
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

แม่ฮ่องสอน : PM๒.๕ ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง หลังพบไฟป่าในหลายพ้ืนที่ 
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

เพชรบุรี : ระทึก! ช้างป่าละอูโชว์เจ้าถิ่นไล่ชนกันอยา่งเมามันบน
ถนน(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

น่าน : รัฐบาลก าหนดมาตรการ ๔ พ้ืนที่ ๕ มาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
หมอกควัน และไฟป่าในพ้ืนที่ จ. น่าน (ข้อมูล : ส้านักข่าวประชาสัมพันธ์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รัฐบาลก าหนดมาตรการ ๔ พื้นที่ ๕ มาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หมอกควัน และไฟป่า 
ในพ้ืนที่ จ. น่าน

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางนฤมล ภิณโญสินวัฒน์ โฆษกประจ้าส้านัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถิติในปี ๖๒ ที่ผ่านมา พบว่า ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM๒.๕
ในพ้ืนที่ จ. น่านสูงเกินกว่ามาตรฐาน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ หมอกควันจากไฟป่า
ที่ จ. น่าน เป็นวาระแห่งชาติ เป็นปัญหาส้าคัญที่รัฐบาล และหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามา
แก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว และช่วงรอยต่อเข้าสู่หน้าแล้ง เนื่องจากสภาพอากาศ
ช่วงดังกล่าวแห้งและนิ่ง ไม่มีลม ฝุ่นละอองจะแขวนลอยอยู่บนอากาศได้นาน จึงตั้งศูนย์บัญชาการเหตุ 
จ .  น่ าน โดยมี ผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ดน่ าน เป็นประธาน เ พ่ื อ เป็ นศูนย์ กลาง ในการ ระดม
สรรพก้าลัง อ้านวยการ ควบคุม ก้ากับดูแล สั่งการ จัดเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ตลอด ๒๔ ชม. นอกจากนี้ 
ยังมีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจ้าอ้าเภอ รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินประจ้าท้องถิ่น

มาตรการ ๔ พ้ืนที่ ๕ มาตรการในการแก้ปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ก หมอกควัน
จาก ไฟป่ า ส้ าหรั บ ๔ พ้ืนที่ ต้ องควบคุมประกอบด้ วย  พ้ืนที่ ป่ าสงวน พื้ นที่ ป่ าอนุ รั กษ์
พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่เมือง และพ้ืนที่ริมทาง มาตรการป้องกัน นอกเหนือจากการตั้ง
ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินแล้ว ยังต้องสร้างความตระหนัก สร้างความรับรู้ถึงปัญหาการเผา
ในที่โล่ง ไม่ให้มีการเผาป่า ลดปริมาณควบคุมการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมการหมัก
เศษวัชพืชให้แก่ประชาชน รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการกระท้าความผิด
ใน ๔ พ้ืนที่ข้างต้น จะมีการจับกุมอย่างเด็ดขาด และสุดท้ายมาตรการดับไฟป่า โดยแบ่งหน้าที่
ดับไฟป่า และแจ้งเบาะแสการเผาป่า การฉีดพ่นละอองน้้า เ พ่ือช่วยลดปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก และหมอกควัน

ที่มา: ส านักข่าวประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200213093929882)
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๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

PM๒.๕ ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง หลังพบไฟป่าในหลายพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ ต. จองค้า อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน มีค่า ๖๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปสามารถท้ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส้าหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มี โรคประจ้าตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ 
โรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล้าบาก 
เคืองตา ควรลดระยะเวลาการท้ากิจกรรมกลางแจ้ง และควรไปพบแพทย์เพ่ือรักษาอาการ

นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ทางอ้าเภอได้ขอความร่วมมือให้ก้านันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับราษฎรกวาด
เก็บใบไม้ เพ่ือลดเชื้อเพลิง และมลพิษ โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่บลูสกายโซน ในรัศมี ๑๐ กม. 
จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของนายสุวพงศ์ กิติภัตย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ในการลดหมอกควัน และมลพิษทางอากาศตามแผนจังหวัด โดยราษฎรสามารถเก็บใบไม้ และอัดเป็น
ก้อนได้จ้านวน ๒,๐๐๐ กก. หรือ ๒ ตัน จ้าหน่ายให้แก่บริษัทเอกชนที่คอยรับซื้อ เป็นรายได้แก่
ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ้านวน ๔ ,๐๐๐ บาท โดยโครงการดังกล่าวพบว่า ราษฎรให้ความร่วมมือ
เร่งจัดเก็บเศษใบไม้แห้งในป่าบริเวณรอบๆ หมู่บ้าน ท้าให้สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในป่า
ไดเ้ป็นจ้านวนมาก

(ต่อ)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200213/4cfa1599ef85835c835f2c036c540442434fdaed797c9b584c81c6b9894cd7ee.jpg?itok=6BaW-10M


๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

PM ๒.๕ ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง หลังพบไฟป่าในหลายพื้นที่ (ต่อ)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และข้อมูลลม พบว่า ภาพรวม ๙ จังหวัด
ภาคเหนือ พบจุดความร้อนทั้ง ๙ จังหวัด รวม ๓๕๑ จุด เพ่ิมขึ้นจากวันก่อน ๖๗ จุด พบจุดความร้อน
ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนฯ และพ้ืนที่เขต สปก. โดยพบมากที่ จ. แม่ฮ่องสอน ๘๔ จุด ตาก ๗๓ จุด 
และล้าปาง ๕๕ จุด ตามล้าดับ

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/132512)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ระทึก! ช้างป่าละอูโชว์เจ้าถิ่นไล่ชนกันอย่างเมามันบนถนน

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานะ เพ่ิมพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานที่ กจ.๓ (ห้วยป่าเลา) และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.๑๒ ขณะลาดตระเวน
ร่วมกับทหารชุดจงอางศึก เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางสายพุไทร – ไทรเอน และเส้นทาง
สายน้้าตกป่าละอู แหล่งท่องเที่ยวดังใน ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่
ล่อแหลมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาช้างป่าเดินข้ามถนนในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยว และชุมชนในพ้ืนที่
สัญจรไปมาตามเส้นทางสายหลัก พบช้างป่าขนาดใหญ่จ้านวน ๒ ตัว ก้าลังใช้หัวดันกันอย่างเมามัน
บนถนน เพื่อแสดงความเป็นเจ้าถิ่น ท้าให้รถทุกชนิดต้องจอดรอดูนานกว่า ๒๐ นาที สร้างความระทึก
ให้แก่นักท่องเที่ยวที่พบเห็น ก่อนเจ้าหน้าที่อุทยานจะผลักดันช้างกลับเข้าป่า เจ้าหน้าที่พบโขลงช้าง
ลงเล่นน้้าบริเวณเส้นทางสายน้้าตกป่าละอู ๒ จุด จุดแรก บริเวณฝายยกระดับน้้าห้วยป่าเลา 
จ้านวน ๒๗ ตัว แยกเป็นช้างใหญ่มีงา ๑ ตัว ช้างใหญ่ ๑๓ ตัว ช้างรุ่นไม่มีงา ๘ ตัว ช้างเด็ก ๓ ตัว 
ช้างแรกเกิด ๒ ตัว จุดที่ ๒ บริเวณอ่างเก็บน้้าห้วยแห้ง (หน้าหน่วยป้องกันไฟป่า) จ้านวน ๗ ตัว 
แยกเป็นช้างใหญ่มีงาด้านขวา ปลายหางขาด (พลายบุญมี) ๑ ตัว เป็นช้างใหญ่ไม่ทราบเพศ ๓ ตัว 
ช้างรุ่นไม่มีงา ๒ ตัว และช้างเด็ก ๑ ตัว ส้าหรับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว เจ้าหน้าที่ขอให้ระมัดระวัง
การใช้ความเร็ว และปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะห้ามบีบแตรไล่ช้าง ห้ามน้าอาหาร
ไปกองให้ช้างป่ากินริมถนน และไม่ลงจากรถไปถ่ายภาพช้างป่าอย่างเด็ดขาดเพ่ือความปลอดภัย

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/132541)
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