
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เลย : รู้จักต้นก่วมแดง พรรณไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูกระดึง
(ข้อมูล : เอ็มไทยนิวส์ออนไลน์)

กทม. : กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศดีต่อเนื่อง ค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพ้ืนที่
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

กระบี่ : ฉลามวาฬยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเล ว่ายอวดโฉมข้างเรือ
ที่เกาะลันตา (ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

เลย : กวางป่าหนีตาย ไฟไหม้ป่าสนภูกระดึง เจ้าหน้าที่เร่งสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฉลามวาฬยักษ์ใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเล ว่ายอวดโฉมข้างเรือที่เกาะลันตา

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฉลามวาฬความยาวกว่า ๔ เมตร ว่ายน้้าอวดโฉม
นักท่องเที่ยว ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ. กระบี่ โดยฉลามวาฬตัวดังกล่าวว่ายปรากฏตัว
อยู่นานกว่า ๒๐ นาที ก่อนจะด้าดิ่ งลงสู่ท้องทะเลหายไป นายวีระศักดิ์  ศรีสัจจัง หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ. กระบี่ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพเก็บรายละเอียดลักษณะ
ของฉลามวาฬตัวที่พบ เพ่ือน้ามาเก็บเป็นข้อมูลในการส้ารวจความสมบูรณ์ของท้องทะเลกระบี่ 
อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ก้าชับ และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเตือนนักท่องเที่ยว 
หากพบเห็นสามารถบันทึกภาพได้ แต่ห้ามลงไปว่ายน้้า และน้าเรือเข้าใกล้ๆ อย่างเด็ดขาด 
เพราะอาจจะเกิดอันตรายได้จากความไม่ตั้งใจของฉลามวาฬ

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/289010)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กวางป่าหนีตาย ไฟไหม้ป่าสนภูกระดงึ เจ้าหน้าที่เร่งสกัดเพลิงไม่ให้ลกุลาม

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุไฟไหม้ป่าภูกระดึงกินพ้ืนที่ป่าเป็นบริเวณกว้าง 
เปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าต้นสนสองใบ และสนสามใบ ใบไม้ แห้ง
ปกคลุมพ้ืนดินหนาแน่น เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ภูกระดึง พ่อค้าแม่ค้า ลูกหาบ และนักท่องเที่ยวช่วยกัน เร่งสกัดไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ พ้ืนที่
รอบศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง ซึ่งเป็นจุดพักแรม ร้านอาหาร และบ้านพักของเจ้าหน้าที่

นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งขึ้นไปช่วยเจ้าหน้าที่ดับไฟ 
เปิดเผยว่า ไฟไหม้เริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๓ ลุกลามขึ้นมาจากด้านล่าง บริเวณผาเมษา 
อยู่ ระหว่ า งหลั งแปกับผาหมากดูก  สะเก็ดไฟกระเด็นข้ ามถนนเข้ า ไปในป่ าสน ลุ กลาม
อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจ้ากัดแล้ว ส่วนพ้ืนที่ ป่า
ที่ได้รับความเสียหายยังไม่ทราบแน่ชัด อยู่ระหว่างการส้ารวจ ส้าหรับไฟป่าที่เกิดขึ้นบนยอดภูกระดึง 
นับเป็นครั้งที่ ๓ ในรอบ ๘ ปี ครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๙ สูญเสียพ้ืนที่ป่าสนซึ่งเป็นเสน่ห์ของภูกระดึง
กว่า ๒,๐๐๐ ไร่

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e49fce2e3f8e40af3418d68)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศดีต่อเนื่อง ค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประลอง ด้ารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) กล่ าวว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ตรวจวัดได้
ระหว่าง ๙ – ๒๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองลดลงเกือบทุกพ้ืนที่ 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดทุกพ้ืนที่ เนื่องจากมีลมในหลายพ้ืนที่ ความเร็วสูงสุด ๑๓ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ท้าให้ฝุ่นละอองกระจายตัวได้ดี และไม่เกิดการสะสม แม้สภาพการจราจรหนาแน่น
ในบางเส้นทาง แต่เคลื่อนตัวได้ดี โดยอยากให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์
ส่วนบุคคล ช่วงวิกฤติฝุ่นละออง

ที่มา: ส านัข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200217094445166)

http://dc.prd.go.th/transcode/image/2563/2/17/e1fd24bd5485c21b6392cfb49861eb22_small.jpg


๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รู้จักต้นก่วมแดง พรรณไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูกระดงึ

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้รับการประกาศ
เป็นอุทยานแห่งชาติ ล้าดับที่ ๒ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๐๕ ตั้งอยู่ในท้องที่ ต. ศรีฐาน 
อ. ภูกระดึง จ. เลย ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒๑๗,๕๗๖.๒๕ ไร่ มีดอกไม้สวยแปลกตาหลายชนิด หนึ่งในนั้น
มีต้นก่วมแดง หรือท่ีทุกคนนิยมเรียกว่า ใบเมเปิ้ล เป็นหนึ่งในพรรณไม้สวยงามท่ีมีชื่อเสียงของภูกระดึง 

ก่วมแดง หรือ ไฟเดือนห้า มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Acer calcaratum Gagnep. ชื่อวงศ์ คือ 
ACERACEAE และมีชื่อเรียกพ้ืนเมือง ได้แก่ ก่วมแดง ไฟเดือนห้า เมเปิลแดง และมะเยาดง (เลย) เป็น
พืชในสกุลเมเปิล วงศ์เงาะ เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง ๑๒ – ๒๕ ม. ล้าต้นแตกกิ่งต่้า เปลือกเรียบ 
สีเทาอมน้้าตาล เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลมยาว ใบเว้าเป็น ๓ แฉก ปลายใบแหลม ขอบเรียบ โคนใบ
เว้าตรงรอยต่อก้านใบชัดเจน ใบด้านกว้างส่วนมากยาวกว่าด้านยาว ยาว ๖ – ๑๕ ซม. โคนกลม 
หรือเว้าตื้น ขอบเรียบ เส้นแขนงใบรูปฝ่ามือ ก้านใบยาว ๑.๕ – ๔.๕ ซม. เปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนร่วง 
ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่นออกสั้นๆ ตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีแดง ยาวประมาณ ๒ มม. ด้านนอก
มีขนสั้นนุ่ม ลักษณะของดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีขาว ฐานดอกมีต่อมน้้าหวานรูปวงกลมสีแดง 
ช่อดอกสั้นออกตามปลายก่ิง กลีบเลี้ยงก้านดอกยาว ๑.๕ – ๒ ซม. ก้านชูอับเรณูยาว ๓ – ๔ มม. 
ดอกเพศผู้ อับเรณูสีแดง จานฐานดอกอยู่ด้านนอก วงเกสรเพศผู้เกลี้ยง ผลแห้ง รูปไข่ กว้างประมาณ 
๗ มม. ยาวประมาณ ๕ มม. ปีกยาว ๓ – ๕ ซม. แต่ละช่อมีผล ๑ – ๔ ผล ช่อผลตั้ง ชูผลขึ้นข้างบน 

(ต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รู้จักต้นก่วมแดง พรรณไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของภูกระดงึ (ต่อ)

ก่วมแดง มีเขตการกระจายพันธุ์ที่แคบ สภาพนิเวศที่ชอบคือ ชอบขึ้นตามป่าดิบเขา 
ตามริมล้าธาร บนภูเขาหินทรายที่สูงจากระดับน้้าทะเล ๑,๓๐๐ – ๒,๒๐๐ ม. การกระจายพันธุ์
ในต่างประเทศ ส่วนมากพบในประเทศเมียนม่าร์ ทางเหนือของประเทศเวียดนาม และประเทศจีน 
(มณฑลยูนนาน) ในประเทศไทยจะพบทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือที่ จ. เชียงใหม่ จ. น่าน (ดอยภูคา ภูเข้ และอุทยานแห่งชาติถ้้าสะเกิน) ภาคกลางพบที่
ภูหินร่องกล้า และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ. เลย (ภูกระดึงและภูหลวง) ส้าหรับนักท่องเที่ยว
ที่อยากไปชมความงดงามในช่วงเวลาที่ใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดง หรือสีแดงอิฐ 
และใบร่วงหล่นจากต้นลงสู่พื้นดินอย่างสวยงาม แนะน้าให้ไปในช่วงฤดหูนาว

ที่มา: เอ็มไทยนิวส์ออนไลน์
(https://news.mthai.com/general-news/794436.html)


