
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : กรมชลประทานยืนยันเขือ่นล าตะคอง ยังรับน  าได้อีก
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

กทม. : ทส. วอนลอยกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

ปราจีนบุรี : “น้องทับลาน” ช้างป่าหลงแม่ตายกะทันหัน
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“น้องทับลาน” ช้างป่าหลงแม่ตายกะทันหัน

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติทับลาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพื์ชกล่าวว่า อุทยานแห่งชาติทับลาน อ. นาดี 
จ. ปราจีนบุรี ดูแลลูกช้างป่าพลัดหลงแม่ พบลูกช้างป่ามีอาการซึม กินนมลดลง ยืนหลับแต่ไม่ล้มตัวลง 
อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ ๓๙ องศาเซลเซียส และเมื่อเช็ดตัว อุณหภูมิลดลงมาที่ ๓๘.๒ องศาเซลเซียส 
ปกติควรอยู่ที่ ๓๗.๘ องศาเซลเซียส ให้ยาลดไข้ และน้ าเกลือผ่านเส้นเลือด อุณหภูมิค่อยๆ ลดลง
ต่ าสุดที่ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ยังสามารถกินนมได้ มีอาการเกร็งท้องเพ่ือขับถ่าย แต่ขับถ่ายไม่ออก 
สัตวแพทย์ช่วยล้วง และวัดอุณหภูมิได้ ๓๗.๘ องศาเซลเซียส จากนั้นป้อนน้ า เพ่ือช่วยในการระบาย 
แต่ช้างมีอาการแย่ลง ล้มตัวลงนอน ปากซีด และหยุดหายใจ จึงปั้มหัวใจเพ่ือกู้ชีพ แต่ไม่ส าเร็จ 

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/297896)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมชลประทานยืนยันเขื่อนล าตะคอง ยังรับน  าได้อีก

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ าที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าตะคอง เพื่อประเมินสถานการณ์น้ า
จากพายุดีเปรสชั่นโมลาเบ สถานการณ์น้ าในเขื่อนล าตะคองมีปริมาณน้ าเก็บกัก ๓๔๗.๗๕๗ 
ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ าไหลเข้าเขื่อนประมาณ ๑.๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร การระบายน้ า
ไมส่่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ด้านท้ายน้ า และบริเวณตัวเมืองนครราชสีมา เนื่องจากปริมาณน้ าในล าตะคอง
มีปริมาณต่ ากว่าตลิ่งประมาณ ๕๐ ซม. กรมชลประทานก าหนดแผนผันน้ าเก็บไว้ที่แก้มลิงและ
บึงสาธารณะ ตลอดจนบึงที่กรมชลประทานเตรียมไว้เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่มีน้ าใช้
อย่างเพียงพอในทุกกิจกรรมตลอดฤดูแล้งหน้า กรมชลประทานส่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
ส ารวจสภาพเขื่อนล าตะคอง อาคารชลประทาน และตัวเขื่อนล าตะคองมีความมั่นคงแข็งแรง
อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน สามารถรับน้ าได้ในอัตราที่ก าหนดไว้ 

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/297889)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. วอนลอยกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า วันที่ ๓๑ ต.ค. เป็นวันลอยกระทง ขอให้ประชาชน
ใช้กระทงที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ จากสถิติปริมาณกระทงในกรุงเทพมหานครย้อนหลัง ๘ ปีพบว่า 
ปริมาณกระทงมีแนวโน้มลดลง และกระทงที่ท าจากโฟมมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ปี ๖๒ ปริมาณกระทง
ภาพรวมลดลงกว่าปีก่อนหน้า ๓๓๙ ,๐๐๐ ใบ หรือร้อยละ ๔๐ .๓๓ และใช้กระทงที่ท าจาก
วัสดุธรรมชาตเิพ่ิมข้ึน สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นระบบ ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการลดการใช้ถุงพลาสติก ๒๕,๒๘๔ ล้านใบ 
คิดเป็น ๒๒๘,๘๒๐ ตัน ยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม อันดับประเทศที่มีปัญหาด้าน
การจัดการขยะพลาสติกในทะเลดีขึ้น จากอันดับที่ ๖ เป็นอันดับที่ ๑๐

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. วอนลอยกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ (ต่อ)

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับกรุ ง เทพมหานครรณรงค์การท ากระทงด้วย
วัสดุจากธรรมชาติต่อเนื่อง ส าหรับปี ๖๓ กรุงเทพมหานครเตรียมพ้ืนที่ส าหรับลอยกระทง
บริเวณท่าน้ าหลายพ้ืนที่ จึงก าชับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และอธิบดี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยบริเวณ
จุดลอยกระทงที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงานทั้งสองกรม มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
และให้ค าแนะน าในการใช้วัสดุจากธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมาท ากระทง

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่า ทะเลคือจุดสุดท้าย
ที่กระทงตกค้าง จัดเก็บไม่หมด ท าให้สะสมกลายเป็นขยะ หากเป็นกระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
สามารถย่อยสลายไปตามกาลเวลา ส าหรับโฟมหรือพลาสติกจะคงตกค้างอยู่ในทะเลนับร้อยปี 
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล และสัตว์ทะเลอย่างเป็นลูกโซ่ ขอให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์
และร่วมกันแก้ไข เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/business-574281)


