
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

สมุทรสาคร : เผยผลส ารวจสัตว์ทะเลหายาก ๓ ชนิด
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พังงา : ช่วยโลมาเกยตื้นหาดน้ าเค็ม จ. พังงา
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

บุรีรัมย์ : เร่งก่อสร้างคลองผันน้ างบกว่า ๓๗๖ ล้าน จากล าปะเทียสู่อ่างห้วยตลาด แก้วิกฤตแล้งขาดน้ าดิบ ผลิตประปา
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ช่วยโลมาเกยตื้นหาดน้ าเคม็ จ. พังงา

เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สัตวแพทย์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลอันดามันตอนบน และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ เข้าช่วยเหลือ และดูแล
โลมาขนาดใหญ่ ที่ ว่ายน้้าเข้ามาเกยตื้นบริเวณชายฝั่งทะเล หมู่ที่  ๒ บ้านน้้าเค็ม ต. บางม่วง 
อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา เบื้องต้นบริเวณล้าตัวพบมีบาดแผล ทั้งครีบอกทั้ง ๒ ข้าง ครีบหลังและครีบหาง 
จากการข้ึนมาเกยต้ืน และชนหินโสโครกบริเวณชายหาด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือ และน้าไป
อนุบาลต่อที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารต่อไป

ท่ีมา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-503909)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เผยผลส ารวจสัตว์ทะเลหายาก ๓ ชนิด

เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อ้านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (ศรชล.) เผยผลการส้ารวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธ์ุ บริเวณอ่าวไทยตอนบน
ฝั่งตะวันตก โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก 
ได้ส้ารวจสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธ์ุ บริเวณอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก พบสัตว์ทะเลหายาก 
๓ ชนิด คือ (๑) โลมาอิรวดี (Irrawaddy Dolphin : Orcealla Brevirostris) พบ ๓ - ๕ ตัว นอกฝั่ง
ทางทิศตะวันออกของ  จ. สมุทรสาคร ในระยะ ๓.๕ กิโลเมตร   (๒) โลมาหลังโหนก (Indo - Pacific 
Humpback Dolphin : Sousa Chinensis) ได้รับแจ้งจากชาวประมง พบโลมาหลังโหนก ๒ ตัว 
ในบริเวณปากร่องน้้าแม่กลอง - บางตะบูน (๓) วาฬบรูด้า (Brydes Whale : Balaenoptera edeni) 
พบแพร่กระจายบริเวณนอกฝั่งตะวันออกและตะวันตกของ จ. สมุทรสาคร ระยะห่างฝั่ง ๑๕ - ๒๐ 
กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่พบอาศัยหากิน และเลี้ยงลูก บริเวณทะเลเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ ผลการ
ตรวจสอบอัตลักษณ์ (Photo ID) พบว่า วาฬบรูด้า ๕ ตัว เป็นคู่แม่ลูก ๒ คู่ ได้แก่ แม่สายชลและเจ้า
สายฝน แม่ศรีสุขและเจ้าสีสัน และไม่ทราบช่ือ ๑ ตัว สัตวแพทย์ตรวจสุขภาพวาฬบรูด้าที่ระบุช่ือได้
ทั้งสิ้น ๔ ตัว พบว่า ทุกตัวมีการเคลื่อนไหว การทรงตัว คุณภาพและอัตราการหายใจปกติ และความ
สมบรูณ์ของร่างกาย (Body Condition Score : BCS) อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่าเฉลี่ย BCS = ๒.๒๕)
และพบรอยโรคบนผิวหนัง (Tattoo Skin Disease: TSD) ทั้งหมด ๒ ตัว และจะติดตามสุขภาพ
วาฬบรูด้าในอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตกต่อไป

ท่ีมา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378790443)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เร่งก่อสร้างคลองผันน้ างบกว่า ๓๗๖ ล้าน จากล าปะเทียสู่อ่างห้วยตลาด แก้วิกฤตแล้งขาดน้ าดิบ ผลิตประปา

เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เร่งด้าเนินการก่อสร้าง
คลองผันน้้า เพื่อท้าการผันน้้าจากอ่างเก็บน้้าล้าปะเทีย อ. ละหานทราย ไปเติมยังอ่างเก็บน้้าห้วยตลาด 
อ. เมืองบุรีรัมย์ รวมระยะทางกว่า ๓๐ กิโลเมตร เพื่อส้ารองน้้าดิบมาผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชน และ
เขตเศรษฐกิจในตัวเมืองบุรีรัมย์ หลังจากประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมา ๓ ปี ท้าให้ปัจจุบันอ่างเก็บน้้า
ห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้้าห้วยตลาด ซึ่งเป็นแหล่งน้้าดิบที่ใช้ในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงตัวเมือง 
ขณะนี้มีเหลือน้้าดิบเพียงประมาณกว่า ๑.๖ ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุรวมกันกว่า ๕๐
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เพียงพอในการผลิตประปา จึงต้องสูบดึงน้้าจากอ่างเก็บน้้าห้วยสวาย อ. กระสัง
มาใช้ส้ารองผลิตประปา คาดว่าจะสามารถสูบมาใช้ได้ถึงสิ้นเดือน ส.ค. ซึ่งการก่อสร้างคลองผันน้้าในครั้งนี้ 
เช่ือว่าจะแล้วเสร็จและสามารถผันน้้าได้ในสิ้นเดือน ส.ค. นี้ ส้าหรับงบประมาณที่ใช้ด้าเนินการก่อสร้าง
คลองผันน้้า เป็นงบที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ๓๗๖ ล้านบาท เมื่อครั้งที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ จ. บุรีรัมย์ เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งและพิจารณาช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาในระยะยาว เมื่อเดือน ส.ค. ๖๒

นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการก่อสร้าง
คลองผันน้้าด้าเนินการ ๓ รูปแบบ คือ แบบระบบเปิด แบบรางรูปตัวยู และระบบปิดแบบบล็อกสี่เหลี่ยม 
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนด้วยการเสียสละให้ก่อสร้างคลองผันน้้าผ่านที่ดินของตัวเอง ซึ่งได้เริ่ม
ด้าเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่เดือน ม.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถผันน้้าได้ในช่วงปลายเดือน ส.ค. ที่จะถึงนี้ ส้าหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ขาดแคลนน้้าดิบในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชน และพื้นที่เศรษฐกิจในตัวเมืองบุรีรัมย์ในระยะยาว 
ก็ได้ก้าหนดเส้นทางล้าเลียงน้้าไว้ ๓ เส้นทาง คือ คือการติดต้ังสถานีสูบน้้าที่ฝายบ้านยาง เพื่อสูบผันน้้า
จากล้าน้้ามาศ อ. ล้าปลายมาศ สร้างคลองผันน้้าเพื่อผันน้้าจากล้าปะเทีย อ. ละหานทราย และวางระบบ
ท่อผันน้้าจากอ่างเก็บน้้าห้วยสวาย อ. กระสัง

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/174884)


