
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก ๑ รายการ

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : “รถไฟไทย - จีน” ลุ้นกรรมการมรดกโลกเคาะศึกษาแบบสถานีอยุธยา
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

กทม. : ค่า PM 2.5 กทม. เกินมาตรฐาน ๑๐ จุด เขตหนองแขมสงูสุด
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

พิษณุโลก : จับจริง! ชาวนาพิษณุโลกเผาตอซังข้าวควันโขมง
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ราชบุรี : เปิดกุฏิเก่าพบพระสมัยกรุงธนบุรีหุ้มทองค าแท้ในกรงเหล็ก ๓ ชั้น
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จับจริง! ชาวนาพิษณุโลกเผาตอซังข้าวควันโขมง

เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต้ารวจกองก้ากับการ ๔ กองบังคับการปราบปราม
การกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.) ออกตรวจพ้ืนที่บริเวณ
ทางหลวงหมายเลข ๑๑ สายวังทอง - สากเหล็ก หมู่ ๗ ต. หนองพระ อ.วังทอง จ. พิษณุโลก 
พบควันไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจ้านวนมาก และบดบังทัศนวิสัยการจราจร เมื่อเข้าไปตรวจสอบพบทุ่งนา
มีฟางข้าวถูกเผา และชายคนหนึ่งก้าลังดับไฟตามคันนา จากการสอบถามทราบว่า ชายคนดังกล่าว
เป็นผู้จุดไฟเผานาข้าว เจ้าหน้าที่ต้ารวจจึงแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน และแจ้งให้ผู้เผาทราบว่า
การกระท้าดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ฐานก่อให้เกิดควันไฟ
หรือเผาหญ้าริมถนนในระยะห่างจากทางเดินรถไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม. และน้าตัวส่งพนักงานสอบสวน 
สภ. วังทองด้าเนินคดี

ต้ารวจขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรให้งดเว้นการเผาทุกชนิด เนื่องจาก
ประเทศไทยก้าลังประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
หากพบผู้ฝ่าฝืนจะจับกุมด้าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด การจับกุมครั้งนี้ เป็นไปตามที่ 
พล.ต.ต. พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก. ปทส. มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ต้ารวจในสังกัดแต่ละกองก้ากับ
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ โดยเฉพาะพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
และสร้างจิตส้านึกให้ชาวบ้านตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผา

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/299266)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ค่า PM 2.5 กทม. เกินมาตรฐาน ๑๐ จุด เขตหนองแขมสูงสุด

เมื่ อวันที่  ๑๗ ธ.ค. ๖๓ ผู้ สื่ อข่าวรายงานว่ า กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง ๑๕ – ๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
เกินมาตรฐาน ๑๐ จุด ๙ เขต คือ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน ริมถนนดินแดง เขตดินแดง 
เขตบางแค ริมถนนพระราม ๒ เขตบางขุนเทียน ริมถนนแยกท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ เขตตลิ่งชัน 
ริมถนนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ ริมถนนเอกชัย เขตบางบอน
และริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม ๘๑ เขตหนองแขม พบค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานสูงสุดที่บริเวณ
ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม ๘๑ เขตหนองแขม วัดได้ ๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ 
ยังพบพ้ืนที่ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) เกินมาตรฐาน โดยตรวจพบค่าระหว่าง 
๓๒ – ๑๓๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน 
และริมถนนดินแดง เขตดินแดง

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/social/news_845562)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“รถไฟไทย - จีน” ลุ้นกรรมการมรดกโลกเคาะศึกษาแบบสถานีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลุ้นมติ
คณะกรรมการแห่ งชาติ ว่ าด้ วยอนุสัญญาคุ้ มครอง มรดกโลกศึกษาผลกระทบมรดกโลก 
แบบสถานีอยุธยาควบคู่ไปพร้อมก่อสร้าง รฟท. เตรียมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ ๑ 
กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ระยะทาง ๒๕๓ กม. ช่วงภาชี – นครราชสีมา ซึ่งมีประเด็นแบบ
ก่อสร้างสถานีอยุธยา น้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รฟท. หารือร่วมกับ
กรมศิลปากร และคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งได้ข้อสรุปในการใช้แบบก่อสร้างเดิมซึ่งผ่านรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ไม่มีการปรับแบบเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมของพ้ืนที่ รอบสถานีที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยู เนสโก ทั้ งนี้ 
คณะกรรมการมรดกโลกให้ รฟท. ศึกษาผลกระทบต่อโบราณสถานเพ่ิมเติมในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเบื้องต้นคาดว่า ใช้เวลาศึกษาประมาณ ๓ – ๔ เดือน เนื่องจากการศึกษา
ผลกระทบด้านมรดกโลกในการก่อสร้างโครงการรถไฟนั้น ยังไม่เคยมีการด้าเนินการมาก่อน ท้าให้ไม่มี
ความไม่ชัดเจน เช่น ขั้นตอน และผู้มีอ้านาจในการรับรองผลการศึกษา รวมถึงจะสามารถด้าเนิน
การศึกษาเรื่องผลกระทบคู่ขนานไปกับการก่อสร้างได้หรือไม่ ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้โครงการเกิดความล่าช้า 
เนื่องจากขณะนี้งานก่อสร้างจ้านวน ๕ สัญญา วงเงินประมาณ ๔.๗ หมื่นล้านบาทที่อยู่ในเส้นทาง
ช่วงบางซื่อ - ภาชีที่ได้ประมูลเสร็จแล้ว แต่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาได้

(ต่อ)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“รถไฟไทย - จีน” ลุ้นกรรมการมรดกโลกเคาะศึกษาแบบสถานอียุธยา (ต่อ)

นอกจากนี้  ยังมีเรื่องการเวนคืน และย้ายท่อก๊าซของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) 
แนวเส้นทางช่วงดอนเมือง – รังสิตที่อาจท้าให้การก่อสร้างมีความล่าช้าออกไปได้ หากคณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกมีมติให้ รฟท. สามารถด้าเนินการศึกษาผลกระทบ
ด้านมรดกโลกควบคู่ไปกับการก่อสร้างได้ จะช่วยท้าให้แผนงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนมากขึ้น 
โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมามีระยะทาง ๒๕๓ กม. โดยมีงานโยธา
จ้านวน ๑๔ สัญญา วงเงิน ๑๑๗,๙๑๔.๐๘ ล้านบาท มีแผนเปิดให้บริการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/business/detail/963000009128548)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เปิดกุฏิเก่าพบพระสมยักรุงธนบุรีหุ้มทองค าแท้ในกรงเหลก็ ๓ ชั้น

เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบพระทองค้าสมัยกรุงธนบุรีที่วัดจอมปราสาท 
ต. คลองข่อย อ. โพธาราม จ. ราชบุรี บริเวณกุฏิไม้ยกพ้ืนหลังใหญ่ มีพระอธิการนิพล กิตฺติสาโร 
เจ้าอาวาส และกรรมการวัดน้ากุญแจไขเปิดประตูไม้ด้านใน และมีประตูเหล็กอีกชั้น เมื่อเปิดประตู
พบว่า ด้านในมีลูกกรงเหล็กอีก ๒ ชั้นปิดล้อมพระพุทธรูปโบราณอย่างแน่นหนา มีพระพุทธรูป รูปปั้น
ปู่ฤษี พระพุทธรูปปางต่างๆ พระเครื่อง ตู้เก็บใบลาน สิ่งของเครื่องใช้ และรูปปั้นแมวลาย ๕ ตัวตั้งอยู่
มุมด้านหน้าองค์พระทั้งสองด้าน จากการตรวจสอบพระพุทธปราสาททองจอมมุนีนาถ (หลวงปู่ทอง) 
พบว่า พระพุทธรูปเนื้อสีด้าลงรักปิดทอง สูงประมาณ ๓๒ นิ้ว หรือ ๘๐ ซม. หน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้ว 
หรือ ๖๐ ซม. รูปทรงโตนั่งเอียงทางซ้าย พระพักตร์กลมใหญ่ หูยาว จมูกโด่งใหญ่ เกศาขดเป็นก้นหอย
ทรงกลมไม่มียอดเศียร เป็นพระพุทธรูปปางประทานธรรม พระหัตถ์ขวาวางคว่้าบนพระชานุ 
พระหัตถ์ซ้ายถือด้ามส้าหรับเสียบตาลปัตร มีสภาพความสมบูรณ์ร้อยละ ๘๐ แขนซ้ายมีร่องรอย
แตกกะเทาะเป็นชิ้น ช่วงฐานล่างซ้ายมีรอยแตกหักเป็นเนื้อปูนสีขาวบริเวณแขนด้านซ้ายตั้งแต่หัวไหล่
จนถึงข้อศอกมีร่องรอยกะเทาะหลุดออกมา ท้าให้เห็นเนื้อในเป็นทองค้า กุฏิหลังนี้เป็นกุฏิของพระครู
สารกิตโกสน หรือหลวงพ่อปรีชา โรดเกาะ เกจิอาจารย์ดัง รุ่นหลวงปู่ม่วง อดีตเจ้าอาวาส 
และเจ้าคณะต้าบลโพธารามเขต ๑ มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นผู้ เก็บรักษาพระพุทธ
ปราสาททองจอมมุนีนาถ (หลวงปู่ทอง) มีอายุกว่า ๒๔๗ ปี ตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีช่วงสงคราม 
๙ ทัพ ครั้งที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพปราบข้าศึกทัพพม่าที่โคกกระต่าย ค่ายบางแก้ว 
เมืองราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๓๑๗

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201216091422763)


