
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : ปริมาณน  า ๔ เขื่อนหลักโคราชยังวิกฤต
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ รายการ

สระแก้ว : เจ้าหน้าทีเ่ฝ้าติดตามช้างสีดอกลับเข้าป่าเขาอ่างฤาไน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : จ่อแจ้งความหาคนยิงช้างป่าอุทยานฯ กุยบุรีล้ม 
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

เลย : เผยภาพทุ่งหญ้าป่าสนบนยอดภูกระดึงหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่า 
(ข้อมูล : สนุกดอทคอมออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ่อแจ้งความหาคนยิงช้างป่าอุทยานฯ กุยบุรีล้ม 

เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรักพงษ์ บุญย่อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ. สามร้อยยอด โดยเตรียมน้าหลักฐาน
ภาพถ่ายช้างป่า พิกัดจุดเกิดเหตุ แผนที่ภาพถ่าย และรายละเอียดอ่ืนๆ เพ่ือประกอบแจ้งความ
ร้องทุกข์หาผู้กระท้าผิด กรณีช้างป่าเพศผู้อายุประมาณ ๕ ปี นอนล้มเจ็บอยู่ในสวนขนุนของชาวบ้าน
หนองแก หมู่ ๗ ต. ไร่ใหม่ อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ที่ผ่านมา 
ต่อมาสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเข้ารักษาช้างป่าตัวดังกล่าว จนกระทั่ง
เวลา ๑๗.๒๐ น. ช้างป่าล้มลง 

ทีมสัตวแพทย์กรมอุทยานฯ ร่วมกันผ่าซากช้างพบว่า มีหัวกระสุนลูกซองเบอร์ ๑๒ จ้านวน 
๒ หัวที่บั้นท้าย และพบรอยกระสุนปืนทะลุเข้าล้าไส้ใหญ่ ท้าให้มีอาการติดเชื้ออย่าง รุนแรง
คาดว่าเกิดจากการอักเสบของแผลจากกระสุนปืน ท้าให้ติดเชื้อจนท้าให้ช้างล้มลงดังกล่าว หัวกระสุน
ที่พบในตัวช้าง ทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมอบให้พนักงานสอบสวนเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือมอบให้
ต้ารวจนิติวิทยาศาสตร์จังหวัด ส่งตรวจสอบกับกองพิสูจน์หลักฐานภาค ๗ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่
ชุดสืบสวนได้ออกหาข่าวในพ้ืนที่ เพ่ือหาผู้กระท้าผิด และพนักงานสอบสวนเตรียมเรียกบุคคล
ทีเ่กี่ยวข้องมาสอบหาที่มาของกระสุนปืน เพ่ือติดตามหาตัวคนยิงช้างป่ามาด้าเนินคดีตามกฎหมาย

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5ed499d7e3f8e40944f3c0)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามช้างสีดอกลบัเข้าป่าเขาอ่างฤาไน

เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
ตามรอยช้างสีดอตัวนี้พบว่า หลังจากพบร่องรอยในพ้ืนที่ ต. โนนหมากเค็ง อ. วัฒนานคร จ. สระแก้ว 
ช้างสีดอตัวนี้มุ่งหน้าผ่าน ต. ห้วยโจดผ่านบ้านทุ่งพระ บ้านหนองนกกระเรียน ต. ท่าเกษม 
ข้ามทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ บริเวณสะพานคลองสามสิบ ต. เขาฉกรรจ์ ข้ามคลองพระสทึง 
มุ่งหน้าไป ต. หนองหว้า อ. เขาฉกรรจ์ ซึ่งเหลือระยะทางอีกประมาณ ๒๕ กม. เท่านั้น ก็จะกลับเข้า
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จากพฤติกรรมการเดินหากินของช้างสีดอตัวนี้พบว่า เดินหากิน
ลักษณะเป็นวงกลม เพราะจากร่องรอยที่พบล่าสุด ก้าลังมุ่งหน้ากลับป่าเขาอ่างฤาไน ส่วนความกังวล
ของชาวบ้านที่ช้างสีดออาจจะกลับเข้าไปในเมือง ตามธรรมชาติของช้างป่า โดยเฉพาะช้างสีดอตัวนี้ 
ก้าลังกลับเข้าป่า แต่หากจะกลับมาอีกก็น่าจะเป็นอีก ๓ หรือ ๕ เดือนข้างหน้า 

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/regional/194336)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เผยภาพทุ่งหญ้าป่าสนบนยอดภูกระดงึหลงัเกิดเหตไุฟไหม ้

เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ทุ่งหญ้าป่าสนบนยอดดอย
ภูกระดึง จ. เลยเมื่อช่วงเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายต่อพ้ืนที่ป่าถึง ๓,๔๐๐ ไร่ 
ทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจึงปิดพื้นที่เพื่อฟื้นฟูป่าเป็นเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๓
ซึ่งการปล่อยให้ธรรมชาติได้พักฟ้ืนอย่างเต็มที่ เป็นหนทางที่ได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดี การฟ้ืน ตัว
ของทุ่งหญ้าป่าสนบนยอดดอยภูกระดึงในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนจะฟ้ืนตัวกลับมาได้เร็ว พ้ืนที่ที่เคยถูก
ไฟไหม้เป็นเถ้าตอตะโกถูกถมทับด้วยสีเขียวสบายตา ต้นไม้ใบหญ้าเริ่มผุดดอกออกผลขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 

ที่มา: สนุกดอทคอมออนไลน์
(https://sanook.com/travel/1421303)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ปริมาณน  า ๔ เข่ือนหลักโคราชยังวิกฤต

เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งใน จ. นครราชสีมายังวิกฤต แม้ว่า
จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ปริมาณน้้าที่ไหลลงอ่างเก็บน้้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดยังมีน้อย 
โดยล่าสุดอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ ๔ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้้าล้าตะคอง มีปริมาตรน้้าเหลืออยู่ที่ ๙๐.๒๕ 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๒๘ .๗๐ เป็นน้้าใช้การได้เพียง ๖๗ .๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรื อร้ อยละ  ๒๓ .๑๕ ขณะที่ อ่ า ง เก็บน้้ า ล้ าพระเพลิ ง  มีปริมาตรน้้ า เหลื ออยู่ ที่  ๑๒ .๗๗ 
ล้านลูกบาศก์ เมตร หรือร้อยละ ๘ .๒๔ เป็นน้้าใช้การได้ เพียง ๑๒ .๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ ๗.๘๑ ส่วนอ่างเก็บน้้ามูลบน ปริมาตรน้้าเหลืออยู่ที่  ๒๕.๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ ๑๘.๑๔ เป็นน้้าใช้การได้เพียง ๑๘.๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๓.๘๖ 
และอ่างเก็บน้้าล้าแชะ มีปริมาตรน้้าเหลืออยู่ที่ ๓๙.๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๔.๒๕ 
เป็นน้้าใช้การได้เพียง ๓๒.๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๒.๐๑ ส้าหรับอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง 
๒๓ อ่าง เหลือน้้ารวม ๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๗.๘๒ เป็นน้้าใช้การได้ ๓๔.๖๒ 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๑.๓๑ ท้าให้ปริมาตรน้้าภาพรวมอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ ๔ แห่ง 
อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง ๒๓ แห่ง รวมเหลือน้้า ๒๒๖.๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๘.๖๔ 
เป็นน้้าใช้การได้เพียง ๑๖๔.๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๔.๒๙ ซึ่งโครงการชลประทาน
นครราชสีมาเปิดเผยว่า ปริมาณฝนที่ตกในพ้ืนที่ จ . นครราชสีมาตั้งแต่ปลายปี ๖๒ จนเข้าปี ๖๓ 
ต้่ากว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๓๐

(ต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ปริมาณน  า ๔ เข่ือนหลักโคราชยังวิกฤต (ต่อ)

ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในฤดูฝนปีนี้ว่า จ. นครราชสีมาจะมีฝนตก
ค่าเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ ๑,๑๗๐ มม. แต่อาจมีฝนทิ้งช่วงปลายเดือน มิ.ย. ถึงกลางเดือน ก.ค. ๖๓ 
จึงประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้ติดตามข่าวสารข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพราะในช่วงฝนทิ้งช่วง 
พ้ืนที่เกษตรเขตชลประทานต้องใช้น้้าจากอ่างเก็บน้้ามาเสริม เพ่ือให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกทดแทน
ช่วงที่ฝนที่หายไป หากภายใน ๒ เดือนเกิดฝนทิ้งช่วงตามที่คาดการณ์ไว้ในช่วงปลายเดือน มิ .ย. 
ถึงกลางเดือน ก.ค. ๖๓ ชาวโคราชต้องล้าบากแน่ เพราะปริมาณฝนตกสะสมตั้งแต่ต้นปี ๖๓ 
อยู่ที่ ๒๓๓.๔ มม. หรือร้อยละ ๒๒.๕๐ แต่มีน้้าไหลเข้าอ่างฯ แค่ ๔๓.๗๙ ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_689033)


