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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่ : อ่างเก็บน า้แม่จอกหลวงผันน า้ช่วยประปาเชียงใหม่
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ๓   รายการ 

กรุงเทพฯ : เตรียม ๑๐ ล้านกล้า “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ก าหนดดีเดย์ฟ้ืนฟูป่าภาคเหนือ 
วางแผนปลูกพร้อมกันทั่วประเทศ (ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

กระบี่ : ต่ืนตา! ฝูงฉลามหูด า ว่ายหากินปิดเกาะช่วงโควิดระบาด
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

แม่ฮ่องสอน : พายุฤดูร้อนถล่ม อ. แมส่ะเรียง บ้านเรือนเสียหาย ๕๐ หลัง ต้องตัดไฟฟ้า
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)
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เตรียม ๑๐ ล้านกล้า “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม” ก าหนดดเีดย์ฟื้นฟูปา่ภาคเหนือ 
วางแผนปลูกพร้อมกันทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผย
สถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือตอนบน พบตัวเลขจุดความร้อนลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ ๖ โดยวันนี้จุดความร้อน
ในภาพรวม ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบน้อยกว่า ๒๘ จุด จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งจากภาครัฐ 
อาสาสมัครดับไฟป่า ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าจากหลายๆ แห่งที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงาน ท้าให้มีแนวโน้นที่ดีขึ้น สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ พร้อมทั้งมาตรการในการจัดชุดดับไฟป่า 
๓,๐๔๒ นาย ชุดเฝ้าระวังลาดตระเวน ๔,๒๕๔ นาย รวม ๗,๒๙๖ นาย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ปฏิบัติการในการ
ดับไฟป่าทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ ๑๔ ล้า ในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุได้ และการ
ท้างานร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าในหมู่บ้านพ้ืนที่เสี่ยง ๑,๗๙๗ หมู่บ้าน เพ่ือไม่ให้เกิดการปะทุไฟป่าขึ้นอีก 
นอกจากนี้ ไม่พบจุดความร้อนในพ้ืนที่ ๑๑ จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ ล้าพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
ก้าแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ ท้าให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่วัดได้มีค่า 
๓๑ - ๕๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งใกล้เคียงค่ามาตรฐานที่ ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมี
แนวโน้มจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนดจากการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพ้ืนที่ได้แล้ว

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ (อปม.) กล่าวว่า ขณะนี้แนวโน้มสถานการณ์ไฟป่าลดลง
เรื่อยๆ จากการท้างานตลอด ๒๔ ชั่วโมงของเจ้าหน้าที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจให้กับพ่ีน้องประชาชน 
พร้อมทั้งการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระท้าผิดอย่างเด็ดขาด จากการรายงานข้อมูลสถานการณ์ไฟป่า เมื่อวันที่ 
๑๘ เม.ย. การเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าส่งผลให้จุดความร้อนในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติใน ๙ จังหวัดภาคเหนือ 
ลดลงเหลือเพียง ๔๙ จุด พบจุดที่มากสุดอยู่ที่ จ. น่าน เพียง ๒๗ จุด ซึ่งพ้ืนที่เกือบทั้งหมดอยู่ในพ้ืนที่ท้ากิน
ประกอบกับเป็นช่วงที่สิ้นสุดห้วงเวลาของการห้ามเผา ที่ก้าหนดไว้ระหว่างวันที่ ๑๕ ก.พ. - ๑๕ เม.ย. และ
จุดความร้อนน้อยสุดอยู่ใน จ. เชียงราย พบเพียง ๑ จุด นอกจากนี้ในพ้ืนที่ จ. ตาก พะเยา แพร่ และล้าพูน
ไม่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นแล้ว ท้าให้เห็นว่าการเข้าปฏิบัติการดับไฟมีประสิทธิภาพดีมากกว่าร้อยละ ๗๐
ประกอบกับในช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนท้าให้เกิดฝนตกในพื้นที่ไฟป่าติดต่อกัน ท้าให้ช่วยลดความรุนแรงและความ
ร้อนสะสมของไฟป่าได้พอสมควร

(มีต่อ)
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เตรียม ๑๐ ล้านกล้า “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม” ก าหนดดเีดย์ฟื้นฟูปา่ภาคเหนือ 
วางแผนปลูกพร้อมกันทั่วประเทศ (ต่อ)

พร้อมกันนี้ อปม. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ส้ารวจพ้ืนที่ป่าที่เกิดความเสียหายจากไฟป่าในพ้ืนที่ ๙ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน พบว่า มีพ้ืนที่ป่าที่เสียหายจ้านวน ๕๕,๒๖๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๘ ของพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติ (๓๐,๑๔๘,๖๒๒ ไร่) ซึ่งพ้ืนที่ความเสียหายส่วนใหญ่อยู่ใน จ. เชียงใหม่ จ้านวน ๑๗,๗๗๑ ไร่ และใน
ส่วนของการด้าเนินคดี มีเพ่ิม ๕๐ คดี คดีสะสม ๙๖๓ คดี ตั้งแต่ ๓๐ มี.ค. - ๑๗ เม.ย. ๖๓ มีผู้ต้องหาเพ่ิม ๕ 
ราย ในท้องที่ จ. เชียงใหม่ ๔ ราย สะสมรวม ๓๘ ราย

อปม. กล่าวถึงแผนการฟื้นฟูป่าจากความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ได้รับ
มอบหมายจาก รมว.ทส. ให้เตรียมวางแผนส้าหรับการฟ้ืนฟูสภาพป่าภาคเหนือ โดยเปิดให้หน่วยงานทุกภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูผืนป่า พร้อมทั้งได้มอบให้กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมแผนการฟ้ืนฟูสภาพป่าภาคเหนือ ส้าหรับในส่วนของกรมป่าไม้
ได้เตรียมแผนและมาตรการการฟ้ืนฟู โดยการจัดเตรียมกล้าไม้ส้าหรับใช้ในการปลูกป่าจ้านวนกว่า ๑๐ ล้าน
กล้า เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้น และเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ประดู่ป่า สัก พะยูง ตะแบก มะค่าโมง ยางนา ตะเคียนทอง 
อินทนิล มะขามป้อม หว้า ขนุน สะเดา ฯลฯ พร้อมทั้งมีข้อสั่งการให้ส้านักส่งเสริมการปลูกป่า ส้านักจัดการป่า
ชุมชน ส้านักโครงการพระราชด้าริและกิจการพิเศษ และส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ เตรียมหารือ 
และวางแผนในการปลูกต้นไม้เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าภาคเหนือ ประกอบกับในช่วงเดือน พ.ค. จะมีวันที่ตรงกับวัน
ต้นไม้ประจ้าปีของชาติ จึงนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ทุกคนจะได้พร้อมใจกันร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยได้ก้าหนด
กิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่ป่า ในวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓ พร้อมกัน  นอกจากนี้ กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้เพ่ือ
มอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ไปปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนืออีกด้วย

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_3975422)
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พายุฤดูร้อนถล่ม อ. แม่สะเรียง บ้านเรือนเสียหาย ๕๐ หลัง ต้องตัดไฟฟ้า

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๓ ที่ผ่านมา
เกิดฝนตก ลมกระโชกแรง พายุหมุนพัดกระหน่้า อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน
ต่างโอดครวญเคราะห์ซ้้ากรรมซัดวิกฤตเศรษฐกิจโควิด-19 ก็ปางตาย ยังมาเจอความโชคร้ายจากพายุฤดูร้อน
ได้รับความเสียหายอีก นายสังคม คัดเชียงแสน นายอ้าเภอแม่สะเรียง นายสัมพันธ์ กันทะวงศ์ ปลัดฝ่าย
ความมั่นคงอ้าเภอแม่สะเรียง และนายชัยพันธ์ ภักดิ์ปาน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลแม่สะเรียง น้าก้าลัง
เจ้าหน้าที่ออกส้ารวจ และช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน หลังเกิดเหตุฝนตก พายุหมุน ลมกระโชกแรง 
ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างในเขตพ้ืนที่อ้าเภอแม่สะเรียง ต้นไม้หักโค่น หลังคา
ปลิวหาย พบบ้านเรือนราษฎรได้รับเสียหายกระจายเป็นบริเวณกว้างประมาณ ๕๐ หลังคาเรือนในเขตเทศบาล
ต้าบลแม่สะเรียง เทศบาลเมืองยวมใต้ และ ต. แม่ยวม นอกจากนี้ ยังมีบางพ้ืนที่ต้องตัดกระแสไฟฟ้าเป็นการ
ชั่วคราวเพ่ือความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลต้าบลแม่สะเรียง และทหารพรานที่ ๓๖ ได้ช่วยเก็บ
สิ่งของที่กีดขวาง และหลังคาที่ปลิวกระจายไปตามจุดต่างๆ ด้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สะเรียงเร่ง
ด้าเนินการแก้ไขจุดที่ได้รับความเสียหายและจ่ายกระแสไฟฟ้า เพ่ือให้ราษฎรได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทันท่วงที พร้อม
กันนี้  ปกครองอ้าเภอแม่สะเรียงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังทุกพ้ืนที่ หากบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุ
ร้อนในครั้งนี้ ให้แจ้งความเสียหายต่างๆ ได้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวมสิ่งของ
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/north/1824423)
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อ่างเกบ็น า้แม่จอกหลวงผันน า้ช่วยประปาเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน 
เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งยั งคงส่งผลกระทบต่อการใช้น้้ า ในพ้ืนที่ เมืองเชียงใหม่  แม้ว่ า
กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพยายามจัดหาแหล่งน้้าต่างๆ เพ่ือสนับสนุนน้้าดิบเพ่ือผลิต
ประปาหล่อเลี้ยงชาวเมืองเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง แต่ความต้องการใช้น้้ายังคงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ล่าสุด (๑๘ เม.ย. ๖๓) ปริมาณน้้าในคลองส่งน้้าแม่แตง มีปริมาณน้้าไหลผ่านเพียงวันละ ๑๒๐,๙๖๐ 
ลูกบาศก์เมตร นับเป็นปริมาณน้้าที่น้อยมาก ในขณะที่ยังต้องส่งน้้าให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
ตั้งแต่ อ. แม่แตง แม่ริม เมืองเชียงใหม่ หางดง และสันป่าตอง ตามล้าดับ ส่งผลให้ปริมาณน้้าดิบมีไม่
เพียงพอใช้ในการผลิตน้้าประปาของการประปาภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ที่สถานีสูบน้้าอุโมงค์ 
ต. สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเมือง
เชียงใหม่ ตามแผนที่ก้าหนดไว้ ประกอบกับช่วงนี้อยู่ในภาวะวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด -19 ก้าลังแพร่ระบาด 
ประชาชนส่วนใหญ่กักตัวอยู่แต่ในบ้าน จึงท้าให้มีความต้องการใช้น้้าในครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น จึงได้สั่งการ
ให้โครงการชลประทานเชียงใหม่ด้าเนินการจัดหาแหล่งน้้าสนับสนุนเพ่ิมเติม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน

ด้านนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้ อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ ๑ กล่าวว่า โครงการ
ชลประทานเชียงใหม่ ได้ก้าหนดแผนการสนับสนุนน้้าใช้ในการผลิตน้้าประปาที่สถานีสูบน้้าอุโมงค์ โดยการ
ผันน้้าจากอ่างเก็บน้้าแม่จอกหลวงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต. ดอนแก้ว อ. แม่ริม วันละประมาณ 
๒๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผ่านคลองส่งน้้าแม่แตง เริ่มท้าการระบายน้้าตั้งแตว่ันที่ ๑๘ เม.ย. เป็นต้นไป รวม
กว่า ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หากปริมาณน้้าดังกล่าวยังไม่เพียงพอ จะน้าน้้าดิบจากแก้มลิง และอ่างเก็บ
น้้าต่างๆ อีก ๙ แห่ง ที่ส้ารองน้้าเอาไว้รวมกันประมาณ ๑.๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มาช่วยสนับสนุนในการ
ผลิตน้้าประปาต่อไป

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://www.innnews.co.th/social/news_651521)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตื่นตา! ฝูงฉลามหูด า ว่ายหากินปิดเกาะช่วงโควิดระบาด

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานหมู่เกาะห้อง เขตอุทยาน
แห่งชาติธารโบกขรณี จ. กระบี่ พบฝูงฉลามหูด้า หรือฉลามครีบด้าจ้านวนหลายสิบตัว ว่ายน้้ามาหากิน
ที่ภายในอ่าวด้านหน้าหมู่เกาะห้อง ต. เขาทอง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ โดยทางเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพไว้ 
โดยฉลามหูด้าแต่ละตัวมีความยาวประมาณ ๑ - ๑.๕ เมตร ว่ายไปมาที่น้้าตื้นริมชายหาด มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน และมีปลาหลากหลายชนิด เช่น ปลากระบอก ปลาสลิดหิน ปลาสลิดบั้งเขียวเหลือง ปลากระโทง 
ว่ายขึ้นมาแนวอ่าวให้เห็นด้วย ซึ่งถือเป็นความหลากหลายที่หาดูได้ยากในท่ีเดียวกัน

นายจ้าเป็น ผอมภักดี หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานหมู่เกาะห้องฯ เปิดเผยว่า ปลาฉลาม และฝูงปลา
หลากหลายชนิด เริ่มขึ้นมาหากินตามแนวชายหาดภายในอ่าวของเกาะห้องมากขึ้น และมีความหลากหลาย 
เนื่องจากไม่มีการรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยว หลังปิดเกาะจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 จึงท้าให้สัตว์ทะเลหายากหลายชนิดที่ไม่เคยเข้ามาใกล้ฝั่งก็กลับเข้ามาให้เห็นมากข้ึน

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/188946)


