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๑/๖

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
ตาก : ททท. ตาก ร่วมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง นานักท่องเที่ยวพกถุงผ้า ท่องเที่ยวสไตล์ Zero Waste
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

บุรีรัมย์ : นกต่างถิ่นและนกหนีหนาว เริ่มอพยพทารังวางไข่ แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บนา
สนามบิน ต. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ กว่า ๕ พันตัว (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ชุมพร : พบซากเต่าตนุยักษ์หนัก ๑๕๐ กก. อายุ ๘๐ ปี
ตายเกยชายหาดแม่โจ้ ชุมพร (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - นาเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก
สงขลา : เร่งแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งสงขลา
(ข้อมูล : สานักข่าวไทย)

EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม ๑๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินทากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๑ ข่าว

๒/๖

นกต่างถิ่นและนกหนีหนาว เริ่มอพยพทารังวางไข่ แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บนาสนามบิน ต. ประโคนชัย
จ. บุรีรัมย์ กว่า ๕ พันตัว

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ. บุรีรัมย์ เริ่ม มีสภาพอากาศหนาวเย็น ลง วันนี้
อุณหภูมิลดลงอยู่ที่ ๒๐ องศาเซลเซียส ส่งผลให้นกอพยพหนีหนาวจากไซบี เรีย และนกหายากจาก
ต่างถิ่น เช่น นกปากห่าง ยางเปีย ยางควาย ยางโทนเล็ก ยางโทนใหญ่ คับแค เป็ดแดง และนกชนิด
อื่นๆ อีกหลายชนิด ได้อพยพเข้ามาอาศัยหากินและทารังวางไข่ ในพื้นที่ชุ่มน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าง
เก็บน้าสนามบิน ต. ประโคนชัย อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญแห่ง
หนึ่งของจังหวัดแล้วกว่า ๕,๐๐๐ ตัว ทารังวางไข่ประมาณ ๒๕๐ รัง หลังจากที่ เมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมา
นกได้อพยพไปหากินยังถิ่นอื่นเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งมา ๒ ปีต่อเนื่อง ไม่มีแหล่งน้าและอาหาร
ให้นกหากิน ทั้งนี้ คาดว่าหากอากาศหนาวเย็นลงมากกว่านี้ จะมี นกหนีห นาว และนกจากต่างถิ่น
อพยพเข้ามาหากิน และทารังวางไข่ในพื้นที่ชุ่มน้าอ่างเก็บน้าสนามบินดังกล่าวหลายหมื่นตัว

นายวรรณชนก สุวรรณกร หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บ น้าสนามบิน อ. ประโคนชัย
จ. บุรีรัมย์ กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้นิยมดูนก มาท่องเที่ยวชมนกหายากหลากหลายชนิดและ
สัมผัสอากาศหนาว ที่อ่างเก็บน้าสนามบินดังกล่าวได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก และ
ดูแลความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือให้ประชาชน หรือนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมนก
ร่วมกันอนุรักษ์ อย่าทาร้ายนกทุกชนิดที่เข้าอาศัยหากิน และทารังวางไข่ในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะมีนกหนี
หนาวเข้ามาหากินและทารังวางไข่ไปจนถึงสิ้นสุดฤดูหนาว
ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/200705)
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๓/๖

เร่งแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งสงขลา

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตาม
สถานการณ์ และแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาการกั ด เซาะชายฝั่ ง บริ เ วณแหลมสมิ ห ลา และหาด
ชลาทัศน์ จ. สงขลา เพื่อรักษาระบบนิเวศชายฝั่ง และลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ในอนาคต ทั้งนี้
นายวราวุ ธ ศิ ล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มด้ ว ย
นายจตุ พ ร บุ รุ ษ พั ฒ น์ ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม อธิ บ ดี ก รมทรั พ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง อธิบ ดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีก รมควบคุม มลพิษ และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
ร่วมหารือบูรณาการการทางานแก้ไขปัญหาร่วมกัน
นายวราวุธ กล่าวว่า สิ่งสาคัญในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ
ธรรมชาติให้มากที่สุด แล้วนามาปรับใช้แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม โดยทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการ
ร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่ง ยืน ทั้งการแก้ไขเฉพาะหน้า และในระยะยาว
ซึ่งรัฐบาลให้ความสาคัญและห่วงใยผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน โดยการแก้ไขปัญหาจุดหนึ่งจะต้องไม่
กระทบอีกจุดหนึ่ง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ ความสาคัญและเข้าใจในเรื่องนี้
มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แบ่งกลุ่มหาดในประเทศไทยออกเป็น ๘ กลุ่มหาด และกาหนด ๓ มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งจากคลื่น ประกอบด้วย (๑) มาตรการสีขาว เช่น การกาหนดพื้นที่ถอยร่นสาหรับพื้นที่ ชุมชนที่อยู่
ใกล้ ชายฝั่ง (๒) มาตรการสีเ ขียว เป็นการใช้โครงสร้างที่เป็นมิตรกับ สิ่ง แวดล้อม เช่น การปลูกป่าช่วย
ชายฝั่งทะเลที่ถูกคลื่นกัดเซาะ การปักเสาไม้ไผ่ดักตะกอนป่าชายเลน และ (๓) มาตรการสีเทา เป็นการใช้
โครงสร้างแข็งช่วยในการป้องกันคลื่น เช่น การสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันคลื่นชายฝั่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจะเป็นหน่วยงานหลักประสานกับทุกหน่วยงาน ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะให้มีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง ระบบนิเวศทางทะเล
ที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
ที่มา : สานักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/environment/line-today-environment-592068)
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๔/๖

ททท. ตาก ร่วมชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรกั ษ์อมุ้ ผาง นานักท่องเที่ยวพกถุงผ้า ท่องเที่ยว
สไตล์ Zero Waste

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เที่ยวได้ให้ด้วย โปรแกรม ๐๒ : ททท. ตาก ร่วมกับชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง นานักท่องเที่ยวพกถุงผ้า ท่องเที่ยวสไตล์ Zero Waste ลดการใช้
ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะ ล่องแพเที่ยวชมความงามของน้าตกสายรุ้ง Unseen Thailand และน้าตก
ทีลอซู น้าตกที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทย
นายจริยาทร สูหู่ ผู้อานวยการสานักงานการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานตาก กล่าว
ว่า น้าตกทีลอซู ถือเป็นแม่เหล็กส าคัญทางการท่องเที่ยว แต่ในปัจ จุบันพบว่า ปริมาณป่าต้นน้าในพื้นที่
ลดลง และมีปัญหาขยะ ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญที่ต้องช่วยกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน ททท. จึงได้จัดทาโครงการ
“ตากเที่ยวได้ ให้ด้วย” เพื่อจุดประกายแนวคิดการท่องเที่ยวน้าตกทีลอซู ในการรับผิดชอบร่วมกัน ระหว่าง
นักท่องเที่ยวแขกผู้มาเยือนและชุมชนเจ้าของพื้นที่
นายภูมิร วิชญ์ โชติธนวัฒ น์ชัย ประธานชมรมส่ง เสริม การท่ องเที่ยวและอนุรัก ษ์อุ้ม ผาง กล่าวว่า
ชมรมฯ มีจานวนผู้ประกอบการในชมรม กว่า ๓๐ ราย ร่วมจัดกิจกรรม Zero Waste โดยมีการแบ่ง เวร
เก็บขยะพลาสติกออกจากน้าตกทีลอซูและลาน้าแม่กลอง เป็นประจาทุกสัปดาห์ เพื่อลดปริมาณขยะและ
ช่วยแบ่ง เบาภาระหน้าที่ ให้กั บ เจ้าหน้าที่ ของเขตรัก ษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้ม ผาง ที ล อซู ซึ่ง ยังถือว่าเป็นการ
แก้ปัญหาด้วยปลายเหตุ สมาชิกชมรมฯ จึงได้มีการหารือและช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อปรับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวร่วมกัน โดยนาร่องด้วยการใช้ วัสดุธรรมชาติ หรือปิ่นโต แทนการใช้กล่องโฟมแทนภาชนะใส่
อาหาร จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวช่วยกันหันมาใช้วัสดุทดแทนการใช้พลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ และ
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ในการนาขยะกลับออกมา จะช่วยทาให้การท่องเที่ยวอาเภออุ้มผางยั่งยืนต่อไป
ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/200688)
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๕/๖

พบซากเต่าตนุยักษ์หนัก ๑๕๐ กก. อายุ ๘๐ ปี ตายเกยชายหาดแม่โจ้ ชุมพร

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบซากเต่าตนุยักษ์ หนักกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม อายุกว่า ๘๐ ปี
ถูก คลื่นซัด เกยชายหาดแม่โจ้ จ.ชุม พร คาดว่าเสียชีวิตจากอาการป่วยและถูก คลื่นซัดเข้า ฝั่ง น.ส. ราตรี
จันทรัตน์ ประมงอาเภอละแม เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบเต่าทะเลตัวใหญ่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาตาย
อยู่บ นชายหาดหน้ามหาวิท ยาลัยแม่ โ จ้ วิท ยาเขตชุม พร หมู่ ที่ ๕ ต. ละแม อ. ละแม จ. ชุม พร จากการ
ตรวจสอบเป็นเต่าตนุ เพศเมีย น้าหนัก ๑๕๐ กิโลกรัม อายุประมาณ ๘๐ ปี ตามขาและกระดองมีตัวเพรียง
เกาะหลายจุด คาดว่าตายมาแล้วหลายชั่วโมง ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทาร้าย สภาพเริ่มขึ้นอืด เกล็ด
ตามขาและเปลือกกระดองเริ่มหลุดลอกออก เบื้องต้นสันนิษฐานว่า ช่วงนี้เป็นฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ทะเลมีคลื่นลมแรง เต่าตนุ ยักษ์ตัวดังกล่าว ซึ่ง มีอายุม ากแล้วอาจจะป่วยไม่สบาย หรือถูก คลื่นทะเลซัดไป
กระทบกับโขดหินหรือของแข็งจนได้รับบาดเจ็บภายใน ทาให้ไม่สามารถประคองตัวขึ้นมาหายใจเหนือน้าได้
จึงทาให้จมน้าตายและถูกคลื่นซัดเข้าเกยชายหาดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จะต้องประสานไปยังศูนย์วิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ. ชุมพร มาผ่าซากเต่าและชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อ
หาสาเหตุการตายที่แท้จริงอีกครั้ง

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000122658)
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