
๑/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๙

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๔  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

อ านาจเจริญ : เปิดแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แดนศักดิ์สิทธิ ์
“เสมาพันปี” ที่ จ. อ านาจเจริญ (ข้อมูล บ้านเมืองออนไลน์)

กาญจนบุรี : ไฟไหม้ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เจ้าหน้าที่เร่งดับทั้งวันทั้งคืน
(ข้อมูล : โพสต์ทูเดย์ออนไลน์)

เลย : อุทยานฯ ภูกระดึงเตรียมพร้อมน า ฮ. ขนรถแทรกเตอร์ 
กระบะ และน้ ามันขึน้ยอดภู (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

ตราด : จิสด้า ใช้ดาวเทียมติดตามพื้นที่เกิดไฟไหม้ป่า จ. ตราด 
พบเสียหายหลายจุด ประมาณ ๕,๖๐๐ ไร่
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ยโสธร : แม่น้ าชีแห้งมองเห็นเนินทรายกลางล าน้ าชี
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จิสด้า ใช้ดาวเทียมติดตามพื้นที่เกิดไฟไหม้ป่า จ. ตราด พบเสียหายหลายจุด ประมาณ ๕,๖๐๐ ไร่

เมื่ อวั นที่  ๒๖ ก.พ.  ๖๓ ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า ส้ านั กงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA (จิสด้า) ใช้ดาวเทียมติดตามสถานการณ์ไฟป่า
บริเวณ จ. ตราด พบพ้ืนที่ เสียหายจากไฟป่าเป็นบริเวณกว้าง และแนวไฟกระจายหลายจุด
แถบเทือกเขาบรรทัด จ. ตราด โดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดนไทย - กัมพูชา รวมพ้ืนที่
ประมาณ ๕ ,๖๐๐ ไร่ แบ่ ง เป็น พ้ืนที่ ใน เขตประเทศไทย ๑ ,๖๐๐ ไร่ และในเขตประเทศ
กัมพูชา ๔,๐๐๐ ไร่ ส่งผลให้หลายพ้ืนที่ใน จ. ตราด และพ้ืนที่ใกล้เคียงถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มควันไฟ
ที่เกิดขึ้นจากไฟป่า ที่พัดจากทางตะวันออกเฉียงเหนือไปทางฝั่งตะวันตกของ จ. ตราด ทั้งนี้ จากภาพ
พบหลายพ้ืนที่ไฟดับลงแล้ว โดยทิ้งร่องรอยความเสียหายเป็นบริเวณกว้างประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ และ
บางพ้ืนที่ยังคงเกิดการเผาไหม้อยู่ประมาณ ๓,๑๐๐ ไร่ ทั้งนี้ ข้อมูลจุดความร้อน หรือ Hotspot
จากดาวเทียม Suomi NPP ระบบ VIIRS ยังแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวการเผาไหม้ในพ้ืนที่ 
และช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200226102338000)

http://dc.prd.go.th/transcode/image/2563/2/26/24b011ad5909a1009f76e1d820bfd864_small.jpg


๔/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อุทยานฯ ภูกระดึงเตรียมพร้อมน า ฮ. ขนรถแทรกเตอร์ กระบะ และน้ ามันขึ้นยอดภู

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
พล.ต. เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ. มทบ. ๒๑ ตัวแทนแม่ทัพภาค ๒ พ.อ. สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.
๒๘ รอง ผอ.รมน. จังหวัด นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอ้าเภอภูกระดึง นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง นายอดิศร เหมทานนท์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง 
และภาคเอกชน เตรียมภารกิจน้ารถแทรกเตอร์ รถกระบะ และน้้ามัน ๕,๐๐๐ ลิตร ขึ้นยอดภูกระดึง 
ซึ่ งจะต้องเตรียมการ ตรวจชั่ งน้้ าหนักรถ น้้ าหนักอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนที่จะน้า ขึ้นภูกระดึง 
ซึ่งเฮลิปคอปเตอร์จะเดินทางมาถึงในช่วงบ่าย หลังนายกฯ อนุญาตให้น้ามาช่วยดับไฟป่า 
และน้ารถแทรกเตอร์ไปท้าแนวกันไฟบนยอดภูกระดึง

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/475523)



๕/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟไหม้ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เจ้าหน้าที่เร่งดับทั้งวันทั้งคืน

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ไฟป่าที่ยังคงลุกไหม้ในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติเขาแหลม ต. ปรังเผล อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี ท้าให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกไฟป่าเผาผลาญ
โค่นล้มขวางถนนทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ บริเวณระหว่าง หลัก กม. ที่ ๒๓๗ – ๒๓๘ ตั้งแต่ช่วงเย็น
ของวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๓ ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ประสบอุบัติเหตุต้นไม้ริมทางโค่นล้มทับ
ท้าให้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ แต่ครั้งนี้โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด หลังเกิด เหตุ
นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม สั่งระดมก้าลังเจ้าหน้าที่กว่า ๒๐ นาย 
พร้อมเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ และเก็บกิ่งไม้ออกจากพ้ืนผิวจราจร โดยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจึงเปิดให้รถยนต์
สัญจรไปมาได้อีกครั้ง เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณน้้าตกไดช่องถ่อง 
ในพ้ืนที่บ้านจงอ่ัว หมู่ ๓ ต. ปรังเผล อ. สังขละบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติเขาแหลม เจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าของอุทยานฯ กว่า ๑๐ นาย เดินทางไปดับไฟโดยการท้าแนว
กันไฟ และใช้อุปกรณ์ดับไฟ รวมทั้งถังพ่นฉีดน้้าเข้าดับไฟท่ามกลางความมืด โดยใช้ เวลานาน
กว่า ๑ ชม. จึงสามารถดับไฟได้

(ต่อ)



๖/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟไหม้ป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เจ้าหน้าที่เร่งดับทั้งวันทั้งคืน (ต่อ)

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชดาพรรณ ปันทา นักวิชาการป่าไม้ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เผยว่า 
ในช่วงนี้ในพื้นท่ีเกิดเหตุไฟป่าในหลายจุด จึงอยากวิงวอนผ่านสื่อ ขอให้ผู้ที่ท้าให้เกิดไฟป่า หยุดเผาป่า 
นอกจากไฟป่าจะท้าให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติแล้ว ไฟป่ายังสร้างความเดือดร้อนต่อพ่ีน้อง
ประชาชน ท้าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ขณะที่ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ อ . ทองผาภูมิ ต่อเนื่องถึง 
อ. สังขละบุรี ส่งผลให้สภาพท้องฟ้าในพ้ืนที่ อ. สังขละบุรี เต็มไปด้วยหมอกควัน โดยเฉพาะในช่วงเช้า
ที่มีสภาพอากาศเย็น และไม่มีลมพัด ส่งผลให้ค่าหมอกควันสูงเกินค่ามาตรฐาน ประกอบกับที่ผ่านมา
ในพ้ืนที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ท้าให้สภาพหมอกควันที่เกิดขึ้นปีนี้รุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งสภาพ
หมอกควันที่เกิดขึ้น เริ่มส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ จ้านวนนักท่องเที่ยวเริ่มน้อยลง
นอกจากนี้ เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ต้องงดท้ากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเช้า ครูพ่ีเลี้ยง
พาเด็กท้ากิจกรรมในห้องเรียน และคอยดูแลสุขภาพเด็กมากขึ้น เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภาวะหมอกควันที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ออนไลน์
(https://posttoday.com/social/local/615922)



๗/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แดนศักดิ์สิทธิ์ “เสมาพันป”ี ที่ จ. อ านาจเจริญ

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งโบราณสถานเสมาพันปี ตั้งอยู่ที่ ต. เปือย 
อ. ลืออ้านาจ จ. อ้านาจเจริญ เป็นสิ่งยืนยันว่า พุทธศาสนาในอดีตเคยรุ่งเรืองอย่างไร และ เป็น
สิ่งล้้าค่าที่บรรพบุรุษในอดีตท้ิงไว้เป็นอนุสรณ์ เพ่ือที่อนุชนรุ่นหลังจะได้ใช้เป็นแนวทางศึกษาด้วยความ
ภาคภูมิใจ สมัยก่อนบริเวณนี้เป็นป่าทึบที่อุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ เพราะ
หากใครเข้าไปตัดไม้ท้าลายป่า ก็จะมีอันเป็นไป และเสียชีวิตทุกราย คนในพ้ืนที่จะเกรงกลัวกันมาก 
เมื่อถึงฤดูท้านาก็จะเข้าไปกราบไหว้บนบานต้นไม้ใหญ่ที่อยู่กลางป่า ขอให้ฝนตกดี ข้าวปลาอุดม
สมบูรณ์ และในป่าก็จะมีเต่าใหญ่ เรียกว่า เต่าเพ็ก อาศัยอยู่กว่า ๑๐๐ ตัว แตป่ัจจุบันไม่มีเหลืออยู่แล้ว 
ซึ่งเต่าพวกนี้ พอตกเย็นก็จะเข้ามาในหมู่บ้าน ชาวบ้านจะให้ข้าว และกล้วยเป็นอาหาร และไม่มีใคร
กล้าไปท้าร้าย เพราะเชื่อว่าเป็นเต่าปู่ตาเลี้ยงไว้ ใครขโมยไปก็จะเอามาคืนภายใน ๗ วัน โจรผู้ร้ายไม่มี 
ชาวบ้านอยู่กันสงบสุขดี ชาว ต. เปือย รักสงบ ชอบเข้าวัดฟังธรรม กลายเป็นหมู่บ้านแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง ทางอ้าเภอให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ และได้รับค้าชมเชยมาตลอด และนับว่าเป็นต้าบล
เก่าแก่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ซึ่งเสมาพันปีที่อยู่ในหมู่บ้านจะเป็นสิ่งยืนยันได้ดีที่สุด เสมาพันปีที่หมู่บ้าน
มีด้วยกัน ๔ แห่ง โดยอยู่ในดอนปู่ตา บนเนื้อที่ทั้งหมด ๒๐๐ ไร่ แต่ปัจจุบันชาวบ้านบางคนเข้าไป
บุกรุกจนเหลือเนื้อท่ีเพียง ๕๐ ไร่ ซึ่งเสมาพันปีที่หมู่บ้านมทีั้ง ๔ แห่ง มีดังนี้

๑. กลุ่มเสมาในเขตวัดโพธิ์ เป็นเสมาแบบศิลา จ้านวน ๕๐ ใบ และเนินศาลาสถานที่ กลุ่มเสมาทราย
ปักอยู่ ชาวบ้านเรียกว่า ลานเสมา แต่ละใบมีการสลักเป็นรูปหม้อน้้า และคล้ายคลึงกัน ลวดลาย
เสากลมที่ประดับกรอบประตูสมัยก่อนเมืองพระนคร ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๓ 
หรือ ๑,๔๐๐ ปีมาแล้ว สมัยทวาราวดี ศิลปะขอมแบบไพรกเมง พบเมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๓๒

(ต่อ)



๘/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แดนศักดิ์สิทธิ์ “เสมาพันปี” ที่ จ. อ านาจเจริญ (ต่อ)

๒. กลุ่มเสมาวัดบ้านไร่ นับว่าเป็นกลุ่มเสมาที่มีความหนาแน่นมากที่สุด มีจ้านวนถึง ๗๔ ใบ 
เป็นกลุ่มเสมาที่ท้าด้วยศิลาแลง ไม่มีการสลักลวดลาย และมีการสลักฐานบัวคว่้า บัวหงาย มีสันนูน
คล้ายยอดสถูปอยู่ตรงกลาง

๓. กลุ่มเสมาหลังโรงเรียนเปือยหัวดง เป็นเสมาที่ท้าด้วยหินทราย ลักษณะใบเสมาเรียบ ไม่มี
ลวดลาย แต่ตรงกลางมีลักษณะเรียวไปถึงยอด มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๖ – ๑๗

๔. กลุ่มเสมาดอนปู่ตา มีอยู่ ๕๐ ใบ มีลักษณะเป็นศิลาทราย แต่ละใบจะมีการแกะสลัก
รูปนกแก้ว จึงเรียกว่า ลานนกแก้ว

นอกจากนี้ ยังมีพุทธรูปปางสมาธิเก่าแก่ อายุกว่า ๒๐๐ ปี สมัยทราวดี ประดิษฐานอยู่ภายใน
เพิงถาวร สมัยก่อนหากปีไหนฝนแล้ง ชาวบ้านจะมาท้าพิธีขอฝนจากท่าน บางคนก็มาขอให้ ช่วย
ด้านต่างๆ เป็นที่เคารพนับถือมาก ปัจจุบันมีผู้เข้าไปสักการะทุกวัน แต่เป็นที่น่าเสียดาย คนใจบาป
ตัดเอาเศียรไป ชาวบ้านจึงต้องท้าเศียรขึ้นมาทดแทนให้ใหม่ 

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/181755)



๙/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แม่น้ าชีแห้งมองเห็นเนินทรายกลางล าน้ าชี

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้้าล้าชีหลังเขื่อนยโสธร - พนมไพร เริ่มตั้งแต่
บ้านหนองหอย ต. เขื่องค้า อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร ผ่าน อ. ค้าเขื่อนแก้ว อ. มหาชนะชัย จนถึง 
อ. ค้อวัง จ. ยโสธร บางแห่งแห้งจนเห็นเนินทรายเป็นช่วงๆ ตลอดแม่น้้าชี และที่ส้าคัญตรงล้าน้้าชี
ที่เป็นเนินทรายบริเวณหลังวัดบ้านดอนแก้ว หมู่ ๗ ต. เขื่องค้า อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร ซึ่งเห็น
เนินทรายกว้าง มีรถแบคโฮก้าลังขุดตักทรายใส่รถบรรทุกอยู่กลางล้าชี เพ่ือน้าไปขาย สถานการณ์
ภัยแล้งในพ้ืนที่ จ. ยโสธร ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด แต่ จ. ยโสธร โดยส้านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน
ภัยแล้งภายในพื้นที่ โดยเฉพาะน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/181755)
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