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ค ำน ำ 
จังหวัดตาก มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และมีภูเขาสูงชัน อีกทั้งยังมีอาณาเขตติดต่อกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท าให้ประสบปัญหาความรุนแรงด้านหมอกควันและไฟป่า ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศที่มี
ลักษณะพ้ืนที่เป็นราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยภูเขา สภาพคล้ายแอ่งกะทะ เมื่อความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปก
คลุม เข้ามาในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ส่งผลให้อากาศเคลื่อนตัวช้า ไม่ถ่ายเท ประกอบกับในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน เกิดหมอกควันที่มาจากการเผาในพ้ืนที่โล่ง ได้แก่ การเผาป่าเพ่ือหาของป่า           
การเผาขยะ เผาเศษวัสดุทางการเกษตรในการเตรียมการเพาะปลูกรอบปีถัดไป สภาพอากาศที่แห้งและนิ่งท าให้ฝุ่น
ละอองที่เกิดขึ้น สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน ในช่วงเวลาดังกล่าว จังหวัดในภาคเหนือตอนบนจึงประสบ
ปัญหาหมอกควันรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน การคมนาคมทางอากาศ การท่องเที่ย ว             
และอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องอย่างรุนแรง  ซึ่งในรอบหลายปีที่ผ่านมา ได้ประสบปัญหาหมอกควันจากไฟ
ป่าปกคลุมพ้ืนที่  อย่างรุนแรง โดยตรวจพบแนวโน้มของปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM10) (Pm2.5) เพ่ิมสูงขึ้น             
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน ของทุกปี ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวมีอากาศเย็น สภาพอากาศแห้งและนิ่ง            
ท าให้ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ได้นาน ไม่สามารถกระจายออกไปและตกลงพ้ืนก่อให้เกิดสภาพฟ้าหลัวมีหมอกควัน
ปกคลุมทัศนวิสัยต่ ากว่า 1 กิโลเมตรแทบทุกพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยว และสุขอนามัยของประชาชนโดยรวม จากข้อมูลคุณภาพอากาศ และสภาพปัญหาดังกล่าว  

ชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์ด้านหมอกควันไฟป่า ในพ้ืนที่จังหวัดตาก  มีแนวโน้มของสถานการณ์ไปสู่
ในขั้นวิกฤติ ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะสุขอนามัยของประชาชน ส่วนใหญ่ และ ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และสุขภาพในระบบทางเดินหายใจ ของกลุ่มจังหวัดและประเทศในวงกว้าง            
หากปัญหาดังกล่าว ไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที อาจท าให้สถานการณ์มีความวิกฤติมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการเร่งด่วนโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือแบบการบูรณาการร่วมกัน    

ดังนั้น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก จึงได้ด าเนินการรวบรวมและ
จัดท าข้อมูลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนที่จังหวัดตาก จากข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง และเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลแนวทางในการบริหารจัดการ และแผนการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดตาก ในปีต่อไป 
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1.ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดตาก 
 จังหวัดตากตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 16,406.65 ตารางกิโลเมตร 

เป็นจังหวัดที่มีขนาดเป็นอันดับ 4 ของประเทศและเป็นอันดับ 2  ของภาคเหนือ  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 
50 ลิปดา  36  ฟิลิปดาเหนือ  และเส้นแวงที่ 99  องศา 7 ลิปดา 22  ฟิลิปดาตะวันออก  สูงกว่าระดับน้้าทะเล 
116.2 เมตร  มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 426 กิโลเมตร  สภาพภูมิประเทศของจังหวัดตากเป็น
พ้ืนที่ตามแนวเทือกเขา โดยสภาพพ้ืนที่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่  ๆ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกั้นกลาง              
ท้าให้ลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันไป เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยเป็นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจาก
มหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามัน ท้าให้ซีกตะวันออกได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมไม่เต็มที่ สภาพแห้งแล้ง 
ส่วนฝั่งตะวันตกจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมมากกว่าท้าให้ปริมาณฝนตกมีความชุ่มชื้นโดยเฉพาะในที่ที่อยู่ในเขต
ภูเขา   

 ฝั่งตะวันออก   ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก   ประกอบด้วย 4 อ้าเภอ  ได้แก่  อ้าเภอเมืองตาก     
อ้าเภอบ้านตาก อ้าเภอสามเงา และอ้าเภอวังเจ้า สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบสูง ลาดเอียงลงไปทาง
ทิศตะวันออกสู่แม่น้้าปิงและแม่น้้าวัง ท้าให้เกิดพ้ืนที่ราบแคบริมสองฝั่งของแม่น้้า 

 ฝั่งตะวันตก  ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตก ประกอบด้วย 5 อ้าเภอ ได้แก่อ้าเภอแม่สอด อ้าเภอพบพระ 
อ้าเภอแม่ระมาด  อ้าเภออุ้มผาง และอ้าเภอท่าสองยาง ภูมิอากาศได้รับอิทธิพลมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะ เล
อันดามัน มีความชุ่มชื้น  ฝนตกมากกว่าซีกด้านตะวันออก 

 จังหวัดตากมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง สุโขทัย ก้าแพงเพชร  
นครสวรรค์  อุทัยธานี  กาญจนบุรี และประเทศสหภาพพม่า ยาวประมาณ 540 กม. (แม่น้้าเมย 170 กม .  
เทือกเขาตะนาวศรี 370 กม.) 

การปกครอง 

 จังหวัดตากมีจ้านวนประชากรทั้งสิ้น ๖๔๕,๐๔๗ คน เป็นชาย ๓๒๖,๘๓๓ คน หญิง ๓๑๘,๒๑๔ 
คน แบ่งเขตการปกครองเป็น ๙ อ้าเภอ ซึ่งการปกครองท้องถิ่นจ้าแนกได้คือ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด                 
๑ เทศบาลนคร ๑ เทศบาลเมือง ๑๗ เทศบาลต้าบล ๔๙ องค์การบริหารส่วนต้าบล (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ : จากที่ท้าการปกครองจังหวัดตาก) 

 การนับถือศาสนา 

 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม 

 การประกอบอาชีพ 

 อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม และอาชีพรอง ได้แก่ การค้าและการบริการ 
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2. บทน า 
จังหวัดตาก มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และมีภูเขาสูงชัน อีกทั้งยังมีอาณาเขตติดต่อกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท้าให้ประสบปัญหาความรุนแรงด้านหมอกควันและไฟป่า ซึ่งจากสภาพภูมิประเทศที่มี
ลักษณะพ้ืนที่เป็นราบลุ่ม ล้อมรอบด้วยภูเขา เมื่อความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุม  เข้ามาในระหว่าง
เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน ส่งผลให้อากาศเคลื่อนตัวช้า ไม่ถ่ายเท ประกอบกับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และเดือน
มีนาคม เกิดหมอกควันที่มาจากการเผาในพ้ืนที่โล่ง ได้แก่ การเผาป่า การเผาขยะ การเผาพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า 
สภาพอากาศที่แห้งและนิ่งท้าให้ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น สามารถแขวนลอยอยู่ในอากาศได้นาน ในช่วงเวลาดังกล่าว 
จังหวัดในภาคเหนือตอนบนประสบปัญหาหมอกควันรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน                     
การคมนาคมทางอากาศ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวข้องอย่างรุนแรง  ซึ่งในรอบหลายปีที่
ผ่านมา ได้ประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมพ้ืนที่  อย่างรุนแรง โดยตรวจพบแนวโน้มของปริมาณฝุ่นขนาด
เล็ก (PM10) เพ่ิมสูงขึ้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน ของทุกปี ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าวมีอากาศเย็น 
สภาพอากาศแห้งและนิ่ง ท้าให้ฝุ่นละอองแขวนลอยอยู่ได้นาน ไม่สามารถกระจายออกไปและตกลงพ้ืนก่อให้เกิด
สภาพฟ้าหลัวมีหมอกควันปกคลุมทัศนวิสัยต่้ากว่า 1 กิโลเมตรแทบทุกพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และสุขอนามัยของประชาชนโดยรวม จากข้อมูลคุณภาพอากาศ และสภาพปัญหา
ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์ด้านหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดตาก  มีแนวโน้มของสถานการณ์ไปสู่ในขั้นวิกฤติ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะสุขอนามัยของประชาชน ส่วนใหญ่ และ ผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดและประเทศในวงกว้าง หากปัญหาดังกล่าว ไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่าง
ทันท่วงที อาจท้าให้สถานการณ์มีความวิกฤติมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จ้าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องมีมาตรการเร่งด่วนโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือแบบการบูรณาการร่วมกัน   
โดยสาเหตุหลักของปัญหาไฟป่าและหมอกควันเกิดจาก 

1.1 กิจกรรมในพื้นที่  
 1) พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เกิดการเผาจากการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือเพ่ิม

พ้ืนที่ท้ากินจากการเพ่ิมขึ้นของจ้านวนประชากรและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้วย
ความสูงและลาดชันของพ้ืนที่ท้าให้การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและก้าจัดเศษวัสดุทางการเกษตรจ้าเป็นต้องใช้วิธีเผา, 
การเผาในพื้นท่ีป่าเพ่ือล่าสัตว์และหาของป่า และการเผาในพื้นท่ีรอบป่าและลามเข้าสู่ป่าเกิดเป็นไฟป่า 

 2) พ้ืนที่เกษตร มีการเพ่ิมขึ้นของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                   
ซึ่งเกษตรกรจะเผาเพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูกและก้าจัดเศษวัสดุทางการเกษตรเช่นเดียวกับเกษตรในพ้ืนที่ป่า  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศและสภาพอุตุนิยมวิทยา ของภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วย
ภูเขาสูงและในช่วงหน้าแล้งอากาศแห้ง ความกดอากาศสูง ท้าให้อากาศปิด หมอกควันไม่ฟุ้งกระจาย  

1.3 หมอกควันข้ามแดน โดยบริเวณแนวชายแดนพ้ืนที่จังหวัดตาก พบจุดความร้อนและหมอก
ควันหนาแน่น เห็นได้อย่างชัดเจนจากภาพถ่ายดาวเทียม 

      ส้านักงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตากร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงได้รว่มกัน สรุปผลการด้าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในปี พ.ศ 2562 และรวบรวมจัดท้าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดตากแบบบูรณาการ ปี พ.ศ 2563  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด้าเนินงาน โดยเน้นกลไกประชารัฐและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ไม่ให้เกิดการเผา
และการลุกลามของไฟจนยาก ที่จะควบคุม เพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยจะระดมสรรพก้าลัง
จากทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร อุปกรณ์เครื่องมือ ด้าเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาและไฟป่าในพ้ืนที่เสี่ยง 
รวมถึงการให้ความรู้และเข้าถึงชุมชนเพ่ือสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดการเผาตลอดช่วงวิกฤต             
พร้อมกันนี้ ในช่วงวิกฤตหมอกควันที่จังหวัดก้าหนด จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ลักลอบเผา โดยบูรณา
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การและสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบศูนย์สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ไปจนถึงระดับ
อ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้าน ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะท้าให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และภาคประชาชน 
 
2. สถาณการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ประจ าปี 2562 

๒.๑ สถานการณ์ฝุ่นละอองจังหวัดตาก 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจวัด

คุณภาพอากาศใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562 โดยจังหวัดตาก                        
ได้ด้าเนินการเก็บข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแม่สอด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
ต้าบลแม่ปะ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากสถิติ จังหวัดตาก โดยจังหวัดตาก ก้าหนดเป้าหมายค่า PM 10                    
ปี 2562 ลดลง ๒๕ % จากปี 2561 คือ 19 วัน ซึ่งในปี 2562 ต้องไม่เกิน  ๑๔ วัน 

1) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ที่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่ 120 (มคก./ลบ.ม.) ของจังหวัดตาก อยู่ที่ 14 วัน ในวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยมีค่าสูงสุด                        
ที่ 157 มคก./ลบ.ม. ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา  

2) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่ 50 (มคก./ลบ.ม.) ของจังหวัดตาก อยู่ที่ 46 วัน ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีค่าสูงสุด                        
ที่ 90 มคก./ลบ.ม. ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา  
                           
 
รูปที่ 1 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 

ถึง 31 พฤษภาคม 2562 เปรียบเทียบ ปี 2560-2562 
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รูปที่ 2  กราฟแสดงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)  
          ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562  
 
 

 
 
 
รูปที่ 3 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM10)  
          ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562 เปรียบเทียบ ปี 2560-2562 
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รูปที่ 4 กราฟแสดงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM10)  
          ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 พฤษภาคม 2562  
 

 
 
๒.๒ สถานการณ์หมอกควันข้ามแดน 

ปี 2562 จังหวัดตาก ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน โดยเมื่อพิจารณาข้อมูล
ปริมาณฝุ่นละอองจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่ชายแดนติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน
ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ พฤษภาคม พบจ้านวนฝุ่นละออง เกินค่ามาตรฐาน 14 วัน และพบปริมาณฝุ่น
ละอองเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง สูงสุด 157 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ซึ่งสอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของจุดความร้อน
จ้านวนมากกระจายอยู่ในประเทสเพ่ือนบ้านซึ่งติดกับแนวชายแดน ซึ่งยังขาดความตระหนักถึงความส้าคัญของ
ปัญหาการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควัน ขาดแคลนงบประมาณ เจ้าหน้าที่ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และขาดข้อมูลส้าหรับใช้ในการวางแผนงาน/มาตรการในการแก้ไขปัญหา  

2.3 สถานการณ์การเผาในจังหวัดตาก 
จังหวัดตากใช้ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิ

สารสนเทศ (องค์การ มหาชน): สทอภ. (GISTDA) โดยน้าข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS ซึ่งเป็นเครื่องมือถ่ายภาพที่
ได้รับการติดตั้งบนดาวเทียม TERRA และ AQUA พัฒนาโดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา (National Aeronatic and Space Administration: NASA) จะมีแถบการถ่ายภาพครอบคลุม พ้ืนที่
ประเทศไทยและสามารถถ่ายภาพได้วันละ 4 ช่วงเวลาได้แก่ดาวเทียม TERRA (เวลา 01.00-02.00 และ 
10.00-11.00 น.) ดาวเทียม AQUA (เวลา 13.00-14.00 และ 22.00-23.00 น.) โดยใช้ข้อมูลในช่วงคลื่น
อินฟราเรดกลาง (MIR band) แบนด์ 21 22 และช่วงคลื่นความร้อน (Thermal band) แบนด์ 31  เพ่ือ
ประมวลผลต้าแหน่งจุดความร้อน โดยใช้โมเดล MOD14 ร่วมกับข้อมูลอ้างอิงพิกัด ต้าแหน่งใน MOD03 และได้มี
การจ้าแนกแหล่งที่เกิดจุดความร้อนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามลักษณะการใช้ที่ดินไว้ 6 ประเภท ได้แก่ ป่าอนุรักษ์             
ป่าสงวนแห่งชาติ เขตการปฏิรูป ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ริมทางหลวง (250 เมตร) 
และชุมชน-อ่ืนๆ 
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      ผลจากการเปรียบเทียบข้อมูลจุดความร้อนรวมในพ้ืนที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม 
ถึง ๓๑ พฤษภาคม เปรียบเทียบระหว่างปี 2560-2562 พบว่าจุดความร้อนรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดตาก ก้าหนดค่าเป้าหมายการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot ระบบ MODIS) ปี 2562 
ลดลง 50 % จากปี 2561 คือ 1,377 จุด โดยในปี 2562 ต้องไม่เกิน ๖๕๐ จุด  

โดยในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดตาก มีปริมาตรจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม ถึงวันที่              
31 พฤษภาคม 2562 จังหวัดตาก ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) จ้านวน 946 จุด ลดลงร้อยละ 68.70      
จากป ีพ.ศ.2561 ซึ่งลดลงอย่างมากจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือและ
เตรียมการเป็นอย่างดี ถึงแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  
 
 
 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงจุดความร้อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2561 และ 2562  
            ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
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ภาพที่ 6 กราฟแสดงจุดความร้อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ ปี 2561 และ 2562 (ชว่งก้าหนดวันห้ามเผา) 
            ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 7 ตารางจุดความร้อนแยกรายอ้าเภอ จังหวัดตาก เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 กับ 2562 
              ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
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ตารางท่ี 1 ตารางจุดความร้อนแยกรายอ้าเภอ จังหวัดตาก แบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
              ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 

 
 
 
ตารางท่ี 2 ตารางจุดความร้อนแยกรายอ้าเภอ จังหวัดตาก เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 กับ 2562 
              ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
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ตารางท่ี 3 ตารางจุดความร้อนแยกตามประเภทการใช้ที่ดิน จังหวัดตาก เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2561 กับ 2562 
              ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 

 
 

2.4 สถานการณ์จุดความร้อน (Hot sport) แยกตามอ าเภอ 
สถานการณ์จุดความร้อนแยกรายอ้าเภอของจังหวัดตากโดยการ เปรียบเทียบ ระหว่างปี 

2561 ที่ 1,377 จุด และ ปี 2562 ที่ 946 จุด โดยแนวโน้มปี พ.ศ.2562 นั้น ลดลง 431 จุด จากปีก่อน โดย
สรุปแนวโน้มสถานการณ์ไฟป่าของจังหวัดตาก โดยการแบ่งโซนอ้าเภอ ระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตก จะเห็น
ได้ว่าโซนฝั่งตะวันออก ได้แก่ อ้าเภอเมืองตาก อ้าเภอบ้านตาก อ้าเภอวังเจ้า อ้าเภอสามเงา จะมีแนวโน้มจุดความ
ร้อนในช่วง วันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562 ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  

ฝั่งตะวันออก อ้าเภอสามเงา ในปี พ.ศ.2562 พบจุดความร้อนมากที่สุด 215 จุด 
โดยเฉพาะในเขตต้าบลบ้านนาที่เป็นพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น เขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติแม่ปิง เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย โดยพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สูงชันและการเดินทางด้วยเรือเท่านั้น ท้าให้ยากต่อการเดินทางเพ่ือไป
ควบคมุไฟป่า  

ฝั่งตะวันตก อ้าเภอแม่ระมาด  ในปี พ.ศ.2562 นั้น เป็นอ้าเภอฝั่งตะวันตกท่ีมีจุดความร้อน
มากที่สุด โดยอ้าเภอท่าสองยางพ้ืนที่เกิดจุดความร้อน รองลงมาและลดลงจากปีที่แล้วถึง 285 จุดเมื่อเทียบกับปี 2561      
ที่เกิดจุดความร้อนถึง 104 จุด  

โดยสถาณการณ์รายอ้าเภอ ทั้ง 9 อ้าเภอ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
(1) อ าเภอเมืองตาก พบจุดความร้อน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562 

จ้านวน 87 จุด ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 12 จุด โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 12 โดยพบจ้านวนจุดความร้อน
มากที่สุดในพ้ืนที่ต้าบลแม่ท้อ คือ 49 จุด ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ             
มีจ้านวนจุดความร้อนลดลงจากปีก่อน 22 จุด และ เขตป่าอนุรักษ์มีจุดความร้อน เพ่ิมขึ้น 9 จุด จากปีก่อน                     
และพ้ืนที่ริมทางหลวงนั้นไม่เกิดจุดความร้อนทั้ง 2 ปี 
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ภาพที่ 9  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลตามประเภทพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
              เปรียบเทียบ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562 อ้าเภอเมืองตาก 
 

 
หมายเหตุ  อ้าเภอเมืองตาก จุดความร้อนลดลง 12 จุด และในพื้นท่ีป่าสงวนฯ มีจ้านวนจุดความร้อนลดลงจากปีก่อน 22 จุด 
และ เขตป่าอนุรักษ์มีจุดความร้อน เพิ่มขึ้น 9 จุด จากปีก่อน  และพื้นท่ีริมทางหลวงนั้นไม่เกิดจุดความร้อนทั้ง 2 ปี  

 
 
ตารางท่ี 4  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบล อ้าเภอเมืองตากแบ่งตามประเภทการใช้พ้ืนที่ 
               ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
                   

ต ำบล ป่ำอนุรักษ์ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ เขต สปก. พื้นที่เกษตร 
พื้นที่ริมทำง

หลวง 
ชุมชนและอื่น ๆ ผลรวมทั้งหมด 

ตลุกกลางทุ่ง    1 1     1 3 

น ้ารึม    2         2 

ป่ามะม่วง    3         3 

โป่งแดง    6 1 2   2 11 

แม่ท้อ  34 12       3 49 

วังประจบ    6 2       8 

วังหิน    1   3     4 

หนองบัวใต้    3 1     1 5 

หนองบัวเหนือ  1 1         2 

รวม 35 35 5 5 0 7 87 
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(2) อ าเภอบ้านตาก พบจุดความร้อน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562 
จ้านวน 69 จุด เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 39 จุด โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 56 โดยพบมากท่ีสุดในพ้ืนที่
ต้าบลแม่สลิด คือ 26 จุด ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 
ภาพที่ 10  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลตามประเภทพ้ืนที่ ระหวา่งวันที ่1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562  
               เปรียบเทียบ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562 อ้าเภอบ้านตาก 

 

 
 
หมายเหตุ  อ้าเภอบ้านตาก ในปี 2562 มีจ้านวนจุดความร้อนเพิม่ขึ้น 39 จุด โดยเขตป่าสงวนฯและป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน โดยเฉพาะ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ถึง 30 จุด  

 
 
ตารางท่ี 5  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบล อ้าเภอบ้านตากแบ่งตามประเภทการใช้พ้ืนที่ 
               ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
               

ต ำบล ป่ำอนุรักษ์ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ เขต สปก. พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทำงหลวง ชุมชนและอื่น ๆ ผลรวมทั้งหมด 

เกาะตะเภา 5         1 6 

ตากออก 2 4         6 

ท้องฟ้า 11 8   1     20 

ทุ่งกระเชาะ 3           3 

แม่สลิด 10 16         26 

สมอโคน   8         8 

รวม 31 36 0 1 0 1 69 
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(3) อ าเภอสามเงา พบจุดความร้อน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562 
จ้านวน 215 จุด เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 87 จุด โดยเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 40 โดยพบมากที่สุดใน
พ้ืนที่ต้าบลบ้านนา จ้านวน 155 จุด ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
 
 
ภาพที่ 11  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลตามประเภทพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
                 เปรียบเทียบ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562 อ้าเภอวังเจ้า 

 

 
หมายเหตุ  อ้าเภอสามเงา มีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 87 จุด โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนฯ โดยพื้นที่             
เขต สปก. ไม่เกิดจุดความร้อนทั้ง 2 ปี  

 
 
ตารางท่ี 6  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลอ้าเภอสามเงา แบ่งตามประเภทการใช้พ้ืนที่  
               ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
               

ต ำบล ป่ำอนุรักษ์ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ เขต สปก. พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทำงหลวง ชุมชนและอื่น ๆ ผลรวมทั้งหมด 

บ้านนา  150 2       3 155 

ยกกระบัตร  3 2       3 8 

ย่านรี  3 17         20 

วงัจันทร์  3 8   3 1 2 17 

วังหมัน    4         4 

สามเงา    11         11 

รวม 159 44 0 3 1 8 215 
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(4) อ าเภอวังเจ้า พบจุดความร้อน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562           
จ้านวน 64 จุด เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 36 จุด โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 56 โดยพบมากท่ีสุดในพ้ืนที่
ต้าบลเชียงทอง จ้านวน 48 จุด ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 
 

ภาพที่ 12  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลตามประเภทพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
                เปรียบเทียบ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562 อ้าเภอวังเจ้า 

 

 
หมายเหตุ  อ้าเภอวังเจ้าในปี 2562  จุดความร้อน เพิ่มขึ้นจากปี 2561  36 จุด จากปี 2561  โดยในพื้นท่ี ป่าอนุรักษ์และ          
ป่าสงวนฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพื้นที่ริมทางหลวงและพื้นที่เกษตร ไม่เกิดจุดความร้อนทั้ง ปี 2561 และปี 2562  

 
 
ตารางท่ี 7  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลอ้าเภอวังเจ้า แบ่งตามประเภทการใช้พ้ืนที่  
               ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
               

ต ำบล ป่ำอนุรักษ์ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ เขต สปก. พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทำงหลวง ชุมชนและอื่น ๆ ผลรวมทั้งหมด 

เชียงทอง  19 27 1   1 48 

นาโบสถ์   10 2   1 13 

ประดาง   1 1   1 3 

รวม 19 38 4 0 0 3 64 
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(5) อ าเภอแม่สอด พบจุดความร้อน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562 
จ้านวน 101 จุด ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 82 จุด โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 44 โดยพบมากที่สุดในพ้ืนที่
ต้าบลพะวอ คือ 22 จุด  ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 
 

ตารางท่ี 8  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลอ้าเภอแม่สอด แบ่งตามประเภทการใช้พ้ืนที่  
               ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
               

ต ำบล ป่ำอนุรักษ์ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ เขต สปก. พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทำงหลวง ชุมชนและอื่น ๆ ผลรวมทั้งหมด 

ด่านแม่ละเมา  4 14       1 19 

ท่าสายลวด    1   2     3 

พระธาตุผาแดง  2 7 2       11 

พะวอ  8 12       2 22 

มหาวัน    2 4       6 

แม่กาษา  4 2   6 1 1 14 

แม่กุ    4 7 3     14 

แม่ตาว        1     1 

แม่ปะ  1 6 1 2   1 11 

รวม 19 48 14 14 1 5 101 

 
ภาพที่ 13  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลตามประเภทพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
                เปรียบเทียบ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562 อ้าเภอแม่สอด 
 

 
 
หมายเหตุ  อ้าเภอแม่สอด จุดความร้อนในปี 2562 ลดลง จากปี 2561  82 จุด โดยมีจ้านวนลดลงทั้งพื้นที่ป่าสงวนฯ               
และป่าอนุรักษ์   
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(6) อ าเภอแม่ระมาด พบจุดความร้อน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562 
จ้านวน 101 จุด ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 137 จุด โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 50 โดยพบมากท่ีสุดในพ้ืนที่
ต้าบลพะวอ คือ 22 จุด  ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 
ภาพที่ 14  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลตามประเภทพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
                เปรียบเทียบ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562 อ้าเภอแม่ระมาด 
 

 
หมายเหตุ  อ้าเภอแม่ระมาด จุดความร้อนในปี 2562 ลดลง จากปี 2561  137 จุด โดยมีจ้านวนลดลงทั้งพื้นที่ป่าสงวนฯ           
และ ป่าอนุรักษ ์โดยพื้นท่ีริมทางหลวงนั้น ไม่เกิดจุดความร้อนทั้ง 2 ปี  

 
 
ตารางท่ี 9  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลอ้าเภอแม่ระมาด แบ่งตามประเภทการใช้พ้ืนที่  
                ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
               

ต ำบล ป่ำอนุรักษ์ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ เขต สปก. พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทำงหลวง ชุมชนและอื่น ๆ ผลรวมทั้งหมด 

ขะเนจื อ    21         21 

พระธาต ุ 1 2         3 

แม่จะเรา    3 11 2     16 

แม่ตื่น  37 29         66 

แม่ระมาด      2 2   1 5 

สามหมื่น  12 13         25 

รวม 50 68 13 4 0 1 136 

 
 
 



ห น้ า  | 16 

 

 (7) อ าเภอท่าสองยาง พบจุดความร้อน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562 
จ้านวน 117 จุด ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 287 จุด โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 71 โดยพบมากท่ีสุดในพ้ืนที่
ต้าบลแม่สอง และต้าบลแม่หละ  คือ 28 จุด  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 
ภาพที่ 11  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลตามประเภทพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
                เปรียบเทียบ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562 อ้าเภอท่าสองยาง 
 

 
 
หมายเหตุ  อ้าเภอท่าสองยาง จุดความร้อนในปี 2562 ลดลง จากปี 2561  285 จุด โดยมีจ้านวนลดลงทั้งพื้นที่ป่าสงวนฯ 
และ ป่าอนุรักษ ์โดยพื้นท่ี เขต สปก. ไม่เกิดทั้ง 2 ปี  

 
 
ตารางท่ี 10  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลอ้าเภอท่าสองยาง แบ่งตามประเภทการใช้พ้ืนที่  
                 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
               

ต ำบล ป่ำอนุรักษ์ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ เขต สปก. พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทำงหลวง ชุมชนและอื่น ๆ ผลรวมทั้งหมด 

ท่าสองยาง    12   3   2 17 

แม่ต้าน    7 1 1     9 

แม่วะหลวง  4 15         19 

แม่สอง  8 20         28 

แม่หละ    28         28 

แม่อุสุ  2 14         16 

รวม 14 96 1 4 0 2 117 
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 (8) อ าเภอพบพระ พบจุดความร้อน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562 
จ้านวน 51 จุด ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 25 จุด โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 32 โดยพบมากที่สุดในพ้ืนที่           
ต้าบลคีรีราษฎร์ คือ 22 จุด  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 
ภาพที่ 12  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลตามประเภทพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
                เปรียบเทียบ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562 อ้าเภอพบพระ 
 

 
หมายเหตุ  อ้าเภอพบพระ จุดความร้อนในปี 2562 ลดลง จากปี 2561  25 จุด โดยมีจ้านวนลดลงทั้งพื้นที่ป่าสงวนฯ และ                 
ป่าอนุรักษ์  โดยพื้นท่ีริมทางหลวง ไม่เกิดทั้ง 2 ปี 

 
 
ตารางท่ี 11  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลอ้าเภอพบพระ แบ่งตามประเภทการใช้พื้นท่ี  
                 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
               

ต ำบล ป่ำอนุรักษ์ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ เขต สปก. พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทำงหลวง ชุมชนและอื่น ๆ ผลรวมทั้งหมด 

คีรีราษฎร์  13 9         22 

ช่องแคบ    11 7       18 

พบพระ  1 1 2       4 

รวมไทยพัฒนา    3         3 

วาเล่ย์    2 2       4 

รวม 14 26 11 0 0 0 51 
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 (9) อ าเภออุ้มผาง พบจุดความร้อน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562 
จ้านวน 106 จุด ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 52 จุด โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 32 โดยพบมากที่สุดในพ้ืนที่           
ต้าบลแม่จัน และต้าบลแม่ละมุ้ง คือ 30 จุด  ในพื้นทีป่่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ ์
 
ภาพที่ 13  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลตามประเภทพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
                เปรียบเทียบ ระหว่างปี พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562 อ้าเภออุ้มผาง 
 

 
 

หมายเหตุ  อ้าเภออุ้มผาง จุดความร้อนในเขตป่าอนุรักษ์ในปี 2562 ลดลง จากปี 2561  53 จุด  และรวมพื้นที่ทุกที่ตาม
พื้นที่การใช้ประโยชน์ อ้าเภออุ้มผางในปี 2562 มีจ้านวนลดลง 52 จุด จากปี 2561   

 
 
 
ตารางท่ี 14  จุดความร้อน (Hotspot) แยกรายต้าบลอ้าเภออุ้มผาง แบ่งตามประเภทการใช้พ้ืนที่  
                 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
               

ต ำบล ป่ำอนุรักษ์ ป่ำสงวนแห่งชำต ิ เขต สปก. พื้นที่เกษตร พื้นที่ริมทำงหลวง ชุมชนและอื่น ๆ ผลรวมทั้งหมด 

แม่กลอง    8         8 

แม่จัน  23 6       1 30 

แม่ละมุ้ง  29 1         30 

โมโกร  4 12 2       18 

หนองหลวง  8 2       1 11 

อุ้มผาง  4 5         9 

รวม 68 34 2 0 0 2 106 
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โดยสรุปจุดความร้อนในจังหวัดตากอ้าเภอฝั่งตะวันออกและอ้าเภอฝั่งตะวันตกโดย
เปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ ปี พ.ศ. 2562 จะสังเกตแนวโน้มได้ว่า ในปี พ.ศ.2561 จุดความร้อน
อ้าเภอฝั่งตะวันตก ได้แก่ อ้าเภอแม่สอด อ้าเภอแม่ระมาด อ้าเภอพบพระ อ้าเภอท่าสองยาง และอ้าเภออุ้มผาง           
จะมีจุดความร้อนที่มากกว่า  อ้าเภอฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ แต่ในปี             
พ.ศ.2562 จุดความร้อนอ้าเภอฝั่งตะวันตก กลับมีแนวโน้มที่ลดลง จากปี 2561 แต่อ้าเภอฝั่งตะวันออกกลับมี
แนวโน้มที่สูงขึ้นโดยเฉพาะ อ้าเภอวังเจ้า อ้าเภอบ้านตาก อ้าเภอสามเงา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ             
และป่าอนุรักษ์  
 
ตารางที่ 15  จ้านวนจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Terra/Aqua ในระบบ MODIS จังหวัดตากแยกราย
อ้าเภอ และประเภทจุดความร้อน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม ย้อนหลัง โดยเปรียบเทียบตั้งแต่                
ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2562   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ เขต สปก. พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีริมทางหลวง (250 เมตร) ชุมชนและอ่ืนๆ ผลรวมท้ังหมด
เมืองตาก 38 38 2 7 85
บ้านตาก 1 16 1 4 22
วังเจ้า 10 15 1 1 1 28
สามเงา 234 33 1 2 2 5 277
แม่สอด 93 68 15 16 9 5 206
แม่ระมาด 98 227 6 7 1 339
พบพระ 36 18 11 4 3 1 73

ท่าสองยาง 72 474 4 12 16 578
อุ้มผาง 192 67 1 7 2 269

774 956 34 29 46 38 1877ตาก ผลรวม

ตาก2556

จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS จังหวัดตาก แยกรายอ าเภอ ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2556

ปี จังหวัด อ าเภอ
ประเภทการใช้ท่ีดิน(จ านวนจุดความร้อน)

ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ เขต สปก. พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีริมทางหลวง (250 เมตร) ชุมชนและอ่ืนๆ ผลรวมท้ังหมด
เมืองตาก 45 53 2 8 8 18 134
บ้านตาก 4 63 3 1 7 78
สามเงา 277 30 1 6 6 320
วังเจ้า 15 28 1 1 2 1 48
แม่สอด 95 67 18 16 8 1 205
แม่ระมาด 129 296 10 6 7 2 450
พบพระ 50 67 10 7 10 1 145

ท่าสองยาง 92 493 9 14 14 622
อุ้มผาง 309 99 1 10 11 1 431

1016 1196 42 61 67 51 2433ตาก ผลรวม

จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS จังหวัดตาก แยกรายอ าเภอ ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2557

ปี จังหวัด อ าเภอ
ประเภทการใช้ท่ีดิน(จ านวนจุดความร้อน)

ตาก2557
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ เขต สปก. พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีริมทางหลวง (250 เมตร) ชุมชนและอ่ืนๆ ผลรวมท้ังหมด
เมืองตาก 25 21 1 7 4 5 63
บ้านตาก 11 18 3 5 3 40
สามเงา 110 21 1 2 12 146
วังเจ้า 23 20 3 2 4 52
แม่สอด 58 59 14 17 8 3 159
แม่ระมาด 67 165 2 1 2 2 239
พบพระ 38 41 13 5 9 1 107

ท่าสองยาง 53 282 8 10 353
อุ้มผาง 204 100 2 1 7 2 316

589 727 35 37 49 38 1475ตาก ผลรวม

จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS จังหวัดตาก แยกรายอ าเภอ ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2558

ปี จังหวัด อ าเภอ
ประเภทการใช้ท่ีดิน(จ านวนจุดความร้อน)

ตาก2558

ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ เขต สปก. พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีริมทางหลวง (250 เมตร) ชุมชนและอ่ืนๆ ผลรวมท้ังหมด
เมืองตาก 40 20 1 6 3 1 71
บ้านตาก 3 18 2 2 25
วังเจ้า 17 8 4 1 3 1 34
สามเงา 143 15 3 3 2 166
แม่สอด 63 67 13 17 8 5 173
แม่ระมาด 64 199 8 9 5 1 286
พบพระ 56 23 13 2 12 2 108

ท่าสองยาง 60 308 5 16 5 394
อุ้มผาง 313 64 2 11 2 392

759 722 41 43 63 21 1649ตาก ผลรวม

2559

จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS จังหวัดตาก แยกรายอ าเภอ ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2559

ปี จังหวัด อ าเภอ
ประเภทการใช้ท่ีดิน(จ านวนจุดความร้อน)

ตาก

ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ เขต สปก. พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีริมทางหลวง (250 เมตร) ชุมชนและอ่ืนๆ ผลรวมท้ังหมด
เมืองตาก 23 96 3 5 2 5 134
บ้านตาก 13 48 5 1 67
สามเงา 205 31 6 8 12 262
วังเจ้า 9 16 4 1 2 1 33
แม่สอด 37 54 8 20 11 5 135
แม่ระมาด 45 90 2 2 4 143
พบพระ 15 16 6 6 4 2 49

ท่าสองยาง 29 157 3 8 2 199
อุ้มผาง 57 18 1 76

433 526 24 43 44 28 1098

ตาก

จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS จังหวัดตาก แยกรายอ าเภอ ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2560
ประเภทการใช้ท่ีดิน(จ านวนจุดความร้อน)

2560

ตาก ผลรวม

อ าเภอจังหวัดปี
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
 

 
 
 

 
 
 

จากข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Terra/Aqua ในระบบ MODIS จังหวัดตากแยกราย
อ้าเภอ และประเภทจุดความร้อน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคมโดยเปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2555 – 2562 
ย้อนหลังจะสังเกตได้ว่า จุดความร้อนโดยรวม จะมากน้อย สลับปีเว้นปี เช่น ถ้าปี 2561 มีจุดความร้อนมาก             
ปีถัดไป ปี 2562 จะมีความร้อนลดลงโดย สังเกต ย้อนหลัง 8 ปี และพ้ืนที่เกิดจุดความร้อนมากท่ีสุด โดยแบ่งการ
ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าอนุรักษ์ ซึ่งเกิดจุดความร้อนมากท่ีสุด ใน 2 พื้นที่ดังกล่าวในทุกปี  

 ข้อสังเกต จุดความร้อนในพ้ืนที่ป่าสงวนฯ และอุทยานอาจเกิดจากการที่เชื้อเพลิงในแต่ละปี              
มีการสะสม เช่น ถ้าปีนี้ไม่ไหม้ในปีถัดไปก็จะต้องไหม้ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อเพลิงและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงใน
แต่ละปีประกอบด้วย จะเห็นได้ว่าการบริหารเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ป่า ผลัดใบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ในพ้ืนที่จังหวัด
ตากจึงมีความส้าคัญไปพร้อมๆกับการควบคุมราษฎรที่ท้ากินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพ่ือในการลดจ้านวนจุด
ความร้อนในพ้ืนที่จังหวัดตาก  
  

ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ เขต สปก. พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีริมทางหลวง (50 เมตร) ชุมชนและอ่ืนๆ ผลรวมท้ังหมด
เมืองตาก 26 57 6 10 99
บ้านตาก 1 25 2 2 30
สามเงา 106 13 3 6 128
วังเจ้า 7 16 5 28
แม่สอด 70 73 8 25 7 183
แม่ระมาด 89 162 13 8 1 273
พบพระ 34 32 7 2 1 76

ท่าสองยาง 65 323 7 2 5 402
อุ้มผาง 121 33 2 2 158

519 734 33 55 2 34 1377ตาก ผลรวม

ตาก2561

จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS จังหวัดตาก แยกรายอ าเภอ ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561

ปี จังหวัด อ าเภอ
ประเภทการใช้ท่ีดิน(จ านวนจุดความร้อน)

ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ เขต สปก. พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีริมทางหลวง (50 เมตร) ชุมชนและอ่ืน ๆ ผลรวมท้ังหมด
เมืองตาก 35 35 5 5 7 87
บ้านตาก 31 36 1 1 69
สามเงา 159 44 3 1 8 215
วังเจ้า 19 38 4 3 64
แม่สอด 19 48 14 14 1 5 101
แม่ระมาด 50 68 13 4 1 136
พบพระ 14 26 11 51

ท่าสองยาง 14 96 1 4 2 117
อุ้มผาง 68 34 2 2 106

ตาก ผลรวม 409 425 50 31 2 29 946

ตาก2562

ประเภทการใช้ท่ีดิน(จ านวนจุดความร้อน)
จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม Terra/Aqua ระบบ MODIS จังหวัดตาก แยกรายอ าเภอ ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562

ปี อ าเภอจังหวัด
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ภาพที่  14  พ้ืนที่เผาไหม้ จากการวิเคราะห์ด้วยดาวเทียม  LANDSAT-8  จังหวัดตาก 
 

  
 
หมายเหตุ   จากพื้นที่เผาไหม้ ด้วยดาวเทียม Landsat -8   โดยสังเกตจากสัญลักษณ์สีม่วง พื้นที่ฝั่งตะวันออกจะมีสีค่อนข้างเข้ม
กว่าซึ่งเกิดจุดความร้อนที่มากกว่าฝั่งตะวันตก 
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ตาราง 16  ตารางแสดงพื้นท่ีเผาไหม้ จากการวิเคราะห์ด้วยดาวเทียม  LANDSAT-8  ท้องที่อ้าเภอ จังหวัดตาก 
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3. ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย ที่เกี่ยวข้องกับไฟป่า 
3.1 สถานการณ์ โรคระบบทางเดินหายใจ เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดตาก 
 
จ้านวนผู้ป่วยทางเดินหายใจ เปรียบเทียบ ช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ปี 60 – 62 

 
หมายเหตุ จากกราฟ 3 ปี ย้อนหลัง มีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับค่า Pm 10 ที่ลดลง ในช่วงเวลาดังกล่าว  
 

3.2 ผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย 
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3.3 สถานการณ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ จังหวัดตาก ปี พ.ศ.2562 
 

 
หมายเหตุ  ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2562 นั้นจะพบผู้ป่วยทางเดินหายใจมากท่ีสุด และเดือนเมษายน น้อยที่สุด โดยอ้าเภอแม่สอด 
ตั้งแต่เดือน ม.ค – เม.ย พบผู้ป่วยมากท่ีสุด และ อ้าเภอวังเจ้า พบผู้ป่วยน้อยที่สุด 

 
4. มาตรการและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวดัตาก ปี 2562 

4.1 การเตรียมความพร้อมรับมือและมาตรการด าเนินการ  
 1.๑ การเตรียมความพร้อม 

(1) จัดตั้งคณะท้างานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานด้านการเกษตร หน่วยงานด้านการคมนาคม หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา ท้องถิ่นฝ่ายปกครององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยทหาร ต้ารวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 

(2) จัดประชุมกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่จังหวัด 

(3) น้าผลการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปีที่ผ่านมา            
มาทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งห้วงเวลาการปฏิบัติการ
พ้ืนที่การปฏิบัติโดยให้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่มีการเผา
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ การแบ่งพ้ืนที่ ก้าหนดตัวบุคคลและหน้าที่ความรับผิดรูปธรรม และจัดส่ง
แผนเผชิญเหตุให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง 
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1.๒ แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตาม
มาตรการ“๔ พื้นที่ ๕ มาตรการบริหารจัดการ” มีดังนี้ เชิงพื้นที่ ให้แบ่งพื้นที่เป็น 4 ได้แก่ 

(1) พื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เป็นหน่วยรับผิดชอบในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ด้าเนินการควบคุมไฟ แนวป้องกัน
การจัดก้าลังลาดตระเวนให้สนธิก้าลังเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน และอาสาสมัครภาคประชาชน การประกาศเขต
พ้ืนที่ห้ามเผา พร้อมทัง้บูรณาการประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหารและกองก้าลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่
อย่างใกล้ชิด เพ่ือร่วมปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่า ตลอดจนให้ผู้น้าท้องที่ ก้านันผู้ ใหญ่บ้าน สร้างกฎกติกาการห้าม
เผาป่าขึ้นมาบังคับใช้กันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน และจัดท้าบัญชีผู้มีพฤติกรรมการเข้า และล่าสัตว์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม              
จังหวัดตาก, ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก), ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) และหน่วยงานใน
สังกัด 

หน่วยงานสนับสนุน อ้าเภอทุกอ้าเภอ ทหารพรานในพ้ืนที่-เจ้าหน้าที่ทหารจาก        
กกล.นเรศวร, มทบ.310, กอ.รมน.จังหวัดตาก., ฉก.ร.๑4, นพค.33, ต้ารวจในพ้ืนที่, กก.ตชด.34, ฐาน ตชด.           
ในพ้ืนที่, เครือข่ายหมู่บ้าน ป้องกันไฟป่าฯ ของกรมป่าไม้และของกรมอุทยานฯ และเครือข่ายภาคประชาชน           
ทสม. รสทป.  อกม. อสม. อปพร. ชรบ. กศน. ฯลฯ 

 (2) พื้นที่เกษตรกรรม ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่เป็น
หน่วยรับผิดชอบในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ด้าเนินการควบคุมการเผาในพ้ืนที่การเกษตร การห้ามเผา
เด็ดขาด และการรณรงค์ให้มีการใช้สารย่อยสลายหรือไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืชฤดูแล้งและการแปรรูป 
สินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น การท้าสารชีวมวล การท้าปุ๋ยหมัก ตลอดจนให้ผู้น้า ในท้องที่ก้านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน 
จัดอาสาสมัครเฝ้าระวังไม่ให้เกษตรกรลักลอบเผา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก อ้าเภอทุกอ้าเภอ, ส้านักงานเกษตรจังหวัดตาก,  
ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก, ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก และสถานีพัฒนาที่ดินตาก 

หน่วยงานสนับสนุน อ้าเภอทหารพรานในพ้ืนที่-เจ้าหน้าที่ทหารจากกกล.นเรศวร, 
มทบ. 310, กอ.รมน.จังหวัด ตก., ฉก๑4. ร. , นพค.33. ต้ารวจในพ้ืนที่ (เจ้าหน้าที่ต้ารวจภูธรจังหวัดต้ารวจภูธร
ตาก., กก.ตชด.34, ฐาน ตชด.ในพ้ืนที่, เครือข่ายหมู่บ้านป้องกันไฟป่าฯ ของกรมป่าไม้ และของกรมอุทยานฯ            
และเครือขา่ยภาคประชาชน ทสม. รสทป. อกม. อสม. อปพร. ชรบ. กศนฯลฯ. 

(3) พื้นที่ชุมชน/เมือง ให้จังหวัด อ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้าหนด
กติการ่วมกันของชุมชน โดยใช้กลไกประชารัฐในการเฝ้าระวังป้องกันการเผาในพ้ืนที่ชุมชน/เมือง และให้จัดชุด
ปฏิบัติการประจ้าต้าบล/หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่ มาตรการ
และแนวทางการด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ที่ท้าการปกครองจังหวัดตาก ส้านักงานส่งเสริมการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 

หน่วยงานสนับสนุน ทหารพรานในพ้ืนที่ -เจ้าหน้าที่ทหารจากกกล.นเรศวร ,              
มทบ.310, กอ.รมน.จังหวัด ตก., ฉก.ร ๑4,. นพค.33. ต้ารวจในพ้ืนที่(เจ้าหน้าที่ต้ารวจภูธรจังหวัดต้ารวจภูธร
ท้องที่/กกตก , ตชด.34, ฐาน ตชด.ในพ้ืนที่, เครือข่ายหมู่บ้านป้องกันไฟป่าฯ ของกรมป่าไม้ และของกรมอุทยานฯ 
และภาคประชาชน ทสม. รสทป. อกม. อสม. อปพร. ชรบ. กศน. ฯลฯ 
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(4) พื้นที่ริมทาง ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพ้ืนที่เป็นหน่วยรับผิดชอบ 
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ด้าเนินการจัดก้าลังอาสาสมัครภาคประชาชนท้าการลาดตระเวน เฝ้ าระวัง 
จากการก้าจัดเศษวัสดุ ขยะ ใบไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ริมทาง เพ่ือไม่ให้มีเชื้อไฟและใช้เป็นแนวกันไฟ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก แขวงทางหลวงตากที่ 1, แขวงทางหลวงตาก ที ่2 แม่สอด ,
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตาก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่ีรับผิดชอบในถนนสายทางของตน 

หน่วยงานสนับสนุน อ้าเภอทุกอ้าเภอทหารพรานในพ้ืนที่ - เจ้าหน้าที่ทหารจาก 
กกล. นเรศวร , มทบ.310 ,กอ.รมน.จังหวัด ตก., ฉก.ร ๑4, นพค.33. ต้ารวจในพื้นที ่(เจ้าหน้าที่ต้ารวจภูธรจังหวัด 
ตาก, ต้ารวจภูธรท้องที่, กก.ตชด.34, ฐาน ตชด.ในพ้ืนที่, เครือข่ายหมู่บ้านป้องกันไฟป่าฯ กรมป่าไม้ และของกรม 
อุทยานฯ และเครือขา่ยภาคประชาชน ทสม. รสทป. อกม. อสม. อปพร. ชรบ. กศนฯลฯ. 

1.3 มาตรการบริหารจัดการ ๕ มาตรการ  
(1) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและเพ่ือ

อ้านวยการสั่งการ ระดมสรรพก้าลัง ทรัพยากร และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยมี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอ้าเภอ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์เพ่ือให้การควบคุมปัญหาเป็นไป
อย่างมีเอกภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก 
และอ้าเภอทุกอ้าเภอ, ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง, ส้านักงานป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัยจังหวัดตาก, ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 

หน่วยงานสนับสนุน ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที4่ (ตาก), ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์
ที ่14 (ตาก) และหน่วยงานในสังกัด, ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก 

(2) สร้างความตระหนักประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้กับประชาชนให้ทราบถึง
มาตรการ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การห้ามการเผาป่าหรือเศษวัสดุการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้
ประชาชน ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของพ้ืนที่ เช่น การจัดกิจกรรม การอนุรักษ์ป่าไม้ 
ปฏิบัติการประจ้าหมู่บ้าน และ เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกให้กับประชาชน นักเรียน และเยาวชน 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก อ้าเภอทุกอ้าเภอ, ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก, ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  4 (ตาก), ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)             
และหน่วยงานในสังกัด, ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก 

หน่วยงานสนับสนุน ทหารพรานในพ้ืนที่ -เจ้าหน้าที่ทหารจากกกล.นเรศวร
,มทบ.310, กอ.รมน.จังหวัดตก., ฉก.ร.๑4 , นพค.33. ต้ารวจในพื้นที่(เจ้าหน้าที่ต้ารวจภูธรจังหวัดตาก.,ต้ารวจภูธร
ท้องที่, กก.ตชด.34, ฐาน ตชด.ในพ้ืนที่,เครือข่ายหมู่บ้านป้องกันไฟป่าฯของกรมป่าไม้และของกรมอุทยานฯและ 
เครือขา่ยภาคประชาชน ทสม. รสทป. อกม. อสม. อปพร. ชรบ. กศน, ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก 

(3) ลดปริมาณเชื้อเพลิง ให้จัดท้าแนวกันไฟ การควบคุมการเผา รวมทั้งส่งเสริม
การใช้สารหมักชีวภาพเพ่ือย่อยสลายตอซัง และการน้าเศษวัสดุทางการเกษตรมาท้าอาหารสัตว์ ตลอดจนแจ้ง
อ้าเภอก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน สอดส่อง ตักเตือน ห้ามปราม 
เศษวัสดุทางการเกษตร โดยเฉพาะตามเขตรอยต่อระหว่างชุมชนกับเขตป่าไม้ 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก อ้าเภอทุกอ้าเภอส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก, ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก) และหน่วยงานในสังกัด, ส้านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ ที ่4 ตาก และหน่วยงานในสังกัด, ส้านักงานพัฒนาที่ดินตาก 

หน่วยงานสนับสนุน ทหารพรานในพ้ืนที่-เจ้าหน้าที่ทหารจากกกล.นเรศวร, มทบ.
310, กอ.รมน.จังหวัด ตก., ฉก ร ๑4,. นพค.33. ต้ารวจในพ้ืนที่ (เจ้าหน้าที่ต้ารวจภูธรจังหวัดต้ารวจภูธรท้องที่,       
ตก.กก.ตชด.34, ฐาน ตชด.ในพ้ืนที่, เครือข่ายหมู่บ้านป้องกันไฟป่าฯ ของกรมป่าไม้ และของกรมอุทยานฯ                 
และเครือขา่ยภาคประชาชน ทสม. รสทป. อกม. อสม. อปพร. ชรบ. กศนฯลฯ. 

(4) การบังคับใช้กฎหมาย ให้จังหวัดตากก้าชับเจ้าพนักงานตามกฎหมาย บังคับใช้
กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โดยท้าการจับกุมผู้กระท้าความผิดที่ลักลอบเผาในพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน 
พ้ืนที่ริมทาง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก อ้าเภอทุกอ้าเภอ,กองก้ากับการต้ารวจภูธรจังหวัดตาก, 
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก,ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที ่14 และหน่วยงานในสังกัด 
ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ี ่4 (ตาก) ส้านักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก  

หน่วยงานสนับสนุน ทหารพรานในพ้ืนที่ - เจ้าหน้าที่ทหารจากกกล.นเรศวร
,มทบ.310,กอ.รมน.จังหวัดตก., ฉก.ร.๑4, นพค.33. เจ้าหน้าที่ต้ารวจภูธรจังหวัดตาก.,ต้ารวจภูธรท้องที,่ กก.ตชด.
34, ฐาน ตชด.ในพ้ืนที่, เครือข่ายหมู่บ้านป้องกันไฟป่าฯของกรมป่าไม้และของกรมอุทยานฯ และเครือข่ายภาค
ประชาชน ทสม. รสทป. อกม. อสม. อปพร. ชรบ. กศน., ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก 

(5) ทีมประชารัฐ ให้บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งจากภาคราชการ หน่วยทหาร ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน อาสาสมัคร มูลนิธิ ให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและก้าหนดแนวทางมาตรการการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เช่น การก้าหนดกติกาห้ามการเผาของหมู่บ้านจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก อ้าเภอทุกอ้าเภอ, ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดตาก, ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก 

หน่วยงานสนับสนุน ทหารพรานในพ้ืนที่-เจ้าหน้าที่ทหารจากกกล.นเรศวร, มทบ.
310, กอ.รมน.จังหวัดตก., ฉก.ร.๑4, นพค.33. ต้ารวจในพ้ืนที่(เจ้าหน้าที่ต้ารวจภูธรจังหวัดตก.,ต้ารวจภูธรท้องที,่ 
กก.ตชด.34, ฐาน ตชด.ในพื้นที,่เครือข่ายหมู่บ้านป้องกันไฟป่าฯของกรมป่าไม้และของกรมอุทยานฯและ เครือข่าย
ภาคประชาชน ทสม. รสทป. อกม. อสม. อปพร. ชรบ. กศน. , ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก ฯลฯ สถานี
สวท. แม่สอด สถานี อสมท.จังหวัดตาก สถานีวิทยุชุมชนทุกแห่ง 
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ก าหนดช่วงเวลาห้ามเผา 60 ปี 2562 
ห้วงประกาศห้ามเผาเด็ดขาด ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 

เชียงราย   10 กุมภาพันธ์  –  15 เมษายน  2562 
เชียงใหม่  13 กุมภาพันธ์  –  30 เมษายน  2562 
ล าปาง   10 กุมภาพันธ์  –  10 เมษายน  2562 
ล าพูน   12 กุมภาพันธ์  –  30 เมษายน  2562 
แม่ฮ่องสอน  1 มีนาคม  –  30 เมษายน  2562 
น่าน   15 กุมภาพันธ์  –  15 เมษายน  2562 
แพร่   2 กุมภาพันธ์  –  15 เมษายน  2562 
พะเยา   15 กุมภาพันธ์  –  15 เมษายน  2562 
ตาก   18 กุมภาพันธ์  –  30 เมษายน  2562 

 

หมายเหตุ  ในบางจังหวัด ได้มีการประกาศห้ามเผาก่อนระยะเวลาห้ามเผา 60 วัน โดยในพ้ืนที่จังหวัดตากที่ 
ประกาศห้ามเผา 72 วัน  เนื่องจากมี จุด Hotspot เป็นจ้านวนมาก จึงเกรงว่าจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชน จึงได้ประกาศห้ามเผาเด็ดขาดก่อนก้าหนด  
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ประกาศจังหวัดตาก ปี 2562 โดยประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน  รวม 72 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด 
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5. ผลการด าเนินงานของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 
 

5.1 กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการและบริหารฯ ระดับจังหวัด และอ าเภอ แก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่าแบบบูรณาการ 
 

 
 

       
 

การด้าเนินการศูนย์ปฏิบัติการและบริหารฯ ระดับจังหวัด และอ้าเภอ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
บูรณาการ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากได้เป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าในระดับ
จังหวัดตาก โดยได้มีการประชุม war room เหตุการณ์ในแต่ละวัน เพ่ือสรุปสถานการณ์สั่งการไฟป่าและหมอกควัน

   

   

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30เมษายน 2562 ทุกจุดที่
ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ต้องตรวจพิสูจน์
ทราบ  สืบหาตัวผู้กระท้าผิด  และแจ้งความด้าเนินคดี
ทุกราย  

 โดย หน่วยงานที่รับผิดชอบในท้องที่แจ้งผล
การด้าเนินการมายังศูนย์ฯอ้าเภอ แล้วอ้าเภอแจ้งผล
การตรวจสอบพิกัดจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดย
สรุปในแต่ละวัน ให้กับศูนย์ฯจังหวัด 
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ในห้วงเวลาเป็นประจ้าทุกวัน ตลอดระยะเวลาประกาศห้ามเผาเด็ดขาดของจังหวัดตาก เพ่ือที่จะรวบรวมข้อมูลรับ
ข้อมูลจากฝ่ายต่างๆในการประมวลเหตุการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีการแจ้งประสานงาน 
เหตุการณ์จุดความร้อนค่าฝุ่นละออง ใน line ศูนย์บัญชาการไฟป่าหมอกควันของจังหวัดตาก พร้อมรวบรวมปัญหา
อุปสรรคของแต่ละหน่วยงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ในประสานงานให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
ไฟป่าของจังหวัดตาก ได้อย่างทันท่วงที 
 

5.2. กิจกรรมเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่าจังหวัดตาก จ านวน  40 
เครือข่าย ในท้องท่ีจังหวัดตาก 
 

 

 
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในระดับท้องถิ่น 
1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น้าและชุมชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน

และแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่ของตนเองของจังหวัดตาก 
2. เพ่ือลาดตระเวน เฝ้าระวัง ตรวจการณ์ระวังไฟป่า ป้องกันไม่ให้ไฟป่าลุกลามในพื้นที่ 
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3. เพ่ีอเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและ
ไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรม 

4. เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคประชาชนองค์กรเครือข่ายต่างๆ                
ของจังหวัดตากในการมีส่วนร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 

โดยกิจกรรมเครือข่ายลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่าจังหวัดตาก จ้านวน  40 เครือข่าย ใน
ท้องที่จังหวัดตากเพ่ือจัดสรรงบประมาณให้กับภาคประชาชน เพ่ือให้แก่หมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เข้าเป็น
เครือข่ายให้กับทางหน่วยงานราชการ ในการเฝ้าระวังระวังและดับไฟป่าในพ้ืนที่หมู่บ้านของตนเอง 
 

5.3 กิจกรรมการด าเนินงานของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก      
ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ด้านอ่ืนๆ  

   5 .3.1  เ ข้ า ร่ วมประชุ ม  สถานการณ์ ไฟป่ าและหมอกค วันไฟป่ า  Video 
Teleconference หรือการประชุมทางไกล 9 จังหวัดภาคเหนือ ทุกสัปดาห์  
 

 
หมายเหตุ  การประชุม VideoTeleconference หรอืการประชุมทางไกล 9 จังหวัดภาคเหนือ เพ่ือรายงาน
สถานการณ์และผลการด้าเนินงานในห้วงเวลา 1 สัปดาห์ ต่อ ศูนย์อ้านวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
ระดับภาคส่วนหน้า  
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   5.3.2 กิจกรรมตรวจเยี่ยมเครือข่ายไฟป่าจังหวัดตากและส ารวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
ไฟป่าในพื้นที่ อ.สามเงา ต.บ้านนา ซึ่งเป็นพื้นที่ยากต่อการเข้าถึง  

 
   5.3.3  กิจกรรม อบรมผู้หาของป่า เพื่อเป็นแนวร่วมเครือข่าย ในการเฝ้าระวังไฟป่า
ในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดตาก โดย อบรม ณ ราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก  
 

 
   5.3.4  กิจกรรมร่วมประชุม อาสาด้วยใจลดภัยหมอกควัน ณ จังหวัดเชียงใหม่  โดย 
สิ่งแวดล้อมภาค 1 โดยมีการบูรณาการหลายภาคส่วนเพื่อลดปัญหาหมอกควันไฟป่า  
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   5.3.5  กิจกรรมแก้ไขปัญหาเพื่อลดการเผาในไร่อ้อย ณ ที่ว่าการอ าเภอแม่สอด และ 
บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด โดยมีการประชุมหาทางออกให้กับเกษตรกรและตั้งราคารับซื้อเพื่อจูงใจในการ
ลดการเผาทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 

 
5.4 กิจกรรมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก 
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การถอดบทเรียนไฟป่าหมอกควันเพ่ือจัดท้าแผนโดยการบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนพร้อม             
สรุปปัญหาสอบถามความต้องการของ หน่วยงานฯที่เกี่ยวข้องด้านไฟป่าและก้านันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่จังหวัดตาก 
เพ่ือที่จะสามารถน้าไปปรับปรุง โดยสรุปไปเมื่อข้างต้นแล้ว โดยสามารถแบ่งประเด็นได้เป็น 4 ข้อ  

1. ความเชื่อในชุมชนที่เก่ียวข้องกับการเผา 
2. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่  
3. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเผาในพื้นที่  
4. แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ  

โดยการ สรุป ปัญหาและความต้องการจะอยู่ในภาคผนวกแยกเป็นรายอ้าเภอ จะอยู่ในภาคผนวก  
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6. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงานและจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 

โครงการถอดบทเรียนแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดตากแบบบูรณาการปี พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมตากอันดามันรีสอร์ท อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

****************************************************************************** 
6.1 ความเชื่อในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเผา 

  1) เผาเพ่ือให้ผักหวานแตกยอดอ่อน และเห็ดออก 
  2) เพื่อสะดวกในการหาของป่า ไม่รกชันปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ 
  3) เผาเพ่ือให้ฝนตก  
6.2 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่  

  1) การเข้าไปท้ากิจกรรมในป่า (เก็บหาของป่า,ล่าสัตว์ฯลฯ) โดยขาดจิตส้านึกความรับผิดชอบ 
ประมาทเลินเล่อ และขาดจิตสาธารณะ 
  2) ราษฎรในพ้ืนที่มีการท้าการเกษตรกรรม ส่วนมากเผาเพ่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตและก้าจัดวัชพืชเศษ
วัสดุทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุน 
  3) ความประมาท เผอเรอ จากการท้าแนวกันไฟในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ติดกับพ้ืนที่ป่า  
  4) มีการท้าปศุสัตว์ (เผาเพื่อให้หญ้าแตกหญ้าอ่อน) 
  5) เผาป่าเพ่ือต้อนสัตว์แล้วล่า 
  6) มีการเผาในบ่อทิ้งขยะ 
  7) สภาพพ้ืนที่มีอุณหภูมิสูง  
  8) ในพื้นที่ประชากรแฝงท้าให้การประชาสัมพันธ์ ท้าได้ยาก  
  9) ความแห้งแล้งตามธรรมชาติแล้วมีปริมาณเชื้อเพลิง(ใบไม้) สะสมเยอะ  
  10) ท้าทายกฎหมาย คึกคะนองหรือกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่  
  11) ไฟป่าลุกลามจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
6.3 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเผาในพื้นที่  

  1) ขาดความร่วมมือจากราษฎรในชุมชน 
  2) ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องไฟป่า 
  3) ราษฎรไม่ยอมรับข้อมูลข่าวสารจากผู้น้าชุมชน และให้ความร่วมมือจากหน่วยงานในภาครัฐ 
  4) พื้นที่มีอาณาเขตกว้าง และมีพ้ืนที่ลาดชันค่อนข้างมาก ท้าให้เข้าพ้ืนที่และดูแลเป็นอุปสรรค  
  5) ระยะเวลาก้าหนดวันห้ามเผาไม่สอดคล้องกับระยะเวลาบริหารการเผา (บริหารเชื้อเพลิงไม่ทัน) 
  6) เจ้าหน้าที่ งบประมาณ อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ในการจัดการดูแลพื้นที่  
  7) สภาพพ้ืนที่มีอุณหภูมิสูง ท้าให้ผู้ดับไฟป่า อาจเกิดอันตราย และสัตว์มีพิษอันตราย 
  8) การไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตรไม่สามารถท้าได้เนื่องจากพ้ืนที่ ลาดชันสูง รถไถไม่สามารถท้าได้  
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6.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ  

  1) สร้างแรงจูงใจ ในการลดการเผา ประชาสัมพันธ์ 
  2) ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม ชี้แจงความเข้าใจในพ้ืนที่ให้มากข้ึน 
  3) บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  4) จัดตั้งงบประมาณให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน สนับสนุน (อุปกรณ์ เน้น เครื่องพ่นลม เพราะใช้ได้ทั้งท้า
แนวกันไฟและดับไฟ และการติดต่อสื่อสารโดยใช้วิทยุ ) 
  5) จัดท้าแผนด้านการเผาให้เป็นวาระแห่งชาติ  
  6) จัดท้าฝายแหล่งน้้าซับ ในพ้ืนที่ป่าต้นน้้า  
  7) ก้าหนดวันห้ามเผา 60 วัน โดยรับฟังเสียงประชาชน  
 
6.5 ข้อสังเกตด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

1. จากนโยบายการแก้ปัญหาไฟป่าที่ผ่านมา สังเกตได้ว่าเป็นนโยบายที่เน้นแก้ปัญหาค่า Hotspot 
ที่เกินเกณฑ์ตามแผนที่ก้าหนด มากกว่า เน้นแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน ถึงแม้ไม่เผาป่าก็มี
ปัจจัยด้านอ่ืนที่ส่งผลกระทบสุขภาพระบบทางเดินหายใจ เช่น การจราจร โรงงาน สังเกตได้จาก การก้าหนด
นโยบายห้ามเผา 60 วันอันตราย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากการเผากลายเป็นวิถีชีวิตของ
ราษฎรในพ้ืนที่มาช้านาน การออกมาตรการห้ามเผาเป็นช่วงเวลาจึงไม่สามารถท้าได้อย่างแท้จริง เพราะราษฎร
ยังคงมีการเผาในช่วงก่อนและหลังประกาศห้ามเผา ดังนั้น แทนที่รัฐจะสูญเสียงบประมาณไปกับการปราบปราม
จับกุมผู้กระท้าผิดในช่วงประกาศห้ามเผาซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนั้น รัฐควรน้างบประมาณดังกล่าวมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น ก้าหนดแนวทางส่งเสริมเกษตรกรหรือส่งเสริมอาชีพที่มีการเผาน้อยที่สุดหรือไม่
เผาเลย หรือการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชน และรวมไปถึงการก้าหนดห้ามเผาทั้ง
ประเทศมากกว่าการ ให้ 9 จังหวัดภาคเหนือเพียงอย่างเดียว  

2. จังหวัดตากมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพียงแห่งเดียว โดยติดตั้งที่ กศน.อ้าเภอแม่สอด 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์แล้ว การตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้ไ ม่สามารถ
น้ามาใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศของทั้งจังหวัดได้ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ตั้งสถานี ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีของ
สภาพพ้ืนที่ทั้งจังหวัดได้ 

3. ปัญหาด้านก้าลังพลและงบประมาณในการดับไฟป่า ที่ผ่านมา เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นในเขตหมู่บ้าน
ใด จะใช้ก้าลังพลจากทางท้องที่ คือ ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้านและทีมงาม ในหมู่บ้านนั้น ๆ เป็นผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า แต่ก็
ยังประสบปัญหาขาดแคลนก้าลังพลและงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ เนื่องจาก ก้าลังพลเหล่านี้มีอาชีพมี
ภาระหน้าที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัว แต่การได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ให้ปฏิบัติงานดับไฟป่า ซึ่งฤดูไฟป่าที่ยาวนาน
ราวครึ่งปี (ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม) ท้าให้บุคคลเหล่านี้ไม่สามารถประกอบอาชีพของตนได้ตามปกติ 
ประกอบกับภาครัฐไม่ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับก้าลังพลในการเข้าดับไฟอย่างเพียงพอ จึงประสบปัญหาขาด
แคลนรายได้ และก้าลังพลที่มีก็ลดน้อยถอยลง ถึงแม้บางครั้งจะมีการระดมจิตอาสาเข้าช่วยเหลือในการดับไฟป่าก็
ตาม แต่จิตอาสาต่างก็ต้องหาเลี้ยงปากท้องของตนเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น หากค้านวณการสูญเสียรายได้ของก้าลัง
พลดับไฟป่า คิดเป็นตัวเลขค่าแรงขั้นต่้าวันละ 300 บาท ในฤดูไฟป่าระยะเวลา 5 เดือนจะสูญเสียรายได้ประมาณ 
45,000 บาท/คน หรือในช่วงห้ามเผา 60 วันอันตรายจะสูญเสียรายได้ประมาณ 18,000 บาท/คน เมื่อคิดตาม
จ้านวนคนที่ปฏิบัติงานดับไฟป่า ชุดละ 10 นาย (ยกเว้นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่น้ามาคิดเนื่องจากมี
เงินเดือน) จะอยู่ที่ประมาณ 8 คน โดยเป็นเงินที่ลูกบ้านขาดโอกาสในการหาเลี้ยงชีพและน้ามาเลี้ยงดูครอบครัว 
หมู่บ้านละ 144,000 บาท ซึ่งจังหวัดตากมีทั้งหมด 562 หมู่บ้านโดยเฉลี่ยจากการถอดบทเรียนไฟป่า 2562 
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เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 สามารถค้านวณค่าเสียโอกาสในการหาเลี้ยงชีพทั้งจังหวัด ประมาณ 
80,928,000 บาท ตัวเลขนี้เป็นการประมาณการในระยะเวลา 1 ปี  ซึ่งยังไม่นับรวมจิตอาสา และ ชุดดับไฟป่า
ของกรมป่าไม้และหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง 

ดังนั้น จากการถอดบทเรียนจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมารัฐมีงบประมาณสนับสนุนด้านนี้ไม่เพียงพอ ซึ่ง
จะส่งผลให้ก้านัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกอ้าเภอเกิดปัญหาขาดแคลนก้าลังพลและงบประมาณในการปฏิบัติงานดับไฟป่า 
รวมถึงปัญหาการตรวจตราดูแลพื้นที่ไม่ทั่วถึง และขาดแคลนงบประมาณที่ใช้ในการดับไฟ เช่น ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ใน
การดับไฟ ค่าอาหารน้้าดื่ม (ยังไม่นับเบี้ยเลี้ยง) เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด ควรเน้นที่จิตส้านึกของ
ประชาชน  ส่งเสริมเกษตรปลอดการเผาโดยน้านวัตกรรมเทคโนโลยี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(Thailand 4.0) การ zoning พ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่ป่า  มากกว่าการเสียงบประมาณและก้าลังพลคอยตามดับ
ไฟ และการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาอาจล้มเหลว เนื่องจากไฟป่าที่เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถจับกุมตัวผู้กระท้าผิดได้ 
ประกอบกับยิ่งห้ามจุดไฟไม่ให้เกิดไฟ 60 วัน ห้ามราษฎรเข้าพ้ืนที่ป่า ยิ่งท้าให้ราษฎร มีความยากล้าบากในการ
ประกอบอาชีพ เช่น การเผาเพ่ือหาของป่าล่าสัตว์  การก้าจัดเศษวัชพืชหลังเพาะปลูก ตัวอย่างอ้อย ซึ่ง มีการ
เพาะปลูกมากใน อ.เมืองตาก อ.แม่สอด อ.วังเจ้า  การเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องมีการเผาน้าเพ่ือตัดอ้อยไม่สามารถที่จะ
ตัดสดได้ เพราะจะเพ่ิมต้นทุนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย ถึงแม้จะมีนโยบายรับซื้ออ้อยในราคาที่สูงขึ้นก็อาจไม่เพียง
ต่อการจูงใจเพราะการก้าจัดเศษวัสดุไร่อ้อยก็ยังจ้าเป็นที่ต้องเผาอยู่ดี  หรือการเตรียมแปลงเพาะปลูก ข้าวโพด ข้าว
ไร่ บนดอย ซึ่งการเผานั้นจะสามารถก้าจัดเศษวัสดุทางการเกษตรและเผาไข่แมลง แมลงศัตรูพืช (ตัวอย่างในปีนี้มี
การระบาดหนอนกระทู้ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ซึ่งนโยบายบางส่วนภาครัฐ สนับสนุนด้าเนินโครงการสานพลังประชา
รัฐสนับสนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูท้านา ท้าให้มีการย้อนแย้งในเรื่องของ การห้ามเผา และการปลูกพืช(ที่ต้องอาจมี
การเผาเพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร)  

ดังนั้น นโยบายของภาครัฐนั้นต้องสอดคล้องกันทุกองค์กร แนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA                     
ควรพิจารณาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  ก้าหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนโดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในระดับพ้ืนที่ด้วย  
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แผนปฏิบัติการ อ าเภอเมืองตาก 
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2563 

             
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 จ านวนต าบล 10 ต าบล 104 หมู่บ้าน 

 1.2 จ านวนประชากร 103,124 คน 

 1.3 อาชีพหลัก เกษตรกรรม  

 1.4 อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป  

 1.5 จ านวนพื้นที่เกษตร 182,598 ไร่ 

 1.6 ปริมาณพื้นที่จัดการเชื้อเพลิง 335,897 ไร ่  

 1.7 พืชหลักการเกษตร มันส้าปะหลัง  ข้าวโพด  ข้าว     

2. สภาพทั่วไป 

 2.1 ลักษณะภูมิประเทศ  -   

 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  อ.บ้านตาก,อ.แม่ระมาด  ทิศใต ้ อ.วังเจ้า  

   ทิศตะวันออก  อ.สุโขทัย  ต.ก้าแพงเพชร ทิศตะวันตก  อ.แม่สอด 

 2.2 ลักษณะภูมิอากาศ  ร้อนชื้น    

 2.3 ลักษณะพืชพรรณ/ประเภทป่า ป่าเต็งรัง  ป่าเบญจพรรณ     

 2.4 แหล่งน้ าส าคัญ/ฝายชะลอน้ า/ล าน้ าส าคัญ  ห้วยอุมยวม , ห้วยบวกหลวง , คลองห้วยทราย ,      
แม่น้้าปิง , ห้วยแม่ท้อ , คลองแม่ระกา , คลองตะแบก , อ่างท่าเล่ , อ่างโพรงตะเข้ , อ่างโป่งแดง , อ่างชะลาด ,         
อ่างคลองไคร้ , อ่างหนองตาเรือ  

 2.5 พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่น่าสนใจ/พื้นที่เผาไหม้ซ้ าซาก/(ระบุหมู่บ้าน/ต าบล/ชื่อป่า/ชื่อเขา) ต.โป่งแดง                
ม.2,3,4  ต.ไม้งาม  ต.ไม้งาม ม.7  ต.วังประจบ ม.1,6,7  ต.ตลุกกลางทุ่ง ม.5  ต.วังหิน ม.6,7,10,11,12,13  
ต.น้้ารึม ม.1,2,3,7  ต.หนองบัวเหนือ ม.1,2,3,6,7  ต.ป่ามะม่วง ม.8  ต.แม่ท้อ ม.4 – 13 ต. หนองบัวใต้               
ม. 2,4,5,7 

 2.6 พฤติกรรม/ปัจจัย/สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่  
  1. เก็บหาของป่า  
  2. กลั่นแกล้ง เจ้าหน้าที่ 
  3. ล่าสัตว ์
  4. เผาขยะ  
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 2.7 ความเชื่อ/ประเพณี/วัฒนธรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า  
  1. เพ่ือล่าสัตว์ 
  2. เพื่อความสนุก 
  3. เพื่อให้เกิดเห็ดมากข้ึน 
  4. ท้าใหเ้กิดผักหวาน 
  5. เผาหญ้าระบัด เพื่อเป็นอาหารสัตว์  
 2.8 สาเหตุการณ์เกิดไฟป่าในปีท่ีผ่านมา  
  1. ความคึกคะนอง 
  2. การหาของป่า ล่าสัตว์ 
  3. ความประมาณจากปัจจัยบริการเชื้อเพลิง  
 
 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น S จุดแข็ง  
1. บูรณาการร่วมกันทั้งรัฐและเอกชน  

W จุดอ่อน 
1. ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 
2. พื้นที่รับผิดชอบไม่สัมพันธ์กับก้าลังพล 
3. เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าไม่มีประสบการณ์ 
4. ขาดเครื่องมือสื่อสารและความรู้เทคโนโลยี 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 O โอกาส  

1. ผู้น้าเข้มแข็ง 
2. มีทีมปฏิบัติงานที่ดี 

T อุปสรรค 
1. สภาพพ้ืนที่สูงชัน เข้าถึงพ้ืนที่ได้ยาก 
2. ระเบียบกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ 
3.การติดต่อสื่อสาร  

 
internal factor 

ex
te

rn
al

 fa
ct

or
 

SO กลยุทธ์เชิงรุก 
1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
2. จัดตั้งจิตอาสาลาดตระเวนไฟป่าหมู่บ้าน 
3. ตั้งจุดสกัดทางเข้าป่า 
4.ตั้งกฎกติการ่วมกัน 

WO กลยุทธ์คงตัว (เชิงแก้ไข) 
1. สร้างเครือข่าย 
2. จัดอบรมให้ความรู้ด้านไฟป่า 
3. ตั้งรางวัลในการแจ้งเบาะแส  

ST กลยุทธ์คงตัว (เชิงรับ) 
1. แนวกันไฟ 
2 .บริหารจัดการเชื้อเพลิง  

WT กลยุทธ์ป้องกัน  
1. ถอดบทเรียนและวางแผนแก้ไขในปีถัดไป 
2. หางบประมาณสนับสนุน  
3. ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงเข้าป่า  
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แผนปฏิบัติการ อ าเภอบ้านตาก 
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2563 

             
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 จ านวนต าบล 7 ต าบล 79 หมู่บ้าน 

 1.2 จ านวนประชากร 50,000 คน 

 1.3 อาชีพหลัก เกษตรกรรม  

 1.4 อาชีพเสริม ปศุสัตว์  รับจ้าง 

 1.5 จ านวนพื้นที่เกษตร 60,000 ไร่ 

 1.6 ปริมาณพื้นที่จัดการเชื้อเพลิง 15,000 ไร ่  

 1.7 พืชหลักการเกษตร ข้าวโพด  ข้าว     

2. สภาพทั่วไป 

 2.1 ลักษณะภูมิประเทศ  -   

 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  อ.สามเงา  ทิศใต ้ อ.เมืองตาก  

   ทิศตะวันออก  อ.เมืองตาก  จ.ล้าปาง  จ.สโุขทัย ทิศตะวันตก  อ.แม่ระมาด 

 2.2 ลักษณะภูมิอากาศ  แห้งแล้ง    

 2.3 ลักษณะพืชพรรณ/ประเภทป่า ป่าเบญจพรรณ  ป่าเต็งรัง  

 2.4 แหล่งน้ าส าคัญ/ฝายชะลอน้ า/ล าน้ าส าคัญ อ่างเก็บน้้าดินสอพอง  แม่น้้าปิง .แม่น้้าวัง  ล้าห้วยตาก  
ล้าห้วยฉลอม  อ่างแพะยาว  อ่างแม่บอน  ห้วยชะลาด  ห้วยแม่ไข  ห้วยทู่  ห้วยดอกเข็ม  ห้วยแม่สลิด  

 2.5 พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่น่าสนใจ/พื้นที่เผาไหม้ซ้ าซาก/(ระบุหมู่บ้าน/ต าบล/ชื่อป่า/ชื่อเขา) 

ต. เกาะตะเภา(ม.8-10)  ต.ตากออก (ม.1-5 , 12 , 13)  ต.สมอโคน (ม.1-3 , 7-9)  ต.ตากตก(ม.1,2,3,11)        
ต.ท้องฟ้า(ม.2-9)  ต.แม่สลิด(ม.1,2,3,7,8,9,10,12,13)  ต.ทุ่งกระเชาะ (ม.3,7,8,10,11) 

 2.6 พฤติกรรม/ปัจจัย/สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่  
  1. การเผาเป็นวิถีชีวิต  
  2. หาของป่า 
  3. ล่าสัตว ์
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 2.7 ความเชื่อ/ประเพณี/วัฒนธรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า  
  1. เชื่อว่าเผาแล้วผักหวานจะแตกยอดอ่อน และมีเห็ดขึ้น 
  2. เผาเพ่ือเตรียมแปลงเพาะปลูกทางการเกษตร 
  3. เผาเพื่อเดินทางในป่าสะดวกปลอดภัย 
 2.8 สาเหตุการณ์เกิดไฟป่าในปีท่ีผ่านมา  
  1. ความประมาท 
  2. การหาของป่า ล่าสัตว์ 
  3. เผากลั่นแกล้ง เจ้าหน้าที่ 
  4. เผาเพื่อให้หญ้าระบัดเป็นอาหารวัว  
 
 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น S จุดแข็ง  
1. ก้าลังพลมีความพร้อมสามัคคี 
2. มีการวางแผนนโยบายที่ดี 
3. ผู้น้าและเครือข่ายมีความเข้มแข็ง  

W จุดอ่อน 
1. วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 
3. การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมในพ้ืนที่ 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

O โอกาส  
1. ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
2. ผู้น้าให้ความส้าคัญ  

T อุปสรรค 
1. พื้นที่เป็นเขาสูงชัน 
2. ลดปริมาณเชื้อเพลิงไม่ทันประกาศห้ามเผา 
3. ค้าสั่งประกาศห้ามเผาของจังหวัดไม่ชัดเจน  

 
internal factor 

ex
te

rn
al

 fa
ct

or
 

SO กลยุทธ์เชิงรุก 
1. เฝ้าระวังในพ้ืนที่เสี่ยง 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
3. บัญญัติกฎระเบียบหมู่บ้าน 
4. จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วส้าหรับเหตุฉุกเฉิน 

WO กลยุทธ์คงตัว (เชิงแก้ไข) 
1.เสนอปรับระยะเวลาการห้ามเผาให้
สัมพันธ์กับปริมาณเชื้อเพลิง (มี.ค.-เม.ย.) 

ST กลยุทธ์คงตัว (เชิงรับ) 
1. ท้าแนวกันไฟในพ้ืนที่เสี่ยง 

WT กลยุทธ์ป้องกัน 
1. ท้าแนวกันไฟในพ้ืนที่เสี่ยง 
2. จัดก้าลังเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง 
3. ลงทะเบียนผู้เข้าหาของป่า 
4. บัญญัติกฎระเบียบหมู่บ้าน 
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แผนปฏิบัติการ อ าเภอสามเงา 
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2563 

             
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 จ านวนต าบล 6 ต าบล 46 หมู่บ้าน 

 1.2 จ านวนประชากร 32,041 คน 

 1.3 อาชีพหลัก ท้านา  การประมง  ปศุสัตว์  พืชไร่  พืชสวน  

 1.4 อาชีพเสริม   การท่องเที่ยว  

 1.5 จ านวนพื้นที่เกษตร 129,858 ไร่ 

 1.6 ปริมาณพื้นที่จัดการเชื้อเพลิง 30,000  ไร่  

 1.7 พืชหลักการเกษตร ข้าวโพด  มันส้าปะหลัง  อ้อย  ล้าไย มะละกอ  กล้วย 

2. สภาพทั่วไป 

 2.1 ลักษณะภูมิประเทศ  พ้ืนที่ป่าและภูเขาสูงชัน  

 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  อ.ดอยเต้า จ.เชียงใหม่  อ.แม่พริก จ.ล้าปาง  ต.ลี้  จ.ล้าพูน  

                               ทิศใต้  อ.บ้านตาก         ทิศตะวันออก  อ.บ้านตาก  

                               ทิศตะวันตก  อ.แม่ระมาด  อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่  

 2.2 ลักษณะภูมิอากาศ  ร้อนแห้งแล้ง   

 2.3 ลักษณะพืชพรรณ/ประเภทป่า   ป่าเต็งรัง   ป่าเบญจพรรณ  ป่าแดง    

 2.4 แหล่งน้ าส าคัญ/ฝายชะลอน้ า/ล าน้ าส าคัญ  แม่น้้าปิง  แม่น้้าวัง  เขื่อนภูมิพล  หนองจรเข้ 

 2.5 พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่น่าสนใจ/พื้นที่เผาไหม้ซ้ าซาก/(ระบุหมู่บ้าน/ต าบล/ชื่อป่า/ชื่อเขา) ต.บ้านนา            
ม.1-5  ขสป.แม่ตื่น+อมก๋อย   ต.ย่านรี  ม.1-5  ป่าสงวนฯป่าแม่ตื่น,ป่าฝั่งซ้ายแม่ปิง  ต.ยกกระบัตร  ม.1 5 8 10 
11 12  

 2.6 พฤติกรรม/ปัจจัย/สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่  
  1. ล่าสัตว ์
  2. เก็บหาของป่า 
 2.7 ความเชื่อ/ประเพณี/วัฒนธรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า  
  1. ยังมีความเชื่อว่าเผาแล้วจะมีของป่า เพ่ิมขึ้น  
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 2.8 สาเหตุการณ์เกิดไฟป่าในปีท่ีผ่านมา  
  1. หาของป่า  
  2. ล่าสัตว์  
 
 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น S จุดแข็ง  
1. แผนในการปฎิบัติงานแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบดี 
2. มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย (ดาวเทียม) 
3.มีการสนับสนุนทางอากาศ 

W จุดอ่อน 
1. ก้าลังและอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ  
2. ขาดการติดต่อสื่อสารในพ้ืนที่ 
3. ความสามารถในการดับไฟของตัวบุคคล 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 O โอกาส  

1. มีเครือข่ายดับไฟป่า 
2.มีงบประมาณสนับสนุน 
3.ส่งเสริมอาชีพทางเลือก  
 

T อุปสรรค 
1. ความยากจนและอยู่ในพ้ืนที่ป่า 
2. พื้นที่ดับไฟเข้าถึงได้ยาก 
3.ขาดแคลนน้้าเสบียงในการดับไฟ 
4.สภาพอากาศร้อนลมแรง   

 
internal factor 

ex
te
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al
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or
 

SO กลยุทธ์เชิงรุก 
1. สร้างเครือข่ายเพ่ิมข้ึน 
2. ประชาสัมพันธ์ทั้งฤดูไฟป่า 
3. ส่งเสริมอาชีพที่ไม่มีการเผา 
4.ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานไฟป่า  

WO กลยุทธ์คงตัว (เชิงแก้ไข) 
1. สนธิก้าลังเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง 
2. ขอรับการสนับสนุนฐานสื่อสารและฐาน
ปฎิบัติงานการบิน อ.สามเงา 
3.อบรมทักษะการดับไฟ 
4.หาจุดพื้นที่ ลาน ฮ ชั่วคราว ในพ้ืนที่ 

ST กลยุทธ์คงตัว (เชิงรับ) 
1. เน้นการมีส่วนร่วม (ดับไฟป่า) 
2. จัดตั้งกองทุนไฟป่า โดยการบูรณาการร่วมกัน  
3. จัดตั้งจุดสกัดพ้ืนที่เสี่ยงระดับหมู่บ้าน 

WT กลยุทธ์ป้องกัน  
1. จัดตั้งชุดลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง 
2. จัดตั้งจุดสกัดพ้ืนที่เสี่ยง ประจ้า 
3.จัดตั้งฐานปฎิบัติการบิน ณ เขื่อนภูมิพลฯ 
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แผนปฏิบัติการ อ าเภอวังเจ้า 
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2563 

             
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 จ านวนต าบล 3 ต าบล 28 หมู่บ้าน 

 1.2 จ านวนประชากร 33,774 คน 

 1.3 อาชีพหลัก เกษตรกรรม  

 1.4 อาชีพเสริม   รับจ้าง ทั่วไป 

 1.5 จ านวนพื้นที่เกษตร 68,165 ไร่ 

 1.6 ปริมาณพื้นที่จัดการเชื้อเพลิง   

 1.7 พืชหลักการเกษตร ข้าวโพด  มันส้าปะหลัง  อ้อย  ล้าไย  

2. สภาพทั่วไป 

 2.1 ลักษณะภูมิประเทศ  พ้ืนที่ป่าและภูเขาสุงชัน  

 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  อ.เมืองตาก  ทิศใต ้ จ.ก้าแพงเพชร 

   ทิศตะวันออก  แม่น้้าปิง  ทิศตะวันตก  พบพระ 

 2.2 ลักษณะภูมิอากาศ  ร้อนแห้งแล้ง   

 2.3 ลักษณะพืชพรรณ/ประเภทป่า   ป่าเบญจพรรณ     

2.4 แหล่งน้ าส าคัญ/ฝายชะลอน้ า/ล าน้ าส าคัญ  แม่น้้าปิง  อ่างเก็บน้้าเพชรชมพู  อ่างเก็บน้้าเด่นอีเปียน             
อ่างเก็บน้้าเขากระเปาะ  อ่างเก็บน้้าบ้านเด่นวัว  คลองแม่ยะมา  คลองวังเจ้า  อ่างเก็บน้้าบ้านดงซ่อม 

2.5 พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่น่าสนใจ/พื้นที่เผาไหม้ซ้ าซาก/(ระบุหมู่บ้าน/ต าบล/ชื่อป่า/ชื่อเขา) หมู่บ้านเด่นวัวน้้าทิพย์ 
ม.12 ต.เชียงทอง เขาครุฑ  บ้านผาผึ้งม.6 ต.เชียงทอง  บ้านศรีคีรีรักษ์ (บ้านปางสังกะสี) ม.11  ต.เชียงทอง        
บ้านวังน้้าเย็น ม.8 นาโบสถ์  บ้านใหม่พรสวรรค์ ม.6 ต.นาโบสถ์ 

 2.6 พฤติกรรม/ปัจจัย/สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่  
  1. ล่าสัตว ์
  2. เก็บหาของป่า 
  3. เผาพ้ืนที่เพ่ือเตรียมเพาะปลูก  
 
 2.7 ความเชื่อ/ประเพณี/วัฒนธรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า  
  - 
 2.8 สาเหตุการณ์เกิดไฟป่าในปีท่ีผ่านมา  
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  1. หาของป่า  
  2. เตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก  
  3. ล่าสัตว์  
 
 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น S จุดแข็ง  
1. มีผู้น้าเข้มแข็ง เจ้าหน้าก้าลังพลเข้มแข็ง 
2. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นท่ี 

W จุดอ่อน 
1. สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงชัน ท้าให้การดับไฟยาก 
2. ขาดการติดต่อสื่อสาร  

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

O โอกาส  
1. ต้องมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ
และอุแปกรณ์ดับไฟป่า 
 

T อุปสรรค 
1. ราษฎรบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ  
2. ข้อมูลพิกัดคลาดเคลื่อน  

 
internal factor 

ex
te

rn
al

 fa
ct

or
 

SO กลยุทธ์เชิงรุก 
1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวงั 
2. แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ 
3. จัดตั้งจุดสกัดคัดกรอง 

WO กลยุทธ์คงตัว (เชิงแก้ไข) 
1. เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
 

ST กลยุทธ์คงตัว (เชิงรับ) 
1. จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนร่วมกันของ
หน่วยงานไฟป่า 
 

WT กลยุทธ์ป้องกัน  
1. จัดตั้งชุดลาดตระเวน  
2. เน้นการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ จาก
ราษฎร 
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แผนปฏิบัติการ อ าเภอแม่สอด 
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2563 

             
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 จ านวนต าบล 10 ต าบล 90 (20ชุมชน) หมู่บ้าน 

 1.2 จ านวนประชากร 107,018 คน 

 1.3 อาชีพหลัก เกษตรกรรม  

 1.4 อาชีพเสริม ค้าขาย  รับจ้าง  

 1.5 จ านวนพื้นที่เกษตร 200,000 ไร่ 

 1.6 ปริมาณพื้นที่จัดการเชื้อเพลิง ป่าอนุรักษ์ 3,000 ไร่  ป่าสงวนฯ 4,000 ไร่  พ้ืนที่เกษตร 64,000 ไร่  

 1.7 พืชหลักการเกษตร ข้าวโพด  

2. สภาพทั่วไป 

 2.1 ลักษณะภูมิประเทศ  ภูเขาสูงชัน มีพื้นท่ีราบบางส่วน  

 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  อ.แม่ระมาด   ทิศใต ้ อ.พบพระ 

   ทิศตะวันออก  อ.เมืองตาก อ.วังเจ้า ทิศตะวันตก  ประเทศเมียนมาร์ 

 2.2 ลักษณะภูมิอากาศ  ร้อนชื้น    

 2.3 ลักษณะพืชพรรณ/ประเภทป่า ป่าเต็งรัง  ป่าเบญจพรรณ  ป่าดิบชื้น   

 2.4 แหล่งน้ าส าคัญ/ฝายชะลอน้ า/ล าน้ าส าคัญ  ล้าห้วยแม่ละเมา  ห้วยแม่ตาว  ห้วยแม่โกนเกน            
ห้วยบง  ห้วยแม่สอด  อ่างแม่สอดตอนล่าง-บน  เขื่อนทดน้้าโกกโก่   

 2.5 พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่น่าสนใจ/พื้นที่เผาไหม้ซ้ าซาก/(ระบุหมู่บ้าน/ต าบล/ชื่อป่า/ชื่อเขา) ต.พะวอ            
ด่านแม่ละเมา  ต.แม่กาษา  ต.พระธาตุผาแดง  ต.แม่กุ  ต.มหาวัน  ต.แม่ปะ  ต.แม่ตาว  ต.ท่าสายลวด  ต.แม่สอด 

 2.6 พฤติกรรม/ปัจจัย/สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่  
  1. เก็บหาของป่า  
  2. เผาพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  3. เผาขยะ 
  4. ประมาท 
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 2.7 ความเชื่อ/ประเพณี/วัฒนธรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า  
  1. เผาเพื่อให้เห็ดออก  
  2. เผาเพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิง  
 
 2.8 สาเหตุการณ์เกิดไฟป่าในปีท่ีผ่านมา  
  1. หาของป่า 
  2. เผาไร่ 
 
 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น S จุดแข็ง  
1. ระบบบังคับบัญชาอ้าเภอเข้มแข็ง 
2. ระบบบูรณาการเข้มแข็งเครือข่ายประชาชน
กับภาครัฐ 

W จุดอ่อน 
1. ชาวบ้านขาดจิตส้านึกในด้านไฟป่า 
2. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ก้าลังพลงบประมาณ 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

O โอกาส  
1. ราษฎรมีความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพ 
2. การประชาสัมพันธ์ทั่วถึง 
3.ส่งเสริมการไถกลบ 

T อุปสรรค 
1. ลักษณะภูมิประเทศ (สูงชัน) 
2. เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ยังขาดแคลน 

 
internal factor 

ex
te

rn
al

 fa
ct

or
 

SO กลยุทธ์เชิงรุก 
1. ประชาสัมพันธ์ ปลูกจิตส้านึก 
2. ลดปริมาณเชื้อเพลิงโดยการบริหารการเผา 
3. ส่งเสริมการไถกลบ 
4. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
5. ประสานประเทศเมียรมาร์ในการลดการเผา 

WO กลยุทธ์คงตัว (เชิงแก้ไข) 
1. ป้องกันระบบทางเดินหายใจ(โดยใช้ Mask) 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
3. ขยายโครงการไถกลบเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางอ้อม 

ST กลยุทธ์คงตัว (เชิงรับ) 
1. มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการระดับต้าบลหมู่บ้าน 
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้านโดจัดตั้ง
ชุดดับไฟ 

WT กลยุทธ์ป้องกัน  
1. บังคับใช้กฎหมายอย่างจริง  
2. การใช้มาตรการทางสังคมกฎหมู่บ้าน 
3. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน  
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แผนปฏิบัติการ อ าเภอแม่ระมาด 
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2563 

             
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 จ านวนต าบล 6 ต าบล 57 หมู่บ้าน 

 1.2 จ านวนประชากร 49,793 คน 

 1.3 อาชีพหลัก เกษตรกรรม 80%  

 1.4 อาชีพเสริม ค้าขาย  ข้าราชการ  อ่ืนๆ  

 1.5 จ านวนพื้นที่เกษตร 272,417 ไร่ 

 1.6 ปริมาณพื้นที่จัดการเชื้อเพลิง -  

 1.7 พืชหลักการเกษตร -  

2. สภาพทั่วไป 

 2.1 ลักษณะภูมิประเทศ  -   

 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  อ.สามเงา  ทิศใต ้ อ.แม่สอด 

   ทิศตะวันออก  อ.บ้านตาก  ทิศตะวันตก  อ.ท่าสองยาง 

 2.2 ลักษณะภูมิอากาศ  -    

 2.3 ลักษณะพืชพรรณ/ประเภทป่า ป่าเต็งรัง  ป่าเบญจพรรณ  ป่าดิบชื้น   

 2.4 แหล่งน้ าส าคัญ/ฝายชะลอน้ า/ล าน้ าส าคัญ  ล้าห้วยแม่ตื่น   

 2.5 พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่น่าสนใจ/พื้นที่เผาไหม้ซ้ าซาก/(ระบุหมู่บ้าน/ต าบล/ชื่อป่า/ชื่อเขา)  ต.แม่ตื่น           
บ้านห้วยน้้าเย็น บ้านห้วยสนา ต.ขะเนจื้อ บ้านห้วยแห้ง  บ้านขะเนจื้อ  บ้านปลากอง  ต.สามหมื่น บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 
บ้านแสม บ้านกูเตอร์โกล  

 2.6 พฤติกรรม/ปัจจัย/สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่  
  1. เก็บหาของป่า  
  2. ไฟลามจากพ้ืนที่อ่ืน 
  3. กลั่นแกล้ง 
  4. กลุ่มเลี้ยงสัตว์   
 2.7 ความเชื่อ/ประเพณี/วัฒนธรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า  
  1. ไม่เผาแล้ววัชพืชจะข้ึน ถ้าเผาจะตัดวงจรวัชพืช 
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 2.8 สาเหตุการณ์เกิดไฟป่าในปีท่ีผ่านมา  
  1. หาของป่า 
  2. ความคึกคะนอง 
  3. กลุ่มเลี้ยงสัตว์   
 
 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น S จุดแข็ง  
1. ชุมชนให้ความส้าคัญ 
2. ภาคราชการให้การสนับสนุน ประชาสัมพันธ์
(หอกระจายข่าว,อุปกรณ์ที่เพ่ิมข้ึน) 

W จุดอ่อน 
1. พื้นที่ป่ากว้างและพ้ืนที่ราบสูงยากต่อการเข้าถึง 
2. ไม่มีสัญญาณติดต่อสื่อสารพ้ืนที่ 
3. การสื่อสารท้าได้ยาก เนื่องจากมีหลายชนเผ่า 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

O โอกาส  
1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจจากภาครัฐ 
2. ผู้น้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้านก้านันเข้มแข็ง 

T อุปสรรค 
1. งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ  
2. เครื่องพ่นลมไม่เพียงพอ 
3. ขาดการอบรม วางแผน ร่วมกับชุมชน 
4. ยานพาหนะ เชื้อเพลิงในการปฏิบัติงาน   

 
internal factor 

ex
te

rn
al

 fa
ct

or
 

SO กลยุทธ์เชิงรุก 
1. สร้างเครือข่ายดับไฟป่าและหมอกควันให้ทั่วถึงทุก
หมู่บ้าน 
 

WO กลยุทธ์คงตัว (เชิงแก้ไข) 
1. จัดประชุมวางแผนเพ่ือหาข้อผิดพลาด
แล้วน้ามาแก้ไขในปีถัดไป 
2. ท้าแนวกันไฟในพ้ืนที่เสี่ยงพร้อมตั้งชด
ปฏิบัติการ 
3. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ST กลยุทธ์คงตัว (เชิงรับ) 
1. อบรมเตรียมความพร้อมและวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ(กลุ่มเป้าหมาย) เช่น เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ 
 

WT กลยุทธ์ป้องกัน  
1. วางแผนในการลดปริมาณเชื้อเพลิง 
2. ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ 
3. ลาดตระเวนและท้าแนวกันไฟในจุดเสี่ยง
ที่จะเกิดไฟป่า 
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แผนปฏิบัติการ อ าเภอท่าสองยาง 
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2563 

             
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 จ านวนต าบล 6 ต าบล 67 หมู่บ้าน 

 1.2 จ านวนประชากร 87,341 คน 

 1.3 อาชีพหลัก เกษตรกรรม  

 1.4 อาชีพเสริม ปศุสัตว์ 

 1.5 จ านวนพื้นที่เกษตร 360,000 ไร่ 

 1.6 ปริมาณพื้นที่จัดการเชื้อเพลิง -  

 1.7 พืชหลักการเกษตร ข้าวโพด  ข้าวไร่  มันส้าปะหลัง   

2. สภาพทั่วไป 

 2.1 ลักษณะภูมิประเทศ  พ้ืนที่สูงชัน  

 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  จ.แม่ฮ่องสอน  ทิศใต ้ อ.แม่ระมาด  

   ทิศตะวันออก  แม่ระมาด  ทิศตะวันตก  ประเทศเมียร์ม่า 

 2.2 ลักษณะภูมิอากาศ ร้อนชื้น  ฤดูฝน ช่วง พ.ค.- ต.ค. 

 2.3 ลักษณะพืชพรรณ/ประเภทป่า ป่าเบญจพรรณ  ป่าดิบแล้ง  ป่าดิบเขา  ป่าเต็งรัง  

 2.4 แหล่งน้ าส าคัญ/ฝายชะลอน้ า/ล าน้ าส าคัญ ห้วยแม่ออกรู ห้วยแม่หละ  ห้วยนกกก ห้วยแม่ขมุหลวง  
ห้วยแม่โพ  ห้วยแม่ต้าน  ห้วยแม่อุสุ  ห้วยแม่พลู  ห้วยแม่สอง  ห้วยแม่สลิด  ห้วยแม่สลิดน้อย  ห้วยแม่นิน             
ห้วยมโหนก  ห้วยห้วยแม่จะวาง  ห้วยทีซอแม  ห้วยแม่ตะปู  ห้วยอุกอโกร  ห้วยแม่เงา   

 2.5 พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่น่าสนใจ/พื้นที่เผาไหม้ซ้ าซาก/(ระบุหมู่บ้าน/ต าบล/ชื่อป่า/ชื่อเขา)  ต.แม่หละ      
(ม.2 -12)  ต.แม่ต้าน (ม.1-10)  ต.แม่อุสุ (ม.1-10)  ต.แม่สอง(ม.1-17)  ต.ท่าสองยาง(ม.2-8)  ต.แม่วะ(ม.1-9) 

 2.6 พฤติกรรม/ปัจจัย/สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่  
  1. เผาพ้ืนที่การเกษตรแล้วลามเข้าป่า  
  2. หาของป่า(ตีผึ้ง) 
  3. ล่าสัตว ์
  4.ความคึกคะนองของวัยรุ่น 
  5. ผู้สัญจรบนท้องถนน  
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 2.7 ความเชื่อ/ประเพณี/วัฒนธรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า  
  1. เชื่อว่าเผาแล้วผลิตผลทางการเกษตรจะดี  
  2. ง่ายต่อการเพาะปลูก 
  3. เผาแล้วผักป่าของป่าจะออกมาก (ดอกดิน ดอกก้าน ชะอมป่า เห็ดถอบ เห็ดทั่วไป บุก  หน่อป่า ) 
 2.8 สาเหตุการณ์เกิดไฟป่าในปีท่ีผ่านมา  
  1. เผาข้างทางลามเข้าป่า (แอบเผาไร่ไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่) 
  2. การหาของป่า  
  3.เผากลั่นแกล้ง เจ้าหน้าที่ 
 
 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น S จุดแข็ง  
1. ชุมชนให้ความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
 

W จุดอ่อน 
1. ประชากรแฝงเยอะ 
2. มีผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวแล้วไม่
ควบคุมคนงาน 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

O โอกาส  
1.มีเครือข่ายไฟป่าของ ทสจ.หมู่บ้าน 

T อุปสรรค 
1. เครือข่ายที่มีไม่ครอบคลุม 67 หมู่บ้าน 
2. พื้นที่เป็นภูเขาสูงชันไม่มีทางรถยนต์เข้าถึง 
3. การติดต่อสื่อสาร  
4. ประกาศห้ามเผาของจังหวัดไม่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ 

 
internal factor 

ex
te

rn
al

 fa
ct

or
 

SO กลยุทธ์เชิงรุก 
1.สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุม 67 หมู่บ้าน 
2.สร้างกลุ่มจิตอาสา 67 หมู่บ้าน  

WO กลยุทธ์คงตัว (เชิงแก้ไข) 
1.ตั้งจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมด้วย 

ST กลยุทธ์คงตัว (เชิงรับ) 
1.ก้าหนดพ้ืนที่เสี่ยงระดับอ้าเภอเพ่ือรองรับ
ปัญหาเครือข่ายไม่ครอบคลุม 
2.จัดชุดเฝ้าระวังไฟป่าประจ้าหมู่บ้าน 
3.ปรับเปลี่ยนประกาศห้ามเผาให้เหมาะสมกับ
แต่ละอ้าเภอ 

WT กลยุทธ์ป้องกัน  
1.จัดระเบียบประชากรแฝง 
2.เพ่ิมเครือข่ายในครอบคลุม 
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แผนปฏิบัติการ อ าเภอพบพระ 
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2563 

             
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 จ านวนต าบล 5 ต าบล 55 หมู่บ้าน 

 1.2 จ านวนประชากร 75,000 คน 

 1.3 อาชีพหลัก เกษตรกรรม 95%  

 1.4 อาชีพเสริม ค้าขาย  

 1.5 จ านวนพื้นที่เกษตร 180,000 ไร่ 

 1.6 ปริมาณพื้นที่จัดการเชื้อเพลิง 126,000 ไร ่  

 1.7 พืชหลักการเกษตร ข้าวโพด  ผัก  ผลไม้     

2. สภาพทั่วไป 

 2.1 ลักษณะภูมิประเทศ  -   

 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  อ.แม่สอด  ทิศใต ้ อ.อุ้มผาง  

   ทิศตะวันออก  อ.เมืองตาก  ต.วังเจ้า ทิศตะวันตก  ประเทศเมียนมาร์ 

 2.2 ลักษณะภูมิอากาศ  ร้อนชื้น    

 2.3 ลักษณะพืชพรรณ/ประเภทป่า ป่าเบญจพรรณ     

 2.4 แหล่งน้ าส าคัญ/ฝายชะลอน้ า/ล าน้ าส าคัญ  ห้วยแม่ละเมา  ห้วยอุ้มเปี้ยม  แม่น้้าเมย  แหล่งน้้าผุด
ตามธรรมชาติ (ทุกต้าบล) 

 2.5 พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่น่าสนใจ/พื้นที่เผาไหม้ซ้ าซาก/(ระบุหมู่บ้าน/ต าบล/ชื่อป่า/ชื่อเขา) ต. ช่องแคบ
(ม.1,3,5,10)  ต.พบพระ (ม.4,5,8)  ต.รวมไทย (ม.1,2,4,7)  ต.คีรีราษฎร์(ม.1,2,3,4,5,6,7,8,12)  ต.วาเล่ย์            
(ม.1,4,6)  

 2.6 พฤติกรรม/ปัจจัย/สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่  
  1. บุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท้าการเกษตร  
  2. หาของป่า 
  3. ล่าสัตว ์
  4. ถ้าเผาแล้วพืชที่ปลูกจะงอกงาม โดยเป็นการก้าจัดวัชพืชและท้าลายศัตรูพืช 
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 2.7 ความเชื่อ/ประเพณี/วัฒนธรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า  
  1. ถ้าไม่เผาฝนจะตกน้อย/ของป่าไม่ออกผลผลิต 
  2. เผาเพ่ือเตรียมแปลงเพาะปลูกทางการเกษตร เพ่ือให้เจริญงอกงามหญ้าไม่ขึ้นท้าลายศัตรูพืช 
 2.8 สาเหตุการณ์เกิดไฟป่าในปีท่ีผ่านมา  
  1. เผาเพื่อเตรียมแปลงเพาะปลูกแล้วลุกลามเข้าป่า 
  2. การหาของป่า ล่าสัตว์ 
  3. ไฟป่าลุกลามจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น S จุดแข็ง  
1. ราษฎรให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
2. มีการปลูกพืชหมุนเวียนทั้งปี  

W จุดอ่อน 
1. ภูมิประเทศมีความลาดชันเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้
ยาก  
2. ราษฎรมีความเชื่อเป็นประเพณีในการเผา 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

O โอกาส  
1. ภาคประชาชนให้ความร่วมมือ 
2. ได้รับการสนับสนุนการด้าเนินการจาก
ภาคเอกชน(อาหาร,เครื่องดื่ม) 

T อุปสรรค 
1. งบประมาณจัดสรรไม่ถึงราษฎร 
2. ขาดแคลนอุปกรณ์ดับไฟป่า  
(เครื่องพ่นลม,mask) 
 

 
internal factor 

ex
te

rn
al

 fa
ct

or
 

SO กลยุทธ์เชิงรุก 
1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
2. จัดตั้งจิตอาสาลาดตระเวนไฟป่าหมู่บ้าน 

WO กลยุทธ์คงตัว (เชิงแก้ไข) 
1.จัดท้าแนวกันไฟ/ลดปริมาณเชื้อเพลิงในพ้ืนที่
เสี่ยง 
2. พยามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตราษฎรในด้านความเชื่อ
เรื่องการเผา 

ST กลยุทธ์คงตัว (เชิงรับ) 
1. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/อุปกรณ์ดับ
ไฟ ให้ถึงราษฎรโดยตรง 

WT กลยุทธ์ป้องกัน  
1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ในหมู่บ้านที่มีความเสี่ยง/
ติดพ้ืนที่ป่าทั้งป่าสงวนฯและอุทยาน 
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แผนปฏิบัติการ อ าเภออุ้มผาง  
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตากแบบบูรณาการ ปี พ.ศ. 2563 

             
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 1.1 จ านวนต าบล 6 ต าบล 36 หมู่บ้าน 

 1.2 จ านวนประชากร 30,000 คน 

 1.3 อาชีพหลัก เกษตรกรรม  

 1.4 อาชีพเสริม   ปศุสัตว์  

 1.5 จ านวนพื้นที่เกษตร  ไร่ 

 1.6 ปริมาณพื้นที่จัดการเชื้อเพลิง   ไร่  

 1.7 พืชหลักการเกษตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ข้าว  

2. สภาพทั่วไป 

 2.1 ลักษณะภูมิประเทศ  พ้ืนที่ป่าและภูเขาสูงชัน  

 อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  อ.พบพระ   ทิศใต ้ จ.กาญจนบุรี  จ.อุทัยธานี 

   ทิศตะวันออก  จ.ก้าแพงเพชร  จ.นครสวรรค์ ทิศตะวันตก  ประเทศเมียนมาร์   

 2.2 ลักษณะภูมิอากาศ  ร้อนชื้น   

 2.3 ลักษณะพืชพรรณ/ประเภทป่า   ป่าเต็งรัง   ป่าเบญจพรรณ  ป่าทุ่งหญ้า  ป่าดิบ     

 2.4 แหล่งน้ าส าคัญ/ฝายชะลอน้ า/ล าน้ าส าคัญ  แม่ น้้ า แม่ กลอง   แม่ น้้ า แม่ จั น   ห้ ว ยกล้ อทอ                
ห้วยอุ้มผาง  น้้าตกทีลอซู  

 2.5 พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่น่าสนใจ/พื้นที่เผาไหม้ซ้ าซาก/(ระบุหมู่บ้าน/ต าบล/ชื่อป่า/ชื่อเขา) ต.แม่ละมุ้ง      
ม. 1-4  ต.แม่กลอง  ม.2-3   ต.โมโกร ม.1-2  ต.แม่จัน ม.7-10  ต.อุ้มผาง ม.1 3 5 6 

 2.6 พฤติกรรม/ปัจจัย/สาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่  
  1. เผาในพื้นที่เกษตรกรรม  
  2. เก็บหาของป่า 
 2.7 ความเชื่อ/ประเพณี/วัฒนธรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า  
  1. วิถีชีวิตท้าการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน  
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 2.8 สาเหตุการณ์เกิดไฟป่าในปีท่ีผ่านมา  
  1. หาของป่า  
  2. เผาพ้ืนที่เกษตรกรรม  
 
 
 ปัจจัยท่ีเอื้อประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น S จุดแข็ง  
1. มีเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าทุกหมู่บ้าน 
2. มีความช้านาญในพ้ืนที่  
3.มีประสบการณ์ในการดับไฟป่า 

W จุดอ่อน 
1. เส้นทางคมนาคมไม่เอ้ืออ้านวย  
2. ขาดการติดต่อสื่อสารในพ้ืนที่ 
3. พื้นที่มีขนาดใหญ่ ดูแลได้ยากหากเกิดไฟป่า  

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 O โอกาส  

1. นโยบายของภาครัฐ  
2.ด้านเทคโนโลยี ดาวเทียม GPS  
3.สนับสนุน งานด้านเสบียง อุปกรณ์   
 

T อุปสรรค 
1. งบประมาณมีจ้านวนจ้ากัด  
2. ก้าลังพลในการดับและเสบียง 
3.พ้ืนที่ติดชายแดน  

 
internal factor 

ex
te
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SO กลยุทธ์เชิงรุก 
1. เครือข่ายไฟป่า 4.0  

WO กลยุทธ์คงตัว (เชิงแก้ไข) 
1. ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่  

ST กลยุทธ์คงตัว (เชิงรับ) 
1. เพิ่มประสิทธิภาพก้าลังพล  

WT กลยุทธ์ป้องกัน  
1. เครือข่ายไฟป่า 2 แผ่นดิน  

 



ห น้ า | 99 

 
 

 



ห น้ า | 100 

 
 

 


