
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA ๑ รายการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒ รายการ 

นครราชสีมา: โคราชแล้งหนัก! ชาวบ้าน ๒๐๐ หลังเดือดร้อน แหล่งน  าแห้งขอด
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

กทม. : จ าไว้นะ! “บิ๊กป้อม” ปกป้องพันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่นไทย
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

นครศรีธรรมราช : ทะเลกัดเซาะชายฝ่ัง อ. หัวไทรหนัก ๒๐ หลังจ่อพัง
(ข้อมูล : ไอเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เชียงราย : พบแหล่งโบราณวัตถุเกือบ ๑๐๐ ชิ น ที่ จ. เชียงราย
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)
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ทะเลกัดเซาะชายฝั่ง อ. หัวไทรหนัก ๒๐ หลังจ่อพัง

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพความเสียหายพ้ืนที่บริเวณชายหาดบ้านโพธิ์ทะเลงาม 
หมู่ที่ ๕ ต. หน้าสตน อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช คลื่นลมแรงตามอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่้าก้าลังแรง
ในอ่าวไทย ท้าให้คลื่นสูง น้้าทะเลหนุนเข้ากัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ตามการขึ้นลงของ ระดับน้้าทะเล
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พ้ืนที่ย่านนี้มากกว่า ๓๕๐ ม. เป็นแนวที่มีชุมชนชาวบ้านกว่า ๒๐ หลังคาเรือนอาศัยอยู่
อย่างหนาแน่นก้าลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง คลื่นกัดเซาะเป็นโพรงลึกเข้าไปใต้ฐานบ้าน ขณะที่สวนมะพร้าว
ถูกคลื่นกัดเซาะล้มหายไปในทะเล ที่ดินกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านถูกกัดเซาะลึก เข้าไปตั้งแต่ ๓๐ – ๗๐ ม. 
รวมพ้ืนที่ดินตลอดแนวมากกว่า ๑๕ ไร่ บางรายถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพียง ๒ ไร่เศษ กลับสูญเสียจากการกัดเซาะ
ไปแล้วกว่าครึ่ง

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_661499)
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จ าไว้นะ! “บิ๊กป้อม” ปกป้องพันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต. พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจ้า
รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) 
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ท้าเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้มีการหารือพิจารณาโครงการที่ต้องผ่าน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA: Environmental Impact Assessment) ตามหลักเกณฑ์ที่ส้าคัญ 
โดยค้านึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ การคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่นที่อาจถูกคุกคาม กระทั่งเกิดการสูญพันธุ์
ได้ในอนาคต โดยคณะกรรมการฯ ผ่านความเห็นชอบเรื่องที่ส้าคัญ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟสายบ้านไผ่ 
จ. ขอนแก่น – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม ของ รฟท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ East - West Economic Corridor โครงการท้าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม
รวมทั้งเห็นชอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์พืช 
และพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคาม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/politic/190431)
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พบแหล่งโบราณวัตถุเกือบ ๑๐๐ ชิ นที่ จ. เชียงราย

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน จ. เชียงราย และกลุ่มโบราณคดี ส้านักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบ
แหล่งโบราณคดีบ้านศรีป่าซาง ตามที่มีรายงานว่า พบโบราณวัตถุเป็นเครื่องถ้วยจ้านวนมาก ในเขตพ้ืนที่
บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ ๙ ต. ท่าสุด อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ที่ผ่านมา บริเวณที่พบ
โบราณวัตถุเป็นพ้ืนที่ติดเชิงเขาท้ายหมู่บ้านศรีป่าซาง หมู่ที่ ๙ ต. ท่าสุด อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย สภาพ
พ้ืนที่ถูกน้้าจากล้าห้วยกัดเซาะดินตลิ่ง ท้าให้พบเครื่องถ้วยจ้านวนมาก ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบริมห้วย ดินเป็น
ตะกอนทรายหยาบ เมื่อขึ้นไปบนเนินเขาพบชิ้นส่วนจานและไหเคลือบสีน้้าตาล มีล้าห้วยไหลผ่าน ชาวบ้านเรียก
ห้วยสามไห ซึ่งเคยพบไห สร้อยสังวาล มีด และเครื่องส้าริดจากล้าห้วยมาแล้ว

จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า ภาชนะที่พบทั้งหมดมีจ้านวน ๙๖ รายการ ทั้งหมดเป็นถ้วย 
ทั้งถ้วยรูปทรงทั่วไปและถ้วยทรงสูง ลักษณะตั้งใจฝัง จากชั้นดินพบว่า มีการขุดหลุมกลมขนาดกว้างประมาณ 
๔๐ ซม. ครึ่งหนึ่งถูกน้้ากัดเซาะพังทลายไป เครื่องถ้วยที่พบมีลักษณะเนื้อดินคล้ายกับภาชนะจากแหล่งเตาพาน 
แต่มีข้อสังเกต คือ ลักษณะการปาดก้นแบบเรียบ และน้้าเคลือบที่ขังอยู่ภายในก้นถ้วยนั้น คล้ายแหล่ง
เตาวังเหนือ จ. ล้าปางมากกว่า ขณะนี้โบราณวัตถุที่พบได้น้าไปเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน 
จ. เชียงราย เพื่อด้าเนินการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการและด้าเนินการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีต่อไป

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/291895)
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โคราชแล้งหนัก! ชาวบ้าน ๒๐๐ หลังเดือดร้อน แหล่งน  าแห้งขอด

เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพ้ืนที่ของ จ. นครราชสีมา ขยาย
วงกว้างออกไปมากขึ้นพบว่า อาคารบังคับน้้าบ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ ๘ ต. จันอัด อ. โนนสูง  จ. นครราชสีมา 
ปริมาณน้้าแห้งขอดจนหมด ท้าให้เจ้าหน้าที่ส้านักชลประทานที่ ๘ (นครราชสีมา) ไม่สามารถเปิดประตูระบายน้้า 
เพ่ือปล่อยน้้าลงไปในคลองได้ เนื่องจากปริมาณน้้าแห้งขอดจนหมด ท้าให้ชาวบ้านบ้านโค้งกระพ้ี หมู่ที่ ๘ 
ต. จันอัด จ้านวนกว่า ๒๐๐ ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้้าใช้ เนื่องจากปริมาณน้้าภายในคลอง
บ้านโค้งกระพ้ี ซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่และรับน้้ามาจากอ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกร

ขณะนี้อ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกรปริมาณน้้าแห้งขอดจนหมด ไม่สามารถปล่อยน้้ามาตามคลองส่งน้้าได้ 
ส่งผลกระทบต่อคลองสายหลักในพ้ืนที่รับน้้าจากอ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกร ส่งผลกระทบท้าให้ ชาวบ้าน
ขาดแคลนน้้าใช้ หากไม่มีฝนตกลงมาภายใน ๒ – ๓ สัปดาห์นี้ ท้าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้้าใช้
อย่างมากแน่นอน จึงวอนให้หน่วยงานภาครัฐลงพ้ืนที่ให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_661839)


