
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. เกินค่ามาตรฐาน ๕๖ จุด 
(ข้อมูล : สนุกดอทคอมออนไลน์)

นครศรีธรรมราช : หินภูเขาหนักพันตันถล่มทับบ้านคนหลังฝนเทท่ีทุ่งสง
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

เชียงใหม่ : จับขบวนการลักลอบขนไม้เถื่อน พบไม้ตะเคียนทองจ านวนมาก
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)
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ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. เกินค่ามาตรฐาน ๕๖ จุด 

เมื่ อวันที่  ๑๔ ธ.ค.  ๖๓ ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า กองจัดการคุณภาพอากาศและเสี ยง 
ส้านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชม. พบว่า เกินค่ามาตรฐานจ้านวน ๕๖ พ้ืนที่ คือ เขตบางพลัด เขตคลองสาน 
เขตบางกอกน้อย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตประเวศ เขตบางขุนเทียน เขตบึงกุ่ม เขตจอมทอง 
เขตบางบอน เขตบางนา เขตทวีวัฒนา เขตสัมพันธวงศ์ เขตวังทองหลาง เขตปทุมวัน เขตพญาไท
เขตหนองแขม เขตคลองเตย เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตทุ่งครุ เขตบางเขน เขตบางกะปิ 
เขตภาษีเจริญ เขตสาทร เขตยานนาวา เขตตลิ่งชัน สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา เขตหลักสี่ 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สวนสันติภาพ เขตราชเทวี สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ ป้ายรถเมล์บริเวณ
แยกมไหศวรรย์ เขตธนบุรี เขตคันนายาว เขตสายไหม เขตสวนหลวง เขตบางแค เขตดินแดง
เขตลาดพร้าว เขตบางรัก เขตมีนบุรี  เขตพระโขนง เขตคลองสามวา สวนหลวงพระราม ๘ 
เขตบางพลัด เขตห้วยขวาง เขตราษฎร์บูรณะ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
เขตบางคอแหลม เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตวัฒนา เขตสะพานสูง สวนบางแคภิรมย์ 
เขตบางแค สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง สวนจตุจักร เขตจตุจักร และสวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม 
โดยตรวจวัดได้ในช่วง ๔๐ – ๘๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชม. อยู่ที่ ๕๐ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ ๘๐ จากจ้านวนเขตที่มีสถานีตรวจวัดทั้งหมด 
คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และค่า PM 2.5 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

ที่มา: สนุกดอทคอมออนไลน์
(https://sanook.com/news/8315378)
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หินภูเขาหนักพันตันถลม่ทบับ้านคนหลงัฝนเทที่ทุง่สง

เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช
ติดต่อกันหลายชั่วโมง และภูเขาถล่มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายที่บ้านวังยวน หมู่ ๘ 
ต. ที่วัง อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจนครศรีธรรมราชรุดไปตรวจสอบ 
พบหินภูเขาขนาดใหญ่หนักหลายพันตันถูกน้้าฝนกัดเซาะแยกตัวพังถล่มลงมาทับบ้านเรือนประชาชน 
พังเสียหายเป็นซากปรักหักพัง ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากขณะเกิดเหตุ
ไม่มีคนอยู่บ้าน เจ้าหน้าที่ก้ันเป็นเขตพื้นท่ีอันตราย ป้องกันหินภูเขาถล่มลงมาซ้้า ก่อนประสานจังหวัด
เข้าตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

ที่มา: เดลินิวสอ์อนไลน์
(https://dailynews.co.th/regional/812666)
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จับขบวนการลักลอบขนไม้เถือ่น พบไม้ตะเคียนทองจ านวนมาก

เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและปราบปราม 
กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายใน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จ . เชียงใหม่จับกุมขบวนการลักลอบ
ขนไม้ตะเคียนทองอายุกว่า ๑๐๐ ปีล้าเลียงจาก อ. สะเมิงเข้าสู่พ้ืนที่ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ของกลาง
ไม้ตะเคียนทองขนาดใหญ่จ้านวน ๗ ท่อน รถบรรทุก ๖ ล้อจ้านวน ๖ คัน เจ้าหน้าที่สามารถจับกุม
ผู้ต้องหาได้ ๖ คน จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า ตัดไม้ที่ล้มในล้าน้้าแม่ขาน ใกล้วัดทรายมูล 
อ. สะเมิง จะน้าไปส่งที่วัดแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ อ. สะเมิงว่า มีการลักลอบล้าเลียงไม้เถื่อนออกจากพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง เจ้าหน้าที่
จึงติดตามพฤติกรรมพบว่า มีการเคลื่อนย้ายไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ จึงเข้าตรวจค้นบริเวณสามแยก
ถนนเชียงใหม่ - สะเมิง อ. แม่ริมก่อนน้าของกลาง และผู้ต้องหาทั้งหมดด้าเนินคดี แม้ผู้ต้องหาอ้างว่า
ไม้ทั้งหมดเป็นไม้ล้มในล้าน้้า แต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ เพราะตรวจสอบไม้ทั้งหมดไม่มีตราประทับ
ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และไม่มีการขออนุญาตขนย้ายต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่
แจ้งข้อหามีไม้ท่อนไว้ในครอบครอง และเคลื่อนย้ายไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ขยายผลหาเครือข่าย
ผู้ร่วมขบวนการมาด้าเนินคดีต่อไป

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/229166)


