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สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ  

กทม. : ปรับแผนใหม่ตั้งคอกหอต้นผึ้ง ย้ายลูกช้างป่าเข้าใกล้โขลงแม่
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : เต่าตนุขึ้นมาวางไข่ที่อ่าวเทียน บางสะพาน
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ระยอง : จ. ระยองอ่วม! ฝนตกหนักน้ าป่าหลากท่วมหลายพ้ืนที่
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)
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เต่าตนขุึ้นมาวางไข่ที่อ่าวเทียน บางสะพาน

เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบรอยเต่าทะเลขึ้นมา
วางไข่บริเวณอ่าวเทียน ต. แม่ร้าพึง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ กว้าง ๖๕ ซม. ลึก ๖๐ ซม. จึงครอบ
รังไข่เต่าเพ่ือป้องกันสัตว์นักล่า และเฝ้าระวังการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่า พร้อมแนะน้าวิธีการดูแลรังไข่เต่าให้แก่
ชาวบ้านในพ้ืนที่ จัดก้าลังเวรยามดูแลรังไข่เต่าจนกว่าลูกเต่าจะฟัก และลงทะเลต่อไป ชาวประมง และชาวบ้าน
บางสะพานในพ้ืนที่กั้นคอกเพ่ือป้องกันอันตรายจากสัตว์อ่ืนที่จะมารบกวน น้าบ่อซีเมนต์มาครอบ และใช้ อวน
ตาข่ายขนาดตาเล็กปิดปากบ่อซีเมนต์เอาไว้ พร้อมกันนี้ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลของเต่าตนุ 
และข้อควรปฏิบัติต่างๆ

ฤดูวางไข่ของเต่าตนุ บริเวณอ่าวไทย อยู่ในราวเดือน มิ.ย. จนถึงเดือน ก.ย. และบริเวณทะเลอันดามัน 
อยู่ในราวเดือน ก.ย. จนถึงเดือน ก.พ. จ้านวนไข่ต่อครั้งมีต้ังแต่ ๗๐ – ๑๕๐ ฟอง เต่าขนาดโตเต็มที่แล้วจะว่ายน้้า
หากินไปเรื่อยๆ แต่จะกลับมาวางไข่บนชายหาดที่ถือก้าเนิด เต่าตนุ เป็นเต่าทะเลที่พบได้บ่อยที่สุดในน่านน้้าไทย 
พบในเขตที่มีอุณหภูมิน้้าที่ค่อนข้างอุ่น คือ สูงกว่า ๒๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป เต่าตนุอยู่ในวงศ์ Cheloniidae
และเป็นเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Chelonia เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000066923)
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ปรับแผนใหม่ตั้งคอกหอต้นผึ้ง ย้ายลูกช้างป่าเข้าใกล้โขลงแม่

เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์
ที่  ๑๒ เปิดเผยภายหลังการประชุมกับผู้ เกี่ยวข้องในการปล่อยลูกช้างคืนป่า ที่ส้านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ให้เคลื่อนย้ายลูกช้างจากคอก
เตรียมปล่อยบริเวณจุดห้วยน้้าขุ่นที่ลูกช้างอยู่ มาไว้ที่คอกเตรียมปล่อยหอต้นผึ้ง พร้อมกับขยายคอกใหม่ให้ใหญ่
ขึ้นเป็น ๑ ไร่ โดยก้าหนดสร้างคอกใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วัน จากนั้นให้ย้ายลูกช้างมาคอกใหม่ทันที 
เนื่องจากมีแหล่งน้้า และเป็นถิ่นหากินของแม่ช้าง ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสให้แม่ช้างมาหาลูกช้างมากขึ้น นอกจากนี้ยังให้
สัตวแพทย์ของส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) และสัตวแพทย์จากส่วนกลาง รวมทั้งเจ้าหน้าที่
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ฟ้ืนฟูลูกช้างให้กลับมาอ้วนท้วนสมบูรณ์โดยเร็ว เนื่องจากลูกช้าง
ซูบผอมลง แต่ยังแข็งแรงและร่าเริง พร้อมให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจัดท้าโครงการหาแม่รับ และหาก
ได้แม่รับมาแล้วให้ใช้คอกใหม่เป็นคอกอนุบาลเลี้ยงดูไปด้วย ส้าหรับแม่รับ อาจใช้แม่รับจากช้างป่าที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ซึ่งขณะนี้มีลูกอ่อนและเชื่อง ส่วนการดูแลเจ้าหน้าที่ฝึกลูกช้างให้ช่วยตัวเอง เพ่ือให้อยู่ได้
ตามธรรมชาติให้มากที่สุด โดยจัดชุดเฝ้าระวังภัยจากสัตว์ผู้ล่า รวมทั้งช้างโทนที่อาจแตกฝูงออกมาหากินด้วย 
การปล่อยลูกช้างไว้ในคอกเตรียมปล่อยในป่าพบว่า ลูกช้างส่งเสียงร้อง ๑๖๑ ครั้ง หลับพักผ่อน ๒ รอบ กินนม 
๕ รอบ จ้านวน ๑๑ ลิตร กินข้าวต้มเสริมด้วยแคลเซียมและวิตามิน ๒ รอบ จ้านวน ๒ ลิตร ตอนกลางวัน
มีกิจกรรมผ่อนคลาย เดินเล่น ๑ ชม. ๕๒ นาที ส่วนพฤติกรรมการตอบโต้ระหว่างลูกช้างกับช้างโขลงแม่พบว่า 
ลูกช้างร้องฝ่ายเดียว ไม่มีเสียงตอบจากช้างแม่

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/294106)
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จ. ระยองอ่วม! ฝนตกหนักน้ าป่าหลากท่วมหลายพ้ืนที่

เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนตกหนักหลายพ้ืนที่ใน จ. ระยอง ท้าให้เกิดน้้าป่า
ไหลหลากกระแสน้้าเชี่ยวแรง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหลายอ้าเภอ โดยเฉพาะ พ้ืนที่หมู่ ๔ ต. บ้านแลง 
อ. เมืองระยอง จ. ระยอง น้้าป่าไหลเชี่ยวรุนแรงเข้าท่วมหมู่บ้านเจนจิราอย่างรวดเร็ว ท้าให้ชาวบ้านขนย้าย
สิ่งของภายในบ้านหนีน้้าไม่ทัน บ้านเรือนกว่า ๕๐ หลังคาเรือน ถูกน้้าท่วมได้รับความเสียหาย รวมทั้งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ถูกกระแสน้้าป่าท่วมเสียหายหลายสิบคันด้วย ซึ่งระดับน้้าสูงกว่า ๑ ม. เจ้าหน้าที่
กู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลระยองน้าเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน ขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สิน รวมทั้ง
อพยพชาวบ้านไปยังที่ปลอดภัย ส่วนที่หมู่บ้านชากพง หมู่ ๔ ต. ชากพง อ. แกลง น้้าป่าไหลเข้าท่วมหมู่บ้านได้รับ
ความเสียหายกว่า ๒๐ หลังคาเรือน และน้้าป่าไหลข้ามถนนหมู่บ้านระยะทางกว่า ๑ กม. ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
สมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ เข้าไปช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของและอพยพชาวบ้านไปที่ปลอดภัยแล้ว

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/region-news/news_711346)


