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๑/๔

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

นครราชสีมา : โคราชขาดนาทาประปา หลังแหล่งนาขนาดใหญ่แห้งขอด
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ภูเก็ต : เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธาน เปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเล
หายากสิรีธาร
(ข้อมูล : ไทยรัฐ)

ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก
EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๑ ข่าว

๒/๔

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธาน เปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ. ภูเก็ต
อย่ า งเป็ น ทางการ โดยได้ รั บ พระกรุ ณ าธิ คุ ณ จากสมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า สิ ริ วั ณ ณวรี
นารี รั ตนราชกั ญญา ทรงเป็ น ประธาน โดยมี นายวราวุ ธ ศิ ล ปะอาชา รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายโสภณ
ทองดี อธิบดี ทช. และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการ จ. ภูเก็ต ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ในสังกัดกระทรวงฯ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ต้ารวจในพื้นที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ช่วยชีวิต
สัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต
นายวราวุ ธ ศิ ลปอาชา รมว.ทส. กล่ าวว่ า ประเทศไทย มี โ รงพยาบาลหรื อศู นย์ ช่ ว ยชี วิ ตสั ตว์
ไม่มากนัก อีกทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ้าเป็นในการช่วยเหลือสัตว์แต่ละชนิดก็มีความเฉพาะ สัตว์หลาย
ชนิดไม่สามารถรักษาได้ หรืออาจรักษาได้ไม่ทันท่วงที ยิ่งหากเป็นสัตว์ทะเลหายาก ที่เหลือจ้านวนไม่มากนัก
เราคงต้องท้าทุกวิถีทางที่จะรักษาไว้ให้ได้ “ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร” จ. ภูเก็ต จึงถูกด้าริขึ้น
นับเป็นศูนย์รักษาและอนุบาลสัตว์ทะเลหายากที่เจ็บป่วย หรือได้รับอันตรายจากเหตุต่าง ๆ โดยมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่จ้าเป็นในการรักษา รวมถึงทีมสัตวแพทย์ และสถานพักรักษาสัตว์ทะเลหายากต่าง ๆ
นอกจากนี้ นั บ เป็ น โชคดีที่ได้รั บ พระกรุ ณาธิคุณอย่างหาที่สุ ด มิ ได้ จากสมเด็จ พระเจ้าลู กเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสนพระทัย และทรงห่วงใยสัตว์ทะเลหายากทุกชนิด ไม่ว่า
จะเป็นเต่าทะเล และพะยูน ทรงรับ “น้องมาเรียม” ไว้ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิต
ใต้ทะเลไทย ในพระด้าริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และพระราชทาน
ชื่อ “ยามีล” พะยูนน้อยเพศผู้ ที่ถูกพบในพื้นที่ จ. กระบี่ และได้รับการอนุบาลไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอัน ดามัน จ. ภูเก็ต และในวันนี้ ทรงเป็นประธานเปิด “ศูน ย์
ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร” พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ เยี่ยมชมภายในอาคารและการ
ด้าเนินงานของศูนย์ฯ และทรงปล่อยเต่าทะเล จ้านวน ๒ ตัวลงสู่ทะเล
อย่ างไรก็ตาม ทส. จะพัฒนาต่อ ยอดการด้าเนินงานของศูนย์ให้มีความสมบูรณ์และสามารถ
ช่ ว ยชี วิ ต สั ต ว์ ท ะเลหายากได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ตนได้ สั่ ง การให้ ทช. เร่ ง ขยายผล
การด้าเนินงานภายในศูนย์แห่งนี้ และหากเป็นไปได้จะให้เปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่
อื่น ๆ เพื่อจะได้รักษาทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศให้สมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป
ที่มา : ไทยรัฐ
(https://www.thairath.co.th/news/local/south/๑๗๓๖๔๐๒)
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๓/๔

โคราชขาดนาทาประปา หลังแหล่งนาขนาดใหญ่แห้งขอด

เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๒ ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า สถานการณ์ ภั ย แล้ ง ในหลายพื้ น ที่ ข อง
จ. นครราชสีมา ส่อเค้ารุนแรงมากขึ้นทุกวัน ล่าสุด พบว่า ปริมาณน้้าภายในคลองน้้า ใน ต. หลุมข้าว
อ. โนนสูง เริ่มแห้งขอดจนสามารถเดินข้ามไปมาได้ ท้าให้ชาวบ้านขาดน้้าใช้ในการอุปโภค - บริโภค
จ้าเป็นต้องใช้น้าที่เหลืออยู่อย่างประหยัด
ดาบต้ารวจเริงศักดิ์ เข็มทอง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหลุมข้าว ได้เปิดเผยว่า ในปีนี้
แหล่งน้้าตามธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ เริ่มที่จะแห้งลงทุกวัน คาดว่าปริมาณน้้าที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย
คงไม่เ พีย งพอที่ป ระชาชนในพื้น ที่จ ะใช้ อุป โภค - บริโ ภค ในช่ว งฤดูแล้ งหลั ง ปีใหม่นี้ ทางองค์ การ
บริหารส่วนต้าบลหลุมข้าว จึงได้ประสานไปยังผู้ว่า ราชการ จ. นครราชสีมา เพื่อขอผันน้้าจากอ่างเก็บ
น้้าล้าตะคอง และอ่างเก็บน้้าบึงพุดซา เพื่อสูบน้้าเข้ามาเก็บกักตามคลองน้้า สาขาในพื้นที่ ต. หลุมข้าว
เพื่อใช้ในการผลิตน้้าประปาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้สอยหลังปีใหม่ เป็นการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง
ในปีหน้าแบบยั่งยืน และขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่งดปลูกข้าวนาปรัง เพราะปริมาณน้้ามีไม่
เพียงพอ

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_๕๖๔๓๘๐)
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