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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ 

สงขลา : ปลัด ทส. ยังไม่ใช้กฎหมายทะเล สั่งหยุดเขื่อนกันคลื่นหาดม่วงงาม
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

เลย : เหลือเพียงต านาน! ล่องแพห้วยกระทิง
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

สตูล : “นกหว้า” ไม่แอบแล้ว! อุทยานฯ ปิด ภารกิจพิชิตใจสาวจึงบังเกิด
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

กทม. : จิตรกรรมฝาผนังสมัย ร. ๖ ในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสช ารุดหนัก
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

อุทัยธานี : แล้งสุดวิกฤต! เขื่อนวังร่มเกล้าเหลือน  าเป็นศูนย์ 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)
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เหลือเพียงต านาน! ล่องแพห้วยกระทิง

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ่างเก็บน้้าห้วยกระทิง หรืออ่างเก็บน้้าหมานตอนบน 
อ. เมืองเลย จ. เลย อยู่ ในพ้ืนที่วนอุทยานแห่งชาติหริรักษ์ เป็นอ่างเก็บน้้าสันเขื่อนดินมีขนาดความจุ 
๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพ้ืนที่  ๑ ,๕๐๐ ไร่ สันเขื่อนยาว ๘๐๐ ม. สร้างเพ่ือการชลประทาน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่งของ จ. เลย บรรยากาศเป็นธรรมชาติ ล้อมรอบ
ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของป่าไผ่ และภูเขาที่โอบล้อม โดยกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมคือ การล่องแพพักผ่อน
พร้อมทานอาหารท่ามกลางวิวทิวทัศน์ และบรรยากาศที่สวยงาม วันนี้คงเป็นเพียงต้านานเคยเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่เคยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ซึ่งไม่ไกลจากตัวจังหวัด ร้านค้ากลุ่มแม่บ้าน ผู้ประกอบการ
ให้เช่าแพปิดร้านแพที่อยู่ในน้้า ปัจจุบันตั้งอยู่บนดินที่แห้งแตกระแหง ต้นหญ้าขึ้นปกคลุม เคยมีน้้าเวิงว้าง
สุดลูกหูลูกตากลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงวัว และควายของชาวบ้าน แม้ปีนี้เข้าสู่ฤดูฝน แต่ฝนไม่ตกเหนืออ่างเก็บน้้า 
แหล่งท่องเที่ยงล่องแพที่เคยโด่งดังในอดีตคงเป็นเพียงต้านานที่เคยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพ้ืนที่

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/498487)
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“นกหว้า” ไม่แอบแล้ว! อุทยานฯ ปิด ภารกิจพิชิตใจสาวจึงบังเกิด

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่อุทยานแห่งชาติทุกแห่งยังปิดท้าการ บรรยากาศ
ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันเงียบสงบ ภารกิจพิชิตใจสาวของนกหว้าคู่นี้จึงบังเกิดในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
ทะเลบัน ปกตินกหว้า เป็นไก่ฟ้าขนาดใหญ่ขนสีน้้าตาล หัวและคอเป็นสีฟ้า จะมีพฤติกรรมขี้อาย อยู่โดดเดี่ยว 
ยกเว้นในฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้จะท้าลานไว้ส้าหรับร้าแพนขนปีกอวดตัวเมีย เรียกว่า ลานนกหว้า คอยรักษา
ความสะอาดลานเป็นอย่างดี เก็บกิ่งไม้ใบไม้ออกหมดตลอดเวลา หลังจากนั้นตัวผู้ก็จะร้องเรียกตัวเมีย เสียงดัง 
“ว้าว ว้าว” พอพบตัวเมีย ตัวผู้ก็จะร้าแพนขนปีกสร้างแรงดึงดูดใจตัวเมียก่อนผสมพันธุ์ 

การสูญเสียที่อยู่ และถูกล่าเป็นอาหารของมนุษย์ นกหว้า จึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามความเสี่ยงต่้า 
ในบัญชีแดงของสหภาพเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ และจัดอยู่ในบัญชีที่ ๒ ของ CITES โดยพบอยู่ในป่า
ของเกาะบอร์เนียว เกาะสุมาตรา และคาบสมุทรมลายูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพบทางภาคใต้
ตั้งแต่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ลงไปตลอดแหลมมลายู รวมถึงในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ในเขต อ. ควนโดน 
และ อ. เมืองสตูล จ. สตูล ซึ่งอยู่ติดชายแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000060325)
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ปลัด ทส. ยังไม่ใช้กฎหมายทะเล สั่งหยุดเข่ือนกันคลื่นหาดม่วงงาม

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า จากกรณีชาวบ้านและกลุ่มอนุรักษ์ขอให้ระงับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
หาดม่วงงาม ต. ม่วงงาม อ. สิงหนคร จ. สงขลา ที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกแนวทาง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปใช้ในการก้าหนดโครงสร้างที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ในแต่ละจุด โดยก้าหนดระดับความรุนแรงเชิงพ้ืนที่ออกเป็นกลุ่มสีเขียว สีเทา และสีแดง กรณีของหาดม่วงงาม 
ได้มอบหมายให้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี 
รองอธิบดี และนักวิชาการลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อมูลและรับฟังความต้องการของชาวบ้านในพ้ืนที่ แม้ว่าจะระงับ
โครงการชั่วคราวไว้

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ที่ผ่านมา กรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศให้ผู้รับเหมาหยุดด้าเนินการชั่วคราว
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ งริมทะเล หลังตัวแทนคนม่วงงามที่ ไม่ เห็นด้วยกับการสร้าง เขื่อน
ป้องกันคลื่น ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เมื่อ ๑ มิ.ย. ที่ผ่านมา และปักหลักรอฟังค้าตอบ
หน้าศาลากลางจังหวัดเป็นระยะเวลา ๔ คืน ๕ วัน การประกาศใช้มาตรา ๑๗ จะแบ่งระดับความเสียหาย
ทางวิชาการ และกลไกกฎหมายมาใช้ด้าเนินการ เช่น ต้องเสียหายร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤต กระทบต่อสัตว์หายาก
ใกล้สูญพันธุ์ในพ้ืนที่ เป็นแหล่งวางไข่ของเต่ามะเฟือง ส่วนแนวทางป้องกันเบื้องต้นมีการวาง แนวทาง
การแบ่งระดับการแก้ปัญหา เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายระดับชาติทางทะเล ปรับสมดุล ฟ้ืนฟู ป้องกัน 
และแก้ไข มีมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เตรียมน้าไปใช้กับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันคลื่น
ทั่วประเทศภายใต้งบปี ๖๔

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/293509)
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แล้งสุดวิกฤต! เข่ือนวังร่มเกล้าเหลือน  าเป็นศูนย์ 

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้หลายพ้ืนที่ของ จ. อุทัยธานีจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง 
แต่แหล่งน้้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสระน้้าของเกษตรกร คลองส่งน้้าสาธารณะ รวมไปถึงเขื่อนและอ่างเก็บน้้าหลัก 
ยังคงแห้งขอด โดยเฉพาะเขื่อนวังร่มเกล้า ต. ทุ่งใหญ่ อ. เมืองอุทัยธานี หนึ่งในเขื่อนกักเก็บน้้าเพ่ือการเกษตร
ของจังหวัด สภาพหน้าเขื่อนแห้งขอด มีความชื้นของดินที่พอท้าให้หญ้าขึ้นปกคลุม เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ชั่วคราว
เท่านั้น เขื่อนวังร่มเกล้ามีระดับน้้าเหนือเขื่อน และท้ายเขื่อนเท่ากับน้้าแห้ง การระบายน้้าออกเป็นศูนย์ ปริมาณ
น้้าในแก้มลิงเหลืออยู่เพียง ๒.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณน้้าเหนือเขื่อน ๐.๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรหรือ
เรียกว่าไม่มีปริมาณน้้าเหลืออยู่เลย

นายฐกร กาญจิรเดช ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีกล่าวว่า ความแห้งแล้ง ยาวนาน
ตั้งแตช่่วงปลายปี ๖๑ มาจนถึงปัจจุบัน ท้าให้แหล่งกักเก็บน้้าต่างๆ ในพื้นที่ จ. อุทัยธานีไม่มีน้้าไหลเข้ามาเติมเต็ม 
โดยเฉพาะเขื่อนวังร่มเกล้าได้รับผลพวงจากภัยแล้งยาวนานถึง ๒ ปี ท้าให้ปัจจุบันไม่มีปริมาณน้้าไหลเข้า
และระบายออก ช่วงหน้าเขื่อนแห้งขอดจนกลายเป็นพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ชั่วคราวได้  แม้ในช่วงนี้จะมีปริมาณฝนตก
ลงมาบ้าง แต่พ้ืนที่ส่งน้้าเติมเต็มให้เขื่อน ทั้งจุดส่งน้้าเหนือเขื่อนในพ้ืนที่ อ . ลาดยาว จ. นครสวรรค์ และจุดที่มี
การขอก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์มีฝนตกลงมาไม่มากพอ ท้าให้เขื่อนวังร่มเกล้าไม่มีน้้าไหลเข้ามาในเขื่อนได้
ปัจจุบันเขื่อนวังร่มเกล้าไม่มีน้้าที่จะส่งมาช่วยพ้ืนที่การเกษตรได้ ท้าให้การท้านาของเกษตรกรในครั้งนี้ 
เป็นการท้านารอฝนอย่างเดียว ค่อนข้างเสี่ยงที่จะท้าให้ข้าวแห้งตาย และขาดทุน

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000060434)
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จิตรกรรมฝาผนังสมัย ร. ๖ ในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสช ารุดหนัก

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสกล่าวว่า 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กทม. เสียหาย และอยากให้กรมศิลปากรเข้ามา
ดูแล ส้าหรับภาพจิตรกรรมดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ 
เป็นผู้ทรงออกแบบ มีจิตรกรชาวอิตาเลียน ชื่อ นายริโครี ผู้ที่เขียนภาพบนเพดานโดมในพระที่นั่งอนันตสมาคม 
เป็นผู้เขียนภาพจิตรกรรมนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยจิตรกรรมฝาผนัง
ทั้งหมดภายในพระอุโบสถเขียนขึ้นด้วยเทคนิคปูนเปียก หรือเฟรสโก โดยระบายสีลงบนผนังที่ปูนฉาบผนัง
ยังไม่แห้ง ซึ่งวิธีนี้แตกต่างจากจิตรกรรมไทยในช่วงดังกล่าว ที่มักเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยสีฝุ่น 
ซึ่งการน้าวิธีการวาดเทคนิคเฟรสโกแบบตะวันตกเข้ามา ท้าให้สีของจิตรกรรมติดทน ไม่กะเทาะล่อนง่าย 
ขณะเดียวกันรูปร่างหน้าตาของพระเวสสันดรและคนอ่ืนๆ ในภาพจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าว จะออกแนวลูกครึ่ง
ระหว่างคนไทยกับชาวตะวันตก รวมถึงรูปร่างของคนก็มีขนาดใหญ่เหมือนชาวต่างชาติ แต่มีการแสดงท่าทาง
ทีดู่เป็นธรรมชาติ และสวยงามดูมีมิติ ถือได้ว่าเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังที่พบได้แห่งเดียวในประเทศไทย 

(ต่อ)         
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๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จิตรกรรมฝาผนังสมัย ร. ๖ ในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสช ารุดหนัก (ต่อ)

พระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสมีหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๒ เพ่ือแจ้งถึง
ความช้ารุดของภาพจิตรกรรมดังกล่าว และความช้ารุดของฐานชุกชีพระสัมพุทธวัฒโนภาส ซึ่งประดิษฐาน
อยู่ในห้องหลังสุดของพระอุโบสถ ซึ่งใต้ฐานชุกชีนี้บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร สมเด็จพระศรีสวรินทรา
บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเส้นพระเกศาของสมเด็จพระนางเจ้าร้าไพพรรณี พระบรมราชินี
ในรัชกาลที่ ๗ ด้วย  เนื่องจากทางวัดไม่สามารถด้าเนินการใดๆ ได้ เพราะวัดราชาธิวาสได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานจากทางกรมศิลปากร การบูรณะใดๆ จึงไม่สามารถด้าเนินการได้ทันที ต้องขออนุญาต
จากทางกรมศิลปากรก่อน แต่จนถึงขณะนี้กลับยังไม่มีการด้าเนินการใดๆ จากกรมศิลปากร วัดราชาธิวาส 
เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์พัฒนาโดยพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ ไทย
ในราชวงศ์จักรีมาโดยล้าดับ เป็นวัดที่มีความส้าคัญในทางพระพุทธศาสนา และเก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์
มาโดยตลอด มีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://dailynews.co.th/education/779359)


