
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : ทับลานปิดประกาศห้ามเข้าเขตป่าหลังพบกระทิงถูกช าแหละ
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

กทม. : ทส. และ ก.ล.ต. ร่วมกันท าโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” 
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ รายการ

สุราษฎร์ธานี : อนาถ! คลื่นซัดซากเต่าตนุเกยชายหาดเกาะสมุย
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

อุทัยธานี : ลูกช้างป่าพลัดหลงอาการดีขึ น
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

แพร่ : จ. แพร่ฝนตกหนัก น  าป่าไหลหลาก
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อนาถ! คลื่นซัดซากเต่าตนุเกยชายหาดเกาะสมุย

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศุภเกียรติ เพชรเศรษฐ์ ปลัดฝ่ายความมั่นคง
อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งพบซากเต่าตนุไม่ทราบเพศ ถูกคลื่นซัดลอยมาเกยชายหาด
หน้าโรงแรมเฟิร์ส บังกะโล หมู่ ๓ ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ อส. 
พบซากเต่าตนุไม่ทราบเพศ น้ าหนักประมาณ ๓๐ กก. อายุประมาณ ๑๐ ปี สภาพเริ่มเน่าเปื่อย 
ตามล าตัวไม่พบร่องรอยบาดแผล หรือถูกของมีคมแต่อย่างใด จากการสอบถามผู้พบเห็นเปิดเผยว่า 
ในช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวเดินออกก าลังกายบนชายหาดหน้าโรงแรม พบซากเต่าถูกคลื่นซัดเกย
บนชายหาด นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินออกก าลังกายแจ้งทางโรงแรม และทางโรงแรมแจ้งทาง
ปลัดอ าเภอเกาะสมุยทราบ นายศุภเกียรติ เพชรเศรษฐ์ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอ าเภอเกาะสมุยแจ้ง
ประมงอ าเภอมาตรวจสอบ และเก็บซากเต่าส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพรตรวจสอบและหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดต่อไป

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000052100)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทับลานปิดประกาศห้ามเข้าเขตป่าหลงัพบกระทิงถกูช าแหละ

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคมสัน มณีกาญจน์ ผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน น าเจ้าหน้าที่และผู้น าชุมชนติดตั้งป้ายประกาศห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปท่องเที่ยว เก็บหาของป่า 
และเลี้ยงสัตว์ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลานท้องที่ ต. จระเข้หิน อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา
อย่างเด็ดขาด โดยน าป้ายประกาศไปติดตั้งไว้ภายในชุมชนที่อยู่ติดกับแนวเขตป่า และบริเวณแนวเขต
อุทยานแห่งชาติทับลานท้องที่ ต. จระเข้หินจ านวน ๓ จุด ภายหลังจากเกิดเหตุพบซากกระทิง
ถูกช าแหละอยู่ภายในพ้ืนที่ป่าท้องที่ ต. จระเข้หิน อ. ครบุรี และรอยต่อระหว่าง อ. วังน้ าเขียว ๒ ตัว 
ในรอบ ๑ เดือน และขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ฯ ก าลังอยู่ระหว่างการติดตามหาตัวผู้ช าแหละมาด าเนินคดี
ตามกฎหมาย การปิดป้ายประกาศห้ามเข้าเขตอุทยานแห่งชาติทับลานในท้องที่ ต. จระเข้หิน อ. ครบุรี 
จ. นครราชสีมา เป็นค าสั่งโดยนายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน 
อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นมา
ซ้ าอีก และให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังและติดตามหาตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดี
ทางกฎหมายให้ได้โดยเร็ว หากผู้ใดฝ่าฝืนทางเจ้าหน้าที่จะด าเนินคดีตามบทลงโทษสูงสุด ซึ่งเหตุการณ์
พบซากกระทิงถูกช าแหละในพ้ืนที่ ต. จระเข้หิน ๒ ตัว ตัวแรกถูกพบเมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓ บริเวณ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ าเขียว ท้องที่บ้านตลิ่งชัน ต. จระเข้หิน ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
ทับลานประมาณ ๕๐๐ ม. และตัวที่ ๒ พบเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๓ บริเวณป่าคลองเสม็ด รอยต่อ
ระหว่างท้องที่ ต. จระเข้หิน อ. ครบุรี และ ต. ไทยสามัคคี อ. วังน้ าเขียว จ. นครราชสีมา ทั้ง ๒ ตัว
เสียชีวิตอยู่ในสภาพถูกช าแหละเอาเนื้อออกไปทั้งหมด แต่ทิ้งส่วนหัวกะโหลกรวมเขา และกระดูก
เอาไว้ทั้งหมด แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เสียชีวิตด้วยสาเหตุใด และขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ ก าลัง
อยู่ระหว่างการสอบสวน และติดตามตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมาย

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_678293)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. และ ก.ล.ต. ร่วมกันท าโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” 

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมกัน
ท าโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน น าขยะพลาสติกที่เพ่ิมขึ้นในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 กลับคืน
สู่กระบวนการรีไซเคิลเพ่ือสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เนื่องจากโควิด-19
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนด้วยการงดออกจากบ้าน ส่งผลให้หลายคนหันมาใช้บริการเดลิเวอรี่
และซื้ออาหารกลับบ้าน ท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ ๑๕ จากการใช้บริการรับส่งอาหารที่มากขึ้นถึง ๓ เท่า ขณะที่ข้อมูลจากกรุงเทพมหานคร
ได้ระบุขยะอาหารและขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพ่ิมข้ึนถึง ๑,๕๐๐ กก. ต่อวัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวย้ าว่า โครงการส่งพลาสติก
กลับบ้านมีแนวคิดว่า ทุกครัวเรือนคือต้นทางที่สามารถมีส่วนรวมลด และจัดการปัญหาปริมาณ
ขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ง่ายและท าได้ทันที ซึ่งมีโมเดลน าร่องระบบการเรียกคืนขยะพลาสติก
บนถนนสุขุมวิทเป็นจุดรับขยะพลาสติกสะอาดและแห้งจากผู้บริโภค เพ่ือเข้าสู่เครือข่ายผู้ให้บริการ
แล ะข นส่ ง ท รั พ ย า ก ร ไ ปยั ง Waste hub แ ละ เ ข้ า สู่ ขั้ น ต อน กา ร รี ไ ซ เ คิ ล (recycle) แ ล ะ
อัพไซเคิล (upcycle) แล้วน าขยะพลาสติกกลับมาหมุนเวียนแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งอย่างคุ้มค่า

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200519113409045)

https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/5/19/55159acae18aa729eced006f900fe4ec_small.jpg


๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. แพร่ฝนตกหนัก น  าป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่  ๑๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า เกิดฝนตกหนักในพื้นที่  ต.  สวนเขื่อน
ต. ป่าแดง และ ต. ช่อแฮ อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ ท าให้มีน้ าป่าไหลหลากดินโคลนไหลมากับก้อนหิน
ในพ้ืนที่บ้านนาคูหา หมู่ ๕ ต. สวนเขื่อน อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ โคลนและหินปิดทับเส้นทางระหว่าง
บ้านนาแคม และบ้านนาคูหา ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนและพ้ืนที่การเกษตรบางส่วน

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200519120629065)

https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2563/5/19/aed10f165d97cbc30a101d43e99f5ad8_small.jpg


๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ลูกช้างป่าพลัดหลงอาการดขีึ น

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ ๑๒ เปิดเผยความคืบหน้าในการดูแล และการเตรียมความพร้อมในการปล่อยลูกช้างป่า
พลัดหลงว่า นายไพโรจน์ พรมวัฒ นายสัตว์แพทย์ประจ าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
จ. อุทัยธานีท าแผลที่ขาลูกช้างป่า ๒ รอบ โดยรอบเช้าท าความสะอาดแผล น าดินออกจากแผล 
ล้างแผลด้วยน้ าเกลือ จากนั้นใช้คลอร์เฮกซิดีนสครับแผลแล้วล้างออก ใส่ยาเร่ง เนื้อ และฉีดสเปรย์
ฆ่าเชื้อ ส่วนรอบเย็นใช้น้ าเกลือผสมเบตาดีนฉีดล้างแผล ขัดดินในแผลออกอีกรอบแล้วใส่ยาเร่งเนื้อ
และฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ ระหว่างวันใช้เบตาดีนพ่นขณะป้อนนมทุกรอบ วัดอุณหภูมิรอบเช้า
อยู่ที่ ๓๗.๒ องศาเซลเซียส รอบเย็น ๓๗.๐ องศาเซลเซียส บริเวณแผลเป็นเนื้อสีชมพู ขอบแผลมีการ
สร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาทดแทน แผลมีขนาดเล็กลง กินนมและอาหารได้ตามปกติ โดยรวมอาการทั่วไป
ของลูกช้างยังปกติ แผลน่าจะหายเป็นปกติก่อนสิ้นเดือน พ.ค. 

(ต่อ)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ลูกช้างป่าพลัดหลงอาการดขีึ น (ต่อ)

การปล่อยลูกช้างคืนป่ามอบหมายให้หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางร า หัวหน้าสถานี
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และหัวหน้าศูนย์ ศึกษา
การพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ ๑ (ภาคกลาง) วางแผนและด าเนินการปฎิบัติงาน
ตามหาแม่ช้าง และค้นหาจุดเตรียมปล่อยลูกช้างคืนป่าตามค าแนะน าของ ดร. ศุภกิจ พินิจพรสวรรค์ 
ผอ. ส่วนสารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า ทั้งนี้ สถานีเพาะเลี้ยงฯ ร่วมกับทีมงานสัตวแพทย์รักษา
บาดแผลที่ข้อเท้าหน้าซ้าย ดูแลเรื่องสุขภาพ และความสมบูรณ์ของร่างกายลูกช้างป่าก่อนปล่อย
โดยเร็ว และให้สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางร าติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพตามแหล่งน้ าในพ้ืนที่ เพ่ือติดตาม
ฝูงช้างที่คาดว่าเป็นฝูงช้างแม่ของลูกช้างพลัดหลง เพ่ือน าข้อมูลมาวางแผนค้นหาจุดที่เหมาะสมที่สุด
ในการปล่อยช้างคืนฝูงในป่า โดยให้หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ ๑
(ภาคกลาง) ร่วมสนับสนุนและด าเนินการ และให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสั่งเจ้าหน้าที่เดินเท้า
ลาดตระเวนสนับสนุนงานของสถานีวิจัยเขานางร าในการค้นหาฝูงแม่ช้างด้วย ส าหรับการติดตาม
เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามหาแม่ช้างมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้กล้องดักถ่าย และเดินลาดตระเวน
ติดตามฝูงช้าง ตามหาแม่ช้างคู่ขนานไปกับการรักษาแผล เมื่อได้จุดเตรียมปล่อยที่เหมาะสมที่สุดแล้ว 
จะเร่งสร้างคอกชั่วคราวเตรียมปล่อย โดยสัตวแพทย์ต้องตรวจรับรองว่าสุขภาพลูกช้างพร้อมจึงจะ
ปล่อยคืนป่าต่อไป

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/292618)


