
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

นครราชสีมา : ดินหน้าผาแนวภูเขาวังน  าเขียวพังถล่มกว่า ๑๐ จุด
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

ตรัง : พะยูนหลงฝูงลอยตาย
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)

ตรัง : ยกย่องหนุ่มนักท่องเที่ยวช่วยโลมาเกยตื นที่เกาะสุกร จนว่ายน  า
กลับสู่ท้องทะเลไดส้ าเร็จ  (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

พะยูนหลงฝูงลอยตาย

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกชัย ช่วยแป้น ต้าแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ 
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล (กระบี่) พร้อมพวกรวม ๕ นาย ได้รับแจ้งจากนายอนุวัฒน์
ตีกาสม อายุ ๒๐ ปี อยูบ่้านเลขที่ ๑๑/๑ หมู่ที่ ๒ ต. หาดส้าราญ อ. หาดส้าราญ จ. ตรัง ว่าพบพะยูน
ลอยตายอยู่บริเวณทิศใต้ของเกาะเหลาเหลียง อ. กันตัง รอยต่อ อ. หาดส้าราญ จ. ตรัง เมื่อเจ้าหน้าที่
ไปถึงพบว่าเป็นพะยูนเพศเมีย ความยาว ๒.๕๐ เมตร น้้าหนัก ๒๐๐ กิโลกรัม อายุประมาณ ๑๐ ปี 
เบื้องต้นไม่พบบาดแผลใดๆ นอกจากรอยกัดแทะของสัตว์ทะเลบริเวณส่วนหัวและครีบ เจ้าหน้าที่จึงให้
ชาวประมงพื้นบ้านบรรทุกใส่เรือหางยาว และน้าไปข้ึนที่ท่าเทียบเรือบ้านปากปรน อ. หาดส้าราญ
จ. ตรัง ก่อนส่งต่อให้กับทีมสัตวแพทย์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง 
อ. สิเกา จ. ตรัง มารับซากพะยูนไปผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการตายต่อไป โดยเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า 
พะยูนตัวนี้น่าจะออกหากินหญ้าทะเลไกลจากพื้นที่ เ ดิมคือที่บริเวณเกาะลิบง ต.  เกาะลิบง
อ. กันตัง จ. ตรัง ซึ่งปัจจุบันถูกตะกอนดินทับถมหญ้าทะเล แหล่งอาหารของพะยูนนับพันไร่ให้ตายลง 
ท้าให้พะยูนต้องออกหากินไกลจากพื้นที่เดิม และอาจเป็นสาเหตุให้พะยูนพลัดหลงกับฝูงหรือเกยตื้น 
จนตายลงในที่สุด นับเป็นพะยูนตัวที่ ๒ ที่ตายในปี ๖๓

ท่ีมา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378804951?utm_source=
category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ยกย่องหนุ่มนักท่องเที่ยวช่วยโลมาเกยตื นที่เกาะสุกร จนว่ายน  ากลับสู่ท้องทะเลไดส้ าเร็จ

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเสริมวิทย์ มเุส็มสะเดา หรือ “บังหนึ่ง” อายุ ๓๖ ปี 
ชาว ต. สะเดา อ. สะเดา จ. สงขลา ได้โพสต์คลิปลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว วินาทีที่ตนเองก้าลังว่ิงลงไปบริเวณ
ชายหาด หน้าญาตา สปา แอนด์ รีสอร์ต ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านเสียมไหม บนเกาะสุกร หรือเกาะ
หมู อ. ปะเหลียน แหล่งท่องเที่ยวช่ือดังของ จ. ตรัง ขณะที่ได้เร่งท้าการช่วยชีวิตของโลมาสีชมพู หรือ
โลมาปากขวดตัวหนึ่ง ขนาดยาวประมาณ ๓ เมตร และหนักประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัม ซึ่งก้าลังเกยต้ืน
อยู่บริเวณหาดทราย และพยายามดิ้นรนอย่างสุดชีวิต เพื่อพาร่างกลับคืนสู่ท้องทะเลอันดามัน จนท้าให้
เนื้อตัวมีบาดแผลถลอกไปทั่ว เนื่องจากโดนเปลือกหอยบาด บังหนึ่งได้พยายามใช้มือผลักดันร่างของ
โลมาตัวนี้ให้กลับคืนลงสู่ท้องทะเลอย่างทุลักทุเล เพราะมีขนาดตัวค่อนข้างใหญ่ และลงมือช่วยชีวิตเพียง
คนเดียว จึงต้องใช้เวลาอยู่ประมาณ ๕ นาที กว่าที่จะสามารถผลักร่างของโลมาตัวนี้ให้กลับลงสูท่้องทะเล
ได้ส้าเร็จ โดยมีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์มาตะโกนบอกให้ก้าลังใจ และถ่ายคลิปวินาทีดังกล่าวเอาไว้
ซึ่งหลังจากโลมาตัวดังกล่าวว่ายน้้ากลับรวมฝูง และปลอดภัยดีแล้ว มันก็ได้ตีหาง ๒ ครั้ง เสมือนเป็นการ
ขอบคุณผู้ที่ได้ท้าการช่วยชีวิตให้รอดจากการเกยตื้นในครั้งนี้ และหลังจากมีการน้าคลิปไปโพสต์ลงบน
โซเชียล ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาช่ืนชมหนุ่มชาวสะเดารายนี้กันเป็นจ้านวนมาก

บังหนึ่ง กล่าวว่า ตนเองเดินทางมาเที่ยวเกาะสุกรกับกลุ่มเพื่อนๆ และก่อนหน้านั้นได้ถ่ายคลิป
โลมาตัวนี้ ขณะก้าลังเล่นน้้าอย่างสนุกสนานอยู่กับฝูงรวม ๓ ตัว โดยไม่นึกว่าถัดมาอีกวัน กลับต้องมาเจอ
โลมาตัวดังกล่าวเกยตื้นอยู่ ซึ่งจังหวะนั้นมีแค่ชาวประมงพื้นบ้านที่เป็นผู้หญิงเพียงคนเดียว และก้าลังอยู่
ในอาการตกใจ ท้าอะไรไม่ถูก ตนเองจึงตัดสินใจรีบลงไปช่วยโลมาตัวนี้ในทันที เพราะมันเกยตื้นมาพัก
หนึ่งแล้ว และท้ายสุดก็ช่วยชีวิตได้ส้าเร็จ จึงรู้สึกดีใจมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่มาเที่ยวทะเลตรัง และได้
พบเห็นโลมาแบบตัวเป็นๆ ซึ่งที่บ้านเกิดของตัวเองที่ อ. สะเดา จ. สงขลา จะเคยพบเห็นสัตว์ที่อยู่
ริมทะเลกแ็ค่เพียงนกเงือกเท่านั้น

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000115515)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ดินหน้าผาแนวภูเขาวังน  าเขียวพังถล่มกว่า ๑๐ จุด

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าทีอุ่ทยานแห่งชาติทับลาน พร้อมด้วยผู้น้าท้องถ่ิน 
หน่วยกู้ภัยฮุก ๓๑ ลงพื้นที่บริเวณบ้านมั่นคง หมู่ที่ ๔ และ ๙ ต. ไทยสามัคคี อ. วังน้้าเขียว จ. นครราชสีมา 
หลังเกิดเหตุแนวดินหน้าผาภูเขาสไลด์ตัวพังลงมาด้านล่างกว่า ๑๐ จุด บริเวณทิศตะวันออกของแนวภูเขา 
ห่างจากบ้านของชาวบ้านประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ เมตร เป็นที่ต้ังของ ๒ หมู่บ้าน รวมกว่า ๑๕๐ หลังคา
เรือน ชาวบ้านแจ้งว่า แนวดินหน้าผาพังถล่มลงมาอย่างต่อเนื่อง เกิดเสียงดังสนั่น และเมื่อสัปดาห์
ที่ผ่านมา หลังเกิดฝนตกหนักมีน้้าป่าหลากท่วมพื้นที่แนวเชิงเขา ต. ไทยสามัคคี แล้วเกิดดินหน้าผาสไลด์ตัว
พังลงมาอีกหลายจุด และพังลงมาอย่างต่อเนื่อง จนชาวบ้านหว่ันเกรงจะไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะหากมีฝน
ตกหนัก อาจเกิดอันตรายรุนแรง พร้อมแจ้งเตือนให้ชาวบ้านระมัดระวัง เฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนตกอย่าง
ใกล้ชิด และเตรียมพร้อมอพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัย หากมีเหตุฉุกเฉิน

นายสมบูรณ์ สิงกิ่ง นายก อบต. ไทยสามัคคี เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกในรอบ ๔๐ ปี ที่เกิดดินภูเขา
สไลด์ เนื่องจากตลอดทั้งเดือนที่ผา่นมามฝีนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ดินแนวภูเขาอิ่มน้้าจนเกิดการสไลด์
ตัวพังลงมา ซึ่งได้เตรียมพร้อมหน่วยกู้ภัยและอุปกรณ์กู้ชีพ ผู้น้าหมู่บ้าน พร้อมอพยพชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุด
เสี่ยงออกจากพื้นที่ หากมีฝนตกลงมาซ้้าอีก

ท่ีมา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-579633)


