
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ 

ล าปาง : อพยพชาวบ้านออกจากสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

นครราชสีมา : โคราชน  าท่วมสูงต้องอัญเชิญเจ้าแม่ไทรงามขึ นที่สูง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

กทม. : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเคาะ ๑๒ มาตรการแก้ PM 2.5
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : พบโลมาถูกแล่เนื อจนตายโยนซากทิ งทะเล
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบโลมาถูกแลเ่นื อจนตายโยนซากทิ งทะเล

เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรหมสิงห์ สิงหเสนี อาสาสมัครอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ทะเลปราณบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพ้ืนที่ว่า พบซากโลมาหัวบาตรถูกแล่ เนื้อลอยมาเกยหาดหน้ารีสอร์ท
แห่งหนึ่ง ห่างจากวนอุทยานแห่งชาติท้าวโกษา (เขากะโหลก) ประมาณ ๕๐๐ ม. ต. ปากน้้าปราณ อ. ปราณบุรี 
จ. ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนกลาง จ. ชุมพร และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานมาที่เกิดเหตุพบโลมาหัวบาตร 
ยาวประมาณ ๑.๕ ม. ลอยมาเกยหน้าหาด สภาพเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่ว จากการตรวจสอบพบว่า 
บริเวณหลังโลมาท้ังสองข้างถูกของมีคมเฉือนเอาเนื้อออกไปจนเห็นโครงกระดูก จากการตรวจสอบอย่างละเอียด
พบที่บริเวณหาง และครีบมีบาดแผลลักษณะเหมือนถูกอวนบาด คาดว่าน่าจะตายมา ๒ – ๓ วัน เจ้าหน้าที่
เก็บซากโลมา เพ่ือรอเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง 
จ. ชุมพร มารับไปตรวจสอบ

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_811936)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โคราชน  าท่วมสูงต้องอัญเชิญเจ้าแม่ไทรงามขึ นที่สงู

เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้้าท่วมในพ้ืนที่ อ. พิมาย จ. นครราชสีมายังวิกฤติ 
มวลน้้าไหลลงล้าน้้ามูลมารวมกันที่ อ. พิมายอย่างต่อเนื่อง ท้าให้บ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งประสบปัญหาน้้าล้นตลิ่ง 
โดยเฉพาะที่อุทยานไทรงาม ต. ในเมือง อ. พิมายพบว่า น้้าท่วมเพิ่มระดับสูงขึ้นจนเจ้าหน้าที่อุทยานอัญเชิญ
หุ่นเจ้าแม่ไทรงาม และหุ่นบริวารร่างทรงต่างๆ ไปประดิษฐานด้านบนที่น้้าไม่ท่วมถึง เพ่ือให้ นักท่องเที่ยว
กราบไหว้บูชา พ้ืนที่ทั้งหมดของอุทยานไทรงามมีน้้าท่วมสูงกว่า ๑ ม. นักท่องเที่ยวไม่สามารถลงไปเที่ยวชมได้ 
ด้านผู้ประกอบการร้านค้าที่จ้าหน่ายอาหาร และของที่ระลึกอยู่ในอุทยานไทรงามได้รับความเดือดร้อน 
เพราะตั้งแต่น้้าท่วมอุทยานไทรงามมานานร่วมเดือน ท้าให้นักท่องเที่ยวหดหาย 

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_812044)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อพยพชาวบ้านออกจากสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยชนะ วงศ์ศรีจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน
หมู่บ้านสวนป่าแม่เมาะ ๑ ใน ๔ หมู่บ้านของ ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ จ. ล้าปางที่รออพยพออกจากหมู่บ้านเดิม 
หลังศาลปกครองเชียงใหม่สั่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอพยพชาวบ้านที่อยู่ในรัศมี ๕ กม. 
ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะออกนอกพ้ืนที่ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติให้อพยพตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่ชาวบ้านยังไม่ได้อพยพ ต้องฟังเสียงสายพานล้าเลียงดิน เสียงรถบรรทุกวิ่งเข้า - ออก และ
สูดฝุ่นละอองที่ถูกลมพัดมา เนื่องจากจุดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยน้าดินที่ขุดจากบ่อเหมืองมาทิ้ง 
อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๑ กม. เท่านั้น

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-577057)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเคาะ ๑๒ มาตรการแก้ PM 2.5

เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีวาระส้าคัญของกรมควบคุมลพิษที่เสนอแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และแผนเฉพาะกิจเพ่ือการแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละออง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยภายหลังการประชุมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
วาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติ เห็นชอบ
แผนดังกล่าว และเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน โดยมีแผนเร่งด่วน ๑๒ มาตรการ 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้าเนินการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เบื้องต้นตั้งศูนย์ข้อมูลการแก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศ ท้างานในลักษณะเดียวกับ ศบค. มีโฆษกเหตุการณ์ช่วงวิกฤตฝุ่นละออง คณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง เพ่ือเป็นกลไกหลักในการก้ากับ ดูแล และรับมือ
สถานการณ์ การเก็บขน และใช้ประโยชน์เศษวัสดุในป่าระหว่าง ๑ – ๓๐ พ.ย. ๖๓ การบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ใน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ขอความร่วมมือส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (จิสด้า) 
เพ่ือประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายงานปริมาณฝุ่นละอองเชิงพ้ืนที่ เริ่มใช้ ๑ ธ.ค. ๖๓ และพยากรณ์
ฝุ่นละอองล่วงหน้า ๓ วัน เพ่ือแจ้งเตือนประชาชน

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/298036)


