
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : หนึ่งเดียวในโลก “พระพุทธรูปกลักฝิ่น” วัดสุทัศน์
(ข้อมูล ไทยรัฐออนไลน์)

ชลบุรี : เรือถ่านหินจม! ทช. เฝ้าระวังปะการัง และคุณภาพน  า "เกาะขามน้อย"
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

แม่ฮ่องสอน : จ. แม่ฮ่องสอน เร่งดับไฟป่า ขณะที่ค่า PM2.5 พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง 
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ตราด : จ. ตราด วิกฤต! ไฟป่าไหม้ ๕ วันติด ควันลอยฟุ้งท่ัวเมือง 
เขม่าตกใส่รถ ซ  าดับยาก เสี่ยงทุ่นระเบิด (ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หนึ่งเดียวในโลก “พระพุทธรูปกลักฝิ่น” วัดสุทัศน์

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) เจ้าอาวาส
วัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระคาถาสุนทรีวาณี พระราชทานเป็นพระราชกุศลธรรมทาน 
เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๒ ส้าหรับพระสุนทรีวาณี เป็นเทพธิดา
บนดอกบัว เป็นบุคลาธิษฐาน ซึ่งสมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศน-
เทพวราราม คิดแบบขึ้นจากคาถาสรรเสริญพระธรรมรัตนะ ซึ่งปรากฏในบานแพนกของคัมภีร์สุโพธา
ลังการ โดยถือว่าคาถาพระสุนทรีวาณีในคัมภีร์สุโพธาลังการ เป็นปฐมบทที่จะน้าพาบุคคลให้ประสบ
ความรุ่งเรืองทางสติปัญญา ซึ่งในขณะนี้ทางวัดก้าลังเตรียมที่จะจัดสร้างพระสุนทรีวาณี หน้าตัก 
๒๐ นิ้ว ๒ องค์ เพ่ือถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประดิษฐานที่พระวิหารของวัด เพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการบูชา

วัดสุทัศนเทพวรารามมพีระพุทธรูปส้าคัญองค์เดียวในโลกที่สร้างจากกลักฝิ่น ชื่อว่า พระพุทธ-
เสรฏฐมุนี สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เป็นพระพุทธรูปที่หล่อ
จากกลักฝิ่น ประดิษฐานเป็นพระประธานในศาลาการเปรียญ วัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งในสมัยรัชกาล
ที่ ๓ มีชาวต่างชาติน้าฝิ่นเข้ามาจ้านวนมาก ซึ่งฝิ่นจัดอยู่ในประเภทสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งที่ท้าให้ ผู้คน
ขาดสติ ทรงมองว่า บั่นทอนความมั่นคงของบ้านเมือง จึงมีพระราชโองการปราบฝิ่นครั้งใหญ่ในปี
๒๓๘๒ และโปรดรวมมาเผาท้าลายที่สนามชัย หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และในปีดังกล่าว 
ทรงน้ากลักฝิ่นจ้านวนมากมาหล่อเป็นพระพุทธรูป ที่โรงหล่อของหลวงในพระบรมมหาราชวัง และ
อัญเชิญมาประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญวัดสุทัศนเทพวราราม โดยผู้คนในขณะนั้นเรียกว่า 
“พระกลักฝิ่น” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระราชทานนามว่า 
“พระพุทธเสรฏฐมุณี”

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/lopcal/Bangkok/1778676)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1778676&psig=AOvVaw1bU7WFVSkVXy2QQteqUWhm&ust=1582615900460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCz4aHW6ecCFQAAAAAdAAAAABAD


๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. แม่ฮ่องสอน เร่งดับไฟป่า ขณะที่ค่า PM2.5 พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานคุณภาพอากาศ
บริเวณ ต. จองค้า อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ 
ต. จองค้า อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
มีค่า ๑๓๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน มีค่า ๑๔๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ส้าหรับค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใน ต. จองค้า 
อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน ได้พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ เป็นต้นมา 
และมีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงต่อเนื่องไปอีก หากยังคงมีการลอบเผาป่า

นายธนกฤต ฉันทะจ้ารัสศิลป์ นายอ้าเภอแม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 
๒๓ ก.พ. ๖๓ ทีผ่่านมา ได้อ้านวยการ และร่วมดับไฟป่าบริเวณริมถนนสายแม่สะเรียง - สบเมย พ้ืนที่
บ้านไร่ หมู่ ๕ ต. แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นป่าไม้สัก และป่าไม้ตองตึง ข้างทาง 
และบริเวณสวนมะม่วงและกล้วยของนางวารี นิลฤทธิ์ บ้านเลขที่ ๑/๓ หมู่ ๕ ต. แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันดับไฟป่าโดยน้ารถยนต์ดับเพลิงมาร่วม
ดับไฟป่า ซึ่งใช้เวลากว่า ๑ ชั่วโมง ศูนย์บัญชาการควบคุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า
สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ จ. แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ถึง ๒๓ ก.พ. ๖๓ ดังนี้ 
(๑) จุดความร้อนในระบบ MODIS จ้านวน ๒๔๖ จุด (สูงสุดที่ อ. ปาย ๖๘ จุด) (๒) จุดความร้อนใน
ระบบ VIIRS จ้านวน ๒,๘๒๒ จุด (สูงสุดที่อ้าเภอปาย ๘๓๘ จุด) (๓) คุณภาพอากาศประจ้าวันที่ ๒๔
ก.พ. ๖๒ ค่า PM2.5 เท่ากับ ๑๓๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/134757)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200224/fa4b7d2c094193723c46b4a6209ef22a4e550566d234a6a1a814a0420d436e2e.jpg?itok=eKTH038E


๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. ตราด วิกฤต! ไฟป่าไหม้ ๕ วันติด ควันลอยฟุ้งทั่วเมือง เขม่าตกใส่รถ ซ  าดับยาก เสี่ยงทุ่นระเบิด

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ไฟป่าในพ้ืนที่ จ. ตราด บนเขาบรรทัด 
พ้ืนที่รอยต่อระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา เข้าสู่วันที่ ๕ แต่สถานการณ์เริ่มกลับมารุนแรงอีกครั้ง 
ถึงแม้ว่าจุดที่เกิดไฟไหม้ป่าบริเวณด่านท่าเส้น ต. แหลมกลัด อ. เมืองตราด จ. ตราด เป็นจุดใหญ่ที่สุด
จะดับลงไปแล้วบางส่วนก็ตาม แต่พบว่า ยังมีไฟไหม้เพ่ิมข้ึนอีกหลายจุดตลอดแนวเขาบรรทัด ส่งผลให้
ควันไฟป่าลอยปกคลุมเข้าสู่ตัวเมืองตราด และพ้ืนที่อ้าเภอใกล้เคียง พบว่า สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น 
เริ่มเข้าขั้นวิกฤต หมอกควัน และเขม่าไฟป่าจากเขาบรรทัด ปิดคลุมท้องฟ้าเมืองตราด ซึ่งบรรยากาศ
ในตัวเมืองตราด ประชาชนต่างน้าหน้ากากอนามัยมาใส่ป้องกันอันตรายจากควันไฟ และเขม่าควันไฟ 
ที่ลอยมาจากเขาบรรทัดในระยะทางประมาณ ๒๐ - ๓๐ กม. 

ประชาชนที่ขี่รถจักรยานยนต์บางรายใส่หน้ากากอนามัยในการขับขี่ แต่บางรายก็ไม่ได้ใส่ 
ขณะที่ประชาชนที่ต้องท้ากิจกรรมกลางแจ้ง ก็น้าหน้ากากอนามัยมาใส่ป้องกันเช่นกัน ส่วนรถยนต์
ที่จอดอยู่หน้าบ้าน หรือตามท้องถนนในเวลานานๆ จะสังเกตเห็นเขม่าควันไฟลอยลงมาตกใส่รถ
อย่างเห็นได้ชัด รวมไปถึงบ้านเรือนประชาชนที่มีเขม่าลอยลงมาตกจ้านวนมาก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ จ. ตราด ต่างระดมก้าลังทุกภาคส่วนเข้าพ้ืนที่เร่งดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง 
แต่ยังคงมีอุปสรรคที่ไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้บางจุด เนื่องจากตลอดเขาบรรทัดยังคงมีทุ่นระเบิด
ฝังดินอยู่จ้านวนมาก ซึ่งท้าได้เพียงท้าแนวกันไฟ และดับไฟบริเวณที่เจ้าหน้าที่ปลอดภัยเท่านั้น
ส่วนเขาบรรทัด ยังคงมีไฟไหม้ป่าหลายจุด คือ บริเวณด่านท่าเส้น บริเวณท้ายอ่างสะพานหิน 
บริเวณบ้านเขาล้าน ต. แหลมกลัด อ. เมืองตราด จ. ตราด บริเวณบ้านห้วยโสม ต. ไม้รูด 
อ. คลองใหญ่ บ้านคลองจาก ต. คลองใหญ่ อ. คลองใหญ่ จ. ตราด และบ้านคลองขวาง ต. ท่ากุ่ม 
อ. เมืองตราด จ. ตราด

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://khosod.co.th/around-thailand/news_3633554)

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/02/ตราด1-11.jpg


๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เรือถ่านหินจม! ทช. เฝ้าระวังปะการัง และคุณภาพน  า "เกาะขามน้อย"

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงาน นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้รับแจ้งเหตุจาก อปท. เกาะสีชัง 
จ. ชลบุรี ว่า พบเรือบรรทุกถ่านหินชื่อ SE1 หนัก ๑,๐๐๐ ตัน จมลงบริเวณทิศเหนือห่างจากเกาะร้าน
ดอกไม้ ๕๐๐ ม. เขต อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี จึงสั่งการให้ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๒
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทันที จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบเรือล้าดังกล่าวจมลง
ทั้งหมด ไม่มีส่วนใดโผล่เหนือน้้า ไม่พบคราบถ่านหินลอยอยู่บริเวณเหนือน้้า แต่นักด้าน้้าเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล จ. ชลบุรี ได้ท้าเครื่องหมายจุดที่เรือจมไว้อย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก (ศวบอ.) ส้ารวจสิ่งแวดล้อมในทะเล 
พบว่า จุดเรือจมอยู่บริเวณทิศเหนือของเกาะขามน้อย มีระยะทางห่างจากแนวปะการังเกาะขามน้อย
ระยะทาง ๘๕๐ ม. ระดับน้้าลึก ๑๑.๕ ม.

เจ้าหน้าที่ ศวบอ. เก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าเบื้องต้น ๕ จุด ได้แก่ จุดที่เรือล่ม และอีก ๔ จุด 
ห่างออกจากจุดเรือล่มในรัศมี ๕๐๐ ม. ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ พบว่า
ทะเลมีสีน้้าปกติ มีคลื่นลมปานกลาง ปัจจัยคุณภาพน้้าทะเลเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีช่วงค่า
อุณหภูมิ ๒๘.๕ –๒๙.๕ องศาเซลเซียส ความเป็นกรด - ด่าง ๘.๑๗ - ๘.๓๕ ปริมาณสารอาหาร 
และปิโตรเลียม อยู่ระหว่างท้าการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และติดตามสถานการณ์คุณภาพน้้า
อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/289223)


