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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๙

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๖ รายการ 

เชียงใหม่ : ฝนตกช่วยเติมน  าในเขือ่นแม่งัดฯ
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

บุรีรัมย์ : ชลประทานบุรีรัมย์เร่งสูบผันน  าผลิตประปาหล่อเลี ยงเมือง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

นครปฐม : โรงพยาบาลสัตว์ ม. เกษตรฯ ก าแพงแสน ท าปากเทียมช่วยนกกก
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

เชียงใหม่ : จ. เชียงใหม่ฝนตกหนัก และลมแรง ท าบ้านเรือน ๑๑ อ าเภอเสียหาย
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : ป่ากุยบุรีฟ้ืนตัว ช้าง และกระทิงฝูงใหญ่กลับมา
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ตรัง : ระบบนิเวศใต้ทะเลฟื้นตัว หลังปิดท่องเท่ียวช่วง COVID-19
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)
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โรงพยาบาลสัตว์ ม. เกษตรฯ ก าแพงแสน ท าปากเทียมช่วยนกกก

เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จ. กาญจนบุรี น้านกกกที่
บาดเจ็บปากหักจากการล่าของพรานเถื่อน ท้าให้ไม่สามารถหาอาหารเองได้ และมีโอกาสมีชีวิตรอดในธรรมชาติ
น้อยมาก โรงพยาบาลสัตว์ ม .เกษตรศาสตร์ ก้าแพงแสนรับตัวมารักษา และใช้เทคโนโลยีปริ้น ๓ มิติ
สร้างปากเทียมให้นกตัวนี้ เพ่ือกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ปัจจุบันนกกกอยู่ในข่ายที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
เพราะนกชนิดนี้เป็นที่ต้องการของนักสะสม ส่วนหัวของนกก็จะนิยมน้ามาท้าเป็นเครื่องประดับ และเครื่องราง
ของขลัง นับเป็นการสูญเสียทางธรรมชาติ เพียงเพราะความต้องการของคนไม่ก่ีคน

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5ea7a14de3f8e40af443ff8e)
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ฝนตกช่วยเติมน  าในเขื่อนแม่งัดฯ

เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วง ๒ วันที่ผ่านมา ช่วยเติมน้้าในเขื่อน
แม่งัดสมบูรณ์ชล จ. เชียงใหม่เพิ่มขึ้น โดยนายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
แม่แฝก - แม่งัดสมบูรณ์ชล เผยมีน้้าไหลเข้าเข่ือน ๔๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพ่ิมน้้าเป็น ๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ ๑๗ ของความจุอ่าง เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ยังต่้ากว่าถึงร้อยละ ๖๗ นอกจากนี้ 
ฝนกระจายตัวตกที่ท้ายเขื่อนอีก ๙ อ้าเภอ ช่วยให้พืชที่ก้าลังขาดน้้าได้ฟ้ืนตัวพ้นวิกฤติ อย่างไรก็ตาม โครงการฯ 
ยังคงส่งน้้าสนับสนุนการอุปโภคบริโภค และพ้ืนที่การเกษตร ๒ ฝั่งแม่น้้าปิงของ จ. เชียงใหม่ และล้าพูน
ในฤดูแล้งถึงสิ้นเดือน พ.ค. คาดว่าจะมีน้้าเหลืออีก ๓๘ ล้านลูกบาศก์เมตรไว้ใช้กรณีวิกฤติฝนทิ้งช่วง ยืนยัน
มีน้้าใช้เพียงพอในฤดูแล้งปีนี้ แต่ขอให้ประชาชนใช้น้้าอย่างประหยัด และท้าตามแผนที่ตกลงกันไว้

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5ea7abf8e40af443fffa)
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ชลประทานบุรีรัมย์เร่งสูบผันน  าผลิตประปาหล่อเลี ยงเมือง

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทาน
ที่ ๘ พร้อมนายวิวัฒน์ ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อ้านวยการส่วนบริหารจัดการน้้าและบ้ารุงรักษา นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม 
ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ เพ่ือติดตามการผันน้้าจากอ่างเก็บน้้า
ล้าจังหัน และอ่างเก็บน้้าล้าปะเทีย อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ไปเติมอ่างเก็บน้้าห้วยจระเข้มาก ต. เสม็ด 
อ. เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งมีแผนการผันน้้ารวม ๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าน้้าจะถึงอ่างเก็บน้้าห้วยจระเข้มาก 
ประมาณวันที่ ๑ พ.ค. ๖๓ ในปริมาณ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตรจะสามารถใช้น้้าเพ่ือการผลิตประปาได้อีกประมาณ 
๑ เดือน โดยเริ่มผันน้้าตั้งแต่วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ ถึงปัจจุบัน ได้ปริมาณน้้า ๗.๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร ระยะทาง
ทั้งหมด ๙๔ กม. การลงพ้ืนที่ตรวจสภาพน้้าในล้าปะเทียตามอาคารต่างๆ ในล้าน้้า เช่น อ่างยายแย้มพัฒนา 
ฝายบ้านยายแย้ม ฝายโคกระกา ฝายบ้านตะโกสิงห์ ท้านบบ้านตะโกสิงห์ ท่อลอดถนนสาย ๒๑๘ ฝายดอนหวาย 
๑ – ๒ ฝายบัวตารุ้ง รวมถึงอ่างเก็บน้้าห้วยจระเข้มากด้วย ซึ่งได้มีการพิจารณาหาวิธีการแก้ปัญหาการผันน้้า
ในสนามตามจุดที่เป็นอาคารขวางทางน้้าต่างๆ เช่น การติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพิ่มเติมตามฝาย ท้านบดิน การขุดร่อง
ชักน้้า การหาทางล้าเลียงน้้าเส้นใหม่ เพื่อร่นระยะทางในการผันน้้า นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อ้านวยการโครงการ
ชลประทานบุรีรัมย์กล่าวว่า เพ่ือเร่งผันน้้าไปยังสถานีสูบน้้าล้าปลายมาศให้ได้เร็วที่สุด และให้ได้ปริมาณมากที่สุด
นอกจากนี้ ยังมีการขุดขยายร่องชักน้้าในอ่างเก็บน้้าห้วยจระเข้มาก และติดตั้งเครื่องสูบน้้า เพ่ือให้สามารถ
ล้าเลียงน้้าไปยังจุดสูบน้้าของประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมั่นใจว่าจะมีน้้าเพียงพอเพ่ือการอุปโภคบริโภค
และผลิตประปาของ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/150947)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200428/46c1d330d78bfb33523016785a9ae079a0593a9c35353bebde52cd88d09441ac.jpg?itok=tPvI07WP
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จ. เชียงใหม่ฝนตกหนัก และลมแรง ท าบ้านเรือน ๑๑ อ าเภอเสียหาย

เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนตกและลมกระโชกแรงในหลายพ้ืนที่ของ จ. เชียงใหม่ 
ส่งผลให้เกิดความเสียหายใน ๑๑ อ้าเภอจากทั้งหมด ๒๕ อ้าเภอประกอบด้วย อ. เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีลูกเห็บตก
เล็กน้อย อ. สันทราย บ้านเรือนเสียหายที่ ต. สันทรายหลวง ต. สันทรายน้อย ต. ป่าไผ่ ต. หนองจ๊อม 
ต. เมืองเล็น ต. หนองแหย่ง อ. สันป่าตอง บ้านเรือนเสียหายที่ ต . ท่าวังพร้าว ต. แม่ก๊า ต. บ้านกลาง 
ต. ทุ่งสะโตก อ. ดอยสะเก็ด อ. เชียงดาว ต. ปิงโค้ง ต. เมืองนะ ต. ทุ่งข้าวพวง อ. พร้าว ต. เวียง ต. ทุ่งหลวง 
ต. แม่แวน บ้านเรือนเสียหายจ้านวน ๗ หลัง สถานที่ราชการได้รับความเสียหายประกอบด้วย สถานีต้ารวจภูธร
พร้าว เทศบาลต้าบลเวียงพร้าว โรงพยาบาลพร้าว ที่ว่าการอ้าเภอพร้าว อ . ฝาง เสียหาย ๓ ต้าบล ๗ หมู่บ้าน 
๑๕๓ ครัวเรือนประกอบด้วย ต. สันทราย ๖๙ ครัวเรือน ต. เวียง ๒๑ ครัวเรือน ต. ม่อนปิ่น ๖๓ ครัวเรือน 
อ.จอมทองเกิดฝนตกหนักในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต. บ้านหลวง อ. จอมทอง ท้าให้น้้าตกแม่กลาง
ในบริเวณปลายน้้าแห้งขอด กลับมาไหลตามปกติอีกครั้ง อ. ฮอด ต้นไม้ล้มขวางเส้นทางจราจร ทางหลวง ๑๐๘ 
ฮอด - แม่สะเรียง บริ เวณหลักกิ โลเมตรที่  ๒ อ.  ดอยหล่อ บ้ านเรือนเสียหาย ๙๑ หลังคา เรือน
ใน ต. สันติสุข ต. ยางคราม ต. สองแคว และ อ. ดอยเต่า บ้านเรือนเสียหาย ๒๓ ครัวเรือนที่ ต. มืดกา 
โบถส์คริสต์จักร ๑ แห่ง และโรงเรียน ๑ แห่ง

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/291766)
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ป่ากุยบุรีฟ้ืนตัว ช้าง และกระทิงฝูงใหญ่กลับมา

เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่า 
ตั้งแต่ปิดอุทยานฯ ชั่วคราวเพ่ือป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. ที่ผ่านมา รวมระยะ
เวลานานกว่า ๑ เดือนปรากฎว่า ทั้งโขลงช้าง และฝูงกระทิงพากันออกมาหากินหญ้าในช่วงนี้เป็นจ้านวนมาก 
และหากินกันอย่างมีความสุข เพราะปราศจากการรบกวนของนักท่องเที่ยว ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
จัดชุดออกดูแลความปลอดภัยของสัตว์ป่า รวมทั้งติดตามบันทึกภาพของสัตว์ป่าตามจุดชมช้าง และกระทิง
ตามจุดต่างๆ เพ่ือเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล 

ก่อนหน้านี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เจอวิกฤตแปลงหญ้ากว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นพืชอาหารช้างและสัตว์ป่า 
ที่ปลูกเอาไว้เจอปัญหาภัยแล้งอย่างหนักจนหญ้าแห้งกรอบ ไม่มีหญ้าอ่อนให้สัตว์ป่าได้กิน และน้้าในล้า ธาร
แห้งขอดส่งผลกระทบต่อช้างป่าและกระทิงกว่า ๖๐๐ ตัวต้องถอยร่นหายเข้าป่าลึกไป กระทั่งตั้งแต่
ต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมามีพายุฤดูร้อนเกิดฝนตกลงมาในพ้ืนที่นานนับสัปดาห์ ส่งผลให้ผืนป่ากุยบุรีกลับ ฟ้ืน
ความอุดมสมบูรณ์ และเขียวขจีอีกครั้ง แปลงหญ้าแตกยอดอ่อน ต้นไม้แตกใบใหม่ให้สัตว์ป่าได้กินเป็นอาหาร 
ท้าให้พบปริมาณสัตว์ป่าทั้งช้าง และกระทิงกลับมาหากินตามแปลงหญ้า และจุดชมสัตว์ป่าต่างๆ มากกว่า
ช่วงเวลาปกติที่เปิดการท่องเที่ยวชมสัตว์ป่า ซึ่งคาดว่า น่าจะเกิดจากปราศจากการรบกวนในช่วงนี้ ทั้งนี้ข้อมูล
การส้ารวจที่มีการจัดเก็บทุกวันจะน้าไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการท่องเที่ยวชมสัตว์ป่า เมื่อมีการประกาศ
เปิดอุทยานในล้าดับต่อไป

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://khaosod.co.th/around-thailand/news_4029482)
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เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ. ตรังเปิดเผยว่า 
หลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชปิดการท่องเที่ยวทางทะเล นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. ที่ผ่านมา 
เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท้าให้ทะเลไม่ถูกรบกวนจากน้้ามือมนุษย์ ท้าให้ระบบนิเวศใต้ทะเล
ได้ฟ้ืนฟูตัวเอง เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด ทั้งความเงียบสงบ และสัตว์ทะเลได้ออกหากิน ท้าให้
สามารถพบเห็นได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากที่ส้าคัญ และคู่กับความอุดมสมบูรณ์
ของทะเลตรังมายาวนาน และเป็นฝูงใหญ่ที่สุดของประเทศที่ขณะนี้มีมากกว่า ๒๕๐ ตัว เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม และเจ้าหน้าอุทยานฯ ทางทะเลส้ารวจพะยูนในทะเลตรัง ทั้งบริเวณเกาะลิบง อ่าวหยงหล้า 
และหัวแหลมเกาะมุก แหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ภายในเขตอุทยานฯ ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่สามารถพบ เห็นและ
บันทึกภาพความน่ารักของพะยูนได้ทุกครั้ง บางแห่งพบเห็นอยู่รวมกันเป็นฝูงแสดงให้เห็นว่า การปิด
การท่องเที่ยวทางทะเลของอุทยานฯ ท้าให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้ามาท่องเที่ยว ปริมาณเรือลดลง เหลือเพียง
ประชาชนในท้องถิ่น ท้าให้ความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางทะเลไม่ถูกรบกวน การไปส้ารวจหรือเก็บ
ข้อมูลต่างๆ สามารถพบเห็นพะยูน เต่าทะเล และโลมาได้ทุกครั้ง รวมทั้งความสมบูรณ์ของปะการังในบริเวณ
พ้ืนที่เกาะกระดานพบมีการฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วและสวยงาม การปิดการท่องเที่ยวทางทะเลของกรมอุทยานฯ
ส่งผลให้เกิดการฟ้ืนตัวของทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งทรัพยากรทางบก เช่น
นก สัตว์ป่าต่างๆ ก็พบเห็นได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน

(ต่อ)
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หากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 คลี่คลาย และกรมอุทยานฯ กลับมาเปิดการท่องเที่ยว
ในเขตอุทยานฯ อีกครั้ง ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องท้างานหนักมากขึ้นในการดูแลและเฝ้าระวังรักษาทรัพยากร เช่น 
การก้าหนดจุดวางทุ่นจอดเรือจะต้องก้าหนดให้ชัดเจน จุดด้าน้้าชมปะการัง การจัดก้าลังเจ้าหน้าที่คอยชี้แจง
หลักเกณฑ์ และอ้านวยความสะดวก และก้ากับควบคุมการท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันกรมอุทยานฯ ยังไม่ได้
ประกาศเปิดการท่องเที่ยวแต่อย่างใด จะต้องรอดูสถานการณ์การระบาดของเชื้อ และทางอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหมต้องรอค้าสั่งจากกรมอุทยานฯเช่นเดียวกัน ในระหว่างนี้ก็ต้องขอความร่วมมือไปยังประชาชนและ
นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือกับมาตรการปิดการท่องเที่ยวดังกล่าวต่อไป รอจนกว่าทางกรมอุทยานฯ จะมีค้าสั่ง
เปลี่ยนแปลงต่อไป เพ่ือร่วมกันป้องกันการระบาดของเชื้อ COVID-19 และความอุดมสมบูรณ์ของทะเลตรังต่อไป

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/291771)


