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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ  

บึงกาฬ : “พญาเสือ” จับค้าไม้พะยูงข้ามชาติมูลค่ากว่า ๒๐ ล้านบาท
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ระนอง : นกเงือกมาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ฉะเชิงเทรา : แนวตลิ่งแม่น  าบางปะกงถูกกัดเซาะ
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

นครราชสีมา : ฝนตกไม่ช่วยเพ่ิมน  าเขื่อนล าแชะ เหลือน  าต่ าสุดรอบ ๒๑ ปี
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)
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แนวตลิ่งแม่น  าบางปะกงถกูกดัเซาะ

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุมชนสนามจันทร์ ชุมชนริมแม่น้้าบางปะกง อ. บ้านโพธิ์ 
จ. ฉะเชิงเทราถูกน้้ากัดเซาะแนวตลิ่งนานกว่า ๑๐ ปี พ้ืนที่หลายครัวเรือนจมหายไปกับแม่น้้าเป็นวงกว้าง 
สภาวิศวกร และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ส้ารวจความเสียหาย พร้อมให้ค้าแนะน้าวิธีบรรเทาปัญหา
น้้ากัดเซาะ สภาวิศวกร วิศวกรอาสา และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องส้ารวจความเสียหาย เพ่ือหาแนวทาง
บริหารจัดการพื้นที่แบบองค์รวม พร้อมให้ค้าแนะน้าวิธีการบรรเทาปัญหาน้้ากัดเซาะด้วยตนเองแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ พร้อมคืนความสุขแก่ชุมชนริมแม่น้้าอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกรเปิดเผยว่า หลายสิบปีที่ผ่านมา ประสบปัญหา
น้้ากัดเซาะบริเวณชายฝั่งริมแม่น้้าบางปะกง และพื้นที่หลายครัวเรือนจมหายไปกับแม่น้้าเป็นบริเวณกว้าง 
การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องน้าโครงสร้างทางวิศวกรรมเข้ามาปรับใช้ เพ่ือสลายพลังงานของคลื่นที่เหมาะสม 
หรือช่วยดักตะกอนเลนทรายชายฝั่ง และช่วยยึดแนวชายฝั่ง พร้อมผลักดันสู่ “แผนพัฒนาเสนอภาครัฐ” 
เป็นโมเดลการจัดการปัญหาน้้ากัดเซาะแก่ชุมชนริมน้้าพื้นท่ีอ่ืนในอนาคต

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5f0fb196e3f8e40aef45fecb)
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“พญาเสือ” จับค้าไม้พะยูงข้ามชาติมูลค่ากว่า ๒๐ ล้านบาท

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ
กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ที่ผ่านมา พญาเสือขยายผลจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง ไม้หวงห้าม
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงจากการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จ. ศรีสะเกษ จึงขอหมายศาลจังหวัดบึงกาฬเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๒๖๘ หมู่ที่ ๗ 
บ้านดงชมภู ต. โพธิ์หมากแข้ง อ. บึงโขงหลง จ. บึงกาฬ ตรวจพบไม้พะยูงท่อน และแปรรูปซุกซ่อนอยู่ในบ้านพัก 
มีไม้พะยูงท่อน จ้านวน ๑,๒๙๕ ท่อน ปริมาตร ๑๗.๑๖๓ ลบ.ม. ไม้พะยูงแปรรูป จ้านวน ๕๑๑ แผ่น/เหลี่ยม
ปริมาตร ๒.๓๘๓ ลบ.ม. ไม้พะยูงแปรรูป จ้านวน ๕,๙๖๗ ชิ้น

นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ. ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ และที่ปรึกษาหน่วยพญาเสือกล่าวว่า 
จากการขยายผลการค้าไม้พะยูงข้ามชาติ เริ่มต้นจับการค้าไม้พะยูงที่ จ . ศรีสะเกษ มีการบอนไม้อ้าพราง
ไปสวมโฉนด แต่เจ้าหน้าที่จับกุมได้ก่อน แล้วขยายผลในครั้งแรกจับได้ ๘ คน แล้วขยายผลจับได้ถึง ๓๑ คน
ด้วยเทคโนโลยีจากหน่วยพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขยายผลมาจนถึง จ . กาฬสินธุ์ 
รวมทั้งที่ช่องเม็ก จ. มุกดาหาร สุดท้ายก็มาขอหมายศาลตรวจค้นที่ จ. บึงกาฬ ทั้งหมดมาการจากแกะรอยสืบค้น
จากกระบวนการน้าไม้พะยูงมาสวมตอ ใช้หลักฐานการได้มาจากมาตรา ๗ ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
แล้วอ้างว่ามีหลักฐานครอบครอง 

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://newsthaipbs.or.th/content/294616)
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ฝนตกไม่ช่วยเพ่ิมน  าเขื่อนล าแชะ เหลือน  าต่ าสุดรอบ ๒๑ ปี

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผู้ อ้านวยการโครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาล้าแชะ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้้าในเขื่อนล้าแชะ อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา ปริมาณน้้าในเขื่อน
เหลืออยู่เพียง ๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมดที่ ๒๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีปริมาณน้้าใช้การได้
๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑ ของความจุกักเก็บ ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 
มฝีนตกลงมาเหนือเขื่อนประมาณ ๓๓๐ มม. หรือประมาณร้อยละ ๓๐ ของปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปี ปริมาณน้้าไหล
ลงเขื่อน ๑๒.๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณน้้าไหลลงเขื่อนที่ต่้าที่สุดในรอบ ๒๑ ปี เขื่อนล้าแชะ
ต้องเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้้าให้สูงขึ้นอย่างน้อยต้องอยู่ที่ ๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จึงสามารถส่งน้้าช่วยเหลือ
เกษตรกรได้ เพราะต้องสงวนน้้าไว้ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคเท่านั้น จากปริมาณน้้าต่้าสุดในรอบ ๒๑ ปี 
เขื่อนล้าแชะมีความลึกเฉลี่ยเพียง ๓.๒๐ เมตรเท่านั้น แสงแดดจึงส่องลงไปถึงก้นอ่าง ท้าให้สาหร่ายที่อยู่ใต้น้้า
เกิดปรากฏการณส์าหร่ายบูม แต่หลังจากฝนตกเริ่มมีน้้าไหลลงเขื่อน และกรมชลประทานใช้สารคอปเปอร์ซัลเฟต
มาปรับสภาพน้้า ท้าให้คุณภาพน้้ากลับมาเป็นปกติ

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_723902)
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นกเงือกมาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊คประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช เผยแพร่ภาพนกกก หรือนกกาฮังในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา จ. ระนอง เป็นนกเงือก
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจ้านวน ๑๓ ชนิดของนกเงือกที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นกกก (นกกาฮัง นกกะวะ 
หรือนกอีฮาก) ประเทศไทยมีทั่วไปเกือบทุกภาคยกเว้นภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน 
และเคยมีมากที่เกาะตะรุเตา นกกก เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจ้าพวกนกเงือกของประเทศไทย มีขนาดล้าตัว 
๑๒๒ ซม. ตัวผู้ และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน แต่ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่า และต่างกันตรงที่ตัวผู้มีตาสีแดงทับทิม 
โหนกสีด้าที่ด้านหน้าและด้านท้าย ตัวเมียสีขาว และไม่มีสีด้าที่โหนก จากกลางโหนกของนกกกลงมามีสีเหลือง
อ่อนปนสีส้ม สีนี้เกิดจากต่อมน้้ามันที่ก้น เมื่อนกตายลงสีนี้จะหายไปด้วย อาหารของนกกก คือ ผลไม้ต่างๆ 
และสัตว์เล็กๆ เช่น กิ้งก่า แย้ หนู งู โดยเอาหางจับฟาดกับกิ่งไม้ให้ตายก่อน แล้วเอาปากงับตลอดตัวให้เนื้อนิ่ม
และกระดูกแตก แล้วโยนขึ้นไปในอากาศ อ้าปากรับให้สัตว์นั้นเข้าไปในปากแล้วกลืนลงไป

นกกกอาศัยอยู่ตามป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ชอบอยู่กันเป็นฝูงเล็กๆ ฤดูผสมพันธุ์อยู่กันเป็นคู่ๆ 
ชอบกระโดด และร้องเสียงดัง ซึ่งเสียงอาจฟังได้ความว่า “กก กก หรือ กาฮัง กาฮัง” ขณะหากินร้องเสียงดังมาก 
เวลาบินจะกระพือปีกสลับกับร่อน เสียงกระพือปีกดังคล้ายเสียงหอบ ปกติจะเกาะตามกิ่งไม้ นกกกผสมพันธุ์
ในฤดูหนาวจนถึงฤดูร้อน วางไข่ตามโพรงไม้สูง วางไข่ครั้งละ ๑ – ๒ ฟอง ก่อนวางไข่ตัวเมียจะเข้าไป
ในโพรง แล้วตกแต่งโพรงก่อน ตัวผู้คาบดินผสมกับมูลของตัวเมียโบกปิดปากโพรง หรือใช้อาหารที่กินเข้าไปแล้ว
ส้ารอกออกมาเพื่อปิดปากโพรง เหลือช่องไว้ตรงกลางพอให้ตัวเมียยื่นปากออกมาได้ ขณะที่ตัวเมียกกไข่
และเลี้ยงลูกอยู่ ตัวผู้จะหาอาหารมาเลี้ยงลูกและเมียของมัน

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000073007)


