
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พิษณุโลก : ไส้เดือนยักษ์ภูหินร่องกล้าต้องเผ่น พายุซินลากูท าฝนตกหนักน  าท่วมรัง 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

กาฬสินธุ์ : จ. กาฬสินธุ์เร่งส ารวจความเสียหาย
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

พะเยา : จ. พะเยาอ่วม พายุซินลากูถล่ม 
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

เพชรบูรณ์ : เจ้าหน้าที่จ่อรื อสิ่งปลูกสร้างผาหัวสิงห์ภูทับเบิกเอง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ชลบุรี : พายเุข้าซัดหอยเกยหาดจอมเทียนนับแสนตัว
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. กาฬสินธุ์เร่งส ารวจความเสียหาย

เมื่อวันที่  ๓ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อิทธิพลพายุโซนร้อนซินลากู ท้าให้ทุกพ้ืนที่
ใน จ. กาฬสินธุ์มีฝนตกหนัก โดยเฉพาะพ้ืนที่ติดกับเขตป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง เกิดกระแสน้้าป่า
ไหลหลากกัดเซาะคูคลองริมถนนได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบพบว่า โครงสร้างของถนน
ไม่ได้รับความเสียหาย ยานพาหนะยังคงสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ คูคลอง และทางระบายน้้า
ได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังเทศบาลต้าบลบัวบาน เพ่ือเข้าซ่อมแซมคูคลอง 
และทางระบายน้้า 

อย่างไรก็ตาม นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ ว่ า ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก้าชับไปยัง พ้ืนที่
ทั้ง ๑๘ อ้าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะ พ้ืนที่
ที่อยู่ติดภูเขาให้ระวังน้้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์
เพ่ือช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชม. 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_736972)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่จ่อรื อสิ่งปลูกสร้างผาหัวสิงห์ภทูับเบกิเอง

เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้ากรณีการสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
บริเวณผาหัวสิงห์ภูทับเบิก อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ ตามประกาศค้าสั่ง คสช . ที่  ๓๕/๕๙ 
ภายใน ๑๕ วัน หลังถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมข้อหาบุกรุกป่า และฝ่าฝืนค้าสั่ง คสช. แม้จะครบ
ก้าหนดเวลาแล้ว แต่ทางผู้ประกอบการ และเจ้าของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังไม่ได้รื้อถอนแต่อย่างใด 
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อ้านวยการส้านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้กล่าวว่า 
เจ้าหน้าที่ท้าแผนเพ่ือด้าเนินการรื้อถอนเอง โดยประมาณการทั้งค่าใช้จ่าย และใช้ก้าลังเจ้าหน้าที่
เท่าไหร่  รวมถึ งต้องใช้ เครื่องจักรรื้ อถอนอะไรบ้าง เพราะมีอาคารคอนกรีตใน พ้ืนที่ด้วย 
หลังเสร็จขั้นตอนนี้จะเดินหน้าลงมือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโดยทันที ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จะไปฟ้องร้องเรียกคืนจากผู้ครอบครองที่ดิน

นอกจากนี้ ประมวลเหตุการณ์ทั้งหมด เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบคดี โดยชี้ให้เห็นว่า
ผู้ต้องหามีเจตนาท้าผิดกฎหมาย และไม่ให้ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย หรือประกาศค้าสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ระยะหลังนายทุนไม่เกรงกลัวการบังคับใช้กฎหมาย หลายรายศาลลงโทษ
ตัดสินให้รอลงอาญา และให้ออกจากที่ดิน แต่ยังกลับเข้าไปด้าเนินการใหม่

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_737335)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. พะเยาอ่วม พายุซินลากูถล่ม 

เมื่อวันที่  ๓ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุโซนร้อนซินลากู 
ท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลากในหลายพ้ืนที่ของ จ. พะเยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝน ตก 
และน้้าท่วมบ้านเรือนในหลายพ้ืนที่ อาทิ บ้านนาบัว หมู่ ๙ ต. สระ อ. เชียงม่วน น้้าพัดถนน 
และสิ่งสาธารณูปโภคเสียหาย บ้านแม่กาทุ่ง หมู่ ๑๒ ต. แม่กา อ. เมืองพะเยา บ้านเรือนราษฎร
ได้รับความเสียหาย และ อ. ปง น้้าป่าท่วมถนนได้รับความเสียหาย ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา 
น้้าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน และถนนในชุมชนบ้านแม่ต ้าอินทร์ฐาน และบ้านแม่ต ้าภูมินทร์ 
ท้าให้บ้านเรือนและถนนน้้าท่วมสูง ๓๐ – ๕๐ ซม. 

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมก้าลังเจ้าหน้าที่
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้้าท่วม และได้รับความเสียหายเป็นการเร่งด่วน เจ้าหน้าที่จัดก้าลังเปิดช่องทาง
ระบายน้้าตามสะพาน และล้าเหมือง เพ่ือให้น้้าระบายลงสู่กว๊านพะเยา

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/509229)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พายุเข้าซัดหอยเกยหาดจอมเทียนนับแสนตัว

เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณชายหาดจอมเทียน พัทยา ตรงข้ามวัดใหม่
หาดกระทึงทอง หมู่ ๑๒ ต. หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
จ ากพายุ โ ซนร้ อนซินลา กู  ท้ า ให้ หอยทะเลกว่ า แสนตั วลอยขึ้ นมา เกยบน พ้ืนชายหาด 
สร้างความแปลกตาให้แก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ชาวบ้านเก็บหอยไปประกอบอาหารกันอย่างคึกคัก
ชาวบ้านบางรายที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงจุดที่มีหอยข้ึนมาเกยชายหาด สามารถเก็บได้กว่า ๓๐๐ กก. 

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/likesara/509289)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไส้เดือนยักษ์ภูหินร่องกล้าตอ้งเผ่น พายุซินลากูท าฝนตกหนักน  าทว่มรัง

เมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อิทธิพลพายุโซนร้อนซินลากู ท้าให้เกิดฝนตกชุก
ในหลายพ้ืนที่ รวมถึงบริเวณเทือกเขาสูง เขตโครงการพัฒนาป่าตามแนวพระราชด้าริภูหินร่องกล้า 
ต. เนินเพ่ิม อ. นครไทย จ. พิษณุโลก สภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิ ๑๑ – ๑๒ องศาเซลเซียส 
ฝูงไส้เดือนดินอพยพออกจากรัง หรือขุยไส้เดือนบริเวณหน้าผาชมวิว ทั้งผาพบรัก ผาสลัดรัก 
ผารักยืนยง และผาคู่รัก เนื่องจากฝนตก ท้าให้น้้าท่วมรังจนไส้เดือนต้องออกมาหาอากาศหายใจ 
และหาแหล่งที่อยู่ใหม่ที่ไม่มีน้้าขัง แต่ระหว่างอพยพเพ่ือหาถิ่นที่อยู่ใหม่ ไส้เดือนดินจ้านวนมากตาย 
เนื่องจากอากาศเย็น

นายศุภกุล จันทร์ลา หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด้าริภูหินร่องกล้ากล่าวว่า 
ไส้เดือนดินเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า หรือสารเคมี
เมื่อนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมโครงการฯ จะเห็นขุย หรือรังไส้เดือนดิน ทั้งเก่าและใหม่ ปะปน
อยู่ทั่วบริเวณ แต่ละขุยมีความสูงจากพ้ืนดินตั้งแต่ ๑ – ๔ นิ้ว ดินขุยไส้เดือน หรือมูลไส้เดือน เป็นดิน
ทีไ่ส้เดือนขึ้นมาขับถ่ายกองไว้รอบๆ รู ต้ังเป็นแท่งทรงกลม จากการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า ดินขุยไส้เดือน
อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิต รวมทั้งสารชีวเคมีที่มีประสิทธิภาพช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

(ต่อ)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไส้เดือนยักษ์ภูหินร่องกล้าตอ้งเผ่น พายุซินลากูท าฝนตกหนักน  าทว่มรัง (ต่อ)

นอกจากนี้ ยังมีสารฮอร์โมนส้าคัญเพ่ือการเจริญเติบโตของพืชในมูลไส้เดือนดิน เพ่ิมขึ้น
จากเดิม ท้าให้มูลไส้เดือนดินมีสารต่างๆ ที่เป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่น กระตุ้น
การเจริญเติบโตของเซลล์พืช ควบคุมความยาวของเซลล์ และมูลไส้เดือนดินมีฤทธิ์ขับไล่แมลงได้

ทั้งนี้ ปกติแล้วธรรมชาติของไส้เดือนอพยพย้ายถิ่นฐานออกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
ไปสู่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่ไส้เดือนอพยพมาก เนื่องจาก
ไส้เดือนเป็นสัตว์เลือดเย็น ไม่มีตา หู จมูก และฟัน จะใช้ต่อมรับรู้ใต้ผิวหนังในการดูด หายใจ ฟังเสียง
และสัมผัสทั้งหมด จึงต้องการแหล่งที่อยู่ที่มีความชื้นและไม่แฉะ แต่เมื่ออากาศหนาว อย่างบนดอย
จะอพยพลงมาบนพ้ืนราบ หากถูกน้้าท่วมขังจะอพยพข้ึนมาบนพื้นดินเพ่ือหาถิ่นที่อยู่ใหม่ 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000079064)


