
๑/๖ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี) 
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ข่าวด้านบวก    ๑  ข่าว 
ข่าวด้านลบ     ๒ ข่าว 

สัญลักษณ์ 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                   

ความหลากหลายทางชีวภาพ         ๒ รายการ 

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                

Climate Change                     

ขยะ -  น้้าเสีย                                                         

มรดกโลก                                 

EIA                                      

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว   ๑ รายการ 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     

กฎหมายสิ่งแวดล้อม                      

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน                 

กองทุนสิ่งแวดล้อม                      

กาญจนบุรี : เตรียมส่งมอบบ้านให้ชาวแพกาญจนบุรี 
๑๑ พ.ย. นี้              (ข้อมูล : ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส) 

นราธิวาส : สะเทือนใจ! ซาก “แม่นกกก” ตายคาโพรง คาดพ่อนก 
ถูกยิงตาย (ข้อมูล : หัวหน้าโครงการคุ้มครองนกเงือก (ส่วนภาคใต)้ 

กทม.  : ยึดพัสดุตกีลับ ซุกผีเสื้อ – แมลง ลอบส่งออกนอกประเทศ 
         (ข้อมูล : หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง) 



๓/๖ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

เตรียมส่งมอบบ้านให้ชาวแพกาญจนบรุี ๑๑ พ.ย. นี ้

            เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสา ได้เข้ารื้อถอนที่พักอาศัยริมแม่น้้าแควใหญ่ ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งประกอบพิธีเปิดหมู่บ้านใหม่ให้กับผู้ที่เคยอาศัยอยู่ในเรือนแพ ที่จะย้ายเข้าไป
พักอาศัยในบ้านที่สร้างขึ้นใหม่ ตามโครงการจัดระเบียบแพเมืองกาญจนบุรี ซึ่งตามก้าหนดการ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปส่งมอบบ้านในวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ น้ี 
          บ้านใหม่ที่มีการก่อสร้างขึ้น เป็นอาคารชั้นเดียว ๖ คูหา แบ่งซอยเป็นคูหาละ ๑๐ ห้อง 
รวม ๖๐ ห้องพัก ซึ่งจะส่งมอบให้กับผู้ที่เคยอาศัยในแพ และบ้านที่เคยปลูกรุกล้้าแม่น้้าแคว  
รวม ๖๐ ครอบครัว 
          ส่วนแพที่ให้บริการน้าเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว จ.กาญจนบุรี ได้ด้าเนินการชักลากมาจอด 
ไว้ที่บริเวณคลองบึงบัว ซึ่งก้าหนดให้เป็นจุดจอดถาวร โดยจะอนุญาตให้แพเคลื่อนย้ายออกจาก 
จุดจอดได้ หากมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการ 
 
 

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน ์
 (http://news.thaipbs.or.th/content/285909) 



๔/๖ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ยึดพัสดุตีกลับ ซุกผีเสื้อ – แมลง ลอบส่งออกนอกประเทศ 

            เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง 
เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันตรวจสอบ และ
ตรวจยึดพัสดุไปรษณีย์ ที่อาคารศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เขตหลักสี่ 
          นายสธน คงเงิน หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง ระบุว่า ได้รับรายงานว่า
มีการลักลอบส่งออกผีเสื้อ และสัตว์ขาปล้อง ซึ่งจากการตรวจสอบ พบกล่องพัสดุ ๘ หีบห่อ  
รวม ๖๗ ตัว โดยพัสดุไปรษณีย์ทั้งหมดถูกตีกลับมาจากต่างประเทศ ไม่ได้ระบุชื่อผู้ส่ง แต่มีที่อยู่ส่ง
จาก ๓ แหล่ง คือ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ อ.บ้านธิ จ.ล้าพูน และ อ.สันก้าแพง จ.เชียงใหม่ 
          เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานดอนเมือง ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  
กองบังคับการปราบปรามการกระท้าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหาตัว
ผู้กระท้าผิดตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
          ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ก็มีการตรวจยึดผีเสื้อ และแมลงสัตว์ป่า ชนิดที่
รัฐมนตรีประกาศก้าหนดห้ามน้าเข้าและส่งออก โดยไม่ได้รับอนุญาต จ้านวน ๒๔ ตัว ในกล่องพัสดุ
ที่ถูกตีกลับจากสหรัฐอเมริกา โดยต้นทางส่งจาก จ.พะเยา 
 
 

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน ์
 (http://news.thaipbs.or.th/content/285899) 



๕/๖ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

สะเทือนใจ! ซาก “แม่นกกก” ตายคาโพรง คาดพ่อนกถูกยิงตาย 

            เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรีดา เทียนส่งรัศมี หัวหน้าโครงการคุ้มครอง
นกเงือก (ส่วนภาคใต้) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เฟซบุ๊ก Preeda Budo ว่า  
เช้าวันนี้เราขึ้นมาเช็กโพรงรังนกกก หมายเลข ๑๐๘ ที่ต้นก้างปลา ปีนี้นกเข้ารังแต่ไม่ส้าเร็จ 
          อาบัส มาเก็บข้อมูลได้เพียง ๑ เดือน พ่อนกก็หายไป หลังสิ้นสุดฤดูท้ารัง ทีมซ่อมโพรง 
จึงปีนขึ้นไปส้ารวจปากโพรงปกต ิแต่ภายในโพรงรัง พบเศษซากของแม่นกกก ตายอยู่ภายใน 
          “สันนิษฐานว่า พ่อนกอาจถูกยิงตาย และแม่นกไม่สามารถบินได้ เนื่องจากก้าลังผลัดขน  
จบไปอีก ๒ ชีวิต ต้อนรับยามเช้าที่แสนเศร้า เขากะพ้อ ต.กะรุบ”ี 
           ไทยพีบีเอสออนไลน์ สัมภาษณ์ นายปรีดา กล่าวว่า ทีมวิจัยไปเฝ้าแม่นกกก ที่เข้าโพรง
หมายเลข ๑๐๘ มาประมาณ  ๑ เดือน เนื่องจากในช่วงนี้ นกเงือกในป่าบูโดจะเข้าไปท้ารังวางไข่ 
และตัวแม่จะเริ่มผลัดขนในโพรง ส่วนพ่อนกจะคอยหาอาหารมาป้อนให้กับแม่นกทุกวัน กระทั่งอยู่
มาวันหน่ึง ไม่เห็นพ่อมาแล้ว แต่นักวิจัยก็ยังไปเฝ้า และเห็นความผิดปกตนิี้มาตลอด  
          “เมื่อขึ้นไปส้ารวจโพรง จึงเจอซากแม่นกกกนอนตายในโพรง ไม่เจอซากไข่ แต่สันนิษฐาน
ว่าตัวพ่อน่าจะถูกยิงตาย เพราะในจุดไม่ไกลกันมากนัก ชาวบ้านเจอหัวของนกกกตัวผู้ ในบริเวณ 
ต้นไทรที่นกไปหาอาหาร” 
          โพรงแรกในรอบปีแม่นกรอพ่อจนตาย นายปรีดา กล่าวว่า ช่วงนี้นกเงือกจะจับคู่ และอยู่
ในช่วงท้ารังวางไข่ กรณีของแม่นกกกที่เจอนี้ ถือเป็นโพรงแรกของปีนี้ แต่หัวตัวผู้ที่เจออาจจะไม่ใช่ 
คู่ของตัวนั้น แต่ถ้าเป็นคู่ของแม่นกในโพรงที่ตาย ในมุมของตัวเองก็คิดว่าดีกว่า เพราะเท่ากับ
ครอบครัวนี้ตายยกครัว แต่หากเป็นของโพรงอื่น ๆ กจ็ะท้าให้มีนกคู่อื่นตาย เท่ากับสูญเสียถึง ๒ เท่า  
          “สัญชาติญาณของพ่อนก จะต้องหาอาหารมาป้อนให้กับแม่นก จากการส้ารวจโพรงรังนก
ที่เทือกเขาบูโด มีประมาณ ๒๐๐ รัง มีนกใช้ท้ารังแล้ว ร้อยละ ๕๐ ถือว่าปกติ ยังไม่เพิ่มขึ้น”  
และตามธรรมชาติของแม่นก ถ้าเข้าโพรง ผลัดขนวางไข่จะบินไม่ได้ ไม่สามารถออกไปหาอาหาร 
เมื่อตัวผู้หายไป ก็จะตายไปด้วย เพราะนกเงือกเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียว หากตัวผู้ตาย ไป  
จะหมายถึงอีก ๒ ชีวิตที่รออยู่ และจะอดอาหารตายในที่สุด    
          ที่ผ่านมา ยังมีออเดอร์การล่าลูกนก และเอาหัวนกเงือก กรณีของหัวนกตัวผู้ที่เจอตายอยู่ 
ไม่ห่างจากต้นไทร ไม่แน่ใจว่าจะตายคาที่แล้วบินตกมาตาย เพราะโดยธรรมชาตินก เงือกใน
ธรรมชาติจะไม่ป่วยตาย เพราะตัวผู้ร่างกายต้องแข็งแรง ดังนั้นดูจากสภาพแวดล้อมแล้ว คิดว่า
น่าจะถูกฆ่าตาย เพราะเขาต้องอยู่บนที่สูงต้องถูกยิงอย่างเดียวในจุดส้าคัญ และตกลงมาตาย 
          “รู้สึกสะเทือนใจ เหมือนกับครอบครัวนกตายยกครัว แม้จะไม่เจอไข่นก และลูกนกนอน
ตายกับแม่ในโพรง แต่ปีที่ผ่านมา เคยเจอลักษณะนี้มาแล้ว ๒ โพรง โดยโพรงแรกแม่นกตาย ๑ ตัว
และอีกโพรงแม่นกตายพร้อมซากลูก”                                                            (มีต่อ) 
 
 
 
แม่รอพ่อนกกลับมาให้อาหารลูก 
นอกจากนี้ เขายังระบุว่า ในช่วงฤดูท้ารัง คือช่วงเวลาส้าคัญของนกเงือก เพราะชีวิตของแม่และลูก
ต้องฝากไว้กับพ่อนกแต่เพียงผู้เดียว พ่อนกเงือก จะบินเข้าออกที่ต้นไทร และต้นผลไม้สุกวันละ
หลายครั้ง เก็บโยนผลไม้ครั้งละ 1 ลูก สะสมไว้ในกระเพาะพักแล้วพากลับมาป้อนให้แม่ และลูกนก
ในโพรงรัง ดังนั้นนกเงือกจึงเป็นนกที่ผัวเดียวเมียเดียว (Monogamus)  พ่อนกเงือกนั้นต้องมีความ
รับผิดชอบสูงมาก หากพ่อนกถูกยิงตายหมายถึงอีก 2 ชีวิตที่รออยู่ และจะอดอาหารตายในที่สุด 
นกเงือกที่อยู่ในธรรมชาติตายนั้น ส่วนใหญ่ก็จะถูกยิงตาย เราไม่เคยพบนกเงือกป่วยหรือถูกงูกัดตาย
เพราะงูคืออาหารของมัน ส่วนศัตรูในธรรมชาติก็น้อยมากเช่นหมีขอ หมีหมา และหมาไม้ แต่ก็ยาก
ที่จะมาจับนกเงือกกิน เว้นเสียจากลูกและแม่นกที่อยู่ในโพรงหรือเวลาที่ลูกนกยังปิดปากโพรงไม่
เสร็จ 
“หากเราพบหัวหรือซากนกเงือกตัวผู้ในฤดูท้ารัง  แน่นอนว่าอาจจะมีแม่นกฟักไข่เลี้ยงลูกที่ใดซัก
แห่งในโพรงไม้ในป่าและรอความตายอย่างทรมาน ดังเช่นกรณีที่เราพบแม่นกเงือกตายอยู่ในโพรงรัง
นั่นเอง”ส้าหรับ นกกก นกกะวะ หรือ นกกาฮัง เป็นนกขนาดใหญ่จ้าพวกนกเงือก นกกก สามารถ
พบได้ในป่าของอินเดีย, คาบสมุทรมลายู, สุมาตรา และอินโดนีเซีย ด้วยขนาดและสีท้าให้นกกกเป็น
สัญลักษณ์ที่ส้าคัญเชิงวัฒนธรรมและพิธีกรรมในหลายชนเผ่า นกกกเป็นนกที่มีอายุยืน นกในกรง
เลี้ยงสามารถมีอายุได้ถึง 50 ปี ปกติจะกินผลไม้เป็นอาหาร โดยเฉพาะลูกไทร 
 
 
ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน ์
 (http://news.thaipbs.or.th/content/285807) 



๖/๖ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

สะเทือนใจ! ซาก “แม่นกกก” ตายคาโพรง คาดพ่อนกถูกยิงตาย (ต่อ) 

          แม่รอพ่อนกกลับมาให้อาหารลูก นอกจากนี้ เขายังระบุว่า ในช่วงฤดูท้ารัง คือ ช่วงเวลา
ส้าคัญของนกเงือก เพราะชีวิตของแม่ และลูก ต้องฝากไว้กับพ่อนกแต่เพียงผู้เดียว พ่อนกเงือก  
จะบินเข้าออกที่ต้นไทร และต้นผลไม้สุกวันละหลายครั้ง  เก็บโยนผลไม้ ครั้งละ ๑ ลูก สะสมไว ้
ในกระเพาะพัก แล้วพากลับมาป้อนให้แม่ และลูกนกในโพรงรัง ดังนั้นนกเงือกจึงเป็นนกที่ผัวเดียว
เมียเดียว (Monogamus)  พ่อนกเงือกนั้น ต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก หากพ่อนกถูกยิงตาย
หมายถึงอีก ๒ ชีวิตที่รออยู่ และจะอดอาหารตายในที่สุด 
          นกเงือกที่อยู่ในธรรมชาติตายนั้น ส่วนใหญ่ก็จะถูกยิงตาย เราไม่เคยพบนกเงือกป่วยหรือ
ถูกงูกัดตาย เพราะงูคืออาหารของมัน ส่วนศัตรูในธรรมชาติก็น้อยมาก เช่น หมีขอ หมีหมา และ
หมาไม้ แต่ก็ยากที่จะมาจับนกเงือกกิน เว้นเสียจากลูก และแม่นกที่อยู่ในโพรงหรือเวลาที่ลูกนก 
ยังปิดปากโพรงไม่เสร็จ 
          “หากเราพบหัวหรือซากนกเงือกตัวผู้ในฤดูท้ารัง  แน่นอนว่าอาจจะมีแม่นกฟักไข่เลี้ยงลูก 
ที่ใดซักแห่งในโพรงไม้ในป่า และรอความตายอย่างทรมาน ดังเช่นกรณีที่เราพบแม่นกเงือกตายอยู่
ในโพรงรังนั่นเอง” ส้าหรับ นกกก นกกะวะ หรือ นกกาฮัง เป็นนกขนาดใหญ่จ้าพวกนกเงือก นกกก 
สามารถพบได้ในป่าของอินเดีย คาบสมุทรมลายู สุมาตรา และอินโดนีเซีย ด้วยขนาดและสีท้าให้ 
นกกกเป็นสัญลักษณ์ที่ส้าคัญเชิงวัฒนธรรม และพิธีกรรมในหลายชนเผ่า นกกกเป็นนกที่มีอายุยืน 
นกกกในกรงเลี้ยงสามารถมีอายุได้ถึง ๕๐ ปี ปกติจะกินผลไม้เป็นอาหาร โดยเฉพาะลูกไทร 
 
 

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน ์
 (http://news.thaipbs.or.th/content/285894) 


