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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

ล าปาง : เจ้าหน้าทีห่ลายหน่วยใน จ. ล าปาง สนธิก าลังเข้าตรวจยึดไม้หวงห้ามหลายสิบท่อน หลังถูกกลุ่มมอดไม้ลอบตัดโค่น
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

อุตรดิตถ์ : ชาวท่าปลาเฮ! โครงการห้วยน  ารีฯ เร่ิมกักเก็บน  าได้แล้ว
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

สุราษฎร์ธานี : เกาะสมุยสมบูรณ์! ลูกเต่าทะเลออกจากไข่กว่า ๑๐๐ ตัว
รีบพากันเดินลงทะเล   (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์
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ชาวท่าปลาเฮ! โครงการห้วยน  ารีฯ เร่ิมกักเก็บน  าไดแ้ล้ว

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน
ลงพ้ืนที่พร้อมด้วยนายเสริมชัย เซียวศริิถาวร ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ ติดตามงาน
โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยน้้ารี อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ. อุตรดิตถ์ ปัจจุบันมีผลการด้าเนินงาน
ทั้งในส่วนของเขื่อนหัวงาน และอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้้า ที่มีความคืบหน้าไปกว่า ๙๙.๘๘% 
รวมถึงระบบท่อส่งน้้าและอาคารประกอบ ทั้งสัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ มีความคืบหน้าใกล้เสร็จ
สมบูรณ์ ๑๐๐% สามารถรองรับปริมาณน้้าฝนในช่วงฤดูฝนที่ก้าลังจะมาถึงนี้ เบื้องต้นเริ่มเก็บน้้า
ได้แล้ว ๕ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุอ่าง ๗๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อแล้วเสร็จจะเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทานได้ ๕๓,๐๐๐ ไร่ “ขณะนี้แม้จะยังไม่เสร็จ ๑๐๐% แต่ปัจจุบันมีน้้าประมาณ ๕ ล้านลูกบาศก์
เมตร สามารถส่งน้้าช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูแล้งที่ผ่านมา และโรงพยาบาลท่าปลา ซึ่งทางโรงพยาบาล
ได้ขอบคุณโครงการที่ช่วยเหลือ หลังจากนี้ให้พ้ืนที่ดูเรื่องปรับภูมิทัศน์ และประสานกับกรมประมง
ปล่อยพันธุ์ปลา และกรมพัฒนาที่ดินปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน” นายประพิศ กล่าว

ส้าหรับโครงการนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่อพยพมาจากการสร้างอ่างเก็บน้้าเขื่อนสิริกิติ์ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๙ ต้าบล ใน อ. ท่าปลา และ อ. เมืองอุตรดิตถ์ ช่วยน้้าเพ่ือการเกษตร และน้้าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค จ้านวน ๖,๘๕๖ ครัวเรือน ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้้ามานานกว่า ๔๐ ปี อีกทั้ง
เขื่อนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม จะท้าให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/172618)
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เกาะสมุยสมบูรณ์! ลูกเต่าทะเลออกจากไข่กว่า ๑๐๐ ตัว รีบพากันเดินลงทะเล

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เดือน ก.พ. จนถึงปัจจุบัน ที่เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 
พบว่า มีแม่เต่ากระและเต่าตนุ ขึ้นมาวางไข่แล้วกว่า ๑๘ รัง ซึ่งคาดว่าจะมีไข่เต่ารวมแล้วไม่ต่้ากว่า ๑,๐๐๐ 
ฟอง ซึ่งบ่งบอกได้ว่าท้องทะเลอ่าวไทยและเกาะสมุย มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก ทาง
นายสัตว์แพทย์ประจ้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง พร้อมด้วยผู้น้าชุมชน 
ชาวบ้าน ช่วยกันเฝ้าดูแลรักษากันแนวเขตป้องกันไข่เต่าไม่ให้ได้รับความเสียหาย ล่าสุด เมื่อคืนวันที่ ๒๖ ก.ค. 
๖๓ ไดม้ีลูกเต่าทะเลฟักออกจากไข่แล้วกว่า ๙๒ ตัว โดยที่ชายหาดอ่าวท้องหนัน หน้าโรงแรมศิลาวดี พูล สปา
รีสอร์ท หมู่ ๔ ต. มะเร็ต ได้มีลูกเต่ากระรังที่ ๓ ของเกาะสมุย ฟักออกจากไข่ ๓๓ ตัว ก่อนจะพากันเดินลง
สู่ทะเล และอีกจุดที่ชายหาดหน้าวิลล่าคาลยานา หมู่ ๕ ต. ตลิ่งงาม ลูกเต่าตนุฟักออกจากไข่ ๕๙ ตัว 
ไขไ่ม่สมบูรณ์ ๗ ฟอง และลูกเต่าตายไป ๑ ตัว ก่อนจะพากันเดินลงทะเลเช่นกัน

ด้านสัตวแพทย์หญิงพิมพ์ชนก ประจ้าค่าย นายสัตว์แพทย์ประจ้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง เผยว่า จากการตรวจสอบไข่เต่าตนุ มีอัตราการฟักที่สมบูรณ์มาก มีการฟักเยอะมาก 
เป็นไปตามธรรมชาติ แม้จะมีลูกเต่าที่ตายไม่สามารถขึ้นจากหลุมได้ น่าจะอ่อนแอ เป็นตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ไดอ้ยู่แล้ว

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/507879)
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เจ้าหน้าที่หลายหน่วยใน จ. ล าปาง สนธิก าลังเข้าตรวจยึดไม้หวงห้ามหลายสบิท่อน 
หลังถูกกลุม่มอดไมล้อบตัดโค่น

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อ้านวยการส้านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ล้าปาง) น้าก้าลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ หน่วยงานในสังกัด ทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกัน
และรักษาป่าที่ ลป. ๒๑ (แม่ตีบ) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ที่ ๑ ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๓ ล้าปาง สนธิก้าลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ต้ารวจกองก้ากับการ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระท้า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ต้ารวจกองก้ากับการต้ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๓ เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ต้ารวจกองก้ากับการสืบสวนต้ารวจภูธรจังหวัด ล้าปาง
รวมกว่า ๔๐ นาย เดินทางเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้าย บริเวณห้วย
โป่งหีด ท้องที่ชุมชนบ้านวังควาย หมู่ ๖ ต. หลวงใต้ อ. งาว จ. ล้าปาง หลังได้รับแจ้งจากสายการข่าวว่า
ได้มีกลุ่มมอดไม้ แอบลักลอบตัดโค่นไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และได้แอบท้าการแปรรูปไม้
น้าออกจ้าหน่ายอย่างผิดกฎหมาย

โดยจากการเข้าตรวจสอบพ้ืนที่เป้าหมายตามที่ได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบไม้ประดู่ถูกตัด
โค่นล้มคาตอ อยู่ในบริเวณผืนป่าหลายสิบท่อน รวมจ้านวนกว่า ๕๐ ต้น ขนาดความโตโดยรอบล้าต้น
ประมาณ ๖๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร ขณะที่บางจุดในบริเวณพ้ืนที่ป่ามีร่องรอยของการแปรรูปไม้ และได้มีการ
น้าไม้ออกไปจากป่าแล้วจ้านวนหนึ่ง ส่วนไม้ที่เหลือถูกตัดโค่นทั้งหมด ทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้ท้าการตรวจยึด
เพ่ือจะได้น้าไปด้าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

(มีต่อ)
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เจ้าหน้าที่หลายหน่วยใน จ. ล าปาง สนธิก าลังเข้าตรวจยึดไม้หวงห้ามหลายสบิท่อน 
หลังถูกกลุม่มอดไมล้อบตัดโค่น  (ต่อ)

ส้าหรับการเข้าตรวจยึดไม้ดังกล่าว ผู้อ้านวยการส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ล้าปาง) กล่าวว่า
ในการตรวจสอบพ้ืนที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่งาวฝั่งซ้ายครั้งนี้ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้รับการ
ร้องเรียนจากพลเมืองดีว่า ในจุดบริเวณพื้นที่ป่าห้วยโป่งหีด บ้านวังควาย หมู่ ๖ ต. หลวงใต้ อ. งาว
ได้มีกลุ่มมอดไม้แอบเข้ามาท้าการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวน พร้อมกับลักลอบล้าเลียงออกจากพ้ืนที่
อย่างโจ๋งครึ่ม โดยหลังการรับแจ้ง จึงได้จัดก้าลังเจ้าหน้าที่เข้าไปซุ่มดูพฤติกรรม แต่เส้นทางเข้าพ้ืนที่ไปยัง
จุดเกิดเหตุมีเพียงเส้นทางเดียว และอยู่ในเขตป่าลึก จึงท้าให้กลุ่มมอดไม้ไหวตัวทัน ได้ขนย้ายอุปกรณ์แปรรูป
ไม้หลบหนีไปได้ แต่เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ฯ พอจะสืบทราบได้แล้วว่า มอดไม้กลุ่มดังกล่าวคือกลุ่มไหน
ซึ่งขณะนี้ก้าลังเร่งหาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพ่ือจะน้าไปสู่การด้าเนินการติดตามจับกุมตัวกลุ่มมอดไม้
เหล่านี้ มาด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200727133956822)


