
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

เชียงใหม่ : พายุฝนถล่มเชียงใหม่! น  าป่าไหลหลากท าถนนขาด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

สงขลา : หนุ่มทิ งท่ีนา ๓๐๐ ไร่ ใหน้กเป็ดหงส์ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

นครราชสีมา : พายุโซนร้อนซินลากูท าฝนตกโคราชแต่ไม่เขา้อ่าง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)
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พายุฝนถล่มเชียงใหม่! น  าป่าไหลหลากท าถนนขาด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนตกหนักทั่วพ้ืนที่ จ. เชียงใหม่ ตลอดทั้งวัน 
ส่งผลท้าให้เกิดน้้าป่าไหลหลาก เส้นทางสายเชียงใหม่ - เชียงราย มีน้้าท่วมขังสูง และบางจุดถนน
ตัดขาด ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ท้าให้ประชาชนที่สัญจรไปมาในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะนี้
เส้นทางขาออกจาก จ. เชียงใหม่ รถเริ่มสะสมและมีการจราจรติดขัด ส้าหรับเส้นทางขา เข้า
จ. เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ได้จัดจุดให้ผู้เดินทางไปจอดรอที่น้้าพุร้อนแม่ขะจาน โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ก้าลังเร่งติดตามสถานการณ์ และเร่งด้าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม
ในขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ถนนบางสายในตัวเมืองเชียงใหม่ มีน้้าท่วมผิวถนน น้้ารอการระบาย
จ้านวนมาก จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะเป็นพิเศษด้วย

ล่าสุด นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะลงพ้ืนที่ที่เกิดน้้าป่า
ไหลหลาก ในพ้ืนที่ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ เบื้องต้นสั่งการให้หน่วยทหารในพ้ืนที่น้าสะพานเหล็ก
ส้าเร็จรูปมาติดต้ัง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่เป็นการเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ ระดับน้้าบริเวณดังกล่าว
ยังไม่ลดลง และฝนยังตกอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ น้าท่อเหลี่ยม
มาวางบริเวณทาง และด้าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คาดว่าจะเปิดเส้นทางได้เร็วที่สุดในวันพรุ่งนี้ 
(๓ ส.ค. ๖๓) อย่างไรก็ตาม ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันน้าเศษกิ่งไม้
และเศษวัชพืชต่างๆ ออกจากเส้นทางไหลของน้้า เพ่ือช่วยระบายน้้าได้เร็วขึ้น และภายในตัว เมือง
ได้เกิดน้้าท่วมขังรอระบาย ตามชุมชนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนกาดก้อม และชุมชนศรีปิงเมือง ท้าให้
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจ้านวนมาก

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/173978)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หนุ่มทิ งที่นา ๓๐๐ ไร่ ให้นกเป็ดหงส์ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนพ้ืนที่นากว่า ๓๐๐ ไร่ ที่บ้านพังยาง ต. พังยาง
อ. ระโนด จ. สงขลา เป็นพ้ืนที่ของนายไวศักดิ์ พลูสวัส อายุ ๔๕ ปี ที่เคยใช้ท้านาปลูกข้าวมาหลาย
สิบปี แต่ช่วงระยะหลังต้องหยุดท้า เนื่องจากทุ่งนาที่ปลูกข้าว ขณะที่ก้าลังเตรียมแปลงนาเพ่ือการ
เพาะปลูก พบมีฝูงนกเป็ดหงส์ เข้ามาท้ารังวางไข่ และมีชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเข้ามาล่า เพ่ือเป็น
อาหาร ด้วยความห่วงว่า นกเป็ดหงส์จะหายสูญพันธุ์ จึงได้ขึ้นป้ายรอบพ้ืนที่นาตัวเอง ห้ามล่านก
ล่าสัตว์ในพ้ืนที่ กันเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ เป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดหงส์และนกน้้านาๆ ชนิด โดย
นายไวศักดิ์ พลูสวัส หนุ่มผู้มีใจอนุรักษ์บอกว่า ตลอดเวลาหลายสิบปีที่เห็นนกเป็ดหงส์ ซึ่งเป็น
นกหายาก และมีการถูกล่าเป็นอาหาร จึงได้กันพ้ืนที่ตัวเอง ๓๐๐ ไร่ ออกเป็นส่วน แบ่งให้นกเป็ดหงส์
ส่วนหนึ่ง และท้านาส่วนหนึ่ง แม้รายได้จากการท้านาจะลดไป แต่ด้วยใจอนุรักษ์ และความผูกพันกับ
นกเป็ดหงส์ ที่อยู่ด้วยกันทุกวัน ตื่นมาเห็นนกเป็ดหงส์ออกมาหากิน นั่งนับจ้านวนจากเดิมมีไม่กี่ตัว 
ตอนนี้เกือบ ๓ ตัว ที่ออกมา เห็นนกมีที่อยู่ และนกไม่ถูกล่า ท้าให้รู้สึกดีใจ เพราะอยากให้นกเป็นหงส์
อยู่คู่ อ. ระโนด  จ. สงขลา ตลอดไป

ส้าหรับนกเป็ดหงส์ จัดว่าเป็นเป็ดป่าขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง มีล้าตัวประมาณ ๗๖ เซนติเมตร
มีจะงอยปากสีด้า แถบบนปีกสีบรอนซ์สะดุดตา ตัวผู้มีส่วนหลังสีด้าเหลือบสีเขียวแกมฟ้า และสีม่วง 
ส่วนหัวและล้าคอสีขาว มีจุดประสีด้า แถบสีด้ารอบด้านหลังคอพาดลงไปถึงด้านข้างของส่วนอก และ
อีกแถบหนึ่งพาดลงไปด้านข้างของส่วนหาง ขณะบินจะสังเกตเห็นแผ่นหลังส่วนล่าง สีออกเทาชัดเจน 
ในฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้มีปุ่มเนื้อที่โคนจะงอยปากด้านบนขยายใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาก จนเห็นได้ชัดเจน 
ขณะที่ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าและล้าตัวสีทึมกว่า และไม่มีแถบสีด้าสองแถบบนส่วนคอและที่ใกล้หาง 
ลูกอ่อนที่อายุน้อยล้าตัวไม่ค่อยมีสีเหลือบและบริเวณแถบขาวมีสีคล้้า มีถิ่นแพร่กระจายพันธุ์
กว้างขวางมาก ตั้งแต่ ปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ ไปทางทิศตะวันออกผ่านแคว้นอัสสัม 
พม่า

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_736706)
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พายุโซนร้อนซินลากูท าฝนตกโคราชแต่ไม่เข้าอ่าง

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พายุโซนร้อนซินลากู (SINLAKU) ได้ขึ้นฝั่ง
ประเทศเวียดนาม และอ่อนก้าลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และเข้าปกคลุมประเทศลาว ท้าให้มีฝน
ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ จ. นครราชสีมา โดยฝนได้ตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงบ่ายวันนี้
ฝนก็ยังไม่หยุดตก ครอบคลุมเกือบทุกอ้าเภอใน จ. นครราชสีมา เช่นเดียวกันกับพ้ืนที่ 
อ. โนนไทย และโนนสูง มีฝนตกลงมาตลอดทั้งวัน แต่ปริมาณน้้าภายในล้าเชียงไกร 
ต. เมืองปราสาท อ. โนนสูง กลับไม่ได้เพ่ิมสูงขึ้นแต่อย่างใด โดยพบว่า ยังคงมีปริมาณน้้าแห้ง
ขอด ชาวนาในพ้ืนที่ อ. โนนไทย และโนนสูง ซึ่งรับน้้ามาจากอ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกร ยังคงได้รับ
ผลกระทบ ฝนที่ตกลงมาได้ช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับนาข้าวเพียง เล็กน้อยเท่านั้น พ้ืนที่ 
อ. โนนไทย และโนนสูง ได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งติดต่อกัน ๒ ปี ท้าให้แหล่งน้้าต้นทุนต่างๆ
ในพ้ืนที่มีปริมาณน้้าน้อย ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ จึงยังไม่สามารถช่วยเพ่ิมปริมาณน้้าในพ้ืนที่
แตอ่ย่างไรก็ตาม เป็นเพียงช่วยสร้างความชุ่มชื่นให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตรเท่านั้น

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_736597)


