
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๔  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เพชรบุรี : “พญาเสือ” เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าแก่งกระจาน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ยะลา : คาดมีภาพสี และโบราณวัตถุในเขายะลา วอนเข้าตรวจสอบ
ก่อนถูกระเบิด (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

แม่ฮ่องสอน : ยังคงลอบเผาป่าเป็นจ านวนมาก
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

เชียงใหม่ : ระดมดับไฟป่าบนเขาสูง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

ราชบุรี : ลูกหมีหมาหนีตาย ไฟป่าลาม พลัดแม่โชคดีเจ้าหน้าที่ช่วยไว้ทัน
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ลูกหมีหมาหนตีาย ไฟป่าลาม พลัดแม่โชคดีเจ้าหน้าที่ช่วยไว้ทัน

เมื่อวันที่  ๑๐ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดไฟป่าลุกลามในเขตอุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ต. บ้านบึง อ. บ้านคา จ. ราชบุรี มาแล้ว ๓ วัน ๓ คืน ท้าให้พ้ืนที่ป่าไม้
เสียหายไปแล้วกว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ส่งผลให้พ้ืนที่ อ. บ้านคา ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าแจ้งว่า ได้พบลูกหมีหมาหนีตายจากไฟป่าบริเวณอ่างเก็บน้้า
ห้วยมะกรูดบ้านพุหิน หมู่ ๑๓ ต. บ้านบึง อ. บ้านคา จนพลัดหลงจากแม่หมีหมา และได้รับบาดเจ็บจึง
น้าไปพักไว้ที่ว่าการอ้าเภอบ้านคา นายสัตว์แพทย์อนุรักษ์ สกุลพงษ์ สัตว์แพทย์ประจ้าศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์ป่าที่ ๓ (เขาประทับช้าง) เปิดเผยว่า ลูกหมีหมาตัวนี้เป็นลูกหมีหมาเพศเมีย มีอายุประมาณ 
๔ เดือน หนีไฟป่ามาจากอุทยานแห่งชาติไทยประจัน จนมาถึงอ่างเก็บน้้าห้วยมะกรูด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มาพบ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับไปที่ว่าการอ้าเภอบ้านคา และทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า
เขาประทับช้าง รับไปดูแลรักษาต่อ โดยอาการเบื้องต้นจะมีแผลที่ข้อมือด้านขวา ค่อนข้างลึก และเริ่ม
มีกลิ่นเน่า

ที่มา: เดลินิวสอ์อนไลน์
(https://dailynews.co.th/regional/761991)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.dailynews.co.th/regional/761991&psig=AOvVaw2LD5NNhLjLFJjGIkw02hVa&ust=1583894870773000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDfjOfyjugCFQAAAAAdAAAAABAD


๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ยังคงลอบเผาป่าเป็นจ านวนมาก

เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศ
บริเวณ ต. จองค้า อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน ว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ 
ต. จองค้า อ. เมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน มีค่า ๑๑๙
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง 
ขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน มีค่า ๑๓๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีต่อสุขภาพ
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบจุดความร้อนในระบบโมดิส
ในพ้ืนที่ จ. แม่ฮ่องสอน จ้านวน ๔๓ จุด อ. ปาย ๕ จุด อ. ปางมะผ้า ๘ จุด อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 
๑๓ จุด อ. ขุนยวม ๗ จุด อ. แม่ลาน้อย ๒ จุด อ. แม่สะเรียง ๗ จุด อ. สบเมย ๑ จุด ส้าหรับจุดความ
ร้อนในระบบเวียร์ ในพ้ืนที่ จ. แม่ฮ่องสอน พบจ้านวน ๑๐๐ จุด อ. ปาย ๒๐ จุด อ. ปางมะผ้า ๑๔ จุด 
อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ๒๔ จุด อ. ขุนยวม ๑๓ จุด อ. แม่ลาน้อย ๓ จุด อ. แม่สะเรียง ๑๘ จุด อ. สบเมย 
๘ จุด

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ. แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เหลือเวลาอีก ๕ วัน จะเข้าสู่โหมด
ค้าสั่งห้ามเผาป่าอย่างเด็ดขาด โดยทางจังหวัดได้ออกค้าสั่งห้ามเผาป่าอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ ๑๕
มี.ค. ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๓ ยกเว้นการเผาไร่ เพ่ือเตรียมการเพาะปลูก จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ และควบคุม
การเผาตามหลักวิชาการ ดังนั้นหากในช่วงห้ามเผา ประชาชนควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ
เพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพของคนส่วนรวม หากพบว่ามีการลอบเผาป่า จะถูกด้าเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/137983)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200310/aac3ba4c2c66a883474dfb8f9c65b059ba7e2ea7019725977e6eed30559cc9b7.jpg?itok=tdg5F3wn


๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คาดมีภาพสี และโบราณวัตถุในเขายะลา วอนเข้าตรวจสอบอีกคร้ังก่อนถูกระเบิด

เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมศิลปากรออกประกาศ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒
ลดขนาดพ้ืนที่เขายะลา จ้านวน ๑๙๐ ไร่ จากเดิม ๘๘๗ ไร่ เหลือ ๖๙๗ ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่กรมศิลปากร
ขึ้นเป็นเขตโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ หลังตรวจพบภาพเขียนสีโบราณ และขวานโบราณอายุ
หลายพันปี อบต. ยะลา ซึ่งรับผิดชอบพ้ืนที่เขายะลา แสดงความต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้าน
การส้ารวจพ้ืนที่ หรือช้านาญด้านโบราณคดีเข้ามาตรวจสอบพ้ืนที่อย่างละเอียด แม้ที่ผ่านมา 
มีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรส้ารวจภาพเขียนสีโบราณไปแล้ว แต่ยังไม่มีการตั้งทีมส้ารวจเป็นขั้นเป็นตอน
อย่างละเอียด และสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งจากการวิเคราะห์พ้ืนที่ในเบื้องต้นนั้น มีความเป็นไปได้ว่า 
อาจจะมีภาพเขียนสีโบราณ หรือหลักฐานส้าคัญด้านโบราณวัตถุที่ส้าคัญบางอย่างหลงเหลือ หรือหลบ
ซ่อนอยู่ หากเจ้าหน้าที่ที่มีความช้านาญเข้าส้ารวจแล้วอาจจะพบหลักฐานทางโบราณคดี เพ่ิมเติม
ก็เป็นได้ ก่อนที่เขายะลาบางส่วนจะถูกท้าลาย เพราะอุตสาหกรรมโรงโม่หิน ตามประกาศของกรม
ศิลปากร 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000023985)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ระดมดับไฟป่าบนเขาสูง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่

เมื่อวันที่  ๑๐ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า ชุดปฏิบัติ พิ เศษดับไฟป่า หน่วย พิทักษ์
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้ และทหาร สนธิก้าลังดับไฟป่าพ้ืนที่บ้านม่วงฆ้อง 
ต. เชียงดาว และบ้านห้วยตะเคียน ต. ปิงโค้ง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ โดยใช้โดรนบินส้ารวจ
จุดความร้อนที่เกิดจากการเผา เพ่ือแจ้งพิกัดดับไฟป่าที่ลุกไหม้ซ้้าซาก ซึ่งอยู่บนเขาสูง ลาดชัน 
ยากต่อการเข้าถึง และส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ และป่าสงวน สภาพป่าแห้งแล้ง มีเศษกิ่งไม้ ใบไม้
แห้งทับถม ท้าให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e671b35e3f8e40af9423449)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“พญาเสือ” เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าแก่งกระจาน

เมื่อวันที่  ๑๐ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้ พิทักษ์
อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า “ชุดพญาเสือ” ไฟป่าแก่งกระจาน (ตอนบน) กองบังคับการปราบปราม
การกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓
สาขาเพชรบุรี ต้ารวจตระแวนชายแดน ร้อยที่ ๑๔๔ ทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพยาเสือ และเจ้าหน้าที่
กรมอุทยานกว่า ๘๐ นาย เปิดยุทธการปราบปราม และทวงคืนผืนป่าต้นน้้าที่ถูกบุกรุก แผ้วถางป่า 
เผาป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี โดยเจ้าหน้าที่ได้สนธิก้าลังเข้าตรวจยึดพ้ืนที่
ถูกบุกรุกแผ้วถางป่า ไร่กล้วย ไร่สับปะรด บริเวณป่าบ้านห้วยกระซู่ ป่าบ้านห้วยสาลิกา และป่าบ้าน
คะเมยบน จ้านวน ๓ แห่ง กว่า ๓๓๑ จุด พ้ืนที่รวมประมาณ ๕๐๐ ไร่ จากการตรวจสอบพบบุกรุก
แผ้วถาง เผาป่า โค่นต้นไม้ เพ่ือเตรียมปรับพ้ืนที่เพาะปลูกพืชผลอาสินในพ้ืนที่ พบตอไม้มีลักษณะใหม่
อายุระหว่าง ๕- ๒๐ ปี ถูกตัดโค่นกระจายอยู่ทั่วจ้านวนมาก บริเวณสภาพดินที่ถูกบุกรุกปกคลุมด้วย
เถ้าถ่านแสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่ดังกล่าวผ่านการถูกท้าลายมาไม่เกิน ๑ เดือน เบื้องต้นจากการรวบรวม
ข้อมูลทราบว่า พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกเป็นการบุกรุกพ้ืนที่ป่าใหม่หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๕๗ อย่างชัดเจน 
และบริเวณป่ารอบข้างพบเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ล้อมรอบ เจ้าหน้าที่จึงจดบันทึกตรวจยึดเพ่ือแจ้งความ
ด้าเนินคดีกับผู้บุกรุกป่าในเขตอุทยาน ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้าการบินส้ารวจตรวจสอบพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก
บริเวณป่าบ้านแม่คะเมยบน ได้เกิดไฟป่าเผาผลาญพ้ืนที่ป่าต้นน้้าอย่างรุนแรงสร้างความเสียหาย
ประมาณ ๕๐ ไร่ เบื้องต้นคาดว่า เป็นฝีมือชาวบ้านในพื้นที่เผาป่าเพื่อเตรียมปลูกพืชผลทางการเกษตร

(ต่อ)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“พญาเสือ” เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าแก่งกระจาน (ต่อ)

นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี กล่าวว่า
ส้าหรับยุทธการดังกล่าวได้เปิดปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๓ มี.ค. ๖๓ โดยสนธิก้าลังเข้าตรวจยึด 
ใช้เฮลิคอปเตอรข์องกองบินกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบ ตรวจยึดพ้ืนที่
จ้านวน ๑๓๑ จุด บนพ้ืนที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง
ป่า พร้อมจัดก้าลังเจ้าหน้าที่เป็น ๕ ชุด เดินเท้าเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางป่า 
ใช้โดรนบินตรวจสอบในพ้ืนที่ เป้าหมาย ซึ่งอยู่บริ เวณป่าบ้านห้วยกระซู่ ป่าบ้านห้วยสาลิกา 
และป่าบ้านแม่คะเมยบน จ้านวน ๓ จุด พบร่องรอยของการบุกรุกแผ้วถางป่าเผาป่า การตัดไม้
ท้าลายป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงพ้ืนที่ เพ่ือดูสภาพจริง และเห็นถึงพ้ืนที่ที่มีการบุกรุกด้วยสาเหตุใด 
โดยพื้นที่ไหนผิดหลักเกณฑ์เจ้าหน้าที่จะท้าการตรวจยึด และจับกุมด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/crime/183336)


