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วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ชุมพร : เร่ิมปิดอ่าว ๓ เดือน ประมงห่วงปลาทู ห้ามจับแนวชายฝ่ัง
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

กรุงเทพฯ : เตรียมติดเคร่ืองฟอกอากาศบนรถเมล์เพ่ิม
(ข้อมูล : ข่าวไทยพีบีเอส)
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เร่ิมปิดอ่าว ๓ เดือน ประมงห่วงปลาทู ห้ามจับแนวชายฝั่ง

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวขณะเป็นประธานในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้ามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัว
อ่อน ทะเลอ่าวไทยตอนกลางประจ้าปี ๖๓ ที่ท่าเรือองค์การสะพานปลาปากน้้าชุมพร ต. ปากน้้า อ. เมืองชุมพร 
จ. ชุมพร ว่า มาตรการนี้กรมประมงด้าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.พ. – ๑๕ พ.ค. ๖๓  
โดยจะปิดอ่าวไทยในเขตพ้ืนที่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ซึ่งแนวทางดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ 
ให้ความส้าคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้้าให้มีใช้อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า กรมประมงรายงานผลศึกษาวิจัยพบว่า มาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวงจร
ชีวิตปลาทู โดยหลายปีที่ผ่านมา ได้จัดเก็บข้อมูลทางวิชาการ มีสถิติจ้านวนสัตว์น้้าในกลุ่มปลาทูลดลงอย่างมาก
เมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันในอดีต โดยมาจากหลายปัจจัยทั้งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์ น้้า
และสิ่งแวดล้อม ความต้องการของผู้บริโภค และมีเรือประมงบางส่วนที่ใช้เครื่องมือท้าการประมงบางชนิด
ทีม่ีประสิทธิภาพสูง เข้ามาท้าการประมงในพื้นที่ แม้จะมีมาตรการปิดอ่าว แต่ยังมีการลักลอบท้าประมงตามแนว
ชายฝั่ง ซึ่งเป็นที่ที่สัตว์น้้ามาเพาะพันธุ์ วางไข่ และเป็นที่อยู่ของสัตว์น้้าวัยอ่อน จึงได้ปรับปรุงกฎหมาย
พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมให้เข้มงวดขึ้น พร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขปัญหา
การท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU) ท้าให้จ้านวนประชากรสัตว์น้้าเริ่มฟ้ืนฟู
กลับคืนมา

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพ
ของชาวประมงมากนัก และยังก้าหนดให้ภายหลังการเปิดอ่าวตอนกลาง จะให้ปิดอ่าวต่อบริเวณที่เป็นเขตพื้นที่
พิเศษ ๗ ไมล์ทะเล และพื้นที่อ่าวประจวบคีรีขันธ์อีก ๓๐ วัน เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้ามีไข่ 
วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนสอดคล้องกับวงจรชีวิตปลาทู ท้าให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปริมาณสัตว์น้้าเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยปี ๖๒ หลังจากเปิดอ่าว เรืออวนล้อมจับสัตว์น้้าเพ่ิมข้ึน ๑๑๔,๐๕๖ ตัน เฉพาะพันธุ์ปลาทูเดือน มิ.ย. 
จับได้ ๕๗๘ ตัน เพ่ิมเป็น ๑,๘๘๐ ตัน  ในเดือน ก.ค. “หากชาวประมงปฏิบัติตามมาตรการปิดอ่าวอย่างเคร่งครัด 
ใช้เครื่องมือประมงที่ก้าหนดเท่านั้น จับสัตว์น้้าตามชายฝั่งในช่วงปิดอ่าว จะฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้้าทางทะเลให้
กลับมาสมบูรณ์ โดยเฉพาะปลาทู ซึ่งลดลงอย่างน่าเป็นห่วง จะกลับมามีจ้านวนเพ่ิมขึ้น ท้าให้สามารถประกอบ
อาชีพประมงได้อย่างยั่งยืน” นายมีศักดิ์ กล่าว

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/473276)
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เตรียมติดเคร่ืองฟอกอากาศบนรถเมล์เพิ่ม

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม กล่าวว่า จากการรายงานผลการทดสอบของคณะท้างานฯ ที่ได้ทดสอบกับรถเมล์ ขสมก. ๑ คัน 
พบว่า การทดสอบอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเมื่อรถเมล์ ขสมก. ที่ติดเครื่อง
ฟอกอากาศบนหลังคารถ สูงประมาณ ๒๕ ซม. โดยมีไส้กรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 หากใช้
ความเร็วเฉลี่ย ๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถกรองอากาศได้ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาตรเมตรต่อชั่วโมง โดย
ก่อนที่อากาศจะผ่านเครื่องฟอกอากาศ พบว่า เครื่องวัด PM2.5 ระบุค่าวัดอยู่ที่ ๔๘ – ๕๑ ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่พบฝุ่น PM2.5 แต่เมื่อผ่านเครื่องกรองอากาศแล้ว อากาศที่ออกมาอยู่ที่ 
๑ - ๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ถือว่าต่้ามาก อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้จะมีการทดสอบ ๓๐ 
วัน ก่อนที่จะประเมินผล และน้าไปด้าเนินการกับรถเมล์ ขสมก. ที่มีกว่า ๓,๐๐๐ คันในปัจจุบัน รวมทั้ง
รถ บขส. และรถของราชการด้วย ขณะเดียวกัน ตอนนี้อยู่ระหว่างด้าเนินการให้เกิดความชัดเจนก่อน 
และจะได้ท้ารายงานไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) และคณะกรรมการในเรื่องของ PM2.5 ต่อไป

ส่วนต้นทุนในการด้าเนินการว่า เบื้องต้นราคากล่องอยู่ที่ ๒,๐๐๐ บาทต่อกล่อง ขณะที่ไส้กรอง
ราคาประมาณลูกละ ๕๐๐ บาท ใช้ได้ประมาณระยะเวลา ๔๐๐ ชม. หรือ ๒ สัปดาห์ รวมประมาณ 
๓,๐๐๐ บาท แต่ยังก้าหนดชัดเจนไม่ได้ เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างจัดท้าต้นแบบน้าร่องมาทดลอง 
โดยคณะท้างานฯ ไดเ้สนอว่า หากใช้วัสดุไฟเบอร์กลาส จะท้าให้ต้นทุนลดลง ทั้งนี้ ได้น้างบประมาณจาก
กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ที่ในปัจจุบันมีเงิน
ในกองทุนฯ ประมาณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ล้านบาท มาใช้ด้าเนินการ 

ขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้ ขบ. ไปพิจารณาโครงการจัดท้าป้ายทะเบียนพิเศษ ซึ่งเจ้าของรถ
สามารถก้าหนดชื่อเฉพาะของตัวเองลงไปในป้ายทะเบียนได้ แทนตัวอักษรและจังหวัดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
โดยในต่างประเทศท่ีได้ใช้แล้ว คือ สหรัฐอเมริกา ในส่วนของประเทศไทย ได้เคยจัดท้าป้ายทะเบียนพิเศษ
ในช่วงการประชุมอาเซียนซัมมิทมาแล้ว ส้าหรับการด้าเนินการดังกล่าวนั้น เพ่ือน้าเงินจากผู้ที่สนใจ
ป้ายทะเบียนพิเศษนั้น เข้ากองทุน กปถ. และน้ามาใช้ในโครงการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศบนหลังคา
รถเมล์ ขสมก. จ้านวน ๓,๐๐๐ คัน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5

ที่มา : ข่าวไทยพีบเีอส
(https://www.news.thaipbs.or.th/content/288980)


