
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

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

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่ : เร่งดับไฟไหม้ป่าบนดอยสูง คาดชาวบ้านลอบเผาหาของป่า 
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

ระยอง : เตือน! นักท่องเท่ียวระวัง “แมงกะพรุนพิษ” หาดแหลมแม่พิมพ์
(ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็น)

นครราชสีมา : ภัยแล้ง ท าชาวบ้านโคราชขาดแคลนแหล่งอาหาร
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

ชลบุรี : คุมเข้มขยะที่พักคนไทยกลับบ้าน ป้องกันโรคติดเชื อระบาด
(ข้อมูล : คมชัดลึก)
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ภัยแล้ง ท าชาวบ้านโคราชขาดแคลนแหล่งอาหาร

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้ง จ. นครราชสีมา ทวีความรุนแรง 
แหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายพื้นที่แห้งขอดจนหมด ส่งผลกระทบท าให้เริ่มขาดแคลนสัตว์น้ า ซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารของชาวบ้าน โดยเฉพาะล าสวายเลียง ต. ธารปราสาท อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา ล าน้ าขนาดใหญ่
ที่เชื่อมต่อกับล าน้ าล าเชียงไกรใน อ. โนนไทย ล่าสุดปริมาณน้ าแห้งขอดจนหมด ท าให้ชาวบ้านที่อาศัย
ติดกับล าน้ า ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภคและบริโภค น้ าท าการเกษตร และสัตว์น้ าเริ่มขาดแคลน

นายด ารงศักดิ์ ฉิมนอก อายุ ๕๒ ปี ชาวบ้านวังม่วง ต. ธารปราสาท ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมล าน้ า
ล าสวายเลียงบอกว่า ปริมาณน้ าที่แห้งขอดท าให้ไม่สามารถทอดแหจับปลาได้ สัตว์น้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติ
ตายเกือบหมด ทั้งปลาเล็กปลาน้อย และสัตว์น้ านานาชนิด ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนปลาสด
และสัตว์น้ าไว้บริโภค นายด ารงศักดิ์กล่าว

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_๕๙๔๖๗๒)
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เร่งดับไฟไหม้ป่าบนดอยสูง คาดชาวบ้านลอบเผาหาของป่า

เมื่อวันที่  ๘ ก .พ .  ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดไฟไหม้ป่าบนดอยสูง พ้ืนที่  ต .  แม่แฝก
อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ พร้อมกัน ๖ จุด ซึ่งทุกจุดอยู่ใกล้วัดบนภูเขาและเชิงเขา ท าให้ท้องฟ้า
เต็มไปด้วยกลุ่มควัน เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าไปดับไฟ แต่อุปสรรคส าคัญคือ เส้นทางภูเขาลาดชัน ยากต่อ
การเข้าถึง ชาวบ้านบอกว่าเกิดไฟไหม้ป่ามาได้ ๒ - ๓ วัน คาดสาเหตุมาจากมีการลักลอบเผาป่า 

ด้าน พ.ต.อ. ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เผยว่า ที่ผ่านมา
ด าเนินคดีกับมือเผาไปแล้ว ๙๗ คน และขณะนี้ยังคุมเข้มปราบปรามการลักลอบเผาอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากท่ี จ. เชียงใหม่ ประกาศห้ามเผาไปจนถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/๕e๓e๗e๒ce๓f๘e๔๐af๔๔๑b๐๙๑)
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เตือน! นักท่องเที่ยวระวัง “แมงกะพรุนพิษ” หาดแหลมแม่พิมพ์

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
อ่าวไทยฝั่ งตะวันออก ลงส ารวจพื้นที่บริ เวณหาดแหลมแม่ พิมพ์ จ .  ระยอง หลังได้รับแจ้งว่ า 
พบแมงกะพรุนหัวขวด ซึ่งแมงกะพรุนชนิดนี้มีพิษรุนแรง จึงขอแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยว ระมัดระวังระหว่างลงเล่นน้ าทะเล ทั้งนี้ หากได้รับพิษให้รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยราด
น้ าส้มสายชูต่อเนื่องที่แผล ๓๐ วินาที ก่อนน าส่งแพทย์ ส าหรับผู้ที่ได้รับพิษแมงกะพรุนหัวขวด จะมีอาการ
ปวดแสบปวดร้อน แน่นหน้าอก หายใจล าบาก

แมงกะพรุนชนิดนี้ มักจะถูกพัดพาเข้าสู่ฝั่งโดยคลื่นลมที่รุนแรง เนื่องจากส่วนบนของตัวที่ลอยพ้นน้ า
มีลักษณะเรียว รี ยาว ที่ขอบด้านบนสุดมีลักษณะเป็นเส้นย่น ท าหน้าที่รับแรงลม จึงสามารถแพร่กระจาย
ในชั้นผิวน้ าตามแรงลม โดยทั่วไปพบได้ในทะเลเปิด ทั้งอ่าวไทยและอันดามัน

ที่มา : ทีเอ็นเอ็น
(https://www.tnnthailand.com/content/๒๘๔๐๒)
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คุมเข้มขยะที่พักคนไทยกลับบ้าน ป้องกันโรคติดเชื อระบาด

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การน าคนไทยกลับบ้าน กรณี
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ณ อาคารสโมสรสัญญาบัตร รพ. อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ. สัตหีบ 
จ. ชลบุรี นพ. ประภาส ผูกดวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง แถลงข่าวผลความคืบหน้าการบริหาร
จัดการและวิธีการก าจัดขยะจากคนไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ซึ่งพักฟื้นเก็บตัว ณ อาคาร
รับรอง กองเรือยุทธการอ่าวดงตาล อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี

นพ. ประภาส ผูกดวง รองนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดระยอง กล่าวว่า ส าหรับคนไทยที่พักฟื้นหลังจาก
กลับจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ซึ่งมารวมกันที่อาคารรับรองนั้น ทางคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่กองทัพเรือให้การ
ดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งการตรวจเฝ้าระวังโรค และการดูแลในด้านต่างๆ เพ่ือป้องกันปัญหาการเกิดโรค และการ
แพร่กระจายเชื้อสู่ภายนอก โดยการจัดระบบป้องกันอย่างรัดกุมและแน่นหนา โดยเฉพาะเรื่องของขยะ
จากคนไทยที่พักฟ้ืน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญเช่นกัน ทั้งนี้ นอกจากการคุมเข้มในเรื่องของอาหาร อุปกรณ์สื่อสาร 
เสื้อผ้า อุปกรณ์ท่ีใช้ เช่น หมอน ผ้าห่ม และอ่ืนๆ ไดม้ีการจัดท าความสะอาดและฆ่าเชื้อในทุกขั้นตอนตามระบบ
สากล โดยในเรื่องของขยะจากผู้พักฟ้ืนนั้น แม้ว่าทุกคนยังไม่มีอาการป่วยจากโรค แต่ทางสาธารณสุขมองว่า 
เพ่ือเป็นการป้องกันจึงถือว่าเป็น “ขยะติดเชื้อ” ทั้งหมด จึงต้องมีการจัดถุงแดงเพ่ือรองรับขยะมูลฝอย
และสิ่งของต่างๆ ภายในอาคาร ก่อนจะน ามาทิ้งลงถังแดงที่จัดรองรับไว้จ านวน ๑๐ ใบ จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่
น าขยะเหล่านี้ จัดส่งไปท าลายยังโรงงานก าจัดขยะติดเชื้อของ อบจ. ระยอง ซึ่งมีที่ก าจัดขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล มั่นใจได้ว่า จะไม่มีการแพร่ระบาดของโรคออกไปข้างนอกอย่างแน่นอน ซึ่งหลังจากการ
ก าจัดขยะติดเชื้อแล้ว ก็จะมีการล้างท าความสะอาดฆ่าเชื้อ ทั้งในส่วนของถังขยะ รถขนถ่าย และผู้จัดเก็บ 
ทุกครั้ง ก่อนจะน ามาจัดตั้งเพ่ือรองรับแบบวันต่อวัน มั่นใจได้ว่า จะไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
อย่างแน่นอน

ที่มา : คมชัดลึก
(https://www.komchadluek.net/news/local/๔๑๕๖๒๕?utm_source
=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=local)


