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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑   รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

ชัยภูมิ : รมต. ทรัพยากรฯ ปล่อยสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ คืนสู่ธรรมชาติเพื่อป่าสมบูรณ์
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

กระบี่ : สุดตื่นตาธรรมชาติใต้ทะเลหมู่เกาะพีพีพบปะการังงอกงามเพียบ 
เหมาะแก่นักท่องเที่ยวด าน  า   (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

นครราชสีมา : ชาวพิมายแตกตื่นปลาตายเกลื่อนคลอง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส)์
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รมต. ทรัพยากรฯ ปล่อยสัตว์ป่าใกล้สูญพนัธุ์ คืนสู่ธรรมชาติเพือ่ปา่สมบรูณ์

เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ส่งสัตว์
ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว จ . ชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ดร .ปาริชาติ ชาลีเครือ รองนายก อบจ. ชัยภูมิ ข้าราชการ 
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว และผู้น าชุมชนร่วมต้อนรับ ณ ทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
ภูเขียว ต. ทุ่งลุยลาย อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ

ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๗ นครราชสีมา ได้จัดท าโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ
ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อความสมบูรณ์ บริเวณทุ่งกะมัง ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว จ . ชัยภูมิ เพื่อ
เพิ่มความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุและพันธุกรรมของสัตว์ป่า ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว
และเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สัตว์ป่าของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการปล่อยสัตว์ป่าจ านวน ๖ ชนิด
ได้แก่ ละองหรือละมั่งพันธ์ุไทย เนื้อทราย เก้ง นกยูงไทย ไก่ฟ้าพญาลอ และไก่ฟ้าหลังขาว
รวม ๓๖๐ ตัว

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/178556)
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ชาวพมิายแตกตื่นปลาตายเกลื่อนคลอง

เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านบ้านรังกาใหญ่ หมู่ที่ ๔ ต. รังกาใหญ่ 
อ. พิมาย จ. นครราชสีมา ต่างรู้สึกตื่นตกใจ หลังพบว่า ปลาที่อาศัยอยู่ในคลองล าน้ าเค็ม ซึ่งเป็นแหล่ง
น้ าธรรมชาติ เช่ือมต่อกับแม่น้ ามูลและล าน้ าจักราช ลอยข้ึนมาตายหลายพันตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันน าเรืออีโปงพายออกไปตักปลาที่ลอยตายอยู่กลางล าน้ าออก เนื่องจากล าน้ า
แห่งนี้ใช้ในการเกษตร และใช้ผลิตน้ าประปาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านใน ต . รังกาใหญ่ ได้ใช้สอย
นายแดง อายุ ๕๑ ปี ชาวบ้านหมู่ที่ ๔ ต. รังกาใหญ่ บอกว่า สาเหตุที่ปลาตายอาจจะเกิดจากการ
เน่าเสียของวัชพืช หรือไม่ก็อาจเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งใน อ . พิมาย ลักลอบปล่อย
น้ าเสียจากโรงงาน ลงสู่แม่น้ ามูลและล าน้ าจักราช ท าให้น้ ามีสีด าและมีกลิ่นเหม็น จนปลาที่อาศัยอยู่
ตามล าคลอง จ านวนหลายพันตัวลอยข้ึนมาตาย ทั้งนี้ ปลาที่ลอยข้ึนมาตาย เป็นปลาที่ชาวบ้านร่วมกัน
ปล่อยเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์พันธ์ุปลาเอาไว้ เนื่องจากช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูวางไข่ ชาวบ้านไม่กล้าจับ
ส่วนสาเหตุที่น้ าเน่าเสียคาดว่าน่าจะเกิดจากการเน่าเสียของวัชพืช หรืออาจจะมีโรงงานอุตสาหกรรม
บางแห่งลักลอบปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ า เนื่องจากในพื้นที่ อ . พิมาย ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมหลาย
แห่งตั้งอยู่ติดกับแม่น้ ามูลและล าน้ าจักราช ชาวบ้านจึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
ตรวจสอบหาสาเหตุของปลาตาย และน าน้ าไปตรวจสอบ ว่ามีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ในคลองน้ าหรือไม่ 
เนื่องจากชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

ท่ีมา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_759155)
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สุดตื่นตาธรรมชาติใตท้ะเลหมู่เกาะพพีพีบปะการังงอกงามเพยีบ เหมาะแก่นักท่องเทีย่วด าน  า

เมื่อวันที่  ๒๙ ส .ค . ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จ. กระบี่ กล่าวว่า วันนี้ได้สั่งการให้ชุดนักด าน้ าหน่วยพิทักษ์เกาะพีพี ๗ 
ร่วมกับชุดด าน้ าฝ่ายศึกษาวิจัยอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ออกแผน
ปฏิบัติการดูแลป้องกันรกัษาและอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปะการังและสัตว์น้ า
ที่หายากและใกล้จะสูญพันธ์ุ วันที่สองของแผนดังกล่าวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหมู่เกาะพีพี ตรงบริเวณ
โดยรอบแหลมหินจ้องและบรเิวณหินกลาง หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะพีพี ต. อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ พื้นที่
ทั้ง ๒ แห่งอยู่ติดกัน รวมเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่เศษ ที่ระดับน้ าลึก ๑๐ - ๒๐ เมตร พบแนวปะการัง
และทรัพยากรสัตว์น้ ายังมีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีการถูกท าลายแต่อย่างใด ทั้งยังพบปะการังที่ก าลัง
เจริญเติบโตทีท่างอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จ. กระบี่ ได้ท าการฟื้นฟูมาก่อนหน้านี้ ๓ ปี 
และที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติอีกจ านวนมาก แต่ห่างออกไปจากบริเวณแนวปะการังของแหลมหินจ้อง 
และบริเวณหินกลาง ประมาณ ๒๐๐ เมตร นักด าน้ าได้พบซากอวนลอบหรือไซดักจับปลาที่ผุพังแล้วมากว่า 
๒ ปี ที่ชาวประมงเข้ามาลักลอบวางลอบดักจับสัตว์น้ าใต้ท้องทะเลอันดามันจ านวน ๓ ปาก ซึ่งแต่ละปากอยู่
ห่างกันออกไปประมาณ ๕๐ เมตร ซึ่งไม่ได้อยู่ในแนวปะการัง จึงได้ท าการเก็บกู้ข้ึนมา และน าไปท าลาย
บนฝั่ง รวมน้ าหนักกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม

นายวรพจน์ กล่าวต่อไปว่า การออกแผนปฏิบัติการดูแลป้องกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้อง
ทะเล เป็นมาตรการในการป้องกันและป้องปรามการลักลอบจับทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จ . กระบี่ ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวไม่มีชาวประมงเข้ามาท าการลักลอบ
วางลอบหรือไซดักจับปลาแต่อย่างใด จึงท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ ามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน มีปะการัง
หลายๆ ชนิดงอกงาม และเป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์น้ า เหมาะแก่การท่องเที่ยวด าน้ าชมปะการังและปลา
สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการด าน้ าน าเที่ยวทั้งใน จ . กระบี่และภูเก็ต 
ที่น านักท่องเที่ยวมาด าน้ าชมปะการังอย่าไปแตะต้องหรือจับ ทั้งอย่าท าให้มีฝุ่นละอองทรายเกิดข้ึน เพราะ
จะท าให้ฝุ่นละอองทรายไปทับถมปะการัง จะท าให้ปะการังตายได้

ท่ีมา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/514888)


