
๑/๘ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๘ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี) 
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ข่าวด้านบวก    -  ข่าว 
ข่าวด้านลบ     ๕ ข่าว 

สัญลักษณ์ 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                   

ความหลากหลายทางชีวภาพ          ๑ รายการ 

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                

Climate Change                     

ขยะ -  น้ าเสีย                           ๑ รายการ                   

มรดกโลก                                 

EIA                                      

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว     ๑ รายการ   

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      ๑ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม                      

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน                ๑ รายการ 

กองทุนสิ่งแวดล้อม                      

ตราด : ต่ืน! พบโลมาด าขนาดใหญ่หน้าอ่าวบางเบ้า จ.ตราด 
ชาวบ้านเชื่ออาจบาดเจ็บหรือหลงฝูง 
            (ข้อมูล : นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกูด) 

กทม. : นักวิจัยชี้ เยาวราชเสี่ยงสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
(ข้อมูล : ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) 

ชลบุรี : สลด! ลูกลิงติดถุงพลาสติกตาย 
(ข้อมูล : เฟซบุ๊ก Phongphat Veeradeetanon) 

ล าปาง : เสียงปืนสนั่นป่าแจ้ซ้อน เจ้าหน้าที่เหยียบกับดักหมูป่าติดลูก
ซองถูกยิงทะลุน่อง ๒ ข้าง  (ข้อมูล : หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน) 

ระยอง : สุดทน! คนเห็นแก่ได้สร้างร้านอาหาร - ร้านกาแฟรุกพื้นท่ี
ป่าชายเลน อ.แกลง จ.ระยอง            (ข้อมูล : ผู้สื่อข่าวผู้จัดการ) 



๓/๘ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

เสียงปืนสนั่นป่าแจ้ซ้อน เจ้าหน้าที่เหยียบกับดักหมูปา่ตดิลกูซองถูกยิงทะลุน่อง ๒ ข้าง 

          เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเทวัญ จันทร์พรหม หัวหน้าอุทยานแห่งชาต ิ
แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง เปิดเผยว่า หลังจากทางอุทยานฯ ได้จัดก าลังเจ้าหน้าที่ เดิน
ลาดตระเวนส ารวจป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ในพื้นที่  หมู่ที่ ๑๒ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง ตั้งแต่
เช้ามืดวานนี้ (๑๔ พ.ย. ๖๒) 
          ต่อมาได้รับรายงานว่า นายประทีป เกียรติไพรสัณฑ์ อายุ ๓๒ ปี พนักงานจ้างเหมา
บุคคลภายนอก ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจ าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
แจ้ซ้อน ที่ ๔ (แม่อ้อ) อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ล าปาง ได้ไปเหยียบเชือก ที่ดัดแปลงเป็นกับดัก 
ติดปืนลูกซองยาวของพราน ซึ่งท าไว้ดักหมูป่า ท าให้ปืนลั่นกระสุนพุ่งเข้าไปถูกบริเวณขาทั้งสองข้าง
ของนายประทีปจนขาทะลุ กล้ามเนื้อบริเวณเนื้อน่องทั้งสองข้างเป็นแผลฉกรรจ์ 
          หลังจากได้รับรายงานแล้ว ก็รีบน าตัว นายประทีป ส่งโรงพยาบาลอ าเภอวังเหนือเป็นการ
ด่วน ซึ่งเบื้องต้นตรวจพบว่า มีแผลฉกรรจ์และลึก มีเลือดไหลออกจ านวนมาก เจ้าหน้าที่จึงน าตัว
ผู้ได้รับบาดเจ็บส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลล าปางทันที ซึ่งขณะนี้ได้นอนพักรักษาตัวอยู่ บริเวณ 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ สามัญชั้น ๔ ของโรงพยาบาลล าปาง 
          จากการตรวจของแพทย์ พบว่ามีลูกกระสุนฝังที่บริเวณขาทั้งสองข้าง ซึ่งแพทย์จะได้ท าการ
ผ่าตัดเอากระสุนปืนที่เป็นลูกปลายที่ฝังอยู่ในขา ซึ่งคาดว่ามีไม่ต่ ากว่า ๙ นัดออก อย่างไรก็ตามล่าสุด 
อาการของนายประทีป พ้นขีดอันตรายแล้ว 
          ขณะเดียวกัน นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ 
ผบก.ภ.จว.ล าปาง นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขา
ล าปาง และหัวหน้าอุทยานฯ ในพื้นที่ล าปาง นายแพทย์ ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดล าปาง นายแพทย์ บรรเจิด นนทสูติ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลล าปาง ได้เดินทาง
เข้ามาเยี่ยมอาการพร้อมให้ก าลังใจญาติ ๆ นายประทีป ที่มาเยี่ยม 
          ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ต ารวจขอให้เร่งตามตัวผู้ก่อเหตุที่เป็น
พรานป่าคนวางกับดัก มาด าเนินคดีให้ได้โดยเร็ว 
 
 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน ์
 (http://mgronline.com/local/detail/9620000109625) 



๔/๘ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

นักวิจัยชี้ เยาวราชเสี่ยงสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

          เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม สกสว.น าทีมนักวิจัย และสื่อมวลชน ลงพื้นที่บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง กทม.   
ชมงานศิลปะบนฝาท่อระบายน้ า ๕ จุด ในโครงการวิจัย “การออกแบบประติมากรรมบนพื้นที่
สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน” ซึ่งล่าสุดทาง ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เริ่มน าไปใช้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง 
          รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า สกสว. ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้
งานวิจัยพัฒนาสังคม โดยฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สกสว. ให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยโครงการ “โครงการออกแบบประติมากรรมบนพื้นที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วม
ของชุมชน” แก่ รศ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล อาจารย์ประจ าภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมา 
วิถีชีวิต และการค้าของชุมชน รวมถึงลักษณะทางศิลปกรรมของสถานที่ส าคัญในอดีต และ
โบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ในย่านชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง เพื่อค้นหาแนวทางการอนุรักษ์
วัฒนธรรม โดยใช้งานศิลปะเป็นสื่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราว 
          ด้าน รศ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจาก
การลงพื้นที่ท างานวิจัยท าให้พบข้อมูลว่า ปัจจุบันสภาพความเป็นเมืองเริ่มส่งผลกระทบให้ เกิด 
ความเปลี่ยนแปลงบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะย่านเยาวราช พบว่านอกจากจะมี
นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวจ านวนมากแล้ว จากการส ารวจยังพบว่า เริ่มมีผู้ค้าชาวจีนในย่าน
เยาวราชมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งการเข้ามานั้น เริ่มส่งผลกับวิถีชีวิต และวัฒธรรมของคน 
พื้นถิ่น ท าให้ย่านเยาวราชเสี่ยงที่จะสูญเสียอัตลักษณ์วัฒนธรรม จากนั้นจึงริเริ่มงานวิจัย 
โดยพิจารณาสภาพแวดล้อม และเริ่มลงพื้นที่ส ารวจ โดยจุดแรก คือ ทางเดินริมคลองโอ่งอ่าง ศึกษา
ถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ท าให้เห็นว่าในแต่ละช่วงทางเดินริมคลองสามารถติดตั้งงาน
ศิลปะได้หลากหลายลักษณะ จึงเสนอแนวทางการออกแบบงานศิลปะประเภทต่าง ๆ ทั้งงาน
ประติมากรรม และงานออกแบบศิลปะ ๓ มิติ โดยเสนอให้ใช้รูปแบบงานศิลปะหลากหลายร่วมกัน 
เพื่อช่วยให้ทางเดินนี้ มีองค์ประกอบทางศิลปะที่เป็นเอกภาพและเกิดทัศนียภาพที่งดงาม และ 
เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดทางเดินริมน้ าสายวัฒนธรรม จึงแบ่งรูปแบบการออกแบบงานศิลปะออกเป็น 
๖ รูปแบบ ประกอบด้วย ประติมากรรมลอยตัว ประติมากรรมนูนต่ า ม้านั่ง ฝาท่อระบายน้ าและ
สาธารณูปโภค ศิลปะกราฟฟิตี้ และรั้วกันทางเดินริมน้ า ส่วนฝาท่อนั้น ได้ออกแบบไว้ ๕ แบบ คือ
ลายสวัสดี ลายพาหุรัด ลายพระนคร ลายคลองโอ่งอ่าง และลายสัมพันธวงศ์ โดยที่มาของลวดลายนั้น 
                                                                                                      (มีต่อ) 



๕/๘ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

นักวิจัยชี้ เยาวราชเสี่ยงสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (ต่อ) 

ล้วนมาจากกระบวนการวิจัย ที่ ให้ชุมชนเข้ามาสะท้อนอัตลักษณ์ ดึงจุดเด่นของแต่ละชุมชน
ถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ 
          รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การพัฒนาย่าน
เยาวราชในอนาคต จ าเป็นต้องศึกษาเพื่อวางแผน และปรับปรุงทิศทางให้เกิดความยั่งยืน  
โดยปัจจุบันชุมชนเก่าแก่ที่ยังเกาะตัวอยู่รวมกัน และคงความเป็นตัวตนของชุมชนจึงมีไม่มากนัก 
โดยชุมชนที่มีศักยภาพ และความต้องการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระดับสูง ได้แก่ ชุมชนเจริญไทย 
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกระดาษไหว้เจ้า ชุมชนนานา แหล่งขายยาสมุนไพรจีนที่ปัจจุบันเป็นแหล่งรวม 
นักกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม และชุมชนเลื่อนฤทธิ์  ซึ่งเป็นตัวอย่างส าคัญที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและถูกไล่รื้อถอน แต่รวมตัวกันเป็นชุมชนเข้มแข็งที่อนุรักษ์อาคาร
ประวัติศาสตร์ 
 
 

ที่มา : สยามรัฐออนไลน ์
(http://siamrath.co.th/n/115538) 



๖/๘ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

สลด! ลูกลิงติดถงุพลาสตกิตาย 

          เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Phongphat Veeradeetanon แชร์ 
เรื่องราว ของสัตว์โชคร้าย ตายจากปัญหาถุงพลาสติก โดยเป็นลูกลิงที่ตายคาถุงพลาสติก โดยระบุว่า 
มีเรื่องมาเเชร์ให้ฟัง อย่าเอาอาหารใส่ถุงพลาสติกให้น้องกินเลยนะ เทอาหารลงพื้นดีกว่าเเล้วค่อย
เก็บก็ได้ ให้น้องทั้งถุงมันเอาหน้ามุดเข้าไปเเล้ว มันช่วยตัวเองไม่ได ้
          “วันนีเ้วลาประมาณสี่โมง เราจะไปถ่ายรูปที่เขาสามมุก จะไปถ่ายรูปเล่น ๆ ก็เลยเดินลงไป
ข้างล่าง ซึ่งมีทางให้เดินลงไปได้ เราก็ถ่ายวิวถ่ายทะเล เเล้วก็มองไปรอบ ๆ ก็เห็นอะไร ๆ น้ าตาล
เหมือนหิน เราก็มองไม่ค่อยชัด เพราะสายตาที่สั้นเลยเดินไปดูใกล้ ๆ จนเห็นว่ามันไม่ใช่หิน นี่มันคือ
ลิงที่มีถุงพลาสติกติดอยู่ที่หน้าของมัน เราก็เลยเอามันขึ้นมาจากน้ าทะเลก่อน เหมือนมันพึ่งตาย 
ตัวมันยังนิ่มอยูเ่ลย เราก็เอามันมาดูว่ามันเป็นอะไร 
          เราก็ดูว่ามันเหมือนเอาหน้ามุดเข้าไปในถุง เเล้วมันเอาหน้าออกมาไม่ได้ เเล้วตกลงไป 
ในทะเล เเล้วก็จมน้ าไป เลือดออกจากจมูก เราเห็นหน้ามัน เราน้ าตาไหลเลย อันนี้ไม่ได้โกหกหรือ
พูดไม่จริงเลย พอเห็นก็รู้ได้เลยมันคงทรมานมาก ๆ เลย เราเลยไม่รู้จะช่วยยังไง เราก็เลยคิดว่า 
มันคงไม่อยากให้ศพของมันนอนเเช่อยู่ในทะเลหนาว ๆ เเบบนี้ เลยตัดสินใจพามันขึ้นมาไว้บนเกาะ 
เผื่อว่าพ่อเเมม่ัน คงตามหาลูกของมันอยู่ว่า ไปไหนเย็นเเล้ว ท าไมไม่มา เพราะมันยังเหมือนลูกลิงอยู่เลย
เราเลยอยากมาบอกเพื่อน ๆ โยนอาหารให้มันกินดีกว่า อย่าให้มันทั้งถุงเลย มันเอาหน้ามุดไป  
มันคงหิวมาก ๆ เเล้วถุงพลาสติกมันติด มันไม่มีใครช่วยมัน เเล้วมันก็อาจจะเกิดเรื่องน่าเศร้า 
เเบบน้ีอีก” 
 
 

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน ์
 (http://news.thaipbs.or.th/content/286159) 



๗/๘ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

สุดทน! คนเห็นแก่ได้สร้างรา้นอาหาร - ร้านกาแฟรุกพื้นที่ป่าชายเลน อ.แกลง จ.ระยอง  

          เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในเขตเทศบาล
ต าบลปากน้ าประแส อ.แกลง จ.ระยอง ว่า สุดทนกับพฤติกรรมของคนเห็นแก่ได้บุกรุกพื้นที่ 
ป่าชายเลน ริมถนนหน้าลานอนุสรณ์เรือหลวงประแส ม.๑ แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลฯ  
โดยพบว่า มีการปลูกสร้างร้านอาหารตามสั่ง และร้านกาแฟ รวมทั้งห้องสุขา ซึ่งถือเป็นการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งท าลายทัศนียภาพของป่าโกงกาง และป่าแสม 
          โดยชาวบ้านบอกว่า ที่ผ่านมา ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ เข้ามา 
ห้ามปรามหรือยับยั้งการบุกรุกท าลายป่าชายเลน จนท าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนเกิด
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องการข้องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่บางคน จนมีการเรียกร้องให้ 
ทางจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง 
          “การกระท าดังกล่าว สวนทางกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความส าคัญเรื่อง
การปกป้องผืนป่าและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม” 
          ทั้งนี้ ในอดีตพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้ เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่กว้างใหญ่ติดชายทะเล แต่ต่อมา
มีการขออนุญาตก่อสร้างถนนผ่านป่าชายเลนไปถึงทะเล และยังมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เข้ามาจัดท าโครงการปลูกป่าชายเลนเป็นจ านวนมาก จนท าให้สองฝั่งถนนซึ่งแต่ เดิม 
มีชาวบ้านผู้ยากไร้เข้ามาปลูกสร้างที่พักเล็ก ๆ อาศัยอยู่ก็พากันแยกย้ายหายไป 
          “เมื่อการคมนาคมดีขึ้น ก็ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเรือหลวงประแส ท า ให้ 
มีผู้มาบุกรุกป่าชายเลน ก่อสร้างร้านค้า ร้านอาหารตามสั่ง และร้านขายกาแฟบริเวณริมถนน จนท า
ให้กลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่พากันแวะจอดรถนั่งรับประทานอาหาร และกาแฟ ที่ ส าคัญ 
ยังพบว่า ก าลังจะมีการปลูกสร้างร้านค้าเพิ่มขึ้นอีกมากด้วย” ชาวบ้าน กล่าว 
           ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า หลังชาวบ้านในพื้นที่พากันร้องเรียนเรื่องดังกล่าวมากขึ้น 
ขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการดูแลพื้นที่ป่าชายเลนใน จ.ระยอง ได้ตื่นตัว และเตรียมที่จะ
น าก าลังเข้าจับกุมร้านค้าที่บุกรุกป่าชายเลน ต.ปากน้ าประแส ในเร็ว ๆ น้ี 
 
 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน ์
 (http://mgronline.com/local/detail/9620000110079) 



๘/๘ กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ตื่น! พบโลมาด าขนาดใหญ่หนา้อ่าวบางเบ้า จ.ตราด ชาวบ้านเชื่ออาจบาดเจ็บหรอืหลงฝูง 

          เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเดชาธร จันทร์อบ นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลเกาะกูด จ.ตราด ว่า เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ ชาวบ้านใน ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 
ได้พบโลมาตัวขนาดใหญ่ ว่ายน้ าวนไปมาที่บริเวณหน้าอ่าวบางเบ้า จึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้อง และชาวประมงให้น าเรือประมงขนาดเล็กออกไปตรวจสอบ โดยพบโลมาสีด า 
ขนาดใหญ่ ยาวประมาณ ๓ เมตร ว่ายน้ าวนไปมาที่บริเวณหน้าอ่าวที่ก าลังมีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ า
กันอยู่ จึงช่วยกันผลักดันให้โลมาว่ายออกไปจากอ่าวบางเบ้า แต่สุดท้ายโลมาตัวดังกล่าว ยังคงว่าย
วนเวียนอยู่บริเวณดังกล่าว โดยไม่ท าร้ายนักท่องเที่ยว และจากการสังเกต พบว่า บริเวณด้านหลัง 
มีบาดเเผล คาดว่าจะได้รับบาดเจ็บจึงว่ายน้ าเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคน ก่อนจะว่ายน้ าหายไป
ในช่วงค่ า 
          กระทั่งเมื่อเช้าที่ผ่านมา ตนเองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยชายฝั่งทะเลที่ ๑ จ.ระยอง 
ได้เดินทางลงพื้นที่อ่าวบางเบ้า และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะกูด รวมทั้งทีมกู้ภัย
เกาะกูด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งแต่ก็ยังไม่พบโลมาสดี าดังกล่าว 
          “ช่วงเช้าวันนี้ ทุกหน่วยงานได้ออกมาติดตามหาโลมาสีด าตัวนี้อีกครั้ง พร้อมแจ้งไปยัง
ชาวประมงในพื้นที่เกาะกูด และนักท่องเที่ยวไม่ให้ท าร้ายหรือเข้าใกล้โลมา แม้สภาพโดยทั่วไป 
โลมาสีด าจะไม่ท าร้ายคนก็ตาม รวมทั้งขอให้สังเกตการณ์อยู่ห่าง ๆ และขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้า
ท าการช่วยเหลือในทันที” 
          นายเดชาธร ยังบอกอีกว่า ที่ผ่านมาเกาะกูด มักจะพบฉลามวาฬว่ายน้ าเข้ามาหากินในพื้นที่
อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากมีแหล่งปะการังอยูโ่ดยรอบ และยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติค่อนข้าง
สูง แต่ไม่เคยพบโลมาสีด า จึงขอยืนยันกับชาวบ้านว่า โลมาดังกล่าว ไม่ใช่วาฬเพชฌฆาต ตามที่
ชาวบ้านในพื้นที่เกาะกูดพากันเรียกขาน จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังชาวบ้านที่พบเห็นไม่ให้ท าร้าย
โลมาตัวดังกล่าว โดยเด็ดขาด 
 
 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน ์
 (http://mgronline.com/local/detail/9620000110017) 

 


