
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

หนองคาย : จ. หนองคาย น  าล าห้วยเหลือน้อย น  าไม่พอใช้ 
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

นครราชสีมา : ไฟป่าเขาคอกช้างสงบแล้วเสียหายกว่า 150 ไร่
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

สระบุรี : "ชุดพยัคฆไ์พร“ สนธิก าลังตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ 
อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

กระบี่ : เล็กที่สุดในโลก! นักอนุรักษ์พบค้างคาวจิ๋วท่ี จ. กระบี่
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“ชุดพยัคฆ์ไพร” สนธิก าลังตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม ้อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปฏิบัติการนี้เริ่มขึ้น หลังพลเมืองดีแจ้งเบาะเเส
ความเคลื่อนไหวของขบวนการค้าไม้ชิงชันข้ามชาติกับชุดปฏิบัติการ หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ 
(พยัคฆ์ไพร) ว่า มีการล้าเลียงไม้ชิงชันจากพ้ืนที่ภาคเหนือ น้ามาแปรรูปในโรงงานแปรรูปไม้ในพ้ืนที่ 
จ. สระบุรี เตรียมใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกต่างประเทศ ผ่านทางท่าเรือแหลมฉบัง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ข้อมูล และล็อคเป้าหมายที่แน่ชัด ก่อนบูรณาการก้าลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย โดยแบ่งก้าลังเป็น ๒ ชุด
เข้าตรวจสอบเป้าหมาย ๒ จุด

จุดแรกเข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ในพ้ืนที่ ต. ตลิ่งชัน อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี จากการ
ตรวจสอบไม่พบไม้ชิงชันแปรรูป เมื่อตรวจสอบเอกสารเจ้าหน้าที่พบว่า มีใบอนุญาตเพียง ๑ โรง 
จากทั้งหมด ๒ โรง อีก ๑ โรง ไม่มีใบอนุญาต เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเครื่องเลื่อยสายพาน 
และไม้ทั้งหมดที่อยู่ในโรงเลื่อยไม่มีใบอนุญาต พร้อมท้าบันทึกน้าส่งพนักงานสอบสวนสถานีต้ารวจภูธร
เมืองสระบุรี เพ่ือด้าเนินการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาด้าเนินคดีตามกฎหมาย

(ต่อ)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200220/bb28f9ac7bed5b215d4a8ca4242d0a88d679c1f6a77a79f37fa18ab9ff437ad7.JPG?itok=XMgDy5cE


๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“ชุดพยัคฆ์ไพร” สนธิก าลังตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม ้อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี (ต่อ)  

จุดที่ ๒ เจ้าหน้าที่ขยายผลเข้าตรวจสอบบริเวณบ้านต้องสงสัยแห่งหนึ่ง ใน อ . แก่งคอย 
จ. สระบุรี หลังจากผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลว่า มีการน้าไม้แปรรูปไปซุกซ่อน แต่จากการตรวจสอบ 
ไม่พบไม้ตามที่ได้รับร้องเรียน เจ้าหน้าที่จึงน้าอากาศยานไร้คนขับขึ้นบินส้ารวจบริเวณโดยรอบ 
กลับพบพ้ืนที่บริ เวณหลังเขา มีร่องรอยของการตัดไม้  และพบรถยนต์คันหนึ่ งจอดในพ้ืนที่ 
ชุดภาคพ้ืนดินจึงเข้าตรวจสอบทันที เมื่อผู้ต้องสงสัยเห็นเจ้าหน้าที่ ได้รีบทิ้งเครื่องเลื่อยวิ่งหนีเข้า ไป
ในป่าลึก เจ้าหน้าที่จึงได้ประสาน กอ.รมน. สระบุรี และเจ้าหน้าที่ต้ารวจร่วมตรวจสอบภายในรถ 
พบใบขับขี่ และยาบ้า พร้อมอุปกรณ์การเสพจ้านวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ต้ารวจสถานีต้ารวจภูธรแก่งคอย 
จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด เพ่ือเรียกตัวผู้กระท้าผิดมาด้าเนินคดีตามกฎหมาย

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/133927



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟป่าเขาคอกช้างสงบแล้วเสียหายกว่า ๑๕๐ ไร่

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมเกียรติ พวงเกาะ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า
ทับลาน อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา ได้น้าก้าลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าควบคุมไฟป่าที่ลุกไหม้อยู่บนเขา
คอกช้าง ต. จระเข้หิน อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา จนดับสนิท หลังเกิดไฟป่าลุกลามติดต่อกันเป็น
เวลานานกว่า ๓ วัน สร้างความเสียหายประมาณ ๑๕๐ ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง อยู่ในพ้ืนที่
ลาดชัน และเข้าถึงได้ยาก ท้าให้การดับไฟป่าเป็นไปด้วยความยากล้าบาก โดยหลังดับไฟป่าเสร็จสิ้น 
นายสมเกียรติน้าเจ้าหน้าที่ฯ หารือท้าความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มจิตอาสา
ควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่จุดเสี่ยง เพ่ือให้ช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าไม่ให้เกิดขึ้นซ้้าอีก และจากข้อมูลที่
ได้รับในเบื้องต้นทราบว่า สาเหตุของการเกิดไฟป่าในพ้ืนที่ อ. ครบุรี ส่วนใหญ่เกิดจากน้้ามือมนุษย์ 
ที่จุดไฟเพ่ือหาของป่า และล่าสัตว์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะเร่งด้าเนินการจัดชุดเฝ้าระวัง ป้องกัน
การกระท้าผิดอย่างเข้มข้นต่อไป

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_603410)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. หนองคาย น  าล าห้วยเหลือน้อย น  าไม่พอใช้ 

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่ จ. หนองคาย เริ่มรุนแรงขึ้น 
นอกจากแม่น้้าโขงที่ระดับน้้าลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว ล้าน้้าสาขาของแม่น้้าโขง อย่างล้าห้วยสวย 
ที่ไหลผ่าน อ. เมืองหนองคาย และ อ. โพนพิสัย ก่อนจะไหลลงแม่น้้าโขง ขณะนี้น้้าในล้าห้วยสวย
ที่บ้านเชียงอาด ต. เหล่าต่างค้า อ. โพนพิสัย น้้าแห้งขอดเหลือติดล้าห้วยเพียงเล็กน้อย บางจุด
สามารถเดินข้ามไปมาได้ จากเดิมที่เคยมีชาวบ้านหาปลาด้วยวิธีการยกยอ ก็ไม่สามารถท้าได้เช่นเคย 
โดยเฉพาะการท้านาปรังไม่สามารถท้าได้ พ้ืนที่แห่งนี้เป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะ เวลาน้้าหลากหน้า ฝน 
น้้าจะท่วม ชาวนาท้านาปีไม่ได้ ก็ต้องรอท้านาปรังแทน แต่พอถึงเวลาท้านาปรัง น้้ากลับมีเหลือน้อย
จนไม่พอให้ท้าการเกษตรได้ ท้าให้พ้ืนที่นานับพันไร่ต้องปล่อยทิ้งไว้ ชาวนาท้านาไม่ได้ตลอดทั้งปี 
มีเพียงบางรายซึ่ งอยู่ ในจุดที่น้้ายังพอมี ที่สามารถท้านาปรัง ได้  แต่นับเป็นส่วนน้อยเท่านั้น 
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ ให้ชาวบ้าน 
และชาวนาได้มีน้้าใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/180988)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เล็กที่สุดในโลก! นักอนุรักษ์พบค้างคาวจิ๋วที่ จ. กระบี่

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร กรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ. กระบี่ เปิดเผยว่า ได้เข้าส้ารวจภายในถ้้าพระพุทธบาท 
บริเวณน้้าตกธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ต. อ่าวลึกใต้ อ. อ่าวลึก พร้อมเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี และชมรมคนรักถ้้ากระบี่ หลังจากได้รับแจ้งจากไกด์ท้องถิ่นว่า 
พบค้างคาวจิ๋ว ซึ่งเป็นค้างคาวที่มีขนาดเล็กใกล้เคียงค้างคาวคุณกิตติ ซึ่งเป็นค้างคาวที่มีขนาดเล็กที่สุด
ในโลก ก้าลังใกล้สูญพันธุ์ ภายในถ้้าดังกล่าว โดยจากการส้ารวจ พบค้างคาวขนาดเล็กเกาะตามเพดาน
ถ้้า นับจ้านวนได้ ๒๐ ตัว จึงบันทึกภาพไว้ แต่ด้วยความที่ค้างคาวมีขนาดเล็กมาก และอยู่สูงจากพ้ืน
ประมาณ ๑๐ ม. ท้าให้ไม่สามารถถ่ายภาพในระยะใกล้ได้ ทีมงานต้องต่อบันไดข้ึนไป 

นายนิวัฒน์ เปิดเผยว่า ค้างคาวที่พบในถ้้าพระพุทธบาทมีขนาดเล็กมาก ตัวสีน้้าตาลอมแดง 
ปีกสีด้า แต่ช่วงหัวมองเห็นชัดเจน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับภาพค้างคาวคุณกิตติ ตามข้อมูลในกูเกิล 
พบว่า มีขนาดใกล้เคียง และคล้ายกันมาก จึงอยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญมาส้ารวจว่า เป็นค้างคาวชนิดใด 
ที่ผ่านมา ดร. สุรีย์ ภูมิภมร ผู้ศึกษาเรื่องนี้เคยพบค้างคาวจิ๋วในถ้้า ที่ ต. อ่าวลึกน้อย อ. อ่าวลึก มาแล้ว
อยู่ระหว่างรอผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์ ปัจจุบันถ้้าดังกล่าวถูกยกให้เป็นแหล่งแร่หินไปแล้ว ส่วนค้างคาว
ขนาดเล็กที่พบในถ้้าคลังก่อนหน้านี้นั้น เป็นค้างคาวบัว และค้างคาวแวมไพร์แปลง จึงได้ติดตามดูว่า
ค้างคาวจิ๋วอพยพไปอยู่ไหน

(ต่อ)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เล็กที่สุดในโลก! นักอนุรักษ์พบค้างคาวจิ๋วที่ จ. กระบี่ (ต่อ)

เบื้องต้นแจ้งให้ทาง อ. อ่าวลึก และทางกรมอุทยานฯ รับทราบ เพ่ือส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจ
พิสูจน์สายพันธุ์ และหาทางอนุรักษ์ต่อไป หากเป็นค้างคาวคุณกิตติ ที่ เคยมีการส้ารวจพบใน 
จ. กาญจนบุรี จะเป็นการพบค้างคาวตัวเล็กที่สุดของโลกเป็นแห่งที่ ๒ ในประเทศไทย ขณะนี้
อยู่ระหว่างรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ส้าหรับค้างคาวคุณกิตติ หรือค้างคาวหน้าหมู เป็นค้างคาว
และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ล้าตัวยาวประมาณ ๒๙ – ๓๓ มม. หนัก ๒ กรัม 
มีสีน้้าตาลปนแดงเรื่อๆ หรือสีเทา มีจมูกคล้ายจมูกหมู มีอุปนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ เฉลี่ยแล้ว
กลุ่มละ ๑๐๐ ตัวต่อถ้้า ในประเทศไทยพบค้างคาวคุณกิตติ จ้ากัดอยู่ในพื้นท่ีของ จ. กาญจนบุรี

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000017098)


