
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : ค่าฝุ่น PM 2.5 พ้ืนที่ กทม. และปริมณฑลเพ่ิมขึ้น
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

กทม. : เร่งวิจัยหาสายพันธุ์และอนุรักษ์โครงกระดูกวาฬอ าแพง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

เพชรบูรณ์ : กระทิงวิ่งชนเจ้าหน้าที่กลางป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่ บาดเจ็บขณะลาดตระเวนปกป้องพ้ืนที่ป่า
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กระทิงวิ่งชนเจ้าหน้าที่กลางป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่ บาดเจ็บขณะลาดตระเวนปกป้องพื้นทีป่่า

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่ 
จ. เพชรบูรณ์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนถูกกระทิงชนบาดเจ็บ ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าว
ออกลาดตระเวนระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ ธ.ค. ๖๓ เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ่อไทย เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ - ห้วยใหญ่ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพ่ือตรวจป้องกัน 
และปราบปรามการกระท้าผิดกฎหมายตามแผนงานที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ก้าหนดให้จัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าลาดตระเวน และพักแรมในป่า โดยเริ่มออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบเมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๓ ขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน และเดินทางกลับหน่วยที่ตั้ง 
ระหว่างเดินทางอยู่ในพ้ืนที่บริเวณปากคลองงูเหลือม มีกระทิงจ้านวน ๑ ตัววิ่งชนนายวันชัย บุญเลิศ 
เจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่าจนเสียหลักล้มลง เหยียบเข้าที่บริ เวณหน้าขาข้างขวา และบริเวณ น่อง
จนเกิดบาดแผล หลังเกิดเหตุเพ่ือนเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากนั้น
จึงน้าตัวผู้บาดเจ็บออกจากป่า เพ่ือน้าส่งโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ผลการตรวจร่างกายของเจ้าหน้าที่
ที่ถูกกระทิงชนพบว่า เลือดออกใต้ชั้นกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาขวา ล่าสุด ออกจากโรงพยาบาล
เพชรบูรณ์ และกลับบ้านเพื่อพักรักษาตัวต่อไป

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/204412)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ กทม. และปริมณฑลเพ่ิมขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
ประธ านศู นย์ แก้ ไ ขปัญหามล พิษทางอากาศกล่ า วถึ ง สถานการณ์ค่ า ฝุ่ น ละออง ขนาด
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าฝุ่นละอองในระดับเริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ (ระดับสีส้ม ) และมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ระดับสีแดง) เ พ่ิมขึ้น เป็น ๑๔ พ้ืนที่ 
พบมีค่าสูงสุดบริ เวณริมถนนดินแดง เขตดินแดง อยู่ที่ ๑๑๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
และพบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอนเกินมาตรฐาน ๒๒ พ้ืนที่ พบค่าสูงสุดบริเวณริมถนน
ดินแดง เขตดินแดง อยู่ที่ ๑๗๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร โดยศูนย์แก้ ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศ และกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์ สาเหตุเกิดจากการจราจรหนาแน่น
ประกอบกับเกิดความกดอากาศต่้าในรูปแบบฝาชีครอบ สภาพอากาศนิ่ง อบอ้าว ขมุกขมัว
และลมสงบ ท้าให้ฝุ่นละอองไม่กระจายตัว และสะสมในบรรยากาศเพ่ิมสูงขึ้น เบื้องต้นควบคุมไม่ให้
มีการเผาในที่โล่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนถึงวันที่ ๑๗ ธ.ค. นี้ แล้วประเมิน
สถานการณ์อีกครั้ง หากมีความเร็วลมสูงขึ้น และอากาศยกตัวจะช่วยให้ฝุ่นละอองลดลง อันดับแรก
ต้องควบคุมรถยนต์ที่ปล่อยควันด้าบนถนนก่อน พร้อมประสานกระทรวงศึกษาธิการแจ้งโรงเรียนต่างๆ 
งดท้ากิจกรรมในที่โล่งช่วงวิกฤติฝุ่นละออง เพ่ือลดการสูดดมฝุ่นละอองโดยตรงควบคู่กับการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG1215104214462)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เร่งวิจัยหาสายพันธุ์และอนุรักษ์โครงกระดูกวาฬอ าแพง

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการ
ให้กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกันขุดค้น และพิสูจน์สายพันธุ์
ซากวาฬ ซึ่งพบท่ี ต. อ้าแพง อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคาร ทั้งนี้ทีมส้ารวจเก็บกู้โครงกระดูกวาฬตั้งแต่
วันที่ ๙ พ.ย. – ๕ ธ.ค. ๖๓ พบชิ้นส่วนกระดูกเกือบสมบูรณ์ทั้งตัว ประกอบด้วย กระดูกสันหลัง 
ซี่โครง กะโหลก ขากรรไกร และครีบข้างขวา ถือว่าสมบูรณ์กว่าร้อยละ ๙๐ รวม ๑๒๗ ชิ้น ปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนอนุรักษ์ตัวอย่างที่ห้องปฏิบัติการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 
จ. ปทุมธานี นักวิจัยเริ่มเปิดเฝือก ท้าความสะอาดกระดูกด้วยการน้าดินออกด้วยมีดแซะ เครื่องเป่าลม 
สกัดเอาหิน หรือส่วนที่แข็งออกด้วยปากกาลม ใช้แอลกอฮอล์ล้าง ซ่อมแซมส่วนที่แตกหัก
ด้วยกาวร้อน หรือกาวใสชนิดแห้งเร็ว เมื่อสะอาดแล้วจึงทาน้้ายาเคลือบ เพ่ือป้องกันการสัมผัสอากาศ 
และเพ่ิมความแข็งให้แก่กระดูก เสร็จแล้วจึงใส่หมายเลขตัวอย่าง น้าไปจัดเก็บในคลัง ตัวอย่าง
เพ่ือรอศึกษาวิจัย จากตัวอย่างทั้งหมด ๑๒๗ ชิ้น อนุรักษ์ตัวอย่างเสร็จสิ้นแล้ว ๖๙ ชิ้น ประกอบด้วย 
กระดูกซ่ีโครง ๒๕ ชิ้น กระดูกหน้าอก ๑ ชิ้น ครีบข้างซ้าย ๒๗ ชิ้น กระดูกสันหลัง ๑๖ ชิ้น การหาอายุ
ก้าลังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ ซึ่งส่งตัวอย่างกระดูกไปวิเคราะห์หาอายุจากธาตุคาร์บอน-14 โดยใช้
วิธีการวัดมวลด้วยเครื่องเร่งอนุภาคท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เร่งวิจัยหาสายพันธุ์และอนุรักษ์โครงกระดูกวาฬอ าแพง (ต่อ)

นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กล่าวว่า จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า เป็นวาฬบรูด้า หรือวาฬแกลบขนาดใหญ่ แต่ต้อง รอ
เปิดเฝือกส่วนกะโหลก และตรวจสอบกระดูกส่วนหูเพ่ือยืนยัน การพบโครงกระดูกวาฬบนแผ่นดิน
ซึ่งห่างจากชายฝั่งทะเลปัจจุบันประมาณ ๑๒ กม. เป็นหลักฐานส้าคัญที่บ่งชี้ถึงการรุกของน้้าทะเล
เข้ามาในแผ่นดินเมื่อหลายพันปีก่อน สามารถศึกษาประวัติ และวิวัฒนาการของวาฬและสัตว์ทะเล
ในอดีต และความหลากหลายทางชีวภาพจากการพบซากสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ร่วมกับวาฬ นอกจากนี้
การส้ารวจด้วยวิธีการเจาะส้ารวจศึกษาชั้นตะกอนดิน ช่วยในการแปลความหมายถึงสภาพแวดล้อม
ในอดีต การหาขอบเขตของทะเลโบราณในพ้ืนที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ตลอดจนศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ระดับน้้าทะเลในปัจจุบัน และอนาคตที่มีผลจากปัจจัยทางธรณีวิทยา และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก ซึ่งมอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีด้าเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ต่อไป นอกจากนี้ 
ยังมีสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกันไขข้อมูล
จากโครงกระดูกวาฬในครั้งนี้  ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีจัดให้มีการน้าเสนอผลงานทาง วิชาการ
ช่วงปลายเดือน ม.ค. ๖๔ แนวทางการบริหารจัดการโครงกระดูกวาฬในเบื้องต้น ต้องหารือร่วมกัน
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากโครงกระดูกมีขนาดใหญ่ สภาพกระดูกมีความเปราะบาง ผุพังง่าย 
ต้องเตรียมสถานที่ส้าหรับโครงกระดูกวาฬให้มีความเหมาะสมทั้งเรื่องอุณหภูมิ พ้ืนที่ในการจัดแสดง
และอ่ืนๆ โดยกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บไว้ในพ้ืนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 
จ. ปทุมธานี ระหว่างการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/latest-news-600538)


