
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑ รายการ 

นครราชสีมา : โคราชอ่างเก็บน  าแห้งขอดไม่มีน  าฝนไหลเข้าอ่าง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เพชรบูรณ์ : สวนป่าเขาคณา จ. เพชรบูรณ์ ลด ละ เลิกใช้โฟมและพลาสติก 
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

สุราษฎร์ธานี : ฝูงนกเงือกเข้ายึดพื นที่เกาะพะลวย หลังปิดเกาะ
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โคราชอ่างเก็บน  าแห้งขอดไม่มีน  าฝนไหลเข้าอ่าง

เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ จ. นครราชสีมาทวีความรุนแรง
โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ าห้วยตะคร้อ ต. หนองมะนาว อ. คง จ. นครราชสีมา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 
มีพ้ืนที่ ๓,๐๐๐ ไร่พบว่า ปริมาณน้ าแห้งขอด ชาวบ้านในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภคบริโภคมานานกว่า ๕ เดือน 
โดยทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาแจกน้ าช่วยภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเข้าสู่
ฤดูฝนแล้วก็ตาม โดยสถานการณ์ภัยแล้งไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนเท่านั้น แต่ยังสร้างความเดือดร้อน
ให้แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร โดยเฉพาะกระบือต้องขาดน้ า หลังอ่างเก็บน้ าแห้งขอด

นางประเทือง พิมพ์กลาง อายุ ๕๐ ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ บ้านหนองอ้ายฮูก หมู่ที่ ๔ ต. โนนเต็ง
เผยว่า มีอาชีพเลี้ยงกระบือมานานหลายปี โดยกระบือที่เลี้ยงไว้จ านวน ๓๐ ตัวต้องขาดน้ า ขาดแคลนหญ้าสด
ที่ใช้เลี้ยงกระบือ เนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาในพ้ืนที่ ท าให้ต้องน ากระบือมาปล่อยเลี้ยงริมถนน เนื่องจากชาวนา
เริ่มหว่านข้าวนาปี ท าให้ไม่มีที่เลี้ยงกระบือ ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าแห้งขอด ขาดน้ าเลี้ยงกระบือ เพราะกระบือ
ชอบนอนแช่น้ าคลายร้อน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือใน ๔ หมู่บ้าน จ านวนกว่า ๑,๐๐๐ ตัว
ได้รับความเดือดร้อน

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://naewna.com/local/498026)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝูงนกเงือก! เข้ายึดพื นที่เกาะพะลวย หลังปิดเกาะ

เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกาะพะลวย เป็นเกาะบริวารของเกาะสมุย เดินทาง
โดยทางเรือได้ทางเดียวประมาณ ๑ ชม. ห่างจาก อ. ดอนสักประมาณ ๒๐ กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ
ของ จ. สุราษฎร์ธานี ภายหลังทางผู้ว่าราชการจังหวัดใช้มาตรการปิดแหล่งท่องเที่ยวจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าให้ธรรมชาติไม่ถูกรบกวน เกิดสมดุลของระบบนิเวศ และธรรมชาติ
กลับมาฟ้ืนตัวอีกครั้ง พบนกเงือกฝูงใหญ่กว่า ๒๐ ตัวบินลงมาจากภูเขาสูงในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
มาหาอาหาร และนอนคลุกฝุ่นอาบแดด เป็นภาพที่สวยงามไม่ค่อยพบเห็นกันบ่อยนัก

นกเงือก หรือนกแก๊ก เป็นนกเงือกขนาดกลาง ยาวประมาณ ๗๐ - ๙๐ ซม. มีขนสีด า และเหลืองเขียว
แซมขาว มีจะงอยปากและโหนกสีขาวงาช้าง มีสีด าแต้มด้านหน้าของโหนก ทั้งนี้ นกเงือกเป็นตัวบ่งชี้ว่า พ้ืนที่
เกาะพะลวยมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ หลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นดัชนี
ชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ประการหนึ่ง เนื่องจากนกเงือกจะอาศัยอยู่ในป่า หรือพ้ืนที่ที่ มี
ความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น นกเงือกมีพฤติกรรมกินทั้งผลไม้และสัตว์เป็นอาหาร อีกทั้งธรรมชาติในการหากิน
ต้องอาศัยพ้ืนที่ป่ากว้าง และยังเป็นตัวแพร่กระจายพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ในป่าได้อย่างดีอีกด้วย เนื่องจากเป็นนก
ที่กินผลไม้ชนิดต่างๆ ได้ถึง ๓๐๐ ชนิด และทิ้งเมล็ดไว้ตามที่ต่างๆ นกเงือกบินลงมาจากยอดภูเขาสูง
ในอุทยานหมู่เกาะอ่างทอง ที่อาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่ประมาณ ๒๐ ตัวบินลงมาหาอาหารตามแนวชายทะเล 
และมาเกาะอยู่ที่ก่ิงต้นสน 

เกาะพะลวยเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะอ่างทอง อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง 
อ. เกาะสมุย และ อ. ดอนสัก ระยะทางกว่า ๒๐ กม. ทั้ง ๒ ฝั่งสามารถนั่งเรือโดยสารประมาณ ๑ ชม. 
เกาะพะลวยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ต่างจากเกาะอ่ืนๆ มีธารน้ าจืดไหลมาจากหุบเขา ให้ ชาวบ้านใช้อุปโภค
บริโภค ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเกาะ

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000060005)
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สวนป่าเขาคณา จ. เพชรบูรณ์ ลด ละ เลิกใช้โฟมและพลาสตกิ 

เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่า ไม้
ครบวงจร และธุรกิจที่ต่อเนื่องและคล้ายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืนใดที่เกี่ยวด้วยไม้หรือของป่า การปลูก
สร้างสวนป่า การคุ้มครองรักษาและบูรณะเพ่ือประโยชน์แก่การป่าไม้ ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการเอง หรือเป็น
การด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือรัฐ ด าเนินการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลิตผล และผลิตภัณฑ์
ด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ รวมถึงการด าเนินงานด้านมาตรฐานการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปมีความตระหนักด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาของสังคมไทย คือ ปัญหาขยะเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้กล่องโฟม
ย่อยสลายยาก และมีอันตรายเมื่อติดไฟ เป็นสาเหตุในการเกิดภาวะโลกร้อน ปัจจุบันมักนิยมใช้โฟมบรรจุอาหาร
มากกว่าการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ต้นพืช เนื่องจากโฟมมีความสะดวกในการใช้มากกว่า แต่โฟม
ย่อยสลายได้ยาก และท าให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม และยังเกิดโทษต่อร่างกายในกรณีที่มีสารตกค้าง
เข้าสู่ร่างกาย

(ต่อ)         



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สวนป่าเขาคณา จ. เพชรบูรณ์ ลด ละ เลิกใช้โฟมและพลาสตกิ (ต่อ)

สวนป่ า เขาคณา องค์การ อุตสาหกรรมป่า ไม้ท า โครงการจัดท า ภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
สวนป่าเขาคณา ต. ชนแดน อ. ชนแดน จ. เพชรบูรณ์ โดยใช้ใบสัก หรือวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ต้นพืช
ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ภาชนะเพ่ือบรรจุอาหาร หรือภาชนะอ่ืนๆ เพ่ือลดปัญหาขยะ 
เพราะวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ กรณีโครงการฯ ด าเนินงานไปในทิศทางที่ ดี
หรือประสบความส าเร็จสามารถเป็นต้นแบบ แหล่งการเรียนรู้ ให้แก่ชุมชนรอบพ้ืนที่สวนป่าเขาคณา
จ. เพชรบูรณ์ เผยแพร่ใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ที่มา : ส านักกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200610124208195)


