
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ 

สงขลา : สวนสัตว์สงขลา “ปล่อยนกกาบบัว โบยบินกลับถิ่นธรรมชาติ”
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

นครราชสีมา : แล้งโคราชต่อคิวรอเข็นน  าไปใช้แทนน  าประปา
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

ล าปาง : เจ้าหน้าทีห่ลายหน่วยใน จ. ล าปาง ขยายผลตรวจยึดไม้ประดู่เพ่ิมเติม 
หลังบุกยึดของกลางได้เมื่อ ๒ วันก่อน (ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

สุโขทัย : มือบอนแอบเข้าถ  าธรณีหักหินงอกหินย้อย
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แล้งโคราชต่อคิวรอเข็นน  าไปใช้แทนน  าประปา

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งใน จ. นครราชสีมา ยังวิกฤติ 
แหล่งผลิตน้้าประปาหลายหมู่บ้านเริ่มแห้งขอด จนส่งผลท้าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลน
น้้าอุปโภค - บริโภค โดยนายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอ้าเภอบัวใหญ่ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบผลกระทบ
จากสถานการณ์ภัยแล้งที่สระเก็บน้้าภายในวัดบ้านหนองไผ่ล้อม ต. โนนทองหลาง อ. บัวใหญ่ 
จ. นครราชสีมา ซึ่งเป็นสระน้้าสาธารณะประจ้าหมู่บ้าน พบว่า ปริมาณน้้าภายในสระแห้งขอด
จนเกือบหมด คุณภาพน้้าไม่สามารถน้าไปผลิตน้้าประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้านใช้สอยได้

คุณป้าพิไลวรรณ จัดนอก ชาวบ้านหนองไผ่ล้อม เผยว่า ในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตก
ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๒ แล้ว ท้าให้ปริมาณน้้าภายในสระน้้าแห้งขอดจนหมด ชาวบ้านไม่มีน้้าใช้ ยัง ดี
ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลโนนทองหลางได้ท้าการต่อท่อสูบน้้า โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาจากบ่อ
เก็บน้้า เป็นระยะทางกว่า ๓ กิโลเมตร เพราะในบริเวณหมู่บ้านได้มีการทดลองเจาะน้้าบาดาลแล้ว
ปรากฏว่า เป็นพ้ืนที่น้้าเค็ม ไม่สามารถน้าน้้ามาใช้อุปโภคบริโภคได้ จึงต้องต่อท่อมาจากแหล่งน้้า อ่ืน
แล้วใช้รถเข็นน้้ามาใส่น้้าไปใช้ที่บ้าน ในขณะที่เกษตรกรก็ยังคงต้องรอให้ฝนตกเพ่ือให้มีน้้าท้าการเกษตร
กันต่อไป

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_682241)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สวนสัตว์สงขลา “ปล่อยนกกาบบัว โบยบินกลับถิ่นธรรมชาติ”

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อ้านวยการสวนสัตว์
สงขลา และผู้บริหาร รวมทั้งเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลา ได้ร่วมกันปล่อยลูกนกกาบบัวกลับคืนสู่ถิ่นอาศัย
ตามธรรมชาติอย่างอิสระ ณ บริเวณอ่างเก็บน้้าแห่งใหม่ของสวนสัตว์สงขลา หลังจากประสบความส้าเร็จ
ในการอนุรักษ์เลี้ยงดูลูกนกไร้บ้าน โดยใช้เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในการท้ารัง และนกกาบบัวได้ท้าการ
วางไขฟั่กลูกน้อยออกมา จ้านวน ๔ ตัว เจ้าหน้าที่ได้ท้าการแยกลูกนกทั้งหมดออกมาจากแม่นก น้าลงมา
จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ เนื่องจากบริษัทเสาส่งสัญญาณไม่อนุญาตให้นกกาบบัวของสวนสัตว์
สงขลา ขึ้นไปท้ารังและอยู่อาศัยอีกต่อไป เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับระบบการส่งสัญญาณ
โทรศัพท์ ท้าให้ลูกนกกาบบัวทั้ง ๔ ตัว ต้องย้ายลงมาอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์ และผู้เลี้ยงนกอย่าง
ใกล้ชิด ตั้งแต่อายุได้ ๑๐ วัน ขณะนี้ลูกนกกาบบัวอายุกว่า ๓ เดือนแล้ว มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปีกกล้า ขาแข็ง พร้อมที่จะบินเข้าฝูงพ่อแม่ และออกสู่โลกกว้าง

สวนสัตว์สงขลา มีโครงการที่จะใช้อ่างเก็บน้้าแห่งนี้เป็นแหล่งอนุรักษ์นกกาบบัว พร้อมจัดกิจกรรม
พาเหรดนกกาบบัว เป็นการแสดงเวลาการให้อาหารนก หรือฟีดดิ้งทามและท้ากิจกรรมต่างๆ อาทิ
จุดชมวิว ร้านอาหาร ที่พัก และสถานที่ออกก้าลังกาย เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว
ได้ชม พร้อมท้ากิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ เมื่อผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 แล้ว หรือเมื่อสวนสัตว์
สงขลาเปิดให้บริการตามปกติ

(มีต่อ)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สวนสัตว์สงขลา “ปล่อยนกกาบบัว โบยบินกลับถิ่นธรรมชาติ” (ต่อ)

นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อ้านวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวว่า ตามท่ีสวนสัตว์สงขลา ได้ท้า
การเพาะเลี้ยงลูกนกกาบบัวให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ และให้ความรักนกกาบบัวจนเจริญเติบโต ซึ่งเหมาะ
แก่การปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ อยากจะฝากถึงพ่ีน้องประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบของสวนสัตว์สงขลา
และบริเวณที่นกบินไปถึง ต้องขอความกรุณาเมื่อเจอนกกาบบัว ซึ่งเป็นนกที่มันคุ้นเคยกับคน ขออย่าไป
ท้าร้ายนก จะได้มีนกกาบบัวอยู่คู่ธรรมชาติต่อไปนานๆ

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200523092203567)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยใน จ. ล าปาง ขยายผลตรวจยดึไม้ประดู่เพ่ิมเติม หลังบุกยึดของกลางไดเ้มื่อ ๒ วันก่อน

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ล้าปาง ร่วมสนธิก้าลังเจ้าหน้าที่ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามขยายผลการตรวจยึดไม้ประดู่ป่ายักษ์ อายุกว่า ๑๐๐ ปี เพ่ิมเติม หลังถูกกลุ่ม
มอดไม้อาศัยช่วงบ้านเมืองเดือดร้อน เรื่องโรคติดเชื้อ COVID-19 แพร่ระบาด แอบลักลอบเข้าไปตัดถึงใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ และได้อาศัยความช้านาญในพื้นที่บวกกับความมืดแอบหลบหนีหายเข้าไปใน
ป่าลึก เมื่อช่วงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่สามารถท้าการตรวจยึดของกลางได้เป็นไม้ประดู่ 
ขนาดใหญ่ที่ถูกแปรรูปแล้ว จ้านวน ๑ แผ่น เลื่อยยนต์ ๒ เครื่อง พร้อมกับแท่งบาร์ รถจักรยานยนต์ ๑ คัน 
และล้อลากไม้อีก ๑ คัน ในบริเวณเขตพ้ืนที่กลางป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งขวา จุดแนวพ้ืนที่ติดต่อ
ป่าท้ายหมู่บ้าน บ้านขุนแม่หวด หมู่ที่ ๔ ต. บ้านหวด อ. งาว จ. ล้าปาง

ล่าสุด นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้ อ้านวยการส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ล้าปาง)
นายเรวัตร เวียงทอง ผู้อ้านวยการป่าไม้ล้าปาง ได้สนธิก้าลังกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าส่วนหน้า
ล้าปาง เจ้าหน้าที่ต้ารวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ้าเภองาว รวมกว่า ๕๐ นาย กระจายก้าลังลงพ้ืนที่
ออกส้ารวจตรวจสอบบริเวณแนวเขตพ้ืนที่ป่า ป่าแม่งาวฝั่งขวา จุดแนวพ้ืนที่ติดต่อป่าท้ายหมู่บ้าน บ้านขุน
แม่หวดอีกครั้ง เพ่ือขยายผลติดตามเสาะหาไม้ของกลางเพ่ิมเติม ซึ่งคาดว่ากลุ่มมอดไม้น่าจะมีการแอบซุก
ซ่อนไว้ในบริเวณพ้ืนที่ป่า จากการขยายผล เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบไม้ประดู่ยักษ์ขนาดใหญ่ ๓
คนโอบ อายุมากกว่า ๑๐๐ ปี ถูกตัดโค่นเหลือแต่ตอ และพบร่องรอยการแปรรูปไม้ จึงท้าการติดตามค้นหา
ในจุดบริเวณใกล้เคียง จนพบไม้ที่ได้ถูกแปรรูปแล้วแอบซุกซ่อนไว้อยู่ในพุ่มไม้กลางป่า โดยมีเศษใบไม้
ปกคลุมปิดบังอ้าพรางไว้ เจ้าหน้าที่จึงได้ท้าการตรวจยึด และน้าไม้ของกลางทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ ลป. ๒๐ (แม่หวด) อ. งาว จ. ล้าปาง

(มีต่อ)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยใน จ. ล าปาง ขยายผลตรวจยดึไม้ประดู่เพ่ิมเติม หลังบุกยึดของกลางไดเ้มื่อ ๒ วันก่อน 
(ต่อ)

ทั้งนี้ จากการเปิดเผยของทางเจ้าหน้าที่ ทราบว่า มอดไม้กลุ่มนี้น่าจะมีผู้ร่วมขบวนการไม่ต่้ากว่า
๕ - ๖ คน และน่าจะเป็นคนในพ้ืนที่ เพราะมีความคุ้นเคยกับสภาพพ้ืนที่เป็นอย่างดี ถึงสามารถหลบหนี
เจ้าหน้าที่ไปได้ในท่ามกลางความมืด โดยเบื้องต้นนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อ้านวยการส้านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ล้าปาง) ได้ก้าชับเจ้าหน้าที่ให้เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ซึ่งจะได้
น้าไปตรวจสอบร่วมกับการหา DNA เผื่ออาจพบหลักฐานใดๆ ที่จะน้าไปถึงตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้
ควานหาตัวผู้กระท้าผิดที่แท้จริง มาด้าเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200523081412557)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

มือบอนแอบเข้าถ  าธรณีหักหินงอกหินย้อย

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระวีระภัทร ติละสังวโร เจ้าอาวาสส้านักสงฆ์
“วัดถ้้าธรณีสิริราม” หมู่ที่ ๑๑  ต. นาขุนไกร อ. ศรีส้าโรง จ. สุโขทัย น้าสื่อมวลชนพร้อมเจ้าหน้าที่
จาก อบต. นาขุนไกร เข้าชมถ้้าธรณี ที่อยู่บริเวณด้านหลังส้านักสงฆ์แห่งนี้ พร้อมวอนญาติโยม ที่ขอเข้า
ไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมภายในถ้้า อย่าแอบตัดหินงอกหินย้อย และน้าออกไปจากถ้้าแห่งนี้เลย เพราะ
เป็นการท้าลายธรรมชาติ ซึ่งพระวีระภัทร กล่าวว่า อาจเป็นความเชื่อของคนที่แอบเอาหินงอกหินย้อย
ออกไป บางคนคิดว่าเป็นเหล็กไหล บ้างก็ว่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นของดีของวิเศษ จึงแอบเอาไปปลุก เสก
ท้าเครื่องรางของขลัง พระวีระภัทร กล่าวว่า ถือเป็นความเชื่อที่ผิด ความจริงหินเหล่านี้ก็เป็นแค่หิน
ธรรมดา ที่เกิดจากธรรมชาติ เป็นเวลาหลายร้อยหลายพันปี กว่าจะออกมาสวยงามได้อย่างนี้ เราต้อง
ช่วยกันรักษาไว้ให้ลูกหลานได้ดู ไม่ใช่มาท้าลายอย่างนี้ ส้าหรับการเดินทางเข้าไปยังถ้้าแห่งนี้ต้องเดิน
เท้าขึ้นไปด้านหลังวัดประมาณ ๓๐ เมตร ด้วยเส้นทางที่เป็นโขดหินลักษณะหน้าผา เมื่อถึงปากถ้้าจะมี
ช่องให้ลงได้ทีละ ๑ คน โดยใช้บันไดลิงสูงประมาณ ๗ เมตร ความกว้างของถ้้าอยู่ที่ประมาณ ๒๐ เมตร 
แบ่งเป็น ๒ โถง และภายในถ้้าจะพบหินงอกหินย้อย มีลักษณะตามธรรมชาติที่สวยงาม แต่ถ้าสังเกต
ให้ดีก็จะเห็นหินย้อยหลายจุดที่ถูกหักท้าลาย และบางจุดคล้ายกับโดนค้อนทุบหักปลาย ซึ่งการกระท้า
แบบนี้เป็นการท้าลายธรรมชาติที่สวยงาม และกว่าจะกลับมาสวยงามได้แบบเดิมอีก ต้องใช้เวลาหลาย
ร้อยปี ขณะที่นางจริยา ปานบุตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลนาขุนไกร พร้อมคณะได้เข้ามา
ส้ารวจ และกล่าวว่าการกระท้าเช่นนี้ เป็นการท้าร้ายธรรมชาติ เป็นความสูญเสียครั้ง ยิ่งใหญ่
ของธรรมชาติในถ้้าธรณีแห่งนี้ และจากการส้ารวจพบมีร่องรอยการท้าลายหินงอกหินย้อยหลายจุด 
หลังจากนี้ ตนและคณะจะกลับไปประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพ่ือจัดเวรยามในการเข้ามาดูแล พ้ืนที่
อีกทั้งจะร่วมกันท้าความเข้าใจกับชุมชน ในเรื่องของการรักษาธรรมชาติ ป่าไม้ และการอยู่ ร่วมกัน
กับธรรมชาติ เพื่อเก็บสิ่งที่สวยงามนี้ไว้ให้ลูกหลานได้ดูต่อไปในอนาคต
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