
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๒ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่ : กรมศิลปากรเผยข่าวดี กู้คืนลายรดน  าโบราณวัดหมื่นล้านได้
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

พิจิตร : แม่น  ายมล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

สุราษฎร์ธานี : ราชาเฟอร์รี่ยืนยันขยะ ๙๐ ตันในเรือยังไม่แตกกระจาย
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ตรัง : เปิดถ  าห้วยยอดพบวัตถุโบราณอายุกว่า ๓ พันปี
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กรมศิลปากรเผยข่าวดี กู้คืนลายรดน  าโบราณวัดหมื่นลา้นได้

เมื่อวันที่  ๒๗ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพวาดลายรดน้้าโบราณอายุกว่า ๑๐๔ ปี 
บนบานประตวิูหารวัดหมื่นล้าน อ. เมืองเชียงใหม่ ถูกทาสีทับถึง ๓ ช้ัน ระหว่างการบูรณะซ่อมแซม
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท้าให้ภาพเดิมหายไป ก่อนที่ส้านักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ส่งช่างศิลปกรรม 
และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์โบราณคดี ใช้น้้ายาเคมีทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์กู้คืนภาพ
อันทรงคุณค่าให้กลับคืนมา นายทวี ศรีใหม่ นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน ส้านักศิลปากรที่ ๗ 
เปิดเผยว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ใช้น้้ายาเคมีท้าละลายสีที่ถูกทาทับ ผ่านมาแล้ว ๒๐ วัน สามารถกู้ภาพ
คืนไดแ้ล้วกว่าร้อยละ ๔๐ ปรากฏให้เห็นภาพจิตรกรรมลายรดน้้าที่มีลายเส้นสีทองอย่างวิจิตรงดงาม 
ภาพโบราณที่ได้กลับคืนมา มีความสมบูรณ์ถึงร้อยละ ๘๐ พื้นที่ที่เหลือจะต้องใช้เวลา เพราะใช้
สารเคมีท้าละลายช้ันสีทีละช้ัน เพื่อไม่ให้มีผลต่อภาพด้ังเดิมที่อยู่ช้ันในสุด คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ
๑ เดือน เพื่อให้กู้คืนภาพได้ทั้งหมด ก่อนน้าไปประกอบคืนให้แก่วิหาร

ท่ีมา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/north/1919016)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เปิดถ  าห้วยยอดพบวัตถุโบราณอายุกว่า ๓ พันปี

เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิตติเดช วรรณบวร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตรัง ผู้น้าชุมชนท้องถ่ิน และชาวบ้าน ส้ารวจถ้้าเขาคุร้า เขานุ้ย และเขาหัวพาน 
ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒ บ้านเป ต. เขากอบ อ. ห้วยยอด จ. ตรัง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ หลังจากค้นพบ
วัตถุโบราณภายในถ้้าจ้านวนมาก วัตถุโบราณล้้าค่าที่อยู่ใน ถ้้า คาดว่ามีอายุไม่ต่้ากว่า ๓,๐๐๐ ปี 
ถ้้าเขาคุร้า เขานุ้ย และเขาหัวพานอยู่ติดกันเป็นภูเขาสูงตระหง่าน ปกคลุมด้วยผืนป่าเขียวขจี ภายใน
ถ้้ามีลักษณะเหมือนถ้้าทั่วไป มีทั้งลักษณะเป็นห้องโถงใหญ่ ซอกหลืบ และหินงอกหินย้อยสวยงาม 
ชาวบ้านค้นพบวัตถุโบราณภายในถ้้า พร้อมแจ้งส้านักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ตทราบ และลงมาส้ารวจ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักการเมืองท้องถ่ิน และชาวบ้านต้าบลเขากอบประสานไปยังกรมศิลปากร
ผลักดันให้จัดต้ังเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งของ จ. ตรัง

ท่ีมา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/177870)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

แม่น  ายมล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรอืน

เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ายม ในพื้นที่ จ. พิจิตร 
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ ต. สามง่าม อ. สามง่าม จ. พิจิตร เป็นพื้นที่ต่้ารับน้้าจาก จ. พิษณุโลก 
ระดับน้้าเพิ่มข้ึนจนเต็มแม่น้้า ระดับน้้าที่สถานีวัดน้้า อ. สามง่าม ระดับอยู่ที่ ๓.๘๐ ม. และน้้าล้นตลิ่ง
เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากคลอง ต. รังนก อ. สามง่าม จ. พิจิตร 
น้้าท่วมขังสูง ๓๐ – ๔๐ ซม. น้้าท่วมช้ันล่างของบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกแบบยกพื้น เป็นพื้นที่ลุ่มต่้า
ติดกับแม่น้้ายม ชาวบ้านเก็บของไว้บนที่สูง และเตรียมเรือไว้เป็นพาหนะในการสัญจร

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จ. พิจิตร ประสานไปยังส้านักงาน
กรมชลประทานที่ ๓ พิษณุโลก เร่งระบายน้้าในแม่น้้ายมตอนบนให้ลงสู่แม่น้้าน่าน ที่เขตรอยต่อ 
จ. พิษณุโลก และ จ. พิจิตร เพื่อรับมวลน้้าที่ จ. สุโขทัย และ จ. พิษณุโลก ไหลลงมายังพื้นที่ จ. พิจิตร 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๙ พิษณุโลก เปิดประตูน้้าที่อาคารบังคับน้้าดงเศรษฐีระบายน้้า
จากแม่น้้าน่านเข้าสู่แม่น้้าพิจิตร เพื่อรักษาระบบนิเวศ และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ๔.๕ หมื่นไร่ 
ตลอดระยะทาง ๑๒๗ กม. ครอบคลุมพื้นที่ ๔ อ้าเภอ 

ท่ีมา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/514385)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ราชาเฟอร์รี่ยืนยันขยะ ๙๐ ตันในเรือยังไม่แตกกระจาย

เมื่อวันที่  ๒๗ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่า ทางจังหวัดพิจารณาแผนกู้เรือพบว่า มีความรัดกุม ไม่ต้องน้าเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการประจ้าจังหวัด โดยเฉพาะการวางแนวทางการป้องกันน้้ามัน
ที่อาจรั่วไหลออกมาระหว่างการเก็บกู้ รวมถึงการป้องกันขยะที่อยู่ในรถบรรทุก ๑๐ ล้อพ่วงทั้ง ๓ คัน 
มีปริมาณขยะ ๙๐ ก้อน น้้าหนักประมาณ ๙๐ ตันที่อยู่ภายในเรือที่เกิดอับปาง ในลักษณะตัวเรือ
ตะแคงขวา นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ บมจ . ท่าเรือราชาเฟอร์รี่กล่าวว่า ทางบริษัท
ว่าจ้างบริษัท เอ็ม.เอส. เซอร์วิส จ้ากัด ที่มีความเช่ียวชาญในการกู้เรือเป็นผู้ด้าเนินการ โดยน้าเรือ
ติดต้ังเครนขนาดใหญ่จ้านวน ๒ ตัว ขนาด ๖๐๐ ตัน และขนาด ๒๐๐ ตันมาจาก จ . ชลบุรี 
บริษัทให้ทีมนักประดาน้้าน้าตาข่ายลงไปติดที่รถพ่วง เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะหลุด แล้วน้าสลิงผูกกับเรือ 
ก่อนยกให้เรืออยู่ในแนวตั้ง จากนั้นด้าลงไปส้ารวจ พร้อมน้าตาข่ายคลุมรถพ่วงเพิ่มอีกช้ัน โดยแยกพ่วง
ออกจากกันทั้ง ๖ พ่วง เพื่อยกแต่ละพ่วงข้ึนมาบนผิวน้้า แล้วน้าทั้งรถพ่วงและขยะใส่เรือบรรทุก
ขนาดใหญ่น้ากลับเข้าฝั่ง ก่อนเริ่มกู้ซากเรือเป็นข้ันตอนสุดท้าย

ท่ีมา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/295881)


