
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

หนองคาย : ชาวบ้านสุดทนกลิ่นเหม็นน  าเนา่
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

กทม. : สลด! พะยูนตรังตายตัวท่ี ๓ พิษเง่ียงปลากระเบน
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ปัตตานี : แม่น  าปัตตานีเอ่อล้นท่วมบ้านเรือน ๓๐๐ หลัง สูงกว่า ๒ เมตร
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)
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สลด! พะยูนตรังตายตัวที่ ๓ พิษเงี่ยงปลากระเบน

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า มีพะยูนตายถึง ๒ ตัว โดยเมื่อ ๓ – ๔ วันก่อน 
พะยูนตายพร้อมลูกในท้อง บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ระหว่างเกาะแหวนกับเกาะกระดาน 
สาเหตุจากถูกของมีคมกระแทกช่วงหลังอย่างแรง ล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. มีพะยูนตายที่เกาะมุก 
จ. ตรัง เกิดจากถูกเงี่ยงปลายหางปลากระเบน ซึ่งเป็นเหตุจากการต่อสู้ตามธรรมชาติของสัตว์ทะเล
นายวราวุธกล่าวว่า มอบหมายให้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 
ชันสูตรหาสาเหตุการตาย และวางมาตรการในการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่าย
ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งเร่งโครงการตามแผนพะยูนแห่งชาติ เพ่ืออนุรักษ์ และเพ่ิมพะยูนให้ได้ตาม
เป้าหมายเดิมก าหนดไว้ ๒๘๐ ตัวในปี ๖๕ ผลการชันสูตรพะยูนที่ตายตัวล่าสุด คณะสัตวแพทย์
ของ ทช. และสัตวแพทย์หญิงปิยฉัตร บัวศรี สัตวแพทย์ประจ าสถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต จ. ตรังพบว่า เป็นพะยูนตัวผู้ 
น้ าหนัก ๓๕๐ กก. สภาพซากเน่า ลักษณะภายนอกพบบาดแผลจากรอยเขี้ยวของพะยูนตัวอ่ืน 
เกิดจากพฤติกรรมในฝูงของพะยูนตามธรรมชาติ และรอยบาดแผลถูกของมีคมขนาดกว้าง ๑ ซม. 
เมื่อผ่าชันสูตรพบว่า อวัยวะภายในเน่าสลาย ไม่สามารถระบุรอยโรค บ่งบอกสาเหตุความผิดปกติได้ 
ทางเดินอาหารมีหญ้าทะเลอัดแน่นเต็มกระเพาะอาหาร และตลอดทางเดินอาหารไม่พบ
สิ่งแปลกปลอม จากรายงานสถิติการเสียชีวิตของพะยูนปี ๖๒ มีทั้งหมด ๒๓ ตัว และในปี ๖๓ จนถึง
วันที่ ๒๐ ธ.ค. นี้ มีพะยูนตาย ๒๐ ตัว ปัจจุบันมีพะยูนในธรรมชาติเพียง ๒๕๕ ตัว โดยที่ จ. ตรังมี
จ านวนพะยูนมากที่สุดจ านวน ๑๘๕ ตัว

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/299473)
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ชาวบ้านสุดทนกลิ่นเหม็นน  าเน่า

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านชุมชนเคหะเอ้ืออาทร หมู่ ๑๑ ต. หาดค า 
อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคายร้องเรียนว่า บ่อบ าบัดน้ าเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่อาศัย 
และไม่ได้รับการดูแล เป็นสถานที่ เพาะพันธุ์ยุงลาย ท าให้ช่วงเช้าและเย็นมียุงลายบินออกมา
เป็นจ านวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ ออกส ารวจสถานที่ดังกล่าว 
และด าเนินการแก้ไขปัญหากลิ่น ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยใกล้กับบ่อบ าบัดน้ าเสียกล่าวว่า บ่อแห่งนี้
ส่งกลิ่นเหม็นมา ๒ – ๓ ปีแล้ว ชาวบ้านต้องทน เพราะไม่รู้จะให้ใครมาช่วยแก้ไขปัญหา สาเหตุที่ท าให้
น้ าเน่าเสีย เพราะระบบบ าบัดน้ าสียไม่ท างาน เทศบาลเมืองหนองคาย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ และส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้น และน าข้อมูลที่ได้ไปปรึกษากับคณะผู้บริหาร
เทศบาลฯ ก่อนด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยด่วน

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-604290)
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แม่น  าปัตตานีเอ่อล้นท่วมบ้านเรือน ๓๐๐ หลัง สูงกว่า ๒ เมตร

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่หมู่ ๑ ๒ และ ๓ 
บ้านจางา ต. ปะกาฮารัง อ. เมืองปัตตานี จ. ปัตตานี ระดับน้ าในแม่น้ าปัตตานีมีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น 
น้ าเหนือจาก จ. ยะลาไหลลงมาสมทบ และเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในหมู่บ้าน ถนนทุกสายที่ เป็น
เส้นทางเข้า - ออกหมู่บ้านจมน้ า รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะ
ในการเดินทาง บ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า ๓๐๐ ครัวเรือน ระดับน้ าสูง ๑ – ๒ ม. พ้ืนที่การเกษตร
ของชาวบ้านได้รับความเสียหาย ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก บางหลังเป็นบ้านสองชั้นต้องย้ายสิ่งของ
หนีขึ้นไปอาศัยบนชั้นสอง เพราะชั้นล่างถูกน้ าท่วม บ้านชั้นเดียวน้ าท่วม ท าให้อยู่อาศัยไม่ได้ ต้องย้าย
ไปอาศัยกับญาติต่างหมู่บ้าน หรืออยู่กับเพ่ือนบ้านชั่วคราว ระดับน้ ายังเพ่ิมสูงขึ้นอีก จ. ปัตตานี
แจ้งเตือนชาวบ้านให้ระมัดระวังในการสัญจร และน าเครื่องใช้ ยานพาหนะ และสัตว์เลี้ยงขึ้นไปไว้
ในที่ปลอดภัย ปลัดอ าเภอเมือง นายก อบต. ปะกาฮารัง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
น าถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง และยาสามัญประจ าบ้านจ านวน ๒๘๐ ชุดน าขึ้นเรือท้องแบนเข้าไป
แจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วม

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/th/south/detail/96300000130244)


