
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๔  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นราธิวาส : ยึดไม้เถื่อน แก๊งมอดไม้ลอบตัดบนเทือกเขา จ. นราธิวาส
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

เชียงราย : ฝุ่นพิษกระจาย ๕ อ าเภอ จ. เชียงราย
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

เชียงใหม่ : "งูเกอะลออมก๋อย" งูพิษชนิดใหม่ของโลกบนดอยอมก๋อย
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : น  าตกห้วยยางเจอภัยแล้ง ปิดเข้าชมชั่วคราว
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ขอนแก่น :วิกฤต! อ. ชุมแพขาดน  าดิบผลิตประปา ขอเขื่อนจุฬาภรณ์ปล่อยน  าช่วย
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าตกห้วยยางเจอภัยแล้ง ปิดเข้าชมชั่วคราว

เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ีค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวสุพร พลพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้้าตก
ห้วยยาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยว 
และพักค้างแรมบริเวณน้้าตกห้วยยางเป็นการชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งเข้าสู่สภาวะ
วิกฤต ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์น้้าจะกลับสู่สภาวะปกติ เนื่องจาก
ปีที่ผ่านมามีฝนตกน้อยกว่าปกติ ท้าให้น้้าตกชั้นที่ ๑ – ๕ อยู่ในสภาวะแห้งขอด ไม่สามารถประกอบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวได้ รวมถึงน้้าที่กักเก็บส้ารองไว้เป็นแหล่งน้้าอุปโภคบริโภค เพ่ือบริการ
นักท่องเที่ยวบริ เวณบ้านพัก ลานกางเต็นท์ลดลงอย่างชัดเจนจากปัญหาฝนทิ้งช่วง รวมทั้ ง
ขาดแหล่งน้้าอุปโภค ส้าหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด และความสวยงามในพ้ืนที่
ซ่ึงอาจจะส่งผลให้น้้ามีไม่เพียงพอในการให้บริการด้านท่องเที่ยว

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/regional/184010)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

"งูเกอะลออมก๋อย" งูพิษชนิดใหม่ของโลกบนดอยอมก๋อย

เมื่ อวันที่  ๑๖ มี .ค. ๖๓ ผู้ สื่ อข่าวรายงานว่า ค้นพบงูชนิดใหม่ที่ ได้ รับการรายงาน
อย่างเป็นทางการของประเทศไทย และของโลก มีชื่อสามัญภาษาไทย ชื่อว่า งูเกอะลอโม่ฮือ หรือ 
งูเกอะลออมก๋อย (เกอะ-ลอ-อม-ก๋อย) และชื่อภาษาอังกฤษว่า “Omkoi Lance-headed Pit viper” 
“งูเกอะลออมก๋อย” เป็นงูพิษชนิดใหม่ของโลก จากรายงานที่ได้รับการตีพิมพ์พบเป็นครั้งแรก
ที่ ต. สบโขง อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เนื่องจากการที่มีผู้อาศัยบนดอยถูกงูชนิดนี้กัด จากนั้นมารักษาที่
โรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมกับน้าซากงูมาด้วย ซึ่งเป็นซากงูที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ ทีมวิจัยงู
ของสถานเสาวภา จึงออกส้ารวจพ้ืนที่ร่วมกับทีมนักวิจัยจากหลายแห่งของประเทศไทยและน้าไปสู่
การค้นพบในครั้งนี้ โดยงูชนิดนี้เป็นงูพิษในกลุ่มงพิูษเข้ียวยาวที่มีพิษออกฤทธิ์ต่อระบบเลือด ความยาว
เมื่อโตเต็มวัยโดยประมาณ ๑๐๘ – ๑๓๒ ซม. ในปัจจุบันยังขาดข้อมูลทางพิษวิทยา และการรักษา
ผู้ป่วยที่ถูกงูชนิดนี้กัด การศึกษาด้านพิษวิทยาอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลเพ่ือการตีพิมพ์
เช่ น เดี ยวกัน  ส้ าหรับ งู เ กอะลออมก๋อย  เป็ น งู  PitViper ชนิ ด ใหม่  ที่ เ พ่ิ ง ค้ นพบบนดอย
ใน อ. อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พบได้ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีพิษท้าลายระบบเลือด

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/289860)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝุ่นพิษกระจาย ๕ อ าเภอ จ. เชียงราย

เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่าฝุ่นพิษในพ้ืนที่ภาคเหนือยังวิกฤติ ที่ จ. เชียงราย 
อ. แม่สาย อ. เชียงแสน อ. เชียงของ อ. แม่ฟ้าหลวง และ อ. แม่จัน เผชิญทั้งควันพิษจากการเผา
ในที่โล่งแจ้ง และฝุ่นพิษจากประเทศเพ่ือนบ้าน จนสภาพท้องฟ้า และถนนมองเห็นเป็นสีเทา 
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ หน้าส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอแม่สาย ระบุค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงถึง 
๓๕๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงเกินค่ามาตรฐานกว่า ๒ เท่าตัว ส่วนตัวเมืองเชียงราย 
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ หน้าส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย ค่าฝุ่น PM 2.5 วัดได้ ๒๖๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดต้อง
เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงงดออกนอกบ้าน หากจ้าเป็นต้องออกไป ต้องสวมหน้ากากอนามัย 
เพ่ือป้องกันฝุ่นควันพิษ

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e6efadbe3f8e40af44295bf)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ยึดไม้เถื่อน แก๊งมอดไม้ลอบตดับนเทือกเขา จ. นราธิวาส

เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แก๊งมอดไม้เหิมหนัก บุกผืนป่าบนเทือกเขาเมาะแต 
บ้านลาเต๊าะปีแน อ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส ใกล้รอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติน้้าตกซีโป ตัดไม้กลาง
เทือกเขา เจ้าหน้าที่ต้องลุยขึ้นภูเขาสูง พบผืนป่า ๑๓ จุด ถูกลักลอบตัดโค่น และแปรรูปไม้ตะเคียนชัน
ตาแมว ไม้ซุงท่อน และไม้สยาจ้านวนมาก นอกจากนี้ บางจุดพบไม้แปรรูปใหม่กองรวมไว้ในล้าธาร 
เพ่ือหลบหลีกการตรวจของเจ้าหน้าที่ รวมถึงมีเครื่องเลื่อยยนต์ โซ่เลื่อยยนต์ และอุปกรณ์ตัดไม้ 
ซึ่งขณะเข้าตรวจยึดไม้ เจ้าหน้าที่ยังได้ยินเสียงเครื่องเลื่อยยนต์ของแก๊งมอดไม้ในภูเขาที่อยู่ ใกล้เคียง
อีกหลายจุด เบื้องต้นเชื่อว่า กลุ่มมอดไม้เหล่านี้มีผู้มีอิทธิพลคอยหนุนหลัง

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e6f00a2e3f8e40aef41f2a2)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

วิกฤต! อ. ชุมแพขาดน  าดิบผลิตประปา ขอเขื่อนจุฬาภรณ์ปล่อยน  าช่วย

เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น เปิดเผยว่า จ. ขอนแก่นได้จัดประชุมจัดหาน้้าต้นทุนเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง โดย
เชิญนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และผู้บริหารเขื่อนจุฬาภรณ์ จ . ชัยภูมิ 
เพราะเป็นหน่วยต้นน้้าพรม กับน้้าเชิญ โดยเฉพาะน้้าเชิญเป็นแหล่งน้้าหลักในการผลิตน้้าประปา
ให้ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น และมีเส้นทางการไหลของน้้าผ่าน อ. คอนสาร จ. ชัยภูมิ และมาเข้าสู่
แหล่งน้้าที่ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น เพ่ือผลิตน้้าประปาใน อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น เฝ้าติดตาม
สถานการณ์น้้าใน อ. ชุมแพมาโดยตลอด พบว่า อ. ชุมแพขาดแคลนน้้าผลิตประปาอย่างมาก 
ทางจังหวัดได้บริหารจัดการน้้าหาแหล่งน้้าดิบมาผลิตน้้าประปาให้กับ อ . ชุมแพ ไม่ให้ประชาชน
ขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภคจนสิ้นสุดฤดูแล้งก่อนเข้าสู่ฤดูฝน โดย จ. ขอนแก่นได้ขอให้เขื่อนจุฬาภรณ์ 
จ. ชัยภูมิ ระบายน้้า ๒.๓๕ ล้าน ลบ.ม. ไหลลงสู่ล้าน้้าเชิญ ส่วนล้าน้้าพรมใช้น้้าจากเขื่อนห้วยกุ่ม
เป็นหลัก และน้้าจากล้าน้้าเชิญจะน้ามาผลิตเป็นน้้าประปาใน อ. ชุมแพ เพื่อให้ประชาชนมีน้้าดื่มน้้าใช้
ช่วงภัยแล้ง ขอให้ประชาชนชาว อ. ชุมแพประหยัดน้้าอย่างเข้มงวด ใช้น้้าอย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์
มากที่สุด ที่ส้าคัญการประปา อ. ชุมแพจะต้องมีมาตรการปล่อยน้้าเป็นช่วงเวลา เพ่ือให้ผ่านพ้น
ช่วงฤดูแล้งไปจนถึงปลายเดือน พ.ค. ๖๓ ให้ได้ ทาง จ. ขอนแก่นคาดว่า สภาพภูมิอากาศเกิดความชื้น
อยู่ ในระดับหนึ่งที่ ไม่กว้างขวางมากนัก ศูนย์บินฝนหลวงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อม
จะด้าเนินการขึ้นบินท้าฝนเทียม มุ่งหวังให้เกิดฝนตกอยู่ในบริเวณ อ. ชุมแพ และอ้าเภอใกล้เคียง 
เพ่ือให้เกิดแหล่งน้้าส้ารองให้มากขึ้น ขณะเดียวกัน พ้ืนที่ อ. ชุมแพต้องขุดเจาะบ่อบาดาลให้มากขึ้น
เพ่ือจัดหาน้้ามาผลิตน้้าประปาให้ผ่านพ้นช่วงแล้งนี้ไปได้

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000026246)


