
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ  

แพร่ : กรมศิลปากรเร่ิมนับไม้บ้านโบราณแพร่ วางแปลนสร้างใหม่
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

เพชรบุรี : เสือโคร่งออกหากิน อช. แก่งกระจานเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ขอนแก่น : แล้งวิกฤติหนัก! น้ าในเขื่อนอุบลรัตนเ์หลือนอ้ยสดุรอบ ๕๓ ปี
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

พัทลุง : เกิดเหตุพายุฝนพัดกระหน่ าอย่างรุนแรง 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมศิลปากรเร่ิมนับไมบ้้านโบราณแพร่ วางแปลนสร้างใหม่

เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ิย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยูร ธรรมจักร์ หัวหน้าชุดคณะท้างานส้ารวจออกแบบ
อนุรักษ์อาคารบอมเบย์เบอร์มากล่าวว่า หลังจากเกรดดินหน้าพ้ืนบ้านออกหมดแล้ว ก็สามารถวัด พิกัด
ความกว้างยาวเท่าไร เพ่ือใช้ในการออกแบบร่าง และหากเริ่มต้นจากเสาหลักจ้านวน ๔๐ ต้น ก็จะเริ่มวางแปลน
ชั้นล่าง จากนั้นก็จะเริ่มงานแปลนชั้นบน แต่ติดขัดตรงเราไม่มีแบบจริงๆ ของอาคาร เพราะการรื้อ ถอน
ผิดมาตั้งแต่ต้น เราจึงไม่รู้ต้าแหน่งของเสาแต่ละต้น เบื้องต้นถ้าร่างแบบขึ้นมาคร่าวๆ ก็จะต้องส่งอธิบดี
กรมศิลปากรดูก่อน แล้วจึงน้ามาเสนอให้จังหวัด และประชาชนได้มองเห็นภาพ ดังนั้น ในพ้ืนที่ จ. แพร่ 
คนเก่าแก่ท่ีเคยถ่ายภาพไว้ หากมีภาพถ่ายและน้ามาประกอบการออกแบบจะดีที่สุด เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ขนไม้เสา
เดิมออกมานับก่อนว่ามีเหลือกี่ต้น เพ่ือความชัดเจนในการคัดและนับจ้านวนว่า มีเหลือเท่าไร ใช้ได้เท่าไร ใช้ได้
จริงตามจ้านวนหรือไม่ เรื่องนี้ต้องละเอียด หากน้าเอาไม้ที่ผุพังมาท้า ก็จะใช้ไม่ได้ แต่จะพยายามออกแบบให้
สอดคล้องกับไมท้ีมี่ ในส่วนที่ขาดก็ต้องใช้ของใหม่ แต่เรื่องไม้เก่าไม่น่ามีปัญหา หากขาดจริงจะหารือกันอีกครั้งว่า
สมควรน้าไม้บ้านเรือนเก่ามาเสริมไดห้รือไม่

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/north/1876783)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/north/1876783&psig=AOvVaw0lRPri5V3m3jV4mrXeELAV&ust=1593240457111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjM8-_xnuoCFQAAAAAdAAAAABAD


๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เกิดเหตุพายุฝนพัดกระหน่ าอย่างรุนแรง 

เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ิย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนัก และมีลมพัดแรงในพ้ืนที่บ้านไร่เหนือ หมู่ที่ ๒ ๔ ๕ 
และ ๖ ต. คลองทรายขาว อ. กงหรา จ. พัทลุง ท้าให้ต้นไม้ริมทางล้มขวางถนนสายหลัก และถนนซอยทางเข้า
หมู่บ้าน เทศบาลต้าบลคลองทรายขาวระดมเจ้าหน้าที่น้าเลื่อยยนต์ และรถกระเช้าออกไปตัดต้นไม้ เพ่ือให้รถวิ่ง
ผ่านไปได้ จากการส้ารวจความเสียหายใน ๔ หมู่บ้านพบว่า บ้านเรือนของราษฎรถูกลมพัด ต้นไม้ล้มทับบ้าน และ
กระเบื้องมุงหลังคาปลิวได้รับความเสียหายเป็นบางส่วนประมาณ ๓๕ หลัง และที่บ้านทอนตรน หมู่ที่ ๓ 
บ้านคลองหวะหลัง หมู่ที่ ๗ รับแจ้งบ้านเรือนเสียหายอีกจ้านวนหนึ่ง และทางเทศบาลจัดหากระเบื้องมุงหลังคา
น้าไปมอบให้ชาวบ้าน เพ่ือที่จะได้เร่งซ่อมแซมหลังคาบ้านได้ทันท่วงที

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000065671)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เสือโคร่งออกหากิน อช. แก่งกระจานเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานะ เพ่ิมพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
จ. เพชรบุรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาอุทยานฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF
ท้ารายงานสรุปการพบเสือโคร่งขนาดใหญ่จากกล้องดักถ่ายในหลายพ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยา
จ้านวน ๙ ครั้ง ในพ้ืนที่อุทยานฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒ เพ่ือเสนอกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
รับทราบ หลังจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเสนอให้เป็นพื้นที่มรดกโลก เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส้าคัญ
ของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่หายาก และก้าลังจะสูญพันธุ์ที่อาศัยในป่าผืนใหญ่ เชื่อมต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานในพ้ืนที่รอยต่อ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ . ประจวบคีรีขันธ์ 
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี จ . ราชบุรี  และผืนป่า
ในประเทศเมียนมาเชื่อมเป็นพ้ืนที่ป่าขนาดใหญ่ การขึ้นทะเบียนมรดกโลกให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์พ้ืนที่
ขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/197153)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แล้งวิกฤติหนัก! น้ าในเขื่อนอุบลรัตน์เหลือน้อยสุดรอบ ๕๓ ปี

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพ้ืนที่
ติดตามสถานการณ์น้้าในเขื่อนอุบลรัตน์ ขณะนี้มีปริมาณน้้าที่อยู่ในเกณฑ์น้อยมาก แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง
ในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่เหนือเขื่อน จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งรุนแรงและยาวนาน ท้าให้น้้าฝนส่วนใหญ่
ซึมลงดิน จึงมีน้้าไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ในปริมาณน้อย เขื่อนอุบลรัตน์มีน้้าเก็บกักภายในเขื่อนอยู่ที่ ๓๑๖ 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของความจุอ่าง โดยมีปริมาณน้้าใช้ได้ ติดลบร้อยละ ๑๑ 
ของความจุอ่าง น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีน้้าเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ ๒๕ น้อยที่สุดในรอบ ๕๓ ปี
ตั้งแต่ก่อสร้างเขื่อนอุบลรัตน์ ขณะนี้น้าน้้าส้ารองก้นอ่างใช้ไปแล้ว ๒๖๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งต้องระบายน้้า
เพ่ือรักษาระบบนิเวศ และเพ่ืออุปโภคบริโภคของพ้ืนที่ท้ายเขื่อน เฉลี่ยวันละ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรจ้านวนมากเริ่มลงมือท้าไร่ท้านา โดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปี และกรมอุตุนิยมวิทยา
แจ้งเตือนว่า อาจเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปจนถึงกลางเดือน ก .ค. จึงขอเตือนเกษตรกร
ควรวางแผนในการใช้น้้าท้าการเกษตรให้ดี เพ่ือป้องกันพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหายจากการขาดน้้า 
เนื่องจากขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์ไม่สามารถระบายน้้าให้แก่พ้ืนที่การเกษตรได้

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/197157)


