
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ยโสธร : ฝนตกลมแรงพัดต้นไม้ใหญ่ล้มทับบ้าน
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

เชียงราย : ไฟไหม้ป่าดอยจระเข้ ดอยปุยใกล้เมืองเชียงราย 
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

พะเยา : ฮือฮา! น  าลด วัดโบราณ ๕๐๐ ปี โผล่กลางกว๊านพะเยา
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)
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ไฟไหม้ป่าดอยจระเข้ ดอยปุยใกล้เมืองเชียงราย

เมื่อวันที่  ๒๕ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ระดมก้าลังเข้าดับไฟป่าในพ้ืนที่ 
จ. เชียงราย เนื่องจากเกิดไฟไหม้ป่าบนดอยจระเข้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางแล ดอยยาว และ
ดอยพระบาท เขตติดต่อระหว่าง อ. เมืองเชียงราย และ อ. แม่จัน จ. เชียงราย โดยไฟเริ่มลุกไหม้
บริเวณแนวป่าด้านหลังอาคารที่พักต้ารวจ สภ. แม่จัน และขยายตัวลุกลามจนสามารถมองเห็น
เปลวเพลิงอย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่น้ารถบรรทุกน้้าเข้าไปใกล้แนวไฟบริเวณฝั่งทิศตะวันออก 
เพ่ือดับไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ พ้ืนราบ ขณะที่เปลวไฟยังคงลุกไหม้บนดอยสูงเป็นแนวยาว ทั้งนี้ 
เจ้าหน้าทีท่้าได้เพียงกันแนวไฟไม่ให้ลุกลามเท่านั้น และยังไม่ขึ้นไปบนเขาเพ่ือดับไฟโดยตรง เนื่องจาก
ดอยจระเข้มีความสูงชัน และมีต้นไม้ใบหญ้าหนาทึบจึงเกรงว่าจะเกิดอันตราย ดังนั้น จึงใช้อากาศยาน
ไร้คนขับ หรือโดรนบินส้ารวจ เ พ่ือประเมินสถานการณ์ก่อนเข้าไประงับเหตุตั้งแต่ช่วง เช้า
วันที่ ๒๕ มี.ค. เป็นต้นไป โดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้้าจากศูนย์ ปภ. เขต ๕ เชียงราย รถส่องสว่าง 
รถดับไฟป่า และรถดับเพลิงขนาด ๑๐ ,๐๐๐ ลิตร และนางวันดี ราชคม นายอ้าเภอแม่จัน
ตั้งศูนย์อ้านวยการไฟดับ ณ ที่ว่าการ อ. แม่จัน พร้อมก้าลังพล เพ่ือเข้าไปดับไฟป่าทันที นอกจากนี้
ไฟยังได้ไหม้เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยปุย ต. ห้วยสัก อ. เมืองเชียงราย สามารถมองเห็นแนวไฟป่า
บนดอยปุยได้อย่างชัดเจน จากริมถนนสายเชียงราย - เทิง ซึ่งจากการที่แนวเขาอยู่ไกลจากบ้านเรือน 
และมีทุ่งนากั้นอยู่ ท้าให้เจ้าหน้าที่ฝ่าแนวไปท้าแนวกันไฟ และพยายามดับไฟไม่ให้ลุกลามผ่านทุ่งนา
เข้ามาได้ เจ้าหน้าที่ได้น้ารถดับเพลิงจากเทศบาล ต. ห้วยสัก และ ต. ป่าอ้อดอนชัย พร้อมขอ
สนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงราย น้าน้้ าประมาณ ๖ ,๐๐๐ ลิตร รองรับอยู่ด้านล่าง เขา
เพ่ือเข้าไปดับไฟ

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/481531)
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ฮือฮา! น  าลด วัดโบราณ ๕๐๐ ปี โผล่กลางกว๊านพะเยา

เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านพบหินโบราณ ขณะลงไปหาปลา
ในกว๊านพะเยา มีลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่มีรูตรงกลางโผล่ ใกล้วัดติโลกอารามประมาณ 
๕๐๐ เมตร และมีประมาณ ๕ – ๖ ก้อน โผล่จากน้้าหลังน้้าลด และที่ยังจมในน้้าอีก ยังพบเศษซาก
อิฐมอญที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูตรงกลาง คาดว่าท้ามา จาก
หินทราย และเป็นฐานของเสาวัดโบราณที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา ในอดีตบริเวณนี้สมัย โบราณ
เคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมหินทรายของล้านนา ซึ่งใกล้กับวัดติโลกอาราม ก้อนหินขนาดใหญ่
มีรูตรงกลาง และเศษซากอิฐมอญ เคยมีการพบเห็นในกว๊านพะเยามาแล้วหลายจุด เป็นโบราณวัตถุ
ที่เป็นหินทราย ลักษณะฐานหินที่พบเจอคาดว่า ใช้ส้าหรับเป็นฐานรองของเสาวัดสมัยโบราณ 
ท้ามาจากหินทราย อายุประมาณกว่า ๕๐๐ ปี เนื่องจากในประวัติศาตร์เมืองพะเยาในปี พ.ศ. ๒๔๘๒ 
กรมประมงสร้างประตูกั้นน้้าในกว๊านพะเยาเพ่ือกักเก็บน้้า ท้าให้บริเวณกว๊านพะเยาที่แต่ เดิม
เป็นชุมชนโบราณ และมีวัดอยู่เป็นจ้านวนมากต้องจมน้้า ในอดีตพ้ืนที่กว๊านพะเยาเป็นพ้ืนที่รองรับน้้า
จากเทือกเขาไหลลงมาเป็นล้าห้วย ล้าธาร แม่น้้า และกลายเป็นหนองน้้าเล็ก ใหญ่ ในช่วงฤดูแล้ง
ของทุกปีปริมาณน้้าลดลง ท้าให้ชาวบ้านสามารถใช้พ้ืนที่เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ และเป็นเส้นทาง
สัญจรไปมาระหว่างตัวเมืองกับหมู่บ้านรอบๆ กว๊านพะเยา เมื่อหลายร้อยปีมานั้น พ้ืนที่บริเวณ
กว๊านพะเยาเป็นชุมชนหมู่บ้าน มีวัดวาอารามอยู่หลายวัด ก้อนหินขนาดใหญ่มีรูตรงกลาง 
และเศษซากอิฐมอญน่าจะเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/185268)
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ฝนตกลมแรงพัดต้นไมใ้หญ่ลม้ทบับ้าน

เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีฝนตก และลมกระโชกแรงใน จ. ยโสธร แรงลมพัด
ต้นมะขามขนาดใหญ่ อายุกว่า ๗๐ ปี ที่อยู่ข้างบ้าน โค่นล้มทับบ้านเลขที่ ๔๔๔ หมู่ ๖ บ้านท่าเยี่ยม 
ต. เขื่องค้า อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวจนส่งผลให้ตัวบ้านได้รับความเสียหาย และมี
สมาชิกในบ้านที่ก้าลังหลบฝนอยู่ในบ้านได้รับบาดเจ็บจ้านวน ๒ คน ประกอบด้วย ภรรยาเจ้าของบ้าน
ถูกไม้หน้าสาม ที่เป็นโครงหลังคาหล่นทับศีรษะได้รับบาดเจ็บ และลูกสะใภ้ถูกกิ่งมะขามทะลุ
หลังคาบ้านลงมาทิ่มแทงเข้าที่บริเวณด้านหลังจนได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ก้าลังนอนหลับพักผ่อน
อยู่ในห้องนอนภายในบ้าน โดยอาสากู้ภัยน้าคนเจ็บทั้งสองคนส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น
ทีโ่รงพยาบาลยโสธร ล่าสุด อาการปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีข้าวของภายในบ้านได้รับความเสียหาย

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.com/n/141707)
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