
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พิจิตร : เกิดไฟป่าในบึงสีไฟ จ. พิจิตร 
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๔  รายการ 

สุราษฎร์ธานี : ผู้ตรวจการแผ่นดินลุยเกาะสมุย ระดมหน่วยงานจบปัญหา
ขยะสะสม (ข้อมูล : เนช่ันออนไลน์)

นครศรีธรรมราช : นิเวศน์ใต้ทะเลยับเยิน “ฟองน  า” ถูกน  ามันเกาะ คลื่นซัด
ตายมหาศาล (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

สตูล : สตูลช่วยสัตว์ป่าคุ้มครองถูกจับขังกรง ๓๔ ตัว
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

ล าปาง : ชาวล าปางเดินรณรงค์ห้ามเผาป่า
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เกิดไฟป่าในบึงสีไฟ จ.พิจิตร

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดไฟไหม้ป่าภายในบึงสีไฟ เป็นบึงน้ าจืดขนาดใหญ่อันดับ 
๓ ของประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ จ. พิจิตร ทั้งยังลุกลามขยายวงกว้าง หลังปริมาณน้ าในบึงลด
ระดับลงจนแห้งขอด ประกอบกับต้นสนุน และวัชพืชต่างๆ แห้งยืนต้นตายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง
อย่างดี ขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบของบึงสีไฟบุกรุก และจุดไฟเผาป่าและวัชพืช เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการล่าสัตว์ ท าให้เปลวเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายแล้วมากกว่า ๕๐๐ ไร่ และยัง
เกิดหมอกควันฝุ่นละออง PM2.5 ปลิวฟุ้งกระจาย กระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลพิจิตรที่อยู่ใกล้กับจุดที่ เกิด
ไฟไหม้ เจ้าหน้าที่ระดมรถน้ าฉีดสกัด แตก็่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/5e59df3ce3f8e40af141b6fe)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผู้ตรวจการแผ่นดินลุยเกาะสมุย ระดมหน่วยงานจบปัญหาขยะสะสม

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบูรณ์ ฐาปนดุล ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย
นายกีรป กฤตธีรานนท์ รองเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อ านวยการ
ส านักสอบสวน ๓ และคณะ ลงพ้ืนที่เกาะสมุย ร่วมกับนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ติดตามความคืบหน้าหลังเร่งมาตรการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะสมุยที่สะสมมากกว่า ๓ แสนตัน 
รับพอใจผลงานหน่วยงานในพ้ืนที่ ที่ร่วมกันแก้ไขทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวแบบยั่งยืน เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้พ่ีน้องชาวสมุย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการลงพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีปัญหาขยะสะสมบนเกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งในแต่
ละวันมีขยะเกิดใหม่ประมาณ ๑๕๐ ตัน และมีขยะมูลฝอยเก่าสะสมประมาณ ๓ .๒๕ แสนตัน 
ท าให้ประชาชนที่พักอาศัย และมีสถานที่ท างานใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นขยะหมักหมม 
และน้ าเสียจากน้ าชะขยะ รวมถึงเกิดอุบัติเหตุจากถนนลื่นในเส้นทางรถขนขยะ อีกทั้งมีปัญหาน้ า เสีย
ซึมปนเปื้อนแหล่งน้ าใช้อุปโภคบริโภค ท าให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและความเสียหายทางการเกษตร 
โดยผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานในพ้ืนที่ได้บูรณาการร่วมกันอย่างจริงจัง เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวมานานกว่า ๒ ปี  ทั้ ง จ .  สุราษฎร์ธานี  อ .  เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขจังหวัด
สุราษฎร์ธานี กองช่างสุขาภิบาล และกองบริการสาธารณสุข เทศบาลนครเกาะสมุย ส านักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ภาคใต้ เขต ๕  สถานีต ารวจท่องเที่ยว ๕ กองบัญชาการทหารบกที่ ๔๕ พ้ืนที่เกาะสมุย 
และหมวดทางหลวงเกาะสมุย จนกระทั่งเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวต่อว่า ขณะนี้การบริหารจัดการขยะสะสมบนเกาะสมุยได้เดินหน้าอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น ล่าสุด เทศบาลนครเกาะสมุยได้รับการอนุมัติงบประมาณเป็นเงินจ านวน ๑๕๓ ล้านบาท 
ส าหรับบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยเก่าตกค้างประมาณสามแสนตัน โดยจะด าเนินการใน ๒ ส่วน 
คือ ๑) ขนย้ายขยะตกค้างบางส่วน ประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นตันที่เป็นขยะล้นบ่อฝังกลบ และที่กองอยู่ในพื้นที่
ที่เช่าจากเอกชนไปก าจัดที่ ต. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการ ๒๐ เดือน และ
๒) ขยะมูลฝอยตกค้างส่วนที่เหลือ ทางเทศบาลนครเกาะสมุยจะฝังกลบในพ้ืนที่บ่อขยะเดิม และปิดบ่อขยะ
ในลักษณะถาวร

(มีต่อ)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผู้ตรวจการแผ่นดินลุยเกาะสมุย ระดมหน่วยงานจบปัญหาขยะสะสม (ต่อ)

นอกจากนี้ เทศบาลนครเกาะสมุยได้น าผ้ายางปิดคลุมกองขยะเก่าทั้งหมด และยังได้ตั้งงบประมาณ 
ส าหรับด าเนินการปิดคลุมบ่อมูลฝอยด้วยแผ่น HDPE หนา ๑๕ มิลลิเมตร เพ่ือใช้กับขยะเก่าซึ่งอยู่ในโรงเรือน 
เป็นการลดผลกระทบด้านกลิ่น แมลงวันรบกวน และน้ าฝนไหลเข้าชะบ่อมูลฝอย พร้อมทั้งได้ด าเนินการซ่อม
บ ารุงรถขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และต้องฉีดล้างท าความสะอาดสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง ซ่อมแซมระบบบ่อ
รวมน้ าเสียและระบบสูบน้ าของโรงก าจัดขยะมูลฝอยซึ่งช ารุดอยู่ให้กลับมาใช้การได้ สามารถบ าบัดน้ าเสียจาก
น้ าชะมูลฝอยได้ และน าน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วไปล้างถนนภายในโรงเตาเผามูลต่อด้วย ส าหรับขยะเกิดใหม่ 
ปัจจุบันมีภาคเอกชนรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะ โดยมีการใช้เทคโนโลยีจากประเทศสวีเดนในการอัด
ขยะเป็นก้อน หุ้มด้วยพลาสติกชนิดพิเศษ และบรรจุใส่ถุงบิ้กแบ็ค จากนั้น ขนย้ายไปก าจัด ณ ต. เวียงสระ 
จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นวิธีที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและถูกสุขอนามัยของชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งก าชับ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดจากน้ าบริเวณกองขยะ และระหว่างขนย้าย ที่อาจไหลและ
ปนเปื้อนสู่ภายนอก ไปจนถึงก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชนที่ขับขี่สัญจรไปมา "สิ่งส าคัญที่จะท าให้
ปัญหาขยะลดลง บริหารจัดการง่ายข้ึนและยั่งยืน คือ การปลูกฝังและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ทั้งในส่วนของครัวเรือนและสถานประกอบการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ 
เพ่ือให้กระบวนการคัดแยกขยะไปยังโรงก าจัดขยะนั้นสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งปัญหาขยะสะสมบนเกาะสมุยนี้ จะคลี่คลายลงอย่างแน่นอน หากได้รับความร่วมมือจากทุกๆ คนอย่าง
จริงจัง ย่อมส่งผลดีต่อการด ารงชีวิต และสภาพสิ่งแวดล้อมบนเกาะสมุย เป็นการฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานรัฐที่ไม่ได้ละเลยปัญหา สร้างความเชื่อม่ันแก่พ่ีน้องชาวสมุย และนักท่องเที่ยวอีกด้วย"

ที่มา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378763921)
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นิเวศน์ใต้ทะเลยับเยิน “ฟองน  า” ถูกน  ามันเกาะ คลื่นซัดตายมหาศาล

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพท้องทะเลในพ้ืนที่ ต. หน้าสตน ต. เกาะเพชร อ. หัวไทร 
จ. นครศรีธรรมราช ยังอยู่ในภาวะวิกฤติจากน้ ามันสีด าจ านวนมาก ถูกคลื่นซัดเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ช่วงเช้าและเย็นของทุกวัน และจะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น เมื่อลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มรุนแรง และมีคลื่นสูง 
ก้อนน้ ามันขนาดต่างๆ เข้าเกยหาดตลอด ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์หาดทราย
อย่างรุนแรง โดยที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไขปัญหา หรือชี้แจงถึงต้นตอที่มา ส่วนผู้น าประมงพ้ืนบ้านเชื่อว่า
เป็นน้ ามันที่มาจากกิจกรรมแท่นขุดเจาะ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ไม่มีความรู้และความช านาญ
รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือในการจับเก็บ และแม้ว่าทะเลจะเต็มไปด้วยน้ ามันที่ถูกคลื่นซัดเข้ามา ลูกหลานของ
ชาวประมงยังคงเสี่ยงที่จะลุยคลื่นสีด าไปเล่นน้ า และเก็บสัตว์ทะเลที่ถูกซัดเข้าหาฝั่ง อย่างน่ากังวลต่อผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพที่อาจเกิดข้ึนได้

ส าหรับบริเวณชายหาดเป็นที่น่าสังเกตว่า เต็มไปด้วยซากฟองน้ าซึ่งเป็นสัตว์หลายเซล ที่อาศัยเกาะอยู่บน
พ้ืนทะเล ถูกคลื่นซัดขึ้นมากองบริเวณชายหาดจ านวนมากตลอดแนวหลายกิโลเมตร รวมทั้งซากปะการัง 
กัลปังหา และหอยนานาชนิด ที่ส าคัญซากฟองน้ าได้ดูดซับน้ ามันจนเป็นสีด าคล้ า ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า ลักษณะของ
น้ ามันที่จมตัวลง ด้วยการใช้สารเคมีจนกลายเป็นก้อนได้ ไปเกาะจับตัวกับฟองน้ า และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยเกาะติด
บนพื้นท้องทะเล

นางสะรีเด๊าะ มิแหม ชาวประมงชายฝั่ง หมู่ที่ ๕ ต. เกาะเพชร อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ระบุว่า
น้ ามันแบบนี้ถูกคลื่นซัดเข้ามาเป็นประจ า โดยเฉพาะช่วงคลื่นลมรุนแรง ชาวบ้านมารู้ตัวเมื่อน้ ามันเข้ามาเต็มหาด
แล้ว เดือดร้อนกันไปหมด มาเป็นจ านวนมากเมื่อถูกแดดจะไหลเยิ้ม ส่งผลผลต่อวิถีชีวิตชาวประมงอย่างมาก 
เพราะทุกวัน ชาวประมงต้องอยู่กับทะเล ขอร้องให้ทางราชการมาแก้ไขปัญหา อย่าให้มีการปล่อยน้ ามันแบบนี้
ลงทะเล แล้วมาสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและชาวประมง

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/136012)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สตูลช่วยสัตว์ป่าคุ้มครองถูกจับขังกรง ๓๔ ตัว

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอูทิพย์ ชูเอียด อายุ ๔๘ ปี ถูกต ารวจกองก ากับการ ๖ 
กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) จ. สตูล 
ควบคุมตัวได้ในพ้ืนที่หมู่บ้านเขาจีน หมู่ที่ ๑ ต. คลองขุด อ. เมืองสตูล จ. สตูล พร้อมของกลางสัตว์ป่าในกรงขัง
จ านวน ๓๔ ตัว ประกอบด้วยนกอีโก้ง ๔ ตัว นกกวัก ๑ ตัว นกอีลุ้ม ๒ ตัว นกเป็ดน้ า ๔ ตัว นกต้อยตีวิด 
๑ ตัว เม่น ๗ ตัว นาก ๔ ตัว ชะมด ๑ ตัว และเต่า ๑๑ ตัว

พ.ต.อ. สิริณัฐ ศิรบุญภาคย์ ผู้ก ากับการ ๖ บก.ปทส. กล่าวว่า นายอูทิพย์อ้างว่าไม่รู้ว่าสัตว์เหล่านี้เป็น
สัตว์ป่าคุ้มครอง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต มาตรา ๑๗ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่วนสัตว์ป่าเหล่านี้จะส่งไปยังศูนย์เพาะพันธุ์
สัตว์ป่าโตนงาช้าง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา เพ่ือน าอนุบาลก่อนปล่อยคืนธรรมชาติ

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/5e5a1651e3f8e40af941f78b)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวล าปางเดินรณรงค์ห้ามเผาป่า

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยรรยง กุนาน า นายอ าเภอเถิน จ. ล าปาง พร้อม
ผู้อ านวยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน พร้อมด้วยภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายเดชอนันต์ ค าสวน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วะ จ. ล าปาง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยพัฒนาป่าไม้เถิน 
หน่วยป้องกันรักษาป่า สถานีควบคุมไฟป่าแม่วะ ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ สร้างความเข้าใจมาตรการ
ห้ามเผาป่า โดยมีการน าประชาชนกว่า ๑๐๐ คน เดินไปตามถนนต่างๆ ในหมู่บ้านเวียมอก บ้านแม่มอก 
และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนห้ามเผาป่า เฝ้าระวังอันตราย ห้ามเผาเด็ดขาด จะเริ่มด าเนินการโดย
ใช้มาตรการทางกฎหมายมาใช้อย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๓ โดยมีเป้าหมายในการสร้าง
ความตระหนัก และขอความร่วมมือจากประชาชนใน เขต อ. เถิน ให้งดการเผาภายในห้วงระยะเวลาที่ก าหนด

จากการวิเคราะห์พบว่า ไฟป่าที่เกิดขึ้นในเขตป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ มีสาเหตุมาจากมีผู้บุกรุกแผ้วถาง
เพ่ือขยายที่ท ากินปลูกข้าวโพด และมันส าปะหลัง รองลงมาคือ สาเหตุจากการเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ และหาของป่า 
ดังนั้น ปีนี้จึงได้สั่งให้ตั้งวอร์รูมที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง เพ่ือติดตามและ
รายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานหน่วยงานระดับอ าเภอเข้าระงับเหตุ หากพบเห็นการเกิด
ไฟป่าในพ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวน พร้อมกันนี้ ทางจังหวัดได้ก าหนดให้ปัญหาหมอกควันไฟป่าปี ๖๓
เป็นวาระส าคัญของจังหวัด เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_610622)


