
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

หนองคาย : มักง่าย เห็นแก่ตัว!!! ขยะถูกน ามาทิ งหลังบ้านพักนายอ าเภอท่าบ่อ แหล่งสะสมเชื อโรค 
จี เทศบาลเมืองท่าบ่อเก็บด่วน   (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

แม่ฮ่องสอน : ลดการเผาป่า เก็บขยะใบไม้ให้เกลี ยง
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

พังงา : มาอีกแล้ว! “แม่เต่าตนุ-แม่เต่าหญ้า” ขึ นวางไข่พร้อมกัน
ที่ชายหาดทุ่งดาบ   (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

กระบี่ : สลด! ทะเลกระบี่ พะยูน ๒ วัน ตาย ๓ ตัว ไม่พบเขี ยว 
คาดเกิดจากการล่า (ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ลดการเผาป่า เก็บขยะใบไม้ให้เกลี ยง

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวจุไรรัตน์ กันทาสุข ผู้ใหญ่บ้านแม่เย็น หมู่ที่ ๑ 
ต. แม่ฮี้ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน และประชาชนทั้งหมู่บ้านร่วมมือกันไปตัดไม้ในป่าชุมชนเพื่อมาท า
เสวียนลดการเผาในทีส่าธารณะและที่อยู่อาศัยเพื่อลดหมอกควันไฟในช่วงห้ามเผา และรณรงค์ให้ชุมชน
ท าปุ๋ยหมักใช้ในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้านแม่เย็น เปิดเผย
ต่อไปว่า ในฤดูร้อนแต่ละปี จะมีใบไม้ในป่าร่วงหล่นลงสู่พื้นดินเป็นจ านวนมาก การน าใบไม้เหล่านั้น
กลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการท าปุ๋ย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการลดการเผาใบไม้ในป่าและที่สาธารณะ เพื่อ
ลดหมอกควัน ที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นในทุกวันน้ี ส าหรับพื้นที่ จ. แม่ฮ่องสอน การเผาป่าส่วนใหญ่มาจากการ
ต้องการเก็บหาของป่า และหวังว่าในต้นฤดูฝนจะมีเห็ดนานาชนิดที่มีราคาแพงออกสะพรั่งสร้างรายได้
งดงามให้กับราษฎรยากจนที่อาศัยอยู่ตามป่าเขาห่างไกล และเห็ดเหล่านั้นยังเป็นที่นิยมของคนทั่วไป 
ท าให้เกิดการเสาะหามาจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องทุกปี

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/212549)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สลด! ทะเลกระบี ่พะยูน ๒ วัน ตาย ๓ ตัว ไม่พบเขี ยว คาดเกิดจากการล่า

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมบูรณ์ เต็มช่ืน 
นายอ าเภอเกาะลันตา จ. กระบี่ รับแจ้งจากชาวประมงพื้นบ้านบนเกาะลันตาว่า พบซากพะยูน 
ไม่ทราบเพศ ลอยตายอยูก่ลางทะเล ถูกคลื่นซัดเข้ามาเกยชายหาดอยู่ที่บ้านหัวแหลม หมู่ที่ ๑ ต. เกาะ
ลันตาใหญ่ โดยสภาพที่พบเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็น ที่บริเวณส่วนท้องมีสภาพท้องแตกไส้ทะลัก
ออกมา ความยาวประมาณ ๑ เมตร ยังไม่ทราบเพศ คาดว่าน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๓ วัน โดยตาม
ล าตัวไม่พบบาดแผลเพิ่มเติม จึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ. ตรัง ให้มาตรวจสอบ และน าซากพะยูนตัวดังกล่าวไปผ่าพิสูจน์หา
สาเหตุการตาย

นอกจากนี้เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น. วันเดียวกัน (๑๗ ม.ค. ๖๔) นายสมศักดิ์ เตบบุตร ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๓ ต. หนองทะเล อ. เมืองกระบี่ รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบซากพะยูนขนาดใหญ่อีกตัว ลอยตาย
อยู่กลางทะเล ใกล้กับเกาะเหลากา ในหมู่เกาะห้อง เป็นซากพะยูนโตเต็มวัยขนาดใหญ่ เริ่มส่งกลิ่น
เหม็น ยาวประมาณ ๓.๑๐ เมตร ยังไม่ทราบเพศ ตรวจสอบไม่พบเข้ียวพะยูน จึงประสานเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ. กระบี่ เข้าตรวจสอบ และน าซากข้ึนมาไว้ที่หาดเกาะกวาง ต. หนอง
ทะเล รอเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ เดินทางมารับซากไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตาย ทั้งนี้ พะยูนตัวดังกล่าว
ถือเป็นตัวที่ ๓ ที่พบลอยตายในทะเลกระบี่ โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ที่ผ่านมา ชาวบ้านที่ 
ต. เขาคราม อ. เมืองกระบี่ พบซากพะยูนเพศผู้ลอยตายอยู่ใกล้กับเกาะทะลุ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยฯ น าซากไปผ่าพิสูจน์ที่ศูนย์วิจัยฯ จ. ตรัง โดยยังไม่ทราบสาเหตุการตายเช่นกัน ท าให้
เจ้าหน้าที่เริ่มเป็นห่วงเรื่องสถานการณ์การตายของพะยูนในทะเลกระบี่ เพราะเป็นการตายติดต่อกัน
ถึง ๒ วัน โดยซากพะยูนทั้ง ๓ ตัวที่พบ ไม่พบเข้ียวติดอยู่ทั้ง ๓ ตัว จึงสงสัยว่าเกิดจากการล่า
ของมนุษยห์รือไม่

ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/south/2014379)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

มาอีกแล้ว! “แม่เต่าตนุ-แม่เต่าหญา้” ขึ นวางไข่พรอ้มกนั ที่ชายหาดทุ่งดาบ

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วน
ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชาย เลน
ที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ร่วมกับ ดร. ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอันดามัน เดินทางไปตรวจสอบการข้ึนมาวางไข่ของเต่าทะเล หลังจากได้รับแจ้งจาก
นายเทพ ก ามะหยี่ และนายปัญญา ก ามะหยี่ ชาวบ้านบ้านทุ่งดาบ ว่าพบร่องรอยการข้ึนมาวางไข่ของ
เต่าทะเล บริเวณชายหาดทุ่งดาบ หมู่ที่ ๑ ต. เกาะพระทอง อ. คุระบุรี จ. พังงา จ านวน ๒ รัง ผลการ
ตรวจสอบปรากฏว่า รังที่ ๑ ต าแหน่งพิกัด ๔๑๗๔๒๖ E ๙๙๙๐๗๐ N ตรวจพบว่า เป็นรังไข่เต่าตนุ 
ตรวจวัดขนาดความกว้างของพายหน้าจากซ้ายไปขวา ๙๘ เซนติเมตร (พายหน้าด้านซ้ายด้วน) ขนาดความ
กว้างของพายหลังจากซ้ายไปขวา ๗๐ เซนติเมตร ความกว้างของอก ๒๕ เซนติเมตร ความลึกของหลุม
๖๕ เซนติเมตร และรังที่ ๒ ต าแหน่งพิกัด ๔๑๗๗๖๑ E ๙๙๘๒๕๘ N ตรวจพบว่าเป็นรังไข่เต่าหญ้า 
ตรวจวัดขนาดความกว้างของพายหน้าจากซ้ายไปขวา ๘๐ เซนติเมตร ความกว้างของอก ๒๐ เซนติเมตร 
ความลึกของหลุม ๓๐ เซนติเมตร ทั้งนี้ ไดท้ าการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อติดตามพัฒนาการของไข่เต่า 
โดยการจัดท าคอกกั้น เพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรูตามธรรมชาติ ประสานชุมชน เพื่อดูแลป้องกันภัยหลุม
ฟักไข่เต่า นับเวลาจากนี้อีกประมาณ ๔๕ วัน ลูกเต่าจะได้ฟักและลงสู่ทะเลตามธรรมชาติอย่างปลอดภัย
ต่อไป

ท่ีมา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/546027)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

มักง่าย เห็นแก่ตัว!!! ขยะถูกน ามาทิ งหลังบ้านพกันายอ าเภอท่าบอ่ แหล่งสะสมเชื อโรค 
จี เทศบาลเมืองท่าบ่อเกบ็ด่วน

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและประชาชนที่ขับรถ
สัญจรผ่านไปมาบนถนนสายท่าบ่อ-บ้านผือ บริเวณหลังบ้านพักนายอ าเภอท่าบ่อ (คุ้มนายอ าเภอ) หมู่ที่ ๖ 
ต. ท่าบ่อ อ. ท่าบ่อ (ในเขตเทศบาลเมอืงท่าบอ่) ว่ามีการลักลอบทิ้งขยะจ านวนมาก ที่ริมถนนและลึกเข้าไป
ในป่าหลังบ้านพักนายอ าเภอท่าบ่อ จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบขยะจ านวนมากกองเรียงรายริม ถนน
ตลอดทั้งสองข้างทางลึกเข้าไปในป่าที่เคยเป็นที่ตั้งของสถานีใบยาสูบ โดยพบว่า บางส่วนถูกลมพัดเข้าไป
ในป่ามีทั้งขวดพลาสติก และกล่องโฟม ฯลฯ ส าหรับขยะที่น ามาทิ้งมีทั้งถุงพลาสติก กล่องโฟม เศษวัสดุ
ก่อสร้าง ซากเฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า ขยะครัวเรือน เศษกระจก ยางรถยนต์ และขยะทั่วไปจ านวนมาก สร้าง
ความสกปรกในบริเวณดังกล่าวเปน็อย่างมาก รวมทั้งส่งกลิ่นเหม็นไปทัว่บริเวณ ทั้งที่บริเวณดังกล่าวอยู่หลัง
บ้านพักนายอ าเภอท่าบ่อ สอบถามชาวบ้านละแวกดังกล่าวทราบว่า ได้มีการร้องเรียนให้ทางเทศบาล
เมืองท่าบ่อมาด าเนินการจัดเก็บให้เรียบร้อย แต่จนถึงตอนนี้ผ่านมาหลายเดือนไม่มีการด าเนินการใดๆ 
ท าให้ขยะเพิ่มปริมาณข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ และด าเนินการ
แก้ไขโดยเร็ว ชาวบ้านในพื้นที่ยังให้ข้อมูลอีกว่า ขยะดังกล่าวมีรถบรรทกุทั้งขนาดใหญแ่ละขนาดเลก็ รวมถึง
ชาวบ้านที่อาศัยในละแวกใกล้เคียงลักลอบมาทิ้ง ซึ่งมีมานานแล้ว แต่ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแล
อย่างจริงจัง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็ว เพราะขยะบางส่วนถูกลมพัดปลิวไป ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และที่ส าคัญเมื่อมีนักท่องเที่ยวหรือคนพื้นที่อื่นขับรถผ่าน ท าให้เกิดความไม่สวยงาม 
จึงไม่ควรมีขยะทิ้งสองข้างทางอย่างทีเ่ห็น

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/212495)


