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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

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

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย  

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๔  รายการ 

นครราชสีมา : โคราชฝนทิ้งช่วงข้าวนาปียืนต้นตาย
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

นครศรีธรรมราช : “วราวุธ” ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่า 
“พรุควนเคร็ง” มั่นใจปีนี้ไม่เกิดเหตุซ้ ารอย  
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ล าปาง : ดอยหลวงทะลัก! น้ าป่าหลากกลางดึก หมู่บ้านปงท่วมหนักสุดในรอบ ๕๐ ปี
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

สกลนคร : เร่งขุดลอกหนองหาร สกลนคร เก็บกักน้ าแก้ปัญหาภัยแล้ง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ดอยหลวงทะลัก! น้ าป่าหลากกลางดึก หมู่บ้านปงท่วมหนักสุดในรอบ ๕๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ของ อ. วังเหนือ จ. ล้าปาง น้าโดย
นายประภาส อ้ึงตระกูล นายอ้าเภอวังเหนือ พร้อมด้วยนายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าส้านักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดล้าปาง และนายประเสริฐ ต่อเขต หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดล้าปาง สาขาวังเหนือ ได้รุดออกตรวจพ้ืนที่หลายหมู่บ้านของ ต. วังทอง วังเหนือ 
และวังทรายค้า ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางตอนบนสุดของ จ. ล้าปาง ติดกับ จ. พะเยา และเชียงราย หลังเกิด
ฝนตกหนักลงมา และเกิดน้้าป่าหลากลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง กระแส
น้้าป่าได้ไหลหลากลงมาตามล้าห้วย และล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในช่วงกลางดึก ระดับน้้า
มีความสูงกว่า ๑ เมตร บางจุดกระแสน้้าไหลเชี่ยว ชาวบ้านต้องตื่นขึ้นมากลางดึก เพ่ือเก็บสิ่งของ
เครื่องใช้ในครัวเรือนขึ้นที่สูง ทั้งนี้ ในเบื้องต้นพบบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเกือบ ๑๐๐ หลังคาเรือน 
โดยเฉพาะที่บ้านปงถ้้า หมู่ที่ ๓ และบ้านปงทอง หมู่ที่ ๗ ต. วังทอง อ. วังเหนือ ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชื่อดังใน จ. ล้าปาง มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมากที่สุด สิ่งของเครื่องใช้
ลอยไปกับน้้า และรั้วบ้านบางหลังก็เกิดพังลง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตอนเช้าวันนี้ (๒๗ มิ.ย.) ระดับน้้าป่า
ที่หลากท่วมบ้านเรือนราษฎรในช่วงกลางดึกได้ลดระดับลง และกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว เหลือเพียงเศษ
ดินโคลน เศษวัชพืชที่ไหลมากับน้้าป่า ติดตามบ้านเรือน ท้าให้ชาวบ้านได้เร่งท้าความสะอาดทันที
ด้านพ้ืนที่การเกษตรนั้น ทางเจ้าหน้าที่ก้าลังอยู่ในระหว่างการส้ารวจ ซึ่งจะมีการตรวจสอบผลกระทบ
ทั้งตามบ้านเรือน และพ้ืนที่การเกษตรอย่างละเอียดต่อไป

ด้านนายเสน่ห์ ซองดี ผู้ใหญ่บ้านปงถ้้า ต. วังทอง อ. วังเหนือ จ. ล้าปาง เปิดเผยว่า น้้าป่า
ที่หลากมานั้น เกิดขึ้นนานเกือบ ๑ ชั่วโมง ในช่วงกลางดึก โดยได้หลากมาเร็วจากยอดเขา ไหลมาตาม
ล้าห้วยแม่แฝด ก่อนที่จะท่วมบ้านเรือน และพ้ืนที่หมู่บ้านทันที ชาวบ้านเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงไม่ทัน ท้าให้
ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนเป็นบริเวณกว้าง นับเป็นภัยที่ถือว่าเกิดข้ึนหนักสุดในรอบ ๕๐ ปี

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/165716)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โคราชฝนทิ้งช่วงข้าวนาปียืนต้นตาย

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพ้ืนที่ จ. นครราชสีมา เริ่ม
ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น โดยล่าสุด ได้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีใน อ. บัวใหญ่
จ. นครราชสีมา ท้าให้ต้นข้าวนาปีที่ก้าลังเจริญเติบโต เริ่มเหี่ยวเฉา และเตรียมที่จะยืนต้นตายนับพัน ไร่
นางหนูพิศ สอนยิง อายุ ๖๑ ปี ชาวนาใน ต. หนองบัวสะอาด อ. บัวใหญ่ บอกว่า ได้ลงทุนปลูกข้าวนาปี 
กว่า ๑๐ ไร่ ซึ่งข้าวนาปีที่ปลูกไว้ก้าลังเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า แต่ในพ้ืนที่เกิดฝนทิ้งช่วง ท้าให้ต้นข้าว
เริ่มเหี่ยวเฉา และเตรียมจะยืนต้นตายทั้งหมดเพราะขาดน้้า ประกอบกับสภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ราบสูง ไม่มี
แหล่งน้้าไหลผ่าน ต้องรอคอยเพียงน้้าฝนที่จะตกลงมาตามฤดูกาลเท่านั้น และปีนี้มีปริมาณน้้าฝนน้อยกว่า
ทุกๆ ปีที่ผ่านมา จึงท้าให้ชาวนาไม่มีน้้าท้านา ตนจึงต้องลงทุนขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ไว้กลางทุ่งนา จ้านวน ๒ บ่อ บ่อละ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑ แสนบาท เพ่ือสูบน้้า
จากใต้ดินขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นข้าว ไม่ให้ยืนต้นตาย แก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยตนเอง

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-new/news_709095)
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เร่งขุดลอกหนองหาร สกลนคร เก็บกักน้ าแก้ปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “หนองหาร” เป็นแหล่งน้้าที่ส้าคัญของ จ. สกลนคร มีเนื้อที่
กว่า ๗๗,๐๐๐ ไร่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้้าจืด นกน้้า พ้ืนที่ชุ่มน้้าที่ส้าคัญของประเทศไทย มีสภาพตื้นเขิน
เก็บกักน้้าได้น้อยลงจากเดิม ท้าให้ประสบปัญหาระบบนิเวศ ปัญหาคุณภาพน้้า และปัญหาทรัพยากร
น้้า รวมทั้งเกษตรกรที่อยู่รอบบริเวณหนองหาร ได้รับผลกระทบทั้งจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัย โดย
นายธนวัฒน์ ชัชวาลธาตรี ผู้ อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต ๓ สกลนคร กล่าวว่า
กรมประมง ได้จัดท้าโครงการเร่งด่วนเพ่ือกักเก็บน้้าในฤดูฝน ปี ๖๓ เสนอส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
และได้รับการจัดสรรงบประมาณงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ตามมาตรการ
ด้านการงบประมาณ เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง วงเงินงบประมาณ ๑๕,๗๘๘,๖๐๐ บาท 
ด้าเนินการขุดลอกหนองหารที่บริ เวณ ต . บ้านแป้น อ . โพนนาแก้ว จ .  สกลนคร พ้ืนที่ขุดลอกโดย
เครื่องจักรกล จ้านวน ๙๓ ไร่เศษ ปริมาณดินที่ขุดรวม ๔๗๘,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้าเนินการขุดลอกให้แล้ว
เสร็จภายใน ๙๐ วัน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค. ๖๓ หลังการขุดลอกแล้วเสร็จจะเป็นพื้นที่เก็บกักน้้าไว้ ใช้
ให้แก่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงในช่วงภัยแล้ง และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ตามนโยบาย
รัฐบาล ทั้งยังเป็นการบูรณะแหล่งน้้าที่เสื่อมโทรมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้้า สร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า

ด้านนายขันทอง แก้วมะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแป้น ต. บ้านแป้น อ. โพนนาแก้ว จ. สกลนคร กล่าวว่า
เดิมบริเวณพ้ืนที่ด้าเนินการขุดลอก จะมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น เกิดการเน่าเหม็น และตื้นเขิน ส่งผลให้
การสัญจรทางน้้าไม่สะดวก และยากต่อการผันน้้ามาใช้ในภาคการเกษตร การท้าโครงการนี้ ท้าให้ชาวบ้าน
รู้สึกดีใจ และพึงพอใจกับโครงการขุดลอกหนองหาร ซึ่งชาวบ้านจะได้รับประโยชน์หลายด้าน ทั้งภาค
การเกษตร การประมง รวมถึงการท่องเที่ยว โดยบริเวณดังกล่าวถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยงาม
ทั้งยั งจะได้ชมเกาะน้อยใหญ่ที่ อุดมไปด้วยพันธุ์ ไม้นานาชนิด ซึ่ งยั งมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
อย่างครบถ้วน และยังเป็นจุดชมนกท่ีส้าคัญของจังหวัดอีกด้วย

(มีต่อ)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เร่งขุดลอกหนองหาร สกลนคร เก็บกักน้ าแก้ปัญหาภัยแล้ง (ต่อ)

นอกจากนี้ ยังได้ด้าเนินการขุดลอกหนองหาร บริเวณทิศตะวันออกของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้้าจืดเขต ๓ สกลนคร ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร อีกด้วย โดยนายเฉลิมชัย ดวงมณี
หัวหน้าหน่วยขุดลอกและก้าจัดวัชพืชหนองหารสกลนคร กล่าวว่า ในส่วนของการขุดลอกหนองหาร บริเวณ
ทิศตะวันออกของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดฯ มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๖๑,๙๐๐ ตารางเมตร คิดเป็นพ้ืนที่
ป ร ะ ม า ณ ๓ ๘ ไ ร่ ว ง เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ๔ , ๙ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐ บ า ท เ ริ่ ม ด้ า เ นิ น ก า ร ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น
เม.ย. - ส.ค. ระยะเวลา ๕ เดือน เป้าหมายขุดลอกโดยเครื่องจักรกลรวมทั้งสิ้น ๑๔๐,๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ส้าหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากทั้ง ๒ โครงการนี้ จะช่วยท้าให้หนองหารสามารถเก็บกักน้้าไว้ ใช้
ให้แก่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียงในช่วงฤดูแล้ง และบรรเทาผลกระทบสถานการณ์ภัยแล้งได้ รวมทั้งบูรณะ
แหล่งน้้าที่เสื่อมโทรมเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้้า และเพ่ิมผลผลิตทางการประมงได้อีกด้วย

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200627123246686)
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“วราวุธ” ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาไฟปา่ “พรุควนเคร็ง” มั่นใจปีนี้ไม่เกิดเหตุซ้ ารอย  

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (รมว .ทส . ) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ลงพ้ืนที่บริเวณศูนย์อ้านวยการควบคุมไฟป่า ป่าพรุควนเคร็ง ต. การะเกด อ. เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 
เพ่ือติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า ป่าพรุควนเคร็ง มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้
กล่าวพบปะกับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าทั้งของกรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมป่าไม้ และอาสาสมัคร พร้อมทั้งมอบ
ถุงยังชีพให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็ง ปลูกต้นไม้ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอทอป ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากกระจูด จากนั้น ได้ประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า ป่าพรุควนเคร็ง ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อจากนั้นได้ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามการสร้างฝาย และการสูบน้้าเข้าในป่าพรุเพ่ือรักษา
ระดับน้้าป้องกันไฟป่า ซึ่งที่ผ่านมากรมอุทยานฯ ได้จัดตั้งกองอ้านวยการควบคุมไฟป่า ป่าพรุควนเคร็ง ณ 
ที่ท้าการสถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง การรักษาระดับน้้า ได้จัดท้าฝายชะลอน้้าป่าพรุ ๙๕ แห่ง และได้
ประสานงานกับกรมชลประทานในการสูบน้้าเติมเข้าสู่พื้นที่ป่าพรุกว่า ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นต้น

รมว.ทส. กล่าวว่า มีความมั่นใจว่า ปีนี้จะไม่มีเหตุการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งซ้้ารอยกับปี ๖๒ แต่ก็ไม่ได้
ประมาท ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนที่เป็นอาสาสมัครในการร่วมกันปกป้องผืนป่า 
และมีการเตรียมการวางแผนตั้งแต่ต้นปี ถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้้าฝนจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ระดับน้้าในป่าพรุ
สูงกว่าปทีี่ผ่านมา อยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ก็ต้องเฝ้าระวังไปถึงปลายปี

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/197230)


