
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

อ่างทอง : ผู้ว่าฯ อ่างทองติดตามการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส)์

นครราชสีมา : โคราชพ้นวิกฤติแล้ง แก้มลิงหนองแร้งเฒ่าล้นฝายแล้ว
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พังงา : สุดเศร้า! พบซากเต่าตนุตัวใหญ่ถูกคลื่นซัดเกยตื นชายหาด
ที่เกาะยาวน้อย   (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สุดเศร้า! พบซากเตา่ตนตุวัใหญ่ถูกคลืน่ซัดเกยตื นชายหาดที่เกาะยาวน้อย

เมื่อวันที่  ๑๕ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส .พิมพ์ใจ ดวงเนตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
อย่างยั่งยืน โรงแรมซิกเซ้นส์ ยาวน้อย หมู่ที่ ๕ ต. เกาะยาวน้อย อ. เกาะยาว จ. พังงา ว่าเมื่อช่วงเช้าที่
ผ่านมา นายวิโรจน์ ประทุมวัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายภูมิทัศน์ของโรงแรมแจ้งว่า พบซากเต่าตัวใหญ่อยู่ที่ริม
ชายหาดหน้าโรงแรม จึงรีบไปตรวจสอบพบเป็นซากเต่าตนุตัวโตเต็มวัย มีขนาดใหญ่ วัดความยาวจาก
หัวถึงหางได้ ๑.๒ เมตร ความกว้าง ๗๐ เซนติเมตร มีกลิ่นเหม็นโชย คาดว่าตายมาแล้วหลายวัน
ถูกคลื่นซัดข้ึนมาที่ชายหาด สังเกตดูมีเชือกอวนติดอยู่ ไม่ชัดเจนว่าติดซากอวนหรือกินเข้าไป
จึงช่วยกันลากข้ึนมาไว้บนชายหาด และแจ้งไปยังผู้น าในพื้นที่ให้ช่วยประสานไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และได้รับค าแนะน าให้น าไปฝังไว้ก่อน เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหาสาเหตุการตาย
ต่อไป

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/197371)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าฯ อ่างทองติดตามการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ่างทอง และนายศักดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ต. เทวราช
อ. ไชโย จ. อ่างทอง หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า ขยะจากบ่อขยะของศูนย์ก าจัด
มูลฝอยรวมเทศบาลเมอืงอ่างทอง ส่งกลิ่นเหม็นจนแทบทนไม่ได้ ภายหลังการประชุมรับฟังการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง นายขจรเกียรติ กล่าวว่า จากการได้ลงพื้นที่และ
รับทราบจากปลดัเทศบาลเมืองอ่างทองถึงการบริหารจัดการขยะ ท าให้ทราบว่าศูนย์ก าจัดมูลฝอยรวม
เทศบาลเมืองอ่างทอง ต. เทวราช อ. ไชโย มีพื้นที่ราว ๘๙.๓ ไร่ มีบ่อฝังกลบขยะ ๒ บ่อ บ่อที่ ๑ พื้นที่ 
๖.๒๙ ไร่ ยังใช้งานอยู่ และบ่อที่ ๒ พื้นที่ ๑๓.๑๗ ไร่ ใช้งานเต็มพื้นที่แล้วตั้งแต่ปี ๖๒ ส าหรับการ
ก าจัดขยะได้ด าเนินการโดยวิธีฝังกลบด้วยดินและบดอัดมูลฝอยที่ปิดทับแล้วให้แน่น ส่วนปัญหาเรื่อง
กลิ่นจากบ่อขยะ จะเกิดข้ึนบ้างเป็นบางเวลา โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ซึ่งทางเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้
ด าเนินการใช้น้ ายา EM ก าจัดกลิ่นโดยตลอด พร้อมกับรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัด
อ่างทอง เท่านั้น

ท่ีมา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_820309)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

โคราชพ้นวิกฤตแิล้ง แก้มลิงหนองแรง้เฒา่ล้นฝายแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้ าภายในแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ บริเวณหมู่ที่ ๗ ต. โบสถ์ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา พบว่าปริมาณน้ าล้นฝายเก็บน้ า ท าให้
ส่งผลดีต่อพื้นที่การเกษตรเป็นอย่างมาก โครงการแก้มลิงหนองแร้งเฒ่า เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการแก้มลิงหนองแร้งเฒ่าพร้อม
อาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ าส าหรับท าการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบอุทกภัยในฤดูฝน 

กรมชลประทานได้ด าเนินการขุดลอกพื้นที่บริเวณหน้าฝายหนองแร้งเฒ่า ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ ๒๕๐ ไร่ ในลักษณะพื้นที่แก้มลิง รวมทั้งปรับปรุงคลองส่งน้ าเดิม และก่อสร้างระบบคลองส่งน้ า
เพิ่มเติม รวมระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ท าให้ราษฎรจ านวน ๕๐๐ ครัวเรือน
มีแหล่งน้ าสนับสนุนพื้นที่ เพาะปลูก จ านวนรวมประมาณ ๕,๕๐๐ ไร่ ในช่วงฤดูฝน และประมาณ
๒,๐๐๐ ไร่ ในช่วงฤดแูล้ง ล่าสุด ปริมาณน้ าภายในแก้มลิงหนองแรง้เฒา่ มีปริมาณน้ าเต็มความจุ หลังมีพายุ
หลายลูกเข้าประเทศไทย ท าให้ฝนตก ส่งผลดีต่อประชาชนในพื้นที่มีน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเพาะปลูกในช่วงฤดแูล้งปีหน้า หลังจากประสบกับปัญหาภัยแล้งยาวนานหลายปี

ท่ีมา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378806113?utm_source

=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region)


