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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗

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

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

เชียงใหม่ : ๒ เขื่อนเชยีงใหม่ แมงั่ด - แม่กวง จ่อวิกฤติ
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน)์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

เพชรบุรี : ห้ามให้อาหารสัตว์ป่า หวั่นพฤติกรรมดุร้าย เกิดอันตราย
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

นครราชสีมา : ป่าไม้ประสานต ารวจล่าแก๊งลักไม้ของกลางเขาภูหลวง เกิดเหตุยิงปะทะเดือด
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)
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๒ เขื่อนเชียงใหม่ แม่งัด - แม่กวง จ่อวิกฤติ

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา กล่าวว่า โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้รับ
ความอนุ เคราะห์จาก นายประเวศน์  โปธิตา นายกเทศบาลต้าบลออนใต้  นายธนพัฒ พาธุระ 
นายสมาทานทิพย์ สานุวิตร์ จากมูลนิธิเสียงสมานทิพย์ และกลุ่มผู้ใช้น้้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ร่วมกันท้า
กิจกรรมเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับบริเวณเขื่อนแม่กวงฯ โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจุลินทรีย์ผสมกับน้้า 
แล้วฉีดพ่นในบริเวณเขื่อนต้ังแต่เขื่อนฝั่งขวา จนถึงสะพานแขวนบริเวณเขื่อนฝั่งซ้าย ความยาวทั้งสิ้น ๖,๐๐๐
เมตร เพื่อสร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่รับน้้าของเขื่อน และสร้างโอกาสในการเกิดฝนในพื้นที่ หลังการท้า
กิจกรรมร่วมกัน ได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อสรุปแนวทางในการบริหารจัดการน้้าในช่วงฤดูฝนที่จะมีการส่งน้้า
ให้แก่เกษตรกรในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ ที่ก้าลังจะมาถึงนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และเป็นไปตามนโยบายของกรมชลประทาน และรัฐบาลที่ได้มอบไว้ให้ 

นายเจนศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส้าหรับสถานการณ์น้้าในอ่างเก็บน้้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้้า
กักเก็บที่ ๗๒.๕๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๘% ของความจุ มีน้้าไหลเข้าอ่าง ๐.๓๖๕ ล้านลูกบาศก์
เมตร น้้าไหลออก ๐.๐๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ขึ้นกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่รับน้้า 
การส่งออกมีเพียงส่งน้้าสนับสนุนการอุปโภคบริโภคเท่านั้น ซึ่งเพียงพอแน่นอน ส่วนที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
ปัจจุบันมีปริมาณน้้ากักเก็บที่ ๕๒.๕๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๐% ของความจุ ปริมาณน้้าไหลเข้าอ่าง 
๐.๑๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตร น้้าไหลอก ๐.๐๑๕ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีแผนส่งน้้าพื้นที่โครงการแม่แฝก
- แม่งัดฯ ฤดูฝน ปี ๖๓ ๓๗.๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งให้แล้ว ๑.๐๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และมีแผนส่งน้้า
ส้าหรับการปลูกพืชฤดูฝน และสนับสนุนการผลิตน้้าประปา ปี ๖๓ รวม ๔ รอบเวรๆ ละ ๔ วัน ในแต่ละรอบ
เวรจะส่งน้้าผ่านคลองส่งน้้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา แต่ละฝั่งส่งในปริมาณ ๑.๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

(มีต่อ)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๒ เขื่อนเชียงใหม่ แม่งัด - แม่กวง จ่อวิกฤติ (ต่อ)

ทั้งนี้ นายเฉลิมเกียรติ อินทกนก ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แฝก - แม่งัดสมบูรณ์ชล 
ได้ก้าชับในประกาศการส่งน้้าของโครงการฯ ว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้้าทุกคน เคารพ
กติกา และยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยขอให้ใช้น้้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า หากพบว่าผู้ใด
ฝ่าฝืน หรือกระท้าการเกินขอบเขตที่ก้าหนดไว้ ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้้าและปรับปรุงระบบ
ชลประทานรับทราบ

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/168899)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ห้ามให้อาหารสัตว์ป่า หวั่นพฤติกรรมดุร้าย เกิดอันตราย

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แฟนเพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
Kaeng Krachan National Park ได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องราวพฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง 
ที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยว หรือบุคคลบางกลุ่มได้ให้อาหารสัตว์ป่าในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ โดยได้
โพสต์คลิปของช้างป่าที่ก้าลังกินอาหารที่มีคนมาวางไว้ริมถนน เจ้าหน้าที่จึงท้าการยิงปืนไล่ หวั่น
จะเกิดอันตรายกับรถที่สัญจรผ่านไปมา พร้อมทั้งระบุข้อความว่า “พฤติกรรมที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง 
การให้อาหารสัตว์ เป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ใช่กับสัตว์ป่าในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาตินะคะ ท่านอาจจะคิด
ว่าท่านรักสัตว์ เมตตาสัตว์ แต่นั่นคือการท้าให้สัตว์ป่าเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการหาอาหาร 
เมื่อเค้าได้รับอาหารจากผู้ที่เอามาให้เป็นประจ้า เขาจะไม่หาอาหารเอง แต่มาจะมารอจากข้างถนน
ที่เค้าเคยได้รับ และเมื่อเค้าไม่ได้อย่างที่ต้องการ เค้าก็จะมีพฤติกรรมที่ดุร้ายขึ้น ค้นรถที่สัญจรผ่าน
ไปมาเพื่อหาอาหาร และสุดท้ายก็จะเกิดปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าที่ไม่สามารถแก้ไขได้ พฤติกรรม
นี้นอกจากไม่ควรเอาอย่างแล้วยังผิดกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ กรุณารักษากฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะ” อย่างไรก็ตาม ภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ต่างก็มี
ชาวเน็ตร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจ้านวนมาก

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/784323)
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ป่าไม้ประสานต ารวจล่าแก๊งลกัไม้ของกลางเขาภูหลวง เกิดเหตุยิงปะทะเดือด

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ได้รับ
รายงานจาก นายชยุต วราพิริยะกุล หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้้าเขียว ว่าได้จับกุมผู้กระท้าผิด
แอบลักลอบเข้ามาขโมยไม้ของกลางภายในหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม. ๔ (เขาภูหลวง) โดยตนได้มอบหมายให้
นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ไปอ้านวยการติดตามผลการปฏิบัติงาน และขยายผล
การจับกุมด้าเนินคดี การปฏิบัติการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ประสานงานบูรณาการร่วมกับต้ารวจ น้าโดย 
พ.ต.อ. ประชุม แถมกลาง ผกก. สภ. อุดมทรัพย์ อ. วังน้้าเขียว จ. นครราชสีมา พร้อมด้วยก้าลังเจ้าหน้าที่
ซุ่มสกัดจับกลุ่มคนร้าย ภายหลังได้รับรายงานจากทางสายข่าวว่า มีกลุ่มคนจ้านวนหนึ่งได้แอบลักลอบเข้ามา
ขโมยไม้ของกลางที่เก็บรักษาไว้ในหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นม. ๔ (เขาภูหลวง) อ. วังน้้าเขียว จ. นครราชสีมา
โดยทางเจ้าหน้าที่ได้วางแผนปล่อยให้กลุ่มคนร้ายขนไม้ของกลางขึ้นรถกระบะปิกอัพสีขาว ทะเบียน ผต ๗๗๑๒ 
อุบลราชธานี และทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมก้าลังซุ่มดักรออยู่บริเวณทางออกหมู่บ้าน พร้อมทั้งใช้รถ ไถ
จอดขวางกั้นเพื่อไม่ให้กลุ่มคนร้ายเคลื่อนย้ายไม้ของกลางออกไปยังถนนสาย ๓๐๔ เมื่อกลุ่มคนร้ายขับรถมาถึง
จุดสกัดจับ และไม่สามารถขับรถต่อไปได้ เจ้าหน้าที่จึงเข้าแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้น เบื้องต้นพบไม้ของกลาง
บรรทุกอยู่เต็มท้ายกระบะโดยมีผ้าใบสีด้าคลุมปิดทับไว้อย่างมิดชิด โดยกลุ่มคนร้ายไม่ยอมให้ตรวจ ค้น
จนเกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่าง กลุ่มคนร้ายและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ ๒ ราย
มีคนร้ายได้รับบาดเจ็บบริเวณขา ๑ ราย จากการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ ส้าหรับผู้ต้องหาที่เหลืออาศัยความมืด
หลบหนีไปได้ จากการสอบถามของเจ้าหน้าที่เบื้องต้น ผู้ต้องหากล่าวว่า จะน้าไม้ของกลางที่แอบลักลอบ
น้าออกมาทั้งหมดเดินทางไปยัง อ. ช่องเม็ก จ. อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปที่
สภ. อุดมทรัพย์ เพื่อสอบสวนขยายผล และด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป

(มีต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ป่าไม้ประสานต ารวจลา่แก๊งลกัไม้ของกลางเขาภูหลวง เกิดเหตุยิงปะทะเดือด (ต่อ)

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ หากไม้ของกลางดังกล่าวได้ถูกขนย้าย
และน้าไปขาย ซึ่งไม้ทั้งหมดนั้นเป็นไม้พะยูงปริมาตรรวมกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้ก้าชับให้
เจ้าหน้าที่ที่ประจ้าหน่วยป้องกันรักษาป่าทั่วประเทศ จัดเวรยามเฝ้าระวังและตรวจสอบท้าบัญชีไม้ของกลาง
ที่จับกุมได้ เพื่อที่จะสามารถตรวจเช็คได้ตลอดเวลา และทางกรมป่าไม้ต้องขอขอบคุณรองผู้บัญชาการ
ต้ารวจภูธรภาค ๓ และ ผกก. สภ. อุดมทรัพย์ ส้าหรับความร่วมมือในการร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_4483692)


