
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

นครราชสีมา : กลับมาแล้ว! “ทองดี” กระทิงเชื่องขวัญใจชาววังน  าเขียว
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส)์

ขอนแก่น : ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รับมือฝุ่น PM2.5 สั่งห้ามเผาฟางข้าว ใบอ้อยเด็ดขาด
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ชุมพร : ส่งใจช่วย “วาฬเพชฌฆาตด า” อาการอ่อนแรง ว่ายน  าเองไม่ได้
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

สระแก้ว : บุกทลายแคมป์คนงานลอบตัดไม้ประดู่พื นที่ป่าสงวน 
เร่งสอบนายทุน   (ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รับมือฝุ่น PM2.5 สั่งห้ามเผาฟางข้าว ใบอ้อยเด็ดขาด

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรทั้ง ๒๖ อ้าเภอของจังหวัด เริ่มท้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีกันอย่าง
ต่อเนื่องแล้ว ท้าให้พื้นที่ตากข้าวที่ปีนี้จังหวัดได้เปิดพื้นที่ของทางการเป็นพื้นที่ตากข้าวให้กับเกษตรกร
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแทนการน้าข้าวไปตากบนถนน ที่เนืองแน่นไปด้วยข้าวเปลือกจ้านวนมาก โดยมี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเฝ้าผลผลิตของเกษตรกรตลอดทั้ง ๒๔ ช่ัวโมง
ขณะเดียวกัน เมื่อการเก็บเกี่ยวเกิดข้ึนก็จะส่งผลต่อฟางข้าวที่มีเป็นจ้านวนมาก ดังนั้นมาตรการรับมือ
ต่อภาวะฝุ่น PM2.5 ในระยะนี้จึงต้องเริ่มแผนปฏิบัติงานทันที ได้ก้าชับและเน้นย้้าให้ทุกอ้าเภอ 
โดยเฉพาะฝ่ายปกครองและเกษตร รวมทั้งส้านักงานสิ่งแวดล้อม ได้ท้าความเข้าใจและขอความร่วมมือ
ในการห้ามเผาฟางข้าวเด็ดขาด “มาตรการห้ามเผาทั้งจังหวัด เรายังคงเน้นหนักและบังคับใช้ตามข้อ
กฎหมายในด้านต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์ภาวะฝุ่น PM2.5 อีกทั้งในช่วง
ต้นเดือน ธ.ค. เป็นต้นไป จะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวอ้อย ซึ่งจะท้าให้ปริมาณของฟางข้าวและใบอ้อยที่
คงเหลือจากการเก็บเกี่ยวก็จะมีเป็นจ้านวนมาก ดังนั้น แนวทางที่จังหวัดได้แจ้งไปยังทุกอ้าเภอ
คือการน้าฟางข้าวและใบอ้อยที่เหลือจากการเก็บเกีย่วผลผลิตมาแปรสภาพเป็นปุ๋ยชีวภาพ ทั้งในรูปแบบ
ของการไถกลบตอซัง การน้ามาท้าปุ๋ยอินทรีย์ การน้ามาเป็นอาหารสัตว์อัดก้อน การน้ามาท้าเสวียน
ล้อมโคนต้นไม้ ตามเทคนิคทางวิชาการที่ส้านักงานเกษตรจังหวัดจะลงพื้นที่เข้าไปท้าความเข้าใจและ
ประสานการท้างานร่วมกันกับชุมชน และพิเศษที่สุดในปีนี้คือ การที่จังหวัดได้ประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานด้านฝีมือ ในการที่จะน้าฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาท้าเป็นของที่ระลึก
ที่สวยงามของจังหวัด โดยเฉพาะไดโนเสาร์ตัวน่ารักและงานฝีมือต่างๆ จากฝีมือของเกษตรกรขอนแก่น
ที่ขณะนี้มีน้ามาวางจ้าหน่ายที่ศูนย์โอทอปด้านข้างศาลากลางจังหวัดกันแล้ว“

(มีต่อ)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รับมือฝุ่น PM2.5 สั่งห้ามเผาฟางข้าว ใบอ้อยเด็ดขาด (ต่อ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดได้ก้าหนดแผนการรับมือต่อทุกสถานการณ์
แบบต่อเนื่อง เดือนต่อเดือน โดยมีแผนเผชิญเหตุ แผนรับมือ แผนป้องกัน แผนปราบปราม แผนการให้
ความช่วยเหลือ ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดยมีแผนการบูรณาการการท้างานร่วมกัน
จากทุกหน่วยงานแบบเป็นทีม ดังนั้น ในระยะนี้การรับมือกับภาวะมลพิษฝุ่น PM2.5 ที่จะเกิดข้ึนในช่วง
พ.ย. ต่อเนื่องถึงฤดูแล้งปีหน้า จากภาวะอากาศที่แห้ง มาตรการก้าจดัมลพิษ ด้วยการสั่งห้ามเผาฟางข้าว
และใบอ้อยในระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตนี้ จะช่วยให้สถานการณ์ดังกล่าวในจังหวัดนั้นเบาบางลง

ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/1979648)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

บุกทลายแคมป์คนงานลอบตัดไม้ประดูพ่ื นที่ป่าสงวน เร่งสอบนายทุน

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ. กันต์รพี ชลนิติ ผู้ก้ากับการ สภ. วังสมบูรณ์
จ. สระแก้ว ร.อ. ศิลกัล รักมิตร ผู้บังคับการกองร้อย ทพ. ที่ ๑๓๐๖ นายศรีวิกรณ์ ภักดี ก้านัน ต. วังทอง
พร้อมก้าลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ร่วมกันจับกุมคนงานลักลอบตัดไม้ประดู่หวงห้ามของพื้นที่โครงการส่งเสริม
เกษตรกรปลูกป่า ได้ไม้ประดู่ท่อนใหญ่กว่า ๕๐๐ ท่อน ในพื้นที่บ้านคลองอึ่งด้า หมู่ที่ ๗ ต. วังทอง 
อ. วังสมบูรณ์ จ. สระแก้ว

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอ้าเภอวังสมบูรณ์ จ . สระแก้ว กล่าวว่า หลังจากได้สืบทราบว่ามี
ผู้ลักลอบเข้าไปตัดไม้ในโครงการ พื้นที่บ้านคลองอึ่งด้า หมู่ที่ ๗ ต. วังทอง อ. วังสมบูรณ์ จึงได้ประสาน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ พบว่ามีการลักลอบตัดไม้ มีคนงานกางเต็นท์นอนหลายหลัง มีเลื่อยยนต์
หลายตัว พร้อมรถแบคโฮ และรถสิบล้อพ่วงจอดอยู่ โดยมีนายสมบูรณ์ กล่อมแก้ว อายุ ๔๕ ปี ชาว
จ. ระยอง เป็นหัวหน้าคนงาน จากการสอบสวนนายสมบูรณ์ให้การว่า ตนได้รับจ้างมาจากนายอนันต์ 
สุวรรณทา เจ้าของสวนป่าแปลงดังกลา่ว เป็นผู้ว่าจ้างตัดไม้ในครั้งนี้ ซึ่งตนก็เป็นเพียงผู้รบัจ้างเหมาให้เข้าไป
ตัดไม้จากผู้รับเหมาเท่านั้น โดยเจ้าของที่ดินได้แจ้งว่าเป็นไม้ที่มีการปลูกถูกต้องไม่ใช่ไม้จากป่าสงวน
พวกตนจึงรับงานเข้ามาตัดไม้โดยได้ตัดไม้ประดู่มาเป็นเวลา ๓ วันแล้ว และได้น้าไม้ที่ตัดล้าเลียงใส่รถสิบล้อ
ส่งต่อให้นายทุนหลายเที่ยวแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ระหว่างการตรวจเอกสารการขออนุญาตตัดไม้ 
และนับจ้านวนไม้ดังกล่าว

(มีต่อ)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

บุกทลายแคมป์คนงานลอบตัดไม้ประดูพ่ื นที่ป่าสงวน เร่งสอบนายทุน (ต่อ)

ด้านนายศรีวิกรณ์ กล่าวว่า พื้นที่ป่าแปลงนี้ ตั้งแต่ปี ๓๘ ทางกรมป่าไม้ได้จัดโครงการปลูกป่าและ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไม้ป่าหวงห้าม เนื้อที่แปลงโครงการทั้งหมด ๓๐ ไร่ โดยมีการสนับสนุนให้ทุน
ส้าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแปลงนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการด้วย ซึ่งการที่จะตัดไม้นั้นต้องยื่นเรื่องขออนุญาต
ตัดไม้ แจ้งจุดประสงค์ต่อทางป่าไม้จังหวัดกับทางส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สระแก้วเสียก่อน นายศรีวิกรณ์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้ติดต่อรอให้เจ้าของที่ดินและผู้รับเหมาน้าเอกสาร
หลักฐานมาแสดง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่พบการเข้าขออนุญาต จึงเช่ือได้ว่ามีการด้าเนินการโดยไม่มีขออนุญาต 
จึงท้าการยึดของกลางทั้งหมดน้าไปไว้ตรวจสอบที่ สภ. วังสมบูรณ์ ต่อไป

ท่ีมา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5357320)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ส่งใจช่วย “วาฬเพชฌฆาตด า” อาการอ่อนแรง ว่ายน  าเองไม่ได้

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากวาฬเพชฌฆาตด้า ความยาว ๔ เมตรเกยตื้น
ที่เกาะเตียบ อ. ปะทิว จ. ชุมพร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พ.ย. ที่ผ่านมา ทีมสัตวแพทย์กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (ทช.) และอาสาสมัคร ได้ร่วมกันสร้างจุดพยาบาล ช่วยพยุงวาฬ ให้ยา และสารน้้ากับวาฬอย่าง
ใกล้ชิด ล่าสุด ศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รายงานว่า วาฬเพชฌฆาตด้ายังมีอาการอ่อนแรง ไม่สามารถ
ว่ายน้้าได้เอง อัตราการหายใจ ๘ - ๑๒ ครั้งต่อ ๕ นาที อัตราหัวใจ ๖๐ - ๘๐ ครั้งต่อนาที ผลการตรวจเลือด
ประจ้าวันพบภาวการณ์ขาดน้้า ซึ่งดีข้ึนตามล้าดับจากการให้สารน้้า ยา และอาหารทางสายยาง และได้เก็บ
ตัวอย่างข้ีวาฬจากทวาร พบว่ามีพยาธิอยู่ภายใน ทีมสัตวแพทย์จึงได้ปรับการให้ยา การให้อาหาร และจัดเวร
เฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ นายธรณ์ ธ้ารงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์
เฟซบุ๊กว่า วาฬชนิดนี้ พบทั้งในอ่าวไทยและอันดามัน ตัวผู้ยาว ๖ เมตร ตัวเมียยาว ๕ เมตร อยู่รวมเป็นฝูง
ในไทยมีการเกยต้ืนอยู่บ้าง แบ่งเป็นการเกยต้ืนเป็นฝูง เช่น เกาะราชาในปี ๕๑ แต่ส่วนใหญ่ที่พบ
เป็นการเกยตื้นตัวเดียว เนื่องจากป่วยบาดเจ็บ พลัดหลงจากฝูง ครั้งหลังสุดที่เกยตื้นแบบมีชีวิตคือที่พัทยา
ในปี ๖๒ การเกยตื้นแบบมีชีวิตของวาฬชนิดนี้ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอด แม้เจ้าหน้าที่จะพยายามเต็มที่ แต่การ
รักษาวาฬป่วยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ส่งก้าลังใจไปให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทุกคนท้าดีที่สุดแล้ว ได้แต่หวังว่า
น้องวาฬจะรอดครับ

ท่ีมา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/298485)
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กลับมาแล้ว! “ทองดี” กระทิงเชื่องขวัญใจชาววังน  าเขียว

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีชาวบ้านบ้านคลองทราย ใกล้จุดสกัดเขาสูง
เขาแผงม้า ต. วังน้้าเขียว อ. วังน้้าเขียว จ. นครราชสีมา ได้พบกับ “เจ้าทองดี” กระทิงป่าแสนเช่ือง
ขวัญใจของชาว อ. วังน้้าเขียว และนักท่องเที่ยว ออกมาปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้ง ที่บริเวณไร่ข้าวโพด
ของชาวบ้านบ้านคลองทราย หลังจากห่างหายไปนานในช่วงหน้าฝน ซึ่งแม้ว่า “เจ้าทองดี” จะเป็น
กระทิงป่า น้้าหนักมากกว่า ๑ ตัน อายุประมาณ ๑๐ กว่าปีแล้ว แต่ด้วยพฤติกรรมที่ชอบเดินพลัดหลง
ฝูงออกมาจากป่า และนิสัยที่เช่ือง ไม่ดุร้าย ไม่ตื่นตกใจง่าย จึงท้าให้ “เจ้าทองดี” แตกต่างจากกระทิง
ป่าทั่วไป หลายคนที่ได้พบเห็นจึงมักจะแอบเซลฟี่ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งปกติเจ้าทองดี
มักจะชอบออกมาเดินกินหญ้าตามข้างทาง หรือหากินอยู่ในแนวเขตป่าใกล้กับหมู่บ้านคลองทุเรียน
บ่อยๆ แต่คราวนี้ มาปรากฏโฉมให้เห็นที่บริเวณไร่ข้าวโพดบ้านคลองทราย ไม่ได้สร้างความเสียหาย
มากนัก ชาวบ้านจึงปล่อยให้หากินอย่างสบายใจ เพราะส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับกระทิงตัวนี้เป็นอย่างดี 
โดยบางคนได้ใช้โทรศัพท์มือถือ บันทึกภาพการกลับมาของเจ้าทองดีเอาไว้ แล้วส่งต่อให้ชาววังน้้าเขียว
และนักท่องเที่ยว ได้เห็นภาพกระทิงเช่ืองขวัญใจให้หายคิดถึงกัน

ท่ีมา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_823717)


