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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : ชาวบ้านปลูกต้นไม้เขือ่นล าแชะเพ่ิมพื้นที่ป่า
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓   รายการ 

ศรีสะเกษ : ศรีสะเกษยึดไม้เถื่อนชายแดนเขมรมูลค่ากว่า ๒ ล้าน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

พังงา : อุดมสมบูรณ์ เผยคลิป “โลมาปากขวด” กว่า ๑๐๐ ตัว แหวกว่ายทะเล 
จ. พังงา (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

สมุทรสาคร : เศร้า! พบซาก “โลมาหัวบาตร” เพศผู้เกยต้ืน
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒  รายการ

สิงห์บุรี : พายุฤดูร้อนพัดถล่ม “สิงห์บุรี” บ้านเรือนพังเสียหายกว่า ๓๐ หลังคา
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์
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อุดมสมบูรณ์ เผยคลิป “โลมาปากขวด” กว่า ๑๐๐ ตัว แหวกว่ายทะเล จ. พังงา

เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน” ได้ออกมา
โพสต์คลิปวิดีโอน่าตื่นใจ ความยาวกว่า ๑ นาที เผยให้เห็นฝูงโลมาปากขวดกว่า ๑๐๐ ตัว ว่ายอยู่ใกล้
กับเกาะบอน ต. เกาะพระทอง อ. คุระบุรี จ. พังงา โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า “เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. 
๖๓ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันได้ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เส้นทาง
เกาะตาชัย - เกาะเมียง ทั้งนี้  ขณะลาดตระเวนได้พบโลมาปากขวดราวหนึ่งร้อยตัวได้ รวมตัว
ว่ายน้้าด้านทิศตะวันตกใกล้เกาะบอนของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จึงได้เข้าท้าการตรวจสอบ
ซึ่งขณะตรวจสอบพบว่า โลมาปากขวดฝูงดังกล่าวได้ท้าการปิดล้อมเรืออุทยาน และไม่ได้มีการแสดง
อาการเกรงกลัวเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด โดยมีพฤติกรรมยียวนด้วยการว่ายน้้าหลอกล่อ อีกทั้งยังมีการ
กระโดดลอยหน้าลอยตาท้าทายเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงได้ท้าการบันทึกภาพและวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ อุทยานได้เข้มงวด และเพิ่มระยะเวลาในการลาดตระเวนหลังจากนี้ เนื่องจากเกรงว่าการกระท้า
ของโลมาปากขวดอาจท้าให้เกิดการลอกเลียนแบบของปลากระเบนราหูและฉลามวาฬได”้

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000046627)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ศรีสะเกษยึดไม้เถื่อนชายแดนเขมรมูลค่ากว่า ๒ ล้าน

เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณป่าทางทิศใต้บ้านแซรไปรในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยศาลา ทับซ้อนเขตป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี “ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา” ท้องที่ ต. ไพรพัฒนา 
อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ ห่างจากชายแดนไทย - กัมพูชา ประมาณ ๕ กม. นายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ได้น้าก้าลังเจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์ป่าที่ ๒ ชุดลาดตระเวน Smart Patrol 
ห้วยศาลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารร้อย ร.๑๖๓๓ กองร้อยทหารพรานที่ ๒๓๐๑ เข้าท้าการตรวจยึดไม้ชิงชัน 
จ้านวน ๙ ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร ๐.๕๕ ลบ.ม. โดยไม่ได้ตัวผู้กระท้าผิด เป็นการขยายผลต่อเนื่องมาจาก
คดีที่ได้มีการจับกุมชาวกัมพูชา จ้านวน ๑ คน พร้อมด้วยไม้ชิงชันของกลางจ้านวนหนึ่งไปแล้ว เมื่อวันที่
๓ พ.ค. ๖๓ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันแบกล้าเลียงไม้ชิงชันขนาดใหญ่ จ้านวน ๙ ท่อนออกจากที่เกิดเหตุ
ด้วยความยากล้าบากมาก เนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเป็นป่าทึบ และจะต้องระมัดระวังการลอบโจมตี
ของกองก้าลังไม่ทราบฝ่ายที่แอบลักลอบเข้ามาตัดไม้มีค่าในเขตแดนไทยอีกด้วย

นายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. 
๖๓ ตนและคณะเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารได้ร่วมกันจับกุม
ชาวกัมพูชา จ้านวน ๑ คน ที่ลักลอบเข้ามาตัดไม้บริเวณนี้ และจากการสอบสวนขยายผลทราบว่า มีชาว
กัมพูชาเข้ามาลอบตัดไม้ครั้งนี้ จ้านวน ๑๓ คน มีคนไทยเป็นคนน้าทาง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าท้าการจับกุม 
กลุ่มคนร้ายได้พากันวิ่งหลบหนีเข้าไปในเขตประเทศเพ่ือนบ้าน จากการตรวจสอบพบว่า มีไม้ชิงชันซุกซ่อน
อยู่บริเวณนี้ จึงได้วางก้าลังเพ่ือดักซุ่มคนร้ายที่จะกลับมาเอาไม้ที่ตัดไว้ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยศาลา กล่าวต่อไปว่า จากการดักซุ่มตลอดคืนไม่พบคนร้ายเข้ามาขนเอาไม้ชิงชันที่ตัดไว้แต่อย่าง ใด
จึงได้เข้าท้าการตรวจยึดไม้ชิงชัน จ้านวน ๙ ท่อน พร้อมด้วยอุปกรณ์เสพยาไอซแ์ละเสพยาบ้า เลื่อยจ้านวน 
๑ ปื้น ซึ่งไม้ชิงชันทั้งหมดหากส่งไปขายต่างประเทศจะมีมูลค่าประมาณ ๒ ล้านบาท โดยขณะนี้ไม้ชิงชัน
มีการออเดอร์เข้ามาทางประเทศเพ่ือนบ้านจ้านวนมาก

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_665068)
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ชาวบ้านปลูกต้นไมเ้ข่ือนล าแชะเพิ่มพื้นที่ป่า

เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาล้าแชะ น้าเจ้าหน้าที่ชลประทาน ปลูกต้นไม้กว่า ๑๐๐ ต้น ลงบนพ้ืนที่รอบเขื่อนล้าแชะ อ. ครบุรี 
จ. นครราชสีมา เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ๖ พ.ค. ๖๓ ที่ก้าลังจะมาถึง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้า
ล้าธาร ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเพ่ือกระตุ้นจิตส้านึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ได้เห็นถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ที่จะช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งปัญหาภัยแล้ง ปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองในอากาศจากไฟป่า 
เป็นต้น ส้าหรับเขื่อนล้าแชะ ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งติดต่อกันหลายปี ล่าสุด ปริมาณน้้าดิบภายใน
เขื่อนลดระดับลงต่้าสุดในรอบ ๒๑ ปีนับตั้งแต่เปิดใช้เขื่อนมา เนื่องจากปริมาณน้้าที่ไหลลงสู่เขื่อนในปี
ทีผ่่านมา ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยถึงเท่าตัว อีกทั้งยังมีสภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานจนถึงปัจจุบัน เพราะสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลง ท้าให้ปัจจุบัน เขื่อนล้าแชะมีปริมาณน้้าดิบเหลืออยู่ที่ ๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ
ทั้งหมดที่ ๒๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๕ ของความจุทั้งหมด แต่มีปริมาณน้้าใช้การได้จริงเพียง 
๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๓ ของความจุ

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_664740)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เศร้า! พบซาก “โลมาหัวบาตร” เพศผู้เกยตื้น

เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยศูนย์วิจัย ทช. 
อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก รับแจ้งจากชานเลรสีอร์ทว่า พบซากโลมาเกยตื้นบริเวณ ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมือง 
จ. สมุทรสาคร ผลการตรวจสอบพบ เป็นโลมาหัวบาตรหลังเรียบ เพศผู้ ยาว ๕๕ ซม. น้้าหนักประมาณ ๓ กก. 
สภาพซากเริ่มเน่า ผลชันสูตรพบบาดแผลที่ผิวหนังภายนอกจากการเกยตื้น สะดือยังไม่ปิดสนิทดี มีรอยช้้า
คั่งเลือดบริเวณคอเล็กน้อย เนื้อเยื่อไขมันมีสีเหลืองผิดปกติ เกิดจากการท้างานของตับที่ผิดปกติ แต่ไม่สามารถ
เก็บชิ้นเนื้อตับไปตรวจวิเคราะห์ได้ เนื่องจากสภาพตับเน่า ไม่พบอาหารในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ทดสอบ
การลอยน้้าพบว่าปอดลอยน้้า สาเหตุการตายเกิดจากสาเหตุธรรมชาติ ความอ่อนแอแรกเกิดร่วมกับความผิดปกติ
ของร่างกาย

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/490660)
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พายุฤดูร้อนพัดถล่ม “สงิห์บุร”ี บ้านเรือนพังเสียหายกว่า ๓๐ หลังคา

เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไดเ้กิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มในหลายพื้นท่ีของ จ. สิงห์บุรี ฝนตก
ฟ้าผ่าอยู่เป็นเวลาเกือบ ๒ ชั่วโมง โดยเฉพาะหมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ต. ต้นโพธิ์ และ หมู่ที่ ๑ ต. บางกระบือ
เขตเมืองสิงห์บุรีได้รับความเสียหายอย่างหนัก บ้านเรือนประชาชนหลังคาเปิด ท้าให้ไม่มีที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะ
บ้านนางละออ โพธิยา บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๕ ต. ต้นโพธิ์ ฟ้าผ่าต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้าน พร้อมจักรยานยนต์
เสียหายอีก ๓ คัน อีกทั้งยังมีเสาไฟฟ้าหักและโค่นล้มหลายสิบต้น ท้าให้เกิดไฟฟ้าดับ สัญญาณไฟจราจรตาม
แยกต่างๆ ใช้การไม่ได้ และยังมีเพิงร้านค้าเสียหายอีกหลายร้าน แถมยังมีลูกเห็บตกหนักอีกด้วย ส้าหรับบ้านที่
พังเสียหายจนไม่สามารถอยู่ได้นั้น เบื้องต้นแก้ไขปัญหาด้วยการไปอาศัยอยู่บ้านญาติก่อน ในขณะเดียวกันทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่ทีไ่ด้รับความเสียหาย ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือ
ต่อไป

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/490742)


