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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓รายการ 

สุโขทัย : ลดโลกร้อน! ชาวสวนสุโขทัยปิ๊งไอเดีย ท า “จานกาบกล้วย – ถ้วยใบตอง” ส่งขายแทนโฟม
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

นครศรีธรรมราช : คลื่นกัดเซาะชายฝ่ังหาดปากน  ากลายกว่า ๔ กม.
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

เชียงใหม่ : ผู้ว่าฯ เชียงใหม่สั่งตั งศูนย์แก้ไขปัญหาฝุ่น
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

สุรินทร์ : หนักสุดรอบ ๕๐ ปี “ล าห้วยทับทัน” ส่อวิกฤต หว่ัน “สุรินทร์ – ศรีสะเกษ” เปิดศึกชิงน  า
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)
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ลดโลกร้อน! ชาวสวนสุโขทัยปิ๊งไอเดีย ท า “จานกาบกลว้ย – ถ้วยใบตอง” ส่งขายแทนโฟม

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังประสบปัญหาราคาใบตองสดเริ่มตกต่ า ประกอบกับ
เจอภัยแล้งและน้ าน้อย ท าให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ใบตองคลองกระจง อ. สวรรคโลก ซึ่งเป็นแหล่งปลูก
ใบตองกล้วยตานีแหล่งใหญ่ที่สุดของ จ. สุโขทัย เกิดแนวคิดแปรรูปใบตองเพ่ิมมูลค่า เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว
น.ส. นฤภร เข็มทอง (เกษตรกรต้นแบบ) เหรัญญิกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ใบตองคลองกระจง บอกว่า
น าใบตองสดมาตากแห้ง ก่อนขึ้นรูปเป็นภาชนะใส่อาหารแบบต่าง ๆ ทดแทนการใช้ถ้วยโฟม โดยใช้เครื่อง
ขึ้นรูปด้วยความร้อนนั้นได้ผลดีมาก น้ าไม่รั่วซึม แถมเข้าไมโครเวฟได้ด้วย 

น.ส. นฤภร กล่าวต่ออีกว่า ครั้งแรกน าร่องด้วยทุนส่วนตัว ๑ เครื่อง ต่อมาจังหวัดโดยท่านผู้ว่าฯ ได้
สนับสนุนให้กับทางกลุ่มฯ อีก ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมตอนนี้มีเครื่องขึ้นรูปใบตองทั้งหมด ๑๔ เครื่อง ท าให้
สามารถแปรรูปได้หลายแบบ ทั้งจานทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจตุรัส ทรงกลม ทรงรี แบบถ้วยเล็ก ถ้วย
ใหญ่ ก้นลึก ขายราคาใบละ ๑ – ๓ บาท และชุดส าหรับโต๊ะจีน จัดเบรก ขายชุดละ ๘ บาท ส่วนจานกาบ
กล้วยใบละ ๑๕ บาท เพราะท ายากกาบกล้วยดูดความชื้นมาก ท าให้การขึ้นรูปใช้เวลานาน โดย ๑ ชั่วโมง 
จะท าได้แค่ ๔ – ๕ ใบ ตอนนี้ก าลังพัฒนากระบวนการผลิตให้เร็วขึ้น ราคาจะได้ถูกลงมาอีก “ออเดอร์มีทั่ว
ไทย ต่างประเทศก็มีจีนกับสวิสเซอร์แลนด์ และส่วนใหญ่เป็นงานอีเว้นท์ รณรงค์งดใช้โฟม งานบุญ และงาน
วิ่งต้องการใช้ถ้วยใบตองใส่น้ าอย่างมาก ดื่มเสร็จก็ท้ิงป่าข้างทางให้กลายเป็นปุ๋ยได้เลย”

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/477857)
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คลื่นกัดเซาะชายฝั่งหาดปากน  ากลายกว่า ๔ กม.

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณริมชายหาด ต. กลาย อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 
ไม่ห่างจากปากน้ ากลายสายเก่า หลังจากที่หน้ามรสุมที่ผ่านมา การกัดเซาะชายฝั่งได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
และขยายพ้ืนที่การกัดเซาะอย่างต่อเนื่อง ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์หรือหยุดยั้งการกัดเซาะได้ ทุกครั้งที่
คลื่นลมรุนแรงจะสร้างความเสียหายให้กับแนวพื้นที่ ขณะที่ต้นมะพร้าวขนาดใหญ่ของชาวบ้านในย่านนี้
ทยอยล้มอย่างต่อเนื่อง ทะเลรุกล้ าเข้ามาในพ้ืนดินเอกสารสิทธิของชาวบ้านแล้วมากกว่า ๑๐๐ ม. โดยทาง
ทิศใต้ของแนวกัดเซาะจะเป็นร่องน้ าปากน้ ากลาย ที่มีต้นน้ าไหลจากเทือกเขาหลวง ใน อ. นบพิต า ซึ่งปัจจุบัน
น้ าทะเลได้ไหลทวนเข้าไปในแผ่นดินแล้วมากกว่า ๑๐ กม. ส่วนทางด้านทิศเหนือเป็นร่องน้ าปากน้ า
บ้านปากดวด โดยทั้งสองร่องน้ ามีการก่อสร้างก าแพงคอนกรีต และแนวหินทิ้งป้องกันร่องน้ าปากน้ าแล้ว

นายยุทธยา พิมเสน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย เปิดเผยว่า แนวชายฝั่งของ ต. กลาย 
มีระยะทางยาวรวม ๙ กม. มีการกัดเซาะประมาณ ๔ กม. สาเหตุนั้นเกิดจากการก่อสร้างปากร่องน้ าท่าศาลา 
ปากร่องน้ ากลาย และปากร่องน้ าบ้านปากดวด การกัดเซาะเข้ามาในพ้ืนดินระยะทางกว่า ๑๐๐ ม. แต่ละปี
จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหาการกัดเซาะส่งผลต่อเนื่องไปทั้งอ าเภอ โดยเฉพาะทางด้านทิศ เหนือ
มีการกัดเซาะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน เพ่ือเร่งแก้ปัญหาในพ้ืนที่
เนื่องจากเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะต้องเปิดการรับฟังความคิดเห็น ทั้งจัดท าอีไอเอ 
และอีเอชไอเอ ซึ่งยังต้องใช้ระยะเวลา

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_616066)
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ผู้ว่าฯ เชียงใหม่สั่งตั งศูนย์แก้ไขปัญหาฝุ่น

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เรียกประชุมคณะท างานของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จ. เชียงใหม่ 
โดยด่วน เพ่ือติดตามและประเมินสถานการณ์ในพ้ืนที่ที่เกิดจุดความร้อน ซึ่งในวันนี้ เกิดจุด Hotspot 
จ านวน ๒๑๘ จุด ในพ้ืนที่ ๒๑ อ าเภอ ๔๗ ต าบล อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๕๕ จุด ป่าอนุรักษ์ ๑๕๗ จุด 
เขต สปก. ๒ จุด เขตชุมชนและอ่ืนๆ ๔ จุด โดยเฉพาะบริเวณดอยหลวง ต. เมืองนะ อ. เชียงดาว 
โดยตรวจสอบแล้ว เกือบทั้งหมดเกิดในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และยังมีการลุกลามจากจุดเดิม เนื่องจากเป็นป่าที่มี
สภาพแห้งแล้ง มีเศษกิ่งไม้ ใบไม้แห้งทับถมกันในพ้ืนที่ป่าเป็นจ านวนมาก และกลายมาเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ที่ท าให้ติดไฟง่าย และลุกลามไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งพ้ืนที่เกือบทั้งหมดเป็นภูเขาสูงยากต่อการที่หน่วยดับไฟ
ภาคพ้ืนดินจะเข้าถึงได้ ต้องใช้การเดินทางเท้าเข้าพ้ืนที่จุดเกิดเหตุ จึงควบคุมไฟได้ด้วยความยากล าบาก ทั้งนี้ 
ทาง War Room ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จ. เชียงใหม่ ได้ส่ง
ก าลังทหาร เหยี่ยวไฟ และต ารวจจิตอาสา รวมทั้งสิ้น ๘๕ นาย เข้าไปบูรณาการก าลังกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 
โดยหลังจากได้วิเคราะห์ลักษณะการเกิดจุดความร้อนที่ผ่านมา มักจะเกิดขึ้นในตอนกลางคืนในวันหยุด
มากเป็นพิเศษ และจะเกิดไฟในช่วงบ่ายยาวไปถึงกลางคืนเกือบทุกวัน โดยจังหวัดจะส่งก าลังเข้าไปสับเปลี่ยน
หมุนเวียน เนื่องจากต้องฝังตัวค้างแรมอยู่ในป่า รวมทั้งต้องน าก าลังชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจลาดตระเวน
เพ่ือปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายลักลอบเผาป่า ท างานติดต่อกันมา ๕ วันแล้ว ท าให้เกิดการเหนื่อยล้า

(มีต่อ)
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ผู้ว่าฯ เชียงใหม่สั่งตั งศูนย์แก้ไขปัญหาฝุ่น (ต่อ)

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 จ. เชียงใหม่ (ส่วนหน้า) ในค่ายพิชิตปรีชากร กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ 
ต. ปิงโค้ง อ. เชียงดาว เพื่อเตรียมปฏิบัติการ “Set Zero” ในวันที่ ๙ – ๑๐ มี.ค. นี้ โดยจะระดมสรรพก าลัง
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด ประกอบด้วย ก าลังทหาร เหยี่ยวไฟ เสือไฟ เจ้าหน้าที่ปกครอง ชุดปฏิบัติการดับไฟ
จาก อบจ. เชียงใหม่ อปพร. ผู้น าชุมชน และชาวบ้านในหมู่บ้านที่เกิดไฟ สนธิก าลังเข้าไปดับไฟใน ๔ พ้ืนที่ 
ได้แก่ (๑) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว (ดอยหลวงเชียงดาว) (๒) อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต. ปิงโค้ง 
(๓) อุทยานแห่งชาติผาแดง ต. เมืองนะ และ (๔) อ. ไชยปราการ พร้อมทั้งขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าไปช่วยดับไฟในพ้ืนที่ที่ก าลังพลภาคพ้ืนดินเข้าไม่ถึง 
และประสานใช้จิตอาสาร่มบิน บินส ารวจและชี้จุดที่เกิดความร้อนทางอากาศ ซึ่งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ (๙ มี.ค. 
๖๓) จะหารือ วิ เคราะห์ประเมินสถานการณ์ และชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเช็คก าลัง พล
และยุทโธปกรณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมพร้อมส่งก าลังปูพรมเข้าพ้ืนที่เป้าหมาย และตรึงก าลังค้างแรมอยู่ภายใน
ป่า พร้อมกับลาดตระเวนป้องกันการลักรอบเผาป่า โดยก าชับเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบไฟที่กระจายเป็นจุด ๆ 
เนื่องจากที่ผ่านมามักจะเกิดไฟในจุดเดิม แล้วลุกลามเป็นวงกว้าง ต้องดับให้สนิททั้งหมดก่อนจะถอนก าลัง
ออกมา และสั่งการให้ทาง อ. เชียงดาว เตรียมพร้อมสนับสนุนในสิ่งที่ส่วนแยกร้องขออย่างเต็มก าลัง 
และต้องรายงานผลความคืบหน้าการท างานให้ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 จ. เชียงใหม่ ทราบทุกระยะ

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_616187)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หนักสุดรอบ ๕๐ ปี “ล าห้วยทับทัน” ส่อวิกฤต หวั่น “สุรินทร์ – ศรีสะเกษ” เปิดศึกชิงน  า

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิทธิพร โพธิ์ชัย หนึ่งในคณะกรรมการจัดท าแผนบริหาร
จัดการลุ่มน้ าจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตนในฐานะคณะกรรมการฯ ได้ติดตามสภาพปัญหาของระดับน้ า
ในล าห้วยทับทันมาตลอด จากสถานการณ์ภัยแล้งที่ส่งผลต่อปริมาณน้ าในล าห้วยแห้งถือว่าหนักสุดในรอบ ๕๐ ปี 
พ้ืนล าห้วยหลายแห่งพบเห็นสันทรายตลอดแนว กิจการแพท่องเที่ยวที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชุมชนซึ่งมีจ านวน 
๒ กิจการก็ต้องชะงัก ส าหรับสาเหตุมาจากปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาน้อย และจากการที่มีการสูบน้ าไป ใช้
ในการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะการท านาปรัง ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านที่ท านาปรังขาดแคลนน้ าไปเลี้ยงต้น ข้าว
อย่างหนัก ตนเห็นว่าหากไม่ร่วมกันแก้ปัญหาตั้งแต่บัดนี้ อาจจะเกิดปัญหาใหญ่ถึงกับแย่งชิงการใช้น้ าของ 
๒ จังหวัด คือ สุรินทร์กับศรีสะเกษ จนน าไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งในอนาคตได้ จึงคิดว่าควรมีการจัดเวที
ประชาคมของหน่วยงานรัฐและชาวบ้านมาร่วมหาทางออกและแก้ไขให้เกิดผลในระยะยาวต่อไป

ด้านนางทองฮัก เพ็งพินิจ อายุ ๖๙ ปี ชาวบ้านหมู่ที่ ๖ บ้านยางเตี้ย ต. ยางสว่าง กล่าวว่า วันนี้ตนจ้าง
ชาวบ้านมาเจาะน้ าบาดาลที่ทุ่งนา พร้อมซื้อเครื่องสูบน้ ามาใหม่ ลงทุนไปทั้งหมดประมาณหมื่นกว่าบาท หวังได้
น้ าไปเลี้ยงต้นข้าวนาปรังที่ปลูกประมาณ ๔ ไร่ ซึ่งมีหลายรายเร่งเจาะบาดาลเช่นกัน แต่บางรายก็ยอมตัดต้นข้าว
ไปให้วัวควาย หรือปล่อยให้ต้นข้าวยืนตายไปเอง ขณะที่นายสมพงษ์ เรื่องสัตย์ อายุ ๕๙ ปี ชาวบ้านหมู่ที่ ๙
บ้านหนองบัว ต. เบิด อ. รัตนบุรี จ. สุรินทร์ กล่าวว่า ตนเป็นหัวหน้าสถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้าจากล าห้วย
ทับทัน บริเวณบ้านหนองบัว ต. เบิด มีหน้าที่คอยเปิดน้ าส่งให้กับชาวบ้านที่ท านาปรังประมาณ ๑,๑๗๔ ไร่ 
ชาวบ้านหลายรายก็เก็บเกี่ยวแล้ว แต่คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะหลายคนก็ปล่อยต้น
ข้าวทิ้งไปแล้ว เพราะล าห้วยน้ าแห้งขอด ตนเห็นว่าควรมีการปรับปรุงสร้างฝายน้ าล้น บริเวณฝายอาจารย์หมาน 
ในพ้ืนที่ ต. ยางสว่าง อ. รัตนบุรี กับ ต. อีเซ อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จ. ศรสีะเกษ จะสามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ตลอดไปได้

(มีต่อ)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หนักสุดรอบ ๕๐ ปี “ล าห้วยทับทัน” ส่อวิกฤต หวั่น “สุรินทร์ – ศรีสะเกษ” เปิดศึกชิงน  า (ต่อ)

นายสมพงษ์ ระบุว่า สิ่งที่น่าวิตก ตนพบว่าชาวบ้านจาก ต. ตาโกน อ. เมืองจันทร์ จ. ศรีสะเกษ มีการท า
ประมงใช้ไม้กั้นขวางล าห้วย อาจท าให้ระบบการไหลของน้ าไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ยิ่งกว่านั้นยังท าให้พ้ืนผิว
บริเวณที่กั้น กลายเป็นที่ทับถมของกองทรายที่ไหลมารวมกัน เป็นปัญหาต่อการไหลของกระแสน้ าอย่างมาก 
ตนอยากวิงวอนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความสนใจ และร่วมสร้างความเข้าใจร่วมกันของคน ๒ ฟากฝั่งด้วย เพราะ
เท่าทีพ่บการท าประมงก้ันล าห้วยลักษณะนี้มีมากกว่า ๑๐ แห่ง อาจมผีลกระทบเกิดข้ึน

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวพบว่า ในสถานการณ์น้ าล าห้วยทับทันแห้งขอดที่รุนแรงในรอบ ๕๐ ปีนี้ ในบาง
พ้ืนที่ บางอ าเภอชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐในการใช้น้ าอย่างประหยัดได้อย่างดี โดยบาง พ้ืนที่
มีการสร้างฝายน้ าล้นเพื่อกักเก็บน้ าไว้ส าหรับให้ประชาชนในพื้นที่ของตนด้วย

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/477925)


