรือภาคประชาสังคมหรือภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ที่มี
โครงการดูแลช่วยเหลือสังคม (CSR) และหรือองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการแก้ไขปัญหาลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การท าสารชีวมวลหรือ
การท าอาหารสัตว์จากวัสดุทางการเกษตร เป็นต้น เพื่อมาบูรณาการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน...      เหมือนดังเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการอยู่แล้ว        

๓. ใช้การบูรณาการแบบประชารัฐ เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมแก้ไข 
    ปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
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“ 
“   

๔/๖ 



การรายงานสถานการณ์ข้างต้น อาจจะรายงานในรูปแผนที่แสดงพื้นที่เหตุการณ์ 

 ระบุพื้นที่ๆเกิดไฟป่า
หมอกควัน/หน่วย
รับผิดชอบประจ าพื้นที่/
วิธีด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่ดังกล่าว
และระยะเวลาเกิดเหตุ 

ประเมิน
สถานการณ์ทิศ
ทางการเคลื่อนตัว
ของหมอกควันหรือ
บริเวณที่หมอกควัน
ปกคลุม 

 ระบุพื้นที่ที่มีค่า
ฝุ่นละอองเกิน
มาตรฐาน 
วิธีแก้ไขปัญหา 
ในพื้นที่ดังกล่าว 
และผลการ
ด าเนินการ 

4. รูปแบบการจัดท ารายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน 
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า มีหัวข้อส าคัญ 
    ดังนี ้
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5/6 



2. สร้างโอกาสให้กับประชาชนในการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพหรือปรับโครงสร้าง
การผลิต โดยค านึงถึงแผนการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)   
ที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการ                
ของตลาด 

1. เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง มีอาชีพที่เหมาะสมและ 
มีรายได้สามารถด ารงอยู่ได้ 

 
5. การอ านวยการในส่วนกลาง ประกอบด้วย 
กรม ปภ. เป็นหน่วยงานประสานกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในรูปแบบศูนย์อ านวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ 
(ศอ.ปกป.ชาติ) โดยมี  
 รอง ปมท. (ส) /อปภ. และ ผช.ปมท. 

(สมคิด) 
 เป็นผู้ติดตามก ากับการปฏิบัติงานของ

จังหวัด/อ าเภอด้วย   
  

 จังหวัดใดมีปัญหาอุปสรรค 
หรือข้อเสนอ หรือจะขอรับ
การสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าหมอกควันใน
เรื่องใดให้รายงานเข้ามาที่ 
กรม ปภ. ทันท.ี 
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6/6 


