
๑/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี) 
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ข่าวด้านบวก    ๓ ข่าว 
ข่าวด้านลบ     ๒ ข่าว 

สัญลักษณ์ 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                   

ความหลากหลายทางชีวภาพ       ๒ รายการ 

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                

Climate Change                     

ขยะ -  น  าเสีย                         ๑ รายการ            

มรดกโลก                                 

EIA                                      

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว      

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม                      

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน                

กองทุนสิ่งแวดล้อม                      

สงขลา : นักท่องเที่ยวตื่นเต้น “โลมา” อวดโฉม ริมหาดม่วงงาม 
                                 (ข้อมูล : เฟซบุ๊ก Sayan Thongsri) 

อุทัยธานี : สุดประทับใจ! สัตว์ป่าหายากชุมนุมป่าห้วยขาแข้ง 
             (ข้อมูล : หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง) 

เชียงใหม่ : แมท่ัพภาค ๓ ควงผู้ว่าฯ เชียงใหม่ระดมพลัง 
หาแนวทางป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
                                  (ข้อมูล : ผู้สื่อข่าวผู้จัดการ) 

พระนครศรีอยุธยา : ชาว อ.อุทัย กว่า ๒๐๐ คน เดินเท้าร้องทุกข์  
ขอให้ต ารวจช่วยเหลือด าเนินคดีกับบ่อขยะ (ข้อมูล : ประธานเครือข่าย  
          อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน) 

นครพนม : แล้งหนักรอบ ๑๐๐ ปี แม่น้ าโขง  
จ.นครพนม แห้งขอด   (ข้อมูล : ผู้สื่อข่าวผู้จัดการ) 



๓/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

แม่ทัพภาค ๓ ควงผู้ว่าฯ เชียงใหม่ระดมพลังหาแนวทางป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

            เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.ฉลองชัย  
ชัยยะค า แม่ทัพภาคที่ ๓ ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันระดับภาค และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธาน 
ในการประชุมเสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ทหาร ต ารวจ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม 
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน
การบูรณาการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดความ
เดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด 
          ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ ๓ กล่าวว่า ในปีนี้ มั่นใจว่าทางจังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมการที่ดี  
ซึ่งต้องช่วยกันสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในเรื่องปัญหาหมอกควัน และ 
ได้เน้นย้ าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดล าดับความส าคัญ โดยก าหนดพื้นที่เสี่ยงในอ าเภอที่มีปัญหา 
ไฟไหม้ป่าซ้ าซาก เช่น อ.สะเมิง แม่แจ่ม เชียงดาว และแม่อาย และจัดงบประมาณลงไปด าเนินการ
ในพื้นที่ที่จ าเป็นก่อน ส าหรับงบประมาณหลักจะอยู่ที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่า ไม้ ซึ่งจะ 
มีการพูดคุยร่วมกัน และน ามาใช้ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละส่วน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้อ านวยการ ทั้งนี้ควรมีการก าหนดจุดชิงเผาที่ชัดเจน และดูให้ถี่ถ้วนในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่าง
จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน เพื่อไม่ให้มีการลุกลามหรือชิงเผาพร้อมกันท าให้เกิดกลุ่มควันจ านวนมาก 
 
 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน ์
 (http://mgronline.com/local/detail/9620000105804) 



๔/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

แล้งหนักรอบ ๑๐๐ ปี แม่น  าโขง จ.นครพนม แห้งขอด  

            เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศที่ จ.นครพนม ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ 
ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็นในตอนเช้า สภาพพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ระดับน้ า 
แม่น้ าโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดระดับน้ าแม่น้ าโขง ที่ อ.เมืองนครพนม อยู่ที่ประมาณ ๑.๕๐ 
เมตร ส่งผลให้แม่น้ าโขงบางจุด เกิดสันดอนทรายกลางแม่น้ าโขงเป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งปีนี้ระดับน้ า
แม่น้ าโขงแห้งขอดหนักสุดในรอบเกือบ ๑๐๐ ปี 
          สาเหตุจากผลกระทบปริมาณน้ าฝนสะสมต่ ากว่าทุกปี กอปรกับผลกระทบเขื่อนกั้นแม่น้ า
โขงของประเทศจีนที่มีหลายแห่ง ท าให้ระดับน้ าแม่น้ าโขงผิดธรรมชาติ มีปริมาณต่ ากว่าทุกปี  
บางจุดเกิดสันดอนทรายยาวกว่า 1 กม. กระทบต่อการเดินเรือหาปลาของชาวบ้าน ต้องเดินเรืออ้อม
หาดทรายเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร อีกทั้งระดับน้ าตามล าน้ าสาขาเริ่มแห้งขอด ท าให้ชาวบ้าน 
ที่ท าการเกษตรริมแม่น้ าโขง ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายวางท่อสูบน้ า ท าการเกษตรระยะทางไกลขึ้น  
เพิ่มต้นทุนผลิต และมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบหนักขึ้น หากระดับน้ าแม่น้ าโขงลดต่อเนื่อง  
โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขงระบุว่า ถือเป็นสัญญาณอันตรายที่ไม่เคยพบมาก่อน 
ผลกระทบระยะยาวเสี่ยงกระทบอาชีพการเกษตร รวมถึงระบบนิเวศลุ่มน้ าโขง ที่ส าคัญยังเสี่ยงต่อ
ปัญหาปลาน้ าโขงสูญพันธ์ุ 
          นางนวลยงค์ ส ารองพันธุ์  อายุ ๖๗ ปี เกษตรกรบ้านดอนนางหงส์ท่า อ .ธาตุพนม  
จ.นครพนม กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่แม่น้ าโขงแห้งมากที่สุด ซึ่งปกติช่วงเดือนตุลาคมอย่างน้อยระดับน้ า 
แม่น้ าโขงจะเหลือประมาณ ๑ - ๒ เมตร แต่ปีนี้ระดับน้ าโขงแห้งขอดเหลือน้ าไม่ถึงเมตร ต้องใช้ 
ท่อส่งน้ าที่มีความยาวท่อนละ ๔ เมตร จ านวน ๕ - ๖ ท่อน สูบน้ าขึ้นมาใช้ จากเดิมใช้เพียง ๒ - ๓ ท่อน 
ต้องเพิ่มภาระต้นทุนค่าใช้จ่าย บางพื้นที่อยู่ติดล าน้ าสาขาไม่สามารถท าการเกษตรได้ เนื่องจาก 
ล าน้ าสาขาแห้งขอด นอกจากนี้ การเดินเรือหาปลา ยังได้รับความเดือดร้อนไปด้วย ต้องเดินเรือ
อ้อมหาดทรายออกไปหาปลาระยะทางยาวกว่า ๑ กม. ถือเป็นสัญญาณอันตรายวิกฤต เชื่อว่า 
ในอนาคตจะส่งผลกระทบหนักต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านเนื่องจากระบบนิเวศจะถูกท าลาย 
 
 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน ์
 (http://mgronline.com/local/detail/9620000105848) 



๕/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

สุดประทับใจ! สัตว์ป่าหายากชุมนุมป่าห้วยขาแข้ง 

            เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธานี วงศ์นาค หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๖๒ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ได้ออกตรวจติดตาม 
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า และตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าในพื้นที่ โดยกล้องสามารถ
บันทึกภาพการมาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่บริเวณโป่ง แหล่งน้ าธรรมชาติ 
          พบภาพสัตว์ป่าในพื้นที่หลากหลายชนิดประกอบด้วย สมเสร็จ กวางป่า วัวแดง กระทิง 
นกยูง เสือโคร่ง และช้างป่า โดยการตั้งกล้องบันทึกภาพสัตว์ป่า ช่วยท าให้สะท้อนถึงความอุดม
สมบูรณ์ของผืนป่า ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายของกลุ่มสัตว์ป่า 
          นอกจากนี้ ข้อมูลภาพยังยืนยันข้อมูลตัวเลขและการกระจายชนิดของสัตว์ป่าที่ส าคัญ และ
บอกถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของสัตว์ในเขตรอยต่อผืนป่าห้วยขาแข้งอีกด้วย 
 
 

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน ์
 (http://news.thaipbs.or.th/content/285779) 



๖/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ชาว อ.อุทัย กว่า ๒๐๐ คน เดินเท้าร้องทุกข์ ขอให้ต ารวจช่วยเหลือด าเนินคดีกับบ่อขยะ 

            เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดโคกช้าง อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรี- 
อยุธยา ชาวอ าเภออุทัย กว่า ๒๐๐ คน จาก ต.เสนา ต.อุทัย และ ต.ธนู ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมตัว
พร้อมป้ายไวนิล คนอุทัยไม่เอาบ่อขยะ เดินเท้ากว่า ๕๐๐ เมตร เพื่อไปที่สถานีต ารวจภูธรอุทัย  
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อขอให้ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนชาวอ าเภออุทัย 
          หลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ่อขยะ ในพื้นที่ อ.อุทัย ที่มีรถบรรทุกวิ่งขนขยะวิ่ง 
เข้า-ออก ส่งกลิ่นเหม็นกระทบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินคดี
ตามอ านาจหน้าที่ โดยมี พ.ต.อ.สมิทธิ สารอต ผกก.สถานีต ารวจภูธรอุทัย อ าเภออุทัย ฝ่ายปกครอง
อ าเภออุทัย เดินทางมารับเรื่องดังกล่าวด้วยตนเอง 
          นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่าย (ทสม.) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กล่าวว่า วันนี้ชาวบ้านออกมา สาเหตุจากที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบ 
กลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ ในพื้นที่ อ.อุทัย ซึ่งทางท้องถิ่น หน่วยงานราชการได้มีการสั่งปิดไปแล้ว แต่ก็
ยังมีผู้ประกอบการขนขยะ และขยะที่ขนมานั้น เป็นขยะนอกเขตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ชาวบ้านจึงได้รวมตัวมาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ทราบ เพื่อช่วยไปแก้ไขปัญหา และจะติดตาม
อย่างต่อเนื่องถึงความคืบหน้า 
          ด้าน นายช านาญ จันปาน อายุ ๕๖ ปี ชาวบ้านจาก หมู่ที่ ๑ ต.เสนา อ.อุทัย กล่าวว่า 
ปัจจุบันขยะกลิ่นเหม็นมาก และช่วงเวลาลมหนาวพัด จะพาให้กลิ่นกระจายไปตามต าบลต่าง ๆ
ได้รับผลกระทบกันจ านวนมาก ซึ่งในวันนี้ ได้มาแจ้งความด าเนินคดีกับทางผู้ประกอบการบ่อขยะ
ดังกล่าว เนื่องจากไม่มีการต่อใบอนุญาตการด าเนินกิจการบ่อขยะแล้ว แต่ยังมีรถขยะน าขยะเข้า 
มาทิ้ง ซึ่งมีการปิดป้ายประกาศไปแล้วแต่ก็ยังน ามาทิ้ง ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน 
          ขณะที่ พ.ต.อ.สมิทธิ สารอต ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอุทัย อ.อุทัย กล่าวว่า ชาวบ้าน
ในเขต อ.อุทัย ได้ส่งตัวแทนมาแจ้งความด าเนินคดีกับผู้ประกอบการรถขนขยะ ที่ฝ่าฝืนค าสั่ง
ประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้น าเอาขยะจากนอกพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เข้ามาทิ้ง สร้างความเดือดร้อนในเรื่องสาธารณสุข ทั้งเรื่องของกลิ่น ของน้ าขยะที่ตกหล่น ซึ่งตอนนี้
เจ้าหน้าที่ต ารวจก็รับเรื่องไว้ และจะได้ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการไป 
ตามกฎหมาย ให้เป็นรูปธรรม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป 
 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน ์
 (http://mgronline.com/local/detail/9620000105930) 



๗/๗ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

นักท่องเที่ยวตื่นเต้น “โลมา” อวดโฉม ริมหาดม่วงงาม 

            เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก Sayan Thongsri ได้เผยแพร่คลิปวีดิโอ
โลมา จ านวน ๔ ตัว ก าลังแหวกว่าย กระโดดเล่นในทะเล ริมชายฝั่ง ในพื้นที่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร 
จ.สงขลา เมื่อช่วงเย็น ประมาณ ๑๗.๐๐ น. ของวันที่ ๓ พ.ย. ๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงดังกล่าวนั้น  
มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อนอยู่ริมหาดเป็นจ านวนมาก โดยโลมาสีชมพู และสี เทา  
ทั้ง ๔ ตัว ขนาดไล่เลี่ยกัน กระโดดน้ าเล่น แหวกว่าย ท่ามกลางเสียงตื่นเต้นของผู้คนที่อยู่บริเวณ
ชายหาด  
          ขณะที่ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก สมาคมสายเรือประมงไทย ก็ได้
เผยแพร่วิดีโอ บรรยากาศฝูงโลมาว่ายน้ าเล่นในพื้นที่หาดม่วงงาม อ.สิงหนคร เช่นกัน 
          ส าหรับข้อควรปฏิบัติในการชมโลมานั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้ข้อมูลไว้ 
ดังนี ้
          ๑) ความเร็วเรือ : ลดความเร็วเรือให้ต่ ากว่า ๗ น็อต (Knot) ในรัศมี ๔๐๐ เมตร จากโลมา 
และหลีกเลี่ยงการเปลี่ ยนความเร็วของเรือแบบกะทันหัน ชะลอความเร็ว เครื่ องยนต์ 
เมื่ออยู่ใกล้ ๆ โลมา และใช้ความเร็วเรือไม่เกิน ๔ น็อต ในรัศมี ๕๐ - ๑๕๐ เมตร จากโลมา 
          ๒) จ านวนเรือ : ไม่ควรเกิน ๓ ล า ที่เข้าใกล้โลมาในรัศมี ๕๐ - ๑๕๐ เมตร  
          ๓) ทิศทาง : การเข้าใกล้โลมาให้เข้าทางด้านข้างเท่านั้น ไม่เข้าทางด้านหัวหรือหาง  
          ๔) ไม่ให้อาหาร : ไม่ควรให้อาหารแก่โลมาในธรรมชาต ิ
          ๕) ไม่ควรว่ายน้ า หรือด าน้ าเล่นกับโลมา : การว่ายน้ าด้วยหน้ากากและท่อหายใจ หรือ 
ด าน้ าเล่นกับโลมา อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสัตว์ อาจท าให้บาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิต 
รวมทั้งการติดเชื้อโรคที่ติดต่อจากคนสู่สัตว์ หรือจากสัตว์สู่คน 
 
 

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน ์
 (http://news.thaipbs.or.th/content/285792) 


