
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สุราษฎร์ธานี : พบแม่เต่ากระตัวเดียวขึ้นมาวางไข่รอบท่ี ๖ ในรอบ ๙ ปี
(ข้อมูล : โพสต์ทูเดย์ออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

นครราชสีมา : อ่างเก็บน้ าผลิตประปาบัวใหญ่โคราชแห้งขอด
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ปราจีนบุรี : พบฝูงช้างป่าเขาอ่างฤาไนที่ จ.ปราจีนบุรี
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

พิจิตร : เผยภาพมุมสูง แม่น้ ายมแห้งขอดจนเห็นผืนทราย
(ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบฝูงช้างป่าเขาอ่างฤาไนที่ จ. ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝูงช้างป่าเขาอ่างฤาไน อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา 
จ้านวน ๙ ตัว เข้ามาในพ้ืนที่ จ. ปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยโขลงแรกจ้านวน ๕ ตัว
เดินหากินในหมู่บ้านสามขา หมู่ที่ ๘ ต. ศรีมหาโพธิ อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี ส่วนช้าง ๔ ตัว 
อาจหากินจนหลงจากฝูง เข้ามาหากินในสวนปาล์มน้้ามัน และสวนผลไม้ของชาวบ้านที่บ้านหนองหอย
จากการใช้โดรนบินส้ารวจฝูงช้าง ๔ ตัวพบว่า เป็นช้างเพศผู้จ้านวน ๒ ตัว อายุประมาณ ๑๕ – ๒๐ ปี 
และอีก ๒ ตัว ไม่ทราบเพศ อายุประมาณ ๑๐ ปี ออกเดินหากินอย่างมีความสุขในบริเวณสวนปาล์ม
บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐ ต. ศรีมหาโพธิ ทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนเดินทาง
มาดูแลช้างป่าอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้ช้างป่าเข้ามาท้าลายทรัพย์สิน และบ้านเรือนประชาชน
ขณะเดียวกันด้าเนินการต้อนช้างป่ากลับเข้าพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนในช่วงเย็น
เนื่องจากช้างป่าจะต้องเดินข้ามถนนสาย ๓๕๙ เส้นสระแก้วตัดใหม่ ซึ่งเป็นถนน ๔ ช่องจราจร และ
มีปริมาณรถยนต์เป็นจ้านวนมาก

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/293303)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เผยภาพมุมสูง แม่น้ ายมแห้งขอดจนเห็นผืนทราย

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้้ายมตอนกลางที่ไหลผ่าน ๔ อ้าเภอของ จ. พิจิตร 
ได้แก่ อ. สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และโพทะเล ความยาว ๑๒๔ กม. โดยเฉพาะที่บริเวณ 
ต. ไผ่ท่าโพ อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร ปริมาณน้้าในแม่น้้ายมแห้งขอดจนเห็นผืนทรายต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปลายปี ๖๒ จนถึงปัจจุบันย่างเข้าสู่เดือนที่ ๖ ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝน แต่ปริมาณน้้าในแม่น้้ายม
ยังคงแห้งจนเห็นพ้ืนทราย โดยเฉพาะแม่น้้ายมช่วงที่ไหลผ่านหมู่บ้านและชุมชน ชาวบ้านและ
เกษตรกรสองแนวริมฝั่งแม่น้้า ไม่สามารถใช้น้้าได้ เนื่องจากปริมาณน้้ามีน้อย ไม่ เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค และท้าการเกษตร ขณะที่แหล่งกักเก็บน้้าสาธารณะขนาดใหญ่ในพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน ต. บ้านบุ่ง อ. เมืองพิจิตร เป็นแหล่งกักเก็บน้้าฝนในช่วงฤดูน้้าหลาก ยังคงแห้งขอดพ้ืนดิน
ก้นบ่อแตกระแหง ไม่มีปริมาณน้้ากักเก็บ ชาวนาในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับแหล่งกักเก็บน้้า ยังต้องปล่อย
พ้ืนที่นาข้าวให้ว่าง มีเพียงสภาพความแห้งแล้งของเศษวัชพืช และตอซังข้าว หลังจากเก็บเกี่ยวข้าว
ครั้งที่ผ่านมา และซากสัตว์น้้าที่แห้งตาย หลังจากประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งไม่สามารถท้านาข้าวได้ 
ต้องปล่อยพ้ืนที่เคยท้านาให้ว่างเปล่าดินแตกระแหง ไม่กล้าเสี่ยงท้านาในช่วงนี้ เพราะไม่สามารถ
หาแหล่งน้้ าต้นทุนที่จะมาท้านาได้ ส้าหรับพ้ืนที่นอกเขตชลประทานในพ้ืนที่  อ. สากเหล็ก 
วังทรายพูน และทับคล้อ ที่มีแหล่งน้้า เพ่ือรอรับน้้าหลากจากเทือกเขาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ 
หลังจากช่วงฤดูน้้าหลากในช่วงเดือน ก.ย. ของปีที่ผ่านมา แต่หลังจากระดับน้้าที่ลดลงอย่างรวดเร็ว 
และสภาพอากาศที่ร้อนและแล้งจัด ท้าให้น้้าคลองแห้งขอดลง ส่งผลกระทบต่อการท้าการเกษตร
ของประชาชน ถึงแม้จะเข้าฤดูฝนแล้วก็ตาม

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์
(https://komchadluek.net/news/regional/432887)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบแม่เต่ากระตัวเดียวขึ้นมาวางไข่รอบที่ ๖ ในรอบ ๙ ปี

เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 
ซึ่งได้รับรายงานจากทีมเฝ้าระวังการวางไข่เต่าว่า บริเวณหน้าหาดอ่าวท้องหนัน หมู่ที่ ๔ ต. มะเร็ต 
อ. เกาะสมุย มีแม่เต่ากระขึ้นมาวางไข่เป็นรังที่ ๔ โดยมี น.ส.วัชรา ศากรวิลม นายสัตวแพทย์
ช้านาญการ และ น.ส. พิมพ์ชนก ประจ้าค่าย สัตวแพทย์หญิง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ่าวไทยตอนกลาง จ. ชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัท ท้องหนันโฮลดิ้ง จ้ากัด เจ้าของพ้ืนที่เฝ้าติดตาม
การขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่ากระ จากการติดตามข้อมูลของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลอ่าวไทย
ตอนกลาง จ. ชุมพร ท้าบันทึกการข้ึนวางไข่แม่เต่ากระตัวนี้ พบว่า มีอายุประมาณ ๓๐ ปี ขึ้นมาวางไข่
ที่ชายหาดแห่งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี ๕๕ โดยกลับขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดแห่งนี้ ๒ ปีต่อ ๑ ครั้ง 
แม่เต่ากระตัวเดียวกันนี้กลับขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดแห่งนี้เป็นรังที่ ๔ แล้ว โดยทีมสัตวแพทย์
เฝ้าติดตามแม่เต่ากระตัวนี้วางไข่ใช้เวลาร่วม ๓ ชม. จนแม่เต่ากระวางไข่เสร็จ และได้คลานลงสู่ทะเล
อย่างปลอดภัย จากการตรวจสอบไมโครชิพ และแถบโลหะที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทาง ทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ. ชุมพร ติดไว้บริเวณขาหน้าด้านขวาของแม่เต่า แม่เต่ากระตัวนี้เป็น
ตัวเดียวกับที่ เคยขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดท้องหนันแห่งนี้ตั้ งแต่ปี  ๕๕ - ๖๓ จ้านวน ๖ ครั้ ง 

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ออนไลน์
(https://posttoday.com/social/local/625266)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อ่างเก็บน้ าผลิตประปาบัวใหญ่โคราชแห้งขอด

เมื่อวันที่  ๕ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบ
ในหลายพ้ืนที่ของ จ. นครราชสีมา โดยเฉพาะที่ อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา แม้จะเตรียมการรับมือ
ปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค. ๖๒ มาแล้ว โดยการสูบน้้าจากล้าน้้าชีเข้ามากักเก็บไว้ที่อ่างประปา 
และแหล่งน้้าส้ารองขนาดใหญ่อีก ๒ แห่ง ภายในเทศบาล เพ่ือเตรียมรับมือกับภัยแล้ง แต่จากการ
ตรวจสอบพบว่า แหล่งน้้าส้ารองที่สวนเฉลิมพระเกียรติ เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อ. บัวใหญ่ แห้งขอด
จนเกือบหมดแล้ว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าดิบที่ใช้ผลิตประปาของเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ท้าให้
น้้าประปาที่ได้มีคุณภาพไม่ดีนัก ซึ่งทางเทศบาลได้ออกมาชี้แจงท้าความเข้าใจกับประชาชนแล้ว 
ขณะนี้ปริมาณน้้าดิบในบ้านกุดลึก มีปริมาณน้้าน้อย และน้้าลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพอากาศ
ร้อน และยังไม่มีปริมาณน้้าฝนตกลงมาเพ่ิม เป็นสาเหตุให้น้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปามีคุณภาพต่้าไป
ด้วย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองบัวใหญ่เหลือแหล่งน้้าส้ารองอีกแค่แห่งเดียวเท่านั้น คือ แหล่งน้้าบึงบัวใหญ่ 
สามารถใช้ผลิตน้้าประปาได้ต่อไปอีกประมาณ ๑ – ๒ เดือนเท่านั้น หากไม่มีฝนตกลงมาเติมแหล่งน้้า
ต้นทุน อาจส่งผลกระทบต่อระบบน้้าประปาในเขตเทศบาล ขาดน้้าดิบใช้ผลิตน้้าประปาหล่อเลี้ยง
ชาวบ้านในระยะยาวอย่างแน่นอน

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_692513)


