
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : ฝนตกแล้ว เขื่อนล าแชะโคราชยังไม่พ้นวิกฤต
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ รายการ

นครศรีธรรมราช : จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

นครพนม : พ้ืนที่ชุ่มน้ าแม่น้ าสงครามตอนล่างขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

เพชรบุรี : จับหนุ่มล่าเสือปลาน าไปบริโภค
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

กาญจนบุรี : นายอ าเภอไทรโยคจับแก๊งลอบตัดไม้
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ้ิงจกนิ้วยาวลานสกา

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การวิจัยส้ารวจสัตว์บริเวณพ้ืนที่น้้าตกในเทือกเขา
หินแกรนิต อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช โดย ดร. นที อ้าไพ และผศ.ดร. อัญชลี เอาผล 
จากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนของศูนย์
ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC) ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ค้นพบจิ้งจกนิ้วยาวชนิดใหม่ของโลก และตั้งชื่อสามัญว่า จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา 
ล้าตัวยาวตั้งแต่หัวจรดหาง ๑๕ – ๒๐ ซม. เฉพาะที่บริเวณนิ้ว ยาว ๓ – ๕ ซม. สามารถเปลี่ยนสี
ตามแหล่งที่อยู่อาศัย จัดอยู่ในสกุล Cnemaspis วงศ์ Gekkonidae ในประเทศไทยพบมากกว่า 
๑๗ ชนิด จิ้งจกนิ้วยาวลานสกามักอาศัยในบริเวณเขาหินแกรนิต ตามซอกหิน หรือเพิงหินขนาดใหญ่
บริเวณใกล้ล้าธารและน้้าตก การซ่อนตัวตามซอกหิน หรือเพิงหิน ท้าให้จิ้งจกนิ้วยาวลานสกาสามารถ
หลบหนีจากศัตรูผู้ล่าได้ง่าย 

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/1854789)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://news.thaipbs.or.th/content/292511&psig=AOvVaw01-hmBNKGD5Jyj7__u9SVn&ust=1590718181974000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDtkdS91ekCFQAAAAAdAAAAABAD


๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จับหนุ่มล่าเสือปลาน าไปบริโภค

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี ได้รับการประสานจากต้ารวจชุดสืบสวน สภ. หนองจอก อ. ท่ายาง 
จ. เพชรบุรีว่า พบชายต้องสงสัยถือปืนอัดลมเดินออกมาจากป่า สงสัยว่าจะเข้าไปล่าสัตว์ จึงน้าก้าลัง
พร้อมสายตรวจปราบปรามด้านสัตว์ป่าติดตามชายคนดังกล่าวขี่รถจักยานยนต์เข้าไปในบ้านเลขที่ ๕๑ 
หมู่ ๔ ต. ปึกเตียน อ. ท่ายาง ก่อนแสดงตนขออนุญาตตรวจค้น พบปืนอัดลมใช้แก๊สวางพิงข้างบ้าน
จ้านวน ๑ กระบอก พร้อมซากเสือปลาซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ๑ ตัว ถูกทิ้งอยู่หลังบ้านจึงยึดไว้
เป็นหลักฐาน เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เป็นคนใช้ปืนล่าเสือปลาจริงจากป่าข้างบ้าน 
เพ่ือน้าไปบริโภคแต่ถูกจับได้เสียก่อน จึงน้าตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ. หนองจอกด้าเนินคดี
ตามกฎหมาย ส่วนซากของกลางได้ขออนุมัติพนักงานสอบสวนเผาท้าลายทิ้งต่อไป

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/regional/193928)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝนตกแล้ว เข่ือนล าแชะโคราชยังไม่พ้นวิกฤต

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาล้าแชะ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้้าภายในเขื่อนล้าแชะ ต . โคกกระชาย อ. ครบุรี 
จ. นครราชสีมาว่า ถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาในพ้ืนที่ อ. ครบุรีอย่างต่อเนื่อง และปริมาณน้้า
ภายในเขื่อนล้าแชะยังไม่กระเตื้องขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่ฝนตกในพ้ืนที่ด้านท้ายเขื่อน ปริมาณน้้า
ภายในเขื่อนล้าแชะลดระดับลงเหลืออยู่ที่ ๓๘.๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔ ของความจุ
กัก เก็บทั้ งหมดที่  ๒๗๕ ล้ านลูกบาศก์ เมตร  แต่มีปริมาณน้้ า ใช้ การได้จริ ง เ พียง  ๓๑ .๗๗ 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ ๑๒ ของความจุทั้งหมด และปริมาณฝนที่ตกลงมา รวมถึง
น้้าที่ไหลลงเขื่อนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ยังต่้ากว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก ท้าให้
สถานการณ์น้้าภายในเขื่อนล้าแชะในปีนี้  ถือว่ามีปริมาณน้้าต่้าที่สุดนับตั้ งแต่ก่อสร้างเขื่อน
เป็นระยะเวลากว่า ๒๑ ปี และปริมาณน้้าที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย ทางเขื่อนไม่สามารถที่ส่งน้้า
ให้เกษตรกรได้เตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวนาปีได้ เพราะต้องสงวนน้้าไว้เพ่ือใช้ในการ อุปโภค
และบริโภคเป็นหลัก ดังนั้นเกษตรกรต้องอาศัยการเตรียมแปลงจากน้้าฝน ซึ่งต้องคอยดูสถานการณ์
ให้ดีว่ามีปริมาณน้้าพอเพียงในการเพาะปลูกหรือไม่ เพราะหลังจากนี้คาดการณ์ว่าจะมีภาวะฝนทิ้งช่วง
เกิดข้ึนได้อีก

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_686293)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

นายอ าเภอไทรโยคจับแก๊งลอบตัดไม้

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอ้าเภอไทรโยค 
พร้อมเจ้าหน้าที่ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ท้าลายป่าในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และบ้านพัก
ที่ก่อสร้างด้วยไม้ในบริเวณบ้านชายทุ่ง หมู่ ๙ ต. วังกระแจะ และบ้านทุ่งมะเซอย่อ หมู่ ๔ ต. บ้องตี้ 
อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรีจ้านวน ๓ หลัง โดยการตรวจพ้ืนที่ครั้งนี้พบผู้กระท้าผิด ๓ ราย ชาวบ้าน
ตบตาเจ้าหน้าที่โดยการซุกไม้แผ่น และไม้ท่อนที่แปรรูปเสร็จแล้วน้ามาไว้ใต้ถุนเรือน เอาฟางข้าวกลบ
ไม่ให้เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นนั้นแทบผงะที่เลิกกองฟาง พบไม้แผ่น
ทีแ่ปรรูปแล้วจ้านวนมากวางเรียงรายอยู่อย่างเป็นระเบียบ โดยเอาไม้เก่ามาวางทับไม้ใหม่หวังจะตบตา
เจ้าหน้าที่ ขณะที่ตรวจค้นพบไม้ใหม่จ้านวนมากที่ชาวบ้านใช้เป็นฝาบ้าน โดยน้าเอาไม้แผ่นมาแปะไว้
ใช้ตะปูตัวเดียวตียึดไว้กับฝาบ้าน เพราะสะดวกแก่การรื้อถอนในการจ้าหน่ายถ้ามีคนสั่งซื้อมา จากการ
ตรวจค้นมี ไม้ประดู่ชิ งชัน ๑๐ ท่อน ปริมาณ ๑๕ .๙๙๖ ลูกบาศก์ เมตร แปรรูป ๒๐ เเผ่น 
๑๙.๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร ไม้ประดู่ ๒๑ ท่อน ๑.๕๒๖ ลูกบาศก์เมตร เจ้าหน้าที่น้าตัวผู้กระท้าความผิด
ไปด้าเนินคดีตามกฎหมายป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ต่อไป 

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/regional/193976)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พื้นที่ชุ่มน้ าแม่น้ าสงครามตอนลา่งขึ้นทะเบียนเปน็แรมซาร์ไซต์

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการส้านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า ส้านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วย
พ้ืนที่ชุ่มน้้า ประกาศขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ชุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่าง จ. นครพนม เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้า
ที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ไซต์ ล้าดับที่ ๒,๔๒๐ ของโลก และเป็นล้าดับที่ ๑๕
ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๓ โดยมีขอบเขตเริ่มตั้งแต่ปากน้้า
บ้ าน ไชยบุรี ต .  ไชยบุ รี อ .  ท่ า อุ เทน ไปจนถึ งบ้ านปากยาม ต .  สามผง อ.  ศรีสงคราม
ความยาว ๙๒ กม. ได้ก้าหนดพ้ืนที่เสนอแรมซาร์ไซต์เน้นจุดเด่น คือ ครอบคลุมเฉพาะส่วนที่เป็น
ตัวแม่น้้าสงครามตอนล่าง และพ้ืนที่ป่าบุ่งป่าทามที่ติดกับสองฝั่งแม่น้้า และพ้ืนที่ป่าสาธารณะ หรือป่า
บุ่งป่าทาม ซึ่งมีผู้น้าชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นชอบ และไม่มีพ้ืนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่เอกสาร
สิทธิ์ของราษฎร รวมถึงพ้ืนที่การปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พ้ืนที่สาธารณะตามหนังสือ
ส้าคัญส้าหรับที่หลวง (นสล.) รวมพ้ืนที่ถูกประกาศเป็นแรมซาร์ไซต์ทั้งหมด ๓๔,๓๘๑ ไร่ ถือเป็นการ
สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และประเทศไทยที่มีพ้ืนที่ชุ่มน้้าส้าคัญให้เป็นที่
รู้จักทั่วโลก สิ่งส้าคัญช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เปิดโอกาสให้
ท้าข้อตกลงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้้าอย่างยั่งยืนของผู้ที่เกี่ยวข้อง ป้องกันความขัดแย้ง
การใช้ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร เปิดโอกาสให้ศึกษาคุณค่าและความส้าคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้้า ท้าให้
มีการจัดการดูแลอย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีข้อห้ามการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ แต่ต้องค้านึงถึงหลักการสากล
ในการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด เพ่ือให้มีพ้ืนที่ชุ่มน้้า และทรัพยากรธรรมชาติใช้ประโยชน์
ไดย้าวนาน และเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่ก้ากับดูแลใช้อยู่ในปัจจุบัน

(ต่อ)
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๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พื้นที่ชุ่มน้ าแม่น้ าสงครามตอนลา่งขึ้นทะเบียนเปน็แรมซาร์ไซต ์(ต่อ)

รองเลขาธิการส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวย้้า
ว่า ในอนาคตส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะผลักดันพ้ืนที่
สถานตากอากาศบางปู จ .  สมุทรปราการ ได้ขึ้นทะเบียนเป็น พ้ืนที่ชุ่ มน้้ าที่มี ความส้าคัญ
ระหว่างประเทศ หรือแรมซาร์ไซต์ ล้าดับที่ ๑๖ ของประเทศไทยต่อไป เนื่องจากมีพ้ืนที่ชุ่มน้้า 
และป่าชายเลนที่มีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศ และดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าป่าบก
ถึง ๑๐ เท่า โดยมีประชาชนช่วยกันดูแลป่าชายเลนในพ้ืนที่ชุ่มน้้าอย่างดี จนเกิดความสมบูรณ์
กลายเป็นแหล่งอาหารของนกนางนวล นกอพยพ และนกประจ้าถิ่นที่ส้าคัญหลากหลายชนิด เช่น
นกนางนวลหัวด้าใหญ่ นกปากแอ่นหางด้า นกซ่อมทะเลอกแดง

ที่มา: ส านนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200528125524149)


