
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๕ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : โคราชแก้ภัยแล้งโนนสูง หลังตลาดแคเหลือน  าใช้ ๑๐ วัน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เชียงใหม่ : ปลัดเชียงดาวเจอลอบเผาป่า หนุ่มเผ่นป่าราบ ยึดจักรยานยนต์ และเลื่อยยนต์
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ล าปาง : ไฟไหม้ป่าใกล้วัดชื่อดังลุกแดงทั งดอย
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ฉะเชิงเทรา : ช้างป่าตกบ่อน  านาน ๑๐ ชม. ชาวบ้านผวาเคอร์ฟิวไม่กล้าช่วยต้องรอถึงเช้า
(ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)

กาญจนบุรี : น าตัวนายพรานล่าเลียงผาท าแผนฯ
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ปลัดเชียงดาวเจอลอบเผาป่า หนุ่มเผ่นป่าราบ ยึดจักรยานยนต์ และเลื่อยยนต์

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ. เชียงดาว ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ออกลาดตระเวนจากบ้านป่าเกี๊ยะใหม่ หมู่ ๕ ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ เพ่ือป้องปราม
การกระท้าความผิดลักลอบเผาป่า ระหว่างลาดตระเวน เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้ต้องสงสัยลักลอบเผาป่า 
วิ่งหลบหนีจากจุดเกิดเหตุ เป็นชาย ๑ ราย เจ้าหน้าที่ตรวจยึดพ้ืนที่บุกรุก และเข้าตรวจค้นเพิงพัก
ของผู้ต้องสงสัย พบของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ ๑ คัน และเลื่อยยนต์ ๑ เครื่อง ก่อนประสาน
เจ้าหน้าที่ต้ารวจด้าเนินคดีสืบสวนหาตัวผู้กระท้าผิดต่อไป

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://khosod.co.th/around-thailand/news_3919965)
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๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น าตัวนายพรานล่าเลียงผาท าแผนฯ

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ 
จ. กาญจนบุรี ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพเพ่ือป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ถึงบริเวณกลางป่าหุบข่อย หมู่ ๑ ต. ด่านแม่แฉลบ อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าสลักพระ พบกลุ่มนายพรานเป็นชาย ๔ คน เดินแบกถุงปุ๋ยพร้อมสะพายอาวุธปืนยาวออกมาจากป่า 
เจ้าหน้าที่แสดงตัวพร้อมกับตะโกนเรียกให้หยุด เพ่ือขอตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย แต่กลุ่มนายพราน
พยายามวิ่งหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตาม ระหว่างนั้น ๑ ใน ๔ นายพรานคว้ามีดแทงเข้าที่บริเวณ
แขนขวาของเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บ ท้าให้นายพรานวิ่งหลบหนีไปได้ ๓ ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ
คุมตัว เอาไว้ได้จ้ านวน ๑ ราย พร้อมของกลางซากเลียงผา น้้าหนัก ๑๔ กก .  ซากตะกวด
จ้านวน ๑ ซาก น้้าผึ้งป่า หนัก ๑ กก . มีดอีโต้ ๑ เล่ม รวมทั้งหม้อสนามและอุปกรณ์เดินป่า
รวม ๖ รายการ

นายนิพนธ์ จ้านงสิริศักดิ์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า 
ในคดีท่ีเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ. กาญจนบุรี เข้าจับกุมด้าเนินคดีผู้ต้องหากับพวกที่
หลบหนีไปได้ ๓ คน ในข้อหาล่าสัตว์ป่าสงวน และล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยหนึ่งในผู้ต้องหาที่หลบหนีไป
ใช้มีดแทงเข้าที่บริเวณแขนขวาของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าจนบาดเจ็บ ๑ นาย พนักงานสอบสวน 
สภ. ด่านแม่แฉลบ อ. ศรีสวัสดิ์ น้าตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่เกิดเหตุพร้อมท้าแผนประกอบค้ารับสารภาพ 
โดยผู้ต้องหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากการสืบสวนในเชิงลึกของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน 
สภ. ด่านแม่แฉลบ และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระได้ข้อมูลว่า ผู้ต้องหาล่าสัตว์ป่าสงวน 
และล่าสัตว์ป่าคุ้มครองให้การเท็จทั้งหมด แท้ที่จริงแล้วผู้ต้องหาที่หลบหนีไปได้ ๓ คนนั้น เป็นคน
ในครอบครัวของผู้ต้องหาทั้งสิ้น โดยมีพ่อ พ่ีชาย และน้องชายร่วมขบวนการล่าสัตว์ 

(ต่อ) 



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น าตัวนายพรานล่าเลียงผาท าแผนฯ (ต่อ)

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์สายตรงมาถึงนายไพฑูรย์ อินทรบุตร เพ่ือกล่าวให้ก้าลังใจกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม เป็นการ
สร้างขวัญและก้าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเป็นอย่างมาก ท้าให้เจ้าหน้าที่
พร้อมที่จะท้างานปกป้องรักษาทรัพยากรป่า ไม้และสัตว์ป่าด้วยชีวิต แม้จะอยู่ ในช่วงวิกฤต
โควิด-19 ระบาดก็ตาม ส้าหรับซากเลียงผา รวมทั้งซากตะกวด รังผึ้ง ของกลางที่ตรวจยึดได้จาก
ผู้ต้องหา คณะเจ้าหน้าที่น้าโดยนายไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
ได้รับอนุญาตจากพนักงานสอบสวน สภ. ด่านแม่แฉลบ ให้น้าไปเผาท้าลายแล้ว

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/485402)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟไหม้ป่าใกล้วัดชื่อดังลกุแดงทั งดอย

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณพ้ืนที่วัดท่องเที่ยวชื่อดัง 
วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส หรือวัดเจดีย์ลอยฟ้าที่ อ . แจ้ห่ม จ. ล้าปาง หลังจากเกิดไฟไหม้ป่าตั้งแต่
เมื่อคืนวันที่ ๘ เม.ย. ที่ผ่านมา และไฟป่าลุกลามขยายวงกว้าง คาดว่า มีความเสียหายกว่า ๑๐๐ ไร่ 
เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท จ . ล้าปาง และเจ้าหน้าที่ไฟป่าอุทยานแห่งชาติ
แจ้ซ้อนกว่า ๓๐ นายเดินทางเข้าไปดับไฟป่าตลอดทั้งวันจนไฟดับแล้ว ซึ่งพระครูสังวรสีระคุณ 
หรือครูบาค้าปอน เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทสุทธาวาสถ่ายคลิปวีดีโอไว้ ซึ่งเป็นช่วงกลางคืน เป็นภาพ
ที่น่าใจหายมาก เป็นเปลวไฟลุกไหม้ทั้งดอย ซึ่งมองเห็นจากพ้ืนด้านล่างของวัดผ่านพระพุทธรูปในวัด 
เห็นเปลวไฟลุกแดงท้ังภูเขา 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ไฟป่าจะดับได้แล้ว เจ้าหน้าที่เหยี่ยวไฟป่าล้าปางจัดก้าลังเฝ้าระวังไม่ให้
เกิดไฟป่าขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากสภาพอากาศใน จ. ล้าปางมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีลมแรง 
อาจท้าให้ไฟป่าประทุข้ึน และลุกลามขยายวง ส่วนสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่วัดแห่งนี้ในช่วงเดือน เม .ย. 
ของทุกปี มักเกิดไฟไหม้ป่าอย่างต่อเนื่อง จ . ล้าปางประกาศห้ามเผาป่า และห้ามเผาทุกกรณี
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย. ๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ แต่ยังมีไฟไหม้ป่าลุกลามขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในหลายพื้นท่ี

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_643344)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โคราชแก้ภัยแล้งโนนสูง หลังตลาดแคเหลือน  าใช้ ๑๐ วัน

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาพร้อมคณะ เดินทางมาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพ้ืนที่ อ. โนนสูง หลังพบว่า 
ปริมาณน้้าต้นทุนภายในล้าปราสาท อ. โนนสูงแห้งขอด ไม่สามารถสูบน้้าขึ้นมาใช้ผลิตน้้าประปา
จ่ายให้ชาวบ้านได้ และเหลือน้้าดิบใช้ผลิตประปาได้เพียง ๑๐ วันเท่านั้น เนื่องจากเทศบาลต้าบล
ตลาดแครับน้้าจากล้าปราสาท ซึ่งเชื่อมต่อมาจากล้าเชียงไกรใน อ . โนนไทย แต่ปริมาณน้้า
ในอ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกรแห้งขอดมานานหลายเดือนแล้ว ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้้าภายใน
ล้าปราสาทเขตพ้ืนที่ อ. โนนสูง ซึ่งแหล่งน้้าแห่งนี้เป็นแหล่งน้้าที่ใช้ผลิตน้้าประปาหล่อเลี้ยงชาวบ้าน
ในเขตเทศบาลตลาดแคจ้านวน ๓,๕๐๐ คน และนอกเขตเทศบาลอีกจ้านวน ๘๐๐ คน ซึ่งปัจจุบัน
เหลือน้้าใช้เพียงแค่ ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือสามารถใช้ได้เพียงแค่ ๑๐ วันเท่านั้น ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมาพร้อม ปภ. จังหวัด และส้านักชลประทานที่ ๘ เร่งหาแนวทางการแก้ปัญหา
ภัยแล้งในพ้ืนที่เทศบาลต้าบลตลาดแค โดยเตรียมที่จะผันน้้าจากแหล่งน้้าในพ้ืนที่ อ . พิมาย ส่งน้้า
มาช่วยผลิตน้้าประปาในเขตเทศบาลต้าบลตลาดแค บรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน จนกว่าจะมี
ฝนตกลงมาในพ้ืนที่

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_643290)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ช้างป่าตกบ่อน  านาน ๑๐ ชม. ชาวบ้านผวาเคอร์ฟิวไม่กล้าช่วยต้องรอถึงเช้า

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีรพงศ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบช้างป่าตกสระขึ้นมาไม่ได้ 
โดยสระลึกประมาณ ๖ เมตร บริเวณสระน้้าเฮียตี๋ หมู่ ๔ ต.ป่ายุบใน จึงประสานไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และรถแมคโครขุดเปิดทางขึ้นให้ช้าง เมื่อเข้าตรวจสอบบริเวณที่มีชาวบ้านแจ้งว่า 
พบช้างป่าตกลงไปในสระน้้าเพ่ือการเกษตร ซึ่งบริเวณพ้ืนที่นั้นเป็นสวนปาล์มน้้ามัน มีชาวบ้าน
ยืนอยู่ข้างสระน้้าเป็นจ้านวนมาก คอยให้ก้าลังใจและเชียร์ช้างที่ตกอยู่ในสระน้้า พบเป็นช้างพลาย
มะม่วง แต่อีกตัวไม่เคยพบมาก่อน

สระน้้าแห่งนี้เป็นสระน้้าเพ่ือการเกษตรกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ลึกประมาณ ๖ เมตร 
ชาวบ้านในพ้ืนที่ขุดสระไว้เพ่ือการเกษตรในยามน้้าแล้ง เป็นสระน้้าเพ่ือการเกษตรขนาดใหญ่และลึก 
ท้าให้ช้างไม่สามารถจะขึ้นด้วยตัวเองได้ ต้องรอให้รถแม็คโครมาขุดท้าทางให้ช้างขึ้น จากการสอบถาม
ชาวบ้าน เมื่อช่วงเวลาประมาณ ๐๒.๐๐ น. ในพ้ืนที่หมู่ ๕ ต. ป่ายุบใน มีกลุ่มช้างเดินกระจายในพ้ืนที่ 
ต่อมาได้ยินเสียงช้างร้อง แต่ก็ไม่กล้าออกมาดู เนื่องจากมีการประกาศเคอร์ฟิวในช่วงกลางคืน พอถึง
เช้าจึงออกเดินมาที่สวนพบว่า มีช้าง ๒ ตัวพลัดตกลงไปในสระน้้า จึงรีบแจ้งไปยังทาง อ. วังจันทร์ 
เบื้องต้นทาง อ. วังจันทร์และเจ้าหน้าที่น้ารถแม็คโครขุดท้าทาง เพ่ือให้ช้างเดินขึ้นได้อย่างปลอดภัย

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์
(https://komchadluek.net/news/crime/426916)


