
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

กาญจนบุรี : ลุยจับร้านค้าขายเนื้อสัตว์ป่าคุ้มครองริมถนนสายไทรโยค - กาญจนบุรี
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์

พิษณุโลก : เรือนแพน้ าน่านปั่นป่วน น้ าเหนือหาย - ระดับน้ าลดฮวบกว่า ๒ ม.
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

สงขลา : ชมความน่ารักของนกเป็ดหงส์ 
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

นครราชสีมา : เขื่อนล าแชะน้ าต่ าสุดรอบ ๒๑ ปี
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์

สงขลา : เหตุม่านหมอกปกคลุม จ. สงขลาแค่ฟ้าหลัวจากฝุ่นละออง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ลุยจับร้านค้าขายเนื้อสัตว์ป่าคุ้มครองริมถนนสายไทรโยค - กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ จ้านงสิริศักดิ์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี ๓ (บ้านโป่ง) ลงพื้นที่ จ. กาญจนบุรี เพ่ือปราบปรามร้านขายเนื้อสัตว์ป่าริมสองข้างทาง
ถนนสายไทรโยค - กาญจนบุรี เขียนข้อความขายสัตว์ป่าโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย เจ้าหน้าที่ปลอมตัว
เป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปล่อซื้อเนื้อกวางป่า สัตว์ป่าคุ้มครองล้าดับที่ ๑๔ จ้านวน ๑ กก. เป็นเงิน 
๓๐๐ บาท จากร้านค้าบริเวณบ้านท่าเสา หมู่ที่ ๓ ต. ท่าเสา อ. ไทรโยค ก่อนจะแสดงตัวเข้าจับกุม
เจ้าของร้าน เจ้าหน้าที่ให้เจ้าของร้านแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ค้ากวางป่า แต่เจ้าของร้าน
ไม่มีหลักฐานใดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ การกระท้าดังกล่าวมีความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๙ ในข้อหาค้าเนื้อกวางป่า สัตว์ป่าคุ้มครองล้าดับที่ ๑๔ โดยมิได้
รับอนุญาต มีโทษจ้าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ้าและปรับ เจ้าหน้าที่
ตรวจยึดเนื้อกวางป่า และได้น้าเจ้าของร้านส่งพนักงานสอบสวน สภ . ไทรโยค เพ่ือด้าเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/295254)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เข่ือนล าแชะน้ าต่ าสุดรอบ ๒๑ ปี

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้้าในเขื่อนล้าแชะ อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา
ลดต่้าสุดในรอบ ๒๑ ปี หรือตั้งแต่ก่อสร้างเข่ือนมา ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้้าประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี เนื่องจากปริมาณน้้าในเขื่อนล้าแชะลดลง ท้าให้ธาตุแมงกานีสในน้้าสูง น้้าที่
ส่งลงมาตามล้ารางสาขาจนถึงจุดสูบน้้าดิบที่ล้าน้้าล้าแชะ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ ต. แชะ อ. ครบุรี 
มีค่าแมงกานีสสูงตามไปด้วย ท้าให้การสูบน้้าผลิตประปาเพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานล้าบากขึ้น 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรีต้องประกาศหยุดการจ่ายน้้า ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ส.ค. 
ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงถังตกตะกอนให้กลับมาใช้งานได้ดีขึ้น 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_740626)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เหตุม่านหมอกปกคลุม จ. สงขลาแค่ฟ้าหลัวจากฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพ้ืนที่เมืองสงขลา อากาศปลอดโปร่ง 
ไร้หมอกควัน ฟ้าไม่หลัว ในตัวเมืองสงขลาแดดจ้า ไม่มีหมอกให้เห็น โดยเฉพาะภาพมุมสูงบนยอดเขา
ตังกวน ในตัวเมืองสงขลา ทัศนียภาพสดใสไร้เมฆหมอกมาบดบัง รวมทั้งในทะเลสาบสงขลา
และทะเลอ่าวไทย หลังที่ผ่านมา ๓ วัน ในพ้ืนที่เมืองสงขลามีหมอกปกคลุมทั้งในทะเล และในตัวเมือง
สงขลา โดยเฉพาะในช่วงเช้า ท้องฟ้าหลัว ไม่มีแสงแดด เรือประมง และเรือพาณิชย์ต้องระมัดระวัง
ในการเดินเรือ เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นในทะเลลดลง นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม 
ผู้อ้านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เปิดเผยถึงสภาพอากาศที่ผ่านมา มีหมอกปกคลุม 
ลักษณะที่เกิดขึ้น ๒ – ๓ วันที่ผ่านมา เกิดจากฟ้าหลัว ไม่ใช่หมอก เพราะถ้าหมอกต้องมีความชื้นสูง 
ท้าให้เกิดหมอกได้ สภาพฟ้าหลัวเกิดจากฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศร้อนติดต่อกันหลายวัน 
ท้าให้อากาศยกตัวลอยตัวขึ้น อากาศเบาจะมีฝุ่นละอองขึ้นไป ฝุ่นเล็กๆ จะไปลอยแฝงอยู่ในอากาศ 
ท้าให้เรามองเห็นฟ้าหลัว แต่ถ้าเป็นหมอกเมื่อมีแดด มันจะค่อยๆ หายไป ส้าหรับฟ้าหลัวแล้วมีโอกาส
เกิดได้ตลอดเวลา

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_740840)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เรือนแพน้ าน่านปั่นป่วน น้ าเหนือหาย - ระดับน้ าลดฮวบกว่า ๒ ม.

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อิทธิพลพายุโซนร้อนซินลากู ท้าให้ระดับน้้า
ในแม่น้้าน่านช่วงไหลผ่านเมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก เพิ่มสูงอย่างรวดเร็วเมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ที่ผ่านมา
ระดับน้้า ณ จุดตรวจวัด N5A วัดได้เกือบ ๕ ม. มวลน้้าป่าไหลลงสู่ภาคกลาง จนน้้าในแม่น้้าน่าน
ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ท้าให้แพร้านอาหาร และแพชาวบ้าน ช่วยปรับระดับ และปล่อยเชือก 
เพ่ือให้แพลอยห่างจากตลิ่งก่อนที่แพจะเกยตลิ่ง

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/qol/detail/9630000080812)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชมความน่ารักของนกเป็ดหงส์ 

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความน่ารักของนกเป็ดหงส์ที่หากินบนพ้ืนที่นา
กว่า ๓๐๐ ไร่ ที่บ้านพังยาง ต. พังยาง อ. ระโนด จ.สงขลา ชาวบ้านในพื้นที่อนุรักษ์นกเป็ดหงส์มานาน
กว่า ๓ ปี พบมีการขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นจากไม่ก่ีตัว จนปัจจุบันมีกว่า ๓๐๐ ตัว ชาวบ้านป้องกันการล่า
เพ่ืออนุรักษ์นกเป็ดหงส์ให้อยู่คู่กับ อ. ระโนด จ. สงขลา และถือเป็นเเหล่งใหญ่สุดในประเทศไทย
ที่พบนกเป็ดหงส์มากที่สุด นกเป็ดหงส์ เป็นเป็ดป่าขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีจะงอยปากสีด้าแถบบนปีก
สีบรอนซ์สะดุดตา ตัวผู้มีส่วนหลังสีด้าเหลือบสีเขียวแกมฟ้าและสีม่วง ส่วนหัวและล้าคอสีขาว 
มีจุดประสีด้า แถบสีด้ารอบด้านหลังคอ พาดลงไปถึงด้านข้างของส่วนอก และอีกแถบหนึ่งพาดลงไป
ด้านข้างของส่วนหาง ขณะบินจะสังเกตเห็นแผ่นหลังส่วนล่างสีออกเทาชัดเจน ในฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้
มีปุ่มเนื้อที่โคนจะงอยปากด้านบนขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาก จนเห็นได้ชัดเจน ขณะที่ตัวเมียมีขนาด
เล็กและล้าตัวสีทึมกว่า และไม่มีแถบสีด้าสองแถบบนส่วนคอและที่ใกล้หาง ลูกอ่อนที่อายุน้อย ล้าตัว
ไม่ค่อยมีสีเหลือบ และบริเวณแถบขาวมีสีคล้้า อาศัยอยู่เป็นฝูง เป็นครอบครัวประมาณ ๔ – ๑๐ ตัว 
ฤดูผสมพันธุ์อยู่ในราวเดือน ก.ค. - ก.ย. ในประเทศไทย นกเป็ดหงส์เป็นนกใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจาก
สูญเสียที่อยู่ตามธรรมชาติ และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ ป่า 
พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/201632)


