
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สุราษฎร์ธานี : พบอีก! ฉลามวาฬใหญ่ตัวท่ี ๔ ทะเลเกาะเต่า
(ข้อมูล : โพสต์ทูเดย์ออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พิษณุโลก : เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่กลางไร่ข้าวโพด
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

แพร่ : กรมอุทยานฯ แจงเหตุร้ืออาคาร ๑๒๐ ปี 
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ตาก : พบกระทิงโทนหลงฝูงติดวัวสาวชาวบ้านจนตื่นทั้งคอก
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

นครราชสีมา : “นูร”ี ไม่ช่วย ปริมาณน้ าเขื่อนพิมายเข้าขั้นวกิฤต
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบกระทิงโทนหลงฝูงติดวัวสาวชาวบ้านจนตื่นทัง้คอก

เมื่อวันที่  ๑๗ มิ .ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศุภกฤต อนัตศิริ  ผู้ ใหญ่บ้านหมู่  ๑ 
บ้านหนองตับ ต. หนองบัวเหนือ อ. เมืองตาก จ. ตาก พร้อมชาวบ้านร่วมกันตรวจสอบกระทิงโทน
หลงฝูงเข้ามาปะปนอยู่ ในคอกวัวของชาวบ้าน พบเป็นกระทิงเพศผู้สีด้าสูงใหญ่ เขาสวยงาม 
น้้าหนักมากกว่า ๑ ตัน อายุประมาณ ๕ – ๑๐ ปี โดยลักษณะกระทิงโทนคล้ายก้าลังติดวัวสาวที่ก้าลัง
เป็นสัด ท้าให้ฝูงวัวของชาวบ้านกว่า ๒๐ ตัวตื่นกลัว หลังจากนั้นกระทิงโทนวิ่งเตลิดหลบหนีเข้าป่า
ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านไป เจ้ากระทิงโทนเข้ามาติดพันวัวสาวของชาวบ้านที่ก้าลังเป็นสัด 
ซึ่งได้รายงานไปยังเจ้าหน้าที่ส้านักบริหารป่าอนุรักษ์ที่  ๑๔ จ. ตาก และทางอ้าเภอทราบ 
พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาความสงบภายในหมู่บ้านเฝ้าดูแล และติดตามความเคลื่อนไหว
อยู่ตลอดเวลา และประชาสัมพันธ์ไม่ให้ชาวบ้านท้าร้ายเจ้ากระทิงโทนตัวนี้ด้วย คาดว่ากระทิงโทน
แตกจากฝูงมาตัวเดียวโดดๆ จากป่าบ้านต้นผึ้ง อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น 
อ.  แม่ระมาด จ .  ตาก รอยต่อชายแดนไทย - พม่า กระทั่ งมาพบอีกครั้ งที่บ้ านหนองตับ 
ต. หนองบัวเหนือ อ. เมืองตาก ก่อนจะได้เตลิดหนีเข้าป่าทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000062407)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“นูร”ี ไม่ช่วย ปริมาณน้ าเขื่อนพิมายเข้าขั้นวิกฤต

เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พายุโซนร้อนนูรีเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ท้าให้
มีฝนตกในบางพ้ืนที่ ส่งผลดีต่อปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้า และในเขื่อนหลักต่างๆ ของประเทศไทย 
แต่กลับไม่ได้ส่งผลดีต่อพื้นที่  จ. นครราชสีมา ปริมาณน้้าภายในเขื่อนกักเก็บน้้า อ . พิมาย 
จ. นครราชสีมาแห้งขอดจนชาวบ้านสามารถเดินข้ามไปมาได้  แล้งหนักสุดในรอบ ๕๐ ปี 
ท้าให้เจ้าหน้าที่จัดสรรน้้าศูนย์ส่งน้้าและบ้ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ. พิมายไม่สามารถเปิดประตูเขื่อน
ปล่อยน้้าให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีจ้านวน ๒ หมื่นไร่ที่อยู่ท้ายเขื่อนพิมายได้ จากปริมาณน้้า
ภายในเขื่อนพิมายแห้งขอด ท้าให้เกษตรกรใน ๔ ต้าบล ได้แก่ ต. ท่าหลวง ต. ชีวาน ต. ดงใหญ่ 
และ ต. กระชอนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ขาดแคลนน้้าใช้ในการเกษตร และชาวบ้าน
ขาดแคลนน้้าในการอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกันการประปาส่วนภูมิภาคน้ารถบรรทุกน้้าจ้านวน ๔ คัน
บรรทุกน้้าจากแหล่งผลิตน้้าประปาท่ีอยู่เหนือเขื่อนเก็บน้้า อ. พิมายจ้านวน ๘๔,๐๐๐ ลิตรไปแจกจ่าย
ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคงทุกวัน

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_701031)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบอีก! ฉลามวาฬใหญ่ตัวที่ ๔ ทะเลเกาะเต่า

เมื่อวันที่  ๑๗ มิ .ย. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านน้าเรือหางยาวออกไปตกปลา
บริเวณแหลมกระโจมไฟทางทิศเหนือเกาะเต่า อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี พบปลาฉลามวาฬ
ตัวใหญ่ยาวประมาณ ๔ ม. ว่ายน้้าเข้ามาหาที่เรือลักษณะเชื่องมาก และลอดใต้คันหางบังคับ เรือ
อย่างช้าๆ แล้วว่ายลงน้้าลึกหายไป ฉลามวาฬที่พบครั้งนี้ใหญ่กว่าเจ้าโทนตัวที่ถูกเชือกป่านรัดโคนหาง
พบบริเวณจุดด้าน้้าหินใบ ทางทิศใต้เกาะเต่า ซึ่งครูสอนด้าน้้าเข้าช่วยเหลือโดยใช้มีดตัดแต่ไม่ส้าเร็จ 
การค้นหาเพื่อช่วยเหลือยังไม่พบตัว ช่วงสถานการณ์โควิด-19 พบฉลามวาฬใหญ่ที่นักด้าน้้าเรียกว่า 
ยักษใ์หญ่ใจดีแห่งท้องทะเลบริเวณเกาะเต่าแล้ว ๔ ตัว

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ออนไลน์
(https://posttoday.com/social/content/626190)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมอุทยานฯ แจงเหตุรื้ออาคาร ๑๒๐ ปี

เมื่อวันที่  ๑๗ มิ .ย. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า ได้รับรายงานจากนายธัญญา เนติธรรมกุล 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืชว่า เป็นการซ่อมแซม แต่การซ่อมแซมครั้งนี้ของบ
จากจังหวัด และเนื่องจากเป็นการซ่อมอาคารไม้ทั้งหลัง ซึ่งไม้ทุกแผ่นกองอยู่ข้างๆ ไม่ได้หายไปไหน
สาเหตุที่ต้องรื้อไม้ลงมา เพราะฐานรากคอนกรีตของอาคารเสื่อมสภาพ การจะซ่อมได้ต้องทุบทิ้งก่อน 
และต้องท้าฐานรากใหม่ พอท้าฐานรากเสร็จแล้ว ก็มาประกอบตัวอาคารใหม่ เมื่อประกอบใหม่ก็มีคน
บอกว่าไม่เหมือนเดิม แต่ถ้าไม่ซ่อมก็พัง ถ้าซ่อมแล้วฐานรากไม่แข็งแรงก็พังอีก ในเมื่อฐานรากพัง
คอนกรีตพังไปแล้ว เพราะผ่านมาเป็น ๑๐๐ กว่าปีก็ต้องมาหล่อกันใหม่ เข้าใจว่าต้องเอาไม้ออกทั้งหลัง
ก่อน เมื่อท้าฐานรากเสร็จแล้วก็จะใช้ช่างฝีมือท้าเข้าไปใหม่ ส่วนที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่า เมื่อบูรณะแล้ว
จะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ หลายอาคารที่มีการบูรณะรูปแบบที่ท้าออกมาแล้วก็เหมือนเดิม 
แตส่ีอาจจะผิดเพ้ียนไปบ้าง แต่ทาง จ. แพร่มีช่างที่มีฝีมือ จึงเชื่อว่าการประกอบอาคารหลังการบูรณะ
จะกลับมาเหมือนเดิมได้

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://khaosod.co.th/special-stories/news_195092)

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/ทุบอาคาร-1.jpg


๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่กลางไร่ข้าวโพด

เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ ดินทรุดตัวเป็นวงกลม 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ ม. ลึก ๓ ม. บริเวณไร่ข้าวโพด พ้ืนที่หมู่ ๒ ต. บ้านมุง อ. เนินมะปราง 
จ. พิษณุโลกอยู่ ในเขตพ้ืนที่ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เบื้องต้นคาดว่า 
สาเหตุน่าจะเกิดจากฝนตกหนัก ท้าให้ชั้นดินต้องอุ้มน้้าฝน หรือน้้าใต้ดินในปริมาณมาก และเกิด
การกัดเซาะของชั้นหินปูนใต้ผิวดินจนเกิดปรากฏการณ์หลุมยุบตัว เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นได้ในพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ อ. เนินมะปราง เป็นภูเขาหินปูน ก่อนหน้านี้เคยเกิด
เหตุการณ์หลุมยุบแบบนี้มาแล้วถึง ๓ ครั้ง เทศบาลต้าบลบ้านมุงน้าเสาและเชือกมาปิดกั้นบริเวณจุด
ทีเ่กิดเหตุ เพื่อป้องกันอันตราย เนื่องจากมีชาวบ้านในพื้นที่เดินทางมาดูจ้านวนมาก และแจ้งการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมาตรวจสอบ เนื่องจากเกรงว่าเสาไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงอาจจะล้มลงได้

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5ee9b454e3f8e40af8453c61)


