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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA ๑  รายการ                               

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน  ๑  รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ

พิจิตร : แล้งต่อเนื่องท าต้นข้าว “ขาดน  า”
(ข้อมูล : เนช่ันออนไลน์)

เชียงใหม่ : รื อแล้วรีสอร์ท “ม่อนแจ่ม”
(ข้อมูล : เนช่ันออนไลน)์

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ขอนแก่น : กฟผ. เดินหน้าท า EIA หลังเวทีรับฟังความเห็นครั งที่ ๒ โครงการโรงไฟฟ้าน  าพองฉลุย
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

หนองคาย : ถุงขยะที่ไร้คนเก็บที่น  าตกธารทอง จ. หนองคาย ชาวบ้านในพื นที่วอนนกัท่องเท่ียว น าขยะมาก็ควรน าขยะกลับด้วย
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รื อแล้วรีสอร์ท “ม่อนแจ่ม”

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่
ตรวจสอบการรื้อถอนรีสอร์ทที่พัก ในพ้ืนที่ดอยม่อนแจ่ม หมู่ที่ ๑๑ ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
ที่มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน หลังจากกรมป่าไม้ได้มีการแจ้งความด าเนินคดีกับผู้ประกอบการ ที่มีการ
ท าผิดกฎหมายไปก่อนหน้านี้ ส าหรับข้อมูลจากการตรวจสอบของกรมป่าไม้พบว่า มีผู้ประกอบการ
ทีม่ีความผิดฐานรุกล้ าพื้นที่ป่าสงวน มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๙ ราย สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่พักทั้งหมด ๑๔๙ 
หลัง และทางกรมป่าไม้ได้มีการแจ้งความด าเนินคดีผู้ประกอบการทั้งหมดไปแล้ว ในความผิดตาม
พ.ร.บ. ป่าไม้สงวนแห่งชาติฯ และ พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา หลังจากนั้นศาล
จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีค าสั่งให้ทยอยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด รวมถึงให้น าป้ายประกาศของกรมป่าไม้ 
เข้าไปติดไว้เพ่ือเตรียมท าการรื้อถอน ทั้งนี้ส าหรับการรื้อถอนวันนี้ เจ้าหน้าที่จากส านักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ เชียงใหม่ ได้น าทีมงานช่างเข้ารื้อถอนผู้ประกอบการ ๑ ราย มีสิ่งปลูกสร้างเป็น
อาคารที่พักท้ังหมด ๘ หลัง และจากการส ารวจของผู้สื่อข่าวพบว่า ผู้ประกอบการรายดังกล่าว พ่ึงสร้าง
เสร็จได้ไมน่าน ก าลังจะเตรียมเปิดให้บริการ และยังไม่ได้ตั้งชื่อรีสอร์ท 

นายสุรินทร์ นทีไพรวัลย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ เปิดเผยว่า
ส่วนใหญ่รีสอร์ท หรือที่พักที่ถูกด าเนินคดี จะมีคนนอกพ้ืนที่เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ ซึ่งอาจมีการเช่า
หรือซื้อต่อจากชาวบ้านในพ้ืนที่ การที่เข้ามาท ากิจกรรมลักษณะดังกล่าว ถือว่ามีความผิดฐานรุกล้ า
ชัดเจน เพราะผู้ที่จะสามารถใช้พ้ืนที่เป็นรีสอร์ท หรือที่พักอาศัยจะต้องเป็นของคนในพ้ืนที่ เท่านั้น 
ผู้สื่อข่าวรายงานเพ่ิมเติมว่า ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้พบว่า ยังมีผู้ประกอบการอีก ๘๐ 
ราย ที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ว่าเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่

ที่มา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378784762)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แล้งต่อเนื่องท าต้นข้าว “ขาดน  า”

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งกักเก็บน้ าตามธรรมชาติ แห้งขอดลงในหลายพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ บ้านหนองไผ่ ต. บ้านบุ่ง อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร ซึ่งเป็นพ้ืนที่อยู่นอกเขตชลประทาน
โดยแหล่งน้ าในคลองสาธารณะไหลผ่านพ้ืนที่การเกษตร ปริมาณน้ าได้ลดแห้งลงอย่างต่อเนื่อง จนพ้ืนดิน
แตกระแหง และไม่เหลือน้ าในบ่อกักเก็บ ส่งผลให้ต้นข้าวของเกษตรกรที่ลงมือเพาะปลูกไว้ ต้องประสบ
ปัญหาต้นเหี่ยวเฉา เนื่องจากขาดน้ าฝนที่หยุดตกทิ้งช่วงมานาน ท าให้ต้นข้าวหยุดการเจริญเติบโต

จากการส ารวจ พบว่า ถึงแม้จะเข้าฤดูฝนและปริมาณฝนยังลดน้อยลง ส่งผลท าให้แหล่งน้ าที่กักเก็บ 
ยังคงแห้งขอดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่นอกเขตชลประทานใน อ. เมืองพิจิตร ตะพานหิน
วังทรายพูน ทับคล้อ และสากเหล็ก ที่มีพ้ืนที่ติดกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ ปริมาณน้ าตามแหล่งกักเก็บ ยังคง
มีปริมาณน้อย และส่งผลกระทบกับเกษตรกรท่ีลงมือเพาะปลูกขาดน้ าล่อเลี้ยงต้นข้าว

ที่มา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378784741)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กฟผ. เดินหน้าท า EIA หลังเวทีรับฟังความเห็นครั งท่ี ๒ โครงการโรงไฟฟ้าน  าพองฉลุย

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.ค. ๖๓ บริษัท คอนซัลแทนท์ 
ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ครั้งที่ ๒ ต่อการจัดท าร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในรายงาน EIA (Environmental Impact 
Assessment) โครงการโรงไฟฟ้าน้ าพองทดแทน โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอ าเภอน้ าพอง รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ และหน่วยงานต่างๆ ผู้น าชุมชน 
สถานศึกษา ผู้น าศาสนา องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น
รวมทั้งหมดจ านวน ๗๐๘ คน มีผู้แสดงความคิดเห็นด้วยวาจา จ านวน ๓๐ คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ อ. น้ าพอง ๔ ต าบล ได้แก่ ม่วงหวาน กุดน้ าใส สะอาด และน้ าพอง ชาว อ. อุบลรัตน์
๒ ต าบล ได้แก่ โคกสูง และบ้านดง รวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไป

นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โรงไฟฟ้าน้ าพองเดิมจะหมดอายุ
การใช้งาน จึงต้องถูกปลดออกจากระบบในปี ๖๘ กฟผ. จึงได้เตรียมก่อสร้างโครงการเพ่ือทดแทนโรงไฟฟ้า
น้ าพองเดิม ในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าปัจจุบัน ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า ใช้
เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาประเทศ ช่วยลดการน าเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ

นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ บริษัท คอลซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด 
บริษัทที่ปรึกษา กล่าวว่า ได้ให้ข้อมูล และมาตรการต่างๆ ในการดูแลโรงไฟฟ้า พร้อมเปิดให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมครบถ้วน 
โดยสิ่งที่ประชาชนยังมีความกังวล อาทิ การควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การดูแลแหล่งน้ า การใช้
เชื้อเพลิง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้ง ๒ เวทีนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการโรงไฟฟ้าน้ าพองทดแทนฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าเสนอ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาต่อไป

(มีต่อ) 



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กฟผ. เดินหน้าท า EIA หลังเวทีรับฟังความเห็นครั งที่ ๒ โครงการโรงไฟฟ้าน  าพองฉลุย (ต่อ)

นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. และบริษัท
ที่ปรึกษาจะรวบรวมความเห็นของทุกท่าน ไปพิจารณาปรับปรุงร่างรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมเหมาะสมกับประชาชน
ในพ้ืนที่ให้มากที่สุด โดยโรงไฟฟ้าน้ าพองทดแทน มีขนาดก าลังผลิตติดตั้งสูงสุด ๘๓๐ เมกะวัตต์ ต. กุดน้ าใส 
อ. น้ าพอง จ. ขอนแก่น ก่อสร้างทดแทนโรงไฟฟ้าน้ าพอง ชุดที่ ๑ - ๒ ในปัจจุบัน ซึ่งจะถูกปลดออกจาก
ระบบ  ใน ปี  ๖ ๘  เ นื่ อ ง จ ากหมดอายุ ก า ร ใ ช้ ง า น  เ พ่ื อ รั กษ าคว ามมั่ น ค งขอ ง ร ะบบ ไฟ ฟ้ า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขาดหายไป และรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ที่ได้ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ .ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ 
(PDP2018) โดยโรงไฟฟ้าน้ าพองทดแทน มีก าหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี ๖๘

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/business/detail/9630000071364)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ถุงขยะที่ไร้คนเก็บที่น  าตกธารทอง จ. หนองคาย ชาวบ้านในพื นที่วอนนักท่องเที่ยว น าขยะมาก็ควรน าขยะกลับด้วย

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณจุดรวมขยะ ๒ จุด คือ จุดใต้สะพานและ
จุดเหนือสะพานห้วยธารทอง ในสวนรุกขชาติน้ าตกธารทอง ต. ผาตั้ง อ. สังคม จ. หนองคาย ซึ่งเป็น
น้ าตกชื่อดังของ จ. หนองคาย ชาวบ้านได้แจ้งว่า พบถุงขยะน ามากองรวมกันไว้ตั้งแต่วันเสาร์ (๑๑ ก.ค.) 
ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาเก็บ และเกรงว่าจะส่งผลต่อการท่องเที่ยว โดยขยะส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป และ
กล่องโฟมใส่อาหาร รวมทั้งขวดสุรา ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ า
จ านวนมาก โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการจัดเก็บหรือขนย้ายไปทิ้ง จนท าให้บรรยากาศ
และทัศนียภาพของน้ าตกธารทองอันลือชื่อสูญเสียไป

ทั้งนี้ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติน้ าตกธารทอง และชาวบ้าน ทราบว่า หน่วยงาน
ที่ต้องมาจัดเก็บขยะคือ องค์การบริหารส่วนต าบลผาตั้ง และจะมาเก็บในวันจันทร์ จึงน าขยะมากอง
รวมกันไว้ โดยชาวบ้านกังวลและเป็นห่วงนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ าที่น้ าตกธารทองจะติดเชื้อโรค เพราะจุด
ที่น าถุงขยะมากองรวมกันอยู่เหนือน้ าตก เมื่อมีฝนตกลงมาก็จะไหลผ่านกองขยะชะล้างเชื้อโรคต่างๆ ลงสู่
น้ าตกธารทองอย่างแน่นอน จึงอยากให้มีการบริหารจัดการขยะรอบพื้นที่ทุกวัน ไม่ใช่น ามากองรวมไว้
แบบนี้ อีกทั้งอยากให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่น้ าตกธารทอง เมื่อน าขยะเข้าพ้ืนที่ก็ควรเก็บ
กลับไปด้วย เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและความสะอาดบริเวณน้ าตกธารทอง ส าหรับสวนรุกขชาติ
น้ าตกธารทอง ต. ผาตั้ง อ. สังคม จ. หนองคาย สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลาดเนินเขาลงทางทิศเหนือสู่แม่น้ าโขง
มีล าห้วยไซงัวไหลผ่าน ก่อเกิดเป็นน้ าตกธารทองก่อนไหลลงสู่แม่น้ าโขง

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/169047)


