
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๕ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เลย : จ. เลยพายุถล่มซ  าสอง วังสะพุงเสียหายระนาว
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

เชียงใหม่ : ไฟไหม้ป่าดอยม่อนจอง จ. เชียงใหม่ 
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

นครศรีธรรมราช : แหล่งน  าดิบประปานครศรีฯ เข้าสู่ภาวะวิกฤติ
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ตาก : ไฟป่าอุ้มผางคุมไม่อยู่ เจ้าหน้าทีเ่ร่งดับคาดใช้เวลา ๑ – ๒ วัน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

กทม. : กรมควบคุมมลพิษ ส ารวจพบปริมาณขยะพลาสติกเพ่ิมขึ น
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟไหม้ป่าดอยม่อนจอง จ. เชียงใหม่

เมื่อวันที่  ๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไฟไหม้ป่าบนดอยม่อนจอง แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติยอดนิยมของนักเดินป่าใน อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่เร็ว
ดอยมูเซอ และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ต้องเดินเท้าข้ึนไปนานกว่า ๓ ชั่วโมง เพ่ือดับไฟ 
ซึ่งลามถึงทุ่งหญ้าบนดอยหัวสิงห์ จุดสูงสุดบนดอยม่อนจองกินพื้นที่เกือบ ๑๐ ไร่ ล่าสุด สามารถดับไฟ
ได้ทั้งหมดแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังเกิดไฟปะทุซ้ า ส าหรับดอยม่อนจองใน ๑ ปี จะเปิดให้ขึ้นไป
ท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวเพียง ๔ เดือนเท่านั้น

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net. /viewtna/5e8fac7e3f8e40af842d8a3)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. เลยพายุถล่มซ  าสอง วังสะพุงเสียหายระนาว

เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง 
และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลผาน้อย อ. วังสะพุง จ. เลย เร่งส ารวจความเสียหายเพ่ิมเติม
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนกระหน่ าบ้านเรือนในพ้ืนที่ ๓ ต าบล เสียหายกว่า ๒๐๐ 
หลังคาเรือน บางหลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมจากพายุกระหน่ ารอบแรกต้องเสียหายเพ่ิม โดยเฉพาะ
บ้านนาดอกไม้ ต. หนองหญ้าปล้อง และบ้านศรีสงคราม ต. ผาน้อย ลมฝนแรงมากพัดหอบหลังคา
เปิดถึง ๕๐ หลัง รวมทั้งโรงเรือนฟาร์มเลี้ยงสุกรต้านทานแรงลมไม่อยู่  พังลงทับสุกรบาดเจ็บ
หลายตัว ชาวบ้านเล่าว่า ก่อนฝนตก สภาพท้องฟ้าครึ้มแดง จากนั้นหลังคาก็หลุดปลิวไปตามแรงลม 
ไม้หล่นหวิดถูกศีรษะ 

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net. /viewtna/5e8becfae3f8e40aef42898f)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟป่าอุ้มผางคุมไม่อยู่ เจ้าหน้าที่เร่งดับคาดใช้เวลา ๑ – ๒ วัน

เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก 
ส่งชุดพยัคฆ์ไพรเข้าไปสับเปลี่ยนก าลังลุยดับไฟป่าในพ้ืนที่ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก และ
รอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอย่างต่อเนื่อง คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน ๑ – ๒ วัน สามารถควบคุม
ไฟป่า และจากสภาพอากาศที่ร้อนผสมกับเชื้อไฟที่แห้งกรอบ ลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชน 
ที่บ้านน่อเอ หมู่ที่ ๓ ต. อุ้มผาง อ. อุ้มผาง จ. ตากเสียหายไป ๑ หลัง บ้านหลังดังกล่าวอาศัยอยู่
ใกล้แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เจ้าของบ้านต้องพาลูกๆ หนีออกจากบ้านเพ่ือความปลอดภัย 
ขณะเพ่ือนบ้านที่ทราบข่าวต่างเดินทางช่วยขนของกันอย่างโกลาหล จึงขนได้เฉพาะเครื่องนอน 
และเสื้อผ้าเท่านั้น ส่วนบ้านถูกเพลิงเผาจนมอด ขณะเดียวกัน ชาวบ้านใกล้ที่เกิดเหตุต่างช่วยกัน
น าที่ล้างรถดัดแปลงน ามาฉีดดับไฟป่าที่ลุกลามใกล้หมู่บ้าน

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thainrath.co.th/news/local/north/1814041)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/north/1814041&psig=AOvVaw3oZw6Yc7pSpVsqFWV_4wie&ust=1586322257093000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDGo8TF1egCFQAAAAAdAAAAABAD


๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แหล่งน  าดิบประปานครศรีฯ เข้าสู่ภาวะวิกฤติ

เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพล าคลองท่าดี ซึ่งไหลมาจากต้นน้ าท่าดี 
บนเทือกเขาหลวง ต. ก าโลน อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช ซึ่งสายน้ าสายนี้จะไหลลงสู่คลอง
ท่าใหญ่ เป็นแหล่งสูบน้ าดิบส าหรับการผลิตน้ าประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ในสภาพ
เริ่มแห้งขอด ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ส านักชลประทานที่ ๑๕ น าเครื่องจักรกลหนักเข้ามา
ท าฝายชะลอน้ าด้วยหิน และทรายเก็บกักน้ าไว้เป็นช่วงๆ เพ่ือป้องกันน้ าแห้งจากล าคลอง และเพ่ือให้
มีน้ าหล่อเลี้ยงตลอดแนวล าคลอง ขณะทีก่ารส ารวจจากภาพมุมสูง พบล าคลองทั้งสายก าลังเข้าสู่ภาวะ
วิกฤติจากฝนที่ทิ้งช่วงมากกว่า ๒ เดือน แม้ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ฝนตกน้อยกว่าปกติ ไม่มีน้ าหลาก
ตามปกติของฤดูกาล ท าให้น้ ามีปริมาณน้อยลงไปอย่างผิดปกติ ส่งผลกระทบต่อระบบผลิตน้ าประปา
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชส าหรับชุมชนเมืองและย่านการค้า จ. นครศรีธรรมราช รวมทั้งสถาน
ประกอบมากกว่า ๓๔,๐๐๐ ครัวเรือนเริ่มขาดแคลนน้ า รวมทั้งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
ที่เริ่มน าระบบส ารองน้ ามาใช้งาน นายสุภัค รัตนพฤกษ์ขจร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ระบวุ่า ขณะนี้ส านักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเริ่มปล่อยน้ าเป็นช่วงเวลา คือ ในช่วงเช้า
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. และช่วงเย็นเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ส่วนการลงทุนระบบสูบน้ า
ทีฝ่ายท่าดีใน ต. ก าแพงเซา นั้นสูบได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากต้องคงระดับน้ ารักษาระบบนิเวศ
เหนือฝาย

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/145119)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200407/26fff7ecd3a343b0f0643136bc1fca899741916d8472e7bf8700c9f5e8ce226a.jpg?itok=kmmzeiWK


๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ ส ารวจพบปริมาณขยะพลาสติกเพ่ิมขึ น

เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประลอง ด ารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กล่าวว่า ระหว่างเดือน ม.ค. – มี.ค. ที่ผ่านมา ได้รับข้อมูลจากผู้เก็บขนขยะของกรุงเทพมหานคร พบ
แนวโน้มปริมาณขยะช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 มีปริมาณขยะน้อยลงกว่าช่วงปกติ
แต่กลับพบขยะพลาสติกมีปริมาณเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะประเภทกล่องพลาสติกใส่อาหารส าเร็จรูป
หรืออาหารแบบเดลิเวรี่ ช้อนส้อมพลาสติก แก้วพลาสติก และหลอดดูดที่ใช้กับเครื่องดื่ม เนื่องมาจาก
ประชาชนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องท างานอยู่บ้าน (Work from Home ) ส่งผลให้ต้องใช้บริการสั่งของ
ออนไลน์ และฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เพ่ิมมากข้ึนหลายเท่าตัว และพบปริมาณขยะเศษอาหารถูกทิ้งปะปนมากับ
ขยะทั่วไปมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากครัวเรือน และผู้จัดเก็บไม่มีการคัดแยกขยะก่อนน าไป
ก าจัด เพราะกลัวการติดเชื้อโรค ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษเสนอแนวทางการลดปริมาณขยะ และ
ขยะพลาสติกช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หากอยู่ในช่วงเก็บตัวอยู่บ้านต้องใช้บริการ
สั่งแบบเดลิเวรี่ สามารถแจ้งทางร้าน หรือพนักงานส่งของที่ให้บริการไม่ขอรับช้อนส้อมพลาสติกได้
ซึ่งจะช่วยลดขยะพลาสติกในส่วนนี้ลงได้จ านวนมาก เนื่องจากภายในบ้านเรือนสามารถใช้ช้อนซ้อม
ส่วนตัวที่สะอาดปลอดภัยมากกว่า ขณะที่ร้านอาหารควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทดแทนวัสดุย่อยสลายยาก

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวย้ าว่า หากบ้านใดมีสถานที่ประกอบอาหารสามารถท าอาหาร
ทานเองได้ แทนการบริโภคอาหารส าเร็จรูปที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง สิ่งส าคัญการซื้อ
สินค้าอาหารแต่ละครั้งควรตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้าก่อนซื้อทุกครั้ง และควรซื้อในปริมาณที่
พอเหมาะส าหรับการบริโภค เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดขยะอาหาร (Food Waste) ที่สูญเสียทรัพยากร
โดยใช่เหตุ กลายเป็นขยะเหลือท้ิงถือเป็นการสูญเสียทั้งเงิน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200407145151184)

http://dc.prd.go.th/transcode/image/2563/4/7/8f911ed37c58d36a0cacbbae5ca687b9_small.jpg

