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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๔ 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  ๓  รายการ 

นครราชสีมา : ชาวนาโคราชลักลอบเผาตอซังข้าว ค่า PM2.5 พุ่ง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส)์

ความหลากหลายทางชีวภาพ

กระบี่ : มอบบ้านใหม่นับแสนชิ้น ปูเสฉวนที่เกาะรอกพร้อมปิดโครงการ
รับบริจาค  (ข้อมูล : ๗๗ ข่าวเด็ด)

แม่ฮ่องสอน : จับท่าทรายเถื่อนรุกล าน้ าปาย
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)
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ชาวนาโคราชลักลอบเผาตอซังข้าว ค่า PM2.5 พุ่ง

เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณกลางทุ่งนา บ้านทับควาย ต. ชีวาน 
อ. พิมาย จ. นครราชสีมา มีชาวนาก้าลังลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าวอยู่กลางทุ่งนา โดยไฟลุกไหม้ตอซัง
ข้าวและเกิดกลุ่มควันไฟลอยข้ึนท้องฟ้าปกคลุมไปทั่วบริเวณ ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่อย่าง
มาก โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ท้าให้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ถึงแม้ว่าทางจังหวัด
นครราชสีมา จะมีการประกาศเตือนรณรงค์ให้ชาวนาในพื้นที่หยุดการเผาตอซัง เพื่อลดปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมกับมีมาตรการข้ันเด็ดขาด เอาผิดกับผู้ลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าว 
แล้วก็ตาม แต่ยังพบว่ามีการลักลอบเผาตอซังข้าวอยู่ดี

ทางด้านนายอ้านวย ปองนาน นายอ้าเภอพิมาย ได้ขอความร่วมมือ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจ้าหมู่บ้าน โดยขอความร่วมมือชาวนาทุกหมู่บ้าน
ทุกต้าบล งดการเผาตอซังและงดเผาไร่อ้อย ตามนโยบายของทางภาครัฐแล้ว แต่ก็ไม่ได้ รับ
ความร่วมมือเท่าที่ควร ยังคงพบชาวนาหลายรายลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าวในช่วงกลางคืน และช่วง
บ่าย เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของทางเจ้าหน้าที่

ท่ีมา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_842152)
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จับท่าทรายเถ่ือนรุกล าน้ าปาย

เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ต้ารวจ ปทส. สนธิก้าลังต้ารวจตระเวน
ชายแดน ๓๓ สภ. ปาย และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มส. ๑ บุกจับนายทุนท้าท่าทรายเถ่ือนบุกรุกล้าน้้าปาย
พร้อมยึดของกลางการท้าท่าทรายหลายรายการ ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นเข้าจับกุมหลายครั้ง
แต่ก็ยังมีการลักลอบท้าท่าทราย โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่าทรายบริเวณริมตลิ่งแม่น้้าปาย บ้านนาจลอง 
ต. แม่นาเติง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน ซึ่งจากการสังเกตพื้นที่รอบๆ พบมีร่องรอยการขุดตักดินจนเป็น
หลุมทั่วบริเวณ และตรวจพบแท่นคัดแยก หิน ทราย อยู่บริเวณด้านทิศเหนือ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ใบอนุญาตจากนายมกรกานต์ยุทธ สาระมณี อดีตข้าราชการสังกัดหนึ่ง รับเป็นเจ้าของ พบว่า ท่าทราย
ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกจิการ จึงได้จับกมุตัวนายมกรกานต์ยุทธ พร้อมของกลางและยึดพื้นทีป่า่
ที่ถูกบกุรุกอีก ๑ แปลง พร้อมแจ้งข้อหา ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระท้าด้วยประการใดๆ อันเป็น
การท้าลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต และตั้งโรงงานจ้าพวกที่ ๓ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจา้หน้าที ่และประกอบกจิการโรงงานจา้พวกที ่๓ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ก่อนจะน้าตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ. ปาย ด้าเนินคดีต่อไป ซึ่งในช้ันจับกุมผู้ต้องหา
ยังคงให้การภาคเสธทุกข้อกล่าวหา

พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผู้บังคับการ บก.ปทส. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีชาวบ้านในพื้นที่ได้
ร้องเรียนว่ามีกลุ่มนายทุนลักลอบท้าท่าทรายเ ถ่ือนในพื้นที่  อ .  ปาย มานาน จึงได้สั่ งการให้ 
พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก. ๔ บก.ปทส. ตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการตรวจข้อมูลเชิงลึก
นายมกรกานต์ยุทธ พบว่า เป็นอดีตข้าราชการสังกดัหนึ่ง และเป็นนายทุน มีการลักลอบท้าท่าทรายเถ่ือน
มานานถึง ๖ ปี และมีการขอใบอนุญาตประกอบการแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเกรง
ว่าจะส่งกระทบต่อระบบนิเวศ แต่ผู้ต้องหายังดื้อแพ่งแอบลักลอบท้าท่าทรายเถ่ือนอยู่

ท่ีมา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5518332)
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มอบบ้านใหม่นับแสนชิ้น ปูเสฉวนที่เกาะรอกพรอ้มปดิโครงการรบับรจิาค

เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เกาะรอก ภายในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
ต. เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา จ . กระบี่ นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานฯ พร้อมด้วย
นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่จากส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอเกาะลันตา ร่วมกันน้าเปลือกหอยฝาเดียว
จ้านวนนับพันช้ิน รวมน้้าหนักกว่า ๕๐ กิโลกรัม น้าไปปล่อยให้เป็นบ้านตามโครงการ คืนบ้านให้ปูเสฉวน 
ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จัดข้ึน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ แล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ได้น้าเปลือกหอย
มาให้กับปูเสฉวนที่มีอยู่นับหมื่นตัวได้มีเปลือกหอยใหม่ หลังจากที่ตัวโตข้ึน ไม่ต้องไปอยู่ในขวดแก้ว หรือ
กระป๋อง

นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เผยว่า หลังจากน้าเปลือกหอยมาวาง
ไว้ตามโคนต้นไม้ภายในเกาะ ซึ่งเป็นถ่ินที่อยู่ของปูเสฉวนจ้านวนมหาศาลหลายหมื่นตัว ก็ได้ให้ เจ้าหน้าที่
ท้าการบันทึกภาพ พบว่าปูเสฉวนจ้านวนมาก ได้ออกมาเปลี่ยนบ้านใหม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนตามการ
เจริญเติบโตของตัวปูที่ใหญ่ข้ึน ก็จะหาเปลือกที่ใหญ่ข้ึนเป็นที่อยู่อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ภายหลังจาก
จัดโครงการนี้ข้ึนมา ก็มีประชาชนรวมถึงชาวต่างชาติให้ความสนใจส่งเปลือกหอยมาที่ อุทยานฯ รวมแล้ว
จ้านวนหลายแสนช้ินเลยทีเดียว จึงได้มีการคัดแยกและน้าไปปล่อยตามวัตถุประสงค์ ให้เป็นบ้านของ
ปูเสฉวน ซึ่งในจ้านวนน้ีพบว่า มีเปลือกหอยจากผู้ให้ความส้าคัญจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ก็ยังส่งมาให้
ด้วย ซึ่งก็รวมถึงคนไทยอีกจ้านวนมากที่ให้ความส้าคัญ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เปลือกหอยนั้นมีอยู่จ้านวน
มากแล้ว จึงขอปิดการรับบริจาคเปลือกหอยดังกล่าว

ท่ีมา : ๗๗ ข่าวเด็ด
(https://www.77kaoded.com/news/pradit/2044621)


