
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

นครราชสีมา : เสี่ยงแล้งหนัก! ๕๕ หมู่บ้าน โคราชจ่อขาดน  าบริโภค
(ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์)

ล าปาง : ล าปางวิกฤตมาก ความร้อนพุ่ง ๑๑๗ จุด ไฟป่าลาม ๒๐๐ จุด ยังเข้าไปดับไม่ได้
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)

ล าปาง : น่าเศร้า! พบนกเป็ดแดงอพยพหนีหนาว
ตายเกลื่อนนับ ๑๐๐ ตัว คาดกินสารเคมีในนาข้าว
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เสี่ยงแล้งหนัก! ๕๕ หมู่บ้าน โคราชจ่อขาดน  าบริโภค

เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา เปิดเผยว่า ส้านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงาน
ผลการส้ารวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้ง โดยพบว่ามี ๕๕ หมู่บ้าน ใน ๘ อ้าเภอ ที่จะ
ประสบปัญหาภัยแล้งในปี ๖๔ จึงได้ระดมทั้งเรื่องการสูบน้้าและขุดบ่อบาดาลเตรียมความพร้อม
รับมือกับภัยแล้งที่ก้าลังมาถึง ซึ่งมี ๒๔ หมู่บ้าน จาก ๕๕ หมู่บ้าน ที่อยู่นอกเขตชลประทานและ
ไม่สามารถเจาะบอ่บาดาลหรือสูบน้้ามาจากแหล่งอื่นได้ จึงได้สั่งการให้จัดเตรียมรถน้้าให้พร้อมไว้
แจกจ่าย  ทั้งนี้ จังหวัดต้ังเป้าไว้ว่า ทั้ง ๒๔ หมู่บ้านจะต้องมีน้้าอุปโภคบริโภคจนกว่าฝนจะตกใน
เดือน พ.ค. ๖๔ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้้าในเข่ือนขนาดใหญ่แต่ละแห่ง ยังมีน้้าเพียงพอไปตลอด
ช่วงฤดแูล้งนี้ แต่ประชาชนที่อยู่นอกเขตชลประทานยังน่าเป็นห่วง จึงต้องเตรียมความพร้อมให้
การช่วยเหลือ โดยสถานการณ์น้้าในเข่ือนขนาดใหญ่ของจังหวัด ได้แก่ เข่ือนล้าตะคองมีปริมาณ
น้้า ๓๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ ๓๑๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๙๙ เปอร์เซ็นต์ เข่ือน
ล้าพระเพลิง มีปริมาณน้้า ๑๓๖ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ ๑๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็น ๘๘ เปอร์เซ็นต์ เ ข่ือนมูลบน มีปริมาณน้้า ๑๓๑ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 
๑๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๙๓ เปอร์ เซ็นต์ และเข่ือนล้าแชะมีปริมาณน้้า ๒๑๑
ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ ๒๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๗๖ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคาดว่า
ปริมาณน้้าจะเริ่มลดลงตามล้าดับ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง 

(มีต่อ)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เสี่ยงแล้งหนัก! ๕๕ หมู่บ้าน โคราชจ่อขาดน  าบริโภค (ต่อ)

ส่วนที่อ่างเก็บน้้าบึงกระโตน ที่ ต. ประทาย อ. ประทาย จ. นครราชสีมา เป็นอ่างเก็บน้้า
ขนาดกลาง มีเนื้อที่ ๓,๗๐๐ ไร่ สามารถเก็บกักน้้าได้ ๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันพบว่า
มีปริมาณน้้าเหลือเพียง ๑ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น เนื่องจากช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พื้นที่
อ. ประทาย มีฝนตกลงมาน้อยมาก แทบจะไม่มีน้้าไหลลงบึงกระโตนเลย เริ่มส่งผลกระทบ
ต่อชาวบ้านในพื้นที่ ก ว่า ๒๐๐ หลังคาเรือน ใน ๔ หมู่บ้าน ที่ ใ ช้น้้าภายในบึงกระโตน
เป็นหลัก เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้้าดิบผลิตประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วง
ฤดูแล้ง และจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรรอบอ่างเก็บน้้า ที่จะไม่สามารถปล่อยน้้า
ให้ท้าการเกษตรได้เลย

ท่ีมา : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์
(https://www.tnnthailand.com/content/70539)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ล าปางวิกฤตมาก ความร้อนพุ่ง ๑๑๗ จุด ไฟป่าลาม ๒๐๐ จุด ยังเข้าไปดับไม่ได้

เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ จ. ล้าปาง ข้อมูลจาก
ภาพถ่ายดาวเทียม ตรวจพบจุดความร้อน หรือจุดฮอตสปอต ที่เกิดไฟไหม้ป่า และในที่โล่งแจ้ง มากถึง 
๑๑๗ จุด กระจายในพื้นที่ ๑๒ อ้าเภอ โดยเกิดข้ึนในเขตป่าสงวนแห่งชาติมากที่สุด รองลงมาเป็นเขต
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งหากแยกเป็นรายอ้าเภอ พบว่า ขณะนี้เกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ อ. เถิน จ. ล้าปาง หนัก
ที่สุด มีจ้านวน ๓๐ จุด และรองลงมาเป็นพื้นที่ อ. แม่พริก มีจ้านวน ๒๖ จุด โดยทั้ง 2 อ้าเภอข้างต้น 
เป็นพื้นที่อ้าเภอทางตอนใต้ของ จ. ล้าปาง ซึ่งในช่วงการเฝ้าระวังในปีนี้ ตั้งแต่ เดือน ม.ค. ที่ผ่านมา 
พบว่า เกิดไฟไหม้ป่าข้ึนกว่า ๒๐๐ จุด และแต่ละจุดก็เกิดไฟไหม้ป่าลามอย่างหนัก และขยายวงกว้าง 
โดยเฉพาะบนสันเขา และกลางหุบเขา ที่ยากแก่การเข้าถึง ตามแนวเทือกเขาผีปันน้้า ซึ่งเป็นเขาสูงและ
ยาว ที่ตั้งตระหง่านเช่ือมต่อกับ จ. แพร่ สุโขทัย ล้าปาง และตาก

จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าในพื้นที่อ้าเภอทางตอนใต้ของ จ. ล้าปาง จึงท้าให้คุณภาพอากาศใน
อ. เถิน และ อ. แม่พริก มีคุณภาพอากาศไม่ต่างจากพื้นที่เขตตัวเมืองล้าปาง ที่เผชิญกับปัญหาหมอก
ควัน และฝุ่น PM2.5 จากการเผาไหม้มานานกว่า ๓ สัปดาห์แล้ว แต่ในพื้นที่ดังกล่าว ไม่สามารถ
ตรวจวัดค่าได้ เนื่องจากไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัตขิองกรมควบคุมมลพิษต้ังอยู่ใน
พื้นที่

ท่ีมา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2565536)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

น่าเศร้า! พบนกเปด็แดงอพยพหนหีนาว ตายเกลื่อนนบั ๑๐๐ ตัว คาดกินสารเคมีในนาข้าว

เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอ้านวย ศรีแสงฤทธ์ิ ผู้อ้านวยการส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าปาง น้าเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส้านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาล้าปาง เจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยผาเมือง จ . ล้าปาง 
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
และเจ้าหน้าที่ต้ารวจ สภ.เขลางค์นคร เข้าตรวจสอบพื้นที่ทุ่งนาหลังหมู่บ้านคันทรีวิว ต. ปงแสนทอง 
อ. เมืองล้าปาง หลังพบนกเป็ดแดง ซึ่งเป็นนกตระกูลเดียวกับนกเป็ดน้้า สัตว์สงวนคุ้มครอง ตาย
เกลื่อนกลางทุ่งนา นับ ๑๐๐ ตัว บางตัวเดินอย่างทุรนทุรายแล้วข้ึนไปตายอยู่ตามตอซังข้าวที่อยู่
ใกล้ๆ บางส่วนเริ่มเน่า และมีกลิ่นเหม็น คาดว่าน่าจะตายมานานกว่า ๓ วัน เจ้าหน้าที่ได้ท้าการเก็บ
ซากของนกทุกตัวออกจากทุ่งนา เพื่อจะได้ท้าการฝังดิน และฉีดพ่นน้้ายาฆ่าเช้ือ พร้อมน้าซากนก
ที่ยังสมบูรณ์ ไปผ่าตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาสาเหตุที่นกตายยกฝูง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่คาด
ว่า ไม่น่าจะมาจากโรคระบาดในนก แต่น่าจะมาจากมีการโปรยสารเคมีลงในนาข้าว ก่อนที่นกฝูงนี้จะ
บินมากิน จนเกิดตายลงทั้งฝูง ขณะเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับต้ารวจ 
สภ. เขลางค์นคร เพื่อให้สืบสวนเอาผิดกับผู้ปลูกข้าวในนาแปลงดังกล่าวด้วยว่า จงใจโปรยสารเคมี
ฆ่านกเป็ดแดงหรือไม่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทราบว่า เจ้าของที่นาได้ให้ผู้อื่นเข้ามาเช่าท้านาเนื้อทีป่ระมาณ 
๑ ไร่ ส้าหรับนกเป็ดแดงฝูงนี้ ทางเจ้าหน้าที่คาดว่า น่าจะเป็นฝูงนกที่บินอพยพหนีหนาวมาจากต่าง
แดนซีกโลกเหนือ มาอาศัยอยู่ตามแหล่งน้้าทางธรรมชาติในพื้นที่ จ. ล้าปาง ช่ัวคราว เหมือนทุกปี 
ก่อนที่จะบินกลับไป แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายและสลดใจอย่างมาก ที่นกเป็ดแดงทั้งหมดมาตายลงยกฝูง
แบบนี้

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9640000012016)


