
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : อ่างเก็บน้ าโคราชเข้าขั้นวิกฤต 
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ร้อยเอ็ด : พายุฤดูร้อนเข้า จ. ร้อยเอ็ด ถล่มบ้านสระโพนทอง 
หลังคาบ้าน วัด โรงเรียนพังราบ (ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ฉะเชิงเทรา : กรมอุทยานฯ ตรวจสอบการครอบครองม้าลาย
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

นครราชสีมา : เจ้าทองดีหนีภัยแล้งมาหาอาหารกินที่สวนลุงโชค
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พายุฤดูร้อนเข้า จ. ร้อยเอ็ด ถล่มบ้านสระโพนทอง หลังคาบ้าน วัด โรงเรียนพังราบ

เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุฤดูร้อนและฝนตกหนัก สร้างความเสียหาย
ให้แก่บ้านสระโพนทอง ต. ทุ่งหลวง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ็ด ท้าให้เกิดน้้าท่วมขังในชุมชน บ้านเรือน
ราษฎรได้รับความเสียหาย ๔๕ หลังคาเรือน หลังคาอุโบสถวัดบ้านสระโพนทองพังเสียหาย โรงเรียน
บ้านสระโพนทอง อาคารเรียน ๓ หลัง ป้ายกลางแจ้ง โรงจอดรถ และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเสียหาย
อย่างหนัก ฤทธิ์ของพายุยังได้หอบเอารถรับส่งนักเรียนที่จอดเอาไว้ไหลไปชนรั้วคอนกรีตเสียหาย
นายบรรจง ชะรอ นักการภารโรงของโรงเรียนบ้านสระโพนทองกล่าวว่า ขณะเกิดเหตุตนอยู่บ้านพัก
ภายในโรงเรียน ครั้งแรกฝนตกพร้าๆ จากนั้นไม่นานเกิดพายุและฝนตกหนัก สังกะสีของอาคารเรียน
และบ้านเรือนราษฎรปลิวว่อนไปทั่วบริเวณ จากนั้นประมาณ ๓๐ นาที ฝนหยุดตก จึงได้ออกมา
ส้ารวจความเสียหายภายในบริเวณโรงเรียนพบว่า ตัวอาคารเรียนเสียหายหนัก

นอกจากนั้น ยังมีต้นไม้หักโค่นขวางถนนหลายจุด โดยเฉพาะถนนร้อยเอ็ด - สุรินทร์ 
ช่วงขาเข้า อ. สุวรรณภูมิ จากบ้านสาหร่าย ต. ทุ่งกุลา อ. สุวรรณภูมิ ไปบ้านโพนครกน้อย ต. สระคู 
อ. สุวรรณภูมิ มีต้นไม้ที่หักโค่นล้้าเข้ามาบนผิวจราจร ผู้ใช้รถใช้ถนนควรระวังเป็นพิเศษ และ
เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายดังกล่าวหักโค่น ๓๐ ต้น ท้าให้ไฟฟ้าดับทั้ง ต. ทุ่งหลวง เจ้าหน้าที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอสุวรรณภูมิ ก้าลังเร่งด้าเนินการแก้ไข คาดว่าคงต้องใช้เวลานาน 
ถ้าจุดใดแก้ไขเสร็จก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนใช้ชั่วคราวไปก่อน จึงจะเข้ามาปรับปรุง 
ซ่อมแซมแก้ไขระบบให้อีกครั้งทีหลัง

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/northeast/1814893)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1814893&psig=AOvVaw3-suYBsahoYnlxqx5EqYyw&ust=1586404147248000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCL3cz21-gCFQAAAAAdAAAAABAD


๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมอุทยานฯ ตรวจสอบการครอบครองม้าลาย

เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระท้าความผิดด้านสัตว์ป่า
และพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้ พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
และสัตว์ป่า (หน่วยพญาเสือ) ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ส้านักงานปศุสัตว์
จังหวัดฉะเชิงเทรา และกองบังคับการปราบปรามการกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมลงพ้ืนที่ตรวจสอบบริษัท เรย์ลินกา จ้ากัด ที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและด้าเนินกิจการ
สวนสัตว์สาธารณะ (สป. ๒๑) จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้ชื่อสวนสัตว์
เรย์ลินกา ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา รวมเนื้อที่ประมาณ ๔๔ ไร่ พบใบอนุญาต
ใช้ได้ถึงวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๖ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจ
นับม้าลายที่อยู่ในครอบครอง ๒๒๒ ตัว พบมีหลักฐานใบอนุญาตน้าเข้าของกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช ๒ ฉบับ รวม ๓๑๒ ตัว ซึ่งผ่านการตรวจโรคจากประเทศต้นทาง และ
กรมปศุสัตว์

สาเหตุจ้านวนม้าลายมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปี ๒๐๑๘ – ๒๐๒๐ บริษัทส่งออกม้าลาย
ไปยังประเทศจีน ๙๐ ตัว ท้าให้คงเหลือม้าลาย ๒๒๒ ตัว แต่ปัจจุบันนี้ตลาดในประเทศจีนไม่ได้มีค้าสั่ง
ซื้อม้าลายของบริษัทฯ ตามที่ตกลงกันไว้ และบริษัทฯ ยังไม่มีเอกสารที่จะก่อสร้างกรงหรือ
คอกสัตว์ และน้าเข้าสัตว์ป่าอ่ืนเพ่ิมเติมแต่อย่างใด เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 บริษัทได้
ท้าความสะอาดคอก และพ่นยาฆ่ายุงวันละ ๒ ครั้ง จากการตรวจสอบพบได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง และ
ด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะตั้งแต่วันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๑ แต่ได้ด้าเนินการเพียงการก่อสร้างโรงเรือน 
หรือคอก หรือพื้นที่ร่มเงาส้าหรับม้าลายที่น้าเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้น เพ่ือเป็นที่พัก ฟ้ืนฟู หรือ
อนุบาลม้าลายดังกล่าวก่อนจะส่งออกจ้าหน่ายไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน แต่กลับไม่ได้
ด้าเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสวนสัตว์สาธารณะแต่อย่างใด

(ต่อ)

http://dc.prd.go.th/uploads/image/2563/4/8/05a71283d4a30d3cdeb44be33fe175cb.jpg


๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมอุทยานฯ ตรวจสอบการครอบครองม้าลายในพ้ืนที่ จ. ฉะเชิงเทรา (ต่อ)

บริษัท เรย์ลินกา จ้ากัด ได้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งและด้าเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะ (สป. ๒๐) เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑ บริษัท เรย์ลินกา จ้ากัด ได้ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง
และด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ (สป. ๒๐) โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสถานที่รวบรวมสัตว์ป่าชนิด
ที่มีถิ่นก้าเนิดในประเทศไทย และต่างประเทศเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์สัตว์ป่า รวมถึงให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
เป็นแหล่งทัศนศึกษา และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ตามขั้นตอนการด้าเนินการตามโครงการจัดตั้ง
และด้าเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG20040100856422)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อ่างเก็บน้ าโคราชเข้าขั้นวิกฤต

เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ. นครราชสีมาประสบภัยแล้งในหลายพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะอ่างเก็บน้้าล้าฉมวก หมู่ที่ ๖ ต. นิคม อ. พิมาย จ. นครราชสีมา เข้าสู่ภาวะวิกฤติเหลือน้้า
เก็บกักร้อยละ ๑๐ ของความจุ ฝนทิ้งช่วงท้าให้ไม่มีน้้าไหลลงอ่างเก็บน้้า ท้าให้ น้้าลดลงอย่าง
เห็นไดช้ัดในรอบ ๕๐ ปี เจ้าหน้าที่จึงไม่เปิดประตูส่งน้้าให้เกษตรกร เนื่องจากต้องเก็บไว้เป็นแหล่งน้้า
ส้ารองแหล่งสุดท้ายในการใช้ผลิตน้้าประปาให้ชาวบ้านใน ๓ อ้าเภอ ๒๐ หมู่บ้าน ของ อ. พิมาย 
จักราช และห้วยแถลง เพ่ือใช้อุปโภคบริโภค และต้องเร่งผันน้้าไปช่วยโรงพยาบาลห้วยแถลง 
หลังแหล่งผลิตน้้าประปาภายในพ้ืนที่ อ. ห้วยแถลงแห้งขอด ทั้งนี้ หากไม่มีฝนตกลงมาเติมลง
ในอ่างเก็บน้้าภายใน ๑ เดือน จะส่งผลกระทบ ท้าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนขาด น้้า
ใช้อุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน เนื่องจากอ่างเก็บน้้าล้าฉมวกเป็นอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง โดยในรอบ 
๕๐ ปีที่ผ่านมา อ่างเก็บน้้าล้าฉมวกแห่งนี้ไม่เคยแห้งขอด

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_641280)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าทองดีหนีภัยแล้งมาหาอาหารกินทีส่วนลงุโชค

เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกระทิงป่าเพศผู้ อายุประมาณ ๘ ปี หนีภัยแล้ง
ลงมาจากเขาแผงม้า เพ่ือมาหากินอาหารภายในสวนลุงโชค บ้านคลองทุเรียน ต . วังน้้าเขียว 
อ. วังน้้าเขียว จ. นครราชสีมา โดยกระทิงตัวดังกล่าวมีลักษณะเชื่อง และคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดี 
ชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า เจ้าทองดี ซึ่งในช่วงที่บนเขาแผงม้าประสบปัญหาภัยแล้ง ทุกปีจะพบเจ้าทอง ดี
ลงมาหากินในสวนลุงโชคเป็นประจ้า จนกลายเป็นขวัญใจของชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวอย่างมาก 
กระทิงป่าเจ้าทองดียังคงปักหลักเดินหากินอยู่ภายในสวนลุงโชค ติดต่อกันเป็นวันที่ ๒ โดยมีนายโชคดี 
ปรโลกานนท์ เจ้าของสวนลุงโชค และเป็นอดีตประธานกลุ่มอนุรักษ์เขาแผงม้า คอยดูแลอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือไม่ให้มันหนีออกไปจากสวน ไปหากินในพ้ืนที่สวนเกษตรของชาวบ้าน เนื่องจากช่วงต้นเดือน เม.ย. 
ที่ผ่านมา พบว่ามีกระทิงป่า ๑ ตัวหลงป่าออกไปหากินไกลถึง อ. เมืองนครราชสีมา และ อ. โชคชัย 
และมีความตื่นกลัวไล่ขวิดท้าร้ายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัส ๑ ราย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ทับลานต้องจัดทีมออกตามยิงยาสลบ เพ่ือน้าตัวกลับมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่เขาแผงม้าเหมือนเดิม
กระทิงป่าเจ้าทองดี เป็นกระทิงป่าเพศผู้ที่มีรูปร่างสมส่วน ตัวใหญ่ ใจดี ไม่เคยท้าร้ายใคร แม้แต่เจอ
สุนัขเห่า ก็ยังไม่รู้สึกตื่นกลัว แต่มันพิการตาข้างขวาบอดหนึ่งข้าง ซึ่งคาดว่า ถูกงูพิษพ่นพิษใส่ โดยมัน
เป็นลูกของกระทิงเพศเมียชื่อมะลิ ซึ่งเป็นกระทิงป่าพลัดหลงมาจากผากระดาษ เขตอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ ที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลี้ยงเอาไว้ จึงท้าให้เจ้าทองดี มีลักษณะคุ้นเคยกับมนุษย์
เหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไป

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_641323)


