
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ 

บุรีรัมย์ : พลิกวิกฤตช่วงน  าหลาก เร่งสูบน  าเติมอ่างจระเข้ส ารองไวผ้ลิตประปาหน้าแล้ง
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ชุมพร : ป่าสงวนผืนสุดท้ายพินาศยับ แฉท่อนซุงเถื่อนกองพะเนิน
บนยอดเขาชุมพร   (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

สมุทรปราการ : กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
เหตุท่อส่งก๊าซระเบิด  (ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พลิกวิกฤตช่วงน  าหลาก เร่งสูบน  าเติมอ่างจระเข้ส ารองไว้ผลิตประปาหน้าแลง้

เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ. บุรีรัมย์ ไดพ้ลิกวิกฤตช่วงฤดูน้้าหลาก และหลาย
อ่างเก็บน้้ามีปริมาณน้้าเกินความจุ ต้องระบายออก จึงได้ระดมเครื่องสูบน้้าทั้งจากศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต ๕ (นครราชสีมา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการ
ชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์ มาท้าการสูบผันน้้าจากแหล่งน้้า ล้าห้วยต่างๆ เข้าไปเติมยังอ่างเก็บน้้า
ห้วยจระเข้มาก เพ่ือส้ารองไว้ใช้ในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชน และเขตเศรษฐกิจในตัวเมือง
บุรีรัมย์ เนื่องจากปัจจุบันอ่างห้วยจระเข้มากยังมีน้้าปริมาณต่้ากว่าเกณฑ์เหลือเพียง ๑๒.๓๒
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๔๗.๓๖ ของปริมาณความจุอ่าง กว่า ๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยทางจังหวัดจะเร่งระดมสูบผันน้้าเติมอ่างเก็บน้้าห้วยจระเข้มาก เฉลี่ยวันละ ๒๒ ชั่วโมง และจะสูบ
อย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าจะมีน้้าส้ารองในอ่างอย่างเพียงพอในการผลิตประปาไม่ให้กระทบกับผู้ใช้น้้า 
ส่วนอ่างเก็บน้้าห้วยตลาด ซึ่งเป็นแหล่งน้้าดิบอีกแหล่งที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงตัวเมือง ก็มีน้้าเพียง 
๓ .๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ ๑๒ .๕๒ ของปริมาณความจุ อ่าง กว่า ๓๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทางจังหวัดก็ได้สร้างคลองเชื่อม เพ่ือดึงน้้ามาเติมส้ารองไว้ด้วยเช่นกัน

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/192095)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพอากาศ เหตุท่อส่งก๊าซระเบิด

เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากกรณีท่อส่งก๊าซเอ็นจีวีระเบิด
ที่ จ. สมุทรปราการ ซึ่งเป็นของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ส่งมาจากโรงแยกก๊าซบางปะกงไปยัง
โรงไฟฟ้าวังน้อย จ. อยุธยา ซึ่งระเบิดบริเวณภายในซอยโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี อ. บางบ่อ 
จ. สมุทรปราการ นั้น  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ คพ. ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นายอรรถพล กล่าวว่า ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๑๓ ได้ลงพ้ืนที่ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ตั้งแต่วันเกิดเหตุ ล่าสุดวานนี้ (๒๓ ต.ค. ๖๓) จากการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ บริเวณสถานีต้ารวจภูธรเปร็ง ร้าน 7-11 และบริเวณเต็นท์ปฏิบัติงาน
ของ ปตท. (ระยะ ๑๐๐ - ๓๐๐ เมตร) พบว่า มีค่าเปอร์เซ็นต์ต่้าสุดของสารไวไฟ (Lower Explosive 
Limit/LEL) เท่ากับ ๐% ซึ่งบ่งบอกถึงความปลอดภัย และสถานการณ์เป็นปกติ ทั้งนี้ ในส่วนของการ
ฟ้ืนฟูและชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ทางบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) จะเร่งด้าเนินการต่อไป และทาง 
คพ. จะตรวจสอบคุณภาพอากาศและระวังสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/social-569281)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ป่าสงวนผืนสุดท้ายพินาศยับ แฉท่อนซุงเถื่อนกองพะเนินบนยอดเขาชุมพร

เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับ
แจ้งจากชาวบ้านว่า วัดแห่งหนึ่ง ใน อ. ละแม จ. ชุมพร มีการซุกซ่อนไม้ท่อนซุงเถื่อนจ้านวนมาก เมื่อ
เจ้าหน้าที่ไปที่วัดดังกล่าวพบ ไม้ไข่เขียว ไม้ตะเคียนทราย ขนาดใหญ่ ๒ คนโอบ ถูกเลื่อยเป็นท่อนซุง
ความยาวท่อนละ ๔ - ๕ เมตร จ้านวน ๒๕ ท่อน ซุกซ่อนบริเวณที่โล่งหลังวัด มีร่องรอยการแปรรูป สอบถาม
ไม่มี ใครรับเป็น เจ้าของ จากการตรวจสอบพบว่า  เป็นไม้สงวนหวงห้าม และมีต้นตอจาก พ้ืนที่
ป่าดงดิบ ป่าน้้ าตกจ้าปูน จึงเดินทางขึ้นไปที่ เกิดเหตุท่ามกลางภู เขาสูงชัน ต้องเดินเท้าลุยโคลน
ร่วม ๑ กิโลเมตร พบพ้ืนที่บุกรุกเป็นป่าดงดิบในหมู่ที่ ๑๗ และ ๒๐ ต. ละแม มีท่อนซุงขนาดใหญ่อีกจ้านวน
มาก รวมถึงตอไม้หลายสิบต้น และไม้ที่มีการแปรรูปซุกซ่อนริมข้างทางจ้านวนหนึ่ง

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 4 สุราษฏร์ธานี กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ภายหลังทราบว่ามีการซุกซ่อนไม้ภายในวัด ใน อ. ละแม และพบไม้
ท่อนซุงตามไหล่ทาง ในพ้ืนที่ภูเขา พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติควนแม่ยายหม่อน จึงรายงาน นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุรพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ที่เน้น
ย้้าให้ด้าเนินการอย่างเด็ดขาด จึงได้น้าชุดปฏิบัติการพิเศษ ของกรมอุทยานฯ (ชุดพญาเสือ) เดินทางมา
รวบรวมหลักฐานด้านต่างๆ ทั้งนิติวิทยาศาสตร์ ภาพถ่าย เพื่อด้าเนินคดีให้ถึงที่สุด และขยายผลถึงผู้ที่ลงมือ
“กรณนีี้เป็นขบวนการใหญ่ใช้ทั้งก้าลังคน ช้าง รถแทรกเตอร์ และใช้คนจ้านวนมาก ทีส่ามารถบุกรุกโค่นต้นไม้
ขนาดใหญ่ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ที่คนธรรมดาไม่สามารถท้าได้ จึงอยากวิงวอนให้ชาวบ้านที่ทราบเหตุการณ์
ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพ่ือช่วยกันรักษาผืนป่าไว้” นายบรรณรักษ์ กล่าว

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/527274)


