
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑ รายการ 

กระบี่ : พายุถล่ม! ต้นไม้หักทับสายไฟขาด ไฟดับทั้งหมู่บ้าน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

กทม. : ร.ร. สวนกุหลาบฯ ขุดพบของเก่าประสานกรมศิลปากรตรวจสอบ
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

กระบี่ : พบปูไก่สัตวห์ายาก โผล่ชายหาดอ่าวมาหยา
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบปูไก่สัตว์หายาก โผล่ชายหาดอ่าวมาหยา

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์
ธารา หมู่เกาะพีพี จ. กระบี่ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี หมู่ที่ ๗ บ้านเกาะพีพี ต. อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ ว่า ขณะเดินตรวจ
ความเรียบร้อยตามแนวชายหาดของอ่าวมาหยา พบปูไก่ตัวใหญ่จ้านวน ๑ ตัว มีกระดองกว้างประมาณ 
๑๐ ซม. ยาวประมาณ ๗ ซม. เดินขึ้นมาจากน้้าทะเลออกมาหากินอยู่บนแนวชายหาด แล้วเดินไปยังแนว
ผักบุ้งทะเลที่ปลูกเสริมให้มีจ้านวนมากขึ้น โดยปูไก่ใช้เวลาเดินจากริมน้้าทะเลไปยังแนวผักบุ้งเกือบครึ่งชั่วโมง 
สร้างความตื่นเต้น และฮือฮาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก เป็นปรากฏการณ์ที่หาดูได้ยากมาก 
เพราะที่ผ่านมาไม่เคยพบเห็นปูไก่มาหลาย ๑๐ ปี จึงได้บันทึกคลิปวีดิโอและภาพนิ่งเอาไว้ ปูไก่ที่พบเห็น
เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบบนชายหาดอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ ธารา หมู่เกาะพีพี จ. กระบี่ 
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนครั้งแรกของอ่าวมาหยา ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการปิดอ่าวมาหยาเมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๑ 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล และบนบกให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ จนท้าให้สัตว์น้้า
หายาก และใกล้สูญพันธุ์หวนกลับคืนสู่ถิ่นเดิม และเป็นช่วงที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประกาศ
ปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตรับผิดชอบทุกแห่ง และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ประกาศ
ปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งเช่นเดียวกัน เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19
ปูไก่ เป็นสัตว์ทะเลที่หาดู ได้ยาก ทั้ ง เป็นสัตว์สงวนหวงห้าม การที่ปู ไก่ออกมาให้ เห็นเป็นตัวบ่งชี้ ถึ ง
ความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศวิทยาของท้องทะเลบริเวณดังกล่าว ไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยว 
และที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่ เกาะพีพี จ. กระบี่  มีมาตรการเข้มงวดในปิดอ่าว 
ทั้งการปราบปรามการลักลอบท้าประมงจับสัตว์น้้าในเขตอุทยานดังกล่าว รวมทั้งกลุ่มอนุรักษ์เกาะพี พี
จัดเก็บขยะใต้ทะเลในหมู่เกาะพีพีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้สัตว์น้้าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หรือหาดูได้ยาก หวนกลับมายังถิ่น
ที่อยู่อาศัยเดิม เข้ามาหากิน เพราะแหล่งหากินมีความปลอดภัย

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/195861



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พายุถล่ม! ต้นไม้หักทบัสายไฟขาด ไฟดับทั้งหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุพัดแรงในพ้ืนที่หมู่ ๒ ต. หนองทะเล อ. เมืองกระบี่ 
จ. กระบี่ ท้าให้ต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๓๐ ซม. ยาว ๒๐ ม. หน้าหาดคลองม่วง 
หักโค่นล้มขวางถนนที่ผ่านไปยังพระต้าหนักแหลมหางนาค นอกจากนี้ กิ่งต้นหางนกยูงยังฟาดสายไฟฟ้า
จนขาด ท้าให้ไฟฟ้าภายในหมู่บ้านดับ ต่อมานายสุมิตร รักโอ ก้านัน ต. หนองทะเล น้าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ 
พร้อมน้า โซ่ เลื่ อยยนต์  และอุปกรณ์ตัดกิ่ ง ไม้  มาช่วยกันตัดต้นหางนกยู งออก เปิด เส้นทางจราจร 
ก้านัน ต. หนองทะเล กล่าวว่า ให้รถผ่านไปมาได้ตามปกติ ส่วนกระแสไฟฟ้าที่ดับในพ้ืนที่นั้น ได้ประสาน
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาซ่อมแซมต่อไป

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/195833)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ร.ร. สวนกุหลาบฯ ขุดพบของเก่าประสานกรมศิลปากรตรวจสอบ

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เชิงสะพานพุทธฯ ฝั่งพระนคร 
เขตพระนคร กทม. ขณะที่เจ้าหน้าที่ก้าลังเร่งมือขุดสนามฟุตบอลบริเวณหน้าอาคารตึกยาว เพ่ือวางระบบ
ระบายน้้าใต้ดิน และฝังลักกี้ ไฟเบอร์แซน ซึ่งเป็นวัสดุใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการช่วยระบาย น้้า
ไม่ให้เกิดน้้าขังบนสนามหญ้า สามารถระบายน้้าอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาที ไม่ว่าฝนจะตกหนักขนาดไหน
และทนทานต่อการใช้งาน โดยมีการขุดดินลงไปลึกกว่า ๒ ม. ซึ่งได้ขุดดินในสนามฟุตบอลดังกล่าวมาตั้งแต่เดือน
ที่แล้ว คนงานใช้รถแมคโครขุดดินพบสิ่งของต่างๆ ประเภทถ้วย ชาม และกระเบื้อง จึงแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
ก่อนจะน้าไปเก็บรวบรวมรักษาไว้ที่พิพิทธภัณฑ์สวนกุหลาบฯ

นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ้ารง ผอ. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กล่าวว่า ทางโรงเรียนสวนกุหลาบฯ 
แจ้งให้กรมศิลปากรตรวจพิสูจน์สิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบ เพ่ือด้าเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ การขุดสนาม
หน้าอาคารตึกยาวที่ด้าเนินการอยู่ เป็นไปตามโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
เพ่ือให้เสร็จทันปีการศึกษาใหม่ ๑ ก.ค. ๖๓ ให้นักเรียนได้ออกก้าลังกาย และท้ากิจกรรมต่างๆ ต่อไป

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innews.co.th/social/news_669390)


