
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สุโขทัย : น  าท่วมสุโขทัยแห้งแล้ว ถนน ๘ สายสัญจรได้ปกติ
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ 

จันทบุรี : ชาวบ้านรักษาต้นเทียนทะเล ไม้หายากที่ลานหินโคร่ง
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ยโสธร : ตรวจยึดท่อนไม้พะยูงซุกในสวนข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

นครสวรรค์ : ลุ่มเจ้าพระยายังแห้ง น  าเหนือน้อยผันเข้าบึงบอระเพ็ดไม่ได้
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ลุ่มเจ้าพระยายังแห้ง น  าเหนือน้อยผันเข้าบงึบอระเพด็ไม่ได้

เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยา จ. นครสวรรค์ จุดที่น้้าเหนือ
ไหลบ่ามาจาก จ. สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร มารวมกันมีสีแดงขุ่น เนื่องจากน้้าที่ไหลมาจากแม่น้้ายมและน่าน 
ส่วนแม่น้้ า วังและแม่น้้าปิง ไม่มีน้้า ไหลลงมาเพิ่ม  ท้ า ให้แม่น้้า เจ้าพระยายังต่้าก ว่าตลิ่ งหลายเมตร 
นายวีระ ด่านจิระกุล จัดสรรน้้าส้านักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่า สถานการณ์น้้าในแม่น้้า
เจ้าพระยายังต่้ากว่าตลิ่งมาก ไม่น่าห่วงน้้าท่วมในปีนี้ ห่วงแต่จะไม่มีน้้าในการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้งปีนี้
มากกว่า เนื่องจากปริมาณน้้าเหนือที่ไหลลงมาน้อย พื้นที่แก้มลิงยังเก็บน้้าได้อีกมาก น้้าที่ไหลไปอยู่ในแก้มลิง
ของจังหวัดต่างๆ จะผันน้้าเข้าไปเก็บในบึงบอระเพ็ดยังท้าไม่ได้ เพราะน้้ายังไม่ถึงปากประตูเข้าบึง ปริมาณน้้า
ยังไม่เพียงพอที่จะเก็บในบึงบอระเพ็ดได้ 

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000088197)
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น  าท่วมสุโขทัยแห้งแล้ว ถนน ๘ สายสัญจรได้ปกติ

เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้้าท่วม จ. สุโขทัย คลี่คลายลงแล้ว ระดับน้้า
ในแม่น้้ายม และมวลน้้าที่ไหลทะลักท่วมหมู่บ้านลดลงอย่างรวดเร็ว ถนนสายหลัก และสายรอง ๘ สายใช้สัญจร
ได้ตามปกติอีกครั้ง ที่จุดตลิ่งพัง ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย ถูกน้้าท่วมหมู่บ้านสูงเกือบ ๒ ม. น้้าลดแล้ว
เหลือบางจุดที่ยังมีน้้าท่วมขัง เจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จุดตลิ่งพัง หมู่ที่ ๑ ต. ปากแคว
วางแผนเตรียมก้าจัดซากตอไม้ที่ไหลมาติดคาบ้านเรือนประชาชน

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000088195)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ชาวบ้านรักษาต้นเทยีนทะเล ไม้หายากที่ลานหินโครง่

เมื่อ วันที่  ๒๘ ส .ค . ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ต้น เทียนทะเลในปัจจุบันเจริญเติบโต
ตามธรรมชาติในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะที่ลานหินโคร่งหินแดง เนินนางพญา บ้านหัวแหลม ต . สนามไชย 
อ. นายายอาม จ. จันทบุรี พื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าวคุ้งกระเบนยืนยัน ยังมีต้นเทียนทะเลหลงเหลืออยู่
พอสมควร หลังจากเพิ่งเสนอช่ือให้อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธ์ุ (ไซเตส) เนื่องจากต้นเทียนทะเลเป็นไม้หายาก สวยงาม และเติบโตช้า ท้าให้เสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ
ต้นเทียนทะเลยังเป็นที่ต้องการจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนและญี่ปุ่นมีความต้องการ
ทุกส่วนของต้น บางส่วนสามารถน้าไปเพาะเลี้ยง และขยายพันธ์ุเป็นต้นบอนไซได้

ต้นเทียนทะเล เป็นไม้ชายหาดที่ ข้ึนตามแนวโขดหิน ถูกลักลอบขุดไปขายอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้า นี้
ต้นเทียนทะเลไม่ได้จัดอยู่ในบัญชีรายช่ือไม้หวงห้าม ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าเสนอไม้เทียนทะเล
ข้ึนทะเบียนเป็นไม้หวงห้าม และเสนอให้อยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
ที่ใกล้สูญพันธ์ุ มีโทษส้าหรับผู้ที่ลักลอบตัดไม้เทียนทะเล จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ .ศ. ๒๔๘๔ 
มาตรา ๕๔ ฐานบุกรุก แผ้วถาง หรือกระท้าการใดๆ อันเป็นการท้าลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองท้าประโยชน์
เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/east/1919849)
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ตรวจยึดท่อนไม้พะยูงซุกในสวนข้างบา้นผูใ้หญบ่้าน

เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท. พูลศักดิ์ เศิกศิริ สารวัตรสอบสวนสถานีต้ารวจภูธร
เมืองยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ต้ารวจชุดสายตรวจต้าบล สถานีต้ารวจภูธรเมืองยโสธรตรวจยึดท่อนไม้พะยูง
จ้านวน ๗ ท่อน ยาวท่อนละ ๒ ม. แต่ละท่อนวัดรอบล้าต้นได้ไม่ต่้ากว่า ๑ ม . ถูกทิ้งอยู่ในสวนหลังบ้าน
เลขที่ ๑๙๕ หมู่ที่ ๙ บ้านสามเพีย ต. ดู่ทุ่ง อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร อยู่ติดกับบ้านของผู้ใหญ่บ้าน ก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่ต้ารวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า บริเวณภายในสวนหลังบ้านพักหลังดังกล่าว มีการน้าไมพ้ะยูงซุกซ่อน
ไว้ และบางส่วนแปรรูป ก่อนส่งไปจ้าหน่ายต่อให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่ต้ารวจจึงน้าก้าลังเข้าตรวจสอบ 
และพบคนงานจ้านวน ๓ คนใช้เลื่อยไฟฟ้า และขวานแปรรูปไม้ นอกจากพบท่อนไม้พะยูงจ้านวน ๗ ท่อน 
ยังพบปีกไม้พะยูงอีกจ้านวนมากกองอยู่ในป่าหญ้า และเศษข้ีเลื่อยจ้านวนมาก

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/178217)


