
๑/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๙

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เชียงราย : เสาวิหารวัดเจดีย์หลวงผุพังท้ังหลัง
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

นครราชสีมา : เขื่อนล าตะคองเหลือน้ าใช้การแค่ร้อยละ ๒๔
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เพชรบุรี : อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยึดไม้ ลอบตัดเตรียมส่งนายทุน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ตาก : เจ้าหน้าที่ยึดอายัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติแม่สอด
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลนื)

เชียงใหม่ : เผยภาพหายาก แมวป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จ. เชียงใหม่
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

นครราชสีมา : โคราชเดินหน้ามอบท่ีดินท ากินให้ชาวบ้าน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เผยภาพหายาก แมวป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จ. เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กกลุ่มชมรมคนรักษ์สัตว์ป่าโพสต์ภาพ
และข้อความ พบสัตว์ป่าหายากมากคือ แมวป่า หรือเสือกระต่าย หรือเสือบองในป่าธรรมชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จ. เชียงใหม่ในรอบ ๔๑ ปีหาชมยากมาก แมวป่า หรือเสือกระต่าย 
หรือเสือบอง เป็นสัตว์สกุลแมวในจ้าพวกเสือขนาด เล็ก อยู่ ในสกุลแมวป่า ลักษณะรูปร่าง
คล้ายแมวบ้าน แต่ใหญ่กว่า มีหูแหลมยาวคล้ายสามเหลี่ยม มีขนจุกบริเวณใบหู เป็นที่มาชื่อสามัญว่า 
เสือกระต่าย ประชากรเสือกระต่ายในธรรมชาติของประเทศไทยพบน้อยมาก เสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ 
และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ ๑ 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/travel/detail/9630000052373)



๔/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ยึดอายัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติแม่สอด

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ. ศาศวัต สัตยพงษ์ นายทหารปฎิบัติการ 
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ (แม่สอด) ฉก.ร.๔ ประจ้าจุดตรวจฝ่ายความมั่นคง ด่านบ้านห้วยฝน 
ถนนสายตาก - แม่สอด พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด 
หมู่ ๕ บ้านส้มป่อย ต. ด่านแม่ละเมา อ. แม่สอด จ. ตาก พบการตัดไม้ และแปรรูปไม้สัก (ไม้หวงห้าม) 
ห่างจากจุดที่มีการลักลอบการตัดไม้ประมาณ ๕ กม. เจ้าหน้าที่พบบ้านก่อสร้างใหม่ก้าลังขึ้นโครงสร้าง 
บริเวณใต้ถุนบ้าน มีผ้าใบปกปิดอ้าพรางสิ่งของบางอย่าง จึงน้าผ้าใบออก พบเป็นไม้แปรรูป
จ้านวนหนึ่งวางกองเรียงกัน

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_ 678922)



๕/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เข่ือนล าตะคองเหลือน้ าใช้การแค่ร้อยละ ๒๔

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้้าในเขื่อนล้าตะคอง ต. คลองไผ่ 
อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่และเป็นเขื่อนหลักของ จ . นครราชสีมาพบว่า 
ปริมาณน้้าในเขื่อนล้าตะคองวิกฤติอย่างหนัก ลดระดับลงอย่างมาก โดยปริมาณน้้าปัจจุบันเหลืออยู่ที่ 
๙๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๒๙.๕๐ แต่เป็นน้้าใช้การได้เพียง ๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ ๒๔ เท่านั้น ซึ่งเหลือต่้ากว่าปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกันเกือบครึ่งหนึ่ง ท้าให้ถนนมิตรภาพ
สายเก่า ต. หนองสาหร่าย อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมาโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นทางยาว จนชาวบ้าน
สามารถน้าวัวควายลงไปกินหญ้าที่ขึ้นในเขื่อนได้ พร้อมกับพากันทอดแหจับปลาในเขื่อนอย่างคึกคัก 
ซึ่งน้้าต้นทุนที่ไหลเข้าเขื่อนล้าตะคองจากน้้าตกเหวสุวัตบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลลงมาผ่าน 
อ. ปากช่องหลายต้าบลลงไปกักเก็บไว้ในเขื่อนล้าตะคอง เพ่ือให้โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ล้าตะคอง ส้านักงานชลประทานที่ ๘ กรมชลประทาน บริหารจัดการก่อนแจกจ่ายไปให้ประชาชน
ใน ๕ อ้าเภอของ จ. นครราชสีมาได้ใช้ผลิตประปาไว้ให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภค ปัจจุบันพบว่า 
ปริมาณน้้าดิบที่ไหลมาจากเขาใหญ่ก็มีน้อยด้วยเช่นกัน จึงจ้าเป็นต้องจ่ายน้้าอย่างรัดกุมเพ่ือให้พอใช้
จนกว่าจะมีน้้าฝนมาเติมลงในเขื่อนอีกครั้ง

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_ 679176)



๖/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โคราชเดินหน้ามอบที่ดินท ากนิให้ชาวบ้าน

เมื่อวันที่  ๒๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า นายวิจิตร กิจวิรัตน์  นายอ้าเภอครบุรี 
พร้อมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครราชสีมาส่งมอบสมุดประจ้าตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้
เข้ าท้ ากินในที่ดินของรัฐ  พ้ืนที่ป่ าสงวนแห่ งชาติ  ป่าครบุรี  และป่าวั งน้้ า เขียว  อ .  ครบุรี
จ้านวน ๓๖ แปลง เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการถือครองพ้ืนที่เพ่ือท้าประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของทางรัฐบาล ส้าหรับการจัดสรรที่ดินท้ากินตามโครงการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรี และป่าวังน้้าเขียว จ. นครราชสีมา 
จัดสรรให้แก่ประชาชนได้เข้าท้าประโยชน์แล้วจ้านวนทั้งสิ้น ๓๐๑ แปลง รวมเนื้อที่จ้านวน ๒,๙๒๙ ไร่ 
โดยเริ่มต้นด้าเนินการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๙ แปลง เนื้อท่ีจ้านวน ๑,๐๖๕ ไร่ และในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดสรรเพิ่มเติมอีกจ้านวน ๑๙๒ แปลง รวมเนื้อที่จ้านวนทั้งสิ้น ๑,๘๖๔ ไร่

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_ 679413)



๗/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยึดไม้ ลอบตัดเตรียมส่งนายทุน

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานะ เพ่ิมพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม้ท่อน และไม้แปรรูปจ้านวนหนึ่งบริเวณป่า
บ้านท่าเสลา หมู่ ๔ ต. ยางน้้ากลัดเหนือ อ. หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่ายางน้้ากลัดเหนือ และป่ายางน้้ากลัดใต้ โดยไม่พบตัวผู้กระท้าผิด จากการตรวจสอบ พบว่า
เป็นไม้ประดู่จ้านวน ๓ ท่อน ค้านวณปริมาตรได้ ๐.๔๑ ลูกบาศก์เมตร และไม้ประดู่แปรรูป ๑ แผ่น 
ค้านวณปริมาตรได้ ๐ .๔๑ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม้ท่อนและไม้แปรรูปดังกล่าวเป็นไม้หวงห้าม
ตามพระราชกฤษฎีกาก้าหนด ล้าดับที่ ๘๗ ถูกโค่นล้ม และบางส่วนมีร่องรอยการแปรรูปโดย
ใช้เลื่อยโซ่ยนต์ เตรียมส่งให้นายทุน แต่ถูกเจ้าหน้าที่พบก่อน จึงร่วมกันท้าบันทึกตรวจยึดไม้ท่อน
และไม้แปรรูปดังกล่าวไว้น้าส่งพนักงานสอบสวน สภ. หนองหญ้าปล้อง เพ่ือหาตัวผู้กระท้าผิดต่อไป

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/crime/192998)



๘/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เสาวิหารวัดเจดีย์หลวงผุพังทั้งหลัง

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีกรมศิลปากรใช้งบประมาณ ๔๕ ล้านบาท
รวมกับเงินบริจาคอีกจ้านวนหนึ่งบูรณะวัดเจดีย์หลวง ต. เวียงเชียงแสน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะเชียงแสนสิงห์ ๑ ซึ่งได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวใหญ่ 
๒ รอบ ทั้งปี ๕๔ และปี ๕๗ แต่ผ่านไปเพียง ๓ ปี เสาที่ใช้ไม้มะม่วงป่ามาท้าจ้านวน ๕๒ ต้นช้ารุด
เสียหายอย่างหนัก มีทั้ งปริแตกเล็กน้อย บางต้นโดนมอดเจาะจนแตก ทรุดจนท้าให้คาน
และขื่อหลังคายุบตัวลงมา จนต้องปิดห้ามคนเข้านั้น ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เข้าไปบูรณะและพัฒนา
โบราณสถานหลายแห่งของกรมศิลปากรน้านั่งร้านโลหะเข้าไปประกอบค้้ายันภายในวิหารของวัดเจดีย์
หลวงดังกล่าว โดยเฉพาะเสาทางด้านซ้ายของพระประธาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนสิงห์ ๑
ที่เก่าแก่คู่กับวิหารเจดีย์หลวงมาตั้งแต่ยุคก่อสร้าง เพราะมีเสาเสียหายหนักหลายต้นโดยเฉพาะ
แถวที่ ๔ จากทางเข้าด้านหน้า โคนเสาแตกจนเนื้อไม้ชั้นในกะเทาะออกมาเป็นโพรงใหญ่ และค้้ายัน
ไปยังจุดอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงเพื่อรอกรมศิลปากรบูรณะรอบใหม่ต่อไป

(ต่อ)



๙/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เสาวิหารวัดเจดีย์หลวงผุพังทั้งหลัง (ต่อ) 

พระครูวิจารณ์ธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสนกล่าวว่า 
หลังพบความเสียหายดังกล่าวได้แจ้งต่อกรมศิลปากรตั้งแต่เดือน พ.ค. ๒๕๖๒ หรือ ๑ ปีกว่าแล้ว 
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบเป็นระยะๆ แต่ก็ไม่ได้ด้าเนินการใดๆ กระทั่งวันที่ ๑๓ พ.ค. ที่ผ่านมา
ต้องตัดสินใจขึงเชือก และติดป้าย และขอไม่ให้คนเข้าไปในวิหาร รวมทั้งมีการประสาน กับ
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เคยบูรณะให้ช่วยติดตั้งนั่งร้านเหล็กค้้ายันดังกล่าวเพ่ือความปลอดภัย เพราะต้องมี
คนเข้าไปท้าความสะอาด และป้องกันไม่ให้วัตถุข้าวของต่างๆ เสียหาย เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดู ฝน
ทีม่ีลมพายุพัดแรงเดือน ธ.ค. ๒๕๖๒ พระฐาปนพงศ์ พรมสวัสดิ์ พระนักพัฒนา และกลุ่มข่าวเชียงแสน 
ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือถึงนายปกรณ์ สุริวรรณ นายอ้าเภอเชียงแสน
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปค้้ายัน และรื้อกระเบื้องหลังคาวิหารวัดเจดีย์หลวง เพ่ือถ่ายเทน้้าหนัก
ลดลงเพ่ือความปลอดภัย และแจ้งขั้นตอนการด้าเนินการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย 
เพราะภายในวิหารดังกล่าวเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน คือ หลวงพ่อเชียงแสนสิงห์ ๑ ที่ญาติโยม
ศรัทธาเข้าไปสักการบูชาและใช้งบประมาณของรัฐจ้านวนมากเข้าไปบูรณะแล้ว แต่มีความเสียหาย
อย่างหนัก ซึ่งทาง อ. เชียงแสนได้รับเรื่องเพ่ือน้าเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพ่อขุนเม็งรายมหาราช 
ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนา เมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๗ มีอายุกว่า ๖๗๖ ปี ได้รับผลกระทบจาก
แผ่นดินไหวใหญ่ที่มีศูนย์กลางในรัฐฉาน ประเทศพม่า เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๔ วัดความแรงได้ 
๖.๗ แมกนิจูด และ ๕ พ.ค. ๕๗ ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ จ. เชียงราย มีความรุนแรง ๖.๓ แมกนิจูด ท้าให้
องค์พระธาตุเจดีย์หลวง เป็นเจดีย์ทรงระฆังล้านนาสูง ๘๘ ม. ฐานกว้าง ๒๔ ม. เสียหายหนัก 
กรมศิลปากรใช้งบประมาณ ๔๕ ล้านบาทเข้าบูรณะเจดีย์ทั้งองค์ อุโบสถ วิหาร และปรับภูมิทัศน์
ระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ปีละประมาณ ๑๕ ล้านบาทจนแล้วเสร็จ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส้าคัญ
ของเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000052467)


