
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๔ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒   รายการ 

ชลบุรี : อีกหนึ่งความประทับใจชายหาดบางแสน นักท่องเท่ียวต่างชาติพบขยะริมหาดช่วงน  าลง ช่วยลงมือเก็บ
จนนักท่องเที่ยวชาวไทยชื่นชมร่วมเก็บด้วย  (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

จันทบุรี : วิกฤต!ิ น  าตกเขาสอยดาว ต้นน  าของแม่น  าหลายสาย
ในภาคตะวันออกแห้งจนหินโผล่  (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒  รายการ

สตูล : สวยงาม “นกหว้า” ร าแพนอวดความงามท่ามกลางธรรมชาติ
ทีอุ่ดมสมบูรณ์  (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

กระบี่ : มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น  าในฤดูสัตว์น  ามีไข่ วางไข่ 
เลี ยงตัวอ่อน ฝ่ังทะเลอันดามันเร่ิมเห็นผล
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

สุรินทร์ : หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติการขึ นบินช่วยเหลือครอบคลุม ๖ จังหวัด
มุ่งเพ่ิมปริมาณน  าในพื นที่ เตรียมแก้ปัญหาสภาวะฝนทิ งช่วง
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อีกหนึ่งความประทับใจชายหาดบางแสน นักท่องเท่ียวต่างชาติพบขยะริมหาดช่วงน  าลง ช่วยลงมือเก็บ
จนนักท่องเที่ยวชาวไทยช่ืนชมร่วมเก็บด้วย

เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศบริเวณชายหาดทะเลบางแสน ต. แสนสุข 
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี เป็นไปด้วยความคึกคักตั้งแต่เช้า มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทยอยเดินทางมาเป็นจ านวนมาก บางส่วนยังใช้ทางเดินออกก าลังกาย และมีบางส่วนลงเล่นน้ ากัน
อย่างสนุกสนาน ขณะเดียวกันได้พบกับกองขยะที่ลอยมากับน้ าทะเล แล้วขึ้นมาเกยชายหาดในช่วง
น้ าลง ท าให้หญิงชาวต่างชาติได้ เดินเข้าไปก้มเก็บขยะอย่างไม่รีรอร่วมกับเด็กที่มาท่องเที่ยว
กับผู้ปกครอง จึงเป็นภาพที่น่าชื่นชม ท าให้นักท่องเที่ยวอีกหลายคนต่างเข้าร่วมเก็บท าความสะอาด
น าขยะใส่ถังเพ่ือต้องการให้ชายหาดกลับมาสวยงามเหมือนเดิม จากการสอบถามนายปวิช นิจประกิจ 
อายุ ๔๗ ปี นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก จ. ปทุมธานี กล่าวว่า อยากให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ชายหาดบางแสน เมื่อพบเห็นขยะได้ช่วยกันหยิบคนละเล็กคนละน้อย ถ้าท าหลายคนมันจะไม่ เยอะ
แต่หากท าคนเดียวก็จะเหนื่อย เพราะชายหาดมีพ้ืนที่ยาว หากช่วยกันไม่นานก็เสร็จ เพ่ือให้ชายหาด
บางแสนเกิดความสวยงาม สะอาดตา

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/160944)
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สวยงาม “นกหว้า” ร าแพนอวดความงามท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
จ. สตูล ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๕ (นครศรีธรรมราช) รายงานเข้ามาว่า เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๓ ระหว่างเวลา 
๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน โดยชุดสายตรวจส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายศึกษาวิจัยและกิจกรรมพิเศษ ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) พบนกหว้าจ านวน ๒ ตัว 
เป็นตัวผู้ ๑ ตัว และตัวเมีย ๑ ตัว ตัวผู้ก าลังร าแพนเพ่ือดึงดูดความสนใจตัวเมียก่อนผสมพันธุ์ เจ้าหน้าที่จึง
บันทึกวีดีโอไว้เป็นข้อมูลหลักฐาน ยืนยันได้ถึงความสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่า หลังประกาศปิดอุทยานแห่งชาติในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/497668)
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มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น  าในฤดูสัตว์น  ามีไข่ วางไข่ เลี ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอันดามันเริ่มเห็นผล

เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ได้รับรายงาน
จากนายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดกระบี่ว่า ชาวประมงพบฝูงลูกปลาทู - ปลาลัง ห่างจากฝั่ ง
ประมาณ ๑ กิโลเมตร ในบริเวณพ้ืนที่อ่าวบ่อม่วง และอ่าวแหลมสัก จ. กระบี่ เป็นจ านวนมาก ทางส านักงาน
ประมงจังหวัดกระบี่จึงได้ประสานงานร่วมกันระหว่างศูนย์ปราบปรามประมงทะเลเขต ๓ (กระบี่) และศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงอันดามันตอนบน (ภูเก็ต) น าเรือประมงออกส ารวจทรัพยากรสัตว์น้ าร่วมกับชาวประมง
บ้านบ่อม่วง ซึ่ งจากการส ารวจพบว่า ฝู งปลาดังกล่าวเป็นลูกปลาทู  - ปลาลัง เป็นปลาเศรษฐกิจ
ขนาดประมาณ ๔ - ๖ เซนติ เมตร โดยคาดว่า อีกประมาณ ๑ - ๒ เดือน ฝูงลูกปลาดังกล่าวจะโต
เต็มวัย สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการของกรมประมง ทั้งด้านความสมบูรณ์และความชุกชุมของลูกปลา
วัยอ่อน ที่พบในแต่ละปีจะมีความแตกต่างกัน โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. จึงคาดการณ์ว่า
ฝูงลูกปลาดังกล่าว อาจจะเป็นปลาที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือน พ.ค. เนื่องจากปีนี้มีฤดูร้อนที่ยาวนานมาจนถึง
กลางเดือน พ.ค. ท าให้พ่อแม่พันธุ์ปลาบางส่วนพ่ึงเคลื่อนตัวไปยังแหล่งวางไข่ในช่วง เดือน เม.ย. ซึ่งเป็นช่วง
เริ่มต้นของการประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในฤดูสัตว์น้ ามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน
ฝั่งทะเลอันดามันในระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ของทุกปี ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ตาราง
กิโลเมตร ในพ้ืนที่บางส่วนของ จ. ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ตั้งแต่ปลายแหลมพันวา อ. เมือง จ. ภูเก็ต
ถึงปลายแหลมหยงสตาร์ อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ในปีนี้พบผลของการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างชัดเจน เห็นได้
จากหลังการประกาศปิดอ่าวอันดามันเพียง ๒ เดือน กรมประมงก็ได้รับรายงานว่า พบฝูงลูกปลาทูโผล่ขึ้น
จ านวนมาก ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของท้องทะเลฝั่งอันดามันและทะเลกระบี่ได้เป็นอย่างดี และมี
แนวโน้มที่ทะเลอันดามันจะมีความสมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200607110354178)
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วิกฤติ! น  าตกเขาสอยดาว ต้นน  าของแม่น  าหลายสายในภาคตะวันออกแห้งจนหินโผล่

เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อ. สอยดาว
จ. จันทบุรี นายปาณัสม์ ชูช่วย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาสอยดาว ได้น าผู้สื่อข่าวเข้าไปตรวจสอบน้ าตก
เขาสอยดาว ซึ่งเป็นต้นน้ าของแม่น้ าสายส าคัญหลายสายในภาคตะวันออก อาทิ แม่น้ าจันทบุรี แม่น้ า
ปางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา คลองพระสะทึง จ. สระแก้ว แม่น้ าปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี รวมทั้งยังไหลเข้า
ไปสู่คลองด่าน คลองกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา หลังจากสภาพอากาศใน อ. สอยดาว และ
อ. โป่งน้ าร้อน จ. จันทบุรี แห้งแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วงกว่า ๔ เดือน พบว่า น้ าตกเขาสอยดาวมีสภาพ
แห้งขอด จากที่เคยมีน้ าอยู่เต็ม กลับปรากฏแต่หินแม่น้ าขนาดต่างๆ กองเกลื่อนระเกะระกะเต็มพ้ืน
น้ าตก โดยนายปาณัสม์ ได้ท าการวัดปริมาณน้ าตกเขาสอยดาว พบว่า ส่วนที่ลึกสุดลึกเพียง ๓๐ 
เซนติเมตรเท่านั้น ขณะเดียวกันได้ท าการตรวจสอบ “คลองปะตง” ตั้งอยู่ใน ต. ทรายขาว อ. สอยดาว 
รวมทั้งอ่างเก็บน้ า “คลองพระพุทธ” ตั้งอยู่ ต. ทับไทร อ. โป่งน้ าร้อน จ. จันทบุรี โดยทั้งคลองปะตง 
และอ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธต่างรับน้ าจากน้ าเขาสอยดาว มีสภาพไม่แตกต่างจากน้ าตกเขาสอยดาว
แต่อย่างใด โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธ ปรากฏตลิ่งยาวเหยียดจากที่เคยมีน้ าเต็มตลิ่ง 
จนกระท่ังชาวบ้านได้ใช้ช่วงเวลานี้ ท าการเพาะปลูกริมตลิ่ง ก่อนที่น้ าจะกลับมามีน้ าในอ่างเหมือนเดิม

นายปาณัสม์ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน พ.ค. และ มิ.ย. ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่น้ าตกเขาสอยดาว
มีน้ าป่าไหลหลาก บริเวณที่ท าการตรวจสอบ ปกติในช่วงนี้ระดับน้ าจะลึก ๑ เมตร แต่ช่วงนี้เหลือความ
ลึกแค่ ๓๐ เซนติเมตรเท่านั้น ปรากฏการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก รวมทั้งฝนทิ้งช่วงยาวนานแบบนี้ก็
ไม่เคยเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ป่าเขาสอยดาว น้ าตกเขาสอยดาว เป็นแหล่งน้ าของภาคตะวันออก ที่
ผ่านมาไม่เคยขาดน้ าแต่อย่างใด ยกเว้นปีนี้ นอกจากนี้ ยังเป็นปีแรกที่สวนกระวาน ซึ่งเป็นพืชเฉพาะถิ่น 
มีสรรพคุณทางยาหลากชนิด ชาวบ้านใน อ. สอยดาว และ อ. โป่งน้ าร้อน ปลูกกันในบริเวณบ้าน 
ปรากฏว่า สวนกระวานต่างยืนต้นตายเพราะขาดน้ าไปตามๆ กัน

(มีต่อ)
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วิกฤติ! น  าตกเขาสอยดาว ต้นน  าของแม่น  าหลายสายในภาคตะวันออกแห้งจนหินโผล่ (ต่อ)

ในเรื่องเดียวกัน นายสุนทร เสมอไว อายุ  ๔๕ ปี  อยู่บ้านเลขที่  ๔๗ หมู่ที่  ๙ ต. ทับไทร 
อ. โป่งน้ าร้อน ซึ่งท าการเกษตรบริเวณริมตลิ่งอ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธ เปิดเผยว่า น้ าในอ่างเก็บน้ าคลอง
พระพุทธไม่เคยแห้งขนาดที่ก าลังเป็นอยู่เหมือนปีนี้ เป็นเพราะฝนใน อ. สอยดาว และ อ. โป่งน้ าร้อน ทิ้ง
ช่วงตั้งแต่เดือน ก.พ. เรื่อยมา และเพ่ิงมาตกเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ไม่ได้ท าให้ความแห้งแล้งลดลงแต่อย่างใด สิ่งที่
เกิดข้ึน สร้างความเดือนร้อนแก่ชาวสวนใน จ. จันทบุรี อย่างยิ่ง

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/161018)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติการขึ นบินช่วยเหลือครอบคลุม ๖ จังหวัด
มุ่งเพ่ิมปริมาณน  าในพื นที่ เตรียมแก้ปัญหาสภาวะฝนทิ งช่วง

เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรพันธุ์ สุวรรณไพบูลย์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 
จ. สุรินทร์ ได้ประชุม Video Conference ร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมคณะนักบิน
และทีมงาน ก่อนน าเครื่องบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ชนิด Caravan จ านวน ๓ ล า ขึ้นบิน เพ่ือเพ่ิม
คว า ม ชุ่ ม ชื้ น  แ ล ะ เ พิ่ ม ป ริ ม า ณ น้ า ใ ห้ ค ร อบ ค ลุ ม พ้ื น ที่ ๖ จั ง ห วั ด ป ร ะกอบด้ ว ย จ .  สุ ริ น ท ร์ 
ศรสีะเกษ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร และอ านาจเจริญ โดยมี ร.อ. วีระ แพงแก้ว เป็นหัวหน้าชุดบิน

นาย สุ ร พั น ธุ์ สุ ว ร รณ ไพบู ล ย์ หั ว หน้ า หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก า ร ฝน หลว ง  จ .  สุ ริ น ท ร์ ก ล่ า ว ว่ า
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ. สุรินทร์  มีนักบิน ๖ นาย พร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการบิน และ
การปฏิบัติการฝนหลวง รวม ๕๐ นาย มุ่งปฏิบัติงานเพ่ือปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตร มีแผน
ตั้งหน่วยฯ ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๓ แตห่ากปริมาณน้ าฝนยังไม่เพียงพอ อาจพิจารณาอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อจนสิ้นสุดฤดูฝน นอกจากนี้ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ. สุรินทร์ ยังกล่าวอีกว่า มีความ
คาดหมายว่าจะสามารถช่วยเหลือพ้ืนที่ที่ก าลังประสบปัญหาภัยแล้งในระยะนี้ ตามประกาศของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ภัยแล้งทีบ่ริเวณ จ. ศรสีะเกษ และบางส่วนของ จ. บุรีรัมย์ รวมทั้งเพ่ิมปริมาณ
น้ าในพ้ืนที่เพาะปลูก ซึ่งตอนนี้เกษตรกรเริ่มปลูกข้าวแล้ว ส าหรับความแตกต่างระหว่างปีที่ผ่านมากับปีนี้คือ
ปีที่แล้วประสบปัญหาค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของจังหวัดเอง ได้แก่ อ่างเก็บน้ า
ห้วยเสนง - อ าปึล ปีที่แล้วน้ าหมดเกลี้ยง ปีนี้ถือว่าอยู่ ในเกณฑ์พอใช้  คือ มีน้ าอยู่ประมาณ ๔๐ -
๕๐ เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ฤดูฝนปีนี้มาค่อนข้างเร็วต้องติดตามต่อไปว่า สภาวะฝนทิ้งช่วงตามมาด้วยหรือ
เปล่า ความกังวลที่เกิดขึ้นต่อพ้ืนที่การเกษตร คือ ห่วงพ้ืนที่นาข้าวของเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน 
ซึ่งมีปริมาณฝนยังไม่เพียงพอ ยังมีการร้องขอให้ปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ในช่วงฤดูฝน ถ้ามีฝนตกลงมา
ค่อนข้างเยอะ อยากฝากให้ประชาชนเตรียมสถานที่กักเก็บน้ าไว้ด้วย

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200607151214227)


