
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : คนรักป่าเฮ ครม. เห็นชอบ ๑๐ พ.ค. เป็นวันป่าชายเลน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

กทม. : ทส. ห่วงสุขภาพคนไทย หว่ันเผชิญปัญหาขยะหนา้กากอนามัย
เหมือนฮ่องกง (ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

นครราชสีมา : ควบคุมไฟป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน จ. นครราชสีมาได้แล้ว
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ควบคุมไฟป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน จ. นครราชสีมาได้แล้ว

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุการณ์ไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 
บริเวณผาแดงและผาเก็บตะวัน อ. วังน้้าเขียว จ. นครราชสีมา หลังเกิดไฟลุกไหม้ป่าในหุบเขาด้านล่าง
ติดต่อกัน ๔ วัน พ้ืนที่ป่าเสียหายกว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ล่าสุด เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว 
โดยท้าแนวกันไฟบริเวณผาแดงฝั่งทิศตะวันออกได้เป็นผลส้าเร็จ แต่ยังมองเห็นกลุ่มควันเล็กน้อย 
เพราะมีเศษซากตอไม้ที่เผาไหม้ไม่หมด แต่ไม่มีปัญหาไฟลุกลามไปพ้ืนที่อ่ืน หลังจากนี้อุทยานจัดก้าลัง
ลาดตระเวนเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงใกล้ชุมชน เพ่ือกวดขันจับกุมชาวบ้านที่ลักลอบเผาป่าล่าสัตว์ 
และหาของป่าอย่างเข้มงวดต่อไป ส่วนแหล่งท่องเที่ยวผาเก็บตะวัน ยังคงปิดไปถึงวันที่ ๖ มี.ค. 
เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ้านวยต่อการท่องเที่ยว

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e5dd642e3f8e40af4423b74)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คนรักป่าเฮ ครม. เห็นชอบ ๑๐ พ.ค. เป็นวันป่าชายเลน

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ ๑๐ พ.ค. 
ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกล่าวย้้าถึงความส้าคัญ และความจ้าเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 
โดยน้อมน้าแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ที่ได้มีพระราชด้ารัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๓๔
พร้อมเตรียมประชาสัมพันธ์ และผลักดันสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า 
ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชด้าริ
เกี่ยวกับป่าชายเลนไว้เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๓๔ ถึงคุณประโยชน์ และความส้าคัญของป่าชายเลน 
พร้ อม ให้หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบร่ วมกันหา พ้ืนที่ ที่ เหมาะสมในการ ทดลอง ขยายพันธุ์ 
และปลูกป่าชายเลน ซึ่ งนับเป็นครั้ งแรกที่ทรงมีพระราชด้ารัสเกี่ยวกับป่าชายเลน ดังนั้น 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสนอ
คณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๖๒ เห็นชอบและให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ 
ตนได้ชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีทราบถึงความส้าคัญ และความจ้าเป็นในการก้าหนดวันป่าชายเลน
แห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นพ้อง และมีมติใหว้ันที่ ๑๐ พ.ค. ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ 
อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะน้อมน้าแนวพระราชด้าริของพระบรม
วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมบูรณ์
และยั่งยืน ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้ประชาสัมพันธ์ และด้าเนินการเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_612533)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. ห่วงสุขภาพคนไทย หวั่นเผชิญปัญหาขยะหน้ากากอนามัยเหมือนฮอ่งกง

เมื่ อวันที่  ๓ มี .ค. ๖๓ ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า นายวราวุธ ศิลปอาชา รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า เป็นห่วงสุขภาพพ่ีน้องประชาชน
ในท้านองเดียวกันช่วยดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
ให้ถูกที่ เพ่ือลดปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม และยังลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ อีกด้วย 
กรณีการส้ารวจพบขยะหน้ากากอนามัยเพ่ิมขึ้นจ้านวนมากในฮ่องกง ตนจึงรู้สึกกังวลอย่างมาก 
เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ใช้หน้ากากอนามัยจ้านวนมาก ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป และหน้ากากอนามัยแบบ N95 มีองค์ประกอบที่ท้าจากวัสดุที่ย่อยสลาย
ยาก เช่น ผ้า คาร์บอน รวมไปถึงพอลิโพรไพลีนซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่ง เป็นต้น ตนจึงได้สั่งการทันที
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งส้ารวจ และรณรงค์การทิ้งหน้ากากอนามัยในที่ที่จัดเตรียมไว้ เพ่ือป้องกัน
ปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม และปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโรค สุดท้าย ตนฝากถึง
พ่ีน้องประชาชนว่า การดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้ถือ เป็นเรื่ อง ส้าคัญ และจ้า เป็นอย่ างยิ่ ง
เนื่องจากสถานการณ์ภาพรวมของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อยู่ในสภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง 
อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ก็มีความส้าคัญและจ้าเป็นเช่นกัน 
จึงอยากวอนขอให้พ่ีน้องประชาชนทุกคนช่วยกันทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้ แล้วในที่ที่จัดเตรียมไว้ 
เพ่ือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจะได้น้าไปก้าจัดอย่างถูกหลักวิธี ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยในการก้าจัด
ขยะอันตราย หรือขยะติดเชื้อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยินดีให้ความรู้
และค้าแนะน้าท่ีถูกต้องต่างๆ อย่างเต็มที่

(ต่อ)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/1785206&psig=AOvVaw2AHMsPLw53me1w3fNUa9JI&ust=1583286424781000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiCspWY_ecCFQAAAAAdAAAAABAN


๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. ห่วงสุขภาพคนไทย หวั่นเผชิญปัญหาขยะ หน้ากากอนามัยเหมือนฮ่องกง (ต่อ)

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวเพ่ิมเติมว่า ทันทีที่ตนได้รับ
ข้อสั่งการเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะจ้าพวกหน้ากากอนามัย
ที่พ่ีน้องประชาชนใช้กันมากขึ้น ตนได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งเร่งประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเล พร้อมจัดเตรียมที่ทิ้งขยะเพ่ือรองรับ
หน้ากากอนามัย เพื่อน้าไปก้าจัดอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ตนอยาก
ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว และพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายฝั่งทะเลร่วมมือกันอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้ หากหน้ากากอนามัยที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ ลงสู่ทะเล นอกจากจะมีผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศในทะเล มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อโรคสู่นักท่องเที่ยว หรือชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากทะเล
อีกด้วย และที่ส้าคัญคือ เป็นอาหารของสัตว์ทะเลหายาก เช่น เต่า พะยูน ที่กลืนกินเข้าไป
เป็นอาหารโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และจะย่อยสลายไม่ได้และตายในท่ีสุด

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/1785206)


