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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                

Climate Change ๑  รายการ 

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ๓ รายการ 

กรุงเทพฯ : กทม. เผยรณรงค์ปิดไฟ ๑ ชม. เซฟค่าไฟได้กว่า ๑๐ ล้านบาท
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

พะเยา : พะเยา ยังเจอวิกฤติปัญหาหมอกควัน PM2.5 ทะลุ ๑๓๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

เชียงใหม่ : ทีมแมวไฟ จิตอาสาแม่โจ้ ร่วมทีมจิตอาสาภัยพิบัติภาคเหนือ สนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

กาญจนบุรี : ช่วงโควิดนึกว่าทางสะดวก รวบยกแก๊ง ๓ มอดไม้ ย่ามใจตัดประดู่ในป่าสงวน
(ข้อมูล : ไทยโพสต์ออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : พบเต่าตนุวางไข่ริมหาดบ้านกรูด
(ข้อมูล : นิวส์ ๑๘)
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กทม. เผยรณรงค์ปิดไฟ ๑ ชม. เซฟค่าไฟได้กว่า ๑๐ ล้านบาท

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุว่า รณรงค์ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง ปี ๖๓ ประชาชนร่วมมือประหยัดไฟ
ถึง ๒,๔๘๒ เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่ากว่า ๑๐ ล้านบาท แม้ว่าปีนี้จะงดการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง ช่วยลด
โลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)” ในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ 
แต่พ่ีน้องประชาชนก็ให้ความสนใจในกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟดวงที่ไม่จ้าเป็นภายในบ้าน ช่วงเวลา ๒๐.๓๐ –
๒๑.๓๐ น. เป็นจ้านวนมาก ท้าให้ปีนี้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ ๒,๔๘๒ เมกะวัตต์ เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๒ ที่มีการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครถึง ๖,๒๐๔.๒๔
เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นมูลค่า ๑๐,๑๕๒,๓๖๒ บาท และสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 
๑,๒๑๙ ตัน เปรียบเทียบกับปี ๖๒ ซึ่งลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้ ๑,๕๑๔ เมกะวัตต์ คิดเป็นมูลค่าไฟฟ้าที่ลดลง 
๖.๐๕ ล้านบาท และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๗๔๙ ตัน ถือว่าปีนี้ดีเกินคาดครับ เพราะ
ประชาชนให้ความร่วมมือและตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเราก้าลังเผชิญ
วิกฤตโรคระบาด แต่ความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมไม่เคยขาดหายไปไหน ผมขอขอบคุณเครือข่ายทุกองค์กรที่ท้า
หน้าที่อย่างดีเยี่ยมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนในกรุงเทพฯ และ
ทุกจังหวัดที่ให้ความส้าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยช่วยกันปิดไฟ ๑ ชั่วโมง และลดใช้พลังงานต่างๆ และ
ขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงที่ด้าเนินการค้านวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา ๒๐.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. เมื่อ
คืนที่ผ่านมา ช่วงที่เราได้อยู่บ้านนี้ เป็นโอกาสดีที่จะได้ตรวจสอบฟืนไฟอุปกรณ์ต่างๆ ว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ 
รวมถึงดูว่าไฟดวงไหนไม่จ้าเป็น อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดไม่ได้ใช้บ่อยๆ ก็ควรปิดสวิทซ์ และถอดปลั๊กให้เรียบร้อย
หากทุกคนร่วมมือกันท้าอย่างต่อเนื่องในทุกวัน ทุกที่ และทุกเวลาจนเป็นกิจวัตร จะช่วยลดการใช้พลังงาน 
ลดภาวะวิกฤตสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้โลกของเราสดใสและน่าอยู่ตลอดไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/142748)
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พะเยา ยังเจอวิกฤติปัญหาหมอกควัน PM2.5 ทะลุ ๑๓๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ ต. บ้านต๋อม 
อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มีค่า ๑๓๙ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และทัศนวิสัยในการมองเห็นด้วยตาเปล่า นอกจากนี้ 
ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) มีค่า ๑๖๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ใน
เกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ในพ้ืนที่ อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา วันนี้ยังมีฝุ่นควันปกคลุมไปทั่ว ท้าให้แสบหู แสบตา และแสบจมูก 
โดยวัดค่าคุณภาพฝุ่นขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน ท้าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ สาเหตุส้าคัญเกิดจากไฟป่าที่
ยังคงลุกไหม้ไปทั่ว ท้าให้ฝุ่นละอองสะสมเป็นจ้านวนมาก จากสภาพอากาศเช่นนี้ สิ่งที่ประชาชนต้อง
เตรียมพร้อม และระวัง คือ บุคคลกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล้าบาก 
ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท้ากิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมี
ครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจ้าตัว ในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/185883)
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ทีมแมวไฟ จิตอาสาแม่โจ้ ร่วมทีมจิตอาสาภัยพิบัติภาคเหนือ สนับสนุนภารกจิบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้น้าความรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
จริง ส่งทีมแมวไฟ จิตอาสาแม่โจ้ ร่วมทีมจิตอาสาภัยพิบัติภาคเหนือ สนับสนุนภารกิจการบรรเทาสาธารณภัย
สร้างจิตส้านึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และความภาคภูมิใจในการดูแลสังคม

อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไฟป่าในภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน จ. เชียงใหม่ ที่ยังคงวิกฤติต่อเนื่อง
มาหลายวันสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกท้าลาย และยังเกิดฝุ่นควันพิษ
เป็นมลภาวะทางอากาศขั้นรุนแรงส่งผลเสียต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น้าความรู้
ในรายวิชาเรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง สร้างจิตส้านึกในการหวงแหน และตระหนักถึงความส้าคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความภาคภูมิใจที่ได้เป็นจิตอาสามีส่วนร่วมในการดูแลสังคม จึงได้ร่วมปฏิบัติงาน
การเป็นจิตอาสาภัยพิบัติภาคเหนือ ร่วมกับกลุ่มมอเตอร์ไซค์ ร่มบิน รถ ATV โดรน ฯลฯ ที่คอยสนับสนุนภารกิจ
ต่างๆ ให้กับหน่วยงานที่เข้าไปบรรเทาภัยพิบัติ ซ่ึงในปัจจุบันไฟป่าเป็นปัญหาที่ท้าให้เกิดหมอกควันในภาคเหนือ ซึ่ง
อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กสามารถบินเข้าไประบุต้าแหน่งชี้เป้า และรายงานเข้าศูนย์บัญชาการฯ ของทาง
จังหวัด เพ่ือติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยไฟป่าของกรมอุทยานฯ หน่วยดับเพลิงของ
เทศบาล หมู่บ้าน ฯลฯ ในพ้ืนที่เข้าไปปฏิบัติงานดับหรือควบคุมไฟ หรือเมื่อได้รับการร้องขอเข้ามายังกลุ่มผ่าน
แอปพลิเคชั่น line และเป็นตัวแทนประสานงานกับ จ. เชียงใหม่ รวมถึงการปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองทัพภาค
ที่ ๓ ในการส้ารวจพ้ืนที่แล้ง และจุดที่เกิดหมอกและไฟไหม้ของ จ. เชียงใหม่ โดยเครื่องบินฝึกแบบ ๔๑ หรือ บ.ฝ. 
๔๑ เพ่ือถ่ายภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายโดยกล้องหลายช่วงคลื่น (RGN Red+Green+Near Infrared) และ
น้ามาวิเคราะห์ภาพหาค่าดัชนีพืชพรรณ ในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของพืช ในกรณีนี้ใช้ประเมินป่า พ้ืนที่
เกษตรเลียบแม่น้้าปิง ซึ่งเกี่ยวข้องกับความแห้งแล้ง เพ่ือน้าไปเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการน้้าเพ่ือการเกษตร
ในพ้ืนที่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้น้ากล้องดังกล่าวมาใช้ในการวิจัยและการเรียนการสอน

(มีต่อ)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทีมแมวไฟ จิตอาสาแม่โจ้ ร่วมทีมจิตอาสาภัยพิบัติภาคเหนือ สนับสนุนภารกจิบรรเทาสาธารณภัย (ต่อ)

นอกจากนี้ ยังปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้การติดต่อประสานงาน และควบดูแลของหัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในการส้ารวจและติดตามผลกระทบในการเกิดไฟป่าบริเวณ
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ กับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องดิน และสูญเสียคาร์บอน รวมถึงผลกระทบต่อ
แมลง และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200329133541946)
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ช่วงโควิดนึกว่าทางสะดวก รวบยกแก๊ง ๓ มอดไม้ ย่ามใจตัดประดู่ในป่าสงวน

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพโรจน์ เขียวแก้ว หน.นปพ. ที่ ๑๓ หน. หน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่ กจ. ๑ อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหลังได้รับรายงานว่า มีกลุ่ม
ขบวนการลักลอบตัดไม้ ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติวัง ใหญ่ - แม่น้้าน้อย ม. ๙ ต. วังกระแจะ อ. ไทรโยค 
จ. กาญจนบุรี จึงพร้อมด้วยนายณรงค์ บุญรักษา ผช.หน. หน่วย กจ. ๑ น้าก้าลังป่าไม้ ปกครอง ทหาร ฉก. 
ลาดหญ้า ตชด. ๑๓๖ เข้าตรวจสอบ ในพ้ืนที่ดังกล่าว เมื่อก้าลังเจ้าหน้าที่ไปถึงบริเวณป่าบ้านชายทุ่ง ม. ๙ 
ต. วังกระจะ ทางเข้าเหมืองหินสี จึงกระจายก้าลังเป็น ๓ ชุด เข้าตรวจสอบพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีด้า 
ทะเบียน ฮว ๙๒๙๔ กรุงเทพฯ วิ่งออกมาทางแนวป่า จึงส่งสัญญาณให้หยุด พบนายเชิดศักดิ์ ชันวงษ์ คนขับ
นายราเชน แซ่เห็น นายสันติ บุญอุ้ม นั่งมาในรถ ตรวจสอบด้านท้ายกระบะพบเลื่อยโซ่ยนต์ ๑ เครื่อง ไม้ประดู่
ชิงชัน ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามราคาแพง ตัดเป็นท่อนยาว ๑ - ๑.๕๐ ม. จ้านวน ๕ ท่อน ไม้ขานาง ๑ ท่อน รวม ๖ 
ท่อน ปริมาตร ๐.๖๓ ลบ.ม. รัฐเสียหาย ๗๒,๑๐๐ บาท สอบสวนเบื้องต้น ทั้งสามให้การรับสารภาพ คิดว่า
ระยะนี้โควิด ๑๙ ก้าลังระบาด เจ้าหน้าที่คงไม่ออกลาดตระเวนตรวจสอบ จึงชักชวนกันลักลอบเข้าป่า
บ้านชายทุ่ง ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติวังใหญ่ - แม่น้้าน้อย แล้วช่วยกันโค่นและตัดไม้ประดู่ชิงชันและไม้ขานาง 
ออกเป็นท่อนๆ ให้บรรทุกในรถกระบะได้ จากนั้น ก็ขับรถบรรทุกไม้ออกจากป่า ก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม 
ต่อมาเจ้าหน้าที่น้าตัวกลุ่มมอดไม้ทั้ง ๓ ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ. ไทรโยค ด้าเนินคดีตามกฎหมาย 
ส่วนไม้ของกลางไว้ที่หน่วย กจ. ๑

ที่มา : ไทยโพสต์ออนไลน์
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พบเต่าตนุวางไข่ริมหาดบ้านกรดู

เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 
โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ร่วมกับส้านักงาน ทช. ที่ ๓ เพชรบุรี เดินทางไปตรวจสอบ
รังไข่เต่า บริเวณชายหาดบ้านกรูดแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศชื่อดัง ห่างจากวัดทางสายด้านทิศเหนือประมาณ 
๓ กม. อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ หลังรับแจ้งจากนายอิทธิพล ยังผ่อง ชาวบ้าน ต. ธงชัย ว่า พบเต่า
ตนุขึ้นมาวางไข่ในรอบหลายสิบปี โดยพบรังไข่เต่ามีขนาดความกว้าง ๓๓ ซม. ความยาว ๓๐ ซม. จากการ
ตรวจสอบพบรอยเดินของแม่เต่าตนุมีขนาดความกว้างรอยเดิน ๘๔ ซม. เมื่อเจ้าหน้าที่ขุดทรายลึก ๖๐ ซม. 
พบไข่เต่าทะเลจ้านวนมาก จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กลบทรายไว้ตามธรรมชาติ พร้อมน้าตะแกรงกั้นรอบหลุม
รังไข่เต่าเพื่อป้องกันความเสียหาย และแจ้งวิธีปฏิบัติในการเฝ้าระวังแม่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ และการดูแล
รังไข่เต่าให้ชาวบ้านในพื้นที่ โดยร่วมกันจัดเวรยามเพื่อดูแลรังไข่เต่าจนกว่าลูกเต่าจะฟัก และเดินลงทะเลต่อไป

ที่มา : นิวส์ ๑๘
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