
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ฉะเชิงเทรา : “วราวุธ” สั่งลงดาบโรงงานทิ งกากตะกอนแร่พิษลงแหล่งน  า
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : เจ้าหน้าทีอุ่ทยานรักษาช้างกุยบุรีทีบ่าดเจ็บ
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ยโสธร : เย้ยต ารวจยโสธรลักตัดไม้พะยูงหน้าโรงเรียนกลางดึกมูลค่า ๕ แสนบาท
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

น่าน : เตรียมบูรณะจิตรกรรมกระซิบรักบันลือโลก
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“วราวุธ” สั่งลงดาบโรงงานทิ งกากตะกอนแร่พิษลงแหล่งน  า

เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัท ทีเอชเอช โมลีโพรเซสซิ่ง จ ากัด 
ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา ซึ่งต้องสงสัยว่า มีการลักลอบทิ้งสารเคมี 
จากการตรวจสอบพบว่า บริษัทเป็นโรงงานประเภท ๔๒ (๑) การท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี 
ประกอบกิจการผลิต Molybdenum Oxide และ Ferrous Molybdenum โดยน าเข้าสินแร่
จากประเทศมองโกเลีย ของเสียจากกระบวนการล้าง เดิมส่งให้บริษัทภายนอกน าไปก าจัด ภายหลัง
โรงงานก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเอง ส่วนกากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีเหล็ก และทองแดง 
ส่งขายให้แก่บริษัทที่มารับซื้อ เจ้าหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษ หรือออกค าสั่ง และให้บริษัทท ารางรอบรั้ว
ภายในโรงงาน ป้องกันการระบายน้ าออกมาภายนอก และให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ นอกจากนี้ ยังขอให้บริษัทส่งเอกสารเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผังแบบแปลนระบบบ าบัดน้ าเสีย อากาศ 
และปริมาณการใช้น้ าประปา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) สั่งการให้เอาผิดโรงงานที่ปล่อยสารพิษให้ถึงที่สุด และให้ชี้แจงข้อมูล
แก่ประชาชน เกษตรกร และผู้ได้รับผลกระทบได้รับทราบ

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/299526)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าทีอุ่ทยานรักษาช้างกุยบุรีที่บาดเจ็บ

เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี เปิดเผยความคืบหน้าการติดตามอาการช้างป่าเพศผู้ อายุประมาณ 
๒๐ – ๒๕ ปี น้ าหนักประมาณ ๓,๐๐๐ กก. ที่บาดเจ็บบริเวณขาพับในข้างขวา และขาขวาบวม 
ในท้องที่หมู่ ๔ หมู่บ้านท่าวังหิน ต. เขาจ้าว อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธ.ค. 
ทีผ่่านมา นางสาวสุพร พลพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีประสานสัตวแพทย์จากสถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าห้วยทราย อ. ชะอ า จ. เพชรบุรี น าโดยสัตวแพทย์หญิงภาวิณี แก้วแถม ตรวจดูอาการ
และใช้ปืนยิงลูกดอกที่ใส่ยาฆ่าเชื้อให้แก่ช้างป่า พร้อมให้ยาฆ่าเชื้อ และยาแก้อักเสบใส่ไว้ในผลไม้ 
แล้วน าไปวางให้ช้างกินบริเวณที่ใกล้เคียงกับช้างอยู่ และเฝ้าติดตามอาการเป็นระยะ แนวทาง
การรักษาอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งสัตวแพทย์ที่ท าการรักษาพบว่า บริเวณ
ขาหน้าข้างขวายังมีอาการบวม เวลาช้าง เดิน ขาหน้าข้างขวาบริเวณปลายขามีลักษณะงอเท้า 
และลากไปกับพ้ืน แผนการรักษาในเบื้องต้นจะให้ยาฆ่าเชื้อโดยการยิงลูกดอกประมาณ ๓ วัน 
และให้ยาแก้อักเสบแบบเม็ดชนิดกินอย่างต่อเนื่อง ช้างป่าตัวดังกล่าวเป็นตัวเดียวกันกับช้างที่ท าร้าย
นายบุญชู โตเต็ม อายุ ๕๘ ปี พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างป่าชุดที่ ๓ และหัวหน้า
จุดสกัดท่ากระทุ่น อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เสียชีวิตขณะเข้าไปช่วยเหลือติดตามดูอาการช้าง เมื่อวันที่ 
๑๑ ธ.ค. ที่ผ่านมา

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/206590)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เย้ยต ารวจยโสธรลักตัดไม้พะยูงหนา้โรงเรียนกลางดึกมูลค่า ๕ แสนบาท

เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร้อยต ารวจโท อนุวัฒน์ ขันชัย ร้อยเวรสอบสวน
สถานีต ารวจภูธรเมืองยโสธร ได้รับแจ้งมเีหตุลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณริมถนนแจ้งสนิท หน้าโรงเรียน
เพชรน้ าหนึ่ง บ้านประชาสรรค์ ต. ตาดทอง อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร เดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุตามที่
ได้รับแจ้ง ในที่เกิดเหตุพบต้นพะยูงขนาดใหญ่อายุไม่ต่ ากว่า ๘๐ ปี ถูกตัดโค่นล้มลงจนส่วนปลาย
ปิดขวางทางเข้าออกโรงเรียนเพชรน้ าหนึ่ง จากนั้นกลุ่มคนร้ายช่วยกันตัดทอนออกเป็นท่อนๆ 
ยาวท่อนละประมาณ ๒ ม. แล้วช่วยกันขนย้ายขึ้นรถบรรทุกหลบหนีไปทันทีคาดว่า ไม้พะยูง
ที่กลุ่มคนร้ายขนย้ายไปได้มีไม่ต่ ากว่า ๕ ท่อน รวมมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๕ แสนบาท กลุ่มคนร้ายอาศัย
ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเข้าไปลักลอบตัดไม้พะยูง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ขณะเกิดเหตุไม่มีใคร เห็น
กลุ่มคนร้ายแต่อย่างใด ทั้งๆ ที่จุดเกิดเหตุอยู่ริมถนนสายหลัก และอยู่ด้านหน้าโรงเรียนมีแสงไฟสว่าง
มองเห็นจุดดังกล่าวอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ต ารวจคาดว่า น่าจะเป็นฝีมือของเครือข่ายค้าไม้พะยูง
ข้ามชาติที่มักจะตระเวนก่อเหตุลักตัดไม้พะยูงในพ้ืนที่เป็นประจ า แต่ยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้
แม้แต่รายเดียว

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/206625)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เตรียมบูรณะจิตรกรรมกระซิบรักบันลือโลก

เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร
กล่าวว่า กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณคดี ลงพ้ืนที่ส ารวจสภาพความเสียหาย
ของภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดภูมินทร์ จ. น่าน พบชั้นปูนฉาบช ารุดเป็นโพรง ฝาผนัง
กะเทาะหลุดร่วง พบรอยร้าวบริเวณกรอบประตู และกรอบหน้าต่าง ผิวจิตรกรรมมีคราบฝุ่นละออง
จับหนา มีหยากไย่ และคราบทางน้ าไหล ชั้นรองพ้ืนดินสอพอง และชั้นสีของจิตรกรรมภายในช ารุด
หลายต าแหน่ง มีรอยขีดเขียนด้วยดินสอ มีคราบสีหยด และคราบน้ าปูน สภาพความช ารุดทั้งหมด
อยู่ที่ระดับพ้ืนถึงกรอบประตูด้านบน มีคราบความชื้นที่ผนังโดยรอบอาคารภายในอุโบสถเห็นได้ชัด 
นอกจากนี้ มีการใช้ซีเมนต์ฉาบซ่อมในบางบริเวณ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายลุกลาม
มากยิ่งขึ้น

(ต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เตรียมบูรณะจิตรกรรมกระซิบรักบันลือโลก (ตอ่)

อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่า จัดท าแผนการอนุรักษ์โดยเร่งด่วน โดยใช้งบประมาณปี ๖๔ 
ด าเนินการงานอนุรักษ์จิตรกรรม จ าเป็นต้องใช้ความรู้ด้านวิชาการทางด้านเทคนิคการสร้างงาน
ศิลปกรรมโบราณ และประสบการณ์ความช านาญในงานอนุรักษ์ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่จะสงวน
รักษาคุณค่าของงานศิลปกรรมดั้งเดิมให้ได้มากที่สุด ที่ส าคัญวัดภูมินทร์ มีจิตรกรรมฝาผนังล้านนา 
“ปู่ม่านย่าม่าน กระซิบรักบันลือโลก” ที่เป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเสียงระดับโลกอายุมากกว่า ๑๕๐ ปี
จึงก าชับให้เจ้าหน้าที่ท างานด้วยความระมัดระวัง แนวทางการด าเนินงานทั้งหมดจะต้องท าให้รัดกุม 
และอยู่ภายใต้หลักการดูแลรักษาเพ่ือคงคุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิมไว้ ทั้งคุณค่าด้านศิลปกรรม 
ประวัติศาสตร์  และโบราณคดี โดยมีขั้นตอนหลักคือ ส ารวจ และบันทึกสภาพความ ช ารุด
ของจิตรกรรมก่อนการอนุรักษ์ ท าความสะอาดจิตรกรรม เสริมความมั่นคงให้แก่ชั้นรองพื้น ชั้นสี 
และชั้นปูนฉาบของจิตรกรรม จากนั้นให้ถมรองพื้นดินสอพองบริเวณรอยช ารุด และเขียนสีซ่อม
จิตรกรรมตามหลักวิชาการอนุรั กษ์  บันทึกภาพจิตรกรรมหลั งท าการอนุ รักษ์แล้ ว เสร็ จ 
และให้ท ารายงานการอนุรักษ์จิตรกรรม มอบหมายให้นายสมัคร ทองสันท์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส 
และ น.ส. กรอุมา นุตะศรินทร์ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ เป็นผู้ ควบคุม และลงมือ
ปฏิบัติงานด้วยตัวเอง ก าหนดเริ่มด าเนินการในเดือน ก.พ. ๖๔ คาดว่าแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. ๖๔

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์
(https://dailynews.co.th/education/814581)


