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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : กรมป่าไม้คุมเข้มลักลอบตัดไม้ควบคู่ฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ชัยภูมิ : โครงการชลประทานชัยภูมิแก้ปัญหาขาดแคลนน  า
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

ล าพูน : ฝนตกหนักขา้มคืนน  าป่าทะลักท่วมหมู่บ้าน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

แพร่ : เร่งร่างแบบประกอบอาคาร “บอมเบย์เบอร์มา” จากภาพเก่า
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)
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โครงการชลประทานชัยภูมิแก้ปัญหาขาดแคลนน  า

เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรชาวต้าบลกุดชุมแสง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
ใช้น้้าจากฝายล้าห้วยเมียงแห่งที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองลุมพุก ต. กุดชุมแสง เพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ขาดแคลนน้้ า เ พ่ือการ เกษตร เกษตรกรส่ วนใหญ่ปลูกข้าว อ้อย ข้ าว โพด แตงไทย หน่อไม้ฝรั่ ง
และหญ้าอาหารสัตว์ โดยน้าน้้าจากฝายล้าห้วยเมียง ซึ่งเป็นล้าห้วยสาขาของล้าน้้าชี ยาวประมาณ ๒๐ กม.
แหล่งน้้าส้าคัญของ ต. กุดชุมแสงมาใช้ประโยชน์ เดิมพ้ืนที่ดังกล่าวมีความแห้งแล้ง เนื่องจากขาดการพัฒนา
แหล่งน้้า ภายหลังจากที่โครงการชลประทานชัยภูมิด้าเนินการก่อสร้างฝายล้าห้วยเมียงแห่งที่ ๓ แล้วเสร็จ
เมื่อปลายปี ๖๒ ท้าให้พ้ืนที่การเกษตรหมู่บ้านต่างๆ ใน ต. กุดชุมแสงได้รับประโยชน์  เกษตรกรสามารถ
ท้าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200625083750831)

https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/6/25/12e910786977fa41b5afd863e19fa997_small.JPG
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กรมป่าไม้คุมเข้มลักลอบตดัไม้ควบคู่ฟื้นฟูสภาพปา่เสื่อมโทรม

เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีก้าชับให้กรมป่าไม้แก้ไขปัญหาลักลอบตัดไม้ท้าลายป่าควบคู่ไปกับ
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ทั้งในพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกและพ้ืนที่ถูกไฟไหม้ ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากชุมชน
ที่เป็นเครือข่ายกรมป่าไม้ประมาณ ๒,๐๐๐ ชุมชนร่วมฟื้นฟูพื้นที่ป่า โดยกรมป่าไม้สนับสนุนกล้าไม้ให้ชุมชน
น้าไปปลูกในพื้นที่ป่าและช่วยดูแล ซึ่งได้ด้าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝน

ปัจจุบันมีพ้ืนที่สี เขียวที่ได้รับการฟ้ืนฟูอยู่ ในป่าชุมชนและป่าอ่ืนๆ รวมประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ไร่
จากเป้าหมายที่วางไว้ทั้งหมดในปีนี้จ้านวน ๕๐๐ ,๐๐๐ ไร่ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 มีประชาชนเดินทาง
กลับภูมิล้าเนาและใช้ประโยชน์จากป่า เพ่ือการด้ารงชีพเพ่ิมขึ้นจนบางครั้งกระท้าผิดกฎหมาย และท้าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมการเพาะกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศ
หลังจากที่รัฐบาลออกกฎหมายปลดล็อกให้ใช้ประโยชน์จากไม้มีค่าได้ ท้าให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจหันมา
ปลูกไม้มีค่า และขอพันธุ์กล้าไม้จากกรมป่าไม้จ้ านวนมาก โดยปีนี้กรมป่าไม้ เตรียมกล้าไม้ทั้ งหมด
๗๙ .๙ ล้านกล้ า เ พ่ือแจกจ่ ายให้แก่ประชาชนทั้ งประเทศ ทั้ ง ไม้พะยู ง มะค่ า โมง ยางนา ขี้ เหล็ก
มะม่วงหิมพานต์ ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ประดู่ ชิงชัน และสัก ซึ่งเพาะไว้เกือบ ๒๓๐ ชนิด ทั้งนี้ประชาชน
สามารถขอพันธุ์กล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะช้ากล้าไม้ซึ่งมีอยู่ ๑๑๓ สถานีทั่วประเทศ รวมถึงค้นหาข้อมูลพันธุ์ไม้ที่แจก
ในแต่ละพ้ืนที่ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200625095500897)
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ฝนตกหนักข้ามคืนน  าป่าทะลักท่วมหมู่บา้น

เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดน้้าป่าทะลักท่วมพ้ืนที่บ้านปงผาง และบ้านแม่สะแงะ 
ต. ทากาศเหนือ อ. แม่ทา จ. ล้าพูน มวลน้้าจ้านวนมากได้ไหลลงสู่ล้าห้วยกลางหมู่บ้าน หลังจากฝนตกหนัก 
ท้าให้น้้าป่าไหลหลากจากภูเขาเขตอุทยานแห่งชาติขุนตาน เขตรอยต่อ อ. เสริมงาม จ. ล้าปาง และเขตติดต่อ 
อ. แม่ทา จ. ล้าพูน น้้าป่าไหลลงไปตามล้าห้วยที่ผ่านกลางหมู่บ้านแม่สะแงะ และบ้านปงผาง ซึ่งชาวบ้านสามารถ
ถ่ายภาพไว้ได้ และยังสามารถติดต่อสื่อสารกับภายนอกได้ ส่วนบ้านแม่สะแงะ ไม่สามารถติดต่อชาวบ้านได้
แม้แต่คนเดียว และไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ จึงยังไม่ทราบความเสียหาย บ้านแม่สะแงะ เป็นหมู่บ้านชนเผ่า
ชาวกะเหรี่ยง มีประมาณ ๓๐ กว่าหลังคาเรือน มีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า ๘๐ คน 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000065341)
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เร่งร่างแบบประกอบอาคาร “บอมเบย์เบอร์มา” จากภาพเก่า

เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การฟ้ืนฟูอาคารบอมเบย์เบอร์มา จ. แพร่ โดยเจ้าหน้าที่
จากส้านักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ และจิตอาสาเร่งออกแบบโครงสร้างอาคารจากภาพเก่าที่มีอยู่และประกอบ
ส่วนที่เป็นหน้าจั่ว พร้อมคัดแยกไม้เพ่ือเตรียมประกอบอาคารขึ้นใหม่ ซึ่งการประกอบอาคารต้อง อาศัย
ความพยายามเป็นพิเศษ เนื่องจากในช่วงที่มีการรื้ออาคารไม่ได้ท้าเครื่องหมายและสัญลักษณ์ไว้ จึงต้องประกอบ
อาคารตามหลักฐานภาพถ่ายที่มีอยู่ มีชาวบ้านในพ้ืนที่และชาว จ . แพร่เดินทางมาดูความคืบหน้าการฟ้ืนฟู
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลายคนบอกว่า รู้สึกเสียดายและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เพ่ือฟ้ืนฟูให้กลับมา
เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้และประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ ส่วนพ้ืนที่โดยรอบอาคาร เจ้าหน้าที่ได้กันพ้ืนที่ ห้าม
ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในอาคารและเก็บไม้โดยเด็ดขาด โดยมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้คอยดูแลและเฝ้าตลอด ๒๔ ชม. 
อาคารบอมเบย์เบอร์มา หรืออาคารเขียว เป็นอาคารที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
การท้าไม้สักในอดีตของ จ. แพร่ และยังเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เมืองเเพร่กับประวัติศาสตร์โลกในยุคอาณานิคม

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/293990)


