
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

สระแก้ว : บุกจับแก๊งมอดไม้กลางเมืองสระแก้ว
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

กทม. : โควิดท ามูลฝอย กทม. ลดลง แต่ขยะพลาสติกเพ่ิมขึ น
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

นครนายก : ช็อตแอบหนีไปอาบน  า ก่อนอุทยานฯ เปิด
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

จันทบุรี : สลด! ช้างป่าถูกไฟช็อตตายคาสวน 
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สลด! ช้างป่าถูกไฟช็อตตายคาสวน

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในสวนผลไม้ หมู่ที่  ๘ 
ต. เขาแก้ว อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี ข้างสระน้ าพบซากช้างป่าเพศผู้นอนตาย ๒ ตัว ตัวแรกอายุ ๒ – ๓ 
ปี น้ าหนักประมาณ ๕๐๐ กก. ไม่มีงา นอนตะแคงซ้าย ปลายงวงม้วนติดกับลวดขนาด ๒ มม. ห่าง
ออกไปประมาณ ๑๐๐ ม. พบซากช้างตัวที่ ๒ มีงาโผล่ออกมาประมาณ ๑ คืบ อายุราว ๕ – ๖ ปี 
น้ าหนักประมาณ ๑,๐๐๐ กก. นอนตะแคงขวา บริเวณแก้มมีลวดขนาดเดียวกันพาดอยู่ เจ้าหน้าที่
เดินตรวจสอบตามเส้นลวดที่ขึงไว้สู งจากพ้ืนดินประมาณ ๑ ศอก รอบบริ เวณสวนเนื้อที่
กว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ไปถึงเสาไฟฟ้าแรงต่ าขนาด ๒๒๐ โวลต์ มีสายไฟฟ้าสีขาวต่อตรงลงมาเชื่อมกับ
เบรกเกอร์สีด า และมีปลายลวดขนาดเดียวกันที่พบติดกับซากช้างทั้ง ๒ ตัวต่ออยู่ด้านล่าง โดยไม่ผ่าน
อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า คาดเป็นจุดปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ไหลไปตามเส้นลวด ท าให้ช้างตาย จึงตรวจยึด
และบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และขอทีมสัตวแพทย์
จากส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๒ ศรีราชา มาผ่าพิสูจน์หาสาเหตุ ก่อนจะเคลื่อนย้ายซากช้าง
มาฝังกลบตามระเบียบราชการที่หน่วยพิทักษ์ป่าคลองน้ าแห้ง และแจ้งความเอาผิดกับคนดูแลสวน
และเจ้าของสวน เพราะเคยตรวจพบ และเคยเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้ง

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/east/1872335)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/east/1872335&psig=AOvVaw0tdleKASV43E6MOsDHTqgk&ust=1592636463779000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDm0-injeoCFQAAAAAdAAAAABAD


๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

บุกจับแก๊งมอดไม้กลางเมอืงสระแก้ว

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอ าเภอเมืองสระแก้ว
ได้รับรายงานจากปลัดอ าเภอว่า เจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกุมผู้กระท าผิดกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจ านวน ๑ ราย พร้อมของกลางไม้พะยูงและไม้หวงห้าม เจ้าหน้าที่สืบทราบว่า 
มีขบวนการลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพ้ืนที่ จ. สระแก้ว โดยได้รับแจ้งพฤติการณ์ก่อนการจับกุม
จากสายลับว่า มีบ้านหลังหนึ่งในพ้ืนที่ อ. เมืองสระแก้ว น าไม้พะยูงและไม้ประดู่มาแปรรูป
แล้วเก็บซุกซ่อนอยู่ในบ้าน เพ่ือเตรียมส่งขายให้แก่นายทุน จึงแจ้งข้อกล่าวหากระท าความผิด
ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๔๘ ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้มีไม้แปรรูป
ไว้ในความครอบครองเกินกว่า ๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/crime/196332)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ช็อตแอบหนีไปอาบน  า ก่อนอุทยานฯ เปิด

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ค ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ภาพพลายกอล์ฟก าลังเล่นน้ าอย่างสนุกสนานอยู่เพียงล าพัง เจ้าหน้าที่
เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ ๖ ลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่า เพ่ือป้องกันช้างป่าออกหากิน
นอกพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่  และออกตรวจติดตามช้างป่าที่ออกไปหากินนอก เขต
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้กลับคืนสู่ป่าเขาใหญ่ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเพ่ือนช้างนครนายก 
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ได้แก่ ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎร 
พบช้างป่าหนึ่งตัวออกหากินบริเวณหมู่ที่ ๒ ต. สาริกา อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก ช้างได้กิน
กล้วย และขนุนของราษฎร เขตการจัดการที่ ๖ ได้จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบผลักดันช้างป่าให้เข้า
เขตพ้ืนทีอุ่ทยานฯ อย่างปลอดภัย 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000063218)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โควิดท ามูลฝอย กทม. ลดลง แต่ขยะพลาสติกเพ่ิมขึ น

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การระบาดของไวรัสโควิด-19 ประชาชนปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิต หยุดอยู่บ้าน หรือท างานที่บ้าน ท าให้จ านวนขยะพลาสติกเพ่ิมขึ้น กรุงเทพมหานคร 
ภาพรวมปริมาณขยะช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 มีจ านวนลดลงจาก ๑๐,๕๐๐ ตันต่อวัน ลดลง
เป็น ๙,๖๐๐ ตันต่อวัน เฉลี่ยลดลง ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ภาพรวมปริมาณขยะลดลง แต่ขยะพลาสติก
เพ่ิมขึ้น ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์อาหาร กรุงเทพมหานคร
บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ลดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และสภาอุตสาหกรรมด าเนินโครงการภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
จัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน เน้นการลดการใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง เปลี่ยนเป็นใช้
พลาสติกหรือภาชนะอ่ืนที่ใช้ซ้ าได้ โดยเฉพาะในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่กิจการเดลิเวอรี่
นั้น ผู้ประกอบการอาจมีข้อจ ากัดแตกต่างกัน จะให้ใช้วัสดุ อ่ืนแทนพลาสติกทั้งหมดคงไม่ได้ 
แต่ขอความร่วมมือใช้วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้ รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง ได้แก่ ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยใช้ถุงสี หรือติดสติ๊กเกอร์สีแทนขยะแต่ละ
ประเภท คือ สีเหลืองส าหรับขยะรีไซเคิล สีส้มส าหรับขยะอันตราย สีน้ าเงินส าหรับขยะทั่วไป หรือทิ้ง
ในถังขยะแยกสีตามประเภท ส่วนขยะเศษอาหาร คัดแยกน าไปท าอาหารสัตว์ ท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 
และหมักปุ๋ยอินทรีย์  อย่างไรก็ดี  การก าจัดขยะพลาสติกของกรุงเทพมหานครมีวิธีจัดการ
โดยน าไปก าจัดด้วยการเผาในเตาเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/500158)


