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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ตาก : ไฟป่า - หมอกควัน จ. ตาก พบยังน่าห่วง ทางต้นน  าเหนือเขื่อนภูมิพล
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจกกล้าต้นไม้ล้านต้น สร้างพื นที่สีเขียว - ดูดซับฝุ่นพิษ
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

พังงา : “แม่เต่ามะเฟือง” ขึ นวางไข่รังท่ี ๑๐ 
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจกกล้าต้นไม้ลา้นต้น สร้างพื นทีส่ีเขียว - ดูดซับฝุ่นพิษ

เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณ PARC PARAGON ศูนย์การค้าสยาม พารากอน
พล .อ . ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้ 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน
“ปลูกเพ่ือ ป(ล)อด ล้านต้น ลด PM๒.๕” ภายใต้โครงการ Green City by MOAC จัดโดย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ รมว.กษ. เป็นประธานในพิธี มอบต้นไม้ให้กับผู้แทนประชาชนจาก 
๖ เขตในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ้านวน ๖ คณะ และผู้แทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยได้ เปิด
โอกาสให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้าและรับมอบต้นไม้ ๗๕๐ คน

รมว.กษ. กล่าวว่า จากปัญหาที่ประเทศไทยก้าลังเผชิญกับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน 
(PM๒ .๕ ) ที่สู ง เกินมาตรฐาน และพบในหลายจั งหวัดของ พ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจ้าเป็นต้องด้าเนินการ
อย่างเร่งด่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมกับส้านักงานการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ด้าเนินโครงการ “ปลูกเพ่ือ ป(ล)อด ล้านต้น ลด PM๒.๕” ภายใต้โครงการ 
Green City by MOAC ขึ้น เพ่ือเป็นการลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ที่สูงเกินมาตรฐานในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร รวมถึงพ้ืนที่อ่ืน ๆ ทั่วประเทศ เสมือนการสร้างภูมิต้านทานในระยะยาว รวมทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชน และเกษตรกรที่สนใจเพาะพันธุ์เพ่ือจ้าหน่ายเป็นอาชีพเสริม โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะน้าร่องด้าเนินการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และขยายผลไปใน
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มด้าเนินการตั้งแต่เดือน ก .พ. ๖๓ เป็นต้นไป จะแจกต้นกล้าที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การดูดซับฝุ่น PM๒.๕ พร้อมกับคู่มือการดูแลต้นกล้าในรูปแบบออนไลน์ นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน จะร่วมมือกันในการแจกจ่ายต้นกล้าล้านต้น ให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยก้าหนดช่องทางการแจกจ่ายต้นไม้ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ 
ส้านักงานเขต ๕๐ เขต ร้าน Fresh Mart ๑๐๐ สาขาทั่วกรุงเทพมหานคร โรงเรียน และวัด เป็นต้น

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/politics/๗๕๖๖๐๒)
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ไฟป่า - หมอกควัน จ. ตาก พบยังน่าห่วง ทางต้นน  าเหนือเขื่อนภูมิพล

เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดตาก พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร 
รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เข้ารับฟังสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่ จ . ตาก โดยมี 
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ชี้ปัญหาสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่เกิดขึ้นในขณะนี้ พบว่า มีจุดความร้อนสะสม (Hotspot) 
ระหว่างวันที่ ๑ ม.ค. - ๘ ก.พ. ๖๓ จ้านวน ๒,๔๕๒ จุด เทียบจากช่วงวันเดียวกันในปี ๖๒ ที่เกิดขึ้น 
๑,๐๘๔ จุด ถือว่ายอดสะสมมากกว่าปีที่แล้วถึง ๒,๙๙๑ จุด โดยจ้านวนจุด Hotspot ของไฟป่าที่เกิดขึ้น
ในป่าอนุรักษ์ ๒,๔๕๒ จุด ในป่าสงวนแห่งชาติ ๑,๒๖๓ จุด ครอบคลุม ๙ อ้าเภอของ จ. ตาก จากนั้น
รองแม่ทัพภาคท่ี 3 และคณะฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจพ้ืนที่ไฟป่าที่ เกิดขึ้น ใน
พ้ืนที่ ๔ อ้าเภอ ฝั่งตะวันออกของ จ. ตาก โดยที่ผ่านมาพบว่า เกิดไฟป่ามากที่สุดในพ้ืนที่เหนืออ่างเก็บน้้า
เขื่อนภูมิพล อ. สามเงา จ. ตาก ซึ่งเป็นผืนป่าต้นน้้าของแม่น้้าปิง มากถึง ๑,๙๘๕ จุด โดยเจ้าหน้าที่สถานี
ควบคุมไฟป่าแม่ตื่น สนธิก้าลังกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น รวม ๘๒ นาย ดูแลพ้ืนที่ป่า
ในความรับผิดชอบ ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ไร่ โดยได้จัดก้าลังเป็น ๘ ทีม ใช้เรือเร็วล้าเลียงพล และเดินเท้า
เข้าพ้ืนที่ในการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น แต่เป็นไปด้วยความยากล้าบาก เพราะจุดเกิดไฟป่า
นั้นอยู่ในป่าลึก ต้องเดินเท้าลัดเลาะไปตามไหล่เขาที่สูงชัน บางจุดเป็นหน้าผา ท้าได้แค่ท้าแนวกันไฟ
สกัดกั้นการลุกลามของไฟป่า ทั้งนี้ มีแนวโน้มว่าจะเกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้น เพราะสภาพพ้ืนที่ป่าที่แห้งแล้งเร็ว
กว่าทุกปี

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/north/๑๗๖๗๔๙๕)
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“แม่เต่ามะเฟือง” ขึ นวางไข่รังที่ ๑๐

เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วน
ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 
๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) อุทยานแห่งชาติเขาล้าปี - หาดท้ายเหมือง ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลที่ ๒ จ. ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่เวรศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบ่อดาน 
ได้รับแจ้งข่าวจากนางสุรางค์ กิไพโรตน์ อยู่บ้านเลขที่ ๒๗/๒ หมู่ที่ ๗  ต. นาเตย อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา 
ช่วงที่มาเดินออกก้าลังกายนั้น พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล บนชายหาดท้ายเหมือง บริเวณ
ชายหาดบ้านบ่อดาน หมู่ที่ ๗ ต. นาเตย อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา อยู่ระหว่างหลุมไข่เต่ามะเฟืองรังที่ ๔ 
ประมาณ ๑๐๐ ม. โดยมีนายประถม รัสมี ผอ. ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ และ 
ดร. ก้องเกียรติ วัฒนาวงศ์ ผอ. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน 
พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันออกไปตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าว พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง 
ขนาดความกว้างของพายหน้าจากซ้ายไปขวา ๑๘๐ ซม. ขนาดอก ๙๒ ซม. ตรวจสภาพพ้ืนที่บริเวณที่เต่า
วางไข่อยู่พ้นแนวเดียวกับระดับน้้าทะเลท่วมถึง จึงท้าการขุดหาเพ่ือหาพิกัดของไข่เต่า โดยเจ้าหน้าที่ใช้
เวลาในการขุดหาไข่เต่านานกว่า ๔ ชม. โดยเจอไข่เต่าอยู่ที่ความลึก ๖๐ ซม. หลังจากเจอไข่เต่าแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้ท้าการกลบทรายไว้เหมือนเดิม ไม่มีการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด เพราะอยู่พ้นระดับน้้าทะเล
ขึ้นถึง และปล่อยให้ฟักตัวเองตามธรรมชาติ

นายประถม กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่เป็นรังที่ ๑๐ จึงได้ท้าการ
ตรวจสอบไข่เต่าทะเล และจะไม่มีการเคลื่อนย้ายใดเลย หลังจากนี้จะท้าการฝังกลบ ติดตั้งอุปกรณ์
วัดอุณหภูมิ และท้าคอกกั้น พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลต่อไป ต้องขอบคุณทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ของภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่ช่วยกันดูแลทรัพยากร ท้าให้ฤดูกาลวางไข่ปีนี้ มีแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมา
วางไข่มากข้ึนเรื่อย ๆ

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_๕๙๕๓๓๐)


