
๑/๗ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม 



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี) 
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ข่าวด้านบวก  ๐  ข่าว 
ข่าวด้านลบ   ๔   ข่าว 

สัญลักษณ ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                   

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                

Climate Change                     

ขยะ -  น้้าเสีย 

มรดกโลก 

EIA                                       

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ  

กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน ๒ รายการ 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 

เชียงใหม่ : พิษไฟป่าดอยสุเทพ แมวดาวหนีตายพลัดหลงพ่อ - แม่ ๕ ตัว 
 (ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์) 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ  

กาญจนบุรี : รื้อแน่รีสอร์ทดัง เมืองกาญจนบุรี สร้างรุกอุทยาน 
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์) 

ตาก : เจ้าหน้าที่ตรวจยึดพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุก แผ้วถางป่า จับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ พร้อมอุปกรณ์บุกรุกป่า 
เครื่องมือตัดไม้ มีด – จอบ - เสียม 
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์) 

นครราชสีมา : ภัยแล้งกระทบ ‘โคราช’ เขื่อนล าแชะ ระดับน้ าต่ าสุดในรอบ ๒๐ ปี 
 (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์) 



๓/๗ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

พิษไฟป่าดอยสุเทพ แมวดาวหนีตายพลดัหลงพอ่ - แม่ ๕ ตัว 

           เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อ้านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ ๔ มี.ค. ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ยังมีลูกแมวดาวอีก ๕ 
ตัว ที่หลบหนีพลัดหลงจากพ่อแม่จากไฟป่า และได้รับบาดเจ็บในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย และ 
พื้นที่อื่นๆ ใน จ. เชียงใหม่ ถูกส่งตัวมารักษาที่คลินิกสัตว์ป่า หนึ่งในนั้นมีลูกแมวดาวตัวหนึ่งที่หางขาด ล่าสุด
ทั้งหมดได้รับการรักษาจนอาการดีขึ้น หลังจากนี้ก็จะอนุบาลจนกว่าจะพร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
         เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เปิดเผยว่า  
ไฟป่าที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าจ้านวนมาก โดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่ผิวดิน ทั้งนกชนิดต่างๆ เต่าปูลู นกยูง 
นกเค้าแมว งู รวมไปถึงระบบนิเวศที่เสียหาย จนท้าให้แหล่งอาหาร แหล่งน้้า แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
ถูกท้าลาย ขณะเดียวกันยังคงมีสัตว์ป่าอีกจ้านวนมากได้รับผลกระทบจากการสูดดมเอาหมอกควันจากไฟป่า
สะสมมานาน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ได้ก้าชับให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ลงพื้นที่ดับไฟป่า รวมทั้งชาวบ้าน 
ที่อาจจะพบเห็นสัตว์ป่า พลัดหลงหรือหนีตายออกมา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อน้าตัวไปให้การดูแลรักษา
ทันที เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่า 
         รายงานแจ้งว่า ผลกระทบกับสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นครั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ให้ความส้าคัญ ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมอาการของสัตว์ป่าที่คลินิกสัตว์ป่า ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖  
พร้อมก้าชับให้ทุกหน่วยให้ความส้าคัญกับชีวิตของสัตว์ป่าอย่างเต็มที่ 
 

 
 
 

ที่มา : ทีเอ็นเอ็นออนไลน ์
(https://www.tnnthailand.com/content/34869) 



๔/๗ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

รื้อแน่รีสอร์ทดัง เมืองกาญจนบุรี สรา้งรุกอุทยาน 

           เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ รอเวลาวิกฤติไวรัส 
โควิด - ๑๙ ยุตลิง พร้อมเข้ารื้อถอน “บ้านกกกอด” รีสอร์ทดังเมืองกาญจน ์รุกอุทยานฯ มีความคืบหน้ากรณี
นายนิพนธ์ จ้านงสิริศักดิ์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) นายปรยุษณ์ ไวว่อง หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ นายยุทธพงศ์ ด้าศรีสุข เจ้าหน้าที่หน่วยพญาเสือ และคณะเจ้าหน้าที่ ๒๐ นาย 
ได้เดินทางมาติดประกาศค้าสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บ้านกกกอด รีสอร์ทชื่อดัง ต. ช่องสะเดา อ. เมือง  
จ. กาญจนบุรี โดยให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดของรีสอร์ทกกกอด ไปให้พ้นจากพื้นที่
อุทยานฯ ตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นั้น 
         ล่าสุดวันที่ ๔ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายนิพนธ์ จ้านงสิริศักดิ์ ผู้อ้านวยการ 
ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) ว่าคดีนี้ สืบเนื่องมาจากพนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีมีค้าสั่ง 
ไม่ฟ้องนายศิริยุทธ สิริยุทธพงษ์ เจ้าของรีสอร์ทกกกอด จ. กาญจนบุรี เนื่องจากขาดเจตนาการกระท้าผิด  
ในการบุกรุก ยึดถือครอบครองอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตามหนังสืออัยการจังหวัดกาญจนบุรี ที่  
อส. ๐๐๔๒ (กจ)/ ๘๐๒๖ ลงวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๐ แต่นายปรยุษณ์ ไวว่อง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
เห็นว่า ในคดีนี้แม้พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี มีค้าสั่งไม่ฟ้องนายศิริยุทธ สิริยุทธพงศ์ เนื่องจากขาด
เจตนาการกระท้าผิด แต่มิใช่มีค้าสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากที่ดินรีสอร์ทกกกอด ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
เอราวัณ จึงได้อาศัยอ้านาจตามมาตรา ๓๕ (๒) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปิดประกาศ
ค้าสั่งรื้อถอน รีสอร์ทกกกอด ไปให้พ้นจากอุทยานฯ ซึ่งจะครบก้าหนดการรื้อถอนตามประกาศค้าสั่งของ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณภายในวันที่ ๕ เม.ย. ๖๓ ต่อมานายศิริยุทธ สิริยุทธพงษ์ เจ้าของรีสอร์ท 
กกกอด ได้ให้ทนายความมายื่นค้าขอทุเลา คุ้มครองชั่วคราว มิให้มีการรื้อถอนรีสอร์ท ตามค้าสั่งของหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติดังกล่าว แต่ในที่สุดเมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ที่ผ่านมา ศาลปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีค้าสั่งใน
คดีหมายเลขด้าที่ ส. ๒/๒๕๖๐ ยกค้าขอทุเลาการบังคับไม่คุ้มครองชั่วคราว และเปิดไฟเขียวให้หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ สามารถรื้อถอนรสีอร์ทกกกอดทีป่ลูกสร้างบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณได ้
 

(มีต่อ) 



๕/๗ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

รื้อแน่รีสอร์ทดัง เมืองกาญจนบุรี สรา้งรุกอุทยาน (ต่อ) 

        นายนิพนธ์ จ้านงสิริศักดิ์ เปิดเผยว่า นับต่อจากนี้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณจะได้เข้าท้าการ 
รื้อถอนรีสอร์ทกกกอด เพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน้าทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมา  
ให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ โดยหลังจากเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนแล้วเสร็จ เจ้าของบ้านรีสอร์ทกกกอดต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนให้กับกรมอุทยานฯ จ้านวน ๒๔๒,๗๓๓ บาทด้วย แต่ระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่จะยังไม่เข้า
รื้อถอน เพราะต้องรอให้โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด - ๑๙ เบาบางลงเสียก่อน เพราะ
เจ้าหน้าที่ยังไม่อยากรวมกลุ่มกันรื้อถอนในตอนนี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล
ในการ “อยู่บ้าน หยุดเช้ือ ช่วยชาต”ิ 
 
  
 
 
 

ที่มา : แนวหน้าออนไลน ์
(https://www.naewna.com/local/484182) 



๖/๗ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

เจ้าหน้าที่ตรวจยึดพืน้ที่ป่าถูกบุกรกุ แผ้วถางป่า จับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ พร้อมอุปกรณ์บุกรกุป่า 
เครื่องมือตัดไม้ มีด – จอบ - เสียม 

           เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฉันทวัสส์ อิ่มเนย หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 
พบพระ อ. พบพระ จ. ตาก เจ้าหน้าที่ (จนท.) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ๖ (ร่มเกล้า) จนท. ชุดปฏิบัติการพิเศษป่า
ไม้ สจป. ที่ ๔ (ตาก) จนท. ฝ่ายปกครอง อ. พบพระ จนท. อุทยานแห่งชาติน้้าตกพาเจริญ จนท. ทหาร หน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ (แม่สอด) กองร้อย ร. ๔๒๒ และ จนท. ต้ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ๓๔๖  
แม่สอด ได้ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก แผ้วถาง จ้านวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๔ – ๑ - ๕๔ ไร่ ส้าหรับมูลค่า
ความเสียหายสิ่งแวดล้อม ต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านป่าไม้วนศาสตร์มาค้านวณมูลค่าความเสียหาย  
โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดจากสัญญาดาวเทียม (GPS) จับค่าพิกัด จ้านวน ๔ จุด (ระบบ WGS ๘๔) ดังนี้ 
จุดที่ ๑ ๔๗ Q ๔๙๒๔๑๗ E UTM ๑๘๒๔๖๗๕ N จุดที่ ๒ ๔๗ Q ๔๙๒๓๘๓ E UTM ๑๘๒๔๔๕๖ N 
จุดที่ ๓ ๔๗ Q ๔๙๒๒๔๕ E UTM ๑๘๒๔๕๘๗ N จุดที่ ๔ ๔๗ Q ๔๙๒๒๓๒ E UTM ๑๘๒๔๖๔๒ N บริเวณ 
ป่าบ้านแม่ละเมา หมู่ที่ ๒ ต. คีรีราษฎร์ อ. พบพระ จ. ตาก ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด พิกัด
กลางแปลง ๔๗ Q ๔๙๒๔๑๗ E UTM ๑๘๒๔๖๗๕ N (อยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้้าตกพาเจริญ)
บริเวณจุดเกิดเหตุพบกระท่อมที่พักชั่วคราวในบริเวณแปลงพื้นที่บุกรุก ตรวจสอบภายในกระท่อมพบอุปกรณ์ 
ในการบุกรุกป่า มีทั้งมีด เครื่องตัดหญ้า จอบ เสียม ฯลฯ และอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ (ปืนแก๊ป) ซ่อนไว้ภายใน
กระท่อมจ้านวน ๖ กระบอก และพบเครื่องพ่นยาบริเวณหน้ากระท่อมจ้านวน ๑ เครื่อง เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้
ท้าการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง ส้าหรับไม้ดังกล่าวมีขนาดเล็กล้าต้นคดงอ และเป็นไม้ที่ไม่มีค่าทางเศรษฐกิจ  
และไม่สามารถน้ามาใช้เป็นสินค้าได้จึงมิได้ท้าการตรวจยึด คณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันจัดท้าบันทึกการตรวจยึด 
รวบรวมหลักฐานเอกสารที่ เกี่ยวข้อง น้าส่งพนักงานสอบสวนสถานีต้ารวจภูธรพบพระ เพื่อด้าเนินคดี 
ตามกฎหมายต่อไป 
 
 

ที่มา : สยามรัฐออนไลน ์
(https://siamrath.co.th/n/144636) 



๗/๗ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ภัยแล้งกระทบ ‘โคราช’ เขื่อนล าแชะ ระดับน้ าต่ าสดุในรอบ ๒๐ ปี 

           เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ ทาบโลกกา ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาล้าแชะ ให้ข้อมูลว่า ปริมาณน้้าภายในเขื่อนล้าแชะล่าสุดอยู่ที่ ๕๓.๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๑๙ ของความจุกักเก็บทั้งหมดที ่๒๗๕  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเป็นปริมาณน้้าต่้าสุดในรอบกว่า ๒๑ ปี 
หากเทียบปริมาณน้้าในวันเดียวกันของทุกๆ ปี ทั้งนี้ เนื่องมาจากปริมาณฝน และน้้าท่าที่ไหลเข้าสู่เขื่อนเมื่อปี 
ที่ผ่านมาน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่ง ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
          ทั้งนี้ เขื่อนล้าแชะ ยังคงต้องส่งน้้าเพื่อสนับสนุนระบบประปา ทั้งในระดับชุมชน และระดับจังหวัด
อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดทางเขื่อนต้องส่งน้้าให้กับสระน้้าประปาชุมชนท้ายเขื่อนที่ ต. โคกกระชาย อ. ครบุรี 
จ. นครราชสีมา วันละกว่า ๓ แสนลูกบาศก์เมตร ไปจนถึงวันที่ ๖ เม.ย. นี้ และยังมีการร้องขอให้ส่งน้้า 
เข้าสู่ระบบประปาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะยังท้าให้สถานการณ์น้้าลดระดับต่้าลงไปอีกเรื่อยๆ   จึงอยากวอน
ขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้้าอย่างประหยัด และขอความร่วมมือชาวนาที่ยังคงท้านาปรังอยู่ อย่าได้สูบน้้า 
ที่ทางเขื่อนจ้าเป็นต้องส่งให้กับระบบประปาชุมชน เนื่องจากจะท้าให้การส่งน้้าเพื่อการประปาล่าช้า และ
สูญเสียปริมาณน้้าภายในเขื่อนจนเกินจ้าเป็น ท้าให้อาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการส่งน้้าเพื่อการอุปโภค 
และบริโภคในอนาคตได ้

 
 
 

ที่มา : แนวหน้าออนไลน ์
(https://www.naewna.com/local/484260) 


