
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๕ มีนาคม 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 ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ 

เชียงราย : เชียงรายอากาศสุดแย!่ หมอกควันปกคลุมทั่วทั งเมือง
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

สุราษฎร์ธานี : สลดกระทิงป่าตายอืด แพทย์เชื่อตกผาดับส่วนหัวขาดหาย
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

สงขลา : ไฟไหม้บ่อขยะหาดใหญ่ควันฟุ้ง จนท. ดับยาก
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

กาญจนบุรี : จับแล้ว! คนเผาป่า พร้อมมอบเงินรางวัลให้คนจับ
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)
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สลดกระทิงป่าตายอืด แพทย์เชื่อตกผาดับส่วนหัวขาดหาย

เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิรัตน์ จันทโชติกุล ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) ได้รับรายงานจากนายศุภฤกษ์ ยิ้มประเสริฐ หัวหน้าเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง อ. บ้านตาขุน จ. สุราษฎร์ธานี ว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ ๑๓ มี.ค. ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจาก
ชาวประมงในอ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภา เขตอุทยานแห่งชาติเขาสกว่า พบซากกระทิงป่าลอยน้ าอยู่บริเวณ
คลองยาว พื้นที่หมู่ท่ี ๓ ต. เขาพัง  อ. บ้านตาขุน จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสก เข้าไปตรวจสอบ
พ้ืนที่ดังกล่าว พบเป็นซากกระทิง เพศผู้ตัวใหญ่ อายุประมาณ ๕ ปี ลอยอยู่บริเวณริมขอบอ่างเก็บน้ า 
พบแต่ส่วนล าตัว ส่วนหัวกระทิงหายไป จากการพลิกซากเบื้องต้น ไมพ่บร่องรอยบาดแผลจากอาวุธแต่อย่างใด

นายวิรัตน์ กล่าวว่า ล่าสุดได้ส่งสัตวแพทย์ประจ าส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วม
ชันสูตรผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นท่ีใกล้เคียงพบว่า บริเวณดังกล่าว
เป็นพ้ืนที่ลาดชัน จึงคาดว่าอาจจะมีการต่อสู้ของสัตว์แล้วพลัดตกลงมา แต่จะต้องพิสูจน์ซากเพื่อระบุสาเหตุ
ทีช่ัดเจน ส่วนกรณีส่วนหัวกระทิงที่หายไปก็ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ ต้องให้สัตวแพทย์ตรวจสอบ และเป็นผู้
ลงความเห็น ซึ่งหากพบว่า มีผู้กระท าให้กระทิงเสียชีวิตก็จะด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป

ส าหรับบริเวณพ้ืนที่ป่าคลองแสง - เขาสก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ า
เขื่อนรัชชประภา มีเนื้อที่ประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ ไร่ โดยมีสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง ด าเนินการส ารวจพบ
มีทั้งสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ เช่น เสือลายเมฆ เสือไฟ หมีหมา หมีควาย เสือด า และเสือดาว เป็นต้น 
สัตว์ป่าสงวน เช่น สมเสร็จ เลียงผา แมวลายหินอ่อน และเก้งหม้อ เป็นต้น สัตว์ป่าคุ้มครองอ่ืนๆ เช่น ช้างป่า 
รวมทั้งกระทิง โดยคาดว่า มีช้างป่าประมาณ ๒๐๐ ตัว กระทิงกว่า ๔๐๐ ตัว ซึ่งบางช่วงนักท่องเที่ยวที่นั่งเรือ
เข้าพ้ืนที่อาจได้พบกระทิงว่ายน้ าข้ามจากเกาะกลางน้ าเข้าป่า

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/762845)
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เชียงรายอากาศสุดแย่! หมอกควันปกคลุมทั่วทั งเมือง

เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หมอกควันที่ปกคลุมในพ้ืนที่ จ. เชียงราย เมื่อมองจากมุมสูง
บนวัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว อ. เมือง จ. เชียงราย จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า จ. เชียงราย
ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันสีขาว และการมองเห็นระยะไกล หรือทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ถึง ๑ กม. เพราะมอง
ไปแต่ทางทิศใดก็จะเห็นแต่หมอกควันสี ขาว ขณะที่ การตรวจวัดค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
ของกรมควบคุมมลพิษ ด้วยเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติ อ. เมืองเชียงราย วัดได้ ๑๔๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
อ. แม่สาย ๓๑๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่า อ. แม่สายหนักที่สุดในขณะนี้ ส่วนสาเหตุการเกิดหมอก
ควันปกคลุมทั่ว จ. เชียงราย มาจากทั้งเรื่องสภาพอากาศ และการเกิดไฟป่าในหลายพ้ืนที่และในประเทศเพ่ือน
บ้าน ท าให้ควันลอยเข้ามาปกคลุม จ. เชียงราย และถูกกดเอาไว้จากมวลอากาศเย็น เพราะอุณหภูมิต่ าสุดวันนี้ 
๑๘ องศาเซลเซียส 

ขณะทีน่ายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย จัดรถบรรทุกน้ าจ านวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร 
ออกท าการพ่นละอองน้ า เพ่ือลดฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตเทศบาลนครเชียงราย หลังจากที่ในพ้ืนที่มีหมอก
ควันปกคลุมหนา และค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับ มทบ. ๓๗ 
ค่ายเม็งรายมหาราช ในการน ารถน้ าออกพ่นละอองน้ า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านสุขภาพ และในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/479290)
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ไฟไหม้บ่อขยะหาดใหญ่ควันฟุ้ง จนท. ดับยาก

เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นที่บ่อขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
ซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๔ ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา และเป็นภูเขาขยะขนาดใหญ่ จุดที่ไฟไหม้อยู่ลึกเข้าไป
ทางตอนท้ายของบ่อขยะ มีกลุ่มควันกระจายไปทั่ว ไฟได้ลุกไหม้จากกองขยะเก่าท่ีอยู่บนยอดสุด เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ของเทศบาลเมืองควนลัง และเทศบาลนครหาดใหญ่ต้องหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเข้าไปฉีดน้ า เพ่ือควบคุมไม่ให้
ขยายวงกว้างมากขึ้น แตก่ารดับไฟท าได้ยากเพราะกองขยะทับถมกันหนาแน่น และลุกมาจากข้างใน ท าได้เพียงฉีด
น้ าเลี้ยงไปเรื่อยๆ และมีกลุ่มควันจ านวนมาก ประกอบกับลมพัดวน และอากาศที่ร้อนจัด ท าให้เจ้าหน้าที่ดับไฟ
ท างานล าบาก ต้องคอยหลบกลุ่มควันที่แสบตา และกลิ่นเหม็น พร้อมทั้งสับเปลี่ยนกันเข้าฉีดน้ าตลอดเวลา ซึ่งไฟ
ไหม้ทีเ่กิดข้ึนอาจกินเวลาหลายชั่วโมง เจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะดับสนิท เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
กับชุมชนที่อยู่โดยรอบ และอยู่ใกล้กับสนามบินหาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
โรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่อยู่ด้านหน้าบ่อขยะแต่อย่างใด ส่วนสาเหตุยังไม่สามารถระบุได้ ว่า มาจากภัยธรรมชาติ 
หรือความประมาทของคนเก็บของเก่าที่อาจจะทิ้งก้นบุหรี่ไว้จนไฟลุกลาม

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_621121)
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จับแล้ว! คนเผาป่า พร้อมมอบเงินรางวัลให้คนจับ

เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ด าเนินการจัดการขั้น เด็ดขาด
ต่อผู้เผาป่า จากนโยบายดังกล่าว  ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ที่ผ่านมา ตนได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ. ๕
(ซองกาเลีย) ได้ร่วมกันจับกุม นายโจ่ ข่ายทุ่ง ไม่มีนามสกุล บุคคลต่างด้าว อายุ ๔๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๔/ข 
หมู่ที่ ๑ ต. หนองลู อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี และนายแช้ม นิอ่อง ไม่มีนามสกุล บุคคลต่างด้าว อายุ ๓๐ ปี 
อาศัยอยู่หมู่บ้านบ่อญี่ปุ่น ประเทศพม่า เข้ามาลักลอบเผาป่า บริเวณป่าบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๙  บ้านพระเจดีย์
สามองค์ ต. หนองลู อ. สังขละบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก บุคคลทั้ง ๒ คน ถูก
เจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้บริเวณดังกล่าว จากการตรวจสอบความเสียหายในเบื้องต้น พบพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้เป็นจ านวน 
เนื้อที่ ๑๙ - ๓ - ๙๔ ไร่ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ท าบันทึกรายละเอียดของผู้กระท าความผิด พร้อมน าตัว
บุคคลทั้ง ๒ คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ. สังขละบุรี เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย ในข้อหาเผาป่าในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาต ตามบันทึกประจ าวัน ข้อ ๒ ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๓ คดีที่ ๗๗/๒๕๖๓ ยึดทรัพย์ที่ 
๔๓/๒๕๖๓

นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ. ๓ (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตนได้เป็นตัวแทนของรัฐมนตรีว่ากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเงินสินบนน าจับผู้เผาป่า เป็นเงินจ านวน ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้จับกุม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com./local/detail/9630000025793)


