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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ 

ศรีสะเกษ : เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์ป่าจับชาวกัมพูชาลักลอบตัดไม้
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติชายแดนไทย – กัมพูชา
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

เพชรบุรี : พบกระทิงฝูงใหญ่ออกหากินบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

พังงา : ฝูงโลมาปากขวดกว่า ๕๐ ชีวิต ว่ายอวดโฉมกลางทะเลพังงา
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)
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พบกระทิงฝูงใหญ่ออกหากินบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพความน่ารักของกระทิงตัวเล็กๆ มากกว่า ๑๐ ตัวก้าลัง
วิ่งเล่นอยู่ในกลุ่มกระทิงฝูงใหญ่ เป็นฝูงกระทิงที่พบบริเวณแหล่งน้้า และแหล่งอาหารของสัตว์ป่าบริเวณ
ห้วยคมกริช อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี นายมานะ เพ่ิมพูน หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานเปิดเผยว่า หลังจากออกตรวจตราบริเวณห้วยคมกริช อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็น
พ้ืนที่แหล่งน้้า และแหล่งอาหารของสัตว์ป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบันที่มีสัตว์ป่ามาใช้ประโยชน์ 
โดยเฉพาะช้าง และกระทิง ภาพที่เห็นเป็นฝูงกระทิงที่ลงมากินดินโป่งและต้นหญ้า โดยมีลูกวัว กระทิง
หลาย ๑๐ ตัววิ่งเล่นไปมาอยู่ในฝูง ซึ่งเป็นภาพที่น่ารักและสวยงามมาก จากที่เคยพบเห็นแต่กระทิงตัวใหญ่
เพียงอย่างเดียว สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจานที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
ส่งผลถึงการขยายพันธุ์ของวัวกระทิง รวมถึงสัตว์ป่าชนิดอ่ืนๆ ช่วงนี้สามารถพบเห็นได้มากขึ้น การพบฝูงกระทิง
ฝูงใหญ่ เป็นผลพวงมาจากการปิดป่า ท้าให้ไม่มีรถของนักท่องเที่ยววิ่งผ่านในพ้ืนที่ดังกล่าว ธรรมชาติมีการฟ้ืนตัว
มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ไม่มีการรบกวนจากมนุษย์ ท้าให้สัตว์ป่าออกมาหากินจ้านวนมาก อีกทั้งยังท้า ให้
สัตว์ป่าไมอ่อกไปรบกวนประชาชนในพื้นที่รอบนอกของอุทยานฯ 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000044680)
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เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์ป่าจับชาวกัมพูชาลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติชายแดนไทย - กัมพูชา

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณป่าทางทิศตะวันออกพลาญไผ่ ในพ้ืนที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา พ้ืนที่ทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วยศาลา ท้องที่ ต. กันทรอม อ. ขุนหาญ 
จ. ศรีสะเกษ ห่างจากชายแดนไทย - กัมพูชา ประมาณ ๒ กม. เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์ป่าที่ ๓ ชุดลาดตระเวน 
Smart Patrol ได้ร่วมกันจับกุมชาวกัมพูชาจ้านวน ๓ คนลักลอบเข้ามาตัดไม้ พร้อมตรวจยึดของกลาง ไม้ชิงชัน
แปรรูปจ้านวน ๓ เหลี่ยม ปริมาตร ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร ขวานจ้านวน ๑ เล่ม หัวไฟคาดศีรษะจ้านวน ๓ อัน 
เปลนอนจ้านวน ๑ ผืน เหล็กดัดฟันเลื่อยจ้านวน ๑ อัน ผ้าห่มจ้านวน ๒ ผืน อุปกรณ์เสพยาไอซ์ (ถุงพลาสติกใส
บรรจุยาไอซ์จ้านวน ๑ ถุง หลอดไม้ไผ่ ๑ อัน ไฟแช็ค ๑ อัน) จากการสอบสวนทราบว่า ทั้ง ๓ คนลักลอบ
เข้ามาในเขตราชอาณาจักรไทย โดยใช้เส้นทางธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๓ เพ่ือเข้ามาลักลอบตัดไม้
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา และเตรียมจะน้าไม้กลับไปยังฝั่งกัมพูชา จนมาถูกเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน
จับได้ โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันกระท้าผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ และ ๔๘ 
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ 
และ ๕๕ (๕) ขอความร่วมมือพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ร.บ. ยาเสพติด ฯ และฝ่าฝืน 
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ๒๕๔๘ น้าผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ. กันทรอม อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 
ด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/151294)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200429/d6bb1fa0bad7f338c0ff034357f02962b92537528da6d0b30ebae8746bb4ff55.jpg?itok=gkJAbuzX


๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝูงโลมาปากขวดกว่า ๕๐ ชีวิต ว่ายอวดโฉมกลางทะเลพังงา

เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเผยแพร่วิดีโอ
พร้อมข้อความระบุว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ. พังงาพบฝูงโลมาปากขวดกว่า ๕๐ ตัว ว่ายน้้า
เข้ามาทักทายเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ขณะที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรระบุว่า ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง (ทช.) โลมาปากขวดมีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มีลักษณะคล้ายโลมาปากขวดธรรมดา แต่มีขนาดเล็กกว่า และมีจะงอยปากค่อนข้างสั้นใหญ่ รูปร่างอ้วน 
หัวกลมมน ครีบข้างเรียวยาว ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งปิดพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว
หรือเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา
ทีผ่่านมาประมาณหนึ่งเดือนพบว่า ระบบนิเวศหลายพื้นที่ได้มีการพักฟ้ืน และพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิด

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/291844)


