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๑/๖

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
ขอนแก่น : แล้งหนัก! ชาวนาขอนแก่นระทม เร่งสูบน้าเข้านาหวั่นข้าวยืนต้นตาย
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

กรุงเทพฯ : ข่าวดี! ไทยมีประชากรเสือโคร่งเพิ่มขึ้น รับ “วันเสือโคร่งโลก” ๒๙ ก.ค.
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ประจวบคีรีขันธ์ : ชมค่างแว่นถิ่นใต้ ณ เขาล้อมหมวกกองบิน ๕
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ รายการ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม๑๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

กระบี่ : ตื่นตา! ใต้ท้องทะเลพีพี ปะการังเทียม - ฝูงปลากว่า ๔๐ ชนิด
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)
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ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๑ ข่าว

๒/๖

ตื่นตา! ใต้ท้องทะเลพีพี ปะการังเทียม - ฝูงปลากว่า ๔๐ ชนิด

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคมศักดิ์ เจนหัตถ์ หรือ ไก่โต้ง ครูสอนด้าน้้า
จาก Profun Divers ที่เกาะพีพี จ. กระบี่ ได้เผยภาพใต้น้า เป็นภาพฝูงปลาหลากหลายชนิด ไม่ต่้ากว่า
๔๐ ชนิ ด แหวกว่ ายหากิน อยู่ บ ริ เวณปะการั งเทีย มเรือ หลวงเกล็ ด แก้ ว หน้ าถ้้ าไวกิ้ ง เกาะพีพี เ ล
โดยภาพดังกล่าวถ่ายไว้เมื่อช่วงสายของวานนี้ (๒๗ ก.ค. ๖๓) นายคมศักดิ์ กล่าวว่า ตนเองได้จัดทริป
น้านักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวด้าน้้าดูปะการัง บริเวณที่มีการจมเรือหลวงเกล็ดแก้ว เพื่อท้าปะการัง
เทียม หน้าถ้้าไวกิ้ง เกาะพีพีเล โดยเมื่อด้าลงไปถึง พบว่าบริเวณดังกล่าว มีความสวยงาม และความ
สมบู ร ณ์ ข องปะการั ง เป็ น อย่ า งมาก และปลาหลากหลายชนิ ด กว่ า ๔๐ สายพั น ธุ์ นั บ หมื่ น ตั ว
มาแหวกว่ายหาอาหารกิน นายคมศักดิ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า ขณะที่นั่งเรือห่างออกไปจากบริเวณปะการัง
เทียมเรือหลวงเกล็ดแก้ว บริเวณปะการังแห้ง หรือหินไกล ใกล้กับเกาะพีพี โชคดีได้เจอฉลามวาฬ
ขนาดใหญ่ ยาวประมาณ ๖ เมตร ๒ ตัว ก้าลั งว่ายน้้าอยู่ ที่ระดับความลึ กประมาณ ๔ - ๕ เมตร
ทางนักด้าน้้าและนักท่องเที่ยวจึงลงไปว่ายตามห่างๆ เพื่อบันทึกภาพความสวยงามของฉลามวาฬยักษ์
ซึ่งพบเห็นไม่บ่อยนักและยังมากันเป็นคู่ ทั้งนี้ อยากจะฝากไปยังนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการด้าน้้าลึก
เพื่อชมความงามใต้ท้องทะเลเกาะพีพี ก็สามารถเดินทางมาเที่ยวที่เกาะพีพี ซึ่งช่วงนี้มีความสมบูรณ์
ของทะเลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจุดที่มีการจมเรือหลวงเกล็ดแก้ว เมื่อปี ๕๗ โดยกองทัพเรือร่วมกับ
จ. กระบี่ ได้น้าเรือหลวงเกล็ดแก้วที่มอบให้กับ จ. กระบี่ น้าไปจัดท้าเป็นปะการังเทียม และเป็นแหล่ง
ด้าน้้ า ซึ่ งปั จ จุ บั น ปะการั งมีความสมบู ร ณ์ และสวยงามเป็นอย่า งมาก เป็นที่อาศัยของสั ตว์ทะเล
จ้านวนมาก

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/787075)
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๓/๖

ชมค่างแว่นถิ่นใต้ ณ เขาล้อมหมวกกองบิน ๕

เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ ก.ค. ๖๓ ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า ที่ เ ขาล้ อ มหมวก ภายในกองบิ น ๕ อ. เมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เดินทางมาชม
ความน่ารักของค่างแว่นถิ่นใต้ ที่อยู่บริเวณเขาล้อมหมวก โดยนักท่องเที่ยวซื้ออาหาร เช่น ถั่วลิสง
ข้าวโพด มัน แจกให้ค่างแว่นกิน ซึ่งค่างแว่นลงมาจากต้นไม้ใช้มือหยิบจับอาหารที่นักท่องเที่ยวแจกให้
ด้วยความน่าเอ็นดู และมีความเชื่อง สามารถจับหรือลูบไล้มือ และตัวค่างแว่นเล่นได้ บางตัวกระโดด
เล่ น ลงมาเกาะบ่ า หรื อบางตัว ซุ กซนมากก็ล งมาเกาะที่ ศีรษะ ซึ่ งต่า งจากลิ งแสมที่ อาศั ยอยู่ ที่เขา
ช่องกระจก มีความทโมน ซุกซน และท้าลายสิ่งของมากกว่า ขณะที่ค่างแว่นเป็นสัตว์สุภาพเรียบร้อย
ซึ่งฝูงค่างแว่นเขาล้อมหมวก ภายในกองบิน ๕ มีสภาพแวดล้ อมที่อุดมสมบูรณ์ ป่าไม้ร่มรื่น โดยมี
ค่า งแว่ น ๔ ฝู ง ใหญ่ ประมาณ ๒๐๐ ตั ว อาศั ย อยู่ ใ ต้ต้ น ไม้ ใ หญ่ บ นเขา แต่เ มื่ อมี นั กท่ อ งเที่ ยวมา
ฝูงค่างแว่นจะทยอยลงมารับอาหาร เมื่ออิ่มแล้วก็จะกลับขึ้นเขา

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_733005)
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๔/๖

แล้งหนัก! ชาวนาขอนแก่นระทม เร่งสูบน้าเข้านาหวั่นข้าวยืนต้นตาย

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาที่บ้านท่อนน้อย ต. บ้านค้อ อ. เมืองขอนแก่น
จ. ขอนแก่น ต้องเร่งน้าเครื่องสูบน้้า เพื่อน้าน้้าไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ปลูกไว้ในนาพื้นที่ ๖ ไร่ หลังจากข้าวที่
ปลูกไว้ ต้นข้าวเริ่มมีสีขาว ล้าต้นไม่สมบูรณ์ เพราะเนื่องจากหลังที่ลงมือเพาะปลูก ฝนไม่ตกลงมานานกว่า
๒ เดือน จึงท้าให้ข้าวที่ปลูกไว้เริ่มแห้งตายทั้งพื้นที่ นายชูไทย วงศ์บุญมี กล่าวว่า ตนเองมีอาชีพหลักคือการ
เป็นนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ และนักจัดรายการ อาชีพเสริมคือการท้าไร่นาสวนผสม จากการที่ได้รับมรดก
ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เมื่อประมาณกลางเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ตนเองได้ลงมือหว่านข้าวเหนียวพันธุ์
ขก. ๖ ลงในนาข้าวของตนเอง เพราะช่วงนั้นฝนตกลงมาต่อเนื่อง จึงได้เริ่มลงมือปลูกข้าว เพื่อหวังจะเก็บ
เกี่ยวผลผลิตไว้ใช้รับประทานภายในครอบครัว แต่หลังจากที่ได้ลงมือหว่านข้าวไป กลับพบว่า ไม่มีฝนตกลง
มา จึงท้าให้ข้าวที่ปลูกไว้เริ่มแห้งตาย ตนเองจึงตัดสินใจน้าเครื่องสูบน้้ามาสูบน้้าจากสระของตนเอง ที่มีอยู่
จ้านวน ๒ สระ น้าน้้ามาหล่อเลี้ยงต้นข้าว เพื่อไม่ให้มันแห้งตาย เพราะยังมั่นใจว่าหลังจากนี้จะมีฝนตกลง
มาอีกครั้ง จนท้าให้ต้นข้าวอยู่รอด และเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีนี้ได้ จึงขอฝากไปยังรัฐบาลว่า อยากให้ลงมา
ช่วยดูแลปัญหาเรื่องน้้า ที่ไม่เพียงพอต่อการท้านา เพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลและทิ้งช่วง ซึ่งคาดว่า
ในอนาคตจะมีความแห้งแล้งตามมาอีก ดังนั้น ควรมีการวางแผนช่วยเหลือชาวนาแก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยการ
สนับสนุนหาแหล่งน้้า เครื่องสูบน้้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ มาช่วย เพื่อไม่ให้ต้นข้าวแห้งตายคานา ตั้งแต่เนิ่นๆ
เพราะตอนนี้ในพื้นที่ จ. ขอนแก่น ส่ วนมากขาดแคลนน้้าจากแหล่ งน้้า ซึ่งตื้นเขินเพราะขาดน้้าไหลลง
สู่ล้าห้วยสาธารณะ และที่ส้าคัญสถานการณ์น้าที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ขณะนี้มีปริมาณน้้าในเขื่อน
มีปริมาณกักเก็บ ๓๐๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๓ ของความจุอ่าง ขณะที่ตลอดทั้งสัปดาห์
มีน้าลงไหลเขื่อนเพียง ๘ ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ส่วนการระบายน้้ายังคงระบายวันละ ๓ แสนลูกบาศก์
เมตร เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของล้าน้้าพองเท่านั้น ซึ่งปริมาณน้้ายังมีน้อยที่สุดในรอบของการสร้างเขื่อน
๕๔ ปี
ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/200519)
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๕/๖

ข่าวดี! ไทยมีประชากรเสือโคร่งเพิ่มขึ้น รับ “วันเสือโคร่งโลก” ๒๙ ก.ค.

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “เสือโคร่ง” เป็นสัตว์กินเนื้อผู้ล่าสูงสุดแห่งห่วงโซ่อาหาร
ท้าหน้าที่ควบคุมประชากรสัตว์กินพืชไม่ให้มีมากเกินไป เสื อโคร่งมีอุปนิสั ย และพฤติกรรมชอบอยู่ล้าพัง
ตัวเดียวโดดๆ ยกเว้นในฤดูผสมพันธุ์จึงจะจับคู่กัน ในอดีตเคยมีเสือโคร่งอยู่ ๘ สายพันธุ์ย่อย แต่ สูญพันธุ์
ไปแล้ว ๓ สายพันธุ์ย่อย ปัจจุบันอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ ด้วยภัยคุกคามจากการล่า และการท้าลายที่อยู่
อาศัย เมืองไทยในอดีตเคยพบเสือโคร่งอาศัยอยู่ตามป่าทั่วประเทศ แต่ปัจจุบันมีประชากรเสือโคร่งอาศัยอยู่
ตามพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ไ ม่ กี่ แ ห่ ง เท่ า นั้ น ทุ ก ๆ ปี จะก้ า หนดให้ วั น ที่ ๒๙ ก.ค. เป็ น “วั น เสื อ โคร่ ง โลก” หรื อ
“วันอนุรักษ์เสือโลก” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส้าคัญของเสือโคร่งในระบบนิเวศ และตระหนักถึงการอนุรักษ์
เสื อ โคร่ ง และสั ต ว์ ป่ า โดยวั น เสื อ โคร่ ง โลกถู ก ก้ า หนดขึ้ น จากการประชุ ม ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งเสื อ โคร่ ง ที่ เ มื อ ง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ส้าหรับประเทศไทย ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้เปิดเผยว่า ปีนี้ประเทศไทยมีประชากรเสือโคร่งในผืนป่าประมาณ ๑๓๐ - ๑๖๐ ตัว ส่วนใหญ่พบบริเวณ
ผืนป่าตะวันตก ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีจ้านวนเพิ่มขึ้นจากปี ๕๖ ประมาณ ๖๐ ๘๐ ตัว พร้อมกันนี้ ทางกรมอุทยานฯ ยังจัดงานเนื่องในวันเสือโคร่งโลก ปี ๖๓ ภายใต้แนวคิด “ป่าไทย
ไม่ไร้เสือ Road for Thai Tigers” ตั้งแต่วันนี้ - ๒ ส.ค. ๖๓ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรี

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/travel/detail/9630000077103)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
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