
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ ๑ รายการ

พืน้ที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น ำ้เสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชมุชนและพืน้ที่สีเขียว

เร่ืองที่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม ๑ รำยกำร

กฎหมำยสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่ำไม้ – ที่ดินท ำกิน

กองทนุสิ่งแวดล้อม

ตราด. ๓ อุทยานแห่งชาติป่าตะวันออก ป้อมปราการส าคัญเฝ้าระวังช้างป่า
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

พิจิตร : สุดวิกฤติ! แม่น้ ายมในพื้นที่ตอนบนของพิจิตรแห้งขอดจนเห็นผืนทราย
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)
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๓ อุทยานแห่งชาติป่าตะวันออก ป้อมปราการส าคัญเฝ้าระวังช้างป่า

เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กลุ่มป่าตะวันออก
ที่อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีเนื้อที่ ๑,๘๘๙,๙๙๕ ไร่ ครอบคลุม 
๖ จังหวัด คือ จ.  ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี  สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา และตราด พื้นที่ดั งกล่าว
เป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุ์ พืช และพันธุ์สัตว์ เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร
ทีส่ร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกร และประชาชนในท้องที่

โดยอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในกลุ่มป่าตะวันออก มีความโดดเด่นที่หลากหลายแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับปัจจัยในแต่ละพ้ืนที่นั้น ๆ จึงมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไป แต่ทุกพ้ืนที่ได้ เน้น
การจัดการพ้ืนที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิด
การแก้ไข พัฒนา และน้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

อุทยานแห่งชาติน้้ าตกคลองแก้ว จ.  ตราด มีการจัดการช้างป่าอย่างเป็นระบบ 
มีชุดเฝ้าระวังช้างป่าร่วมผนึกก้าลังดูแล ตรวจสอบตามพ้ืนที่เสี่ยง และให้ความรู้ชาวบ้านเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ช้างป่าท้าลายทรัพย์สินของชาวบ้าน และป้องกันไม่ให้ชาวบ้านท้าร้ายช้างป่าด้วยเช่นกัน หากเกิด
ความเสียหายเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบความเสียหายในช่วงเช้าของวัดถัดมา เพ่ือความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ และเจ้าของพ้ืนที่

(มีต่อ)

https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2019/12/เฝ้าระวังข้างป่า.jpg
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๓ อุทยานแห่งชาติป่าตะวันออก ป้อมปราการส าคัญเฝ้าระวังช้างป่า

ส้าหรับสถิติจ้านวนช้างป่าออกหากินนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ ตั้งแต่เดือนต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒
รวมทั้งสิ้น ๘๔ ครั้ง มีพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ๘ ครั้ง ไม่มีทรัพย์สินเสียหาย และไม่มี
ผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เนื่องจากทางอุทยานแห่งชาติน้้าตกคลองแก้ว มีการบริหารจัดการ
เรื่องช้างป่าเป็นอย่างดี

อุทยานแห่งชาติน้้าตกพลิ้ว จ. จันทบุรี มีความโดดเด่นในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งการกู้ภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ให้กลับคืนสภาพเดิม 
โดยก่อนเกิดเหตุต้องวิเคราะห์ จัดการกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุ เพ่ือลดความรุนแรงของภัยพิบัติ 
เตรียมความพร้อมจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้ประชาชน และชุมชนมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ 
และทั กษะต่ า งๆ  ในการ รั บมื อภั ย พิบั ติ ขณะ เกิ ด เหตุ  เ มื่ อหลั ง เ กิ ด เหตุ จ ะมี ก า ร ฟ้ืน ฟู
ทั้งระบบสาธารณูปโภค การด้ารงชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะ
ปกติโดยเร็ว

อาทิ ก้าหนดน้าดอกดาวเรืองขึ้นสักการะเฉพาะลานพระสิวลี ห้ามขายของบนเขาพระบาท 
ห้ามพักแรม เรื่องความสะอาด โครงการขยะคืนถิ่น ความปลอดภัยในการสัญจรขึ้น - ลง ซึ่งรถบริการ
ทุกคันต้องได้รับอนุญาตจาก อุทยานแห่งชาติ มีการตรวจสภาพรถ ท้าประกันภัยรถยนต์ 
และพนักงานขับรถต้องตรวจปัสสาวะ หาสารเสพติดทั้งก่อน และระหว่างงานประเพณี

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_๓๑๑๘๖๔๑)
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สุดวิกฤติ! แม่น้ ายมในพื้นที่ตอนบนของพิจิตรแห้งขอดจนเห็นผืนทราย

เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพของแม่น้้ายมบริเวณหมู่ที่ ๑๑ บ้านวัดใหม่
ราษฎรบ้ารุง ต้าบลสามง่าม อ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนบนของแม่น้้ายมในพื้นที่
จังหวัดพิจิตร ปริมาณน้้าในแม่น้้ายม ซึ่งเป็นแม่น้้าสายหลัก แห้งจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้้ายม 
เหลือเพียงแหล่งน้้าขนาดเล็กที่เป็นร่องน้้าลึก ที่ยังพอมีน้้าหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย สัตว์น้้าที่อาศัย
อยู่ในแม่น้้ายม เริ่มทยอยตายลงจากขาดน้้า ขณะที่เกษตรกรต้องต่อท่อสูบน้้าที่เหลืออยู่ในแม่น้้า 
เริ่มส่งผลกระทบกับประชาชน และเกษตรกร เนื่องจากไม่มีน้้าต้นทุนในการท้าการเกษตร โดยเฉพาะ
นาข้าวที่ยังมีการลงมือเพาะปลูก ตลอดทั้งสองฝั่งแม่น้้ายม รวมไปถึงน้้าในการอุปโภค และระบบนิเวศ

โดยข้อมูลของส้านักบริหารจัดการน้้า และอุทกวิทยา กรมชลประทาน แม่น้้ายมไหลผ่านพ้ืนที่ 
๔ อ้าเภอของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อ้าเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอ้าเภอโพทะเล 
ความยาว ๑๒๗ กิโลเมตร และจากสถานการณ์แม่น้้ายมท่ีลดระดับ และแห้งขอดอย่างรวดเร็ว ที่สถานี
วัดน้้า y 17 ที่หน้าอ้าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร รายงานระดับน้้าอยู่ที่ 0.๕๓ เมตร

ขณะที่นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ในช่วงที่สถานการณ์น้้า
มีจ้านวนจ้ากัด ซึ่งทางจังหวัดพิจิตร ก้าชับให้ทางส้านักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ออก รณรงค์
ให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้้าน้อย เช่น ถั่วเขียว อายุการเก็บเก่ียวครั้งแรก ๖๕ - ๗๕ วัน พืชผัก เช่น พริก 
มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว เป็นต้น ซึ่งมีอายุสั้น ใช้พ้ืนที่น้อย สามารถเก็บผลผลิตได้หลายครั้ง ช่วยให้
มีรายได้หมุนเวียนในหน้าแล้ง ทดแทนการปลูกข้าวนาปรังในช่วงขาดน้้า เพ่ือให้มีรายได้หมุนเวียน
หลังการท้านา และใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์

(https://www.naewna.com/local/๔๕๗๘๘๔)


