
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ  ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

กรุงเทพฯ : ๕๐ เขต กทม. เพิ่มความถี่ฉีดล้างใบไม้ ท าความสะอาดถนน
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)

นครราชสีมา : บึงกระโตนแห้งขอดเหลือน  าใช้ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส)์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

กระบี่ : ปลาประหลาดหน้าคล้ายคน หาดูยากชอบอาศัยตามโขดหิน
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

บึงกระโตนแห้งขอดเหลอืน  าใช้ ๑ ล้านลูกบาศกเ์มตร

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้้าภายในบึงกระโตน ต. ประทาย
อ. ประทาย จ. นคราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งเก็บกักน้้าขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า ๓,๗๐๐ ไร่ พบว่าปริมาณน้้า
เก็บกักเหลือ ๒.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมด ๒๔.๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้้าใช้การจริงๆ
เพียง ๑.๒ ล้านลูกบาศกเ์มตรเท่านั้น โดยบึงกระโตนแห่งนี้เป็นแหล่งน้้าที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เคยเดินทางมาตรวจราชการและสัง่การให้แก้ปัญหาภัยแล้งเมื่อคราวจัด ครม. สัญจร ที่ 
จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๐ ที่ผ่านมา ล่าสุด ปริมาณน้้าในบึงกระโตนเหลือน้อยมาก 
ไม่สามารถสูบน้้าข้ึนมาใช้ในการเกษตรได้ ส่งผลให้นาข้าวที่อยู่รอบๆ บึงกระโตนจ้านวน ๑ หมื่นไร่ 
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งปริมาณน้้าที่เหลือเก็บกกัอยู่เล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้ผลิตน้้าประปาใหก้บั
ประชาชนใน ๔ หมู่บ้าน ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๒๐๐ หลังคาเรือน ในเขตรับผิดชอบของ อบต. ประทาย ที่
ใช้น้้าภายในบึงกระโตน เนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้้าเหลือน้อยมาก ทั้งๆ ที่เพิ่งผ่านพ้นฤดูฝนมาเพียงไม่
ถึงเดือน จากภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่าปริมาณน้้าภายในอ่างเก็บน้้าบึงกระโตนแห้งขอด จนสันดอนดิน
โผล่ข้ึนมา เนื่องจากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ในพื้นที่ อ. ประทาย มีปริมาณน้้าฝนตกลงมาน้อยมาก ท้า
ให้ปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างเก็บน้้าน้อยมาก ชาวบ้านในพื้นที่ต่างหว่ันวิตกเกรงว่าจะไม่มีน้้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรในช่วงต้นปีหน้าอย่างแน่นอน

ท่ีมา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_824868)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ปลาประหลาดหนา้คล้ายคน หาดูยากชอบอาศยัตามโขดหิน

เมื่อวันที่  ๒๑ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมบูรณ์ เต็มช่ืน นายอ้าเภอเกาะลันตา
จ. กระบี่ โพสตค์ลิปของปลาชนิดหนึ่ง พร้อมระบุว่า ปลาอะไรหน้าตาประหลาด ยกไซได้ที่กระชังปลา
คลองทราย หลังบ้านพักนายอ้าเภอเกาะลันตา ต. เกาะลันตาน้อย อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ ซึ่งมีผู้เข้า
ไปแสดงความคิดเห็นเป็นจ้านวนมาก โดยปลาดังกล่าวนั้นหน้าตาคล้ายสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์
เลยทีเดียว นายสมบูรณ์ กล่าวว่า วันน้ีได้ลงไปดูชาวประมงยกไซที่วางไว้ข้างกระชังปลา ผลปรากฏว่า
ได้ปลาตัวดังกล่าวข้ึนมา ซึ่งตนก็ไม่เคยเห็น หน้าตาหน้ากลัวคล้ายหน้าคนปากกว้าง ผิวขรุขระ มีปุ่มขึน้ 
และไดส้อบถามจึงทราบว่า เป็นปลาโปะ ที่ชาวบ้านเรียกกัน และช่ือทางการคือ ปลาคางคก โดยส่วน
ใหญ่จะพบตามโขดหิน แต่ก็ไม่บ่อยนัก

ขณะที่ ดร. ธรณ์ ธ้ารงนาวาสวัสดิ์ อาจารย์ประจ้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 
ม. เกษตรศาสตร์ เคยให้ข้อมูลว่า “ปลาคางคก” หรือ “ปลาอุบ” ไม่ใช่เป็นปลาประหลาดหรือสัตว์
กลายพันธ์ุแต่ประการใด และไม่ต้องตกใจ เพราะทั่วโลก ปลาคางคกมีประมาณ ๘๐ ชนิด บางทีส่ง
เสียงร้องขู่หรือเรียกความสนใจของปลาเพศเมีย “ผมเคยเจอสมัยเด็กๆ ลงไปเดินแถวๆ แนวหิน เจ้านี่
โผล่มาร้องอุบๆ เป็นเสียงความถ่ีต่้าที่เกิดจากการขยับถุงลม บางทีจึงเรียกว่า ปลาอุบ ชาวบ้าน
บางพื้นที่กินปลากลุ่มนี้ เอามาท้าแกงกะทิ นิยมเฉพาะบางพื้นที่ เลยไม่มีขายทั่วไปในตลาด ท้าให้คน
ส่วนมากอาจไม่รู้จัก เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าเป็นปลาพิสดารหรือกลายพันธ์ุเหมือนในหนังสัตว์
ประหลาดนะครับ”

(มีต่อ)  



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ปลาประหลาดหนา้คล้ายคน หาดูยากชอบอาศยัตามโขดหิน (ต่อ)

อย่างไรก็ตาม ปลาอุบเป็นปลาน้้ากร่อย ที่พบอาศัยอยู่ตามปากแม่น้้า บริเวณที่น้้าจืดและ
น้้าเค็มมาบรรจบกัน ท้าให้ปลาชนิดนี้สามารถอยู่ได้ทั้งในน้้าจืดและน้้าเค็ม รูปร่างลักษณะคล้าย
ก้อนหิน ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นดิน บางครั้งจะพรางตัวอยู่ตามขอนไม้ ไม่มีเกล็ด แต่มีพิษอ่อนๆ อยู่ที่
เงี่ยงครีบหลังและครบีอก หากถูกทิ่มหรือแทงจะรู้สกึปวด ล้าตัวโตเต็มที่ได้ราว ๑ ฟุต ส่วนหัวและปาก
มีขนาดใหญ่ เพื่อที่จะสามารถกินปลาได้ทั้งตัว โดยทั่วไปจะพบในแม่น้้าสายต่างๆ ของประเทศไทย
แต่จะพบมากในทะเลสาบสงขลา ส่วนใหญ่แล้วชาวประมงมักจะน้ามันมาเป็นอาหารเสียเป็นส่วนใหญ่ 
ไม่ได้น้ามาเลี้ยงเพื่อเป็นปลาสวยงาม

ท่ีมา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/533312)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๕๐ เขต กทม. เพิ่มความถี่ฉีดล้างใบไม้ ท าความสะอาดถนน

เมื่อ วันที่  ๒๑ พ .ย .  ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พล .ต .อ .  อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน ระบุข้อความว่า ๕๐ เขต กทม. เพิ่มความถ่ี
ฉีดล้างใบไม้และท้าความสะอาดถนน ลดฝุ่นฟุ้งกระจายช่วงที่สภาพอากาศปิดในเดือน ธ.ค.-ก.พ. กทม. 
ไดก้้าชับให้ ๕๐ ส้านักงานเขต เพิ่มความถ่ีในการฉีดล้างใบไม้ตามต้นไม้ตลอดสองข้างทาง และล้างท้า
ความสะอาดถนน ป้ายรถประจ้าทาง สะพานลอยคนข้าม เพื่อล้างฝุ่นที่สะสมมาตลอดทั้งวัน และ
ป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายกลับข้ึนไปบนอากาศ รวมถึงท้าการฉีดพ่นละอองน้้าในช่วงที่อากาศไม่ถ่ายเท 
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ซึ่งถือเป็นอีก ๑ มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นและมลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ แม้บางท่านอาจจะมองว่าเป็นการแก้ไข
ปัญหาที่ปลายเหตุ และช่วยลดฝุ่นได้ ๑๐ – ๒๐ % เท่านั้น กทม. ก็ต้องท้า อย่าลืมว่า ประชาชนที่ใช้
ชีวิตอยู่ตามท้องถนนมีเยอะมาก ทั้งคนเดินเท้า คนรอรถโดยสาร พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้คนอีกจ้านวน
มากที่ไม่ได้อยู่แต่ภายในอาคาร ดังนั้น อะไรที่พอจะช่วยได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องท้าอย่างเต็มที่
ในทุกๆ ด้าน โดยในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วย ส่วนมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นและมลพิษทางอากาศอื่นๆ กทม. ได้หารือร่วมกับนักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ ๑ ธ.ค. น้ีเป็นต้นไป

ท่ีมา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378807167?utm_source

=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=social)


