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๑/๖

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
ขอนแก่น : ไฟไหม้ป่าติด "สวนสัตว์เขาสวนกวาง"
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

นครพนม : นาโขงวิกฤติลดระดับเหลือไม่ถึงเมตร กระทบการทาเกษตร
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

พระนครศรีอยุธยา : กรมควบคุมมลพิษจับมือ “อยุธยา” ลดเผาฟางข้าว แก้ปัญหาโลกร้อน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)
สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
งที่ม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้
เรืเรื่อ่องที
แวดล้ออมม๒๓รายการ
รายการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๒ ข่าว

๒/๖

กรมควบคุมมลพิษจับมือ “อยุธยา” ลดเผาฟางข้าว แก้ปัญหาโลกร้อน

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประลอง ด้ารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
กล่าวว่า คพ. ลงนามความร่วมมือ “Zero Burn ลดการเผาฟางข้าว แก้ปัญหา PM2.5 และภาวะโลกร้อน”
เพื่ อ แสดงเจตนารมณ์ และความมุ่ ง มั่ น ร่ ว มกั น ในการด้ า เนิ น งานโครงการความร่ ว มมื อ ภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ
และภาคประชาสังคม ร่วมกันบูรณาการจัดการฟางข้าว และลดการเผาฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยว โดยมีเป้าหมาย
มุ่งเน้นไปที่การแปรรูปฟางข้าว โดยการอัดเป็นก้อน หรืออัดเม็ด เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ สาธารณะ
ในวงกว้าง เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว รวมถึงผลักดันแผนการ จัดการ
ฟางข้าวที่เหลื อจากการเก็บ เกี่ย ว โดยครอบคลุ มมาตรการด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ
ทั้งระบบ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คพ. จะสนั บ สนุ น การด้ า เนิ น การเชิ ง นโยบายให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรในพื้ น ที่ จ . พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
งดเผาฟางข้าว โดยมี ทสจ. พระนครศรีอยุธยา ส้านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ปภ. จังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สนั บ สนุ น ด้ า นการจั ด การฟางข้ า วที่ เ หลื อ จากการเก็ บ เกี่ ย วให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรใน พื้ น ที่
งดเผาฟางข้าว ซึ่ง อบต. รางจระเข้ ด้าเนินการตามนโยบายงดเผาในพื้นที่ สนับสนุนเครื่องจักรอัดก้อนฟาง และ
พื้นที่ส้าหรั บเก็บ ก้อนฟาง เพื่อรวบรวมส่ งโรงงานผลิ ตปูนซีเมนต์ และท้าแผนพัฒ นาพื้นที่ และอาคารติดตั้ง
เครื่องจักรแปรรูปก้อนฟางเป็นฟางอัดเม็ดในโครงการระยะต่อไป และกลุ่มเกษตรกร ต. รางจระเข้ ปฏิบัติตาม
นโยบายจัดการฟางข้าว ที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวและงดเผา รวมทั้งผลิตฟางอัดก้อนเพื่อส่งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/1781510)
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๓/๖

นาโขงวิกฤติลดระดับเหลือไม่ถึงเมตร กระทบการทาเกษตร

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งใน จ. นครพนม ยังน่าห่วง หลังระดับ
น้้าโขงยังวิกฤติ ลดลงต่อเนื่อง จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ระดับน้้าโขงเฉลี่ยต่้าสุดในพื้นที่ จ. นครพนม
มี ร ะดั บ ต่้า สุ ด ที่ ป ระมาณ ๘๐ ซม. ถึ ง ๑ ม. ต่้ าสุ ดในรอบ ๕๐ ปี ท้ าให้ แม่ น้ า โขงบางจุด เกิ ด สั น ดอนทราย
เป็นพื้นที่กว้าง ระยะทางยาวกว่า ๑ กม. เริ่มกระทบต่อการเดินเรือสัญจร และกระทบต่อเกษตรกรริมแม่น้า โขง
ที่ท้าการเกษตรในฤดูแล้ง ต้องสูบน้้าท้าการเกษตรในระยะทางที่ไกลขึ้น นอกจากนี้ ท้าให้ปริมาณน้้าตามล้าน้้า
สาขาสายหลัก และปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้ามีปริมาณต่้า ประมาณร้อยละ ๒๐ - ๓๐ ของความจุ โดยชลประทาน
จังหวัดนครพนมวางแผนจัดสรรน้้า และเก็บกักน้้าในอ่างเก็บน้้าต่างๆ ให้เพียงพอกับพื้นที่ การเกษตรช่วงฤดูแล้ง
และแจ้งเตือนให้ เกษตรกรงดปลู กพืช การเกษตรฤดูแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เนื่องจากมีความเสี่ ยง
ได้ รั บ ความเสี ย หายจากปั ญ หาการขาดแคลนน้้ า นอกจากนี้ ผลกระทบจากน้้ า โขงแห้ ง ยั ง ส่ ง ผลกระทบ
ต่ออาชีพประมง พบว่า ตลาดสดต่างๆ รวมถึงตลาดปลาน้้าโขงเริ่มซบเซา เนื่องจากน้้าโขงแห้ง ส่งผลให้จับปลาได้
น้อยลง ชาวบ้ านขาดรายได้ และที่ส้ าคัญส่ งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ปลาน้้าโขง ท้า ให้มีปริมาณน้อยลง
และบางชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์ เนื่องจากน้้าโขงแห้งขอด กระทบระบบนิเวศ และขาดความอุดมสมบูรณ์
(ต่อ)
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๔/๖

นาโขงวิกฤติลดระดับเหลือไม่ถึงเมตร กระทบการทาเกษตร (ต่อ)
นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่า ส้าหรับปีนี้พื้นที่
จ. นครพนม ภาพรวม ๑๒ อ้าเภอได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สาเหตุส้าคัญมาจากการสร้างเขื่อนกั้นน้้าโขง
ในประเทศจีน และ สปป. ลาว รวมถึงปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยสะสม เมื่อปี ๒๕๖๒ ต่้า ส่งผลกระทบถึงฤดูแล้งปีนี้
จากข้ อ มู ล สถิ ติ พ บว่ า จ. นครพนม มี ป ริ ม าณฝนเฉลี่ ย รวม ๑๘ ปี อยู่ ที่ ป ระมาณ ๑,๘๘๙ มม. ต่ อ ปี
แต่ปี ๒๕๖๒ มีปริมาณฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๖๕๐ มม. ต่อปี ลดลงประมาณร้อยละ ๑๒ ระดับแม่น้า โขง
ในปัจจุบัน วัดจากระดับตลิ่งสูงสุดที่ ๑๒ ม. ปัจจุบันระดับน้้าโขงเหลือเฉลี่ยประมาณ ๖๐ – ๗๐ ซม. ต่้าสุด
ในรอบ ๓๐ ปี สิ่งที่ตามมาคือ ปริมาณน้้าตามอ่างเก็บน้้า และล้าน้้าสาขาเริ่มแห้ง โดยโครงการชลประทาน
จังหวัดนครพนมได้ส้ารวจระดับน้้าเพื่อการบริหารจัดการน้้า พบว่า สิ่งที่กังวลที่สุดคือ ในพื้นที่ อ. ศรีสงคราม
อ. ปลาปาก และ อ. วังยาง ไม่มีระบบชลประทาน และไม่มีอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ แต่ฤดูแล้ง ยังอีกหลายเดือน
จึงต้องประกาศเตือนให้เกษตรกรใช้น้าอย่างประหยัด ใช้ในส่วนที่จ้าเป็น และชะลอการพร่องน้้าไปยังระบบ
ชลประทาน หากยั ง พอมี ค วามชื้ น ในพื้ น ที่ เ กษตร เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ น้ า ได้ น านที่ สุ ด จนกว่ า ฝนจะตก
พร้อมเตรียมเครื่องสูบน้้าขนาดใหญ่ จ้านวน ๑๕ เครื่องเข้าไปติดตั้ง ส้าหรับช่วยเหลือในจุดที่ขาดแคลนน้้า
ลดความเสี ย หายให้ พื้ น ที่ ท้าการเกษตร ส่ ว นใหญ่ เป็น นาปรัง และให้ เ กษตรกรงดปลู กพื ช ในพื้น ที่ที่ ไม่ มี
ระบบชลประทาน เพื่อลดความเสียหาย
ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/135540)
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๕/๖

ไฟไหม้ป่าติด "สวนสัตว์เขาสวนกวาง"

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓ ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบนภูเขาสวนกวาง ช่วงรอยต่อ
เขต อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น กับ ต. ทมนางาม อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี ไฟโหมลุกลามเข้ามา
ใกล้ กั บ พื้ น ที่ เ ขตรั้ ว ของสวนสั ต ว์ ข อนแก่ น นายธนชน เคนสิ ง ห์ ผู้ อ้ า นวยการสวนสั ต ว์ ขอนแก่ น
ระดมพนักงาน และลูกจ้างของสวนสัตว์กว่า ๑๐๐ คน เข้าไปช่วยกันสกัด โดยน้ารถดับเพลิงของสวนสัตว์
ที่มีอยู่จ้ านวน ๒ คัน ฉีดพ่น น้้ า ท้า เป็น แนวป้ องกันไม่ให้ ไฟลามข้ามเข้ามาในส่ ว นที่อยู่ของคอกสั ตว์
ดังกล่าว
ผอ. สวนสั ตว์ ขอนแก่น ระบุ ว่า บริ เวณป่าที่เกิดไฟไหม้อยู่นอกเขตแนวรั้ว ของสวนสั ตว์ ไฟป่า
เริ่มไหม้จากด้านทางทิศเหนือของเขาสวนกวาง เขต อ. โนนสะอาด จ. อุดรธานี และช่วงที่ไฟไหม้มีลม
กรรโชกแรง ท้าให้เปลวไฟลามอย่างรวดเร็ว ควันไฟลอยฟุ้งตามกระแสลม ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างเข้าไป
ในกลุ่ มโซนส่ ว นการจั ดแสดงสั ตว์ ซึ่ง อยู่ ข้ างล่ างของโซนป่ า นอกจากนี้ บริเวณที่เ กิด เหตุเ ป็น ป่า ไม้
ที่มีต้นเพ็กขึ้นอย่างหนาแน่น และใบไม้ร่ วงหล่นกองทับถมมาเป็นระยะเวลา ๒ ปี เมื่อเกิดเพลิง ไหม้
จึงเป็ น เชื้อเพลิ ง อย่ างดี ทางสวนสั ตว์เองได้พยายามระดมรถน้้าเข้าฉีดพ่น น้้า ไม่ให้ เพลิ ง ลามเข้า มา
ยัง ส่ ว นของคอกสั ตว์ พื้น ที่เกิดไฟไหม้มี เนื้ อที่ป ระมาณ ๕๐๐ ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่ ว นมากจะเป็นชะง่อนหิ น
ท้า ให้ ร ถดั บ เพลิ งไม่ส ามารถเข้า ไปดับ ได้ ส ะดวก ซึ่ง ทางสวนสั ต ว์ไ ด้มี การท้ าแนวกัน ไฟไว้ เรี ยบร้อ ย
ในส่ ว นที่ ไ ฟไหม้ ก็ พ ยายามควบคุ ม ไม่ ใ ห้ อ อกนอกรั ศ มี และเจ้ า หน้ า ที่ เ ข้ า ไปสกั ด ควบคุ ม เพลิ ง ให้
อยู่ในวงจ้ากัด ไม่ให้ลุกลามเข้าสู่พื้นที่สวนสัตว์เขาสวนกวางได้

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