
๑/๔กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๔  รายการ 

ปราจีนบุรี : ปราจีนบุรีช้างป่า ๗ ตัว ลุยป่าไร่มันส าปะหลัง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

นครราชสีมา : โคราช ๗ หมู่บ้าน ๕๐๐ หลัง น  าทะลักท่วมเดือดร้อน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ยะลา : จับรุกป่าต้นน  าเหนือเขื่อนบางลาน จ. ยะลา
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

กาฬสินธุ์ : สุดเสียดาย! ชาวบ้านใจหายขยายถนนตัดอโุมงค์ต้นไม้ทิ งเกลี ยง
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จับรุกป่าต้นน  าเหนือเขื่อนบางลาน จ. ยะลา

เมื่อวันที่  ๒๕ ต .ค . ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค ๔ ร่วมกับ ตชด. และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล. ๔
(บ่อน้้าร้อน - จันทรัตน์) สนธิก้าลังออกตรวจค้นหาการลักลอบตัดไม้ ป่าต้นน้้าเหนือทะเลสาบ
เขื่อนบางลาง แม่น้้าปัตตานี พบการลักลอบตัดไม้รวม ๕ แปลง มีร่องรอยการตัดไม้ และท้าลายวัชพืช 
ไม่พบตัวผู้กระท้าผิด พบแต่ของกลางในที่เกิดเหตุ มีทั้งเลื่อยโซ่ยนต์ มีดพร้า ขวาน มีต้นไม้ขนาดใหญ่
ถูกตัดโค่นหลายต้น พ้ืนที่ความเสียหายคาดไม่ต่้ากว่า ๑๒ ไร่ ชาวบ้านในพ้ืนที่อ้างว่า การรุกป่านี้
เพ่ือยึดครองที่ดิน ปลูกทุเรียน ส่วนสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจับกุมผู้กระท้าผิดได้ เพราะมีโทรศัพท์
โทรไปแจ้ง ท้าให้คนร้ายหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึง

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-569879)
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ปราจีนบุรีช้างป่า ๗ ตัว ลุยป่าไร่มันส าปะหลัง

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า ที่หมู่บ้านหว้าเอน หมู่ที่ ๘ ต. ศรีมหาโพธิ์ 
อ. ศรีมหาโพธิ์ จ. ปราจีนบุรี พบเห็นช้างป่า ๖ - ๗ ตัว อยู่บริเวณป่ามันส้าปะหลังท้ายหมู่บ้าน จึงลง
พ้ืนที่ตรวจสอบร่วมกับผู้น้าหมู่บ้าน พบฝูงช้างป่าตัวใหญ่ จ้านวน ๖ - ๗ ตัว เดินอยู่ริมป่ามันส้าปะหลัง 
บริเวณเชิงเขาที่เขาหว้าเอน ช้างฝูงดังกล่าวคาดว่าแตกฝูงมาจากอ่างฤาไน จ. ฉะเชิงเทรา ผืนป่าราบต่้า
ผืนสุดท้ายภาคตะวันออกรอยต่อ ๕ จังหวัด (ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ชลบุรี สระแก้ว และระยอง) ที่มักพา
กันข้ามฝั่งมาหากินไกลถึง จ. ปราจีนบุรี เป็นประจ้าเกือบทุกเดือน โดยมีกลุ่มชาวบ้านพากันมามุงดู
ช้างป่าฝูงดังกล่าวจ้านวนมาก ซึ่งทุกคนไม่มีท่าทีกลัวช้างป่าแต่อย่างใด ชาวบ้านบอกว่าเห็นช้างป่า
อ่างฤาไนแตกฝูงมาหลายวันแล้ว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่แหล่งอาหารสมบูรณ์ ปลูกไร่มันส้าปะหลัง ไร่อ้อย
ไร่สัปปะรด ไร่ข้าวโพด จึงไม่ยอมกลับคืนป่า 

จากการสอบถามนายป๋อง ด่านมี ชาวบ้านกล่าวว่า เห็นช้างป่ามาในพ้ืนที่บ่อยมาก แต่ละครั้ง
มีจ้านวน ๕ - ๑๐ ตัว หรือมากกว่านี้ แล้วแต่จะรวมฝูงกันมาหากินในพื้นที่นี้ ทางผู้น้าท้องถิ่นหรือ
ผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนทราบแล้ว ให้ระวังช้างป่า เพราะครั้งที่แล้ว
ช้างป่ากระทืบสัปเหร่อวัดหว้าเอนสาหัสมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่รอดตายปาฏิหาริย์

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_804590)
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โคราช ๗ หมู่บ้าน ๕๐๐ หลัง น  าทะลักท่วมเดือดร้อน

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้้าท่วมพ้ืนที่ อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา 
ล่าสุดปริมาณน้้าในล้าน้้ามูลเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๗ หมู่บ้าน ใน ต. ล้ามูล กว่า ๕๐๐ หลังคาเรือน
ถูกน้้าทะลักเข้าท่วม ประชาชนกว่า ๒,๐๐๐ คน ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งขณะนี้ ระดับน้้าสูงเกิน ๑ เมตร
แล้ว ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยบางหลังเป็นบ้านชั้นเดียว น้้าท่วมสูงเกือบมิดหลังคา
ท้าให้ไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านแทน ส่วนทาง จ. นครราชสีมา ได้ตั้งศูนย์อ้านวยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้้าท่วมที่ด้านหน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนต้าบลล้ามูล และเตรียมเรือท้องแบน 
จ้านวน ๒๐ ล้า พร้อมกับก้าลังเจ้าหน้าที่ทหาร และอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยต่างๆ ในจังหวัดกว่า ๓๐๐ นาย 
คอยช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้
บางหมู่บ้านถูกตัดน้้าประปา หรือน้้าท่วมถังผลิตประปาหมู่บ้าน จึงต้องการน้้าดื่มสะอาดเป็นจ้านวนมาก 
โดยคาดว่าปริมาณน้้าจะเพ่ิมสูงขึ้นอีก หลังจากมวลน้้าจาก อ. โชคชัย ได้ทยอยไหลลงสู่ล้าน้้ามูลใน
อ. เฉลิมพระเกียรติ และน้้าจาก อ. โนนสูง ไหลลงสู่ล้าน้้ามูลแล้ว สถานการณ์น้้าท่วมจึงยังวิกฤติ ชาวบ้าน
ต้องติดตามสถานการณ์น้้าในพื้นที่จากทางราชการอย่างใกล้ชิด

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_804527)
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สุดเสียดาย! ชาวบ้านใจหายขยายถนนตัดอุโมงค์ต้นไม้ทิ งเกลี ยง

เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การก่อสร้างขยายถนนเชื่อมระหว่าง อ. ห้วยเม็กไปยัง
อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ หรือถนนสายห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ก้าลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างมาก โดยเฉพาะบริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ซึ่งช่วงดังกล่าวความยาวหลายกิโลเมตร 
ตลอดสองข้างทางมีต้นไม้ปกคลุมร่มรื่น จนหลายคนตั้งชื่อว่า อุโมงค์ต้นไม้ดงระแนง ซึ่งการก่อสร้างถนน
โครงการดังกล่าวนั้น ได้มีการปรับพ้ืนขยายถนนออกไปฝั่งละ ๑๐ เมตร มีการโค่นล้มต้นไม้สองข้างเสียหาย
ราบเป็นหน้ากลองหลายร้อยต้น ท้าให้ผู้สัญจรผ่านไปมาและประชาชนในพื้นที่ แม้จะเห็นด้วยกับการพัฒนา
มีความเจริญมาสู่บ้านเมือง แต่ก็ยังเสียดายต้นไม้ที่ถูกตัดท้าลายไปจ้านวนมาก และเรียกร้องให้มีการปลูก
ต้นไมท้ดแทน

นางดลชนก หันทยุง อายุ ๔๙ ปี ชาวบ้านใน ต. กุดโดน อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ส้าหรับการ
ก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ส่วนตัวเห็นด้วย เพราะเป็นการพัฒนา มีความเจริญมาสู่บ้านเมือง และยังเป็นการ
ป้องกันอุบัติเหตุ เนื่องจากที่ผ่านมาถนนสายนี้มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง แต่ชาวบ้านหลายคนทีผ่่านไปมา
และชาวบ้านในพ้ืนที่เห็นต้นไม้สองข้างทางถูกตัดโค่นล้มลงไปหลายร้อยต้น ก็อดเสียดายและอดใจหายไม่ได้ 
เพราะต้นไม้เหล่านี้หลายต้นกว่าจะเจริญเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ ต้องใช้ระยะเวลานานมาก อีกทั้งต้นไม้
หลายต้นก็มีมาตั้งแต่ตนยังเป็นเด็ก ได้ให้ความร่มรื่น จนหลายคนตั้งชื่อว่า อุโมงค์ต้นไม้ดงระแนง ซึ่งหากมี
การตัดต้นไม้สองข้างทางจนเสียหายไปเป็นจ้านวนมากแล้ว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่
ก้าลังด้าเนินการก่อสร้าง หากด้าเนินการเสร็จก็ให้ปลูกต้นไม้ทดแทนด้วย เพ่ือคืนความสมดุลให้กับป่าดง
ระแนง เนื่องจากพื้นที่ป่าชาวบ้านก็เข้าไปท้ามาหากินและเก็บของป่ามาขาย

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/527380)


