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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓  รายการ 

ตาก : องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตไผ่ลวก แก้ปัญหาภัยแล้ง น  าท่วม 
และฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศของชุมชน (ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

สระแก้ว : ช้างป่าฤาไนบุกเมืองไม่ยอมกลับขึ นเขา
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒  รายการ

นราธิวาส : นราธิวาสคุมไฟไหม้ป่าพรุไม่ให้ขยายวงได้แล้ว
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

พังงา : เศร้าใจ “พะยูน” พังงาดับปริศนา เผยพบเป็นตัวที่ ๓ ของปีนี 
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

ขอนแก่น : “ผู้ว่าฯ ขอนแก่น” ย  าชัด ๓ เขื่อนหลักภาคอีสานตอนกลาง ท างานเป็นทีม บริหารจัดการรองรับปริมาณน  า
ตลอดทั งหน้าฝนปีนี  (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)
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นราธิวาสคุมไฟไหม้ป่าพรุไม่ให้ขยายวงได้แล้ว

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์
บาเจาะ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พ.ค. ที่ผ่านมา โดยตลอดระยะเวลา ๒ สัปดาห์ที่เจ้าหน้าที่ได้ระดมสรรพก้าลังร่วมกัน
ดับไฟป่าพรุบาเจาะ โดยใช้เครื่องมือและสรรพก้าลังปฏิบัติการดับไฟป่าพรุในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง ทางด้านนาย
ไพศาล ขุนศรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จากปฏิบัติการดับไฟป่าที่เริ่มมาเป็น
เวลา ๑๔ วันที่ผ่านมา พล.ท. พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคท่ี ๔ และผู้อ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ 
ได้สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ ๒๐๖ จ้านวน ๑ ล้า เพ่ือบินส้ารวจ และเฝ้าระวังการปะทุ
ของไฟชั้นใต้ผิวดิน โดยสรรพก้าลังที่ร่วมกันในปฏิบัติการร่วมกันวันละ ๑๐๐ นาย แต่จะมีการสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนก้าลังพลในแต่ละวงรอบ ท้าการสูบน้้าโดยเครื่องสูบน้้าระยะไกล เครื่องสูบน้้าพญานาค เครื่องสูบน้้า 
๑๒ นิ้ว รวมทั้งรถดับเพลิง รถบรรทุกน้้า รถแบคโฮ จ้านวน ๔ คัน ที่ท้าการขุดแนวกันไฟ ส่วนฝนหลวงท้าไปแล้ว 
จ้านวนหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควบคุมได้แล้วในแนวราบ ไม่ขยายวงกว้าง
กว่าเดิม แต่ยังคงคุกรุ่นอยู่ชั้นใต้ผิวดินในแนวดิ่งที่ยังควบคุม และดับค่อนข้างล้าบาก ต้องใช้เวลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้
เร่งสูบน้้าเข้าแปลงเพ่ือท้าการดับไฟ เพ่ือไม่ให้มีควัน อีกทั้งใช้ถุงน้้าดับเพลิง หรือ Bambi bucket ที่จะใช้
ประกอบเข้ากับเฮลิคอปเตอร์เเบบ BELL-212 ของกองทัพเรือขึ้นบินปฏิบัติการดับไฟป่าในวงกว้างกว่า ๒,๐๐๐ 
ไร่ ส้าหรับปัญหาที่ เ กิดขึ้นคือการส่งน้้าเข้าไปดับไฟ รวมทั้งได้มีการขุดลอกคูน้้าเพ่ือรองรับน้้า ผัน น้้า
จากจุดที่มีแหล่งน้้า ท้าคลองไส้ไก่ไปในพ้ืนที่ รวมทั้งท้าแนวกันไฟไม่ให้ไฟลามไปในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้ส้าเร็จแล้ว 
โดยพ้ืนที่ป่าพรุเมื่อเกิดไฟไหม้จะไม่เหมือนพ้ืนที่อ่ืนๆ เนื่องจากจะมีไฟคุกรุ่นอยู่ชั้นใต้ดินที่ต้องใช้น้้าเป็นจ้านวน
มากในการดับไฟ นอกจากนี้ จากการประเมินวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คือ สูบน้้าดันเข้าไปในป่าพรุให้เต็มแปลง 
เพ่ือเป็นการป้องกันการปะทุจากชั้นใต้ดิน หรือหากฝนตกลงมาอย่างหนักสถานการณ์น่าจะยุติได้เร็วขึ้น

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_688038)
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เศร้าใจ “พะยูน” พังงาดับปริศนา เผยพบเป็นตัวที่ ๓ ของปีนี 

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
ได้รับรายงานจากชาวประมง พบซากพะยูนเกยตื้น หน้าเกาะยางแดง หมู่ที่ ๘ ต. กะไหล อ. ตะกั่วทุ่ง
จ. พังงา จึงได้น้าก้าลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ผู้พบเห็นคือ นายอาเมิร์ด สุมาลี ชาวประมงพ้ืนบ้านบ้านสาม
ช่องเหนือ จ. พังงา ได้พบซากเมื่อเวลา ๐๑.๓๐ น. (๓๐ พ.ค. ๖๓) จึงท้าการช่วยน้าซากมาที่ท่าเรือบ้านสาม
ช่องเหนือ เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจพิสูจน์ จากการตรวจสอบพบว่า เป็นซากพะยูน ขนาดความยาว 
๒.๑๐ เมตร ขนาดรอบล้าตัวประมาณ ๑.๐๗ เมตร น้้าหนักประมาณ ๑๘๐ กิโลกรัม มีรอยผิวหนังถลอก
บริเวณหัวเพราะสภาพซากเริ่มบวมน้้า แต่ไม่พบบาดแผล หรือร่องรอยการผูกรัด จึงไม่สามารถหาสาเหตุ
การตายได้ นับเป็นพะยูนตัวแรกที่พบรายงานการที่ตายในอ่าวพังงาบริเวณนี้ จากนั้น ได้เร่งส่งซากพะยูน
เพ่ือส่งตรวจสอบที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เพ่ือผ่าพิสูจน์หาสาเหตุ
การตายต่อไป ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีแผนงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ 
จ. ภูเก็ต ในการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) บินส้ารวจประชากรพะยูน หรือร่องรอยการกินหญ้าทะเล
บริเวณท่ีพบซากในโอกาสต่อไป

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/777304)
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ช้างป่าฤาไนบุกเมืองไม่ยอมกลบัขึ นเขา

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีช้างป่าเขาอ่างฤาไนป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด หลงฝูง
เข้ามาในหมู่บ้าน แล้วเข้ามาในชุมชนตัวเมืองที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ เป็นจ้านวนมาก ในเขตเทศบาล
เมืองสระแก้ว อ. เมือง จ. สระแก้ว โดยเข้ามาในบ้านพักของ น.ส. สกุลรัตน์ บุญประเสริฐ อายุ ๓๓ ปี
อยู่ด้านหลังโรงเรียนดาราสมุทร เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ที่ผ่านมา และบันทึกภาพโดยมือถือถ่ายวีดีโอเอาไว้ได้
ขณะที่วิ่งหนีขึ้นไปบนบ้านชั้น ๒ พร้อมกับโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต้ารวจ สภ. เมืองสระแก้ว
ต่อมาวันที่ ๓๐ พ.ค. เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า ศูนย์บริหารจัดการช้างป่าเขาตะกรุบ ต. ทุ่งมหาเจริญ 
อ. วังน้้าเย็น จ. สระแก้ว และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ. ฉะเชิงเทรา จ้านวน ๒๐ นาย 
มาติดตาม จนกระท่ังพบรอยเท้าช้างมุ่งหน้าไปด้านหลังห้างบิ๊กซีสระแก้วแล้วข้ามถนนสุวรรณ ๓๓ สระแก้ว -
อรัญประเทศ และรับแจ้งจากนายสามารถ อาศัยราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ แจ้งว่า ชาวบ้านได้มาแจ้งว่า
พบช้างป่าตัวใหญ่เข้ามาอยู่หลังบ้านแล้วเดินเข้าไปอยู่ในป่ายูคา ชาวบ้านต่างหวาดกลัว เพราะเห็นตัวอยู่ใกล้
แบบประจันหน้า จึงพาลูกหลานเข้าไปหลบปิดประตูอยู่ในบ้าน และพบช้างป่าไม่ทราบเพศและอายุ จากการ
ประเมินอายุช้าง ประมาณ ๑๐ ปี โตเต็มวัย น้้าหนักกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม อยู่ในป่ายูคาของชาวบ้าน จึงได้ท้า
การปิดก้ันถนน แล้วน้าก้าลังเดินล้อมป่าขับไล่ด้วยเสียงตะโกนให้มุ่งหน้ากลับไปด้านเขาตระกรุบป่ารอยต่อ ๕ 
จังหวัด จนกระท่ังช้างได้ถูกต้อนให้อยู่ในป่าห่างจากศาลหลักเมืองสระแก้ว ๒ กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ชุดติดตาม
พบรอยเท้าช้างเดินผ่านด้านหลังศาลากลางจังหวัดมุ่งหน้าเข้าเขต อ. วัฒนานคร แต่ยังไม่พบตัว พร้อมวาง
ก้าลังไล่ต้อนให้ข้ามถนนสุวรรณศร ๓๓ และประสานต้ารวจ สภ. เมืองสระแก้ว สภ. วัฒนานคร ขอให้ช่วยปิด
ถนนกั้นรถยนต์หากช้างถูกไล่ต้อนกลับขึ้นเขา ซึ่งจ้าเป็นต้องข้ามผ่านถนน วัฒนานคร – อรัญประเทศ ที่มีรถ
สัญจรตลอดเวลา เนื่องจากไมม่ีเส้นทางอ่ืนที่จะมุ่งหน้าไปทางเขาอ่างฤาไน จ. ฉะเชิงเทรา ระยะทางกว่า ๓๐ 
กิโลเมตร และจะเร่งไล่ต้อนให้ได้ภายในวันนี้เนื่องจากอาจเกิดอันตรายกับประชาชน

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_688122)
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องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ จัดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตไผ่ลวก แก้ปัญหาภัยแล้ง น  าท่วม 
และฟื้นฟูรักษาระบบนิเวศของชุมชน

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ปะ จัดกิจกรรมสร้างฝาย
มีชีวิตไผ่ลวก แก้ปัญหาภัยแล้ง น้้าท่วม และฟ้ืนฟูรักษาระบบนิเวศของชุมชน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตไผ่ลวก ที่บ้านห้วยกะโหลก
หมู่ที่ ๔ ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก โดยมีนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น้าชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ เข้าร่วม
กิจกรรม โดยทางองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ปะ น้าโดยนายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล
แม่ปะ ได้จัดกิจกรรมสร้างฝายไผ่ลวกข้ึน เพ่ือเป็นการยกระดับน้้า แก้ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้้าท่วม และฟ้ืนฟู
รักษาระบบนิเวศของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการชะลอน้้า มิให้กระแสน้้าไหลหลาก ลดความรุนแรง นอกจากนี้
ฝายมีชีวิตจะช่วยพยุงเศษซากพืช ซากสัตว์ ไม่ให้ถูกน้้าพัดลงสู่แหล่งน้้า ช่วยให้คุณภาพน้้าตอนล่างมีสภาพดี
ขึ้น เพื่อพยุงซากสัตว์ ให้เป็นอาหารของสัตว์น้้า ฝายมีชีวิตไผ่ลวกบ้านห้วยกะโหลก หมู่ที่ ๔ ต. แม่ปะ
อ. แม่สอด สร้างจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น มีขนาดหน้ากว้าง ๓ เมตร รวมหูช้างทั้ง ๒ ฝั่ง กว้าง ๗.๗ เมตร 
ยาว ๙ เมตร ลึก ๑.๒ เมตร นับเป็นฝายมีชีวิตล้าดับที่ ๑๗ ของต้าบล ล้าดับที่ ๒๓ ของ อ. แม่สอด ล้าดับที่ 
๕๖ ของ จ. ตาก และเป็นล้าดับที่ ๑๑๗ ของประเทศไทย

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200530152239916)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“ผู้ว่าฯ ขอนแก่น” ย  าชัด ๓ เขื่อนหลักภาคอีสานตอนกลาง ท างานเป็นทีม บริหารจัดการรองรับปริมาณน  า
ตลอดทั งหน้าฝนปีนี 

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลาย
วันที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้้าที่ ไหลลงความจุอ่างของเขื่อนอุบลรัตน์ ล่าสุดวันนี้อยู่ที่  ๓ .๖๗
ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การระบายน้้าอยู่ที่ ๗ แสนลูกบาศก์เมตร ตามแผนการบริหารจัดการน้้า
ของจังหวัด นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การระบายน้้าของเขื่อนอุบลรัตน์
นั้น บางวันมีการระบายน้้าแตะระดับที่ ๗๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จากเดิมในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาอยู่ที่
วันละ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งในการพิจารณาปล่อยน้้าที่ระดับ ๗๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในขณะนี้
นั้นเป็นการส่งน้้าจากเขื่อนอุบลรัตน์ เข้าไปทดแทนมวลน้้าเดิมที่อยู่ในฝาย และหนองน้้าสาธารณะ อีกทั้ง
ที่ผ่านมา เขื่อนล้าปาวมีการส่งน้้ามาช่วยพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในเขต จ. ขอนแก่น และจังหวัด
ใกล้เคียง และขณะนี้เขื่อนล้าปาว ต้องเข้าสู่ช่วงของการเก็บกักน้้าแล้ว ดังนั้น การเพ่ิมการระบายน้้า
ของเขื่อนอุบลรัตน์ ก็จะไปทดแทนน้้าของเขื่อนล้าปาวที่ส่งจ่ายมา เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้้า
ของประชาชนและการบริหารจัดการน้้าของเขื่อนล้าปาว 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า การบริหารจัดการน้้าในแม่น้้าชี และแม่น้้าพอง เชื่อมต่อ
กับเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนล้าปาว นั้น ทั้งหมดท้างานกันเป็นทีม มีคณะกรรมการ
คอยก้ากับควบคุมดูแลและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว ดังนั้น
จากปริมาณน้้าที่มีอยู่นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ และการประมาณการที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้้าก้าหนด 
ซึ่งสิ้นสุดฤดูแล้งที่ผ่านมา โดยมีปริมาณน้้าเก็บกัก และการบริหารจัดการน้้านั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่จังหวัด
และคณะกรรมการได้ก้าหนดไว้ ดังนั้น ในระยะนี้เราต้องส่งน้้าไปให้กับเขื่อนล้าปาว จ. กาฬสินธุ์ เพ่ือความ
สมดุล เพราะทุกเข่ือนต้องท้างานบริหารจัดการน้้าร่วมกัน

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/159171)


