
 
 
 
 

 
 

ที่  ตก  ๐๐๑4.๓/ว 1148                                                      ศาลากลางจังหวัดตาก 
                    ถนนพหลโยธิน  ตก  ๖๓๐๐๐ 
 

                                 21   มกราคม   ๒๕65 
 

เรื่อง    การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2565 
  

เรียน    หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ   หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง    นายอ าเภอทุกอ าเภอ 
          นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   นายกเทศมนตรีนครแม่สอด    นายกเทศมนตรีเมืองตาก 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประกาศจังหวัดตาก  ลงวันที่  19  มกราคม พ.ศ. ๒๕65  เรื่อง  ขอความร่วมมือห้ามเผา 
                     ในพ้ืนที่จังหวัดตาก                                                                จ านวน   1  ฉบับ 
                

                     ด้วยจังหวัดตาก มีเนื้อที่ป่าไม้ 7 ,780,484.56 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.95 ของพื้นที่
จังหวัด (ข้อมูลกรมป่าไม้ ปี พ.ศ.2563)  จัดอยู่ในอันดับ 2  ของประเทศที่มีเนื้อที่ป่าไม้มากสุด ประกอบกับพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน จึงเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดไฟป่าและหมอกควัน 
และเนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ซึ่งในทุกๆ ปี จังหวัดตาก มักจะประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจาก
การเกิดไฟไหม้ป่าและการเผาวัชพืช เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อย่างรุนแรงเป็นประจ าทุกปีนับวันจะทวี
ความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดหมอกควันมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่
ของประชาชน รวมทั้งมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน และช่วงฤดูแล้งในปีที่ผ่านมา
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดตาก ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม 2564           
การตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM2.5) และคุณภาพอากาศ (AQI) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน      
ที่ก าหนด จ านวน 63 วัน  และตรวจพบจุดความร้อน (Hotspots) จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม ระบบ VIIRS 
ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) จ านวน 7,489 จุดและ
จากการประเมินสถานการณ์ข้อมูลดังกล่าว สถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดตากในปี 
พ.ศ. 2565 ช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงน่าจะมีความรุนแรง  จังหวัดตากจึงมีความจ าเป็นต้องเฝ้าระวังป้องกัน          
การเกิดไฟป่าและหมอกควัน ในพ้ืนที่โล่งทุกพ้ืนที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
และจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายเพ่ือร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน            
ของจังหวัดตากที่จะเกิดข้ึนในปีนี้   
 

                     จังหวัดตาก พิจารณาแล้ว เพ่ือเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปในการรณรงค์ป้องกันการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง และจังหวัดได้ก าหนดเป้าหมาย         
ลดจ านวนวันคุณภาพอากาศเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานและลดจ านวนจุดความร้อน (Hotspot) 30 % จากค่าเฉลี่ย  
3 ปีผ่านมา ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  
 
 
 
                                                                                                        /ไมเ่ผาในที่โล่งแจ้ง... 
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ไม่เผาในที่โล่งแจ้งในช่วงฤดูแล้ง และห้ามเผาเด็ดขาดโดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
เป็นระยะเวลา 61 วัน  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม  2565  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565  ตามประกาศจังหวัดตาก           
ทีส่่งมาพร้อมนี้  ทั้งนี้ ให้อ าเภอ ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน 
ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้รับทราบโดยทั่วกันและใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์          
อย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูแล้งนี้ด้วย   

                    จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการ    
  
  

                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 
โทร./โทรสาร  ๐  ๕๕๕๑  1377 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
                            

                                                     ประกาศจังหวัดตาก 
                                เรื่อง   ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดตาก    
 

 
            ด้วยจังหวัดตาก ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองใน
อากาศ (PM2.5) มีปริมาณสูงเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานที ่ก าหนด และตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot)        
เป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชน และในปี พ.ศ.2565 
จังหวัดตาก มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเหมือนทุกปีที่ผ่านมา และอาจมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นได้  
โดยสาเหตุหลักเกิดจากการกระท าของมนุษย์ที่ไปจุดไฟในป่า และเผาวัชพืช เศษวัสดุเหลือใช้ใกล้พ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่โล่งอ่ืน  ๆ 
เพ่ือเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและเพ่ือสะดวกในการเก็บเกี่ยวพืชผลโดยไม่ระมัดระวังและควบคุม ศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ภัยจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดตาก ปี พ.ศ.2564 - 2565  จึงได้
พิจารณาให้ก าหนดช่วงเวลาวิกฤตหมอกควันห้ามเผาเด็ดขาดในทุกพ้ืนที่ของจังหวัดตาก เพ่ือลดการเกิดไฟป่า 
หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อย่างเป็นรูปธรรม     
 

            จังหวัดตาก พิจารณาแล้ว เพ่ือเป็นการควบคุมการเกิดไฟป่า หมอกควันและคุณภาพอากาศ             
ในช่วงฤดูแล้ง จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปถือปฏิบัติ 3 ช่วงระยะเวลาดังนี้ 
            ๑. ห้ามเผาในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หากมีความ
จ าเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรือก านันหรือนายอ าเภอท้องที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีจังหวัดก าหนด โดยห้ามเผาป่าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  
            2. ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร  เป็นระยะเวลา 61 วัน ระหว่างวันที ่1 มีนาคม 2565  
ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565  หากผู้ใดฝ่าฝืนเผาในที่โล่งหรือพ้ืนที่เกษตรหรือเผาป่า จะมีความผิดตาม
กฎหมายตามแต่กรณแีต่ละพ้ืนทีท่ี่ได้ก าหนดไว้อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายป่าชุมชน กฎหมาย
ทางหลวง  กฎหมายการสาธารณสุข  กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ประมวล
กฎหมายอาญา รวมทั้งข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ได้ก าหนดไว้  
โดยมีบทก าหนดโทษสูงสุดจ าคุกไม่เกิน 20 ปี ปรับไม่เกิน  2,00๐,๐๐๐  บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
            3. ห้ามเผาในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หากมีความ
จ าเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรือก านันหรือนายอ าเภอท้องที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีจังหวัดก าหนด โดยห้ามเผาป่าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  
             4. ส าหรับพ้ืนที่ท ากินของราษฎรที่มีแนวเขตที่ดินติดกับพ้ืนที่ป่าต้องจัดท าแนวเขตกันไฟทุกพ้ืนที่ 
หากไม่จัดท า และภายหลังตรวจพบการเกิดไฟป่าบริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ท ากิน  ทางราชการจะสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นต้นเหตุท าให้เกิดไฟป่า และด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ประจักษ์ 
หากมีความผิดจะด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นต่อไป               
             5. หากพบเห็นไฟไหม้ป่า หรือไฟไหม้ในที่โล่งพ้ืนที่ต่างๆ  ขอความร่วมมือให้ผู้พบเห็นด าเนินการดับไฟ 
และหากไม่สามารถด าเนินการได้ ขอได้แจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่า หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หรือ        
สายด่วน โทร. 1362  หรือโทร. 1784  หรือโทร 191 โดยด่วน   
           

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

                                          ประกาศ  ณ  วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 
 
 

(นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์)  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  


