
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พัทลุง : ฝนตกหนัก เฝ้าระวังน  าป่าไหลหลาก
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : ตร. รวบยิงช้างป่าฯ ล้มหน้าเขตอนุรักษ์ 
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

สตูล : ฉลามวาฬติดอวน ลูกเรือประมงเร่งช่วยกลับคืนสู่ทะเล
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์

นครราชสีมา : โคราชพบหินหลักเมืองโบราณอายุพันปีกลางทุ่งนา
(ข้อมูล : สนุกดอทคอมออนไลน์)

ล าปาง : น  าป่าหลากวังเหนือหนักสุดรอบ ๕๐ ปี
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตร. รวบยิงช้างป่าฯ ล้มหน้าเขตอนุรักษ์ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรักพงษ์ บุญย่อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
รับแจ้งว่า มีเหตุช้างป่าถูกยิงตายในสวนยาง บ้านรวมไทย หมู่ที่  ๗ ต. หาดขาม อ. กุยบุรี 
จ. ประจวบคีรีขันธ์ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ต้ารวจ สภ. บ้านยางชุมร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุ อยู่ในสวนยาง
ของชาวบ้านด้านหน้าโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุย บุรี
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  พบช้างสีดอเพศผู้  อายุประมาณ ๒๕ – ๓๐ ปี สูง ๒๗๐ ซม. 
น้้าหนักประมาณ ๒.๕ ตัน นอนล้มอยู่ในร่องน้้า มีเลือดไหลออกจากหัวใกล้กับกกหู และบริเวณ
ใบหน้า ตรวจสอบพบว่า เป็นแผลที่ถูกท้าร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซอง ซึ่งทราบตัวผู้ยิงเป็นชาวบ้านที่เฝ้าไร่
อยู่ในบริเวณใกล้กับท่ีเกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่ต้ารวจจึงได้เชิญตัวไปสอบปากค้าที่ สภ. ยางชุมต่อไป

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/news/local/east/1872335)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200629/f720eb70990ea4533d86a04eafe3355d722432c89fd35a4ee997bc9393c2a997.jpg?itok=S-1lkuft


๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝนตกหนัก เฝ้าระวังน  าป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักในพื้นที่ จ. พัทลุง ท้าให้น้้าป่าไหลลงมา
ตามน้้าตกริมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ. พัทลุง ในพ้ืนที่ อ. ตะโหมด กงหรา และศรีนครินทร์ 
โดยเฉพาะที่บริเวณน้้าตกมโนราห์ ท้องที่ ต. คลองเฉลิม อ. กงหรา ปริมาณน้้าเพ่ิมระดับอย่างรวดเร็ว 
และน้้ามีสีแดงขุ่นเหมือนน้้าสีชาเย็น ท้าให้เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดหน่วยพิทักษ์ป่า
บ้านพูด อ. กงหรา จ. พัทลุงต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากปริมาณน้้าที่ไหลลงมามีผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่ลุ่มด้านล่าง และเตือนชาวบ้านในพ้ืนที่ลุ่มให้เฝ้าระวังต่อไป ซึ่งนอกจากที่บริเวณน้้าตก
มโนราห์ ที่มีปริมาณน้้าป่าไหลหลากลงมาแล้ว ที่บริเวณน้้าตกไพรวัลย์ที่อยู่ใกล้กัน และบริเวณน้้าตก
โตนแพรทอง อ. ศรีนครินทร์ มวลน้้าป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังเช่นกัน

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/197376)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าป่าหลากวังเหนือหนักสุดรอบ ๕๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
จ. ล้าปาง ท้าให้น้้าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนในพ้ืนที่ ต. วังทอง อ. วังเหนือ จ. ล้าปาง เบื้องต้น
มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า ๖๐ หลัง โดยเฉพาะที่บ้านปงถ้้า หมู่ ๓ และบ้านปงทอง หมู่ ๗ 
ต. วังทอง อ. วังเหนือ ซึ่งถือว่าหนักสุดในรอบ ๕๐ ปี นายอ้าเภอวังเหนือกล่าวว่า ได้รับรายงานจาก
ผู้ใหญ่บ้าน เกิดฝนตกหนักในหมู่บ้าน แต่เนื่องจากฝนตกหนักและเสียงดัง ท้าให้ไม่ได้ยินเสียงเตือนภัย
ได้ชัดเจน น้้าป่าไหลหลากเข้าในหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านที่นอนหลับจึงไม่สามารถขนย้าย
ทรัพย์สินได้ทัน เพราะน้้ามาแรงและเร็วมาก ประมาณ ๒๐ นาทีน้้าก็ลดระดับลงเรื่อยๆ จึงต้องแจ้ง
เตือนให้ชาวบ้านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพราะในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_709896)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฉลามวาฬติดอวน ลูกเรือประมงเร่งช่วยกลับคืนสู่ทะเล

เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพนาทีที่ชาวประมงเรืออวนด้าช่วยชีวิตฉลามวาฬ
ความยาวกว่า ๑๐ ม. น้้าหนักไม่น้อยกว่า ๒ ตัน ที่ว่ายเข้ามาติดอวนจ้านวน ๓ ตัว บริเวณห่างจาก
เกาะรอก ๗ ไมล์ทะเล นาวิน มานะกิจสมบูรณ์ หรือ ไต๋บอล ลูกเรือประมง ป. โชคประพาภรณ์ ๑ 
กล่าวว่า ตั้งแต่เดินเรือมาไม่เคยเจอฉลามวาฬที่ตัวใหญ่มหึมาถึง ๓ ตัวเข้ามาติดอวนแบบนี้มาก่อน
จึงให้ลูกเรือประมงร่วม ๑๐ คน ช่วยกันน้าฉลามวาฬทั้ง ๓ ตัวออกจากอวนประมงโดยใช้เวลา ๑ ชม. 
จึงจะส้าเร็จ สามารถปล่อยฉลามวาฬออกคืนสู่ทะเลกว้างได้ส้าเร็จ ฉลามวาฬ ถือเป็นยักษ์ใหญ่ใจดี
และเป็นที่ปรารถนาของนักด้าน้้าที่อยากจะพบเจอ อีกทั้งเป็นสัตว์ที่ก้าลังจะสูญพันธุ์ พบในทะเล 
จ. สตูล 

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/502089)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โคราชพบหินหลักเมืองโบราณอายุพันปีกลางทุง่นา

เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้าน ต. บัวใหญ่ อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา
พบหินโบราณอายุราว ๒,๐๐๐ ปีกลางทุ่งนา มีลักษณะคล้ายกับหินทรายในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ 
เชื่อมโยงแหล่งอารยธรรมปราสาทหินพิมาย ซึ่งก้อนหินดังกล่าวมีความกว้างประมาณ ๕๐ ซม. สูงจาก
พ้ืนดินประมาณ ๓๐ ซม. หินโบราณที่พบคาดว่า น่าจะเป็นหินหลักเมืองโบราณในยุคของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ ๗ เชื่อมโยงแหล่งอารยธรรมปราสาทหินพิมาย เนื่องจากเป็นหินทราย 

ที่มา: สนุกดอทคอมออนไลน์
(https://sanook.com/news/8196642)


