
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ านวน 9 แห่ง ได้แก่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน

- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย    ๑   รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑   รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ : เพ่ิมศักยภาพก าจัดขยะติดเชื อ หลังพบตกค้าง
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

ตาก : น  าป่าทะลัก “อุ้มผาง” หนักสุดรอบ ๑๐ ปี 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ปราจีนบุรี: กระทิงป่าอุทยานฯ ทับลาน ถูกไฟช็อตที่เสาไฟส่องสว่างริมทาง สาย ๓๐๔
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เพ่ิมศักยภาพก าจัดขยะติดเชื อ หลังพบตกค้าง

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ได้เกิดปัญหาขยะติดเชื้อตกค้างจ านวนมาก
ในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๖๓ 
จนถึงปัจจุบัน ท าให้มขียะติดเชื้อเพ่ิมข้ึนทั้งที่มาจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และ
การรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation) ซึ่งจ านวนขยะติดเชื้อดังกล่าว เกินศักยภาพของเตาเผาขยะทั้ง
ประเทศที่มีอยู่  นอกจากนี้  ยังพบว่าเกณฑ์ภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะติดเชื้อที่มีอยู่
ยังไม่เอ้ืออ านวยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการก าจัดขยะติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม
เท่าทันสถานการณ์ จึงท าให้มีขยะติดเชื้อตกค้างอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ จ านวนมาก เพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน นายกฯ จึงมีข้อสั่งการให้หน่วยงานเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้โดยด่วน เพ่ือให้โรงงาน
อุตสาหกรรมและโรงงานผลิตไฟฟ้าสามารถขออนุญาตใช้ขยะติดเชื้อเป็นเชื้อเพลิงได้ ท าให้ขยะติดเชื้อ
ที่ตกค้างหน้าเตาเผาถูกน าไปเผาท าลายให้หมดไป รวมถึงให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งออก
กฎกระทรวง ประกาศ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เช่น พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   พ.ร.บ. การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้สามารถ
หาแหล่งรับก าจัดขยะติดเชื้อและจัดหายานพาหนะขนส่งขยะติดเชื้อเพ่ิมมากขึ้น 

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/politics/news_2957716)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กระทิงป่าอุทยานฯ ทับลาน ถูกไฟช็อตที่เสาไฟสอ่งสว่างริมทาง สาย ๓๐๔

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ได้รับแจ้งจาก
ชาวบ้านว่า กระทิงป่าขนาดใหญ่ถูกไฟช็อตตายริมถนนสาย ๓๐๔ ก่อนถึงจุดสกัดบ้านผางาม หลังรับ
แจ้งจึงเดินทางลงพ้ืนที่ตรวจสอบ โดยพบกระทิงป่าขนาดใหญ่นอนตาย สภาพพิงเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ริมถนน และไม่พบบาดแผลตามตัว จึงประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ .วังขอนแดง และทีมสัตวแพทย์
ของอุทยานฯ ร่วมลงพ้ืนที่ชันสูตรการตาย เบื้องต้น ทีมสัตวแพทย์ได้เจาะเลือดและตัดชิ้นเนื้อ
บางส่วนเพ่ือน าไปเข้าห้องแล็ป โดยมีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ จ านวน ๑๕ นาย น ารถบรรทุก ๖ ล้อเข้าท าการ
เคลื่อนย้ายกระทิงไปฝังท าลาย สาเหตุการตาย น่าจะเกิดจากกระทิงเดินมาถึงจุดเกิดเหตุ และล าตัว
สัมผัสเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นเหล็กและมีสายไฟอยู่ด้านนอก และเชื่อว่าน่าจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ก่อนแล้ว 
โดยกระทิงป่าตัวดังกล่าวเป็นกระทิงเพศผู้ อายุ ๑๕ - ๑๗ ปี น้ าหนักราว ๘๐๐ กิโลกรัม

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9640000095283)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าป่าทะลัก “อุ้มผาง” หนักสุดรอบ ๑๐ ปี 

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้านี้มีฝนตกหนักที่แนว
ชายแดนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะพื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ท าให้น้ าป่าไหลทะลักจนล้นตลิ่งล าห้วย
อุ้มผาง เข้าท่วมรีสอร์ตหลายแห่งที่สร้างติดล าห้วย เขตบ้านใหม่ท่าแพ หมู่ ๖ ต. อุ้มผาง และ
บ้านเรือนของประชาชนนับร้อยหลังคาเรือน กระแสน้ าป่าสีแดงขุ่นไหลด้วยความเร็วสูง เสียงดังก้อง
ทั่วหมู่บ้านกลางดอย พัดบ้านเรือนขนาดเล็กของชาวบ้านหลายหลังหายไปกับกระแสน้ าป่า บ้านบาง
หลังที่สร้างติดแนวล าห้วยแม้จะต้านทานความแรงของน้ าป่าได้ แต่ก็ถูกน้ าท่วมเกือบถึงหลังคา ส่วน
สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่เลี้ยงไว้ติดแนวล าห้วยอุ้มผาง ไม่สามารถขนย้ายหนีน้ าป่าได้ทัน จนถูกน้ าป่า
พัดสัตว์เลี้ยงหายไปหลายตัว รวมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านจมน้ าไปหลายคัน 
เนื่องจากขนย้ายหนีน้ าไมท่ัน ด้าน นายสเดชชัย สุวรรณจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลอุ้มผาง กล่าวว่า 
น้ าท่วมอ าเภออุ้มผางในครั้งนี้หนักสุดในรอบกว่า ๑๐ ปี ขณะนี้ทีมเคลื่อนที่เร็วของเทศบาลต าบล
อุ้มผาง ฝ่ายปกครองอ าเภออุ้มผาง และหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอ าเภออุ้มผางก าลังเร่งน าเรือนับสิบล าออกไป
อพยพชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านเขตพ้ืนที่เสี่ยง ๓ จุด แต่การช่วยเหลือค่อนข้างยากล าบาก เนื่องจากฝน
ยังคงตกหนัก และระดับน้ าเพ่ิมสูงทุกชั่วโมง ท าให้ต้องตัดกระแสไฟฟ้าทั้งอ าเภออุ้มผางเป็นการ
ชั่วคราว

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9640000095213)


