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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๙

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก ๑ รายการ

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ๒  รายการ 
สุราษฎร์ธานี : ทช. ส่งทีมส ารวจแหล่งด าน  าเกาะเต่า ยันมีความสมบูรณ์
สัตว์น  ายังอยู่หนาแน่น
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ยโสธร : พายุฤดูร้อนถล่มยโสธรหลังคาบ้านเปิด ต้นไมห้ักล้มสร้างความเสียหายเป็นจ านวนมาก
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ระยอง : รมว.ทส. เสนอไอเดียปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศทุกปี ๓ เดือน หลังพบเห็นสัตว์ป่า 
สัตว์ทะเลปรากฏตัวเริงร่ามากขึ น
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

เพชรบุรี : ไทยเร่งปรับป่าแก่งกระจานตามข้อแนะน าคณะกรรมการมรดกโลก 
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)
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ทช. ส่งทีมส ารวจแหล่งด าน  าเกาะเต่า ยันมีความสมบูรณ์สัตว์น  ายังอยู่หนาแน่น

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิชัย สมรูป ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ สุราษฎร์ธานี ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการผ่านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง มายังส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ ให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตามที่มีข่าวในสังคมออนไลน์ว่า หลังจากที่มีการเปิดให้มีกิจกรรมการด้าน้้าในแหล่งด้าน้้า
ทีข่ึ้นชื่อของเกาะเต่าแล้วพบว่า ปลาชนิดต่างๆ ลดน้อยลงอย่างน่าใจหาย โดยเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ที่ผ่านมา 
ทางส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ จึงได้ร่วมกับนักวิชาการประมงศูนย์วิจัยทรัพยากร
ทางทะเลอ่าวไทยตอนกลาง พร้อมทีมครูสอนด้าน้้าเกาะเต่า ชมรมรักเกาะเต่า ได้ร่วมกันออกส้ารวจ
สถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้านต่างๆ โดยแบ่งทีมงานส้ารวจเป็น ๓ กลุ่ม เพ่ือให้ครอบคลุม
พ้ืนที่กองหินใบ ในชั้นความลึกของน้้าตั้งแต่ ๑๒ - ๓๐ เมตร จากการส้ารวจพบว่า พบกลุ่มปะการัง
กระจายตัวครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ ๒๐ ปะการังชนิดเด่น ได้แก่ ปะการังโขด Porites lutea และ
ปะการังชนิดอ่ืนปนอยู่ประปราย ส่วนอีกร้อยละ ๓๐ เป็นดอกไม้ทะเล กัลปังหา ฟองน้้า และพบเศษ
ปะการังตายประมาณร้อยละ ๑๐ ส้าหรับปริมาณปลาจากการส้ารวจ พบ ๑๗ จ้าพวก ๔๙ ชนิด ตั้งแต่ปลา
ตัวเล็กถึงขนาดใหญ่ ชนิดเด่นเป็นจ้าพวกปลาสลิดหิน และพบฉลามวาฬขนาดใหญ่ที่กองหินเขียวอีกด้วย 
และมีการตรวจพบเครื่องมือประมงจ้าพวกอวน ลอบ อยู่ในแนวปะการังอยู่บ้าง

(มีต่อ)
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ทช. ส่งทีมส ารวจแหล่งด าน  าเกาะเต่า ยันมีความสมบูรณ์สัตว์น  ายังอยู่หนาแน่น (ต่อ)

ส้าหรับข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้ว่า ปริมาณปลาในแหล่งด้าน้้าดังกล่าวลดลงไปมาก อาจ เป็นได้
จากหลายสาเหตุ เช่น ช่วงเวลาที่ลงด้าน้้า อาจไปตรงกับช่วงที่ปลาว่ายมา ระยะเวลาในการลงด้าน้้า
อาจสั้นเกินไป หรือการแตกตื่นของฝูงปลา เนื่องจากก่อนหน้านี้ ทางราชการห้ามกิจกรรมใต้ทะเลอย่าง
เด็ดขาด ซ่ึงกินเวลาเดือนเศษทีก่ลุ่มปลาไม่ได้พบเจอมนุษย์ เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมลงไปในทะเล จึงว่ายน้้า
หนีห่างออกไป

ด้านนายโกศล พงศ์ผดุงเกียรติ แกนน้ากลุ่มอนุรักษ์เกาะเต่า ระบุกรณีมีข่าวว่า มีกลุ่มชาวประมง
ต่างถิ่นมาลักลอบท้าการประมงในแหล่งและใกล้ๆ แหล่งปะการังนั้น อาจมีบ้างเพราะช่วงคุมเข้ม
การระบาดโรคโควิด-19 ท้องทะเลว่างเปล่าขาดการสัญจรไปมาของผู้คน แต่ตนเองได้ประสานงาน
กับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมประมงให้ส่ง
เจ้าหน้าที่มาตรวจตราเป็นระยะๆ ประกอบกับคนเกาะเต่าก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และเปลี่ยนค่านิยม
ในการเก็บปลาเป็นๆ ที่มีชีวิต ให้แหวกว่ายอยู่ในระบบนิเวศปะการัง สร้างประโยชน์มากมายมหาศาล
ประเมินค่าไม่ได้ ดีกว่าจับปลาไปขาย หรือใช้ประกอบอาหาร ซ่ึงได้ประโยชน์ระยะสั้น ถือว่าได้ไม่คุ้มเสีย

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000048866)
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พายุฤดูร้อนถล่มยโสธรหลงัคาบ้านเปิด ต้นไม้หกัลม้สร้างความเสียหายเป็นจ านวนมาก

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไดเ้กิดพายุฤดรู้อนมีฝนตกลงมาอย่างหนัก พร้อมลม
พัดกระโชกอย่างแรง ภายในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองยโสธร ส่งผลกระทบท้าให้บ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหายเป็นจ้านวนมาก จากแรงลมพัดหลังคาบ้านเปิดพังเสียหาย นอกจากนั้น ต้นไม้ได้หักล้ม
และสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนของประชาชน นอกจากเขตเทศบาลเมืองยโสธรแล้ว 
พ้ืนที่รอบนอกก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะถนนอรุณประเสริฐระหว่าง จ. ยโสธร ไป อ. ป่าติ้ว 
และผ่านไป จ. อ้านาจเจริญ ได้ถูกลมพัดต้นไม้หักขวางถนนตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา ทางส้านักงานแขวง
ทางหลวงยโสธรได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางจราจรท่ามกลางสายฝน เพ่ือให้สัญจรไป
มาได้ และในส่วนความเสียหายจากพายุฤดูร้อนของ จ. ยโสธร ในครั้งนี้ ทางส้านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรก้าลังรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความเสียหาย เพ่ือจะได้ช่วยเหลือ
พ่ีน้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/154192)



๖/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รมว.ทส. เสนอไอเดียปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศทุกปี ๓ เดือน หลังพบเห็นสัตว์ป่า 
สัตว์ทะเลปรากฏตวัเริงร่ามากขึ น

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวขณะเดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูก
ป่าชายเลน และเปิดศูนย์จัดแสดงธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเลที่ จ. ระยอง ว่า ในสถานการณ์
ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ช่วงเกือบ ๒ เดือนที่ผ่านมา มีการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
ทั่วประเทศ พบว่า มีสัตว์ป่า สัตว์ทะเลจ้านวนมากออกมาปรากฏตัว หรือหาอาหาร ใช้ชีวิตปกติ
มากขึ้น เนื่องจากไม่มีมนุษย์เข้าไปรบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยของมัน เป็นเรื่องที่ดีที่ธรรมชาติได้พักฟ้ืน
หลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จะได้ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ท้าตาราง
ก้าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศในทุกๆ ปี
เป็นเวลา ๓ เดือน เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า และสัตว์ป่า

ทั้งนี้ หากมีการปิดตามตารางแล้ว ในส่วนของประชาชนต้องขอความร่วมมือว่า ที่จะเข้าไป
ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ขอให้ศึกษาตารางการเปิด – ปิดอุทยานฯ
แต่ละแห่งก่อน เพราะแต่ละแห่งจะปิดไม่ตรงกัน ถือเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ใช้เพ่ือการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และเกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสืบไป

ที่มา : ส านักกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200511132602247)
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ไทยเร่งปรับป่าแก่งกระจานตามข้อแนะน าคณะกรรมการมรดกโลก

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไทยเร่งด้าเนินการตามข้อแนะน้าคณะกรรมการมรดก
โลก ปรับปรุงการด้าเนินการกลุ่มป่าแก่งกระจาน เตรียมพร้อมสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในการ
ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๓ ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ระหว่างวันที่ ๓๐ มิ.ย. - ๑๐ ก.ค. ๖๒
ซึ่งไทยได้ขอให้พิจารณาขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ซึ่งคณะกรรมการมรดกโลกได้
พิจารณาการน้าเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานพบว่า มีแนวโน้มที่ดี  ก่อนมีมติให้ส่งกลับเอกสาร 
(Refers) เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูล ให้ไทยกลับมาแก้ไขใน ๓ ประเด็นส้าคัญ ได้แก่ (๑) ปรับปรุงแนวขอบเขตการ
เสนอแหล่ง โดยอยู่บนพ้ืนฐานความตกลงระหว่างไทยและเมียนมา (๒) ให้น้าเสนอข้อมูล และการศึกษา
เปรียบเทียบที่แสดงให้เห็นว่า การลดขอบเขตพ้ืนที่ยังคงคุณค่าภายใต้หลักเกณฑ์ข้อที่ ๑๐ เรื่องความ
สมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 
(๓) แสดงให้เห็นว่า ข้อกังวลทั้งหมดได้รับการแก้ไขโดยการปรึกษาอย่างเต็มที่กับชุมชนท้องถิ่น คณะท้างาน
ไทยจึงได้น้าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และเร่งด้าเนินการตามข้อก้าหนดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันกลุ่มป่าแก่งกระจานให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้ส้าเร็จ โดยได้
จัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการน้าเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเละสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน พร้อมมอบหมายให้ส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเลขานุการร่วม 
ขณะที่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้าเนินการจัดท้า
เอกสารข้อมูลเพ่ิมเติม เพื่อน้าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ต่อไป ซึ่งเชื่อว่า
จะมีความพร้อมเสนอให้ที่ประชุมมรดกโลกเห็นชอบได้มากขึ้น

(มีต่อ)
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ทั้งนี้ กลุ่มป่าแก่งกระจาน เป็นผืนป่าที่มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี 
และประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้้าภาชี รวมพ้ืนที่กว่า ๑,๘๒๑,๖๘๗ ไร่ ซึ่งเป็นกลุ่ม
ป่าที่มีระบบนิเวศทั้งระบบนิเวศบก แหล่งน้้า เป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ป่าที่ส้าคัญของภูมิภาค
เอเชีย ไทยจึงพยายามเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจาน ขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ 
ภายใต้เกณฑ์ข้อ ๑๐ ซึ่งระบุไว้ในเอกสารแนวทางการอนุวัตตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก (Operational 
Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention) และจากการศึกษาของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่
ภายหลังการปรับลดขนาดพ้ืนที่ น้าเสนอบนพ้ืนฐานข้อหารือระหว่างไทยและเมียนมา พบว่า มีความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพันธุ์ พืชที่ส้าคัญ แสดงถึงความสมบูรณ์และความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างชัดเจน สามารถพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดทั้งสัตว์ผู้ล่า เช่น เสือโคร่ง เสือดาว หรือเสือด้า 
เสือลายเมฆ แมวลายหินอ่อน (สัตว์ป่าสงวน) และเสือปลา อีกทั้งยังมีสัตว์ป่าชนิดอื่นที่บ่งชี้ถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เช่น จระเข้น้้าจืดพันธุ์ไทย สมเสร็จ (สัตว์ป่าสงวน) เก้งหม้อ (สัตว์ป่าสงวน) ช้างป่า กระทิง 
หมีควาย หมีหมา หมาใน หมาจิ้งจอก ชะมดแปลงลายแถบ รวมทั้งนกกับแมลงอีกหลายชนิด เช่น นกกะลิง
เขียดหางหนาม นกพญาปากกว้าง ซึ่งในประเทศไทยมีทั้งหมด ๖ ชนิด พบได้ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ทั้งหมด ๖ ชนิด ตระกูลนกเงือกที่พบในประเทศไทยพบ ๑๓ ชนิด สามารถพบได้ที่ป่าแก่งกระจาน ๖ ชนิด 
ส่วนผีเสื้อที่อยู่ในรายชื่อแมลงคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็พบในกลุ่มป่านี้
เช่นกัน เช่น ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว และผีเสื้อรักแร้ขาว ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้มีการร่วม
ด้าเนินการในการส้ารวจสัตว์ป่ากับทางสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
ประเทศไทย (WWF Thailand) ติดตั้งระบบการตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ ส้ารวจความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรแหล่งอาศัยของเสือโคร่งและสัตว์ป่าอ่ืนๆ ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ติดตามสภาพปัญหาที่
คุกคามเสือโคร่ง และสัตว์ป่าชนิดส้าคัญอ่ืนๆ ช่วยให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานท้าการส้ารวจและติดตาม
ประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างเป็นระบบ มีข้อมูลพ้ืนฐานที่ถูกต้อง ช่วยจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

(มีต่อ)
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ส่วนข้อกังวลการท้าความเข้าใจกับชุมชนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ด้าเนินการชี้แจง
ท้าความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอมรดกโลก และการขอสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกับชุมชน
ทีอ่ยู่ในเขตและนอกเขตอุทยานแห่งชาติ ร่วมประชุมหมู่บ้านและชี้แจงท้าความเข้าใจมาโดยตลอด ตั้งแต่
วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ จนถึงปัจจุบัน ส่วนด้านงานส้ารวจการครอบครองที่ดินในป่าอนุรักษ์ ได้ด้าเนินการตาม
แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตาม
มาตรา ๖๔ ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ ส้ารวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อาศัย หรือท้ากินในอุทยาน
แห่ งชาติแต่ละแห่ง ให้แล้ว เสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับแต่ วันที่  พ .ร .บ .  นี้บั งคับใช้  โดยรัฐบาล
มีแผนงานหรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินท้ากินในอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายที่ระบุ
ไว้ ขณะที่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ส้ารวจรูปแปลงและต้าแหน่งที่ดิน
ของผู้ครอบครองทุกราย รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยคณะท้างานส้ารวจการครอบครองที่ดินระดับ พ้ืนที่
ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการส้ารวจระดับพ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลพ้ืนที่ท้ากินในเขตป่า
อนุรักษ์ให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพ่ือให้ได้แนวเขตบริหารจัดการด้านอนุรักษ์ที่เป็นที่ตกลงและยอมรับ
ร่วมกัน ทั้งนี้ มพ้ืีนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ ๓๙ หมู่บ้าน ๘ ต้าบล 
๓ อ้าเภอ ๒ จังหวัด พื้นที่ประมาณ ๓๘,๙๙๙ ไร่

ส่วนปัญหาชุมชนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติปัจจุบันโดยเฉพาะชนชาติกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก - บ้าน
บางกลอยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากหน่วยราชการต่างๆ จนท้าให้เกิดรายได้ของชุมชนจากการค้า
สินค้าเกษตร จัดการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้น มีการก่อสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกขั้น พ้ืนฐาน 
โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สุขศาลาพระราชทาน ระบบน้้าโซล่าเซลล์ที่สามารถปั้มน้้าได้ตลอดเวลา ท้า
ให้หมู่บ้านได้รับการพัฒนา คนที่อยู่ได้รับการจัดสรรที่ดินที่ท้ากิน คนที่ไม่มีที่ดินท้ากินสามารถพัฒนาด้าน
อาชีพรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ การเป็นลูกจ้างของรัฐ จากข้อมูลในปี ๖๒ มีรายได้
ภาคการเกษตร ภาคบริการ และรับจ้างกว่า ๑๕ ล้านบาท ส้าหรับที่ดินที่ได้รับการตรวจสอบตามกฎหมาย 
สามารถตกทอดถึงลูกหลานได้ จึงมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น นับตั้งแต่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 
ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่บ้านโป่งลึกบางกลอย เพ่ือให้สังคมได้รับรู้ถึงการมีประเพณีที่กลมกลืน และสามารถ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/5eb8c546e3f8e40af143adc5)


