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ภาพรวมไฟป่าภาคเหนือดีขึ้น หลังพบจุดความร้อนลดลง 

เมื่ อวันที่  ๒๐ เม .ย .  ๖๓ ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่ า ไม้
กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัดดีขึ้นทุกจังหวัด โดย จ. พะเยา พิษณุโลก พิจิตร และ
เพชรบูรณ์ สถานการณ์ปกติไม่มีจุดความร้อนในพ้ืนที่ป่า ยกเว้นภาคเหนือตอนบน ๙ จังหวัดต้องเฝ้าระวัง
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด และควบคุมไฟป่าตลอด ๒๔ ชม. เพ่ือให้จุดความร้อนลดลง ภาพรวมจุดความร้อน
ทุกจังหวัดลดลง ยกเว้น จ. ตาก จุดความร้อนเพิ่มจาก ๑๙ จุด เป็น ๘๒ จุด ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ถือว่า
การดับไฟมีประสิทธิภาพดีมากถึงร้อยละ ๘๕ ขณะที่การด้าเนินคดีกับผู้กระท้าผิดเผาป่าและเผาในที่โล่ง
เพ่ิม ๒๘ คดี สะสมรวม ๙๙๑ คดี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มี.ค. – ๑๘ เม.ย. ๖๓ ที่ผ่านมา โดยยังไม่มีผู้ต้องหาเพ่ิม
รวมสะสมอยู่ขณะนี้ ๓๘ ราย เจ้าหน้าที่ทุกนายยังคงดับไฟ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพ่ือดับไฟให้สนิท 
ไม่ให้เกิดจุดความร้อนเพ่ิมอีก โดยเฉพาะ จ. ตาก ยังตรึงก้าลังเจ้าหน้าที่ ๔๕๐ นาย แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓๕๐ นาย ทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐๐ นาย เร่งดับไฟป่า
ให้สนิท และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง บริเวณรอยต่อไทย - เมียนมา ส่วนพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จ. เชียงใหม่ สถานการณ์ปกติ ไม่มีจุดความร้อน แต่ยังคงเฝ้าระวังเข้มข้น
อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/detail/TCATG200420104802592)
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อ่างเก็บน้ าหนองกกแห้งขอดไม่เหลือน้ าให้ชาวบ้านใช้

เมื่อวันที่  ๒๐ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้้ าในอ่าง เก็บน้้าหนองกก อ.  โนนไทย 
จ. นครราชสีมาแห้งขอด เจ้าหน้าที่จัดสรรน้้าอ่างเก็บน้้าฯ ไม่สามารถเปิดประตูระบายน้้าเพ่ือจ่ายน้้าให้แก่
ชาวบ้านได้ ท้าให้ชาวบ้านใน ๔ หมู่บ้านของ อ. โนนไทย และ อ. พระทองค้าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
ขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค อ่างเก็บน้้าหนองกก เป็นอ่างเก็บน้้าขนาดกลางเก็บกักน้้าได้ประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร เป็นอ่างเก็บน้้าที่ชาวบ้านทั้ง ๒ อ้าเภอใช้ร่วมกัน ได้แก่ อ. โนนไทย และ อ. พระทองค้า 
แต่ปี ๒๕๖๒ พ้ืนที่ อ. โนนไทยมีปริมาณฝนตกลงมาน้อยมาก ท้าให้ไม่มีน้้าไหลเข้าอ่างเก็บน้้าเลย ท้า ให้
ในปี ๒๕๖๓ ปริมาณน้้าภายในอ่างเก็บน้้าหนองกกแห้งขอดจนหมด ใช้การไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน
ทีอ่ยู่ท้ายอ่างเก็บน้้า เริ่มขาดแคลนน้้าใช้ จึงวอนให้หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วน

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://innnews.co.th/region-news/news_652323)
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ฝูงฉลามหูด ากว่า ๒๐ ตัวโผล่เล่นน้ าหาดเกาะตาชัย

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันออกปฏิบัติหน้าที่
ประจ้าวัน พบฝูงฉลามหูด้ากว่า ๒๐ ตัวว่ายน้้าอยู่บริเวณหน้าหาดเกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
สิมิลัน จ. พังงา ตามที่นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงนาม
ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแตว่ันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 

ปลาฉลามครีบด้า หรือปลาฉลามหูด้า (อังกฤษ: Blacktip reef shark; ชื่อวิทยาศาสตร์: Carcharhinus
melanopterus) เป็นปลาฉลามชนิดหนึ่ง มีรูปร่างเพรียวยาว ปากกว้าง มีแถบด้าที่ครีบหลัง ครีบไขมัน ครีบก้น 
และครีบหางตอนล่าง เป็นที่มาของชื่อ กินปลาและสัตว์น้้าขนาดเล็กเป็นอาหาร มีนิสัยไม่ดุร้ายเมื่อเทียบกับ
ปลาฉลามชนิดอ่ืน นิยมอยู่รวมกันเป็นฝูงบริเวณใกล้ชายฝั่ง และอาจเข้ามาในบริเวณน้้ากร่อย หรือปากแม่น้้า 
สามารถเข้ามาหากินใกล้ชายฝั่ง หากินในเวลากลางคืน ในเวลากลางวันจะหลบซ่อนตัวพักผ่อนตามแนวปะการัง 
โดยจะหากินอยู่ในระดับน้้าความลึกไม่เกิน ๑๐๐ ม. ขนาดโตเต็มที่ประมาณ ๒ ม. ตัวเมียตั้งท้องนาน ๑๘ เดือน 
ออกลูกเป็นตัว ครั้งละ ๒ – ๔ ตัว เมื่อโตขึ้นมาแล้วสีด้าตรงที่ครีบหลังจะหายไป คงเหลือไว้แต่ตรงครีบอกและ
ครีบส่วนอ่ืน

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/th/region-news/news_652427)
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เจ้าหน้าที่พบเสือทิ้งซากกวางในป่าอุทยานแห่งชาติแมว่งก์แล้ว

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๒
(นครสวรรค์) พร้อมนายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ. นครสวรรค์เดินทางเข้าไปยัง
จุดเกิดเหตุอีกครั้งพบว่า ซากกวางป่าเริ่มอืด ส่งกลิ่น และมีแมลงวันตอม ซากกวางป่าถูกลากออกจากจุดเดิม
ประมาณ ๑ ม. ชิ้นเนื้อซากกวางป่าบริเวณข้อเท้าขวา และก้นโดนแทะ และบางส่วนชิ้นเนื้อหายไป จากนั้น
เปิดภาพจากกล้องที่ตั้งแอบถ่ายไว้พบว่า เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย. ๖๓ เวลา ๑๙.๒๘ น. และเมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๓ 
เวลา ๐๓.๐๒ น. มีหมาไน ๑ ตัวมากินซากกวางป่าดังกล่าว โดยภาพที่ถ่ายได้ไม่พบสัตว์ใหญ่ชนิดอ่ืน พบเพียง
รอยเท้าของหมี และสัตว์ปีกเข้ามารอบๆ ซาก พบว่า เสือโคร่งตัวดังกล่าวไม่กลับมากินซากกวางป่าที่ตนเองล่าไว้ 
โดยพบร่องรอยเพียงรอยตีนเสือมาเดินวนเวียนอยู่ห่างๆ ในวันแรกหลังจากล่าแล้วเพียงวันเดียว จากนั้นไม่พบว่า
เสือกลับมาหาเหยื่ออีกเลย ท้าให้เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่า เสือผู้ล่าได้ยอมทิ้งซากแล้ว ทั้งที่โดยทั่วไปเสือจะไม่ยอม
ทิ้งซากง่ายๆ และจะหวงซากมาก จะท้าร้ายสัตว์อ่ืนๆ รวมทั้งมนุษย์หากเข้าไปใกล้ซากที่มันล่าไว้ การที่ เสือ
ทิ้งซากในครั้งนี้ เพราะเสือตัวนี้เป็นเสือที่มีประสบการณ์เอาตัวรอดสูง โดยเมื่อเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามา หรือ
ไดย้ินเสียงรถยนต์ และกลิ่นควันท่อไอเสียรถ ก็รู้ว่ามีคนเข้ามาในพื้นที่ คิดว่าไม่ปลอดภัย หรือเป็นเพราะยังอ่ิมอยู่ 
เนื่องจาก ณ จุดห่างออกไปจากจุดนี้ประมาณ ๕๐๐ ม. มีกระดูกหมูป่า ๑ ตัว ทางอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
ร่วมกับ WWF ยังคงตั้งกล้องดักถ่าย camera taps ไว้รอบซากกวางป่าตัวนี้ต่อเนื่องต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงวิชาการท่ีสมบูรณ์มากขึ้น จนสามารถน้าไปใช้ในการวางแผนจัดการสัตว์ป่าผืนป่าแม่วงก์ต่อไป

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/north/1825143)
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จ. ล าปาง เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง ส ารวจขุมเหมืองเก่าหาแหล่งน้ า 

เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง และเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปี ขณะที่
แหล่ งกัก เก็บน้้ ามีปริมาณน้้ าน้อยไม่ เพียงพอต่อความต้องการ และจากการส้ ารวจ พ้ืนที่ ชุมชนทั่ ว
ทั้งหมู่บ้าน ๑๓ อ้าเภอของ จ. ล้าปางพบว่า ในปีนี้ จ. ล้าปางมีพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในเขตอ้าเภอ
ต่างๆ รวม ๗ อ้าเภอ ๔๔ หมู่บ้านโดยประเมินว่า มีพ้ืนที่ท้าการเกษตรขาดแคลนน้้า และได้รับความเสียหาย
กว่า ๑ แสนไร่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดล้าปาง พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดล้าปาง และ
หัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางลงพ้ืนที่ อ . แม่ทะ เข้าเยี่ยมชมบริเวณขุมเหมือง
แม่ทาน ของบริษัท SCG ซีเมนต์ (ล้าปาง) จ้ากัด เพ่ือศึกษาดูงานเรื่องการผันน้้าจากแหล่งน้้าในขุมเหมืองขึ้นมา
ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะน้าไปพัฒนาต่อยอดใช้กับขุมเหมืองอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในเขตจังหวัด เพ่ือจะได้เป็น
แหล่งน้้าส้ารองส้าหรับไว้ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง

ขุมเหมืองแม่ทาน แต่เดิมเคยเป็นขุมเหมืองลิกไนต์และเหมืองแร่บอลเคลย์ขนาดใหญ่ ปัจจุบันเริ่มทยอย
หยุดการท้างานของเครื่องจักร ท้าให้ พ้ืนที่ภายในเหมืองกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้้าขนาดใหญ่ ซึ่งทาง
บริษัท SCG ซีเมนต์ (ล้าปาง) จ้ากัด ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ และส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้้าภายในขุมเหมือง ภายใต้
โครงการเหมืองแร่แก้ภัยแล้ง ลงทุนติดตั้งระบบ Solar Pump ด้วยงบประมาณ ๒๐ ล้านบาท ท้าการผันน้้าจาก
แหล่งน้้าในขุมเหมืองขึ้นมาใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหาบรรเทาผลกระทบจากการขาดแคลนน้้าใช้ ทั้งเพื่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตรของชาวบ้านในชุมชนรอบพ้ืนที่

(ต่อ)
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จ. ล าปาง เร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง ส ารวจขุมเหมืองเก่าหาแหล่งน้ า (ต่อ)

การผันน้้าจากขุมเหมืองแม่ทานขึ้นมาใช้ ถือเป็นงานต้นแบบของภาคเอกชนที่สามารถจะน้ามาใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าในช่วงภาวะวิกฤติจากภัยแล้งได้จริง ซึ่งเหมืองแม่ทานเพียง
แห่งเดียวสามารถที่จะกักเก็บน้้าได้หลายล้านลูกบาศก์เมตร โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจะสามารถกักเก็บน้้าได้เต็ม
ความจุถึง ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. เทียบเท่ากับการสร้างอ่างกักเก็บน้้าขนาดกลางไว้ในพ้ืนที่ ซึ่งหากก่อสร้าง
จะต้องใช้งบประมาณจ้านวนมากหลายร้อยล้านบาท และแม้ในยามนี้จะเป็นช่วงหน้าแล้งเหมืองแม่ทาน ก็ยัง
สามารถกักเก็บน้้าไว้ได้มากถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. โดยจะมีน้้าใต้ดินเข้ามาเติมเต็มอยู่ตลอดเวลา และหน่วยงาน
ในพ้ืนที่สูบน้้าขึ้นมาใช้ถึงวันละกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
ท้าให้ฤดูแล้งนี้ ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านแม่ทาน อ. แม่ทะ บ้านสมัย และบ้านแม่กัวะ อ. สบปราบ ไม่ต้องประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค โครงการเหมืองแร่แก้ภัยแล้งของเหมืองแม่ทานถือเป็นโครงการ
ต้นแบบของจังหวัด เรียกว่า สิริราชโมเดล หลังจากนี้มีการน้าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
ขุมเหมืองเก่าอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในเขตพ้ืนที่อีกกว่า ๑๐ ขุมเหมือง
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