
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ านวน 9 แห่ง ได้แก่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน

- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๒ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้ าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : น  าท่วมสระน  าโบราณ และปราสาทปรางค์พลสงคราม 
(ข้อมูล : ข่าวช่อง ๗ เอชดีออนไลน์)

พระนครศรีอยุธยา : ระดมก าลังติดตั งพนังกั นน  าป้องกันโบราณสถาน
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

กทม. : บิ๊กป้อมก าชับมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนได้ประโยชน ์
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าท่วมสระน  าโบราณ และปราสาทปรางค์พลสงคราม

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ ท าให้ปริมาณน้ า
จากแม่น้ าชีเพ่ิมขึ้น และทะลักลงสู่ล าห้วยเหนือใน ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มวลน้ า
เข้าท่วมปราสาทปรางค์พลสงคราม หรือปรางค์สระเพลง บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ ต.พลสงคราม 
ซึ่งเป็นอโรคยาศาล ๑ ใน ๑๐๒ แห่ง ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ 
สระเพลง หรือสระน้ าโบราณมีระดับน้ าสูงกว่า ๑ ม. และน้ าไหลเข้าท่วมก าแพงปราสาทรอบนอก
สูง ๘๐-๙๐ ซม. น้ าท่วมบริเวณด้านในปราสาทสูงกว่า ๕๐ ซม. ชาวบ้านในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย อ.โนนสูง น ากระสอบทรายที่วางก้ันบริเวณฝายน้ าล้นออก เพ่ือระบายน้ าไม่ให้
ไหลเข้าท่วมปราสาทปรางค์พลสงคราม ชาวบ้านพลสงครามกล่าวว่า มวลน้ าที่ไหลหลากเข้ามาในพ้ืนที่ 
อ.ขามสะแกแสง ผ่านห้วยเหนือทะลักเข้าท่วมปราสาทปรางค์พลสงคราม ท าให้น้ าท่วมขัง 
และเพ่ิมระดับขึ้น ชาวบ้านหวั่นเกรงว่า จะท าให้ตัวปรางค์พลสงครามทรุดตัว และพังทลายลงมาได้

ที่มา : ข่าวช่อง ๗ เอชดีออนไลน์
(https://news.ch7.com/detail/517844) 



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ระดมก าลังติดตั งพนงักั นน  าปอ้งกันโบราณสถาน

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัทรพงษ์ เก่าเงิน ผู้อ านวยการอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ระดมเจ้าหน้าที่ และพระติดตั้งบังเกอร์แนวพนังกั้นน้ าแบบน็อกดาวน์
ยาว ๓๘๐ ม. สูง ๒.๖๐ ม. ป้องกันมวลน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่ก าลังไหลหลากลงมาล้นตลิ่งเข้าท่วม
วัดกษัตราธิราช โบราณสถาน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของ จ.พระนครศรีอยุธยา แนวป้องกัน
น้ าท่วมจะเป็นลักษณะเดียวกันกับแนวพนังก้ันน้ าของโบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-788659)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

บิ๊กป้อมก าชับมุ่งอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ประชาชนได้ประโยชน์ 

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

๑. รับทราบผลการด าเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง ๒๔ จังหวัด
ชายฝั่งทะเลประจ าปี ๖๔ ประกอบด้วย การบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก การบริหารจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง 
การจัดท าปะการังเทียม การประกาศพ้ืนที่คุ้มครองทางทะเล การบริหารจัดการมลพิษ และขยะทะเล 

๒. เห็นชอบการออกกฎกระทรวงก าหนดให้พ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แก่ 
แหลมกลัด อ่าวใหญ่ และเกาะหมาก จ.ตราด เกาะเปริด จ.จันทบุรี เกาะทราย เกาะขี้นก เกาะสะเดา 
หมู่เกาะทะลุ เกาะสิงห์ และเกาะสังข์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกาะไข่ จ.ชุมพร เกาะสะเก็ด จ.ระยอง 
และหมู่เกาะพยาม จ.ระนอง

๓. เห็นชอบการประกาศกฎกระทรวงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพ้ืนที่เขตปกครอง
พิเศษเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ้ืนที่ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร และพ้ืนที่ ต.ธงชัย ต.แม่ร าพึง 
อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/604898)


