กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๑/๗

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
แม่ฮ่องสอน : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินสายประชาสัมพันธ์กฎหมายอุทยานฉบับใหม่
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

นครราชสีมา : อ่างเก็บนาหนองกกโคราชหยุดจ่ายนารับมือแล้ง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

นครราชสีมา : ชาวไร่ข้าวโพดโนนไทยเผาตอซังค่า PM2.5 พุง่
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ
พังงา : เฮ! ลูกแม่อัลฟ่าไข่เต่ามะเฟืองรังแรกที่หาดบางขวัญ ลืมตาดูโลกแล้ว
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ยะลา : ยะลาฝนตกต่อเนื่องนาไหลเข้าท่วมบ้านประชาชนใน อ. ธารโต
เกิดดินถล่มใน อ. บันนังสตา (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม ๓๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ
ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๒ ข่าว

๒/๗

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื เดินสายประชาสัมพันธ์กฎหมายอุทยานฉบับใหม่

เมื่อ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ วัง วล หัวหน้าอุท ยานแห่ง ชาติ
ถ้้าปลา-น้้าตกผาเสื่อ ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์ พืช กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เนื่องจาก พ.ร.บ. อุท ยาน
แห่ง ชาติ ที่ มี อยู่เ ดิม ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ปัจ จุบัน จึง ได้มี ก ารปรับ ปรุง ให้เ หมาะสม และ
ตราพระราชบัญ ญั ติใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เ จ้าหน้าที่ ส ามารถปฏิบัติง านตามภารกิจ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก้าหนด โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการดูแลพื้นที่ป่าให้เป็นประโยชน์ของ
ประเทศ ภายใต้แนวคิด “คนสมดุลป่าสมบูรณ์ ” ปัจจุบัน ทางกรมอุท ยานฯ ได้ มีก ารจัดก้าลัง ออก
ลาดตระเวนและแนะน้าระบบสมาร์ทพาโทรล เข้าไปด้าเนินการเพื่อตรวจสอบสถานการณ์พันธุ์ พืช
และสัตว์ป่าว่าอยู่ในภาวะอันตรายหรือไม่ อย่างไร หรือบางพื้นที่อยู่ในภาวะสุ่ม เสี่ยงที่จะถูกท้าลาย
เพื่อที่จะได้มีการเข้าไปวางมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ส้าหรับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) ก้าหนดให้ชุมชน
และหมู่บ้านที่อยู่ในเขตอุท ยาน หรือ ท้ากิ นในเขตอุทยานแห่ง ชาติส ามารถอยู่อาศัยและท้ากินตาม
กฎหมายที่ก้าหนด เพื่อการอยู่ร่วมสังคมระหว่างคนกับป่าโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพหรือ ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ ความสมดุลและยั่งยืน
ตลอดจนการมีส่วนร่วมจัดท้าแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวข้องด้วย

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/205592)
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๓/๗

อ่างเก็บนาหนองกกโคราชหยุดจ่ายนารับมือแล้ง

เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อ่างเก็บน้้าหนองกก อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา
ปริมาณน้้าภายในอ่างเก็บน้้าเต็มความจุ หลังจากก่อนหน้านี้ ปริมาณน้้าภายในอ่างเก็บน้้าหนองกก
แห้งขอดจนหมด หลังจากพายุเคลื่อนผ่านประเทศไทย ท้าให้มีฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ส่งผลดี
ต่อปริมาณน้้าในอ่างเพิ่มสูงขึ้นเต็มความจุ ทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้้าอ่างเก็บน้้าหนองกก จึงได้ปิดประตู
ระบายน้้า เพื่องดจ่ายน้้าให้กั บ เกษตรกรท้า นาปรัง โดยเตรียมที่ จะเก็ บ กัก น้้าไว้ให้ชาวบ้านใน ๔
หมู่บ้านของ อ. โนนไทย และพระทองค้า ได้ใช้ผลิตน้้าประปา อุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้้าใช้ในช่วงฤดูแล้งในปีหน้า ซึ่งอ่างเก็บน้้าหนองกก เป็นอ่างเก็บน้้าขนาด
กลาง เก็บกักน้้าได้ประมาณ ๒.๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นอ่างเก็บน้้าที่ชาวบ้าน ๒ อ้าเภอ ใช้ร่วมกัน
โดยนับ ว่าในช่วงฤดูฝ นที่ ผ่านมา ท้ าให้ป ริม าณน้้าในอ่างเก็ บ น้้าเพิ่ม สูง ขึ้นเต็ม ความจุ หลัง จาก นี้
ทางเจ้าหน้าที่จัดสรรน้้าอ่างเก็บน้้าหนองกกจะมีการบริหารจัดการน้้าภายในอ่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาภัยแล้งซ้้าซากเหมือนกับในปีที่ผ่านมา

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_847676)
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เฮ! ลูกแม่อัลฟ่าไข่เต่ามะเฟืองรังแรกที่หาดบางขวัญ ลืมตาดูโลกแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖
(พังงา-ระนอง) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่า มะเฟือง จ. พังงา ของศูนย์เฝ้าระวังฯ
หาดบางขวัญ ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การฟักตัวออกจากไข่ของลูกเต่ามะเฟืองที่เกิดจากแม่เต่า อัลฟ่า ที่
ขึ้นมาวางไข่รั ง แรก ตั้ง แต่คื น วัน ที่ ๑๗ ธ.ค. ที่ ผ่ านมา พบว่า หลุ ม ไข่เ ต่ าเริ่ม มี ก ารยุบ ตัว จนกระทั่ ง
เมื่อคืนที่ผ่านมา (๑๘ ธ.ค.) ได้ตรวจพบลูกเต่ามะเฟืองคลานขึ้นมาบริเวณปากหลุมฟักไข่ที่ ๑ เจ้าหน้าที่
จึง ได้น้าลูก เต่าไปใส่ในภาชนะที่ เ ตรียมไว้ ซึ่ง จากการตรวจสอบพบ จ้านวน ๗๒ ตัว จากนั้น ได้ป ล่อย
ให้ลูกเต่าทั้งหมดเดินลงสู่ทะเลตามธรรมชาติ หลังจากนั้น นักวิชาการท้าการตรวจสอบหลุม พบไข่ที่ไม่ได้
รับการผสม จ้านวน ๑๓ ฟอง เป็นไข่ที่ไม่ได้รับการพัฒนาจ้านวน ๑๙ ฟอง และไข่ลม ๑๐ ฟอง รวมทั้งสิ้น
จ้านวน ๑๑๔ ฟอง
ดร. ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน กล่าวว่า ในวันนี้มีลูกเต่าขึ้นมาจากหลุม จ้านวน ๗๒ ตัว ส่วนที่เหลือเป็นไข่ที่ไม่มีการผสม
โดยพบอัตราการฟัก อยู่ที่ ๖๓% โดยเต่ าหลุม นี้ขึ้นมาวางไข่เ มื่ อ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๓ ที่ ผ่า นมา โดยใช้
ระยะเวลาฟัก จ้านวน ๕๘ วัน ส่วนหาเหตุที่ไม่ ท้าการอนุบาลลูกเต่าก่ อนจะท้าการปล่อยลงสู่ทะเลนั้น
สืบเนื่องจากผลการทดลองอนุบาลและเพาะฟักทั่วโลกยังไม่มีใครท้า ส้าเร็จ เนื่องจากพฤติกรรมการกิ น
อาหาร หรือพฤติกรรมการว่ายน้้า ประกอบกับเต่ามะเฟืองเป็นสัตว์ที่มีหนังหุ้ม เกล็ด จึงท้าให้ง่ายต่อการ
เสียชีวิต ซึ่งหากเทียบกับการปล่อยลงสู่ธรรมชาติจะท้าให้ลูกเต่ามีโอกาสรอดสูง ส่วนหลุมฟักที่ ๒ คาดว่าจะ
อีกไม่เกิน ๑๐ วัน ลูกเต่าจะเริ่มคลานออกมาจากหลุม หลังจากนี้ เจ้าหน้าที่ จะท้าการปรับพื้นที่เพื่อให้ลูก
เต่าที่เกิดมาสามารถคลานลงสู่ทะเลได้ด้วยตัวเอง
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000129354)
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ยะลาฝนตกต่อเนือ่ งนาไหลเข้าท่วมบ้านประชาชนใน อ. ธารโต เกิดดินถล่มใน อ. บันนังสตา

เมื่อ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ฝ นตกอย่างต่อเนื่องในช่วง ๒ - ๓ วัน
ที่ผ่านมา ท้าให้เช้านี้หลายพื้นที่เกิดน้้าท่วม เนื่องจากปริมาณน้้าฝนสะสมเพิ่มเติมเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่
หลายแห่ง โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดริมแม่น้าสายบุรี ในเขต อ. รามัน จ. ยะลา น้้าท่วมถนนทางเข้า
หมู่บ้าน น้้าล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ ต. กายูบอเกาะ บาลอ อาซ่อง ท่าธง และตะโละหะลอ อ. รามัน
จ. ยะลา ท้าให้รถเล็กไม่สามารถแล่นผ่านไปมาได้ บางพื้นที่ต้องใช้เรือ และปริมาณน้้ายังได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่
การเกษตร และบ้านเรือนของชาวบ้านเป็นวงกว้าง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ระดับน้้าสูงกว่า ๑ เมตร
ต้องรีบอพยพสัตว์เลี้ยงไปรวมอยู่บนถนนภายในหมู่บ้าน
นอกจากนี้ ยังมีรายงานในส่วนของพื้นที่บ้านปุยุด หมู่ที่ ๑ ต. ธารโต อ. ธารโต จ. ยะลา ชาวบ้านได้รับ
ผลกระทบจากน้้าฝนที่ตกสะสมได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านแล้ว ท้าให้ต้องอพยพสิ่งของขึ้นไปไว้บนที่สูง
ซึ่งทางหน่วยงานในพื้ นที่ได้เข้าไปตรวจสอบ และช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นแล้ว และพื้นที่บ้านเขาน้้าตก
หมู่ที่ ๗ ต. ตลิ่งชัน อ. บันนังสตา จ. ยะลา ได้เกิดเหตุดินสไลด์ลงมาทับบ้านเรือนของชาวบ้าน แต่ไม่มีผู้ใด
ได้รับบาดเจ็บ โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อย ทพ. ๓๐๐๖ ได้ประสานแจ้งให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณ
ดังกล่าวไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้ว
ส่วนในพื้นที่ห มู่บ้าน กม. ๒๓ หมู่ที่ ๑ ต. อัยเยอร์เวง อ. เบตง จ. ยะลา ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อ ง
ท้าให้ดินถล่มทับบ้านเรือน และนางบีเดาะ ฮาบิน วัย ๗๖ ปีเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ จ. ยะลา ยังคงมี
ฝนตกในบางแห่ง ท้าให้ทางจังหวัดเร่งประสานทุกหน่วยในพื้นที่ให้เฝ้าระวังระดับน้้าในแม่น้า ต่างๆ ที่อาจ
มีปริมาณสูงขึ้น และล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือ นของชาวบ้าน พร้อมกับขอให้พี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุ
ในทุกพื้นที่ รีบแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือต่อไป
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000129416)
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ชาวไร่ข้าวโพดโนนไทยเผาตอซังค่า PM2.5 พุ่ง

เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรผู้ป ลูกข้าวโพดหลายรายในพื้นที่ อ. โนนไทย
จ. นครราชสีมา ยังคงลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าวโพด เพื่อความสะดวกรวดเร็วกว่าการไถกลบ ก่อนจะลงมือ
เพาะปลูกข้าวโพดอีกรอบ แต่กลับส่งผลให้เศษฝุ่นละอองขนาดเล็กและขี้เถ้าจากการจุดไฟเผาตอซังข้าวโพด
พัดปลิวไปตามกระแสลม ตกลงบนบ้านเรือน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวบ้าน
ที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับไร่ข้าวโพด ในจุดที่มีการลักลอบจุดไฟเผาได้รับความเดือดร้อน เพราะเศษขี้เถ้าลอยไป
ตกบนหลังคาบ้าน และท้าให้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มสูงขึ้น สร้างมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้
ทางราชการจะออกมาขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ให้จดุ ไฟเผาตอซังข้าวโพดแล้วก็ตาม แต่เกษตรกรส่วนใหญ่
ยังคงใช้วิธีเดิมๆ ในการก้าจัดตอซังข้าวโพด จนเกิดกลุ่มควันจ้านวนมากลอยปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ส่งผล
ให้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 เพิ่มสูงขึ้น ชาวบ้านได้รับผลกระทบ ต้องทนสูดดมกลิ่นควันไฟจากการจุดไฟเผา
ตอซังข้าวโพด และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่เกษตรกรในพื้นที่ยังคงแอบลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าวโพดสูงขึ้นอีก
หากทางภาครัฐไม่เอาจริงเอาจังกับปัญหาการลักลอบจุดไฟเผาตอซังในช่วงนี้

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_847499)
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