
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ รายการ

กทม. : มีมติต้ัง ๑๘ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า – ๖ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า “นกชนหิน” เป็นสัตว์ป่าสงวน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน)์

ภูเก็ต : เม่นทะเลเกยต้ืนหาดป่าตอง แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ 
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ศรีสะเกษ : ช่วยเก้งป่าติดบ่วงแร้วดักสัตว์รอดตาย
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ช่วยเก้งป่าติดบ่วงแร้วดักสัตว์รอดตาย

เมื่อวันที่  ๑๕ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้ อ้านวยการ
ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา 
อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ ออกลาดตระเวนตรวจสอบตามแนวเส้นควบคุมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ขณะลาดตระเวนพบเก้งป่าอายุประมาณ ๓ ปีติดบ่วงลวดสลิงรัดขาซ้ายหน้าในสภาพอ่อนแรง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาทีช่วยเหลือเก้ง จากการตรวจสอบไม่พบบาดแผลที่จะเป็นอันตราย 
จึงปล่อยคืนสู่ป่าแล้ว บริเวณที่เกิดเหตุเกิดอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ด้านทิศเหนือ
จุดสกัดมังจาประมาณ ๗๐๐ ม. ห่างจากแปลงที่ดินผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๓๐ มิ.ย. ๔๑ ประมาณ ๑๐๐ ม. ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านนาตราว ต. ดงรัก อ. ภูสิงห์ 
ประมาณ ๓.๕ กม. เหตุการณ์ในครั้งนี้โชคดีที่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมาพบก่อนที่จะเกิดการสูญเสีย 
จึงก้าชับเจ้าหน้าที่หาตัวผู้กระท้าผิดมาด้าเนินคดีตามกฎหมาย และเพ่ิมความถ่ีในการลาดตระเวน 

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/302426)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

มีมติตั้ง ๑๘ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า – ๖ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า “นกชนหิน” เป็นสัตว์ป่าสงวน

เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า มีมติส้าคัญคือ การประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพ้ืนที่เตรียมการก้าหนดเป็นเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าประกอบด้วย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าโคกสูง จ . สระแก้ว เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าเขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดงภูพาน จ . มุกดาหาร เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ดงชมภูพาน จ. สกลนคร เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จ. บึงกาฬ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาไม้กระทู้ -
เขาน้้าอุ่น จ. ก้าแพงเพชรและนครสวรรค์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาคอก - เขาสอยดาว จ. นครสวรรค์ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงชื่น จ. แพร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทรายมาน จ. เชียงราย เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าวังเพลิง จ. ลพบุรี เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากลัดหลวง จ. เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าบ้านโรง จ. เพชรบุรี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพุสวรรค์ จ. เพชรบุรี เขตห้ามล่าสัตว์ป่ายางน้้ากลัด 
จ. เพชรบุรี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าสามพระยา จ. เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ห้วยแม่เพรียง จ. เพชรบุรี เขตห้ามล่าสัตว์ป่ากุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่เลิม 
จ. ล้าปาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จ . มุกดาหาร 
และกาฬสินธุ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก - ยอดมน จ. อุบลราชธานี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม 
จ. อุบลราชธานี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จ. ศรีสะเกษ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จ. บึงกาฬ 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ. นครสวรรค์

(ต่อ)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

มีมติตั้ง ๑๘ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า – ๖ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า “นกชนหิน” เป็นสัตว์ป่าสงวน (ต่อ)

ที่ประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าผ่านความเห็นชอบให้ “นกชนหิน 
(Helmeted Hornbill)” เป็นสัตว์ป่าสงวนล้าดับที่ ๒๐ ของประเทศไทยด้วย โดยขณะนี้ประเมินว่า 
ประชากรนกชนหินทั้งหมดในประเทศไทยมีไม่เกิน ๑๐๐ ตัว อยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ๓ แห่ง คือ 
๑. อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ๒. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา - บาลา ๓. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
คลองแสง ซึ่งมีแผนการส้ารวจประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ นกชนหิน เป็นต้นตระกูลของนกเงือก
ที่ยังคงมีชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบัน โดยอาศัยอยู่ในป่าดงดิบ และกระจายพันธุ์ตั้งแต่ทางตอนใต้
ของประเทศไทย เหตุผลที่จ้านวนประชากรของนกชนหินเหลือน้อยลงมาจากการคุกคาม
ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง และมีความต้องการจากตลาดค้าสัตว์ป่า

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/local/20550267)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เม่นทะเลเกยตื้นหาดปา่ตอง แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบเม่นทะเลจ้านวนมากถูกคลื่นซัดเกยหาดป่าตอง 
บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงแรมป่าตองเมอร์ลิน อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต เพจของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งโพสต์ชี้แจงถึงสาเหตุที่เม่นทะเลขึ้นมาเกยตื้นว่า ผลการตรวจสอบพบเป็นเม่นทะเลขนาด
ประมาณ ๘ - ๑๕ ซม. ประมาณ ๒๐๐ ตัว จากการประสานผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานเม่นทะเล
ทราบว่า เป็นเม่นทะเลสีแดงจุดฟ้า หากินเป็นกลุ่มตามพ้ืนท้องทะเล สาเหตุที่พบเม่นทะเลจ้านวนมาก
ขึ้นมาเกยตื้นที่หาดป่าตองสันนิษฐานว่า อาจเกิดจากถูกคลื่นซัดเข้ามาใกล้ฝั่ง ประกอบกับเป็น
ช่วงน้้าเกิด พบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าทะเลระหว่างช่วงน้้าขึ้นและช่วงน้้าลงมาก เมื่อน้้าลง 
ท้าให้เม่นทะเลไม่สามารถลงตามน้้าไปได้ทัน จึงเกยตื้นบริเวณชายหาดดังกล่าว

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/226529)


