
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พิษณุโลก : ซุ่มจับแก๊งไม้เถื่อนโค่นประดู่ป่าชาติตระการแปรรูปส่งนายทุน
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ตราด : สงสัยญาตินักการเมืองยิงนกเงือกเกาะช้าง
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

พิจิตร : ชาวนาลุ่มน  ายมเมืองชาละวันส่อวิกฤต แม่น  าเร่ิมแห้งขอด
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ซุ่มจับแก๊งไม้เถื่อนโค่นประดู่ป่าชาตติระการแปรรูปสง่นายทุน

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายญาณกร แพร่โกสุมปรีชา หัวหน้าเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจ ยึด และจับกุมขบวนการไม้เถื่อนจาก 
อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก ส่งนายทุนทางภาคอีสาน หลังจากสืบทราบว่ามีขบวนการตัดไม้
ส่งภาคอีสาน จึงติดตาม และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง แต่ขบวนการมอดไม้ ระวังการท้างาน
ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอยู่ตลอด จึงปรับแผน และจู่โจมจับกุมผู้กระท้าความผิดระหว่างขนย้าย
ขึ้นรถกระบะสีขาว เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั้งหมด ๒๔ คน แบ่งก้าลังล้อมจับผู้กระท้าความผิด
บริเวณป่าห้วยขมึง บ้านบ่อภาคใต้ หมู่ที่ ๕ ต. บ่อภาค อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก สามารถติดตาม
จับกุมผู้กระท้าความผิดได้ ๑ คน ที่พยายามกระโดดหน้าผาหนีจนได้รับบาดเจ็บ สามารถยึดไม้ประดู่ 
๑๕ เหลี่ยม ปริมาตร ๒.๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์การกระท้าผิด ๒๕ รายการ ในที่ดิน
เขตผ่อนผันพ้ืนที่ท้ากินของราษฎร ๒ ราย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง หลังขนย้าย
ไม้ของกลาง ท้าบันทึกจับกุมส่ง ร.ต.อ. ชัยณรงค์ คงเมือง พนักงานสอบสวน สภ. ชาติตระการ 
ตามคดีอาญาที่ ๑๙๖/๒๕๖๓ 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/96300000121205)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สงสัยญาตินักการเมืองยิงนกเงือกเกาะช้าง

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เจ้าหน้าที่
ต้ารวจภูธรเกาะช้าง และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานชี้จุดเกิดเหตุ และเก็บหลักฐานเพ่ิมเติม 
บริเวณทางไปน้้าตกคีรีเพชร อ. เกาะช้าง จ. ตราด ซึ่งเป็นจุดที่นกเงือกถูกยิงบาดเจ็บ เมื่อเย็นวันที่ 
๒๐ พ.ย. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่า พบนกเงือกถูกยิงที่ธารน้้าตก 
เมื่อเข้าตรวจสอบพบชาย ๒ คนถือปืนยาวลักษณะคล้ายปืนลูกกรดวิ่งออกไปจากที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่
พยายามตามจับแล้วแต่หนีไปได้ ขณะที่ พ.ต.ท. บรรเจิด กระจ่างแสง รองผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจภูธร
เกาะช้างเชิญผู้ต้องสงสัย ๒ คน มาสอบสวนแล้ว โดยหนึ่งในนั้นเป็นญาติของนักการเมืองชื่อดัง
ใน จ. ตราด แต่ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาด้าเนินคดีได้ เพราะยังขาดพยานหลักฐาน และท้าประวัติ
ก่อนจะปล่อยตัวไป อาการล่าสุดของนกเงือก สัตว์แพทย์ประจ้าโรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน 
อ. บางละมุง จ. ชลบุรี น้านกเงือกมาป้อนอาหารทางสายยาง และยิงเลเซอร์เพ่ือประสานบาดแผล
ที่ถูกยิงพบว่า อาการบาดเจ็บของนกเงือกยังน่าเป็นห่วง นายสัตว์แพทย์ เผด็จ ศิริด้ารง ผู้รักษา
นกเงือกตัวนี้กล่าวว่า โอกาสรอดมีเพียงร้อยละ ๕๐ แม้ว่าจะหายใจเองได้แล้ว แต่ไม่สามารถขยับตัวได้ 
เพราะกระสุนท้าลายก้านสมอง เส้นประสาทเสียหาย จึงรักษาตามอาการ และให้อาหารทางสายยาง
เท่านั้น หลังจากนี้ เตรียมกระตุ้นประสาทด้วยการฝังเข็ม ซึ่งประสานผู้ เชี่ยวชาญการฝังเข็ม
รักษานกขนาดใหญ่ในสวนสัตว์มารักษา คงต้องรอดูการกระตุ้นประสาทจะช่วยให้มีอาการดีข้ึนหรือไม่

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.t.h/content/298639)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวนาลุ่มน  ายมเมืองชาละวันส่อวิกฤต แม่น  าเร่ิมแห้งขอด

เมื่อวันที่  ๒๕ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้ ายม
ที่ไหลผ่าน ๕ อ้าเภอของ จ. พิจิตร ได้แก่ อ. สามง่าม อ. วชิรบารมี อ. โพธิ์ประทับช้าง อ. บึงนาราง 
และ อ. โพทะเล ปริมาณน้้าเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ ต . รังนก อ. สามง่าม 
และ ต. ไผ่ท่าโพ ต. วังจิก อ. โพธิ์ประทับช้าง แม่น้้ายมเริ่มแห้งขอดจนเห็นเนินทราย และสามารถ
เดินข้ามแม่น้้าได้ เกษตรจังหวัดพิจิตร และชลประทานจังหวัดพิจิตรออกประกาศเตือนเกษตรกร
ควรงด หรือลดพื้นที่การท้านาปรัง

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้ อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่  ๓ กรมชลประทาน 
มอบหมายให้นายเอกฉัตร เ อ่ียมตาล นายช่างชลประทาน ก้ากับดูแลฝายไฮดรอลิคพับได้ 
โดยใช้งบประมาณ ๑๓๐ ล้านบาท ด้าเนินการก่อสร้างในแม่น้้ายม ความกว้าง ๖๓ .๖๖ ม. 
มีช่องระบายน้้าทั้งหมด ๔ ช่อง แต่ละช่องกว้าง ๑๕.๒๔ ม. ก่อสร้างบริเวณบ้านจระเข้ผอม ต. รังนก 
อ. สามง่าม จ. พิจิตร เพ่ือกักเก็บน้้า

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/region-news/news_827114)


