
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๔  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กระบี่ : วอนผู้เกี่ยวข้องดูแลถ  า ร.๖ เคยเสด็จ ถูกปล่อยรกร้าง 
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ภูเก็ต : “ภูเก็ต” เฮไข่เต่ามะเฟืองรังแรกฟัก ลูกเต่าคลานลงทะเลอื อ
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

ตาก : กอ.รมน. ตาก ตรวจยึดไม้ในเขตป่าสงวน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

พังงา : ปัญหาภัยแล้งใน จ. พังงากระทบหนัก น  าในอ่างแห้งขอด
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เพชรบุรี : อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจับพรานป่าแบกปืนล่าสัตว์
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กอ.รมน. ตาก ตรวจยึดไม้ในเขตป่าสงวน

เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ท. กฤษฎา พินิจวงษ์ รองหัวหน้ากลุ่มงาน
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จ. ตาก 
ลงพ้ืนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการบุกรุก และลักลอบตัดไม้บริเวณป่าบ้านดงลาน หมู่ ๕ 
ต. วังจันทร์  อ.  สามเงา จ. ตาก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด -โป่งแดง พิกัดที่  ๔๗
Q 0515133 UTM 1909834 ระบบ WGS 84

ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและท้าการสืบสวน พบว่า มีการกระท้าความผิด
เกี่ ยวกับการลักลอบตัดไม้  และบุกรุก เขตป่ าสงวนแห่ งชาติ  จากการลง พ้ืนที่ ตรวจสอบ 
เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ตาก และหน่วยงานที่ร่วมปฏิบัติ ตรวจยึดของกลางไม้สักท่อน จ้านวน ๖ ท่อน 
ปริมาตร ๐.๘๕ ลบ.ม. ไม่พบตัวผู้กระท้าความผิด เพราะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง ผู้กระท้า
ความผิดได้หลบหนีไปก่อนแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ึงท้าการบันทึกการตรวจยึดพร้อมเอกสารหลักฐานภาพถ่าย 
ส่งพนักงานสอบสวน สภ. สามเงา จ. ตาก เพ่ือสืบสวนสอบสวน และติดตามหาตัวผู้กระท้าผิด
มาด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_612894)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“ภูเก็ต” เฮไข่เต่ามะเฟืองรังแรกฟัก ลูกเต่าคลานลงทะเลอื อ

เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรารพ แปลงงาน หัวหน้าปฏิบัติการอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลที่ ๒ จ. ภูเก็ต เปิดเผยว่า ช่วงค่้าวันที่ ๓ มี.ค. ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์พบว่า 
บริเวณหลุมไข่เต่ามะเฟือง ชายหาดในยาง อ. ถลาง จ. ภูเก็ต มีลูกเต่าฟักออกจากไข่จ้านวนมาก 
ภายหลังเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวัง เพ่ือให้ลูกเต่าที่ฟักสามารถเดินลงสู่ทะเลได้ทั้งหมด นับได้ ๔๓ ตัว 
จากไข่เต่าท้ังหมด ๙๒ ฟอง จากนั้นเวลาผ่านไป ๒ ชม. เจ้าหน้าที่ขุดหลุมทราย เพ่ือหาลูกเต่ามะเฟือง
ที่เหลือ ก่อนช่วยออกมาจากหลุมได้อีก ๓๖ ตัว ลูกเต่าดังกล่าวยังไม่สามารถปล่อยลงสู่ทะเลได้
เนื่องจากต้องรอให้ถุงไข่แดงบริเวณหน้าท้องยุบตัวก่อน และบางตัวมีการขยับตัวภายใต้เปลือกไข่ 
จึงช่วยเหลือด้วยการให้แสงไฟเพ่ือรักษาอุณหภูมิ ให้ใกล้เคียงพ้ืนทราย ซึ่งตัวที่แข็งแรงจะทยอยปล่อย
ก่อนฟ้าสว่าง ส่วนตัวที่ไม่พร้อมก็จะอนุบาลไว้รอส่งสัตวแพทย์ท้าการดูแลต่อไป  จากการสรุป
แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ มีไข่สมบูรณ์ทั้งหมด ๙๒ ฟอง ใช้ระยะเวลาในการฟัก ๕๓ วัน พบไข่ฟักตัว 
๗๙ ฟอง ไข่ที่ไม่ได้รับการผสมจ้านวน ๑๒ ฟอง และลูกเต่าตาย ๑ ตัว ไข่เต่ามะเฟืองดังกล่าว
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายมาจากหาดในทอน ต. สาคู ซึ่งเป็นจุดที่พบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่เป็นรังแรก
ในรอบ ๖ ปี โดยพบเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากจุดดังกล่าว เป็นจุดที่น้้าทะเล
ท่วมถึง รวมทั้งมีประชาชน และนักท่องเที่ยวจ้านวนมาก เสี่ยงต่อการรบกวน จึงเคลื่อนย้ายมาฟัก
ในพ้ืนที่อุทยานฯ แทน พร้อมจัดก้าลังเจ้าหน้าที่ดูแล นอกจากนี้ ที่ จ. ภูเก็ต ยังมีไข่เต่าที่รอการฟัก
อีก ๒ รัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ที่บริเวณพ้ืนที่หาดไม้ขาว ซึ่งรังแรกคาดว่า จะฟักตัวในสัปดาห์หน้า 
และรังถัดไปจะฟักตัวในเดือน เม.ย. ๖๓

ที่มา: เดลินิวสอ์อนไลน์
(https://dailynews.co.th/regional/760888)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.dailynews.co.th/regional/760888&psig=AOvVaw3pTNjIkQ7Et0UlGtTsaAjd&ust=1583382843706000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjN-az__-cCFQAAAAAdAAAAABAD


๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ปัญหาภัยแล้งใน จ. พังงากระทบหนัก น  าในอ่างแห้งขอด

เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาภัยแล้งใน จ. พังงา ค่อนข้างรุนแรง
กว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ประกอบกับแหล่งน้้าธรรมชาติไหลลงทะเลอย่างรวดเร็ว
จนเห็นเนินทราย ขณะที่อ่างเก็บน้้าที่ชาวบ้านใช้ อุปโภคบริโภคในพ้ืนที่ หมู่ ๗ ต. บ้านบางสัก 
อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา มีปริมาณลดลงจนเห็นพ้ืนดิน และมีสภาพเป็นสีขุ่นด้า ท้าให้ชาวบ้าน
กว่า ๓๐ ครัวเรือนได้รับผลกระทบ เริ่มขาดน้้าอุปโภคบริโภค และน้้าที่เอามาใช้รดพืชผักสวนครัว
ที่ปลูกไว้จ้าหน่าย ได้เหี่ยวเฉา ใบเริ่มเหลือง สร้างผลกระทบหนัก โดยทางชาวบ้านต้องการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดลอกอ่างเก็บน้้าให้กว้างและลึก เพ่ือที่จะได้เก็บน้้าในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้ซื้อน้้าจากรถบริการคันละ ๒๕๐ บาท ซึ่งยัง
ไม่มีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือ เพราะต้องให้ชาวบ้านที่ เดือดร้อนไปเขียนค้าร้อง
ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ก่อน จึงจะสามารถน้าน้้ามาแจกได้

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_613014)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจับพรานป่าแบกปืนล่าสตัว์

เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานะ เพ่ิมพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ. ๑ (เขาหินลาด) 
และหน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติที่  กจ. ๘ (ห้วยโสก) ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาอายุ ๕๓ ปี 
พร้อมอาวุธปืนลูกซอง ๑ กระบอก ลูกปืนเบอร์ ๑๒ คาล้ากล้อง ลูกปืนเบอร์ ๑๒ จ้านวน ๓ ลูก อยู่ใน
กระเป๋ากางเกงขาสั้น ได้ที่ป่าห้วยกะปิ หมู่ ๘ บ้านเขาแหลม ต. ป่าเด็ง เขตอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน น้ามาสอบสวน ขณะเจ้าหน้าที่น้าก้าลังออกลาดตระเวนบริเวณป่าห้วยกะปิ หมู่ ๘
บ้านเขาแหลม เพื่อป้องกันปราบปรามการกระท้าผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ และสัตว์ป่า ได้เห็นแสงไฟ
ส่องสว่างตรงมายังบริเวณท่ีเจ้าหน้าที่ดักซุ่มอยู่ พบผู้ต้องหาถือปืนลูกซองเข้าไปล่าสัตว์ จึงเข้าแสดงตน 
และจับกุมเพ่ือแจ้งข้อหากระท้าผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ และสัตว์ป่า ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และน้าอาวุธปืนเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ส่งพนักงานสอบสวน สภ. แก่งกระจาน
ด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/crime/182619)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

วอนผู้เกี่ยวข้องดูแลถ  า ร.๖ เคยเสด็จ ถูกปล่อยรกร้าง

เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถ้้าเสด็จ ตั้งอยู่หมู่ ๑ บ้านหนองกก ถ. เพชรเกษม 
ต. ไสไทย อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ มีหินงอก
หินย้อยสวยงาม และมีประวัติความเป็นมาที่ส้าคัญของ จ. กระบี่ ปัจจุบันถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า
ไม่ได้รับการดูแล จึงเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อเข้าไปถึงบริเวณปากถ้้า เต็มไปด้วยหญ้ารกร้างปิด
ปากทางเข้าถ้้า มีร่องรอยขีดเขียนบริเวณผนังถ้้า ด้วยข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ท้าให้ผนังถ้้าได้รับ
ความเสียหาย นอกจากนั้น พบป้ายบอกความเป็นมา และประวัติของถ้้าเสด็จขนาดใหญ่ อยู่ใน
สภาพทรุดโทรม ตัวอักษรเลือนราง ขาดการดูแลมาเป็นเวลานานหลายปี

ถ้้าเสด็จอยู่ห่างจากตัวเมืองกระบี่ ประมาณ ๗ กม. การเดินทางเข้าถ้้าเสด็จต้องผ่านที่ดิน
ของเอกชน ซึ่งตนเป็นผู้ดูแลอยู่ ที่ผ่านมา ไม่มีหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาพัฒนาพ้ืนที่ถ้้า เสด็จ
แต่อย่างใด ท้าให้กลายเป็นสถานที่มั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น เข้ามาขีดเขียนผนังถ้้า ท้าให้บริเวณปากถ้้า
สกปรก และมีการขโมยสิ่งของ ตนจึงได้ปิดปากทางเข้าพื้นที่ดังกล่าว เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุม 
และป้องกันขโมยที่เข้ามาขโมยของในสวน หากหน่วยงานราชการเข้ามาเพ่ือส้ารวจ และพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ เพ่ือประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ

(ต่อ)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

วอนผู้เกี่ยวข้องดูแลถ  า ร.๖ เคยเสด็จ ถูกปล่อยรกร้าง (ต่อ)

นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร กรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
จ. กระบี่ กล่าวว่า เบื้องต้นได้มีการแจ้งให้ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้รับทราบแล้ว พร้อมประสาน
ไปยังส้านักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช เข้ามาตรวจสอบเพ่ือหาทางบูรณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทา งประวั ติ ศ าสตร์ ของ  จ .  กระบี่ ต่ อ ไป  ส้ าหรั บ ที่ ม าของการตั้ ง ชื่ อ  “ถ้้ า เ สด็ จ”  นั้ น 
สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๒ หรือเมื่อ ๑๑๑ ปีก่อน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
เมื่อครั้งที่ทรงด้ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้เสด็จพระราชด้าเนิน
ทอดพระเนตรถ้้าแห่งนี้ ชาวบ้านจึงเรียกชื่อถ้้านี้ว่า “ถ้้าเสด็จ” เพ่ือให้เป็นมงคลนาม ทั้งนี้ ภายในถ้้า
มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม มีเสาหินอยู่ในบริเวณห้องโถงต่างๆ ของถ้้า มีความสวยงามเป็นอย่างมาก 
น่าเสียดายที่ไม่ได้รับการดูแล

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/182615)


