
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สุราษฎร์ธานี : พบเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บนชายหาดเกาะสมุยเพ่ิม ๒ รัง
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๔ รายการ

นครราชสีมา : ช้างป่าเขาใหญ่เดินชมนกชมไม้อย่างสบายใจนอกพ้ืนที่อุทยานฯ
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

นครราชสีมา : กระทิงป่าเขารูปหัวใจ นางเอกแห่งเขาแผงม้าตายแล้ว
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

สงขลา : พบโลมาโผล่อวดโฉมบริเวณหาดม่วงงาม จ. สงขลา
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

พะเยา : คนเวียงบัวโวยน าลวดลายเคร่ืองป้ันโบราณวาดบนพื้นปูกระเบื้องให้คนเหยียบ
(ข้อมูล : โพสต์ทูเดย์ออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บนชายหาดเกาะสมุยเพ่ิม ๒ รัง

เมื่อวันที่  ๔ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณชายหาดในพ้ืนที่หมู่  ๕ ต. ตลิ่ งงาม 
อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี โดยอยู่ไม่ไกลจากชายหาดวัดแหลมสอที่มีเต่าทะเลขึ้นวางไข่ก่อนหน้านี้ 
มีร่องรอยของเต่าทะเล คาดว่าน่าจะขึ้นมาวางไข่ริมชายหาดเมื่อไม่นานมานี้ และมีการขุดหลุมไว้
เมื่อเจ้าหน้าที่ลองขุดหลุมส้ารวจ ก็พบไข่เต่าทะเลจ้านวนหนึ่ง ทางเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งไปยังสัตวแพทย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ . ชุมพรให้รับทราบก่อนที่จะ
เอาทรายฝังกลบไว้ดังเดิม และเตรียมท้าคอกเพ่ือล้อมรังไข่เต่าไว้ ไม่ให้สัตว์เข้ามาขุดไข่เต่าไปกิน 
และท้าแนวกั้นไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนจุดที่เต่าวางไข่ จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตรวจบริเวณชายหาด
ดังกล่าวอีกครั้ง พบหลุมที่ เต่าขึ้นมาวางไข่ อีกหลุม อยู่ห่างจากหลุมแรกที่พบเพียง ๓๐ ม. 
ทางเจ้าหน้าที่จึงขุดส้ารวจพบว่า มีไข่เต่าอยู่ในหลุมดังกล่าวอีก ซึ่งเป็นการพบไข่เต่าทะเลรังที่ ๒ 
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนจะน้าทรายฝังกลบลงไป ในพ้ืนที่ อ. เกาะสมุย มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่
จ้านวน ๑๒ รั ง และได้ ฟักออกจากไข่แล้วจ้านวน ๕ รั ง มีลูกเต่าทะเลฟักออกมาจากไข่
จ้านวน ๒๖๙ ตัว และได้ปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลไปแล้วก่อนหน้านี้

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/293260)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กระทิงป่าเขารูปหัวใจ นางเอกแห่งเขาแผงม้าตายแล้ว

เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อ. วังน้้าเขียว 
จ. นครราชสีมา รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบซากกระทิงป่าขนาดใหญ่นอนตายอยู่ภายในไร่ของชาวบ้าน 
ใน พ้ืนที่ หมู่ บ้ านคลองทุ เ รี ยน  หมู่ ที่  ๖  ต . วั งน้้ า เ ขี ย ว  อ .  วั งน้้ า เ ขี ย ว  จ .  นครราชสี ม า 
จึงจัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ พบซากกระทิงเพศเมีย อายุประมาณ ๑๘ ปี น้้าหนัก ๕๐๐ กก. 
โดยมีลักษณะแตกต่างจากกระทิงทั่วไป คือ มีเขาโค้งเข้าหากันเป็นรูปหัวใจ ซึ่งเป็นที่รู้จักของเจ้าหน้าที่
และชาวบ้านในละแวกนี้ดีว่า กระทิงป่าตัวนี้ชื่อ สุนิสา ซึ่งอยู่ในฝูงกระทิงฝูงแรกๆ ที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าเมื่อเกือบ ๒๐ ปีที่แล้ว หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าเปิดเผยว่า 
จากการตรวจสอบซากกระทิงป่าตัวนี้ ไม่พบร่องรอยการถูกท้าร้าย จึงให้เจ้าหน้าที่ผ่าพิสูจน์ซากดู 
พบลักษณะที่บ่งบอกว่า มีการติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicemia) ประกอบกับอายุมากแล้วถึง 
๑๘ ปี จึงสันนิษฐานว่า อาจจะเกิดจากการแก่ตายตามธรรมชาติ จะได้ส่งตัวอย่างเลือดไปตรวจสอบ
หาสาเหตุการตายอีกครั้ง พร้อมน้าซากไปฝังต่อไป

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://khaosod.co.th/around-thailand/news_4251209)
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พบโลมาโผล่อวดโฉมบริเวณหาดม่วงงาม จ. สงขลา

เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวประมงพ้ืนบ้าน ต. ม่วงงามเผยคลิปวิดีโอ
โลมาสีชมพู และโลมาหัวขวดจ้านวน ๓ ตัวที่ก้าลังแหวกว่ายอวดโฉมอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล
บ้านม่วงงาม ต. ม่วงงาม อ. สิงหนคร จ. สงขลา สร้างความประทับใจและตื่นเต้นให้แก่ผู้ชมคลิป
เป็นอย่างมาก เนื่องจากโลมาเป็นสัตว์ที่หาดูได้ยากตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันกลับพบเห็นโลมาว่ายน้้า
เข้ามาใกล้กับฝั่งบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งแต่บริเวณเกาะหนู - เกาะแมว อ. เมืองสงขลา 
ตลอดถึง อ. สิงหนคร และ อ. สทิงพระหลายครั้ง แสดงให้เห็นว่าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยยังมีสภาพ
อุดมสมบูรณ์อยู่

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/293264)
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คนเวียงบัวโวยน าลวดลายเคร่ืองปั้นโบราณวาดบนพื้นปูกระเบื้องให้คนเหยียบ

เมื่อวันที่  ๔ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า นายพรศักดิ์  เฉพาะธรรม ผู้ ประสานงาน
กลุ่มคนเวียงบัว บ้านบัว หมู่  ๗ ต. แม่กา อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา ทายาทตระกูลผู้ผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเตาโบราณเวียงบัวกล่าวว่า ขอคัดค้านกรณีคณะท้างานโครงการปรับปรุง
ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนง้าเมือง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา บริเวณริมกว๊านพะเยา น้าลวดลายเวียงบัว
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีค่ากว่า ๗๐๐ ปี ไปเป็นลวดลายบนกระเบื้องปูพ้ืนให้คนเหยียบย่้า เพราะเป็น
การเหยียบย่้าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ แต่หากจะน้าไปท้าเป็นผนังเพ่ือสื่อสารถึงประวัติศาสตร์
ที่ส้าคัญให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้ยังพอรับได้ ฝากไปทางหน่วยงานที่รับผิดชอบขอให้ตระหนักเข้าใจถึง
ความละเอียดอ่อนด้านภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ออนไลน์
(https://posttoday.com/social/local/625184)
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ช้างป่าเขาใหญ่เดินชมนกชมไม้อย่างสบายใจนอกพื้นที่อุทยานฯ

เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ค ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชโพสต์ภาพช้างป่าเขาใหญ่ก้าลังเดินชมนกชมไม้อย่างสบายใจ ก่อน เจ้าหน้าที่
ชุดเฝ้าระวังติดตามน้ากลับเข้าเขตอุทยานได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไร้มนุษย์
เข้ามารบกวน ช้างป่าเขาใหญ่จึงกล้าที่จะเดินออกไปหากินนอกพ้ืนที่อุทยานฯ เป็นอีกภาพที่หาชมยาก
ในยามปกติ 

พ.ต. นรินทร์ ปิ่นสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รายงานว่า ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มิ.ย. 
ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกลาดตระเวน และเฝ้าระวังช้างป่าออกหากินนอกพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และออกตรวจติดตามช้างป่าที่ออกไปหากินนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ให้กลับคืนสู่ป่าเขาใหญ่ พบช้างป่าจ้านวน ๑ ตัว ออกหากินบริเวณบ้านคลองปลากั้ง หมู่ ๑๖ ต. วังหมี 
อ. วังน้้าเขียว จ. นครราชสีมา จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบผลักดันช้างป่าให้เข้าพ้ืนที่ อุทยานได้
อย่างปลอดภัย พฤติกรรมของช้างป่าเขาใหญ่ ซึ่งเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ตามปกติจะออก
หาอาหารบริเวณหอดูสัตว์หนองผักชี สนามกอล์ฟเก่าเขาใหญ่ ลานกางเต็นท์ล้าตะคอง และเล่นน้้าที่
อ่างเก็บน้้าสายศร

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000057804)


