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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

กรุงเทพฯ : ๖ มลพิษในอากาศที่อันตรายต่อชาวโลก
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ศรีสะเกษ : เจ้าหน้าที่ตะลึง! พบไม้ตะเคียนทองถูกโค่น ๓๔ ต้น
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส)์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พังงา : พบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่เกาะคอเขา จ. พังงา
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)
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พบเต่ามะเฟอืงขึ้นวางไข่เกาะคอเขา จ. พังงา

เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ และ
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับแจ้งจากนายสมบูรณ์ แก้วงาม 
ชาวบ้านเกาะคอเขา พบร่องรอยการข้ึนมาวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดบ้านนอกนา หมู่ที่ ๒
ต. เกาะคอเขา อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบเป็นร่องรอยของแม่เต่ามะเฟือง 
ตรวจวัดความกว้างของรอยพายคู่หน้าได้ ๑๘๐ เซนติเมตร ขนาดความกว้างของอก ๙๐ เซนติเมตร 
และได้ขุดค้นหาไข่เต่ามะเฟืองจนพบที่ขนาดความลึก ๖๕ เซนติเมตร วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของไข่ ๕ เซนติเมตร ตรวจสอบต้าแหน่งที่วางไข่ อยู่ในช้ันทรายละเอียดมาก ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการฟักไข่เต่า จึงประสานไปยังนักวิชาการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
ตอนบนมาให้ค้าแนะน้าในการดูแล เจ้าหน้าที่ได้ท้าการกลบหลุม จัดท้าคอกป้องกันไข่เต่าเพื่อป้องกัน
อันตราย เฝ้าดูแลให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีอัตราการฟักสูง และปล่อยลูกเต่ามะเฟือง
ลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยต่อไป

ท่ีมา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-598432)
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เจ้าหน้าที่ตะลึง! พบไม้ตะเคียนทองถูกโคน่ ๓๔ ต้น

เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณป่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือช่องตามี 
ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยศาลาซ้อนทับเขตป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี “ป่าฝั่งซ้ายห้วย
ศาลา” ท้องที่ ต. ดงรัก อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ ๖๐๐ เมตร 
พิกัด UTM ๔๘ P ๔๑๐๑๒๓ E ๑๕๘๘๐๒๓ N คณะเจ้าหน้าที่ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ 
(อุบลราชธานี) เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยศาลา (ชุด Smart Patrol) อ้านวยการโดย นายชัยวัฒน์
ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ ร่วมกับนายอรรถพล อรรคบุตร นายอ้าเภอ
ภูสิงห์ พอ. พยัคฆพล คุ้มแสง รอง.ผบ.ฉก. ๓ กองก้าลังสุรนารี ได้ตรวจพบไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่ 
จ้านวน ๑๓ ต้น ไม้กระบาก จ้านวน ๑ ต้น รวม ๑๔ ต้น ถูกตัดโค่นและแปรรูปด้วยเลื่อยโซ่ยนต์
กองรวมกันอยู่ เจ้าหน้าที่จึงได้ท้าการตรวจสอบ พบว่า มีไม้รวมทั้งสิ้น จ้านวน ๓๔ ท่อน/เหลี่ยม 
ปริมาตร ๖๑.๖๗ ลูกบาศก์เมตร มูลค่าประมาณ ๒ ล้านบาท จึงได้ท้าการตรวจยึดไม้ตะเคียนทองและ
ไม้กระบากทั้งหมดเอาไว้ โดยไม่พบตัวผู้กระท้าผิดแต่อย่างใด

นายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยศาลา เปิดเผยว่า จากการที่ได้ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครอง อ. ภูสิงห์ ตรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบแล้วพบว่า บริเวณพื้นที่เกิดเหตุ
ที่ตรวจพบไม้ทั้งหมดนี้เป็นป่ารกทึบ เป็นพื้นที่อันตราย เป็นสนามทุ่นระเบิดติดชายแดน ไทย-กัมพูชา 
ไม่มีเส้นทางชักลากทีเ่หมาะสม จึงไม่สามารถน้าไมข้องกลางออกจากที่เกิดเหตุได้ โดยได้ต้ังข้อกล่าวหา 
กระท้าผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ ๔๘ และ ๖๙ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ และ ๕๕ (๕) ซึ่งตนจะได้ขออนุมัติพนักงานสอบสวนด้าเนินการตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พร้อมจัดท้าบันทึกเรื่องราวน้าส่ง 
พนักงานสอบสวน สภ. ภูสิงห์ เพื่อด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ท่ีมา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_840479)
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๖ มลพิษในอากาศที่อันตรายตอ่ชาวโลก

เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึง ๖ มลพิษทางอากาศที่ตรวจวัดได้ด้วยดาวเทียม โดย
ระบุว่า มลพิษทางอากาศเป็นสารประกอบทางเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การ
อนามัยโลกระบุว่า ประชากรโลกประมาณ ๗ ล้านคนต่อปี ต้องจบชีวิตลงเนื่องจากประสบปัญหาที่มีต้นตอ
จากมลพิษทางอากาศ ซึ่งถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ด้วยกันเอง ปัจจุบัน
ความก้าวหน้าเทคโนโลยีอวกาศท้าให้นอกจากจะสามารถตรวจวัด PM2.5 แล้ว ยังมีมลพิษตัวอื่นๆ 
ที่สามารถตรวจวัดได้ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา เซนเซอร์ของดาวเทียมได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
ปัจจุบันสามารถตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซที่ล่องลอยอยู่ ในช้ันต่้ าสุดของ ช้ันโทรโพ สเฟียร์
(เป็นบรรยากาศช้ันล่างสุดที่มนุษย์อาศัย มีความหนาประมาณ ๑๐ - ๑๕ กิโลเมตร) และด้วยคุณสมบัติ
การสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันตามแต่ละชนิดของก๊าซ ดาวเทียมจึงสามารถตรวจจับและ
แยกแยะก๊าซเหล่านี้ได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์อย่างมากต่อการประเมินคุณภาพอากาศเชิงพื้นที่
ครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้าง โดยก๊าซในช้ันบรรยากาศที่ดาวเทียมตรวจวัดได้ ได้แก่ (๑) ก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ (NO2) (๒) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) (๓) ก๊าซโอโซน (O3) (๔) ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) 
(๕) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (๖) ฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดที่ส้าคัญของการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ นั่นคือ คือฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 และ PM10 แม้กระนั้นการใช้ข้อมูลจากระบบ MODIS 
ก็ยังมีข้อจ้ากัดอยู่บ้าง ซึ่งในอนาคตการน้าดาวเทียมที่อยู่ในกลุ่มวงโคจรค้างฟ้ามาร่วมวิเคราะห์ จะท้าให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย้า และรายละเอียดดีข้ึน ซึ่งจะช่วยอุดช่องว่างปัญหาเชิงเทคนิคได้ ท้าให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารหรือค้าแจ้งเตือนได้ทันท่วงที ความจริงเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การที่จะขจัดปัญหามลพิษ
ให้หมดสิ้นไปท้าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับหลายปัจจัยในสังคม จ้าเป็นต้อง
ใช้เวลาและความเข้าใจอย่างมากจากคนทุกภาคส่วน

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/203514)


