
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ    - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ ๓ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ล าปาง : อึ้ง! พบฝูงผ้ึงหลวงหนีไฟป่า อพยพท ารังบนต้นไม้เหนือน้ าตกแม่ปายกว่า ๑๐๐ รัง
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : ประมงพ้ืนบ้านอ่าวคั่นกระได จ. ประจวบคีรีขันธ์ วางซ้ังกอสร้างบ้านปลา
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ภูเก็ต : พบเต่ามะเฟืองวางไข่รังท่ี ๙ ข้างสนามบินภูเก็ต
(ข้อมูล : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบเต่ามะเฟืองวางไข่รังที่ ๙ ข้างสนามบินภูเก็ต

เมื่อวันที่  ๑๔ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า รับทราบข้อมูลการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง
บริเวณหาดไม้ขาว หมู่ ๔ ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต จากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
นับเป็นรังที่  ๙ ที่พบตั้ งแต่ เดือน พ.ย. ๖๒ โดยพบการวางไข่ เป็นรังแรก ส้าหรับการวางไข่
ของเต่ามะเฟืองในพ้ืนที่ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และระบบนิเวศ
ทางทะเล แม้ว่า พ้ืนที่ชายหาดอยู่ติดสนามบินภู เก็ต แต่เต่ามะเฟืองสามารถขึ้นมาวางไข่ได้ 
และผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่เป็นผู้รายงานข่าวให้หน่วยงานในพ้ืนที่ทราบ ต้องชื่นชมผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง
ชุมชนในพ้ืนที่ ช่ วย เป็นหู เป็นตาให้แก่หน่ วยงานรั ฐ  นายวราวุธ เผยว่ า  ได้มอบนโยบาย
ให้แก่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการ เสริมสร้าง
ความร่วมมือ และการตระหนักรู้ของชุมชนในการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งสู่ความยั่งยืน 

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวเสริมว่า ตนได้รับรายงาน
จากเจ้าหน้าที่ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ แจ้งว่า นายวินัย แซ่ตัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ 
พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟืองบริเวณหาดไม้ขาว หมู่ ๔ ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ห่างจากรันเวย์ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ไปทางทิศเหนือ
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร โดยคาดว่ามีการวางไข่เมื่อช่วงคืนวันที่ ๖ ก.พ. ๖๓ ตนจึงได้สั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่ พร้อมผู้เชี่ยวชาญลงพ้ืนที่ตรวจสอบ เนื่องจากพบการวางไข่ของเต่ามะเฟืองรังดังกล่าว 
ผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ไม่ได้ขุดเพ่ือตรวจสอบและนับจ้านวนไข่ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อ
การฟักไข่ จึงไดส้ั่งการให้ด้าเนินการกั้นคอกล้อมไว้ และให้ประสานด้าเนินงานร่วมกับอุทยานแห่งชาติ
สิรินาถ และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติฯ ที่ ๒ ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ กองทัพเรือ ตลอดจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ร่วมติดตามเฝ้าระวัง และได้ให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย
ต่อหลุมฟักไข่

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
(https://bangkokbiznews.com/news/detail/866198)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ประมงพื้นบ้านอ่าวค่ันกระได จ. ประจวบคีรีขันธ์ วางซั้งกอสร้างบ้านปลา

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิรศักดิ์ มีฤทธิ์ แกนน้าสมาคมประมงพ้ืนบ้าน
อ่าวคั่นกระได หมู่ ๓ ต. อ่าวน้อย อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ และชาวประมง
พ้ืนบ้านร่วมกันน้าซั้ งกอ จ้านวน ๗๐ ต้น ท้าขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการหล่อลูกปูน
เพ่ือถ่วงซั้ งกอ ตัดทางมะพร้าว เจาะรู ไม้ ไผ่ ตัดเชือก ขนอุปกรณ์ลงเรือ น้าไปทิ้ งลงทะเล
หน้าอ่าวคั่นกระไดในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ เพ่ือสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์น้้าวัยอ่อน ในกิจกรรม
สร้างบ้านปลา ไปบอกรักษ์ทะเลกับเรา เนื่องในวันวาเลนไทน์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ ท้าการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ร่วมกับการใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้
ในท้องถิ่นมาท้าซั้งกอ ซึ่งที่ผ่านมาเครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านทิ้งซั้งกออย่างต่อเนื่อง พบว่า 
ปริมาณสัตว์น้้าหน้าอ่าวคั่นกระไดเพ่ิมมากขึ้น ชาวประมงพ้ืนบ้านมีรายได้จากการจับสัตว์น้้า
พร้อมก้าหนดกฎกติการ่วมกัน เพ่ือไม่ใช้เครื่องมือประมงท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้้า

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200214120227419)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อึ้ง! พบฝูงผึ้งหลวงหนีไฟป่า อพยพท ารังบนต้นไม้เหนือน้ าตกแม่ปายกว่า ๑๐๐ รัง

เมื่อวันที่  ๑๔ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝูงผึ้งป่าอพยพออกมาสร้างรังบนต้นไทร
กว่า ๑๐๐ รัง ภายในบริเวณผืนป่าบนสันเขาเหนือน้้าตกแม่ปาย เขตบ้านขาม หมู่ ๑ ต. หัวเมือง 
อ. เมืองปาน จ. ล้าปาง ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 
สภาพอากาศโดยทั่วไปยังเย็นสบาย และมีผึ้งหลวงป่าเข้าไปท้ารังอาศัยอยู่บนต้นไทรขนาดใหญ่ 
เกือบทุกกิ่งก้านสาขา คาดว่าฝูงผึ้งป่าเหล่านี้หนีไฟไหม้ป่าที่ เกิดขึ้นทุกพ้ืนที่ป่าใน จ . ล้าปาง
อย่างต่อเนื่อง จึงพากันบินมาอาศัยบนต้นไทร

นายทรงชัย ไม้รัง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหัวเมือง กล่าวว่า ที่ผ่านมาพ้ืนที่ป่าแห่งนี้
ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้กว่า ๕,๐๐๐ ไร่ โดยร่วมกันท้าแนวกันไฟ ป้องกันไฟไหม้ป่าทุกจุดทั่วพ้ืนที่
ป่าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ไม่ให้เกิดไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากผืนป่าแห่งนี้ยังมีทั้งพันธุ์ไม้อนุรักษ์ 
และสัตว์ป่าหลากหลายชนิดที่อพยพมาอาศัยอยู่ และแพร่พันธุ์ตามระบบนิเวศ ส่วนฝูงผึ้งหลวง
จะอพยพมาท้ารังบนต้นไทรขนาดใหญ่ ซึ่งชาวบ้านจะไม่รังแก หรือเข้าไปรบกวน ท้าให้ฝูงผึ้งมาอาศัย
เพ่ิมจ้านวนขึ้นทุกปี นอกจากนี้ บริเวณป่าเหนือน้้าตกแม่ปาย มีน้้าตก และบ่อน้้าพุร้อนตามธรรมชาติ
ล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลหัวเมืองและผู้น้าชุมชนร่วมกับชาวบ้านพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไป

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000015125)


