
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ 

นครราชสีมา : โคราชแล้งหนักชาวบ้านขาดน  าใช้ ๒๐๐ หลัง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

นครสวรรค์ : ฝูงวัวแดงเริงร่าท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

กทม. : ข่าวดี! ๓ วันนี  กทม. - ทุกภาคท่ัวไทยอากาศดีมาก
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ล าปาง : ขนของหนีน  าป่าดอยขนุตาลหลากท่วมกลางดึก
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝูงวัวแดงเริงร่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ 
(นครสวรรค์) กล่าวว่า จากภาพตามคลิปวิดีโอที่ตั้งกล้องดักถ่ายไว้ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และได้ข้อมูลเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ สามารถน้าข้อมูลไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และที่อ่ืนๆ ต่อไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมี พ้ืนที่
กว้างกว่า ๑ ล้าน ๗ แสนไร่ เป็นผืนป่าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชนิด จ้านวน 
และปริมาณของสัตว์ป่า คือ แหล่งอาหาร โดยเฉพาะหญ้า ถือเป็นอาหารหลักของสัตว์ป่าจ้าพวกสัตว์กีบ เช่น 
กวางป่า กระทิง วัวแดง เป็นต้น เพ่ือให้เกิดแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ให้สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๑๒ (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดท้าโครงการปรับปรุง
แหล่งอาหารสัตว์กีบโดยวิธีการชิงเผาขึ้น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เลือกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม คือ 
เป็นทุ่งหญ้าเก่า ไม่มีต้นไม้ใหญ่ มีปริมาณเชื้อเพลิงสะสมไม่มากนัก เพ่ือจัดการฟ้ืนฟูเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า 
มีเนื้อที่ประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ จัดการโดยท้าแนวกันไฟ ลดปริมาณเชื้อเพลิงในจุดเสี่ยง และชิงเผาอย่างมีแบบแผน 
ควบคุมโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ดับไฟครบมือ ควบคุมไฟไม่ให้รุนแรง และไม่ให้ลามออกนอกพ้ืนที่เป้าหมาย 
ผลทีต่ามมาหลังท้าการชิงเผาอย่างมีแบบแผนภายใต้การควบคุมดังกล่าวเมื่อต้นเดือน เม.ย ๖๓ พบว่า เมื่อปลาย
เดือน เม .ย ๖๓ มีฝนตกลงมาหลั งท้าการชิ ง เผา  ท้ า ให้ พ้ืนที่มีหญ้าแตกใบอ่อนเขียวขึ้น กระจาย
เป็นวงกว้าง เกิดเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่พบฝูงวัวแดงจ้านวนมากหากินหญ้าอ่อนกันอย่างอ่ิมท้อง 
หลังจากในช่วงแล้งที่ผ่านมา ฝูงวัวแดงประทังชีวิตด้วยการแทะเล็มเปลือกต้นไม้ชนิดต่างๆ เป็นอาหาร
มาร่วม ๔ เดือน

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/travel/detail/9630000049334)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ขนของหนีน  าป่าดอยขุนตาลหลากทว่มกลางดกึ

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางทิวาพรรณ แซ่ลินวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านปางปงปางทราย 
หมู่ที่ ๙ ต. เวียงตาล อ. ห้างฉัตร จ. ล้าปาง เปิดเผยว่า ฝนตกหนัก ท้าให้น้้าป่าไหลหลากมาตามล้าห้วยแม่ตาล 
และเอ่อท่วมฉับพลัน บ้านเรือนริมฝั่งของหมู่บ้านปางปงปางทราย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
ถูกน้้าท่วมกว่า ๒๐ หลังคาเรือน ระดับน้้าสูง ๑ ม. ชาวบ้านรีบเก็บสิ่งของขึ้นบนที่สูง หลังจากฝนหยุดตก 
ระดับน้้าได้ลดลง แต่สภาพพ้ืนที่เต็มไปด้วยคราบดินโคลนที่ถูกน้้าพัดพามา โดยเฉพาะถนนทางเข้าหมู่บ้าน 
บริเวณทางลอดใต้เส้นทางรถไฟมีกิ่งไม้ และเศษวัชพืชทับถมอยู่จ้านวนมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการส้ารวจพ้ืนที่
เพ่ิมเติม เพ่ือรายงานไปยังอ้าเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5eba1c45e3f8e40af944253f)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โคราชแล้งหนักชาวบ้านขาดน  าใช้ ๒๐๐ หลัง

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ. นครราชสีมา ส่งผลกระทบ
ต่อชาวบ้านในพ้ืนที่เป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะสระน้้าที่ใช้ผลิตน้้าประปา บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๘ ต. โนนรัง 
อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา ท้าให้ปริมาณน้้าดิบที่ใช้ผลิตน้้าประปาแห้งขอดจนหมด ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน
กว่า ๒๐๐ หลังคาเรือน ขาดแคลนน้้าใช้มาตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา เป็นระยะเวลานาน ๓ เดือนแล้ว

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_671589)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ข่าวดี! ๓ วันนี  กทม. - ทุกภาคทั่วไทยอากาศดีมาก

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ พบปริมาณ
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าระหว่าง ๔ – ๓๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง
ไมเ่กิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงระดับดี โดยเกือบทุกพ้ืนที่อยู่ในระดับ
ดีมาก ประชาชนทั่วไปสามารถท้ากิจกรรมกลางแจ้งได้ ซึ่งแต่ละภาคตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดังนี้ 
กทม. และปริมณฑล ๑๔ – ๓๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคเหนือ ๙ – ๒๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๕ – ๓๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาคกลางและตะวันตก ๑๑ – ๒๑ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ภาคตะวันออก ๔ – ๒๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และภาคใต้ ๖ – ๑๙ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร

ปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกพ้ืนที่ต่อเนื่องเป็นวันที่ ๓ มีปัจจัยมาจาก
สภาพอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้ สภาพอากาศมีลมกระโชกแรง พายุฝนฟ้าคะนอง และพ้ืนที่ส่วนมากมีการไหลเวียน 
และการยกตัวของอากาศดี ท้าให้ปริมาณฝุ่นละอองที่สะสมในอากาศลดลง ประกอบกับแหล่งก้าเนิดที่ลดลง 
ได้แก่ การเผาในที่โล่งจากไร่อ้อย ข้าวโพด นาข้าวที่หมดฤดูการเก็บเก่ียว จ้านวนยานพาหนะที่สัญจรบนท้องถนน
ใน กทม. ลดลง จากการทีร่ัฐบาลยังคงมีมาตรการการท้างานที่บ้าน ห้างร้านค้ายังไม่เปิด ประชาชนมีกิจกรรมลด
น้อยลง

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/292320)


