
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จ านวน 9 แห่ง ได้แก่
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม 
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน

- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดมหาสารคาม
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดสมุทรปราการ
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดชลบุรี
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม 
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดพังงา
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดกระบี่
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดภูเก็ต



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้ าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

กรุงเทพฯ : เตรียมพร้อมมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

ศรีสะเกษ : วิกฤตน  า ๑๔ อ่างล้นทะลัก
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

สตูล : ปล่อย “เต่าตน”ุ คืนสู่ธรรมชาติท้องทะเล
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

วิกฤตน  า ๑๔ อ่างล้นทะลัก

เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้รายงานข้อมูล
สถานการณ์น้ าประจ าวัน โดยระบุว่า ขณะนี้ อ่างเก็บทั้ง ๑๖ แห่งของ จ.ศรีสะเกษ มีน้ าล้นอ่างเก็บน้ า
เกินปริมาณที่เก็บกักจ านวน ๑๔ แห่งด้วยกัน มีอ่างเก็บน้ าที่ไม่เกินระดับน้ าที่เก็บกักจ านวนเพียง ๒ 
แห่งเท่านั้น โดยที่อ่างเก็บน้ าห้วยศาลา ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ มีปริมาณน้ าทั้งหมด ๑๐๓.๗๗ เปอร์เซ็นต์
อ่างเก็บน้ าห้วยติ๊กชู มีปริมาณน้ าทั้งหมด ๑๐๖.๘๗ เปอร์เซ็นต์ อ่างเก็บน้ าห้วยส าราญ มีปริมาณน้ า
ทั้งหมด ๑๐๒.๖๑ เปอร์เซ็นต์ เขื่อนราศีไศล ปริมาณน้ าทั้งหมด ๑๑๑.๔๑ เปอร์เซ็นต์ เขื่อนหัวนา 
ปริมาณน้ าทั้งหมด ๑๕๖.๖๗ เปอร์เซ็นต์ โดยเจ้าหน้าที่ได้น าธงแดงไปติดไว้เหนือเขื่อน เป็นสัญลักษณ์ 
“วิกฤต อันตราย” ระดับน้ าอยู่ในขั้นวิกฤติ เริ่มล้นตลิ่ง ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพ
เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง และให้ระวังภัยจากน้ าท่วมไหลหลาก โดยในขณะนี้น้ าได้ไหลเข้าท่วมไร่
นา บ้านเรือนของชาวบ้านในเขต ๗ อ าเภอ ประกอบด้วย อ.ขุขันธ์ เมืองศรีสะเกษ ปรางค์กู่ อุทุมพร
พิสัย ศรีรัตนะ วังหิน และห้วยทับทัน โดยแต่ละอ าเภอที่ถูกน้ าท่วมมีระดับน้ าสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีเพียง
อ.ปรางค์กู่และห้วยทับทันที่ระดับน้ าทรงตัว นายอ าเภอทุกอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยได้เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกด้านอย่างเร่งด่วนแล้ว

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/255652)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ปล่อย “เต่าตน”ุ คืนสู่ธรรมชาตทิ้องทะเล

เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ก าลังสาธิต
ให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิธีการจับเต่าตนุก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่บริเวณหาดบนเกาะอาดัง อุทยาน
แห่งชาติเกาะตะรุเตา เพ่ือให้ได้รับการบาดเจ็บน้อยที่สุด การปล่อยเต่าตนุในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๓ ที่มี
การจัดปล่อยเต่าขึ้น โดยเต่าตนุอายุ ๑-๓ ปี จ านวน ๑๒ ตัว ที่ผ่านการอนุบาลจนแข็งแรงได้ถูกน ามา
ปล่อยเพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา หรือโครงการ “นีโม่คืนถิ่น ๓” ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล 
(เต่าตน)ุ แล้วยังได้สร้างปะการังเทียมหน้าหาดอีกด้วย

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/291756)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เตรียมพร้อมมาตรการแก้ไขปญัหาฝุ่นละออง PM2.5

เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กทม. ได้ด าเนินการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการที่เป็น
แหล่งก าเนิดของฝุ่นละออง PM2.5 ให้มีการประกอบกิจการอย่างถูกสุขลักษณะในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
ประกอบด้วย (๑) รณรงค์ให้ฌาปนสถานทั่วกรุงเทพมหานค มีการบ ารุงรักษาเตาเผาศพให้มีสภาพสมบูรณ์ 
และก าชับให้เจ้าหน้าที่ฌาปนสถานด าเนินงานเผาศพอย่างถูกวิธี ควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาควันไม่ต่ ากว่า 
๘๕๐ องศาเซลเซียส รวมทั้งได้ประสานส านักงานเขตตรวจวัดเขม่าควันที่ระบายออกทางปล่องเตาเผาศพ
เป็นประจ าทุกปี (๒) ขอความร่วมมือให้ศาลเจ้าทุกแห่ง ด าเนินการเพื่อลดการปล่อยฝุ่นละอองจาก
การจุดธูปและการเผากระดาษ (๓) แจ้งให้สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่อยู่ภายใต้
การควบคุมของกรุเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งมีการประกอบการที่อาจจะเป็น
แหล่งก าเนิดฝุ่นละออง ให้มีการประกอบการอย่างถูกสุขลักษณะและมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ (๔) ส่งเสริมความรู้
ให้สถานประกอบการที่ใช้หม้อไอน้ า (Boiler) ในกระบวนการผลิต มีการควบคุมการท างานของหม้อไอน้ า
ให้มีเผาไหม้ที่สมบูรณ์และมีระบบก าจัดมลพิษอากาศ เพื่อลดการปล่อยทิ้งฝุ่นละอองขนาดเล็กและมลพิษ
อากาศอื่น ๆ ออกสู่บรรยากาศ (๕) ส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายอาหาร แผงค้าในตลาดสด
และตลาดนัด และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ที่มีการใช้เตาปิ้งย่าง ตระหนักถึงอันตรายของฝุ่นละอองที่เกิด
จากการปิ้งย่าง รวมทั้งแนะน าให้ใช้เตาปิ้งย่างแบบไร้ควัน มีอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจายของเขม่าควัน
และฝุ่นละออง และเลือกใช้เชื้อเพลิงในการปิ้งย่างที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น ถ่านอนามัย หรือถ่าน
อัดแท่งอนามัย เป็นต้น

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/social-809064)


