
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

ตาก : โผล่ให้เห็นแล้ว! “พิศวงตานกฮูก” พรรณไม้คล้ายนกฮูก ท่ีอุ้มผาง
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

ตรัง : ชื่นชม! ชาวบ้านเกาะลิบง ช่วยพะยูนเกยต้ืนกลับคืนสู่ทะเล 
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

กระบี่ : ฝนถล่มกระบี่ กว่า ๓ ชั่วโมง น้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
ประชาชนเขาคราม    (ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชื่นชม! ชาวบ้านเกาะลิบง ช่วยพะยูนเกยตื้นกลับคืนสู่ทะเล

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ. ตรัง มีการแชร์คลิปและกล่าวชื่นชมพฤติกรรม
ของชาวบ้าน หมู่ที่ ๑ ต. เกาะลิบง อ. กันตัง จ. ตรัง กันเป็นอย่างมาก หลังช่วยชีวิตพะยูน เพศเมีย
ตัวโตเต็มวัย อ้วนท้วนสมบูรณ์ ยาว ๑๘๐ เซนติเมตร น้้าหนักประมาณ ๒๐๐ กิโลกรัม นอนเกยตื้น
อยู่บนชายหาดแหลมโต๊ะ ไปไหนไม่ได้ สภาพน้้าตาไหลนองออกมาจาก ๒ ตา จึงไปตรวจสอบ
คลิปดังกล่าว เป็นชาวบ้านไม่ต่้ากว่า ๑๐ คน พยายามใช้ผ้าขาวม้าช่วยพะยูนที่นอนเกยตื้นอยู่บน
หาดทรายห่างทะเลประมาณ ๑๐๐ เมตร โดยพยายามยกร่างพะยูนมาปล่อยในทะเล แต่เป็นไปด้วย
ความยากล้าบาก เนื่องจากพะยูนพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอด แต่สุดท้ายก็สามารถน้าไปปล่อยคืน
สู่ท้องทะเลได้ ท่ามกลางความดีใจของชาวบ้าน

สอบถามนายอับดุลรอหีม ขุนรักษา ก้านันต้าบลเกาะลิบง เล่าให้ฟังว่า เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าวันที่ 
๑๗ ต.ค. ขณะตนนั่งกินกาแฟอยู่ที่ร้านละแวกดังกล่าว ได้มีลูกบ้านวางอวนดักปลาโทรศัพท์มาหา
บอกว่า พบพะยูนนอนเกยตื้นอยู่บนชายหาดห่างจากน้้าทะเลประมาณ ๑๐๐ เมตร จึงประสานให้
ชาวบ้านใกล้เคียงรีบเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบพะยูนตัวดังกล่าวนอนแน่นิ่ง มีน้้าตาไหลพราก
ออกมาจากดวงตาทั้งสองดวง และยังมีชีวิตอยู่ แต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่าเกยตื้นอยู่บนบกนานเท่าไรแล้ว 
จึงไม่สามารถหาอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ทันเกรงจะเป็นอันตรายต่อพะยูน จึงได้ใช้ผ้าขาวม้าของแต่ละคน
มาสอดใต้ตัวพะยูน แล้วช่วยกันยกไปปล่อยทะเล แต่ก็ล้าบากเพราะพะยูนคงกลัว ได้พยายามดิ้นหนี
แตสุ่ดท้ายก็สามารถช่วยเหลือปล่อยกลับสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย เบื้องต้นคาดว่า น่าจะว่ายน้้าเข้ามา
หาอาหารในช่วงน้้าลงแล้วกลับออกไปไม่ทัน

(มีต่อ)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชื่นชม! ชาวบ้านเกาะลิบง ช่วยพะยูนเกยตื้นกลับคืนสู่ทะเล (ต่อ)

นายอับดุลรอหีม กล่าวอีกว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนัก แต่ก็มีให้เห็นบ้าง
ซึ่งหากมีชาวบ้านหรือใครพบเจอพะยูนเกยตื้น อยากให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้เคียงให้เร็วที่สุด 
เพราะพะยูนไม่สามารถตะเกียกตะกายลงน้้าทะเลเองได้อย่างแน่นอน หากไม่รีบช่วยเหลือมีโอกาสสูง
ที่จะเกยตื้นตายได้ เพราะกว่าน้้าจะขึ้นอีกครั้งใช้เวลานาน ประกอบกับมีแสงแดดเผา แต่โดยส่วนใหญ่
เมื่อพะยูนเกยตื้น ชาวบ้านจะพบเห็นและช่วยเหลือเป็นประจ้า เพราะช่วงเวลาน้้าลงชาวบ้าน
จะออกไปหาปลาหาหอยบริเวณชายหาด ก็จะเป็นที่รู้กันว่าต้องโทรศัพท์หาผู้น้าชุมชน เพ่ือช่วยเหลือ 
และท่ีผ่านมาสามารถช่วยให้รอดปลอดภัยได้ทุกครั้ง เพราะชาวบ้านรู้ว่าพะยูนเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ จึง
ร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์พะยูนมาโดยตลอด อีกท้ังถือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับเกาะลิบงมาอย่างช้านาน

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/801766)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝนถล่มกระบี่ กว่า ๓ ชั่วโมง น้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเขาคราม

เมื่อวันที่  ๑๘ ต .ค .  ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า หลังฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า
๓ ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดน้้าป่าจากภูเขาไหลหลาก เข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ ๑
ต. เขาคราม อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ ชาวบ้านต้องเก็บทรัพย์สินไปไว้ที่สูงเพ่ือความปลอดภัย โดยเฉพาะ
ชุมชนบริเวณใกล้สนามฟุตบอลช่องเขา ถนนสายวังน้้าเขียว - ช่องเขา น้้าป่าได้หลากท่วมถนน ระดับน้้าสูง
๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร และไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมถนน ๒ - ๓ หลัง หลังฝนหยุดตก ระดับน้้า
เริ่มลดลง เบื้องต้นผู้น้าชุมชนลงพื้นที่ส้ารวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

ขณะที่ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ยังคงประกาศเตือนอย่างต่อเนื่อง ว่าคลื่นลมในทะเล
อันดามันยังคงมีก้าลังแรง และมฝีนฟ้าคะนอง บริเวณชายฝั่งมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัย
บริเวณชายฝั่งทะเล ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็ก
ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ ส่วนประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงทั้ง ๘ อ้าเภอ ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้้า
ท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และดินถล่มในระยะนี้

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/209601)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โผล่ให้เห็นแล้ว! “พิศวงตานกฮูก” พรรณไม้คล้ายนกฮูก ที่อุ้มผาง

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางได้โพสต์ภาพ
พรรณไม้ชนิดใหม่ ชื่อว่า “พิศวงตานกฮูก” หรืออีกชื่อคือ "พิศวงไทยทอง" ซึ่งให้เกียรติแก่ รศ.ดร. อบฉันท์ 
ไทยทอง และ ดร. กนกอร ศรีม่วง ผู้ค้นพบ เมื่อปีที่ผ่านมา บนดอยหัวหมด อ. อุ้มผาง จ. ตาก โดยระบุว่า
มหัศจรรย์อุ้มผาง ... มหัศจรรย์พิศวงตานกฮูก พืชพันธุ์ใหม่ของโลกบนดอยหัวหมด แหล่งท่องเที่ยว แหล่ง
เรียนรู้ และแหล่งศึกษาธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง นอกจากความยิ่งใหญ่ของ
น้้าตกทีลอซูแล้ว อุ้มผางยังมีความยิ่งใหญ่อีกมากมาย เช่น สายน้้า พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า และมรดกโลกทาง
ธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวร 

สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อธิบายถึงพรรณไม้ “พิศวงตานกฮูก” ว่า มีรูปร่างหน้าตา
ละม้ายคล้ายนกฮูกมาก จัดอยู่ในกลุ่ม “พืชล้มลุกอาศัยรา” ดอกบานช่วงปลายฤดูฝน มักขึ้นอยู่บนภูเขา
หินปูน มีขนาดเล็กมาก ต้องคอยสังเกตให้ดี จะอยู่ใต้ใบไม้ต่างๆ เล็กเทียบเท่ากับเม็ดถั่วเขียวเท่านั้น ปัจจุบัน
คงมีรายงานการพบเฉพาะที่ อ.อุ้มผาง แห่งเดียวเท่านั้น ทุกคนสามารถเดินทางเข้าไปค้นหา และดูได้ด้วย
ตัวเอง โดยเริ่มเดินทางออกจาก อ. อุ้มผาง แล้วไปต่อกันที่ดอยหัวหมด สถานที่ชมทะเลหมอกและ
พระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวดีอยูแ่ล้ว

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000106031)


