
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

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

ข่าวด้านบวก  ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน  ๑  รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

ขอนแก่น : ธนาคารขยะท่ามะเด่ือน้อย สร้างรายได้ครอบครัว ช่วยเหลือชุมชน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

อุตรดิตถ์ : แล้งสุดรอบ ๑๐ ปี “เขื่อนสิริกิติ์” เหลือน  าใช้การเพียง ๖%
(ข้อมูล : ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

เพชรบูรณ์ : ชุดพยัคฆ์ไพรสนธิก าลัง ปูพรม ๗ จุด ตรวจสอบที่ดินนายทุนปลูกต้นยางรุกป่าสงวน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แล้งสุดรอบ ๑๐ ปี “เข่ือนสิริกิติ์” เหลือน  าใช้การเพียง ๖%

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนสิริกิติ์ 
กล่าวว่า ภัยแล้งตั้งแต่ต้นปี ๖๓ และฝนที่ตกต่ ากว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕ ส่งผลให้ระดับน้ าในเขื่อนสิริกิติ์ลดลง
มากกว่าปีที่ผ่านมา ปีนี้มีน้ าในเขื่อนเหลือเพียง ๓,๒๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่างทั้งหมด ๙,๕๑๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีน้ าใช้การได้เพียงแค่ ๔๐๒ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖ สามารถรับน้ าได้อีก 
๖,๒๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๐ โดยมีการระบายน้ าวันละ ๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่
น้ าท่าไหลเข้าเขื่อนไม่มากนัก ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งน้ าเพ่ือการเกษตรได้อีกประมาณ ๓๐ วัน เพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ก่อนฝนจะเริ่มตกมากขึ้นในเดือน ส.ค. โดยปี ๖๓ เป็นปีที่แล้งที่สุดใน
รอบ ๑๐ ปี และแล้งกว่าปี ๕๙ ที่เคยแล้งหนัก ส่วนความต่างของระดับน้ าปี ๖๒ กับปี ๖๓ ในช่วงเวลา
เดียวกันของเดือน ม.ค. พบว่า ขอบรอยน้ าปี ๖๒ ต่างจากปี ๖๓ อยู่ ๑๓ เมตร

ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนสิริกิติ์ กล่าวอีกว่า ระยะนี้เป็นช่วงที่น้ าในเขื่อนต่ าที่สุด และคาดว่าน้ า
จะเ พ่ิมขึ้ น ในช่ ว ง เดื อน ส .ค .  รวมถึ งจะมีพายุ พัด เข้ ามา  ๑ - ๒ ลูก  ทางภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาจจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งได้บ้าง ส่วนพ้ืนที่การเกษตรโดยรวม ที่เป็นพ้ืนที่
รับประโยชน์ท้ายเขื่อนสิริกิติ์ มีประมาณ ๒ ล้านไร่ ในหลายจังหวัด เช่น พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ 
ซึ่งหลายพ้ืนที่ยังได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เนื่องจากฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีน้ า
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ

ที่มา : ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/294906)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ธนาคารขยะท่ามะเดื่อน้อย สร้างรายได้ครอบครัว ช่วยเหลือชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาเอนกประสงค์ของหมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะเดื่อน้อย
ต. ท่ากระเสริม อ. น้ าพอง จ . ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งธนาคารขยะ ชาวบ้านได้น าสิ่งที่ไม่ได้ใช้
ภายในครัวเรือน ตัวอย่างเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้ พัดลม ทีวี เครื่องเสียง อุปกรณ์ทางการเกษตร
ขวดพลาสติก กระป๋อง ลังกระดาษ กระดาษ เศษเหล็ก อลูมิเนียม แม้แต่ข้าวแห้ง ต่างน าใส่รถเข็น เข็นออก
จากบ้านเพ่ือเข้าคิวชั่งกิโลขาย โดยมีเจ้าหน้าที่กรรมการหมู่บ้านท าหน้าที่จดบันทึกน้ าหนัก และจ่ายเงินให้ซื้อ
ขยะเข้าสู่ธนาคาร

นายตัน เต้จั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านท่ามะเดื่อน้อย ในฐานะประธานธนาคารขยะหมู่บ้านท่ามะเดื่อ
น้อย กล่าวว่า ธนาคารขยะ เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือน ส .ค. ๖๑ เริ่มแรกไม่มีเงินทุนในการก่อตั้งแม้แต่บาทเดียว 
เพียงแต่มีความเชื่อใจกันภายในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านได้น าขยะ หรือที่ชาวอีสานเรียกว่า (ของฮ้าง) จ าพวก
เครื่องใช้ไฟฟ้า เศษพลาสติก ขวดน้ าพลาสติก อุปกรณ์ทางการเกษตรที่ช ารุดใช้งานไม่ได้ มารวมไว้
ที่ศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน โดยการชั่งกิโลไว้ ก่อนที่จะมีพ่อค้าคนกลางมารับขยะนั้นไปขาย
ซึ่งหลังจากขายเสร็จน าเงินมาแบ่งสันปันส่วนให้กับชาวบ้านเจ้าของขยะ เหลือเงินเป็นกองทุนภายในธนาคาร
ขยะ ๑,๐๐๐ บาท นั่นคือจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกองทุนธนาคารขยะ ครั้งแรกมีสมาชิกจ านวน ๗๘ หลังคา
เรือน ซึ่งเป็นชาวบ้านท่ามะเดื่อน้อย โดยได้ท าการซื้อขยะทุกวันอาทิตย์ของทุกเดือน เฉลี่ยแต่ละเดือน
จะได้ก าไรจากการซื้อขายจ านวน ๕๐๐ บาท สรุปยอดตั้งแต่ปี ๖๑ - ๖๒ มีเงินรายได้เข้าธนาคารจ านวน
ทั้งสิ้น ๑๙,๗๘๔ บาท ซึ่งมติในที่ประชุมประชาคมชาวบ้านเห็นตรงกันว่า จะน าเงินที่เป็นผลก าไรมาสร้าง
สวัสดิการชุมชน โดยการจัดสรรเงินมาเป็นค่าฌาปณกิจสงเคราะห์ศพละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่
ปี ๖๑ และในเพ่ิมจ านวนเงินเป็น ๑,๕๐๐ บาท ในปี ๖๒ โดยสรุปทางธนาคารขยะได้จ่ายเงินฌาปณกิจ
สงเคราะห์ให้กับสมาชิกแล้วจ านวน ๗ ราย รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

(มีต่อ)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ธนาคารขยะท่ามะเดื่อน้อย สร้างรายได้ครอบครัว ช่วยเหลือชุมชน (ต่อ)

ผู้ใหญ่บ้านท่ามะเดื่อน้อย ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของขยะที่ไม่สามารถน ามาแปลงเป็นเงิน หรือน ามา
ขายไม่ได้นั้น ได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านน าไปท าปุ๋ย หรือน าไปท าจุลินทรีย์ไว้ใช้ในครัวเรือน ซึ่งได้รับการ
ส่งเสริมความรู้จากกรมวิชาการเกษตร ส่วนที่เหลือจะถูกจัดเก็บโดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระเสริม 
เพ่ือน าไปบ าบัดส่งต่อไปยังโรงงานก าจัดขยะใน จ. ขอนแก่น ต่อไป

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/200322)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชุดพยัคฆ์ไพรสนธิก าลัง ปูพรม ๗ จุด ตรวจสอบที่ดินนายทุนปลูกตน้ยางรุกป่าสงวน

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปราม
พิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ ประสานการปฏิบัติร่วมกับพันเอกพงษเ์พชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป. ๔ 
กอ.รมน. น าก าลังเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช. ๙ (บ้านโคกเจริญ) กอ.รมน. เพชรบูรณ์ และผู้น าท้องถิ่น 
ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ปาล์ม และพืชเศรษฐกิจอ่ืนของกลุ่มนายทุน บุกรุกในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าล ากง และป่าคลองตะโก อ . หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ ตามแผนปฏิบัติการปราบปรามการกระท าผิด
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้เชิงรุก (ยุทธการพิทักษ์ป่า ๑/๒๕๖๓) ภายใต้การอ านวยการของนายอรรถพล
เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พลโทเรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน. นายชีวภาพ
ชีวะธรรม ผู้อ านวยการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า มีพื้นที่เป้าหมายต้องตรวจยึดด าเนินคดีทั้งสิ้น ๗ แปลง เนื้อที่ประมาณ 
๓,๔๐๓ ไร่ ซึ่งจะต้องด าเนินการตรวจยึดและด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดกฎหมาย โดยแปลงแรกสามารถตรวจยึดได้ 
๔๑๐ ไร่เศษ แปลงที่ ๒ เนื้อท่ี ๒๐๐ ไร่เศษ แปลงที่ ๓ เนื้อท่ี ๖๘๓ ไร่เศษ แปลงที่ ๔ เนื้อที่ ๘๗ ไร่เศษ แปลงที่ ๕ 
เนื้อที่ ๕๘ ไร่เศษ แปลงที่ ๖ เนื้อที่ ๑,๘๑๐ ไร่เศษ แปลงที่ ๗ เนื้อที่ ๑๕๒ ไร่เศษ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๐๗ ฐานยึดถือครอบครองท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน 
ก่อสร้าง แผ้วถางท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการท าลายป่า
เข้ายึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
ฐานเข้าไปยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง เผาป่า ท าด้วยประการใดๆ ให้เป็นการท าลาย หรือท าให้เสื่อมสภาพที่ดิน
ของรัฐ โดยไม่มีสิทธิครอบครองหรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมบันทึกเรื่องราวทั้งหมดน าส่ง
พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรหนองไผ่ เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/200353)


