
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๔  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA ๑ รายการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เพขรบุรี : อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ดับไฟป่าจากสะเก็ดไฟตู้เชื่อม
ร้ัวกันช้าง (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

นครราชสีมา : จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียม ผลกระทบไฟป่ากว่า ๑๐๒,๖๐๐ ไร่
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

พะเยา : “หมอกควัน” พ้ืนที่ จ. พะเยายังวิกฤติ หลายหน่วยงานเร่งแก้ไข
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

สตูล : ฝูงโลมาเริงร่าทะเลดึกด าบรรพ์อุทยานธรณีโลก จ. สตูล 
บ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ท้องทะเล (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

นครราชสีมา : ชาวบ้านนับพันค้านท าเหมืองแร่โปแตสใน อ. โนนสูง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ดับไฟป่าจากสะเก็ดไฟตูเ้ช่ือมรั้วกันช้าง

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานะ เพ่ิมพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันดับไฟไหม้ป่า บริเวณอ่างเก็บน้้าตะเมาะน้อย หมู่ ๓
ต. ป่าเด็ง อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี อยู่ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ไฟได้ลุกลามกินพ้ืนที่
เป็นวงกว้างกว่า ๑๕ ไร่ ใช้เวลานานกว่าจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ สาเหตุของไฟไหม้ป่าเกิดจาก
เจ้ าหน้ าที่  อบต .  ป่ า เด็ ง ใช้ ตู้ เ ชื่ อม เหล็ ก  เ พ่ือซ่อมแซม รั้ วที่ ช้ า รุ ดที่ มี ไ ว้ ป้ อ งกัน ช้ า งป่ า 
ขณะเชื่อมเหล็ก สะเก็ดไฟกระเด็นไปถูกหญ้าแห้งท่ีอยู่ใกล้ จนเกิดไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ก่อนช่วยกัน
ดับได้ทัน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพ่ิมความรอบคอบขณะท้างาน และเฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้เกิดไฟลุกลามขึ้น

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/135706)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200228/5cd58b4ea5e16a3362268a7c0f0676f7aa0270759d46d20512a6269f865990df.jpg?itok=g5R2PjXv
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200228/5cd58b4ea5e16a3362268a7c0f0676f7aa0270759d46d20512a6269f865990df.jpg?itok=g5R2PjXv


๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียม ผลกระทบไฟป่ากว่า ๑๐๒,๖๐๐ ไร่

เมื่ อวันที่  ๒๘ ก .พ .  ๖๓ ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า ส้ านั กงานพัฒนาเทคโนโลยี อวกาศ
และภูมิ ส ารสน เทศ (องค์ กา รมหาชน )  หรื อจิ สด้ า  เผยภาพจากดาว เที ยมที่ บั นทึ ก ได้
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๓ เห็นพ้ืนที่เผาไหม้บริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ
ทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่ งเป็นพ้ืนที่ ที่ ได้รับผลกระทบจากการเผาไหม้เดิม 
เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ ก.พ. ๖๓ จ้านวน ๘๑,๐๐๐ไร่ (เส้นสีเหลือง) และพ้ืนที่ที่เกิดการเผาไหม้ใหม่ 
เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ ก.พ. ๖๓ จ้านวน ๒๑,๖๐๐ ไร่ (เส้นสีแดง) รวม ๖ วัน มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ
ทั้งสิ้น ๑๐๒,๖๐๐ ไร่ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นจากภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเข้าตรวจสอบในพ้ืนที่จริงร่วมกับจังหวัด เพ่ือน้าไปสู่
การวางแผนฟ้ืนฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://newsthaipbs.or.th/content/289360)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้านนับพันค้านท าเหมืองแร่โปแตสใน อ. โนนสูง

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านใน ต. จันอัด อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา 
ออกมารวมตัวคัดค้านการท้าเหมืองแร่ใต้ดินชนิดแร่ โปแตสและเกลือหินในพ้ืนที่  อ . โนนสูง 
จ. นครราชสีมา เนื่องจากกลัวจะเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านในพ้ืนที่ หลังจากมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
พยายามเข้าท้าเหมืองแร่ใต้ดินใน อ. โนนสูง ซึ่งชาวบ้านกว่า ๑,๐๐๐ คน ได้ลงนามหนังสือคัดค้าน
ไม่เอาเหมืองแร่ เนื่องจากพบพิรุธหลายอย่าง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนที่ท้าเหมืองโปแตส 
หรือเหมืองใต้ดินในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ เหมืองโปแตสในประเทศไทย ที่  อ . ด่านขุนทด 
จ. นครราชสีมา และ อ. บ้าเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ พบว่า กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่บริษัท
เข้ามา ตั้งแต่ขั้นตอนของการส้ารวจแร่ แต่ไม่ได้ท้าอย่างถูกต้อง รวมถึงการศึกษาข้อมูลผลกระทบ
หลายด้านที่ท้าให้ชาวบ้านหวาดกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ ปัญหาดินเค็ม 
ปัญหาดินถล่ม และปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้้า ซึ่งเป็นปัญหาส้าคัญส้าหรับคนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ 
มีการขุดเจาะบางหลุมโดยไม่ได้แจ้งคนในพ้ืนที่ให้ทราบแต่อย่างใด

นายทองพูน ปลั่งกลาง ก้านัน ต. จัดอัด อ. โนนสูงบอกว่า หลังทราบข่าวว่าจะมีบริษัทเอกชน
จะเข้ามาท้าเหมืองแร่โปแตสใน อ. โนนสูง ชาวบ้านในพ้ืนที่ที่ไม่ต้องการให้กลุ่มบริษัทเอกชนเข้ามา
ท้าเหมืองแร่โปแตส ได้ออกมารวมตัวคัดค้าน เพราะหวั่นว่าเกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 
และสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอนาคต

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innews.co.th/regional-news/news_609782)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“หมอกควัน” พื้นที่ จ. พะเยายังวิกฤติ หลายหน่วยงานเร่งแก้ไข

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์หมอกควันในพ้ืนที่ จ. พะเยายังวิกฤติ 
มีหมอกควันปกคลุมในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่สถานการณ์ไฟป่ายังพบเห็นต่อเนื่อง 
หลายหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหา โดยรณรงค์ให้ชาวบ้านได้ด้าเนินการน้าเศษวัชพืชต่างๆ มาท้าปุ๋ย 
เพ่ือลดการเผา ล่าสุดค่าหมอกควัน PM2.5 อยู่ที่ ๙๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 อยู่ที่ ๑๒๒ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร AQI อยู่ที่ ๒๐๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ส้านักงานเกษตรจังหวัดพะเยารณรงค์ ให้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ ๕ ต. ขุนควร อ . ปง จ . พะเยา 
น้าเศษวัชพืชต่างๆ มาแปรรูป โดยการท้าปุ๋ยหมัก เพ่ือเป็นการลดการเผา และลดผลกระทบ
จากหมอกควัน ปัจจุบันสถานการณ์หมอกควันในพ้ืนที่  จ . พะเยา ยังคงมีค่าเกินมาตรฐาน
และเกิดวิกฤติหมอกควัน นอกจากนั้น สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ จ. พะเยาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาด แต่ไฟป่าก็ยังคงเกิดขึ้น ส่งผลให้ค่าหมอกควันในพ้ืนที่
สูงเกินมาตรฐาน 

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewnas.com/local/476207)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝูงโลมาเริงร่าทะเลดึกด าบรรพ์ อุทยานธรณีโลก จ. สตูล บ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ท้องทะเล

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคใต้ ทรัพยากร ๑๑๐๕ 
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติตะรุเตา น้าโดยนายกาญจนพันธ์ ค้าแหง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
และนายเอกชัย หมวดจันทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า บินส้ารวจ
พ้ืนที่เพ่ือดูความสมบูรณ์ของป่าไม้ และท้องทะเล รวมถึงเพ่ือปกป้องผืนป่า และเกาะแก่งไม่ให้มีการ
บุกรุกท้าลาย ระหว่างบินส้ารวจผ่านท้องทะเลบริเวณอ่าวตะโละวาว เกาะตะรุเตา จ . สตูล 
พบฝูงโลมาประมาณ ๑๕ – ๒๐ ตัว กระโดดเล่นน้้าอย่างสนุกสนาน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ รีบน้า
กล้องส่องจับภาพไว้ได้ ท้าให้ทุกคนเห็นความน่ารัก น่าเอ็นดูของฝูงโลมา บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติท้องทะเล จ.สตูล และผลจากการบินส้ารวจครั้งนี้ ไม่พบการบุกรุก หรือท้าผิดกฎหมาย
แต่พบความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องทะเล โดยมีฝูงโลมาเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ ซึ่งเป็น
ดินแดนท้องทะเลดึกด้าบรรพ์ ดินแดนอุทยานธรณีโลก จ. สตูล

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/135816)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200228/07cbe17e513f789d9d7a59b02ad1ff6a8c06296e6d9e6730ea655d1564d38bc5.jpg?itok=fiLrO72t
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200228/07cbe17e513f789d9d7a59b02ad1ff6a8c06296e6d9e6730ea655d1564d38bc5.jpg?itok=fiLrO72t

