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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓  รายการ 

นครราชสีมา : เฝ้าระวัง! เขื่อนล าพระเพลิง ระดับน  าจ่อล้นสปิลเวย์
(ข้อมูล : นิวส์ทีวีออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

จันทบุรี : น  าป่าหลากท่วมตลาดบ้านแหลม “จันทบุรี”
(ข้อมูล : เนช่ันออนไลน์)

ตรัง : ค้นหาไม้ซุงถูกลอบตัดในป่าสงวนฯ ล่าสุด พบถูกซุกใน
สวนยาง – ปาล์ม ของผู้น าชุมชน
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)
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เฝ้าระวัง! เข่ือนล าพระเพลิง ระดับน  าจ่อล้นสปิลเวย์

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านจ้านวนมากแห่พากันขึ้นไปสังเกตการณ์
ปริมาณน้้าบริเวณสันเขื่อนล้าพระเพลิงที่ อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา ตลอดทั้งวัน หลังจากที่ปริมาณ
น้้าภายในเขื่อนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนล่าสุดเกือบล้นสปิล เวย์ หรือช่องระบายน้้าฉุกเฉินแล้ว
โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างกังวลใจว่าหากน้้าล้นออกมาจากเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน
ประชาชนและผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนัก โดยล่าสุด เขื่อนล้าพระเพลิง มีระดับน้้าเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ 
๑๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๙๔ ของความจุกักเก็บน้้าทั้งหมด เจ้าหน้าที่ได้เปิดประตู
เร่งระบายน้้าลงสู่คลองธรรมชาติใต้เขื่อนเฉลี่ยวันละ ๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มส่งผล
กระทบ ท้าให้เกิดปัญหาน้้าล้นตลิ่งในพื้นที่หลายต้าบล อาทิ ต. ตะขบ บ่อปลาทอง และตูม เป็นต้น 
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่การเกษตร ส่วนบ้านเรือนราษฎรยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ซึ่งทาง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานก้าลังเร่งออกให้ความช่วยเหลือ ด้วยการน้ากระสอบทราย
ไปก้ันในจุดที่น้้าล้นตลิ่ง เพ่ือบรรเทาความเสียหายในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด เพราะยังคงมีแนวโน้มว่าจะมีฝนตกลงมาในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องอีกในช่วงนี้

ที่มา : นิวส์ทีวีออนไลน์
(https://www.newtv.co.th/news/66839)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าป่าหลากท่วมตลาดบ้านแหลม “จันทบรุ”ี

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเกิดฝนตกหนักในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
จ. จันทบุรี เป็นอีก ๑ พ้ืนที่ ที่ได้รับผลกระทบจากน้้าป่าไหลหลากบริเวณตะเข็บชายแดน แนวริม
คลองด่านชายแดน ก่อนไหลลงสู่พ้ืนที่ฝั่งกัมพูชา และออกไปยังโตนเลสาป โดยน้้าป่าจากเทือกเขา
สอยดาว และน้้าบางส่วนจากฝั่งกัมพูชา ได้ไหลลงคลองสาขา และเอ่อล้นคลองไหลเข้าท่วมพ้ืนที่หมู่ ๔ 
ต. เทพนิมิต อ. โป่งน้้าร้อน หมู่ที่ ๕ และ ๑๐ ต. หนองตาคง และพ้ืนที่ใกล้เคียงริมคลองสาขา
และคลองด่านชายแดน มีราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนทั้ง ๒ ประเทศได้รับความเดือดร้อน 
ร้านค้าท่ีตลาดชายแดนจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ได้รับผลกระทบจากภาวะน้้าท่วม

อย่างไรก็ตาม นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้สั่งการให้ส้านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอ้าเภอโป่งน้้าร้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ระดมก้าลังเจ้าหน้าที่ เร่งออกช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยแล้ว 
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่บริเวณชายแดน ให้ติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ระมัดระวังภัยจากสัตว์ป่าโดยเฉพาะงูและสัตว์มีพิษ และหากต้องการความ
ช่วยเหลือ สามารถร้องขอความช่วยเหลือไปได้ที่ อบต. เทพนิมิต หรือหน่วยงานท้องถิ่นใกล้บ้าน หรือ
ที่ว่าการอ้าเภอโป่งน้้าร้อน ส่วนทรัพย์สินของประชาชน ร้านค้า และผู้ประกอบการ ต้องรอส้ารวจ
ความเสียหายหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม ฝนที่ตกลงมาในพ้ืนที่ อ. โป่งน้้าร้อน 
และสอยดาว จ. จันทบุรี กลับเป็นผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้ โดยเฉพาะสวนล้าไย จะได้มีน้้า
บ้ารุงผลผลิตในช่วงฤดูแล้งหลังจากนี้  อีกทั้ งปริมาณน้้าบางส่วนได้ไหลเข้าเติมอ่างเก็บน้้ า
คลองพระพุทธ และสระเก็บน้้า ฝาย คลองสาขา ที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้้าได้ดีระดับหนึ่ง

ที่มา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378800241?utm_source=

category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=entertainment)
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ค้นหาไม้ซุงถูกลอบตดัในป่าสงวนฯ ล่าสุด พบถูกซุกในสวนยาง – ปาล์ม ของผู้น าชุมชน

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้สนธิก้าลังเข้าตรวจสอบ พบ
การบุกรุกตัดไม้ท้าลายป่า ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าใส - ป่าแก่ บ้านวังหิน หมู่ที่ ๑๐ ต. อ่าวตง ซึ่งเป็น
พื้นที่ป่าต้นน้้าของ อ. วังวิเศษ จ. ตรัง เนื้อที่รวมกว่า ๑๔ ไร่ เพื่อจับจองพ้ืนที่ และตัดไม้ซุงส่งขายตามใบสั่ง 
โดยสามารถตรวจยึดไม้ซุงได้เพียง ๑๑ ท่อนเท่านั้น ประกอบด้วย ไม้นาคบุตร ๔ ท่อน ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม
ตาม พ.ร.ก. ก้าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. ๒๕๓๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม และไม้อ่ืนๆ แต่ท่อนซุงส่วนใหญ่
ถูกเคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนที่ไปแล้ว และเตรียมตัดโค่นอีกจ้านวนมาก โดยเจ้าหน้าที่ค้านวณมูลค่า
ความเสียหายเบื้องต้น เป็นเงินประมาณ ๙๙๗,๗๓๐ บาท แต่เชื่อว่าสร้างรายได้เข้ากระเป๋าผู้ร่วมขบวนการ
จ้านวนมาก อย่างไรก็ตาม ขณะเข้าจับกุม ไม่พบผู้กระท้าผิดและเครื่องจักรกลอยู่ในพ้ืนที่แล้ว เชื่อว่าคง
ทราบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าทีว่่า จะเข้าตรวจยึดจับกุม จึงได้ท้าการเร่งล้าเลียงไม้ซุงทั้งหมดออกจาก
พื้นที่ และขนย้ายเครื่องจักรหนีออกไปก่อน ทั้งนี้ จากข้อมูลการข่าวพบท้าเป็นขบวนการ โดยมีผู้น้าชุมชน
ในพื้นที่บางคนร่วมขบวนการกับคนนอกพ้ืนทีน่ั้น

ล่าสุด เจ้าหน้าที่ต้ารวจชุดป้องกันและกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ จ. ตรัง ร่วมกับ
ก้าลังชุดสืบสวน สภ. วังวิเศษ และ กอ.รมน. น้าโดย พ.อ.ณัฐวัฒน์ นุ่นชู หัวหน้ากองบังคับการควบคุม 
ส้านักการข่าว กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ พ.ต.ท.สายัณห์ ดีชู สารวัตร
สืบสวน สภ. วังวิเศษ ร่วมกันลงพ้ืนที่ติดตามหาไม้ที่ทราบจากการข่าวว่า มีผู้น้าในพ้ืนที่บางคนที่ร่วม
ขบวนการลักลอบน้าไม้ออกจากแปลง แล้วน้าไปซุกซ่อนไว้ในสวนยางพารา สวนปาล์มน้้ามัน รวมทั้งใกล้บ่อ
ก้าจัดขยะตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ ต. อ่าวตง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาพบ และตรวจยึดมาได้แล้ว
รวมประมาณ ๑๕ ท่อน ประกอบด้วย ไม้หลุมพอ ไม้แดงควน เป็นต้น จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไป
ตรวจสอบ และน้าของกลางไปเก็บรักษาไว้ เพื่อติดตามหาผู้กระท้าผิดต่อไป

(มีต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ค้นหาไม้ซุงถูกลอบตดัในป่าสงวนฯ ล่าสุด พบถูกซุกในสวนยาง – ปาล์ม ของผู้น าชุมชน (ต่อ)

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ก้าลังค้นหาไม้ที่ถูกลักลอบตัด ได้รับแจ้งว่า บริเวณด้านเหนืออ่าง
เก็บน้้าคลองทรายขาว บ้านโตนทรายขาว หมู่ที่ ๘ ต. อ่าวตง ซึ่งเป็นต้นน้้าส้าหรับการผลิตประปาให้ชาว 
ต. อ่าวตง พบว่า มีการน้าช้างเข้าไปชักลากไม้ยางพารา และมีไม้ประเภทอื่นปลอมปน ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปถึง พบคนงานประมาณ ๓ - ๔ คน ทั้งเจ้าของช้าง และควาญช้าง พร้อมรถ
แบ็กโฮ และช้าง ๑ เชือก เมื่อคนงานซึ่งเชื่อว่า เป็นควาญช้างเห็นเจ้าหน้าที่ จึงรีบกระโดดขึ้นคอช้าง และ
รีบไสช้างหลบหนีเข้าป่าไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่ต้ารวจไล่ติดตามเก็บบันทึกภาพ แต่ไม่กล้าเข้าใกล้
มากนัก เนื่องจากกลัวจะได้รับอันตราย

ทั้งนี้ พบสภาพพ้ืนที่มีการตัดโค่นไม้ยาง ในบริเวณพ้ืนที่เนินสูง เนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ซึ่งเชื่อว่าเป็น
การกระท้าผิดกฎหมาย ที่มีการตัดโค่นไม้ยางพาราในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับค้ายืนยันจากปาก
คนงานซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้าของช้างว่า ไม้ทั้งหมดและการน้าช้างมาชักลากไม้ยางในครั้งนี้ ได้รับค้ายืนยันจาก
ผู้ครอบครองที่ดินว่า ได้เคลียร์กับเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ตนเองไม่ทราบว่าเป็นหน่วยงานใด เพราะหากไม่มีการ
เคลียร์กันก่อน ตนก็คงไม่กล้าน้าช้างมาชักลากไม้แน่นอน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ต้ารวจได้ท้าการถ่ายภาพบันทึก
เอาไว้เท่านั้น เพราะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองต่อไป

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000103797)


