
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ปราจีนบุรี : สัตวแพทย์วินิจฉัยลูกชา้ง “ทับลาน” ติดเชื อในกระแสเลือด
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

กทม. : ค่าฝุ่น PM 2.5 ใน กทม. และปริมณฑลลดลงเล็กน้อย แต่ยังสูงในระดับสีแดงอยู่ ๑ พื นที่
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ล าปาง : มือดีแอบเผาขยะเดือดร้อนทั งพระทั งโยม
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

มือดีแอบเผาขยะเดือดร้อนทั งพระทั งโยม

เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับวัดศรีรองเมือง เทศบาลนคร
ล าปาง จ. ล าปางเดือดร้อนหนัก จากกรณีมีคนแอบน าขยะมาทิ้งบริเวณหลังวัดซึ่งติดกับแม่น้ าวัง 
จุดไฟเผาขยะ ทั้งควันไฟและกลิ่นเหม็นลอยคละคลุ้งเข้าบ้านเรือน

พระอธิการชลฌาทิศ เจ้าอาวาสวัดศรีรองเมืองกล่าวว่า หลังวัดมีคนแอบน าขยะมาทิ้ง ปัจจุบัน
แม้จะลดลงแต่มีการเผาส่งผลกระทบไปทั่ว ทั้งควัน และกลิ่นเหม็น เพราะลมจะพัดเข้ามาในวัด แม้แต่
ท าวัตรเย็น บางครั้งยังท าไม่ได้ เพราะหายใจไม่ออก ส่วนคนน าขยะมาทิ้งแอบน ามาทิ้งตอนกลางคืน 
นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครล าปางรับทราบปัญหา และน าเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยกับชาวบ้าน 
โดยชาวบ้านและทางวัดขอให้ทางเทศบาลปิดทางบริเวณหลังวัดศรีรองเมืองชั่วคราว เพ่ือไม่ให้
ผู้น าขยะมาทิ้งสามารถเข้าไปทิ้งขยะได้ ส่วนพ้ืนที่ที่มีคนน าขยะมาทิ้งนั้น เนื่องจากเป็นที่ดินมีเจ้าของ 
ทางเทศบาลจะท าความเข้าใจกับเจ้าของที่ดินก่อนว่ามีมาตรการอย่างไร หากยังไม่ได้รับความร่วมมือ
ก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายด าเนินการ ซึ่งขณะนี้ก็ยังพบว่ามีคนน าขยะมาทิ้งในจุดดังกล่าวเช่นเดิม

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-601199)
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สัตวแพทย์วินิจฉัยลูกช้าง “ทับลาน” ติดเชื อในกระแสเลือด

เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี “ทับลาน” ลูกช้างป่าพลัดหลงแม่
ที่อุทยานแห่งชาติทับลานล้มกะทันหัน เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านั้น ๑ วัน ลูกช้าง
มีอาการซึม กินนมลดลง อุณหภูมิร่างกายสูง โดยได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิด แต่ลูกช้าง
มีอาการแย่ลงและล้มในท่ีสุด เจ้าหน้าที่น าซากไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการตาย

นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน จ. ปราจีนบุรีรายงานว่า 
สัตวแพทย์ผ่าพิสูจน์ซาก เก็บตัวอย่างน้ าเลือดและชิ้นเนื้อ ส่งตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ชันสูตรโรคสัตว์ 
ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ผลปรากฎว่า พบปอดอักเสบ ร่วมกับมีเลือดที่ตับและม้าม 
พบเชื้อแบคทีเรีย Klebsiella pneumonia ทุกอวัยวะ สัตวแพทย์วินิจฉัยผลตรวจพบว่า เกิดจาก
การติดเชื้อในกระแสเลือดจากแบคทีเรีย Klebsiella pneumonia ท าให้เกิดติดเชื้อในปอด ส่งผลต่อ
การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจน เป็นสาเหตุการตายของลูกช้างป่า หลังการผ่าพิสูจน์ซากแล้ว จึงท าลาย
ซากลูกช้างโดยการฝังดิน และควบคุมโรคตามหลักวิชาการ

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/299231)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ค่าฝุ่น PM 2.5 ใน กทม. และปริมณฑลลดลงเล็กน้อย แต่ยังสูงในระดับสีแดงอยู่ ๑ พื นที่

เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ประธานศูนย์แก้ไขปัญหา
มล พิษทางอากาศกล่ า วว่ า  ค่ าฝุ่ นละออง ขนาดไม่ เ กิ น ๒ .๕ ไมครอน (PM 2.5) ใน พ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลปรับตัวลดลงจากเมื่อวานนี้ในหลายพ้ืนที่ แต่ภาพรวมยังอยู่ระดับสูง
ที่ต้องเฝ้าระวังจากปัจจัยสภาพการจราจรที่หนาแน่น และสภาพอุตุนิยมวิทยาเกิดความกดอากาศ
ในรูปแบบฝาชีครอบ ความ เร็ วลมต่ า ความชื้ นสั มพัทธ์ สู ง การยกตั วของอากาศไม่ ดี
และอากาศนิ่ง เนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอ่อนก าลังลง ท าห้ฝุ่นละอองขนาด
ไมเ่กิน ๒.๕ ไมครอนกระจายตัวได้ยาก และสะสมมากขึ้น โดยค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน
อยู่ ใ น ระดั บ สี ส้ ม เ ริ่ มมี ผ ล ก ระทบต่ อสุ ขภ าพ ๓๖ พ้ืนที่ แ ล ะร ะดั บสี แด งมี ผ ลกระทบ
ต่อสุ ขภาพ ๑ พ้ืนที่ คื อ  บริ เ วณริ มถนนมา เจริญ ซอย เพชร เกษม ๘๑ เขตหนองแขม
อยู่ที่ ๙๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และพบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10)
เ กิ น ม าต ร ฐ าน ๖ พื้ น ที่ พบค่ า สู ง สุ ดบ ริ เ วณริ ม ถนน พุทธ มณฑลสาย ๑ เ ขตตลิ่ ง ชั น
อยู่ที่ ๑๓๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201216091422763)


