
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กาญจนบุรี : อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิผลักดันช้างกลับป่า 
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

นครนายก : กู้ภัยช่วยเก้งตกบ่อน  าลึก คาดมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

สุราษฎร์ธานี : ตรวจยึดพื นที่ป่าเขาร่อน จ. สุราษฎร์ธานี 
หลังพลเมืองดีแจ้งพบการบุกรุก (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตรวจยึดพื นที่ปา่เขาร่อน จ. สุราษฎร์ธานี หลังพลเมืองดแีจ้งพบการบกุรกุ

เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ป่าเขาร่อน หมู่ที่ ๒ 
ต. แม่น้้า อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี หลังมีผู้แจ้งเบาะแสการบุกรุกแผ้วถางในพื้นที่ เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพบร่องรอยการใช้รถแบ็กโฮท้าถนนเข้าไปในพื้นที่ป่าระยะทาง ๑๐๐ ม. ใช้เลื่อยโซ่ยนต์
ตัดไม้  และจุดไฟเผา เจ้ าหน้าที่ ตรวจ วัดค่าพิกัดดาวเทียมพบพื้นที่ ดังกล่ าวเป็นพื้นที่ป่ า
ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ พื้นที่ป่าถูกบุกรุกเสียหายเนื้อที่ ๔ ไร่เศษ เมื่อตรวจสอบพบเป็นพื้นที่
ถูกด้าเนินคดีแล้วเมื่อ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ และเป็นพื้นที่ที่มอบให้เจ้าหน้าที่รัฐน้าไปฟื้นฟูเป็นพื้นที่ป่า 
เจ้าหน้าที่ท้าบันทึกตรวจยึดแจ้งความกล่าวโทษต่อสถานีต้ารวจภูธรเกาะสมุย เพื่อหาตัวผู้กระท้าผิด
มาด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/215351)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กู้ภัยช่วยเก้งตกบ่อน  าลกึ คาดมาจากอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่

เมื่อวันที่  ๒๘ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยกู้ ภัยร่วมกตัญญูนครนายกได้รับแจ้ง
จากชาวบ้านว่า มีเหตุเก้งตกบ่อน้้าที่บริเวณบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ ต. หนองแสง อ . ปากพลี 
จ. นครนายก เก้งที่พบน่าจะเป็นเก้งที่มาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เนื่องจาก อ. ปากพลี มีพื้นที่
ติดต่อกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในที่เกิดเหตุเป็นบ่อน้้าซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 
๑.๕ ม. ขอบบ่อสูงจากพื้นดินประมาณ ๑ ม. มีน้้าลึกประมาณ ๓ - ๔ ม. ในบ่อพบเก้งลอยคอ
อยู่ในน้้า และตะเกียกตะกายจะข้ึนจากบ่อน้้า เจ้าหน้าที่ช่วยกันใช้เชือกเป็นบ่วงผูกคอ และดึงข้ึน
จากบ่อน้้าด้วยความทุลักทุเล เก้งที่พบเป็นเก้งเพศผู้ น้้าหนักประมาณ ๒๐ กก. เจ้าหน้าที่น้าส่ง
ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่  ๑ อ่างเก็บน้้าห้วยปรือ ต. เขาพระ อ . เมืองนครนายก จ . นครนายก 
เพื่อรักษาพยาบาล และส่งคืนธรรมชาติต่อไป 

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/548698)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อุทยานแห่งชาติทองผาภมิูผลักดนัช้างกลบัปา่ 

เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ จ้านงสิริศักดิ์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่  ๓ (บ้านโป่ง )  เปิดเผยภาพและข้อมูลลงในเพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๔ น้าเสนอข่าวพบช้างป่าท้าลาย
ผลผลิตทางการเกษตร และบ้านเรือนประชาชนจนต้องย้ายบ้านหนี ที่บ้านสหกรณ์นิคม 
หมู่ที่ ๑ ต. สหกรณ์นิคม อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี เนื่องจากเมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๓ มีช้างป่า
ประมาณ ๕๐ – ๖๐ ตัว เคลื่อนย้ายจากพื้นที่สวนป่าทองผาภูมิ ต. ห้วยเขย่ง เข้ามาหากินในพื้นที่ 
ต. ท่าขนุน บริเวณป่าบ้านพุยาง หมู่ที่ ๑ ป่าบ้านหนองแดง - ป่าบ้านเสาหงส์ หมู่ที่ ๒ และป่าบ้าน
ผาอ้น หมู่ที่ ๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓ ช้างข้ามแม่น้้าแควน้อยไปป่าบ้านจันเดย์ หมู่ที่ ๓ กระทั่ง
เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๓ จนถึงปัจจุบัน โขลงช้างป่าข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๓ (กาญจนบุรี -
ทองผาภูม)ิ ระหว่างหลัก กม. ๑๙๒ - ๑๙๕ ไปยังป่าบ้านองธิ หมู่ที่ ๒ ต. ท่าขนุน และต่อไปยังป่าบ้าน
สหกรณ์นิคม หมู่ที่ ๑ ต. สหกรณ์นิคม ระหว่างการเคลื่อนย้าย ช้างไดก้ินกล้วยน้้าว้า มะพร้าว มะเขือ
ถ่ัว และมันส้าปะหลัง ที่ปลูกขวางเส้นทาง ท้าลายที่พักช่ัวคราวในสวนยางพารา จ้านวน ๒ – ๓ หลัง
และท้าลายอุปกรณ์ประปาของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อใช้ท้าการเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่ช้างป่าออกจากพื้นที่
ป่าเข้าสู่พื้นที่ท้ากินของราษฎร เจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตพฤติกรรม และผลักดันช้างกลับเข้าป่าตลอด ๒๔ 
ชม. ขณะเดียวกันได้ออกประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร และช้าง
ป่า เนื่องจากช้างป่าใช้เส้นทางบนถนนสายหลัก และสายรอง 

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

อุทยานแห่งชาติทองผาภมิูผลักดนัช้างกลบัปา่ (ต่อ)

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และอุทยานแห่งชาติล้าคลองงูประชาสัมพนัธ์
ให้ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากช้างป่า ให้ไปยื่นขอรับค่าเสียหายจากหน่วยงานฝ่ายปกครอง 
และท้องถ่ิน รวมทั้ งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย (ปภ .) เพื่อขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป สาเหตุที่ช้างป่าไม่กลับเข้าพื้นที่ป่า เนื่องจากติดใจรสชาติพืชผล
ทางการเกษตรที่ปลูก มีแหล่งอาหาร และแหล่งน้้าที่สมบูรณ์ และความปลอดภัยของลูกช้างที่เกิดใหม่
ไม่ ต้่ากว่า ๑๐ ตัว การเคลื่อนที่ของช้างป่าโขลงนี้คาดว่า หาแหล่งที่อยู่ และแหล่งหากินใหม่ 
(เป็นวงรอบของช้างป่า) ชุมชน และราษฎรต้องเข้าใจวิถีชีวิตของช้าง และปรับเปลี่ยนการปลูกพืชผล
ทางการเกษตรที่ช้างชอบ 

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/548638)


