กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๑/๙

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
พะเยา : ตะลึงกันทังหมู่บ้าน เจอโคตรเห็ดยักษ์กลางสวนลาไย
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)
นครราชสีมา : โคราชเร่งขุดเปิดทางนาไหลแก้ภัยแล้งที่โนนสูง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)
ลพบุรี : พายุถล่มเมืองลพบุรี ทาบ้านพัง เสาไฟฟ้าหักโค่น
(ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์)

นครราชสีมา : อุทยานในวันที่ไม่มีใครมาเที่ยว พบ “หมีหมา” เดินข้ามถนนที่เขาใหญ่
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ระยอง : พบ “พะยูน” ว่ายนาหน้าหาดสวนสน หลังมีรายงานไม่พบมานาน
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๔ รายการ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย

กระบี่ : ชื่นชมไต้ก๋งเรือกระบี่ปล่อยฉลามวาฬยาวกว่า 7 เมตร ติดอวน
คืนสู่ทะเล (ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

มรดกโลก
EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม๒๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๕ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๑ ข่าว

๒/๙

พบ “พะยูน” ว่ายนาหน้าหาดสวนสน หลังมีรายงานไม่พบมานาน

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประพันธ์ ทองนาค (บุญทิ้ง) เจ้าของผู้ประกอบการเรือ
ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จ. ระยอง ได้พบเห็นและบันทึกภาพพะยูนที่หากินบริเวณหน้าหาดสวนสน เกาะเสม็ด
ใกล้ เขื่อนกัน คลื่ น ท่าเรื อบ้ านเพ จ. ระยอง โดยยื นยันว่าพบเห็ นพะยูนแม่ลู ก รวม ๒ ตัว หลั ง ได้รับ แจ้ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายงฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ศวทอ.) จึงขอสนับสนุนการบิน
โดรนส้ารวจพะยูนจากส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ ซึ่งจากการบินโดรนส้ารวจครั้งนี้ ยังไม่
พบเห็นพะยูน และจะติดตามข้อมูลการด้ารงชีวิตของพะยูนในบริเวณนี้ต่อไป การพบเห็นพะยูนครั้งนี้ เป็นผล
มาจากความอุ ดมสมบู ร ณ์ ของทรั พ ยากรหญ้า ทะเล ซึ่ง เกิด จากการที่ป ริม าณนั กท่ อ งเที่ย วทางทะเล ใน
จ. ระยอง ลดน้อยลง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ท้าให้หญ้าทะเลฟื้นตัวเพิ่มขึ้น

ที่มา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378774430)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๓/๙

ตะลึงกันทังหมูบ่ ้าน เจอโคตรเห็ดยักษ์กลางสวนลาไย

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยส้าย ต. ภูซาง อ. ภูซาง
จ. พะเยา มีชาวบ้านแตกตื่นแห่มาดู “เห็ดยักษ์” เป็นจ้านวนมาก หลังเจ้าของบ้านพบเห็ดยักษ์ดอกนี้ จึงรุด
ไปตรวจสอบ พบนายเดญ สุบานงาม อายุ ๖๐ ปี เจ้าของบ้านโชว์เห็ดขนาดใหญ่ โดยมีขนาด ความกว้าง
ที่ ๔๕ ซม. ความสูงอยู่ที่ ๔๐ ซม. รอบโคนเห็ดวัดได้ที่ ๒๐ ซม. และมีน้าหนักถึง ๕.๕ กก. นายเดญเปิดเผย
ว่า เมื่อเช้าวันที่ ๒ พ.ค. ได้ไปตัดหญ้าที่สวนล้าไยของตนเอง เมื่อไปถึงก็ท้าการเดินส้ารวจก่อนที่จะท้าการตัด
หญ้า แต่จู่ๆ กลับได้พบเห็ดดอกหนึ่งที่ผุดขึ้นกลางสวนใกล้ๆ ร่องน้้าของตนเอง และมีใบไม้ใบหญ้าปกคลุม
ซึง่ ลักษณะไม่เหมือนกับเห็ดทั่วไป เพราะมีขนาดใหญ่มาก ตั้งแต่เกิดมาจนอายุได้ ๖๐ ปี เพิ่งเคยเจอเห็ดใหญ่
ขนาดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต จึงเก็บดอกเห็ดดังกล่าวเอามาที่บ้านทันที เมื่อมาถึงที่บ้านก็ได้บอกลูก สาวและ
ญาติๆ ให้มาดูดอกเห็ดยักษ์ดังกล่าวว่าเป็นเห็ดอะไร เมื่อทุกคนดูต่างก็ตกใจมากเพราะดอกเห็ดที่เห็น คือ
เห็ดตับเต่าซึง่ ไม่เคยเห็นเห็ดดอกใหญ่ขนาดนีม้ าก่อนเช่นกัน
ทางด้านนายสุธรรม อาดนนท์ลา ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภู ซาง ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ส้าหรับ
เห็ดตับเต่าทีช่ าวบ้านพบนัน้ คาดว่าพืน้ ที่นั้นๆ คงต้องอุดมสมบูรณ์อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ในวันรุ่งขึ้นตนเองจะได้
ให้เจ้าหน้าที่ทางวิชาการของอุทยานแห่งชาติภู ซาง เข้าในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมต่อไป
อีกทั้ง ตนเองก็เพิ่งเคยเห็ดตับเต่าที่ดอกใหญ่ขนาดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต เช่นกัน ด้านนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์
นายอ้าเภอภูซาง กล่ าวว่า หลั งจากที่ทราบข่าวตนจึง มีความคิด ที่จะขอซื้อดอกเห็ ด ดังกล่ าว เพื่อ มาท้ า
การสตาฟ และจะได้น้าเห็ดดอกนี้ชูขึ้นเป็นสัญลักษณ์ประจ้าบ้านห้วยส้านแห่งนี้ต่อไป

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/772384)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๔/๙

ชื่นชมไต้ก๋งเรือกระบี่ปล่อยฉลามวาฬยาวกว่า 7 เมตร ติดอวน คืนสู่ทะเล

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปวิดีโอ จ้านวน ๒ คลิป
เป็ นวินาทีที่ลู กเรื อประมงก้าลั งช่ว ยกัน ปล่ อยฉลามวาฬขนาดใหญ่ ความยาวประมาณ ๗ - ๘ เมตร
จ้านวน ๒ ตัว ที่ว่ายเข้ามาติดอวนเรือประมงสังวาลย์เพชร ซึ่งเป็นเรือประมงอวนล้อมจับใน จ. กระบี่
ขณะท้าประมงที่บริเวณเกาะรอก ต. เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ โดยลูกเรือ ๓ คน กระโดด
ลงไปในน้้า เพื่อช่วยกันกดอวนให้จมลง แล้วผลักดันตัวฉลามวาฬให้ออกจากอวน ก่อนจะด้าดิ่งหายไปใน
ทะเลลึก ท่ามกลางความความดีใจของลูกเรือ โดยที่ฉลามวาฬทั้งสองตัวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
สอบถามนายกฤษดา พวงงาม หรือไต๋ปุ๋ย อายุ ๓๒ ปี ไต้ก๋งเรือประมงสังวาลย์เพชร ทราบว่า เหตุการณ์
ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ทีผ่ ่านมา ช่วงเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ขณะที่ตนน้าเรือประมงอวนล้อม
ออกไปจั บปลาที่บ ริเวณทะเล ห่างจากทางทิศ เหนือของเกาะรอก ต. เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา
ประมาณ ๔ ไมล์ทะเล ระหว่างที่ก้าลังยกเบ็ดอวนขึ้นมานั้น ปรากฏว่า มีฉลามวาฬขนาดใหญ่ขนาด ๗ ๘ เมตร ติดอวนขึ้นมารวม ๖ ตัว รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมาก จึงให้ลูกเรือลงไปช่วยกันปล่อยออกจาก
อวนทีละตัว โดยใช้เวลาร่วม ๓ ชั่วโมง กว่าจะปล่อยหมดทุกตัว โดย ๒ ตัวสุดท้าย ถ่ายคลิปเอาไว้ก่อน
โพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว CK Kritsada ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกคนที่ชื่นชม และเป็นก้าลังใจในการช่วยกัน
อนุรักษ์สัตว์ทะเล ไต๋ปุ๋ยยังบอกอีกว่า ตั้งแต่ตนท้าประมงมากว่า ๑๐ ปี ยังไม่เคยเจอฉลามวาฬติดอวน
มากถึง ๖ ตัว ในครั้งเดียว คาดว่าช่วงนี้ไม่มีการท้ากิจกรรมท่องเที่ยว ท้าให้ทะเลฟื้น ตัว สัตว์ทะเลออกมา
หากินมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า นี้ เจอติดอวนแทบทุกคืน คืนละตัว บางคืนก็ ๒ ตัว ซึ่งตนก็
จะปล่อยทุกครั้ง เพราะตามความเชื่อของชาวประมง หากเจอสัตว์ใหญ่ให้ปล่อยคืนธรรมชาติ อย่าไปฆ่า
แกงมัน เพราะมันจะน้าโชคมาให้ ซึ่งตอนที่ออกท้าประมงกับพ่อเมื่อสิบกว่าปีก่อน จะเห็นพ่อปล่อยสัตว์
ใหญ่ที่ติดอวนมาตลอด ไม่เอาขึ้นเรือ นอกจากฉลามวาฬแล้ว ยังพบเต่าทะเลติดขึ้นมาด้วย ตนจึงท้าตาม
พ่อมาโดยตลอด

(มีต่อ)
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๕/๙

ชื่นชมไต้ก๋งเรือกระบี่ปล่อยฉลามวาฬยาวกว่า 7 เมตร ติดอวน คืนสู่ทะเล (ต่อ)
ด้ า น ผศ.ดร.ธรณ์ ธ้ า รงนาวาสวั ส ดิ์ น้ า คลิ ป ดั ง กล่ า ว โพสต์ เ ฟซบุ๊ ก ส่ ว นตั ว Thon
Thamrongnawasawat พร้อมระบุว่า การลงอวนล้อมแล้วติดฉลามวาฬ ๖ ตัว เป็นสิ่งที่ผมไม่ เคย
ได้ยินมาก่อน และยืนยันว่า เมื่อคนหยุด สัตว์ทะเลออกมาเริงร่าจริงๆ เท่าที่ดูจากคลิปอย่างน้อย ๒ ตัว
แน่นอน เพราะในคลิปเป็นคนละตัวกัน แต่ละตัวยังขนาดใหญ่มาก เทียบกับขนาดพี่ๆ น่าจะยาว ๗ - ๘
เมตร เป็นฉลามวาฬเต็มวัย พี่ๆ เขายังโปรมาก สังเกตว่าไม่มีการใช้เชือกผูกหางแล้วดึง ซึ่งเชือกอาจขาด
ติดหางฉลามวาฬ กลายเป็นฉลามติดเชือกเหมือนที่เคยเจอกัน พี่คนไม่ใส่เสื้อขึ้นไปยืนบนฉลามวาฬ
ท้าเพื่อกดให้ฉลามจมแล้วหลุดออกจากอวน ไม่ได้ รังแกแต่เป็นการช่วยในช่วงฉุกเฉิน ดู แล้วดีใจมาก
แกเซียนจริงๆ ขอบคุณชาวประมงผู้น่ารัก เราท้ามาหากิน เมื่อติดสัตว์ใหญ่โดยไม่ได้ตั้งใจ ผศ.ดร. ธรณ์
ยัง ระบุ อีกว่า จุ ดตามที่บ อกไว้ คือ ทะเลกระบี่ แถวที่เคยเจอวาฬเพชฌฆาตด้าเมื่อ ๔ - ๕ วันก่อน
ขอบคุณอีกครั้ง ดีใจมากๆ ที่ชาวประมงไทยรักฉลามวาฬและช่วยทะเลเต็มที่

ที่มา : สานักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/5eae2ba9e3f8e40af1437147)
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๖/๙

โคราชเร่งขุดเปิดทางนาไหลแก้ภัยแล้งทีโ่ นนสูง

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณคลองน้้าหนองหัวช้างเชื่อมต่อล้า น้้าล้าเชียงไกร
บ้ า นหั ว ท้ า นบ หมู่ ที่ ๑๔ ต. ธารปราสาท อ. โนนสู ง จ. นครราชสี ม า นายสิ ท ธิ รั ต น์ ธนวั ฒ น์ พิ ม ล
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลธารปราสาท พร้อมด้วยก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้น้ารถแบคโฮท้าการขุดลอก
เพื่อเปิดทางน้้าไหล บริเวณคลองน้้าหนองหัวช้าง หลังจากคลองน้้าแห่ง นี้ปริมาณน้้าเริ่มแห้งขอด ท้าให้
ไม่ ส ามารถสู บ น้้ า ขึ้ น มาใช้ ผ ลิ ต น้้ า ประปาจ่ า ยให้ ป ระชาชนใช้ ส อยได้ ทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น ต้ า บล
ธารปราสาท จึงได้ท้าการขุดเพื่อเปิดทางน้้าไหลเข้าสู่ระบบผลิตน้้าประปาหมู่บ้าน เป็นระยะทางยาวกว่า
๕๐๐ เมตร เพื่อเป็นแก้มลิงใช้กักเก็บน้้าไว้ผลิตน้้าประปาของบ้านหัวท้านบ จ้านวน ๕๔ ครัวเรือน ได้ใช้
สอยบรรเทาความเดื อ ดร้ อ นจนกว่ า จะมี ฝ นตกลงมาเติ ม น้้ า ในแหล่ ง น้้ า นี้ โดยนายกองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนต้าบลธารปราสาท กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ต. ธารปราสาท นับว่ารุนแรงมากที่สุดในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา เริ่มจะส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ จ้านวน ๑๒ หมู่บ้าน เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้้าใช้
อุ ป โภคบริ โ ภค โดยหากฝนไม่ ต กในช่ ว งเดื อ น พ.ค. นี้ จะส่ ง ผลท้ า ให้ ช าวบ้ า นในพื้ น ที่ ข าดน้้ า ใช้
อย่างแน่นนอน

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_664046)
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อุทยานในวันที่ไม่มีใครมาเที่ยว พบ “หมีหมา” เดินข้ามถนนที่เขาใหญ่

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พัน ธุ์พืช ” ได้โ พสต์ภ าพที่ห าดูได้ย าก โดยระบุ เนื้อหาว่า “อุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ไม่มี ใคร
มาเที่ยว หลังมีการประกาศปิดอุทยานแห่งชาติทั้งหมดทั่วประเทศ ตามมาตรการป้องกัน COVID-19
ในหลายพื้นที่พบว่า มีสัตว์ป่าที่ไม่เคยออกมาให้เห็นกลับมาให้เห็นมากขึ้น อย่างเช่น หมีหมาก้าลัง เดิน
ข้ามถนนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ช่วงขึ้นเนิน ยาวก่อนถึงค่ายอบรมเยาวชนสุรัสวดี ซึ่งช้างและกวาง
พอมีใ ห้ เห็ น อยู่ บ้ า งก็ ดูค ล้ ายมี ความสุ ขมากขึ้น และมีสั ตว์ ป่าอีก หลายชนิดก็ ออกมาในช่ ว งนี้ เ ช่น กั น
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกที่ออกไปอีกอย่างไม่มี
ก้าหนด ท้าให้สัตว์ป่าเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตในบ้านของพวกเขาอย่างสงบต่อไป

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000046314)
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พายุถล่มเมืองลพบุรี ทาบ้านพัง เสาไฟฟ้าหักโค่น

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิด พายุพัดกระหน่้าในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๕ ต. โคกตูม
อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี นานประมาณ ๓๐ นาที โดยนายธงชัย อิ่มอรชร ก้านันต้าบลโคกตูม ได้ประสาน
ผู้ใหญ่บ้านเพื่อตรวจสอบความเสียหายในพื้น ที่ว่า มีความเสียหายในพื้นที่หมู่ใดบ้าง เนื่องจากจะได้ลง
พื้นที่ส้ารวจและรายงานต่อไปยังอ้าเภอและทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจะได้เร่งด้าเนินการให้
ความช่ ว ยเหลื อกั บ ประชาชนที่ ได้รั บ ความเดื อดร้อ น จากการส้ า รวจในเบื้ องต้ น พบว่ า มี บ้า นเรือ น
ประชาชนในหมู่ที่ ๕ ถูกลมพายุพัดหลังคาเปิด ปลิวไปกับลมพายุ รวมทั้งมีบ้านพังเสียหายเบื้องต้นกว่า
๑๐ หลังคาเรือน นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานว่า มีเสาไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ริมถนนสายโคกตูม – พัฒนานิคม
หักโค่นขวางถนนจ้านวน ๙ ต้น ทางเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าจังหวัด ลพบุรี และพื้นที่ข้างเคียงได้เดินทาง
มาเร่งด้าเนินการซ่อมแซมปรับปรุง เพื่อย้ายเสาไฟฟ้าที่หักโค่นขวางถนนออกจากผิว การจราจร และส่ง
กระแสไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้ในค่้าคืนนี้ รวมทั้งยัง พบว่า มีสายไฟฟ้าขาดมาพาดกับรถที่วิ่งไป - มาบน
ถนนและบ้านประชาชนด้วย ส้าหรับค่าเสียหายยังอยู่ ระหว่างการส้ารวจ และจะได้ให้ทางเทศบาลต้าบล
โคกตูมจั ดงบประมาณมาให้การช่วยเหลื อ ซ่อมแซม ร่วมกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่เป็นการ
เร่งด่วน

ที่มา : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์
(https://www.tnnthailand.com/content/38683)
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