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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชมุชนและพื นที่สีเขยีว ๒  รายการ

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

อ่างทอง : บึงสีบัวทอง - วังน  าเย็น น  าเน่าเสียปลาลอยตายอื อ
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

นราธิวาส : ไฟไหม้ป่าพรุ เสียหาย ๒,๔๕๕ ไร่ เร่งสร้างกันแนวกันไฟป่า
ป้องกันป่าสมบูรณ์  (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

เชียงราย : คนลุ่มน  าอิงสุดปลื มป่าชุ่มน  าบ้านบุญเรืองได้รับรางวัลระดับโลกจาก UNDP
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

เชียงใหม่ : เชียงใหม่ปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ิมพื นที่สีเขียว
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)
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คนลุ่มน  าอิงสุดปลื มป่าชุ่มน  าบ้านบุญเรืองได้รับรางวัลระดับโลกจาก UNDP

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายถนอม อุตมะ ประธานสภาประชาชนลุ่มน้ าอิง 
เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีอย่างมากที่ป่าชุ่มน้ าลุ่มน้ าอิง บ้านบุญเรือง อ. เชียงของ จ. เชียงราย ได้รับรางวัล
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จากโครงการพัฒนาของสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งเป็นรางวัลสิ่งแวดล้อม
ระดับนานาชาติ โดยชุมชนบ้านบุญเรือง เป็นหมู่บ้านเครือข่ายที่ ได้ เข้าร่วมเป็นสมาชิก ของ
สภาประชาชนลุ่มน้ าอิง ตั้งแต่ปลายปี ๕๘ ที่ผ่านมา แสดงใหเ้ห็นชัดเจนว่าที่ชาวบ้านบุญเรืองไดร้่วมแรง
ร่วมใจกันท างานเพ่ือปกป้องป่าชุ่มน้ าของชุมชน จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากองค์กร
ระดับสากล ในนามของประธานสภาประชาชนลุ่มน้ าอิง พวกเราภาคภูมิใจต่อรางวัลที่ชาวบ้านบุญเรือง
ได้รับ เป็นไปตามความตั้งใจของสภาประชาชนที่ขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าอิง 
จากต้นน้ าที่ จ. พะเยา จนไหลลงแม่น้ าโขงที่ จ. เชียงราย เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ให้ความส าคัญ
ร่วมกับชุมชนในการช่วยกันพัฒนาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

นายทรงพล จันทะเรือง ประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าบ้านบุญเรือง กล่าวว่า ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้รับ
รางวัลนี้ ที่ผ่านมาเราก็ท างานของเราอย่างแข็งขัน และขอขอบคุณเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ช่วยกัน
ท างานจนมีวันนี้ได้ เป็นความภาคภูมิใจร่วมกัน เพราะรางวัลนี้คือของทุกคน โดยกลุ่มอนุรักษ์ ป่า
บ้านบุญเรือง ได้ก่อตั้ งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  ๘ ส .ค .  ๕๘ และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นช่วงที่อยู่ท่ามกลางสถานการณ์การขับเคลื่อนของชุมชนบ้านบุญ เรือง
ทีป่กป้องป่าชุ่มน้ าจากโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยจะเป็นการน า
พ้ืนที่ตามจังหวัดชายแดน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในการดูแลของหน่วยงานรัฐ หรือป่าชุมชนของชาวบ้าน 
ไปให้นักลงทุนเช่า ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย

(มีต่อ)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คนลุ่มน  าอิงสุดปลื มป่าชุ่มน  าบ้านบุญเรืองได้รับรางวัลระดับโลกจาก UNDP (ต่อ)

ประธานกลุ่มอนุรักษ์ กล่าวว่า ก่อนการตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ เดิมทีชุมชนบ้านบุญเรืองมีการ
ดูแลรักษาป่าชุ่มน้ า (wetlands) เนื้อที่กว่า ๓,๗๐๖ ไร่ มาอย่างยาวนาน โดยแบ่งพ้ืนที่ช่วยกันดูแล
ร่วมกัน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบุญเรืองใต้ หมู่ที่ ๒ จ านวน ๑,๔๗๓ ไร่ บ้านบุญเรืองเหนือ หมู่ที่ ๑ และ
บ้านภูแกง หมู่ที่ ๑๐ จ านวน ๑,๑๑๓ ไร่ บ้านต้นปล้อง หมู่ที่ ๕ บ้านต้นปล้องใต้ หมู่ที่ ๘ จ านวน 
๑,๑๒๐ ไร่ เป็นความร่วมมือของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งในอดีต พ้ืนที่ป่าชุ่มน้ า
บ้านบุญเรือง คือ แหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชน

นายเตชภัฒน์ มะโนวงศ์ เลขานุการสภาประชาชนลุ่มน้ าอิงกล่าวว่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าบ้านบุญเรือง
ที่ได้รับรางวัลจาก UNDP ในครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และประกาศให้ทั่วโลกได้ทราบว่า
การยืนยันสิทธิของชุมชนต่อทรัพยากรที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันได้ใช้อย่างชาญฉลาดและยั่งยืน ภายใต้
กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน และที่ส าคัญเป็นการท างาน
ที่เชื่อมร้อยเครือข่ายในนามสภาประชาชนลุ่มน้ าอิง ที่อยากจะเห็นสิทธิชุมชนต่อการจัดการทรัพยากร
ดิน น้ า ป่า อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน อนึ่ง รางวัล Equator Prize ของ UNDP ได้มอบทุกๆ ๒ ปี ให้แก่
ชุมชนและชนเผ่าพ้ืนเมืองที่มีแนวทางการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/160878)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

บึงสีบัวทอง - วังน  าเย็น น  าเน่าเสียปลาลอยตายอื อ

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบปลานานาชนิดลอยตายจ านวนมากที่บึงสีบัวทอง - วังน้ าเย็น 
หน้าวัดวังน้ าเย็น หมู่ที่ ๑ ต. วังน้ าเย็น อ. แสวงหา จ. อ่างทอง และยังมีอีกจ านวนไม่น้อยที่ลอยหัวขึ้นมา
บนเหนือน้ าหาอากาศหายใจ ซึ่งพบว่า น้ าในบึงมีปริมาณน้อย เน่าเสีย มีสีด า ส่งกลิ่นเหม็น วัชพืชผักตบชวา
เต็มบึง น้ าไม่ไหลเวียน สาเหตุที่มีปลาตายเป็นจ านวนมาก ท าให้ปลาน็อกน้ า ขาดออกซิเจนในน้ าอย่างรุนแรง 
จากการสอบถามนายสมพร อ่อนจิตร์ อายุ ๕๙ ปี กรรมการวัด กล่าวว่า เมื่อช่วงเย็นวานที่ผ่านมา ได้มีปลาในบึง
เริ่มตายเนื่องจากน็อคน้ า และวันนี้จึงท าให้ปลาตายเป็นจ านวนมาก จึงอยากวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามา
แก้ไข และด าเนินการให้เพราะเกรงว่าจะตายเพ่ิมอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งปลาบริเวณหน้าวัดเป็นเขตอภัยทาน
มีปลาจ านวนมาก ทางวัดและชาวบ้านจะท าบุญให้อาหารปลากันเป็นประจ า มีทั้งปลาตะเพียน ปลาสวาย
ปลาเทโพ และอีกหลากหลายสายพันธุ์ เมื่อช่วงเช้าต้องตกใจเพราะมีปลาจ านวนมากลอยตาย และยังมีอีกจ านวน
มากที่ก าลังจะตาย เริ่มลอยหัวขึ้นมาบนผิวน้ า น่าจะเกิดจาการเน่าเสียของน้ า วัชพืชผักตบชวาเต็ม คลอง
และน้ าไมไ่หลเวียน

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_693455)
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ไฟไหม้ป่าพรุ เสียหาย ๒,๔๕๕ ไร่ เร่งสร้างกันแนวกันไฟป่าป้องกนัปา่สมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยาลา ใบกาเด็ม นายอ าเภอยี่งอ นายอดินันต์ หลานหมาด 
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ ๒ โครงการชลประทานนราธิวาส เจ้าหน้าที่จากส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ส านักงานชลประทานนราธิวาสที่ ๑๗ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต ๑๒ สงขลา ศูนย์ควบคุมไฟป่านราธิวาส เข้าร่วมดับไฟไหม้ป่าเสม็ด เขตอนุรักษ์ หมู่ที่ ๖
ต. ลโุบะบือซา อ. ยีง่อ จ. นราธิวาส ซึ่งขณะนี้ยังคงมีไฟคุกรุ่น โดยสร้างความเสียหายไปแล้วประมาณ ๒,๔๕๕ 
ไร่ เพลิงไหม้พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (ป่าไม้ส่วนกลางร้อยละ ๒๐) ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓ โดยมีศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต ารวจ ทหาร และ
อาสาสมัครในพ้ืนที่ ระดมเครื่องมือและสรรพก าลังในการดับไฟป่าร่วมกัน

นายยาลา ใบกาเด็ม นายอ าเภอยี่งอ กล่าวว่า การดับไฟในครั้งนี้เป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจาก
กระแสลมแรง และมีใบไม้ หญ้าแห้ง ท าให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ได้รับความเสียหายกว่า ๒,๔๕๕ ไร่ เป็น
เนื้อที่สวนปาล์มชาวบ้านประมาณ ๕๐๐ ไร่ ได้สนธิก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครรักษาดินแดน อ. ยี่งอ 
ประชาชนในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วน กว่า ๒๐๐ คน ช่วยกันดับไฟ นอกจากนั้น ส านักงาน
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ได้น ารถฉีดน้ าระยะไกลไปติดตั้งไว้ เพื่อฉีดเข้าไปในจุดที่รถดับเพลิงเข้าไป
ไม่ถึง อีกทั้งยังใช้เครื่องสูบน้ าขนาดเล็กแบกเข้าไปในส่วนลึก เพ่ือสกัดไฟที่ไหม้อยู่กลางป่า อย่างไรก็ ตาม 
ภาพรวมของการดับไฟป่าทั้ง ๓ จุดนั้น เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์และจ ากัดพ้ืนที่ได้แล้ว แต่ยังคง
ระดมฉีดน้ าสกัดกั้นอย่างต่อเนื่อง เพราะไฟป่าดับไม่สนิทยังคงมีไฟอยู่ชั้นใต้ดิน อีกทั้งป้องกันมิให้ไฟลุกลาม
ขยายวงกว้างไปอีก จึงมีการเพ่ิมกันแนวไฟทั้ง ๒ ฝั่ง ระยะทางยาว ๒ กิโลเมตร ขณะนี้ไฟได้ลุกลามกินพ้ืนที่
ไป ๒,๐๐๐ กว่าไร่ เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งเข้าท าแนวกันไฟไว้เพ่ือไม่ให้ไฟลุกลามลงพ้ืนที่ป่าพรุที่ยัง สมบูรณ์
ทีเ่หลืออยู่ ๓,๐๐๐ กว่าไร่ พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าทีป่้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกอาสาสมัคร 
และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดชุดเวรยามเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมดับไฟ

(มีต่อ)
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ไฟไหม้ป่าพรุ เสียหาย ๒,๔๕๕ ไร่ เร่งสร้างกันแนวกันไฟป่าป้องกนัปา่สมบูรณ์ (ต่อ)

นายอดินันต์ หลานหมาด หัวหน้าฝ่ายส่งน้ าและบ ารุงรักษาที่ ๒ โครงการชลประทานนราธิวาส เปิดเผย
ว่า ส านักงานชลประทานที่ ๑๗ ได้น าเครื่องสูบน้ าเคลื่อนที่ ขนาด ๘ นิ้ว จ านวน ๓ เครื่อง ขนาด ๑๒ นิ้ว 
จ านวน ๑ เครื่อง รถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) จ านวน ๑ คัน และติดตั้งเครื่องสูบน้ าหอยโข่งขนาด ๘ นิ้ว
จากคลองระบายน้ าสายที่ ๔ เข้าสู่พ้ืนที่ป่าพรุอนุรักษ์ ๕,๕๐๐ ไร่ เพ่ือระงับเหตุไฟไหม้ป่าเสม็ด หมู่ที่ ๖ 
ต. ลุโบะบือซา อ. ยี่งอ จ. นราธิวาส แหล่งน้ าใกล้เคียงจุดไฟไหม้ คือ คลองผัน คลองระบายน้ าพรุบาเจาะ
สายที่ ๔ เดิม และคลองระบายน้ าพรุบาเจาะสายที่ ๔ ใหม่ ซึ่งปริมาณน้ าพอเพียงส าหรับเป็นน้ าต้นทุนในการ
ดับไฟไหม้ สถานการณ์ปัจจุบันยังมีไฟติดอยู่ ได้มีการสูบน้ าเข้าแปลงป่าพรุ รวมทั้งสิ้น ๓ จุด ตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
พ.ค.  – ๔ มิ.ย. ๖๓ ปริมาณน้ าประมาณ ๑๓๐,๐๒๐ ลูกบาศก์เมตร

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/160877)
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เชียงใหม่ปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่มพื นทีส่ีเขียว

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันปลูก
ต้นไม้ใหญ่ ภายใต้โครงการ “ฮอมใจ๋ ปลูกไม้ใหญ่” ที่สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ ภายในบริเวณสุสาน
ช้างคลาน อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ซึ่งเดิมเป็นพ้ืนที่บ่อขยะ ที่ได้น ามาปรับปรุงโดยใช้นวัตกรรม
ไบโอชาร์ตรวจหาสารพิษตกค้างก่อนที่จะมีการปลูกพืชผัก เพ่ือพัฒนาศักยภาพความมั่นคงทางอาหาร 
และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวที่มีคุณภาพให้เมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ ๕ มิ.ย. ที่ผ่านมา
กิจกรรมในวันนี้ ประกอบไปด้วย การร่วมกันปลูกต้นไม้ ใหญ่ ๒๒ ต้น อาทิ จ าปี จ าปา บุนนาค โชค 
รวงผึ้ง ฯลฯ ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีการปลูกผักสวนครัวในแปลงเพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางอาหารให้กับชุมชน และกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ “เรื่องเล่าจากต้นไม้ในมิติวัฒนธรรม” ตลอดจน
สอนการท าปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในครัวเรือน

โครงการ “ฮอมใจ๋ ปลูกไม้ใหญ่” นี้ เกิดจากความร่วมมือของภาคประชาสังคม ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน น าโดยนายศุภวุฒิ บุญมหาธนาการ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม “สวนผักคนเมืองเชียงใหม่” เพ่ือการ
ผลิตอาหาร สร้างพ้ืนที่สีเขียว และสร้างโอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน และพ้ืนที่
ใกล้เคียง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรในเมือง (Urban Farm) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกิจกรรม
การปลูกผักในเมือง และยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_693409)


