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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๕   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กาญจนบุรี : ดักจับพรานพม่า ล่าสัตว์เขตสงวน ได้ ๑ คนพร้อมซาก
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๕  รายการ 

ตาก : รองผู้ว่าฯ ตาก รุดบัญชาการดับไฟป่าเขตรักษาพันธุ์ฯ อุ้มผาง พ้ืนที่มรดกโลก
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ศรีสะเกษ : ศรีสะเกษแล้งจัด! อ่างเก็บน้ า ๑๖ อ่างหลักมีน้ าเหลือน้อย
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

ภูเก็ต : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเต้นสั่งจัดการ
นักท่องเท่ียว ล่าปลาสวยงามที่หาดนุ้ย 
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

สุรินทร์ : พายุฤดูร้อนถล่มเมืองช้างยับ ๑๗ หลังคาเรือน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)
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ดักจับพรานพม่า ล่าสัตว์เขตสงวน ได้ ๑ คนพร้อมซาก

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพโรจน์ เขียวแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 
กจ. ๑ อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี รับแจ้งจากสายข่าวความมั่นคงชายแดนว่า มีกลุ่มบุคคลพร้อมอาวุธเข้าไปล่า
สัตว์บริเวณป่าห้วยวายอ หมู่ที่ ๒ ต. บ้องตี้ อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่ 
และป่าแม่น้้าน้อย จึงได้น้าก้าลังไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.อ. สิทธิพร จุลปานะ ผบ.ฉก. ลาดหญ้า กกล. สุรสีห์ 
และ พ.ต.อ. สมเกียรติ โฉมฉาย ผกก.สภ. ไทรโยค และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้กระจาย
ก้าลังดักซุ่มในป่าเป็นเวลานานกว่า ๓ ชั่วโมง จึงพบชาย ๕ คนเดินออกมาจากป่าพร้อมสะพายเป้ และปืน 
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม ท้าให้ชายทั้ง ๕ คน ตกใจวิ่งหลบหนีเข้าป่า พร้อมยิงปืนใส่เพ่ือเปิดทาง 
เจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้ จับกุมได้ ๑ คน ทราบชื่อนายนาทู อายุ ๓๐ ปี ชาวพม่า พร้อมของกลางปืนยาว
๑ กระบอก กระสุน ๑๑ นัด ซากสัตว์ป่า ประกอบด้วย ตะกวด ๑ ตัว ลิงลม ๑ ตัว และกระรอก ๖ ตัว ส่วนอีก 
๔ คนหลบหนีไปได้ 

สอบสวนนายนาทูสารภาพว่า ตนและพวกอีก ๔ คนที่หลบหนีไปนั้น ชักชวนกันเข้ามาล่าสัตว์ ตั้งแต่ช่วง
ค่้าวันที่ ๓ เม.ย. เดินอยู่ในป่า ล่าสัตว์มาตลอดเส้นทาง อีก ๒ วันจะเดินทางกลับที่พักอยู่ที่หมู่ที่ ๒ ต. บ้องตี้
อ. ไทรโยค กระทั่งมาถูกจับกุมเสียก่อน หลังจากนั้น ต้ารวจคุมตัวส่งด้าเนินคดีที่ สภ. ไทรโยค ส่วนผู้ต้องหา
ทีเ่หลืออยู่ระหว่างการจับกุม

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/central/1813168)
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รองผู้ว่าฯ ตาก รุดบัญชาการดับไฟปา่เขตรักษาพันธุ์ฯ อุ้มผาง พื้นที่มรดกโลก

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 
นายสันธาน มั่นคง ผอ. พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๑๔ นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผอ.ทสจ. ตาก นายสุขสวัสดิ์ จิยิพงศ์ 
ปลัดอาวุโส อ. อุ้มผาง ทหารร้อย ร. ๑๔๒๒ เจ้าหน้าที่จากหน่วยอนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เดินทางไป
ตรวจสอบการเกิดไฟป่าเขตผืนป่าดงดิบทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก และลุกลามมายังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุ้มผาง มากกว่า ๒๐๐ จุด กินผืนป่าไปกว่า ๑๐๐ ไร่ โดยระหว่างทางมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งถูกไฟไหม้หักโค่นล้ม
ขวางทาง จึงได้ท้าการเคลื่อนย้ายจนสามารถผ่านไปได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่เสือไฟที่อยู่ในพ้ืนที่ยังคงท้างานอย่าง
หนัก ต้องเรียกระดมก้าลังพลพร้อมอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่หน่วยพยัคฆ์ไฟหรือเสือไฟ จากพื้นที่ทั่ว จ. ตาก และ
ก้าแพงเพชร กว่า ๑๐๐ นาย เดินเท้าแบ่งก้าลังออกเป็น ๑๐ ชุด เข้าลุยดับไฟป่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่ง
ใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก มีการตั้งกองอ้านวยการการควบคุมไฟป่าบริเวณหมู่บ้านเดลอคี ต. แม่กลอง 
อ. อุ้มผาง เป็นจุดรวมประสานงานใหญ่

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ. ตาก กล่าวว่า ออกตรวจติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพ้ืนที่ บ้านแม่จันทะ และบ้านยูไนท์ ต. แม่จัน อ. อุ้มผาง จ. ตาก รวมทั้งได้พบปะพูดคุย
กับราษฎร เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการของชุมชน รวมทั้งขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า 
และได้หารือร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว 
ทีจ่ะท้าให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ป่าสามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้ โดยขณะนี้สามารถควบคุมไฟได้บางส่วนแล้ว ส่วน
สาเหตุเนื่องจากปีนี้แห้งแล้ง มีเชื้อเพลิงจ้านวนมาก ท้าให้เกิดไฟป่าหลายจุด ทั้งลุกลามมาจากด้าน 
จ. กาญจนบุรี และทางห้วยขาแข้ง ก็เป็นเรื่องปกติที่ไฟลุกลามกันไปมา เนื่องจากความแห้งแล้งของพ้ืนที่ 
ซึ่งไฟที่ลุกลามส่วนใหญ่ยากล้าบากแก่การดับเพราะอยู่บนพ้ืนที่สูงชัน ต้องระดมสรรพก้าลังจ้านวนมากจาก
หลายภาคส่วนเข้ามาช่วย

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/north/1813316)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ศรีสะเกษแล้งจัด! อ่างเก็บน้ า ๑๖ อ่างหลักมีน้ าเหลือน้อย

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร รรท.ผอ. โครงการชลประทาน
ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้้า ๑๖ อ่างหลักของศรีสะเกษ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบเทือกเขาพนมดงรัก 
ชายแดนไทย - กัมพูชา มีปริมาณน้้ารวมกันเหลืออยู่ ๘๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๓๙ เปอร์เซ็นต์ของความจุ
อ่าง มีแนวโน้มว่าน้้าจะลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้้าห้วยศาลา ตั้งอยู่ท้องที่ ต. โคกตาล อ. ภูสิงห์ 
จ. ศรสีะเกษ ซึ่งมีพ้ืนที่การเกษตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๒๔,๐๐๐ ไร่ น้้าลดลงเรื่อยๆ วันนี้มีปริมาณน้้าที่ใช้การ
ได้เหลืออยู่เพียง ๕.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๒ เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง 

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/484444)
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเต้นสั่งจัดการนกัทอ่งเที่ยว ล่าปลาสวยงามที่หาดนุ้ย 

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้แชร์เรื่องราวของสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ทีม่ีชื่อ แฟนข่าว เสริฐ ภูเก็ต โดยระบุข้อความว่า “ยังมีแบบนี้อีกเหรอ เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. นี้ รับแจ้งจากแฟนเพจ
เสริฐ ภูเก็ต ทราบว่า มีไกด์จีนแอบพานักท่องเที่ยวจีนไปด้าน้้ายิงปลาสวยงามบริเวณปลายแหลมหาดนุ้ย โดยรับ
เป็นกลุ่มเล็กๆ ๒ – ๔ คน มากับรถยนต์สี่ประตูสีแดง ที่ส้าคัญได้ยิงลูกปลานกแก้ว ซึ่งเป็นปลาอนุรักษ์ อยากฝาก
เจ้าหน้าตรวจสอบด้วย ที่หาดนุ้ย มีการรวมตัวกัน ท้ากิจกรรม ตกปลา ในยามนี้ได้อย่างไร”

ล่าสุดนายประจวบ โมฆรัตน์ ผอ. ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๖ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว “เดลินิวส์ออนไลน์” ว่า “ได้รับค้าสั่งจากนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ 
เบื้องต้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อมูลแล้ว พร้อมทั้งสอบถามไปยังแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ แต่ก็
ยังไม่สามารถชี้ชัดถึงผู้กระท้าผิดได”้ นอกจากนี้ จากการตรวจสอบปลาสวยงามในภาพ พบว่า มีปลานกแก้ว ปลา
ขี้ตังเบ็ด และปลาวัวหางพัด ซึ่งจัดอยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก้าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ไม่จัดอยู่ใน
บัญชีแนบท้ายสัตว์คุ้มครองฯ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ. ๒๕๖๒ จึงมีโทษการจับ หรือ
ครอบครองปลาสวยงามตามท้ายประกาศนี้ โดยต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือท้ังจ้า ทั้งปรับ

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ 
(https://www.dailynews.co.th/regional/767347)
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พายุฤดูร้อนถล่มเมืองช้างยับ ๑๗ หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพ้ืนที่ ชุมชนบ้านหวังศิลา หมู่ที่ ๙ และหมู่บ้านเบง หมู่ที่ ๒
ต. ศรณีรงค์ อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์ ได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนตก และมีลูกเห็บตกเป็นเหตุให้บ้านเรือนราษฎรถูก
กระแสลมพัดได้รับความเสียหายกว่า ๑๗ หลังคาเรือน และยุ้งฉางข้าวเสียหาย หนักสุดในรอบ ๑๐ ปี

จากการสอบถามนางกุลวดี หงษา อายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๒๒ บ้านหวังศิลา เล่าว่า เป็นพายุที่รุนแรง
มากในรอบ ๑๐ ปี มีทั้งฟ้าร้อง ฝนตกหนัก และลูกเห็บตก ส่วนยุ้งข้าวที่เอาไว้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อจะน้ามาหว่าน
ท้านาในปีนี้ก็เสียหาย ตนได้อ่านข่าวจากสื่อหลายๆ สื่อ แต่ไม่คิดว่าพายุจะถล่มรุนแรงขนาดนี้ โดยที่ไม่ได้เก็บ
ข้าวของแม้แต่ชิ้นเดียว เพราะไม่คิดว่าพายุจะรุนแรงมาก ส่วนข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ 
ตู้เย็น เครื่องเสียง คงต้องรอให้อุปกรณ์แห้งเสียก่อนถึงจะกล้าเปิดดู ตอนนี้ตนยังไม่รู้เลยว่าจะไปนอนที่ไหน 
อาจต้องอาศัยบ้านญาติไปก่อนจนกว่าจะซ่อมบ้านเสร็จ ทั้งนี้ หน่วยงานรัฐ องค์การบริหารส่วนต้าบลศรีณรงค์ 
ได้ลงตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น และได้ท้าการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นแล้ว ความเสียหายยังประเมิน
ค่าไม่ได้ต้องรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_639470)


