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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

พิจิตร : ทีแ่ท้ “จระเข้” บึงสีไฟผอม เหตุกินพลาสติกจากนักท่องเท่ียว
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

สงขลา : “ข้าวตูกับข้าวตัง” นกคาสโซวารีสัตว์ป่าหายาก
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

เชียงใหม่ : จ. เชียงใหม่ สภาพอากาศดีมากในทุกพื นที่
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ชลบุรี : เศร้า! พบซากเต่าทะเลลอยติดหาดบางเสร่ “ชลบุร”ี
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓  รายการ

กระบี่ : ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอันดามันตอนล่าง 
ร่วมกับสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ชันสูตรผลการตาย
พะยูน ตัวท่ี ๔ ของ จ. กระบี่
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)
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“ข้าวตูกับข้าวตัง” นกคาสโซวารีสัตว์ป่าหายาก

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนสัตว์สงขลา ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยว
เข้าชมแล้ว และมีสีสันความน่ารักของลูกนกคาสโซวารีคู่แรกของไทย ที่เกิดได้เองตามธรรมชาติ
นอกถิ่นอาศัย ภายในสวนสัตว์สงขลา เมื่อเดือน เม.ย. ปีที่แล้ว ชื่อว่า “ข้าวตูกับข้าวตัง” ขณะนี้อายุ
ได้ ๑ ปี โดยนกคาสโซวารี ในสวนสัตว์สงขลา มีอยู่ ๔ ตัว ทั้งพ่อ แม่ และเจ้าข้าวตูกับข้าวตัง ที่เกิดใหม่ 
อยู่ในส่วนแสดงนกคาสโซวารี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวสวนสัตว์ สงขลา
ยิ่งในช่วงนี้ อยู่ในช่วงเปิดให้บริการฟรีให้กับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐ มิ.ย.

ส าหรับลูกนกคาสโซวารี่ ล าตัวจะมีลักษณะเป็นลายๆ ตามยาวเหมือนแตงไทยดูสวยงาม เมื่อ
โตขึ้นมาลายก็จะหายไปกลายเป็นสีน้ าตาลอ่อน มีขนาดใหญ่รองจากนกกระจอกเทศ เป็นสัตว์ประจ า
พ้ืนถิ่นในป่าดิบชื้นแถบหมู่เกาะนิวกีนี รัฐควีนแลนด์ รัฐตอนเหนือของออสเตรเลีย จัดเป็นนก
ที่มีอันตรายขั้นขีดสุด ด้วยอาวุธที่ทรงพลัง เล็บเท้าที่มีความคมเหมือนใบมีด ทุกครั้งที่มันกระโดดเตะ
ศัตรู พวกมันจะใช้กรงเล็บอันแหลมคม กรีดลงบนผิวหนังของศัตรู ด้วยความเร็ว ๒๕ กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_703861)
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ที่แท้ “จระเข”้ บึงสีไฟผอม เหตุกินพลาสติกจากนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนา ริ้วทอง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพัฒนา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต ๓ พิจิตร และนายสุธี สินสมุทร ประมงจังหวัดพิจิตร ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ทีบ่ริเวณบ่อเลี้ยงจระเข้ ในบึงสีไฟ ต. ในเมือง อ. เมืองพิจิตร หลังจากโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพจระเข้ 
มีสภาพคอยาว ผอมโซ นอนอยู่ใต้ต้นไม้ภายในบ่อเลี้ยงจระเข้ ในพ้ืนที่บึงสีไฟ แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ
ใจกลางเมืองพิจิตร โดยหลังจากที่มีการแชร์ภาพดังกล่าว มีประชาชน และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
แสดงความคิดเห็น และเป็นห่วงจระเข้ตัวที่มีสภาพผอมแห้ง จากการตรวจสอบพบว่า จระเข้ที่เลี้ยงไว้มี
ทั้งหมด ๘๔ ตัว โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะอ้วน รูปร่างใหญ่ และกินอาหาร โดยเฉพาะโครงไก่ที่ทาง
เจ้าหน้าที่จัดหาให้ ในส่วนจระเข้คอยาวและผอม วันนี้ไม่ขึ้นมาบนพ้ืนดิน และยังคงอาศัยอยู่ในน้ า ซึ่ง
ทางเจ้าหน้าที่ประมงยืนยันว่า จระเข้ผอมตัวดังกล่าว มีอยู่จริง

นายวัฒนา กล่าวว่า ภาพจระเข้ที่คอยาวและผอมมีอยู่จริง ๑ ตัวในบ่อเลี้ยง สาเหตุเพราะ
มีอาการป่วย จากการกินพลาสติกที่ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวโยนลงในบ่อ ท าให้พลาสติกไปเคลือบ
ระบบภายในร่างกาย จนท าให้มีลักษณะผอมแตกต่างกับจระเข้ตัวอ่ืน ที่มีลักษณะอ้วนสมบูรณ์
ซึ่งจระเข้ที่ผอม มีลักษณะเดียวกันกับจระเข้ที่พบเสียชีวิตก่อนหน้านี้ เมื่อผ่าพิสูจน์ภายในพบ
เศษพลาสติกอยู่ในร่างกายของจระเข้ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ประมงได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่ให้ควบคุม
การให้อาหาร พร้อมวิงวอนประชาชน และนักท่องเที่ยวอย่าโยนสิ่งของ เศษขยะพลาสติกลงในบ่อ
เพราะเป็นอันตรายกับจระเข้ที่เลี้ยงไว้ ในส่วนการให้อาหาร เจ้าหน้าที่ประมงมีงบประมาณในการเลี้ยง 
จ านวน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งทางจระเข้กินอาหาร ๑ ครั้ง สามารถอยู่ได้ ๗ วัน และจระเข้ที่เลี้ยงไว้
ส่วนมากจะมีลักษณะทีส่มบูรณ์

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/780902)
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จ. เชียงใหม่ สภาพอากาศดีมากในทุกพื นที่

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
แจ้งประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชั่น Air CMI ว่า สืบเนื่องจากการบริหารเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และ
สภาพอากาศที่มีการถ่ายเทตามฤดูกาลส่งผลให้ ในช่วง นี้  จ .  เชียงใหม่  มีสภาพอากาศที่ดี มาก
ในทุกพ้ืนที่ ปราศจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเหมาะกับการท่องเที่ยว และออกก าลังกาย รวมถึง
การท ากิจกรรมต่างๆ นอกสถานที่ โดยหวังว่าชาวเชียงใหม่จะช่วยกันดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
จ. เชียงใหม่ กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอับดับโลกอีกครั้ง

ด้านนายธนาวุฒิ ปัญจพรอุดมลาภ ผู้อ านวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เปิดเผยว่า ในระยะ
นี้ ประเทศไทยจะมีฝนลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พักปกคลุมทะเลอันดามันมีก าลังอ่อนลง ส่งผล
ให้ภาคเหนือตอนบนมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนมากบริเวณ
จ. แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน และล าปาง ส าหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ยังคงต้อง
ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจท าให้เกิดน้ าป่าไหลหลาก น้ าท่วมฉับพลันได้
ส่วนเกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืช ที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผัก
ต่างๆ เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรดูแลโรงเรือนให้มีความมั่นคงแข็งแรง หลังคาไม่รั่วซึม พ้ืนคอกไม่ชื้นแฉะ
เพ่ือป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝน จนอ่อนแอ และเป็นโรคได้ง่าย นอกจากนี้ เกษตรกรควรหาภาชนะเก็บกัก
น้ าฝนเพื่อจะได้มีน้ าใช้ในช่วงที่ฝนน้อย หรือทิ้งช่วง

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200620113750454)
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เศร้า! พบซากเต่าทะเลลอยติดหาดบางเสร่ “ชลบุร”ี

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานได้รับแจ้งจาก
นักท่องเที่ยว และประชาชนว่า พบซากเต่าทะเลลอยเกยตื้นบนชายหาดบางเสร่ ต. บางเสร่ อ. สัตหีบ
จ. ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงประสานอาสากู้ภัยเดินทางไปตรวจสอบบริเวณชายหาด พบซากเต่ากระเกยตื้น
อยู่บนหาดทราย น้ าหนักตัวประมาณ ๑๐ กิโลกรัม ไม่ทราบเพศ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์
พันธุ์ เต่าทะเล กองทัพเรือ มาท าการเก็บซากไปตรวจสอบ และจะท าการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุ
การเสียชีวิตของเต่าทะเลตัวนี้ต่อไป จากการสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาพบซากเต่าทะเล ทราบว่า
ได้ออกมาเดินบริเวณริมชายหาด ได้พบกับซากเต่าทะเล จึงได้รีบโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ต ารวจ
และหน่วยกู้ภัยเพื่อให้ประสานหน่วยงานในพ้ืนที่มาตรวจสอบ

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/500466)
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ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่อันดามันตอนล่าง ร่วมกับสถาบันทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ชันสูตรผลการตายพะยนูตัวที่ ๔ ของ จ. กระบี่

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ (ตรัง) ท าการตรวจสอบ และผ่าชันสูตร
พะยูน ซึ่งเมื่อคืนวันที่ ๑๘ มิ.ย. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับแจ้งจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน
ตอนล่าง พบซากพะยูนลอยอยู่กลางทะเล บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลทรายขาว ห่างออกไป
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๔ ต. ทรายขาว อ . คลองท่อม จ. กระบี่ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามประมงทะเล เขต ๓ (กระบี่ ) จากนั้ น ได้ ท าการ เคลื่ อนย้ ายมายั งสถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าการผ่าซากชันสูตร

สัตวแพทย์หญิงปิยรัตน์ คุ้มรักษา ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน
ตอนล่าง เปิดเผยว่า พะยูนตัวนี้เป็นพะยูนตัวที่ ๔ ของ จ. กระบี่ และเป็นตัวที่ ๒ ในรอบเดือน มิ.ย.
ส่วนผลการชันสูตรและสาเหตุการตาย พบว่า พะยูนตัวดังกล่าว เป็นพะยูนเพศเมีย ช่วงอายุวัยรุ่น
มีสภาพเน่า ความยาว ๑๘๓ เซนติเมตร รอบอก ๑๐๙ เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ ๗๐ กิโลกรัม มีรอย
ช้ าบริเวณกล้ามเนื้อส่วนท้ายของศีรษะ คาดว่าเกิดจากการถูกกระแทกจากพะยูนตัว อ่ืนๆ ในฝูง จาก
ลักษณะพฤติกรรมของพะยูน ส่วนของทางเดินอาหารมีอาหารอัดแน่นเต็มทั่วกระเพาะและล าไส้ และ
เป็นสาเหตุของการตายฉับพลัน ทั้งนี้ ได้ท าการเก็บตัวอย่างผิวหนัง ฟัน โครงกระดูก เพ่ือน าไป
ตรวจ DNA และน าไปศึกษางานวิจัยอ่ืนๆ ต่อไป ส่วนซากเมื่อผ่าชันสูตรเรียบร้อยแล้ว ได้น าไปฝังไว้
ตามธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย
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