กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๑/๕

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

จันทบุรี : เร่งพิสูจน์ซากช้างป่าอายุ ๓ ปี ล้มปริศนาคล้ายถูกยิง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

พัทลุง : น้าท่วม จ. พัทลุง ๑๑ อาเภอ หนักสุดที่ อ. กงหรา
และ อ. เมืองพัทลุง (ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก

EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

สงขลา : น้าท่วมชุมชนเตาอิฐหลังฝนตกหนักมาทั้งคืน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)
กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ ๓ ข่าว

๒/๕

เร่งพิสูจน์ซากช้างป่าอายุ ๓ ปี ล้มปริศนาคล้ายถูกยิง

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดติดตามช้างคลองเรือแตกพบลูกช้างป่าล้ม
พบรอยคล้ายกระสุนปืนที่สะโพก เกิดขึ้นบริเวณฐานป่าไม้หน่วยพิทักษ์ป่าบ่อชะอม หมู่ ๑๑ ต. พวา
อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี จุดที่พบซากลูกช้างป่าอยู่บริเวณชายป่าใกล้กับฐานป่าไม้ หน่วยพิทักษ์ ป่า
บ่อชะอม นายนิรุตร์ พุฒจันทร์ หัวหน้าชุดติดตามช้างคลองเรือแตก เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และผู้น้า ท้องถิ่น
ดู ซ ากลู ก ช้ า งป่ า เพศผู้ อายุ ป ระมาณ ๓ ปี เ ศษที่ ล้ ม อยู่ บ นพื้ น หญ้ า จากการตรวจสอบเบื้ อ งต้ น
พบลูกช้างป่าตัวดังกล่าว รูปร่างสูงใหญ่หนักราว ๒ ตัน วัดงาทั้งสองข้างพบว่า ยาวประมาณ ๒๕ ซม.
ที่บริเวณสะโพกด้านขวาของลูกช้างป่าพบมีรูคล้ายกระสุนปืน กว้างประมาณครึ่งซม. แต่ยังไม่สามารถ
ยืนยันได้ จากสอบถามนายนิรุตร์ พุฒจันทร์ หัวหน้าชุดติดตามช้างคลองเรือ แตกกล่าวว่า ขณะส้ารวจ
บริ เวณโดยรอบฐานตามปกติจ นถึงบริ เวณบ่อน้้ า ซึ่ งเป็ นโป่ งช้า งที่อยู่ ห่ างจากฐานเพีย งเล็ กน้อ ย
พบซากลูกช้างป่าตัวดังกล่าวจมอยู่ริมบ่อน้้า จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่า ไม้น้าเชือกมาคล้องที่ล้าตัวลูกช้าง
ก่อนช่ ว ยกัน ดึงขึ้น มาไว้ด้านบน และแจ้ งเจ้ าหน้า ที่ ต้ารวจมาตรวจสอบ ร.ต.อ. กฤษกร กมลภพ
ร้อยเวรสถานีต้ารวจภูธรแก่งหางแมวตรวจสอบร่องรอยซากลูกช้างป่าพร้อมถ่ายภาพ และสอบปากค้า
พยานแวดล้อม บันทึกไว้เป็นหลักฐาน โดยเฉพาะรอยคล้ายกระสุนปืนที่สะโพก

ที่มา: สานักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-593031)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๓/๕

น้าท่วมชุมชนเตาอิฐหลังฝนตกหนักมาทั้งคืน

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักในเขตเทศบาลนครสงขลา จ. สงขลา
จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีก้าลังแรง ประกอบกับ
มีหย่อมความกดอากาศต่้าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เคลื่อนเข้าปกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซีย
ตอนบน และมี แ นวโน้ ม จะเคลื่ อ นตั ว ทางตะวั น ตกผ่ า นประเทศมาเลเซี ย ท้ า ให้ บ ริ เ วณ ภาคใต้
ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ในเขตเทศบาลนครสงขลา ถนนหลายสายถูกน้้าท่วม
โดยเฉพาะชุมชนเตาอิฐ เขตเทศบาลนครสงขลา รวมทั้งในตัว เมืองสงขลา เนื่องจากมีฝนตกหนัก
ท้าให้น้าระบายไม่ทันเข้าท่วมถนน และบ้านเรือนประชาชน

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/region-news/news_831861)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๔/๕

น้าท่วม จ. พัทลุง ๑๑ อาเภอ หนักสุดที่ อ. กงหรา และ อ. เมืองพัทลุง

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักใน จ. พัทลุง ปริมาณน้้าฝนทุกอ้าเภอ
ของ จ. พัทลุงเกิน ๑๐๐ มม. ตกหนักสุดที่ อ. ตะโหมด ๒๐๐ มม. รองลงมา อ. เมืองพัทลุง ๑๙๐ มม.
ท้าให้น้าป่าไหลหลากท่วมในพื้นที่ อ. ตะโหมด บริเวณรอบวัดตะโหมด และชุมชนรอบวัดตะโหมด
ขณะที่เขตเทศบาลเมืองพัทลุง อ. เมืองพัทลุง ฝนตกหนัก ท้าให้น้าระบายออกจากเทศบาลเมืองพัทลุง
ไม่ ทั น เข้ า ท่ ว มเรื อ นจ้ า กลาง จ. พั ท ลุ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ ร่ ง สู บ น้้ า ออกโดยตั้ ง เครื่ อ งสู บ น้้ า ขนาดใหญ่
และขนาดเล็กจ้านวน ๕ ตัว พร้อมวางกระสอบทรายเป็นแนวกั้นน้้า ซึ่งภายในเรือนจ้ากลาง จ. พัทลุง
มีระดับน้้าประมาณ ๑๐ – ๒๐ ซม. บริเวณรอบเรือนจ้ากลาง จ. พัทลุง และบ้านพักของเจ้าหน้าที่
ระดับน้้าท่วมสูง ๓๐ - ๔๐ ซม.

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่า ออกตรวจพื้นที่หลังฝนตกหนัก
ใน จ. พัทลุงพบว่า มีน้าท่วมทั้ง ๑๑ อ้าเภอของ จ. พัทลุง หนักสุดในพื้นที่ อ. กงหรา อ. เมืองพัทลุง
อ. ควนขนุน และ อ. ตะโหมด ขณะเดียวกัน ประกาศเตือนประชาชนให้ระวังสถานการณ์ น้าท่วม
หากเกิดน้้าท่วมสูงให้รีบอพยพทันที เจ้าหน้าที่ประสานก้าลังต้ารวจตระเวนชายแดน ๔๓๔ พัทลุง
เข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบรุนแรงขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง อพยพคน และสัตว์เลี้ยงในพื้นที่
ต. ควนมะพร้าว อ. เมืองพัทลุ ง จ. พัทลุ งอย่างเร่งด่วน หลั งชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้้าท่ว ม
บ้านเรือนกว่า ๔๐ ครอบครัว

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/region-news/news_832043)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๕/๕

