
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA ๑ รายการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สุโขทัย : จ. สุโขทัยยังวิกฤต อ่วม ๓ อ าเภอ
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

บึงกาฬ : สถานการณ์น  าโขง จ. บึงกาฬเร่ิมทรงตัว
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

นครศรีธรรมราช : กลุ่มคนรักษ์เขาวังต้านสัมปทานท าโรงโม่หิน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

กทม. : ข่าวดี! สหรัฐอเมริกาจ่อคืนทับหลังปราสาทเขาโล้น – หนองหงส์กลับไทย
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ฉะเชิงเทรา : ต่ืนตาฝูงวัวแดง และช้างป่าออกหากินในทุ่งหญ้า
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สถานการณ์น  าโขง จ. บึงกาฬเร่ิมทรงตัว

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ. บึงกาฬ วัดระดับน้้าที่จุดวัดระดับน้้า
บ้านพันล้า หมู่ ๒ เทศบาลเมืองบึงกาฬได้ ๑๐.๘ ม. ห่างจากตลิ่ง ๓.๒ ม. ระดับน้้าในแม่น้้าโขง
เริ่มทรงตัว แต่ยังหนุนล้าน้้าสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้้าโขงทั้ง ๔ อ้าเภอของ จ. บึงกาฬ คือ อ. ปากคาด 
อ. เมืองบึงกาฬ อ. บุ่งคล้า และ อ. บึงโขงหลง ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นว่า น้้าเอ่อล้นหนองกุดจับ
เข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้าน โดยเฉพาะนาข้าวที่บ้านดอนยม หมู่ ๒ บ้านห้วยเซือมเหนือ
หมู่ ๘ และบ้านโนนแพง หมู่ ๙ ต. ไคสี อ. เมืองบึงกาฬ

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/region-517509)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กลุ่มคนรักษ์เขาวังต้านสัมปทานท าโรงโม่หิน

เมื่ อวั นที่  ๒๕ ส .ค.  ๖๓ ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า  ชาวบ้ านในพ้ืนที่  ต .  สี่ ขี ด  อ .  สิ ชล 
จ. นครศรีธรรมราชรวมตัวกันในนามกลุ่มคนรักษ์เขาวังยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือคัดค้าน
การขอสัมปทานโรงโม่หินในพ้ืนที่ โดยข้อความในหนังสือดังกล่าวระบุว่า เนื่องด้วยมีบริษัทแห่งหนึ่ง
ยื่ นขอสั มปทานท้ า โร ง โม่หินบริ เ วณเขาวั ง  พ้ืนที่ หมู่  ๗  และหมู่  ๑๒  ต .  สี่ ขี ด  อ .  สิ ชล 
จ. นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่รังวัดก้าหนดเขตค้าขอประทานบัตร และติดประกาศให้ชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ได้รับทราบ ท้าให้ชาวบ้านวิตกกังวล และคัดค้านไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว เพราะกลัว
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนในอนาคต และมีความเห็นร่วมกันว่าจะอนุรักษ์เขาวัง เนื่องจากเขาวัง
เป็นภูเขาที่มีความสมบูรณ์ และสวยงามตามธรรมชาติซึ่งหาดูยากในพ้ืนที่ จ. นครศรีธรรมราช เขาวัง
เป็นต้นก้าเนิดของสายน้้าคลองตาโป และคลองท่าเรือรี เขาวังมีถ้้าสวยงามเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาว
จ้านวนมาก และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้้าหลายชนิด ใต้เขาวังมีถ้้าน้้า ลอด ข้างในเป็นแอ่งน้้า
ขนาดใหญ่มีน้้าตลอดทั้งปี นอกจากนี้ เขาวังยังเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างหมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๒ 
ต. สี่ขีด ชาวบ้านเห็นว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถยับยั้งการขออนุญาตสัมปทานโรงโม่หิน 
เพ่ือยับยั้งการท้าลายธรรมชาติเขาวัง และป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อชุมชนในอนาคต 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_755622)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตื่นตาฝูงวัวแดง และช้างป่าออกหากินในทุ่งหญ้า

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระพงศ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไนกล่าวว่า จากการตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าบริเวณทุ่งหญ้าสิทธิสาทแปลงที่ ๑ 
และ ๒ จ. ฉะเชิงเทรา ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชสนับสนุนการจัดการทุ่งหญ้า
อาหารสัตว์ป่าในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เพ่ือเก็บข้อมูลการเข้ามาใช้ ประโยชน์
ของสัตว์ป่าพบว่า มีสัตว์ป่าเข้ามาใช้ประโยชน์ชุกชุม ส่วนมากเป็นวัวแดง กระทิง กวางป่า และช้างป่า 
จากภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวพบว่า ช้างป่าเริ่มเข้ามาใช้ประโยชน์ และกินหญ้าในพ้ืนที่แปลงหญ้า
อาหารสัตว์ป่า

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/295796)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. สุโขทัยยังวิกฤต อ่วม ๓ อ าเภอ

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประสงค์ อุไรวรณ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่า 
เกิดน้้าไหลหลากในพ้ืนที่ ๓ อ้าเภอ ได้แก่ อ. เมืองสุโขทัย อ. สวรรคโลก และ อ. ศรีส้าโรง มาจาก
มวลน้้าเหนือจาก จ. แพร่ไหลมาสมทบที่บริเวณประตูระบายน้้าบ้านหาดสะพานจันทร์ ต . ในเมือง 
อ. สวรรคโลก จ .  สุ โขทัย ท้าให้ปริมาณน้้ า เ พ่ิมสูงขึ้น จุดที่หนักที่สุดคือ อ .  เมืองสุ โขทัย 
เพราะกระแสน้้าไหลแรงกัดเซาะคันดินบริเวณถนนเลียบแม่น้้ายม หมู่ ๑ บ้านวังหิน และหมู่ ๗ 
บ้านบางสงฆ์ ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย เป็นพ้ืนที่ก่อสร้างพนังกั้นแม่น้้ายมที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ
ระยะทาง ๑,๓๐๐ ม. คันดินพังทลาย ๓ จุด ท้าให้มวลน้้าไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎร 
และพ้ืนที่การเกษตร ปริมาณน้้าทั้งหมดจะไหลลงไปสู่ อ. กงไกรลาศ และไหลเข้าสู่ อ. บางระก้า 
จ. พิษณุโลกต่อไป 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_755622)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ข่าวดี! สหรัฐอเมริกาจ่อคืนทับหลังปราสาทเขาโลน้ – หนองหงส์กลับไทย

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่า 
ได้รับแจ้งข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างไม่ เป็นทางการว่ า สถานกงสุลใหญ่ 
ณ นครลอสแองเจลิส รายงานความคืบหน้าการด้าเนินงานในปัจจุบันซึ่งมีแนวโน้มไปในทางที่ดี 
โบราณวัตถุที่ติดตาม ได้แก่ ทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จ. สระแก้ว และทับหลังจากปราสาท
หนองหงส์ จ. บุรีรัมย์ ที่จัดแสดงอยู่ที่ Asian Art Museum นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา และทางพิพิธภัณฑ์ฯ 
ยอมรับว่า ทับหลังทั้ง ๒ รายการเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายไทย

ทั้งนี้ กรมศิลปากรรายงานความคืบหน้าถึงนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมเพ่ือรายงานถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพ่ือทราบแล้ว ก่อนหน้านี้ 
นายกรัฐมนตรีมีค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของ ไทย
ในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย มอบหมายให้กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ด้าเนินการ
ติดตามโบราณวัตถุกลับคืนสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กรมศิลปากรติดต่อประสานงาน
อย่างเป็นทางการผ่านกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ส่งหนังสือติดตามทวงคืนโบราณวัตถุ
ถึงส้านักงานสืบสวนเพ่ือความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ประเทศสหรัฐอเมริกา และส่งข้อมูลการศึกษา
ทางวิชาการพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการส้ารวจของกรมศิลปากร ตัวอย่างเอกสาร
อนุญาตในการส่งออกโบราณวัตถุ เป็นต้น เพ่ือใช้ในการสืบสวนสอบสวน ยืนยันว่าโบราณวัตถุ นั้น
มีถิ่นก้าเนิดในประเทศไทย และถูกลักลอบน้าออกนอกประเทศโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/295785)


