
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒ รายการ 

เชียงใหม่ : เตรียมตัวให้พร้อม ๑ ก.ค. เปิดจุดชมวิวดอยกิ่วลม
(ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)

หนองคาย : น้ าโขงขึ้นฉับพลันวนัเดียวเกือบคร่ึงเมตร
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

อุทัยธานี : ภารกิจปล่อยลูกช้างคืนแม่ช้างป่าห้วยขาแข้ง
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

พิษณโูลก : สูบน้ าใต้ดินมาก ต้นเหตุหลุมยุบใกล้เขาหินปูนเนนิมะปราง
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น้ าโขงขึ้นฉับพลันวันเดียวเกือบคร่ึงเมตร

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกทางภาคเหนือทั้งประเทศไทยและ สปป.ลาว และฝนตก
ในพ้ืนที่ จ. หนองคาย ท้าให้ระดับน้้าในแม่น้้าโขงที่ไหลผ่าน จ. หนองคายเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ระดับน้้าโขงวัดที่
ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้้า อยู่ที่ ๒ .๖๗ ม. เพ่ิมขึ้นถึง ๔๖ ซม. ต่้ากว่าตลิ่ง ๙.๕๓ ม.
ระดับน้้าโขงที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ๒ วันติดกัน รวมกันถึง ๘๒ ซม. ระดับน้้าโขงที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ท้าให้เจ้าของโป๊ะแพที่อยู่ในแม่น้้าโขงต้องปรับโป๊ะแพ และสะพานขึ้นลงให้มีความเหมาะสมกับระดับน้้าโขง
ทีเ่พ่ิมข้ึน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย เช่นเดียวกันกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาต้องดูแลกระชังปลาที่เลี้ยงในแม่น้้าโขง
อย่างใกล้ชิด คอยปรับเชือกและสลิงที่ยึดกระชังปลาให้มีความเหมาะสมกับระดับน้้าที่ขึ้นลงเช่นเดียวกัน

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200618104855697)

https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/6/18/61ef7f7da3426172c91aba32a4a155aa_small.JPG


๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เตรียมตัวให้พร้อม ๑ ก.ค. เปิดจุดชมวิวดอยกิ่วลม

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบัญชา รามศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้้าดัง 
อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการปิดอุทยานแห่งชาติห้วยน้้าดังจากการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด -19 เป็นโอกาสดีที่ ธรรมชาติ ได้กลับมา ฟ้ืนฟู และมีสัตว์ป่านานาชนิด ออกมาให้ เห็นบ่อยขึ้น 
บริเวณใกล้ส้านักงานและลานกางเต็นท์ ไม่ว่าจะเป็นลิงกัง ชะนี เก้ง หมูป่า พังพอน ชะมด ไก่ป่า บ่าง นกหายาก 
รวมไปถึงจิ้งจกน้้า หรือซาลาแมนเดอร์ชนิดเดียวในไทย ถือว่าเป็นอีกตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติชนิดหนึ่ง 
นอกจากนีย้ังพบเห็นครอบครัวหมาไม้ที่ออกมาเดินเล่น จากที่ไม่ค่อยปรากฎให้เห็นเท่าใดนัก เพราะแอบอยู่ในป่า
มากกว่า แต่มีการปิดอุทยานแห่งชาติห้วยน้้าดังเป็นการชั่วคราวพบว่า ป่าแห่งนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ 
และพบนกปรอดหงอนปากหนา ซึ่งตามประวัติจะพบการกระจายแค่ภาคเหนือตอนบน และในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติห้วยน้้าดังพบไม่บ่อยนัก ถือเป็นโอกาสที่ดีท่ีจะได้มีการส้ารวจสัตว์ป่าไปในตัวด้วย

ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ เป็นต้นไป ทางอุทยานแห่งชาติห้วยน้้าดังจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพ้ืนที่
จุดชมวิวกิ่วลมได้ โดยจะใช้มาตรการในการคัดกรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งการวัดอุณหภูมิ 
และตั้งจุดวางแอลกอฮอล์ รวมถึงขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัย นอกจากนี้บริเวณที่ให้ชมวิว
ก็ก้าหนดให้มีระยะห่าง ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ส่วนร้านอาหารจัดโซนการนั่งรับประทานอาหาร
แบบเว้นระยะห่าง ส่วนลานกางเต็นท์คาดว่าจะกลับมาเปิดได้ราวเดือน ต.ค. ๖๓ นี้ ขณะที่น้้าพุร้อนโป่งเดือด 
และโป่งน้้าร้อนท่าปายยังไม่มีก้าหนดเปิดให้บริการ

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์
(https://komchadluek.net/news/region/4342851)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สูบน้ าใต้ดินมาก ต้นเหตหุลมุยุบใกลเ้ขาหินปูนเนินมะปราง

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้ากรณีพบหลุมขนาดใหญ่กลางไร่ข้าวโพด
ของนายสอน แสงแก้ว อายุ ๗๓ ปี บ้านเลขที่ ๗๑ หมู่ ๒ ต. บ้านมุง อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก อยู่ในเขต
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ๖ ซึ่งหลุมดังกล่าวเป็นลักษณะดินทรุดตัวเป็นวงกลม และมีลักษณะ
ทรุดตัวลงเรื่อยๆ พบว่า หลุมดังกล่าวยุบตัวลึกลงไปอีกประมาณ ๕๐ ซม. ท้าให้ชาวบ้านในพ้ืนที่หวั่นเกรงว่า
หลุมดังกล่าวอาจจะทรุดตัวมากขึ้นอีก นอกจากนี้ ตั้งข้อสงสัยว่าพื้นที่ ต. บ้านมุง อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
เกิดอะไรขึ้นกันแน่ เพราะเหตุการณ์หลุบยุบเคยเกิดขึ้นแล้วถึง ๓ ครั้ง ครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗
พบดินยุบพ้ืนที่ใกล้เคียงกับโรงโม่ หมู่ ๑ ต.บ้านมุง อ. เนินมะปราง ครั้งที่ ๒ เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ บริเวณ
ไร่ข้าวโพดของชาวบ้าน หมู่ ๑ ต. บ้านมุง อ. เนินมะปราง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ เกิดในไร่ข้าวโพด หมู่ ๒
ต. บ้านมุง อ. เนินมะปราง และสังเกตได้ว่าทั้ง ๓ ครั้งจะเกิดในช่วงเปลี่ยนผ่านจากฤดูแล้งเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน
แตค่รั้งนี้จะแตกต่างจากทั้ง ๒ ครั้งที่เคยเกิดข้ึน คือ ดินยุบครั้งนี้ไม่มีน้้าขังอยู่ภายในหลุม ก้นหลุมเป็นดินลักษณะ
เหมือนผิวดินที่ทรุดตัวลงไปตามปกติ แต่มีการทรุดตัวเพ่ิม หลุมยุบเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดินยุบตัวลง
เป็นหลุมลึก และมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๑ – ๒๐๐ ม. ลึกตั้งแต่ ๑ - มากกว่า ๒๐ ม. โดยปกติหลุมยุบจะเกิด
ในบริเวณที่ราบใกล้กับภูเขาหินปูน เนื่องจากหินปูนมีคุณสมบัติละลายน้้าที่มีสภาพเป็นกรดอ่อนได้ ประกอบกับ
ภูเขาหินปูนมีรอยเลื่อนและรอยแตกมากมาย จะสังเกตได้ว่าภูเขาหินปูนมีหน้าผาชัน หน้าผาเป็นรอย เลื่อน
และรอยแตกในหินปูน บริเวณใดที่รอยแตกของหินปูนตัดกันจะเป็นบริเวณที่ท้าให้เกิดโพรงได้ง่าย โพรงหินปูน
ถ้าอยู่พ้นผิวดิน คือ ถ้้า ถ้าไม่พ้นเรียกว่า โพรงหินปูนใต้ดิน ซึ่งจ้าแนกเป็น ๒ ระดับ คือ โพรงหินปูนใต้ดิน
ระดับลึก (ลึกจากผิวดินมากกว่า ๕๐ ม.) และโพรงหินปูนระดับตื้น (ลึกจากผิวดินไม่เกิน ๕๐ ม.) ส่วนใหญ่
หลุมยุบจะเกิดในบริเวณท่ีมีโพรงหินปูนใต้ดินระดับตื้น 

(ต่อ)         



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สูบน้ าใต้ดินมาก ต้นเหตหุลมุยุบใกลเ้ขาหินปูนเนินมะปราง (ต่อ)

ดร. น้้าฝน ค้าพิลัง นักธรณีวิทยาช้านาญการ ส้านักงานทรัพยากรธรณีเขต ๑ (ล้าปาง) เปิดเผยว่า น้้าฝน
สามารถกัดกร่อนชั้นหินใต้ดินเป็นหินปูนได้ ประกอบกับในพ้ืนที่สูบน้้าใต้ดิน ท้าให้เกิดโพรงใต้ดิน เมื่อผิวดิน
มีน้้าหนักมากขึ้นจากน้้าฝน เพดานโพรงใต้ดินยุบตัวลงเกิดเป็นหลุมยุบดังกล่าว เบื้องต้นจะรอดูอีกประมาณ 
๑ สัปดาห์เพื่อประเมิน หากไม่พบหลุมยุบตัวเพ่ิมมากขึ้น ก็จะให้เทศบาล ต. บ้านมุงเข้าด้าเนินการถมดินในหลุม
ป้องกันเหตุอันตรายแก่ประชาชนและสัตว์เลี้ยง โดยระยะนี้จะให้เทศบาลฯ จัดท้าแนวป้องกันไว้ก่อน สิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้น้้าใต้ดินอย่างสมดุลกับน้้าฝนที่เติมลงไปใต้ดิน

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000062861)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ภารกิจปล่อยลูกช้างคืนแม่ช้างป่าห้วยขาแข้ง

เมื่ อวันที่  ๑๘ มิ .ย .  ๖๓ ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า  ส้ านักบริหาร พ้ืนที่ อนุ รั กษ์ที่  ๑๒ นครสวรรค์ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดประชุมคณะท้างานเตรียมปล่อยลูกช้างห้วยขาแข้งพลัดหลงคืนป่า 
ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ. อุทัยธานี นสพ. ปิยะ เสรีรัตน์ นายสัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลลูกช้าง 
และนายไพโรจน์ พรมวัฒ สัตวแพทย์ประจ้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเปิดเผยว่า ขณะนี้ลูกช้างมีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ์ และบาดแผลที่ขาหน้าด้านซ้ายหายสนิท ควรรีบปล่อยเพ่ือให้ลูกช้างกลับหาแม่ ซึ่งการที่ลูกช้าง
ได้กินนมแม่จะเป็นการเพ่ิมภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ หากปล่อยให้ระยะเวลานานไป ลูกช้างอาจจะมีปัญหาด้าน
สุขภาพอ่ืนๆ ได้

(ต่อ)         



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ภารกิจปล่อยลูกช้างคืนแม่ช้างป่าห้วยขาแข้ง (ต่อ)

นายสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางร้า และนายธานี วงศ์นาค หัวหน้าเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งรายงานว่า จากการตั้งกล้องดักถ่ายภาพ ๓๘ จุด ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พ.ค.ที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน พบฝูงช้างป่ากระจายออกหากินอยู่ในพ้ืนที่ป่าห้วยขาแข้งทุกวัน บางวันพบฝูงช้างป่าที่มีลูกน้อย
เดินผ่านกล้อง ซึ่งพบบ่อยมาก ณ จุดใกล้กับคอกเตรียมปล่อยบริเวณห้วยน้้าขุ่น จึงเลือกคอกเตรียมปล่อยนี้เป็น
ล้าดับแรก ส่วนคอกอีก ๓ คอก คือ คอกหอดูสัตว์โป่งต้นผึ้ง คอกบ่อน้้าห้วยสองทาง และคอกบ่อน้้าซับฟ้าผ่า
ส้ารองไว้เป็นจุดเลือกล้าดับต่อไป โดยมอบหมายให้ทีมคชสารของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ท้าหน้าที่
เฝ้าระวังความปลอดภัยให้ลูกช้าง และท้าห้างพักบนต้นไม้ใช้เป็นที่พักในการเฝ้าระวัง เพ่ือความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพ ๒ ตัว และให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าที่ ๑ ภาคกลาง ติดตั้งกล้องวงจรปิด ๑ ตัว ส้าหรับเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของลูกช้าง สัตว์ผู้ล่า 
และฝูงแม่ช้าง นอกจากนี้ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ใช้สีทาเล็บผสมสีสะท้อนแสง ท้า เครื่องหมาย
ตรงส่วนด้านหน้าของใบหูของลูกช้างทั้ง ๒ ข้าง และจัดท้ารูปพรรณลูกช้างอย่างละเอียดก่อนปล่อย
โดย ดร. ศุภกิจ พินิจพรสวรรค์ ติดตั้งวิทยุติดตาม ระบบ VHF ที่ขาลูกช้าง หรือต้าแหน่งที่เหมาะสม และให้สถานี
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขานางร้า เตรียมเครื่องรับสัญญาณวิทยุให้พร้อมส้าหรับใช้ติดตามลูกช้างหลังปล่อย และ
ชุดลาดตระเวนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ลาดตระเวนติดตามลูกช้างทันที และต่อเนื่องหลังจากที่
แม่ช้างรับลูกช้างไป ทั้งนี้ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งเตรียมรถ กล่องส้าหรับใช้ขนย้ายลูกช้าง และ
เตรียมอุปกรณ์ขนย้ายอ่ืนๆ ให้พร้อมใช้งานได้ทันที เบื้องต้นก้าหนดเคลื่อนย้ายไปยังคอกเตรียมปล่อยในป่า
บริเวณห้วยน้้าขุ่นในวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๓ 
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