กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๑/๕

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

เลย : ไฟป่าอุทยานภูเรือ หนักสุดรอบ ๑๐ ปี ลามอาคาร - ร้านค้า
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)
นนทบุรี : ทส. ปลูกต้นไม้กว่า ๑ แสนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองนนท์ ช่วยลดฝุ่น
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก
EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
งที่ม่มีผีผลกระทบต่
ลกระทบต่ออสิสิ่ง่งแวดล้
แวดล้ออมม๒๒รายการ
รายการ
เรืเรื่อ่องที
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๑ ข่าว

๒/๕

ทส. ปลูกต้นไม้กว่า ๑ แสนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองนนท์ ช่วยลดฝุ่น

เมื่ อ วั น ที่ ๑๕ ก.พ. ๖๓ ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า นายวราวุ ธ ศิ ล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ ภายใต้โครงการเพิ่ม พื้นที่
สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง ๑๐๑,๐๑๐ ต้น นนทบุรี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ร่วมด้วยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์
ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม คณะผู้ บ ริ ห ารของกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) หัว หน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดนนทบุรี โดยตั้งเป้าปลูกต้นไม้ครบ ๑๐๑,๐๑๐ ต้น ภายในปี ๖๓ เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวให้ทั่ว จ. นนทบุรี แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5
รมว.ทส. กล่าวว่า รัฐบาลให้ความส้าคัญกับการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยเมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๖๒
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”
ตามที่ ทส. ได้เสนอ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด้าเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในภาพรวมของประเทศ
และพื้น ที่ วิกฤติ โดยบู ร ณาการการด้าเนิ น งานร่ วมกันกับทุกภาคส่ ว น ด้ว ย ๓ มาตรการ คือ มาตรการที่ ๑
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน และในระยะวิกฤติ ช่วงเดือน
ม.ค. – เม.ย.) ใช้ระบบบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Single Command ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด
มีอ้านาจในการสั่ งการแก้ปั ญหาให้ ทัน ท่ว งที มาตรการที่ ๒ ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง ทั้งจาก
ยานพาหนะ การเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง และผังเมือง โรงงานอุตสาหกรรม และครัวเรือน และมาตรการที่ ๓
เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารจั ดการมลพิ ษ การพั ฒ นาระบบคาดการณ์ ส ถานการณ์ ฝุ่ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพ
และเทคโนโลยีการตรวจวัด พัฒนาระบบฐานข้อมูลและผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนเพิ่มเครือข่ายติดตาม
ตรวจสอบให้ครอบคลุม ๗๗ จังหวัด ภายในปี ๖๗ เป็นต้น

(มีต่อ)
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๓/๕

ทส. ปลูกต้นไม้กว่า ๑ แสนต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองนนท์ ช่วยลดฝุ่น (ต่อ)
การแก้ไขปัญหาระยะยาว ยั งคงเป็ นภารกิจ ของ ทส. และการเพิ่มพื้นที่สี เขียวให้กับประเทศไทย
เพื่อใช้เป็นปอดของเมือง ให้ต้นไม้ดักจับ ฝุ่น และเป็นตัวกรองคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ถือเป็นกลยุทธ์
ส้าคัญ ที่ ทส. ได้เร่งด้าเนินการ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ ได้ร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งพี่น้อง
ประชาชนทุกคนสามารถช่ว ยเพิ่มพื้น ที่ สี เขีย วให้ เกิด ขึ้นได้ พี่ น้องชาว จ. นนทบุรี ก็ ช่ว ยได้เช่น เดียวกั น
โดย จ. นนทบุรี เป็น พื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM2.5 ในช่วงที่ประเทศไทยมีสภาพ
ความกดอากาศสูงหรือมีอากาศเย็น ระหว่างเดือน ม.ค. – ก.พ. เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งแต่ในช่วง
ต้นปีที่ผ่านมา จ. นนทบุรี มีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประมาณ ๘
วัน ดังนั้น ความร่วมมือจากประชาชนทุกคนจึงเป็นส่วนส้าคัญ ที่จะช่วยกันป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในอากาศ ตั้งแต่ก่อนถึงช่วงวิกฤติที่เราต้องเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของพวกเราทุกคน ขณะนี้ ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคน ประชาชนทั้งประเทศ ๗๐ กว่าล้านคน ต้องร่วมมือ
กันท้าให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้น เพื่อส่งคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลานของเราต่อไป
จ. นนทบุรี ได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยออกมาตรการตรวจควันด้าจากยานพาหนะ
ที่ท้าให้เกิดมลพิษ ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม ห้ามการเผาในที่โล่งแจ้ง ควบคุมการก่อสร้าง ตลอดจน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง
๑๐๑,๐๑๐ ต้น นนทบุรี ซึ่งเปิดตัวโครงการครั้งแรกในวันนี้ โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานที่ราชการ
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา โรงพยาบาล ที่สาธารณะ ศาสนสถาน และอาคารบ้านเรือน เพื่อช่วยลดผลกระทบ
ฝุ่น PM2.5 สร้างพื้น ที่สีเขียวให้กับ จ. นนทบุรี สอดคล้องกับโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่ว ม
ของทุกภาคส่วนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับ ประเทศ และคืนสุขภาพที่ดีให้ประชาชน โดยตั้งเป้าหมายปลูก
ต้นไม้ให้ได้ ๑๐๑,๐๑๐ ต้น ภายในเดือน ธ.ค. ๖๓ นี้ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จากกรมป่าไม้ ซึ่งใน
วันนี้ ได้มอบพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น อาทิ ต้นหูกวาง ให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ้านวน ๑,๐๐๐ ต้น พี่น้องชาว จ. นนทบุรี สามารถขอรับพันธุ์กล้าไม้ได้จากหน่วยงานดังกล่าว ตลอดจนร่วม
ส่งภาพการปลูกต้นไม้ และติดตามภาพกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ทั่ว จ. นนทบุรี ได้อย่างต่อเนื่อง ทางเว็บไซต์
ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี
ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/132996)
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๔/๕

ไฟป่าอุทยานภูเรือ หนักสุดรอบ ๑๐ ปี ลามอาคาร - ร้านค้า

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเกิดไฟป่าลุกไหม้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ
อ. ภูเรือ จ. เลย เมื่อช่วงสายของวันที่ ๑๓ ก.พ. ที่ผ่านมา โดยเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว รอบเขต
ที่ท้าการอุทยานฯ บ้านพัก และอาคารต่างๆ เนื่องจากลมพัดแรงตลอดเวลา ไฟลามเข้าสู่พื้นที่ป่า สน
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ลุกไหม้อย่างรุนแรง ท้าให้ร้านค้าที่จุดกางเต็นท์ใกล้ที่ท้าการอุทยานฯ ถูกไฟไหม้
เสียหายอย่างหนัก ๓ คูหา รวมถึงพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายประมาณ ๒๐๐ ไร่ โดยเจ้าหน้าที่ต้องระดม
ก้าลังคน และรถบรรทุกน้้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน อ. ภูเรือ และ อ. ด่านซ้าย เข้าสกัดเพลิง
ไม่ให้ลุ กลามเข้าไปสร้ างความเสี ยหายให้แก่อาคารบ้านพัก จนถึงรุ่งเช้าวันที่ ๑๔ ก.พ. ไฟยังคงไหม้
ที่รอบๆ อุทยานฯ อย่างต่อเนื่อง ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ความรุนแรงของไฟป่าโหมสูงระดับเรือนยอดไม้
คล้ ายไฟป่ าในออสเตรเลี ย เจ้าหน้ าที่ต้องพากันถอยร่นเอาชีวิตรอด พร้อมขับรถหนีไฟออกมาอย่าง
โกลาหล ซึ่งลมได้พัดลูก สน และกิ่งไม้ที่อยู่บนยอดไม้กระจายคล้ายกระสุนลูกไฟ ตกกระจายไร้ ทิศทาง
กองไฟได้ลุกไหม้ล้อมเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่ได้พยายามฉีดน้้าดับไฟจนสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
ต่อมา นายส้าเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ พร้อมนายประมวล ชวนจิต เลขาศูนย์ควบคุม
หมอกควันพิษและไฟป่าภูเรือ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภู เรือ และหน่วยงานควบคุมไฟป่า
กว่า ๘ หน่วยงาน สนธิก้าลังขึ้นไปดับไฟ เป็นรอบที่ ๒ หลังไฟป่าได้โหมไหม้หนักวานนี้
หัวหน้าอุทยานฯ กล่าวว่า ในพื้นที่อุทยานฯ ขณะนี้สามารถควบคุมไฟได้แล้ว แต่ต้องน้าก้าลังเข้า
ไปดับไฟไม้ขอนที่ยังลุกอยู่อีกหลายจุด คาดว่า ในช่วงเย็น หรือค่้านี้ จะสามารถดับได้ทั้งหมด หากไม่มีลม
และไฟมาเติมเชื้อไฟอีก ซึ่งปีนี้เกิดไฟไหม้เป็นรอบแรก และเสียหายหนักสุดในรอบ ๑๐ ปี
สาเหตุการเกิดไฟป่าครั้งนี้ เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า เกิดจากชาวบ้านที่ขึ้นมาหาของป่า
ท้าการเผา เพื่อให้เดินได้สะดวก ประกอบกับในเขตอุทยานฯ มีเชื้อไฟหนากว่า ๓๐ ซม. มีใบไม้แห้งกอง
ทับถมสะสมหนาแน่น เป็น ตัวหนุนให้เป็นเชื้อเพลิง อย่างดี ท้าให้ ไฟโหมไหม้หนัก กว่าทุกครั้ง รวมถึงมี
สภาพอากาศแห้งแล้งติดต่อกันเป็นเวลา ๒ ปี เหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้ เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุด นับตั้งแต่มีการ
ก่อตั้งอุทยานแห่งชาติภูเรือเมื่อปี ๒๒
ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/473134)
กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
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