
๑/๑๐กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๑๐

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๕ รายการ
สุราษฎร์ธานี : ลูกเต่าตนุขึ้นจากหลุม ๖๑ ตัวเดินลงทะเลเกาะสมุย
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : ลิงกังสัตว์ป่าคุ้มครองต้องได้รับอนุญาตครอบครอง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

น่าน : นักวิจัยไทยค้นพบกะท่างน้ าดอยภูคา
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์

จันทบุรี : เศร้า! ถุงพลาสติกฆ่าช้างป่าเขาคิชฌกูฏ
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

สุโขทัย : กรมศิลปากรเผยเตาทุเรียง ผลิตสังคโลกอายุ ๖๐๐ ปี
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

กระบี่ ผลการผ่าชันสูตรวาฬหัวทุยแคระเกยต้ืนหาดคลองหินเกาะลันตา
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๑๐กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

นักวิจัยไทยค้นพบกะท่างน้ าดอยภูคา

เมื่อวันที่  ๙ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักวิจัยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ค้นพบกะท่างน้้าดอยภูคา กะท่างน้้าชนิดใหม่ของโลกที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยภูคา จ. น่าน บนแนวเทือกเขาหลวงพระบาง โดย ดร. ปรวีร์ พรหมโชติ อาจารย์ประจ้าภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมคณะท้างาน และได้รับความร่วมมือจาก
นั กวิ จั ยทั้ ง จ ากมหาวิทยาลั ย เกี ยว โต  ประ เทศญี่ ปุ่ น  ผู้ สนั บสนุนจากประ เทศฝรั่ ง เ ศส 
และมหาวิทยาลัยพะเยา การวิจัยเกิดขึ้นจากคณะวิจัยสนใจการค้นพบกะท่างน้้าบริเวณดอยภู คา
ที่มีเรื่องเล่าการพบเห็นในนิตยสารบางฉบับมากว่า ๒๐ ปีแล้ว จึงค้นคว้าเพิ่มเติมว่า กะท่างที่พบ
ยังมีอยู่หรือไม่ เป็นจุดเริ่มต้นของการลงพ้ืนที่จนกระท่ังค้นพบในที่สุด

กะท่างน้้าดอยภูคา มีสีน้้าตาลแถบส้ม รวมทั้งการตรวจแถบรหัสพันธุกรรม (DNA banding) 
ท้าให้คณะนักวิจัยทราบว่า เป็นกะท่างน้้าสายพันธุ์ใหม่ของโลก ที่ส้าคัญยังได้รับรู้ถึงความสมบูรณ์
ของผืนป่าบริเวณนี้อีกด้วย เพราะกะท่างน้้าดอยภูคา เป็นสัตว์ที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม
ของผืนป่ า ในบริ เ วณที่พบได้ เป็ นอย่ างดี  เพราะไข่  ตั ว อ่อน และตั ว เต็ มวั ยของกะท่ า ง 
อาศัยได้ในบริเวณผืนป่าสมบูรณ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงพ้ืนทีน่ั้นต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อน 

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/294396)



๔/๑๐กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ลิงกังสัตว์ป่าคุ้มครองต้องได้รบัอนุญาตครอบครอง

เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย สิงห์โต ผู้อ้านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
และหัวหน้าชุดสายตรวจปราบปราม ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ จ. เพชรบุรี
เปิดเผยว่า ในข้อบัญญัติตามกฎหมายผู้ที่ครอบครองลิงกังเพ่ือเก็บมะพร้าวหรือกิจการอ่ืน จะต้องแจ้ง
การครอบครองตามแนวทางที่กฎหมายก้าหนด เนื่องจากลิงกังถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ .ร.บ. 
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ หากครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 
ตามกฎหมายใหม่จะมีโทษจ้าคุกไม่เกิน ๔ ปีหรือปรับไม่เกิน ๔ แสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
จากการตรวจสอบในพ้ืนที่ อ. ทับสะแก และ อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ใช้ลิงกังเก็บมะพร้าว 
ยืนยันว่า ที่ผ่านมาไม่มีผู้ครอบครองรายใดยื่นขออนุญาต ขณะที่การใช้ลิงกังเก็บมะพร้าวยังไม่เข้าข่าย
กฎหมายการป้องกันทารุณกรรมสัตว์แต่อย่างใด ที่ผ่านมาเมื่อปี ๒๕๓๕ และปี ๒๕๔๖ ทางราชการ
ประกาศนิรโทษกรรมให้ผู้ครอบครองลิงกัง แจ้งการครอบครองให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถึงปัจจุบัน
ไม่มีผู้ใดเข้ามาแจ้งตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด ส่วนแนวทางการจับกุมตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จะใช้หลัก
รัฐศาสตร์ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ไปพบเจอโดยซึ่งหน้า หากไม่ท้า
ตามกฎหมายจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีการแจ้งร้องเรียนปัญหาอ่ืน เช่น น้าลิงกัง
ที่มีลักษณะเกเรไปปล่อยทิ้งในชุมชน ท้าให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน หรือมีการโพสต์ภาพโชว์
เพ่ือท้าทาย เรียกร้องความสนใจในสังคมโซเชียล ที่ผ่านมีการจับกุมด้าเนินคดีผู้ ครอบครอง
ในลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ อ. บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_718101)



๕/๑๐กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ลูกเต่าตนุขึ้นจากหลมุ ๖๑ ตัวเดินลงทะเลเกาะสมุย

เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่แล้ว ๑๗ รัง แบ่งเป็นชายหาด
หน้าโรงแรมบันยันทรีสมุย ๕ รัง ชายหาดหน้าโรงแรมศิลาวดีพูลสปาแอนด์รีสอร์ท ๕ รัง บริเวณ
ชายหาดแหลมสอ ๖ รัง และชายหาดโรงแรมคอรัลคลิฟบีชรีสอร์ท ๑ รัง คาดว่า มีไข่เต่าไม่ต่้ากว่า 
๑,๐๐๐ ฟอง สัตว์แพทย์ประจ้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ผู้น้าชุมชน 
และชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษากันแนวเขตป้องกันไข่เต่าไม่ให้ได้รับความเสียหาย ที่ชายหาดแหลมสอ 
อ่าวท้องหนัน หมู่ที่ ๔ ต. หน้าเมือง อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี มีลูกเต่าตนุฟักออกจากไข่บริเวณ
ชายหาดแหลมสอ และพากันเดินลงทะเลเกาะสมุยอย่างปลอดภัยจ้านวน ๖๑ ตัว ตายในรัง ๑ ตัว 
และมีไข่ไม่ฟัก ๖ ฟอง จากไข่ทั้งหมด ๖๘ ฟอง ที่แม่เต่าตนุขึ้นมาวางไข่ เป็นภาพที่สวยงาม
และประทับใจแก่ชาวเกาะสมุยอย่างมาก ก่อนหน้านี้หลุมไข่เต่าตนุดังกล่าว นายวีรพล วัชรสินธุ 
อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ต. หน้าเมืองน้าชาวบ้านมากั้นพ้ืนที่เพ่ือป้องกันมนุษย์ และสัตว์ พร้อมติดตั้ง
กล้องวงจรปิด ท้าให้ได้ภาพท่ีสุดประทับใจในครั้งนี้ 

(ต่อ)



๖/๑๐กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ลูกเต่าตนุขึ้นจากหลมุ ๖๑ ตัวเดินลงทะเลเกาะสมุย (ต่อ)

แม่เต่าตนุขึ้นมาวางไข่บนชายหาดเกาะสมุยนั้นเป็นไปได้ยาก แต่จากผลกระทบของโควิด-19 
ท้าให้ไม่มีนักท่องเที่ยวมารบกวน ชายหาดรอบเกาะสมุยเงียบสงบ แม่เต่าตนุขึ้นมาวางไข่จ้านวนมาก
บนชายหาดเกาะสมุย สัตว์แพทย์ประจ้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง
กล่าวว่า จากการตรวจสอบไข่เต่าตนุมีอัตราการฟักท่ีสมบูรณ์มาก เป็นไปตามธรรมชาติ แม้จะมีลูกเต่า
ที่ตายไม่สามารถขึ้นจากหลุมได้ แต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ขอฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแล
ลูกเต่าตนุด้วย หากพบว่า ติดเครื่องมือจับสัตว์น้้าให้น้าปล่อยคืนสู่ทะเล เพ่ือร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเล
ของประเทศไทย และของโลกให้ด้ารงอยู่สืบไป

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/504186)



๗/๑๐กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เศร้า! ถุงพลาสติกฆา่ช้างป่าเขาคิชฌกูฏ

เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่หลังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ หมู่ ๑๐ ต. พลวง อ. เขาคิชฌกูฏ 
จ. จันทบุรี หลังได้รับแจ้งพบซากช้างป่าจ้านวน ๑ ตัว จากผลชันสูตรพบซากช้างป่าสีดอ เพศผู้ 
น้้าหนัก ๓,๐๐๐ - ๓,๕๐๐ กก. อายุประมาณ ๑๘ – ๒๐ ปี เจ้าหน้าที่ระบุว่า ช้างป่าไม่ขับถ่าย
ปัสสาวะและอุจจาระมาประมาณ ๒ วันแล้ว ตรวจภายนอกไม่พบร่องรอยผิดปกติ หรือบาดแผลใดๆ 
สัตวแพทย์ผ่าชันสูตร พบความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร ล้าไส้อักเสบ มีแผลที่ผนังล้าไส้ 
พบลิ่มเลือด ปื้นเลือด และเนื้อตายบางส่วน

นอกจากนี้ ยังพบถุงพลาสติกที่มีลักษณะเปื่อยยุ่ยภายในล้าไส้ ปะปนอยู่กับอุจจาระภายใน
ล้าไส้ใหญ่ พบอุจจาระอยู่เต็มล้าไส้ พบพยาธิตัวกลมปะปนกับอุจจาระ น้้าภายในล้าไส้และช่องท้อง
มีปริมาณมาก สัตวแพทย์เก็บตัวอย่างอวัยวะภายใน เพ่ือส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก้าแพงแสน และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์สรุปสาเหตุการตาย
เบื้องต้นว่า เกิดจากระบบทางเดินอาหารในส่วนของล้าไส้เล็กและล้าไส้ใหญ่มีความผิดปกติ เกิดอักเสบ
อย่างรุนแรง ส่งผลต่อการเคลื่อนตัวของล้าไส้ เกิดอาการท้องอืด ไม่มีการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ
ต้องรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/294392)



๘/๑๐กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผลการผ่าชันสูตรวาฬหัวทุยแคระเกยตื้นหาดคลองหินเกาะลันตา

เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ชาวประมงพบวาฬหัวทุยแคระ เพศผู้ 
ยาว ๒.๕๖ ม. น้้าหนักกว่า ๖๐ กก. ลอยเกยตื้นบริเวณหาดคลองหิน หมู่ ๕ ต. เกาะลันตาใหญ่ 
อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เจ้าหน้าที่ประมงอ้าเภอเกาะลันตา 
และชาวบ้านช่วยกันน้าขึ้นฝั่งเพื่อช่วยเหลือ แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา ตามล้าตัวมบีาดแผลรอยขีดข่วน
เจ้าหน้าที่ประสานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง จ. ตรัง น้าซาก
ไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตาย

นายวิทยา ขุนสัน ประมงอ้าเภอเกาะลันตา จ . กระบี่เปิดเผยว่า ภายหลังที่สัตวแพทย์
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่างผ่าอวัยวะภายในพบว่า ทางเดินหายใจ
มีฟองอากาศอยู่ในหลอดลม และเนื้อเยื่อปอด บ่งชี้ถึงภาวะของการส้าลักน้้า หัวใจมีเลือดคั่ง
ทางเดินอาหารพบเศษหมึก และพยาธิจ้านวนมากในกระเพาะอาหาร สรุปสาเหตุ เบื้องต้นคาดว่า 
เสียชีวิตเฉียบพลันจากการส้าลักน้้า และจมน้้า เนื่องจากวาฬหัวทุยแคระเข้ามาเกยตื้น และไม่สามารถ
กลับเข้าฝูงได้ ทั้งนี้สัตวแพทย์เก็บตัวอย่างผิวหนัง และฟัน เพ่ือตรวจ DNA เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ
เพ่ือตรวจหาโลหะหนัก สารพิษ พยาธิ แบคทีเรีย และไวรัสต่อไป

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/504200)



๙/๑๐กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมศิลปากรเผยเตาทุเรียง ผลิตสังคโลกอายุ ๖๐๐ ปี

เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากรลงพ้ืนที่
ตรวจเยี่ ยมการด้าเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่ง เตาทุ เรียง เมือง เก่ าสุ โขทัย 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยว่า โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการด้าเนินงานในแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา 
หรือสังคโลก เป็นโครงการต่อเนื่องที่เริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยเริ่มส้ารวจ ขุดค้น ขุดแต่ง
ทางโบราณคดี และบูรณะเตาเผาโบราณทั้งหมดที่พบบนพ้ืนดินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ท้าให้ทราบว่า 
มีเตาทุเรียงตั้งเรียงรายอยู่ทางด้านทิศเหนือนอกเมืองสุโขทัยกระจายตัวอยู่บริเวณด้านทิศเหนือและใต้
ของวัดพระพายหลวงจ้านวน ๖๔ เตา แบ่งเป็นเตาตะกรับ หรือเตาระบายความร้อนแนวตั้ง ใช้ส้าหรับ
เผาเครื่องปั้นดินเผาที่ อุณหภูมิ ไม่ เกิน ๘๐๐ องศาเซลเซียส จ้านวน ๕๒ เตา เตาประทุน 
หรือเตาระบายความร้อนแนวนอน ใช้ส้าหรับเผาเครื่องปั้นดินเผาที่ อุณหภูมิ ๙๐๐ – ๑,๒๐๐ 
องศาเซลเซียส จ้านวน ๑๒ เตา นอกจากนี้ยังมีบ่อหมักดินรูปสี่เหลี่ยมอีก ๒ บ่อ สันนิษฐานว่า
ขนส่งผลิตภัณฑ์ผ่านทางคลองแม่ล้าพันที่อยู่ใกล้กับกลุ่มเตา และเชื่อมต่อไปยังแม่น้้ายมที่อยู่ห่างจาก
เมืองสุโขทัยไปทางตะวันออกประมาณ ๑๒ กม. ยังสามารถขนส่งสินค้าทางเกวียนผ่านถนนพระร่วง
ซึ่งอยู่ติดกันกับกลุ่มเตาได้อีกทางหนึ่งด้วย

(ต่อ)



๑๐/๑๐กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมศิลปากรเผยเตาทุเรียง ผลิตสังคโลกอายุ ๖๐๐ ปี (ต่อ)

โบราณวัตถุที่ขุดพบส่วนใหญ่เป็นภาชนะดินเผา เช่น จาน ชาม กระปุก แจกันที่ตกแต่ง
ด้วยการทาน้้าดินรองพ้ืนสีขาว และเขียนลายสีด้าใต้เคลือบใส วาดเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ปลา 
พบแบบปลาตัวเดียวไปจนถึง ๔ ตัวในใบเดียว นอกจากนี้ยังมีลายพันธุ์พฤกษา และลายเรขาคณิต 
พบชิ้นส่วนเครื่องประดับสถาปัตยกรรม เช่น มังกร สิงห์ กระเบื้องหลังคา ตุ๊กตาดินเผา ทั้งกี๋ 
หรือตัวรองคั่นผลิตภัณฑ์ตอนเข้าเตาเผา รูปแบบต่างๆ ที่บางส่วนเขียนลวดลายหรือตัวอักษร 
กรมศิลปากรส่งตัวอย่างไปหาอายุด้วยวิธีเรดิโอคาร์บอนที่มหาวิทยาลัยไวกาโต้ ประเทศนิวซีแลนด์
ระยะแรกของการผลิตสังคโลกทีแ่หล่งเตาทุเรียงเมืองสุโขทัยเริ่มขึ้นช่วงระหว่าง พ.ศ. ๑๙๕๓ - ๒๑๒๓ 
หรือเมื่อราว ๖๐๐ ปีมาแล้ว ตรงกับสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไท) ต่อมาระยะหลัง
ก่อสร้างเตาเป็นจ้านวนมาก และส่งออกเครื่องสังคโลกอย่างแพร่หลาย ตรงกับช่วงปลาย
ของยุคสุโขทัย จนถึงช่วงเวลายุคกรุงศรีอยุธยา ขณะนี้ก้าลังด้าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และสร้างอาคารเพ่ือป้องกันการเสื่อมสภาพของเตาเผาโบราณ 
ซึ่งโครงสร้างท้าจากไม้ไผ่จ้านวน ๙ หลัง ปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ เชื่อว่า
จะเป็นจุดขายด้านการท่องเท่ียว และเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งผลิตสังคโลกเมืองสุโขทัย

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/qol/detail/9630000069922)


