
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ศรีสะเกษ : พายุฤดูร้อนถล่มปรางค์กู่ บ้านเรือนพังเสียหาย ต้นไม้โค่นล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูง
(ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)

กาญจนบุรี : กลุ่มอนุรักษ์เมืองกาญจน์ค้านใช้พื นที่ป่าท าเหมืองหิน ระเบิดภูเขาใกล้ตัวเมือง
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

น่าน : ชาวน่านสุดทนคลองระบายน  าเหม็นเนา่ ๓ ปี
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กลุ่มอนุรักษ์เมืองกาญจน์ค้านใช้พื นที่ป่าท าเหมืองหิน ระเบิดภูเขาใกล้ตวัเมือง

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางภินันทน์ โชติรสเศรณี ประธานกลุ ่มสตรี

กาญจนบุร ี และประธานกลุ ่มอน ุร ักษ ์จ ังหว ัดกาญจนบุร ี ท าหน ังส ือถ ึงอธ ิบด ีกรมป่า ไม้ 

เพื่อคัดค้านการขอใช้พื้นที่ป่าสงวน เพื่อประทานบัตรให้บริษัทหนึ่งระเบิดภูเขาท าเหมืองหิน 

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชุมชนรอบเหมืองที ่เห็นชอบการท าเหมือง เนื่องจากผู ้เห็นชอบในการ

ท าประชาพิจารณ์มีเพียง ๓๘ คน แต่ผู ้ได ้ร ับผลกระทบจากการระเบิดภูเขาที ่เก ิดฝุ ่นห ิน

ฟุ้งกระจายมีจ านวนมาก การท าเหมืองหิน ท าให้ป ่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย 

บ้านเรือนเก่าแก่ฝั ่งบ้านท่าล้อได้รับผลกระทบโดยตรง อยู่ตรงข้ามการระเบิดภูเขา นอกจาก

ชุมชนได้รับผลกระทบ ยังมีสถานที่ราชการส าคัญ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด จวนผู้ว่าราชการ

จังหวัด ศาลจังหวัดได้รับผลกระทบ 

(ต่อ)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กลุ่มอนุรักษ์เมืองกาญจน์ค้านใช้พื นที่ป่าท าเหมืองหิน ระเบิดภูเขาใกล้ตวัเมือง (ต่อ)

เมื่อประทานบัตรหมดอายุแล้ว ผู ้ประกอบการท าเหมืองได้รับผลประโยชน์มาหลายปี 
อยากเรียกร้องให้ยุติการต่อประทานบัตร และยุติการใช้พื้นที่ป่าสงวน ให้ผู้ประกอบการขนย้าย
อุปกรณ์ออกโดยเร็ว ฟื้นฟูป่าบริเวณเขาแรด เป็นเขาปลายสุดของเทือกเขาถนนธงชัยติดแม่น้ า
แม่กลอง ฝั ่งตรงข้ามกับตัว เม ืองกาญจนบุร ี ให ้กล ับมาเข ียวขจีเหม ือนเด ิม เหมืองแร ่นี้
เป็นประทานบัตรที่ ๒๔๗๔๓/๑๔๙๐๑ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลาเขาน้อย มีอายุประทานบัตร 
๒๕ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นชนิดแร่โดโลไมต์ 
และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื ่ออ ุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัจจุบ ันอยู ่ระหว ่างยื ่นค าขอ
ประทานบัตรใหม่ในพื้นที่เดิม ซึ่งระหว่างการขอต่อประทานบัตรสามารถด าเนินการต่อไปได้

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-Thailand/news_6059351)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พายุฤดูร้อนถล่มปรางค์กู ่บ้านเรือนพังเสียหาย ต้นไม้โค่นล้มทบัสายไฟฟ้าแรงสูง

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเทเวศน์ มีศรี นายอ าเภอปรางค์กู่ จ. ศรีสะเกษ 
ได้รับรายงานจากผู้น าชุมชนว่า เกิดพายุฤดูร้อน ท าให้บ้านเรือนชาวบ้านในเขต ต . ส าโรงปราสาท
เสียหายหลายหลัง จึงมอบหมายให้นายสิริมงคลรัตน์ วงศ์วรรณา ปลัดอ าเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง และนายจ านงค์ ยอดย้อย ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง น าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
พ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติ มีต้นไม้ล้มทับเส้นทางในหมู่บ้านฮองขาม หมู่ ๑๓ 
ต. ส าโรงปราสาท และล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนระหว่างบ้านหนองนา - บ้านฮองขาม 
ต. ส าโรงปราสาท การไฟฟ้าอ าเภอปรางค์กู่ และองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงปราสาทตัดตันไม้
ที่ล้มออกจากถนนเรียบร้อยแล้ว และซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่พังเสียหายต่อไป

ที่มา: คมชัดลกึออนไลน์
(https://komchadluek.net/news/local/459976)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวน่านสุดทนคลองระบายน  าเหม็นเนา่ ๓ ปี

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านบ้านพวงพยอม ต. ในเวียง และบ้านพญาวัด 
ต. ดู่ใต้ อ. เมืองน่าน จ. น่าน ร้องเรียนมาว่า เดือดร้อนจากปัญหาน้ าในคลองระบายน้ าที่กั้นกลาง
ระหว่าง ๒ ชุมชนส่งกลิ่นเหม็น จนไม่สามารถเปิดหน้าต่างนอนได้ และมียุงจ านวนมาก ช่วงหัวค่ า
ไม่สามารถนั่งนอกบ้านได้ ต้องจุดไฟให้ควันไล่ยุงมานานกว่า ๓ ปี ชาวชุมชนตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อก่อน
น้ าในคลองระบายน้ าไม่เคยเน่าเสีย ถึงแม้ชาวบ้านจะปล่อยน้ าจากที่ล้างจาน หรือจากการซักล้างลงไป 
แต่หลังการสร้างโรงแรมบริเวณต้นคลอง ซึ่งอยู่สูงกว่าชุมชน น้ าในคลองระบายน้ าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีด า
และเหม็นเน่า จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหาสาเหตุ และมีมาตรการแก้ไขปัญหา

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-647587)


