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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

บึงกาฬ : ส านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ ตรวจสอบการใช้เคร่ืองมือประมง
ผิดกฎหมาย  (ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒  รายการ

สุราษฎร์ธานี : ข่าวดี! “เต่ากระ” ขึ้นวางไข่คร้ังท่ีสองในรอบ ๔๐ ปี 
บนชายหาดแหลมสอ “เกาะสมุย” (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

พิจิตร : “พิจิตร” แม่น้ ายมตอนกลางแห้งขอดสันทรายโผล่ชาวนาไร้น้ าท าเกษตร
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

กระบี่ : กระบี่สวยงาม ฝูงปูก้ามดาบหลากสีสันนับหมื่นตัวที่อ่าวน้ า
(ข้อมูล : ๗๗ ข่าวเด็ด)
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ข่าวดี! “เต่ากระ” ขึ้นวางไข่ครั้งท่ีสองในรอบ ๔๐ ปี บนชายหาดแหลมสอ “เกาะสมุย”

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิริ มีเดช เจ้าของร้านอาหารบีชบาร์ หมู่ที่ ๔ ต. หน้าเมือง 
อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ได้พบรอยเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดแหลมสอ ซึ่งคาดว่า เป็น
แม่เต่ากระตัวเดิมที่เคยขึ้นว่างไข่จ้านวน ๑๕๒ ฟองบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา โดยนายสิริ 
กล่าวว่า ตนเองได้รับการแจ้งจากนายวีรพล วัชรสินธุ อดีตผู้ใหญ่บ้านว่า เมื่อเวลา ๐๕.๓๐ น. พระสงฆ์จากวัด
พระเจดีย์แหลมสอได้เดินบิณฑบาตบริเวณชายหาดแล้วมาพบรอยแม่เต่ากระขึ้นมาวางไข่ จากนั้นได้ช่วยกันน้า
เทปสัญลักษณ์มากั้นบริเวณจุดที่แม่เต่าขึ้นวางไข่ เพ่ือเตือนไม่ให้เข้าไปรบกวนบริเวณชายหาดมีรอยเต่าทะเล
ขนาดใหญ่ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ ๗๕ เซนติเมตร ซึ่งคาดว่าเป็นแม่เต่ากระตัวเดิมที่เคยข้ึนวางไข่ครั้งแรกบริเวณ
ใกล้เคียงกัน ห่างจากจุดทีว่างไขค่รั้งแรกประมาณ ๒๐๐ เมตร โดยรอยขึ้นวางไข่ของแม่เต่าดังกล่าว มีทั้งรอยทาง
ขึ้นมาขุดหลุมเพ่ือวางไข่ และหลังจากวางไข่เสร็จแล้วแม่เต่าตัวดังกล่าวได้ลงทะเลไป ส้าหรับเต่าที่ขึ้นมาวางไข่
ในครั้งนี้คาดว่า เป็นแม่เต่ากระตัวเดิมที่เคยขึ้นวางไข่ เพราะสัญชาติญาณของเต่าทะเลจะกลับมาวางไข่ในจุด
ที่มันเกิด แม่เต่าตัวนี้จึงได้กลับมายังชายหาดที่มันเกิดแล้ววางไข่อีกครั้ง ซึ่งการวางไข่ของแม่เต่าทะเลจะมี
ระยะห่างจากจุดเดิมไม่ต่้ากว่า ๒๐๐ เมตร การขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณชายหาดแหลมสอถือเป็นเรื่องที่ดี
เพราะหมายถึงธรรมชาติที่สมบูรณ์

เต่ากระ เป็นเต่าทะเลขนาดเล็ก กระดองแข็ง มีลักษณะเป็นเกล็ดขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายใบโพธิ์ ส่วนหลัง
โค้งนูน ปลายหางเรียว ขอบกระดองส่วนท้ายล้าตัวหยักเป็นรูปรอยขอบของเกล็ด เกล็ดกระดองส่วนหัว เว้า
ตามรอบล้าคอ เต่ากระไม่สามารถหดแขนขาเข้าไปในกระดองได้ ขาคู่หน้ามีลักษณะคล้ายใบพาย ยาวกว่าขา
คูห่ลังซึ่งมีปลายตีนแบน กระดองเป็นสีน้้าตาลปนเหลืองแทรกเป็นลายสลับกันคล้ายลายไม้ ขาคู่หน้าและหัวมีพื้น
สีน้้าตาล และมีลายสีเหลืองเป็นรูปตารางสี่เหลี่ยมและร่างแห ส้าหรับแหล่งอาศัยของเต่ากระจะอาศัยอยู่ในเขต
ร้อนในแนวปะการัง กินหญ้าทะเล และสาหร่ายเป็นอาหาร

(มีต่อ)
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ข่าวดี! “เต่ากระ” ขึ้นวางไข่ครั้งที่สองในรอบ ๔๐ ปี บนชายหาดแหลมสอ “เกาะสมุย” (ต่อ)

เต่ากระเป็นสัตว์คุ้มครองตาม พ.ร.บ. สัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีโทษจ้าคุกไม่เกินสี่ปี ปรับสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจ้าทั้งปรับ หากมีการฝ่าฝืนดังนี้ เช่น การล่า การครอบครอง และเป็นสัตว์ทะเลที่ห้ามซื้อขาย เป็นต้น และ
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ

การพบแม่เต่ากระขึ้นวางไข่พบโดยพระประสิทธิ์ สุจินโณ พระลูกวัดพระเจดีย์แหลมสอ ซึ่งเป็นผู้พบเห็น
การขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลทั้งสองครั้ง โดยกล่าวว่า ตนเองเป็นชาวบ้านแหลมสอเกิดบริเวณที่เต่าขึ้นวางไข่ และ
เป็นผู้ที่มาพบรอยเท้าแม่เต่าขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดดังกล่าวทั้งสองครั้ง ซึ่งล่าสุด เช้าวันนี้ได้ออกจากวัด
เพ่ือบิณฑบาตตามปกติ เมื่อเดินมาถึงหลุมที่เต่าขึ้นวางไข่หลุมแรกได้พบรอยเท้าของเต่าขึ้นมาบริเวณชายหาด
จากการสังเกตคาดว่าเป็นแม่เต่าตัวเดิม ซึ่งอาจขึ้นมาอ้าพรางว่าขึ้นมาวางไข่อีกครั้ง แต่เมื่อสังเกตที่หลุม กลับ
พบว่า การขุดไม่ลึกเหมือนหลุมแรก จึงคาดว่าเป็นการอ้าพรางของแม่เต่า จากนั้นรอยเท้าของเต่าได้เดินลงทะเล 
จึงได้เดินต่อไป แล้วมาพบรอยเท้าแม่เต่าอีกครั้งขึ้นชายหาดเดียวกัน ซึ่งพบห่างจากจุดเดิมประมาณ ๒๐๐ เมตร 
จึงตรวจสอบพบว่า หลุมนี้มีการขุดหลุมที่ลึก และมีการขุดทรายเพ่ือกลบเป็นเนินสูง ซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่เต่าขึ้นมา
วางไข่เป็นครั้งที่สอง ตัวแม่เต่าตัวเดียวกันกับที่ขึ้นวางไข่ในหลุมแรก ซึ่งที่ผ่านมาระหว่างเดินบิณฑบาตได้พบเต่า
ทะเลไม่ทราบสายพันธุ์บริเวณชายหาดดังกล่าว มีถุงพลาสติกติดบริเวณขาหน้าท้าให้ไม่สามารถว่ายได้สะดวก จึง
ได้ใช้มีดตัดถุงพลาสติกออกท้าให้เต่าว่ายน้้ากลับสู่ทะเลได้ จึงขอฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลธรรมชาติ เพราะทาง
พระพุทธศาสนา ธรรมก็คือธรรมชาติ ถ้าเราไม่ดูแล และปกป้องธรรมชาติแล้ว เมื่อธรรมชาติเปลี่ยนแปลงจะท้าให้
มนุษย์ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จึงขอฝากให้ช่วยกันดูแล

นายสมบูรณ์ บัวหลวง อายุ ๗๓ ปี อดีตครูที่มาออกก้าลังกายบริเวณชายหาดดังกล่าวได้กล่าวว่า ตนเอง
รู้สึกดีใจที่เต่าทะเลกลับมาวางไข่บริเวณชายหาดแหลมสอ เพราะในอดีตสมัยตนเองยังเป็น เด็กเคยพบเห็นเต่า
ทะเลขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดดังกล่าว แต่หลังจากที่สมุยมีความเจริญ เต่าไม่ขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาด
แหลมสอมากว่า ๔๐ ปีแล้ว และครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องท่ีดีที่เต่ากลับมาวางไข่ ส่วนการกลับขึ้นมาวางไข่บนชายหาด
แหลมสอนั้น น่ามาจากปัญหาไวรัสโควิด-19 ท้าให้ไม่มีนักท่องเที่ยวมารบกวนชายหาด ท้าให้ชายหาดเงียบสงบ
จึงท้าให้ เต่ากลับมาวางไข่ ดังกล่าว ด้านนายธีระพงศ์ ช่วยชู  นายอ้าเภอเกาะสมุย กล่าวว่า เรื่อง นี้
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้อ้าเภอเกาะสมุยดูแลพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นเขต
อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ห้ามประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้พ้ืนที่เพ่ือรบกวนการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลโดย
เด็ดขาด นอกจากนี้ จะประสานเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาตรวจสอบเพ่ือเก็บข้อมูล
อีกครั้ง

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/494708)
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ส านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ลงพ้ืนที่ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ ตรวจสอบการใช้เครื่องมือประมง
ผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ โดยกลุ่มบริหารจัดการ
ด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอ้าเภอเมืองบึงกาฬ ออกปฏิบัติงานตรวจตราควบคุมการท้าการประมง โดย
ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายที่บริเวณล้าห้วยหนองหวาย หมู่ที่ ๑ ต. หอค้า
อ. เมืองบึงกาฬ จ. บึงกาฬ กรณีมีผู้แจ้งเบาะแสว่า มีการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายท้าการประมง
ในแหล่งน้้าหนองเมือกและล้าห้วยสาขา ผลการตรวจสอบ พบเครื่องมือลอบพับ หรือไอ้โง่ ท้าการประมง
ในบริเวณดังกล่าว จ้านวน ๑ ปาก ไม่พบผู้กระท้าความผิด หรือแสดงตัวเป็นเจ้าของ

ส้าหรับเครื่องมือลอบพับ หรือไอ้โง่ เป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 
๒๕๕๘ และ พ.ร.ก. การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือลอบพับได้ หรือ
ไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้้าสลับซ้ายขวา อยู่ทางด้านข้างใช้ส้าหรับดักสัตว์น้้า มีความผิดตาม
มาตรา ๖๗ มีโทษตามมาตรา ๑๔๗ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจ้านวน
ห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้้าที่ได้จาการท้าการประมง แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า ส้านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ
จึงได้ท้าการรื้อถอน และน้ามาเก็บรักษาไว้ พร้อมแจ้งความไว้เป็นหลักฐานที่สถานีต้ารวจภูธรหอค้า
เพ่ือด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200524103503810)
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“พิจิตร” แม่น้ ายมตอนกลางแห้งขอดสนัทรายโผล่ชาวนาไร้น้ าท าเกษตร

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณบ้านวังเทโพ ต. วังจิก อ. โพธิ์ประทับช้าง
จ. พิจิตร แม่น้้ายมซึ่งเป็นแม่น้้าสายหลักแห้งจนเห็นผืนทราย ภาพของแม่น้้ายมเมื่อมองบนพ้ืนราบ
คล้ายใกล้เคียงกับทะเลทราย เนื่องจากมองเห็นท้องแม่น้้าที่เป็นผืนทรายเป็นทางยาวตลอดทั้งล้าน้้า 
สามารถมองเห็นฐานของสะพานที่ประชาชนไว้สัญจรข้ามแม่น้้า ส่งผลกระทบระบบนิเวศน์ในพ้ืนที่แม่น้้า 
โดยเฉพาะพันธุ์สัตว์น้้า และส่งผลกระทบกับเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาที่ไม่มีน้้าต้นทุนในการ
ท้าการเกษตร

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
โครงการอาคารบังคับน้้าคอนกรีต ต. วังจิก อ. โพธิ์ประทับ จ. พิจิตร งบประมาณในการก่อสร้าง ๒๓๑ 
ล้านบาท เพ่ือกักเก็บน้้าในแม่น้้ายม เพ่ือช่วยเหลือเป็นแหล่งกักเก็บน้้าในแม่น้้ายม ในการอุปโภคบริโภค
ของประชาชน สัตว์เลี้ยง และการเพาะปลูกในพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงเป็นการควบคุม 
และบรรเทาความเสียหายในอุทกภัยของแม่น้้ายมที่เกิดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี  ในช่วงฤดูน้้าหลาก 
นายนราพัฒน์ กล่าวว่า การก่อสร้างประตูกักเก็บน้้าในแม่น้้ายมในขณะนี้มีปัญหาติดขัดอยู่หลายประการ
โดยโครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้้าในแม่น้้ายมเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยประสบกับปัญหา
ในเรื่องของที่ดินของประชาชน และปัญหาพ้ืนที่ดินอ่อนตัว ทั้งนี้ ได้เร่งแก้ปัญหาทุกอย่างได้หมดแล้ว
ในเบื้องต้นได้ตรวจสอบเข้มงวด การด้าเนินการก่อสร้างประตูกักเก็บน้้าในแม่น้้ายมมีความคืบหน้าไป
กว่า ๒๐ เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภค และท้าการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง

(มีต่อ)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“พิจิตร” แม่น้ ายมตอนกลางแห้งขอดสนัทรายโผล่ชาวนาไร้น้ าท าเกษตร (ต่อ)

ส้าหรับโครงการอาคารบังคับน้้าวังจิก อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร อยู่ระหว่างการด้าเนินการ
ก่อสร้าง ขนาดความสูง ๑๓ เมตร ยาว ๗๒.๕ เมตร ช่องระบายน้้าจ้านวน ๕ ช่อง สันเขื่อนเป็นถนน
ขนาด ๒ ช่องทางจราจร งบประมาณในการก่อสร้าง ๒๓๑ ล้านบาท หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
จะสามารถกักเก็บน้้าได้จ้านวน ๔.๑ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ได้รับประโยชน์กว่า ๓๗,๐๐๐ ไร่ สามารถ
กักเก็บน้้าในช่วงฤดูแล้ง และบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบในช่วงฤดูน้้าหลาก โดยคาดการณ์ว่า
ระยะเวลาด้าเนินการก่อสร้างน่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/494704)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กระบี่สวยงาม ฝูงปูก้ามดาบหลากสีสนันับหมื่นตัวที่อ่าวน้ า

เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝูงปูก้ามดาบหลากหลายสายพันธุ์ และหลากหลาย
สีสัน โผล่ออกมาจากรูหลังน้้าลงที่อ่าวน้้า หมู่ที่ ๒ ต. แหลมสัก อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ สร้างความสวยงาม
แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ซึ่งทางนายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร กรรมการที่ปรึกษาหน่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ได้ลงส้ารวจบริเวณชายหาดอ่าวน้้า เพ่ือเก็บภาพ
น้าเสนอด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ผู้คนได้ชื่นชม โดยนายนิวัฒน์ เผยว่า ปัจจุบันปูก้ามดาบ หรือ
ปูทหารที่ชาวบ้านเรียกกันนั้น พบเห็นได้ไม่กี่ชายหาดแล้ว ซึ่งสาเหตุมาจากการท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมา 
ได้ไปรบกวนฝูงปูจนไม่มีที่อยู่ จนเหลือเพียงแค่ชายหาดในท้องถิ่นที่ยังไม่มีการรบกวน ทั้งนี้ การอนุรักษ์
สามารถท้าพร้อมกันกับการท่องเที่ยวได้ โดยท้องถิ่นสามารถเข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งที่ผ่านมา
ก็มีนักท่องเที่ยวจ้านวนหนึ่งมาเท่ียว หลังจากจบโควิดเชื่อว่าจะมีมากขึ้น

ที่มา : ๗๗ ข่าวเด็ด
(https://www.77kaoded.com/news/pradit/1671154)


