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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

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

ข่าวด้านบวก ๒   ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พ้ืนท่ีคุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

ส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขียว

เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ๔ รายการ 

กฎหมายส่ิงแวดล้อม

ท่ีดินป่าไม้ – ท่ีดินท้ากิน

กองทุนส่ิงแวดล้อม

จันทบุรี : จันทบุรีวิกฤตแล้ง! สวนล าไยขาดน  า ยืนต้นตาย
(ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็น)

กาญจนบุรี : จนท. ด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจน์สนธิก าลังรวบ “หนุ่มหม่อง” พร้อมซาก “ลิงลม”
(ข้อมูล : แนวหน้า)

กทม. : “สทนช.” เร่งประเมินผล SEA เป็นทางเลือกบริหารจัดการน  าลุ่มน  าปราจีนบุรี - บางปะกง
(ข้อมูล : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)

แม่ฮ่องสอน : ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนเร่งแก้ปัญหาไฟป่า
(ข้อมูล : สยามรัฐ)
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จันทบุรีวิกฤตแล้ง! สวนล าไยขาดน  า ยืนต้นตาย

เม่ือวันที่ ๖ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ. จันทบุรี เกิดภัยแล้งหนักในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะ 
อ. โป่งน้้าร้อน และ อ. สอยดาว เจอวิกฤตหนัก น้้าจากคลองแหล่งน้้าธรรมชาติหลายคลองแห้งขอด
กระทบชาวสวนล้าไย ขาดน้้าจนท้าให้ล้าไยยืนต้นตาย ซ่ึงเกษตรกรในพ้ืนที่ ดังกล่าว ส่วนมากเป็น
ชาวสวนล้าไย ที่อาศัยแหล่งน้้าธรรมชาติจากคลอง ในปีนี้ เกิดแล้งหนักกว่าทุกปี จนท้าให้ผล ผลิต
ในหลายสวนเกิดความเสียหาย ต้องทิ้งสวนเพราะไม่คุ้มกับการลงทุน ชาวสวนบางรายต้องจ้าง
รถบรรทุกน้้าจากแหล่งน้้า ดิบที่ อ่ืนเพ่ือมาใช้รดน้้าล้าไย ท้าให้การลงทุนสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัว 
ต้องประสบกับภาวะขาดทุน แต่ก็ต้องท้า เพราะอย่างน้อยก็เพ่ือให้ ต้นล้าไยรอดตาย ส่วนบางราย
ไม่มีทุนก็ต้องปล่อยใหต้้นล้าไยยืนต้นตาย สร้างความเสียหายเป็นจ้านวนมาก

จากการสอบถามนายศักด์ิ บ้านใหม่ เกษตรกรชาวสวนล้าไยบอกว่า ตนต้องจ้างรถบรรทุกน้้า 
น้าน้้ามาเก็บไว้ในบ่อทุกวัน วันละหลายสิบเที่ยว ในราคาเที่ยวละ ๑,๒๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท ได้น้้า 
๒ หม่ืนลิตรต่อเที่ยว เพ่ือน้ามาใช้รดล้าไยกว่า ๑๐๐ ตัน ที่ ก้าลังจะเก็บเก่ียวได้ประมาณเดือนหน้า 
ถ้าแหล่งน้้ายังไม่แห้ง ก็คงจะพอได้ขายล้าไยได้ทุนคืน แต่ถ้าเกิดวิกฤตน้้าแห้งเร็วจากการแย่งน้้า 
น้้าขาดแคลน ตนต้องสูญเงินอีกหลายล้านบาทท่ีลงทุนไปแล้ว

ท่ีมา : ทีเอ็นเอ็น
(https://www.tnnthailand.com/content/๒๘๒๐๓)
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จนท. ด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจน์สนธิก าลังรวบ “หนุ่มหม่อง” พร้อมซาก “ลิงลม”

เม่ือวันที่ ๖ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก "กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช" 
ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า นายคุณวุฒิ ลังการ์สิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจนบุรี รายงานว่า 
เม่ือวันที่ ๕ ก.พ. เวลาประมาณ ๑๓.๐๕ น. คณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ด่านตรวจสัตว์ป่ากาญจนบุรี 
หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า หน่วยลาดตระเวนที่ ๓ หน่วยดูแลรักษาพ้ืนที่ฝึกยุทธวิธี ทภ.๑ และกองร้อย
ทหารพรานที่ ๑๔๐๖ ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจซุ่ม เฝ้า และลาดตระเวน บริเวณพ้ืนที่บ้านพุน้้าร้อน หมู่ที่ 
๑๒ ต. บ้านเก่า อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันท้าการตรวจยึด ซากลิงลม 
หรือนางอาย จ้านวน ๒ ซาก น้้าหนักรวม ๑.๗ กก. เป็นซากสัตว์ป่า คุ้มครอง พร้อมจับผู้ ต้องหา ๑ คน 
สอบถามชื่อนายอ่อง ไม่มีนามสกุล อายุ ๓๙ ปี สัญชาติพม่า มีบัตรประจ้าตัวคนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย เลขที่
บัตร ๖-๗๑๐๘-๗๒๐๐๙-๓๐-๙ ชุมชนบนพ้ืนที่สูง (ไม่ใช่ชาวเขา) การกระท้า ดังกล่าว เป็นความผิด
ตามพ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗ (๙๒) เจ้าหน้าที่จึงได้น้าเรื่องส่งพนักงาน
สอบสวน สภ. เมืองกาญจนบุรี เพ่ือด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ท่ีมา : แนวหน้า
(https://www.naewna.com/local/๔๗๑๒๐๖)
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“สทนช.” เร่งประเมินผล SEA เป็นทางเลือกบริหารจัดการน  าลุ่มน  าปราจีนบุรี - บางปะกง

เม่ือวันที่ ๖ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ลุ่มน้้าปราจีนบุรี - บางปะกงเป็นลุ่มน้้าส้าคัญของภาค
ตะวันออก  ซึ่งเป็น  ๑ ใน ๒๒ ลุ่มน้้ า  ตามร่ างแบ่งลุ่ มน้้าใหม่ของประเทศไทย  และเป็ นส่วน หนึ่ ง
ของคลัสเตอร์ลุ่มน้้าภาคตะวันออก มีพ้ืนทีท่ั้งสิ้น ๒๐,๓๕๘.๙๙ ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม 
๕ จังหวัด ได้แก่ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี และครอบคลุมบางพ้ืนที่ของ ๖ 
จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี สระบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร โดยมีพ้ืนที่
อ่างเก็บน้้าทั้งหมดในลุ่มน้้าปราจีนบุรี - บางปะกง มีความจุกักเก็บรวม ๘๕๙.๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ
เพียงแค่ร้อยละ ๑๐.๑๒ ของปริมาณน้้าท่ารายปีเท่านั้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าลุ่มน้้าปราจีนบุรี - บางปะกง
มีปริมาณน้้าต้นทุนเพียงพอต่อความต้องการในทุก ๆ ด้าน เพียงแต่ไม่มีแหล่งเก็บกักในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 
เนื่องจากบริเวณตอนบนของลุ่มน้้ามีความลาดชันสูง ท้าให้ปริมาณน้้าหลากไหลลงท่วมพ้ืนที่ราบท้ายลุ่มน้้า
ช่วงฤดูฝน แต่พอถึงฤดูแล้งก็จะประสบปัญหาขาดแคลนน้้า  เป็ นปัญหาซ้้าซากเ กิดขึ้นเกือบทุกปี 
เพราะปริมาณน้้าท่าที่สามารถกักเก็บไว้ได้นั้น มีปริมาณน้อย เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณน้้าท่ารายปี 
ปริมาณน้้าท่าส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น้้าบางปะกงและออกสู่ทะเลในที่สุด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการรุกตัว
ของน้้าเค็มจากอ่าวไทย เข้าสู่แม่น้้าบางปะกงและแม่น้้าปราจีนบุรี เนื่องจากช่วงท้ายของแม่น้้า มีความลาด
ชันน้อย ท้าให้น้้าเค็มรุกล้้าลึกเข้ามาในแม่น้้ามากกว่า ๑๐๐ กิโลเมตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง น้้า เค็ม
จะรุกล้้าไปจนถึงแม่น้้าปราจีนบุรี ช่วง อ. เมืองปราจีนบุรี และมีผลกระทบคุณภาพน้้าที่จะน้าไปใช้
เพ่ือการเกษตร และการผลิตน้้าประปาเพ่ืออุปโภคและบริโภค

อย่างไรก็ตาม พ้ืนทีลุ่่มน้้าปราจีนบุรี - บางปะกง เป็นพ้ืนที่ที่ มีการ เติบโตของภาคอุตสาหกรรม
อย่างต่อเนื่อง มีบทบาทส้าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้มีการวางแผน ก้าหนด
เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไว้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เช่น เขตการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เป็นต้น ดังนั้น หากไม่มีการด้าเนินการใด ๆ ปัญหาเรื่องน้้า
ของลุ่มน้้าปราจีนบุรี - บางปะกง จะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบในภาพรวมอย่างแน่นอน 
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพน้้า  น้้า เพ่ือการอุปโภคและบริโภค น้้า เพ่ือการเกษตร และน้้า เพ่ือการ
อุตสาหกรรม ในขณะที่ปัญหาน้้าท่วมในช่วงฤดูฝนก็จะมีความรุนแรงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) จึงได้ด้าเนินโครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
เชิงยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน้้าต้นทุนลุ่มน้้าปราจีนบุรี - บางปะกง

(มีต่อ)
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“สทนช.” เร่งประเมินผล SEA เป็นทางเลือกบริหารจัดการน  าลุ่มน  าปราจีนบุรี – บางปะกง (ต่อ)

ดร. สมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการ สทนช. กล่าวว่า การศึกษาโครงการดังกล่าว เป็นการศึกษา
ตา มสภา พปั จจุ บั น ของลุ่ มน้้า ปร าจี นบุ รี  - บ างปะกง  เ พ่ือปร ะเมิน ศักยภา พ และข้อจ้ า กัด
ของสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ ที่สามารถน้าไปสู่ความสมดุล และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี - บางปะกง เพ่ือให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผน
ความม่ันคง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  ๒๐ ปี ตลอดจนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

ส้าหรับการด้าเนินโครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์โครงการ
พัฒนาน้้าต้นทุนลุ่มน้้าปราจีนบุรี - บางปะกง ดังกล่าว จะศึกษาครอบคลุมในทุก ๆ ปัญหา ทั้งปัญหา
อุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาคุณภาพน้้า  โดยจะศึกษาถึงต้นเหตุของปัญหาว่ามาจากอะไรบ้าง 
เพ่ือที่จะหาแนวทางแก้ไขที่ มีประสิทธิภาพสูงสุด และผลกระทบน้อยที่สุด หรือ ผลกระทบที่สามารถ
บรรเทาแก้ไขได้ พร้อมทั้งศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งจะเป็นการประเมิน
ศักยภา พและข้ อจ้ากัดของสิ่ งแวดล้อมต่อการบริหารจั ดการทรัพยา กรน้้า  เพ่ือพัฒนา ทา งเลือก
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่เหมาะสมและเกิดความม่ันคงที่สุด เพ่ือน้าไปสู่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี - บางปะกง ได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ สทนช.ยังให้ความส้าคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการ ประชาสัมพันธ์
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปราจีนบุรี - บางปะกง การศึกษาครั้งนี้ ยึดหลักความโปร่งใส และความต่อเนื่องในการให้
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการทั้งหมด พร้อมเปิดรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนรับข้อเสนอจากชุมชนท้องถิ่น 
และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงลักษณะของโครงการพัฒนาแหล่ง น้้า  ให้สอดคล้อง
กับความต้องกา รของท้องถิ่นเป็ นหลั ก และจะกระท้ าอย่า งพิถี พิถัน มีกา รสื่อสารแบบสอง ทา ง
ผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งนี้ คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จต้นปี ๖๓ ซ่ึงจะท้าให้ได้แนวทางที่แก้ไขปัญหาลุ่มน้้า
ปราจีนบุรี – บางปะกงที่ดี และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที่ มีความสมดุลในทุก ๆ 
ด้าน พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง อันจะเป็นการน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึง สทนช. 
จะน้าแนวทางการศึกษาดังกล่าว ไปขยายผลศึกษาแก้ปัญหาลุ่มน้้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ท่ีมา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
(https://www.prachachat.net/public-relations/news-๔๑๘๔๓๙)
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ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนเร่งแก้ปัญหาไฟป่า

เม่ือวันที่ ๖ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผยแนวทางในการแก้ปัญหา
ไฟป่าด้วยการรับซ้ือใบไม้แห้งจากป่า และน้าใบไม้ไปท้าภาชนะใส่อาหาร ซ่ึงได้มีการเริ่มด้าเนินการไปแล้ว 
ส่วนมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า เน้นไปในทางป้องกันการเกิดไฟป่า และขอความร่วมมือประชาชนทุกหมู่เหล่า
ชาวแม่ฮ่องสอน ช่วยกันป้องกันการเกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ใกล้เข้าสู่ฤดูไฟป่า ได้มีการ
ประชุมแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างจริงจัง เน้นไปที่การป้องกัน โดยมีการรับซ้ือใบไม้ จ้านวน ๒๐๐ ตัน ราคา
กิโลกรัมละ ๒ บาท เฉลี่ยให้แต่ละอ้าเภอรับซ้ือ และมีมาตรการท้าภาชนะจากใบไม้ โดยการเพ่ิมเครื่อง
ท้าภาชนะจากใบไม้เป็น ๑๔ เครื่อง พร้อมมอบหมายให้ศูนย์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ อ้าเภอ
และต้าบลทุกแห่งเฝ้าระวังพ้ืนที่ของตัวเอง เม่ือพบจุดที่ เกิดไฟป่าให้เข้าท้าการดับไฟโดยด่วน ทางจังหวัด
เป็นผู้จัดค่าเบี้ยเลี้ยงและอาหารให้แก่ประชาชนทุกคน เนื่องจากปัญหาจากหมอกควันไฟป่าเป็นมลพิษกระทบ
ต่อคนแม่ฮ่องสอนและนักท่องเที่ยว และกระทบถึงภาพรวมของประเทศ การช่วยกันลดการเผาป่า จะท้าให้
ปัญหามลพิษจากหมอกควันลดน้อยลง และท้าให้ นักท่องเที่ยวมีความเชื่อม่ัน เข้ามาเที่ยวในแม่ฮ่องสอน
มากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชาวแม่ฮ่องสอนในภาพรวม

สรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้ังแต่วันที่ ๑ ม.ค. ถึงวันที่ ๕ ก.พ. ๖๓ 
๑) มีจุดความร้อนในระบบ MODIS จ้านวน ๗๔ จุด (สูงสุดที่ อ. ปาย จ้านวน ๒๘ จุด) ๒) มีจุดความร้อน
ในระบบ Viirs จ้านวน ๖๔๗ จุด (สูงสุดท่ี อ. ปาย ๒๘๔ จุด) ๓) คุณภาพอากาศประจ้าวันที่ ๖ ก.พ. ๖๓ 
ค่า PM๒.๕ เท่ากับ ๓๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ท่ีมา : สยามรัฐ
(https://siamrath.co.th/n/๑๓๑๑๒๖)


