
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สุราษฎร์ธานี : เตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์พุนพิน
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

นครราชสีมา : ชาวบ้านเขื่อนล าแชะรอพายุลูกใหม่หอบฝนเติมน  าเขือ่น
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ระนอง : เร่ิมคุ้มครองเกาะพยาม ฉายามัลดีฟเมืองไทย
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เตรียมเปิดพิพิธภัณฑ์พุนพิน

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน จ . สุราษฎร์ธานี เป็นพิพิธภัณฑ์ซากดึกด้าบรรพ์ ธรณีวิทยา 
และธรรมชาติวิทยาแห่งที่ ๗ ของประเทศ โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการด้าน
ซากดึกด้าบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา เป็นคลังเก็บตัวอย่างส้าหรับเก็บรักษาธรณี วัตถุ
ทีค่้นพบในภาคใต้ อีกทั้งยังเติมวิทยาการสมัยใหม่เป็นศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียว
ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ในอาคารแบ่งเป็นโซนการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ชม Tree of Life เป็นภาพ
นูนต่้าของซากดึกด้าบรรพ์ เช่น ไทโลไบต์ นอติลอยด์ ฟอสซิลหอย แอมโมไนต์ ไดโนเสาร์ ลิงสยาม 
และสโตมาโตไลต์ โซนหุ่นจ้าลองไดโนเสาร์ การก้าเนิดของโลก ระบบสุริยะจักรวาล และส่วนประกอบ
ของโลก ชีวิตดึกด้าบรรพ์จากทะเลสู่บกตั้งแต่มหายุคพาลีโอโซอิก ค้นพบซากดึกด้าบรรพ์ที่มีอายุ
เก่าแก่ที่สุดในประเทศที่ภาคใต้ ศึกษาแหล่งแร่หินที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวัน 
นอกจากนี้ ยังมีห้องจ้าลองสถานการณ์ส้าหรับเรียนรู้ถึงธรณีพิบัติภัยด้านต่างๆ เสมือนเข้าไปอยู่ใน
เหตุการณ์จริง น้าเสนอด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกันภัยพิบัติได้ง่ายขึ้น
ขณะนี้พิพิธภัณฑ์พุนพินมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะเริ่มทดลองเปิดให้เข้าชม 
เป็นแหล่งศึกษาทางธรณีท่ีทันสมัยแห่งใหม่ของ จ. สุราษฎร์ธานี ในปลายปี ๖๓

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tnan.mcot.net/agriculture-547212)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้านเขื่อนล าแชะรอพายุลูกใหม่หอบฝนเติมน  าเขื่อน

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรุ่งเรือง ยื่นกระโทก ผู้ใหญ่บ้านมาบกราด
กล่าวว่า หลังฝนตกอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณน้้าไหลลงสู่เขื่อนล้าแชะ อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา เพ่ิมขึ้น
มวลน้้าก้อนนี้ เป็นม้วนน้้าก้อนแรกของปีที่ส้าคัญอย่างมาก เพราะที่ผ่านมาแทบไม่มีปริมาณน้้าไหลลง
สู่เขื่อนล้าแชะเลย อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้้าที่มีอยู่ของเขื่อนล้าแชะยังไม่เพียงพอที่จะท้าให้ชาวบ้าน
มั่นใจว่า จะไม่มีปัญหาในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง เพราะปริมาณน้้าภายในเขื่อนยังถือว่าน้อยที่สุดในรอบ
๒๐ ปี ปริมาณน้้าในเขื่อนล้าแชะอยู่ที่ ๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุกักเก็บทั้งหมดที่ ๒๗๕
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของความจุ แต่มีปริมาณน้้าใช้การได้จริงเพียง ๔๕
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๕ ของความจุ

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_780649)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เร่ิมคุ้มครองเกาะพยาม ฉายามัลดีฟเมืองไทย

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งกล่าวว่า ขณะนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศค้าสั่งโดยอาศัยอ้านาจ
ตามมาตรา ๑๗ แห่ง พ .ร .บ .  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมวางมาตรการในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ๒ ฉบับ เพ่ือป้องกัน
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรและระบบนิเวศ โดยฉบับแรก ก้าหนดมาตรการ
ส้าหรับการท้ากิจกรรมในพ้ืนที่เกาะพยาม อ. เมืองระนอง จ. ระนอง ซึ่งได้รับฉายามัลดีฟเมืองไทย 
โดยห้ามมิให้จอดเรือโดยการทิ้งสมอ หรือทอดสมอบริเวณแนวปะการัง ห้ามให้อาหารสัตว์ เพ่ือล่อจับ 
หรือเก็บสัตว์น้้า รวมทั้งห้ามเท ทิ้ง ระบายของเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอ่ืนใดที่ก่อให้เกิด
มลพิษ ห้ามท้าตะกอนใต้น้้าฟุ้งกระจายจนส่งผลกระทบต่อปะการังและหญ้าทะเล

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เร่ิมคุ้มครองเกาะพยาม ฉายามัลดีฟเมืองไทย (ต่อ)

พ้ืนที่กองหินใต้น้้าในพ้ืนที่ จ . สุราษฎร์ธานี ปัตตานี พังงา และกระบี่ เป็นแหล่งด้าน้้า
ดูปะการังที่ส้าคัญของประเทศได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจากการท้าประมง โดยก้าหนดห้าม
ท้าการประมง ลอบ และอวนทุกชนิด ในบริเวณแนวปะการังในพ้ืนที่กองหินชุมพร กองหินวง เกาะกง
ทรายแดง กองหินตุ้ งกู  กองหินใบ กองหินเกาะว่าว เกาะตุ้ งกู  เกาะตุ้ งกา อ .  เกาะพะงัน 
จ. สุราษฎร์ธานี เกาะโลซิน จ . ปัตตานี กองหินหมูสัง เกาะดอกไม้ อ . เกาะยาว กองหินอีแต๋น 
อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา และกองหินแดง จ. กระบี่ หากมีผู้กระท้าผิดตามค้าสั่งทั้ง ๒ ฉบับ ต้องระวาง
โทษจ้าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ ทั้งนี้ ค้าสั่งทั้ง ๒ ฉบับ 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๒๓ ก.ย. ที่ผ่านมา หากพบการกระท้าผิดในพ้ืนที่ดังกล่าว สามารถ
แจ้ งส้ านั ก งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่ รั บผิ ดชอบใน พ้ืนที่  หรื อช่อ งทาง อ่ืนๆ 
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ตลอด ๒๔ ชม. 

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/296832)


