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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

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

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒ รายการ 

พิจิตร : จ. พิจิตรแล้ง! หยุดท าประมงพ้ืนบ้าน
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

อ่างทอง : ตรวจสอบสร้างร้ัวบดบังโบราณสถาน
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

นราธิวาส : มทภ. 4 นั่ง ฮ. บินส ารวจไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

กทม. : ชมภาพน่ารักของครอบครัวนากในกรุงเทพฯ 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)
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มทภ. 4 นั่ง ฮ. บินส ารวจไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ ผู้อ้านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพ้ืนที่ประชุม
ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ จ. นราธิวาส หลังเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา 
สร้างความเสียหายแล้ว ๒,๑๐๐ ไร่ โดยขณะนี้ไฟยังคุกรุ่นขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ จ. นราธิวาสร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ต้ารวจ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครระดมเครื่องมือ
เข้าดับไฟป่า โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้้ า  เครื่องหาบหาม รถดับเพลิง และรถบรรทุก น้้ า
จากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังด้าเนินการปฏิบัติการฝนหลวง โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ 
จ. สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ ล้าเลียง
แบบ Bell-212 ประกอบ bambi buket โดยการใช้ถุงน้้าดับเพลิง จากหมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้ปฏิบัติภารกิจ
ทิ้งน้้าดับไฟป่าในพ้ืนที่วันละ ๒ เที่ยวบิน จุดที่เกิดไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าในเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ 
ต. ลุโบะบือซา อ. ยี่งอ จ. นราธิวาส พร้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์บินส้ารวจเฝ้าระวังการปะทุใหม่ของเพลิง 
แม่ทัพภาคที่ ๔ เปิดเผยภายหลังจากบินส้ารวจสถานการณ์โดยรวมว่า จากที่ได้เห็นสภาพความ เสียหาย
จากไฟไหม้พบว่า ยังคงมีไฟคุกรุ่นอยู่ แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาในช่วง ๑ – ๒ วันนี้ ท้าให้บรรเทาสถานการณ์
ลงได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้กองทัพภาคท่ี ๔ สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ ๒๐๖ เข้าปฏิบัติภารกิจบินส้ารวจ
เฝ้าระวังสถานการณ์ เพ่ือแจ้งมายังภาคพ้ืนดิน หากสถานการณ์ไฟป่าลุกลาม หรือเกิดเหตุการปะทุใหม่ของไฟ
ในพ้ืนที่ และการเร่งระดมสรรพก้าลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าสถานการณ์
ไฟป่าจะดีข้ึนในไม่ช้า

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/region-news/news_685173)
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ตรวจสอบสร้างรั้วบดบังโบราณสถาน

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านบริเวณพระต้าหนักค้าหยาด โบราณสถานส้าคัญ 
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ จ. อ่างทอง ร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ หลังพบบ้านหลังหนึ่ง
สร้างแนวรั้วไม้ไผ่และน้าสแลนสีด้าขึงบริเวณริมถนนทางเข้าพระต้าหนักค้าหยาดเป็นระยะทางยาวกว่า ๕๐๐ ม. 
ท้าให้บดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถ และเกิดอุบัติเหตุแล้วหลายครั้ง เนื่องจากมองไม่เห็นรถที่มาจากอีกทาง 
นอกจากนี้ยังท้าให้ทัศนียภาพของโบราณสถานส้าคัญของ จ. อ่างทองไม่สวยงาม

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5ecdc919e3f8e40af1444ace)
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จ. พิจิตรแล้ง! หยุดท าประมงพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ จ . พิจิตรส่งผลกระทบ
ต่อเนื่อง บริเวณคลองรังนก ต. รังนก อ. สามง่าม จ. พิจิตรที่เป็นคลองรับน้้าจากแม่น้้ายม และน้้าหลากในพ้ืนที่
ลุ่มต่้า ระดับน้้าได้แห้งขอดลงจนพ้ืนคลองที่เคยมีน้้าแห้งลงจนพ้ืนดินแตกระแหง ไม่เหลือน้้าใช้ท้าการเกษตร 
และการประมง ชาวประมงพ้ืนบ้านต้องหยุดหาปลา แหล่งน้้าแห้งขอด ท้าให้แพยอของชาวประมงพ้ืนบ้านซึ่งเป็น
อุปกรณ์หาปลาเกยตื้น หยุดการท้าประมงเพ่ือหารายได้ นายวิศิษฐ์ ปานแย้ม เกษตรกร อ. สามง่าม จ. พิจิตร
กล่ า วว่ า ตน เอง และ เกษตรกร  อ .  สามง่ าม  จ .  พิ จิ ต รหลายหมู่ บ้ าน เดิ นทาง ไปยื่ นหนั งสื อต่ อ
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจาก
ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก อ. สามง่ามและอ้าเภอใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งกว่า ๕ เดือน
ไม่มีน้้าท้าการเกษตร แม่น้้ายมแห้งไม่มีน้้าอุปโภคบริโภค ประกอบกับฝนตกทิ้งช่วง ขณะนี้ยังไม่มีน้้าท้านา 
จึงอยากให้กรมชลประทานจัดสรรน้้า หรือจัดการส่งน้้าให้เกษตรกรท้านา และฝากความอนุเคราะห์
จากนายนราพัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานไปยังท่านอธิบดีกรมชลประทาน
ให้ด้าเนินการส่งน้้าให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งด้วย

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://nawena.com/local/495369)
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ชมภาพน่ารักของครอบครัวนากในกรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นากใหญ่ขนเรียบ เป็นนากสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุด พบในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ถูกจัดให้อยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) นากใหญ่ขนเรียบเคยมีอยู่มากตามธรรมชาติ
ในกรุงเทพฯ แต่ขณะนี้เหลืออยู่จ้านวนน้อยมาก อาศัยอยู่บริเวณโรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางขุนเทียน บริเวณนี้มี
แหล่งน้้าธรรมชาติที่ฝูงนากเหล่านี้อาศัยอยู่ ซึ่งทางโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงร่วมกันอนุรักษ์และดูแลนากฝูงนี้ 
แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้างเม่ือนากเหล่านี้ไปกินปลาในบ่อปลาของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ นากเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งน้้า เพราะนากกินปลาเป็นอาหาร หากมีนากอยู่ แปลว่าบริเวณนั้นมีปลาอุดมสมบูรณ์ แต่สาเหตุ
ทีน่ากในกรุงเทพฯ หายไป เนื่องจากความเจริญของเมืองที่ขยายไปรบกวนแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมัน การถูกล่า 
และมลพิษในแหล่งน้้า

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/travel/detail/9630000055139)


