
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA ๑ รายการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ  

เพชรบูรณ์ : ผอ. มั่นใจอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ผ่านฉลุย
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

นครราชสีมา : กรมทางหลวงปัดฝุ่นโครงการ ๘๐๐ ล้าน ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมา 
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

สงขลา : ชาวบ้านพบเม่นป่าหายาก ๑ คู่ 
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ขอนแก่น : น่าห่วง! เข้าหน้าฝนแล้วน  าเขื่อนอุบลรัตนไ์ม่เพ่ิม
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้านพบเม่นป่าหายาก ๑ คู่ 

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทวีศักดิ์ บุญเศษ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิอริโยสามัคคี
นาทวีได้รับแจ้งจากชาวบ้าน อ. นาทวี จ. สงขลาว่า พบเม่นป่าพันธุ์ไทยจ้านวน ๑ คู่ อายุประมาณ ๓ ปี 
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฯ มารับเม่นเพศผู้ และเพศเมียจ้านวน ๑ คู่ส่งมอบให้พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะ
จังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดนาทวีน้ามาเลี้ยงดูชั่วคราว ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าโตนงาช้างมารับเม่นคู่นี้
ไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติบริเวณน้้าตกโตนงาช้างต่อไป 

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/169396)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200714/4072f77948044c4221ca324badbeea0bfcda246246a30b96760e45a3e3d2b10c.jpg?itok=25yMXjrE


๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น่าห่วง! เข้าหน้าฝนแล้วน  าเขื่อนอุบลรัตน์ไม่เพ่ิม

เมื่ อ วั นที่  ๑๔  ก .ค .  ๖๓ ผู้ สื่ อข่ า ว รายงานว่ า  ปริ มาณน้้ า ใน เขื่ อน อุบลรั ตน์  จ .  ขอนแก่ น 
๓๑๔ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของความจุอ่าง ใช้น้้าก้นอ่างไปแล้ว ๒๖๖ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้ากักเก็บมีปริมาณน้อยสุดในรอบครึ่งศตวรรษ หรือตั้งแต่ก่อสร้างเข่ือนอุบลรัตน์

นายสมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า จากการติดตามสภาพ อากาศ
จากฐานก้อนเมฆ คาดว่าในเดือน ส.ค. และเดือน ก.ย. ในพ้ืนที่ จ. ขอนแก่นจะได้รับอิทธิพลจากพายุ 
ท้าให้ปริมาณน้้าในเขื่อนอุบลรัตน์เพ่ิมขึ้นจนเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนอ่างเก็บน้้าขนาดกลางทั้ง ๑๔ แห่งพบว่า 
มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมร้อยละ ๒๘ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่า ปริมาณน้้ามีปริมาณไม่ต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม 
ปริมาณน้้าที่เหลือดังกล่าวสามารถผลิตน้้าประปาใช้ในพ้ืนที่ไปจนถึงปลายเดือน ส .ค. ขอให้ประชาชนใช้น้้า
อย่างประหยัดไปจนกว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000072015)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผอ. มั่นใจอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ผ่านฉลุย

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ผอ. อุทยานธรณีเพชรบูรณ์กล่าวว่า 
อุทยานธรณีเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างการประเมินเพ่ือเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ ทีมประเมินภาคสนามลงพ้ืนที่ 
เพื่อประเมินศักยภาพ และความพร้อมแหล่งธรณีวิทยาทั้ง ๒๒ แหล่งใน ๓ อ้าเภอ ได้แก่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ 
หล่มสัก และน้้าหนาว โดยผลประเมินจะทราบในเดือน ส.ค. นี้ หากไม่ติดขัดอุทยานธรณีเพชรบูรณ์จะได้รับ
การประกาศรับรองให้เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ จากนั้นจะผลักดันให้อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ก้าวสู่การเป็น
อุทยานธรณีระดับโลก

พ้ืนที่ จ. เพชรบูรณ์เป็นรอยต่อส้าคัญทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และการเมือง
การปกครอง พื้นที่ จ. เพชรบูรณ์เคยเป็นก้นทะเลลึกถูกดันยกตัวขึ้นมา ท้าให้มีสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย 
แหล่งธรณีวิทยาในระดับจังหวัดทั้ง ๑๑ อ้าเภอมี ๒๒ แหล่ง การเสนอเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศครอบคลุม
ใน ๓ อ้าเภอ ได้แก่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ หล่มสัก และน้้าหนาว โดย อ. เมืองเพชรบูรณ์เป็นจุดรวม อ. หล่มสัก
เป็นดินแดนวัฒนธรรมไทหล่ม และ อ. น้้าหนาวเป็นดินแดนมหัศจรรย์ธรรมชาติทางธรณีวิทยา

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_722274)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมทางหลวงปัดฝุ่นโครงการ ๘๐๐ ล้าน ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมา 

เมื่อวันที่  ๑๔ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์สิทธิ์  สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่า ราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเพ่ือหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อุโมงค์บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ ถนนมิตรภาพ กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ถนนราชสีมา - โชคชัย 
(ทางแยกนครราชสีมา หรือทางแยกบิ๊กซีโคราช) มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตัวแทน
ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่ละแวกโครงการจ้านวน ๓๐๐ คน รับฟังนายนคร ศรีธิวงศ์ 
ผู้จัดการโครงการ และผู้ช้านาญการสิ่งแวดล้อมชี้แจงความเป็นมาและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพ่ือน้าข้อมูล
ไปปรับปรุงแก้ไขลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างด้าเนิน โครงการ และให้ เกิดความเหมาะสม
กับความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ด้าเนินโครงการ 
เพราะเกรงเกิดผลกระทบในอนาคต

ผู้จัดการโครงการเปิดเผยว่า กรมทางหลวงมีแนวคิดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดทางแยก
นครราชสีมา ซึ่งปริมาณการจราจรคับคั่ง และมีชุมชนหนาแน่น จึงศึกษาและออกแบบเตรียมก่อสร้าง
เมื่อ ๑๓ ปีที่ผ่านมา แต่ภาคประชาชนส่วนใหญ่เกรงผลกระทบต่อธุรกิจการค้า การด้าเนินโครงการต้องชะลอไว้ 
ปัจจุบันพื้นที่ทางแยกนครราชสีมาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช และ
สถานประกอบการขนาดใหญ่เกิดขึ้น ท้าให้สภาพการจราจรมีจ้านวนยานพานะแล่นผ่านเฉลี่ย ๙๐,๐๐๐ คัน
ต่อวัน การจัดการจราจรด้วยไฟสัญญาณจราจรไม่สามารถรองรับปริมาณการเดินทางอย่างเพียงพอ 
ท้าให้เกิดความล่าช้า จึงน้าผลการศึกษา และออกแบบโครงการดังกล่าวมาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน แต่บริเวณพื้นที่โครงการมีแหล่งโบราณสถานในระยะ ๑ กม. จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง
จ้านวน ๓ แห่ง ได้แก่ บ้านส้าโรงจันทร์ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) และประตูชุมพล ต้องจัดท้าการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการพัฒนาโครงการ

(ต่อ)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200714/a5d436588459862a2a7e70bcd503d17d3149275cf6ced3eb1a2bb18b353b7388.JPG?itok=6bNm7uzz


๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมทางหลวงปัดฝุ่นโครงการ ๘๐๐ ล้าน ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกนครราชสีมา (ต่อ)

นายพรชัย ศิลารมย์  แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่  ๒ กล่าวชี้แจงรูปแบบก้าหนดจุดเริ่มต้น
บนถนนมิตรภาพที่หลักกิโลเมตร ๒๕๓ + ๓๗๑ ถึง ๒๕๔ + ๕๕๒ รวมระยะทาง ๑.๑๘๙ กม. เข้าอุโมงค์ทางลอด
บริเวณหน้าศูนย์เพาะช้าเทศบาลนคร นครราชสีมา ลอดใต้ทางแยกนครราชสีมา และสิ้นสุดบนทางระดับดิน
บริเวณหน้าอู่ชินวัฒน์บริการ เป็นถนนขนาด ๒ ช่องจราจร ความกว้างภายใน ๙.๑๐ ม. ความสูงช่องลอด
ไมน่้อยกว่า ๕.๕๐ ม. ความลาดชันร้อยละ ๔ รองรับความเร็ว ๕๐ กม. ต่อ ชม. เพ่ือรองรับการจราจรในทิศทาง
ที่มาจาก จ. ขอนแก่นเลี้ยวขวาไป จ. สระบุรี และถนนระดับดินควบคุมทิศทางการเดินรถด้วยสัญญาณไฟจราจร 
อย่างไรก็ตาม กรณีผ่านขั้นตอนต่างๆ และประชาชนเห็นชอบ ไทม์ไลน์เริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๖๖ ใช้เวลา
ด้าเนินการประมาณ ๒ ปี งบประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/169450)


