
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

บึงกาฬ : ชะลูดจันดีใกล้สูญพันธุ์
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

เพชรบูรณ์ : หนักสุดในรอบ ๔๐ ปี พายุฤดูร้อนพัดถล่มเสาไฟฟ้าหัก ๑๐ ต้น 
(ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)

กาญจนบุรี : พบแมลงปอเสือปลายงอนชนิดใหม่ของโลก
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

พะเยา : ตชด. ๓๒ สนธิก าลังป่าไม้ ยึดไม้ท่อนขนาดใหญ่ 
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

กทม. : อากาศเย็นลง! ท าให้ฝุ่นละออง กทม. - ปริมณฑลเพ่ิมขึ้น
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชะลูดจันดีใกล้สูญพันธุ์

เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้านักหอพรรณไม้ ส้านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และ
พันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประเมินสถานภาพของพืชที่ถูกคุกคาม และ
ใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว และอุทยานแห่งชาติภูลังกา จ. บึงกาฬ พบชะลูดจันดี 
เป็นไม้เถายาว ทุกส่วนมียางขาว เปลือกล้าต้นแก่ คอกิ่งอ่อน มีช่องอากาศ ใบเดี่ยวเรียงรอบข้อ ๓ ใบ 
หรือเรียงตรงกันข้าม รูปรี กว้าง ๒.๐ – ๔.๖ ซม. ยาว ๕.๕ – ๑๐.๕ ซม. ปลายเรียวแหลม โคนรูปร่ม 
ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ก้านใบยาว ๐.๖ – ๑.๐ ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกซ้อนออก
ตามปลายกิ่ง ยาว ๓.๕ – ๑๔.๐ ซม. ก้านดอกยาว ๐.๓ – ๐.๔ ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 
๕ กลีบ รูปไข่ กว้าง ๐.๖ – ๑ มม. ยาว ๑.๖ – ๒.๕ มม. กลีบดอกด้านนอกสีแดงเข้ม ด้านในสีขาว 
หลอดกลีบดอกยาว ๑.๒ – ๑.๖ มม. แฉกกลีบดอกรูปไข่ถึงรูปรี กว้าง ๐.๓ – ๐.๕ ซม. ยาว 
๑.๒ – ๑.๘ ซม. เรียงซ้อนทับกัน เกสรเพศผู้ติดในหลอดกลีบดอก ก้านเกสรสั้น รังไข่เกลี้ยง ก้านเกสร
เพศเมียยาว ๑.๐ – ๓.๕ ซม. รวมยอดเกสร ผลเป็นฝักคู่ยาวประมาณ ๒๐.๐ ซม. ผิวผลมีช่องอากาศ 
เมล็ดแบนรวมปีกทั้ งสองข้าง มีความยาวประมาณ ๑ .๕ ซม. ออกดอกและเป็นผลระหว่าง
เดือน พ.ค. – ส.ค. การกระจายพันธุ์ในประเทศไทย พบในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้นที่มีความสูงตั้งแต่ 
๒๐๐ – ๗๔๐ ม . เหนือระดับน้้าทะเลปานกลางในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จ. บึงกาฬ 
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ปัจจัยการคุกคามเกิดจากถิ่นอาศัย
ในป่าถูกแผ้วถาง ท้าให้เกิดความเสื่อมโทรม จัดเป็นพืชชนิดพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย การประเมิน
สถานภาพตามเกณฑ์ IUCN อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairat.co.th/news/local/1819491)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/1819491&psig=AOvVaw1rJPwdPN3pRbVwzbH2KYPV&ust=1586916287916000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjK67zq5ugCFQAAAAAdAAAAABAD


๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตชด. ๓๒ สนธิก าลังป่าไม ้ยึดไม้ท่อนขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ. วชิระ พยาน้อย ผกก.ตชด. ๓๒ ค่ายพญา
ง้าเมือง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีคนลักลอบตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ ซุกซ่อน
อยู่ในพ้ืนที่เขต สปก. ข้างถนนสายสนามกีฬาจังหวัด บ้านดอกบัว ต. ท่าวังทอง อ. เมืองพะเยา 
จ. พะเยาเป็นจ้านวนมาก จึงมอบหมายให้ ร.ต.อ. วิศิษฏ์ ค้ายา รรท.ผบ. ร้อย ตชด. ๓๒๓ และ
ชุดปราบปรามอาชญากรรม ร้อย ตชด. ๓๒๓ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา
เข้าตรวจสอบพ้ืนที่เกิดเหตุลักลอบตัดไม้ พบท่อนไม้กระยาเลยถูกตัดแล้วน้ามาซุกซ่อนอยู่ตามพงหญ้า
ตรวจสอบหัวไม้ไม่มีรูปรอยดวงตราอนุญาตใดๆ ที่ตีประทับอนุญาตไว้ และไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ จึง
ตรวจยึดไม้ท่อนดังกล่าวพร้อมกับวัดขนาดไม้กระยาเลยท่อนจ้านวน ๑๐ ท่อน ยาว ๓ เมตร ปริมาตร
รวม ๓.๓๗ ลบ.ม. ตรวจยึดและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน มอบให้พนักงานสอบสวน สภ. เมืองพะเยา
ไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือติดตามหาผู้กระท้าผิดมาด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/th/local/486259)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบแมลงปอเสือปลายงอนชนิดใหม่ของโลก

เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายด้ารง เชียรทอง นิสิตระดับปริญญาเอก 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า ตนได้ศึกษาและท้าวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับตัวอ่อนแมลงปอเสือในภาคใต้ และภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยมี รศ.ดร. บุญเสฐียร 
บุญสูง จากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนายไมเคิล ซาโตริ 
จากเมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส ร่วมเป็นทีมวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ มก.
และศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งประสบความส้าเร็จในการเลี้ยงเชื่อมโยง
ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย เป็นตัวเต็มวัยของแมลงปอเสือปลายงอนที่ไม่ค่อยพบในธรรมชาติ ผลวิจัย
ดังกล่าว ถือเป็นแมลงปอเสือปลายงอนชนิดใหม่ของโลก สถานที่ค้นพบแมลงปอเสือปลายงอน
ทองผาภูมิ (Stylogomphus thongphaphumensis) ชนิดใหม่ของโลกนั้น ถูกพบครั้งแรกที่ล้าธาร
ห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี โดยแมลงปอเสือปลายงอนสกุล Stylogomphus จัดอยู่ในวงศ์ 
Gomphidae มีรายงานพบทั้งในทวีปเอเชีย และอเมริกาเหนือ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เช่น ประเทศเวียดนาม เมียนมา ลาว และมาเลเซีย มีการพบชนิดใหม่เรื่อยมา ประเทศไทยมีรายงาน
การค้นพบแมลงปอเสือสกุลนี้มาจากตัวอ่อนที่ไม่สามารถระบุชนิดได้เม่ือปี ๓๑ จากนั้นมีภาพถ่าย และ
รายงานการพบตัวอ่อนที่ไม่สามารถระบุชนิดออกมาพอสมควร งานวิจัยชิ้นนี้ของตนได้รับตีพิมพ์ใน
วารสาร Zootaxa เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๓ นับเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นของวงการแมลงปอไทย โดย
ประเทศไทยมีแมลงปอเสือปลายงอน ๒ ชนิด คือ แมลงปอเสือปลายงอนทองผาภูมิ ซึ่งเป็นชนิดใหม่ 
และแมลงปอเสือปลายงอนถิ่นใต้ เราจะพบตัวอ่อนแมลงปอเสือปลายงอนอาศัยอยู่ในล้าธารต้นน้้าที่มี
คุณภาพดีจนถึงดีมาก และตัวเต็มวัยจะพบได้ในพื้นที่ป่า

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/society/1820069)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%99+%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4+%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-1Ejp2z&psig=AOvVaw046xaTZL3oSLQpBNQe2HMH&ust=1586919421367000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNib6JL25ugCFQAAAAAdAAAAABAD


๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หนักสุดในรอบ ๔๐ ปี พายุฤดูร้อนพัดถล่มเสาไฟฟ้าหัก ๑๐ ต้น 

เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุฤดูร้อน มีลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก และมี
ลูกเห็บตกในหลายพ้ืนที่ของ จ. เพชรบูรณ์ ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรใน อ. วิเชียรบุรี ถูกกระแสลม
พายุพัดถล่มพังเสียหายจ้านวนหลายหลังคาเรือน โดยเฉพาะในพ้ืนที่หมู่ ๑ บ้านยางสาว ต. ยางสาว 
อ. วิเชียรบุรี มีบ้านเรือนราษฎรกว่า ๒๐ หลังคาเรือน ถูกกระแสลมพายุพัดจนหลังคาสังกะสีปลิว
หายไป เครื่องใช้ไฟฟ้าและข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านถูกฝนตกใส่จนได้รับความเสียหาย ต้นมะขาม
ขนาดใหญ่ ถูกแรงลมพัดหักโค่นล้มทับบ้านเรือนราษฎร จนได้รับความเสียหายจ้านวน ๑ หลัง และ
ต้นมะขามยักษ์อายุกว่า ๔๐ ปี หักโค่นแบบถอนรากถอนโคนทับก้าแพงรั้วบ้าน ศาลพระภูมิ และ
ขวางถนน จนรถยนต์ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรวิ่งผ่านไปมาได้ โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับอันตราย เนื่องจาก
ช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงเคอร์ฟิว จึงได้ใช้เลื่อยยนต์ตัดต้นไม้ที่ล้มทับทางออก จนสามารถเปิด
ใช้งานไดต้ามปกติ นายหนูด้า ผันสันเที๊ยะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑ บ้านยางสาวบอกว่า การเกิดพายุในครั้งนี้
รุนแรงหนักที่สุดในรอบ ๔๐ ปี ที่ผ่านมา

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์
(https://komchadluek.net/news/local/427304)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อากาศเย็นลง! ท าให้ฝุ่นละออง กทม. - ปริมณฑลเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง วันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ ผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร
จ้านวน ๗๒ สถานี ตรวจวัดค่าได้ ๒๓ – ๕๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบปริมาณฝุ่นละออง
เกินเกณฑ์มาตรฐาน ๑ พ้ืนที่ ได้แก่ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประชาชนในพ้ืนที่ควรเฝ้าระวัง
สุขภาพ ลดระยะเวลาการท้ากิจกรรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ้าเป็น และ
ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ 
bangkokairquality.com

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000038568)


