
๑/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม 



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี) 
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ข่าวด้านบวก  ๒  ข่าว 
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว 

สัญลักษณ ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                   

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                

Climate Change                     

ขยะ -  น  าเสีย  ๑  รายการ 

มรดกโลก 

EIA                                       

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ  

กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ  

ชลบุรี : ฝนกระหน่ าท่วมพัทยา การสัญจรหลายสายชะงัก 
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย) 

พังงา : ข่าวดีอีกแล้ว! “แม่เต่ามะเฟือง” ขึ นวางไข่นอกฤดูกาล รังที่ ๒ 
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์) 

กระบี่ : สลด! “วาฬหัวทุย” ถูกคลื่นซัดเกยหาดคลองหิน เจ้าหน้าที่น าซาก
เร่งผ่าพิสูจน์    (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์) 

กระบี่ : ชาวบ้านพลิกวิกฤต ิเก็บขยะพลาสติก ตามชายหาด  
หลังถูกคลื่นซัดเกลื่อน  (ข้อมูล : ๗๗ ข่าวเด็ด) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒ รายการ 



๓/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ข่าวดีอีกแล้ว! “แม่เต่ามะเฟือง” ขึ นวางไข่นอกฤดูกาล รังที่ ๒ 

           เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วน
ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
ที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) และ ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับการประสานจากอุทยานแห่งชาติเขาล าปี - หาดท้ายเหมือง 
และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ (ภูเก็ต) ได้รับแจ้งจากนายโรม แสงแก้ว ชาวประมง 
ว่า พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดเขาหน้ายักษ์ หมู่ที่ ๗ ต. ล าแก่น  
อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา จึงร่วมกันเข้าไปตรวจสอบบริเวณ พิกัด ๙๔๒๕๖๐ N ๔๑๓๖๑๗ E อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาล าปี - หาดท้ายเหมือง ห่างจากที่ท าการอุทยานฯ ๙.๗ กิโลเมตร พบร่องรอย 
การขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง ตรวจวัดขนาดความกว้างของพายหน้าจากซ้ายไปขวา ๑๗๐ เซนติเมตร 
ขนาดความกว้างของอก ๘๐ เซนติเมตร และท าการขุดค้นหาขนาดความลึก ๗๐ เซนติเมตร พบไข่เต่า
มะเฟือง ตรวจนับได้ไข่ดี ๙๑ ฟอง ไข่ลม ๙ ฟอง รวม ๑๐๐ ฟอง ตรวจสอบบริเวณหลุมไข่เต่า 
อยู่ในระดับแนวน้ าทะเลท่วมถึง เนื่องจากเป็นช่วงมรสุม และไม่มีพื้นที่ชายหาดที่เหมาะสมแก่การฟัก
ตามธรรมชาติ จึงท าการเคลื่อนย้ายไข่เต่าไปฟักในสภาพแวดล้อมจ าลอง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
อุทยานแห่งชาติเขาล าปี - หาดท้ายเหมือง ท าการติดตั้งไฟควบคุมอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิ (data 
logger) เพื่อติดตามพัฒนาการของไข่เต่ามะเฟือง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ 
และนักวิชาการ 
 

 
 

ที่มา : แนวหน้าออนไลน ์
(https://www.naewna.com/likesara/503813) 



๔/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ฝนกระหน่ าท่วมพัทยา การสัญจรหลายสายชะงัก 

           เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนกระหน่ าอย่างหนักใน จ. ชลบุรี ส่งผลให้น้ าระบาย 
ไม่ทัน ท่วมหลายพื้นที่ในเมืองพัทยา อ. บางละมุง โดยเฉพาะถนนพัทยาสาย ๓ เลียบชายหาด ระดับน้ าสูง 
๓๐ - ๕๐ เซนติเมตร การสัญจรล าบาก และชะลอตัว รวมทั้งถนนสุขุมวิท พัทยาใต้ ช่วงซอยเขาน้อย  
ซอยเขาตาโล ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ ามักเกิดน้ าท่วมทุกครั้งหลังจากฝนตกหนัก ระดับน้ าบางช่วงสูงเกือบ ๑๐๐ 
เซนติเมตร รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ บางคันจมน้ า เจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา 
ได้ปิดกั้นเส้นทางน้ าท่วม พร้อมอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน   อย่างไรก็ตาม หากฝนหยุดตก 
ระดับน้ าจะค่อยๆ ไหลลงสู่ทะเล แต่คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะ 
 

 
 

ที่มา : ส านักข่าวไทย 
(https://www.mcot.net/viewtna/5f043974e3f8e40af84604cc)   

 



๕/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

 สลด! “วาฬหัวทุย” ถูกคลื่นซัดเกยหาดคลองหิน เจ้าหน้าที่น าซากเร่งผ่าพิสจูน์ 

        เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะ 
ลันตา จ. กระบี่ ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่าพบปลาวาฬไม่ทราบชนิด ลอยเกยต้ืนบริเวณหาดคลองหิน หมู่ ๕ 
ต. เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ จึงประสานเจ้าหน้าที่ประมงอ าเภอเกาะลันตา เข้าท าการ
ตรวจสอบ พบเป็นวาฬหัวทุยแคระ เพศผู้ตัวโตเต็มวัย ยาวประมาณ ๒ เมตร หนักไม่ต่ ากว่า ๖๐ กิโลกรัม 
มีบาดแผลรอยขีดข่วน และมีเลือดไหลตามตัว คาดว่าเกิดจากโขดหินบาด เมื่อเจ้าหน้าที่พยายามจับ 
มันได้พยายามดิ้นไปมา ก่อนน าตัวขึ้นฝั่ง แต่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา   
 
        นายวิทยา ขุนสัน ประมงอ าเภอเกาะลันตา เปิดเผยว่า เบื้องต้นคาดว่าวาฬดังกล่าวมีอาการป่วย 
และถูกคลื่นซัดลอยมาเกยชายหาดคลองหิน   ส่วนบาดแผลตามตัว เกิดจากหินบาด ไม่ได้ถูกท าร้าย 
ซึ่งขณะนี้ ได้ประสานไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง จ. ตรัง เพื่อน า
ซากไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายต่อไป 
 

 
 

ที่มา : แนวหน้าออนไลน ์
(https://www.naewna.com/local/503890) 



๖/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ชาวบ้านพลิกวิกฤต ิเก็บขยะพลาสติก ตามชายหาด หลังถูกคลืน่ซัดเกลือ่น 

        เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณชายหาดบ้านเกาะกวาง หมู่ ๓ ต. หนองทะเล  
อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ ได้มีชาวบ้าน ๒ - ๓ คน ก าลังเดินเก็บขยะขวดพลาสติกจ านวนมาก ที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมา
ติดอยู่ตามชายหาด ตลอดแนวระยะทางกว่า ๒ กิโลเมตร โดยพบว่า ขยะพลาสติกมีหลากหลายขนาดและชนิด 

  
        นางจันทร์ โสเชื้อ อายุ ๖๒ ปี ชาวบ้านที่เดินเก็บขยะ บอกว่า ช่วง ๑ - ๒ วันที่ผ่านมา เกิดคลื่นลมแรง 
ไม่นานก็พบว่า ตามชายหาดเกาะกวางเกลื่อนไปด้วยขยะพลาสติกและเศษไม้ คาดว่าเป็นขยะที่ลอย 
อยู่กลางทะเล เมื่อเกิดลมแรงพัดเข้าชายฝั่ง จึงได้พัดขวดพลาสติกและเศษไม้ขึ้นมาติดอยู่ตามชายหาด เห็นแล้ว
สกปรก และประกอบกับขยะพลาสติกสามารถน าไปขายได้ จึงชวนเพื่อนบ้านมาช่วยกันเก็บน าไปขาย ถึงแม้ว่า
จะได้เงินไม่มากแต่ก็ท าให้ชายหาดสะอาดขึ้น 
 
        ด้านนางสาววรุณี ช่อผูก อายุ ๒๙ ปี แม่ครัวโรงแรมแห่งหนึ่ง กล่าวด้วยว่า ช่วงนี้ว่างงาน และเห็นว่า 
บริเวณชายหาด มีขยะถูกคลื่นซัดเกลื่อนชายหาด คิดว่าสามารถเก็บขายเป็นรายได้ เสริม น ามาเลี้ยงชีพในช่วง
ว่างงานถึงแม้ว่าจะได้เป็นเงินไม่มาก  แต่ท าให้ชายหาดสะอาดขึ้น และขยะก็จะไม่ถูกคลื่นซัดกลับลงไปในทะเล 
 
 

 
ที่มา : ๗๗ ข่าวเด็ด 

(https://www.77kaoded.com/news/pradit/1788705) 


