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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น  าเสีย ๒ รายการ

มรดกโลก

EIA ๑ รายการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ระยอง : พบน  าเสียไหลลงทะเลหาดแม่ร าพึง
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ชัยภูมิ : เตรียมซ่อมแซมโบสถ์วัดแจ้ง จ. ชัยภูมิ อายุกว่า ๒๐๐ ปี
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : โขลงช้างป่าละอูเริงร่า เล่นน  ารับเปิดอุทยาน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

นครราชสีมา : ชาวโคราชค้านสร้างโรงไฟฟ้าขยะ หว่ันกระทบชุมชน
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

บุรีรัมย์ : เขื่อนล านางรอง แหล่งน  าสีเขียวเน่าเหม็น 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)
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โขลงช้างป่าละอูเริงร่า เล่นน  ารับเปิดอุทยาน

เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานะ เพ่ิมพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึก 
ดูแลความปลอดภัยประชาชนและช้างป่า บริเวณพ้ืนที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาช้างป่าเดินข้ามถนน
ในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยว และชุมชนในพ้ืนที่สัญจรไปมาตามถนนเส้นทางอ่างเก็บน้ าบ้านป่าละอู - พุไทร 
ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ พบโขลงช้างป่าออกหากินอยู่บริเวณเขาหุบเต่า ก่อนเดินลงเล่นน้ า
อย่างเพลิดเพลินที่สระน้ าหน่วยพิทักษ์จ านวน ๑๙ ตัวเป็นช้างใหญ่ ๘ ตัว ช้างรุ่นมีงา ๑ ตัว ช้างรุ่นไม่มีงา ๔ ตัว 
ช้างเด็ก ๓ ตัว และช้างแรกเกิด ๓ ตัว สั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ขณะเดียวกันโขลงช้างจ านวนมาก
สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ประชาชนเดินทางไปบันทึกภาพ ขณะนี้ได้เฝ้าระวังช้างป่าไม่ให้เข้าไปหา กิน
ในพ้ืนที่ชุมชน ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ บริเวณหน้าซุ้มประตูทางเข้าชุมชนโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร หลังจาก
ปิดอุทยานฯ นานกว่า ๒ เดือนในพ้ืนที่มีฝนตกชุก ท าให้ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ ช้างป่าออกหากินโดยไม่กลัวอันตราย 
ขณะที่อุทยานฯ มีความพร้อมรับนักท่องเท่ียวที่จะเข้ามาเที่ยวชมแต่วันที่ ๑ ก.ค. นี้

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/196591)
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เตรียมซ่อมแซมโบสถว์ัดแจ้ง จ. ชัยภูมิ อายุกว่า ๒๐๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ิย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดแจ้ง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ 
บูรณะโบถส์วัดแจ้งอายุกว่า ๒๐๐ ปี โดยมีการฉาบปูนทับผนังเดิม และทาสีใหม่เป็นสีชมพู มองว่าไม่เหมาะสม
และท าลายโบราณสถานจนไม่ เหลือร่องรอยของศิลปะเดิม เจ้าอาวาสวัดแจ้งชี้แจงว่า ไม่มี เจตนา
และโบสถ์ทรุดโทรมจึงซ่อมแซม ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรตรวจสอบพบว่า โบสถ์วัดแจ้งมีอายุ ๒๐๔ ปี 
และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร แต่จากการซ่อมแซมพบว่า โบราณสถานเดิมได้รับความ เสียหาย
อย่างมาก เพราะมีการฉาบปูนและเทปูนทับโครงสร้างด้านล่าง จากนี้จะขอค าชี้แจงจากส านักพระพุทธศาสนา 
จ. ชัยภูมิ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่มีการเข้าไปก ากับดูแลการบูรณะ 
จนโบราณสถานเสียหาย ขณะที่ชาวบ้านในพ้ืนที่หลังทราบข่าวต่างพากันไปดูโบสถ์ที่มีการบูรณะ ซึ่ง ผู้สูงอายุ
ในชุมชนส่วนใหญ่บอกว่า เสียดายโบถส์หลังเดิม เพราะเป็นโบราณสถานคู่ชุมชนมานาน จึงอยากให้หน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ และบูรณะให้กลับคืนสภาพเดิม

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/293862)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวโคราชค้านสร้างโรงไฟฟ้าขยะ หวั่นกระทบชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบ้านเมืองคง ต. คูขาด อ. คง จ. นครราชสีมา 
ชาวบ้านกว่า ๑๐๐ คนเดินถือป้ายประท้วงคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพ้ืนที่ เนื่องจากกังวลผลกระทบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับบริษัทเอกชนมีแผนก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ
ดังกล่าวในพ้ืนที่ติดกับบ่อขยะเดิม ที่อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนเพียง ๑ กม. รองรับขยะมูลฝอยจากพ้ืนที่ใกล้เคียง
กว่า ๑๙ อ าเภอ และอยู่ใกล้กับแหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาส าหรับอุปโภคบริโภค กลุ่มผู้คัดค้านได้ส่งตัวแทน
ยื่นหนังสือ พร้อมรายชื่อชาวบ้านที่ลงชื่อคัดค้านให้แก่ตัวแทนของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด รวมทั้ง
ส่งตัวแทนชาวบ้านเข้ารับฟังการประชุมพิจารณา โดยเตรียมร้องเรียนไปยังระดับจังหวัด หรือส่งหนังสือ
ถึงนายกรัฐมนตรี หากมีการพิจารณาเห็นชอบโครงการดังกล่าว

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/293870)
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เข่ือนล านางรอง แหล่งน  าผลิตประปาเป็นสีเขียวเน่าเหม็น 

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ิย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น้ าในเขื่อนล านางรอง อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ แหล่งน้ าดิบ
ที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชน สถานที่ราชการ ร้านอาหาร และสถานประกอบการใน อ. โนนดินแดง 
ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเป็นสีเขียวและมีกลิ่นเหม็นโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ท าให้ชาวบ้านไม่กล้าน าน้ าประปาไปประกอบอาหาร ต้องซื้อน้ าจากพ่อค้ารถเร่มาประกอบอาหารแทน
ขณะที่บางคนอาบน้ าประปาแล้วเกิดผื่นคันตามตัว อยากให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบว่า
น้ าที่กลายเป็นสีเขียวเกิดจากสาเหตุอะไร พร้อมเร่งหาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ น้ าประปา
ทีส่ะอาดได้ตามปกติ

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000063981)
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พบน  าเสียไหลลงทะเลหาดแม่ร าพึง

เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กล่าวว่า พบน้ าเสียไหลมาจากคลองหัวรถไหลลงสู่ทะเล บริเวณหาดแม่ร าพึง จ. ระยอง ได้สั่งการให้นักวิชาการ
และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ. ระยองลงพ้ืนที่เป็นการเร่งด่วน 
เบื้องต้นพบน้ าสีด า และมีฟองบนผิวน้ าจากบริเวณปากคลองยาวเป็นระยะทาง ๒ กม. เข้าไปในล าคลอง
บริเวณชายฝั่งพบว่า น้ าทะเลบริเวณปากคลองมีสีน้ าตาลอ่อน มีฟองและไม่มีกลิ่น จากนั้นเก็บตัวอย่าง
น้ าทะเล ได้ แก่ ชายฝั่ งทะเล ๓ จุดพบว่ า  คุณภาพทั่ ว ไปอยู่ ใน เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า ทะเล
เพ่ือการนันทนาการ และในคลอง ๒ จุดพบว่า อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ ๓ ยกเว้น
เรื่องออกซิเจนละลายน้ า มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (๑.๑๖ - ๑.๒๙ มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200622130926838)
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