
๑/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๙

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชมุชนและพื นที่สีเขยีว   ๑  รายการ

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน    

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ๑  รายการ 

ชลบุรี : ผงะ! บางแสนเจอลมมรสุมท าให้ขยะเต็มชายหาด 
“นายกตุ้ย” เตือนประชาชนมาเท่ียวเผ่ือใจ
(ข้อมูล : ๗๗ ข่าวเด็ด)

อุบลราชธานี : ชายแดนอุบลฯ แล้ง วัดอาสาออกทุนสร้างฝาย ก่อนอดน  าทั งหมู่บ้าน
(ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒  รายการ

กระบี่ : ฝูงปลากระมงนับพันตัวอวดโฉม รับหาดเกาะห้องใสสะอาด
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

กระบี่ : ต่ืนเต้น! “อีโต้มอญ” ปลาทะเลลึกโผล่ชายหาดเกาะพีพี
คาดช่วงโควิด - 19 ระบาด ทะเลสงบกล้าหากินถึงชายฝ่ัง
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ปราจีนบุรี : ทสม. จัดกิจกรรมคืนต้นลานสู่ป่า จ. ปราจีนบุรี
(ข้อมูล : ๗๗ ข่าวเด็ด)
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ฝูงปลากระมงนับพันตัวอวดโฉม รับหาดเกาะห้องใสสะอาด

เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจ าเป็น ผอมภักดี หัวหน้าหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  ได้บันทึกภาพวิดีโอ ฝูงปลากระมง เกาะกลุ่มนับพันๆ ตัว ที่ก าลังแหวก
ว่ายเข้าใกล้ชายหาดเกาะห้อง และบริเวณสะพานลอยน้ า ท่าเทียบเรือบริการนักท่องเที่ยว สร้าง
ความตื่นเต้นแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก นายจ าเป็น กล่าวว่า ฝูงปลากระมง ปกติชอบอยู่
ในทะเลลึก วันนี้โผล่มาให้เห็นที่บริเวณน้ าตื้นที่เกาะห้อง ตัวขนาดประมาณ ๒ กิโลกรัม เพ่ือหา
อาหารกิน ซึ่งเป็นจ าพวกปลาเล็กๆ ที่มีอยู่ในบริเวณน้ าตื้นชายฝั่ง ที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏมาก่อน 
นับเป็นครั้งแรก ที่มีฝูงปลากระมงเข้ามาในบริเวณน้ าตื้น จึงได้บันทึกภาพวีดีโอไว้ ขณะที่ตนอยู่บน
สะพานลอยน้ า จากที่มองเห็นชัดด้วยสายตา ฝูงปลากระมงเกาะกลุ่มกันหนาแน่นเป็นทางยาว
ประมาณ ๕ เมตร และอีกจ านวนหนึ่งที่มองเห็นเลือนลาง เพราะน้ าทะเลขุ่นจากกระแสคลื่นลมแรง 
ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีฝูงปลากระบอก ฝูงปลาทู เข้ามาช่วงเย็น และฉลามหูด ากว่า ๑๐ ตัว ก็ยังคง
มีอยู่ในช่วงเช้า ในช่วงเดือน พ.ค. และเดือน มิ.ย. นี้ ที่ไม่มีเรือบริการนักท่องเที่ยวเข้ามาจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยว ตั้งแต่ช่วงปลายเดือน มี.ค. ถึงเดือน มิ.ย. ประมาณ ๓ เดือน จากการเกิดวิกฤต
เชื้อไวรัสโควิด - 19 ท าให้ทะเลเงียบสงบ ฝูงปลาจึงเข้ามาหากิน

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/779643)
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ชายแดนอุบลฯ แล้ง วัดอาสาออกทุนสร้างฝาย ก่อนอดน  าทั งหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ ๑๓ มิ .ย . ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านสวนป่า - ห้วยน้ าใส ต. ช่องเม็ก อ . สิรินธร
จ. อุบลราชธานี เป็นพ้ืนที่ที่น่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่นี่ไม่มีฝนตกเลย หรือตก
ก็ตกน้อยมาก และตอนนี้ก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคของชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านอย่างมาก เพราะ
นอกจากแหล่งน้ าผลิตประปาของหมู่บ้านจะแห้งขอดแล้ว ตามห้วย คลองก็ไม่มีน้ า เลย จากปัญหา
ความเดือดร้อนดังกล่าว ชาวบ้านในพื้นที่ต้องมาช่วยกันระดมทุน และขอสนับสนุนจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องเม็กมาจ านวนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทางวัดบ้านสวนป่า - ห้วยน้ าใส ก็เสียสละออกเงินให้อีก
จ านวนหนึ่ง เพ่ือให้เพียงพอต่อการสร้างฝายชะลอน้ าของหมู่บ้านในล าห้วยน้ าใส ซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ
เพียงแหล่งเดียวที่มีน้ าไหลผ่าน

จ่าเอกยุติธรรม ซิงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็ก ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่องเม็ก เปิดเผยว่า ตนทราบว่าชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านนี้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งทุกปี และปี
นี้ความรุนแรงก็มากขึ้น เพราะแหล่งกักเก็บน้ าแห้งขอด ฝนไม่ตก และที่ส าคัญล าห้วยยิ่งไม่มีน้ าเลย ซึ่งช่วงนี้
ใกล้เข้าฤดูฝน จึงมีความจ าเป็นมากที่จะต้องมีที่กักเก็บน้ าที่ใหญ่และเพียงพอ จึงได้สนับสนุนเงินงบประมาณ 
จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท และได้รับการช่วยเหลือจากทางวัดเพ่ิมอีก และได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และชาวบ้านได้มาช่วยกันก่อสร้างฝายชะลอน้ า โดยไม่ต้องใช้เงินค่าจ้างแรงงานเลย ถือเป็นภาพ
ทีน่่าชื่นชมในความสามัคคี และพยายามที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านร่วมกัน

(มีต่อ)
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ชายแดนอุบลฯ แล้ง วัดอาสาออกทุนสร้างฝาย ก่อนอดน  าทั งหมู่บ้าน (ต่อ)

ขณะที่นายสง่า วรรณทวี ชาวบ้านหมู่ที่ ๗ กล่าวว่า ในปีนี้ผลกระทบด้านภัยแล้งหนักมาก ชาวบ้าน
เดือดร้อนกันถ้วนหน้า เพราะที่ผ่านมา ชุมชนไม่เคยมีฝายชะลอน้ า เมื่อแล้งก็ไม่มีน้ าในล าห้วยที่จะน ามาใช้
ประโยชน์ ในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่องเม็กได้สนับสนุนเงินมาในจ านวนที่ไม่มากนัก หากจะสร้าง
ฝายให้สามารถกักเก็บน้ าได้เพียงพอ จะต้องระดมชาวบ้านมาช่วยกันเป็นแรงงาน ทั้งก่อปูน ขนดิน ส่วนเงิน
ที่ได้รับสนับสนุนก็น าไปซื้อปูนอย่างเดียว จึงสามารถสร้างฝายขนาดใหญ่ได้ อีกทั้งวัดที่หมู่บ้านก็มีอยู่
๒ วัด จ าเป็นต้องหาแหล่งน้ าให้เพียงพอ ก็ภาวนาให้ฝนตกลงมาเร็วๆ ก่อนที่ชาวบ้านจะอดน้ าตาย

ที่มา : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์
(https://www.tnnthailand.com/content/43844)
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ตื่นเต้น! “อีโต้มอญ” ปลาทะเลลึกโผลช่ายหาดเกาะพีพี คาดช่วงโควิด - 19 ระบาด 
ทะเลสงบกล้าหากนิถึงชายฝั่ง

เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณชายหาดท่าเทียบเรือเกาะพีพี ต. อ่าวนาง 
อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ ได้สร้างความตื่นเต้นและฮือฮา เมื่อชาวบ้านเกาะพีพี เห็นปลาอีโต้มอญ ๑ ตัว 
ยาวประมาณ ๓๐ เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ ๒ กิโลกรัม คาดว่ายังไม่โตเต็มวัยก าลังว่ายน้ าไล่ล่าฝูงลูกปลา
ตัวเล็กๆ เพ่ือจับกินเป็นอาหาร เนื่องจากปลาอีโต้มอญ เป็นปลาทะเลน้ าลึก จะไม่หากินตามชายฝั่ง และ
ทีผ่่านมา ชาวบ้านเกาะพีพีก็ไม่เคยเห็นปลาอีโต้มอญโผล่มาให้เห็น ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก คาดว่าทะเลสงบ ไร้
ผู้คนในช่วงวิกฤตโควิด - 19 ท าให้ปลาอีโต้มอญเข้ามาหากินถึงชายฝั่งเกาะพีพี 

นายจักรมงคล ระถะการ ชาวบ้านเกาะพีพี กล่าวว่า ส าหรับปลาอีโต้มอญ เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในทะเล
ลึก ไม่เคยเห็นมาก่อนแถวสะพานท่าเทียบเรือเกาะพีพี และตามแนวชายฝั่งเกาะพีพี ครั้งนี้เป็นครั้งแรก 
คาดว่า เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลชายฝั่ง จึงท าให้ปลาอีโต้มอญเข้ามาหากิน ประกอบกับช่วงนี้
ไม่มีนักท่องเที่ยว มีแต่ชาวบ้านเกาะพีพี ท าให้ทะเลสงบ และกลับมาฟ้ืนตัวสวยงามอีกครั้ง ส าหรับปลาอีโต้
มอญ เป็นปลาที่นักตกปลานิยมตกเพ่ือเป็นเกมกีฬา และมีสีสันสวยงาม 

(มีต่อ)
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ตื่นเต้น! “อีโต้มอญ” ปลาทะเลลึกโผลช่ายหาดเกาะพีพี คาดช่วงโควิด - 19 ระบาด 
ทะเลสงบกล้าหากนิถึงชายฝั่ง (ตอ่)

จากข้อมูลพบว่า ปลาอีโต้มอญ (อังกฤษ : Common dolphinfish) เป็นปลาทะเลชนิดหนึ่ง
ในอันดับปลากะพง (Percifoemes) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coryphaena hippurus จัดอยู่ในวงศ์
ปลาอีโต้ (Coryphaenidae) ซึ่งมีอยู่ด้วยกันเพียง ๒ ชนิดเท่านั้น ปลาอีโต้มอญ มีล าตัวยาวเรียว แต่เมื่อ
เจริญเติบโตขึ้น ล าตัวจะกว้างขึ้นและแบนข้างเล็กน้อย หัวงุ้มลง ท าให้มีรูปร่างคล้ายมีดโต้ อันเป็นที่มา
ของชื่อเรียก มีเกล็ดเล็กละเอียด ปากกว้างและเฉียงขึ้น ฟันเล็กละเอียด ครีบหลังยาว เริ่มตั้งแต่บริเวณ
โหนกหัวไปจนถึงโคนหาง ครีบหางใหญ่เว้าลึกรูปส้อม ตัวผู้มีโหนกหัวนูนออกไปข้างหน้าเป็นแนวตั้งฉาก
กับปาก คล้ายกับโลมา อันเป็นที่มาของชื่อเรียกในภาษาอังกฤษ ส่วนตัวเมียจะมีโหนกหัวลาดลง 
ปลาขนาดโตเต็มวัยล าตัวมีสีน้ าเงินปนเขียว ข้างตัวมีจุดด าเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วล าตัว มีความยาวตั้งแต่ 
๔๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร ขนาดใหญ่สุดมีความยาวถึง ๑๕๐ เซนติเมตร เป็นปลาที่อยู่รวมตัวกันเป็นฝูงขนาด
ไม่ใหญ่ อาศัยอยู่ในบริเวณน้ าลึก พบได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เป็นปลาที่ปราดเปรียวว่องไว 
ว่ายน้ าไดเ้ร็วมาก กินปลาขนาดเล็ก และสัตว์น้ าชนิดต่างๆ เป็นอาหาร เป็นปลาที่เป็นที่นิยมอย่างยิ่งในการ
ตกปลาเป็นเกมกีฬา เช่นเดียวกับปลากระโทง (Istiophoridae) หรือปลาทูน่า (Scombridae) เนื่องจาก
เป็นปลาที่สู้เบ็ดและมีความสวยงามเม่ือเวลาตก และนิยมจับเพื่อการประมงเชิงพาณิชย์ด้วย ปลาอีโต้มอญ 
ยังมีชื่อเรียกอ่ืนๆ อีก ในภาษาไทย เช่น “หน้ามอม” “ อีโต้” “มงเจ้าเลือด” “โต้มอญ” หรือ
“สีเสียดอินเดีย”

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000061201)
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ผงะ! บางแสนเจอลมมรสุมท าให้ขยะเต็มชายหาด “นายกตุ้ย” เตือนประชาชนมาเที่ยวเผื่อใจ

เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี
เมืองแสนสุข รับผิดชอบดูแลชายหาดบางแสน ได้มีการโพสต์ข้อความว่า “พรุ่งนี้ใครมาบางแสน ไม่ต้อง
แปลกใจว่าจะเจอขยะนะครับ แต่ทางเจ้าหน้าที่พยายามเก็บให้ทัน ๑๐.๐๐ น. เพ่ือให้หาดพร้อมรับ
นักท่องเที่ยวครับ ช่วงฤดูมรสุม ขยะถูกพัดมาจากทะเลจ านวนมหาศาลครับ” เพ่ือเป็นการบอกเตือน
ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชายหาดบางแสนต้องท าใจหากพบขยะจ านวนมากบริเวณชายหาด ผู้สื่อข่าวจึงได้
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า บริเวณชายหาดยังมีขยะหลงเหลือแต่ไม่มากเท่าใด เนื่องจากช่วง
เช้ามืดที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลได้มีการน ารถมาเก็บขยะบริเวณชายหาด พร้อมทั้ง
ให้พนักงานเดินเก็บเพ่ือให้มีปริมาณขยะลดน้อยลง ส่วนน้ าทะเลไม่ใสเท่าที่ควร 

จากการสอบถามนายวิภาค บุศราค า อายุ ๕๖ ปี พ่อค้าห่วงยางกล่าวว่า ขยะส่วนใหญ่มาจาก
แม่น้ าบางปะกง หรือน้ าท่วมกรุงเทพฯ จะมีการปล่อยน้ าลงสู่ทะเล จะท าให้ขยะบริเวณชายหาดบางแสน
มีจ านวนมาก ต้องเก็บกันทุกวัน ส่วนบริเวณชายหาดบางแสนไม่มีคนทิ้งแล้ว ขยะที่เกิดจากร้านค้า
เตียงผ้าใบจะรับผิดชอบเก็บมาทิ้งใส่ถังขยะจนหมด รวมทั้งนักท่องเที่ยวเริ่มปฏิบัติตามที่ทางเทศบาล
ขอร้อง ให้น าขยะไปทิ้งในถังขยะท่ีเตรียมไว้ ส่วนเรือเดินทะเลอาจจะมีการทิ้งขยะบ้าง แต่ถือว่านิดหน่อย 
นอกจากนี้  นางสาวสมใจ รอบคอบ อายุ ๒๐ ปี นายกรณิศ สะทิ อายุ ๒๐ ปี ประชาชนที่ได้
มาเที่ยวชายหาดบางแสนและมีจิตอาสาช่วยเก็บขวดพลาสติก เพ่ือน าไปให้คนขายของเก่าน าไปขายอีก
ทางหนึ่ง และยังเป็นการลดขยะบริเวณชายหาดบางแสนอีกด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นฤดูมรสุม
จะท าให้น้ าทะเลพัดเข้าหาฝั่ง จึงท าให้ขยะที่ประชาชนทิ้งตามแม่น้ าล าคลองไหลมาตามแม่น้ าต่างๆ
ทั้งแม่น้ าบางปะกง แม่น้ าเจ้าพระยา หลังจากนั้นจะไหลลงสู่ทะเล ส่งผลให้น้ าทะเลพัดขยะเข้าสู่ชายหาด
บางแสน ส่วนน้ าทะเลบางแสนจะใสสะอาดจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน พ.ย. - ก.พ. หรือเป็นช่วงหน้าหนาว
ลมบกจะพัดขยะเข้าสู่ทะเล ท าให้ขยะไปอยู่กลางทะเล จะส่งผลให้น้ าทะเลใสสะอาดตลอดช่วงหน้าหนาว

ที่มา : ๗๗ ข่าวเด็ด
(https://www.77kaoded.com/news/sangk/1724184)
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ทสม. จัดกิจกรรมคืนต้นลานสูป่่า จ. ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ป่าชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านวังขอนแดง ต. บุพราหมณ์
อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
จ. ปราจีนบุรี ร่วมกับอุทยานแห่งชาติทับลาน องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าหมู่บ้าน และประชาชนใน
พ้ืนที่ ร่วมกันปลูกป่าในชื่อโครงการ “คืนลานสู่ป่า” สืบเนื่องมาจากมีพ้ืนที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน ยังมีพ้ืนที่ป่าชุมชนอยู่หลายร้อยไร่ พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ป่าที่มีทรัพยากรป่าไม้ โปร่งโล่ง 
จึงจ าเป็นต้องปลูกป่าเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีป่าไม้สมบูรณ์ โดยเฉพาะ “ต้นลาน” เป็นต้นไม้ประจ าถิ่นที่ขึ้นชื่อ 
ก าลังจะสูญพันธุ์ ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่า ควรจะอนุรักษ์ต้นไม้ชนิดนี้ไว้สู่ชนรุ่นหลังสืบต่อไป จึงจัด
กิจกรรมปลูกป่าลานเพ่ิมเติมปีละ ๑ - ๒ ไร่ ตามกาลเวลา และยังมีการใช้หนังสติ๊กยิงเมล็ดลานที่ได้
จัดเตรียมมา ๓๐๐ เมล็ด เมล็ดเต็งรัง ๒๐๐ เมล็ด ไปยังป่าทึบ หากเมล็ดตกลงสู่พ้ืนดินจะงอกเป็นต้นกล้า
แบบตามธรรมชาติ

นายอุไร แจ้งอรุณ ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังขอนแดง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน
ให้สมบูรณ์มากขึ้น โครงการนี้มิได้ปลูกเฉพาะต้นลานเท่านั้น มีต้นพะยูง ไผ่ป่า ประดู่ เป็นต้น เราจัดกัน
ทุกปี เพ่ิมเติมทีละนิด แต่ก็ได้ต้นไม้เพ่ิมขึ้นทุกปี และทุกคนมีความภูมิใจที่ได้ร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้
ทางด้านนายบรรจง พรมวิเศษ ประธาน ทสม. จ. ปราจีนบุรี นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อ านวยการ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายร่วมกันบูรณาการร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมเติมพ้ืนที่ป่าไม้
อย่างเต็มรูปแบบ คาดว่าจะเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชนให้มากขึ้นตามล าดับในระยะ ๒ - ๓ ปีนี้ เต็ม ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่าต้องท าได้แน่นอน

ที่มา : ๗๗ ข่าวเด็ด
(https://www.77kaoded.com/news/thanapat/1724242)


