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๑/๖

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
น่าน : กรมชลประทานจ่อสร้างอ่างเก็บนา ๒ แห่ง เก็บนาให้ชาวขุนนาสะเนียน - ห้วยลู่ จ. น่าน
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

นครราชสีมา : อธิบดีกรมควบคุมมลพิษสั่งแจ้งความโรงงานนาตาล อ. พิมาย สร้างมลพิษกระทบชาวบ้าน
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)
สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก
สงขลา : ชุดพยัคฆ์ไพร รุดตรวจสอบผู้นาท้องถิ่นบุกรุกป่าต้นนา
ในเขตป่าสงวน เสียหายกว่า ๒๘ ไร่
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม ๓๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๒ ข่าว

๒/๖

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษสั่งแจ้งความโรงงานนาตาล อ. พิมาย สร้างมลพิษกระทบชาวบ้าน

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม (ทส.) เปิดเผยว่า กรณีชาวบ้าน
ร้องเรียนความเดือดร้อนจากกิจการโรงงานน้้าตาล บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จ้ากัด อ. พิมาย
จ. นครราชสีมา ก่อมลพิษปล่อยฝุ่นควันและฝุ่นจากกากอ้อย ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยหน่วย
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (สสภ. ๑๑ (นครราชสีมา)) ร่วมกับ กอ.รมน.
และหน่วยงานภายใน จ. นครราชสีม า ได้เ ข้าตรวจสอบ และร่วมประชุม กับ ผู้ประกอบการ
และได้ออกค้าสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒ ก.พ. ๖๔ ที่ผ่านมานั้น
นายอรรถพล กล่าวว่า จากการติดตามตรวจสอบล่าสุด (๑๑ ก.พ.) และการรายงาน
ของชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว พบว่า บริษัทยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขและยังปล่อยมลพิษทางอากาศ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทบต่อการด้ารงชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียง ตนเองในฐานะผู้อ้านวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เห็นว่า
บริษัท ดัง กล่าว ไม่ ได้ป รับ ปรุง แก้ ไขตามที่ ตกลงในการประชุม ร่วมกั น และยัง ปล่อยฝุ่นควั น
โดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 เป็นการไม่ให้ความมือกับรัฐบาล ละเลยไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
จึงได้สั่งการให้ สสภ. ๑๑ เข้ากล่าวโทษเพื่อให้ด้าเนินการตามกฎหมายกับโรงงานน้้าตาลดังกล่าว
โดยมี ชาวบ้านเป็นพยาน ซึ่งนายวราวุ ธ ศิล ปะอาชา รมว.ทส. ได้ม อบหมายให้ตนเองก้ากับ
ติดตามแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5936621)
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๓/๖

ชุดพยัคฆ์ไพร รุดตรวจสอบผูน้ าท้องถิ่นบุกรุกป่าต้นนาในเขตป่าสงวน เสียหายกว่า ๒๘ ไร่

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อ้านวยการส้านักป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า สั่งการนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ
(พยัคฆ์ไพร) น้าก้าลังลงภาคใต้ เข้าตรวจสอบในพื้นที่ ต. ธารคีรี อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา หลังพลเมืองดี
ร้องเรียนว่า มีกลุ่มนายทุนใช้เครื่องจักรหนักแผ้วถาง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเทือกเขาสันกาลาคีรี โดยบูรณาการก้ าลังร่วมกับ กองอ้านวยการรักษาความมั่ นคงภายในภาค ๔
ส่วนหน้า ต้ารวจกองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ ค่ายรามค้าแหง เจ้าหน้าที่ส้านักจัดการ
ทรัพยากรป่ าไม้ที่ ๑๓ สงขลา และหน่ว ยป้องกันและพัฒ นาป่าไม้ ส ะบ้ าย้อย จากการตรวจสอบ
เจ้า หน้า ที่พ บมีก ารตั ดเส้ นทางใหม่จ ากถนนสาธารณะเข้ าไปในพื้ นที่ โดยปรากฏร่อ งรอยการใช้
เครื่องจักรกลหนัก ซึ่งคาดว่าเป็นรถแบคโฮ จากนั้นได้เดินเท้าไปตามเส้นทางจนถึงจุดเป้าหมาย พบมี
การบุก รุก แผ้วถาง เปิด พื้นที่ป่าใหม่ เมื่อ น้าอากาศยานไร้คนขับบินขึ้นส้ารวจพบว่า พื้นที่ ถูก ปรับ
เป็นขั้นบันไดขึ้นไปบนยอดเขา ซึ่งบางส่วนมีการครอบครองท้าประโยชน์ปลูกไผ่ เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกัน
ตรวจสอบต้าแหน่งพิกัดพบพื้นที่ป่าเสียหาย ๒๘ ไร่เศษ ขณะเดียวกันพบมีการตัดไม้หวงห้ามขนาดใหญ่
ในพื้นที่อีก ๔ ท่ อน ปริม าตร ๒๐.๗๗๙ ลูกบาศก์ เมตร จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ร ายหนึ่ง
ให้การว่า เมื่อประมาณวันที่ ๔ ก.พ. ที่ผ่านมา พบเห็นรถแบคโฮจอดอยู่บนถนนคอนกรีต ซึ่งผู้เข้ามา
เปิ ด เส้ น ทางและบุ ก รุ ก แผ้ ว ถาง เพื่ อ ครอบครองท้ า ประโยชน์ ป ลู ก ไผ่ เป็ น ผู้ น้ า ท้ อ งถิ่ น
แห่ง หนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกั นตรวจยึดพื้นที่ และตรวจยึดไม้ท่ อนของกลาง ๔ ท่อน พร้อมจัดท้ า
บันทึกเรื่องราว รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง น้าส่งพนักงานสอบสวนสถานีต้ารวจภูธรสะบ้าย้อย
จ. สงขลา เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระท้าผิดมาด้าเนินคดีตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ต่อไป
ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/222882)
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๔/๖

กรมชลประทานจ่อสร้างอ่างเก็บนา ๒ แห่ง เก็บนาให้ชาวขุนนาสะเนียน - ห้วยลู่ จ. น่าน

เมื่ อ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่ อ ข่าวรายงานว่า ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อ้ านวยการ
ส้า นั ก งานชลประทานที่ ๑ รั ก ษาการในต้ า แหน่ ง ผู้ อ้า นวยการส้ า นัก งานชลประทานที่ ๒
กรมชลประทาน ชี้แจงกรณี โครงการฝายขุนน้้าสะเนียนพร้อมระบบส่งน้้าจัดหาน้้าสนับสนุน
โครงการอนุรัก ษ์ร ะบบนิเ วศป่าไม้ และพั ฒ นาพื้นที่ ชุม ชนบ้านห้วยลู่ เมื องน่าน งบกว่า ๑๐
ล้านบาท ไม่สามารถใช้เก็บกักน้้าได้ แทงค์น้าสูงใหญ่ที่หวังแก้ปัญหาชาวบ้านขาดน้้ากินน้้าใช้ช่วง
หน้าแล้ง ตอนนี้ยัง เป็นต้นหนาว แต่น้า กลับไม่มีในระบบว่า จากการตรวจสอบพบว่าโครงการ
จัดหาน้้าสนับ สนุนโครงการอนุรั ก ษ์ร ะบบนิเ วศป่าไม้ และพั ฒ นาพื้นที่ ชุม ชนบ้า นห้ว ยลู่อั น
เนื่องมาจากพระราชด้าริ ต. สะเนียน อ. เมืองน่าน จ. น่าน สาเหตุเกิดจากปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย
รายปีของสถานีวัดน้้าฝน อ. เมืองน่าน ปกติจะมีฝนตกเฉลีย่ ทั้งปีประมาณ ๑,๒๔๔ มิลลิเมตร แต่
ในช่วงฤดูฝนปี ๖๓ ที่ผ่านมา สถานีวัดน้้าฝน อ. เมืองน่าน ที่อยู่ห่างจากที่ตั้งโครงการฯ ประมาณ
๓๙ กิโลเมตร มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี ๑,๐๙๑ มิลลิเมตร และสถานีวัดน้้าฝน อ. บ้านหลวง ที่อยู่
ห่างจากที่ตั้ง โครงการฯ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีเพียง ๙๖๑ มิลลิเมตร
อยู่ ในเกณฑ์ ต่้ า กว่ า ปริ ม าณฝนเฉลี่ ยรายปี ข อง อ. เมื อ งน่า น ท้ า ให้ ป ริ ม าณน้้ าที่ ห น้ า ฝายมี
ไม่ เพียงพอที่ จะส่ง เข้าระบบและส่ง ต่อ มาที่ถัง พัก น้้า ได้ กรมชลประทานได้ วางแนวทางแก้ ไข
ปัญหาในระยะเร่งด่วน ด้วยการจัดท้าฝายชั่วคราวบริเวณที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ นอกโครงการพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขุนน้้าสะเนียน - ห้วยลู่ ที่ได้อนุญาตไว้ พร้อมกับวางท่อ PVC
ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร มาเชื่อมกับระบบส่งน้้าเดิม

(มีต่อ)
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๕/๖

กรมชลประทานจ่อสร้างอ่างเก็บนา ๒ แห่ง เก็บนาให้ชาวขุนนาสะเนียน - ห้วยลู่ จ. น่าน (ต่อ)

ทั้งนี้ ในระยะยาว โครงการชลประทานน่าน ได้วางแผนงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้้า
จ้านวน ๒ แห่ง ในปี ๖๕ คือ อ่ างเก็ บ น้้าขุนสะเนียน ความจุ ๘๐,๐๐๐ ลูก บาศก์ เ มตร และ
อ่างเก็ บ น้้าห้วยสวนส้ม ความจุ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์ เ มตร เพื่อเป็นแหล่งเก็ บกั ก น้้า สนับ สนุน
ในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยลู่ และโครงการพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขุนน้้าสะเนียน ห้วยลู่ และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/219484)
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