
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขยีว  ๑  รายการ

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ๒    รายการ 

กาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์น้ าแห้ง ชาวบ้านเดือดร้อนหนักยกต าบล
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

กระบี่ : ธรรมชาติฟ้ืนตัว ทะเลกระบี่ฟื้นตัวเกือบสมบูรณ์
(ข้อมูล : พีพีทีวีออนไลน์)

นครศรีธรรมราช : พบซากโลมาหลังโหนกยาว ๒.๕ เมตร ตายลอยกลาง
อ่าวไทย หน้าอ่าวหัวไทร จ. นครศรีธรรมราช
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒  รายการ

น่าน : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ จัดกิจกรรม “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
สืบสานพระราชปณิธาน การจัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบนพื้นที่ป่าต้นน้ าภูเขาหัวโล้นได้อย่างยั่งยืน
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ชัยนาท : เจาะบ่อน้ าบาดาลใหญ่ท่ีสุดแห่งแรกของไทย
(ข้อมูล : นิวส์ ๑๘)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ธรรมชาติฟื้นตัว ทะเลกระบี่ฟื้นตัวเกือบสมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษาวิจัย อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์
ธารา-หมู่เกาะพีพี จ. กระบี่ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพใต้น้้า ขณะส้ารวจแนวปะการัง บริเวณเกาะยูง 
ต. อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ ที่ระดับความลึกประมาณ ๓ เมตร ในระยะเวลา ๒ นาที มีฉลามหูด้าว่ายน้้าหา
กินอยู่บริเวณดังกล่าว ๓ ตัว และจากการส้ารวจพบปะการังปกคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ ๗๐ ส่วนใหญ่เป็น
ปะการังเขากวางวัยอ่อนเจริญเติบโตต่อเนื่อง มีสภาพสมบูรณ์ ปะการังโคโลนีเก่าที่เจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น ไม่
พบปะการังมีการฟอกขาว รวมถึงปลาสลิดหินลายบั้ง หอยมือเสือ และเม่นหนามยาว และปลาชนิดต่างๆ 
อาศัยหากินตามปะการังเป็นจ้านวนมาก ระบบนิเวศน์เริ่มฟ้ืนตัวจนใกล้เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งเป็นผลมาจาก
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ประกาศปิดเมื่อกลางปี ๕๘ ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปท้า
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพ่ือต้องการฟ้ืนฟูแนวปะการัง มาเป็นระยะเวลากว่า ๔ ปี และเพ่ือฟ้ืนฟูแนว
ปะการังท่ีได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการท่องเที่ยว

นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา 
แนวปะการังบริเวณดังกล่าว ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง จากภาวะน้้าทะเลร้อนขึ้น ส่งผลให้
แนวปะการังมีการฟอกขาว รวมถึงการเข้าไปท้ากิจกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นจ้านวนมาก อส. จึงได้
ประกาศปิดเกาะยูง เพ่ือฟ้ืนฟูทะเลกระบี่ให้กลับคืนมา โดยหลังจากนี้จะยังคงปิดเกาะยูงต่อไป เพ่ือให้
สิ่งแวดล้อมกลับสู่สภาพเดิมมากที่สุด

ที่มา : พีพีทีวีออนไลน์
(https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/124880)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กาฬสินธุ์น้ าแห้ง ชาวบ้านเดือดร้อนหนักยกต าบล

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลกระทบจากปัญหาฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน ท้าให้
เกิดภาวะความแห้งแล้งครอบคลุมหลายพ้ืนที่ของ จ. กาฬสินธุ์ ชาวบ้านก้าลังได้รับความเดือดร้อนอย่าง
หนัก โดยเฉพาะชาวบ้าน ต. สะอาดไชยศรี อ. ดอนจาน จากน้้าประปาไหลขาดช่วง ๓ - ๕ วัน ท้าให้ไม่มี
น้้าใช้ เดือดร้อนกันยกต้าบล ๘ หมู่บ้าน ชาวบ้านบางคนต้องซื้อน้้าจากพ่อค้าเร่ ถังละ ๑๐ บาท และ
บางครั้งก็น้าถังเปล่าขึ้นรถเข็นไปตักน้้าจากอ่างเก็บน้้าบ้านอ่างค้า ซึ่งอยู่ห่างไกลถึง ๔ กม. มาใช้เอง เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ด้านนายสมหมาย ปัตถารัตน์ รองนายก อบต. สะอาดไชยศรี บอกว่า 
แหล่งน้้าดิบที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงชาวบ้านดึงมาจากอ่างเก็บน้้าบ้านอ่างค้า ซึ่งแห้งขอด ขณะที่
น้้าประปาใต้ดิน ๓ แห่ง ใช้การไม่ได้ เนื่องจากน้้าใต้ดินไม่เพียงพอ ท้าให้ประสบปัญหาน้้าไม่พอใช้ จึง
อยากเรียกร้องให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องช่วยเหลือชาวบ้านที่ก้าลังประสบปัญหาขาดแคลนน้้า และแก้ไข
ระบบการผลิตน้้าประปา เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/5eb22ae5e3f8e40af943f4c7)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี ๓๑ จัดกิจกรรม “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” สืบสานพระราชปณิธาน
การจัดการป่าต้นน้ าเสือ่มสภาพบนพ้ืนที่สูงชัน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบนพ้ืนที่ป่าต้นน้ าภูเขาหัวโล้นได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่  ๖ พ .ค .  ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ จัดกิจกรรม
“เราท้าความดี ด้วยหัวใจ” สืบสานพระราชปณิธาน การจัดการป่าต้นน้้าเสื่อมสภาพบนพ้ืนที่สูงชัน
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบนพ้ืนที่ป่าต้นน้้าภูเขาหัวโล้นได้อย่างยั่งยืน ที่แปลงปลูกป่าบ้านใหม่ภูคา ต. ภูคา
อ. ปัว จ. น่าน พันเอกรฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ ได้น้าก้าลังพล
จิตอาสา ๙๐๔ วปร . และก้าลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรม
จิตอาสา “เราท้าความดี ด้วยหัวใจ เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในกิจกรรมการ “โบก ฉาบ ปูน แท้งน้้า
บนภู เขา” เ พ่ือเก็บกักน้้ าไว้ ใช้ ในการเกษตร ช่วงฤดูแล้ งของราษฎร เ พ่ือให้ เกิดความชุ่มชื้น
สืบสานพระราชปณิธาน การจัดการป่าต้นน้้าเสื่อมสภาพบนพ้ืนที่สูงชัน เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบนพ้ืนที่ป่าต้นน้้า
ภูเขาหัวโล้นได้อย่างยั่งยืน

โดยภายใต้กิจกรรมได้ท้าการโบกฉาบปูนอ่างเก็บน้้าบนภูเขา ซึ่งมีโครงสร้างท้าด้วยไม้ไผ่ เป็นบ่อ
กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางความกว้าง ๑๐ เมตร ความลึก ๒.๗๐ เมตร ความจุของน้้าจ้านวน ๒ แสน
ลิตร ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้้าบนภูเขา น้าน้้ามาใช้เพ่ือท้าการเกษตร ปลูกไม้ผลยืนต้น ในเนื้อที่ ๒๐๗ ไร่
ทั้งนี้ เพ่ือให้พ้ืนที่ดังกล่าวได้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และเป็นต้นแบบในการพัฒนาฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้า “ภูคา
โมเดล” โดยมีเป้าหมายเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมสภาพบนพ้ืนที่สูงชัน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และชุมชนในพ้ืนที่สูง ให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน พร้อม
ทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือรักษา สืบสาน และต่อ
ยอดต่อไป

(มีต่อ)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๑ จัดกิจกรรม “เราท าความด ีด้วยหัวใจ” สืบสานพระราชปณิธาน
การจัดการป่าต้นน้ าเสื่อมสภาพบนพืน้ที่สูงชัน เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นท่ีป่าต้นน้ าภเูขาหัวโล้นไดอ้ย่างยั่งยืน (ต่อ)

จากสภาพปัญหาดังกล่าว หน่วยบัญชาการเคลื่อนที่ ๓๑ ส้านักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยทหาร
พัฒนา ได้น้าก้าลังพลของหน่วย ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเป็นภูเขา
หัวโล้น ให้กลับมาพลิกฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ผืนป่า โดยการสร้างอ่างเก็บน้้า
บนภูเขา ซึ่งระบบดังกล่าว เกษตรกรหลายพ้ืนที่ได้น้าไปท้าแล้วพบว่า ประสบผลส้าเร็จ ในการจัดการ
ป่าเสื่อมสภาพ บนพ้ืนที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) โดยใช้แนวทาง ตามแนวทางพระราชด้าริเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การควบคุมดูแลพ้ืนที่ การดูแลคน และการพัฒนาด้านการเกษตร การจัดการป่า
ต้นน้้า ป่าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบนพ้ืนที่ป่าต้นน้้าเสื่อมสภาพ
ทีสู่งชันอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200506133402687)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบซากโลมาหลังโหนกยาว ๒.๕ เมตร ตายลอยกลางอ่าวไทย หน้าอ่าวหัวไทร จ. นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากนครศรีธรรมราช ได้แจ้ง
ไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางว่า พบซากโลมาไม่ทราบชนิดขนาดใหญ่ 
ยาวประมาณ ๒.๕ เมตร น้้าหนักมากกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม ตายลอยอยู่กลางทะเลหน้าอ่าวหัวไทร ช่วงแนวบ้าน
เกาะเพชร ต. เกาะเพชร อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ห่างจากชายฝั่งประมาณ ๒ กิโลเมตร ในสภาพตาย
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ สภาพซากเริ่มเน่าเปื่อย โดยชาวประมงซึ่งออกท้าการประมงหลังคลื่นลมสงบ
ยังไม่สามารถลากกลับเข้าฝั่งได้

สัตวแพทย์หญิงพิมพ์ชนก ประจ้าค่าย สัตวแพทย์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนกลาง ระบุว่า สภาพซากน่าจะเป็นโลมาหลังโหนก เพศเมีย โตเต็มวัย ส่วนสาเหตุการตายนั้น ยังไม่
สามารถระบุได้ เนื่องจากต้องท้าการชันสูตร ในกรณีนี้ต้องรอให้ซากเข้าฝั่ง แล้วจึงรับไปมาท้าการชันสูตรอีก
ครั้ง  ในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา มีโลมาและเต่าทะเลตายจ้านวนมากตลอดแนวชายฝั่งนครศรีธรรมราช โดย
การชันสูตรของเจ้าหน้าที่พบว่า ส่วนใหญ่จะมีเศษวัสดุพลาสติกที่ใช้ในการท้าประมงติดตกค้างอยู่ในทางเดิน
อาหาร รวมทั้งมีบาดแผลจากการบาดของเครื่องมือประมง ขณะเดียวกันบริเวณชายฝั่ง อ. หัวไทร และ
ใกล้เคียง พบก้อนน้้ามันถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งจ้านวนมาก โดยที่ไม่มีหน่วยงานใดกล้าระบุว่าเป็นก้อนน้้ามัน
จากแหล่งใด มีที่มาอย่างไร

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000047197)
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เจาะบ่อน้ าบาดาลใหญ่ที่สุดแห่งแรกของไทย

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ได้ไป
ตรวจติดตามโครงการศึกษาเทคนิคการเจาะและก่อสร้างบ่อน้้าบาดาลขนาดใหญ่ ณ บ้านธัญญอุดม หมู่ที่ ๖
ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท โดยน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาน้้าบาดาลร่วมกับน้้าผิวดินใน
บริเวณพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้้าสายหลัก ช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่บ้านธัญญอุดม ต. หาดท่าเสา อ. เมืองชัยนาท
จ. ชัยนาท จ้านวน ๘ หมู่บ้าน ๑,๔๘๔ ครัวเรือน ประชากรกว่า ๕,๐๐๐ คน ให้มีน้้าอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ได้มอบหมายให้ส้านักทรัพยากรน้้า
บาดาล เขต ๒ สุพรรณบุรี จัดท้า “โครงการศึกษาเทคนิคการเจาะและก่อสร้างบ่อน้้าบาดาลขนาดใหญ่” ซึ่งน้า
แนวคิดการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย Riverbank 
Filtration (RBF) เพ่ือก้าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการต่อยอดโครงการ และด้าเนินการศึกษาเทคนิคการเจาะ
และก่อสร้างบ่อน้้าบาดาลขนาดใหญ่ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๖๐๐ มิลลิเมตร (๒๔ นิ้ว) เพ่ือให้สามารถน้า
น้้ามาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพของพ้ืนที่ พร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ท้าให้มีน้้าอุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งปี และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการระบบกระจายน้้า และส่งเสริมการเกษตรแปลง
ใหญ่ได้อีกทางหนึ่ง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้้าบาดาล เปิดเผยว่า รูปแบบของโครงการศึกษาเทคนิคการเจาะและก่อสร้าง
บ่อน้้าบาดาลขนาดใหญ่ เป็นการเจาะบ่อน้้าบาดาลขนาดใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย เทียบเท่าระบบ
ประปาบาดาลขนาดใหญ่ ที่เจาะโดย British Geological Survey ณ เมือง Wallingford ประเทศอังกฤษ
ซึ่งเป็นบ่อที่ใช้ท้าระบบประปา โดยส่งให้ชาวเมือง Oxford ใช้ทั้งเมือง ประกอบด้วย บ่อน้้าบาดาลขนาด ๒๔ 
นิ้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า Vertical Turbine ๑๒๕ แรงม้า หอถังเหล็กเก็บน้้า ขนาด ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
จ้านวน ๑ ชุด ถังกรองสนิมเหล็ก และจุดจ่ายน้้าส้าหรับชุมชน ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะมีปริมาณน้้า
ที่สามารถพัฒนาได้กว่า ๑,๔๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถให้ประชาชนมีน้้าใช้ส้าหรับอุปโภคบริโภค 
ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ คน และสามารถเป็นแหล่งน้้าต้นทุนเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านเกษตรกรรม ไม่น้อยกว่า 
๖,๒๕๕ ไร่

ที่มา : นิวส์ ๑๘
(https://www.newtv.co.th/news/55397)


