
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

หนองคาย : ตลิ่งล าน  าสวยทรุดต่อเนื่องอีกหลายจุด
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

กระบี่ : ฝูงปลากะพงข้างเหลืองแหวกว่ายตามแนวปะการังน  าลึก
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

นครราชสีมา : ทุกข์ชาวบ้านผักตบชวาวัชพืชกองมหาศาลขวางทางน  า
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

กาญจนบุรี : ยอมรื อแล้ว กระท่อมริมธาร ๑๔ หลัง รุกพื นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝูงปลากะพงข้างเหลืองแหวกว่ายตามแนวปะการังน  าลกึ

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความอุดมสมบูรณ์ของใต้ท้องทะเลที่เกาะบิดะนอก 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๓ ด้าน้้าส้ารวจแนวปะการังน้้าลึก เพ่ือป้องกัน
ปราบปรามการลักลอบดักจับสัตว์น้้า และปลาสวยงามในจุดด้าน้้าลึกหมู่เกาะพีพี จ . กระบี่ 
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช พบฝูงปลากะพงข้างเหลือง กะพงเหลืองตาโต ปลาสากบั้ ง 
และปลาสากหางด้าแหวกว่ายหาอาหารกินตามแนวปะการังน้้าลึก แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ของใต้ท้องทะเล จ. กระบี่ ปลากะพงข้างเหลืองมีลักษณะหัวโต ตาโต ล้าตัวเรียวยาว สีเหลืองอ่อน
สวยงาม มีเส้นสีส้ม หรือสีน้้าตาลข้างล้าตัว 

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/206159)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทุกข์ชาวบ้านผักตบชวาวัชพืชกองมหาศาลขวางทางน  า

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกติดต่อกันหลายวันบริเวณฝายเก็บน้้า
บ้านธารละหลอด ต. ธารละหลอด อ. พิมาย จ. นครราชสีมา ท้าให้ปริมาณน้้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนล้นฝายเก็บน้้า ขณะเดียวกัน ผักตบชวา และวัชพืชชนิดต่างๆ เจริญเติบโตปกคลุมผิวน้้า
อย่างรวดเร็วจนกีดขวางทางน้้า สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพ้ืนที่ เนื่องจากผักตบชวา
และวัชพืชไหลลงมารวมกันอยู่บริเวณด้านหน้าของฝายเก็บน้้า ท้าให้น้้าไม่ระบาย เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่า
จากการทับถมกันของวัชพืช ท้าให้ปริมาณน้้าที่อยู่ต้นน้้าไหลช้าลง สร้างความเดือดร้อนอย่างหนัก 
แม้ชาวบ้านช่วยกันก้าจัดผักตบชวา และวัชพืชขึ้นจากผิวน้้า แต่ยังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
เต็มผิวน้้า ก้าจัดเท่าไรก็ไม่หมด 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_773814)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตลิ่งล าน  าสวยทรุดตอ่เนื่องอีกหลายจุด

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลิ่งริมล้าห้วยสวย ล้าห้วยสาขาของแม่น้้าโขง 
มีต้นก้าเนิดมาจาก จ. อุดรธานี เป็นเส้นกั้นระหว่างต้าบลบ้านเดื่อ อ. เมืองหนองคาย กับ ต. วัดหลวง 
อ. โพนพิสัย จ. หนองคายพังทลาย โดยเฉพาะบริเวณบ้านปากสวย หมู่ ๑๓ ต. วัดหลวง มีวัด
และบ้านเรือนของประชาชน ตลิ่งพังเสียหายเป็นแนวยาวเกือบ ๑๐๐ ม. ทรุดตัวลึกประมาณ ๑๐ ม. 
ยังมีตลิ่ งของล้าห้วยสวยพังอีกหลายจุด ทั้ งในเขตบ้านปากสวย ต . วัดหลวง อ. โพนพิสัย 
และ อ. เมืองหนองคาย อยู่ในเขตที่มีบ้านเรือนประชาชน และเขตพื้นที่การเกษตรเป็นระยะทาง
ยาวกว่า ๒ กม. ตลิ่งล้าห้วยสวยเริ่มพังทลายหนักในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

นายยอดชาย ศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓ บ้านปากสวย ต. วัดหลวง อ. โพนพิสัยกล่าวว่า 
ชาวบ้านปากสวยเดือดร้อนจากตลิ่งล้าห้วยสวยพังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ผู้น้าชุมชน
ท้าหนังสืออย่างเป็นทางการรายงานความเดือดร้อนของประชาชนไปตามล้าดับขั้นตอน มีทั้งบ้านเรือน
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และมีพ้ืนที่การเกษตรที่เสียหายจากตลิ่งพัง เฉพาะพ้ืนที่ การเกษตร
ของบ้านปากสวย โดยเฉพาะในจุดท่ีล้าห้วยสวยเชื่อมกับแม่น้้าโขง พังเสียหายไปแล้วกว่า ๒๐ ไร่ 

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/206162)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ยอมรื อแล้ว กระท่อมริมธาร ๑๔ หลัง รุกพื นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ จ้านงสิริศักดิ์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) สั่งการให้นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม 
และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด้าเนินการรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้าง ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ ด้าเนินการกับกลุ่มนายทุน
ผู้บุกรุกป่าอย่างเด็ดขาด และน้าพ้ืนที่ที่ยึดคืนมาฟ้ืนฟูสภาพให้กลับมาเป็นผืนป่าดั้งเดิม ได้รับรายงาน
จากนายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมว่า เจ้าของรีสอร์ท “กระท่อมริมธาร” 
ยินยอมที่จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้ง ๑๔ หลังแล้ว เริ่มด้าเนินการรื้อถอนบ้านพักตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ย. 
เป็นต้นมา โดยรื้อถอนเสร็จไปแล้วจ้านวน ๕ หลังจากทั้งหมด ๑๔ หลัง ส่วนที่เหลือจ้านวน ๙ หลัง
ผู้ประกอบการทยอยรื้อถอนแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. นี้ จากนั้น เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ 
โดยอุทยานแห่งชาติเขาแหลมน้าพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกจ้านวน ๒ ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวา มาด้าเนินการ
ฟ้ืนฟใูห้กลับมาเป็นผืนป่าดั้งเดิม 

(ต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ยอมรื อแล้ว กระท่อมริมธาร ๑๔ หลัง รุกพื นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (ต่อ)

พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีโทษรุนแรง โดยเฉพาะมาตรา ๓๕ (๒) 
ทีร่ะบุว่า ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ (๒) ต้องระวางโทษจ้าคุกตั้งแต่ 
๑ - ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง 
ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่ พ.ร.บ. 
ฉบับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมีที่อยู่อาศัย และมีที่ท้ากินตั้งแต่ดั้งเดิม นายเทวินทร์ มีทรัพย์ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมกล่าวว่า ถือเป็นเรื่องดีที่ทางผู้ประกอบการยินยอมที่จะด้าเนินการ
รื้อถอนด้วยตนเอง เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่รัฐเป็นค่ารื้อถอน อีกทั้งทรัพย์สินที่รื้อถอนออกไป
ผู้ประกอบการยังสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถน้าไปประมูลเพ่ือน้าเงิน
มาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนด้วย ส่วนเรื่องของคดีก็ด้าเนินการไปตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/518932)


