
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก  ๑  รายการ

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

กาญจนบุรี : ช่างใจกล้า! ตัดต้นสักทองเกลื่อนหนา้ศาลาประชาคมบ้านบนเขาแก่งเรียง
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ขอนแก่น : นักท่องเที่ยวแห่! ปักหมุดเยือนโลกล้านปีที่ภูเวียงเมืองเก่า
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ตรัง : ตรังอ่วมหนัก! ท่วมสูงต่อเนื่อง ครึ่งหม่ืนครัวเรือนจมใต้บาดาล
มิดหลังคา หนักสุดรอบ ๑๐ ปี  (ข้อมูล : มติชนออนไลน์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ตรังอ่วมหนัก! ท่วมสูงต่อเนื่อง ครึ่งหมื่นครัวเรือนจมใต้บาดาลมิดหลังคา หนักสุดรอบ ๑๐ ปี

เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้้าท่วม บริเวณคลองช้าง ริมถนนสายตรัง -
สเิกา เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ได้น้าเอาเครื่องจักรกลหนัก รวมทั้งเครื่องสูบน้้าขนาดใหญ่ มาท้าการ
สูบน้้าเพื่อผลักดันให้น้้าจากแม่น้้าตรัง ไหลออกสู่ปากน้้าทะเลกันตังได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน หลังมวล
น้้าจ้านวนมากจากพื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช ไหลบ่าลงมา ท้าให้พื้นที่ด้านเหนือคลองช้าง ซึ่งได้แก่
ต. หนองตรุด นาตาล่วง และนาโต๊ะหมิง ขณะเดียวกันน้้าจากแม่น้้าได้ไหลเข้าท่วมโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรัง ซึ่งอยู่บริเวณริมแม่น้้าตรัง ระดับน้้าท่วมสูงต้ังแต่ ๒๐ - ๕๐ 
เซนติเมตร และยังมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงข้ึน ส่วนบริเวณพื้นที่ ต. บางรัก อ. เมืองตรัง น้้าได้ไหลเข้าท่วม
แล้วทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน ส้าหรับพื้นที่หนักสุดใน ต. บางรัก คือ หมู่ที่ ๔ น้้าได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชน  และระดับน้้าเพิ่มสูงข้ึนกว่า ๓ เมตร ท้าให้บ้านเรือนชาวบ้านถูกน้้าท่วมถึงหลังคาบ้าน 
จ้านวนมากกว่า ๑๐ หลัง ขณะที่พื้นที่รับน้้าใน ๖ ต้าบล ในอ้าเภอเมือง ได้แก่ ต. นาตาล่วง บางรัก 
นาท่ามใต้ หนองตรุด นาโต๊ะหมิง และ ๓ ต้าบลใน อ. กันตัง คือ ต. ควนธานี บางหมาก และโคกยาง 
มีน้้าท่วมเพิ่มสูงข้ึนจากเมื่อวานนี้ ตั้งแต่ ๒ - ๓ เมตร บ้านเรือนกว่า ๓๐ หลังคาเรือนถูกน้้าท่วมถึง
หลังคาบ้าน ซึ่งกระแสน้้าที่ท่วมยังคงไหลเช่ียวกรากอย่างต่อเนื่อง

(มีต่อ)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ตรังอ่วมหนัก! ท่วมสูงต่อเนื่อง ครึ่งหม่ืนครัวเรือนจมใต้บาดาลมิดหลังคา หนักสุดรอบ ๑๐ ปี (ต่อ)

ด้านนายสุวัฒน์ นพคุณ อายุ ๖๓ ปี ชาวบ้านหมู่ที่ ๔ ต. บางรัก กล่าวว่า น้้ามาอย่างรวดเร็ว
ซึ่งเข้าท่วมเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ ธ.ค. ที่ผ่านมา และน้้าได้เพิ่มสูงข้ึนตลอดเวลา เพราะน้้า
เหนือไหลมาสมทบจ้านวนมาก และพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แอ่งกระทะ น้้าจะท่วมขังอยู่อีกยาวนาน และ
จะขังอยู่เป็นเวลากว่า 10 วัน หรือครึ่งเดือน ขณะที่นางสมบัติ สุกกล่้า อายุ ๕๙ ปี ซึ่งมาอาศัยอยู่ในที่
พักพิงกล่าวว่า บ้านตนเองจมน้้าไปแล้วท่วมมิดหลังคา ได้อพยพกันมากว่า ๓๐ ชีวิต มาอยู่ที่พักพิง 
สิ่งที่ล้าบากตอนนี้ คือ น้้าดื่ม น้้าอาบ และสัตว์มีพิษ คิดว่าคงอีกหลายวัน หรือครึ่งเดือนน้้าถึงจะลดลง 
รอบนี้น้้ามาเยอะมาก และมารวดเร็วมาก ที่ผ่านมาน้้าท่วมบ้านมาแล้วหลายครั้ง 

โดยสถานการณ์น้้าท่วมทั้ง ๖ อ้าเภอใน จ. ตรัง คือ อ. รัษฎา นาโยง ห้วยยอด วังวิเศษ กันตัง
และเมืองตรัง พื้นที่ตอนบน ได้แก่ อ. รัษฎา และนาโยง เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ยกเว้นพื้นที่ท้าย
น้้า ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้้าตรัง หลายต้าบลยังอ่วมหนัก แม้ฝนหยุดตกมาแล้ว ๓ วัน แต่เนื่องจากมวลน้้า
ก้อนใหญ่จาก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช ไหลลงมาสมทบกับน้้าป่าจากเทือกเขาบรรทัด ท้าให้พื้นที่
ตอนล่างซึ่งอยู่ติดกับแม่น้้าตรัง มีน้้าท่วมสูงข้ึนมากในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา โดยสถานการณ์น้้าท่วมยัง
ขยายวงกว้าง และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๖ อ้าเภอ ๒๙ ต้าบล ๔ ชุมชน ๑๔๑ หมู่บ้าน 
๕,๖๐๒ ครัวเรือน

ท่ีมา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/region/news_2474771)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

นักท่องเที่ยวแห่! ปักหมุดเยือนโลกลา้นปทีี่ภูเวียงเมืองเกา่

เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เวทีคุ้มศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ 
ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จ. ขอนแก่น ประจ้าปี ๖๓ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น เป็นประธานพิธีมอบตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย ให้แก่เครือข่ายอุทยานธรณีขอนแกน่ 
เพื่อเป็นการประกาศถึงความส้าเร็จของอุทยานธรณีขอนแก่น ในการก้าวสู่อุทยานธรณีระดับประเทศ ให้
ชาวขอนแก่นรับทราบและร่วมกันภาคภูมิใจ รวมถึงเป็นการแสดงความช่ืนชมต่อเครือข่ายอุทยานธรณี
ขอนแก่นทุกคน โดยมีนางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายวิรัตน์ นาคนชม ผู้อ้านวยการส้านักการช่าง อบจ. ขอนแก่น นาย
สุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ผู้แทนผู้น้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
เครือข่ายอุทยานธรณีขอนแก่น ร่วมรับมอบ

นางพัฒนาวดี กล่าวว่า ค้าว่า “อุทยานธรณี” อาจฟังดูเป็นเรื่องใหม่ แต่ส้าหรับชาวขอนแก่น รู้จัก
และมีความคุ้นเคยกับ “ไดโนเสาร์” เป็นอย่างดี เพราะมีการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์เป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย ณ หุบเขาภูเวียง ต้ังแต่ปี ๑๙ จนปัจจุบัน มีการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธ์ุใหม่ของโลกถึง ๕ 
สายพันธ์ุ ประกอบด้วย (๑) ภูเวียงโกชอรัส สิรินธรเน่ (น้องโย่ง) (๒) สยามไทรันนัส อิสานเอนซิส (น้องดุ) 
(๓) สยามโมชอรัส สุธีธรนิ (น้องแข่) (๔) กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (น้องเปรียว) และ (๕) ภูเวียงเวเนเตอร์ 
แย้มนิยมมิ (น้องแร็พ) นอกจากนั้น ยังค้นพบฟอสซิลสัตว์ดึกด้าบรรพ์ในยุคครีเทเซียส หรือ ๑๓๐ ล้านปี
ก่อน เป็นจ้านวนมาก ได้แก่ หอยสองฝา จระเข้ ฉลาม และปลาเกล็ดแข็ง เป็นต้น

(มีต่อ)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

นักท่องเที่ยวแห่! ปักหมุดเยือนโลกลา้นปทีี่ภูเวียงเมืองเกา่ (ต่อ)

อุทยานธรณีโลก หรือ Global Geopark เป็นโครงการขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่อันเป็นแหล่ง
ธรณีวิทยาที่มีคุณค่าในระดับโลก ให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา โดยมีหลักการ
ส้าคัญ ได้แก่ การพัฒนาจากล่างข้ึนบน โดยให้ความส้าคัญกับชุมชน การสร้างเครือข่าย และการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ตัวช้ีวัดการเป็นอุทยานธรณีระดับโลก ๕ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ธรณีวิทยาและ
ภูมิประเทศ (๒) การบริหารจัดการ (๓) การสื่อสารและการให้ความรู้ (๔) การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และ
(๕) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นางพัฒนาวดี กล่าวด้วยว่า ส้าหรับ “อุทยานธรณีขอนแก่น” หรือ “ขอนแก่นจีโอปาร์ค” 
ประกอบด้วยพื้นที่ อ. เวียงเก่าและภูเวียง จ. ขอนแก่น จัดตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี ๖๑ การ
ขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น ซึ่งภาคีเครือข่ายอุทยานธรณีขอนแก่นได้ร่วมกันด้าเนินการและยื่นขอ
ประเมินเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ตามที่มีผู้เช่ียวชาญมาตรวจประเมินในพื้นที่ในช่วงเดือน ก.ค.
ที่ผ่านมา จนประสบความส้าเร็จไปอีกข้ัน คือ การได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและผู้บริหารอุทยานธรณีขอนแก่น ได้ไปรับรางวัลอุทยานธรณีประเทศไทย 
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ ๔ ธ.ค. 
ที่ผ่านมา

ด้านนายสมศักดิ์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การประกาศรับรองเป็นอุทยานธรณี
ระดับประเทศน้ัน ใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกันกับการประเมินอุทยานธรณีโลก ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริม
การอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดต้ังอุทยานธรณี ก้าหนดให้มีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
โดยอุทยานธรณีขอนแก่นได้ผ่านการประเมินด้วยคะแนนร้อยละ ๘๐ ท้าให้ขอนแก่นมีความพร้อมที่จะก้าว
ต่อไปในการขอรับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลก ตามปฏิทินการรับสมัครของยูเนสโก ก้าหนดให้ยื่น
หนังสือแสดงเจตจ้านงภายในวันที่ ๑ ก.ค. ของทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของทุกภาคส่วนของจังหวัด
ขอนแก่นต่อไป

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/214919)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ช่างใจกล้า! ตัดต้นสักทองเกลื่อนหนา้ศาลาประชาคมบา้นบนเขาแกง่เรยีง

เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ จ้านงสิริศักดิ์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) นายพีรวัฒิ สิโรตม์พิพัฒ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ นายเชาวลิต คงข้า
หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่  อว. ๓ (ถ้้าพระธาตุ) น้าก้าลังเข้าตรวจสอบบริเวณหน้าศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านบนเขาแก่งเรียง ต. ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี หลังรับแจ้งว่ามีการ
ลักลอบตัดไม้สักทองบริเวณดังกล่าว ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติ เอราวัณ เมื่อก้าลัง
เจ้าหน้าที่ไปถึง และตรวจสอบบริเวณหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน พิกัด UTM ที่ 0508463E 1542519 N 
(WGS 84) พบต้นสักทองขนาดใหญ่ อายุหลายสิบปีถูกตัดโค่น จ้านวน ๖ ต้น เจ้าหน้าที่จึงกระจายก้าลัง
เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวร่วมกับนายส้าราญ สุนทราลัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านบนเขาแก่งเรียง และนาย
จุมพล วันทอง ประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านบนเขาแก่ง เรียง พบว่า ต้นไม้ที่ ถูกตัด คือ ต้นสักทอง
(Tectonagrandis) มีลักษณะใหม่ จ้านวน ๖ ต้น ถูกตัดออกเป็นท่อนๆ สามารถใช้เป็นสินค้าได้ จ้านวน 
๔ ท่อน รวมปริมาตรไม้ทั้งหมด ๑.๔๘ ลูกบาศก์เมตร ตรวจสอบโดยรอบพบร่องรอยการท้าไม้ ตัดไม้ โค่นไม้ 
ค่าเสียหายของรัฐ จ้านวน ๘๘,๘๐๐ บาท คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบไม้ที่ถูกตัดดังกล่าว เป็น
ชนิดไม้สัก (Tectonagrandis) ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ไม่
ปรากฏรูปรอยดวงตราของพนักงานเจ้าหน้าที่ตีประทับไว้ที่หน้าตัด หรือหน้าเขียงไม้ทุกท่อนแต่อย่างใด 
ประกอบกับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการอนุญาตให้ท้าไม้โดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ลักษณะที่ตรวจ
พบ เป็นรูปแบบหนึ่งของการท้าไม้ ซึ่งเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ และไม้สักของกลางจ้านวนดังกล่าว สามารถ
น้ามาเป็นสินค้าได้ คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ดังกล่าวไว้ และขนย้ายมาเก็บรักษาไว้ที่
ท้าการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ

(มีต่อ)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ช่างใจกล้า! ตัดต้นสักทองเกลื่อนหนา้ศาลาประชาคมบา้นบนเขาแกง่เรยีง (ต่อ)

จากการสอบสวนเบื้องต้น นายส้าราญ สุนทราลัย ผู้ใหญ่บ้าน และนายจุมพล วันทอง ประธานกองทุน
หมู่บ้าน บ้านบนเขาแก่งเรียงให้การว่า มีนักการเมืองท้องถ่ินระดับสูงในพื้นที่ เป็นผู้ตัดโค่นไม้สักต้นดังกล่าว 
โดยว่าจ้างคนงานในหมู่บ้าน เข้ามาท้าการตัดโค่นไม้สักทั้ง ๖ ต้นดังกล่าว โดยอ้างว่าจะด้าเนินการพัฒนา
เส้นทางเข้าศาลาประชาคม โดยการกระท้าดังกล่าว ไม่มีการขออนุญาต หรือน้าเสนอขอความคิดเห็นจาก
ผู้น้าชุมชน และราษฎรในพื้นที่แต่อย่างใด รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานฯ เอราวัณ คณะพนักงาน
เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันท้าบันทึกเรื่องราว พร้อมไม้สักของกลาง จ้านวน ๔ ท่อน น้าส่งพนักงานสอบสวน
สถานีต้ารวจภูธรศรีสวัสดิ์ เพื่อด้าเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระท้าผิด และบุคคลที่เกี่ยวข้องมา
ด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/214922)


