
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ขอนแก่น : ไฟไหม้ป่าติด "สวนสัตว์เขาสวนกวาง"
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

พระนครศรีอยุธยา : กรมควบคุมมลพิษจับมือ “อยุธยา” ลดเผาฟางข้าว แก้ปัญหาโลกร้อน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ 

นครพนม : น  าโขงวิกฤติลดระดับเหลือไม่ถึงเมตร กระทบการท าเกษตร 
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)
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กรมควบคุมมลพิษจับมือ “อยุธยา” ลดเผาฟางข้าว แก้ปัญหาโลกร้อน

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประลอง ด้ารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 
กล่าวว่า คพ. ลงนามความร่วมมือ “Zero Burn ลดการเผาฟางข้าว แก้ปัญหา PM2.5 และภาวะโลกร้อน” 
เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นร่วมกันในการด้าเนินงานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และภาคประชาสังคม ร่วมกันบูรณาการจัดการฟางข้าว และลดการเผาฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยว โดยมีเป้าหมาย
มุ่งเน้นไปที่การแปรรูปฟางข้าว โดยการอัดเป็นก้อน หรืออัดเม็ด เพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 
ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ สาธารณะ
ในวงกว้าง เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว รวมถึงผลักดันแผนการจัดการ
ฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว โดยครอบคลุมมาตรการด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ
ทั้งระบบ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คพ. จะสนับสนุนการด้าเนินการเชิงนโยบายให้กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่  จ . พระนครศรีอยุธยา 
งดเผาฟางข้าว โดยมี ทสจ. พระนครศรีอยุธยา ส้านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ปภ. จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สนับสนุนด้านการจัดการฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวให้กลุ่มเกษตรกรใน พ้ืนที่
งดเผาฟางข้าว ซึ่ง อบต. รางจระเข้ ด้าเนินการตามนโยบายงดเผาในพ้ืนที่ สนับสนุนเครื่องจักรอัดก้อนฟาง และ
พ้ืนที่ส้าหรับเก็บก้อนฟาง เพ่ือรวบรวมส่งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และท้าแผนพัฒนาพ้ืนที่ และอาคารติดตั้ง
เครื่องจักรแปรรูปก้อนฟางเป็นฟางอัดเม็ดในโครงการระยะต่อไป และกลุ่มเกษตรกร ต . รางจระเข้ ปฏิบัติตาม
นโยบายจัดการฟางข้าว ที่เหลือจากการเก็บเก่ียวและงดเผา รวมทั้งผลิตฟางอัดก้อนเพื่อส่งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/1781510)

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/1781510&psig=AOvVaw0u1-sHCrJ1eZpOpex4Hd7m&ust=1582859951958000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODetLbj8OcCFQAAAAAdAAAAABAD
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น  าโขงวิกฤติลดระดบัเหลอืไมถ่ึงเมตร กระทบการท าเกษตร 

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งใน จ. นครพนม ยังน่าห่วง หลังระดับ
น้้าโขงยังวิกฤติ ลดลงต่อเนื่อง จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ระดับน้้าโขงเฉลี่ยต่้าสุดในพ้ืนที่ จ . นครพนม 
มีระดับต่้าสุดที่ประมาณ ๘๐ ซม. ถึง ๑ ม. ต่้าสุดในรอบ ๕๐ ปี ท้าให้แม่น้้าโขงบางจุดเกิดสันดอนทราย 
เป็นพ้ืนที่กว้าง ระยะทางยาวกว่า ๑ กม. เริ่มกระทบต่อการเดินเรือสัญจร และกระทบต่อเกษตรกรริมแม่น้้าโขง
ที่ท้าการเกษตรในฤดูแล้ง ต้องสูบน้้าท้าการเกษตรในระยะทางที่ไกลขึ้น นอกจากนี้ ท้าให้ปริมาณน้้าตามล้าน้้า
สาขาสายหลัก และปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้ามีปริมาณต่้า ประมาณร้อยละ ๒๐ - ๓๐ ของความจุ โดยชลประทาน 
จังหวัดนครพนมวางแผนจัดสรรน้้า และเก็บกักน้้าในอ่างเก็บน้้าต่างๆ ให้เพียงพอกับพ้ืนที่การเกษตรช่วงฤดูแล้ง 
และแจ้งเตือนให้เกษตรกรงดปลูกพืชการเกษตรฤดูแล้งในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เนื่องจากมีความ เสี่ยง
ได้รับความเสียหายจากปัญหาการขาดแคลนน้้า นอกจากนี้ ผลกระทบจากน้้าโขงแห้ง ยังส่งผลกระทบ
ต่ออาชีพประมง พบว่า ตลาดสดต่างๆ รวมถึงตลาดปลาน้้าโขงเริ่มซบเซา เนื่องจากน้้าโขงแห้ง ส่งผลให้จับปลาได้
น้อยลง ชาวบ้านขาดรายได้ และที่ส้าคัญส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ปลาน้้าโขง ท้าให้มีปริมาณน้อยลง 
และบางชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์ เนื่องจากน้้าโขงแห้งขอด กระทบระบบนิเวศ และขาดความอุดมสมบูรณ์

(ต่อ)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200227/18f95341cd5f3576843b677d636220a3a54e34a7a1a2503e1321035b3987ed73.jpg?itok=fFQ64uBv
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น  าโขงวิกฤติลดระดบัเหลอืไมถ่ึงเมตร กระทบการท าเกษตร (ต่อ)

นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่า ส้าหรับปีนี้พ้ืนที่ 
จ. นครพนม ภาพรวม ๑๒ อ้าเภอได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สาเหตุส้าคัญมาจากการสร้างเขื่อนกั้นน้้าโขง
ในประเทศจีน และ สปป. ลาว รวมถึงปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยสะสม เมื่อปี ๒๕๖๒ ต่้า ส่งผลกระทบถึงฤดูแล้งปีนี้ 
จากข้อมูลสถิติพบว่า จ. นครพนม มีปริมาณฝนเฉลี่ยรวม ๑๘ ปี อยู่ที่ประมาณ ๑,๘๘๙ มม. ต่อปี 
แต่ปี ๒๕๖๒ มีปริมาณฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๖๕๐ มม. ต่อปี ลดลงประมาณร้อยละ ๑๒ ระดับแม่น้้าโขง
ในปัจจุบัน วัดจากระดับตลิ่งสูงสุดที่ ๑๒ ม. ปัจจุบันระดับน้้าโขงเหลือเฉลี่ยประมาณ ๖๐ – ๗๐ ซม. ต่้าสุด
ในรอบ ๓๐ ปี สิ่งที่ตามมาคือ ปริมาณน้้าตามอ่างเก็บน้้า และล้าน้้าสาขาเริ่มแห้ง โดยโครงการชลประทาน
จังหวัดนครพนมได้ส้ารวจระดับน้้าเพ่ือการบริหารจัดการน้้า พบว่า สิ่งที่กังวลที่สุดคือ ในพ้ืนที่ อ. ศรีสงคราม 
อ. ปลาปาก และ อ. วังยาง ไมม่ีระบบชลประทาน และไม่มีอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ แต่ฤดูแล้งยังอีกหลายเดือน 
จึงต้องประกาศเตือนให้เกษตรกรใช้น้้าอย่างประหยัด ใช้ในส่วนที่จ้าเป็น และชะลอการพร่องน้้าไปยังระบบ
ชลประทาน หากยังพอมีความชื้นในพ้ืนที่เกษตร เพ่ือให้สามารถใช้น้้าได้นานที่สุด จนกว่าฝนจะตก 
พร้อมเตรียมเครื่องสูบน้้าขนาดใหญ่ จ้านวน ๑๕ เครื่องเข้าไปติดตั้ง ส้าหรับช่วยเหลือในจุดที่ขาดแคลนน้้า 
ลดความเสียหายให้พ้ืนที่ท้าการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นนาปรัง และให้เกษตรกรงดปลูกพืชใน พ้ืนที่ที่ไม่มี
ระบบชลประทาน เพ่ือลดความเสียหาย

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/135540)
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ไฟไหม้ป่าติด "สวนสตัว์เขาสวนกวาง"

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบนภูเขาสวนกวาง ช่วงรอยต่อ
เขต อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น กับ ต. ทมนางาม อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี ไฟโหมลุกลามเข้ามา
ใกล้กับพ้ืนที่ เขตรั้วของสวนสัตว์ขอนแก่น นายธนชน เคนสิงห์ ผู้ อ้านวยการสวนสัตว์ ขอนแก่น
ระดมพนักงาน และลูกจ้างของสวนสัตว์กว่า ๑๐๐ คน เข้าไปช่วยกันสกัด โดยน้ารถดับเพลิงของสวนสัตว์
ที่มีอยู่จ้านวน ๒ คัน ฉีดพ่นน้้า ท้าเป็นแนวป้องกันไม่ให้ไฟลามข้ามเข้ามาในส่วนที่อยู่ของคอกสัตว์
ดังกล่าว

ผอ. สวนสัตว์ขอนแก่นระบุว่า บริเวณป่าที่เกิดไฟไหม้อยู่นอกเขตแนวรั้วของสวนสัตว์ ไฟป่า
เริ่มไหม้จากด้านทางทิศเหนือของเขาสวนกวาง เขต อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี และช่วงที่ไฟไหม้มีลม
กรรโชกแรง ท้าให้เปลวไฟลามอย่างรวดเร็ว ควันไฟลอยฟุ้งตามกระแสลม ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างเข้าไป
ในกลุ่มโซนส่วนการจัดแสดงสัตว์ ซึ่งอยู่ข้างล่างของโซนป่า นอกจากนี้ บริเวณที่เกิดเหตุเป็นป่าไม้
ที่มีต้นเพ็กขึ้นอย่างหนาแน่น และใบไม้ร่วงหล่นกองทับถมมาเป็นระยะเวลา ๒ ปี เมื่อเกิดเพลิงไหม้
จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทางสวนสัตว์เองได้พยายามระดมรถน้้าเข้าฉีดพ่นน้้า ไม่ให้เพลิงลามเข้ามา
ยังส่วนของคอกสัตว์ พ้ืนที่เกิดไฟไหม้มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนมากจะเป็นชะง่อนหิน 
ท้าให้รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปดับได้สะดวก ซึ่งทางสวนสัตว์ได้มีการท้าแนวกันไฟไว้เรียบร้อย 
ในส่วนที่ไฟไหม้ ก็พยายามควบคุมไม่ให้ออกนอกรัศมี และเจ้าหน้าที่เข้าไปสกัดควบคุมเพลิงให้
อยู่ในวงจ้ากัด ไม่ให้ลุกลามเข้าสู่พ้ืนที่สวนสัตว์เขาสวนกวางได้

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/181868)


