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๑/๕

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
พิจิตร : แม่นายมยังแห้งขอดแล้งยาวนานกว่า ๖ เดือน
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

กทม. : สั่ง ๒ กรม ใช้กฎหมายเอาผิดถึงที่สุด ทังคนล่า-เจ้าของเรือยิงฉลามดา
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

กทม. : วราวุธจีพวกตัดอวนทิง ปล่อยคลุมปะการังเกาะโลซิน
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)
สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ ๓ ข่าว

๒/๕

แม่นายมยังแห้งขอดแล้งยาวนานกว่า ๖ เดือน

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถึงแม้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ระดับน้้าในแม่น้ายมบริเวณ
หน้ าเขื่ อนไฮดรอลิ ก หมู่ ที่ ๑ บ้ านจระเข้ผ อม ต.รั งนก อ.สามง่ า ม จ.พิ จิต ร ระดับ น้้า ในแม่ น้า ยม
ยังแห้ งขอดจนเห็น หาดทรายด้านล่างของแม่น้า และหน้าประตูน้ายังแห้งขอดมองเห็นพื้นด้านล่าง
ของเขื่อน เนื่องจากแม่น้ายม ซึ่งเป็นแม่น้าสายหลักแห้งขอดนานกว่า ๖ เดือน ไม่มีน้าต้นทุนในการ
กักเก็บ แม่น้ ายมไหลผ่ านพื้น ที่ ๔ อ้าเภอของ จ.พิจิตร คือ อ.สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง
และโพทะเล ช่ว งเดือน ต.ค. ปี ที่ผ่านมา แม่น้ายมมีระดับน้้าล้ นตลิ่ งไหลท่ว ม แต่ล ดระดับลงอย่าง
รวดเร็ ว ส่ ง ผลกระทบสร้ า งความเสี ย หายให้ แ ก่ ก ารท้ า เกษตร ยั ง ไม่ ส ามารถใช้ น้ า ในแม่ น้ า ยมได้
และระบบนิเวศได้รับผลกระทบ

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/580281)
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วราวุธจีพวกตัดอวนทิง ปล่อยคลุมปะการังเกาะโลซิน

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่ าวถึงกรณีพบอวนขนาดใหญ่ยาวกว่า ๑๐๐ ม.
คลุ ม ปะการั ง ที่ ห มู่ เกาะโลซิน จ.ปั ตตานี “ถ้ าสามารถด้ า น้้ า เพื่อ ดึ ง ออกเองได้ คงไปแล้ ว แต่ อ ยาก
ขอวิงวอนคนที่กระท้า หรือพี่น้องที่มีอาชีพเกี่ยวกับท้องทะเลว่า อย่ามักง่ายอย่างนี้เลย เพราะท่านก้าลัง
ทุบหม้อข้าวของตัวเองอยู่ เมื่อปะการังเหล่านี้หายไปจนหมด เมื่อนั้นท่านจะรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านท้าไปนั้น
ไม่ ส ามารถหวนคื น มาได้ เมื่ อ ท่ านตายไปแล้ ว คนที่ มารั บ กรรมต่ อ คื อ ลู ก และหลาน คนรุ่น ต่ อ ไป
ที่ อ ยู่ ใ นตระกู ล ของท่ า นเอง ดั ง นั้ น อย่ า ท้ า ตั ว เป็ น ภาระ และสร้ า งปั ญ หาให้ แ ก่ ลู ก หลานเลย
ช่วยกันแก้ปัญหาก่อนที่ท้องทะเลไทยจะไม่มีอะไรเหลือให้รุ่นลูกของคุณ ซึ่งคุณรักลูกคุณแค่ไหนผมไม่รู้
แต่ผมรักลูกหลานของผมมากพอที่จะปกป้องทะเลไทย ถ้าคุณจงใจที่จะตัดอวน เพื่อความสะดวกสบาย
โดยไม่คิดถึงคนรุ่นหลัง นั่นก็เป็นเรื่องของคุณ แต่คุณก้าลังผลักภาระให้แก่ลูกหลานคนอื่น ดังนั้นขอให้
หยุดเสียเถิด” นายวราวุธกล่าว

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2776694)
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สั่ง ๒ กรม ใช้กฎหมายเอาผิดถึงที่สุด ทังคนล่า-เจ้าของเรือยิงฉลามดา

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รั ฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม (รมว.ทส.) กล่ าวว่า เห็ นคลิ ปกลุ่ มชายใช้เรือสปีดโบ๊ทออกไป
ตกปลาในทะเล แล้วตกฉลามขึ้นมา และใช้อาวุธยิงฉลามที่ว่ายเข้ามาใกล้เรือจ้านวนหลายนัด คาดว่า
อยู่ในเขตน่านน้้าระหว่างเกาะพีพีกับเกาะห้า จ.กระบี่ รู้สึกเสียใจและโมโห รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
ทั้ง นี้ ในฐานะ รมว.ทส. จะใช้ กฎหมายทุก ฉบั บ ที่อ ยู่ใ นอ้ านาจ ด้า เนิ นคดี ผู้ ที่ เกี่ ยวข้อ งทุ กคนที่ อ ยู่
บนเรือ และเจ้าของเรือ โดยจะด้าเนินคดีให้ถึงที่สุด
รมว.ทส. กล่าวว่า เบื้องต้นแจ้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ
สั ตว์ ป่ า และพัน ธุ์ พืช ตรวจสอบจุ ดที่ เกิด เหตุอยู่ ในพื้นที่ การดูแ ลของใคร จึ งก้ าชั บ ทั้ง ๒ กรมลงไป
ดูแลเรื่ องนี้ และตรวจสอบด้ว ยว่า มีกฎหมายฉบับใดสามารถด้าเนินคดีกับผู้ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
รวมถึงเจ้าของเรือ และด้าเนินการขึ้นบัญชีสัตว์ทะเลหายากต่อไป

ที่มา : สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210615111842290)
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