
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ยโสธร : ภัยแล้งกระทบแหล่งท่องเท่ียวน  าตกนางนอน
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ขอนแก่น : หมีควายไม่หลงกล ปิดกับดัก – แหกกรงหยิบเหย่ือเปิบ
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

จันทบุรี : เจ้างายาว ช้างป่าอันธพาลท าร้ายชาวบ้าน
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

กทม. : รัฐมนตรีแก้เผ็ด ส่งกลับขยะให้นักท่องเที่ยวมักง่าย
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หมีควายไม่หลงกล ปิดกับดัก – แหกกรงหยิบเหยื่อเปิบ

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้้าพอง จ. ขอนแก่น
เข้าตรวจสอบกรงดักหมีควายที่วางไว้ในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านโนนทองหลาง ต. สีชมพู อ. สีชมพู 
จ. ขอนแก่น หลังติดตามไล่ล่ามาหลายวัน จนกระทั่งมาเจอหมีควายบริเวณดังกล่าว จึงใช้
ขวดเครื่องดื่มชูก้าลังท้าตะเกียงจุดไฟวางเป็นแนวล้อมไว้ เพราะหมีควายไม่ชอบแสงไฟ ก่อนจัดก้าลัง
ประจ้าจุด เพ่ือไม่ให้หมีควายออกนอกเขต พร้อมตั้งกรงเหล็ก และมีตาข่ายเหล็กทับอีกชั้นวางกับดัก
ไว้ตลอดคืน จากการตรวจสอบพบว่า หมีควายไม่หลงกลเจ้าหน้าที่ เนื่องจากกับดักท้างาน แต่ไม่พบ
หมีควาย พบเพียงร่องรอยหมีควายแหกกรงเหล็กเสียหายน้าอาหารที่ใช้เป็นเหยื่อล่อหลบหนีไปได้ 
ท้าให้ประตูกับดักทางเข้าท้างานแล้วแหวกลูกกรงเหล็ก ฉีกตาข่ายเหล็ก ยื่นขาหน้าเข้าไปหยิบอาหาร
เหยื่อล่อออกมากิน เจ้าหน้าที่จึงประสานขอก้าลังสนับสนุนพร้อมปืนยิงยาสลบเข้าปิดล้อมป่าไล่ ล่า
หมีควายต่อไป

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์
(https://dailynews.co.th/regional/795611)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ภัยแล้งกระทบแหล่งท่องเที่ยวน  าตกนางนอน

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ จ. ยโสธร นอกจาก
ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร และสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในพ้ืนที่แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้้าตกนางนอน เป็นน้้าตกเพียงแห่งเดียวของ จ . ยโสธร ตั้งอยู่
บริเวณเทือกเขาภูถ้้าพระ ต. ค้าน้้าสร้าง อ. กุดชุม จ. ยโสธร เป็นน้้าตกที่มีความสวยงาม มีความสูง
ประมาณ ๓ ชั้น เป็นแหล่งต้นน้้าที่ส้าคัญของชาวบ้าน อ. กุดชุม ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่
ปริมาณน้้าแห้งขอดไม่เหลือความสวยงามให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม และลงเล่นน้้าได้ เหมือนทุกปี
ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ปกติจะมีน้้าไหลผ่านซอกหินลงสู่ลานหินกว้าง
ด้านล่างกลายเป็นน้้าตกที่สวยงาม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม ถ่ายรูป และลงเล่นน้้า
บริเวณแอ่งน้้าตกอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีนี้ไม่มีน้้าไหลผ่านซอกหินกลายเป็นน้้าตกร้าง

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/182673)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โซเชียลชอบใจรัฐมนตรีแก้เผ็ด ส่งกลับขยะให้นักท่องเที่ยวมักง่าย

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโพสต์เหตุไม่พอใจนักท่องเที่ยว เนื่องจากพลเมืองดีพบพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทิ้งเศษขยะ และเศษอาหารบริเวณ
เต็นท์ที่ พัก ไม่ เ ก็บไปทิ้ งในถังขยะที่ทางอุทยานจัดเตรียมไว้  ส่งผล ต่อสิ่ งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
และเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า

การทิ้งขยะในเขตอุทยานแห่งชาติ กระท้าผิดตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. มาตรา ๑๙ (๒) ฐานท้าด้วยประการใดๆ ให้เสื่อมสภาพซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระท้า

การอ่ืนใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจ้าคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ

๒. มาตรา ๒๐ ฐานบุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามค้าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า
ผู้ใดกระท้าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อ่ืนหรือตนเอง หรือจะเป็นการรบกวน
หรือเดือดร้อนร้าคาญแก่คนหรือสัตว์ หรือจะท้าให้เสียหายแก่สภาพธรรมชาติหรือสิ่งอ่ืนใด ผู้ฝ่าฝืน
มีโทษปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000094762)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้างายาว ช้างป่าอันธพาลท าร้ายชาวบ้าน

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช้างป่างายาวตกใจเสียงสุนัขเห่า ตกมันคลั่งท้าร้าย
นายจรัส พรหมสวัสดิ์ อายุ ๔๑ ปี ชาวบ้าน ต. เขาวงกต อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี และเดินหากิน
ในพ้ืนที่เกษตรกรรมของชาวบ้านในพ้ืนที่หมู่ ๑ และ ๒ ต. เขาวงกต อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 
ท้าให้ชาวบ้านเกิดความวิตกหวาดกลัว ไม่กล้าออกจากบ้านตอนกลางคืน เกรงจะถูกช้างป่าท้าร้าย 
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยเขาวงกตที่ ๑ ติดตามช้างป่างายาวอย่างใกล้ชิด และคอยผลักดันให้ออก
ห่างจากชุมชน

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และชุดอาสาเฝ้าระวังช้างป่าพบช้างป่างายาวอีกตัวเดินอยู่บนถนน 
พ้ืนที่หมู่ ๑ ต. เขาวงกต อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี แต่ทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ ช้างป่าตัวดังกล่าว
กลับดุร้าย วิ่งพุ่งตรงเข้าหาชุดอาสาเฝ้าระวังช้างป่า ต่อมาช้างป่าตัวดังกล่าวเดินหายเข้าไปในป่า 
เจ้าหน้าที่แกะรอยติดตามช้างเข้าไปในป่า จนพบช้างป่าจ้านวน ๓ ตัวเดินหากินอยู่ริมสวนผลไม้
ของชาวบ้านในพ้ืนที่หมู่  ๑ ต. เขาวงกต เป็นช้างพลายทั้งหมด เนื่องจากมีงายาวทั้ง ๓ ตัว 
และ ๑ ใน ๓ ตัว เป็นช้างหนุ่มตัวใหญ่อายุประมาณ ๖ – ๗ ปี หนักราว ๓ – ๕ ตัน มีงายาวประมาณ 
๑ ม. คาดว่าจะเป็นเจ้างายาว ช้างป่าอันธพาลที่ไปก่อเหตุท้าร้ายเจ้าของสวนผลไม้ เจ้าหน้าที่ชุดอาสา
เฝ้าระวังช้างป่าเขาวงกตใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพช้างป่าเก็บไว้ทั้ง ๓ ตัว เพ่ือสังเกตลักษณะ
ของแต่ละตัว บันทึกไว้เป็นข้อมูลก่อนที่ช้างทั้ง ๓ ตัวเดินข้ามถนนลัดเลาะหายเข้าไปในป่า

(ต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้างายาว ช้างป่าอันธพาลท าร้ายชาวบ้าน (ต่อ)

นายโสภณ บุญมา หัวหน้าพิทักษ์ป่าหน่วยเขาวงกตที่ ๑ ต. เขาวงกต อ. แก่งหางแมว 
จ. จันทบุรีเปิดเผยว่า ขณะนี้จัดก้าลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสนธิก้าลังร่วมกับชุดอาสาเฝ้าระวังช้างป่า
เขาวงกตเฝ้าติดตามช้างป่าทั้ง ๓ ตัวอย่างใกล้ชิด เพ่ือผลักดันไม่ให้ช้างหากินเข้าใกล้ชุมชน และพ้ืนที่
เกษตรกรรมของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านจัดเวรยามผลัดเปลี่ยนเฝ้าระวัง
ช้างป่าอย่างเข้มข้น เนื่องจากมีโขลงช้างป่ากระจายหากินอยู่แนวเชิงเขาวงกต ซึ่งติดกับพ้ืนที่
เกษตรกรรมของชาวบ้าน ขณะที่ช้างป่าบางตัวมีพฤติกรรมดุร้าย เนื่องจากแย่งพ้ืนที่หากินของช้าง
แตล่ะโขลง

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://khaosod.co.th/around-Thailand/news_4917135)


