
 6. ปลูกตนกลวยในพื้นที่ที่กําหนดใหเปนชองวางของ
ปา ประมาณ 2 เมตร หาก เกิดไฟไหมปาก็จะปะทะตนกลวย
ซึ่งอุมนํ้าไวไดมากกวาพืชอื่น ทําใหลดการสูญเสียนํ้า ลงไป
ไดมาก 
 
การควบคุมไฟปา (Forest fire control)  
การควบคุมไฟปา หมายถึง การแกไขปญหาเกี่ยวกับไฟปา
อยางครบวงจรกลาววา คือเริ่มตนจากการปองกันไมใหเกิดไฟ
ปา โดยศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดของไฟปาในแต ละทองที่
แลววางแผนปองกัน  
 1. การปองกันไฟปา (forest fire prevention) คือ 
ความพยายามในทุกวิถีทาง ที่ไมใหเกิดไฟปาข้ึน ในทางทฤษฎี 
คือ การแยกองคประกอบของการเกิดไฟปาออกจากกัน 
ในทางปฏิบัติไดดําเนินการดังน้ี  
 1.1 การใหการศึกษา เปนการใหความรูเกี่ยวกับปา
ไมและไฟปา แกประชาชน ทุกช้ันอายุ ทั้งคนที่อาศัยอยูใน
เมืองและชนบท โดยใชสื่อตาง ๆ เชน สิ่ ง ตีพิมพ วิท ยุ 
โทรทัศน การสาธิต และการติดตอสวนตัว (Brown and 
Davis, 1973) เปนตน  
 1.2 การออกกฎหมาย เน่ืองจากกิจกรรมหลายอยาง
ของมนุษยไมสามารถ ควบคุมไดดวยการใหการศึกษา จึงตอง
ออกกฎหมายเพื่อเปนเครื่องมือในการปองกันไฟปา  
 1.3 การจัดการปาไม ในการทําไมโดยพิจารณาความ
ตองการทางดานเศรษฐกิจ ควบคูกัน การปฏิบัติงานตาม
แผนการจัดการที่เหมาะสมควรประกอบดวย 
 1.4 การลดอันตรายของไฟปา โดยการลดเช้ือเพลงิ 
และกําจัดเช้ือเพลิง 

 
 

 2. การเตรียมการดับไฟปา คือ การเตรียมความ
พรอมเพื่อดับไฟปากอนหนาที่จะ ถึงฤดูไฟปา ซึ่งตอง
เตรียมการใน 3 ทาง ดวยกัน คือ 
  2.1 เตรียมคน จัดองคกรดับไฟปา เตรียมความ
พรอมของพนักงานดับไฟปา ดวยการจัดกําลังคน
เตรียมพรอมในการดับไฟปา 
  2.2 เตรียมเครื่องมือ ไดแก เครื่องมือดับไฟปา
ทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณสื่อสาร และยานพาหนะ ให
สามารถใชการไดตลอดเวลา  
 2.3 การฝกอบรม คือ การเตรียมพนักงานดับไฟ
ปาใหมีความรู และทักษะใน การใชอุปกรณดับไฟปา 
ตลอดจนยุทธวิธีในการดับไฟปา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดับไฟปา 
 3. การตรวจหาไฟ เปนระบบการตรวจหาไฟ 
ในชวงฤดูไฟปา เพื่อใหทราบวามีไฟ ไหมปาข้ึนที่ใด โดย
การลาดตระเวน ดวยการเดิน การใชรถจักรยานยนตหรือ
รถยนต การ สังเกตการณจากหอดูไฟ และการตรวจหาไฟ
ทางอากาศโดยใชเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

การจัดการปัญหาหมอกควนัไฟป่า 

และฝุ่ นละออง 
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การปองกัน และแกไขปญหาหมอกควัน 

 สืบเ น่ืองจากในฤดูแลงของทุกป ในเขตจังหวัด
เชียงรายประสบปญหาหมอกควันจากไฟปา และการเผาในที่
โลง กอใหเกิดกลุมควันลอยปกคลุมในพื้นที่ และเกิดมลพิษ
ทางอากาศ สงผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต 
และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการคมนาคมขนสง
ทางอากาศที่เกี่ยวของกับทัศวิสัยในการมองเห็น และความ
ปลอดภัยดานการปฏิบัติการบิน ตลอดจนผลกระทบดานการ
ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายเปนอยางมากเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยตออากาศยานที่ทําการบิน ข้ึน-ลง ณ ทาอากาศยาน
แมฟาหลวงเชียงราย (ทชร.) รวมทั้งเพื่อคุณภาพชีวิต และ
สุขภาพอนามัยของชุมชน ขอความรวมมือ ดังน้ี 
 1. ใหงดการเผาในที่โลงทุกประเภท ทั้งในพื้นที่ที่มี
เอกสารสิทธ์ิ ที่รกรางวางเปลา พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองขาง
ทาง และการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดฝุนละออง 
 2. ขอใหงดการกระทําใด อันเปนเหตุใหเกิดกลิ่น, 
แสง, รังสี, เสียง, ความรอน, สิ่งมีพิษ, ฝุนละออง, เขมา หรือ
เถา จนเปนเหตุใหเสือ่ม หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือ
อาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 
อันไดแก การเผาเศษวัสดุในครัวเรือน วัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร ตลอดจนวัชพืชตางๆ 

 

 

 

 

สาเหตุของการเกิดหมอกควัน ไดแก 
1. ไฟปา  
2. การเผาเศษพืชและเศษวัสดุการเกษตร 
3. การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชน 
4. การเผาวัชพืชริมถนน 
5. การกอสรางและโรงงานอุตสาหกรรม 
6. การเผาไหมเช้ือเพลิงจากยานพาหนะ ตางๆ 

 
ปองกันปญหาจากหมอกควัน 
 1. หลีกเลี่ยงการอยูในสถานทีท่ี่มหีมอกควันหรือ
ฝุนละออง  
 2. ถาจําเปนตองอยูในสถานที่ที่มีหมอกควันหรือ
ฝุนละออง ควรใชหนากากอนามัย ชนิดกรอง 3 ช้ัน ปด
ปากและจมูก เพราะจะชวยปองกันฝุนละอองที่มีขนาด
ใหญกวา 5 ไมครอนไดโดยไมจําเปนตองใชหนากาก
อนามัยชนิด N95 ที่สามารถกรองฝุนละอองที่ มีขนาด
ต้ังแต 0.3 ไมครอนได ควรเปลี่ยนหนากากอนามัยทุกวัน 
และถาเปนไปไดควรใช แบบครั้งเดียวทิ้ง เพื่อสุขลักษณะที่
ดี  
 3. หากจําเปนตองอยูในสถานที่ที่มีฝุนละออง
ติดตอกันยาวนาน เชน เกินกวา สัปดาห หรือเดือน ควร
เตรียมความพรอมดานการกรองอากาศในที่อยูอาศัย เชน 
ติดระบบ กรองอากาศในบาน ซึ่งจะชวยลดผลกระทบของ
ฝุนตอรางกายได โดยเลือกใชระบบกรอง อากาศที่
เหมาะสม และสามารถถอดลางไดในระยะยาว สําหรับ
บริเวณพื้นที่วางเปลาควร ปลูกพืชคลุมหนาดินไว เพื่อลด
โอกาสที่ฝุนละอองจะลอยฟุงข้ึนมาในอากาศได 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางแกปญหาไฟปา   
 1. ทําระบบปองกันไฟไหมปา โดยใชแนวคลองสง
นํ้าและ แนวพืชชนิดตางๆ ปลูก ตามแนวคลองน้ัน  
 2. สรางระบบการควบคุมไฟปาดวยแนวปองกัน
ไฟ ปา เปยก โดยอาศัยนํ้าชลประทานและนํ้าฝน 
  3. การปลูกตนไมโตเร็วคลุมแนวรองนํ้า เพื่อให
ความชุมช้ืนคอยๆ ทวีข้ึน และแผ ขยายออกไปทั้งสองขาง
ของรอง นํ้า  ซึ่งจะทําใหตนไมงอกงามและมีสวนชวย
ปองกันไฟปา เพราะไฟปาจะเกิดข้ึนงายหากปาขาดความ
ชุมช้ืน  
 4.การสรางฝายชะลอความชุมช้ืน หรือที่เรียกวา 
"Check Dam" ข้ึน เพื่อปดกั้น รองนํ้าหรือลําธารขนาดเล็ก
เปนระยะๆ เพื่อใชเก็บกักนํ้าและตะกอนดินไวบางสวน โดย
นํ้าที่เก็บไวจะซึมเขาไปสะสมในดิน ทําใหความชุมช้ืนแผ
ขยายเขาไปทั้งสองดานกลายเปน "ปาเปยก"  
 5. การสูบนํ้าเขาไปในระดับที่สูงที่สุดเทาที่จะทํา
ได แลวปลอยนํ้าลงมาทีละนอย ใหคอยๆ ไหลซึมลงดิน 
เพื่อชวยเสริมการปลูกปาบนพื้นที่สูงในรูป "ภูเขาปา" ให
กลายเปน "ปาเปยก" ซึ่งสามารถปองกันไฟปาไดอีกดวย  




