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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑  รายการ                 

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓  รายการ

เชียงใหม่ : ฝนตกหนัก! ดอยอินทนนท์น  าฝุ่นแดงไหลแรง
(ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์)

ลพบุรี : ภัยแล้งขยายวงกว้าง เขื่อนป่าสักชลสทิธิ์เหลือน  าอยู่ไม่ถึงร้อยละ ๑๕ ของความจุ
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

นครราชสีมา : ฮือฮา! พบปราสาทห้วยแคนอายุร่วมพันปีสภาพสมบูรณ์
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

สุราษฎร์ธานี : ทหารและชุดพยัคฆ์ไพรยึดต้นเทียนทะเลเกาะสมุย 
ส่งขายนักเล่นบอนไซตามใบสั่ง (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

ตราด : เผยภาพ “ฝูงโลมาอิรวดี ๑๐ ตัว” สัตว์ใกล้สูญพันธุ์โผล่ว่ายน  า
ทีเ่กาะช้างสนุกสนาน (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)
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ฝนตกหนัก! ดอยอินทนนท์น  าฝุ่นแดงไหลแรง

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนัก
ในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะในเขตเมืองเชียงใหม่ จนท้าให้ในเขตเมืองเชียงใหม่ บริเวณย่านสันติธรรม 
ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ได้เกิดลูกเห็บตกลงมาประมาณ ๕ นาที พร้อมกับสายฝนที่ตกลง
มาอย่างหนักและมีกระแสลมพัดกระโชกแรง ซึ่งฝนตกเป็นระลอกแรงสลับเบา ก่อนจะเริ่มตกต่อเนื่องในช่วง
ค่้าไปจนถึงเช้า ทุกพ้ืนที่หลายอ้าเภอของ จ. เชียงใหม่ ล่าสุดเช้าวันนี้ (๒๖ เม.ย. ๖๓) น้้าป่าไหลแรง
สีแดงขุ่นลงมาจากดอยอินทนนท์ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ลงตามล้าน้้าสาขาต่างๆ ของดอยอินทนนท์ 
ผ่านน้้าตกแม่กลางลงมา ไหลลงสู่ล้าน้้าแม่กลาง กระแสน้้าเริ่มไหลแรงมากขึ้นหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
บนดอยอินทนนท์ ขณะที่ล้าน้้าแม่หอย ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ มีกระแสน้้าสีแดงขุ่นไหลแรง
ลงมา ซึ่งน้้าทั้งหมดจะไหลรวมกันลงน้้าแม่กลางก่อนจะผ่านตัว อ. จอมทอง ไหลลงต่อลงสู่แม่น้้าปิง เบื้องต้น
ยังไม่มีการแจ้งเตือนประชาชนจากมวลน้้าก้อนนี้ที่ไหลจากยอดดอยลงมาว่าจะเกิดผลกระทบน้้าป่าไหลหลาก

ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เผยว่า ภาคเหนือในช่วงวันที่ ๒๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๓ อากาศร้อนกับ
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๑๐ - ๓๐ หย่อมความกดอากาศต่้าเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
ส่งผลท้าให้บริเวณประเทศไทยตอบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดน้า
ความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ท้าให้
บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพ้ืนที่

ที่มา : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์
(https://www.tnnthailand.com/content/37756)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ภัยแล้งขยายวงกว้าง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เหลือน  าอยู่ไม่ถงึร้อยละ ๑๕ ของความจุ

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งอันเกิดจากฝนตกน้อย ท้าให้หลายพ้ืนที่
ต้องประสบภัยแล้ง ไม่มีน้้าเพียงพอต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ต. หนองบัว อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี ในช่วงฤดูฝนของปีที่ผ่านมา มีปริมาณฝนน้อยกว่าที่คาดการณ์ ค่าเฉลี่ย
ปริมาณต่้าสุด นับตั้งแต่มีการก่อสร้างเขื่อน ส่งผลให้ปริมาณน้้ากักเก็บน้อยลงตามไปด้วย ปัจจุบันปริมาณน้้า
ล่าสุดเช้าวันนี้ (๒๖ เม.ย. ๖๓) มีปริมาณน้้าเหลืออยู่เพียง ๑๓๙.๑๖ ล้านลูกบาศก์เมตร จากระดับกักเก็บสูงสุด
ที่ ๙๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ ๑๔.๕๐ ของความจุ โดยมีปริมาณน้้าไหลเข้าเขื่อนมาเพียง
เล็กน้อย แต่เขื่อนยังมีความจ้าเป็นต้องปล่อยน้้าเฉลี่ยวันละ ๘ แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยเปิดประตูระบาย
น้้าเพียงบานเดียว จากทั้งหมด ๗ บาน เพ่ือเป็นการรักษาระบบนิเวศน์และส้าหรับผลิตน้้าประปาเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และยังคงต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดน้้า และปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อย เพ่ือเก็บ
น้้าไว้ส้าหรับอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้

ขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ศบภ.นสศ.) ยังคงให้การสนับสนุน
รถยนต์บรรทุกน้้าขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร และ ๑๐,๐๐๐ ลิตร พร้อมทั้งจัดก้าลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราท้า
ความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” จากกองพลรบพิเศษที่ ๑ และกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ สลับผลัดเปลี่ยนกันไปรับน้้าสะอาดจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี และสาขาอ้าเภอ
บ้านหมี่ ออกแจกจ่ายน้้าให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง น้้าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต
น้้ าประปาหมู่บ้ าน โดยเฉพาะใน พ้ืนที่  ต .  ดงพลับ หนองเต่ า หนองทรายขาว อ .  บ้านหมี่ และ
ต. นิคมสร้างตนเอง อ. เมืองลพบุรี อย่างต่อเนื่องตลอดทุกสัปดาห์ในช่วงหน้าแล้ง เพ่ือเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก ในโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัย
แล้ง” ประจ้าปี ๒๕๖๓ ไปจนกว่าจะสิ้นสุดสถานการณ์ภัยแล้งอีกด้วย

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200426105635131)
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ฮือฮา! พบปราสาทห้วยแคนอายุร่วมพันปีสภาพสมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๑ ต. ห้วยแคน อ. ห้วยแถลง 
จ. นครราชสีมา ได้ร่วมกันอนุรักษ์โบราณสถานปราสาทห้วยแคน เพ่ือปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณคดี ซึ่งปราสาทแห่งนี้เป็นโบราณสถานขนาดเล็กที่สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง มีจ้านวน ๒ หลัง
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูทางเข้าด้านหน้าเพียงประตูเดียว ผนังทางทิศใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่าง 
ส่วนผนังทางทิศเหนือก่อปิดทึบ ถือได้ว่าเป็นโบราณสถานในราชอาณาจักรเขมรโบราณสมัยพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ ๗ โปรดให้สร้างขึ้นตามเส้นทางส้าคัญๆ ทั่วราชอาณาจักรของพระองค์ โดยปราสาทห้วยแคนแห่งนี้ 
ถือเป็นศาสนสถานพุทธลัทธิมหายาน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยแคน ต. ห้วยแคน อ. ห้วยแถลง 
จ. นครราชสีมา ชาวบ้านต้าบลห้วยแคนจะมีการบวงสรวงเป็นประจ้าทุกปี เพ่ือความอยู่ เย็นเป็น สุข
ของชาวบ้าน มีการนิมนต์เลี้ยงเพลพระและจุดบั้งไฟ จะท้าการบวงสรวงประมาณเดือน ๕ ของทุกปี ตามความ
เชื่อที่เคยสืบทอดกันมานาน 

ล่าสุด ทางส้านักศิลปากรที่ ๑๐ จ. นครราชสีมา เตรียมบูรณะซ่อมแซมให้ปราสาทห้วยแคนแห่งนี้ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาทางโบราณคดี เนื่องจากมีต้นไม้ขนาดใหญ่อายุหลายพันปีสวยงามเด่นสง่า
อยู่ตรงซุ้มประตูทางเข้าประสาทห้วยแคน และองค์ปราสาทยังมีความสมบูรณ์ เป็นที่น่าศึกษาเรียนรู้และพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีท่ีขึ้นชื่อของ จ. นครราชสีมาต่อไป

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_658205)
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ทหารและชุดพยัคฆ์ไพรยึดต้นเทียนทะเลเกาะสมุย ส่งขายนักเล่นบอนไซตามใบสั่ง

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย . ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ . อดุลย์ พรหมบุตร หัวหน้าชุดปราบปราม
กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ พ้ืนที่เกาะสมุย ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปราม
พิเศษพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ น้าก้าลังลงพื้นที่เกาะมัดหลัง หมู่ที่ ๒ ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี เพ่ือ
ตรวจสอบและเก็บหลักฐานการบุกรุกตัดไม้ท้าลายป่า และท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล  หลั งจากมีการสืบทราบมาว่ า  มีกลุ่ มขบวนการเข้ ามาลักลอบตัดต้น เทียนทะเล เ พ่ือ น้ า
ตอไม้ส่งขายต่อให้กับกลุ่มนักเล่นบอนไซ โดยก้าลังเจ้าหน้าที่ต้องนั่งเรือหางยาว เพ่ือเข้าไปที่เกาะมัดหลัง ที่อยู่
ห่างจากเกาะสมุยประมาณ ๑ ไมล์ทะเล บนเกาะไม่มีคนอยู่อาศัย จากการเดินส้ารวจพบว่า ต้นเทียนทะเลที่
ขึ้นอยู่รอบเกาะ ทั้งต้นขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ถูกตัดล้าต้นและกิ่ง เป็นจ้านวนมาก บางต้นยังมีร่องรอยบาก
ไว้เพ่ือรอการมาตัดภายหลัง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบจุดพักแรม และร่องรอยการก่อกองไฟ ซึ่งคาดว่าจะ
เป็นที่พักของขบวนการลักลอบมาตัดไม้เทียนทะเล ที่อาศัยในช่วงเวลากลางคืน เข้ามาตัดและขนไม้เทียนทะเล
ทางเรือมาขึ้นฝั่งที่เกาะสมุย ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบหาตัวผู้กระท้าความผิดมาด้าเนินคดี

ส้าหรับไม้เทียนทะเลเป็นราชาแห่งบอนไซ เป็นที่นิยมของนักเล่นมืออาชีพ มีการซื้อขายตาม ใบสั่ง
และโพสต์ขายทางเฟซบุ๊ก มีราคาแพง ตั้งแต่หลักพัน หลักหมื่น บางอันราคาถึงหลักแสนก็มี ผู้ที่ลักลอบตัดไม้
เทียนทะเลจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๗๒ ตรี “ฐาน บุกรุก แผ้วถาง 
หรือกระท้าการใดๆ อันเป็นการท้าลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองท้าประโยชน์ เพ่ือตนเองหรือผู้ อ่ืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” และ “ฐาน เข้าไปยึดถือ ครอบครอง แผ้วถาง หรือกระท้าการ
ด้วยประการใดๆ ให้เป็นการท้าลายหรือท้าให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน หรือที่ทราย อันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากร
ในที่ดิน” ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๙ (๑)

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/488993)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“ฝูงโลมาอิรวดี ๑๐ ตัว” สัตว์ใกล้สูญพันธุ์โผล่ว่ายน  าที่เกาะช้างสนุกสนาน

เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๔ จังหวัด
ตราด” ได้เปิดเผยหลังพบ ฝูงโลมาอิรวดี (หัวบาตร) สัตว์ใกล้สูญพันธุ์โผล่ว่ายน้้าที่เกาะช้าง อย่างสนุกสนาน 
ช่วงปิดการท่องเที่ยว บ่งชี้ความสมบูรณ์ของทะเลมากขึ้น โดยระบุว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อุทยานแห่งชาติปิดการท่องเที่ยวทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลที่ ๔ จังหวัดตราด ได้ออกส้ารวจประเมินสถานภาพพะยูนและส้ารวจสัตว์ทะเลหายาก 
บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง โดยการเฝ้าสังเกตทางเรือ และการบินโดรน (อากาศยานไร้คนขับ) ระหว่าง
วันที่ ๑๗ - ๒๔ เม.ย. ๖๓ จากการส้ารวจครั้งนี้ พบโลมาชนิดอิรวดี จ้านวน ๑๐ ตัว บริเวณเกาะกระบุง อยู่ทาง
ทิศตะวันออกของเกาะช้าง ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลได้เป็นอย่างดี ระบุย้้า
ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตส้านึกในการอนุรักษ์ท้องทะเลไปด้วยกัน

ทั้งนี้ โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตร มีครีบหลัง Irrawaddy Dolphin เป็นสัตว์ที่หน้าตาแปลกตา 
รูปร่างหน้าตาคล้ายโลมาทั่วไป แต่มีลักษณะเด่น คือ หัวที่มนกลมคล้ายบาตรพระ ล้าตัวสีเทาเข้ม แต่บางตัว
อาจมีสีอ่อนกว่า ตามีขนาดเล็ก ปากอยู่ด้านล่าง ครีบข้างล้าตัวแผ่กว้างเป็นรูปสามเหลี่ยม ครีบบนมีขนาดเล็ก
มาก มีรูปทรงแบนและบางคล้ายเคียว มีการอาศัยอยู่กระจายอย่างกว้างขวางในมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทร
อินเดีย และอ่าวไทย มักพบขณะเข้ามาหากินอยู่ในแหล่งน้้ากร่อยและทะเลสาบหรือน้้าจืด เช่น บริเวณปาก
แม่น้้า เป็นต้น โลมาอิรวดีบางกลุ่มอาจเข้ามาอาศัยอยู่ในแม่น้้าสายใหญ่ๆ ด้วย เช่น แม่น้้าโขง และทะเลสาบ
เขมร เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ มีรายงานว่า พบอยู่ในแม่น้้าเจ้าพระยา และเคยมีผู้จับได้ที่คลองรังสิต ในเขต
ปริมณฑลของกรุงเทพมหานครด้วย

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000043628)


