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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑   รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

จันทบุรี : จ. จันทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก “ท าดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

กระบี่ : ทะเลคลั่ง! ซัดสะพานทุ่นลอยยาว ๓๐๐ เมตร ขาด ๒ ท่อน 
สั่งปิดชั่วคราว เตือนระวังพายุดีเปรสชัน
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ยะลา : ธ.ก.ส. ส่งมอบฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ให้ชาวชุมชน ยะลา-ปัตตานี
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)
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จ. จันทบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสตกิ “ท าดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตลาดต้องชม ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ได้จัด
กิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก “ท าดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
สร้างความรับรู้ของประชาชน นักท่องเที่ยว น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน ในการรณรงค์
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม หลีกเลี่ ยงการใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน

โดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
จันทบุรี เป็นประธานน าหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน ร่วมกิจกรรม ท่ามกลาง
มาตรการป้องกันโควิด-19 ใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย สะพายถุงผ้า เลือกซื้อสินค้าขนมแปลกชุมชน
"ท าดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เพ่ือให้เป็นตลาดต้องชมรักษ์โลก ประชาสัมพันธ์สร้าง

การรับรู้ของประชาชน และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน ให้เป็นผู้ที่มีถุงผ้าติดกระเป๋า
มาด้วยทุกครั้งที่มาจับจ่ายซื้อของ อันเป็นการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นการกระตุ้นเชื่อมโยงการ
ซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200801133732060)
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ทะเลคลั่ง! ซัดสะพานทุ่นลอยยาว ๓๐๐ เมตร ขาด ๒ ท่อน สั่งปิดชั่วคราว เตือนระวังพายุดีเปรสชัน

เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุขกาย จันทร์อ่อน นายก อบต. หนองทะเล
นายสมศักดิ์ เตบบุตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ต. หนองทะเล อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ เข้าตรวจสะพานทุ่น
ลอยน้ าบ้านเกาะกวาง - แหลมป่อง หลังถูกคลื่นซัดขาดเป็น ๒ ท่อน ต้องระดมชาวบ้านเข้ากู้ส่วนของ
สะพานที่ขาด โดยน าเชือกมาผูกไว้กับโขดหิน ป้องกันคลื่นพัดออกสู่ทะเล เบื้องต้น น าเชือกฟางท าแนว
กั้นห้ามนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเข้าใช้บริการ

นายสมศักดิ์ เตบบุตร ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของพ้ืนที่กล่าวว่า ช่วงสายของวันที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจาก
ลูกบ้านว่า สะพานทุ่นลอยน้ าความยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ในพ้ืนที่ถูกคลื่นซัดจนขาด ช่วงตรงกลาง
ไม่สามารถใช้งานได้ จึงประสานไปยัง อบต. หนองทะเล ร่วมตรวจสอบ ก่อนน าก าลังเข้ากู้ซากสะพาน
ที่ขาดผูกไว้กับแนวหินและรากไม้ หลังจากนี้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอีกครั้ง
จึงขอปิดห้ามเข้าใช้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย

ขณะที่ จ. กระบี่ ยังคงประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม น้ าป่า
ไหลหลาก เพ่ิมความระมัดระวัง ซึ่งช่วงนี้ จ. กระบี่ ได้รับผลกระทบจากพายุระดับ ๒ ดีเปรสชัน และลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เพ่ิมความ
ระมัดระวัง เพ่ือความปลอดภัยสูงสุด งดน าเรือเล็กและเรือหางยาวประมงชายฝั่งออกจากฝั่ง ทะเลมี
คลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร ส่วนเรือประมงพาณิชย์ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือใหญ่หรือเรือท่องเที่ยว
ควรติดตามประกาศสภาพดินฟ้าอากาศทุกระยะอย่างใกล้ชิด

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000078570)
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ธ.ก.ส. ส่งมอบฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ให้ชาวชุมชน ยะลา-ปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร เปิดโครงการสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ พร้อมส่งมอบให้กับ
ผู้น าชุมชน บ้านคลองทรายใน ต. ยุโป อ. เมืองยะลา จ. ยะลา และผู้น าชุมชน ในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๗ ต. แม่ลาน
อ. แม่ลาน จ. ปัตตานี นายอภิรมย์ กล่าวว่า โครงการสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ
เป็นโครงการที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดท าขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างฝาย
ชะลอน้ า เพื่อเ พ่ิมความชุ่มชื้นให้กับดินและชะลอการไหลของน้ า เป็นแก้มลิงธรรมชาติ ในฤดู
น้ าหลาก สามารถที่จะช่วยป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้ง รวมทั้ง
เป็นการเก็บกักน้ าไว้อุปโภคและท าการเกษตรในฤดูแล้ง เน้นการมีส่วนร่วม และให้ผลประโยชน์แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามหลักการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน และได้คัดเลือกพื้นที่บ้านคลองทรายใน ต. ยุโป
อ. เมืองยะลา จ. ยะลา เป็นพ้ืนที่จัดท ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง ธ.ก.ส. กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษกพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ า ป่า ช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศเก็บกักน้ าไว้ใช้ประโยชน์ ในด้านอุปโภค 
และเพ่ือการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุน การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการ
พ่ึงพาตนเองในพ้ืนที่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดีของชุมขน 
และภาคีเครือข่าย

ด้านนายปรีชา สมบูรณ์แก้ว ก านัน ต. ยุโป กล่าวว่า ที่ผ่านมาล าห้วยสาธารณประโยชน์นี้ ไม่มีน้ า
ทีก่ักในล าห้วยเลย พอฝนตกลงมาก็ไหลลงพื้นที่ลุ่มหมด พอกั้นฝายขึ้นมาก็มีน้ าเก็บกักในล าห้วย สามารถให้
พ่ีน้องเกษตรกรใช้ประโยชน์ในล าห้วยได้เป็นอย่างดี ที่ส าคัญได้จัดสร้างฝายที่ จ. ยะลา ผู้รับประโยชน์ก็จะ
ได้ทั้งประชาชนใน จ. ยะลา และ จ. ปัตตานี ประมาณ ๒๕๐ ครัวเรือน ในการใช้น้ าเพ่ือการเกษตร และจะ
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200801134236061)


