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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔  รายการ  

มหาสารคาม : “ป่าโคกดงเค็ง” ถูกตัดเห้ียนเหลือแต่ตอกว่า ๓,๐๐๐ ต้น
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

พัทลุง : เจอสมเสร็จ สัตว์ป่าสงวนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

สุราษร์ธานี : งัด ม. ๑๗ คุ้มครองพ้ืนที่เกาะเต่า
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

กาญจนบุรี : พายุฝนกระหน่ า จ. กาญจนบุรี ยอดฉัตรหอพระประวัติพระสังฆราชฯ ถล่ม
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

นครศรีธรรมราช: ฝนถล่มน้ าป่าทะลักทุ่งใหญ่
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

พิษณุโลก : อุทยานทุ่งแสลงหลวงพาส่องสัตว์กลางทุ่งหญ้าสะวันนา
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)
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งัด ม. ๑๗ คุ้มครองพ้ืนที่เกาะเต่า

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กล่าวว่า พบลอบดักปลาทิ้งบนกองหินใกล้แนวปะการัง เพ่ือดักปลาขนาดใหญ่ เช่น ปลานกแก้ว ปลาผีเสื้อ 
และปลาเก๋าที่เข้ามาหากินใกล้แนวปะการัง สุ่มเสี่ยงที่จะถูกพัดลงไปบนแนวปะการังจนเกิดความเสียหายได้ 
ข้อมูลตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก้าหนดเครื่องมือท้าการประมงที่ห้ามใช้
ท้าการประมงในพ้ืนที่จับสัตว์น้้าเขตทะเลชายฝั่ง มิได้ห้ามลอบดักปลาท้าการประมง แต่ถ้าท้าการประมง
ในแนวปะการัง ท้าให้ปะการังแตกหักเสียหาย จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตามมาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง มีโทษจ้าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๑ ล้านบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกค้าสั่งตามมาตรา ๑๗ พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งก้าหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในพ้ืนที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี เช่น ห้ามจอดเรือโดยทิ้งสมอบริเวณปะการัง 
ห้ามให้อาหารสัตว์ ห้ามเก็บสัตว์น้้าในบริเวณแนวปะการัง ห้ามเก็บหรือท้าลายปะการัง และเครื่องมือ
ท้าการประมงลอบดักปลา จะถูกก้าหนดห้ามใช้ท้าการประมงในแนวปะการังบริเวณแหล่งด้าน้้า กองหินต่างๆ 
ซ่ึงมีโทษจ้าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/294733)
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พายุฝนกระหน่ า จ. กาญจนบุรี ยอดฉัตรหอพระประวัติพระสังฆราชฯ ถล่ม

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุฝนพัดกระหน่้ายอดฉัตรของหอพระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ภายในบริเวณวัดเทวสังฆาราม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 
จ. กาญจนบุรีพังถล่มลงมา ระหว่างที่เกิดเหตุไม่มีพระสงฆ์ หรือชาวบ้านที่อยู่บริเวณหอพระประวัติได้รับบาดเจ็บ
ท่านเจ้าคุณพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆารามกล่าวว่า ยอดฉัตรที่อยู่ด้านบนของหอพระประวัติ
พังถล่มลงมากระแทกกับกระเบื้องและหลังคาของหอพระประวัติจนพังเสียหายอีกหลายจุด หลังคาแตก ท้า ให้
น้้าฝนรั่วเข้ามาภายในบริเวณส่วนจัดแสดงหนังสือพระประวัติ และจุดจ้าหน่ายวัตถุมงคลได้รับความเสียหาย
พระในวัดช่วยกันท้าความสะอาด สาเหตุที่ท้าให้ยอดฉัตรถูกพายุพัดจนพังถล่มลงมา เกิดจากเหล็กยึดยอดฉัตร
เอาไว้กับตัวอาคารหอพระประวัติมีสภาพเก่ามาก และเริ่มผุพังทรุดโทรม เมื่อถูกพายุพัดอย่างหนักจึงต้านไม่ไหว 
และพังถล่มลงมา ทางวัดประสานไปยังส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และแจ้งส้านักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ เข้ามาส้ารวจความเสียหาย และบูรณะซ่อมแซมยอดฉัตรและตัวอาคารหอพระประวัติ
ทีไ่ด้รับความเสียหายในครั้งนี้ต่อไป 

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/199600)
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ฝนถล่มน้ าป่าทะลักทุ่งใหญ่

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยธิศักดิ์ อ้าลอย นายกเทศบาลต้าบลท่ายาง อ. ทุ่งใหญ่ 
จ. นครศรีธรรมราชลงพ้ืนที่ตลาดท่ายาง หมู่ ๒ ต. ท่ายาง อ. ทุ่งใหญ่ หลังเกิดน้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก 
มวลน้้าจ้านวนมากไหลลงจากเทือกเขานางนอน แหล่งต้นน้้ าในพื้นที่  น้้ าป่าไหลทะลักเข้าท่วมถนน 
และบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลท่ายาง สิ่งของในบ้านได้รับความเสียหาย น้้าท่วมถนนสูง
ประมาณ ๓๐ – ๕๐ ซม. รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/506389)
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อุทยานทุ่งแสลงหลวงพาส่องสัตว์กลางทุ่งหญ้าสะวันนา

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปัญญา จันทร์มา หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวงเปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงมีพ้ืนที่กว่า ๗ แสนไร่ ครอบคลุม จ. พิษณุโลก 
และ จ. เพชรบูรณ์ จุดเด่นหรือจุดท่องเที่ยวที่ส้าคัญคือ บริเวณทุ่งหญ้าสะวันนาที่โล่งกว้างสวยงาม มีสัตว์ป่า
นานาชนิด อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ นักท่องเที่ยวส่องสัตว์ป่ายามค่้าคืน ทั้งกวาง 
เก้ง เนื้อทราย กระต่ายป่า และหมาในที่ออกมาหากินริมอ่างเก็บน้้าธรรมชาติ ปัจจุบันแหล่งอาหารของสัตว์ป่า
ที่มีตามธรรมชาติเริ่มลดน้อยลง ท้าให้สัตว์ป่าต้องออกหาอาหารในเขตพ้ืนที่ ชุมชน หรือบริเวณนอกพ้ืนที่
ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลวงหลวง

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000074126)
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เจอสมเสร็จ สัตว์ป่าสงวนในเขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าเขาบรรทัด

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักท่องเที่ยวเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่ยอดเขาล่อนนมสาว 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ. พัทลุง พบสมเสร็จ น้้าหนัก ๖๐๐ – ๗๐๐ กก. สูง ๑.๕๐ ม. ยาว ๒ ม. 
ออกมาเล็มหญ้า ยอดไม้ และน้้าค้าง ห่างจากจุดที่นักท่องเที่ยวตั้งแคมป์ประมาณ ๓๐๐ ม. สมเสร็จ มีลักษณะ
ของสัตว์หลายชนิดผสมอยู่ในตัวเดียวกัน มีจมูกคล้ายงวงของช้าง ล้าตัวคล้ายหมู มีขายาวหางสั้นคล้ายหมี 
และมีกลีบเท้าคล้ายแรด ชอบอาศัยอยู่ในป่าทึบ ทีส่้าคัญเป็นสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/199609)
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“ป่าโคกดงเค็ง” ถูกตัดเหี้ยนเหลอืแต่ตอกว่า ๓,๐๐๐ ต้น

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรักชาติ เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาลต้าบลนาดูนกล่าวว่า 
หลังจากตรวจสอบพบว่า ต้นไม้ที่ตัดไปส่วนใหญ่เป็นไม้จิก ไม่ถือเป็นไม้ประเภทหวงห้าม แต่ต้องขออนุญาตตัด 
แต่ถ้าตัดในป่าสาธารณะถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งป่าผืนนี้เป็นป่าโคกดงเค็ง เป็นป่าสาธารณะของชุมชน มีพื้นที่
จ้านวน ๙๐๐ ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของกรมธนารักษ์ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๔ หน่วยงาน คือ ส้านักงานป่าไม้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลต้าบลนาดูน และส้านักงานกองทุนอนุรักษ์พระธาตุนาดูน นอกจากนี้ 
ยังมีสถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอใช้พ้ืนที่เพ่ือศึกษาธรรมชาติจ้านวน ๕๕๐ ไร่ 
ก้าลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า ไม้ที่ถูกตัดมีจ้านวนทั้งหมดกี่ต้น เพื่อรายงานไปทางอ้าเภอและจังหวัด
ขอใช้อ้านาจการปกครองท้องที่ด้าเนินคดีกับผู้กระท้าผิด

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/294732)


