
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พะเยา : วิกฤตค่าหมอกควันเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

กทม. : จัดถุงขยะเก็บหน้ากากเก่า กทม. ได้ถุงขยะโครงการ “วน” ๓ หมื่นใบ ส่งให้ทุกหน่วยใช้
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

เชียงใหม่ : เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าดอยสุเทพ - ปุย คาดเสียหายกว่า ๒,๔๐๐ ไร่
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

วิกฤตค่าหมอกควันเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่  ๓๐ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์หมอกควันในพ้ืนที่  จ. พะเยา 
พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และประชาชนทั่วไป ด้านส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาขอให้
ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นท่ีที่มีหมอกควันปกคลุม หรือกิจกรรมกลางแจ้ง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ควรสวมหน้ากาก หรือใช้ผ้าปิดจมูก ปิดประตูหน้าต่างเพ่ือกันฝุ่นควันเข้าบ้าน

ขณะที่การลักลอบเผาป่าในพ้ืนที่ จ. พะเยายังพบอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พบไฟป่าบริเวณ
อ่างห้วยบง ไฟป่าลุกลามพ้ืนที่ม่อนสูงก่อนถึงอ่างห้วยบง เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันดับไฟพร้อมรถน้ า
จากเทศบาลต าบลแม่ปืมเข้าช่วยดับไฟ และสามารถสกัดไฟป่าไม่ให้ลุกลามได้ คาดว่า พ้ืนที่ถูกไฟป่า
เผาเสียหายหลายร้อยไร่ และทางเจ้าหน้าที่สนธิก าลังจัดชุดปฏิบัติการออกลาดตระเวนจุดเสี่ยง
อย่างเข้มงวด เพ่ือเป็นการลดปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ทางจังหวัดยังคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินมาตรการลดการเผาเด็ดขาดและควบคุมการเผาในที่โล่ง

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/regional/185982)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าดอยสุเทพ - ปุย คาดเสียหายกว่า ๒,๔๐๐ ไร่

เมื่อวันที่  ๓๐ มี .ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ ว่า ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศเปิดศูนย์บัญชาการฯ ส่วนแยก แห่งที่ ๔ ซึ่ง สภ. ภูพิงค์ จะเป็นจุดหลัก
ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด เรื่องการเผาป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย หลังเกิด
ไฟป่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุยอย่างต่อเนื่อง จากการประเมินเบื้องต้นมีพ้ืนที่เสียหาย
จากไฟป่าแล้วไม่ต่ ากว่า ๒,๔๐๐ ไร่ สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงเกิดมลพิษ ท าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ จ. เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่
ดับไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก าลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๓๓ กองบิน
๔๑ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ต ารวจ และประชาชนอาสาสมัคร เข้าด าเนินการดับไฟป่าภาคพ้ืนดิน
และทางอากาศ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพบก เฮลิคอปเตอร์ KA-32
จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถดับไฟป่าที่เกิดขึ้นจุดสุดท้ายบริเวณน้ าตกมณฑาธาร 
เน้นการป้องกันไฟไหม้ป่าบริเวณโดยรอบวัดพระธาตุดอยสุเทพ และบริเวณพระต าหนักภูพิงคราช
นิเวศน์เป็นหลัก เพราะเป็นสถานที่ส าคัญ และลดก าลังเจ้าหน้าที่ในจุดที่มีการดับไฟ เพ่ือลาดตระเวน
ฝังตัว และป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า โดยเฉพาะจุดที่ไม่เคยเกิดไฟป่ามาก่อนต้องเร่งป้องกัน

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://thaipbs.or.th/content/290403)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จัดถุงขยะเก็บหน้ากากเก่า กทม. ได้ถุงขยะโครงการ “วน” ๓ หมื่นใบ ส่งให้ทุกหน่วยใช้

เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. รับมอบถุง
ส าหรับคัดแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ตามโครงการ “วน” จากนายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TPBI จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓๐,๐๐๐ ใบ เพื่อใช้ส าหรับแยกขยะติดเชื้อ 
หรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ก่อนน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี ซึ่ง กทม. จะส่งมอบให้แก่ส านักงานเขต 
ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัด กทม. ต่อไป ทั้งนี้ ถุงดังกล่าวมีขนาด ๒๔ × ๒๘ นิ้ว 
สีขาวโปร่งแสง และมีหูรูด ท าให้มองเห็นด้านใน ช่วยให้แยกจากถุงขยะทั่วไปได้อย่างชัดเจน ส าหรับ
โครงการ “วน” เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัท ทีพีบีไอ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการ
เพ่ือลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่กรุงเทพฯ โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) โดยโครงการจะเปิดรับบริจาคพลาสติกชนิดอ่อน ถุง และฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้วน ากลับมา
รีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติก เพ่ือน าไปผลิตเป็นถุงใช้ซ้ า (ถุงวน) ทั้งนี้ พลาสติกทุก ๑ กก. ที่รับบริจาค 
โครงการฯ จะตอบแทนเป็นเงิน ๕ บาท บริจาคให้แก่องค์กรการกุศล หรือมูลนิธิเพ่ือสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ที่ผู้เข้าร่วมต้องการให้บริจาค

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/bangkok/1807654)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1807654&psig=AOvVaw2ly8Nkiev1DXwxtuadAi7T&ust=1585633119254000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiX2KW-wegCFQAAAAAdAAAAABAD

