
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กระบี่ : สลด! พะยูนลอยตายเกยหาดทุ่งทะเล พบใต้ท้องมีแผลลึกเพียบ
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ รายการ

นครราชสีมา : ปิดอุทยานฯ หมาในวิ่งไล่หมาจิ้งจอก กลางถนนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

นราธิวาส : ไฟป่าพรุบาเจาะเร่ิมคลี่คลายหลังฝนตกหนัก
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

บึงกาฬ : หญ้าพันเกลียว
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หญ้าพันเกลียว

เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักวิจัยพันธุ์พืช ส้านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพ้ืนที่ส้ารวจและประเมินสถานภาพ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชในป่าภูวัว - ภูลังกา จ. บึงกาฬ เผยแพร่ในส้านักงานหอพรรณไม้
มีพืชที่ใกล้สูญพันธุ์อีกชนิด คือ หญ้าพันเกลียว เป็นไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดิน คล้ายหญ้า สูง ๑.๕ – ๒.๐ ม. 
แตกกิ่งทุกส่วน มียางใส ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามกัน เป็นรูปแถบยาว ๕.๕ – ๑๐.๕ ซม. ปลายแหลมโคน
สอบเรียว ก้านใบยาว ๐.๖ – ๑.๐ ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุก มีเพียงดอกเดียว กลีบเลี้ยง 
๕ กลีบ มีใบรูปหอก ยาว ๗.๐ – ๘.๐ มม. ดอกรูปทรงกระบอกสีครีม มีปื้นสีน้้าตาลยาว ๑.๐ – ๑.๒ 
ซม. ปลายดอกด้านในมีขน ปลายแยกเป็น ๕ แฉก กลีบดอกรูปแถบยาว ๔.๐ – ๕.๕ ซม. บิดเป็น
เกลียว ปลายเรียวแหลม โคนกลีบเป็นติ่งขนก้ามะหยี่สีม่วง จึงเป็นที่มาของชื่อหญ้าพันเกลียว ขอบ
กลีบมีขนครุย ปลายขนเป็นตุ่มคล้ายกระบอก รูปกระบอง มีกะบังรอบเส้าเกสร มีผลเป็นฝักคู่ 
ยาวประมาณ ๒๐.๐ ซม. ผิวผลมีช่องอากาศ เมล็ดแบนยาว ๑.๕ ซม. พบการกระจายพันธุ์และ
นิ เ วศวิทยา โดย เฉพาะในทุ่ งหญ้ าที่ ร าบบนยอดภู เขาหินทราย บริ เ วณชายป่ าดิบแล้ ง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ระดับความสูง ๓๐๐ ม. เป็นพืชถิ่นเดียวในประเทศไทยเท่านั้น 
จากการประเมินสถานภาพตามเกณฑ์สหภาพระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) พบว่า 
หญ้าชนิดนี้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/1858698)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/1858698&psig=AOvVaw3ywCOrfHfoHcyquN6lGVaL&ust=1591149065649000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj6q-uC4ukCFQAAAAAdAAAAABAD


๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สลด! พะยูนลอยตายเกยหาดทุ่งทะเล พบใต้ท้องมีแผลลึกเพียบ

เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวัฒน์ สุขสิริ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล 
จ. กระบี่ เผยว่า ได้รับแจ้งจากนายพรศักดิ์ เสดสัด เจ้าหน้าที่ อบต. เกาะกลาง พบพะยูนเกยตื้น ๑ ตัว
เพศผู้ น้้าหนักประมาณ ๑๕๐ กก. ยาว ๒๖๐ ซม. บริเวณชายหาดทุ่งทะเล หมู่ที่ ๓ ต. เกาะกลาง 
อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลลงพ้ืนที่ตรวจสอบพบว่า 
พะยูนตายก่อนที่จะเกยตื้น จากการตรวจสอบพบบาดแผลบริเวณใต้ท้องฉีกขาดยาว ๑๕ ซ.ม. 
เจ้าหน้าที่แจ้งไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง จ . ตรัง รับไป
พิสูจน์ซากต่อไป ส่วนสาเหตุการตายของพะยูนในครั้งนี้เบื้องต้นคาดว่า ถูกใบพัดเรือฟัน แต่น้าซากไป
ตรวจอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุการตายอีกครั้งหนึ่งว่ามาจากเหตุใดกันแน่

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/496608)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟป่าพรุบาเจาะเริ่มคลี่คลายหลังฝนตกหนัก

เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ไฟไหม้ป่าในเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ 
ต. ลุโบะบือซา อ. ยี่งอ จ. นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา จ. นราธิวาส ระดมสรรพก้าลัง
เร่งปฏิบัติการดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ๒ สัปดาห์ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้ลุกลาม แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะระดม
สรรพก้าลังเข้าดับไฟไปแล้ว แต่ยังเกิดการปะทุขึ้นอีกระลอกหนึ่งในช่วงค่้าคืนของวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๓ 
ซึ่งโชคดีที่เมื่อคืนวันที่ ๑ พ.ค. ๖๓ เกิดฝนตกอย่างหนักในพ้ืนที่ จ. นราธิวาส รวมทั้งบริเวณป่าพรุ 
ท้าให้ไฟที่ยังคงคุกรุ่นอยู่และขยายวงกว้างถึง ๒,๓๐๐ ไร่ เริ่มมอดลงประมาณร้อยละ ๖๐ โดยใช้โดรน
บินส้ารวจ อย่างไรก็ตาม ในส่วนพ้ืนที่ที่ยังคงมีไฟคุกรุ่นอีกประมาณร้อยละ ๔๐ สรรพก้าลังเดิมที่มีอยู่
ไม่เพียงพอ โดย จ. ปัตตานี และ จ. ยะลา ได้ส่งก้าลังเข้าสนับสนุนอีกรวม ๕๐ นาย เพ่ือร่วมกัน
ปฏิบัติการดับไฟป่าครั้งนี้ให้ได้ภายใน ๒ – ๓ วัน แต่หากฝนตกลงมาซ้้าอีกเชื่อว่า ไฟป่าจะมอดลง
ในที่สุด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทีมดับไฟพร้อมเครื่องไม้ เครื่องมือมีพร้อมเต็มที่ ในการดับไฟ 
ทั้งรถดับเพลิง เครื่องส่งสูบน้้าระยะไกล และเครื่องหาบหาม 

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/159764)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200602/6e450eaa3c50b82c829f593351e2bf562f95dbdff6f3305ee26de16bbd701d48.jpg?itok=EeeEYdWl


๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ปิดอุทยานฯ หมาในวิ่งไล่หมาจ้ิงจอก กลางถนนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพธรรมชาติของผืนป่ามรดกโลกแห่งที่ ๕ 
ดงพญาเย็น - เขาใหญ่ จ. นครราชสีมา ในช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา ได้รับรายงานการปรากฏตัว
ของสัตว์ป่าในผืนป่าเขาใหญ่ ตั้งแต่ช่วงเดือนแรกที่ปิดอุทยานชั่วคราว พบสัตว์ป่าหลากหลายชนิด
ออกหากินใกล้เส้นทางสัญจร ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟ้ืนตัวของธรรมชาติที่ไม่มีมนุษย์รบกวนการด้ารงชีพ
ของสัตว์ป่า เป็นภาพที่หาชมยากในยามปกติ แต่ภายหลังจากเส้นทางสัญจรที่ตัดผ่านผืนป่าเงียบสงบ 
พวกเขาก็กล้าที่จะออกมาอวดโฉม ตระเวนหากินบริเวณทุ่งหญ้าและชายป่าติดกับถนน ซึ่งพบเห็นง่าย
กว่าปกติ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ปรากฎตัวให้เห็นบ่อยๆ เช่น ช้างป่า กวางป่า เก้ง ชะนี หมาใน ลิง 
นากใหญ่ขนเรียบ กระทิง เม่นใหญ่แผงคอยาว ส่วนสัตว์ปีกที่หาชมยากก็ออกมาให้เห็น เช่น นกกก 
นกแก๊ก นกเงือกกรามช้าง นกเงือกสีน้้าตาลคอขาว ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ป่าตุ้มหูขาว 
รวมถึงสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ ตั้งแต่ ตะกวด เหี้ย งู จิ้งเหลน และก้ิงก่าหลายชนิด 

หมาใน คือ สัตว์ผู้ล่าขนาดกลาง มีบทบาทส้าคัญในการควบคุมจ้านวนประชากรสัตว์กินพืช
ให้มีความสมดุล เช่นเดียวกับเสือโคร่ง และเสือดาว สถานภาพของหมาใน ไอยูซีเอ็นประเมิน
สถานภาพว่าอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์ ไซเตสจัดอยู่ในบัญชีหมายเลข ๒ ประเทศไทยจัดเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000057230)


