
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๙ 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

พะเยา : จ. พะเยา ค่าหมอกควันเกินมาตรฐานอันดบั ๑ ภาคเหนือ
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

กทม : รมว.ทส. ชี้ไฟป่าภูกระดึง ฝีมือมนุษย์เผาป่าแล้วคุมไม่ได้ เตรียมขอก าลังทหารช่วย
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

เพชรบุรี : "พญาเสือ" ล่อซื้อผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านเฟซบุ๊ก
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รมว.ทส. ชี้ไฟป่าภูกระดึง ฝีมือมนุษย์เผาป่าแล้วคุมไม่ได้ เตรียมขอก าลังทหารช่วย

เมื่อวันที่  ๑๘ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงเหตุการณ์ไฟป่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ
ภูกระดึงว่า ขณะนี้สามารถดับไฟได้แล้ว ซึ่งเบื้องต้นมีความเสียหายประมาณ ๓ พันกว่าไร่ 
ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ท้างานหามรุ่งหามค่้า เหน็ดเหนื่อยกันทุกคน ซึ่งสาเหตุคาดว่าเกิดจาก
การเผา เพ่ือเข้าไปหาของป่า โดยลักษณะพ้ืนที่ของภูกระดึงนั้น หากจุดไฟจากด้านล่าง เปลวไฟ
จะปลิวขึ้นไป ท้าให้ลุกลามไปยังสวนสนที่อยู่ข้างบน ตนขอฝากประชาชนโดยเฉพาะชาวบ้าน ให้ท่าน
เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ท่านจุดไฟเพ่ือหาของป่าเพียงนิดเดียว แต่ปริมาณไฟนั้น ท่านไม่สามารถควบคุม
ได้ โดยเฉพาะทิศทางลม และสะเก็ดไฟ ซึ่งความร้อนนั้นจะลอยขึ้นสูง จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา
หลังจากการเผาอย่างไม่คาดคิด

ในประเทศไทยขณะนี้ พ้ืนที่ป่าแต่ละที่มีความแห้งแล้ง แต่ไม่ได้ร้อนจนถึงขนาดปะทุจนเกิดไฟ 
ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ คือ จากฝีมือมนุษย์ ตนต้องขอความเห็นใจจากทุกคน 
ทุกหมู่ บ้ าน  ว่ าสิ่ งที่ ท่ านท้ า ไปนั้ น  บางครั้ งอาจก่อให้ เกิดผลกระทบตามมา ในปัจจุบัน
มีฝุ่นมาก พ้ืนที่ป่าไม้ของเราที่มีอยู่ ก็ไม่ได้มาก เมื่อเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นมา มันจึงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใคร
อยากให้เกิด อย่างไรก็ตาม จากนี้จะขอก้าลังจากทหาร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ช่วยกันกวดขันชาวบ้าน
ที่เข้าไปในป่า ต้องเข้มงวดให้มากขึ้น ขณะที่ในส่วนของนักท่องเที่ยว มีการย้้าตลอดเวลา แต่พ้ืนที่ป่า
ทั่วประเทศมีเป็นแสนไร่ แม้เราจะตรวจตรากันตลอด ๒๔ ชม. แต่คนที่ป้องกันกับคนที่เข้าไปเผา มันก็
มีความยากล้าบากในการป้องกัน นายวราวุธกล่าวต่อว่า ส่วนแผนฟ้ืนฟูศักยภาพป่า พอถึงจุดหนึ่ง
มันสามารถฟ้ืนฟูได้ด้วยตัวของมันเอง แต่ เราจะเข้าไปดูว่าพ้ืนที่ ไหนที่ เสียหายมาก อาจน้า
ต้นกล้าไปปลูกเพ่ิม หรือเอาแหล่งน้้าลงไปเพ่ิมเติม ซึ่งต้องขอประเมินความเสียหายอีกครั้ง

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naena.com/local/473727



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. พะเยา ค่าหมอกควันเกินมาตรฐานอันดบั ๑ ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์หมอกควันในพ้ืนที่ จ. พะเยา ยังคงมีค่า
เกินมาตรฐานต่อเนื่ อง  โดย ในวันที่  ๑๘ ก.พ.  ๖๓ ค่าหมอกควันแตะที่  ๙๔ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และ AQI สูงถึง ๒๐๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าภาวะหมอกควันมีอัตรา
เพ่ิมสูงขึ้น และเป็นอันดับ ๑ ของภาคเหนือ และอยู่ ในขั้นสีแดง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
สภาพปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ จ. พะเยา ยังคงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้าให้สภาพอากาศโดยทั่วไป
ปกคลุมด้วยหมอกควัน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในเรื่องของอาการแสบตา ระคายเคืองคอ 
และระบบทางเดินหายใจของประชาชน 

สถานการณ์ไฟป่าในพ้ืนที่ยังคงพบเห็นได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริเวณจังหวัดใกล้เคียง
เกิดไฟป่า ท้าให้สภาวะอากาศของพ้ืนที่ จ. พะเยา ซึ่งเป็นพ้ืนที่แอ่งกระทะ ปกคลุมด้วยหมอกควัน
จนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในขณะที่หลายหน่วยงานได้ประกาศ
ให้หน่วยงานราชการ และประชาชน เฝ้าระวังไฟป่าและงดการเผาโดยเด็ดขาด เนื่องจากเกรง
จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/180724)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

"พญาเสือ" ล่อซื้อผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านเฟซบุ๊ก

เมื่อวันที่  ๑๘ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพนัชกร โพธิบัณฑิต นักวิชาการป่าไม้
ช้านาญการ หน่วยพญาเสือ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี 
ร่วมกันตรวจสอบ เพ่ือจับกุมการลักลอบค้าสัตว์ป่าออนไลน์ในเฟซบุ๊ก ชื่อ "เบียร์ คน เดินดิน" พบว่า 
เจ้าของเฟซบุ๊กดังกล่าว เป็นของบุคคลชื่อนายธนสิษฏ์ ยนต์พามา อายุ ๒๙ ปี มีพฤติกรรมโพสต์
ขายสัตว์ป่าคุ้มครอง (แมวดาว นาก นางอาย และนกเค้าจุด) ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อขอซื้อลิงลม หรือนางอาย สัตว์ป่าคุ้มครอง 
จ้าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ล้าดับที่ ๑๔๗ จ้านวน ๑ ตัว ในราคา ๓,๖๐๐ บาท โอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ของนายธนสิษฏ์ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะได้ด้าเนินการขอหมายค้นจากศาลจังหวัด
หัวหิน เพ่ือเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ดักซุ่มรอจนนางวิริยาออกมาส่งนางอาย 
และแสดงตัวเข้าจับกุม รวมทั้งขยายผลเข้าค้นภายในบ้าน ตามหมายค้นท่ี ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. 
๖๓ ศาลจังหวัดหัวหิน พบนกเค้าจุด สัตว์ป่าคุ้มครองจ้าพวกนก ล้าดับที่ ๓๐๐ จ้านวน ๙ ตัว พร้อมทั้ง
อุปกรณ์การกระท้าความผิดจ้านวนมาก จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนควบคุมตัวนางวิริยามาลงบันทึก
จับกุม น้าส่งพนักงานสอบสวน สภ. หัวหินด้าเนินคดี และแจ้งให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียก
นายธนสิษฏ์มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป

การกระท้าดังกล่าว เป็นการกระท้าความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ฐานร่วมกันค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา ๒๙ ระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี 
ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และร่วมกันครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา ๑๗ ระวางโทษ 
จ้าคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(httpssiamrath.co.th/n/133461)
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