
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๓ มีนาคม 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

นครพนม : ชาวบ้านลอบเผาป่าเขตอนุรักษ์ภูพานน้อย ผลาญกว่า ๒ พันไร่
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

เลย : เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า “ภูกระดึง” ได้แล้ว รุนแรงหนักในรอบ ๗ ปี
(ข้อมูล : สุกดอทคอมออนไลน์)

นครราชสีมา : เร่งดับไฟป่าเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า “ภูกระดึง” รุนแรงหนักในรอบ ๗ ปี

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า สามารถควบคุมไฟป่าบนยอดภูกระดึง อ. ภูกระดึง จ. เลย ได้แล้ว 
สรุปมีพ้ืนที่เสียหายรวม ๓,๔๐๐ ไร่ แบ่งเป็นจุดที่เสียหายมาก ๒ - ๓ โซน โดยจุดที่เสียหายมากที่สุด
คือ บริ เวณป่าสนสามใบแถวผานาน้อยประมาณ ๑ ,๔๐๐ ไร่  และบริเวณหลังแป-หมากดูก 
เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าสนเสียหายหนักสุดในรอบ ๗ ปี คาดว่า หลังเจอฝนแรกตกลงมาประมาณ
ช่วงเดือน มี.ค. จะช่วยให้ผืนป่าภูกระดึงฟ้ืนฟูได้เร็วขึ้น และมีโอกาสรอดร้อยละ ๘๐

ที่มา: สนุกดอทคอมออนไลน์
(https://sanook.com/news/lopcal/8044262)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เร่งดับไฟป่าเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จ. นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดไฟไหม้ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 
บริเวณด้านล่างผาเก็บตะวัน อ. วังน้้าเขียว จ. นครราชสีมา พบไฟป่าลุกลามอยู่บริ เวณป่า
ฝั่งตะวันออก ๒ จุดใหญ่ มีการสนธิก้าลังหน่วยงานต่างๆ กว่า ๑๕๐ นาย ลงพ้ืนที่ เข้าดับไฟ
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้สามารถควบคุมไฟป่าฝั่งตะวันตกของผาเก็บตะวันได้แล้ว แต่ป่าฝั่งตะวันออก
ยังมีกลุ่มควันไฟพวยพุ่งขึ้นเป็นระยะๆ ส่วนการควบคุมไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา และ
อุทยานแห่งชาติตาพระยา ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสมทบการดับไฟป่าเพ่ิมอีก ๓๐ นาย แบ่งชุด
การปฏิบัติงานออกเป็น ๓ ชุด เพ่ือผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าพ้ืนที่ แต่พ้ืนที่ป่าฝั่งตะวันออก
ผาเก็บตะวันมีอุปสรรคในการเข้าพ้ืนที่ เพราะเป็นเหวลึก ท้าให้การปฏิบัติการช้ากว่าเป้าหมาย 
เจ้าหน้าที่จึงใช้โดรนบินสังเกตการณ์ เพ่ือวางแผนการเข้าพ้ืนที่อีกครั้ง ส่วนความเสียหายพ้ืนที่ป่า
ขณะนี้ประมาณ ๒,๒๐๐ ไร่

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e5c7eb4e3f8e40af4423463)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้านลอบเผาป่าเขตอนุรักษ์ภูพานน้อย ผลาญกว่า ๒ พันไร่

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต. พิมาน อ. นาแก 
จ. นครพนม ระดมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง และผู้น้าท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบ ควบคุม พ้ืนที่
ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในเขตป่าอนุรักษ์เขาภูพานน้อย ต. พิมาน เบื้องต้นจากการตรวจสอบ 
พบพ้ืนที่ได้รับความเสียหายแล้วไม่ต่้ากว่า ๒,๐๐๐ ไร่ สาเหตุมาจากชาวบ้านบางกลุ่มลอบจุดไฟเผา 
เพ่ือหาของป่า ด้วยความเชื่อที่ว่าหากจุดไฟเผาป่าในช่วงฤดูแล้ง ท้าให้เกิดเห็ดป่า และหาเห็ด หาของ
ป่าง่ายขึ้นในช่วงฤดูฝน ท้าให้เกิดการลอบเผา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดมทั้งรถบรรทุกน้้า รวมถึงน้าอุปกรณ์
เข้าไปควบคุมสกัดไม่ให้ไฟลุกลาม แต่มีบางจุดที่เข้าไปควบคุมยาก เพราะระยะทางไกล และเป็น
ป่าหนาทึบ จึงได้รับความเสียหาย พร้อมให้ผู้น้าท้องถิ่นในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน
ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากไฟป่า และหากพบมีการกระท้าผิด ให้แจ้งเบาะแส เพ่ือด้าเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป 

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้านลอบเผาป่าเขตอนุรักษ์ภูพานน้อย ผลาญกว่า ๒ พันไร่ (ต่อ)

นายบัญชา ศรีชาหลวง นายก อบต. พิมาน เปิดเผยว่า ส้าหรับพ้ืนที่ป่าในเขตภูพานน้อย 
เป็นเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสมบูรณ์ มีเนื้อที่หลายพันไร่ เป็นป่าชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ตั้งอนุสรณ์ สถาน
แห่งความสงบภูพานน้อย ในยุคคอมมิวนิสต์ ที่มีการต่อสู้สงครามประชาชน จนเกิดความสงบสุข 
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงได้พระราชทานสร้างขึ้น เพ่ือเป็นอนุสรณ์เตือนใจชาวไทย ทาง อบต. พิมาน 
ร่วมกับชุมชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวมาถึงปัจจุบัน เ พ่ือให้ประชาชน 
นักท่องเที่ยว นักเรียน และนักศึกษามาศึกษาเที่ยวชมประวัติศาสตร์ และความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ แต่น่าเสียดาย มีชาวบ้านบางกลุ่มมีความเชื่อท่ีผิด ลอบเผาป่าเพ่ือหาของป่า และเชื่อว่า
เมื่อเผาป่าแล้ว ช่วงฤดูฝนจะเกิดของป่า อาทิ เห็ดป่า ผักหวาน มากขึ้น จึงลอบเผาจนเกิด
ความเสียหาย กระทบต่อระบบนิเวศ และความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่มีอยู่ถูกท้าลาย ทั้งนี้ 
ไดป้ระสานไปทางเจ้าหน้าที่ต้ารวจ เพ่ือหามาตรการเอาผิดทางกฎหมาย หากพบผู้กระท้าผิด ยืนยันว่า 
จะด้าเนินการทางกฎหมายทันที และฝากวิงวอนให้ชาวบ้านที่เชื่อในการลอบเผาป่า ขอให้หยุด และ
หันมาร่วมกันดูแลรักษาป่า โดยทาง อบต. พิมาน จะเพ่ิมมาตรการเข้มในการสกัดกั้นป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้้าอีก

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/182308)


