
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๒ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เพชรบูรณ์ : พบรอยเท้า และฟอสซิลคล้ายซากสัตว์ดึกด าบรรพ์ ๒๐๐ ล้านปี 
(ข้อมูล : โพสต์ทูเดย์ออนไลน์)

พัทลุง : ๕ อ าเภอใน จ. พัทลุงสาหัส น  าทะเลหนุนบวกน  าป่าหลาก
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

นครศรีธรรมราช : หนักสุดในรอบ ๓๐ ปี น  าทะลัก
เข้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ลพบุรี : นักศึกษาโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกอายุกว่าพันปี
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

๕ อ าเภอใน จ. พัทลุงสาหัส น  าทะเลหนุนบวกน  าป่าหลาก

เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนัก ท้าให้ระดับน้้าเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะที่ลุ่ม
ริมทะเลสาบสงขลาใน อ. ควนขนุน อ. เมืองพัทลุง อ. เขาชัยสน อ. บางแก้ว และ อ. ปากพะยูน 
ระดับน้้าเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากน้้าป่าจากเทือกเขาบรรทัดหลากลงมาท่วมก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา 
แต่น้้าในทะเลสาบสงขลาหนุน ท้าให้น้้าไม่สามารถระบายลงสู่ทะเลได้จึงเอ่อท่วมในพ้ืนที่ ๕ อ้าเภอ 
เส้นทางเข้าออกหมู่บ้านถูกน้้าท่วม ชาวบ้านต้องใช้เรือ และอพยพมาอยู่บนถนน เพ่ือความปลอดภัย
ในพ้ืนที่ ต. มะกอกเหนือ อ. ควนขนุน น้้าป่าจาก อ. ศรีบรรพต และ อ. ควนขนุนตอนบนไหลหลาก
ลงมาสมทบ และมีถนนขวางกั้น ท้าให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นท่ีกว่า ๑,๐๐๐ ครอบครัว มีน้้าท่วมสูง 
๑.๕ – ๒ ม. กรมเจ้าท่าน้าเรือท้องแบนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าช่วยเหลือจ้านวน ๒ ล้า พร้อมเจ้าหน้าเพ่ือบริการรับส่ง 
และขนย้ายสิ่งของให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่

พ้ืนทีห่มู่ ๔ ต. จองถนน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง ระดับน้้าจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงมาสมทบ 
ฝนตกหนัก และน้้าทะเลหนุน ท้าให้ชาวบ้านต้องขนย้ายสัตว์เลี้ยงมาไว้บนถนน และบริเวณพระบรม
ธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว พระบรมธาตุอายุ ๑,๐๐๐ ปี น้้าหลากเข้าท่วมเต็มพ้ืนที่พระบรมธาตุ 
รวมทั้งโบราณสถานอายุเก่าแก่ถูกน้้าท่วมสูง ในพ้ืนที่อ้าเภอที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 
ได้แก่ อ. ป่าบอน อ. ตะโหมด อ. กงหรา อ. ศรีนครินทร์ อ. ศรีบรรพต และ อ. ป่าพะยอม ระดับน้้า
ลดลงไปก่อนหน้านี้ แต่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ฝนตกลงมาอย่างหนัก น้้าป่าไหลหลากลงมาตามน้้าตก
และมวลน้้าเพ่ิมข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_833743)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หนักสุดในรอบ ๓๐ ปี น  าทะลักเข้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักในพ้ืนที่ จ. นครศรีธรรมราช มวลน้้า
จากเทือกเขาหลวงไหลบ่าเข้าเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคย เกิดขึ้น
ในรอบ ๓๐ ปี มวลน้้าไหลเข้าท่วมถนนราชด้าเนิน ซึ่งเป็นถนนสายหลักในเขตเทศบาล ตั้งแต่สี่ แยก
หัวถนนไปจนถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ ๓ กม. ระดับน้้าลึกสุด
ที่หน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ลึกกว่า ๑ ม. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระดมก้าลัง
น้ากระสอบทรายมาปิดที่ประตูด้านหน้า แต่มวลน้้าทะลักข้ามก้าแพงเข้ามาภายในโรงพยาบาล 
นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชดูแลการท้างาน
ของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเป็นห่วงผู้ป่วย และระดับน้้าเพิ่มขึ้นจนเกิดความไม่สะดวกต่อการให้บริการ
ผู้ป่วย โดยเฉพาะแผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินต้องป้องกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ส้าคัญในการ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของประชาชน

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_833755)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบรอยเท้า และฟอสซิลคล้ายซากสัตว์ดกึด าบรรพ์ ๒๐๐ ล้านปี

เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ผู้อ้านวยการอุทยานธรณี
เพชรบูรณ์เปิดเผยว่า ค้นพบรอยเท้า และฟอสซิลคล้ายชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ดึกด้าบรรพ์ในเขตรักษา
พันธุ์รักษาสัตว์ป่าภูผาแดง ต. ปากช่อง อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ เนื่องจากทางอุทยานฯ ส่งทีมส้ารวจ
ลงพื้นที่ไปส้ารวจรอยเท้าสัตว์เลื้อยคลานดึกด้าบรรพ์ เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ พ.ย. ที่ผ่านมา หลังมีข้อมูล
จากกรมทรัพยากรธรณีระบุว่า เคยพบรอยเท้าสัตว์โบราณในล้าห้วยน้้าดุกจ้านวน ๒ รอย 
และพบรอยเท้าจ้านวนราว ๑๐ รอยบนก้อนหินทรายขนาดใหญ่ เข้าใจว่าหลุดมาจากหน้าผา
เป็นหินในหมวดหินน้้าพอง ยุคไทรแอสสิกตอนปลายอายุประมาณ ๒๐๐ ล้านปี อยู่ในล้าห้วยน้้าดุก
และล้าห้วยกลฑาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดงดังกล่าว

(ต่อ)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบรอยเท้า และฟอสซิลคล้ายซากสัตว์ดกึด าบรรพ์ ๒๐๐ ล้านปี (ต่อ)

ทีมส้ารวจพบฟอสซิลคล้ายชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ดึกด้าบรรพ์บริเวณริมห้วยกลฑาอยู่เหนือจุด
ที่พบรอยเท้าราว ๑ กม. จากการสังเกตุลักษณะทางกายภาพบ่งชี้ได้ว่า ฟอสซิลเหล่านี้ไม่ใช่หิน
ตามธรรมชาติ แต่เป็นซากฟอสซิลคล้ายชิ้นส่วนโครงกระดูกของสัตว์ดึกด้าบรรพ์ มีทั้งฟอสซิลคล้าย
ชิ้นส่วนกระดูกสันหลัง กระดูกโคนขา และกระดูกซี่โครง จะเป็นฟอสซิลสัตว์ดึกด้าบรรพ์ชนิด ไหน
ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ คงต้องรอการพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญ ล่าสุดส่งรายงาน และข้อมูลการค้นพบ
ทั้งรอยเท้า และฟอสซิลคล้ายชิ้นส่วนโครงกระดูกสัตว์ดึกด้าบรรพ์ไปยังกรมทรัพยากร ธรณี 
และประสานผู้เชี่ยวชาญมาตรวจพิสูจน์ ก่อนหน้านี้เคยมีรายงานการค้นพบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์
โปซอโรพอดที่ อ. น้้าหนาวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ หากผลการพิสูจน์ยืนยันว่า ฟอสซิลสัตว์ดึกด้าบรรพ์
ที่พบล่าสุด เป็นสัตว์ดึกด้าบรรพ์หรือไดโนเสาร์จริงจะเป็นการยืนยันว่า พ้ืนที่บริเวณนี้เคยมีไดโนเสาร์ 
หรือสัตว์ดึกด้าบรรพ์อยู่อาศัยมาก่อน กระดูกไดโนเสาร์โปซอโรพอดทีพ่บที่ อ. น้้าหนาว เป็นไดโนเสาร์
ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ออนไลน์
(https://posttoday.com/social/local/639457)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

นักศึกษาโบราณคดีขุดพบโครงกระดูกอายุกว่าพันปี

เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระโสภณพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เจ้าคณะ
อ้าเภอหนองม่วง จ. ลพบุรี ร่วมกับคณะอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาประจ้าภาควิชาโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจ้านวน ๑๓๐ คนเข้าพ้ืนที่บริเวณวัดพุน้อย ต. ชอนม่วง อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 
เป็นแหล่งโบราณคดีบ้านพุน้อย เปิดหลุมขุดค้นจ้านวน ๔ หลุม พบโครงกระดูกของมนุษย์โบราณ 
คาดว่าน่าจะมีอายุประมาณกว่า ๓,๐๐๐ ปี การขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านพุน้อยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ 
หลังจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเคยมาขุดค้นมาแล้วครั้งที่  ๑ พบโครงกระดูกมนุษย์ โบราณ 
ก่อนนักโบราณคดีจากประเทศอิตาลีขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีนี้เป็นครั้งที่ ๒ และครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ 
พบโครงกระดูกมนุษย์ส่วนหัว และแขน

อาจารย์ ดร. กรกฎ บุญลพ หัวหน้าทีมโบราณคดีเปิดเผยว่า การขุดค้นประสบความส้าเร็จ
ในระดับหนึ่ง เพราะศึกษาข้อมูลมนุษย์ในอดีตที่อยู่รวมกันเป็นชุมชนอย่างไรบ้าง และแหล่งโบราณคดี
แห่งนี้น่าจะอยู่ร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีต่างๆ ของจังหวัด ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
อ. พัฒนานิคม รวมถึงแหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทิน อ. โคกส้าโรง พระโสภณพัฒนคุน เจ้าอาวาส
วัดพุน้อยจัดพ้ืนที่บริเวณที่ขุดค้นพบโครงกระดูกของวัดพุน้อยให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และแหล่งท่องเที่ยวอีก ๑ แห่ง

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_834090)


