
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๒ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สุราษฎร์ธานี : ลูกเต่ากระฟักออกจากไข่ ๘๒ ตัว รังท่ี ๑๙ ในรอบปี
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

บึงกาฬ : รมว. ทส. สั่งปิดถ  านาคา หลังคนขูดขอหวย - เขียนข้อความบนหิน
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

นครราชสีมา : โคราชตรวจสอบหินทรายโบราณพบเหมือนหลวงพ่อศรี
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

กทม. : พัฒนาภูมิทัศน์วังหลังท่าช้าง ท่าเรือริมแม่น  าเจ้าพระยา
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รมว. ทส. สั่งปิดถ  านาคา หลังคนขูดขอหวย - เขียนข้อความบนหิน

เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ขอปิดให้บริการนักท่องเที่ยว
ถ้้านาคา จนกว่าจะมีมาตรการป้องกันที่ได้ผล และขออภัยพี่น้องชาวไทยที่ก่อนหน้านี้เราขาดมาตรการ
รองรับ จนท้าให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรณีที่ส้าคัญของประเทศ ขอฝากถึงคนมือบอนที่ท้าให้
เกิดความเสียหายในครั้งนี้ว่า ถ้าท่านมาเที่ยวดีๆ ไม่ได้ ก็โปรดอย่ามาเลยดีกว่า หลังนักท่องเที่ยว
จ้านวนมากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว บางส่วนละเมิดกฎระเบียบ เช่น ปักธูป ขูดขีดหิน โรยแป้ง 
และเขียนข้อความบนหิน

อุทยานแห่งชาติภูลังกาประกาศปิดการท่องเที่ยวถ้้านาคาเป็นการชั่วคราว ตั้ งแต่
วันที่ ๙ ก.ย. ๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าทางอุทยานแห่งชาติจะด้าเนินการก้าหนดมาตรการปกป้องไม่ให้
ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ การฝ่าฝืนค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้
เป็นความผิด และได้รับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส้าหรับกฎที่ทางอุทยาน
แห่งชาติก้าหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหินต่างๆ ภายในถ้้า ห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทา หรือพ่นสี
และแป้ง อันเป็นการกระท้าผิดตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/296271)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โคราชตรวจสอบหินทรายโบราณพบเหมือนหลวงพ่อศรี

เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอ้าเภอห้วยแถลงลงพ้ืนที่
ตรวจสอบหินทรายโบราณในบ้านเมืองฝ้าย ต. หนองหงส์ ซึ่งเชื่อมต่อ ต. กรงรถ อ. ห้วยแถลงพบว่า 
มีหินทรายเนื้อละเอียด ตรงกับองค์หลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน พระพุทธรูปโบราณที่ชาวบ้านขุดพบ
บริเวณสระน้้าบ้านหินดาด ต. หินดาด อ. ห้วยแถลง แล้วน้าไปเก็บรักษาไว้ภายในวัดอุทัยมัคคาราม 
ต. หินดาด อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา หลวงพ่อศรีพิทักษ์ชน พระพุทธรูปสมัยทวาราวดีอายุกว่า
๑,๒๐๐ ปี ปางนาคปรก หน้าตักกว้าง ๖๓ ซม. ฐานกว้าง ๖๕ ซม. สูงพร้อมฐาน ๑๐๔ ซม. ท้าด้วย
หินละเอียดเนื้อสีเขียว เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๒ หรือประมาณ ๑,๒๐๐ ปีมาแล้ว 
ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ องค์พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ แต่ส่วนของเศียรนาคแตกหักหายไป 
คงเหลืออยู่ ๓ เศียร กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนหลวงพ่อศรีพิทักษ์ชนเป็นโบราณวัตถุ เมื่อวันที่ 
๓๑ ม.ค. ๒๕๓๒ ต่อมา อ. ห้วยแถลงมีมติร่วมกันสร้างองค์หลวงพ่อศรีฯ จ้าลองบริเวณด้านหน้า
ที่ว่าการอ้าเภอห้วยแถลง เพ่ือให้ประชาชนสักการบูชา หินทรายเนื้อละเอียดที่พบอยู่กลางทุ่งนา
บ้านเมืองฝ้าย เป็นหินทรายชนิดเดียวกันกับองค์หลวงพ่อศรีฯ เป็นหินทรายในสมัยพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๒ ท้าให้รู้ที่มาขององค์หลวงพ่อศรีฯ มีความเก่าแก่มากกว่า ๑,๒๐๐ ปีมาแล้ว

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_766946)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พัฒนาภูมิทัศน์วังหลังทา่ช้าง ท่าเรือริมแม่น  าเจ้าพระยา

เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ท้าเนียบรัฐบาล โดยมี ดร. รวีวรรณ ภูริเดช 
เลขาธิการส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
และมีกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ที่ประชุม พิจารณา และเห็นชอบ
การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวังหลัง และปรับปรุงท่าเรือโดยสารท่าเตียน และท่าช้าง เพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ และความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการเดินทางทางน้้า
ให้เชื่อมต่อการเดินทางสัญจรโดยทางรถยนต์และรถไฟฟ้า รวมทั้งเปิดมุมมองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินงานให้สอดคล้องกลมกลืนกับพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ 
และค้านึงถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ให้ความเห็นชอบการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์และอนุรักษ์ทรัพย์สิน
มีค่าของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ กรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ส้าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน พ้ืนที่
กรุงรัตนโกสินทร์ และเห็นชอบแผนแม่บท และผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า 
๔ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าสตูล เมืองเก่าลพบุรี และเมืองเก่าบุรีรัมย์

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/social-533542)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ลูกเต่ากระฟักออกจากไข่ ๘๒ ตัว รังที่ ๑๙ ในรอบปี

เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ่าวไทยตอนกลาง และชาวบ้านรอการฟักตัวออกจากหลุมไข่ของลูกเต่ากระ รังที่ ๑๙ ของเกาะสมุย 
บริเวณชายหาดท้องหนัน หมู่ ๔ ต. มะเร็ต อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ที่แม่เต่ากระขึ้นมาวางไข่
จ้านวน ๘๒ ตัว ทุกตัวมีความสมบูรณ์แข็งแรง ทางสัตวแพทย์จึงปล่อยลงทะเลตามธรรมชาติ 
สัตวแพทย์หญิงพิมพ์ชนก ประจ้าค่าย สัตวแพทย์ประจ้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ่าวไทยตอนกลางเปิดเผยว่า ลูกเต่าที่ฟักออกมาจากไข่เป็นลูกเต่ากระ แมเ่ต่ากระขึ้นมาวางไข่รังที่ ๑๙
ของเกาะสมุยในรอบปีนี้ มีแม่เต่าทะเลจ้านวน ๔ ตัวขึ้นมาวางไข่ตามจุดต่างๆ บนชายหาดเกาะสมุย
เป็นแม่เต่าตนุ ๓ ตัว และแม่เต่ากระ ๑ ตัว ตั้งแต่กลางเดือน ก.พ. ๖๓ เป็นต้นมา มีแม่เต่าตัวแรก
ขึ้นมาวางไข่อย่างต่อเนื่อง ๑๙ รัง จ้านวน ๒,๐๖๕ ฟอง และฟักเป็นลูกเต่าทั้งหมดจ้านวน ๑,๐๑๘ ตัว 
ลูกเต่าทุกตัวมีความสมบูรณ์แข็งแรง เจ้าหน้าที่ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

นอกจากนี้ ในปี ๖๓ ในพ้ืนที่ อ. เกาะสมุย และอ่าวไทยตอนกลาง มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่
จ้านวนมาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ อ. เกาะสมุยมีแม่เต่าขึ้นมาวางไข่ถึง ๑๙ รัง เป็นจ้านวนมากที่สุด
เท่าท่ีได้บันทึกสถิติไว้ บ่งบอกให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติใต้ท้องทะเล

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000092192)


