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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๔

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒   ข่าว
ข่าวด้านลบ   - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สเีขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ปทุมธานี : อนุรักษ์นกชายเลนปากชอ้น ๔๐๐ ตัวสุดท้ายของโลก
(ข้อมูล : เนช่ันทีว)ี

เชียงราย : กรมชลประทาน ยัน! แผ่นดินไหวท่ีแม่สรวย - พาน เชียงราย ไม่กระทบต่อเขื่อน
(ข้อมูล : เนช่ันทีวี)
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อนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน ๔๐๐ ตัวสุดท้ายของโลก

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดในงาน 1st Asian BirdLife Festival and Nature Expo 2020 
นับว่าเป็นนิทรรศการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ โดยได้รับความร่วมมือระหว่างสมาคมอนุรักษ์
น ก แ ล ะธ ร ร มช า ติ แห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  กั บ อ งค์ ก า รพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิ ท ย า ศ าส ต ร์ แห่ ง ช า ติ  ( อพ ว ช . ) 
ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.  จ. ปทุมธานี  โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน เด็ก และ
เยาวชน ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการเสริมสร้างความรู้การ
อนุรักษ์นกชนิดต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีองค์กรอนุรักษ์นกสากล 
(Birdlife International) ถึงการยกระดับงานเทศกาลดูนกสู่ระดับสากล

นายยุทธพล กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นคนเพชรบุรี  ตนขอชื่นชมสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทยและทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เห็นความส้าคัญของการรักษา
ธรรมชาติ เพราะที่ ต. ปากทะเล อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี ถือเป็นแหล่งส่องนกทางธรรมชาติที่ส้าคัญ เป็นถิ่น
ที่อยู่อาศัยของนกชายเลนปากช้อน ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่เพียงราว ๔๐๐ ตัวทั่วโลก ซึ่งเป็นสายพันธุ์สัตว์
เสี่ยงสูญพันธุ์ที่พวกเราต้องช่วยกันอนุรักษ์” ซึ่งในปัจจุบัน คนไทยมีความตระหนักและใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และพร้อมขานรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนออกมา 
นับตั้งแต่โครงการรณรงค์ Everyday Say No To Plastic Bags ร่วมกับ ๙๐ ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ
ทั่วประเทศ ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในวันที่ ๑ ม.ค. ๖๓ ที่ผ่านมานั้น ก็ได้รับการตอบรับในความร่วมมือ
ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี รวมถึงโครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวกลับคืนสู่ประเทศไทย "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 
เพื่อแผ่นดิน" ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนปลูกต้นไม้จ้านวน ๑๒,๖๔๖,๙๙๑ ต้น ประกอบกับระบบนิเวศของประเทศไทย
ก้าลังเข้าสู่ภาวะการฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติก้าลังกลับคืนโลก
ของเราอีกครั้ง "

ภายในกิจกรรมมีนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแก่เด็กและเยาวชน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระบบนิเวศทางธรรมชาติและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้เคียงคู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ที่มา : เนชั่นทีวี
(https://www.nationtv.tv/main/content/๓๗๘๗๕๘๔๙๒)
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กรมชลประทาน ยัน! แผ่นดินไหวที่แม่สรวย - พาน เชียงราย ไม่กระทบต่อเขื่อน

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผย
หลังได้รับการรายงานจากนายประทีป ภักดีรอด ผู้อ้านวยการส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 
ว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ จ. เชียงราย เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา บริเวณ 
อ. แม่สรวย ขนาด ๒.๔ ที่ความลึก ๓ ก.ม. และที่บริ เวณ อ.พาน ขนาด ๓.๐ ที่ความลึก ๒ ก.ม. 
ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน ได้ท้าการตรวจสอบเขื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ได้แ ก่ เขื่อนแม่สรวย เขื่อนดอยงู  จ .  เชียงราย เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่ งัดสมบูรณ์ชล 
เขื่อนแม่แหลงหลวง เขื่อนแม่ทะลบหลวง เขื่อนห้วยแม่ออน เขื่อนแม่จอกหลวง เขื่อนห้วยมะนาว 
จ. เชียงใหม่ พบว่า ความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ ๐.๐๐๐๒๗๘๑ g. ซึ่งความเร่งสูงสุดที่ใช้ในการ
ออกแบบเขื่อนเพ่ือรองรับแผ่นดินไหวมีค่า ๐.๒ g. ดังนั้น เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
เขื่อนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ของกรมชลประทานแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้ด้าเนินการตรวจสอบติดตามข้อมูลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ท้ายเข่ือน มีความม่ันใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนของกรมชลประทาน

ที่มา : เนชั่นทีวี
(https://www.nationtv.tv/main/content/๓๗๘๗๕๘๕๓๙)


