
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

ฉะเชิงเทรา : เฝ้าระวัง! พบช้างป่าโขลงใหญ่ ๒๐ เชือก พื นที่ ต. ลาดกระทิง อ. สนามชัยเขต
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

มุกดาหาร : พบไม้ผิดกฎหมาย
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

นครศรีธรรมราช : กรมควบคุมมลพิษยันน  าท่วมไม่มีของเสียไหลออก
จากบ่อขยะนครศรีธรรมราช (ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

กระบี่ : กระบี่วอนชาวประมงพื นบ้านหยุดใช้เครื่องท าการประมงผิดกฎหมาย  
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพษิยันน  าทว่มไม่มีของเสียไหลออกจากบอ่ขยะนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวน้ าท่วมบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จนเกิดความเสียหาย และกระแสน้ าได้พัดพาขยะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนภายนอกนั้น 
ส านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่  ๑๔ (สสภ .  ๑๔ สุราษฎร์ธานี )  ได้ประสานงานกับ เทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
เครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ ขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นจริง นายอรรถพล กล่าวว่า สสภ. ๑๔ ได้ลง
พื้นที่ตรวจสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวานน้ี (๔ ธ.ค.) พบว่า มีน้ าท่วม
ขังบริเวณอาคารช่ังน้ าหนักและอาคารส านักงาน ท าให้ไมส่ามารถน าขยะเข้าไปก าจัดในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยดังกล่าวได้ แต่ตัวสถานที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากน้ าท่วม และไม่มีขยะ ของเสีย น้ าเสีย
ไหลออกจากสถานที่ดังกล่าว เนื่องจากก่อนหน้านี้ ได้ท าการเสริมผนังคันดินรอบบริเวณให้สูงและ
แข็งแรงข้ึน ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการสูบน้ าที่ท่วมขัง
ออกจากบริเวณโดยรอบเพื่อให้ปริมาณน้ าในระบบบ าบัดน้ าเสียลดลง และน าน้ าชะขยะที่เกิดข้ึนไป
บ าบัดในระบบบ าบัดน้ าเสีย ซึ่ง สสภ. ๑๔ ได้เก็บตัวอย่างน้ ารอบบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมาตรวจ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ทั้งนี้ สถานการณ์
ปริมาณน้ าโดยรอบบริเวณสถานที่ก าจัดขยะได้ลดลงตามสภาพการลดลงของน้ ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้ 
“ส าหรับการตรวจสภาพระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า ระบบ
บ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนของ
เทศบาลเมืองปากพนัง ๒ แห่ง อบต. หูล่อง อ. หัวไทร ๒ แห่ง ระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียมีน้ าท่วมขัง 
ได้รับความเสียหาย ซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษจะร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินความเสียหาย และให้
ค าปรึกษาในการปรับปรุงต่อไป” นายอรรถพล กล่าว

ท่ีมา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region/line-today-region-595914)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

พบไม้ผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่สถานีเรอืมุกดาหารได้รับรายงานว่าจะมกีาร
ลักลอบน าสิ่งของผิดกฎหมายในพื้นที่ อ. หว้านใหญ่ จึงระดมก าลังตรวจตราตามจุดและเส้นทาง
ที่คาดว่าคนร้ายจะด าเนินการ กระทั่งกลางดึกเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. ที่บ้านบางทรายน้อย หมู่ที่ ๑ 
เจ้าหน้าที่พบกลุ่มชายฉกรรจ์ ๙ - ๑๐ คน ก าลังล าเลียงไม้ต้องสงสัยลงมาที่ตลิ่งริมฝั่งแม่น้ า โขง
จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ ก่อนที่กลุ่มชายฉกรรจ์จะทิ้งไม้แล้วว่ิงหลบหนีไปได้ เมื่อตรวจสอบพบว่า
เป็นไม้พะยูงชนิดท่อนและแปรรูปขนาดเล็กและใหญ่จ านวนมาก คาดเป็นไม้ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย 
เจ้าหน้าที่จึงน าของกลางทั้งหมดกลับไปตรวจสอบหาตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินการตามกฎหมายต่อไป

ท่ีมา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5468078)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เฝ้าระวัง! พบช้างป่าโขลงใหญ่ ๒๐ เชือก พื นที่ ต. ลาดกระทิง อ. สนามชัยเขต

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายหลิม สาธุชาติ อดีตนายก อบต. ท่าตะเกียบ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมชุดเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาช้างป่าและอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่า หมู่ที่ ๕ และ ๗ 
ต. ลาดกระทิง อ. สนามชัยเขต และหัวหน้าบริษัทสวนป่าลาดกระทิง เปิดเผยว่า พบช้างป่าโขลงใหญ่ 
บริเวณสี่แยกหอ ๑ บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๕ ต. ลาดกระทิง อ. สนามชัยเขต พิกัด 47P0773188E1494821N 
และเดินออกมาหากินอยู่ที่บริเวณหนองกกเหลี่ยม  หมู่ที่ ๔ บ้านวังหิน ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ 
พิกัด 47P0772876E1492138N ได้ท าการผลักดันออกจากพื้นที่ โดยช้างป่าเคลื่อนตัวออกหากินบริเวณ
สวนป่า บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๕ ต. ลาดกระทิง อ. สนามชัยเขต พิกัด 47P0771563E1491821N ช้างป่า
พักอาศัยบริเวณสวนป่า พิกัด 47P0770243E1492016 จึงเฝ้าระวังคอยติดตามดูพฤติกรรม พร้อมผลักดัน
กลับเข้าป่าเพื่อป้องกันไม่ให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนท าลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ส่วนชุด
เฝ้าระวังช้างป่าชุดที่ ๒ ได้เฝ้าระวังช้างป่าบริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าช้างป่า หลังต้นน้ าภูไท
ในพื้นที่ อ. ท่าตะเกียบ พิกัด 47P0786824E1498416N ไม่พบช้างป่าออกหากินในพื้นที่ เหตุการณ์ปกติ
และจัดก าลังเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไป

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/202312)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กระบี่วอนชาวประมงพื นบา้นหยุดใช้เครือ่งท าการประมงผดิกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ ถ. ท่าเรือ
ต. ไสไทย อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ นายสิทธิพล เมืองสง ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเลกระบี่ พร้อมก าลังเจ้าหน้าที่พนักงานประมงปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่
กองตรวจการประมง ได้ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการท าการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง บริเวณ
ชายฝั่ งทะเล อ .  อ่าวลึก  จ .  กระบี่ สามารถจับกุมผู้ ต้องหากระท าความผิด จ านวน ๒ คน คือ
นายอรรถพล สิงห์โตร์ อายุ ๒๔ ปี ชาว จ. กระบี่ และนายบรรเจิด เนียมสุระ อายุ ๔๒ ปี ชาว จ. ระยอง 
ระหว่างน าเรือท าการประมงด้วยเครื่องมือประมงประเภทโป๊ะ อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านบากัน หมู่ที่ ๒ 
ต. อ่าวลึกน้อย อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ พร้อมของกลาง ได้แก่ (๑) เรือหัวโทง ช่ือ ป. ลูกโทง หมายเลขทะเบียน 
๖๓๕๒๑๑๗๔๗ ขนาดความกว้าง ๑.๘๔ เมตร ยาว ๙.๘๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ขนาด ๓.๒ ตันกรอส 
จ านวน ๑ ล า (๒) เครื่องยนต์ ๔ สูบ ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขเครื่อง 051045A จ านวน ๑ เครื่อง (๓) เครื่องมือ
ประมงประเภทโป๊ะ จ านวน ๑ ปาก (๔) สัตว์น้ าเบญจพรรณขนาดเล็ก ประมาณ ๑๐ กิโลกรัม (สภาพเน่าเสีย
ได้ท าลายโดยฝังกลบ) เจ้าหน้าทีจ่งึแจ้งข้อกล่าวหา ใช้เครื่องมือประมงประเภทโป๊ะท าการประมงในที่จับสัตว์
น้ า ซึ่งเป็นการฝา่ฝืนประกาศคณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดกระบี่ เรื่อง ก าหนดเครื่องมือท าการประมง 
วิธีการท าการประมง และพื้นที่ท าการประมง ที่ห้ามใช้ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑ (๑๐) 
มีความผิดตามมาตรา ๗๑ (๑) มีบทก าหนดโทษตามมาตรา ๑๔๗ และ ๑๖๙ แห่งพระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับแก้ไข พ.ศ. ๒๕๖๐ มีโทษปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าหน้าที่จึงได้ท า
บันทึกการจับกุมและน าส่งพนักงานสอบสวน สภ. อ่าวลึก เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

(มีต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กระบี่วอนชาวประมงพื นบา้นหยุดใช้เครือ่งท าการประมงผดิกฎหมาย (ต่อ)

นายสิทธิพล เมืองสง ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลกระบี่ กล่าวว่า เครื่องมือ
ประมงประเภทโป๊ะ เป็นเครื่องมือท าลายล้างสัตว์น้ าทุกชนิด เป็นการท าประมงโดยการกินพื้นที่
ของเครื่องมือท าการประมงชนิดอื่น มีความผิดตามพระราชก าหนดการประมงมีโทษปรบัตั้งแตแ่ต่ ๑๐,๐๐๐ -
๑๐๐,๐๐๐ บาท โทษค่อนข้างจะแรง เพราะฉะนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน จ. กระบี่ 
หันมาท าการประมงที่ถูกกฎหมาย เพื่อช่วยกันบริหารทรัพยากรสัตว์น้ าร่วมกัน ซึ่ง จ. กระบี่ มีความสมบูรณ์
ทางทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรสัตว์น้ ามากมาย เป็นเมืองท่องเที่ยว และควรหันมาท าการประมงที่
ถูกต้องตามกฎหมายกันดีกว่า เพื่อคนกระบี่ของเรา 

ท่ีมา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/536683)


