
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครศรีธรรมราช : วิกฤติ "คลองกลาย" ทะเลรุกกว่า ๑๐ กม. 
ใช้น  าไม่ได้คร่ึงสาย (ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

กทม. : รมว.ทส. ระบุ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้มาตรการเข้มงวดการเผาอ้อย
และตอซังข้าว (ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

นครราชสีมา : ไฟไหม้บ่อขยะปากช่อง ควันพิษคลุ้ง
ทั งเมือง (ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

วิกฤติ "คลองกลาย" ทะเลรุกกว่า ๑๐ กม. ใช้น  าไม่ได้คร่ึงสาย

เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิกฤติลุ่มน้้าคลองกลาย น้้าทะเลไหลรุกเข้าไป
กว่า ๑๐ กม. กลายเป็นน้้าเค็มเกือบครึ่งเส้นทางสายน้้า พื้นที่การเกษตรนับแสนไร่ ไม่สามารถใช้น้้าได้ 
คลองกลายที่ไหลออกสู่อ่าวไทยที่ปากน้้ากลาย ต. กลาย อ. ท่าศาลา เป็นสายน้้าที่ส้าคัญอีกแหล่งหนึ่ง
ของ จ. นครศรีธรรมราช ภูมิประเทศในย่านนี้ถูกเรียกว่า ลุ่มน้้าคลองกลาย เป็นพ้ืนที่การเกษตร
ขนาดใหญ่ ตลอดแนวสายน้้าคลองกลายที่มีต้นน้้าจากเทือกเขาหลวงใน อ. นบพิต้า ตลอดเส้นทาง
กว่า ๓๐ กม. เต็มไปด้วยสวนทุเรียน มังคุด ยางพารา มะพร้าว และปาล์มน้้ามัน แต่ปัจจุบันสภาพ
คลองกลายก้าลังวิกฤติ เนื่องจากไม่มีน้้าต้นทุนเพียงพอ และน้้าทะเลได้ไหลลึกเข้ามายังพ้ืนที่ลุ่มน้้า
ชั้นในกว่า ๑๐ กม. ส่งผลให้ชาวบ้านตลอดสายน้้า พ้ืนที่รวมกันกว่า ๒๐๐ ตร.กม. นับแสนไร่ 
ไมส่ามารถใช้น้้าจากคลองสายนี้ ทั้งท่ีเป็นพื้นที่การเกษตรที่ส้าคัญ 

นายวราพงศ์ นาคโต เกษตรกรชาวสวนทุเรียน หมู่ ๕ ต. กลาย อ. ท่าศาลา บอกว่า น้้าเค็มจัด
ไม่สามารถสูบขึ้นมาท้าการเกษตรได้ เดิมแนวสองข้างล้าคลองในช่วงหน้าแล้งมีการสูบน้้าขึ้นมารดสวน 
แต่ปัจจุบันไม่สามารถท้าได้ ส่งผลต่อการปลูกพืชล้มลุก ขณะที่เกษตรกรต้องเร่งลงทุนในการขุดเจาะ
บ่อบาดาล เพ่ือสูบน้้าขึ้นมาหล่อเลี้ยงสวนผลไม้ ส้าหรับแนวสองข้างของล้าคลองกลายนั้น ชาวบ้าน
สามารถหาสัตว์น้้าในช่วงค่้า พบว่า สิ่งที่ ได้ เป็นปลาทะเล เช่น ปลาดุกทะเล ปลากระบอก 
ปลาลิ้นหมา กุ้งทะเล บางคนสามารถจับหมึกได้ แม้จะอยู่ในคลองกลายที่ห่างจากปากน้้าถึง
เกือบ ๑๐ กม. หลายคนบอกว่าน้้าทะเลไม่เคยไหลลึกเข้าในพ้ืนที่ชั้นในเช่นนี้มาก่อน

(ต่อ) 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200204/d93d8286e5db09239be9ead40de30d41780713d6a6c8de83eff3a40da49fb636.jpg?itok=_AiCO-ad


๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

วิกฤติ "คลองกลาย" ทะเลรุกกว่า ๑๐ กม. ใช้น  าไม่ได้คร่ึงสาย (ต่อ)

นายยุทธยา พิมเสน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกลาย อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 
เปิดเผยว่า ปัญหาน้้าทะเลที่ไหลรุกเข้าไปในพ้ืนที่ชั้นในกว่า ๑๐ กม. คือ ไม่สามารถน้าน้้า
มาใช้ได้เลย ปัญหาการลงทุนเพ่ิมขึ้นจากการขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือน้าน้้ามาใช้ในสวนทุเรียน มังคุด 
หลังจากนี้ไม่นาน หากฝนทิ้งช่วงยาวนาน น้้าใต้ดินจะหมดลงอีก ในพ้ืนที่ต้นน้้าบริเวณเชิง เขา
ใน อ. นบพิต้า จ. นครศรีธรรมราช เต็มไปด้วยพ้ืนที่สวนทุเรียน และมังคุดนอกฤดูกาล ซึ่งต้องใช้น้้า
ปริมาณมหาศาล หลังจากฝนทิ้งช่วง มีการกักเก็บน้้าผ่านล้าห้วยต้นน้้าของคลองกลาย เพ่ือใช้ใน
การเกษตร ท้าให้ปริมาณน้้าต้นทุนของคลองกลายมีไม่ เพียงพอที่จะผลักดันน้้าเค็ม เป็นเหตุให้การรุก
ของน้้าทะเลเข้ามายังพ้ืนที่ชั้นในรุนแรงขึ้น

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/๑๓๐๕๕๐)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รมว.ทส. ระบุ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้มาตรการเข้มงวดการเผาอ้อยและตอซังข้าว

เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ ว่า หัวใจส้าคัญที่สุด
ขณะนี้คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องใช้มาตรการเข้มงวด ซึ่งขณะนี้ฤดูเก็บเก่ียวอ้อยใกล้จะจบแล้ว
แต่การเผาซังข้าวก็ยังมีอยู่ ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละพ้ืนที่ ต้องประสานกับนายอ้าเภอ ก้านัน
ผู้ใหญ่บ้านให้เข้มงวดการเผา ซึ่งสภาพอากาศแม้สามารถรองรับการเผาได้ แต่ไม่ใช่เผาพร้อมกัน
ทุกพ้ืนที่ ทุกจังหวัด โดยต้องไปพูดคุยตกลงกัน ในการสลับวันเผา ส่วนในกรุงเทพฯ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ต้องออกมาตรการที่เข้มงวดในการแก้ไขปัญหา

นายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะพิจารณาการท้างานของเจ้าหน้าที่ หากไม่สามารถแก้ปัญหา
ฝุ่ น PM๒ .๕ ได้นั้ น ไม่หนัก ใจ โดยเห็นว่ า หากใครท้ างาน ไม่ ได้  ก็ คงต้องอยู่ ในดุลย พินิ จ
ของนายกรัฐมนตรี แต่วันนี้ คิดว่าทุกฝ่ายไม่ควรคิดว่าจะอยู่ในต้าแหน่งนานเพียงใด แต่ควรจะหาทาง
ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรมากกว่า ซึ่งการแก้ปัญหาขณะนี้ มีบางปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
เช่น การเผาจากในประเทศเพ่ือนบ้าน ที่ส่งผลกระทบตามมา 

ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล และในส่วนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลกับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  และทุกฝ่าย
ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ซึ่ งที่ ผ่ า นมาท้ า งานมา ๖ เดื อนก็ เ ห็ นแล้ วทราบดี ว่ า น ายกรั ฐมนตรี  และ
รองนายกรัฐมนตรี ได้ท้างานอย่างไร ซึ่งพร้อมสนับสนุนข้อมูลอย่างเต็มที่ ในการชี้แจงประเด็น
ที่ ไม่ถูกต้อง คาดเคลื่ อนจากความเป็นจริ ง ส่วนการด้าเนินการกับการถือครองที่ดินของ
น.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ นั้น ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนกระบวนการ
ด้าเนินการอยู่แล้ว โดยไม่ได้ละเว้นหรือละเลย

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG๒๐๐๒๐๔๑๐๐๙๒๓๗๓๑)

https://dc.prd.go.th/transcode/image/2563/2/4/65c8f4e0ef50dafbffec3b236f11a00b_small.jpg


๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟไหม้บ่อขยะปากช่อง ควันพิษคลุ้งทั งเมือง

เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมหมาย คราวจันทึก ผู้ใหญ่บ้านโนนป่าติ้ว 
หมู่ ๒๒ ต. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีเหตุเพลิงไหม้
บ่อขยะข้างวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง บ้านโนนป่าติ้ว ต. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 
จึงได้ประสานขอรถดับเพลิงจาก อบต. หนองสาหร่าย ๒ คัน ไปที่เกิดเหตุ พบว่า ไฟก้าลังโหมลุกไหม้
บ่อขยะท่ีสะสมอยู่ปริมาณมาก บนเนื้อท่ีกว่า ๕๖ ไร่ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ในความดูแลของกรมพลาธิการ 
กองเกียกกาย ที่ทหารยังไม่ได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ และอยู่ระหว่างให้เทศบาลเมืองปากช่องจัดการขยะ
สะสมตกค้าง พร้อมปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือส่งมอบคืน แต่ด้วยสภาพอากาศที่แห้ง และมีกองขยะอยู่
เป็นจ้านวนมาก จึงท้าให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดควันพวยพุ่งไปทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ของ อบต. หนองสาหร่าย ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงได้ประสานขอรถดับเพลิง เสริมอีก ๖ คัน 
ประกอบไปด้วย รถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองปากช่อง จ้านวน ๔ คัน อบต. ปากช่อง จ้านวน ๑ คัน 
และ อบต. จันทึก จ้านวน ๑ คัน เข้ามาช่วยกันระดมฉีดน้้าดับเพลิงกันอย่างโกลาหล โดย มี
นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ นายอ้าเภอปากช่อง และนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรี
เมืองปากช่อง มาอ้านวยการการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด

บ่อขยะแห่งนี้ เคยเกิดไฟไหม้ลักษณะเช่นนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อช่วงเดือน มี.ค. ๖๐ ครั้งนั้น
ต้องใช้เวลาดับเพลิงถึง ๘๐ ชม. จึงจะสามารถดับเพลิงได้ ครั้งนี้จึงคาดว่า อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 
๓ วัน จึงจะสามารถดับเพลิงได้ ทั้งนี้ จะมีควันพิษคลุ้งกระจายอยู่ทั่วบริเวณพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง 
ทาง อ. ปากช่องจึงให้เจ้าหน้าที่ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงจุดเพลิง
ไหม้บ่อขยะ ใช้ผ้าปิดจมูก ปิดปาก พร้อมทั้งให้เฝ้าระวังอยู่ในบ้านเรือน เพ่ือป้องกัน อันตราย
จากควันพิษ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงให้สงบได้

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_๕๙๑๑๒๑)


