
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA ๑ รายการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่ : ไฟป่าดอยสุเทพวิกฤตหนัก 
(ข้อมูล : สนุกดอทคอมออนไลน์)

ระนอง : รมว. ทส. เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินชุมชนเมืองระนอง
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

เชียงใหม่ : ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพ่ิมปริมาณน  าในอ่างเก็บน  า
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ. เชียงใหม่ (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน)์

ชลบุรี : ชุดพยัคฆ์ไพร - พญาเสือ ประสานดีเอสไอ จัดการกลุ่มทุนรุกป่าเขาเรอ จ. ชลบุรี
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการเพิ่มปริมาณน  าในอ่างเก็บน  า
เข่ือนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผู้อ้านวยการกลุ่มงาน
ประสานการติดตามตรวจสอบ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงตรวจสอบพ้ืนที่ เพ่ือประกอบการ
พิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเพ่ิมปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
จ. เชียงใหม่ โดยนายจิตะพล รอดพลอย ผู้อ้านวยการส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑
ส้านักพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ และ 
บรรยายสรุปการก่อสร้างโครงการเพ่ิมปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ . เชียงใหม่ 
ณ ห้องประชุมส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ ต. สันโป่ง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ จากนั้น
ผู้อ้านวยการกลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม น้าทีมเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ดูงานก่อสร้างก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้้าช่วงแม่แตง - แม่งัด และ
อุโมงค์ส่งน้้าช่วงแม่งัด - แม่กวง โครงการเพ่ิมปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
จ. เชียงใหม่

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.com/n/141945)

https://siamrath.co.th/files/styles/750/public/img/20200326/f92246301e4329cdcd15712257e31bf185e53ccf7efca52afa06fc1c25a65bcb.jpg?itok=AriJbWa2


๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟป่าดอยสุเทพวิกฤตหนัก

เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุยยังวิกฤติหนัก 
โหมลุกลามเขตรอยต่อ ๒ อ้าเภอ แม้ระดมก้าลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า แต่ไฟป่ายังขยายวงกว้าง 
ท้าให้ค่า PM2.5 ในตัวเมืองพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ ๑,๐๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ชาวบ้านเรียกร้อง
ให้น้าเฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบินมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับก้าลังภาคพ้ืนดิน ก่อนที่จะลุกลาม
เข้าพ้ืนที่ส้าคัญหลายแห่ง ทั้งวัด พระต้าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และพ้ืนที่ชุมชนบนยอดดอย 
ล่าสุด ทางจังหวัด เตรียมประสานเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม 
และเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ๓ ล้ามาช่วยดับไฟป่า สถานการณ์ไฟป่าที่ดอยสุเทพ ยังขยายวงกว้าง
ต่อเนื่องมาหลายวันติดต่อกัน แม้ว่าก้าลังเจ้าหน้าที่ทางภาคพ้ืนดิน และชาวบ้านช่วยกันเข้าไปดับไฟป่า
กันตลอดทั้งวันทั้งคืน แต่ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้ แม้ว่าบางจุดจะดับลง แต่กลับมาปะทุขึ้นมา 
ขณะที่ภาพถ่ายจากกลุ่มโดรนจิตอาสาพบว่า เกิดไฟป่าลุกลามต่อเนื่องถึงด้านหลังวัดดอยค้า 
จนเกิดภาพเปลวไฟโอบล้อมด้านหลังวัดพระธาตุดอยค้า และด้านหน้าคือ ตัวเมือง เชียงใหม่
ที่อยู่ด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุยที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเกือบ 
๑ สัปดาห์พบว่า ควันไฟจากไฟป่าลอยเข้ามาสะสมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแอ่งกระทะ 
จนค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับวิกฤติ

ที่มา: สนุกดอทคอมออนไลน์
(https://sanook.com/news/8063154)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.sanook.com/news/region/&psig=AOvVaw3_s98IIgyF42fXi2neQ3A8&ust=1585289879462000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiF6M-_t-gCFQAAAAAdAAAAABAD


๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชุดพยัคฆ์ไพร - พญาเสือ ประสานดีเอสไอ จัดการกลุ่มทุนรุกป่าเขาเรอ จ. ชลบุรี

เมื่อวันที่  ๒๖ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ 
พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่พบว่า กลุ่มทุน และผู้มีอิทธิพลบุกรุกยึดถือครองท้าประโยชน์ในที่ดินเขตพ้ืนที่
ทรงสงวน ป่าเขาเรอ หมู่ ๗ ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี ตามพระบรมราชโองการ 
พุทธศักราช ๒๔๖๕ ที่กองทัพเรือมอบให้กรมป่าไม้เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือท้าโครงการปลูกฟ้ืนฟูป่า
ในพ้ืนที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา และพ้ืนที่ทรงสงวน ในปี ๒๕๔๘ ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) 
ได้ยื่นขออนุญาตจับจองที่ดินในเขตทรงสงวนต่อฐานทัพเรือสัตหีบ และกองทัพเรือได้พิจารณาอนุญาต
ให้ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จับจอง
ท้าประโยชน์ที่ดินในเขตทรงสงวนบริเวณป่าเขาเรอ ๑,๘๗๓ ไร่ ตามใบอนุญาตออกตามความ
ในพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช 
๒๔๖๕ ที่ กห. ๐๕๐๐/๑๐๔๖ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ และเป็นพ้ืนที่ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ 
๒๔๘๔ ขณะที่ เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมด้าเนินคดีกับกลุ่มทุนผู้มีอิทธิพลแล้วถึง ๕ คดี แต่กลุ่มทุนฝ่าฝืน
เข้าท้าประโยชน์ต่อเนื่องอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยคดีแรกเข้าจับกุมเมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๐
ผู้ต้องหา ๑ คน พร้อมรถแบคโฮ ๒ คัน ตรวจยึดพื้นที่ ๖ ไร่เศษ

คดีท่ี ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๑ ตรวจยึดพื้นที่ ๔๑ ไร่เศษ โดยเป็นพื้นที่ป่าและภูเขา ๓๙ ไร่เศษ

คดีท่ี ๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค. ๖๑ ตรวจยึดพื้นที่ ๑ งานเศษ ซึ่งคดีดังกล่าวอัยการสั่งไม่ฟ้อง

คดีท่ี ๔ เมื่อ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ ตรวจยึดพื้นที่ ๑ งานเศษ

คดีท่ี ๕ เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๒ ตรวจยึดพื้นที่ ๒๘ ไร่เศษ

(ต่อ)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชุดพยัคฆ์ไพร - พญาเสือ ประสานดีเอสไอ จัดการกลุ่มทุนรุกป่าเขาเรอ จ. ชลบุรี (ต่อ)

จากการตรวจสอบพ้ืนที่ เกิดเหตุพบว่า มีการน้าเครื่องจักรหนักย้ายต้นไม้ขนาด ใหญ่
ทีก่ีดขวางทางขึ้นลง เจ้าหน้าที่ด้าเนินการลงบันทึกประจ้าวันไว้เป็นหลักฐาน และให้ส้านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ร่วมกับส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี ) น้าก้าลังเจ้าหน้าที่
เข้าควบคุมพ้ืนที่ เพ่ือมิให้มีการเข้าใช้ประโยชน์พ้ืนที่ หรือมีการบุกรุกเพ่ิมเติม ขณะเดียวกัน จากการ
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการน้าเอกสารการครอบครองที่ดิน 
(ส.ค. ๑) เลขที่ ๒๔๔ และ ๒๔๕ หมู่ ๗ ต. นาจอมเทียน อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี มาขอออกโฉนด 
โดยการเดินส้ารวจ และการน้าไปออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทับซ้อน พ้ืนที่
ของโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ ๒๔๘๔
โดยให้ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๒ (ศรีราชา) แจ้งให้ฐานทัพเรือสัตหีบตรวจสอบการอนุญาตจับจอง
ตามกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naena.com/local/481770)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รมว. ทส. เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาทีด่ินชุมชนเมืองระนอง

เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาความเดือนร้อนของชาวระนองที่อยู่อาศัย 
และท้าประโยชน์ในที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง บริเวณพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 
(อบจ. ระนอง) และเทศบาลเมืองระนองขอใช้ประโยชน์เดิม จากกรมป่าไม้รวม ๓ แปลง 
เนื้อที่ ๔๘๔ ไร่ แต่หนังสืออนุญาตได้หมดอายุลงตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ปี ๒๕๔๐ และปี ๒๕๕๙ และ
ไม่สามารถขอต่ออายุหนังสืออนุญาตได้ ท้าให้ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวกลายเป็นผู้บุกรุกป่า ไม่
สามารถท้านิติกรรมใดๆ ก่อให้เกิดความเดือดร้อน และส่งผลต่อการด้ารงชีวิตของประชาชน 
จึ ง เรี ยกร้อง ให้หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องเข้ ามาแก้ ไขปัญหาความเดือดร้ อนของชาว ระนอง 
นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
พร้อมนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ประชุมหารือร่วมกับ
นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น้าท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียกว่า ๑๐๐ คน เพ่ือหาแนวทางการด้าเนินการ
เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย (บางส่วน) เพ่ือส่งมอบพ้ืนที่
ให้แก่กรมธนารักษ์น้าไปบริหารจัดการตามระเบียบ

(ต่อ)
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๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รมว. ทส. เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาทีด่ินชุมชนเมืองระนอง (ต่อ)

พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย และเป็นพ้ืนที่
ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี ปัจจุบัน ทช. เป็นผู้รับผิดชอบแทนกรมป่าไม้ ตั้งอยู่ในท้องที่ 
ต. บางริ้น และ ต. เขานิเวศน์ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง เดิมเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลนเสื่อมสภาพ
ทีผ่่านการท้าเหมืองแร่มาก่อน โดยในปี ๒๕๓๕ อบจ. ระนอง ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้น้าที่ดิน
ไปจัดสรรให้ราษฎรเช่าอยู่อาศัย และจัดให้เป็นย่านการค้าอุตสาหกรรม เนื้อที่ ๒๔๒ ไร่ ๒ งาน 
และปี ๒๕๒๙ ได้รับอนุญาตเพ่ิมอีก ๒๒๔ ไร่ ส่วนเทศบาลเมืองระนองได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ 
เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ชุมชนเมืองเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ นับตั้งแต่
ปี ๒๕๔๐ เป็นต้นมา อบจ. ระนองพยายามขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามไม่ให้อนุญาตใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าชายเลนทุกกรณี แต่ยังไม่เป็นผล เนื่องจากติดเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าปลูกป่าทดแทน 
๒๐ เท่าของพ้ืนที่ขอใช้ประโยชน์ ซึ่ง อบจ. ระนอง มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะด้าเนินการได้

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ
ในพ้ืนที่ จ. ระนอง พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดของราษฎรที่อยู่อาศัย และท้าประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าชายเลนที่หนังสืออนุญาตหมดอายุ จึง ได้สั่งการให้ ทส. พิจารณาด้าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของชาวระนอง ขณะนั้น ทส. แต่งตั้งคณะท้างานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ป่าชายเลนชุมชนเมือง จ. ระนองขึ้น โดยมีอธิบดี ทช. และผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธาน 
คณะท้างานฯ ดังกล่าวมีมติเห็นชอบให้ด้าเนินการการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ และส่งมอบ
ให้กระทรวงการคลังด้าเนินการบริหารจัดการตามกฎหมาย ส้าหรับข้อระเบียบกฎหมายที่ติดขัด 
ให้ทช. ไปหารือร่วมกับกรมธนารักษ์ต่อไป

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://khaosod.co.th/around-thailand/news_3826118)


