
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๘ พฤษภาคม 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

พิจิตร : พายุพัดถล่ม อ. บางมูลนากบ้านพังหลายสิบหลัง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

นครราชสีมา : พบซากกระทิงทับลานถูกช าแหละกลางป่าโคราช
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เพชรบุรี : ค่างแว่นเริงร่า ณ ป่าแก่งกระจาน ในวันที่ไร้นักท่องเท่ียว
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

พังงา : ระบบนิเวศใต้ทะเลฟื้นตัวหลังปิดท่องเท่ียวชว่งโควิด-19
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๔ รายการ

ตราด : อ่าวแหลมกลัดฟ้ืนหลังโควิด-19 ระบาด ประมงพ้ืนบ้านปลื้มสัตว์ทะเลเพ่ิม 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ระบบนิเวศใต้ทะเลฟื้นตัวหลังปิดท่องเที่ยวช่วงโควิด-19

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต. คึกคัก อ. ตะก่ัวป่า จ. พังงามีชายหาดที่สวยงาม 
ไม่ว่าจะเป็นชายหาดเขาหลัก ชายหาดบางเนียง ชายหาดคึกคัก ชายหาดปากวีป และชายหาดบางสัก 
เป็นชายหาดที่สวยงาม หาดทรายขาว น้้าทะเลใส มีโรงแรม รีสอร์ท และบังกะโลตั้งอยู่เรียงรายตาม
แนวชายหาดจ้านวนมากตั้งแต่ระดับ ๕ ดาว ๔ ดาว และ ๓ ดาวตามล้าดับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
และนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมมาพักผ่อนบริเวณชายหาดเป็นจ้านวนมาก สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท้าให้การท่องเที่ยวหยุดชะงัก ประกอบกับรัฐบาลประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉินห้าม
ท้ากิจกรรมต่างๆ ชุมนุม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ท้าให้ บรรยากาศ
ตามชายหาดเงียบสงบ ระบบนิเวศใต้ทะเลฟ้ืนตัว ธรรมชาติไม่ถูกรบกวน แหล่งด้าน้้าดูปะการัง
ทีส่วยงามได้ฟ้ืนฟูตัวเอง ฝูงปลาแหวกว่ายไปมา เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/covid19/news_ 666995)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ค่างแว่นเริงร่า ณ ป่าแก่งกระจาน ในวันที่ไร้นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพน่ารักของค่างแว่นถิ่นใต้ที่ออกมาเที่ยวเล่น
อย่างอิสระบริเวณที่ท้าการบ้านกร่าง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ. เพชรบุรีในวันที่ไร้นักท่องเที่ยว 
เนื่องจากอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศยังคงปิดให้บริการอย่างไม่มีก้าหนดจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19

ค่างแว่นถิ่นใต้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 
ลักษณะค่างแว่นถิ่นใต้มีสีสันได้หลายแบบ ช่วงบนอาจมีสีน้้าตาล เทา หรือด้า ส่วนช่วงล่าง ขาหลัง 
และหางสีเทาอ่อน ใบหน้าสีเทา รอบปากสีขาว มักมีแต้มขาวรอบดวงตาเหมือนใส่แว่น ลูกค่างแว่น
จะมีสีเหลืองทอง พฤติกรรมค่างแว่นถิ่นใต้จะกินใบไม้ ยอดไม้อ่อนๆ และดอกไม้เป็นอาหารหลัก 
อาศัยอยู่เป็นกลุ่ม และเป็นสัตว์ส้าคัญชนิดหนึ่งในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/travel/detail/9630000047632)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบซากกระทิงทับลานถกูช าแหละกลางปา่โคราช

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ ๕
(ภูล้าใย) พร้อมก้านัน ต. จระเข้หิน อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา และผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่เดินทางเข้าไป
ส้ารวจพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้้าเขียว หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบซากกระทิง ตาย
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้้าเขียว ท้องที่บ้านตลิ่งชัน ต. จระเข้หิน ห่างจากแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติทับลานประมาณ ๕๐๐ ม. โดยสภาพป่าดังกล่าวเป็นสวนป่าและป่าเต็งรัง ระยะทางห่างจาก
ชุมชนประมาณ ๗ – ๘ กม. พบซากกระทิงไม่ทราบเพศจ้านวน ๑ ตัว อายุประมาณ ๘ – ๑๐ ปี 
น้้าหนักประมาณ ๘๐๐ กก. หัวอยู่ในสภาพแห้งเหลือแต่กะโหลก ปลอกเขาของกระทิงทั้งสองข้าง
ยังติดอยู่กับหัว ชิ้นส่วนของซี่โครง และกระดูกขากระจายอยู่รอบพ้ืนที่ โดยสภาพของอวัยวะต่างๆ 
แห้งกรัง ไม่พบร่องรอยของบาดแผลที่ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต เนื่องจากสภาพศพ แห้ง
จนเหลือแต่กระดูก แต่มีร่องรอยของการใช้มีดเฉือนและแล่เนื้อคาดว่า ตายมาแล้วประมาณอย่างน้อย 
๑ เดือน ตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่โดยรอบอย่างละเอียด ไม่พบกับดักสัตว์ ห้างดักยิงสัตว์ และร่องรอย
ของกระสุนปืนแต่อย่างใด ท้าให้ไม่สามารถยืนยันการตายของกระทิงว่า เกิดจากสาเหตุใด กระทิง
ออกมาหากินบริเวณรอยต่อระหว่างป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้้าเขียวกับพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
และเกิดเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ หลังจากกระทิงตาย มีบุคคลเข้ามาแล่และช้าแหละเนื้อกระทิง
เจ้าหน้าที่และผู้น้าหมู่บ้านร่วมกันลงความเห็นว่า ซากกระทิงตัวดังกล่าวไม่สามารถเก็บรักษาซากไว้ได้
ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นป่าลึกไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือ จึงจ้าเป็นต้องขออนุมัติพนักงานสอบสวน
เพ่ือท้าลายซาก โดยการสุมเผาซากทั้งหมดทิ้ง ก่อนจะรวบรวมหลักฐานรูปถ่าย และตัวอย่างชิ้นเนื้อ
น้าส่งพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจ้าวันไว้เป็นหลักฐาน

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.coth/regional-news/news_667243)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อ่าวแหลมกลัดฟื้นหลงัโควิด-19 ระบาด ประมงพื้นบ้านปลื้มสตัว์ทะเลเพิ่ม 

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ จากมาตรการปิดพ้ืนที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจาย เชื้อ
ของรัฐบาล ท้าให้แหล่งท่องเที่ยวจ้านวนมากไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการ เช่นเดียวกับ
แหล่งท่องเที่ยวใน จ. ตราด ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวจากมาตรการปิดเมือง และปิดเกาะ ป้องกันการ
แพร่ระบาดเข้าสู่พ้ืนที่ จ. ตราด ซึ่งถือเป็นไข่แดงเดียวของภาคตะวันออกที่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 
และผลจากการได้พักตัวของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่างๆ ในพ้ืนที่ จ . ตราด ท้าให้พ้ืนที่
ชายทะเล หาดลานทราย บ้านแหลมกลัด ต. แหลมกลัด อ. เมืองตราด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด และยังเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ได้กลับมา
มีชีวิตชีวาอีกครั้งจากการฟ้ืนตัวทางธรรมชาติ ท้าให้น้้าทะเลใสสะอาด ชายหาดกลับมาสวยงาม 
ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอีกครั้ง

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000047491)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พายุพัดถล่ม อ. บางมูลนากบ้านพงัหลายสิบหลัง

เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนตก และพายุฤดูร้อนพัดถล่ม อ. บางมูลนาก 
จ. พิจิตร ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายในเขต ต. วังส้าโรงเสียหาย ๑๓ หลังคาเรือน 
ต. ล้าประดาเสียหาย ๕ หลังคาเรือน และ ต. วังตะกูเสียหาย ๘ หลังคาเรือน รวมบ้านเรือนราษฎร
เสียหายเบื้องต้น ๒๖ หลังคาเรือน 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/cregional-news/news_ 666955)


