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๑/๗

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
เชียงใหม่ : เชียงดาวร้อนระอุ Hotspot พุ่ง ๓๒ จุด รุกแผน “Set Zero” แก้ PM2.5 เชียงใหม่
(ข้อมูล : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)

ตาก : ยึดไม้อายุ ๑๐๐ ปี ถูกลักลอบตัด
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยาง (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

กทม. : กทม. อากาศดีทุกพื้นที่ PM2.5 ไม่เกินมาตรฐาน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ

กระบี่ : ซากโลมาลอยเกยตื้นอ่าวลึก เจ้าหน้าที่ส่งซากผ่าพิสูจน์หาสาเหตุ
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
งที่ม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้
เรืเรื่อ่องที
แวดล้ออมม๒๕รายการ
รายการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

ภูเก็ต : ร้านอาหารเมืองป่าตอง มอบตัวนิ่มหนัก ๗ กก. พลัดหลง
ให้ศูนย์ศึกษาฯ ปล่อยคืนสู่ปา่ (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)
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กองทุนสิ่งแวดล้อม
ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๓ ข่าว

๒/๗

ซากโลมาลอยเกยตื้นอ่าวลึก เจ้าหน้าที่ส่งซากผ่าพิสูจน์หาสาเหตุ

เมื่ อ วั น ที่ ๙ มี . ค. ๖๓ ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า นายชั ย วุ ฒิ บั ว ทอง นายอ้ า เภออ่ า วลึ ก จ. กระบี่
และเจ้ าหน้ าที่ ล งพื้ น ที่ บ ริ เ วณชายฝั่ งบ้ านคลองแรด หมู่ ๕ ต. แหลมสั ก อ. อ่ า วลึ ก จ. กระบี่ หลั ง รั บ แจ้ ง
จากชาวบ้านว่า พบซากปลาโลมาตายเกยตื้นบริเวณชายฝั่ง เบื้องต้นคาดว่า เป็นโลมาหลัง โหนก ยังไม่ทราบเพศ
วัด ความความยาวประมาณ ๒.๕๐ ม. น้้ า หนั กประมาณ ๒๐๐ กก. สภาพผิ ว หนั งถลอก เริ่ มส่ งกลิ่ น เหม็ น
คาดว่าตายมาแล้วไม่ต่้ากว่า ๑๒ ชม. เจ้าหน้าที่ อส. และกู้ภัยน้าซากขึ้นฝั่ง น้าไปส่งที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั่งอันดามัน จ. ภูเก็ต เพื่อผ่าพิสูจน์ซากหาสาเหตุการตายต่อไป นายชัยวุฒิเปิดเผยว่า จากการสอบถาม
ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงทราบว่า เมื่อวานนี้พบโลมาชนิดเดียวกันประมาณ ๓ ตัวว่ายวนเวียนบริเวณชายฝั่งใกล้
จุดเกิดเหตุ จากนั้นได้หายตัวไป จนกระทั่งวันนี้พบซากลอยเกยตื้นบริเวณดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกที่พบโลมาตาย
ในพื้นที่อ่าวลึก ซึ่งหลังจากนี้ต้องรอผลการผ่าพิสูจน์ของศูนย์วิจัยฯ ว่าเป็นโลมาชนิดใด ตายเพราะสาเหตุใด

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/478001)
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๓/๗

กทม. อากาศดีทุกพื้นที่ PM2.5 ไม่เกินมาตรฐาน

เมื่ อ วั น ที่ ๙ มี . ค. ๖๓ ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า ศู น ย์ ป ระสานงานและแก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ
ในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ
กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชม. ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ตรวจวัดได้ ๑๕ – ๔๐ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด โดยดัชนีคุณภาพอากาศของสถานี ตรวจวัด
ของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี ส้าหรับพื้นที่คุณภาพอากาศดีมาก - ดี สามารถ
ท้ากิจกรรมกลางแจ้ง และการท่องเที่ยวได้ตามปกติ ส่วนพื้นที่คุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถ
ท้ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล้าบาก
ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาท้ากิจกรรมกลางแจ้ง

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/social/news_616422)
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๔/๗

ยึดไม้อายุ ๑๐๐ ปี ถูกลักลอบตัดในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่าสองยาง

เมื่อวันที่ ๙ มี. ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา ปลั ดอ้าเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอ้าเภอท่าสองยาง จ. ตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจ้าพื้นที่พักพิง
ชั่ว คราว (ศู น ย์ อ พยพ) บ้ านแม่ห ละ ต. แม่ ห ละ อ.ท่า สองยาง จัด ก้ า ลั ง พลสมาชิ ก อส. บู รณาการร่ว มกั บ
ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้ าที่ทหารและต้ารวจ ตรวจยึ ดไม้ประดู่ท่อนอายุ ๑๐๐ ปี ปริมาตร ๒.๐๖ ลู กบาศก์ เมตร
ค่าภาคหลวงคิดเป็นเงิน ๑๖๔.๘๐ บาท คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน ๗๒,๑๐๐ บาท โดยเจ้าหน้าที่ตรวจยึด
ได้ที่บริเวณป่าบ้านแม่ออกฮู หมู่ ๙ ต. แม่หละ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง
คณะเจ้ าหน้ าที่ จึ งได้น้ าไม้ของกลางอายุ ๑๐๐ ปี ที่ถูกลั กลอบตั ดมาเก็บรักษาไว้ที่ห น่ว ยป้อ งกันรัก ษาป่า ที่
ตก. ๒๐ (แม่ต้าน) และจะได้สืบสวนหาตัวผู้กระท้าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/137730)
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๕/๗

ร้านอาหารเมืองป่าตอง มอบตัวนิ่มหนัก ๗ กก. พลัดหลง ให้ศูนย์ศึกษาฯ ปล่อยคืนสู่ป่า

เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงศ์ชาติ เชื้อหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
เขาพระแทวเปิดเผยว่า เดินทางไปรับมอบตัวนิ่ม หรือลิ่นพันธุ์มลายู หรือลิ่นชวา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจ้าพวก
สัตว์เลี้ ย งลู กด้ว ยนม เพศผู้ น้้ าหนั ก ๗ กก. จ้ านวน ๑ ตั ว จากนายภาราดา วงศ์ว านิช เจ้าของร้านอาหาร
Paradise View Point กะหลิม - ป่าตอง ถ. พระบารมี เทศบาลเมืองป่าตอง อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต เพื่อน้าไปปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต อ. เมืองพังงา จ. พังงา หลังพบพลัดหลงอยู่บริเวณใกล้ร้าน
ตัวนิ่ม หรือลิ่น ทั่วโลกมีทั้งหมดประมาณ ๘ ชนิด กระจายพันธุ์ไปในทวีปแอฟริกา และเอเชีย ส้าหรับใน
ประเทศไทยพบ ๒ ชนิด คือ ลิ่นซุนดา หรือลิ่นชวา (M. javanica) ที่พบได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศ กับลิ่นจีน
(M. pentadactyla) ที่มีรายงานการพบเพียงไม่กี่ครั้ง บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๓
ซึ่งมีขนาดล้าตัวที่เล็กกว่า หางสั้นกว่า และมีสีที่คล้้ากว่า ในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงจนเสี่ยงเข้าสู่ภาวะสูญพันธุ์
เนื่องจากการถูกล่า เพราะเนื้อ และเกล็ดตัวนิ่มเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคของป่า และมีราคาแพง ประกอบกับ
สภาพพื้ น ที่ ป่ า ในหลายจั ง หวั ด ซึ่ ง เคยเป็ น ป่ า ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ เป็ น แหล่ ง อาศั ย ตามธรรมชาติ ล ดน้ อ ยลง
จากการรุกป่าแผ้วถางท้าการเกษตรและที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะ จ. ภูเก็ต ซึ่งหลายพื้นที่มีการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ย ว ส่ งผลให้ตัวนิ่มมีจ้านวนลดลง และบางครั้งออกจากป่ามายังพื้นที่ชุมชน จึงอยากขอความร่ว มมือ
ประชาชนหากพบเห็น ตัวนิ่ม โปรดอย่าท้าร้ าย และให้แจ้งมาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว
เพื่อน้าไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ รักษาไว้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/137764)
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๖/๗

เชียงดาวร้อนระอุ Hotspot พุ่ง ๓๒ จุด รุกแผน “Set Zero” แก้ PM2.5 เชียงใหม่

เมื่อวัน ที่ ๙ มี .ค. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๖๓ เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า ๒ เดือน คุณภาพอากาศ
อยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ภายหลังจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่สั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก จ. เชียงใหม่ (ส่วนหน้า)
ในค่ า ยพิ ชิ ต ปรี ช ากร กองพั น ทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ ต. ปิ ง โค้ ง อ. เชี ย งดาว
เพื่อเตรียมปฏิบัติการ “Set Zero” ในวันที่ ๙ – ๑๐ มี.ค. นี้ โดยจะระดมสรรพก้าลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
ประกอบด้วย ก้าลังทหาร เหยี่ยวไฟ เสือไฟ เจ้าหน้าที่ปกครอง ชุดปฏิบัติการดับไฟจาก อบจ. เชียงใหม่
อปพร. ผู้น้าชุมชน และชาวบ้านในหมู่บ้านที่เกิดไฟ สนธิก้าลังเข้าไปดับไฟใน ๔ พื้นที่
พ.อ. กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ
กองทัพภาคที่ ๓ ส่วนหน้าเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ ร.อ. นัฐพงษ์ สมัครการ และ ร.อ. ประพันธ์ ชาติไทย
นักบิน น้าเครื่องบินฝึกแบบ ๔๑ หรือ บ.ฝ. ๔๑ บินลาดตระเวนตรวจจุดความร้อนในพื้นที่ที่เกิดปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน ในเส้นทางบินเชียงใหม่ – อ. แม่ริม – อ. แม่แตง – อ. เชียงดาว – อ. ไชยปราการ
– อ.พร้าว – อ. สันทราย อ. ดอยสะเก็ด – สนามบินเชียงใหม่ โดยเฉพาะ อ. เชียงดาว ซึ่งเป็นเป็นพื้นที่
เป้าหมาย พบว่า มีจุดความร้อนจ้านวน ๓๒ จุด ซึ่งถือว่ามากที่สุดใน จ. เชียงใหม่ ปัจจุบันได้รับการ
สนั บ สนุ น ก้ า ลั ง พลจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ เพื่ อ เข้ า ดั บ ไฟ ประกอบด้ ว ย ทหาร สั ง กั ด มทบ . ๓๓
จ้ า นวน ๗๐ นาย ทหารพราน สั ง กั ด ทพ. ๓๒ จ้ า นวน ๒๑ นาย เหยี่ ย วไฟ สั ง กั ด กรมป่ า ไม้
จ้ า นวน ๑๐๐ นาย เสื อ ไฟ สั ง กั ด กรมอุ ท ยานฯ จ้ า นวน ๓๐ นาย (เสื อ ไฟเฉพาะกิ จ ๕๐ นาย)
รวม ๘๐ นาย และจิ ตอาสาภั ย พิบั ติ ช มรมเอ็น ดู โ ร่ เ ชี ยงดาว ๒๐ นาย พร้ อมรถมอเตอร์ ไ ซค์ วิ บ าก
รวมทั้งสิ้น ๒๙๑ นาย

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
(https://prachachat.net/local-economy/news-429654)
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