
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๒ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สงขลา : ต ารวจขอศาลออกหมายจับเจ้าหน้าท่ีขโมยนอแรดมูลค่า ๑ ล้าน
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ขอนแก่น : สถานการณ์ล าน  าพองเร่ิมดีขึ น
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

กาญจนบุรี : ยอมรื อบ้านพักพัสสาพาฎา รีสอร์ต ๑๗ หลัง รุกอุทยานฯ เขาแหลม 
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

กทม. : กรมควบคุมมลพิษตั งศูนย์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ต ารวจขอศาลออกหมายจับเจ้าหน้าที่ขโมยนอแรดมูลค่า ๑ ล้าน

เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต ารวจ สภ. คอหงส์รวบรวมพยานหลักฐาน
เพ่ือขอศาลอนุมัติหมายจับอดีตเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลา ๑ ใน ๒ คนที่แอบน าเอกสารเท็จไปเบิก
นอแรดขาว ๒ นอที่ถูกเก็บไว้ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในข้อหาลักทรัพย์
ที่ใช้หรือมีไว้เพ่ือสาธารณประโยชน์ มีโทษจ าคุก ๑ ปี – ๕ ปี การขโมยนอแรดของสวนสัตว์สงขลา 
เนื่องจากแรดขาว ๑ ตัวตายลงในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สวนสัตว์สงขลาตัดนอแรดทั้ง ๒ นอ 
คือ นอแหลม ๑ นอ กับนอทู่ที่ อยู่ภายในต้องผ่าออกมา และเก็บไว้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ. สงขลา

จากข้อมูลของสวนสัตว์สงขลาพบว่า เจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาน าเอกสารมาเบิกนอแรด
ออกไป ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๖ แต่เมื่อตรวจสอบพบว่า มีการท าเอกสารเท็จเบิกนอแรดไปเพียง 
๑ นอเท่านั้น จากนั้นเมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๑ สวนสัตว์สงขลาแจ้งความที่ สภ. เมืองสงขลา 
และ สภ. เมืองสงขลาโอนส านวนมายัง สภ . คอหงส์ ซึ่ งเป็นพ้ืนที่ต้นเรื่องที่นอแรดหายไป 
สวนสัตว์สงขลาสอบสวนติดตามนอแรดที่หายไปปรากฏว่า มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้อง ๒ คนคือ 
คนที่ไปเบิกนอแรดจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่ง ๑ คนที่ขโมยนอแรด
ถูกไล่ออกเม่ือ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ และอีก ๑ คนเสียชีวิต ขณะนี้ยืนยันว่า สวนสัตว์สงขลาติดตามนอแรด
คืนมาได้เพียงอันเดียว เป็นนอทู่ที่ส่งตรวจที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าพบว่า มีร่องรอยขูดเนื้อ
จนเว้าแหว่งออกไป ส่วนนอแหลมหายไปอย่างไร้ร่องรอย ซึ่งต ารวจระบุว่า มีมูลค่าสูงถึง ๑ ล้านบาท

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://newsthaipbs.or.th/content/297166)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษตั งศูนย์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า ประเด็นร้องเรียนเรื่องปัญหามลพิษ
ในเรื่องกลิ่นเหม็น ขยะ และน้ า เสีย สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน และส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามามากขึ้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการ
ให้ คพ. เสริมบทบาทเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม บังคับใช้กฎหมายทั้งทางการปกครองและตาม พ.ร.บ. 
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษมากขึ้น ตลอดจนลงโทษผู้กระท าผิด และเกิดการชดใช้ค่าเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อม

มีค าสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นศูนย์เฉพาะกิจในการติดตามตรวจสอบ
ด าเนินการตามกฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ปล่อยมลพิษทั้งน้ าเสีย 
มลพิษทางอากาศ กลิ่นเหม็น เสียงดัง ขยะพิษต่างๆ และการน าเข้าสิ่งผิดกฎหมายที่ก่อมลพิษ
จากต่างประเทศ เพ่ือปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและเบ็ดเสร็จ เป็นหน่วยต้นแบบขยายองค์ความรู้
ไปยังหน่วยภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมตั้งสายด่วน ๑๖๕๐ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม รับเรื่องร้องเรียน
ด้านมลพิษที่สร้างความเดือดร้อน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/busines-557360)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สถานการณ์ล าน  าพองเริ่มดขีึ น

เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหนองหวาย อ. น้ าพอง 
จ. ขอนแก่น ทยอยติดตั้งกังหันน้ าชัยพัฒนาจ านวน ๔ เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ าจ านวน ๙ เครื่อง
หลังเกิดปัญหาน้ ามีสีด าและมีกลิ่นเหม็น โดยภาพมุมสูงที่โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหนองหวาย
แสดงให้เห็นน้ ามีสีด าไหลผ่านหน้าฝาย ก่อนจะปล่อยออกทางคลองส่งน้ าชลประทานฝั่งซ้าย 
ทางจังหวัดตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหามลพิษลงพ้ืนที่ตรวจสอบตั้งแต่วันที่ ๒๙  ก.ย. ที่ผ่านมา 
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเร่งแก้ปัญหา 
เพ่ือไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้ใช้น้ าในการอุปโภคบริโภค และประเมินสถานการณ์เป็นรายชั่วโมง
เจ้าหน้าที่เปิดประตูระบายน้ า ๓ บาน จากทั้งหมด ๕ บาน บริเวณโครงการชลประทานหนองหวาย
เพ่ือให้ตะกอนน้ าลอยออกไป

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-557439)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ยอมรื อบ้านพักพัสสาพาฎา รีสอร์ต ๑๗ หลัง รุกอุทยานฯ เขาแหลม 

เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ บ้านโป่ง และเจ้าหน้าที่ติดป้ายประกาศให้ทายาทโดยธรรม หรือผู้จัดการมรดก
ของนางสาวจารุภา เดชจินดา เจ้าของพัสสาพาฎา รีสอร์ต ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
จ านวน  ๑๗ หลั ง  ที่ ส ร้ า งบุกรุ ก พ้ืนที่ อุทยานแห่ งชาติ เขาแหลม จ านวน ๒ ไร่  ๓  งาน
ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมภายใน ๗ วัน มิฉะนั้นหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมจะน าก าลังเจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการรื้อถอนรีสอร์ตดังกล่าวเอง โดยเจ้าของ
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเป็นเงินจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยเจ้าหน้าที่น าป้ายไปติดประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่
ติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของรีสอร์ตดังกล่าวว่า เนื่องจากครบก าหนดเวลา
ประกาศค าสั่งให้รื้อถอนออกไปให้พ้นเขตอุทยานฯ ภายใน ๗ วันแล้ว

(ต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ยอมรื อบ้านพักพัสสาพาฎา รีสอร์ต ๑๗ หลัง รุกอุทยานฯ เขาแหลม (ต่อ) 

นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี นโยบาย
ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินคดีกับนายทุนผู้บุกรุกป่าอย่างเด็ดขาด 
เพ่ือน าผืนป่าที่ถูกกลุ่มนายทุนท าลายจนเสื่อมสภาพกลับมาฟ้ืนฟูให้เป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม 
จากการสืบสวนในเชิงลึกของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบผู้กระท าผิด
ที่อยู่เบื้องหลังเป็นอดีตข้าราชการทหารยศระดับพลตรี แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สามารถสาวไปถึงตัวได้ 
หากเลยเวลาประกาศค าสั่งที่ก าหนดให้รื้อถอน ผู้ประกอบการยังดื้อแพ่งไม่ยอมรื้อ หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมต้องเข้าด าเนินการรื้อถอนรีสอร์ตดังกล่าวเอง จากนั้นเข้าแจ้งความต่อพนักงาน
สอบสวน ให้ด าเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนประกาศค าสั่งรื้อถอนของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมาย
อุทยานแห่งชาติฉบับใหม่ ซึ่งมีโทษจ าคุก ๑ – ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๓ แสนบาท และจะต้องถูกปรับวันละ 
๑ หมื่นบาท จนกว่าจะด าเนินการรื้อถอนแล้วเสร็จอีกด้วย

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://nawena.com/local/523641)


