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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๔ รายการ

สุราษฏร์ธานี : ชาวประมงดอนสักต่ืนเต้นเจอฉลามวาฬตัวใหญ่คร้ังแรก
(ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)

ชุมพร : สลด! พบซากเต่าตนุลอยเกยตื้นหาดทุ่งวัวแล่น
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

เลย : ระบบนิเวศภูกระดึงฟ้ืนคืน หญ้าเขียวขจีหลังถูกไฟป่าเผาผลาญ 
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

เพชรบูรณ์ : ฝูงสัตว์ป่าออกมาให้ยลโฉมที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
(ข้อมูล : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)
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สลด! พบซากเต่าตนุลอยเกยตื้นหาดทุง่วัวแล่น

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบซากเต่าทะเลลอยขึ้นมาเกยอยู่บนชายหาดทุ่งวัวแล่น หมู่ ๘ 
ต. สะพลี อ. ปะทิว จ. ชุมพร ซึ่งเป็นชายหาดชื่อดังของ จ. ชุมพร พร้อมแจ้งประสานไปทางศูนย์วิจัยทางทะเล
และชายฝั่งจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบพบว่า เป็นเต่าตนุเพศเมีย ยาวประมาณ ๑.๒๐ ม. 
น้้าหนักประมาณ ๖๐ – ๗๐ กก. สภาพเน่าเปื่อย สันนิษฐานว่า เสียชีวิตมาไม่ต่้ากว่า ๑๐ วัน ในกระเพาะอาหาร
พบเศษเชือกขนาดเล็ก มีชิปจากประเทศมาเลเซียฝังติดอยู่ สาเหตุการตายยังไม่สามารถตรวจสอบได้แน่ชัด 
จึงฝังซากเพ่ือป้องกันเชื้อโรคและกลิ่นที่อาจจะรบกวนนักท่องเที่ยวต่อไป

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/190594)
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ระบบนิเวศภูกระดึงฟื้นคืน หญ้าเขียวขจีหลังถูกไฟป่าเผาผลาญ

เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเกิดไฟป่าบนยอดภูกระดึง
ไหม้ไปกว่า ๓,๔๐๐ ไร่ ในช่วงกลางเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ไฟป่าบนภูกระดึงสงบลง ผืนหญ้าสีเขียวเริ่มกลับมา
ให้เห็นหลังฝนตก อันเป็นผลมาจากพายุฤดูร้อนในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงติดต่อกัน ๑ – ๒ วัน ท้าให้หญ้า
อ่อนและต้นไม้ขนาดเล็กที่ถูกไฟป่าไหม้ เริ่มแตกใบอ่อนขึ้น สร้างความชุ่มฉ่้าให้ระบบนิเวศฟ้ืนขึ้นมาบนอุทยาน
แห่งชาติภูกระดึงอีกครั้ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกล่าวว่า เห็นมีหญ้าและต้นไม้ขนาดเล็กที่ถูกไฟป่าไหม้ 
หลังฝนตกลงมา เริ่มแทงหน่อสีเขียวขึ้นมา ซึ่งคาดว่าอีกประมาณ ๑ – ๒ อาทิตย์ ก็จะได้เห็นทุ่งหญ้าสีเขียวขึ้น
ใหม่เพ่ิมขึ้น ต้นไม้ขนาดเล็กที่ยังไม่ตายก็จะแทงหน่อสีเขียวกลับคืนมาอีกครั้ง ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีให้แก่อุทยาน
แห่งชาติภูกระดึง

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/190574)
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ชาวประมงดอนสักตื่นเต้นเจอฉลามวาฬตัวใหญ่คร้ังแรกในชีวิต

เมื่อวันที่  ๑ พ.ค.  ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า ชาวประมงพ้ืนบ้าน อ.  ดอนสัก จ .  สุราษฎร์ธานี 
พบปลาฉลามวาฬตัวใหญ่ว่ายตามเรือ และมาเล่นอยู่บริเวณข้างเรือในทะเลอ่าวบ้านดอน ช่วงรอยต่อระหว่าง 
อ. ดอนสัก กับ ต. พุมเรียง อ. ไชยา โดยมีปลาฉลามหูด้า หรือฉลามครีบด้า และปลาช่อนทะเลหลายตัวว่ายเคียง
ข้างตามปลาฉลามวาฬ จึงได้น้าโทรศัพท์มาถ่ายคลิปไว้ นายณัฐพงษ์ พรหมวิเชียร อายุ ๒๗ ปี ชาว อ. ดอนสัก
เล่าว่า นายด้า เพ่ือนชาวประมงพ้ืนบ้านเป็นผู้บันทึกภาพปลาฉลามวาฬ ได้ออกเรือหาปลาเมื่อเวลาประมาณ
๐๘.๓๐ น. วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓ ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้พบปลาฉวามวาฬว่ายตามเรือด้วยความตื่นเต้นมาก 
และมาเล่นอยู่บริเวณข้างเรือ ซึ่งอาจเป็นเพราะช่วงนี้ไม่มีการเดินเรือต่างๆ ท้าให้ธรรมชาติกลับมาสมบูรณ์จนพบ
สัตว์น้้าหายาก อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีผู้เคยพบฉลามวาฬ ๒ ตัว แต่ครั้งนี้เจอตัวเดียว มีปลาฉลามหูด้าว่าย
ตามหลายตัว ปกติปลาฉวามวาฬและปลาฉลามหูด้า มีแหล่งอาศัยและหากินอยู่แถบเกาะเต่า อ . เกาะพะงัน 
แต่คาดว่า ทะเลสงบและไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยว หรือการท้าประมงลดลงจากสถานการณ์โรคโควิด 
ท้าให้ปลาฉลามวาฬ และปลาฉลามหูด้าออกมาท่องเที่ยวหากินไกลร่วม ๑๐๐ กม.

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์
(https://komchadluek.net/news/local/429356)
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ฝูงสัตว์ป่าออกมาให้ยลโฉมที่อุทยานแห่งชาติทุง่แสลงหลวง

เมื่อวันที่  ๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทูร เดชประมวลพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ (พิษณุโลก) เปิดเผยว่า หลังมีค้าสั่งปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 
ถือเป็นครั้งแรกที่ป่ารอบๆ ทุ่งแสลงหลวงไม่มีใครรบกวน ธรรมชาติได้ฟ้ืนฟูตัวเอง ผืนป่าและทุ่งหญ้า
ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยและเป็นแหล่งอาหารที่ส้าคัญของสรรพสัตว์น้อยใหญ่ในอาณาเขตของผืนป่า
นามว่า ทุ่งแสลงหลวง ในช่วงที่ปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เกิดการฟ้ืน ตัวของ
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ได้แก่ กระทิง หมี กวาง สุนัขจิ้งจอก เก้งหม้อ เม่น และหมูป่า ทั้งนี้ การปิดอุทยานฯ
ไป ๑ เดือนเศษ พบว่า สัตว์ป่าใช้ชีวิตตามธรรมชาติด้วยการออกหากิน โดยเฉพาะครอบครัวหมูป่าที่มีลูกน้อย
ออกมาวิ่งเล่นเป็นจ้านวนมากบริเวณทุ่งโล่งใกล้แหล่งน้้า เนื่องจากไม่มีกลิ่นและเสียงของมนุษย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้ง
กล้องดักถ่ายภาพ สามารถบันทึกภาพสัตว์ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน จุดที่พบสัตว์ครั้งนี้อยู่บริเวณทุ่ง
นางพญา ต. หนองแม่นา อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ อยู่ไม่ห่างจากทุ่งหญ้าสะวันนามากนัก ซึ่งเป็นเส้นทางไปหน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ๘ (หนองแม่นา) อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
(https://bangkokbiznews.com/news/detail/878694)


