
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พะเยา : ไฟป่าโหมกระหน่ า! หวิดเผาวัดดังเมืองพะเยา
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ชุมพร : ชาวบ้าน อ. ท่าแซะ เจอภัยแล้ง คลองป่าต้นน  าแห้ง ทุเรียนยืนต้นตาย 
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

นครศรีธรรรมราช : สลด! โลมาโตเต็มวัยตายเกยหาด ๒ ตัวใน ๒ อ าเภอ 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟป่าโหมกระหน่ า! หวิดเผาวัดดังเมืองพะเยา

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอ้าเภอเมืองพะเยา 
มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง อ. เมืองพะเยา ร่วมกับก้านัน ผู้ ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ้าต้าบล 
สารวัตรก้านัน ต. สันป่าม่วง เจ้าหน้าที่เทศบาลต้าบลสันป่าม่วง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จ . พะเยา ร่วมกับ
พระโพธิญานรังสี (ครูบาอ๋ัน) รักษาการเจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม ออกตรวจ และเฝ้าระวังไฟป่า 
ที่วัดอนาลโย หมู่ ๖ ต. สันป่าม่วง 

ไฟไหม้ป่าพื้นท่ีโดยรอบวัดอนาลโยทิพยาราม ต. สันป่าม่วง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา และได้
เกิดไฟลุกลามไหม้ศาลาพักภายในวัดวอดทั้งหลัง สาเหตุคาดชาวบ้านจุดไฟเผาป่าล่าสัตว์ในพ้ืนที่
ใกล้เคียงจนเกิดลุกลามไหม้ป่าในพ้ืนที่รอบๆ วัด เสียหายกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่
คาดว่า ชาวบ้านน่าจะจุดไฟเผาป่าเพ่ือล่าสัตว์ และเพ่ือหาของป่า เนื่องจากพ้ืนที่ป่าดังกล่าว มีสัตว์ป่า
จ้านวนมาก ไฟจึงได้ลุกลามไหม้ป่าพ้ืนที่โดยรอบวัด และพ้ืนที่วัดได้รับความเสียหาย รวมทั้งนกยูง 
และหมูป่าได้รับผลกระทบ บางส่วนถูกไฟคลอกตาย ส่วนสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพ้ืนที่ 
จ. พะเยา สภาพอากาศโดยรอบเมืองพะเยา ถือว่าดีขึ้นมากกว่า ช่วง ๒ – ๓ วันที่ผ่านมา แต่ยังคงมี
หมอกควันไฟป่าปกคลุมตามในพ้ืนที่ต่างๆ ตามอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ค่าฝุ่นละอองมีค่าล่าสุดอยู่ที่ ๖๒ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์สีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/141019)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200323/08ec970eea155fa1519cf5af3b4fd527ff08fb0f87e62ec0382e71cdf82a705c.jpg?itok=O3Ej2cF1


๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สลด! โลมาโตเตม็วัยตายเกยหาด ๒ ตัวใน ๒ อ าเภอ

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก้อนน้้ามัน หรือทาร์บอลเข้าเกยชายหาด อ. หัวไทร 
จ. นครศรีธรรมราชตลอด ๑ เดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีใครสามารถชี้แจงที่มาได้ และเป็นที่น่าสังเกตว่า 
สัตว์ทะเลตายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่บริเวณชายหาดแพรกเมือง หมู่ ๙ ต. หน้าสตน อ. หัวไทร 
จ. นครศรีธรรมราช ชาวประมงชายฝั่งพบโลมาหลังโหนกตัวเต็มวัย ความยาวกว่า ๒ เมตร ถูกคลื่นซัด
เกยหาด ตายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน สภาพเน่าเปื่อย ไม่ทราบเพศ แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ประชาร่วมใจ อ. หัวไทร แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เพ่ือมารับซากไปพิสูจน์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบสาเหตุ
การตายที่ชัดเจน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า บริเวณเดียวกันเป็นพ้ืนที่ก้อนน้้ามัน หรือทาร์บอลเข้าเกยหาด
จ้านวนมาก พบสัตว์ทะเล เช่น ปลาขนาดเล็ก ฟองน้้า กัลปังหาเปื้อนน้้ามันถูกคลื่นซัดเข้าเกยหาด
จ้านวนมาก ซึ่งนอกจากที่ อ. หัวไทร ยังมีรายงานพบโลมาหลังโหนกขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่าโลมา
สีชมพู ลอยตายเกยหาดหน้าด่าน หมู่ 4 ต. ขนอม อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช โดยก่อนหน้านี้มี
รายงานการเกยหาดของก้อนน้้ามันจ้านวนมากเช่นกัน เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่า เป็นเพศผู้ 
มีความยาว ๒๔๗ ซม. หรือเกือบ ๒.๕ ม. น้้าหนักกว่า ๑๐๐ กก. ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าชันสูตรพบว่า 
ไม่มีบาดแผลภายนอก พบเศษอวน ๑ ก้อนในคอหอย พบร่องรอยกระเพาะอาหารส่วนต้น
มีอาการอักเสบ และเลือดออก เชื่อว่า ตายจากอาการป่วยตามธรรมชาติ 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000029092)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้าน อ. ท่าแซะ เจอภัยแล้ง คลองป่าต้นน  าแห้ง ทุเรียนยืนต้นตาย

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรพิศ สุวรรณรักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ พร้อม
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส้ารวจแหล่งต้นน้้าคลองอาธรรม และคลองทับกรีด ในพ้ืนที่เขตติดต่อกับหมู่บ้าน
เหมืองทอง หมู่ ๕ ต. สลุย หมู่บ้านบางกลอย หมู่ ๙ และหมู่บ้านธรรมเจริญ หมู่ ๑๐ ต. หงส์เจริญ 
อ. ท่าแซะ ที่เป็นแหล่งต้นน้้าส้าคัญของ จ. ชุมพร รับน้้าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จ
ในกรมหลวงชุมพร เขตทิศเหนือ และป่าเทือกเขาจากแนวชายแดนไทย - เมียนมา ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้า
ส้าคัญในพ้ืนที่ตอนบนของ จ. ชุมพรไหลลงสู่เขื่อนคุริง และคลองรับร่อในพ้ืนที่ต้าบลรับร่อ อ. ท่าแซะ 
และคลองท่าตะเภา แก้มลิงหนองใหญ่โครงการพระราชด้าริฯในหลวง ร . ๙ พ้ืนที่ต้าบลบางลึก 
อ. เมืองชุมพร ที่ก้าลังประสบภัยแล้งอย่างรุนแรง จนพืชสวนทางการเกษตรเริ่มยืนต้นตาย

(ต่อ)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/south/1801928&psig=AOvVaw1aA0wP7WOSKrMtqpAt1_pm&ust=1585039603357000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCjuaKbsOgCFQAAAAAdAAAAABAD


๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้าน อ. ท่าแซะ เจอภัยแล้ง คลองป่าต้นน  าแห้ง ทุเรียนยืนต้นตาย (ต่อ)

จากการตรวจสอบคลองต้นน้้าทั้ง ๒ แห่ง มีสภาพแห้งขอดจนเห็นโขดหิน และดินทราย
เป็นแนวยาวไปตลอดทั้งล้าคลอง จนชาวบ้าน และชาวสวนไม่สามารถสูบน้้าไปใช้ในการเกษตรได้เลย 
เนื่องจากฝนทิ้งช่วงไม่ตกมาเป็นเวลานานจนมีสภาพแห้งแล้ง น้้าในล้าคลองแห้งขอดแบบไม่เคย
ปรากฏมาก่อน จนพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอาชีพหลัก คือ ท้าสวนทุเรียน สวนยางพารา 
ปาล์มน้้ามัน และกาแฟในพ้ืนที่ต้นน้้าของ ต. หงส์เจริญ และ ต. สลุยบางส่วน เริ่มได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้งรวมกว่า ๑ หมื่นไร่ ชาวบ้านเดือดร้อนหลายพันครัวเรือน โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนเริ่มวิตก
อย่างมาก เพราะทุเรียนหลายต้นเริ่มทยอยยืนต้นตาย เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีแหล่งกักเก็บน้้า
ไว้ใช้ในฤดูร้อน เพราะที่ผ่านมาไม่เคยประสบปัญหาภัยแล้งแบบนี้มาก่อน นายสุรพิศ สุวรรณรักษา 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙ และนายสุรชัย สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ต. หงส์เจริญ กล่าวว่า ถือเป็น
ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่น้้าในคลองต้นน้้าทั้ง ๒ แห่ง ถึงกับแห้งขอดแบบนี้ ทั้งๆ ที่เป็น
ล้าคลองป่าต้นน้้าทางทิศเหนือของ จ. ชุมพร จากปัญหาภัยแล้งดังกล่าวตอนนี้เกษตรกรชาวสวนใน
พ้ืนที่เริ่มได้รับความร้อนแล้ว หาแหล่งน้้าไปใช้ในการเกษตรไม่ได้ จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด คาดว่า
อีกไม่เกิน ๑ เดือน หากฝนไม่ตกลงมาต้นทุเรียน และพืชผลทางการเกษตรอ่ืนๆ จะต้องยืนตนตาย
เพราะขาดน้้า นอกจากนั้นจะส่งผลกระทบไปยังอีกหลายพื้นท่ีทางตอนบนของ จ. ชุมพร

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/south/1801928)


