
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

ตรัง : เศร้า พบพะยูนลอยตายกลางทะเลตรัง ตัวมีบาดแผล - เขี้ยวถูกตัด
(ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)

พังงา : เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่รังท่ี ๙ ของฤดูกาล
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

อ่างทอง : จ. อ่างทอง PM 2.5 ลดลง แต่ยังมีเผาตอซังข้าว
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

กระบี่ : จับแล้ว! สปีดโบ๊ทฝ่าทุ่นกั้นพังแนวปะการัง
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เศร้า พบพะยูนลอยตายกลางทะเลตรัง ตัวมีบาดแผล - เข้ียวถูกตัด

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเปิดเผยว่า
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมได้รับแจ้งจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ๓ เกาะกระดาน พบพะยูน
ตาย ๑ ตัว ลอยอยู่ในทะเล ระหว่างเกาะแหวนกับเกาะกระดาน หมู่ที่ ๒ ต. เกาะลิบง อ. กันตัง 
จ. ตรัง เพศเมีย ความยาว ๒.๕๖ ซม. น้้าหนักประมาณ ๓๐๐ กก. ลักษณะภายนอก มีบาดแผล
ประมาณ ๓ – ๔ นิ้ว บริเวณปากเหมือนถูกตัดเขี้ยวออกไป อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมประสาน
ส่งต่อสัตวแพทย์ประจ้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง เพ่ือชันสูตร
หาสาเหตุการตายอย่างละเอียดต่อไป

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์
(https://komchadluek.net/news/regional/452120)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไขร่ังที่ ๙ ของฤดูกาล

เมื่อวันที่  ๑๘ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล 
บริเวณชายหาดบางขวัญ หมู่ที่ ๗ ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพ้ืนที่
ดังกล่าว ห่างจากคอกเต่าศูนย์เฝ้าระวังฯ หาดบางขวัญ ไปทางทิศใต้ ๑๐๐ ม. เป็นจุดเดียวกับที่
เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๓ พบเป็นร่องรอยของเต่ามะเฟือง ความกว้างของ
รอยพายคู่หน้า ๒๒๐ ซม. ความกว้างของอก ๑๑๐ ซม. และขุดค้นหาไข่เต่ามะเฟืองจนพบที่ความลึก 
๘๐ ซม. ตรวจสอบต้าแหน่งที่วางไข่พบอยู่ในที่น้้าทะเลมีโอกาสท่วมถึง จึงขุดตรวจนับไข่เต่ามะเฟือง
พบไข่ดี ๑๐๘ ฟอง ไข่ลม ๑๗ ฟอง รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ ฟอง เคลื่อนย้ายน้าไปฝังไว้ที่คอกเต่า
ศูนย์เฝ้าระวังฯ หาดบางขวัญ ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพ่ือติดตามพัฒนาการ และเฝ้าดูแลให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการ มีอัตราการฟักสูง และปล่อยลูกเต่ามะเฟืองลงสู่ทะเลต่อไป

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/539421)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จับแล้ว! สปีดโบ๊ทฝ่าทุ่นกั้นพังแนวปะการัง

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา 
หมู่เกาะพีพี จ. กระบี่ ติดตามเรือสปีดโบ๊ทได้แล้ว พบเป็นเรือน้าเที่ยวจาก จ. ภูเก็ต พร้อมจับกุม
ผู้กระท้าผิด โดยแจ้งข้อกล่าวหากระท้าผิด พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ (๒) 
ท้าอันตรายต่อระบบนิเวศ และไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยเตรียมด้าน้้าตรวจสอบ
ความเสียหายของแนวปะการัง

นายประยูร พงศ์พันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพีกล่าวว่า 
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจสอบ และป้องกันการฝ่าฝืน พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ทั้งการลักลอบท้าประมง และการทิ้งสมอเรือในจุดห้ามจอดเรือ นายโสภณ ทองดี อธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่า การกระท้าของเรือน้า เที่ยวเข้าข่ายมีความผิดชัดเจน 
เพราะปะการังถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ การท้าให้ปะการังเกิดความเสียหาย 
ทั้งการจับ ดัก ล่อ และท้าลายถือว่ามีความผิด เรื่องนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าชับให้ด้าเนินคดีต่อผู้ที่กระท้าผิดอย่างถึงที่สุด

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/96300000122775)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. อ่างทอง PM 2.5 ลดลง แต่ยังมีเผาตอซังข้าว

เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพ้ืนที่ จ. อ่างทอง ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ลดลงมาอยู่ที่ ๒๖.๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่า AQI เท่ากับ ๘๐ อยู่ในโซนสีเหลือง
ที่ยังต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เด็ก ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ หน่วยงานราชการย้้าเตือนให้ชาวนา
ในพ้ืนที่ใช้วิธีการกลบแทนการเผาซังตอ เนื่องจากการเผาส่งผลกระทบท้าให้ค่าฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้น 
แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนเผาตอซังข้าว เช่น บริเวณทุ่งนา หมู่ที่ ๔ ต. ศาลาแดง อ. เมืองอ่างทอง 
มีการลักลอบเผาตอซังข้าวในทุ่งนา ท้าให้เกิดควันฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-602350)


