
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๙ 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 

กรุงเทพฯ : สผ. สรุปผลจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพ่ิมการเก็บคาร์บอน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

สงขลา : มท. ห่วงชุมชนริมคลอง เร่งให้ความรู้ “เปลี่ยนน  าเสีย เป็นน  าใส”
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ระนอง : เร่งส ารวจพื นที่ทางการเกษตรเสียหายจากเหตุวาตภัย
(ข้อมูล : ๗๗ ข่าวเด็ด)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สผ. สรุปผลจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพิ่มการเกบ็คาร์บอน

เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจ าประเทศไทย 
เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมรายงานผลการด าเนิน “โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน” 
นายยุทธพล อังกินันทน์ ทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า 
“โครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชี วภาพอย่ างยั่ งยืน ” ถือ เป็นโครงการหนึ่ งที่ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญ ที่จะปกป้อง อนุรักษ์ คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้กับ
ป่าพรุที่มีคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน 
สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ในเรื่องการลดลงของพ้ืนที่ป่าอย่างต่อเนื่อง การท าลาย หรือ
บุกรุกป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงปัญหาไฟป่า เพ่ือให้เยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกัน
ดูแลรักษาป่าพรุ ซึ่งช่วงที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุกว่า ๘๐ ครั้ง สร้างความเสียหายอย่างมาก
ทั้งทางตรงและทางอ้อม สิ่งที่โครงการด าเนินงานมาจะประสบผลส าเร็จไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และเยาวชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือเป็นฟันเฟืองส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าพรุ

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/social/news_741946)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

มท. ห่วงชุมชนริมคลอง เร่งให้ความรู้ “เปลี่ยนน  าเสีย เป็นน  าใส”

เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ลงพ้ืนที่ จ. สงขลา เพ่ือตรวจเยี่ยมการด าเนินงาน โครงการ “เปลี่ยนน้ าเสีย
เป็นน้ าใส เราคนไทย ต้องร่วมมือ” ณ บริเวณชุมชนริมคลองส าโรง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา โดย
นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย กล่าวรายงานถึงโครงการดังกล่าว
พร้อมด้วยนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และชุมชนบริเวณคลองส าโรง เข้าร่วม
ติดตามโครงการ จากนั้น นายนิพนธ์ ชมการสาธิตการติดตั้งเครื่องดักไขมัน และรับฟังการบรรยาย
ให้ความรู้ เบื้องต้นกับประชาชนในริมคลองชุมชนส าโรง เ พ่ือลดความสกปรกของน้ า เสีย
จากแหล่งก าเนิด พร้อมเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างในชุมชนริมคลองส าโรง ที่ได้ด าเนินการติดตั้งถังดักไขมัน
แล้ว และมอบชุดผลิตภัณฑ์ล้างท าความสะอาดภาชนะ เพ่ือลดไขมัน และรักษาสุขอนามัย รวมทั้ง
มอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดน้ า ส าหรับการบ าบัดน้ าเสียให้กับชุมชนริมคลองส าโรง

นายนิพนธ์ กล่าวถึงนโยบายการจัดการน้ าเสีย โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
น้ าเสียว่า การให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาน้ าเสียด้วยตนเองในเบื้องต้น เช่น
การช่วยท าความสะอาด แม่น้ า คู คลอง หรือได้เรียนรู้วิธีการลดความสกปรกของน้ าเสียจากต้นทาง 
จากบ้านเรือน ร้านอาหาร ของตนเอง ก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า หรือแหล่งรองรับน้ า เป็นต้น 
การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ต้องมีการเสริมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชน ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเสียในพ้ืนที่ 
คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน

(มีต่อ)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

มท. ห่วงชุมชนริมคลอง เร่งให้ความรู้ “เปลี่ยนน  าเสีย เป็นน  าใส” (ต่อ)

ซ่ึงในวันนี้ได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้ าเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมที่ชุมชน
ริมคลองส าโรง เพื่อรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน และการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ าทิ้ง
จากบ้านเรือน เช่น การติดตั้งถังดักไขมัน เพ่ือเป็นการลดความสกปรกของน้ าเสีย ก่อนปล่อยลงสู่
คลองส าโรง จ. สงขลา รวมทั้งเสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนในชุมชน ให้เกิดความตระหนัก และ
ให้ความส าคัญ เรื่องของความสะอาดและสุขอนามัยอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การดูแลและรักษา
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าต่างๆ เช่น แม่น้ า คู คลอง ของประเทศไทย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย 
จะประสบความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากพวกเราทุกคน เช่น การ
ช่วยลดความสกปรกของน้ าเสียจากต้นทาง คือ บ้านเรือน หรือร้านอาหารด้วยตนเอง เช่น การดูแลถัง
ดักไขมัน การไม่ทิ้งน้ าเสีย หรือขยะลงในแม่น้ าล าคลองโดยตรง จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาน้ าเสีย
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_4671079)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เร่งส ารวจพื นที่ทางการเกษตรเสยีหายจากเหตุวาตภัย

เมื่อวันที่ ๘ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมาโนด เกื้อนุ่น เกษตรอ าเภอกะเปอร์ มอบหมายให้ 
นายณัฐพงศ์ วงศ์ชูศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส ารวจพ้ืนที่การเกษตรที่ได้รับความ เสียหาย
จากเหตุฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง เนื่องจากอิทธิพลของพายุซินลากู เมื่อวันที่ ๒ - ๓ ส.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา 
โดยบริเวณที่ของนางเหี้ยง แก้วเมือง พบว่า ต้นยางพาราหักโค่นเสียหายเป็นจ านวนหนึ่ง ทั้งนี้ ได้ชี้แจง
สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ 
(ด้านพืช) ในพ้ืนที่หมู่ ๓ ต. บางหิน อ. กะเปอร์ จ. ระนอง ส่วนความเสียหายในแต่ละพ้ืนที่ ในแต่ละกลุ่ม
เกษตรกรชาวสวนยาง สวนผลไม้ ต้องรอผลการรวบรวม และสรุปอีกครั้ง แต่คาดว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ใน ๕ อ าเภอ ไม่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ ไร่ จ. ระนอง ประสบพิบัติภัยอุทกภัยและวาตภัย จากอิทธิพลของพายุ
โซนร้อน “ซินลากู” ท าให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพ้ืนที่ จ. ระนอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ส.ค. ๖๓ ท าให้เกิดน้ า
ล้นตลิ่ง น้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลาก ท่วมบ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ พ้ืนที่ทาง
การเกษตรได้รับความเสียหาย ๕ อ าเภอ ๑๗๔ ต าบล ๑,๓๖๒ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
๔๒,๓๘๓ ครัวเรือน

ที่มา : ๗๗ ข่าวเด็ด
(https://www.77kaoded.com/news/bunluan/1880936)


