
๑/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๙

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๕ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๕ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เพชรบุรี : พบบุกรุกและเผาป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

ยะลา : มากกว่าภาพเขียนสีโบราณ! กรมศิลปากรชี้ชัด “เขายะลา” 
มีวัตถุโบราณอีกหลายชิ้น (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ยโสธร : ท าหมันลิง แก้ปัญหาลิงก่อกวนชุมชน
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)อุทัยธานี : พรานยิงลูกวัวแดงวัย ๓ เดือน ยัดใส่กระสอบโยนทิ้งข้างทาง

(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : พบซากเต่าตนุน้ าหนักร่วม ๑๐๐ กก. ถูกคลื่นซัดขึ้นมาท่ีชายหาดเขาตะเกียบ หัวหิน
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

นครศรีธรรมราช : ก้อนน้ ามันมหาศาลเกยหาด ท่องเท่ียวขนอมยับเยิน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

มากกว่าภาพเขียนสีโบราณ! กรมศิลปากรชี้ชัด “เขายะลา” มีวัตถุโบราณอีกหลายชิ้น

เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากตรวจพบภาพเขียนสีโบราณ และขวาน
โบราณอายุหลายพันปีในพ้ืนที่ น.อ. อาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียน 
และก้าหนดเขตที่ดินบริเวณเขายะลาเป็นโบราณสถาน กินพ้ืนที่ประมาณ ๘๘๗ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 
ต. ยะลา และ ต. ลิดล อ. เมืองยะลา จ. ยะลา กระทั่งวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๒ กรมศิลปากรออกประกาศ
แก้ไขเขตที่ดินดังกล่าวเหลือเพียง ๖๙๗ ไร่ เพ่ือน้าพ้ืนที่ที่หั่นออกไปราว ๑๙๐ ไร่ ไปให้โรงโม่หินน้าไป
ระเบิดหิน เพ่ือน้าไปใช้ในกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ มีเป้าหมายรองรับการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และท้าให้ผู้คนจ้านวนมาก โดยเฉพาะชาว จ. ยะลา รวมตัวคัดค้านในนามเครือข่ายประชาชน
ปกป้องเขายะลา นอกจากนี้ สังคมเริ่มตื่นตัว และเข้าร่วมรณรงค์คัดค้านการลดพื้นที่ของกรมศิลปากร

นอกจากเรื่องสภาพแวดล้อมโดยรอบจุดที่พบภาพสีโบราณ และขวานโบราณอายุหลายพันปี 
ยังมีวัตถุโบราณอีกหลายชิ้นที่ยังรอการค้นพบ และเป็นไปได้ว่า บางชิ้นอาจอยู่ในพ้ืนที่ที่ถูกหั่นออกไป
เพ่ือน้าไประเบิด หลักฐานที่เชื่อว่า มีวัตถุโบราณอ่ืนนอกเหนือไปจากที่เคยเจอ คือ บันทึกรายงานของ
กรมศิลปากรในการส้ารวจเขายะลา ซึ่งยังไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการมาก่อน คือ 
(๑) ปี ๒๕๔๑ ส้านักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา ส้ารวจพบหลักฐานทางโบราณคดีที่เขายะลาเป็นครั้งแรก 
เนื่องจากจะมีการท้าเหมืองหินปูนที่เขายะลา (๒) ปี ๒๕๔๒ ส้านักงานศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา ส้ารวจ
แหล่งโบราณคดีเขายะลาอีกครั้ง เพื่อขึ้นทะเบียนโบราณสถาน (๓) ปี ๒๕๔๓ ส้านักงานศิลปากรที่ ๑๓ 
สงขลา ส้ารวจเขายะลาเพ่ิมเติม และแก้ไขแผนผังขึ้นทะเบียนโบราณสถานให้ครอบคลุม พ้ืนที่
ระเบิดหิน (๔ )  ปี ๒๕๔๔ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง หน้า ๖ ประกาศเขตพ้ืนที่โบราณสถาน ๘๘๗ ไร่ 
๓ งาน ๔๐ ตารางวา (๕) ปี ๒๕๔๙ ส้านักงานศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา ร่วมกับ หจก. คูน้้าดันดิน ส้ารวจ
เขายะลา เพ่ือกันเขตป้องกันแหล่งศิลปกรรม และโบราณสถานจากเหมืองหินปูน 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000024821)



๔/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ก้อนน้ ามันมหาศาลเกยหาด ท่องเที่ยวขนอมยับเยิน

เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบก้อนน้้ามันปริศนาจ้านวนมากเกยหาด
บริเวณหาดบ้านหัวถนน และหาดบ้านหน้าด่าน หมู่ ๖ ต. ขนอม อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช 
ท้าให้บริเวณชายหาดเต็มไปด้วยก้อนน้้ามันจ้านวนมาก และเริ่มละลายจากความร้อน เมื่อแสงแดดเริ่ม
แรงขึ้น ท้าให้ชายหาดเสียหายเป็นระยะทางยาวกว่า ๒ กม. นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอ้าเภอขนอม 
จ. นครศรีธรรมราช ระบุว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบก้อนน้้ามันจ้านวนมากทยอยเข้าเกยหาด 
เป็นช่วงที่น้้าทะเลขึ้นสูง ก้อนน้้ามันเหล่านี้ไม่ทราบที่มาอย่างชัดเจน โดยเร่งประสานกับเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายเพ่ือหาทางแก้ไข และก้าจัด เนื่องจากจุดที่เกยหาดนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวส้าคัญ และภาพรวม
ของชายหาดขนอมนั้นมีชื่อเสียงมาก หากเกิดปรากฎการณ์เช่นนี้ถือเป็นวิกฤติการณ์ที่ต้องเร่งแก้ไข
ไม่ ให้ส่ งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และล่าสุดได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของโรงแยกก๊าซ
ของบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) ช่วยตรวจสอบ

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_619115)



๕/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบบุกรุกและเผาป่าในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เมื่อวันที่  ๑๒ มี .ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การบุกรุกเผาป่าเ พ่ือขยายพ้ืนที่ท้า กิน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ชุดพญาเสือสนธิก้าลัง เจ้าหน้าที่
หลายหน่วยงานลงปฏิบัติการตรวจยึดและจับกุม พบเป็นการขยายพ้ืนที่ใหม่ โดยมีการโค่นต้นไม้ 
และเผาป่า ท้าให้เกิดไฟป่าลุกลามในหลายจุด ยุทธการปราบปรามการกระท้าความผิดกฎหมายป่าไม้ 
การบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง เผาท้าลายป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ . เพชรบุรี 
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มี.ค. ๖๓ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ๕ ชุด เข้าตรวจสอบพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก ยึดถือ
ครอบครอง เผาท้าลายพ้ืนที่ป่าไม้ บริเวณป่าห้วยกระซู่ หุบสาริกา และหุบแม่คะเมยบน เจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบพบการบุกรุก เผาท้าลายป่า รวม ๔๐ แปลง เนื้อที่ ๑๓๙ ไร่ รวม ๓ วัน สามารถ
ตรวจสอบการบุกรุก เผาท้าลายป่ารวม ๑๒๔ แปลง เนื้อท่ี ๔๓๒ ไร่

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e69c568e3f8e40aef41db9e)



๖/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบซากเต่าตนุน้ าหนักร่วม ๑๐๐ กก. ถูกคลื่นซัดขึ้นมาทีช่ายหาดเขาตะเกียบ หัวหิน

เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน รับแจ้ง
จากชาวประมงบ้านหัวดอน พบซากเต่าทะเลถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาด บริเวณใกล้ท่าเรือเฟอร์รี่ 
หาดหัวดอน ต. หนองแก อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบซากเต่าทะเล
ขนาดใหญ่ ในลักษณะหงายท้อง กระดองใต้ท้องเริ่มหลุดร่อนบางส่วน เจ้าหน้าที่ได้พลิกซาก เต่า
เพ่ือตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่า บริเวณหัวเริ่มเน่าเปื่อย ไม่พบบาดแผล กระดองด้านบนยังอยู่ในสภาพ
ค่อนข้างสมบูรณ์ วัดความกว้างของกระดองได้ ๗๐ ซม. ความยาวตั้งแต่หัวถึงหาง ๑.๕ ม. น้้าหนัก 
๑๐๐ กก. คาดว่า เต่าทะเลตัวนี้น่าจะเสียชีวิตมาแล้ว ๒ - ๓ วัน แจ้งไปยังศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล จ. สมุทรสาคร เพ่ือส่งเจ้าหน้าที่มาเคลื่อนย้ายซากเต่าไป เพ่ือผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตาย 
โดยในระหว่างนี้ มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถานจะเคลื่อนย้ายซากเต่าไปเก็บรักษา เพ่ือรอ เจ้าหน้าที่
มาเคลื่อนย้าย 

นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี ผอ . ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ฝั่งตะวันตก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า จากการตรวจสอบจากภาพถ่ายพบว่า 
เป็นเต่าตนุ ยังไม่สามารถระบุอายุ เพศ และสาเหตุการตาย ต้องรอผลยืนยันจากสัตวแพทย์ 
สาเหตุการตาย ส่วนใหญ่จะมีหลายสาเหตุ คือ สภาพร่างกายไม่แข็งแรง ป่วยจนไม่สามารถ
หาอาหารกินได้ การกินขยะพลาสติกเข้าไปจนท้าให้ร่างกายอ่อนแอ และอุบัติเหตุจากเครื่องมือประมง 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ประมาณ ๒ สัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ที่ผ่านมา ชาวประมง
ปากน้้าปราณ อ. ปราณบุรี พบเต่าตนุท้องแก่ตัวใหญ่ คลานขึ้นมาที่ชายหาดในสภาพอ่อนแรง โชคดี
ที่ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลจนมันมีอาการดีขึ้น และฝังไมโครชิป ก่อนปล่อยสู่ทะเล 
ส่วนจะเป็นเต่าตนุตัวเดียวกันหรือไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไมโครชิปให้ชัดเจนก่อน ซึ่งหากเป็น
เต่าตนุตัวเดียวกันก็เป็นเรื่องน่าเศร้า และน่าเสียดายอย่างมาก

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000024827)



๗/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ท าหมันลิง แก้ปัญหาลิงก่อกวนชุมชน

เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่จากส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ 
อุบลราชธานี น้ากรงขนาดใหญ่ไปตั้งบริเวณดอนลิง หรือดอนปู่ตา บ้านเตาไห อ . ป่าติ้ว จ. ยโสธร 
ดักจับลิงที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ เป้าหมาย ๒๐๐ ตัว จากทั้งหมดกว่า ๘๐๐ ตัว เพื่อน้าลิงไปท้าหมัน 
ชาวบ้านเล่าว่า เดิมลิงไม่เคยก่อกวนชาวบ้าน แต่เมื่อพืชอาหารลดลง ประชากรลิงเพ่ิมจาก ๒๐๐ ตัว 
เป็นกว่า ๘๐๐ ตัว ประกอบกับมีประชาชนเข้าไปให้อาหารลิง ท้า ให้พฤติกรรมลิงเปลี่ยน 
ไมห่าอาหารเอง เมื่อไม่มีใครไปให้อาหาร ลิงก็จะเข้ามาสร้างความเดือนร้อนในชุมชน

ลิงที่ท้าหมันจะมีอายุ ๒ ปีขึ้นไป หรือน้้าหนักเกิน ๑ กก. ก่อนท้าหมันมีการสักคิ้ว สักหมายเลข 
เพ่ือท้าประวัติ พร้อมเก็บตัวอย่างเลือดลิง เพ่ือตรวจหาโรคอุบัติใหม่ หลังท้าหมัน สัตวแพทย์
จะให้ยาปฏิชีวนะ ลิงเป็นสัตว์ป่า แผลจากการท้าหมันจึงหายไว ภายใน ๓ วัน การท้าหมันไม่กระทบ
ต่อการใช้ชีวิตตามธรรมชาติของลิง หลังท้าหมัน ลิงจะถูกปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ ทั้งนี้ ท้องถิ่นมี
แผนด้าเนินการร่วมกับกรมอุทยานฯ ท้าหมันลิงต่อเนื่อง และหาทางแก้ปัญหาพืชอาหารของลิง

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e696e181e3f8e40af94241b0)



๘/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พรานยิงลูกวัวแดงวัย ๓ เดือน ยัดใสก่ระสอบ โยนทิ้งข้างทางหนีความผิด

เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
โพสต์ภาพพร้อมข้อความ โดยระบุว่า มีพรานยิงลูกวัวแดง ซึ่งวัวแดงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ ๒ 
ของประเทศไทย นายธานี วงศ์นาค หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้รับแจ้ง จาก
ชุดลาดตระเวน จุดสกัดที่ ๒ ว่า ตรวจพบซากลูกวัวแดง บรรจุอยู่ในกระสอบ วางอยู่ข้างทาง
ในป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่บ้านไผ่งาม ต . ระบ้า อ . ลานสัก จ . อุทัยธานี หลังจากได้รับแจ้ง 
หัวหน้าเขตฯ มอบหมายให้นายพงษ์สิทธิ์ ศรีคุณเมือง ผู้ช่วยหัวหน้าเขตฯ เข้าไปตรวจสอบ พบว่า 
เป็นซากลูกวัวแดง เพศผู้ จ้านวน ๑ ตัว อายุประมาณ ๓ เดือน ตายมาแล้วประมาณ ๑ - ๒ ชม. 
ตรวจพบรอยกระสุนปืนลูกซอง จ้านวน ๙ รู บริเวณล้าตัวคาดว่า ผู้กระท้าผิดทิ้งซากลูกวัวแดงที่ยิง 
และบรรทุกรถจักรยานยนต์มา หลังจากได้ยินเสียงรถของเจ้าหน้าที่วิ่งสวนมา จึงหลบหนีไป 
เหตุเกิดในป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่บ้านไผ่งาม ต . ระบ้า อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี ห่างจากแนวเขต
ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งประมาณ ๔ กิโลเมตร คณะเจ้าหน้าที่ได้เก็บพยานหลักฐาน
ในบริเวณที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เพ่ือน้าเรื่องราวไปกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ . ลานสัก 
เพ่ือด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป

(ต่อ)



๙/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พรานยิงลูกวัวแดงวัย ๓ เดือน ยัดใสก่ระสอบ โยนทิ้งข้างทางหนีความผิด (ต่อ)

วัวแดง มีลักษณะรูปร่างคล้ายวัวบ้าน แต่มีสิ่งที่ส้าคัญต่างไปจากวัวบ้าน และกระทิง คือ 
มีวงก้นขาวทั้งในตัวผู้และตัวเมีย มีเส้นขาวรอบจมูก ขาทั้ง ๔ ข้างมีสีขาว ตั้งแต่หัวเข่าจนถึงกีบเท้า 
ระหว่างโคนขาของตัวผู้ไม่มีขน แต่เป็นหนังตกกระแข็งๆ พบในเมียนม่า ไทย อินโดจีน เกาะชวา 
บอร์เนียว บาหลี ซาราวัค และเซลีเบส ส้าหรับประเทศไทยเคยพบได้ทุกภาค วัวแดงกินหญ้าอ่อน
ใบไผ่อ่อน หน่อไม้อ่อน ลูกไม้ป่าบางชนิด ใบไม้ ยอดอ่อนของพืช และดอกไม้ป่าบางชนิด ชอบหากิน

อยู่เป็นฝูง ราว ๑๐ - ๑๕ ตัว ปกติจะเริ่มออกหากินตั้งแต่ตอนพลบค่้าไปจนถึงเช้าตรู่ กลางวัน
นอนหลบตามพุ่มไม้ทึบ ชอบอยู่ตามป่าโปร่ง หรือป่าทุ่ง ชอบกินดินโป่งไม่ชอบนอนแช่ปลัก รักสงบ 
ปกติไม่ดุร้าย หากินโดยมีตัวเมียเป็นจ่าฝูง วัวแดงเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ ๒ ปีเศษ ระยะตั้งท้องนาน 
๘ - ๑๐ เดือน ปกติออกลูกครั้งละ ๑ ตัว ลูกหย่านมเมื่อมีอายุราว ๙ เดือน หลังคลอดลูก
ราว ๖ – ๙ เดือน แม่วัวแดงจะเป็นสัด และรับการผสมพันธุ์อีก มีอายุยืนประมาณ ๓๐ ปี

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000024953)


