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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑   รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

กรุงเทพฯ : ถึงเวลาหรือยัง! ให้ผู้ผลิตไทย ใช้หลักการ EPR รับผิดชอบขยะพลาสติกแบบย่ังยืน 
ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน  (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

นราธิวาส : นราธิวาสยังอ่วม น  าท่วม ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

จันทบุรี : ปั๊มหัวใจยื อชีวิตลูกช้างป่า ถูกจักรยานยนต์ชนโคม่ารอดเหลือเชือ่ 
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)
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ถึงเวลาหรือยัง! ให้ผู้ผลิตไทย ใช้หลักการ EPR รับผิดชอบขยะพลาสติกแบบยั่งยืน 
ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Extended Producer Responsibility (EPR) คือ
หลักการที่ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตไปยังช่วงต่างๆ ของวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็น
แนวทางให้ผู้ผลิตค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ กระจายสินค้า 
การรับคืน การเก็บรวบรวม การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ และการบ าบัด ซึ่งในวิธีเหล่านี้จะช่วยให้
เราลดขยะพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่เพิ่มข้ึนนั้น ท าให้บริษัทผู้ผลิต
ต่างๆ พากันหลีกเลี่ยง โดยการพัฒนาการออกแบบและเข้ามาจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่
อุปทาน EPR จึงเป็นเครื่องมือที่ท าใหผู้้ผลิต (เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ) เข้ามารับผิดชอบมากขึ้น
กว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศสมาชิกในกลุ่ม OECD น ามาใช้เป็นเครื่องมือจัดการ
ขยะจนประสบผลส าเร็จอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลาสามทศวรรษที่ผ่านมา และยังไปช่วยส่งเสริม
แนวทางเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ประเทศไทย ก้าวไกลแค่เป็นแนว
ทางแก้ไขอย่างยั่งยืนที่เริ่มพูดถึงมากขึ้นเท่านั้นเอง

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000129696)
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ปั๊มหัวใจยื อชีวิตลูกช้างป่า ถูกจักรยานยนตช์นโคม่ารอดเหลือเชื่อ

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเวลา ๐๓.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกู้ภัย 
สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามระยองกลุ่มบุญโลงศพ ว่ามี
ชาวบ้านประสบอุบัติเหตุข่ีรถจกัรยานยนต์พุ่งชนลูกช้างบาดเจบ็ทัง้คนและลกูช้าง บนถนนสายบ้านหิน
ดาษ–บ้านเขาปอ หมู่ที่ ๘ ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จันทบรี จึงประสานเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุพบ นายอนันต์ เชิดสูงเนิน อายุ ๕๓ ปีชาว 
อ. แก่งหางแมว สภาพนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดอยู่กลางถนนข้างรถจักรยานยนต์ จึงรีบ
ช่วยเหลือน าตัวส่ง รพ. แก่งหางแมว ใกล้กันยังพบลูกช้างเพศเมีย วัยประมาณ ๑ เดือน สภาพนอน
แน่น่ิงอยู่บนถนน ตรวจสอบชีพจรเต้นอ่อน เจ้าหน้าที่เร่งช่วยปั๊มหวัใจอยู่นานกว่า ๒๐ นาที กระทั่งชีพ
จรเริ่มเต้นปกติและฟื้นลุกขึ้นยืนด้วยอาการตื่นตระหนกก่อนร้องส่งเสียงดังลั่นป่า จนมีเสียงโขลงช้าง
ป่าหลายสิบตัวร้องขานรับและเดินตรงมาบริเวณจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ต้องท ารั้วไม้ไผ่กั้นไม่ให้ลูกช้าง
ว่ิงหนีก่อนน าข้ึนรถกระบะเคลื่อนย้ายไปศูนย์ควบคุมไฟป่าเขา ๑๕ ช้ัน ใกล้ที่เกิดเหตุพร้อมประสาน
ทีมสัตวแพทย์ ตรวจดูอาการอย่างใกล้ชิดจนกว่าร่างกายแข็งแรง ต่อมาสัตวแพทย์ประจ าสถานี
เพาะเลี้ยงนกน้ าบางพระ จ. ชลบุรี เดินทางลงพื้นที่เพื่อดูอาการลูกช้างป่า พบว่าอาการบาดเจ็บดีข้ึน 
ลุกเดินว่ิงเล่นได้ตามปกติ ไม่แสดงอาการป่วยหรือเจ็บปวด จึงเร่งหาแนวทาง ส่งลูกช้างคืน ฝูง
โดยน าลูกช้างกลับมาบริเวณจุดเกิดเหตุ พร้อมท าคอกไม้ไผ่ใกล้จุดที่ฝูงช้างป่าส่งเสียงร้องเรียกลูกช้าง
ป่า กระทั่งมีแม่ช้างป่าออกมาจากป่ารับลูกช้างป่ากลับเข้าป่าไป โดยนายพิทักษ์ เปิดเผยว่า ที่ต้องเร่ง
ส่งลูกช้างป่าคืนสู่ฝูงช้างป่าโดยเร็ว เนื่องจากลูกช้างป่ายังเล็ก มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่กับแม่
ช้างป่า เพราะต้องได้กินนมจากแม่ช้างป่าโดยเร็วที่สุด เพื่อลดสภาวะเครียดของลูกช้างป่าด้วย อีกทั้ง
หากปล่อยเข้าป่าช้าเกินไป อาจจะมีผลต่อการส่งคืนเข้าฝูงในอนาคตได้ โดยหลังลูกช้างป่ากลับเข้า
โขลง เจ้าหน้าที่จะติดตามดูอาการไปอีกระยะ จนมั่นใจว่าปลอดภัย ก่อนปล่อยไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติ
เองต่อไป

ท่ีมา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/813968)
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นราธิวาสยังอ่วม น  าท่วม ฝนตกหนกัอย่างต่อเนือ่ง

เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ. นราธิวาส เป็นจังหวัดที่ได้รับปริมาณน้ าฝนมากที่สุด 
ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ท าให้ระดับปริมาณน้ าฝนเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็วตลอด ๓ วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 
๑๗ - ๑๙ ธ.ค. ทุกอ าเภอใน จ. นราธิวาส จมอยู่ในน้ า ได้แก่ อ. เจาะไอร้อง สุไหงโกลก สุไหงปาดี สุคิริน 
ระแงะ บาเจาะ ยีง่อ ศรีสาคร ตากใบ เมืองนราธิวาส และรือเสาะ ซึ่งรายงานปริมาณน้ าฝนวัดได้ที่ อ. เจาะ
ไอร้องมากที่สุด ๒๙๙ มม. ส่วนสถานการณ์น้ าล้นตลิ่งตอนนี้คือ ลุ่มน้ าบางนรา และลุ่มน้ าโกลก

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอ าเภอเมืองนราธิวาส ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกผลกระทบฉับพลัน 
ในเขตพื้นที่ ต. มะนังตายอ ปรากฏว่า ปริมาณน้ าที่ไหลเข้าใน ต. มะนังตายอ คือน้ าที่ไหลจาก อ. ระแงะ
ไหลผ่าน ต. มะนังตายอ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มและเป็นทางผ่านไหลสู่แม่น้ ายะกัง พอน้ าทะเลหนุนข้ึน น้ าได้ล้น
ตลิ่งแม่น้ าบางนรา และท าให้น้ าไหลกลับลงไม่ทัน จนท าให้ท่วมหมู่บ้านในเขต ต. มะนังตายอ ได้แก่ 
หมู่บ้านบือแนแล บ้านโต๊ะนอ บ้านสนาตง และบ้านแบแน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ ายะกัง จึงท าให้น้ าท่วม
ง่าย ส่วนรถที่จะผ่านเข้าพื้นที่ต้องเป็นรถสูง ซึ่งยังสามารถขับผ่านไปได้ ส าหรับรถเล็กต้องระมัดระวัง 
เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/205834)


