
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑ รายการ 

สตูล : อุทยานแห่งชาติตะรุเตาอวดภาพโลกมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล 
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

สกลนคร : น่ากลัวมาก! พายุลูกใหญ่โผล่กลางหนองหาร 
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

สุราษฎร์ธานี : เต่าทะเลทยอยขึ้นวางไข่บนชายหาดรังท่ี ๑๔
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)
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อุทยานแห่งชาติตะรุเตาอวดภาพโลกมหัศจรรย์ใต้ท้องทะเล 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกาญจนพันธ์ ค้าแหง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา 
จ. สตูล น้าภาพทรัพยากรทางทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาฟ้ืนตัวออกเผยแพร่ให้ประชาชนได้ชื่นชม
ความงดงามของทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่ความสวยงามของผาชะโด ปะการังเกาะยาง
ที่มีปลาสวยงามแหวกว่ายที่ร่องน้้าจาบัง ขึ้นชื่อเรื่องปะการัง ๗ สี เกาะตาลัง อ่าวแม่ม่าย ปะการังที่แปลกตาเกาะ
หินงาม เกาะยาง เกาะอาดัง หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท้าให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืชมีค้าสั่งปิดแหล่งท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่งท่ัวประเทศ รวมท้ังอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งได้
ปิดมาตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ หลังจากปิดอุทยานฯ มาได้ราว ๓ เดือน ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นฟูขึ้นมา
เอง โดยเฉพาะปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เมื่อปลายเดือน เม.ย. ๖๓ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ด้า
น้้าลงส้ารวจปะการังพบมีความอุดมสมบูรณ์มาก ทั้งปะการังอ่อน ๗ สีที่ร่องน้้าจาบัง ซึ่งเป็นปะการังที่สวยงาม
เป็นจุดด้าน้้ายอดนิยมของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ปะการังเขากวางที่พบก็มีความสมบูรณ์มาก 

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/162198)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200612/d1ca1bbfb23567f6552154d6cce86a0ab4d9e2ec7ee96276853e7a47683cbf01.jpg?itok=Z1XzOdG1
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200612/d1ca1bbfb23567f6552154d6cce86a0ab4d9e2ec7ee96276853e7a47683cbf01.jpg?itok=Z1XzOdG1
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น่ากลัวมาก! พายุลูกใหญ่โผล่กลางหนองหาร 

เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระ บุนนาคสีชัย ผู้อ้านวยการสถานี อุตุนิยมวิทยา
จ. สกลนคร กล่าวว่า พายุงวงช้างเกิดขึ้นเพราะอิทธิพลจากความกดอากาศในพ้ืนที่ จ . สกลนคร ผลเรดาร์
ตรวจอากาศสกลนคร ในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ พบกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อยู่ใน สปป. ลาว ตรงกันข้ามกับ 
จ. นครพนม กลุ่มฝนนี้ขยายตัวเข้าปกคลุมพ้ืนที่ทางตอนล่างของ จ . นครพนม และ จ. สกลนคร บางส่วน 
เมื่อมีพายุฝนเป็นเรื่องปกติที่พายุงวงช้างจะสามารถเกิดขึ้นได้ ที่ผ่านมาก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เพียงแต่ว่า ไม่ได้
ถ่ายภาพไว้

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://khaosod.co.th/around-thailand/news_4301661)

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/พายุ-1.jpg
https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2020/06/พายุ-1.jpg
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เต่าทะเลทยอยขึ้นวางไข่บนชายหาดรังที่ ๑๔

เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอ้าเภอเกาะสมุย จ . สุราษฎร์ธานี
เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก น .ส. รีเบ็คก้า อัลเลน สัญชาติอังกฤษ ผู้จัดการวิลลากัลยาณา หมู่ที่ ๕ ต. ตลิ่งงาม 
อ. เกาะสมุย ว่าพบรอยเท้าแม่เต่าขึ้นมาขุดหลุมบนชายหาดหน้าวิลลากัลยาณา หลังได้รับแจ้งจึง เดินทาง
ไปตรวจสอบ พร้อมนายสุทธิพงษ์ ทองเรือง ปลัดฝ่ายความมั่นคง อ. เกาะสมุย และ น.ส. พิมพ์ชนก ประจ้าค่าย 
สัตวแพทย์ประจ้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ . ชุมพร เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
กองรักษาดินแดนกองร้อย อส. ที่ ๑๕ อ. เกาะสมุย พบรอยเท้าแม่เต่าคลานขึ้นมาจากทะเล และขุดทราย
บนชายหาด สัตวแพทย์ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ . ชุมพร ตรวจสอบ
หลุมดังกล่าว ซึ่งอยู่ห่างจากหลุมไข่เต่าตนุ หลุมที่ ๑๒ ประมาณ ๒ ม. เจ้าหน้าที่ขุดทรายลึกลงไปประมาณ 
๗๐ ซม. พบไข่เต่าจ้านวนมาก โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางหลุมไข่เต่าประมาณ ๘๐ ซม. และขนาดความกว้าง
ของรอยเท้าแม่เต่าท้ัง ๒ ข้าง ประมาณ ๗๘ ซม. นายอ้าเภอเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ. ชุมพร ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไข่เต่า พบว่ามีความสมบูรณ์ และสันนิษฐาน
ว่า แม่เต่าดังกล่าวน่าจะเป็นแม่เต่าตนุ ภายหลังจากการตรวจสอบสภาพไข่เต่าแล้ว จึงกลบทรายไว้เหมือนเดิม
พร้อมน้าสุ่มไม้ไผ่มาวางครอบเอาไว้เพ่ือป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน และคนเข้าไปรบกวน และน้าป้ายมาปิดประกาศ
ห้ามคนเข้าไปรบกวน

(ต่อ)         
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เต่าทะเลทยอยขึ้นวางไข่บนชายหาดรังที่ ๑๔ (ต่อ)

ในอนาคตต้องมีแผนรองรับมาตรการดูแลเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ ต้องขอความร่วมมือจากประชาชน 
และผู้ประกอบการให้ช่วยกันดูแล เนื่องจากในประเทศไทยมีไม่บ่อยนักที่จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่มากที่สุด
เหมือนเกาะสมุย และท้าอย่างไรที่จะท้าให้แม่เต่าขึ้นมาวางไข่ได้ทุกปี และดูแลอย่างไร ในขณะนี้ฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ อส. ส้ารอง ของ อ. เกาะสมุย ในการขับเคลื่อนดูแลในเรื่องเต่าโดยเฉพาะ และให้ความรู้
เฉพาะทางเพ่ือให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากทีมสัตวแพทย์ซึ่งอยู่ใน จ. ชุมพร อาจเดินทางมาไม่ทัน หรือติดภารกิจ 
ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ ดังนั้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเชิงปฏิบัติการที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ 
อส. ส้ารอง อ. เกาะสมุย ช่วยแบ่งเบาภารกิจ และท้างานได้เร็วขึ้น สถิติการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่าทะเล
ใน อ. เกาะสมุย อย่างน้อยมีเต่าทะเลจ้านวน ๒ สายพันธุ์ คือ เต่าตนุ และเต่ากระ ที่ทยอยขึ้นมาวางไข่
ใน ๓ ต้าบล คือ ต. มะเร็ต มีเต่าขึ้นมาวางไข่จ้านวน ๙ รัง ต. หน้าเมือง มีเต่าขึ้นมาวางไข่จ้านวน ๒ รัง และ
ทีช่ายหาดหน้าวิลลากัลยาณา ต. ตลิ่งงาม จ้านวน ๓ รัง รวมแล้วในรอบปีนี้เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่จ้านวน ๑๔ รัง 
มีลูกเต่าและไข่เต่ากว่า ๑,๐๐๐ ฟอง ซึ่งหากดูแลรักษาไข่เต่าให้ดี รักษาอุณหภูมิได้ดี เชื่อว่าจะมีประชากรเต่า
ในทะเลเกาะสมุยเป็นจ้านวนมาก

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000060687)


