
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change ๑ รายการ

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ฉะเชิงเทรา : รถพ่วงขย้ีช้างอ่างฤาไนสาหัส ก่อนประคองร่างหนีหายเข้าป่า
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

กทม. : ทส. และสหประชาชาติเคาะ ๔ แนวทางความร่วมมือสู้โลกร้อน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : คลื่นซัดหาดปากน้ าปราณแนวเขื่อนพังราบ
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

อ่างทอง : คลองชลประทานอ่างทองแห้งขอด กระทบชาวนา ๒ อ าเภอ
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รถพ่วงขยี้ช้างอ่างฤาไนสาหัส ก่อนประคองร่างหนหีายเข้าปา่

เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสาย ๓๒๕๙ (เดิม) 
เส้นทางสายความมั่นคง (ฉะเชิงเทรา - วังน้้าเย็น) พบช้างป่าถูกรถบรรทุกพ่วง ๑๘ ล้อพุ่งชน
จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณหมู่บ้านเนินดินแดง หมู่ที่  ๑๓ ต. ท่าตะเกียบ อ. ท่าตะเกียบ 
จ. ฉะเชิงเทรา จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ห่างจากด่านตรวจทหารพรานประมาณ ๑ กม. 
มุ่งหน้าบ้านหนองคอก ประสานแจ้งนายเกรียงศักดิ์ มิตรประกอบโชค นายอ้าเภอท่าตะเกียบ 
เพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ทราบ โดยมี พ.ต.อ. พิพัชร์ พ่วงแพ ผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจภูธรท่าตะเกียบ 
พร้อมก้าลังอาสาสมัครจากหน่วยกู้ภัยพนมสารคาม อ. ท่าตะเกียบ และที่เกิดเหตุพบร่องรอยช้างป่า
ไม่ทราบเพศ น้้าหนักประมาณ ๓ ตัน ถูกชนอยู่บนพื้นถนน มีคราบเลือด เศษช้ินเนื้อ และมูลตกลงมา
กองอยู่กับพื้นจ้านวนมาก พบร่องรอยของป่าหญ้าริมทางที่ถูกช้างป่าแหวกหนีหายไปกับความมืด 
ส่วนรถบรรทุกพ่วงคันก่อเหตุพุ่งชนช้างขับหลบหนีไปตามเส้นทางมุ่งหน้าบ้านหนองคอกแล้ว

ท่ีมา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/219476)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คลองชลประทานอ่างทองแห้งขอด กระทบชาวนา ๒ อ าเภอ

เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คลองชลประทานสายหลักที่รับน้้ามาจากโครงการ
ส่งน้้าและบ้ารุงรักษายางมณี ผ่าน อ. โพธ์ิทอง และ อ. วิเศษชัยชาญ ระยะทางกว่า ๑๐ กม. ที่ส่งน้้า
มาหล่อเลี้ยงให้เกษตรกร แต่ปัจจุบันน้้าในคลองชลประทานแห้งขอด ส่งผลกระทบต่อการท้าเกษตร 
โดยเฉพาะบริเวณคลองชลประทานหน้าส้านักงานฝ่ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาที่ ๓ โครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษายางมณี ต. ศาลเจ้าโรงทอง อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง ถึงบริเวณแยกไฟแดง 
อ. วิเศษชัยชาญ ระยะทางกว่า ๓ กม. คลองชลประทานกว้างประมาณ ๖ ม. ไม่มีน้้าใช้อุปโภคบริโภค 
แม้แต่น้้าที่ใช้หล่อเลี้ยงคลองชลประทาน ท้าให้ดาดปูนร้าว และบางแห่งเริ่มทรุดตัวแตกเป็นหลุม 

จ. อ่างทอง เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการเพาะปลูกจ้านวน ๖๐๔,๑๐๐ ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่
ปลูกข้าว ๑๘๘,๔๒๔ ไร่ แบ่งเป็นปลูกข้าวนาปีจ้านวน ๑๖๗,๘๑๓ ไร่ และปลูกข้าวนาปรังจ้านวน 
๒๐,๖๑๑ ไร่ โดยใช้น้้าจากระบบชลประทานในการเพาะปลูก ทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง 

ท่ีมา: สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/211968)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. และสหประชาชาติเคาะ ๔ แนวทางความร่วมมือสู้โลกร้อน

เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า นายเรอโน เมแยร์ 
ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ้าประเทศไทยเข้าหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการ
ด้าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเห็นพ้องถึงความส้าคัญของการระดมพลัง
เยาวชน และชุมชนท้องถ่ินร่วมขับเคลื่อน โดยก้าหนดเป็น ๔ แนวทางความร่วมมือในการด้าเนินการ
อย่างเข้มข้น ประกอบด้วย 

๑. สนับสนุน และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดึงพลังชุมชนท้องถ่ินร่วมขับเคลื่อน
สู้วิกฤตปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเวที Thailand Climate Action Conference 
(TCAC) ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมริเริ่ม
ให้จัดประชุมขึ้นในปี ๖๔

(ต่อ)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. และสหประชาชาติเคาะ ๔ แนวทางความร่วมมือสู้โลกร้อน (ต่อ)

๒. สนับสนุนกิจกรรม “ACE Youth Camp” อย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงพลัง เยาวชนร่วม
ขับเคลื่อน และขยายผลกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศ และของโลกให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 

๓. สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่บนความสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียว หรือการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๔. สนับสนุน และส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ และประสบการณ์จากภาคี
เครือข่ายผู้น้า ตั้งแต่ระดับรากหญ้า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความร่วมมือ และการต่อยอดงาน ซึ่งการ
หารือในครั้งนี้ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติให้ความสนใจการผลักดันนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมผ่านการเลือกตั้งผู้น้าท้องถ่ินด้วย

ท่ีมา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/2012983)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คลื่นซัดหาดปากน้ าปราณแนวเขื่อนพงัราบ

เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย 
และภาคใต้ ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรง ท้าให้ชายหาดในเขต จ . ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี
ถูกน้้าทะเลกัดเซาะเป็นแนวยาวหลายแห่ง เช่น ที่ปากน้้าปราณ อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
คลื่นทะเลกัดเซาะเข่ือนกันคลื่นในเขตเทศบาลปากน้้าปราณได้รับความเสียหายเป็นแนวยาว ต้ังแต่
บริเวณใกล้สะพานปลาถึงบริเวณร้านอาหารริมหาด และสวนสาธารณะบางแห่งถูกน้้าทะเลกัดเซาะ
ลึกกว่า ๕ ม. ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ท้าให้เข่ือนกันคลื่นในแหล่งท่องเที่ยวได้รับความเสียหาย 
แตย่ังไม่มีหน่วยงานภาครัฐทีเ่กี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหา 

นายธงชัย สุณาพันธ์ ปลัดเทศบาลต้าบลปากน้้าปราณกล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนต่อเนื่อง
ทุกปี ปีนี้กัดเซาะลึกเข้ามาในพื้นที่ด้านใน ที่ผ่านมาท้าหนังสือแจ้งให้อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
รับทราบแล้ว เนื่องจากแนวเข่ือนมีความเสียหายเป็นแนวยาวหลายร้อยเมตร การแก้ไขต้องให้
กรมโยธาธิการและผังเมืองส้ารวจ และจัดงบซ่อมแซม ส้าหรับการแก้ไขเฉพาะหน้า ต้องรอให้คลื่นลม
สงบ จากนั้น จะน้าถุงบิ๊กแบ็คไปวางกั้นแนวป้องกันช่ัวคราวจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ

ท่ีมา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/219510)


