
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

แม่ฮ่องสอน : สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮ่องสอนน่าห่วง
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

อ านาจเจริญ : ชลประทานเดินหนา้โครงการประตูระบายน  าล าเซบก จ. อ านาจเจริญ
(ข้อมูล : เนช่ันทีวีออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ 

นครนายก : ไฟป่าลามเร็ว ชายขอบเขาใหญ่ เข้าใกล้ จปร. กองทัพส่ง ฮ. เร่งดับ
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

นครราชสีมา : กระทิงป่าวังน  าเขียวออกมาเดินโชว์ตัวริมถนนอีกแล้ว
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชลประทานเดินหน้าโครงการประตรูะบายน  าล าเซบก จ. อ านาจเจริญ

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
เก็บกักน้้าให้แก่ราษฎรในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้้า
ทั้งระบบ และการจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยในอนาคต

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับรายงานจาก นายชูชาติ รักจิตร 
ผู้อ้านวยการกองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง กรมชลประทาน ว่า ปัจจุบันส้านักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที่ ๗ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านนาอุดม พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ส้ารวจสภาพพ้ืนที่ บริเวณ
จุดก่อสร้างโครงการประตูระบายน้้าล้าเซบก จ. อ้านาจเจริญ หลังจากที่ได้ศึกษาโครงการดังกล่าวแล้ว 
เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างสูงสุด และมีน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
ส้าหรับโครงการประตูระบายน้้าล้าเซบก อยู่ในความรับผิดชอบของ ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาด
กลางที่ ๗ กองพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง กรมชลประทาน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๗ ต. ไร่ขี 
อ. ลืออ้านาจ จ. อ้านาจเจริญ หากโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้้าได้ประมาณ 
๕๖๐,๐๐๐ ลบ.ม. สามารถส่งน้้าให้พ้ืนที่การเกษตรในเขตชลประทานในช่วงฤดูฝนได้กว่า ๕,๕๐๐ ไร่ 
และในช่วงฤดูแล้งได้กว่า ๑,๔๐๐ ไร่ อีกท้ังยังเป็นแหล่งน้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปา รวมถึงด้านการเกษตร 
ให้แก่ราษฎรกว่า ๒๔๐ ครัวเรือน ในพ้ืนที่ ต. ไร่ขี อ. ลืออ้านาจ จ. อ้านาจเจริญ และ ต. หนองช้างใหญ่ 
อ. ม่วง จ. อุบลราชธานี

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ด้าเนินการชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนงานก่อสร้าง และประโยชน์
ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนขั้นตอนการด้าเนินการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ของราษฎรผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ก่อนเริ่มด้าเนินการก่อสร้าง โดยราษฎรในพ้ืนที่มีความยินดี และพร้อม
ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างสูงสุด 
และมีแหล่งเก็บกักน้้าในพื้นที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าในอนาคตได้

ที่มา : เนชั่นทีวีออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378762898)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟป่าลามเร็ว ชายขอบเขาใหญ่ เข้าใกล้ จปร. กองทัพส่ง ฮ. เร่งดับ

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ไฟป่าที่ลุกไหม้บริเวณช่องยางแดง ต. ชะอม 
อ. แก่งคอย จ. สระบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ก.พ. และลามเข้าเขตพ้ืนที่ จ. นครนายก ส่งผลให้แนวเขตพื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับความเสียหายนับร้อยไร่ ล่าสุด ไฟได้แยกออกเป็นสองทาง ทางหนึ่งมุ่งหน้า
มาใกล้พ้ืนที่โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งได้รีบให้การสนับสนุน
เฮลิคอปเตอร์จากกองทัพมาช่วยภารกิจดับไฟป่า โดยมีหลายหน่วยงานร่วมบูรณาการ 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนเตรียมทหาร 
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ป่าไม้ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก และกองทัพ 
ไดร้่วมประชุมแนวทางในการด้าเนินการดับไฟป่า ที่ขณะนี้ได้ลุกลามมายังพ้ืนที่ จ. นครนายก โดยเข้ามาทาง
เขามะค่าทอง และเขาตะแบก ซึ่งจุดนี้อยู่ใกล้พ้ืนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนเตรียม
ทหาร ควันไฟจากไฟป่าได้เริ่มเข้าปกคลุมพ้ืนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และบริเวณใกล้เคียง ท้าให้
เกิดผลกระทบ

นายอร่าม ทัพหิรัญ เจ้าพนักงานป่าไม้ เผยว่า ไฟป่าเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๘ ก.พ. ที่ผ่านมา บริเวณช่อง
ยางแดง ต .  ชะอม อ . แก่งคอย จ .  สระบุรี  ก่อนลุกลามเข้าเขต จ .  นครนายก ในวันที่  ๑๙ ก .พ .
และแยกออกเป็น ๒ หัว โดยหัวแรกไปยังพ้ืนที่เขากลาง เขาแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ต. เขาพระ อ. เมืองนครนายก 
โดยจุดนี้ไม่มีปัญหา เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมสถานีควบคุมไฟป่าเข้าควบคุม
แล้ว ส่วนหัวที่สองลุกลามยังบริเวณเขามะค่าทอง เขาตะแบก บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ
โรงเรียนเตรียมทหาร “เนื่องจากสองวันที่ผ่านมา กระแสลมค่อนข้างแรง อีกทั้งพ้ืนที่มีลักษณะเป็นเขาสูงชัน 
ทาง จ. นครนายก จึงได้ประสานเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพมาช่วยปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าในครั้งนี้ ที่บริเวณ
โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขณะที่พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟป่าประมาณ ๑๐๐ ไร่เศษ ถือว่ายังไม่เสียหายมาก และเป็นชายขอบเขต
อุทยานฯ ยังไม่ได้เข้ามาในพ้ืนที่ใจกลางอุทยานฯ ส้าหรับหน่วยงานที่เข้ามาร่วมภารกิจดับไฟป่าในครั้งนี้ 
มีโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก เจ้าหน้าที่อุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
และป่าไม”้

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/central/1777641)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สถานการณ์ไฟป่าแม่ฮอ่งสอนนา่ห่วง

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
บริเวณ ต. จองค้า อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
(PM2.5) มีค่า ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังพบปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) มีค่า ๑๓๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพเช่นกัน ค่าของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่พุ่งสูงขึ้นดังกล่าว มาจากการลอบเผาป่าในหลายพ้ืนที่ 
เป็นวงกว้าง ท้าให้เจ้าหน้าที่ต้องท้างานกันอย่างหนัก ซึ่งบางจุดมีข้อจ้ากัดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไฟป่า
ได้เกิดขึ้นบนเทือกเขาสูงชันยากต่อการขึ้นไปดับไฟป่า ส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าลอยมาปกคลุมตัว เมือง
แม่ฮ่องสอน

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/134500)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กระทิงป่าวังน  าเขียวออกมาเดินโชว์ตัวริมถนนอีกแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมา บริเวณถนนเขาแผงม้า –
วังน้้าเขียว ไปพบเจอกับกระทิงป่าตัวใหญ่ ที่ก้าลังเดินสบายใจอยู่ริมถนนบริเวณหน้าร้านกาแฟ ๒๒ องศา 
ต. วังน้้าเขียว อ. วังน้้าเขียว จ. นครราชสีมา และสามารถบันทึกภาพไว้ได้ โดยเป็นภาพที่หาชมได้ยาก 
และคาดว่ากระทิงป่าตัวดังกล่าว น่าจะเป็น “เจ้าทองดี” ที่ชอบออกมาหากินนอกแนวป่าบ่อยครั้ง ซึ่งมัน
เป็นกระทิงที่ค่อนข้างเชื่องและไม่กลัวคน เบื้องต้นกระทิงตัวดังกล่าว ได้เดินหายไปในป่าข้างทาง โดยชาวบ้าน
ฝากเตือนผู้ที่ขับรถผ่านไปมา ให้ระมัดระวังด้วย และอย่าไปท้าร้ายกระทิงป่า เพราะชาวบ้านอยู่กับสัตว์ ป่า
มาด้วยดี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันตลอดเวลา

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news_605184)


