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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

น่าน : เราคนน่าน สานเสวียน งดเผา
(ข้อมูล : ๗๗ ข่าวเด็ด)

กาฬสินธุ์ : ชาวบ้านดงบังงง!! ใครแอบตัดไม้พะยูงในโรงเรียนขนหนี ๔ ต้น
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๕  รายการ 

นครศรีธรรมราช : หาดหัวไทรวิกฤต! ก้อนน  ามันเกลื่อนหาดยาวหลายกิโล
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

ปราจีนบุรี : “เขาใหญ่” อ่วม! ไฟป่าลามไหม้หนัก เข้าเขตสัตว์ป่าชุกชมุ
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

นครศรีธรรมราช : “กวางป่า” หลงฝูงป่าหาดขนอม ถูกหมารุมไล่กัด วิ่งหนี
ชนโต๊ะตายคาบ้านคน (ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)
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“เขาใหญ่” อ่วม! ไฟป่าลามไหมห้นัก เข้าเขตสัตว์ป่าชุกชุม

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ไฟป่าในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อ
ช่วงบ่ายวันนี้ (๒๓ ก.พ. ๖๓) ยังคงมีไฟไหม้ป่ารุนแรงต่อเนื่องเป็นวันที่ ๓ และกระจายเป็นวงกว้าง
กว่า ๑๐ จุด กินพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างกว่า ๑๒ ตารางกิโลเมตร เจ้าหน้าที่สามารถท้าได้เพียงแนวกันไฟเท่านั้น 
และยังไม่มีท่าทีว่าจะควบคุมไฟป่าได้

ด้านนางเมตตา ปังประเสริฐ ผู้อ้านวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส้านักบริหารพ้ืนที่ อนุรักษ์
ที่ ๑ (ปราจีนบุรี ) นายสัมพันธ์ ผลโพธิ์  เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า 
พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้วางแผนการปฏิบัติการดับไฟป่าในวันนี้ โดยด้าเนินการจัดท้าแนว
กันไฟไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปยังเขาสมอปูน โดยได้รับการสนับสนุนก้าลังพลจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มทบ. ๑๒ จ้านวน ๓๑ นาย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่าจากหลายพ้ืนที่ ต้องเข้า
พ้ืนที่เพ่ือท้าแนวป้องกันไฟป่า หลังจากนั้น ก้าลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าได้ลงพื้นที่เดินเท้า
ขึ้นเขา ซึ่งมีระยะทางไกลประมาณ ๖ กิโลเมตร เพื่อเข้าไปท้าแนวกันไฟในพ้ืนที่เขามดแดง ในขณะที่ก้าลัง
ทั้งหมดต้องเดินขึ้นเขา ปรากฏว่าไฟป่าได้ลุกลามเข้าไปยังเขาสมอปูนแล้ว ซึ่งในพ้ืนที่เขาสมอปูนเป็น พ้ืนที่
ป่าทึบ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยเป็นจ้านวนมาก เช่น ช้าง กระทิง และหมี ต้องหลบหนีไฟป่าและไร้ที่อยู่อาศัย 
ต่อมาทางชุดท้าแนวป้องกันไฟป่า ต้องเปลี่ยนภารกิจจากท้าแนวป้องกันไฟ มาด้าเนินการดับไฟป่า พร้อมส่ง
ก้าลังเสริมเข้าพ้ืนที่เข้าไปช่วยด้าเนินการอีก ๖๐ นาย

นางเมตตา กล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าและการวางมาตรการดับไฟป่าว่า สถานการณ์ไฟป่าเขาใหญ่
ในฝั่งปราจีนบุรี ช่วงเนินหอมมาวังตะแคง เกิดไฟป่าหลายจุด จุดที่รุนแรงที่สุดอยู่ตรงเขามดแดง เจ้าหน้าที่
ของเรามาจากหลายส่วน ในส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ ปราจีนบุรี และมีทหารเข้ามาช่วยเหลือ เมื่อวานนี้
(๒๒ ก.พ. ๖๓) ได้ให้เจ้าหน้าที่ขึ้นเขาที่จุดเนินหอม ขึ้นไปบนเขามดแดง เพ่ือท้าแนวกันไฟ ขณะนี้ท้าได้
ประมาณ ๒ กิโลเมตร จุดต่อไปเป็นหน้าผาสูงชัน เราไม่สามารถเดินเข้าไปได้ แต่สามารถสกัดไฟที่เกิดเป็น
หย่อมได้ประมาณ ๑๐ จุด จากการที่ไฟป่าเริ่มเข้าพ้ืนที่เขาสมอปูน เป็นพ้ืนที่ป่าทึบ ท้าให้ยากต่อการใช้
ก้าลังคนเข้าท้าการดับไฟได้ ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงได้ร้องขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือให้การสนับสนุนเข้ามาท้าการดับไฟป่า แต่ยังไม่ได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
เข้ามาช่วยเหลือแต่อย่างใด คาดว่าไฟป่าครั้งนี้จะลุกลามเข้าไปในพ้ืนที่ป่าดงดิบ ที่มีทั้งสัตว์ และไม้ยืนต้น
จ้าพวกไม้พะยูง ไม้เต็ง และมะค่า 

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/474823)
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หาดหัวไทรวิกฤต! ก้อนน  ามันเกลื่อนหาดยาวหลายกิโล

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณชายหาดอ่าวหัวไทร อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช 
เกิดปรากฎการณ์ก้อนน้้ามันหรือท่ีเรียกว่า “ทาร์บอล” รวมทั้งคราบน้้ามันที่ลอยบนผิวน้้าทะเล ได้ถูกคลื่นลม
ที่มีความรุนแรงตามการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา ซัดเข้าชายหาดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ
บริเวณบ้านหน้าศาล บ้านแพรกเมือง บ้านฉิมหลา ต. หน้าสตน ต. เกาะเพชร อ. หัวไทร ซึ่งมีระยะทางยาว
ติดต่อกันหลายกิโลเมตร เต็มไปด้วยคราบน้้ามัน และก้อนน้้ามันคล้ายน้้ามันดิบ ถูกซัดเกยหาด สร้างความ
เสียหายให้กับหาดทรายอย่างรุนแรง โดยเฉพาะช่วงบริเวณหาดชะอวด - แรกเมือง ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยว
มาเดินชมหาดและเล่นน้้าทะเล เต็มไปด้วยก้อนน้้ามันเป็นคราบข้นเหนียว หากเปื้อนรองเท้าหรือเสื้อผ้า
จะซักไม่ออก ปรากฏการณ์นี้ชาวบ้านยืนยันว่า เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด ๒ - ๓ วันที่ผ่านมา และเป็น
เช่นนี้ทุกครั้งเมื่อเกิดคลื่นลมแรง ก้อนน้้ามันจ้านวนมากจะเข้ามาเกยหาดเป็นประจ้า และเมื่อถูกแดดร้อนจะ
ละลายซึมลงไปใต้พ้ืนทรายกลายเป็นทรายด้าจากคราบน้้ามัน

นายชาติณรงค์ เมืองดิษฐ์ ชาวบ้าน อ. หัวไทร ซึ่งได้พาครอบครัวมาเที่ยวหาดในช่วงวันหยุด เรียกร้อง
ให้หน่วยงานภาครัฐหาต้นตอกิจกรรม ที่สร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศน์ทางทะเลเช่นนี้ แล้วด้าเนินการ
ตามกฎหมาย เนื่องจากที่ผ่านมา เหตุการณ์คราบน้้ามันก้อนน้้ามันถูกซัดมาเกยหาดหัวไทรอย่างต่อเนื่อง 
แต่ไม่เคยมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง ท้าให้หาดหัวไทรเต็มไปด้วยขยะทะเล ก้อนน้้ามันและทรายด้า ควร
จะต้องหาผู้รับผิดชอบ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายหนึ่งเปิดเผยว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อคลื่นลมแรง น้้ามันจ้านวนมาก
ถูกคลื่นหอบมาเกยหาด การจัดการเกินก้าลังขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก ปริมาณ
น้้ามันที่เกยหาดยาวหลายกิโลเมตรคิดเป็นปริมาณมหาศาล กิจกรรมที่สร้างผลเสียหายได้เช่นนี้ ต้องมีขนาด
ใหญ่มาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน ควรไปพูดคุยกันอย่างจริงจังและ
ติดตามถึงที่มา

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_605512)
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“กวางป่า” หลงฝูงป่าหาดขนอม ถูกหมารุมไล่กดั วิ่งหนีชนโตะ๊ตายคาบ้านคน

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอ้าเภอขนอม ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บ้านในเพลา หมู่ที่ ๘ ต. ขนอม อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช ว่า เมื่อเย็นวานนี้ (๒๒ ก.พ. ๖๓) พบกวางป่า
ถูกสุนัขชาวบ้านไล่กัด และได้วิ่งหนีเข้าไปในบ้านของชาวบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้าน และได้วิ่งชนข้าวของและโต๊ะ
วางของ จนล้มระเนระนาดตายในบ้าน หลังเข้าการตรวจสอบพบว่าเป็นกวางเพศเมีย

จากการสอบถามทราบว่า มีฝูงกวางจ้านวนหลายร้อยตัวที่อาศัยอยู่บนภูเขา ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ
หาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่าง อ. สิชล และ อ. ขนอม มีพ้ืนที่ป่าอุดมสมบูรณ์เชื่อมติด
กับพ้ืนที่ทะเล เมื่อกวางพลัดหลงจากฝูงลงมาแนวริมป่าด้านล่าง ก็จะถูกสุนัขไล่กัดเป็นประจ้า บางตัวก็วิ่งหนี
ลงทะเล รอจนสุนัขกลับบ้านแล้วจึงขึ้นจากทะเลกลับเข้าสู่ป่าเหมือนเดิม บางตัวก็ถูกหมาไล่กัดจนตายก็ มี 
โดยพ้ืนที่ป่าแห่งนี้มีการอนุรักษ์พันธุ์กวางป่ามายาวนาน เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา หลังจากที่เจ้าหน้าที่อุทยานฯ
รับทราบ จึงได้มารับซากกวางป่าเพื่อน้าไปฝัง และจะได้หาทางป้องกันฝูงกวางป่าฝูงนี้ให้ปลอดภัยจากหมาของ
ชาวบ้านต่อไป

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/south/1778103)
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ชาวบ้านดงบังงง!! ใครแอบตัดไม้พะยูงในโรงเรียนขนหนี ๔ ต้น

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ต้ารวจ สภ. โนนสูง อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ ได้รับ
แจ้งจากชาวบ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ ต. หัวนาค้า อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ ว่า พบต้นไม้พะยูง ที่ด้านหลังอาคารเรียน 
ภายในบริเวณโรงเรียนดงบังวิทยา ถูกลักลอบตัด ๔ ต้น คาดว่า น่าจะมีแก๊งค์มอดไม้แอบเข้ามาลักลอบตัดเอาไป 
จึงลงพ้ืนที่ตรวจสอบ พร้อมผู้น้าชุมชน ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนดงบังวิทยา พบร่องรอยไม้พะยูง ๔ 
ต้น ขนาด ๑ - ๒ คนโอบ อายุประมาณ ๓๐ – ๕๐ ปี ถูกตัดและขนย้ายส่วนของล้าต้นหนีไป เหลือเพียงส่วนของ
ตอและกิ่งไม้แห้ง จากการส้ารวจคาดว่าถูกตัดเมื่อตอนเช้าของวันที่ ๒๒ ก.พ. ที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากการสอบถาม
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ทราบว่า เมื่อวาน (๒๓ ก.พ. ๖๓) ที่ผ่านมา เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. ได้ยินเสียง
ต้นไม้ล้ม นึกสงสัยว่าต้นไม้ล้มได้อย่างไร เพราะไม่มีลม จึงมองข้ามก้าแพงเข้ามาในโรงเรียน เห็นคนกลุ่มหนึ่ง
เป็นชายฉกรรจ์ก้าลังท้าการตัดไม้ ทีแรกเข้าใจว่าเป็นครูในโรงเรียน จึงไม่ได้สนใจอะไร พอสายมาหน่อยทราบว่า
มีคนที่เล่นเฟซบุ๊ก โพสต์ทั้งภาพถ่ายและข้อความว่า ต้นพะยูงหลายต้นและบางต้นอายุ ๑๐๐ ปี ภายในโรงเรียน
ดงบังวิทยาถูกตัดและขนย้ายหนี คาดว่า น่าจะมีคนภายในอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผู้น้าชุมชน 
ไม่มีส่วนรู้เห็น จึงเกิดความสงสัย และวิพากษ์วิจารณ์กัน ก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ต้ารวจ สภ. โนนสูง เข้า
ตรวจสอบดังกล่าว ทั้งนี้ ชาวบ้านยังเรียกร้องเจ้าหน้าที่เร่งติดตามคนร้าย และพิสูจน์ข้อเท็จจริง เนื่องจากเป็น
การลงมือที่อุกอาจ เพราะอยู่ใกล้ชุมชนและติดกับรั้วบ้านของชาวบ้าน

ขณะทีน่ายนิยม กิตติวงศ์ตระกูล ผู้อ้านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ส้าหรับพ้ืนที่โรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ราชการนั้น เป็น พ้ืนที่ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ซึ่งการที่ทางโรงเรียนจะท้าการตัดไม้พะยูงนั้น ต้องขออนุญาต
จากกรมธนารักษ์เสียก่อน จึงจะสามารถตัดได้ อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับอนุญาตและท้าการตัด โดยจุดประสงค์
ใดก็ตาม จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ไม้หวงห้าม คือ ลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ และท้าลายทรัพย์ ทั้งนี้ หากพบว่า
ไมพ้ะยูงในโรงเรียนหรือสถานที่ราชการถูกตัด กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ก็จะเป็นผู้เสียหาย สามารถ
แจ้งความด้าเนินคดีได้ ในส่วนที่ไม้พะยูงโรงเรียนดงบังวิทยาถูกตัดดังกล่าว ก็เป็นประเด็นที่ทางกรมธนารักษ์จะได้
ตรวจสอบใบขออนุญาตหรือด้าเนินการตามข้ันตอนต่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/134648)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เราคนน่าน สานเสวียน งดเผา

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนัส พลหล้า ก้านันต้าบลพญาแก้ว พร้อมด้วย 
นายชาตรี ท้างาม ผู้ใหญ่บ้านพูล นางสมศรี ปัญญาจักร ผู้ใหญ่บ้านม่วง นางพอง พงษ์ขัน ผู้ใหญ่บ้านพญาแก้ว
นายไพฑูร ณ น่าน รักษาการผู้อ้านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ได้น้าจิตอาสาพระราชทาน ราษฎรในเขต
บริการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ทั้ง ๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านคันนา บ้านพูล บ้านม่วง และบ้านพญาแก้ว 
ต. พญาแก้ว อ. เชียงกลาง จ. น่าน และคณะครูนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา ร่วมกันพัฒนา ตัดหญ้า 
ท้าความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ สานเสวียน ใส่ใบไม้ที่ร่วงหล่น เพ่ืองดการเผาตามประกาศของจังหวัดน่าน 
เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการด้าเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า และ
หมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจ้าปี ๖๓ งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และ
เผาวัชพืชข้างทาง เผาในที่โล่งแจ้งทุกกรณี เป็นระยะเวลา ๖๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.พ. ถึงวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓ 
โดยเด็ดขาด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๓๒๖ คน เป็นจิตอาสาพระราชทาน ๑๑๔ คน มีพ้ืนที่ด้าเนิน
กิจกรรมทั้งหมดกว่า ๘ ไร่

ที่มา : ๗๗ ข่าวเด็ด
(https://www.77kaoded.com/content/1334786)


