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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน  ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยาคุมเข้มมาตรการไฟป่า จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมดูแล
ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมรณรงค์งดการเผาอย่างเคร่งครัด
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓  รายการ 
พังงา : วาตภัยพายุหมุนพัดถล่ม จ. พังงา
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

เชียงใหม่ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าชับกรมป่าไม้จัดการขั้นเด็ดขาดหากพบมีการบุกรุก 
หรือมีการซ้ือขาย เปลี่ยนมือ หวังแก้ปัญหาท่ีดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

นครราชสีมา : แล้งหนักในรอบ ๕๐ ปี ล าปราสาทโคราชแห้งขอด
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

มหาวิทยาลัยพะเยาคุมเข้มมาตรการไฟป่า จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมดูแล
ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมรณรงค์งดการเผาอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. ชัชวาล ชัยวงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
กล่าวว่า ช่วงหน้าแล้งของทุกปี มหาวิทยาลัยพะเยามักเกิดปัญหาไฟป่าที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งต่อระบบ
นิเวศน์ ปัญหาทางด้านสภาพอากาศ ตลอดจนปัญหาด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงด้าเนินการตามประกาศ
ของ จ. พะเยา คือมาตรการการเฝ้าระวังการเผาป่า ซึ่งในช่วงผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การงด
เผาป่า พร้อมเชิญชวนประชาชนในพ้ืนที่ช่วยสอดส่องดูแล และเฝ้าระวังการเกิดเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนที่เข้ามาหาของป่าในมหาวิทยาลัยให้ทราบถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
บทลงโทษของจังหวัดอย่างเครงคัด ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟป่า มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับความร่วมมือที่ ดี
จากเครือข่ายด้านการดับไฟป่า เช่น หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต้าบลแม่กา ป่าไม้จังหวัด ผู้น้าชุมชน
ท้องถิ่นในเขตเทศบาลต้าบลแม่กา และอาสาสมัครในท้องถิ่น ปัจจุบันหากเกิดเหตุไฟป่า ทางมหาวิทยาลัย
พะเยา จะด้าเนินตามข้ันตอน ดังนี้

๑. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเกิดเหตุไฟไหม้ป่า และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ดับไฟป่าล่วงหน้า ตลอด
ระยะเวลา ๔ เดือน (ม.ค. - เม.ย. ๖๓) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. แจ้งประสานงานผ่านโทรศัพท์ และวิทยุสื่อสาร Line ไปยังหน่วยดับไปป่ามหาวิทยาลัย กองอาคาร
สถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

๓. ประสานงานทีมดับไฟป่ามหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือน้าก้าลังพล และเครื่องมือ รวมถึงรถดับเพลิงไปยัง
ที่เกิดเหตุ ระหว่างนี้จะมีหน่วยล่วงหน้าเข้าพ้ืนที่ เพ่ือแจ้งพิกัด และรายงานระดับความรุนแรง ตลอดจนระยะทาง
ของแหล่งเกิดเหตุ

๔. เมื่อดับไฟป่าเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังกองอาคารสถานที่ เพ่ือจัดท้ารายงาน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ให้ผู้บริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประชาคมในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพ้ืนที่รับทราบ พร้อมจัดสวัสดิการส้าหรับผู้ช่วยดับไฟป่า และดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินผล
การท้างานและความเสี่ยง วางแผนกลยุทธ์ เพ่ือเตรียมรับมือการเกิดไฟป่าในคราวต่อไป

(มีต่อ)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

มหาวิทยาลัยพะเยาคุมเข้มมาตรการไฟป่า จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมดูแล
ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมรณรงค์งดการเผาอย่างเคร่งครัด (ต่อ)

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยายังกล่าวอีกว่า การด้าเนินการระยะต่อไป ทางมหาวิทยาลัยพะเยา
จะเชิญชวนบุคลากร ประชาชนรอบๆ มหาวิทยาลัย ตลอดจนนิสิตจิตอาสาร่วมกันจัดท้าแนวกันไฟในพ้ืนที่
โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็นแนวกันไฟชั้นนอกและแนวกันไฟชั้นใน แต่ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการ
ด้าเนินการท้าแนวกันไฟมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดตารางเวรยาม และกองก้าลังการเฝ้าระวังการเผาป่า บริเวณจุด
เสี่ยงที่เป็นพื้นที่เปิด และมีทางเข้าออกจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนทุกจุดในช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย. ๖๓ และรณรงค์
จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และการลักลอบเผาป่า ให้ประชาชนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะชุมชนรอบมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังจัดให้มีการฝึกซ้อม และอบรมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ให้มี
ความรู้ ความช้านาญและทักษะในการดับเพลิง และการดูแลสุขภาพอนามัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อีกด้วย

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200411142105680)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมก าชับกรมปา่ไมจั้ดการขั้นเด็ดขาด
หากพบมีการบุกรุก หรือมีการซื้อขาย เปลี่ยนมือ หวังแก้ปัญหาที่ดินในพ้ืนทีป่่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึง
การแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ม่อนแจ่มและพ้ืนที่ใกล้เคียงใน ต. โป่งแยง และ ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ว่า
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ภายใต้กองอ้านวยการแก้ไขปัญหาที่ดินในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ม่อนแจ่ม และ
พ้ืนที่ ใกล้ เคี ยง ได้ด้ า เนิ นการส้ ารวจคั ดกรองสถานบริการนั กท่อง เที่ ยวแล้ ว ๑๑๖ ราย เนื้ อที่
ประมาณ ๓๖๓ ไร่ โดยแจ้งความด้าเนินคดีแล้ว ๒๙ คดี มีพ้ืนที่เสียหายกว่า ๑๐๓ ไร่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจ
พบมีการยึดถือครอบครองพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ส้าคัญพบว่ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือ
และบางรายมีการขยายพ้ืนที่ ครอบครองการใช้ ประโยชน์ เ พ่ิมเติม ซึ่ งรัฐมนตรีว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก้าชับให้กรมป่าไม้เร่งส้ารวจ หากพบมีการบุกรุกขยายพ้ืนที่ หรือมี
พฤติการณ์ซื้อขายเปลี่ยนมือ หรือประกาศขายที่ดินในพ้ืนที่ป่าให้ด้าเนินการขั้นเด็ดขาด พร้อมทั้งแจ้งความ
ด้าเนินคดีทั้งแพ่งและอาญาให้ถึงที่สุด โดยเฉพาะการติดตามคดีท่ีด้าเนินการแล้ว และเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่
ผิดกฎหมายออกโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังเน้นย้้าให้
ตรวจตราพื้นที่ ห้ามมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมอีกเป็นอันขาด หากพบต้องด้าเนินคดีให้ถึงที่สุด และให้ร่วมกันวาง
แผนการฟื้นฟพ้ืูนที่ที่ตรวจยึดตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงความคืบหน้าการด้าเนินคดีกรณี “ไร่นาย” ว่า ส้านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ได้ด้าเนินคดีทางกฎหมายแล้ว เนื่องจากเดิมเป็นแปลงที่ท้ากิน แล้วได้ขายต่อให้นายทุน
เพ่ือสร้างเป็นรีสอร์ท โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก้าชับให้ด้าเนินคดี
ตามกฎหมายรีสอร์ทที่รุกล้้าพ้ืนที่ป่าทั้งหมด เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ม่อนแจ่มให้เบ็ดเสร็จและเด็ดขาด ในส่วนของ
รายที่ด้าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เกินความจ้าเป็นและ
ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงฯ รวมทั้งให้พิจารณาน้าพ้ืนที่ดังกล่าวปรับปรุงแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือฟ้ืนคืนพ้ืนที่สีเขียวให้กับมอนแจ่ม

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200411093125584)
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วาตภัยพายุหมุนพัดถลม่ จ. พังงา

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดวาตภัยพายุหมุนฤดูแล้งพัดถล่มบ้านเรือนประชาชน 
สวนยางพารา สวนผลไม้ จนเกิดความเสียหายเป็นจ้านวนมาก ในพ้ืนที่บ้านบางกุ่ม หมู่ที่ ๑ ต. กะปง อ. กะปง 
จ. พังงา เมื่อช่วงค่้าวานนี้ ท้าให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ๓๗ หลังคาเรือน ที่บ้านเลขที่ ๔๒/๕ 
หมู่ที่ ๑ หลังคาบ้านยุบเสียหายเกือบทั้งหมด นายเอกลักษณ์ ปานะ เจ้าของบ้านเล่าว่า ช่วงเกิดเหตุอยู่ในบ้าน
กับภรรยาและลูก ๔ คน มีเสียงลมพายุพัดกระโชกแรง ท้องฟ้าแปรปรวน ก่อนฝนตก จากนั้นได้ยินเสียง
ต้นยางพาราในสวนข้างบ้านหักโค่น ด้วยความกลัวจึงพาลูกเมียหลบเข้าไปนอนใต้เตียงภายในบ้าน สัก พัก
มีเสียงต้นไม้โค่นทับหลังคาบ้านยุบลงมาบนเตียงนอนเสียงดังสนั่น เมื่อลมสงบจึงคลานกันออกมา

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/5e918d20e3f8e40af142c904)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แล้งหนักในรอบ ๕๐ ปี ล าปราสาทโคราชแห้งขอด

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา 
ขยายพ้ืนที่ออกไปมากขึ้น ล่าสุด ปริมาณน้้าภายในล้าปราสาท ต. เมืองปราสาท อ. โนนสูง น้้าแห้งขอด
จนสันดินทรายโผล่ บางช่วง โค - กระบือสามารถเดินข้ามไปมาได้ นายระพิณ ชาญประโคน อายุ ๔๖ ปี 
ชาวบ้านปราสาท หมู่ที่ ๗ ต. เมืองปราสาท บอกว่า ปกติปริมาณน้้าในล้าปราสาท ซึ่งเป็นคลองน้้าสายหลัก
ของพ้ืนที่ที่รองรับน้้าจากอ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกร ต. บัลลังก์ อ. โนนไทย มากักเก็บไว้ให้ชาวบ้านได้ใช้ ปีนี้กลับ
ไมม่ีน้้าเหลืออยู่เลย เนื่องจากปริมาณน้้าฝนตกลงมาน้อยมาก ท้าให้ไม่มีน้้าไหลลงอ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกร ซึ่งเป็น
ต้นน้้า จึงส่งผลกระทบท้าให้น้้าที่ไหลมายังล้าปราสาท อ. โนนสูง น้อยมาก และขณะนี้แห้งขอดจนหมด
ไม่สามารถสูบน้้าขึ้นมาใช้อุปโภค – บริโภคได้ ซึ่งปริมาณน้้าในล้าปราสาทแห่งนี้ ไม่เคยแห้งขอดมานานกว่า 
๕๐ ปีแล้ว ชาวบ้านใน ต. เมืองปราสาท จ้านวน ๓ หมู่บ้าน ๒๕๐ หลังคาเรือน ได้รับความเดือดร้อน 
อย่างหนัก หากไม่มีฝนตกลงมาเติมน้้าให้ล้าปราสาทภายใน ๒ - ๓ สัปดาห์นี้ น้้าที่ชาวบ้านกักเก็บไว้
ในครัวเรือนจะไม่เหลือใช้อย่างแน่นอน วอนภาครัฐเร่งให้การช่วยเหลือ ก่อนที่จะขาดน้้าใช้ในระยะยาว 
ซ่ึงตอนนี้โค – กระบือ และสัตว์เลี้ยงก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_644388)


