
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒ รายการ 

เชียงใหม่ : ๒ เขื่อนหลัก ปริมาณน  ากักเก็บเหลือน้อย 
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

พังงา : หมูเ่กาะไข่ น  าทะเลใส หาดขาวสะอาด หลังปิดเกาะป้องกันโควิด-19
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

สุโขทัย : พบกระทิงป่าสุโขทัย ๒ ฝูงสุดท้ายหนีแล้งหาน  ากิน 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)
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พบกระทิงป่าสุโขทัย ๒ ฝูงสุดท้ายหนีแล้งหาน  ากิน 

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบฝูงกระทิงจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้้าเจ้าราม 
จ. สุโขทัย - ล้าปางออกมาหาแหล่งน้้าพร้อมกับสัตว์ป่าชนิดอ่ืน ท้าให้ชาวบ้านในพ้ืนที่เป็นห่วง จึงช่วยกัน
ดูแลความปลอดภัยให้สัตว์เหล่านี้ ขณะที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจัดก้าลังพร้อมอาวุธครบมือออกเดินเท้าลาดตระเวน
อย่างเข้มงวด

นายสุพรรณ ค้าภูษา พนักงานพิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้้าเจ้ารามเปิดเผยว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ถ้้าเจ้าราม จ. สุโขทัย - ล้าปาง มีทั้งหมด ๒๑๓,๑๗๑ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ อ. ศรีส้าโรง ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่าน
ลานหอย จ. สุโขทัย และ อ. เถิน จ. ล้าปาง สัตว์ป่าที่พบมีทั้งกระทิง เลียงผา เก้ง หมี เม่น ตัวนิ่ม หมูป่า ไก่ป่า 
สุนัขจิ้งจอก อีเห็น ชะมด และลิงแสม ช่วงนี้เป็นหน้าแล้ง สัตว์ป่ามักออกมาหาแหล่งน้้า ทางฝ่ายปกครองและ
ก้านันผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่จึงประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลสัตว์ป่าที่หลุดออกมา โดยเฉพาะกระทิง
ที่เหลืออยู่ ๒ ฝูงสุดท้ายของ จ. สุโขทัย ฝูงแรกมี ๔ – ๕ ตัว อีกฝูงมี ๗ – ๘ ตัว ซึ่งชาวบ้านต่างก็หวงแหน 
จึงร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันปกป้องดูแลมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้้าเจ้าราม 
นายกิติพัทธ์ แสงแก้ว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้้าเจ้าราม และนายธวัชชัย ศักดิ์ประศาสน์ หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติศรีสัชนาลัย (ป่าคา) จัดชุดเดินเท้าลาดตระเวนผลัดเปลี่ยนกัน จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในป่าพร้อมติดตั้งกล้อง
ตามจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่ เพ่ือคอยดูสัตว์ป่า และผู้ลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ หากพบเจอจะด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000041480)
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หมู่เกาะไข่ น  าทะเลใส หาดขาวสะอาด หลังปิดเกาะป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในทั่วโลก ส่งผลกระทบทุกวงการ ไม่เว้นแม้กระทั่งการท่องเที่ยวซบเซาไปตามๆ กัน 
แต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีให้เห็นอยู่บ้าง โดยเฉพาะหมู่เกาะไข่ ต. พรุใน อ. เกาะยาว จ. พังงา ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จากการส้ารวจพบว่า ทุกชายหาด
ของหมู่เกาะไข่ เช่น เกาะไข่นอกแบะ เกาะไข่ในมีชายหาดที่สวยงาม และน้้าทะเลใสมาก เกิดจากการประกาศ
ปิดเกาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท้าให้ชายหาดได้พักฟ้ืน เพ่ือคืนความสวยงาม 
ความสมดุลตามธรรมชาติ ขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีโอกาสปรับปรุง ซ่อมแซมร้านอาหารไว้รองรับ
นักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/487843)
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๒ เข่ือนหลัก ปริมาณน  ากักเก็บเหลอืน้อย 

เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อ้านวยการส้านักงานโครงการ
ชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่า หลังจากจังหวัดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓ 
จ้านวน ๑๙ ต้าบล ๑๘๖ หมู่บ้าน ๔ อ้าเภอ ได้แก่ อ. สันป่าตอง ฮอด แม่อาย และเชียงดาว ทางส้านักงาน
ชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ และโครงการชลประทานเชียงใหม่วางแผนรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบไว้แล้ว โดยเฉพาะนอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน เบื้องต้นส่งรถบรรทุกน้้าไปในบางพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนที่
ได้รับผลกระทบมีน้้าอุปโภคบริโภค ส่วนภาคการเกษตรต้องย้้าขอความร่วมมือลดการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้้ามาก 
และช่วงนี้เป็นช่วงปลายของฤดูร้อน ก่อนจะเข้าสู่ฤดูฝน แต่ถ้าฝนทิ้งช่วงก็ต้องรับมือไว้เช่นกัน เขื่อนใหญ่ ๒ แห่ง
ของ จ. เชียงใหม่มีปริมาณน้้าเหลือน้อย เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ ความจุ ๒๖๕ ล้าน ลบ.ม. 
ปริมาณน้้าอยู่ที่ ๔๖ ล้าน ลบ.ม. หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีปริมาณน้้า ๑๔๖ ล้าน ลบ.ม. ส่วนเขื่อน
แม่กวงอุดมธารา อ. ดอยสะเก็ด ความจุ ๒๖๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้้าอยู่ที่ ๖๐ ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ ๒๓ 
ดังนั้นการบริหารจัดการน้้าจึงต้องระวัง และให้เป็นประโยชน์คุ้มค่าที่สุด 

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e9eab5ce3f8e40af84345a2)


