
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

สงขลา : น  าป่าหลาก ชาวบ้านกว่า ๔๐๐ ครัวเรือนเดือดร้อน
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)

ระยอง : ตื่นตา นักด าน  าเจอฉลามวาฬหาดแหลมแม่พิมพ์
(ข้อมูล : พีพีทีวีออนไลน์)

กระบี่ : พบปลาหมึกยักษ์หายากสีแดงทั งตัวที่เกาะปอดะ จ. กระบี่
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

เชียงราย : ทส. เดินหน้าลดมลพิษทางอากาศภาคเหนือ
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ตื่นตา นักด าน  าเจอฉลามวาฬหาดแหลมแม่พมิพ์

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักด้าน้้าตื่นตากับฉลามวาฬที่บริเวณกองหินใต้น้้า 
หินเพลิง แหล่งด้าน้้าลึกของ จ. ระยอง ห่างจากฝั่งชายหาดแหลมแม่พิมพ์ ต. กร่้า อ. แกลง จ. ระยอง 
ประมาณ ๑๗ ไมล์ทะเล พบกับปลาฉลามวาฬตัวใหญ่ ยาวประมาณ ๑๐ - ๑๕ เมตร ว่ายหากิน
อยูก่ลางน้้า เมื่อปลาเห็นนักด้าน้้าได้ว่ายเข้ามาหาให้ถ่ายภาพกันอย่างสะดุดตา โดยมีปลาเล็กๆ ว่ายติด
มาเป็นจ้านวนมาก สร้างความตื่นตาแก่นักด้าน้้า

ดร. สิทธิพร เพ็งสกุล นักวิจัยโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณกองหินใต้น้้า
ในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ระบุว่า แหล่งด้าน้้าแห่งนี้เป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากของอ่าว
ไทย จึงพบฉลามเข้ามาหากินในบริเวณนี้เป็นประจ้าทุกปี เหมาะส้าหรับการส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลเป็นอย่างมาก

ท่ีมา : พีพีทีวีออนไลน์
(https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/137086)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

น  าป่าหลาก ชาวบ้านกว่า ๔๐๐ ครัวเรือนเดือดร้อน

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อ.สะเดา จ. สงขลา หลังจากที่ได้เกิดฝนตกลงมา
ต่อเนื่องอย่างหนัก ท้าให้ล่าสุดในวันนี้ (๒๒ พ.ย.) ได้เกิดน้้าป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านน้้าลัด
พื้นที่หมู่ที่ ๒ ต. ส้านักแต้ว อ. สะเดา เกือบทั้งหมู่บ้านประมาณ ๔๐๐ ครัวเรือน รวมถึงถนนภายใน
หมู่บ้านและพื้นที่ทางการเกษตร โดยน้้าป่าไหลเข้าท่วมตั้งแต่ช่วงตี ๒ ของเมื่อคืนนี้ และบางจุด
กระแสน้้าค่อนข้างไหลเช่ียวและอันตราย ชาวบ้านต้องขนทรัพย์สินข้ึนไปไว้ที่สูง รวมถึงรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ที่ต้องน้าไปจอดไว้ในจุดที่น้้าท่วมไม่ถึง ขณะนี้ทางผู้น้าท้องถ่ินและทางฝ่ายปกครอง 
อ. สะเดาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก้าลังอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ 
อย่างไรก็ตาม คาดว่าหากฝนไม่ตกลงมาซ้้า สถานการณ์น้้าท่วมน่าจะคลี่คลายภายในวันน้ี 

ส้าหรับพื้นที่บ้านน้้าลัด เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ ต้องเผชิญกับน้้าท่วมทุกครั้งที่มีฝนตกหนัก
เนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองอู่ตะเภา และเป็นพื้นที่รับน้้าด่านแรกจากเทือกเขาน้้าค้างชายแดนไทย
มาเลเซีย นอกจากนี้ ยังได้มีการแจ้งเตือนไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ใน อ. สะเดา ที่อยู่ท้ายน้้า เช่น ต. ปริก 
และ ต. ท่าโพธ์ิ ซึ่งรับน้้าจากหมู่บา้นน้้าลัด ให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดน้้าล้นตลิ่งเข้าท่วม
ได้

ท่ีมา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378807266?utm_source

=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

พบปลาหมึกยักษห์ายากสีแดงทั งตวัที่เกาะปอดะ จ. กระบี่

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักท่องเที่ยวพบปลาหมึกยักษ์หายาก สีแดงทั้งตัว 
โผล่ข้ึนมาบริเวณน้้าตื้นบนอ่าวบุหยา หลังเกาะปอดะ ต. อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ วัดความยาว
ได้ประมาณ ๒ ฟุต หนักกว่า ๒ กิโลกรัม นักท่องเที่ยวถ่ายคลิปเอาไว้ ก่อนที่ผู้ประกอบการเรือน้าเที่ยว
จะน้าไปปล่อยกลางทะเล และหมึกตัวนี้ก็ด้าน้้าหายไป

ดร. อนุวัฒน์ นทีวัฒนา ผู้เช่ียวชาญ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า หมึกตัวนี้ช่ือ 
“หมึกไดม่อน” (Diamond Squid) อาศัยในทะเลลึกเขตร้อน หรือเขตอบอุ่น ตัวที่พบยังตัวเล็ก ตัวใหญ่
จะมีความยาวประมาณ ๒ - ๓ เมตร คาดว่าน่าจะหลงเข้ามา ซึ่งในประเทศไทยพบครั้งแรกที่ จ. ภูเก็ต 
เมื่อ ๓๐ ปีก่อน ส่วนฝั่งอ่าวไทยยังไม่มีรายงานการพบหมึกดังกล่าว

ท่ีมา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-587972)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ทส. เดินหน้าลดมลพษิทางอากาศภาคเหนือ

เมื่อวันที่  ๒๒ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ออกตรวจราชการในช่วงวันหยุดยาว ๑๙ - ๒๑ พ.ย. 
๖๓ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้มอบ
นโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยใช้มาตรการเชิงรุก “ชิง
เก็บ” แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ. เชียงราย พร้อมลงนาม MOU โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการ
เช้ือเพลิง จ. ล้าพูน และรณรงค์เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตลาดจริงใจ 
จ. เชียงใหม่ รมว.ทส. กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความส้าคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
อย่างมาก ทั้งเรื่องของการเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหา PM2.5 และลงมือท้าอย่าง
เป็นรูปธรรม เน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ลดการสร้างปัญหากับพี่น้องประชาชน รวมทั้งดึงมา
เป็นเครือข่ายช่วยกันแก้ไขปัญหา อีกทั้งยังมีการจัดระเบียบการเผา ลดเช้ือเพลิงในการเกิดไฟป่า จุดเริ่มต้น
ส้าคัญของการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า การเตรียมความพร้อมในการบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ เข้ามาด้าเนินการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า ส้าหรับมาตรการ “ชิงเก็บ” หมายถึง การบริหารเช้ือเพลิง การ
เก็บเอาต้นไม้ใบไม้ที่ร่วงลงดินแล้ว แปรสภาพเป็นสินค้าที่สามารถขายได้ ซึ่งหากทุกจังหวัดในภาคเหนือ
สามารถรวบรวมวัสดุเหลือใช้ เศษใบไม้ เศษเช้ือเพลิงเหล่าน้ีไปบริหารจัดการขายได้แล้ว จะเกิดรายได้กับ
ประชาชนและเกษตรกรจ้านวนมาก โดยมั่นใจว่า จะเป็นส่วนส้าคัญในการลดปริมาณจุดความ
ร้อน หรือ Hot Spot และท้าให้โอกาสในการเกิดไฟป่าน้อยลงไปได้

ท่ีมา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-588160)


