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๑/๕

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

กรุงเทพฯ : เตือน ๙ เขื่อนน้้าวิกฤต แนะประคองใช้ถึงฤดูฝนปีหน้า
(ข้อมูล : เดลินิวส์)

สัญลักษณ์
เพชรบุรี : แก้ภัยแล้ง จ. เพชรบุรี
(ข้อมูล : เนชั่นทีว)ี

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก
EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๑ ข่าว

๒/๕

แก้ภัยแล้ง จ. เพชรบุรี

เมื่อ วัน ที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ผู ้สื ่อ ข่า วรายงานว่า จากเหตุก ารณ์ภ ัย แล้ง ที่ก้ า ลัง ประสบ
ปัญหาในหลายพื้นที่ ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น ซ้้าซาก สร้างผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคของประชาชน หลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหา
เช่น เดีย วกับ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม (ทส.) ที่ได้เร่งลงพื้นที่ จ. เพชรบุรี
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง พร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว และย้้าเตือนให้ทุก
ฝ่ายใส่ใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะโฆษกประจ้า ทส.
เปิดเผยว่า ทุกหน่วยงานภายใต้ ทส. ได้เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติทุก
ประเภทไว้แล้ ว พร้ อมแผนการรั บมือภัย พิบั ติ นอกจากนี้ ยังได้บูรณาการร่ว มกับ หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการให้การช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ด้วย
นายยุ ท ธพล อั งกิ นั น ทน์ ที่ป รึ กษารั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม กล่าวในพื้นที่ว่า ตนได้รับข้อสั่งการจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้ตนเดินทางลงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและให้การ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จากภาวะภัยแล้งโดยด่วน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
โดย รมว.ทส. ได้ฝากความห่วงใยและก้าลังใจมาให้ผู้ประสบภัย เนื่องจากขณะนี้ รมว.ทส. ได้เข้า
ร่วมประชุมรัฐภาคีภายใต้อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ราชอาณาจักรสเปน ตนจึง
เร่งลงพื้นที่ เพื่อเป็นประธานรับเรื่องร้องเรียนปัญหาภัยแล้ง ณ ที่ท้าการ อบต. โพพระ อ. เมือง
จ. เพชรบุรี พร้อมด้วย นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผอ. ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๗ นายพิชัย
วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี นายนิพนธ์ ไชยสาลี รักษาการ
ผอ. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จ. เพชรบุรี นายชาตรี วชิรเผด็จศึก ผอ. ส้านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี นายอภิชัย เอกวนากูล ผอ. กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
และเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมชี้แจงและเตรียมให้ความ
ช่วยเหลือ รวมกว่า ๕๐ นาย พร้อมกันนี้ กอ.รมน. จ. เพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย โดยมี
ประชาชนจาก ต. โพพระ และ ต. บางแก้ว มากกว่า ๓๐๐ คน เข้าร้องเรียนปัญหาน้้าไม่เพียงพอ
(มีต่อ)
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แก้ภัยแล้ง จ. เพชรบุรี (ต่อ)
ส้ าหรั บ ท้า การเกษตร ซึ่ง เป็ น ปั ญหาซ้้า ซากประจ้าทุ กปี เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาน้้าไม่
เพีย งพอ ส้าหรับ อุป โภคบริ โภค และการท้าการเกษตร ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งนี้ ภายหลังการหารือร่วมกัน ได้ข้อสรุปเบื้องต้น ในการแก้ปัญหาระยะสั้น โดยขอให้มี
การขุดลอกคลองต้นทางน้้าที่ตื้นเขิน บริเวณ ต. ต้นมะม่วง ระยะทางประมาณ ๒ กม. นอกจากนี้
ได้ประสานให้นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้า ประสานงานกรมการทหารช่าง
เพื่อจัดรถแบ็คโฮมาด้าเนินการต่อไป และขอให้เพิ่มปริมาณการปล่อยน้้าจากชลประทาน รวมทั้ง
ขยายระยะเวลาการปล่ อยน้้ าไปอีก ๑๕ วัน จากก้าหนดเดิม ส้ าหรับระยะยาว ให้ มี การศึกษา
การขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่นาเกิดใหม่ การท้าแก้มลิง อ่างพวง และธนาคารน้้าใต้
ดิน เพื่อเติมน้้าลงใต้ดินในฤดูน้าหลาก ส้ารองไว้ใช้ในฤดู แล้ง รวมถึงการขุดลอกขยายคลองต่อไป
ในอนาคต
ในช่วงสุดท้ายของการประชุมนายยุทธพล อังกินันทน์ กล่าวยืนยันว่า "การแก้ไขปัญหา
ภั ย แล้ ง ในระยะยาว เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด เป็ น ปั ญ หาซ้้ า ซากในหลายพื้ น ที่ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ
จากทุกฝ่าย เนื่องจากสาเหตุหลักประการหนึ่ง คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง ปัจจุบัน
เป็ นปั ญหาที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ ทั้งนี้ ผลกระทบที่ เกิดขึ้น สร้างผลกระทบต่อ มนุษยชาติ
เป็ น วงกว้ า ง ขอให้ ทุ ก คนตระหนั ก และให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาโลกร้ อ น "

ที่มา : เนชั่นทีวี
(https://www.nationtv.tv/main/content/๓๗๘๗๕๔๒๕๐)
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เตือน ๙ เขื่อนนาวิกฤต แนะประคองใช้ถึงฤดูฝนปีหน้า

เมื่ อ วั น ที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า นายทวี ศั ก ดิ์ ธนเดโชพล รองอธิ บ ดี
กรมชลประทาน เปิ ด เผยถึ ง สถานการณ์ น้ า ในอ่ า งเก็ บ น้้ า ๔ เขื่ อ นหลั ก ลุ่ ม น้้ า เจ้ า พระยา คื อ
เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ว่า ปัจจุบัน (๑๒ ธ.ค. ๖๒)
มี ป ริ มาณน้้ ารวมกัน ๑๑,๔๖๘ ล้ าน ลบ.ม. หรือ ร้อยละ ๔๖ ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้้าใช้การ
ได้ ๔,๗๗๒ ล้าน ลบ.ม. เพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้าเฉพาะการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ
เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ปี ๒๕๖๒/๖๓ ลุ่ ม น้้ า เจ้ า พระยา ได้ ว างแผนจั ด สรรน้้ า ตั้ ง แต่
วั น ที่ ๑ พ.ย. ๖๒ - ๓๐ เม.ย. ๖๓ ไว้ ป ระมาณ ๔,๐๐๐ ล้ า น ลบ.ม. เป็ น น้้ า ต้ น ทุ น จาก ๔ เขื่ อ น
หลัก ๓,๕๐๐ ล้านลบ.ม. และผันน้้าจากลุ่มน้้าแม่กลองมาเสริมอีก ๕๐๐ ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีการใช้น้า
ไปแล้ว ๑,๐๔๖ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๒๖ ของแผนจัดสรรน้้าฯ ซึ่งกรมชลประทานจะท้าการควบคุม
การใช้ น้า ให้ เป็น ไปตามแผนที่ได้ว างไว้อย่างเคร่งครัด ส่ว นด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้ ยังคง
ระบายน้้ าในอัตรา ๘๐ ลบ.ม. ต่อวินาที เพื่อรั กษาระบบนิเวศด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาจนถึง
ปากอ่าวไทย
ส้ า หรั บ แผนการเพาะปลู ก พื ช ฤดู แ ล้ ง ปี นี้ ได้ ว างแผนเพาะปลู ก พื ช ทั้ ง ประเทศ รวม
ทั้งสิ้น ๒.๘๓ ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าวนาปรัง ๒.๓๑ ล้านไร่ พืชไร่ - พืชผัก ๐.๕๒ ล้านไร่ ปัจจุบันได้ท้าการ
เพาะปลูกทั้งประเทศรวม ๑.๔๖ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๑ ของแผนฯ แยกเป็นข้าวนาปรัง ๑.๓๙ ล้าน
ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของแผนฯ และพืชไร่ - พืชผักอีก ๐.๐๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของแผนฯ
เฉพาะลุ่มน้้า เจ้ าพระยา ไม่ มีแผนการเพาะปลูก พืช เนื่องจากปริมาณน้้าต้นทุนมีไม่เพียงพอต่อการ
สนับสนุนด้านการเกษตร แต่จากการส้ารวจพบว่า บางพื้นที่ได้ท้าการเพาะปลูกพืชนอกแผนฯ รวมเป็น
พื้นที่ประมาณ ๑.๑๕ ล้านไร่ ส่วนใหญ่ใช้น้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติในพื้นที่ของตนเองท้าการเพาะปลูก
ทั้งนี้ กรมชลประทานขอยื นยั นว่า จะด้าเนินการจัดสรรน้้าตลอดช่ว งฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๒/๖๓
ให้เป็นไปตามแผนฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีปริมาณน้้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบ
นิเวศ และพืชที่ใช้น้าน้อย ส่วนข้าวนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้้ามีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก จึงไม่
สามารถสนั บ สนุ น ได้ ต้ อ งขอความร่ ว มแรงร่ ว มใจจากเกษตรกร ลดพื้ น ที่ ก ารเพาะปลู ก ข้ า ว
นาปรัง รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้ร่วมกันใช้น้าอย่างประหยัด และเป็นไปตามแผน
การจัดสรรน้้าที่วางไว้ เพื่อให้ปริมาณน้้าที่มีอยู่อย่างจ้ากัด เพียงพอส้าหรับใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า
ที่มา : เดลินิวส์
(https://www.dailynews.co.th/politics/๗๔๖๕๒๙)
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