
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

บุรีรัมย์ : ฝนไม่ตก พ้ืนที่รับน้ าอ่างเก็บน้ า จ. บุรีรัมย์วิกฤต
(ข้อมูล : โพสต์ทูเดย์ออนไลน์)

เชียงใหม่ : เจ้าอาวาสวัดหมื่นล้านขอโทษชาวเชียงใหม่บูรณะวิหารเก่าผิดวิธี
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ศรีสะเกษ : จับเขมรลักลอบเข้าไทยตัดไม้มะค่าโมง กลางป่าพนมดงรัก
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าอาวาสวัดหมื่นล้านขอโทษชาวเชียงใหม่บูรณะวิหารเก่าผิดวิธี

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรสิน อุ่นใจจินต์ ผู้อ้านวยการส้านักศิลปากร
ที่ ๗ เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบ ประเมินความเสียหาย และฟ้ืนฟูภาพลายรดน้้าวิหารภายในวัดหมื่นล้าน 
อ. เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ หลังช่างใช้สีทาทับลายรดน้้าบานประตูพระวิหารของ วัด
อายุ ๑๐๐ กว่าปี จนมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบพบว่า บานประตูวิหารมีการทาสีทับสามชั้น 
ผู้เชี่ยวชาญใช้น้้ายาเคมีทดสอบลอกสีที่ทาทับอยู่ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวัง เพ่ือป้องกันความเสียหาย 
โดยใช้เวลานานกว่า ๑ ชม. สามารถลอกสีที่ทาทับได้ และพบลายรดน้้าบนบานประตูยังอยู่ 
ส่วนลายฉลุทองประดับผนังหลังองค์พระประธาน จากการตรวจสอบจากภาพถ่ายเดิมพบว่า 
เป็นลายเทพพนม ไม่ใช่ของเก่าอายุหลายร้อยปี แต่น่าจะสร้างขึ้นในช่วงปี พ .ศ. ๒๔๐๐ ปลายๆ 
แตท่างวัดสกัดจากผนังจนเสียหายทั้งหมด จึงไม่สามารถซ่อมแซม หรือฟ้ืนคืนสภาพได้แล้ว

พระอธิการสงกรานต์ วิรชญเมธี เจ้าอาวาสวัดหมื่นล้านยอมรับผิดกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่า 
ทางวัดท้าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ด้วยเจตนาดีที่ต้องการจะบูรณะซ่อมแซมวิหารที่มีสภาพ เก่า
ทรุด โทรมอย่ างหนัก และผุ พั งจากปลวกกิน เมื่ อมี ศรัทธาจากญาติ โยมแสดงเจตจ้ านง
ที่จะออกทุนทรัพย์ให้จึงด้าเนินการไป เมื่อทราบภายหลังว่า ส่งผลกระทบต่อของเก่าแก่ดั้งเดิม
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะ ท้าให้รู้สึกเสียใจอย่างมาก อยากขอโทษชาวเชียงใหม่ 
และคนไทยทั้งประเทศที่จะเป็นบทเรียนให้แก่ตัวเองและทางวัด รวมทั้งวัดอ่ืนๆ ด้วย การฟ้ืนฟูสภาพ 
และซ่อมแซมความเสียหายที่ เกิดขึ้นต้องขอความอนุเคราะห์ให้ทางกรมศิลปากรช่วยดูแล 
และด้าเนินการให้

ที่มา: ไทยพีบีเอสสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/295012)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝนไม่ตก พื้นที่รับน้ าอ่างเก็บน้ า จ. บุรีรัมย์วิกฤต

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ จ. บุรีรัมย์น่าเป็นห่วง 
ฝนไม่ตกในพ้ืนที่รับน้้า ท้าให้ไม่มีแหล่งน้้าดิบผลิตประปา อ่างเก็บน้้าห้วยจรเข้มาก มีน้้า ๘๔,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๐.๓๒ ของปริมาณความจุอ่างทั้งหมด ๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้้า
ห้วยตลาด มีน้้า ๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๐.๒๐ ของปริมาณความจุอ่างทั้งหมด 
๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สถานการณ์น้้าในอ่างเก็บน้้าไม่สามารถสูบไปผลิตประปาได้ ยังต้องสูบผันน้้า
จากอ่างเก็บน้้าห้วยสวาย อ. กระสังมาผลิตประปาหล่อเลี้ยงตัวเมือง และน้้าที่เหลือในอ่างเก็บน้้า
ห้วยสวายสามารถผลิตประปาได้จนถึงสิ้นเดือน ส.ค. ๖๓

อย่างไรก็ตาม หลายหน่วยงานในจังหวัดวางแผนจัดหาแหล่งน้้าส้ารองไว้เพ่ือผลิตประปา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้้า ทั้งนี้ อ่างเก็บน้้าหลายแห่งงดปล่อยน้้าเพ่ือการเกษตร
ทุกชนิด เพ่ือเก็บน้้าไว้เพ่ืออุปโภคบริโภค และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้้าอย่างประหยัด 

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ออนไลน์
(https://posttoday.com/social/local/629563)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จับเขมรลักลอบเข้าไทยตัดไมม้ะค่าโมง กลางป่าพนมดงรัก

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรักเปิดเผยว่า 
เจ้าหน้าที่จัดชุดเฉพาะกิจ เข้าสืบสวนหาข่าว และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อซุ่ม ในพื้นที่บริ เวณป่า
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือพนมพรู ต. บักดอง อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ ทับซ้อนเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าฝั่งขวาห้วยศาลา เจ้าที่ได้ยินเสียงเลื่อยโซ่ยนต์ดังขึ้นห่างจากจุดดักซุ่มประมาณ ๓๐๐ ม. 
จึงวางแผน และจัดแบ่งทีมเข้าโอบล้อมพ้ืนที่ สามารถจับกุมชาวกัมพูชาได้ ๓ คน จากการตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์เลื่อย ไม้มะค่าโมงถูกตัดล้มลง ไม้ที่แปรรูปแล้ว ยาว ๒.๒๐ ม. 
กว้าง ๘๐ ซม. หนา ๔ ซม. จ้านวน ๗ แผ่น และพบไม้ท่อนที่ยังไม่แปรรูปจ้านวน ๒ ท่อน 
คิดเป็นปริมาตร ๔.๑๐๘๖ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐจ้านวน ๑๖๑,๐๔๙ บาท เจ้าหน้าที่
พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท้าดังกล่าวเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๕ (๕) พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ มาตรา ๔๘ 
มาตรา ๖๙ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ และ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙) มาตรา ๒๖/๔ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๑๑ และ 
พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔ 

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/crime/1900105)
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