
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒ รายการ 

กระบี่ : ผวา! ปลาลอยตายเกลื่อนในบ่อบ าบัดน  าเสีย
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน)์

เลย : พญาเสือลุยล้างขบวนการค้าสัตว์ป่า รวบหนุ่มโพสต์ขายลูกนกป่าออนไลน์
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ล าปาง : ผู้ว่าฯ ล าปางลุยตรวจโรงงานเถื่อน
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

นครราชสีมา : แล้งหนัก! สันดอนโผล่อ่างประปาบัวใหญ่เหลือน  าใช้ ๓ เดือน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พญาเสือลุยล้างขบวนการค้าสัตว์ป่า รวบหนุ่มโพสต์ขายลูกนกป่าออนไลน์

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ 
พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองออนไลน์พบว่า ผู้ต้องหาคดีค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ผ่านทางสื่อออนไลน์อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑๒ ต. นาด้วง อ. นาด้วง จ. เลย ประกาศขายสัตว์ป่าคุ้มครอง 
ได้แก่ นกเค้าโมง นกเค้าจุด นกโพระดก นกกางเขนดง เหยี่ยวนกเขาหงอน และนกปรอทหัวโขน เจ้าหน้าที่
จึงส่งสายลับล่อซื้อนกเค้าโมง และตกลงนัดหมายส่งมอบกันบริเวณหน้าบริษัทเอ็มจีชัยภูมิ จ ากัด เมื่อผู้ต้องหา
ขับรถเก๋งมาถึงจุดนัดหมาย และลงจากรถพร้อมกล่องใส่นก เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม และท าการขยายผล
เข้าตรวจค้นที่พัก พบลูกนกหลายชนิด ประกอบด้วย ลูกนกเค้าโมงจ านวน ๓ ตัว ลูกนกเค้าสุมาตราจ านวน ๑ ตัว 
ลูกเหยี่ยวนกเขาหงอนจ านวน ๒ ตัว ลูกนกตะขาบทุ่งจ านวน ๑ ตัว ลูกนกปรอดหัวโขนจ านวน ๑ ตัว
พร้อมอุปกรณ์การกระท าความผิดอ่ืนอีก ๗ รายการ จึงน าตัวผู้ต้องหาและของกลางน าส่งพนักงานสอบสวน
ด าเนินคดีต่อไป

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/crime/193166)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แล้งหนัก! สันดอนโผล่อ่างประปาบัวใหญ่เหลือน  าใช้ ๓ เดือน

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายทรงเกียรติ ลิ้มวงศ์ยุติ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
บัวใหญ่เปิดเผยว่า ปริมาณน้ าในอ่างประปาที่ เหลืออยู่สามารถใช้การได้อีกเพียง ๑ เดือนเศษเท่านั้น 
และน้ าส ารองในบึงบัวใหญ่สามารถดึงมาท าประปาได้อีก ๒ เดือน ขณะที่ความต้องการใช้น้ าในเขตเทศบาลเมือง
และพ้ืนที่ใกล้เคียงมีปริมาณวันละประมาณ ๖ ล้านลิตร จึงได้แต่ภาวนาให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาลเพ่ือให้มีน้ าใช้
ไปได้ตลอดไม่ประสบปัญหาขาดแคลน และถ้าหากฝนไม่ตกขึ้นมาจริงๆ จะเสนอของบประมาณไปทางจังหวัด
ให้สนับสนุนการขุดบ่อบาดาลจ านวน ๗ บ่อ เพ่ือให้มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในแต่ละวัน ซึ่งขณะนี้
ควบคุมเปิดปิดน้ าเป็นเวลา พร้อมจัดรถออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านช่วยกันประหยัดน้ า เพ่ือให้มีน้ าเหลือใช้ไป
ตลอดจนกว่าฝนจะตกอีกครั้ง

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_680148)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผวา! ปลาลอยตายเกลื่อนในบ่อบ าบัดน  าเสยี

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ 
นายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการส านักงานจัดการน้ าเสียสาขากระบี่ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดกระบี่ลงพ้ืนที่ตรวจบริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสีย ภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ 
หลังได้รับแจ้งว่า ปลาในบ่อบ าบัดน้ าเสียทยอยตายเป็นจ านวนมาก เฉลี่ยวันละกว่า ๒๐๐ ตัว เบื้องต้นคาดว่า 
เกิดจากการเปลี่ยนฤดูกาลจากหน้าแล้งสู่หน้าฝน สภาพน้ าเปลี่ยนแปลงกระทันหัน ท าให้ปรับตัวไม่ทัน 
และเกิดจากน้ าที่ไหลมาจากการล้างท าความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองกระบี่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง
น้ าในบ่อ เพ่ือตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง และฝังกลบซากปลาที่ตาย เพ่ือไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนต่อชาวบ้าน
ใกล้เคียง จากการส ารวจพบว่า ปลาในบ่อบ าบัดน้ าเสียทยอยตายวันละ ๒๐๐ – ๓๐๐ ตัว คาดว่าเกิดจาก
การเปลี่ยนฤดูกาลจากหน้าแล้งเป็นหน้าฝน และน้ าที่ไหลมาจากการล้างท าความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมือง
กระบี่ ซึ่งจะล้างสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ท าให้มีการชะล้างน้ าไหลมาลงในบ่อ จากการวัดคุณภาพน้ าในขณะนี้พบว่า 
อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะน าซากปลาที่ตายไปฝังกลบ และโรยปูนขาวทับอีกชั้น เพ่ือไม่ให้มีกลิ่น
รบกวนประชาชนที่มาใช้บริการ และท่ีอาศัยในบริเวณใกล้เคียงต่อไป

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/193137)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผู้ว่าฯ ล าปาง ลุยตรวจโรงงานเถื่อน

เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง 
พร้อมเจ้าหน้าที่สนธิก าลังเข้าตรวจสอบจุดรับซื้อไม้ฟืนในพ้ืนที่กว่า ๑๐ ไร่ ภายในหมู่บ้านแม่เกี่ยง ต. สบป้าด 
อ. แม่เมาะ จ. ล าปาง ซึ่งจุดรับซื้อไม้ฟืนดังกล่าว เพ่ือน าไม้ไปบดส่งเป็นเชื้อเพลิงใช้ในกระบวนการโรงงานไฟฟ้า
ชีวมวล หลังเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองว่า จุดรับซื้อดังกล่าวตั้งโรงงานแปรรูปไม้
โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบคนงานชายรวม ๗ คนก าลังใช้เลื่อยวงเดือนแปรรูปไม้ และน าท่อนไม้
เข้าเครื่องบดละเอียด เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้หยุดด าเนินการ และตรวจสอบกลุ่มชายทั้งหมด พบเป็นแรงงานในพ้ืนที่ 
อ. แม่เมาะ จ. ล าปาง โดยมีเจ้าของพ้ืนที่เป็นชายอายุ ๕๕ ปี ออกมาแสดงตน

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสอบครั้งนี้  และด าเนินการตรวจสอบ พบกอง ไม้
ทีต่ัดเป็นท่อนวางกองอยู่ในพ้ืนที่จ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ทั่วไป เช่น ไม้ต้นล าไย ไม้ต้นจามจุรี และพ้ืนที่
ดังกล่าวมีการตั้งเลื่อยวงเดือน และมอเตอร์ถึง ๓ เครื่อง ขนาดก าลังเครื่องยนต์กว่า ๕๐ แรงม้า ใช้แปรรูปไม้ใน
ลักษณะโรงงาน เพ่ือด าเนินกิจการดังกล่าวไม่ ได้ขออนุญาตจากทางหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ 
พบไม้สักทองจ านวน ๔ ท่อนวางอยู่ในพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้ตรวจสอบว่า เป็นการตัดที่ ถูกต้อง
ตามกฎหมายหรือไม่ รวมถึงไม้ชนิดอ่ืนๆ ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นไม้หวงห้าม

(ต่อ)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200521/82f6f3350231ce310e3c00b960882cb656e37b5393e4d13cb3e0ea5f52dd2b44.JPG?itok=mCCVSo6Q


๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผู้ว่าฯล าปาง ลุยตรวจโรงงานเถื่อนบดเศษไม้สง่โรงไฟฟ้าชีวมวล (ต่อ) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางกล่าวว่า มีการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจน 
เจ้าของพ้ืนที่เอาใบอนุญาตมาติดแสดง แต่เป็นคนละที่กัน ซึ่งใบอนุญาตเดิมอยู่ในพ้ืนที่ ต . แม่เมาะ อ. แม่เมาะ 
จ. ล าปาง และยังเป็นใบอนุญาตที่หมดอายุไปแล้ว แต่ที่ปัจจุบันอยู่ใน ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ กลับใช้ใบอนุญาต
เดิมมาติดแสดง โดยที่ไม่ได้ไปขอใหม่ให้ตรงตามกิจการโรงงานปัจจุบัน ดังนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่ ด าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป และสั่งปิดโรงงานดังกล่าวทันที ส่วนเรื่องไม้ ก็ให้หน่วยป่าไม้ล าปางตรวจสอบ
ชนิด และแหล่งที่มาของไม้ทั้งหมดว่า ลักลอบน าไม้หวงห้ามมาด าเนินการหรือไม่ หากพบก็ให้ด าเนินการ
ตามกฏหมายเช่นกัน

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/156897)


