
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ านวน 9 แห่ง ได้แก่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน

- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : นักธรณีวิทยาชี ชั นดินไม่แขง็ตัวท าบ้านถล่ม
(ข้อมูล : ข่าวพีพีทีวีออนไลน์)

กทม. : กทม. ตั งเป้าขยะเหลือให้เป็นศูนย์
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

สระแก้ว : เจอช้างป่าสีดอแก้ว หลังพังรั วไฟฟ้าสถานกักกันช้างป่าฯ เขาตะกรุบ
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

สตูล : บุกจับขบวนการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง
(ข้อมูล : ข่าวช่อง ๗ เอชดีออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กทม. ตั งเป้าขยะเหลือให้เป็นศูนย์

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายขจิต ชัยวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
เปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณขยะที่จัดเก็บในพ้ืนที่กรุ งเทพมหานครเฉลี่ยวันละ ๑ ,๐๐๐ ตัน 
และคาดการณ์ว่า ปริมาณขยะอาจเพ่ิมขึ้น เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องแก้ไขเพ่ือไม่ให้ขยะล้นเมือง โดย กทม. 
วางแนวทางการลดปริมาณขยะเป็น ๒ แนวทาง ๑. ผลักดันโครงการเตาเผาขยะ ๒ แห่ง ที่หนองแขม
และอ่อนนุช สามารถก าจดัขยะได้ร้อยละ ๖๕ ส่วนขยะอีกร้อยละ ๓๕ จะน ากลับมาใช้ใหม่ผ่านหลัก 3R 
ประกอบด้วย Reduce คือ ลดการใช้ การใช้น้อยเท่าที่จ าเป็น หรือการลดสร้างของเสีย Reuse คือ 
การใช้ซ้ าหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือยืดอายุการใช้งาน และใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น Recycle คือ การแปรรูป
มาใช้ใหม่ 

ส าหรับโครงการเตาเผาขยะผลิตไฟฟ้า ด าเนินการน าร่องที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม สามารถ
ก าจัดขยะได้ประมาณ ๕๐๐ ตันต่อวัน ผลิตไฟฟ้าได้ ๑๐ เมกะวัตต์ ต่อมา กทม. ขยายโครงการน าขยะ
มาผลิตไฟฟ้า ณ ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช และส่วนที่เหลือของศูนย์ก าจัดมูลฝอยหนองแขม 
เป็นเตาเผามูลฝอยขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตันต่อวัน ก าลังผลิตไฟฟ้า ๓๐ เมกะวัตต์ ซึ่งตามแผนก าหนด
แล้วเสร็จภายในปี ๖๕ 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2219032) 



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

นักธรณีวิทยาชี ชั นดินไม่แข็งตัวท าบ้านถลม่

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีชั้นดินสไลด์ที่เกิดขึ้นริมแม่น้ าป่าสักดึงตัวบ้าน
ถล่มลงมาเกิดความเสียหาย มีค าอธิบายจากอาจารย์ประจ าภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า เกิดจากชั้นดินริมแม่น้ าเป็นตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว เมื่อน้ าขึ้นลงอย่างรวดเร็ว 
ท าให้ดินถล่มลงมา ข้อมูลนี้เปิดเผยโดยศาสตราจารย์มนตรี ชูวงษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาธรณีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อตรวจสอบจากแผนที่จะเห็นได้ว่า บ้านที่ดินถล่ม ตั้งอยู่
บริเวณโค้งด้านในของแม่น้ าป่าสัก ซึ่งโดยธรรมชาติบริเวณนี้เป็นโค้งที่มีการสะสมตัวของตะกอนทราย 
และดินที่พัดพามาจากแม่น้ าที่ยังไม่แข็งตัวดีพอ เวลาเกิดน้ าท่วม ท าให้อนุภาคของน้ าแทรกตัว
ในตะกอนทราย ระดับน้ าท่วมอย่างรวดเร็ว และลดลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เสถียรภาพของชั้นดินไม่นิ่ง 
จึงเกิดการถล่มลงมา 

ที่มา : ข่าวพีพีทีวีออนไลน์
(https://www.pptvhd36.com/news/สังคม/158427)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจอช้างป่าสีดอแก้ว หลังพังรั วไฟฟ้าสถานกกักนัช้างป่าฯ เขาตะกรุบ

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช้างป่าสีดอแก้วหลบหนีออกจากสถานกักกันช้างป่า 
หรือโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้น้ าตกเขาตะกรุบ ต .ทุ่งมหาเจริญ 
อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ซึ่งกันเป็นพ้ืนที่ควบคุมช้างป่า
ด้วยรั้วไฟฟ้า เนื้อที่กว่า ๒,๐๐๐ ไร่ หลบหนีออกจากแนวรั้วไฟฟ้า และคูกั้นช้างที่มีความลึกประมาณ 
๔-๕ ม. และอยู่ระหว่างตอกเสาเข็มเพ่ือสร้างเป็นก าแพงก้ัน โดยใช้วิธีเดินเหยียบบริเวณริมคูก้ันจนเป็น
ทางเดิน เพื่อสามารถเอียงตัวเดินขึ้นไปบริเวณขอบแนวคูกั้น และใช้งวงจับท่อนไม้พาดรั้วไฟฟ้าให้ล้มลง
ก่อนเดินข้ามออกไปภายนอกได้

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนแกะรอยช้างป่าตัวดังกล่าวจนทราบว่า 
ช้างป่าเดินข้ามภูเขารอยต่อระหว่าง อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว ไปยังฝั่ง อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
ใกล้กับหน่วยพิทักษ์ป่าโป่งก้านเหลือง อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไนสามารถติดตามตัวช้างป่าสีดอแก้วได้แล้ว หลังพบช้างป่าในทุ่งนาของชาวบ้าน

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9640000101679)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

บุกจับขบวนการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต ารวจกองก ากับการ ๖ กองบังคับการปราบปราม
การกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) เข้าตรวจสอบเพิงพัก
ในสวนปาล์มน้ ามัน บ้านป่าฝาง ต.ก าแพง อ.ละงู จ.สตูล หลังได้รับเบาะแสว่า มีกลุ่มขบวนการ
ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองผิดกฎหมาย น าสัตว์ป่าคุ้มครองมาพักไว้ที่บริเวณดังกล่าว เพ่ือรอส่งขายให้แก่ลูกค้า 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และยึดของกลาง คือ นกปรอดหัวโขน หรือนกกรงหัวจุก นกกางเขน นกเขียว
ก้านตองเล็ก นกคุ่มอกลาย และนกอีกหลายชนิดซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมท้ังหมด ๑๖ รายการ 

ที่มา : ข่าวช่อง ๗ เอชดีออนไลน์
(https://news.ch7.com/detail/521885)


