
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA ๑ รายการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เลย : ชาวบ้านปากชมบุกศาลากลางจังหวัดเลยต้านสัมปทานเหมืองแร่ถ่านหิน 
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

กทม. : ต้ังกรรมการฯ กฎหมายชุดใหม่ต้านค้าสัตว์ป่า และพืชป่า
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

สงขลา : นางเงือกทองแหลมสมิหลาช ารุด สาเหตุจากถูกคลื่นเซาะ 
และนักท่องเท่ียวนั่งถ่ายรูป (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตั้งกรรมการฯ กฎหมายชุดใหม่ต้านค้าสัตว์ป่า และพืชป่า

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) เปิดเผยว่า ทส. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า
แห่งประเทศไทย (Thailand Wildlife Enforcement Network : Thailand WEN) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
โดยรับทราบค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า
แห่งประเทศไทย ซึ่ งเป็นการแต่งตั้ งแทนคณะกรรมการชุดเก่าที่แต่งตั้ งเมื่อปี พ .ศ. ๒๕๕๔ 
เพ่ือเหมาะสมกับปัจจุบัน ส้าหรับหน้าที่ของคณะกรรมการฯ อาทิ ก้าหนดและควบคุมนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า และพืชป่า
ของประเทศไทยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุสัญญาไซเตส 
ที่ประชุมรับทราบการจัดตั้งส้านักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่า และพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย
และผลการด้าเนินงานโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade focusing on Ivory 
Rhino Horn Tiger and Pangolins in Thailand ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ คือ ลดปัญหา
การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยเน้นที่ประเด็นงาช้าง นอแรด เสือ และลิ่น รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสัตว์ป่าในกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/content/1998605)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้านปากชมบุกศาลากลางจังหวัดเลยตา้นสมัปทานเหมอืงแร่ถ่านหนิ 

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย มีกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน
ในพ้ืนที่หมู่ ๓ ๔ และ ๑๐ ต. เชียงกลม อ. ปากชม จ. เลย เดินทางขอเข้าพบนายชัยธวัช เนียมศิริ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เพ่ือยื่นหนังสือคัดค้านการขอสัมปทานบัตร
ท้าเหมืองแร่ถ่านหิน อุสาหกรรมจังหวัดเลยให้บริษัทที่ขอสัมปทานเดินหน้าด้าเนินการต่อ 
ต่อมา นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายส้ารวย เข็มทองหลาง 
อุตสาหกรรมจังหวัดเลย เดินทางมาพบกับกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน และรับหนังสือตามประกาศ
แนบแผนที่แสดงพ้ืนที่ในการขอประทานบัตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท้ากินของชาวบ้าน หมู่ ๓ หมู่ ๔ และ
หมู่ ๑๐ เพราะชาวบ้านกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง และต้องย้ายหมู่บ้านเหมือนที่เกิดขึ้น
กับชาว อ. แม่เมาะ จ. ล้าปาง ที่ย้ายหมู่บ้านหนีจากพ้ืนที่ท้าเหมืองแร่ถ่านหิน พ้ืนที่ ต. เชียงกลม 
เป็นพ้ืนที่ภูเขา ถ้าปล่อยให้มีการท้าเหมืองแร่ ขุดหน้าดิน และท้าลายหน้าดิน ท้าให้ดินพังถล่มลงมา 
ท้าให้ชุมชนได้รับความเดือดร้อน ล้าห้วยตื้นเขิน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หนังสือร้องเรียน
ระบุว่า ตามประกาศ เรื่อง ขอประทานบัตรท้าเหมืองแร่ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีชาวบ้าน
เห็นประกาศของส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เรื่อง การขอประทานบัตรท้าเหมืองแร่ ของ
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยเจริญไมนิ่ง ตามค้าขอที่ ๑๖/๒๕๕๘ และ ๑๗/๒๕๕๘ พ้ืนที่หมู่ ๓ บ้านโพนทอง 
ต. เชียงกลม อ. ปากชม จ. เลย และให้มีการร้องคัดค้านภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ 
ชาวบ้านจึงประชุมลงความเห็นให้ร้องคัดค้านการท้าหมืองแร่ถ่านหินของห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยเจริญ
ไมนิ่ง ตามค้าขอประทานบัตรที่มีในประกาศดังกล่าวนั้น

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/216645)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

นางเงือกทองแหลมสมิหลาช ารุด สาเหตุจากถูกคลื่นเซาะ และนักท่องเที่ยวนั่งถ่ายรูป

เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รูปปั้นนางเงือกทอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ริมชายหาดสมิหลา 
อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ. สงขลา ช้ารุดเสียหาย มีรอยแตกร้าว 
และผุกร่อนเป็นรูหลายจุดบนตัวนางเงือก โดยเฉพาะบริเวณส่วนหางซึ่งช้ารุดจนกลายเป็นรูกว้าง
ประมาณ ๑๕ ซม. เนื่องจากจุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะขึ้นไปนั่งถ่ายรูป จึงแตกร้าว และเสียหาย
มากที่สุด สาเหตุมาจากทั้งถูกน้้าทะเลกัดเซาะในช่วงคลื่นลมแรงจากมรสุม และมีรอยร้าวเดิมจาก
เหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ ที่ผ่านมา ขณะนี้ทางเทศบาลนครสงขลาส่งช่างผู้เชี่ยวชาญ
เข้าไปซ่อมแซมให้กลับมาสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดแล้ว ประวัตินางเงือกทองสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙
มีอายุ ๕๔ ปี และเป็นจุดเด่นของแหลมสมิหลาที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติต้อง
มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/th/south/detail/96300000129991)


