
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๕ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เลย : ผู้ว่าฯ เลยเผยน  าลดแล้ว เตรียมป้องกันระยะยาว
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

หนองคาย : น  าโขงท่ี จ. หนองคาย ขึ นสูงสุดในรอบปี
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

นครราชสีมา : เขื่อนมูลบนยังวิกฤต ฝนตกน้อย น  าไม่ไหลลงเขื่อน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

สงขลา : เจ้าหน้าที่ลุยตรวจอุทยานฯ เขาน  าค้าง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ยะลา : ดีเอสไอตรวจสอบโรงโม่หินรุกล  าพื นที่โบราณสถาน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผู้ว่าฯ เลยเผยน  าลดแล้ว เตรียมป้องกันระยะยาว

เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผย
ถึงผลกระทบจากพายุซินลากูว่า ทางจังหวัดประกาศพ้ืนที่ภัยพิบัติแล้ว ๔ อ้าเภอ คือ อ. เมืองเลย 
อ. เชียงคาน อ. ปากชม และ อ. นาด้วง รวม ๙ ต้าบล ๓๗ หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 
๗๙๕ ครัวเรือน และขณะนี้ทุกพ้ืนที่น้้าได้ลดลงหมดแล้ว เหลือแต่การฟ้ืนฟู สั่งการให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเร่งฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยน้้าท่วมเป็นการเร่งด่วน ตั้งศูนย์อ้านวยการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ขณะที่หลายหน่วยงานช่วยประชาชนที่ประสบภัยแล้ว  การป้องกันน้้ าท่วมในระยะยาว 
ขอให้ประชาชนระวังในเรื่องการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่จะไปขวางทางน้้า 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_738833)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ลุยตรวจอุทยานฯ เขาน  าค้าง

เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผืนป่าในพ้ืนที่เขตป่าสงวน
แห่งชาติ และพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาน้้าค้าง อ. นาทวี จ. สงขลา เพ่ือป้องกันการบุกรุกท้าลาย 
และอนุ รั กษ์ผื นป่ าทั้ ง สองแห่ ง  จากการบินส้ า รวจพบว่ า  มี การบุ กรุ ก เปิ ด พ้ืนที่ ป่ า ใหม่
รวมทั้งหมด ๖ จุดเพ่ือแปลงสภาพเป็นสวนยางพารา เจ้าหน้าที่ก้าหนดพิกัดพ้ืนที่ป่าที่ถูกท้าลาย
ทั้ง ๖ จุด และประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเข้าตรวจสอบทางภาคพ้ืนดิน ยึดพ้ืนที่คืน 
และสอบสวนขยายผลด้าเนินคดีกับผู้บุกรุกต่อไป เป็นไปตามแผนยุทธวิธีแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ 
ปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกัน และแก้ปัญหาการบุกรุกท้าลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_739059)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าโขงที่ จ. หนองคาย ขึ นสูงสุดในรอบปี

เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้้าในแม่น้้าโขงที่ไหลผ่าน จ. หนองคาย 
วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้้า อยู่ที่ระดับ ๕.๘๐ ม. ต่้ากว่าตลิ่งเพียง ๖.๔๐ ม. 
เป็นสถิติสูงสุดในรอบปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ เนื่องจากระดับน้้าทางตอนเหนือทั้งท่ี อ. เชียงแสน และเชียงของ 
จ. เชียงราย และ อ. เชียงคาน จ. เลยมีระดับเพ่ิมขึ้น เนื่องจากฝนตกหนักทางตอนเหนือทั้งไทย
และ สปป. ลาว จากอิทธิพลพายุโซนร้อนซินลากู เจ้าของโป๊ะแพ และเรือที่อยู่ในแม่น้้า โขง
เพ่ิมเชือกสลิงที่ยึดโป๊ะแพและเรือให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปรับโป๊ะแพ และสะพานขึ้น ลง
ให้มีความเหมาะสมกับระดับน้้าโขงที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกันกับ เกษตรกร
ผู้เลี้ยงปลาต้องดูแลกระชังปลาที่เลี้ยงในแม่น้้าโขงอย่างใกล้ชิด คอยปรับเชือกและสลิงที่ยึดกระชังปลา
ให้มีความเหมาะสมกับระดับน้้าที่ขึ้นลงเช่นเดียวกัน

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.com/n/174616)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200805/f5bacbed3f396de842854f61ddfb2c9f9b7bb179e3d3099d6af2cb034b6fe1d6.jpg?itok=YYTxv4sE


๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เข่ือนมูลบนยังวิกฤต ฝนตกน้อย น  าไม่ไหลลงเข่ือน

เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์ดา อยู่เดช ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษามูลบน สั่งการให้เจ้าหน้าที่น้าเครื่องสูบน้้าเคลื่อนที่ขนาด ๑๐ นิ้ว จ้านวน ๑ เครื่อง 
สูบน้้าบริเวณคลองตะกุดหิน ต. จระเข้หิน อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา ลงสู่คลองชลประทาน
ที่อยู่ด้านข้าง เพ่ือผันน้้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในพ้ืนที่ ๓ ต้าบลของ อ. ครบุรี 
ประกอบด้วย ต. จระเข้หิน ต. อรพิมพ์ และ ต. ครบุรีใต้ พ้ืนที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ ทางโครงการ
ส่งน้้าและบ้ารุงรักษามูลบนสนับสนุนเครื่องสูบน้้าพร้อมน้้ามัน เร่งสูบผันน้้าให้แก่เกษตรกรวันละ 
๒๐ ชม. จนกว่าสถานการณ์การขาดแคลนน้้าจะคลี่คลาย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวใช้วิธีการผันน้้า
จากคลองธรรมชาติ  เนื่ อ งจากไม่มี แผนส่ งน้้ า ล งคลองชลประทาน เพราะปริ มาณ น้้ า
ในเขื่อนมูลบน ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ เขื่อนหลักของ จ. นครราชสีมาอยู่ในขั้นวิกฤติ สามารถส่ง ให้
เพ่ือรักษาระบบนิเวศ และการอุปโภคบริโภคเท่านั้น

สถานการณ์น้้าในเขื่อนมูลบน เหลืออยู่ที่ ๒๔.๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุกักเก็บ
ทั้ งหมดที่  ๑๔๑ ล้านลูกบาศก์ เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของความจุ  เป็นปริมาณน้้ า
ที่อยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ยาวนานติดต่อกันถึง ๒ ปี ประกอบกับปีนี้
แทบจะไม่มีน้้าไหลลงสู่เขื่อนเลย ท้าให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีปริมาณน้้าไหลลงเขื่อน
เพียง ๖.๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณน้้าเฉลี่ยทั้งปีท่ี ๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_739025)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ดีเอสไอตรวจสอบโรงโม่หินรุกล  าพื นที่โบราณสถานภาพเขียนสี เขายะลา

เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพ้ืนที่ประกอบกิจการโรงโม่หิน
จ้านวน ๖ แห่งในพ้ืนที่  โดยมีผู้ประกอบกิจการเหมืองหินร่วมเป็นสักขีพยาน และให้ข้อมูล
การเข้าตรวจสอบ การด้าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคดีสืบสวนที่ ๑๔๒/๒๕๖๓ กรณีการประกอบ
กิจการเหมืองแร่บริเวณเทือกเขายะลาในพ้ืนที่  ต . ลิดล อ. เมืองยะลา จ. ยะลา โดยมิชอบ
ด้ ว ยกฎหมาย  รุ กล้้ า เ ขต พ้ืนที่ โ บ ร าณสถานภาพ เขี ยนสี เ ข ายะลา  และส่ ง ผล กระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุ สอบถามข้อมูลการประกอบกิจการ
เบื้องต้นจากผู้ประกอบการ และตรวจวัดพิกัดพ้ืนที่ เปรียบเทียบหลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ 
ณ ปัจจุบัน และภาพถ่ายทางอากาศในอดีต เพ่ือน้ามาประกอบส้านวนคดี

นอกจากนี้ สอบถามชาวบ้านใน พ้ืนที่หมู่ ๓ ต. ลิดล อ. เมืองยะลา มีชุมชนอยู่ ใกล้
บริเวณประกอบการเหมืองหินพบว่า เทือกเขายะลาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ต . ลิดล ต. ยะลา มีราษฎร
ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่โดยรอบ ภูเขาดังกล่าวเป็นภูเขาหินปูน มีร่องร่อยการระเบิดหินเป็นบริเวณกว้าง 
เกิดความเสียหายต่อราษฎรในพ้ืนที่ ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของเขายะลาถูกก้าหนดเป็นพ้ืนที่
โบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา อันเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าของ จ . ยะลา จากการลงพ้ืนที่
ด้าเนินตรวจสอบตามหมายคดีในครั้งนี้ คณะพนักงานสืบสวนจะได้สรุปพยานหลักฐานทั้งหมด
เข้าที่ประชุมคณะพนักงานสืบสวน เพ่ือพิจารณาเสนอเป็นคดีพิเศษ

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/201387)


