
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พังงา : ชาวบ้านโวยคนมักง่ายทิ้งขยะเกลือ่นริมถนนเพชรเกษม
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

พะเยา : หมอกควันเกินค่ามาตรฐาน ไฟป่ายังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

บึงกาฬ : ม. เกษตรศาสตร์ค้นพบมะพลับภูวัว พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หมอกควันเกินค่ามาตรฐาน ไฟป่ายังคงลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หมอกควันเริ่มเข้าปกคลุม ในพ้ืนที่ ต. เวียง 
อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน โดยค่าฝุ่นละอองวัดได้ ๑๐๙ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สาเหตุของฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 
เกิดจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ จ.พะเยา สถานการณ์ไฟป่าใน จ. พะเยา บางพ้ืนที่ถูกไฟลุกลาม 
โดยเฉพาะพ้ืนที่สาธารณะและภูเขา โดยพ้ืนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นไร่สวน และสวนยางพารา
ของประชาชน ในเขตพ้ืนที่หมู่ ๑๑ ต. ท่าวังทอง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา จุดเกิดเหตุอยู่ตรงแนวรั้ว
หลังค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เชื่อมต่อกับไร่ประชาชนหมู่ ๑๑ และมีสวนยางพารา ไฟได้ลุกลามตลอด
กระจายเป็นวงกว้าง โดยไฟลุกไหม้อย่างหนัก เนื่องจากเป็นพงหญ้าขนาดใหญ่ที่ไม่มีการตัด ท้าให้ไฟ
ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยต้าบลท่าวังทองได้ จัดชุดดับเพลิงพร้อม
รถดับเพลิงฉีดน้้าสกัดโดยรอบพ้ืนที่ของเพลิงไหม้จนสามารถสกัดไฟป่าได้ ท้าให้พ้ืนที่ถูกไฟป่าเผา
ผลาญเสียหายกว่า ๑๐๐ ไร่ เบื้องต้นคาดว่า มาจากการจุดไฟเผา แต่ไม่มีการเฝ้าหรือท้าแนวกันไฟไว้ 
ท้าให้ไฟลุกลามไหม้พ้ืนที่ดังกล่าว

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/regional/185117)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ม. เกษตรศาสตร์ค้นพบมะพลบัภวูัว พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก

เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.ดร. สุธีร์ ดวงใจ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์ประจ้า
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สมราน สุดดี นายสุคิด เรืองเรื่อ 
นักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญจากส้านักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และ Dr.David Middleton นักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญประจ้าสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ตรวจสอบ
พืชในสกุลมะเกลือ (Diospyros) ที่ไม่ทราบชนิด ซึ่งเก็บตัวอย่างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว 
จ. บึงกาฬ โดยทีมงานนักพฤกษศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของส้านักหอพรรณไม้ สรุปว่า พืชดังกล่าวเป็น
พื ช ชนิ ด ใหม่ ข อ ง โ ลก  ชื่ อ พื ช ชนิ ด ใ หม่ ว่ า Diospyrosphuwuaensis Duangjai,Rueangr. & 
Suddee หรือมะพลับภูวัว ค้าระบุชนิด phuwuaensis มาจากพ้ืนที่ที่พืชชนิดนี้กระจายพันธุ์อยู่ คือ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มะพลับภูวัว  เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบ เดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ 
รูปใบหอกแกมรูปไข่ หรือรูปรี หลังใบเขียวเข้ม ท้องใบเขียวนวล ดอกออกตามซอกใบ หรือกิ่ง อ่อน
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมี ๔ – ๕ กลีบ กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน กลีบดอกสีขาว ผลทรงรูปไข่ 
ขนาด ๑.๓ – ๑.๘ ซม. ผลอ่อนสีเขียวอ่อน สุกสีม่วงด้า และด้า กลีบจุกผลที่มีลักษณะเรียวยาว 
และบิด เป็นพรรณไม้ในสกุลนี้มี เพียงชนิดเดียวของไทยที่มีลักษณะกลีบจุกผลยาวเลยตัวผล
ชัดเจน มะพลับภูวัวเป็นพืชเฉพาะถิ่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบเฉพาะ
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มักขึ้นตามริมล้าห้วยในป่าดิบแล้ง มะพลับภูวัว เป็นพืชในวงศ์มะเกลือ 
พรรณไม้หลายชนิดในวงศ์นี้สามารถใช้ประโยชน์ในรูปเนื้อไม้ บางชนิดมีผลที่รับประทานได้ บางชนิด
ใช้ประโยชน์ทางยาและสีย้อม อนึ่ง เนื่องจากมะพลับภูวัวมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกับมะเกลือ
(Diospyros mollis) ซ่ึงมีรายงานการใช้ประโยชน์ทางยาและสีย้อม ดังนั้น ผู้ศึกษาจักได้ศึกษาเพ่ิมเติม
ถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์ในลักษณะดังกล่าวของมะพลับภูวัวต่อไป

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/481237)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้านโวยคนมักง่ายทิ้งขยะเกลื่อนริมถนนเพชรเกษม

เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านฝ่ายท่า หมู่ ๓ ต. ทุ่งมะพร้าว 
อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่า มีคนมักง่ายทิ้งขยะกองเกลื่อนอยู่ริมถนนเพชรเกษม 
ใกล้กับสะพานบ้านฝ่ายท่า ก่อนเข้าตลาดทุ่งมะพร้าว พบว่า เป็นกองขยะหลากหลายชนิด และของสด
เน่าเหม็น มีสุนัขก้าลังคุ้ยเขี่ย ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่ว คาดว่า มีการทิ้งสะสมมานานมาหลายปี จนขยะ
บางส่วนไหลลงสู่ล้าคลอง ชาวบ้านในพ้ืนที่บอกว่า ร้องขอไปยัง อบต. ทุ่งมะพร้าวหลายครั้ง เพ่ือให้
เข้ามาแก้ไขจัดการ แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข ท้าให้คนในพ้ืนที่รู้สึกอับอาย เมื่อปรากฏสู่ สายตา
ผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งชาวบ้านในพ้ืนที่เล่าว่า ขยะพวกนี้ก็มาจากคนในพ้ืนที่มีนิสัยมักง่ายชอบน้าขยะ
มาทิ้งริมถนน จึงอยากให้ทาง อบต. ทุ่งมะพร้าว หรือกรมทางหลวงส่งเจ้าหน้าที่มาจัดการขยะออกไป 
เพ่ือจะได้รักษาสิ่งแวดล้อมป้องกันขยะไหลลงสู่ทะเล และจะได้ไม่เป็นที่อุจาดตาของผู้สัญจรไปมา

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_628132)


