
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ล าปาง : ขบวนการไม้เถื่อนตัดสักทอง และตั้งโรงเล่ือยเย้ยกฎหมายกลางป่าเมืองเถิน
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

นราธิวาส : น้ าทะลักท่วมเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกระลอก ๒
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

นครราชสีมา : ชาวนาโคราชลอบเผาตอซังข้าว ท า PM 2.5 พุ่งสูง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

สมุทรสาคร : เก็บซากกะโหลกวาฬ ๒,๐๐๐ ปี ย้ายไปพิพิธภัณฑ์ ๗ ธ.ค.
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวนาโคราชลอบเผาตอซังข้าว ท า PM 2.5 พุ่งสูง

เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าวในพื้นที่ ต. หินดาด 
อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา ไฟไหม้ตอซังข้าว และเกิดควันลอยข้ึนท้องฟ้าปกคลุมทั่วบริเวณ 
ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ แม้ว่าทางจังหวัดนครราชสีมาประกาศรณรงค์ให้ชาวนาในพื้นที่
หยุดเผาตอซัง เพื่อลดปัญหาฝุน่ละอองขนาดเล็ก และมีมาตรการข้ันเด็ดขาด แต่พบการลักลอบเผาอยู่ 
จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า ก้านัน และผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจ้า
หมู่บ้าน ขอความร่วมมือชาวนาทุกหมู่บ้านงดเผาตอซัง และงดเผาไร่อ้อยตามนโยบายของภาครัฐ 
แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ยังพบชาวนาหลายรายลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าวในเวลากลางคืน 
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจของเจ้าหน้าที่

ท่ีมา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_834903)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เก็บซากกะโหลกวาฬ ๒,๐๐๐ ปี ย้ายไปพิพิธภัณฑ์ ๗ ธ.ค.

เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมคณะลงพื้นที่
ส้ารวจบ่อซากวาฬ ๒,๐๐๐ ปี เนื้อที่  ๔๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๕ ต. อ้าแพง อ . บ้านแพ้ว จ . สมุทรสาคร 
เพื่อตรวจสอบการเก็บกู้ซากวาฬช้ินสุดท้าย ซึ่งเป็นส่วนหัวกะโหลกยาว ๓ ม. น.ส. พรรนิภา แซ่เทียน 
นักธรณีวิทยาช้านาญการ กองคุ้มครองซากดึกด้าบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณีเปิดเผยว่า เพื่อไม่ให้
กระดูกสัมผัสกับอากาศนาน จึงขนย้ายไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 
จ. ปทุมธานี ในวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๓ เพื่อถอดเฝือก ท้าความสะอาด เคลือบสารเคมใีห้ทนต่อการเก็บรกัษา 
และศึกษาวิจัย การค้นพบซากวาฬบ่งบอกว่า บริเวณนี้เมื่อ ๒,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ ปีที่แล้ว เคยเป็นทะเล
มาก่อน และซากที่พบมีความสมบูรณ์ที่สุดถึงร้อยละ ๙๐ 

ท่ีมา: เดลินิวส์ออนไลน์
(https://dailynews.co.th/regional/810780)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น้ าทะลักท่วมเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกระลอก ๒

เมื่อวันที่  ๔ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักใน ๑๓ อ้าเภอของ จ . นราธิวาส 
ท้าให้ระดับน้้าในแม่น้้าสุไหงโกลกเพิ่มขึ้น และล้นตลิ่งเข้าท่วมถนน บ้านเรือนประชาชนที่อยูร่ิมแม่น้้า 
และพื้นที่ลุ่มต่้าในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเป็นรอบที่ ๒ ต. สุไหงโกลก และ ต. มูโน๊ะ โดยเฉพาะ
ชุมชนหัวสะพาน ชุมชนท่าโรงเลื่อย ชุมชนท่าประปา ชุมชนโต๊ะอาแว และชุมชนบือ เร็ ง
รวม ๓๔๕ ครัวเรือน มีน้้าท่วมสูง ๖๐ – ๘๐ ซม. ท้าให้ชาวบ้านกว่า ๑,๓๐๐ คนเดือดร้อน 
หากจะออกไปท้างาน ไปโรงเรียน หรือไปซื้ออาหารต้องใช้เรือเป็นพาหนะเท่านั้น กรมชลประทาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งระบบระบายน้้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ท่ีมา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/regional-595251)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ขบวนการไม้เถ่ือนตดัสักทอง และตั้งโรงเลือ่ยเย้ยกฎหมายกลางป่าเมืองเถิน

เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าสายตรวจชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ชุดที่ ๑ 
พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ ติดล้าห้วยแม่เ ต๋ิน ป่าท้ายหมู่บ้านสบเต๋ิ น หมู่ที่  ๓ 
ต. แม่ถอด อ. เถิน จ. ล้าปาง หลังได้รับแจ้งจากพลเมอืงดีว่า มีกลุ่มมอดไม้เข้าไปลกัลอบตัดต้นสักทอง
ในป่า และแปรรูปไม้ในพื้นที่ติดล้าห้วยสบเติ๋นแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย เจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปจุด
เกิดเหตุ เพื่อไม่ให้กลุ่มมอดไม้เห็น แต่ระหว่างใกล้ถึงเป้าหมายกลุ่มมอดไม้ที่จัดคนดูต้นทางตาม
เส้นทางเดิน และล้าห้วย พบเจ้าหน้าที่ และส่งสัญญาณแจ้ง ท้าให้กลุ่มมอดไม้ที่เป็นชายทั้งหมด
ประมาณ ๗ คน ทิ้งของกลางในพื้นที่เกิดเหตุ ว่ิงหลบหนีเข้าไปในป่าได้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่น้าก้าลังเข้า
ตรวจสอบในพื้นที่ พบอุปกรณ์แท่นเลื่อย ใบเลื่อย เครื่องยนต์ ไม้สักแปรรูปกว่า ๓๐๐ แผ่นเหลี่ยม 
และท่อนไม้สักทองขนาดใหญ่ ๒ ท่อน ความยาว ๖ ม. เส้นรอบวง ๒.๕๐ ม. ตรวจยึดของกลาง
ทั้งหมด และเก็บดีเอ็นเอในที่เกิดเหตุ ก่อนล้าเลียงไม้ และของกลางทั้งหมด ข้ึนรถน้าส่ง ร.ต.อ. อุดม 
ตาใจ รองสารวัตรสอบสวนเวร สภ. เถิน ด้าเนินคดีตามกฎหมาย และประสานเจ้าหน้าที่ต้ารวจพิสูจน์
หลักฐาน ๕ ล้าปาง ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานมัดตัวผู้กระท้าผิดต่อไป

ท่ีมา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/96300000124436)


