
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

ภูเก็ต : รมว.ทส. ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจเย่ียมต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอย
ของประเทศ
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

เชียงราย : น้ าโขงแห้งหนัก อเมริกาหนุน MRC เรียกร้องจีนให้ข้อมูลน้ า
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ภูเก็ต : ลงสู่ทะเลแล้ว! ลูกเต่ามะเฟืองฟักจากหลุมหาดกะตะ จ. ภูเก็ต 
๓๔ ตัว ในรอบ ๒๐ ปี
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

น้ าโขงแห้งหนัก อเมริกาหนุน MRC เรียกร้องจีนให้ข้อมูลน้ า

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้้าในแม่น้้าโขงที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดดอนทราย และโขดหินโผล่พ้นน้้าในแม่น้้าโขงเป็นจ้านวนมาก ในพื้นที่ 
อ. เชียงของ และเชียงแสน จ. เชียงราย ท้าให้การเดินเรือในแม่น้้าโขงเป็นไปด้วยความ
ยากล้าบาก รวมถึงการท้าประมงในท้องถ่ิน ซึ่งชาวประมงไม่สามารถน้าเรอืออกหาปลาตามแหล่ง
น้้าที่เคยไปได้ เพราะปริมาณน้้าลดระดับลง ท้าให้แหล่งที่อยู่อาศัยของปลาเปลี่ยนแปลงไป

กลุ่มนักอนุรักษ์นลุ่มแม่น้้าโขง ทั้ง ๘ จังหวัดที่ติดกับแม่น้้าโขง ได้มีการยื่นหนังสือร่วมกับ
กลุ่มกรรมาธิการแม่น้้าโขง หรือ MRC ซึ่งเป็นหน่วยงานของทางราชการแต่ละประเทศลุ่มแม่น้้า
โขง ได้รวมตัวกันเพื่อท้าหนังสือถึงทางการจีน เรียกร้องให้ปล่อยน้้าจากเข่ือนเพื่อให้แม่น้้าโขง
กลับมามีระบบนิเวศที่ดีเช่นเดิม ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรฐั แถลงเมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. 
ที่ผ่านมาว่า สหรัฐจะใช้ความร่วมมือในกรอบ Mekong-U.S. Partnership เพื่อส่งเสริมให้รัฐบาล
และชุมชนท้องถ่ินในอนุภาคลุ่มแม่น้้าโขง มีการพัฒนาอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยจะ
ด้าเนินการ Mekong Water Data Initiative และ Mekong Dam Monitor พร้อมกันนี้ สหรัฐ
มีความกังวลเกี่ยวกับระดับน้้าในแม่น้้าโขงที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับประเทศในอนุภาค
ลุ่มแม่น้้าโขง และกรรมาธิการแม่น้้าโขง หรือ MRC ร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลจีนแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับน้้าในแม่น้้าโขงอย่างต่อเนื่อง และทันสมัย รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้้าของจีน 
ตลอดจนกระตุ้นให้จีนร่วมมือกับประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้้าโขงมากขึ้น

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/224760)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. ลงพื้นที่ภูเกต็ ตรวจเยี่ยมต้นแบบเตาเผาขยะมูลฝอยของประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต 
ต. วิชิต อ. เมืองภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการด้าเนินงาน 
รวมถึงสภาพปัญหาการบริหารจัดการเตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งรับก้าจัดขยะของ 
จ. ภูเก็ตทั้งหมด ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ ถือเป็นเป็นพื้นที่ที่มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะแห่งแรกๆ ของประเทศไทย และเป็นต้นแบบของการ
บริหารจัดการขยะแบบรวมกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทั้งจังหวัด โดยให้เอกชนเข้าร่วม
ด้าเนินการเพื่อผลิตไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สนับสนุน
กระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบการด้าเนินงาน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ส่งมายังศูนย์ก้าจัดขยะฯ เฉลี่ยถึง 
๙๒๕ - ๙๖๓ ตัน/วัน และมีอัตราการเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ถึงร้อยละ ๗ ต่อปี

รมว.ทส. กล่าวว่า ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของการน้า
ร่องที่จะให้ทุกเกาะของประเทศ มีการบริหารจดัการขยะภายในเกาะ โดยในปัจจุบันยังมีอีกหลาย
เกาะ ที่มีการขนส่งขยะข้ามน้้าข้ามทะเล และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/224749)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ลงสู่ทะเลแล้ว! ลูกเต่ามะเฟอืงฟกัจากหลมุหาดกะตะ จ. ภูเก็ต ๓๔ ตัว ในรอบ ๒๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณชายหาดกะตะ อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต 
ลูกเต่ามะเฟืองที่ฟักออกมาเป็นตัวในรอบ ๒๐ ปีของหาดกะตะ ประมาณ ๓๐ ตัว ต่างพากันเดิน
ลงทะเล ภายหลังเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน 
(ศวอบ.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ ( สทช.๑๐) โดยศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต (ศอทล.ภูเก็ต) ไดช่้วยกันขุดหลุมที่มีไข่ของแม่เต่าปีใหม่
ซึ่งข้ึนมาวางไข่ไว้เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการสังเกตพบการยุบของหลุมไข่เต่า ซึ่ง
บ่งช้ีว่าลูกเต่าฟักออกจากไข่แล้ว แต่ปรากฏว่าไม่สามารถดันตัวออกจากหลุมได้ ดังนั้นเพื่อเป็น
การช่วยชีวิตลูกเต่าจึงจ้าเป็นที่จะต้องท้าการขุดข้ึนมา 

ส้าหรับไข่เต่ามะเฟืองหลุมนี้เป็นไข่ของแม่เต่ามะเฟือง “แม่ปีใหม่” ซึ่งในครั้งนี้พบว่า มีไข่ดี 
จ้านวน ๘๐ ฟอง โดยมีชีวิต จ้านวน ๓๐ ตัว และตายคาหลุม จ้านวน ๓๒ ตัว มีอัตราการฟักอยู่ที่ 
๘๒% และมีอัตราการรอดอยู่ที่ ๔๐% โดยมีตัวอ่อนที่ไม่แข็งแรงและต้องอยู่ในตู้ไอซียูหรือตู้ปฐม
พยาบาล ๔ ตัว นอกจากนี้ ยังมีไข่ที่ไม่ได้รับการผสม ๑๔ ฟอง ปัจจัยที่มีผลท้าให้มีตัวอ่อนตาย
มากถึง ๓๒ ตัว เนื่องจากความแข็งแรงของเต่า และความหนาแน่นของทราย ซึ่งทรายบริเวณนี้
ค่อนข้างมีความหนาแน่นมาก ท้าให้ลูกเต่าที่ไม่แข็งแรง ไม่สามารถดันทะลุความแน่นของทราย
ข้ึนมาได้

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9640000019365)


