
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กระบี่ : สลด! พบซากลูกพะยูนตายเกยหาดน  าเมา จ. กระบี่
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ชัยภูมิ : พายุฝนถล่ม จ. ชัยภูมิ
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ 

ขอนแก่น : ชลประทานเปิดประตูระบายน  าจาก อ. ภูผาม่าน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

อ่างทอง : กรมศิลปากรลงพื นที่หลังพบวัตถุโบราณยุคหินใหม่อายุกว่า ๓,๐๐๐ ปี
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

หนองคาย : น  าโขงไหลผ่าน จ. หนองคายขึ นพรวดเดียว ๗๐ ซม.
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พายุฝนถล่ม จ. ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุฝน ท้าให้ต้นไม้หักโค่น และน้้ารอการระบายท่วมขัง
บนถนนหลวง ต. ตลาดแร้ง อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ถ. ชัยภูมิ - นครสวรรค์ 
ช่วงหลักกิโลเมตรที่ ๒๔๒ - ๒๔๓ เจ้าหน้าที่เทศบาลต้าบลตลาดแร้งจัดก้าลังออกตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่า 
มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มกีดขวางการจราจรทั้งขาเข้าและขาออก

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_724575)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมศิลปากรลงพื นที่หลงัพบวัตถโุบราณยุคหินใหม่อายุกว่า ๓,๐๐๐ ปี

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจารึก วิไลแก้ว ผู้ อ้านวยการส้านักศิลปากรที่ ๓ 
พระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปพูดคุยท้าความเข้าใจ
กับผู้น้าชุมชน และชาวบ้านใน ต. สีบัวทอง อ. แสวงหา จ. อ่างทอง หลังนายสมเกียรติ บริบูรณ์ อายุ ๕๔ ปี 
น้ารถแบคโฮปรับพ้ืนที่นาจ้านวน ๑๗ ไร่ บริเวณกลางทุ่งนาด้านข้าง อบต. สีบัวทอง เพ่ือขายหน้าดิน โดยขุดลึก
ประมาณ ๑.๕๐ ม. ก่อนพบโครงกระดูกมนุษย์ ฟอสซิลสัตว์ มีด ขวานหิน และเครื่องปั้นดินเผาจ้านวนมาก 
จึงหยุดขุดดินขาย และน้าวัตถุโบราณมาเก็บไว้ที่บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ต. สีบัวทอง อ. แสวงหา จ. อ่างทอง 
จากการตรวจสอบพบว่า เป็นวัตถุโบราณในยุคหินใหม่อายุกว่า ๓ พันปี เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเข้าส้ารวจ 
และเก็บภาพสิ่งของโบราณเหล่านี้รายงานไปยังกรมศิลปากร เพ่ือเตรียมวางแผนในการเข้าส้ารวจในอนาคต

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/170202)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200717/30ac9cc8600572b3e89b7dac4b4f47f450772933a0121108fbc2b360c8e1d4c9.jpg?itok=l7STMQLb
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ชลประทานเปิดประตูระบายน  าจาก อ. ภูผาม่าน

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพรมเชิญ ต. ชุมแพ อ. ชุมแพ 
จ. ขอนแก่น นายเรืองโชค ชัยค้ารงค์กุล ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาพรมเชิญ กรมชลประทาน 
เปิดประตูระบายน้้าจ้านวน ๑ บานจากทั้งหมด ๔ บาน เพ่ือระบายน้้าฝั่งเหนือลงไปยังฝั่งท้ายน้้าของล้าน้้าเชิญ 
หลังฝนตกในพ้ืนที่ อ. ภูผาม่าน จ. ขอนแก่น และ อ. น้้าหนาว จ. เพชรบูรณ์ มีปริมาณฝนมากกว่า ๑๐๐ มม. 
ท้าให้มวลน้้าไหลมายังล้าน้้าเชิญที่จุดประตูระบายน้้าพรมเชิญ มวลน้้าไหลไปตามล้าน้้าเชิญผ่าน อ. หนองเรือ
ลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ระยะทางกว่า ๑๐๐ กม. คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๑๐ วัน ปริมาณน้้าที่ระบาย
คิดเป็น ๔.๒๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยการเปิดเพียง ๑ บาน
จาก ๔ บาน การเปิดประตูระบายน้้าคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเพิ่มเติม เพ่ือให้เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อท้าการเกษตร

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news/724726)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สลด! พบซากลูกพะยูนตายเกยหาดน  าเมา จ. กระบี่

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี 
จ. กระบี่ ตรวจสอบซากลูกพะยูน ไม่ทราบเพศ ยาว ๑.๓ ม. หลังชาวบ้านพบที่บริเวณชายหาดอ่าวน้้าเมา หมู่ ๖ 
ต. ไสไทย อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ ก่อนน้าซากไปฝัง ห่างจากท่าเรืออ่าวน้้าเมาประมาณ ๒๐ ม. เบื้องต้น
มีบาดแผลถลอกตามล้าตัว  สภาพผิวหนัง เริ่มเน่า เปื่อย และส่งกลิ่นเหม็น ตายมาแล้วไม่น้อยกว่ า 
๑๐ วัน ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันน้าซากไปตรวจพิสูจน์ 
หาสาเหตุการตายต่อไป สถานการณ์ใน จ . กระบี่  พบซากพะยูนตายเกยตื้นรวม ๓ ตัว คือ ที่ เกาะปู 
อ. เหนือคลอง ๑ ตัว เมื่อเดือน ม.ค. และที่หาดทุ่งทะเล อ. เกาะบันลา ๑ ตัว และล่าสุดตัวที่ ๓ ที่บริเวณ
อ่าวน้้าเมา

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/regional/199374)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าโขงไหลผ่าน จ. หนองคายขึ นพรวดเดียว ๗๐ ซม.

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกทางตอนเหนือในประเทศไทยและ สปป. ลาว 
ท้าให้ระดับน้้าในแม่น้้าโขงท่ีไหลผ่าน จ. หนองคาย มีระดับเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ระดับน้้าโขงวัดที่ส่วนอุทกวิทยา 
จ. หนองคาย กรมทรัพยากรน้้า มีระดับอยู่ที่ ๓.๖๐ ม. เพ่ิมขึ้นถึง ๗๐ ซม. ต่้ากว่าตลิ่ง ๘.๖๐ ม. ระดับน้้าโขง
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ท้าให้เจ้าของโป๊ะแพที่อยู่ในแม่น้้าโขงต้องปรับโป๊ะแพ และสะพานขึ้นลง ให้เหมาะสม
กับระดับน้้าโขงที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ต้องดูแลกระชังปลา
ที่เลี้ยงในแม่น้้าโขงอย่างใกล้ชิด คอยปรับเชือก และสลิงที่ยึดกระชังปลาให้มีความเหมาะสมกับระดับน้้าที่ขึ้นลง
แต่ระดับน้้าโขงท่ีขึ้นสูง ส่งผลดีต่อระบบน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย ท้าให้เครื่องสูบน้้า
ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ในอาคารสูบน้้าดิบ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้้าโขงบริเวณชุมชนวัดมีชัยท่า ในเขตเทศบาลเมือง
หนองคาย สามารถสูบน้้าดิบส่งให้แก่โรงกรองน้้า ทั้งโรงกรองน้้าภายในบริเวณการประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาหนองคาย ในเขตเทศเมืองหนองคาย และโรงกรองน้้าบ้านหนองบัว 

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/170254)
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