
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA ๑ รายการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่ : ค่าฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือตอนบนยงัน่าห่วง
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

พัทลุง : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง จัดอบรมหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

บุรีรัมย์ : ชาวบ้านบุรีรัมย์ผวา! เจอซากเคร่ืองในวัว และหมูปริศนา 
ทิ งเกลื่อนฝายผลิตประปา (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ค่าฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือตอนบนยังน่าห่วง

เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณภาพอากาศใน ๓ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ยังน่าเป็นห่วง โดยที่ จ. เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อนมากกว่า ๓๐๐ จุด 
และมีกลุ่มควันสะสมหนาแน่นในพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศเมียนมา กองทัพภาคที่ ๓ และจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน เร่งบินโปรยละอองน้ า เพ่ือลดปริมาณฝุ่น รวมถึงล้างท าความสะอาดถนน ฉีดพ่น
ละอองน้ าเป็นละอองฝอย เพ่ิมความชุ่มชื้นในบรรยากาศที่ อ. แม่สาย จ. เชียงราย แม้ค่าฝุ่นละออง
อยู่ในเกณฑ์สีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ และได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน แต่ภาพรวมดี
ขึ้นกว่าหลายวันที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ท าหนังสือขอความร่วมมือผู้ว่าจังหวัด
ท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมา ร่วมแก้ปัญหาไฟป่า และประชาสัมพันธ์ให้ชาวเมียนมางดการเผา 
ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาหมอกควัน

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e71a6a7e3f8e40af9426af3)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้านบุรีรัมย์ผวา! เจอซากเครื่องในวัว และหมูปริศนา ทิ งเกลื่อนฝายผลิตประปา

เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านหมู่ ๓ ต. บ้านด่าน อ. บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์ 
หวาดผวาหลังมีผู้ลักลอบน าซากเครื่องใน ชิ้นส่วนกระดูกวัว และหมูนับ ๑๐๐ ชิ้น มาทิ้งในฝายน้ าล้น
บ้านด่านที่ใช้ส าหรับผลิตน้ าประปาบริการประชาชน ๗ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
ซากเครื่องใน และชิ้นส่วนกระดูกที่ถูกน ามาทิ้งยังอยู่ในสภาพสดใหม่ น่าจะเพ่ิงลักลอบมาทิ้งไม่เกิน 
๑ – ๒ วัน ท าให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัว เพราะไม่รู้ว่าซากสัตว์ดังกล่าวมีที่มาอย่างไร และติดเชื้อ
โรคอะไรหรือไม่ นายเสงี่ยม โอสถประสาท อายุ ๖๖ ปี ชาวบ้านกล่าวว่า ตอนเช้าขณะออกไปวาง
อุปกรณ์ดักปลาที่บริเวณฝายน้ าล้นดังกล่าว พบเห็นซากเครื่องใน และชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ คาดว่า
น่าจะเป็นหมู และวัว ถูกน ามาทิ้งในน้ าที่ฝายน้ าล้นเป็นจ านวนมาก คาดว่าไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชิ้น 
จึงอยากฝากให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมาตรวจสอบ และเก็บออกไป เพราะน้ าดังกล่าวใช้ผลิตประปา
ทั้งอุปโภคและบริโภค ทั้งนี้  ได้ขอร้องให้ ผู้ที่น ามาทิ้งได้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวด้วย เพราะ
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ส่วนรวม

นายสายฝน ระวังศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ ต. บ้านด่าน อ. บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์ กล่าวภายหลัง
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบซากสัตว์ที่ถูกน ามาทิ้งในฝายน้ าล้นดังกล่าว เบื้องต้นคาดว่า น่าจะเป็นซากหมู 
และวัวของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัด แต่ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรถึงน ามาทิ้งในน้ า ท าให้
น้ าสกปรก หรืออาจมีเชื้อปนเปื้อนก็ได้ คาดว่า ลักลอบน ามาทิ้งตอนกลางคืน เบื้องต้นได้แจ้งให้
เทศบาล และอ าเภอได้รับทราบแล้ว เพื่อจะได้เร่งจัดเก็บออกจากแหล่งน้ า พร้อมทั้งตรวจสอบหาที่มา
ของซากสัตว์ดังกล่าว และอยากฝากถึงผู้ที่น ามาทิ้งว่า ไม่ควรจะท าแบบนี้ เพราะน้ าดังกล่าวต้องใช้
ผลิตประปาหล่อเลี้ยงทั้งสถานที่ราชการ สถานประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่ถึง ๗ หมู่บ้าน 
โดยเฉพาะช่วงนี้ก็ประสบปัญหาภัยแล้ง และน้ าน้อยอยู่แล้ว ไม่ควรจะน าซากสัตว์มาทิ้ง ท าให้น้ า
สกปรกหรือเสี่ยงติดเชื้อโรค

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/480017)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง จัดอบรมหลักการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

เมื่อวันที่  ๑๘ มี .ค. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า นายศิลป์ชัย รามณีย์ รองผู้ ว่ าราชการ
จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง เพ่ือให้ความรู้เรื่องหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภท
ของโครงการที่เข้าข่ายจัดท ารายงาน IEE/EIA/EHIA รวมทั้งบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) และหน่วยงานราชการ ทราบถึงกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดในรายงาน EIA

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่ต้อง
จัดท า EIA การมีส่วนร่วมของประชาชน บทบาทหน้าที่ของ อปท. ในพ้ืนที่ การรายงานผลการติดตาม
โครงการ และความส าคัญของโครงการต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก อปท. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200318133535348)
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