
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑  รายการ

มรดกโลก   

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

อุบลราชธานี : อุบลฯ จัดกิจกรรมปั่นรักษ์เมือง ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ล าปาง : สลด! พญากระรอกตัวเขื่องหนีไฟป่าไม่ทัน ถูกคลอกตาย
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ตรัง : กวาดล้างเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

อุบลฯ จัดกิจกรรมปั่นรักษเ์มือง ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

เมื่อ วันที่  ๓๐ ม .ค .  ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดหนองป่าพง อ .  วารินช าราบ 
จ. อุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
ปั่นรักษ์เมือง ตามโครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟมและถุงพลาสติก ประจ าปี 
๒๕๖๔ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ผสมผสานกับการออกก าลังกายเพิ่ม
ความแข็งแรง สร้างภูมิต้านทานต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้น า
หัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้าน ต . โนนผึ้ง ร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์บริเวณหน้า วัด
หนองป่าพง บ ารุงรักษาต้นรวงผึ้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีทรงปลูก เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๓ พร้อมทั้งมอบนโยบายขยายกิจกรรมไม้รักษ์เมือง
สู่ปั่นรักษ์เมือง จากนั้นร่วมปั่นจักรยานและเก็บขยะจากวัดหนองป่าพงสู่แหล่งรวมความรู้ ศูนย์
ภูมิปัญญาท้อง ถ่ิน ต .  โนนผึ้ ง  และจุดเรียนรู้ วิ ถี เกษตรพอเพียง ณ ทุ่ งดอกดาวเรือง 
รวมระยะทาง ๘ กิโลเมตร ทั้งนี้ จ. อุบลราชธานี ให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอย โดยเริ่มด าเนินกิจกรรมไม้รักษ์เมือง เก็บขยะรอบศาลากลางทุกวันพุธ เพื่อสร้าง
ความร่วมมือจากหน่วยงานราชการภายในศาลากลางในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ต้ังแต่วันที่
๑๒ ก.พ. ๖๓ จนถึงปัจจุบัน รวม ๔๖ ครั้ง คิดเป็นปริมาณขยะที่รวบรวมส่งเทศบาลเมืองแจระแม
เพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งสิ้น ๑.๘๐ ตัน และด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งขยายผล เพื่อสร้างการมีสว่นร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยไปยังหน่วยงานภายนอก และ
ระดับท้องถ่ินต่อไป

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/221381)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สลด! พญากระรอกตวัเขื่องหนไีฟปา่ไม่ทัน ถูกคลอกตาย

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพโรจน์ อาจิริยะ หัวหน้าสถานีไฟป่า 
พื้นที่สงวนชีวมณฑลห้วยทาก ส านักบริหารพื้นทีอ่นุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาล าปาง พร้อมก าลังเจ้าหนา้ที่ 
เหยี่ยวไฟป่าล าปางสนธิก าลัง รวมกันกว่า ๒๐ นาย เดินทางเข้าไประงับเหตุ หลังจากรับแจ้งเหตุ
ไฟไหม้ป่า พื้นที่บ้านแม่พร้าว หมู่ที่ ๕ ต. บ้านหวด อ. งาว จ. ล าปาง หลังจากรับแจ้งมีเหตุ
ไฟไหม้ป่า โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดับไฟป่าใช้เวลาประมาณ ๑ ช่ัวโมง จึงสามารถดับไฟที่ลุกลาม
กินพื้นที่บริเวณกว้างไว้ได้ โดยพบว่ามีพื้นที่เสียหายมากกว่า ๑๐ ไร่ ส่วนสาเหตุของการเผาป่าใน
ครั้งนี้ ยังไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด หรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกล่าสัตว์ ที่ชอบจุดไฟเผาป่า ท าให้
เกิดไฟลุกลามกินพื้นที่บริเวณกว้างดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จุดดังกล่าวนั้นยังอยู่ในเขตพื้นที่ 
อุทยานแห่งชาติถ้ าผาไทอีกด้วย โดยป่าที่เสียหายนั้นเป็นป่าเบญจพรรณ ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุม
ไฟป่าพื้นที่สงวนชีวมณฑล ยังได้พบเจอภาพอันน่าสลดใจ หลังจากเจอตัวพญากระรอก
ตัวใหญ่ น้ าหนักคาดว่าไม่ต่ ากว่า ๑๐ กิโลกรัม ถูกไฟคลอกตายกลางป่า บริเวณพื้นที่ป่าที่ ถูก
ไฟไหม้ หลังเกิดเหตุแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รายงานไปยังนายอิศเรศ จิระรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
ควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ที่ เดินทางมาร่วมในจุดเกิดเหตุ จากนั้น เจ้าหน้าที่ ได้เก็บซาก
พญากระรอกตัวนี้ไปตรวจสอบต่อไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่ จ. ล าปาง 
ยังคงเกิดข้ึนต่อเนื่องทุกวัน

(มีต่อ)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สลด! พญากระรอกตวัเขื่องหนไีฟปา่ไม่ทัน ถูกคลอกตาย (ต่อ)

ขณะที่ในพื้นที่ จ. ล าปาง พบจุดความร้อน ๓ จุดความร้อน โดยพบว่า มีพื้นที่ ๔ แห่ง
มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ ต. พระบาท 
อ. เมืองล าปาง จ. ล าปาง วัดได้ ๗๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ จ. 
ล าปาง วัดได้ ๖๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ล าปาง วัดได้ ๖๘ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอีก ๑ สถานี คือ ที่ ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ จ. ล าปาง วัดได้ ๖๕ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าฝุ่นละอองวันนี้ เพิ่มข้ึนจากเมื่อวานนี้ และพบว่าตามท้อง
ถนนต่างๆ เริ่มเห็นหมอกควันไฟป่า ลอยบนถนนชัดเจนมากข้ึน หลังจากค่าฝุ่น PM2.5 เพิ่มสูง
ต่อเนื่อง จากการเผาป่าและหมอกควันไฟลอยในอากาศสะสม โดยปี ๖๔ ทางศูนย์ควบคุมไฟป่า
ล าปาง เน้นเรื่องการลดจ านวนการเกิดจุดความร้อน ลดจ านวนวันค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
ให้ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ ยังจะมีการประกาศ ๖๐ วันห้ามเผา ในช่วงเดือน
มี.ค. – เม.ย. ๖๔ รวมไปถึงอาจรวมไปถึงประกาศปิดป่าห้ามเข้าดอยพระบาทอย่างเด็ดขาด
ในห้วงดังกล่าวอีกด้วย เพื่อจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/221353)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กวาดล้างเครื่องมือประมงผดิกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
(กระบี่) หรือเรือใบไม้เขียว น าโดยนายนภดล สิทธี เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน และ
นายเอกชัย ช่วยแป้น เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน น าเรือตรวจการณ์จ านวน ๕ ล า พร้อม
เจ้าหน้าที่ รวม ๘ นาย ออกกวาดล้างการใช้เครื่องมือท าประมงผิดกฎหมายพื้นที่ชายฝั่งทะเล 
หมู่ที่ ๔ บ้านแหลมหยงสตาร์ ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนอบอ้าว
และภาวะคลื่นลมแรง การเข้าตรวจสอบครั้งนี้ พบโพงพางปากเสือ จ านวน ๔๒ ปาก แต่ไม่มี
ผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจยึดและรื้อถอนท าลายเครื่องมือประมง
ผิดกฎหมาย ประเภทโพงพางปากเสือ ทั้ง ๔๒ ปาก ก่อนจะน าของกลางส่งพนักงานสอบสวน 
สภ. ปะเหลียน โดยจะเร่งติดตามผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ส าหรับที่บ้านแหลมหยงสตาร์ ต. ท่าข้าม อ. ปะเหลียน จ . ตรัง ได้รับการร้องเรียน
จากชาวบ้านว่า มีการลักลอบท าประมงผิดกฎหมายมาอย่างยาวนาน ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ า
วัยอ่อนและในฤดูปลาวางไข่ ท าให้ชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์น้ าได้น้อยลง ส่งผลกระทบต่อ
รายได้ที่จะน ามาจุนเจือครอบครัว โดยให้ข้อมูลว่า โพงพางปากเสือส่วนใหญ่เป็นของกลุ่มนายทุน
ทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งตลอดทั้งวันน้ี มีชาวบ้านส่วนหนึ่งเดินทางมาให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ด้วย

ท่ีมา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378814668?utm_source

=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region)


