
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

นครราชสีมา : ช้างป่าเขาใหญ่บุกกินพืชไร่ชาวบ้านโคราชเสียหาย
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส)์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

กระบี่ : ขยะเกลื่อนอ่าวมาหยา คาดมาจากต่างประเทศ
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)

อุตรดิตถ์ : น  าป่าทะลักท่วม อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ เดือดร้อน ๔๐๐ ครอบครัว
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ขยะเกลื่อนอ่าวมาหยา คาดมาจากต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นีเ่ป็นขยะซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นขวดน้ าด่ืมพลาสติก
แบบแก้วน้ าที่ใช้ครั้งเดียว ที่ถูกพัดเข้ามากองอยู่บนชายหาดในอ่าวมาหยา เกาะพีพี จ. กระบี่
เป็นจ านวนมาก ตลอดแนวชายหาดที่ยาวกว่า ๓ ร้อยเมตร ทางเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพไว้ และได้ท า
การจัดเก็บออกไปไดป้ระมาณเกือบร้อยกิโลกรัม ซึ่งขวดน้ าด่ืมแบบแก้วใช้ครั้งเดียวนี้พบว่า มีร่องรอย
ของการถูกแดดเผาจนท าให้ตัวหนังสือที่พิมพ์ไว้หายไปแล้ว นอกจากนั้น อีกร้อยละสิบของขยะ
เป็นกล่องนมและถุงพลาสติก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีขยะลักษณะดังกล่าวถูกพัดมาเป็นจ านวนมาก
ในรอบปีนี้ 

นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี จ. กระบี่ เปิดเผย
ว่า ขยะดังกล่าวนั้น คาดว่าถูกพัดมาจากต่างประเทศ แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่า ขยะที่พัดมาเกือบ
ทั้งหมด มีลักษณะเป็นน้ าดื่มแบบแก้ว ซึ่งเหมือนกับมีการคัดแยกไว้ และอาจหล่นลงทะเล ก่อนถูก
คลื่นซัดเข้ามาในอ่าวมาหยา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเก็บรวบรวมเพื่อน าไปทิ้งบนฝั่ง โดยพบว่าตลอด ๒ 
วันน้ี ถูกพัดมาอย่างต่อเนื่อง

ท่ีมา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378791728)
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ช้างป่าเขาใหญ่บุกกนิพชืไรช่าวบ้านโคราชเสียหาย

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ช่ือ กระทิงหนึ่ง สันก าแพง
ได้โพสต์ข้อความและภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (๒๒ ส.ค. ๖๓) ซึ่งเป็นภาพของต้นอ้อย ต้นหมาก
ต้นมะพร้าวของชาวบ้าน ถูกช้างป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บุกเข้ามากินพืชผลและหักท าลาย
ต้นไม้ล้มทับสายไฟเสียหายเป็นจ านวนมาก โดยระบุข้อความว่า “ลุยเข้าหมู่บ้าน นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ไม่
อยากจะผลักดัน ยิ่งจะท าให้มันเข้าในหมู่บ้านบ่อยข้ึน เพราะในหมู่บ้านมีมะพร้าว หมาก ก็จะเข้า
หมู่บ้านหากินติดบ้าน” ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า จุดเกิดเหตุ คือ คุ้มโคกสะอาด บ้านสันก าแพง 
หมู่ที่ ๑๒ ต. วังหมี อ. วังน้ าเขียว จ. นครราชสีมา เป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
เช่ือมต่อกับอุทยานแห่งชาติทับลาน มักจะประสบปัญหาฝูงช้างป่าออกจากเขตอุทยานฯ ไปกินพืชไร่
ของชาวบ้านบ่อยครั้ง แม้ว่ากลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าวังหมีจะช่วยกันผลักดันให้กลับเข้าป่า และจัดทีม
ลาดตระเวนออกตรวจตรามากข้ึนแล้วก็ตาม แต่ช้างป่าก็จะแยกย้ายกันออกหากินในแต่ละพื้นที่
จึงเตือนลูกบ้านให้ช่วยกันเฝ้าระวังพืชสวนและพืชไร่เป็นพิเศษ ซึ่งครั้งนี้ช้างป่าได้บุกกินพืชไร่ และ
หักโค่นท าลายต้นหมาก ต้นมะพร้าว จนล้มทับสายไฟ สร้างความเสียหายหลายจุด คาดว่า น่าจะมา
กันเป็นฝูง ออกมาจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไม่น่าจะบุกเด่ียวเหมือนเจ้างาเบี่ยง เข้ามาหากิน
พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านในช่วงกลางดึก เพราะพื้นที่แนวชายป่าแถบนี้ ชาวบ้านมักจะท าไร่
ท าสวนจึงเป็นแหล่งอาหารอย่างดีของช้างป่า และเป็นสาเหตุท าให้ช้างป่ายังคงวนเวียนบุกเข้ามากิน
พืชไร่ของชาวบ้านบ่อยครั้ง จนกลายเป็นปัญหาซ้ าซาก

ด้านนายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อ. วังน้ าเขียว เปิดเผยว่า 
เหตุการณ์ช้างป่าบุกมากินพืชผลทางการเกษตรชาวบ้านบ่อยครั้ง ซึ่งเรื่องนี้ส่อแววที่จะขยายวงกว้าง
มากข้ึน เพราะชุมชนเริ่มขยายตัวรายรอบแนวผืนป่า ทางเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ ๔ ได้เร่งท าความเข้าใจกับชาวบ้าน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่าง เต็มที่ เพื่อผลักดัน
ช้างป่าให้กลับเข้าสู่ป่าอุทยานฯ และลดการเผชิญหน้าระหว่างช้างป่ากับชาวบ้านให้ได้มากที่สุด

ท่ีมา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_753640)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

น  าป่าทะลักท่วม อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ เดือดร้อน ๔๐๐ ครอบครวั

เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอ าเภอท่าปลา ลงพื้นที่ส ารวจบ้านเรือนประชาชน บ้านนาต้นโพธ์ิ หมู่ที่ ๔ 
ต. น้ าหมัน อ. ท่าปลา ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยน้ าไหลหลากจากพายุโซนร้อน “ฮีโกส” ฝนตกตลอด
ทั้งคืนจนเป็นเหตุให้ อ. ท่าปลา ทั้งหมด ๔ ต าบล ประกอบด้วย ต. น้ าหมัน ร่วมจิต จริม และหาดล้า
กว่า ๔๐๐ หลังคาเรือน ถูกน้ าไหลหลากท่วม โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอุตรดิตถ์ (มอส.) พร้อมด้วยสมาคมกู้ภัย
วัดหมอนไม้ กองพันทหารม้าที่ ๗ กรมทหารม้าที่  ๒ ค่ายพิชัยดาบหัก ช่วยขนย้ายสิ่งของบ้านเรือน
ที่ถูกน้ าท่วม และกองป้องกันฯ เทศบาลเมือง โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ตั้งโรงพยาบาลสนามบริการ
ทางการแพทย์ น าชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT) เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน 

นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอ าเภอท่าปลา กล่าวว่า พายุโซนร้อน “ฮีโกส” ท าฝนตกตลอด
ทั้งคืน ท าให้น้ าป่าหลากที่มาจากสองส่วนคลองสิงห์ บ้านบางหมิ่น และบ้านนาต้นโพธ์ิ ต. น้ าหมัน 
อ. ท่าปลา น้ าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน ๔ ต าบล โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้อ านวยการสั่งการเร่งให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส ารวจ
ความเสียหาย และรวบรวมรายงานไปยังจังหวัด เพื่อหาทางช่วยเหลือในเบื้องต้น

ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/north/1915819)


