
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : แล้งหนัก! ทุ่งบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังโคราชน  าแห้ง 
(ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

ภูเก็ต : พบซากพะยูนตายกลางทะเล
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

กทม. : กรมควบคุมมลพิษมอบถังขยะส าหรับคัดแยกขยะในอาคารรัฐสภา 
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

เพชรบุรี : ทช. ส ารวจวาฬบรูด้า จ. เพชรบุรี
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ตาก : ยึดไม้กว่า ๑๐๐ ท่อนในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด จ. ตาก
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ยึดไม้กว่า ๑๐๐ ท่อนในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด จ. ตาก

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สอด หมู่ที่ ๕ บ้านมูเซอส้มป่อย ต. ด่านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก พบการลักลอบตัดไม้
และแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม้ถูกตัดเป็นบริเวณกว้าง และมีการแปรรูปไม้ทั้งหมด ๑๑๒ ท่อน 
จึงตรวจยึดไม้เพ่ือตรวจสอบ ขณะเข้าไปตรวจสอบไม่พบผู้กระท าผิด คาดว่าหลบหนีไปก่อน
ที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้วางก าลังเฝ้าของกลางไว้ เพ่ือรอการชักลากอีกครั้ง 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สูงชัน และต้องระมัดระวังตลอดเวลา เกรงว่าจะมีการซุ่มท าร้ายเจ้าหน้าที่ ส าหรับ
การลักลอบตัดครั้งนี้ เจ้าหน้าที่คาดว่า น่าจะเป็นขบวนการตัดไม้รายใหญ่ที่มีนายทุนสนับสนุน ขณะนี้
ก าลังเร่งสืบสวน เพ่ือติดตามจับกุมผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีต่อไป พร้อมจัดก าลังลาดตระเวน
เพ่ิมความเข้มงวดให้มากข้ึน

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://thaipbs.or.th/content/293050)
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ทช. ส ารวจวาฬบรูด้า จ. เพชรบุรี

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ออกส ารวจสัตว์ทะเลหายากบริเวณอ่าวไทยตอนบน
ฝั่งตะวันตก พ้ืนที่ จ. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ผลการส ารวจพบสัตว์ทะเลหายาก 
๓ ชนิด คือ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ ๑ – ๒ ตัว เขต จ. สมุทรสาคร ห่างจากชายฝั่ง ๑๔ กม. 
โลมาอิรวดี ๑ – ๒ ตัว เขต จ. สมุทรสาคร ห่างจากชายฝั่ง ๕ กม. และนอกชายฝั่งทะเลบ้านแหลม 
จ. เพชรบุรี ๑๕ – ๒๐ ตัว ห่างจากชายฝั่ง ๖ กม. วาฬบรูด้า ๒ ตัว คือ แม่สายชล และเจ้าสายฝน 
(ลูกตัวที่ ๓ ของแม่สายชล) บริเวณนอกชายฝั่ง ต. ปากทะเล จ. เพชรบุรี ห่างจากชายฝั่ง ๑๔ กม. 
ผลการตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าพบว่า เเม่สายชลมีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ 
ความสมบูรณ์ของร่างกายต่ า ซึ่งเกิดจากการอยู่ในระยะให้นมลูก พบรอยโรคบนผิวหนังทั่วล าตัว 
รอยแผลเป็นบริเวณขอบปากด้านซ้าย พฤติกรรมการกินอาหารทั้งกินใต้น้ า และขึ้นอ้าปาก เจ้าสายฝน
มีอัตราการหายใจและคุณภาพการหายใจปกติ มีความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี พบรอยโรค
บนผิวหนังเล็กน้อยบริเวณโคนหางทั้งสองข้าง 

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/regional/194071)
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แล้งหนัก! ทุ่งบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังโคราชน  าแห้ง

เมื่อวันที่  ๒๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทุ่ งบัวแดง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังตั้ งอยู่ที่
บ้านดอนเปล้า หมู่ที่ ๖ อ. บ้านเหลื่อม จ. นครราชสีมา แต่ละปีนักท่องเที่ยวจะเข้ามาชมทุ่งบัวแดง
ช่วงฤดูหนาวเดือน พ.ย. - ม.ค. สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนที่น าสินค้าแปรรูป เช่น ปลาแดดเดียว 
น้ าพริก ผลไม้ กุ้งขาว และปลานิล มาจ าหน่าย และชาวประมงที่ออกหาสัตว์น้ าเพ่ือเลี้ยงครอบครัว
อ่างเก็บน้ าละหานลูกนก มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๓,๐๐๐ ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ของ ๒ อ าเภอ แบ่งเป็น
เขต อ. บ้านเหลื่อม ๑,๖๐๐ ไร่ และ อ. เนินสง่า จ. ชัยภูมิ ๑,๔๐๐ ไร่ โดยอ่างเก็บน้ าละหานลูกนก
เปิดประตูระบายน้ า น าน้ าจากแม่น้ าชีมากักเก็บไว้เพ่ือผลิตเป็นน้ าประปา และให้ชาวบ้านน าน้ า
ไปท าการเกษตร เลี้ยงกุ้ง และเลี้ยงปลา สอบถามชาวบ้านในพ้ืนที่เล่าว่า เมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมาประสบ
ปัญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล แม่น้ าชีแห้งขอด ไม่มีน้ ามากักเก็บในอ่างละหานลูกนก ท าให้
ชาวบ้านที่จ าหน่ายสินค้าโอท็อป ไม่สามารถน าสินค้ามาจ าหน่ายได้ เนื่องจากวัตุดิบที่มาท าสินค้า
หายาก แต่เป็นที่น่าตกใจจากที่เคยเป็นทุ่งบัวแดงสวยงาม บานสะพรั่งทั่วอ่างละหานลูกนกในพ้ืนที่ 
๑,๖๐๐ ไร่ สวยงามไปด้วยบัวแดง มีสัตว์ต่างๆ มากมายให้ชมเป็นที่ถูกใจของนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่
ถ่ายรูปชมวิว นั่งทานอาหารกันเป็นหมู่คณะ หรือแบบครอบครัว แห้งไปเกือบทั้งหมด เหลือน้ าเพียง
เล็กน้อย มีเพียงวัชพืชที่ขึ้นตามดิน จึงอยากวอนหน่วยงานแก้ไข และฟ้ืนฟูให้กลับมาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกครั้ง

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์
(https://komchadluek.net/news/local/432256)
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พบซากพะยูนตายกลางทะเล

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ. ภูเก็ต 
ต. ฉลอง อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต ได้รับการประสานจากกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านว่า พบซากพะยูน
ขนาดใหญ่ตายลอยขึ้นอืดอยู่กลางทะเล ระหว่างเกาะเฮ กับเกาะบอน ต. ราไวย์ อ. เมืองภูเก็ต จึงน า
สปีดโบ๊ตออกจากท่าเทียบเรืออ่าวฉลองรุดไปตรวจสอบ โดยใช้เวลาค้นหาราว ๓๐ นาที เนื่องจาก
คลื่นลมแรง ประกอบกับมีฝนตกหนักตลอดเวลา เบื้องต้นพบซากพะยูนเพศผู้ ขนาดล าตัว ยาว
๑.๕ – ๑.๘ ม. น้ าหนักประมาณ ๑๐๐ กก. ไม่มีบาดแผลขนาดใหญ่ สภาพเริ่มอืด คาดว่าตายมาแล้ว
ไม่ต่ ากว่า ๓ วัน จึงลากเข้าฝั่ง และน าขึ้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองก่อนน าส่งศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ต . วิชิต อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต เพ่ือให้
สัตวแพทย์ประจ ากลุ่มสัตว์ทะเลหายากผ่าชันสูตร หาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้ง

บริเวณพ้ืนที่ทางทะเลตั้งแต่อ่าวฉลองไปถึงเกาะบอนและเกาะเฮ ต. ราไวย์ อ. เมืองภูเก็ต 
จ. ภูเก็ต ในอดีตเคยมีพะยูนที่เข้ามาหากินในช่วงเดือน ต.ค. – พ.ค. ของทุกปี เนื่องจากเป็นจุดที่มี
หญ้าทะเลอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งปัญหาตะกอนจากการ
ก่อสร้างทั้งบนบกและในทะเล ไหลเข้าปกคลุมแนวหญ้าทะเล ท าให้หญ้าทะเลไม่สามารถที่จะเติบโตได้ 
รวมทั้งผลกระทบจากการท่องเที่ยวทางทะเล ท าให้พบเห็นพะยูนน้อยลง เพราะมีการย้ายถิ่นฐานไป
หากินทีอ่ื่นแทน โดยจากข้อมูลย้อนหลังพบว่า บริเวณดังกล่าวมีการพบซากพะยูนลอยตายครั้งสุดท้าย 
เมื่อเดือน ธ.ค. ๖๑ ที่ผ่านมา ใกล้ชายหาดแหลมกา ต. ราไวย์ อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/regional/194100)
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กรมควบคุมมลพิษมอบถงัขยะส าหรับคัดแยกขยะในอาคารรัฐสภา

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายประลอง ด ารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ส่งมอบถังขยะใช้เป็นตัวอย่างส าหรับคัดแยกขยะ ประกอบด้วย
ถังสีน้ าเงินรองรับขยะท่ัวไป และถังสีเหลืองรองรับขยะรีไซเคิล บริเวณอาคารรัฐสภา คพ. ได้ประสาน
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้ค าแนะน าการจัดท าแผนการจัดการขยะภายใน
อาคารรัฐสภา เนื่องจากการจัดการขยะของอาคารรัฐสภายังไม่มีระบบการคัดแยกขยะ และการ
ก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีแผนการก่อสร้างสถานีพักขยะที่ยังอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้าง ทั้งนี้ ขยะที่เกิดขึ้นช่วงนี้ บริษัทที่รับจ้างก่อสร้างจะรวบรวมน าไปจัดการให้ในเบื้องต้น
เนื่องจากยังอยู่ในสัญญาการว่าจ้างก่อสร้าง และการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ท าให้การจัดการขยะ
ภายในโรงอาหารในอาคารรัฐสภายังไม่มีระบบคัดแยกเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป ที่อยู่
ระหว่างการจัดวางระบบ แต่ได้เปิดใช้รัฐสภา และบุคลากรได้มาปฏิบัติงานแล้ว ขยะที่เกิดขึ้นเป็น
ความรับผิดชอบของร้านค้าที่ต้องน าไปก าจัดเอง ส าหรับขยะในอาคารรัฐสภา บริษัทที่รับจ้าง
ท าความสะอาดรัฐสภาจะน าถังขยะของบริษัทมาใช้ โดยฝ่ายอาคารสถานที่วางแผนในเบื้องต้น
จะคัดแยกขยะเป็น ๓ ประเภท คือ ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป ส่วนการจัดการ
ขยะหน้ากากอนามัยอาศัยโรงพยาบาลรัฐรับไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

(ต่อ)
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๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษมอบถงัขยะส าหรับคัดแยกขยะในอาคารรัฐสภา (ต่อ)

ระบบการจัดการขยะในอาคารรัฐสภาควรคัดแยกขยะเป็น ๒ ประเภทก่อน คือ ขยะรีไซเคิล 
และขยะทั่วไป ส่วนขยะอันตรายมีจ านวนน้อย ควรมีจุดรองรับเพียง ๑ จุดของอาคารก็พอแล้ว
ขยะในโรงอาหารให้คัดแยกขยะเศษอาหารเพ่ิมเติม และอาจใช้พ้ืนที่บางส่วนมาใช้ท าปุ๋ยหมัก หรือ
หากมีปริมาณมาก ควรประสานส านักงานเขตกรุงเทพมหานครหาแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์
ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ การจัดวางระบบการจัดการขยะ หากแล้วเสร็จสมบูรณ์ คพ. จะประสานให้
ค าแนะน าการจัดท า TOR ว่าจ้างเหมาเพ่ือท าความสะอาด และจัดการขยะในรูปแบบที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200523113725513)


