
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ 

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

ขอนแก่น : อุทยานฯ เผยภาพขยะล้นรอบๆ ถัง เจ้าหน้าที่ลั่นครั งต่อไปต้องสอนวิธีเปิดถังขยะกบันักท่องเท่ียว
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พังงา : “เต่ามะเฟือง” วางไข่นอกฤดูกาลรังท่ี ๓ หาดท้ายเหมือง
(ข้อมูล : ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์)

พังงา : พบภาพโบราณ ๓,๐๐๐ ปี
(ข้อมูล : เนช่ันออนไลน์)

บุรีรัมย์ : วิกฤตแล้งเมืองบุรีรัมย์ ระดมรถแจกจ่ายน  าวันละ ๑๐๐ เท่ียว
(ข้อมูล : เนช่ันออนไลน์)
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“เต่ามะเฟือง” วางไข่นอกฤดูกาลรังท่ี ๓ หาดท้ายเหมือง

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายหฤษฎ์ชัย ฤทธิช่วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
เขาล าปี - หาดท้ายเหมือง จ. พังงา กล่าวว่า เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. เจ้าหน้าที่อุทยานฯ พบร่องรอยที่คาด
ว่าเป็น การขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณชายหาดในเขตอุทยานฯ ห่างจากเขาหน้ายักษ์มาทางทิศใต้ ๒ 
กิโลเมตร เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และขุดหาไข่เต่า พบไข่เต่าทะเล อยู่ลึกจากพ้ืนทราย ๙๐ เซนติเมตร 
วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไข่เต่าได้ ๕ เซนติเมตร สันนิษฐานว่า จะเป็นไข่ของเต่ามะเฟือง โดย
พิจารณาจากร่อยรอยแล้ว ไม่สามารถระบุเวลาที่แม่เต่าขึ้นวางไข่ได้ เพราะร่องรอยลบเลือนในช่วงฝน
ตกหนัก จึงถมทรายกลบดังเดิม เพ่ือให้ไข่เต่าเพาะฟักตามธรรมชาติ และท าคอกป้องกันภัยคุกคาม 
รวมทั้งปักไม้เป็นแนวกันคลื่นหลุมไข่เต่า ทั้งนี้ ร่องรอยไข่เต่าทะเลดังกล่าว เป็นร่อยรอยการขึ้นวางไข่
รอยที่ ๔ (พบไข่เต่า ๓ รัง) ที่พบการขึ้นวางไข่นอกฤดูกาลในเขตอุทยานฯ

ที่มา : ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/294924)
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พบภาพโบราณ ๓,๐๐๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ได้ออกปฏิบัติการร่วมกับชุดสายตรวจส่วนกลางอุทยานฯ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
บริเวณถ้ าเพชรปะการัง เกาะทะลุ บ้านสามช่องเหนือ ต. กะไหล อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา และพบภาพเขียนสี
โบราณ มีลักษณะคล้ายคลึงกับภาพเขียนสีโบราณที่เคยพบหลายจุดในอ่าวพังงาและใกล้เคียง ก าลังรอ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมส ารวจต่อไป 

นายศรายุทธ กล่าวต่ออีกว่า ภาพเขียนสีภายในอุทยานฯ เท่าที่พบในปัจจุบันมีอยู่ ๔ จุดด้วยกัน 
ประกอบด้วย บริเวณเขาพระอาดเฒ่า เขานาค เขาระย้า และเขาเขียน แต่มีเพียงเขาเขียนจุดเดียว เท่านั้น 
ที่อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของอุทยานฯ ซึ่งสันนิษฐานว่า เป็นภาพวาดโดยนักเดินเรือสมัยโบราณที่แวะมาจอด
พักหลบมรสุม ซึ่งกรมศิลปากรได้ท าการศึกษาว่ามีอายุไม่ต่ ากว่า ๓,๐๐๐ ปี

ที่มา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378787128)
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อุทยานฯ เผยภาพขยะล้นรอบๆ ถัง เจ้าหน้าที่ลั่นครั งต่อไปต้องสอนวิธีเปิดถังขยะกับนกัท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน Phuphaman National 
Park” ได้โพสต์ภาพกองขยะ บริเวณลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จ. ขอนแก่น ซึ่งมีขยะ
หลายถุงถูกท้ิงอยู่ด้านหน้าซุ้มไม้ไผ่ รอบๆ มีถังขยะวางอยู่ด้านในซุ้มไม่ไผ่อีกที โดยมีเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
เพ่ิมเติมว่า เจ้าหน้าที่ได้เดินแจกถุงด าและอาจพูดอธิบายไม่ชัดเจน เพราะแจ้งนักท่องเที่ยวไปว่าสามารถทิ้ง
ขยะในถุงด าได้ที่คอกไม้ไผ่ นักท่องเที่ยวก็ทิ้งที่คอกไม้ไผ่กันจริงๆ และอาจต้องก าชับวิธีเปิดถังขยะในครั้ง
ต่อไป โดยมี เนื้อหาโพสต์ว่า  “ เอ๋ . .  ท าไมพ่ีๆ ไม่ เปิดถังไปทิ้ งกันครับ อันนี้ เจ้าหน้าที่ งง มากๆ”

ทั้งนี้ มีชาวเน็ตให้ความสนใจโพสต์ดังกล่าวมากมาย และแนะเจ้าหน้าที่ควรเพ่ิมบทลงโทษ
กับนักท่องเที่ยวมักง่ายแบบนี้ และบางรายเสนอแนะให้นักท่องเที่ยวที่น าขยะเข้ามาในอุทยานฯ ควรน า
ขยะออกไปเอง โดยมีการตรวจเช็กอย่างละเอียดทั้งตอนขณะเข้าไปและออกจากอุทยานฯ

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000076580)
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วิกฤตแล้งเมืองบุรีรัมย์ ระดมรถแจกจ่ายน  าวันละ ๑๐๐ เที่ยว

เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบลหลายแห่งในเขต อ. เมืองบุรีรัมย์ ได้น ารถบรรทุกน้ ามากกว่า ๒๐ คัน ไปเข้าคิวรอเติม
น้ าประปาที่บริเวณท่อเมนส่งน้ าตรงข้ามเรือนจ าจังหวัด เพ่ือน าไปแจกจ่ายช่วยเหลือโรงพยาบาล โรงแรม 
ร้านอาหาร วัด และตามบ้านเรือนประชาชนในเขต อ. เมืองบุรีรัมย์ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ า เฉลี่ย
หมุนเวียนวันละกว่า ๑๐๐ เที่ยว ไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดราชการยังต้องออกให้บริการ เพ่ือเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อน หลังจากประสบภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ท าให้อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ า
ห้วยตลาด แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงตัวเมืองบุรีรัมย์ตื้นเขิน ไม่สามารถสูบไปผลิตประปาได้ ถึงแม้
หลายหน่วยงานจะผันน้ าจากแหล่งน้ าดิบส ารองมาผลิตประปา แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้ า
ในเขตบริการ ชาวบ้านต่างก็บอกว่าจ าเป็นต้องพ่ึงทางการ โดยนายจ าเนียร คิมรัมย์ ชาวบ้านหนองโพรง
ต. อิสาณ อ. เมืองบุรีรัมย์ บอกว่า หลังจากประสบปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ าดิบตื้นเขิน ส่งผลให้น้ าประปาไม่ไหล
มานานกว่า ๒ เดือนแล้ว ที่ผ่านมา ต้องขอน้ าจากเทศบาลมาเติมใส่ถังที่บ้าน ซึ่งก็ต้องใช้กันอย่างประหยัด
หากวันไหนฝนตกก็จะรองน้ าฝนใส่ภาชนะส ารองไว้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะบางครัวเรือนมีสมาชิก
หลายคน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องร้องขอไปยังทางเทศบาลช่วยน าน้ ามาเติมให้ เฉลี่ยสัปดาห์ละครั้ง ขอขอบคุณ
ทางเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ทีน่ าน้ ามาเติมเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แม้กระทั่ง
วันหยุดกย็ังออกให้บริการ แต่หากไม่มีน้ ามาแจกจ่ายชาวบ้านก็คงไม่มีน้ าใช้

ที่มา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378787094)


