
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

บุรีรัมย์ : ฝนทิ้งช่วง สถานการณ์น้ าในบุรีรัมย์น่าห่วง อ่างเก็บน้ า ๑๖ แห่ง เหลือไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒ รายการ 
นครศรีธรรมราช : ผวา! กะพรุนไฟนับหมื่นตายเกยต้ืนหาดหัวไทร
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

สุราษฎร์ธานี : สุดเศร้า! “เปิดเกาะด าน้ าวันแรก” ไร้ปลา พบร่องรอยประมง
ลักลอบ (ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

ราชบุรี : อากาศร้อนจัด ศูนย์ช่วยเหลือสัตวป์่าต้องฉีดพ่นน้ าลดอุณหภูมิ
ใหค้ลายเครียด (ข้อมูล : ๗๗ ข่าวเด็ด)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผวา! กะพรุนไฟนับหม่ืนตายเกยตื้นหาดหัวไทร

เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหาดแพรกเมือง บ้านฉิมหลา ต. หน้าสตน 
อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ชาวบ้านแจ้งว่า พบตะกอนก้อนน้้ามันจ้านวนมากถูกคลื่นซัดมารวม
ที่บริเวณหน้าหาดแพรกเมือง ขณะเดียวกันตลอดแนวหาดบ้านฉิมหลาและใกล้เคียงพบแมงกะพรุนไฟ 
จ้านวนมากมาลอยอยู่บริเวณหน้าหาด นอกจากนั้นยังมีอีกจ้านวนมากที่ตายแล้วถูกคลื่นซัดมาเกยหาด
มีลักษณะสีชมพูแดงมีสายยาวสีชมพู ซึ่งชาวบ้านระบุว่า แม้แมงกะพรุนเหล่านี้จะตายไปแล้ว แต่ถ้าไป
จับจะท้าเกิดผื่นคันแสบร้อนอย่างรุนแรงทันที โดยตลอดแนวหาดมีแมงกะพรุนไฟตายเกยหาดนับหมื่น
ตัวโดยไม่มีใครทราบสาเหตุ และเป็นที่น่าสังเกตว่า ก่อนหน้านี้บริเวณแนวหาดย่านนี้มีปรากฏการณ์
ก้อนน้้ามันหรือที่เรียกว่า “ทาร์บอล” เกยหาดจ้านวนมาก โดยหลายหน่วยงานได้เข้าเก็บตัวอย่าง
ไปตรวจสอบ แต่ไม่มีใครทราบผลว่ามีต้นตอแหล่งที่มาจากท่ีใด

นางสาวสุณีย์ ชาวบ้าน ต. หน้าสตน ซึ่งมีอาชีพหาหอยเสียบหน้าพ้ืนทรายชายหาดบอกว่า
ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อน แมงกะพรุนที่ขึ้นมาตายเกือบทั้งหมดเป็นแมงกะพรุนไฟมีพิษ
รุนแรง ไม่ทราบว่าเกิดจากเหตุใด น้้าทะเลเป็นพิษหรือไม่ ปกติช่วงนี้เป็นฤดูกาลช้อนกุ้งเคยมาท้ากะปิ
ของชาวบ้าน แต่ชาวบ้านไม่สามารถลงทะเลไปช้อนกุ้งเคยได้ เนื่องจากมีกะพรุนไฟจ้านวนมาก ท้าให้
สูญเสียรายได้ในช่วงฤดูกาล ซึ่งแต่ละช่วงนั้นมีโอกาสในการช้อนกุ้งเคยเพียงไม่ก่ีวันเท่านั้น 

ส้าหรับพ้ืนที่อ่าวหัวไทรตลอดแนว ต. เกาะเพชร ต. หน้าสตน โดยเฉพาะบริเวณหาดแพรกเมือง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวลงเล่นน้้าของผู้ที่มาเที่ยวชม ขณะนี้ไม่มีใครกล้าลงเล่นน้้า ทะเล เนื่องจาก
มีแมงกะพรุนไฟจ้านวนมากอยู่บริเวณหน้าหาด และลอยอยู่ริมหาด ส่วนปรากฏการณ์ก้อนน้้ามัน
ที่ถูกพัดขึ้นเกยหาดจ้านวนมากเมื่อ ๒ - ๓ เดือนก่อน ยังไม่มีใครให้ค้าตอบได้ และจนถึงขณะนี้ ยังไม่มี
การแก้ไขใดๆ กับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์แมงกะพรุนไฟนับหมื่นตัว
ตายเกยหาดอย่างไม่ทราบสาเหตุอีกครั้ง

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/region-news/news_669365)
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ฝนทิ้งช่วง สถานการณ์น้ าในบุรีรัมย์น่าหว่ง อ่างเก็บน้ า ๑๖ แห่ง เหลือไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้้าในอ่างเก็บน้้า ทั้งขนาดใหญ่ และขนาด
กลางที่อยู่ในความดูแลของโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ทั้ง ๑๖ แห่ง ขณะนี้มีปริมาณน้้ากักเก็บในอ่าง
เหลือเพียงกว่า ๕๖.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเฉลี่ย ๑๙.๑๑ เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมด
กว่า ๒๙๕.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ จากการส้ารวจพบว่า มีอ่างเก็บน้้าที่มีระดับต่้าอยู่ใน เกณฑ์
ที่น่าเป็นห่วง จ้านวน ๖ แห่ง คือ อ่างเก็บน้้าห้วยจระเข้มาก มีปริมาณน้้ากักเก็บในอ่างกว่า ๖๖,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร หรือ ๐.๒๕ เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมดกว่า ๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บ
น้้าห้วยตลาด มีปริมาณน้้ากักเก็บในอ่างกว่า ๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๐.๐๒ เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณ
ความจุอ่างท้ังหมดกว่า ๓๐.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้้าหนองทะลอก มีปริมาณน้้ากักเก็บในอ่างกว่า 
๖๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๑.๗๗ เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมดกว่า ๔.๖ ล้านลูกบาศก์
เมตร อ่างเก็บน้้าห้วยน้อย มีปริมาณน้้ากักเก็บในอ่างกว่า ๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๕.๘๓ เปอร์เซ็นต์ 
จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมดกว่า ๑.๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้้าห้วยใหญ่ มีปริมาณน้้ากักเก็บใน
อ่างกว่า ๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔.๘๕ เปอร์เซ็นต์จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมดกว่า ๑.๓๐๐๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้้าล้าตะโคง มีปริมาณน้้ากักเก็บในอ่างกว่า ๕๕๙,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
หรือเฉลี่ย ๗.๔๒ เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณความจุอ่างทั้งหมดกว่า ๗.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหาก
เปรียบเทียบในช่วงเดียวกันพบว่า ปีนี้ระดับน้้าต่้ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วง ๒ มาปีนี้ จ. บุรีรัมย์
ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมานาน ส่งผลให้ไม่มีน้้าไหลเข้าอ่าง ประกอบกับปริมาณการใช้น้้าเพ่ิมขึ้นตาม
จ้านวนประชากร โดยเฉพาะอ่างเก็บน้้าห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้้าห้วยตลาด ซึ่งเป็นแหล่งน้้าดิบที่ใช้
ในการผลิตประปา เพ่ือหล่อเลี้ยงเขตเศรษฐกิจส้าคัญในพื้นที่ อ. เมืองบุรีรัมย์ ที่มีสถิติการใช้น้้าเพ่ิมขึ้น แต่
ขณะนี้ ทั้งสองอ่างรวมกันก็เหลือน้้ากักเก็บอยู่เพียงกว่า ๗๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๐.๒๗ เปอร์เซ็นต์

(มีต่อ)
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ฝนทิ้งช่วง สถานการณ์น้ าในบุรีรัมย์น่าหว่ง อ่างเก็บน้ า ๑๖ แห่ง เหลือไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ (ต่อ)

จากสถานการณ์น้้าในอ่างที่ค่อนข้างลดต่้าในปีนี้ หากเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 
สืบเนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทางโครงการชลประทานจ. บุรีรัมย์  และการประปาส่วนภูมิภาค สาขา
บุรีรัมย์ ได้มีการวางแผนในการบริหารจัดการน้้าไว้แล้ว เพ่ือให้มีน้้าเพียงพอในการผลิตประปา ส้าหรับ
อุปโภคบริโภค ทั้งนี้ ยังได้เตรียมแผนในระยะยาวเพ่ือรองรับปริมาณการใช้น้้าที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต อย่างไรก็
ตาม อยากขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้้าอย่างประหยัด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบตามมา

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/153872)
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เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บนโลกออนไลน์มีสมาชิกแฟนเพจเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ที่มีชื่อว่า 
อยากเห็นคนไทยด้าน้้า - LET’S SCUBA ได้ออกมาเผยเรื่องราวถึงการด้าน้้าหลังปลดล็อกวันแรกที่บริเวณ
กองหินชุมพร เกาะเต่า ซึ่งเป็นจุดด้าน้้าที่สวยงาม ปกคลุมด้วยกองหิน ดอกไม้ทะเล และฝูงปลา  โดยระบุ
ข้อความว่า “กองหินชุมพร ในวันที่ไร้ซึ่งฝูงปลา” วันนี้เป็นวันแรก ที่เกาะเต่าปลดล็อกให้คนที่อยู่บนเกาะ
สามารถท้ากิจกรรมด้าน้้าได้ หลังจากหยุดมาเดือนกว่าๆ เพราะสถานการณ์โควิด (ยังไม่อนุญาตให้
นักท่องเที่ยวใหม่เข้าเกาะ) นักด้าน้้ารวมถึงครูสอนด้าน้้าบนเกาะเต่าแทบทุกคนตื่นเต้นดีใจที่จะได้กลับไป
ท้าสิ่งที่รักอีกครั้ง รวมถึงทีมครูของ Let’s Scuba เราด้วย Dive Site ที่ไปในวันนี้คงหนีไม่พ้น Chumphon
Pinnacle หรือกองหินชุมพร จุดด้าน้้าที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของเกาะเต่า และทะเลฝั่งอ่าวไทย ด้วยลักษณะ
กองหินใต้น้้า ปกคลุมหนาแน่นด้วยทุ่งดอกไม้ทะเล รอบๆ กองหินเต็มไปด้วยฝูงปลานานาชนิด ที่อัดแน่นจน
แทบมองไม่เห็นที่ว่าง ซึ่งเป็นภาพที่ชินตาของนักด้าน้้าบนเกาะ และตรึงตาส้าหรับนักด้าน้้าจากทั่วโลก 
ทุกคนที่ออกไปด้าน้้าในวันนี้ก็คาดหวังจะพบภาพเดิมที่คุ้นตา ให้สมกับความอัดอ้ันที่ไม่ได้ด้าน้้ากันมาเดือน
กว่า แต่หลังจากด้าลงไปใต้น้้า สิ่งที่เห็นท้าให้ทุกคนงงและแปลกใจ “ฝูงปลาหายไปไหน?” ใต้น้้าที่ค่อนข้างใส
ในวันนี้ ท้าให้เห็นทุกอย่างใต้น้้าได้ชัดเจน ฝูงปลามหาศาลที่เคยอยู่เหมือนเป็นพนักงานต้อนรับนักด้าน้้า
มันหายไป เมื่อเราพยายามด้าดูรอบๆ ก็ได้พบค้าตอบ เราพบเครื่องมือท้าประมง เศษเชือก อวน หลายชิ้น 
ซึ่งตามกฎหมายแล้ว รอบๆ จุดด้าน้้าของเกาะเต่าจะห้ามเรือประมงเข้ามาจับปลาโดยเด็ดขาด แต่ด้วยช่วง
ปิดการด้าน้้า ไม่มีเรือนักด้าน้้าออกมา เรือประมงจึงได้ลักลอบเข้ามาจับปลาในบริเวณนี้ ท้าให้ฝูงปลา
มหาศาลที่เคยเป็นเหมือนไฮไลท์ของกองหินชุมพร น่าจะถูกจับไปเกือบหมด “ในฐานะครูสอนด้าน้้าคนหนึ่ง 
ที่เรียกเกาะเต่าว่าบ้าน วอนผู้มีอ้านาจช่วยตรวจสอบ และจับกุมผู้กระท้าผิด รวมถึงมีมาตรการออกมา
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกทีเถอะนะครับ รวมถึงรบกวนเพื่อนๆ พี่น้องครูช่วยกันสอดส่อง 
อย่าให้ใครมาท้าลายที่ท้ามาหากินของเราเลย

เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/773494)

สุดเศร้า! “เปิดเกาะด าน้ าวันแรก” ไร้ปลา พบร่องรอยประมงลักลอบ
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อากาศร้อนจัด ศูนยช์่วยเหลือสัตว์ป่าต้องฉีดพ่นน้ าลดอุณหภูมิให้คลายเครียด

เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายตรศักดิ์ นิภานันท์ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า
ที่ ๓ ประทับช้าง ต. ปากช่อง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี ได้ให้เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ป่าภายในศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์
ป่าเขาประทับช้าง น้ารถบรรทุกน้้าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาฉีดน้้าพ่นละอองฝอย 
รวมทั้งติดตั้งสปริงเกอร์น้้า บริเวณพ้ืนที่รอบกรงขัง ที่มีสัตว์ป่าชนิดต่างๆ อาศัยอยู่  อาทิ สัตว์กีบ
สัตว์ปีก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพ่ือลดอุณหภูมิจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว วัดอุณหภูมิแต่ละวันได้
ประมาณ ๓๗ - ๔๐ องศาเซลเซียส ให้สัตว์ได้คลายความเครียดลง ซึ่งสัตว์ป่าบางชนิด เมื่อเจอสภาพอากาศ
ที่ร้อนก็จะแสดงอาการหอบ ส่งเสียงดัง เดินไปมาไม่อยู่กับที่ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้น้ารถบรรทุกน้้ามาฉีดน้้า
พ่นเป็นละอองฝอยตกลงพ้ืนดินให้อุณหภูมิท่ีร้อนได้ลดต่้าลง ท้าให้สัตว์ป่าลดความเครียดลงได้ระดับหนึ่ง

ด้านนางสาวจรรยา เล่นวารี สัตวบาลประจ้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ ๓ ประทับช้าง กล่าวว่า ช่วงนี้
อากาศค่อนข้างร้อน จึงได้ใช้วิธีคลายความร้อนให้กับสัตว์ป่าด้วยการลดอุณหภูมิภายนอก โดยการใช้น้้าฉีด
พ่นให้เป็นละอองฝอย สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ในระดับหนึ่งประมาณวันละ ๒ ครั้ง ส่วนเรื่องอาหารจะให้
อาหารที่มีความเย็น เช่น อาหารแช่เย็น ก้อนน้้าแข็งผสมน้้าหวาน ผลไม้แช่เย็น ให้กับสัตว์แต่ละชนิดด้วย
อาหารที่แตกต่างกัน เช่น พวกหมี จะให้เป็นผลไม้แช่แข็ง ผลไม้แช่เย็น วุ้นผลไม้ ช่วยดับกระหายคลายร้อน
ได้ และยังช่วยลดความเครียดด้วย ถ้าเป็นพวกสัตว์กินเนื้อ จะให้เป็นพวกเนื้อไก่แช่เย็น ช่วยท้าให้สัตว์
สดชื่นได้ พร้อมกับฉีดสเปรย์น้้าในวันที่อากาศร้อน โดยหากไม่ได้ฉีดน้้าในพ้ืนที่ จะท้าให้สัตว์หลายตัวมี
อาการหอบ แลบลิ้นแสดงอาการให้เห็น ส้าหรับสัตว์ป่าที่น้ามาดูแลนั้น เป็นสัตว์ป่าของกลางที่ถูกส่งมาจาก
ทั่วประเทศมาพักดูแลที่นี่ เช่น เสือโคร่งบางตัว เป็นสัตว์ป่าที่แก้ไขปัญหาเจ้าของไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูแลต่อ
ก็น้ามาส่งมอบให้ศูนย์ฯ ช่วยดูแล และยังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิด ที่พลัดหลงมาในพ้ืนที่ราชบุรี รวมทั้งหมด
ทีดู่แลอยู่ในศูนย์ฯ กว่า ๖๐๐ ตัว

(มีต่อ)
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อากาศร้อนจัด ศูนยช์่วยเหลือสัตว์ป่าต้องฉีดพ่นน้ าลดอุณหภูมิให้คลายเครียด (ต่อ)

ส้าหรับบรรยากาศการฉีดพ่นละอองน้้าในพ้ืนที่อยู่อาศัยรอบๆ ศูนย์ฯ ท้าให้สัตว์ป่าที่หลบร้อน
อยู่ได้รับละอองน้้าเดินออกมารับอากาศที่เริ่มเย็นลง เจ้าหน้าที่ได้น้าไข่ต้มแช่เย็นมาให้เสือโคร่งได้ กิน
เพ่ือคลายความเครียด และยังน้าผลไม้อย่างลิ้นจี่ มะไฟ และเยลลี่แช่แข็ง มาให้หมีควายได้กินอย่าง
เอร็ดอร่อย ซึ่งในช่วงนี้มีประชาชนใจดีน้าผลไม้มาบริจาคให้กับสัตว์ป่าได้กินเป็นอาหาร เนื่องจากช่วงนี้อยู่
ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางศูนย์ฯ ยังปิดให้บริการนักท่องเที่ยว เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค ท้าให้ผู้ที่ปลูกผลไม้ส่งขายไม่ได้ จึงน้ามาบริจาคให้สัตว์ป่า ซึ่งหากประชาชนท่านใดประสงค์ที่จะ
น้าผลไม้ เช่น ข้าวโพด ลิ้นจี่ กล้วย มะไฟ และผลไม้ อ่ืนๆ ที่สัตว์กินได้ สามารถน้าไปบริจาคได้ที่ศูนย์
ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ ๓ ประทับช้าง ไดทุ้กวัน

ที่มา : ๗๗ ข่าวเด็ด
(https://www.77kaoded.com/news/saichol/1622921)


