
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พิษณุโลก : พบศิลาวารีโผล่เต็มโขดหินกลางน  าเข็ก
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ชุมพร : ชุดเฉพาะกิจพญาเสือบุกจับพระเลี ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

สงขลา : น  าท่วมพื นที่ อ. สะเดา ระดับน  าลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชุดเฉพาะกิจพญาเสือบุกจับพระเลี ยงสัตว์ป่าคุ้มครอง

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ
พญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น้าก้าลังเข้าตรวจสอบส้านักสงฆ์ถ้้าพระมโน 
หมู่ ๖ ต. บ้านนา อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร โดยส้านักสงฆ์ดังกล่าวน้าสัตว์ป่าคุ้มครองขังไว้ในกรงเหล็ก 
และกรงตาข่าย มีพระประเสริฐ ธมมปาโล หรือนายประเสริฐ บุญช่วย อายุ ๕๕ ปี รับเป็นเจ้าของ
สัตว์ป่าคุ้มครองทั้งหมด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่มีเอกสารการขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่า จึงตรวจยึด
สัตว์ป่าคุ้มครอง ๘ ชนิด จ้านวน ๒๕ ตัว ได้แก่ นกเงือกกรามช้าง ๔ ตัว นกเงือกหัวแรด ๒ ตัว 
งูเหลือมลายพรม ๔ ตัว นกเขาเขียว ๓ ตัว ไก่ฟ้าหลังเทา ๒ ตัว ค้างคาวแม่ไก่ ๗ ตัว เหยี่ยวผึ้ง ๑ ตัว 
และนกแขกเต้า ๒ ตัว หลังสอบปากค้าเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากมีสัตว์ป่าคุ้มครองถูกขังไว้
จ้านวนมาก โดยเฉพาะนกเงือกกรามช้าง นกเงือกหัวแรด และไก่ฟ้าหลังเทา ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ที่หายากมากในป่าธรรมชาติ จึงตรวจยึดสัตว์ป่าของกลางทั้งหมด พร้อมกับน้าพระประเสริฐ
ส่งพนักงานสอบสวน สภ. เมืองชุมพร ด้าเนินคดีในข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือด้าเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-588263)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าท่วมพื นที่ อ. สะเดา ระดับน  าลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแลว้

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้าน น้้าแห้งจนรถสามารถ
เข้าออกได้แล้ว เหลือเพียงพ้ืนที่ลุ่มต่้าติดคลองอู่ตะเภาที่ยังมีบ้านเรือนบางส่วน และสวนยางพารา
ถูกน้้าท่วม แต่สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับน้้าในคลองอู่ตะเภาที่เอ่อล้นตลิ่งลดลง
อย่างต่อเนื่อง และทางการอยู่ระหว่างการส้ารวจความเสียหาย ทั้งทรัพย์สินของชาวบ้าน และพ้ืนที่
การเกษตร แต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ. สงขลา สรุปสถานการณ์น้้าท่วมในพ้ืนที่ จ . สงขลา เกิดน้้าป่าไหลหลากเข้าท่วม ๒ อ้าเภอ
ประกอบด้วย อ. สะเดา มีน้้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน ๑ ต้าบล คือ ต. ส้านักแต้ว 
รวม ๔ หมู่บ้าน ทั้งหมู่ ๑ หมู่ ๖ หมู่ ๗ และหมู่ ๙ และ อ. นาหม่อม น้้าป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือน 
๒ ต้าบล สภาพอากาศในพ้ืนที่ จ. สงขลายังไม่น่าไว้ใจ เพราะมีฝนตกต่อเนื่อง ทางจังหวัดแจ้งเตือน
ให้อ้าเภอที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย เส้นทางน้้าป่าไหลหลาก และน้้าล้นตลิ่ง เฝ้าติดตามสถานการณ์
ตลอด ๒๔ ชม.

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/96300000120492)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบศิลาวารีโผล่เต็มโขดหินกลางน  าเข็ก

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังระดับน้้าในล้าน้้าเข็กลดลง พบดอกศิลาวารี 
หรือดอกไม้ใต้น้้า ซึ่งเป็นดอกไม้น้้าหายาก มีเฉพาะลุ่มน้้าที่อุดมสมบูรณ์ปราศจากสารเคมี เผยโฉม
ให้เห็นบริเวณโขดหินกลางล้าน้้าเข็กบ้านแก่งจูงนาง หมู่ที่ ๗ ต. วังนกแอ่น อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 
เหนือน้้าตกวังนกแอ่น หรือน้้าตกสกุโณฑยานประมาณ ๓ กม. การพบดอกศิลาวารี หรือดอกไม้ใต้น้้า 
เป็นดอกไม้น้้าหายากบริเวณล้าน้้าเข็กนี้ เป็นการพบแห่งที่ ๒ ของ จ. พิษณุโลก หลังจากที่ค้นพบ
แห่งแรกที่แก่งคันนา และแก่งป่ากะซาว คลองชมภู หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่ ๕ 
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ต. ชมพู อ. เนินมะปราง มาก่อนหน้านี้

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ต. วังนกแอ่นกล่าวว่า ดอกศิลาวารีที่พบบริเวณแก่งจูงนาง กลางล้าน้้าเข็ก
มีลักษณะเป็นดอกที่เริ่มตูมเล็กๆ ขนาดประมาณ ๐.๕ – ๑ ซม. มีสีเขียว และสีน้้าตาลแดงสวยงาม
อยู่ใต้พ้ืนน้้า บนโขดหินยังพบดอกศิลาวารีสีน้้าตาล ดอกไม้น้้าหายากที่พบในพ้ืนที่ ต. วังนกแอ่น 
อ. วังทอง จ. พิษณุโลก มีอยู่หลายชนิด นอกจากดอกศิลาวารีแล้ว ยังมีดอกไม้หินที่แตกต่างจาก
ดอกศิลาวารีทั่วไป คือ สีน้้าตาลด้าติดกับก้อนหินอย่างสวยงาม 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/96300000120473)


