
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : โคราชยังอ่วม น  าทะลักท่วมวัด เร่งอพยพพระ ชาวบ้านเดือดร้อน
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

เพชรบุรี : จ. เพชรบุรีน  าป่าทะลักท่วมบ้าน ๓๐ หลังเสียหาย 
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

กระบี่ : ตายอีกตัว พะยูนถูกใบพัดเรือฟันแผลเหวอะหวะ
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

นครศรีธรรมราช : รวบผู้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านเฟซบุ๊ก
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. เพชรบุรีน  าป่าทะลักท่วมบ้าน ๓๐ หลังเสียหาย 

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักนานกว่า ๒ ชม. ท้าให้เกิดน้้าป่า
ไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนบ้านหนองตาฉาว หมู่ที่ ๒ ต. เขากระปุก อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี เสียหาย
ห้องเรียนและห้องพักครูถูกน้้าท่วม เอกสารส้าคัญเสียหาย เนื่องจากน้้าป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียน
อย่างรวดเร็ว ทางโรงเรียนประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา ๑ วัน จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ 
น้้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า ๓๐ หลังคาเรือนได้รับความเสียหาย

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/297813)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รวบผู้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านเฟซบุ๊ก

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ ๒ ส้านักงาน
สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๔ ภาคใต้ ตรวจสอบพบการโฆษณาขายนากเล็กเล็บสั้น 
สัตว์ป่าคุ้มครอง จึงให้สายลับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้ค้าสัตว์ป่าทางโซเชียลมีเดียติดต่อ ท้าทีขอซื้อตกลง
ราคาขายตัวละ ๓,๕๐๐ บาท โดยผู้โพสต์ให้สายลับมารับตัวนากเล็กเล็บสั้นที่บ้าน ซึ่งอยู่ที่ ถ. กะโรม 
ต. โพธิ์เสด็จ อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช เมื่อสายลับเดินทางมาถึงบ้านหลังดังกล่าว
พบว่า มีนากเล็กเล็บสั้นอยู่ในบริเวณบ้าน จึงโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น โดยเจ้าของบ้าน 
ยินยอม จากนั้นจึงจับกุมฐานค้าสัตวป์่าคุ้มครองผิดกฎหมาย การจับกุมครั้งนี้ตรวจยึดนากเล็กเล็บสั้น 
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ๘ ตัว ผู้ต้องหา ๑ คน ส่งด้าเนินคดีที่ สภ. เมืองนครศรีธรรมราช ตาม พ.ร.บ. 
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ฐานมีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และค้าสัตว์ป่า
คุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/business-572086)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตายอีกตัว พะยูนถูกใบพัดเรือฟันแผลเหวอะหวะ

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยทีม
สัตวแพทย์จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพีช่วยเหลือพะยูนที่บาดเจ็บ แต่ยังสามารถว่ายน้้าได้ บริเวณ
อ่าวมาหยา เกาะพีพีเล - หมู่เกาะพีพี อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ เป็นพะยูนอายุประมาณ ๘ – ๑๒ ปี 
เพศผู้ ยาว ๒ ม. น้้าหนัก ๑๕๐ กก. มีบาดแผลบริเวณส่วนหลังยาว ๓๐ ซม. กว้าง ๕ ซม. จากนั้น
เจ้าหน้าที่ช่วยกันเคลื่อนย้ายพะยูนส่งไปยังโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต
เพื่อดูแลรักษาต่อไป ล่าสุดพะยูนตัวดังกล่าวเสียชีวิตแล้วระหว่างน้าตัวไปรักษา เจ้าหน้าที่สันนิษฐาน
ว่า พะยูนตัวดังกล่าวถูกใบพัดเรือมาจากที่อ่ืน เริ่มมีอาการเจ็บป่วยจากพิษของบาดแผล และว่ายน้้า
เข้าไปหลบอยู่ในอ่าวมาหยา จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปพบ และช่วยกันน้าตัวไปรักษา แต่ก็ไมร่อดชีวิต

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/96300000111576)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โคราชยังอ่วม น  าทะลักท่วมวัด เร่งอพยพพระ ชาวบ้านเดือดร้อน

เมื่อวันที่  ๒๘ ต .ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้้ าท่วมในพ้ืนที่  อ .  โนนสูง 
จ. นครราชสีมา ทวีความรุนแรง หลังปริมาณน้้าจากล้าน้้ามูลไหลเอ่อเข้าท่วมวัดธรรมทานวนาราม 
ต. ล้ามูล อ. โนนสูง สูงเกือบ ๒ ม. พระภิกษุสงฆ์ต้องอพยพออกจากวัดไปกางเต็นท์จ้าวัดอยู่ริมถนน 
น้้ามูลไหลเข้าท่วมบริเวณวัด และบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดกับวัด ท้าให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยน้าเรือ
ติดเครื่องยนต์ออกช่วยเหลือและส้ารวจสิ่งของภายในวัด เพ่ือป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพเข้าไปขโมยสิ่งของ
ช่วงที่เกิดน้้าท่วม น้้าในล้าน้้ามูลท่วมโรงเรียนบ้านหนองโจด หมู่ที่ ๖ ต. ล้ามูล ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา น้้าไหลเข้าท่วมภายในตัวอาคารเรียนชั้นล่าง หอประชุมโรงเรียน และโรงอาหาร 
ระดับน้้าท่วมสูงประมาณ ๕๐ ซม. และมีแนวโน้มว่าจะท่วมสูงขึ้นอีก ทางโรงเรียนสั่งปิดเรียนชั่วคราว
จนกว่าสถานการณ์น้้าท่วมจะเข้าสู่สภาวะปกติ มีโรงเรียน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนมันเทศ 
และโรงเรียนบ้านหนองโจด ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านใน ๗ หมู่บ้าน จ้านวน ๕๐๐ หลังคาเรือน 
ต. ล้ามูล อ. โนนสูง ได้รับความเดือดร้อน ท้าให้ชาวบ้านต้องการยารักษาโรค อาหาร และน้้าดื่ม
จ้านวนมาก 

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://khaosod.com/around-thailand/news_5202315)


