
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๕  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๕ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ระนอง : มอดไม้เหิมหนัก! ลักลอบตัดต้นตะเคียน เจ้าหน้าที่ตรวจพบ 
แต่ไร้เงาคนท าผิด (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

สระแก้ว : จ. สระแก้วระดมดับไฟไหม้ป่าบนเขาบ้านบะขมิ้น
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ขอนแก่น : ผู้ว่าฯ ขอนแก่นเตือนนกัล่า อย่าแอบขุดสมบัติของชาติ
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

นครศรีธรรมราช : นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างก้อนน้ ามันเกลื่อนหาด 
หาแหล่งที่มา (ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

นครราชสีมา : อ่างเก็บน้ าล าเชียงไกรตอนล่างแห้งขอด 
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

มอดไม้เหิมหนัก! ลักลอบตัดตน้ตะเคียน เจ้าหน้าที่ตรวจพบ แต่ไร้เงาคนท าผิด

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจพิสูจน์ทราบ การลักลอบ
แปรรูปไม้ในเขตพ้ืนที่ ต. กะเปอร์ อ. กะเปอร์ จ. ระนอง ตรวจพบการกระท้าความผิดกฎหมายตาม
พ.ร.บ. ป่าไม้ พบต้นไม้ตะเคียนทรายถูกโค่นล้มมาแปรรูป จ้านวน ๒ ต้น โดยมีการขนย้ายไม้แปรรูป
ออกไปแล้วบางส่วน จึงได้ท้าการตรวจยึดไม้ตะเคียนทรายที่เหลืออยู่ จ้านวน ๑ ท่อน ปริมาตร ๐.๕๔ 
ลบ.ม. และไม้ตะเคียนทรายที่ท้าการแปรรูปแล้ว แต่เตรียมรอการขนย้าย จ้านวน ๑๑ แผ่น 
ปริมาตร ๐.๒๖ ลบ.ม. อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบในครั้งนี้ไม่พบตัวผู้กระท้าความผิด เหตุ เกิด
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ากะเปอร์ เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึด และขนย้ายไม้ที่เหลืออยู่ออกมาจากป่า 
พร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้กระท้าความผิด ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดย
เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ จากนั้น จึงได้ประสานไปยังพนักงานสอบสวน สภ.กะเปอร์ เพ่ือ
ติดตามตัวผู้กระท้าผิดมารับโทษตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000018761)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างก้อนน้ ามนัเกลื่อนหาด หาแหล่งที่มา

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ก้อนน้้ามันถูกคลื่นสูงซัดเข้าเกยหาด
บริเวณชายหาดใน อ. หัวไทร โดยเฉพาะบ้านหน้าศาล บ้านแพรกเมือง บ้านฉิมหลา ต. เกาะเพชร 
อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช เป็นทางยาวตลอดแนวชายหาด และมีรายงานพบก้อนน้้ามัน
ลักษณะเดียวกันในชายหาด อ. ระโนด และ อ. สทิงพระ จ. สงขลาบางส่วน ซึ่งปรากฏการณ์นี้
สร้างความเสียหายให้แก่ระบบนิเวศชายหาด ท่ามกลางความสงสัยของชาวบ้านที่ท้าประมง เนื่องจาก
เป็นปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อมีคลื่นลมรุนแรง แต่ไม่เคยได้รับค้าตอบถึง แหล่งที่มา
ของก้อนน้้ามันดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ. ชุมพร น้าอุปกรณ์
เก็บตัวอย่างประกอบด้วย น้้าทะเลที่มีลักษณะคราบคล้ายน้้ามันลอยอยู่บนผิวน้้า รวมทั้งก้อนน้้ามัน
ที่ตกค้างอยู่บริเวณชายหาด เพ่ือน้าไปวิเคราะห์ทางเคมี หาแหล่งที่มาของก้อนน้้ามัน หรือแหล่ง
กิจกรรมที่ท้าให้ก้อนน้้ามันแพร่กระจายลงในทะเลจ้านวนมาก ตามลักษณะการพบตลอดแนวชายหาด
น.ส. ศิริลักษณ์ ลิ้มธนกุล นักวิชาการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง 
จ. ชุมพร ระบุว่า ยังไม่สามารถระบุก้อนน้้ามันมาจากกิจกรรมใด หรือมีโครงสร้างทางเคมีอย่างไร 
โดยตัวอย่างทั้งหมดจะน้าไปวิเคราะห์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพ่ิมเติมว่าเมื่อหลายปีก่อน
นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เก็บตัวอย่างก้อนน้้ามันลักษณะเดียวกัน ที่พบบริเวณ
หาดบ้านเราะ ต. กลาย อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช ไปวิเคราะห์ทางเคมี ระบุผลตัวอย่างว่า 
มีลักษณะทางโครงสร้างทางเคมีคล้ายน้้ามันดิบ ที่ถูกท้าให้โครงสร้างทางเคมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป
แต่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ ส้าหรับกรณีของเหตุการณ์ใน อ. หัวไทร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ออกมาปฏิเสธว่า ไม่มีแท่นขุดเจาะกลางทะเลแหล่งใดที่เกิดการรั่วไหล

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_607075)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. สระแก้วระดมดับไฟไหมป้่าบนเขาบ้านบะขมิ้น

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบรรพต สุกสี ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา จ. สระแก้ว อ้านวยการท้างานชุดเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และท้าแนวกันไฟอย่างต่อเนื่องบนเขา
บ้านบะขมิ้น ต. โคกปี่ฆ้อง อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว แม้ก่อนหน้านี้ได้ท้าแนวกันไฟไว้แล้ว 
แต่กระแสลมแรง ท้าให้ลูกไฟปลิวข้ามมาลุกไหม้พ้ืนที่อ่ืนอีก ๒๐๐ – ๓๐๐ ไร่ จึงต้องจัดเจ้าหน้าที่
จากหลายหน่วยงานเฝ้าระวังไว้บนเขา ๑๗ นาย และจะสับเปลี่ยนกันเข้าไปอีกชุด ขณะนี้มีก้าลัง
เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานประมาณ ๕๐ นาย นายบรรพตกล่าวว่า ช่วง ๒ – ๓ วัน ลมแรงมาก ไฟปะทุ
ข้ามแนวกันไฟที่ท้าไว้ แต่ตอนนี้คาดว่า จะสามารถกันไฟไม่ให้ลุกลามได้ และพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าไผ่
จะไหม้ไปตามแนวพื้นดิน ส่วนล้าต้นเป็นไผ่สด จะไหม้ยาก นอกจากมีกอไผ่แห้งตาย หากท้าแนวกันไฟ
ตามแนวพ้ืนดิน จะป้องกันการลามไปที่อ่ืน

นายบุญเชิด เจริญสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติปางสีดา สังกัด สบอ. ๑ (ปราจีนบุรี) กล่าวว่า 
เจ้าหน้าที่ได้สนธิก้าลังจากหลายหน่วย มีทั้งอุทยานแห่งชาติปางสีดาเขตจัดการที่ ๑ (ส่วนกลาง) 
ชุดปฏิบัติการที่ ๑ (ขุนดง ๑) ชุดปฏิบัติการที่ ๓ (ขุนดง ๓) ชุดปฏิบัติการที่ ๘ (คลองเกลือ) และชุด
ปฏิบัติการที่ ๙ (พระปรง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน และสถานีควบคุม ไฟป่า 
จ. ปราจีนบุรี เร่งสกัดไฟไหม้ป่าอย่างเต็มที่ เพราะไฟยังดับไม่สนิท และลุกไหม้เป็นจุดๆ

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e54a925e3f8e40af341b252)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อ่างเก็บน้ าล าเชียงไกรตอนล่างแห้งขอด

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกรตอนล่าง ต. บัลลังก์ 
อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา แห้งขอด ไม่เหลือน้้าให้ระบายน้้าลงสู่คลองน้้าได้ ท้าให้ ชาวบ้าน
ขาดแคลนน้้าใช้เพื่อท้าการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างหนัก กลายเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรต้อน
วัวควายลงไปกินหญ้า ชาวบ้านสามารถขับรถจักรยานยนต์ไปวิ่งอยู่บริเวณก้นอ่างเก็บน้้าได้ ปีนี้
ปริมาณน้้าฝนตกลงมาน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ท้าให้ไม่มีน้้าไหลลงอ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกรตอนล่างเลย 
ปริมาณน้้าจึงแห้งขอดจนหมด วิกฤตหนักในรอบ ๔๐ ปี ชาวบ้านในพ้ืนที่ไม่สามารถเพาะปลูกหรือ
ท้าการเกษตรได้ จึงพากันหวั่นวิตกว่า จะไม่มีน้้าใช้อุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้งปีหน้านี้ หากไม่มี
ฝนตกลงมา ท้าให้ชาวบ้านท้ายอ่างเก็บน้้าใน อ. โนนสูง และ อ. พิมาย ซึ่งบางต้าบลรับน้้าจากล้าน้้า
ล้าเชียงไกร ไม่มีน้้าใช้ และได้รับความเดือดร้อน

อ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกรตอนล่าง เป็นแหล่งน้้าดิบขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ ๘,๐๐๐ ไร่ มีต้นน้้าอยู่ที่
เทือกเขาเพชรบูรณ์ตอนล่าง ท้ายน้้าอยู่ที่ล้าตะคอง ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ ๔ ๖ ๑๐ และ ๑๖  ต. บังลังก์ 
อ. โนนไทย และสามารถกักเก็บน้้าได้ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบันไม่มีน้้าใช้การได้ ชาวบ้าน
หลายครัวเรือนในหลายต้าบลของ อ. โนนไทย โนนสูง และพิมายเดือดร้อน

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_607180)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นเตือนนักล่า อย่าแอบขุดสมบัติของชาติ

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. ขอนแก่น ประชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขุดค้นพบฟอสซิลสัตว์ในพ้ืนที่  ต . โพนเพ็ก อ. มัญจาคีรี 
จ. ขอนแก่น หลังพบว่า มีการขุดค้นพบรวมกว่า ๑๐ ชนิดที่มีความสมบูรณ์ และมีอายุรวมกว่า 
๑๐๐ ล้านปี นายสมศักดิ์กล่าวว่า ขณะนี้กรมทรัพยากรธรณียืนยันชัดเจนว่า จุดที่ค้นพบตั้งอยู่ในพ้ืนที่
บ้านห้วยหินเกิ้ง ต. โพนเพ็ก อ. มัญจาคีรี จ. ขอนแก่น ค้นพบหลักฐาน และร่องรอยของซาก
ดึกด้าบรรพ์ หรือฟอสซิล ทั้งหมด ๑๐ ชนิด ประกอบด้วยไดโนเสาร์ปากนกแก้ว ชิตตะโกซอรัส 
ไดโนเสาร์กินพืชจ้าพวกซอโรพอดคอยาว และหางยาว ไดโนเสาร์กินเนื้อจ้าพวกเทอโรพอด ขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ่ จระเข้ ฉลามน้้าจืด ปลาเลปิโดเทส หอยกาบคู่ไทรโกนิออยเดส สาหร่ายน้้าจืด 
รอยชอนไชของสัตว์ และไม้กลายเป็นหิน คณะท้างานวิจัยจากสิ่งที่ค้นพบ เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่
ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส้าคัญแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต ขณะนี้เริ่มมีคนทราบข่าวถึง
การขุดค้นพบดังกล่าวแล้ว และมีคนเดินทางเข้าไปชมอย่างต่อเนื่องทุกวัน จังหวัดได้ก้าชับไปยัง
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะทางอ้าเภอ อบต. ผู้น้าชุมชน และเจ้าหน้าที่ต้ารวจ ในการจัดเวรยาม
เฝ้าระวัง และร่วมกันสอดส่องดูแลทรัพย์สมบัติของชาติที่ขุดค้นพบ 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_607494)


