
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

น่าน : กรมศิลป์เตรียมซ่อมจิตรกรรม “กระซิบรักบันลือโลก” วัดภูมินทร์
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ปราจีนบุรี : ไฟไหม้ป่าเขาอีโต้นับพันไร่ เร่ิมลามใกล้พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน 
องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ข้อมูล: แนวหน้าออนไลน์)

แม่ฮ่องสอน : ควันไฟป่าหนักมาก! จ. แม่ฮ่องสอน
ยกเลิกเท่ียวบิน (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟไหม้ป่าเขาอีโต้นับพันไร่ เร่ิมลามใกล้พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดไฟไหม้ป่าบนวนอุทยานเขาอีโต้ ต. เนินหอม 
อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี กินพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นบนท้องฟ้า
พร้อมมีฝุ่นละออง ขี้เถ้าปลิวกระจายไปทั่วเป็นระยะทางไกลรัศมีกว่า ๒ กม. และบริเวณไฟไหม้
เริ่มลุกลามเข้าใกล้พ้ืนที่บริเวณประดิษฐานพระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ พระปรางค์
นาคปรกองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เจ้าหน้าที่สนธิก้าลังจากหน่วยงานประกอบด้วย ก้าลังทหาร 
จากค่ายมณฑลทหารบกที่ ๑๒ จากค่ายพรหมโยธี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่จาก อบต. 
ในพ้ืนที่ พร้อมประชาชนเครือข่ายรอบเขาอีโต้ พร้อมรถดับเพลิงและอุปกรณ์ดับไฟป่า เข้าดับไฟป่า
ทีก่้าลังลุกไหม้ป่าไผ่เพ็ก และไม้เบญจพรรณบนพื้นที่กว้างกว่า ๑,๐๐๐ ไร่

การ เข้ า พ้ืนที่ ดับไฟป่า เป็นไปด้วยความยากล้ าบาก เนื่ องจาก ใน พ้ืนที่ เกิด ไฟไหม้ 
เป็นพ้ืนที่ภูเขาสูง และหุบเขา ท้าให้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปถึงพ้ืนที่เพลิงไหม้ได้ เจ้าหน้าที่
ดับ ไฟป่ า  และเจ้ าหน้ าที่ ทหารต้อง เดิน เท้ า เข้ าป่ า  พร้ อม อุปกรณ์ดับ ไฟป่ าที่ ก้ าลั ง โหม
อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงในส่วนบนเขาได้แล้ว แต่ไฟได้ลุกลามลงไป
ด้านล่างบริเวณบ้านเนินบาก บ้านหัวบุ่ง หมู่ ๕ ต. เนินหอม อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 
เจ้าหน้าที่พยายามดับไฟให้เป็นแนวกันไฟ เพื่อป้องกันการลุกลามต่อไป

(ต่อ) 



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟไหม้ป่าเขาอีโต้นับพันไร่ เร่ิมลามใกล้พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (ต่อ)

นายธีรวัฒน์ อ่อนส้าลี ผู้อ้านวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรีกล่าวว่า ได้รับรายงานการเกิดไฟป่า 
ช่วงเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ผ่านมา ทางป่าไม้ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาควบคุมสถานการณ์
ไฟป่า และได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณาการในการดับไฟป่า ส้าหรับการควบคุมไฟป่า 
สามารถควบคุมไฟป่าได้ในช่วงเย็นๆ ความเสียหายที่เกิดขึ้น ตอนนี้ความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 
๑,๐๐๐ กว่าไร่ ยังไม่ได้ส้ารวจความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้ง บริเวณที่เกิดไฟป่าส่วนใหญ่
เป็นบริเวณป่าไผ่เพ็กสลับกับป่าเบญจพรรณ ในพ้ืนที่นี้ สามารถป้องกันไฟป่าได้เกือบ ๑๐ ปี ซึ่งไม่เคย
เกิดไฟป่าขนาดใหญใ่นบริเวณพ้ืนที่นี้ เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณเชื้อเพลิงค่อนข้างมาก และในช่วงปีนี้
เกิดภาวะแล้งมากกว่าปกติ ท้าให้ความรุนแรงของไฟป่ามีความรุนแรงมาก

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/๕๗๓๔๖๒)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ควันไฟป่าหนักมาก! จ. แม่ฮ่องสอนยกเลิกเที่ยวบิน

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ได้รับรายงานจากผู้ อ้านวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนว่า เที่ยวบินที่ PG351
และ PG352 ยกเลิกเที่ยวบิน เนื่องจากทัศนวิสัยต่้ากว่าเกณฑ์ปลอดภัย สาเหตุจากปัญหาหมอกควัน 
เครื่องบินจึงท้าการบินกลับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และสายการบินได้ดูแลผู้โดยสาร
ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง คุ้มครองสิทธิผู้โดยสารฯ ในเบื้องต้นแล้ว หากสถานการณ์
หมอกควันยังไม่เบาบางลง คงจะส่งผลกระทบต่อสายการบินนกแอร์ ที่จะบินมาจากท่าอากาศยาน
ดอนเมือง มาลงที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน อาจจะต้องถูกยกเลิกตามไปด้วย ทั้งนี้ ทางสายการบิน
ดังกล่าว ก้าลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ควันไฟป่าที่ปกคลุมตัวเมืองแม่ฮ่องสอนอย่างใกล้ชิด

กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศของ ต . จองค้า 
อ.  เมืองแม่ ฮ่องสอน จ.  แม่ ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่ เกิน ๒ .๕ ไมครอน 
มีค่า ๗๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ค่าปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามหมอกควันไฟป่าที่เพ่ิมขึ้น ในส่วนของ
ผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าต่อสายการบินพาณิชย์ ในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ได้ยกเลิกสายการบิน
ครั้งแรกในวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๒ และยกเลิกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๒ รวมมีการยกเลิก
เที่ยวบินทั้งสิ้น จ้านวน ๓๖ เที่ยวบิน (รวมทั้งขาเข้าและขาออก) ในจ้านวนเที่ยวบินยกเลิกดังกล่าว 
เป็นของสายการบินนกแอร์ บางกอกแอร์เวยส์ และวิสดอมแอร์เวยส์ พบว่าในปีนี้ ผลกระทบจาก
หมอกควันไฟป่าเกิดข้ึนเร็วกว่าปีก่อน โดยปีนี้เริ่มกระทบตั้งแต่วันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓

(ต่อ)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200212/8687ede2a29e9f71842fc9cd56efed646f5fc0dbc51de39c10abb2d6358d19cb.jpg?itok=0vlxtr8u


๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ควันไฟป่าหนักมาก! จ. แม่ฮ่องสอนยกเลิกเที่ยวบิน (ต่อ)

การแก้ไขปัญหาไฟป่าของ จ.แม่ฮ่องสอน ทางจังหวัดขอความร่วมมือไปยังทุกหมู่บ้าน แต่ยังคง
ต้องรอการประชุมคณะกรรมการของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันไฟป่า
ในสัปดาห์นี้  ซึ่งจะได้มีการจัดท้าแผนและรายละเอียดในการก้าจัดเชื้อเพลิงในป่า เพ่ือไม่ให้
เกิดหมอกควันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการบินของสายการบินต่างๆ ที่น้านักท่องเที่ยวเดินทาง
เข้ามาเที่ยวใน จ.แม่ฮ่องสอน

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/๑๓๒๓๕๒)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมศิลป์เตรียมซ่อมจิตรกรรม “กระซิบรักบันลือโลก” วัดภูมินทร์

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า 
วัดภูมินทร์ จ. น่าน นับว่าเป็นโบราณสถานที่ส้าคัญ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
และชาวต่างชาติ ที่เข้ามาสักการะพระประธานภายในพระอุโบสถ นอกจากนี้ ยังมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง เรื่อง คันธกุมาร เป็นนิทานชาดก ที่มุ่งสอนให้คนท้าความดี ซึ่งเป็นงานศิลปะ ที่มีความวิจิตร
ตามแบบฉบับของชาวไทลื้อดั้งเดิม ตลอดจนมีภาพกระซิบบันลือโลก หรือภาพปู่ม่าน ย่าม่านที่มี
ชื่อเสียงดังไปทั่วโลก ทั้งนี้ จากการที่กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม ได้ส้ารวจจิตรกรรม
ฝาผนังอุโบสถวัดภูมินทร์อย่างละเอียด พบสภาพจิตรกรรมฝาผนังมีช้ารุดเสียหาย โดยในส่วนจมูก
ของปู่ม่าน มีชั้นดินสอพอง และชั้นสีหลุดร่อนออกมา รวมทั้งมีรายละเอียดที่ชั้นปูนฉาบที่เสื่อมสภาพ
มีลักษณะเป็นโพรงผนังความสูงจากระดับพื้นอุโบสถจนถึงขอบประตูด้านบน ประมาณ ๓ ม. โดยรอบ
อาคารภายในอุโบสถ พบรอยร้าวบริเวณกรอบหน้าต่าง ตลอดจนรอยร้าวอันตรายในบางบริเวณ

ส่วนผิวจิตรกรรมคราบฝุ่นละอองจับหนา รวมถึงมีหยากไย่ และคราบทางเดินแมลง 
ขณะที่ชั้นรองพ้ืนดินสอพอง และชั้นสีจิตรกรรมเผยอโป่งพอง มีรอยถลอก รอยขูดขีด รอยดินสอ
เขียนสีซีดจาง สีลบเลือน สีหลุดล่อน คราบสีหยด สภาพความช้ารุดดังกล่าวอยู่ระดับ พ้ืน
ถึงกรอบประตูด้านบน ประมาณ ๓ ม. มีคราบความชื้นที่ผนังโดยรอบอาคารภายในพระอุโบสถ
อย่างเห็นได้ชัด จึงเห็นควรให้มีการบูรณะโดยด่วน และได้ตั้งโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมอุโบสถ
วัดภูมินทร์ โดยใช้งบประมาณปี ๖๔ จ้านวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท มอบให้กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรม
และประติมากรรม ร่วมกับส้านักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ร่วมรับผิดชอบ ซึ่งใช้เวลาด้าเนินงาน
๒๔๐ วัน อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นได้มีการหารือกับทางวัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ก้าหนดว่า จะต้อง
ปิดอุโบสถหรือไม่ ซึ่งจะต้องพิจารณาให้รอบด้าน เพราะในอุโบสถแห่งนี้ เป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยว
เข้ามาสักการะไม่ขาดสาย ซึ่งอาจจะปิดซ่อมเฉพาะบางส่วน แล้วเปิดให้เข้าชมในจุดที่ก้าหนดไว้กไ็ด้ 

(ต่อ)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมศิลป์ เตรียมซ่อมจิตรกรรม “กระซิบรักบันลอืโลก” วัดภูมินทร์ (ต่อ)

นายประทีป อธิบายวิธีการท้างานกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรมว่า เริ่มจากบันทึก
หลักฐานสภาพจิตรกรรมด้วยการถ่ายภาพก่อนการอนุรักษ์ รวมถึงท้าบันทึกหลักฐานสภาพความช้ารุด
จิ ตรกรรมด้ วยลายเส้ นรูปสัญลักษณ์จากภาพถ่ าย  จากนั้ น  ท้ าความสะอาดจิตรกรรม 
และท้าความสะอาดดูดซับเกลือด้วยเยื่อกระดาษสา เสริมความมั่นคงให้กับชั้นปูนฉาบที่ช้ารุด 
และเคลื่อนย้ายจิตรกรรมบริเวณที่ช้ารุดสาหัสในขั้นวิกฤตออก แล้วเสริมความมั่นคงให้กับชั้นสี
และชั้นรองพ้ืนจิตรกรรมด้วยการทากาว ฉีดกาวพาราลอยด์ บี ๗๒ แล้วผนึกกลับในต้าแหน่งเดิม 
ขณะที่งานเขียนสีซ่อมจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ จะด้าเนินการตามหลักการ จากนั้น 
บันทึกหลักฐานสภาพจิตรกรรมหลังการอนุรักษ์ด้วยการถ่ายภาพ และติดตามการบ้ารุงรักษาใน
ระยะเวลา ๑ ปี

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/qol/detail/๙๖๓๐๐๐๐๐๑๔๓๘๐)


