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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

นครราชสีมา : ชาวบ้านฮือฮา เจอเห็ดประหลาด นักวิชาการชี้ เป็นเห็ดหายาก ๑ ใน ๑๐ ของโลก
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

เลย : แล้งวิกฤติ ผู้ว่าฯ เลย วอนช่วยประหยัดน้ า เราจะผ่านเร่ืองนี้ไปด้วยกัน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ รายการ

สุราษฎร์ธานี : ตื่นเต้น! “แมเ่ตา่กระ” ขึน้วางไขบ่นชายหาด “เกาะสมยุ” 
รังที่ ๑๘ (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ระนอง : ชาวระนองฮือฮา พบนากน้ าจืด พาครอบครัวออกมาจับปลากิน 
ในคลองบ้านร้ิน (ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)
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ตื่นเต้น! “แม่เต่ากระ” ขึน้วางไข่บนชายหาด “เกาะสมุย” รังที่ ๑๘

เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณชายหาดท้องหนัน หน้าโรงแรมศิลาวดี
หมู่ที่ ๔ ต. มะเร็ต อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พร้อมด้วยนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอ้าเภอเกาะสมุย และ น.ส. พิมพ์ชนก ประจ้าค่าย สัตวแพทย์หญิง
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ลงพ้ืนที่ดูหลุมไข่เต่ารังที่ ๑๘ ของเกาะสมุย 
โดยพบว่า เป็นแม่เต่ากระท่ีขึ้นมาวางไข่เม่ือเวลา ๒๑.๐๐ น. ของค่้าวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๓ โดยทีมศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ยังไม่ทราบจ้านวนไข่เต่าที่ขึ้นมาวางในครั้งนี้ ขณะที่
เจ้าหน้าที่ของโรงแรมได้ท้ารั้วไม้ไผ่กั้น ป้องกันสัตว์ อ่ืนมารบกวน จากการตรวจสอบภาพวีดีโอ
ที่บันทึกภาพการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่าตนุตัวนี้ไว้ได้ พบเป็นแม่เต่ากระขนาดใหญ่ขึ้นมาขุดหลุมวางไข่ 
จากนั้นได้ใช้ทรายบริเวณชายหาดกลบปิดหลุมเพ่ืออ้าพรางก่อนคลานกลับลงสู่ทะเล

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวด้วยความตื่นเต้นว่า ชายหาดนี้มีแม่เต่า
วางไข่แล้วถึง ๕ รัง ได้ฟักตัวเป็นลูกเต่าลงทะเล ๑ รัง ซึ่งช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เดือน ก.พ.
เป็นต้นมา ทะเลรอบเกาะสมุยมีความสงบ พบว่ามีแม่เต่าตนุและเต่ากระได้ขึ้นวางไข่บนชายหาด
ของเกาะสมุยรวมแล้วถึง ๑๘ รัง เฉพาะเดือน มิ.ย. พบแม่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ถึง ๖ รัง จึงขอขอบคุณ
ชาวเกาะสมุยที่ได้ร่วมดูแลไข่เต่าทะเลทั้งหมดเป็นอย่างดี คาดว่าแม่เต่าจะขึ้นมาวางไข่อีกแน่นอน การ
ขึ้นมาวางไข่ดังกล่าวของแม่เต่าทะเลเป็นการเพ่ิมประชากรเต่าทะเลอีกนับพันตัวให้กับทะเลอ่าวไทย

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/501938)
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แล้งวิกฤติ ผู้ว่าฯ เลย วอนช่วยประหยัดน้ า เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย รับผิดชอบในการ
ผลิตน้้าประปาเพ่ือบริการแก่ประชาชนในเขต ต. กุดป่อง เทศบาลเมืองเลย ต. นาอาน นาอ้อ นาโป่ง 
ชัยพฤกษ์ เมือง และหมู่บ้านอ่ืนๆ ในบริเวณใกล้เคียง ประมาณ ๑๙,๐๐๐ ครัวเรือน ในห้วงระยะเวลา ๒๕ ปี
ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย จะสูบน้้าดิบจากอ่างเก็บน้้าห้วยน้้าหมาน ตอนบน ต. น้้าหมาน
อ. เมืองเลย จ. เลย ซึ่งอ่างนั้นมีปริมาณความจุสุทธิ ๒๖.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร น้ามาใช้ท้าประปา วันละ 
๒๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร น้ามาเป็นน้้าดิบในการผลิตน้้าประปามาจนถึงปัจจุบันนี้

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ปัจจุบันเกิดภัยแล้งติดต่อกัน
ในห้วงปี ๖๒ - ๖๓ ท้าให้ระดับน้้าในอ่างเก็บน้้าหมาน ตอนบน ลดระดับลงเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีน้้าเพียง 
๓.๘ ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ ๑๔ % ของความจุอ่าง ผู้ประกอบการแพปลา ร้านอาหาร ต้องหยุดกิจการ 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย โครงการชลประทานเลย ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเลย บูรณาการติดตั้งเครื่องสูบน้้า เพ่ือสูบน้้าดิบจากแม่น้้าเลย ตรงริมฝั่งบ้านติดต่อ ต. นาอาน
อ. เมืองเลย จ. เลย เข้าคลองส่งน้้าของโครงการชลประทานเลย และสูบส่งต่อเป็นทอดๆ ไปยังสระเก็บน้้าดิบ
ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ได้รับงบประมาณ จ้านวน 
๓๒๕ ล้านบาท เพื่อวางระบบท่อสูบส่งน้้าขนาดใหญ่จากบ้านนาอานไปตามริมถนนมลิวรรณ ไปยังสระเก็บน้้า
ดิบของการประปา ปรับปรุงถังกรอง ปรับปรุงสระกักเก็บน้้า ขยายเขตบริการฯ ระยะเวลาด้าเนินการ ๓ ปี 
คือ ปี ๖๓ - ๖๕ เมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จจะสามารถบริการประชาชนได้เพ่ิมเป็น ๔๐,๐๐๐ ครัวเรือน

ข้อมูลล่าสุด น้้าไหลเข้าอ่างฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง มิ.ย. ๖๓ รวม ๙๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ซึ่งต่้ากว่าค่าเฉลี่ย ๙๐% (หากเป็นปีปกติ เมื่อถึงเดือน มิ.ย. ควรจะไหลเข้าเฉลี่ยแล้ว ๙,๗๙๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร และเมื่อรวมทั้งปีควรจะได้น้้าเฉลี่ย ๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี อ่างฯ ห้วยน้้าหมาน ความจุ
ปกติ ๒๖ .๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้้ า ๓ .๙ ล้านลูกบาศก์เมตร (๑๔ .๗%) ปริมาณน้้าฝน
ปี ๖๓ มีฝนตกที่อ่างฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง มิ.ย. ๖๓ รวม ๓๖๓.๙ มิลลิเมตร ซึ่งต่้ากว่าค่าเฉลี่ย ๒๕% (หาก
เป็นปีปกติ เมื่อถึงเดือน มิ.ย. ควรจะตกเฉลี่ยแล้ว ๔๘๒.๔ มิลลิเมตร และเมื่อรวมทั้งปีควรมีฝนเฉลี่ย ๑,๒๓๗ 
มิลลิเมตรต่อปี)

(มีต่อ)
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แล้งวิกฤติ ผู้ว่าฯ เลย วอนช่วยประหยัดน้ า เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน (ต่อ)

ทั้งนี้ น้้าแม่น้้าเลยปัจจุบัน ได้รับน้้ามาจากอ่างเก็บน้้าน้้าเลยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ตั้งอยู่ที่บ้านสวนปอ 
ต. แก่งศรีภูมิ อ. ภูหลวง จ. เลย ความจุสุทธิ ๓๕.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร เดิมปล่อยน้้าลงมาเพ่ือผลิต
น้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ระบบประปาหมู่บ้านริมแม่น้้าเลย รักษาระบบนิเวศน์ฯ
วันละ ๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้้าจังหวัดเลยเป็นผู้พิจารณา ปัจจุบัน
ระดับน้้าในแม่น้้าสาขาของแม่น้้าเลยเพิ่มขึ้น คงปล่อยมาวันละประมาณ ๕๐ ,๐๐๐ - ๖๐ ,๐๐๐
ลูกบาศก์เมตร หากเราไม่มีอ่างเก็บน้้าน้้าเลยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ป่านนี้ประชาชนเขตเทศบาล
เมืองเลย ใกล้เคียง และเขตปริมณฑล คงขาดแคลนน้้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคแล้วก็เป็นได้

นายชัยวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า ในช่วงนี้อยากจะให้คนเลยทุกคน ช่วยกันประหยัดน้้าให้มากที่สุด เท่าที่
เราจะท้าได้ ให้น้าน้้ามาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เพราะยังไม่แน่นอนในเรื่องที่จะมีน้้า หรือฝนตกลงอ่างเก็บน้้า
ทั้ง ๒ อ่างนั้นมากน้อยแค่ไหน ช่วยกันใช้น้้าทุกหยดให้มีคุณค่า แล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/197318)
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ชาวระนองฮือฮา พบนากน้ าจืด พาครอบครัวออกมาจับปลากิน ในคลองบ้านร้ิน

เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณใต้เชิงสะพานคลองบางริ้น ริมถนนเพชรเกษม
หมู่ที่ ๑ ต. บางริ้น อ. เมืองระนอง จ. ระนอง ใกล้สถานีสูบน้้าดิบท้าน้้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดระนอง พบนากน้้าจืดออกมาปรากฏตัวในขณะฝนตก จับปลาในคลองกินกัน จ้านวน ๒ ฝูง รวมจ้านวน
ประชากรนากน้้าจืดร่วม ๒๐ ตัว นายภามิน โชตินันท์ อายุ ๔๑ ปี ได้ชี้ตรงจุดที่นากมาปรากฏตัวใต้สะพาน
พบฝูงครอบครัวนาก จ้านวน ๑๐ ตัว ออกมาคอยดักต้อนจับปลาบริเวณวังน้้าติดกับพงหญ้าริมตลิ่ง โดยบางตัว
โผล่ขึ้นมาดูคนที่คอยยืนดู บางตัวก็ด้าผลุดด้าโผล่ และกระโดดจับปลาที่กระโจนขึ้นเหนือน้้าสลับกันไป ตัวไหน
จับปลาได้ก็คาบไว้ด้วยปาก ก่อนเคี้ยวกินปลาทันที เป็นเวลานานร่วม ๑๐ นาที หลังจากอ่ิมหน้าส้าราญกัน
ทุกตัว นากน้้าจืดตัวผู้น้าของจ่าฝูงก็จะว่ายทวนน้้ากลับขึ้นไปในคลองเวิ้งน้้าด้านบน และไม่ลืมที่จะคาบปลาตัว
ใหญ่ ความยาวเกือบ ๑ ฟุต กลับไปด้วย ซึ่งชาวบ้านได้อยู่ในระยะห่างกว่า ๒๐ เมตร เพื่อไม่ไปรบกวน

ด้านนางอรสา บุญปองหา อายุ ๕๓ ปี แม่ค้าร้านอาหารตามสั่ง จุดที่ยืนชมวิวนากน้้าจืด กล่าวว่า ฝูงนาก 
จะอาศัยอยู่ตามคลองน้้าแถบนี้ เช้าๆ ประมาณตีห้าก็ออกมากันแล้ว เย็นๆ ก็สี่ห้าโมงก็จะมากันอีกรอบ ถ้า
วันไหนฝนตกช่วงบ่าย ก็จะมาคอยดักจับปลาบริเวณวังน้้า เพ่ือต้อนปลาทานกัน ฝูงที่เห็นจะมีลูกๆ เยอะและ
น่ารักด้วย หากรวม ๒ ฝูงแล้ว จ้านวนนับได้ประมาณ ๒๐ ตัว พร้อมกล่าวเสริมว่า การพบนากน้้าจืด
ในคลองตามธรรมชาติ บ่งบอกว่า จ. ระนอง เป็นพ้ืนที่ที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และฝากทุกๆ คนว่า เรามาดู
มาชมกันได้  แต่อย่าท้าร้ายนาก ช่วยกันอนุรักษ์นากไว้ เพราะอีกหน่อยอาจจะไม่เห็น รุ่นเรายัง เห็น
แต่รุ่นต่อๆ ไป เช่น รุ่นลูกรุ่นหลานเราอาจจะไม่มีแล้ว วอนให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ไว้ สัตว์พวกนี้เป็นสัตว์
ในธรรมชาติ มันยังช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศ แหล่งที่นากอยู่กันแบบไหน เรามาช่วยกันอนุรักษ์ รักษาสัตว์ชนิดนี้
ไว้ ดูแลรักษาใหดี้ โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งไปจับนากออกมา

(มีต่อ)
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ชาวระนองฮือฮา พบนากน้ าจืด พาครอบครัวออกมาจับปลากิน ในคลองบ้านริ้น (ต่อ)

ส้าหรับข้อมูลการส้ารวจของหน่วยงานอนุรักษ์ก่อนหน้านี้ ทั้งสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทย องค์กรทราฟฟิก ที่ร่วมกันมอนิเตอร์การค้าขายสัตว์ป่าออนไลน์ พบว่า นากเป็นหนึ่ง
ในชนิดสัตว์ป่าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ซื้อขายสัตว์ป่าออนไลน์ และน่าเป็นห่วงว่าคนไม่รับรู้ ว่า
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ที่ส้าคัญเราไม่รู้ว่านากถูกจับมาจากที่ไหนบ้าง ซึ่งการจับนากมาจากระบบนิเวศ 
เหมือนกับการจับเสือออกจากป่า มันจะกลายเป็นว่าไม่มีสัตว์ผู้ล่าที่จะคอยท้าหน้าที่ควบคุมสมดุล หรือ
จัดการประชากรในระดับรองลงมาของระบบนิเวศ และมีการท้าให้นาก ดูเป็นสัตว์น่ารักที่น่าเลี้ยง เพราะ
เป็นนิสัยตามธรรมชาติที่นากจะมีความอยากรู้ อยากเห็น ว่องไว ตื่นตัว ตลอดเวลา และเรียนรู้
ได้อย่างรวดเร็วด้วย เป็นสัตว์ที่ฉลาด เลยกลายเป็นสร้างความเข้าใจที่ผิดว่ามันน่ารัก และน้ามา
เป็นสัตว์เลี้ยงได้ ความจริงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายสัตว์ป่าคุ้มครอง การน้าสัตว์ป่า
มาเลี้ยง เป็นการท้าร้ายธรรมชาติโดยไมจ่้าเป็น

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์
(https://www.komchadluek.net/news/local/435404?utm_source=category

&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=section_regional)
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ชาวบ้านฮือฮา เจอเห็ดประหลาด นักวิชาการชี้ เป็นเห็ดหายาก ๑ ใน ๑๐ ของโลก

เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านพบเห็ดประหลาด ขึ้นอยู่ในพื้นที่ บ้านเลขที่ ๘๙๙ 
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบอน ต. นากลาง อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา โดยนางฐิตารีย์ พงศ์วิวัฒนา เจ้าของบ้าน
พาไปดูบริเวณสวนหลังบ้าน พบว่า มีเห็ดลักษณะคล้ายดาว ออกตามดินใต้ต้นไม้อยู่เกือบ ๓๐ ดอก

นางฐิตารีย์ กล่าวว่า เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ตนได้รดน้้าต้นไม้สวนหลังบ้าน และได้สังเกตเห็นเห็ด เข้าใจ
ว่าเป็นเห็ดเผาะธรรมดา จนเมื่อเช้าที่ผ่านมา สังเกตเห็นเห็ดบานออกเป็นแฉกรูปดาว เลยสอบถามเพ่ือน
และได้หาข้อมูลจากกูเก้ิล จึงทราบว่าเป็นเห็ดดาวดินที่หาดูได้ยากเป็น ๑ ใน ๑๐ ของโลกที่จะพบเจอ เพ่ือให้
แน่ใจอีกครั้ง ตนจึงได้ส่งรูปภาพไปให้นายรุ่งเพชร ปัญญาวุฒิ นักอนุกรมวิธานพืช ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
คลองไผ่ อ. สีคิ้ว ดูอีกครั้ง ซึ่งก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นเห็ดหายาก ชื่อเห็ดดาวดินจริง ส่วนมากพบตามพ้ืนที่ป่า
ทั่วไปตามทวีปอเมริกาเหนือ และที่ประเทศไทยก็มีน้อยมาก ซึ่งที่ผ่านมาในประเทศไทยพบที่ป่าชุมชน
บ้านเขาโล้น หมู่ที่ ๖ บ้านเขาโล้น ต. เขาเจ็ดลูก อ. ทับคล้อ จ. พิจิตร โดยมีลักษณะเหมือนกัน รูปร่างดอก
เห็ดระยะแรก ดอกจะกลมขนาดเล็ก ๓ - ๕ เซนติเมตร มีสีเทาด้าคล้ายกับเห็ดเผาะ แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะ
หนึ่งเปลือกนอกเขตจะบานออก มีลักษณะเป็นแฉก ๖ - ๗ แฉก ตรงกลางก็ยังเป็นก้อนกลมลักษณะคล้าย
ดาวสวยงามสะดุดตาส้าหรับผู้ที่พบเห็น

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_4399877)


