
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม ้– ที่ดินท ากิน

กองทนุสิ่งแวดลอ้ม

กระบี่ : พบปลาดาวมงกุฎระบาดทะเลกระบี่
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

อุทัยธานี : โจมตีอีก เสือโคร่งห้วยขาแข้งขย  าแพะชาวบ้าน เจ้าหน้าที่เร่งล่า
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

พระนครศรีอยุธยา : ชาวบ้านสุดทน คลองระบายน  าเหม็นเน่า
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบปลาดาวมงกุฎระบาดทะเลกระบี่

เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะ
พีพี ต. อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ ด าน้ าส ารวจประชากรดาวมงกุฎหนาม หรือปลาดาวหนาม 
เป็นดาวทะเลขนาดใหญ่ที่บริเวณเกาะปิดะนอก ใกล้กับเกาะพีพี ต. อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 
แหล่งด าน้ าที่ข้ึนชื่อ และมีความสวยงาม จากการส ารวจพบประชากรดาวมุงกุฎหนามจ านวน ๓๐ ตัว 
นายประยูร พงศ์พันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี จ. กระบี่กล่าวว่า
หลังจากนี้จะหารือกับนักวิชาการก่อนว่า จะด าเนินการอย่างไร ต้องก าจัดดาวมงกุฎหนามออกไป
ให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศแนวปะการัง

ดาวมงกุฎหนาม เป็นดาวทะเลขนาดใหญ่  มี แขนรวมกันทั้ งหมด ๘ - ๒๑ แฉก 
มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒๕ - ๓๐ ซม. ดาวมงกุฎหนามกินปะการังเป็นอาหาร โดยปล่อย
กระเพาะอาหารออกมาคลุมบนปะการัง และปล่อยน้ าย่อยออกมาย่อยเนื้อเยื่อปะการังแล้วดูดซึม
เข้าไป ดาวมงกุฎหนามที่โตเต็มวัยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒๕ - ๓๐ ซม. บนหนาม
มีสารซาโปนิน (saponin) เคลือบอยู่ซึ่งมีพิษต่อสัตว์หลายชนิด

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://www.news.thaipbs.or.th/content/301010)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โจมตีอีก เสือโคร่งห้วยขาแข้งขย  าแพะชาวบ้าน เจ้าหน้าที่เร่งล่า

เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีเสือโคร่งเข้ามาท าร้ายวัวของชาวบ้าน 
ที่บ้านไผ่งาม ต. ระบ า อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี ห่างจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งประมาณ 
๑.๕ - ๒ กม. ล่าสุดเสือโคร่งกัดแพะชาวบ้านตาย ๑ ตัว บาดเจ็บ ๑ ตัว เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้ง 
(ชุดคชสาร) ลาดตระเวนพ้ืนที่หมู่ ๑๐ บ้านไผ่งาม ต. ระบ า อ. ลานสัก จ.อุทัยธานี เพ่ือติดตาม
เสือโคร่งตัวดังกล่าว จนพบเสือโคร่งกินซากแพะตัวที่ ๓ ของนายสมาน ศรีชานิล อายุ ๗๒ ปี 
โดยลากแพะออกมาจากฝูง น าไปกินอยู่ที่บริเวณล าคลองทับเสลา หมู่ ๙ บ้านบึงเจริญ ต. ระบ า 
อ. ลานสัก ด้านหลังศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่พบกองเลือดอยู่ริมล าธาร ห่างออกมา
ไม่ไกลพบซากแพะตัวที่ ๓ ถูกกินขาหลังหายไปบางส่วน

นายจารนัย ไวธัญญาการ หัวหน้าชุดสกัดที่ ๓ (ห้วยร่วม) เป็นผู้ช านาญการด้านแกะรอย
เสือโคร่ง น าเจ้าหน้าที่กว่า ๑๐ นาย ตรวจรอยบาดแผลของแพะที่ถูกกัด รอยเท้า และร่องรอย
ที่เสือโคร่งคาบซากแพะเป็นทางยาวคาดว่า เพ่ิงผละจากเหยื่อไปได้ไม่นาน ก่อนเจ้าหน้าที่มาถึง 
สร้างความหวาดผวาแก่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่น าซากแพะทั้ง ๒ ตัวไปไว้ในเขตพ้ืนที่ป่าห้วยขาแข้ง 
เลือกบริเวณท่ีเสือโคร่งเดินผ่านประจ า เพ่ือล่อให้เสือโคร่งกลับเข้าป่า

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://www. thairath.co.th/news/local/central/2025673)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้านสุดทน คลองระบายน  าเหม็นเน่า

เมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คลอง ๑๓ ซ้าย หน้าวัดโบสถ์ประสิทธิ์ หมู่ ๔ 
ต. บ้านนา อ. มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา ช่วงฤดูน้ าหลากจะมีน้ าเข้ามาหล่อเลี้ยงในคลองเส้นนี้ 
ซึ่งเชื่อมหลายหมู่บ้าน แต่ในช่วงฤดูแล้ง น้ าในคลองจะแห้ง น้ าจากบ้านเรือนประชาชนไหลลงคลอง
ไม่สามารถระบายได้ ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่า และมีขยะอยู่ในคลองเป็นจ านวนมาก ชาวบ้านไม่รู้
จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ต้องทนดมกลิ่นเหม็นเน่าไปจนกว่าจะมีน้ าเข้ามาในคลองแห่งนี้ จึงอยากให้
หน่วยงานที่ดูแลความเดือดร้อนของประชาชนหาทางช่วยเหลือ ที่ส าคัญต้องสร้างจิตส านึกให้แก่
ชาวบ้านช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-630454)


