
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ รายการ

บุรีรัมย์ : ชาวโนนดินแดงดีใจจ่อได้คืนทับหลังปราสาทหนองหงส์
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

พิจิตร : เปิดประตูเขื่อนบ้านจระเข้ผอมเร่งระบายน  า
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์

กระบี่ : คุมเข้ม! ลักลอบท าประมงเขตอุทยานฯ หมู่เกาะลันตา
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

นครพนม : น  าโขงนครพนมขึ นสูง เฝ้าระวังพื นที่เสี่ยง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

กระบี่ : พบซากเต่าตนุตายเกยหาดเกาะลันตา 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ภูเก็ต : พบซากโลมาขนาดใหญ่เกยชายหาดกมลาภูเก็ต
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบซากโลมาขนาดใหญ่เกยชายหาดกมลาภูเกต็

เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต. กมลาพบซากโลมา
เกยตื้นบริเวณชายหาดกมลา ใกล้โรงแรมโนโวเทล หมู่ที่ ๓ ต.กมลา อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต ไม่ทราบเพศ 
น้้าหนักประมาณ ๕๐ – ๗๐ กก. พบบาดแผลเป็นรอยถลอกที่ปาก หัว และหาง จึงประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายต่อไป อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่า 
เป็นโลมาลายแถบมอีาการป่วย หรือได้รับบาดเจ็บก่อนพยายามว่ายเข้าฝั่ง และเกยตื้นตาย

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/176956)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าโขงนครพนมขึ นสูง เฝ้าระวังพื นที่เสี่ยง

เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ. นครพนม ระดับน้้าโขงเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง 
ห่างจากจุดวิกฤติประมาณ ๔ ม. คือ ที่ระดับ ๑๓ ม. จ. นครพนมแจ้งเตือนพ้ืนที่เสี่ยงภัยติดแม่น้้าโขง 
และล้าน้้ าสาขาสายหลัก ๔ อ้า เภอ ได้แก่  อ .  บ้านแพง อ .  ท่า อุ เทน อ .  เมืองนครพนม 
และ อ. ธาตุพนมเฝ้าระวัง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาแม่น้้าโขงเพ่ิมสูงขึ้น เสี่ยงต่อปัญหาน้้าล้นตลิ่ง
เอ่อท่วมพื้นท่ีลุ่ม ท้าให้ระบายน้้าลงแม่น้้าโขงช้า ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงต้องเฝ้าระวัง

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_754473)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เปิดประตูเข่ือนบ้านจระเข้ผอมเร่งระบายน  า

เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้้าในแม่น้้ายมที่รับน้้าจาก จ. สุโขทัย 
และ จ. พิษณุโลกมีปริมาณมาก ส้านักงานชลประทาน จ. พิจิตร เปิดประตูน้้าทั้ง ๔ ช่องระบายน้้า
ของเขื่อนไฮดรอลิคขนาดกลางบ้านจระเข้ผอม ต. รังนก อ. สามง่าม จ. พิจิตร เพ่ือเร่งระบายน้้า
ในแม่น้้ายมที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ชลประทาน จ. พิจิตรเปิดประตูระบายน้้าทั้ง ๔ ช่องเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
รับน้้าในแม่น้้ายม การระบายน้้าในแม่น้้ายมที่ระบายน้้าจากเขื่อนบ้านจระเข้ผอม เป็นพ้ืนที่ตอนบน
ของแม่น้้ายมส่งผลดีต่อพ้ืนที่ตอนกลาง และพ้ืนที่ตอนใต้ของแม่น้้ายม ในเขต อ. โพธิ์ประทับช้าง 
อ. บึงนาราง และ อ.โพทะเลที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้้า อย่างไรก็ตาม หากปริมาณน้้ามากเกินไป 
จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่พ้ืนที่ลุ่มริมแม่น้้ายม

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์
(https://dailynews.co.th/regional/791481)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบซากเต่าตนุตายเกยหาดเกาะลันตา

เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวัฒน์ สุขศิริ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล 
จ. กระบี่ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลพบซากเต่าตนุตายเกย
ริมชายหาดทุ่งทะเลในพ้ืนที่หมู่ ๓ ต. เกาะกลาง อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ เป็นลูกเต่าตนุ ความยาว
๕๘.๘ ซม. กว้าง ๖๒ ซม. หนักประมาณ ๓.๕ กก. ถูกฝังอยู่ในทรายสภาพเน่าเปื่อย เจ้าหน้าที่
ผ่าพิสูจน์พบขยะพลาสติกอยู่ในบริเวณส่วนท้อง แต่ไม่สามารถระบุการตายได้ เนื่องจากสภาพ
เน่าเปื่อยเหลือแต่กระดอง ตายมาแล้วไม่ต่้ากว่า ๒ สัปดาห์ หลังจากผ่าพิสูจน์จึงน้าซากไปฝังกลบ
ต่อไป 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000086505)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คุมเข้ม! ลักลอบท าประมงเขตอุทยานฯ หมู่เกาะลันตา

เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะลันตา อ. ลันตา จ. กระบี่เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เพ่ิมความเข้มงวด จัดชุดสายตรวจ
ทางทะเลออกตรวจตราในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบท้าประมง
ในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล จากการออกตรวจปรามปรามประมงผิดกฎหมายในเขตอุทยาน 
บริ เวณเกาะห้า ออกประชาสัมพันธ์ เรือประมง ห้ามท้าประมงผิดกฎหมายในเขตอุทยาน 
ขณะส้ารวจใต้ทะเลพบฉลามวาฬยาวประมาณ ๕ – ๖ ม. จ้านวน ๑ ตัว ว่ายหากินอยู่บริเวณดังกล่าว 
เนื่องจากตามที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีข้อสั่งการให้อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลด้าเนินการตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการออกตรวจ และปราบปรามลักลอบท้าประมงในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลอย่างเข้มข้น

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000086508)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวโนนดินแดงดีใจจ่อได้คืนทับหลงัปราสาทหนองหงส์

เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอ้าเภอโนนดินแดง 
เจ้าหน้าที่ และชาว อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ ท้าพิธีบวงสรวงปราสาทหนองหงส์ โบราณสถานเก่าแก่
อายุกว่า ๑,๐๐๐ ปี เพ่ือขอขมา และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณี เพราะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ทีช่าว อ. โนนดินแดงเคารพศรัทธา นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีต้าบลโนนดินแดงกล่าวว่า 
การท้าพิธีบวงสรวงเป็นประเพณีความเชื่อของคนในพ้ืนที่ เพราะปราสาทหนองหงส์เป็นโบราณสถาน
เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของคนในพ้ืนที่มายาวนาน ที่ผ่านมา ประชาชนร่วมท้าพิธีบวงสรวง 
เพ่ือเป็นการขอขมา และขอพรจากเจ้าพ่อหนองหงส์มาอย่างต่อเนื่อง

ความคืบหน้ากรณีทับหลังรูปพระยมทรงกระบือที่ เคยอยู่คู่กับปราสาทหนอง หงส์ 
และประเมินมูลค่าไม่ได้ ถูกโจรกรรมไปเมื่อ ๕๐ ปีก่อน พบถูกน้าไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากคนในพ้ืนที่ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เรียกร้องทวงคืนทับหลังมาตั้งแต่
ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ ๕ ปี รัฐบาลพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทวงคืนวัตถุโบราณ
ของไทยหลายชิ้นที่ถูกลักลอบน้าออกนอกประเทศไปจัดแสดงในประเทศต่างๆ กลับมาเป็นมรดก
ของชาติ รวมถึงทับหลังพระยมทรงกระบือด้วย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000086508)


