
๑/๗ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม 



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗ 

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

ข่าวด้านบวก  ๒  ข่าว 
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว 

สัญลักษณ ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                   

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                

Climate Change                     

ขยะ -  น  าเสีย ๑  รายการ 

มรดกโลก 

EIA                                       

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ  

กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ  

กรุงเทพฯ : ขยะออนไลน์สตาร์ทอัพ ช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมือง 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์) 

ตาก : วิกฤติ ๒ เขื่อนใหญ่ระดับประเทศ น  าใช้ได้ไม่ถึง ๑๐% 
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ 

ชุมพร : พบครั งแรกใน ๕๐ ปี “ไก่ฟ้าหน้าเขียว” สัตว์ป่าหายาก 
ผลดีจากโควิด (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์) 



๓/๗ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ขยะออนไลนส์ตารท์อพั ช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมอืง 

           เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายคนพยายามที่จะท าให้กิจการรับซื้อขยะ เป็นธุรกิจ
ออนไลน์ แต่ในความเป็นจริงท าไม่ได้ ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งโครงสร้างของตัวสินค้า และเป็นธุรกิจ
ที่ต้องอยู่ในกลุ่มของสังคมเมืองที่อยู่ใกล้ๆ กัน ดังนั้น การเปิดรับซื้อขยะออนไลน์ จึงต้องพับไปในหลาย
กลุ่มสตาร์ทอัพที่พยายามจะท ามันขึ้นมา เช่นเดียวกับ GEPP THAILAND เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ
สตาร์ทอัพทีพ่ยามยามจะน ารูปแบบของการซื้อขยะออนไลน์เข้ามาใช้ แต่สุดท้ายท าได้เฉพาะกับหน่วยงาน
ที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น ปัจจุบัน GAPP THAILAND เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เปิดให้บริการรับซื้อ
ขยะ ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊ก หรือแอปพลิเคชั่น 
 
        นายโดม บุญญานุรักษ์ เจ้าของเพจและแอปพลิเคชั่น GEPP THAILAND สตาร์ทอัพบริการจัดเก็บ
ขยะออนไลน์ เล่าว่า ได้เปิดเพจที่มีชื่อว่า GEPP THAILAND เมื่อปี ค.ศ. 2018 และเปิดแอปพลิเคชั่น 
GEPP เมื่อปี ค.ศ. 2019 จุดเริ่มต้นมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เราอยากจะเห็นแม่บ้านในสังคมครัวเรือน 
หรือองค์กรต่างๆ แยกขยะได้ดีขึ้น เริ่มจากการให้ความรู้ผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ไม่ว่าจะเป็นทาง
หน้าเพจเฟซบุ๊ก และทางช่องทางยูทูป เพราะปัญหาขยะจ านวนมาก สามารถแก้ไขได้ที่ต้นทาง ถ้าแยก
ขยะให้ถูกต้อง จากประสบการณ์พบเห็นรถเก็บขยะที่ท าการแยกขยะที่หลังรถ ตอนที่เข้ารับขยะแต่ละจุด 
ที่เป็นจุดรวบรวมขยะของแต่ละพื้นที่ และใช้เวลาในการจัดการนาน หลังการเก็บขยะและแยกวัสดุรีไซเคิล
แล้ว จุดรวบรวมขยะนั้นจะส่งกลิ่น และมีความไม่สะอาดส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง 
ซึ่งมาจากปัญหาที่ไม่มีการแยกที่ต้นทาง ท าให้รถเก็บขยะของส่วนกลางที่ต้องท าการแยกก่อน เพราะถ้าน า
ขยะทุกประเภทรวบรวมเข้าไปในรถที่เป็นรถอัดขยะ จะท าให้ขยะทุกชนิดรวมกัน และเกิดการปนเปื้อน 
จนท าให้ขยะรีไซเคิลที่มีมูลค่าไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ต่อ จากตัวอย่างการจัดการ ขยะ 
ในต่างประเทศที่มีการระบุวันในการจัดการขยะแต่ละชนิดชัดเจน และมีข้อบังคับในการจัดเตรียมขยะ 
แต่ละชนิดชัดเจน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระของการจัดการขยะของภาครัฐได้อย่างมาก และได้ขยะที่มี
คุณภาพสามารถจัดการต่อไดง้่าย  
 

   (มีต่อ) 



๔/๗ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ขยะออนไลนส์ตารท์อพั ช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมอืง (ต่อ) 

        หลังจากนั้น กิจกรรมของเรา คือ การร่วมกับคนรับซื้อขยะ เริ่มต้นจากคนรับซื้อขยะทั่วไป ให้ไปรับ
ขยะตามบ้านที่ต้องการให้เราไปรับ เพราะยุคสมัยที่เปลี่ยนไป กิจการรับซื้อขยะต้องปรับตัว รวมถึงซาเล้ง 
ที่รับซื้อขยะก็ต้องปรับตัว แต่พอท าไปได้สักระยะ พบว่าไม่คุ้ม บางครั้งลูกค้าเรียกไปใช้บริการ แต่ละบ้าน 
มีขยะไม่เท่ากัน จ านวนขยะไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ซาเล้งซึ่งเป็นสมาชิกของเราเดินทางไปรับ และปกติ 
ซาเล้งที่รับซื้อขยะเขามีลูกค้าประจ าอยู่ในพื้นที่บริเวณที่เขาวิ่งรับซื้ออยู่แล้ว การรับซื้อขยะกับผู้ขายขยะ
รายย่อยควบคุมยาก ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายของเราก็เลยเปลี่ยนไปมุ่งไปที่บริษัท องค์กรขนาดใหญ่ 
ซึ่งองค์กรเหล่านี้ มีองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะอยู่แล้ว เพราะนอกจากจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม หรือการท า CSR แล้ว สิ่งที่ได้ตามมา คือ รายได้ที่แน่นอนจากการขายขยะรีไซเคิลเหล่านั้น 
ที่ผ่านมาเราได้น าวิธีการวิเคราะห์ขั้นสูงในการคัดแยกขยะมาใช้ ซึ่งองค์ความรู้ที่เราให้องค์กรต่างๆ จะไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ปัจจุบันมีบริษัทรีไซเคิล ๒ ราย ที่ร่วมท างานกับเรา และหนึ่งในนั้น ได้แก่ ศูนย์ 
รีไซเคิล กล่องเครื่องดื่ม บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จ ากัด ส่วนที่เหลือส่งให้กับอีกราย ซึ่งเขาก็จะไปรับขยะจาก
องค์กรที่เราไปคุยเอาไว้ โดยตอนนี้มีอยู่ประมาณ ๒๐ องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ส านักงาน 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทอีสวอเตอร ์และเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นต้น 

 
 
 
 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน ์
(https://mgronline.com/smes/detail/9630000069100) 



๕/๗ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

 พบครั งแรกใน ๕๐ ปี “ไก่ฟ้าหน้าเขียว” สัตว์ป่าหายาก ผลดีจากโควิด 

        เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักปักษีวิทยา ประกอบด้วยนายสัตวแพทย์ เกษตร สุเตชะ 
นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย นายแพทย์ วิฌรจน์ องค์อนันต์คุณ นายแพทย์
สมพงษ ์ทองร่วง ทันตแพทย์หญิง สุวรรณา หมู่ขจรพันธ์ นางสาวเพ็ญศรี ศรีแก้ว และนายชูเกียรติ นวลศรี 
ประธานมูลนิธิศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ จ. ชุมพร เดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณจุด
สกัดทับอินทนิล เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ (ตอนล่าง) หมู่ที่ ๑๐  
ต. หงส์เจริญ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร เพื่อถ่ายภาพและเก็บข้อมูลไก่ฟ้าหน้าเขียว สัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งที่ผ่านมา ในรอบหลายสิบปียังไม่เคยมีช่างภาพคนใดสามารถถ่ายภาพสัตว์ 
ชนิดนี้ได้เลย โดยไก่ฟ้าหน้าเขียวตัวดังกล่าวได้ลงมาหากินอยู่บริเวณรอบๆ ที่ท าการจุดสกัดทับอินทนิล 
นานกว่า ๑ เดือนแล้ว จากการตรวจสอบและติดตามบันทึกภาพ พบว่า เป็นไก่ฟ้าหน้าเขียวเพศผู้ อายุกว่า 
๒ ปี น้ าหนักตัวประมาณ ๒ กิโลกรัม มีขนหงอนบนหัว ขนที่คอ หน้าอก และหลังตอนบนมีสีเหลืองเขียว
อมน้ าเงิน ส่วนล่างของหลังมีสีแดงแกมน้ าตาล ขนใต้ท้องสีน้ าตาลแกมด ามีขอบขาว ก าลังเดิน วนเวียน 
หากินอยู่ในพงหญ้ารอบๆ ที่ท าการจุดสกดัทับอินทนิล โดยไก่ฟ้าหน้าเขียวตัวดังกล่าว ไม่มีอาการตื่นกลัวคน
สามารถตั้งกล้อง และเดินถ่ายภาพได้ในระยะ ๓๐ - ๕๐ เมตร แบบที่ไม่เคยมีนักดูนกคนใดได้ถ่ายภาพ 
ไก่ฟ้าหน้าเขียวที่อยู่ตามธรรมชาติในลักษณะใกล้ชิดแบบนี้ได้เลย 
 
        ส าหรับ ไก่ฟ้าหน้าเขียว มีถิ่นก าเนิดในตอนใต้ของไทยตลอดจนถึงมาเลเซีย บอร์เนียว และสุมาตรา 
ในประเทศไทยมีเฉพาะภาคใต้เท่านั้น พบในป่าดงดิบที่เป็นป่าต่ า ไม่ชอบออกหากินตามป่าโปร่ง หรือที่โล่ง
เตียน จึงไม่ค่อยมีใครพบเห็นสัตว์ป่าชนิดนี้ในป่าตามธรรมชาติมากนัก ซึ่งการที่ไก่ฟ้าหน้าเขียวลงมาหากิน
อยู่บริเวณเชิงป่ารอบๆ ที่ท าการจุดสกัดทับอินทนิล ถือเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
จึงท าให้นักปักษีวิทยาจากทั่วประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
 

(มีต่อ) 
 



๖/๗ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

 พบครั งแรกใน ๕๐ ปี “ไก่ฟ้าหน้าเขียว” สัตว์ป่าหายาก ผลดีจากโควิด (ต่อ) 

        นายสัตวแพทย์ เกษตร สุเตชะ นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
ไก่ฟ้าหน้าเขียวเป็นนกประจ าถิ่นของประเทศไทย ที่หาได้ยากมาก โดยปกติจะอาศัยอยู่ในป่าที่ราบต่ า 
สูงจากระดับน้ าทะเลไม่เกิน ๒๐๐ เมตร โดยในรอบ ๕๐ ปีที่ผ่านมา มีรายงานพบเพียงแค่ ๑ - ๒ ครั้ง
เท่านั้น ส่วนใหญ่จะเจอในป่าที่สมบูรณ์ ถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพป่าได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การที่เจอไก่ฟ้า 
หน้าเขียวเพศผู้ลงมาหากินบริเวณนี้ จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
มีนโยบายด าเนินการรักษาป่ามาถูกทางแล้ว เมื่อป่ามีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าหายากก็เริ่มมีจ านวน
เพิ่มขึ้น และออกมาปรากฏตัวให้คนเห็นมากขึ้น เหตุผลที่พวกตนมาในวันนี้ ก็คือ ไก่ฟ้าหน้าเขียวเป็นสัตว์ 
ที่ทรงคุณค่า หายาก พวกเราจึงอยากมาเห็น และถ่ายภาพด้วยตัวเอง 
 
        ด้านนายอาทร ก าลังใบ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือ
(ตอนล่าง) กล่าวว่า ส าหรับพื้นที่ป่าอุทยานแห่งนี้ มีสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น เสือโคร่ง หมี เลียงผา เก้ง กวาง 
และอีกหลายชนิด ส่วนไก่ฟ้าหน้าเขียวตัวนี้ ในตอนเช้าจะลงจากป่ามาหากินบริเวณจุดสกัดทับอินทนิล 
จากนั้นช่วงเย็นมันก็จะกลับเข้าไปนอนในป่าตามปกติ  กว่า  ๑ เดือนแล้ว โดยมันออกมาเอง 
ตามธรรมชาติ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 เราปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ในปี ๖๒ เราเคยใช้กล้องดักถ่าย สามารถจับ
ภาพไก่ฟ้าหน้าเขียวได้ ๑ ฝูง จ านวนหลายตัว ซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ ๗ - ๘ กิโลเมตร ส าหรับไก่ฟ้า
หน้าเขียวตัวนี้ก าลังเป็นที่สนใจ ซึ่งตอนนี้ได้มีนักดูนก นักท่องเที่ยวหลายคณะติดต่อเข้ามาขอศึกษา 
เก็บข้อมูล และถ่ายภาพกันมากพอสมควร 
 

 
 

ที่มา : แนวหน้าออนไลน ์
(https://www.naewna.com/likesara/503624)  



๗/๗ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

วิกฤติ ๒ เขื่อนใหญ่ระดับประเทศ น  าใช้ได้ไม่ถึง ๑๐% 

       เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงกลางฤดูฝน เขื่อนหลายแห่งมีน้ าไหลเข้าเขื่อนจนพ้น
วิกฤติแล้ว แต่เขื่อนขนาดใหญ่ ๒ แห่งของประเทศทางภาคเหนือ คือ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็น
หัวใจของการใช้น้ าในลุ่มเจ้าพระยา มีปริมาณน้ าน้อยใช้การได้ไม่ถึง ๑๐% กลายเป็นความเสี่ยงของ 
ภัยแล้งที่คนภาคกลาง และกรุงเทพฯ ต้องจับตาใกล้ชิด เขื่อนภูมิพล มีสภาพน้ าทีล่ดลง จนมองเห็นโขดหิน 
แม้ในพื้นที่ จ. ตาก จะมีฝนตก แต่ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งเขื่อน มีฝนเพียงเล็กน้อย ช่วง ๒ เดือน น้ าไหล
เข้าเขื่อนเพียง ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ าเก็บกักเหลือ ๒๙% และมีน้ าใช้การได้เพียง ๒% หรือ
ราว ๓๙ วันเท่านั้น  วิกฤติน้ าน้อยส่งผลต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ าปิง อ. เมืองตาก ซึ่งอยู่ท้าย
เขื่อนภูมิพล แม้จะเป็นหน้าฝน แต่ระดับน้ าลดลงต่อเนื่อง บางช่วงมีสภาพเป็นสันดอนทราย ท าให้กระชัง
ปลาเสียหาย ปลาน็อกน้ าตาย ขาดทุนหลายหมื่นบาท เช่นเดียวกับเขื่อนสิริกิติ์ จ. อุตรดิตถ์ เขื่อนดิน 
ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ก็ประสบปัญหาฝนตกใต้เขื่อน แต่ละวันมีน้ าไหลเข้าเขื่อนเพียง ๑๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ต้องปล่อยระบายลงพื้นที่ท้ายเขื่อนวันละ ๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเหลือน้ าใช้การ
ได้เพียง ๗% กลางฤดูฝนแบบนี้ ทั้งเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ยังคงยึดแผนบริหารจัดการน้ าช่วงฤดูแล้ง 
เน้นระบายน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนาปี และรักษาระบบนิเวศท้าย เขื่อน 
พร้อมเตือนเกษตรกรให้ใช้น้ าอย่างประหยัด คาดว่า เดือน ส.ค. ฝนจะตกชุก ช่วยเติมน้ าในเขื่อนไว้เก็บกัก 
และระบายช่วยพ้ืนที่ท้ายน้ าอย่างมีประสิทธิภาพจนถึงฤดูแล้งปีหน้า 

 
 
 

ที่มา : ส านักข่าวไทย 
(https://www.mcot.net/viewtna/local/5f0320d9e3f8e40aef4580a5) 


