
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กระบี่ : ระบบนิเวศใต้ทะเลกระบี่ฟื้นตัว หลังปิดท่องเท่ียวช่วง COVID-19
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๔ รายการ

ราชบุรี : วอนหน่วยงานพิสูจน ์! ชาวบ้านสงสัยเป็นหมีมากัดกินพืชสวนเสียหาย
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

พะเยา : กอ.รมน. - หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านใหม่ ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกท าลายป่า
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : น  าทะเลลดต่ าสุด ปะการังเกาะทะลุโผล่พ้นน  า
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

จันทบุรี : “เขาสอยดาว” ปิดโควิด ๒ เดือน ผีเสื อ – ดอกกล้วยไม้โผล่เพียบ
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าทะเลลดต่ าสดุ ปะการังเกาะทะลุโผล่พ้นน  า

เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติน้้าทะเลลดต่้าสุด 
ท้าให้ปะการังหลากหลายชนิดโผล่พ้นน้้า บริเวณอ่าวมุก อ่าวใหญ่ และอ่าวเทียน ที่เกาะทะลุ 
ต. ทรายทอง อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ น้้าทะเลลดต่้าเป็นครั้งแรกในช่วงครึ่งปี ๒๕๖๓ 
จนเห็นแนวปะการังได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีทั้งปะการังโขด ปะการังดอกกะหล่้า ปะการังสมอง 
ปะการังเขากวาง ปะการังแผ่น ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ หอยเม่น และปลิงทะเล เมื่อน้้าทะเลขึ้น
มันจะปรับตัวได้ และไม่ตาย เช่นเดียวกับสัตว์ทะเลชนิดอ่ืน เมื่อน้้าทะเลลดลงมันก็จะลงไปอยู่ในจุด
ทีน่้้าทะเลลดลงไปไม่ถึง มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลสยามเก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกภาพไว้ในทุกปี
ที่มีการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ปรากฏการณ์น้้าทะเลลดต่้าสุดระยะเวลา ๒ ชม. เริ่มตั้งแต่เวลา
๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. หลังจากนั้น น้้าทะเลเริ่มกลับขึ้นตามปกติในช่วงเย็น ซึ่งในช่วง ๒ – ๓ ปีหลัง
จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ บางปีเกิดปีละ ๑ – ๒ ครั้งในช่วงเดือน มิ.ย. และ ก.ค. โดยมูลนิธิ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลสยามติดตามตารางน้้าขึ้นน้้าลงของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรืออย่างต่อเนื่อง 
และรายงานให้อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับทราบในเบื้องต้นแล้ว

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า เป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติน้้าทะเลลงต่้าเป็นระยะเวลาช่วงสั้นๆ ไม่ได้ลงต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงไม่มี ผลกระทบ
ต่อแนวปะการังและสัตว์น้้า ดังนั้นเมื่อเกิดน้้าทะเลลง นักท่องเที่ยวต้องงดด้าน้้า และแล่นเรือ 
ห้ามลงไปเดินเหยียบและจับสัตว์น้้าในบริเวณดังกล่าวในช่วงที่มีน้้าทะเลลงเป็นการชั่วคราว เนื่องจาก
เกรงว่าจะส่งผลกระทบได้ แตเ่มื่อน้้าทะเลกลับขึ้นสู่ปกติแล้วก็สามารถด้าน้้าได้ตามปกติ

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/293382)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“เขาสอยดาว” ปิดโควิด ๒ เดือน ผีเสื อ – ดอกกล้วยไม้โผล่เพียบ

เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อ. สอยดาว 
จ. จันทบุรี ภายหลังการปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศมากว่า ๒ เดือนตามค้าสั่งของอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 พบว่า ไม่เพียงป่า
จะมีสภาพสมบูรณ์ เต็มไปด้วยความเขียวครึ้มของต้นไม้ และใบไม้เท่านั้น ยังเกิดปรากฏการณ์
ธรรมชาติ มีผีเสื้อหลากสีสัน หลายขนาดเกาะกลุ่มตามบริเวณต่างๆ ภายในป่าสอยดาวอีกด้วย 
นอกจากนั้น ตามต้นไม้ใหญ่ยังพบกล้วยไม้ป่าหลายสกุล ออกดอกบานสะพรั่งแทบทุกต้น กล้วยไม้ป่า
ค่อนข้างหนาตา และมีความสมบูรณ์กว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์
(https://dailynews.co.th/regional/778761)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.dailynews.co.th/regional/778761&psig=AOvVaw03eAUKuKCsHtxePvvGUnM7&ust=1591680031401000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDWqOq88ekCFQAAAAAdAAAAABAD


๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ระบบนิเวศใต้ทะเลกระบี่ฟื้นตัว หลังปิดท่องเที่ยวช่วง COVID-19

เมื่อวันที่  ๘ มิ .ย. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะลันตา
บันทึกภาพถ่ายใต้ทะเล ขณะด้าน้้าลงไปส้ารวจปะการังบริเวณเกาะห้า ต . เกาะลันตาใหญ่ 
อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เป็นแหล่งด้าน้้าที่มีความสวยงาม
ของจั งหวัด หลั งกรมอุทยานแห่ งชาติ  สัตว์ป่ า  และ พันธุ์ พืช  ประกาศปิดห้ ามท่องเที่ ยว
ช่วงวิกฤต COVID-19 เป็นระยะเวลากว่า ๒ เดือนพบว่า ปะการัง และดอกไม้ทะเลมีความสมบูรณ์ 
เช่น ปะการังเขากวางวัยอ่อน กัลปังหา เจริญเติบโตต่อเนื่อง ไม่พบปะการังมีการฟอกขาว เต่าทะเล 
หมึกยักษ์ ปลาสลิดหินลายบั้ง หอยมือเสือ ปลาการ์ตูน และปลาชนิดต่างๆ อาศัยหากินตามปะการัง
ปริมาณมาก ท้าให้ระบบนิเวศฟ้ืนดี นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
จ. กระบี่เปิดเผยว่า ประมาณกลางเดือน ต.ค. นี้ จะเปิดให้เข้าเที่ยวได้ภายใต้แนวทางท่องเที่ยว
แบบ New Normal

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/293386)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กอ.รมน. - หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านใหม่ ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกท าลายป่า

เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ. ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ. รมน. มอบหมาย 
ร.ท. ปรีชา แข็งขัน รองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติ กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ พร้อม
เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการบุกรุกท้าลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์บ้านควร หมู่  ๓ ต. งิม อ. ปง และบ้านหนองบัว หมู่  ๒ ต. งิม อ. ปง จ. พะเยา
เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคาม และปราบปรามป้องกันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การลาดตระเวนตรวจพบการตัดไม้จ้านวน ๑ ต้น เป็นไม้เต็งรัง
คาดว่า เป็นการตัดต้นไม้เพ่ือเอารังต่อ ไม่พบผู้กระท้าความผิด ณ จุดที่ตรวจพบ และพักแรม
ทีม่่อนเสือนั่ง บ้านหนองบัว หมู่ ๒ ต. งิม อ. ปง จ. พะเยา การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/195092)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

วอนหน่วยงานพิสูจน์ ! ชาวบ้านสงสัยเป็นหมีมากัดกินพืชสวนเสียหาย

เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณสวนกล้วย และสวนมะละกอของชาวบ้านหมู่ ๑ 
ต. น้้าพุ อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี มีสัตว์ไม่ทราบชนิดมากัดกินเสียหายจ้านวนมาก เบื้องต้นชาวบ้าน
สงสัยว่าเป็นหมี จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบชาวบ้านหลายคนก้าลังไปที่สวนกล้วย และสวนมะละกอ 
ซึ่งที่ล้าต้นมีร่องรอยถูกกัดกินตั้งแต่กลางต้นขึ้นไป ท้าให้ยอดหักลงมา ความสูงของต้นกล้วย 
และต้นมะละกอที่ถูกกัดกินนั้นมากกว่า ๑ ม. ขึ้นไป และมีรอยเล็บของสัตว์ขีดข่วนตามล้าต้น ไส้กลาง
ล้าต้นของต้นกล้วยมีร่องรอยถูกกัดกิน นอกจากนี้บริเวณรอบๆ พบรอยเท้าสัตว์ ซึ่งชาวบ้าน
คาดว่า เป็นรอยเท้าหมี จากการสอบถามชาวบ้านที่ปลูกมะละกอและกล้วยในบริเวณดังกล่าวบอกว่า 
พบต้นกล้วยหักโค่นจ้านวนมาก บางต้นถูกกัดจนแหลกทั้งต้น ซึ่งความสูงที่ถูกกัดมากกว่า ๑ ม. ขึ้นไป 
ในสวนของเพ่ือนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็พบในลักษณะเดียวกัน รวม ๓ แปลงเกือบ ๑๐๐ ต้นที่เสียหาย 
ที่พ้ืนพบรอยเท้าขนาดใหญ่คล้ายกับรอยเท้าหมี จึงอยากให้หน่วยงานมาช่วยตรวจสอบว่า เป็นสัตว์
ชนิดใดที่มากัดกินพืชสวน เนื่องจากในบริเวณนี้ไม่มีใครเลี้ยงสุนัขขนาดใหญ่ แต่ใกล้ๆ มีภูเขา
หลายลูกที่ทอดยาวเป็นแนวเดียวกัน แต่ก็ไม่เคยมีใครพบหมี หรือสัตว์ใหญ่เลย จึงไม่ทราบว่า
เป็นสัตว์ชนิดใด ชาวบ้านเริ่มหวาดกลัว เพราะถ้าเป็นหมีจริง อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยด้าเนินการ 
เกรงว่าจะเกิดอันตราย

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/161145)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200608/baafa473543bdf2dc1efd37d42d02fa0a5895ba9a432930055a8ccf879634823.jpg?itok=wep1E1zN

