
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พังงา : แมเ่ต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่หาดท้ายเหมืองนอกฤดูกาล
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

นครราชสีมา : โคราชแล้งต่อเนื่องล าน้ าสายหลักแห้งขอด
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เชียงใหม่ : เร่งตรวจสอบปมทาสีทับบานประตูอายุ ๑๐๐ ปี 
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ล าพูน : น้ าป่าทะลักลงดอยขุนตาล พัดเศษไม้กองมหึมาขวางเต็มห้วย
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เร่งตรวจสอบปมทาสีทับบานประตอูายุ ๑๐๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัลลภ นามวงศ์พรหม รองประธานสภา
วัฒนธรรมเชียงใหม่ระบุว่า รู้สึกไม่สบายใจที่มรดกล้้าค่าของประเทศชาติถูกท้าลาย หากขึ้นทะเบียน
กับกรมศิลปากร เมื่อมีการท้าลายถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย หรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ก็เป็นเรื่อง
จิตส้านึก และความรับผิดชอบของเจ้าอาวาส เพจเฟซบุ๊กส้านักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ โพสต์ข้อความ
เกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นว่า ได้ประสานไปยังวัดหมื่นล้าน พร้อมขอให้วัดหยุดการด้าเนินงานบูรณะ
ซ่อมแซมไว้ เป็นการชั่ วคราวก่อน เ พ่ือตรวจสอบโดยละเอียด และด้าเนินการแก้ไขต่อไป 
วิหารวัดหมื่นล้านยังไม่ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนเป็นโบราณสถาน มีลักษณะรูปทรงสถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรมแบบล้านนาประยุกข์ โดยมีการบูรณะต่อเติมมาหลายยุคหลายสมัย ตามการใช้ประโยชน์
ของอาคารลายรดน้้าที่บานประตูวิหาร บริเวณอกเลาของประตู เขียนลายรดน้้าเป็นภาษาล้านนา
ข้อความเดิมระบุการสร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๖๐ พร้อมการก่อสร้างต่อเติมบริเวณมุขหลังคาด้านหน้า
วิหารในคราวเดียวกัน หากทางวัดและประชาชนชาวเชียงใหม่ต้องการรื้อฟ้ืนลายรดน้้าบนบานประตู
ทางส้านักฯ จะประสานผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มวิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ฯ และกลุ่มอนุรักษ์จิตกรรม
ฝาผนังฯ กรมศิลปากร เพ่ือตรวจสอบ และพิจารณาว่าจะสามารถด้าเนินการลอกสีที่ทาทับออก
เพ่ือฟ้ืนคืนสภาพได้หรือไม่ต่อไป

ที่มา: ไทยพีบีเอสสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/294972)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โคราชแล้งต่อเนื่องล าน้ าสายหลักแห้งขอด

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งท้าให้ล้าน้้าสายหลักในพ้ืนที่ 
จ. นครราชสีมาแห้งขอด โดยเฉพาะที่บริเวณสะพานข้ามล้าน้้าจักราช ต . ในเมือง อ. พิมาย 
จ.นครราชสีมา ซึ่งเคยใช้เป็นสนามแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานทุกปีปรากฏว่า น้้าแห้ง
ลงอย่างรวดเร็วจนเห็นสันดอนดินโผล่กลางล้าน้้าเป็นบริเวณกว้าง โดยล้าน้้าจักราชเป็นจุดรับน้้า
จากล้าน้้ามูล และล้าตะคอง ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมายจะสูบน้้าดิบจากล้าน้้าจักราช
ไปผลิตประปาจ่ายให้แก่ประชาชนใน ๓ อ้าเภอ ได้แก่ อ. พิมาย อ. คง และ อ. ห้วยแถลง
ใช้อุปโภคบริโภค

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_733322)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่หาดท้ายเหมืองนอกฤดูกาล

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ 
ได้รับแจ้งจากนายหฤษฎ์ชัย ฤทธิช่วย หัวหน้า อุทยานแห่งชาติเขาล้าปี - หาดท้ายเหมืองว่า 
ชุดสายตรวจออกลาดตระเวนการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล พบเต่ามะเฟืองก้าลังวางไข่อยู่บริเวณ
ห่างจากเขาหน้ายักษ์ จ. พังงามาทางทิศใต้ประมาณ ๑.๕ กม. จากนั้นเฝ้าดูการวางไข่ของแม่เต่า
จนเสร็จ เจ้าหน้าที่วัดขนาดของแม่เต่าดังนี้ ความยาวจากหัวถึงหาง ๑๙๐ ซม. ความยาวกระดอง 
๑๕๐ ซม. ความกว้างของล้าตัว ๘๕ ซม. แม่เต่าใช้เวลาตั้งแต่วางไข่จนกระทั่งกลับลงสู่ทะเล ใช้เวลา 
๒ ชม. ต่อมาตรวจสภาพแวดล้อมบริเวณหลุมไข่พบว่า หลุมไข่ที่แม่เต่าวางไข่อยู่ต่้ากว่าระดับน้้าทะเล
ขึ้นสูงสุด อาจท้าให้ไข่เต่าเสียหายได้ เจ้าหน้าที่ย้ายไข่ท้ังหมดมาฟักยังหลุมฟักที่อยู่ในคอกกั้น สามารถ
นับจ้านวนไข่ได้ทั้งหมด ๑๐๓ ฟอง เป็นไข่ดี ๘๗ ฟอง และไข่ลม ๑๖ ฟอง หลุมไข่มีความลึก ๘๐ ซม. 
จากนี้ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามบริเวณหลุมฟักไข่ตลอด ๒๔ ชม. จนกว่าไข่เต่าจะฟักออกเป็นตัว
อย่างไรก็ตาม คาดว่าใช้เวลาประมาณ ๕๕ – ๖๐ วัน นับเป็นเต่ามะเฟืองรังที่ ๑๕ ที่ขึ้นมาวางไข่
ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ย. ๖๒ - ปัจจุบัน และเป็นรังที่ ๔ ที่แม่เต่ามะเฟืองวางไข่นอกฤดูกาล 
ทั้งนี้ ปัจจัยจากธรรมชาติ เช่น ระดับน้้าทะเล ความรุนแรงของคลื่นลมช่วงมรสุม อาจส่งผลกระทบ
ต่ออัตราการเพาะฟักของลูกเต่ามะเฟืองได้ 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000077280)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น้ าป่าทะลักลงดอยขุนตาล พัดเศษไม้กองมหึมาขวางเต็มห้วย

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดน้้าป่าไหลหลากลงห้วยแม่ขนาด บ้านปง หมู่ ๓ 
ต. ทากาศ อ. แม่ทา จ. ล้าพูน กระแสน้้าป่าพัดเศษกิ่งไม้ ท่อนไม้ และเศษวัชพืชปิดกั้นทางเดินน้้า
บริเวณสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กินพ้ืนที่กว้างประมาณ ๑๕ ม. ยาว ๖๐ ม. น้้าป่ากัดเซาะไหล่ทาง
เป็นระยะทางประมาณ ๒๕๐ ม. แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบถึงสถานการณ์ และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว นายอ้าเภอแม่ทา
เดินทางเข้าพ้ืนที่เพ่ือสั่งการให้เทศบาลต้าบลทากาศเหนือด้าเนินการช่วยเหลือ และประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การเกิดน้้าป่าไหลทะลักท่วมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ ในรอบเดือน ก.ค. 
และเป็นที่น่าสังเกตว่า มีท่อนไม้เนื้อแข็งจ้านวนมากไหลปะปนมากับน้้า เช่น ไม้สัก ซึ่งชาวบ้านที่มาดู
ระบุว่า มีการลักลอบตัดไม้ท้าลายป่าในพ้ืนที่ตอนเหนือของล้าห้วยแม่ขนาดอย่างต่อเนื่อง 
เพราะเศษไม้บางท่อนยังมีรอยเลื่อยตัดทั้งใหม่และเก่า ลักลอบตัดไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ดอยขุนตาลที่เป็นป่าต้นน้้า ท้าให้เวลาฝนตกไม่มีต้นไม้ซับน้้าจึงเกิดน้้าป่าไหลลงเขามาอย่างรวดเร็ว

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/local/9630000077270)


