
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการสุราษฎร์ธานี : วาฬบรูด้า ๒ แม่ลูกจากสมุทรสาครมาหากิน
รอบหมู่เกาะอ่างทอง (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน)์

นครศรีธรรมราช : สัตวแพทย์ผ่าซากเต่าตนุ พบขยะและของเหลวสีด า
ในกระเพาะ และล าไส้ (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

เชียงใหม่ : เชียงใหม่วิกฤต ไฟป่าดอยสุเทพ - ปุย ลมเปลี่ยนทิศพัดเข้าชมุชน
(ข้อมูล : สนุกดอทคอมออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เชียงใหม่วิกฤต ไฟป่าดอยสุเทพ - ปุย ลมเปลี่ยนทิศพัดเข้าชุมชน

เมื่อวันที่  ๑๑ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขึ้นบินโปรยน้้าดับไฟป่า หลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าทางด้านทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ - ปุย เขตบ้านปางยาง ต. บ้านปง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ ไฟลุกลามขยายวงกว้าง
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นป่าไผ่ และป่าเต็งรัง ชุดดับไฟป่าภาคพ้ืนดินของศูนย์ปฏิบัติการ
ระดับอ้าเภอไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ และเข้าไปดับไฟได้ ต้องขอสนับสนุนอากาศยานดับไฟป่า
เพ่ือควบคุมพ้ืนที่โดยเร็วที่สุด ทิศทางลมดึงไฟป่าให้ลุกลามขึ้นดอยสุเทพ บางส่วนลุกลามเข้าใกล้
เขตชุมชน ขณะเดียวกันเสริมก้าลังชุดดับไฟป่าภาคพ้ืนดิน ทั้งชุดเสือไฟ และก้าลังพลชุดปฏิบัติการ
ของกองทัพภาคที่ ๓ เข้าสนับสนุนเพ่ือดับไฟอย่างเต็มที่ เพราะเป็นผืนป่าติดตัวเมืองเชียงใหม่ 
เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินโปรยดับไฟไปจ้านวน ๑๙ เที่ยว รวมปริมาณน้้า ๕๗,๐๐๐ ลิตร ควบคุมไฟ
ให้อยู่ในวงจ้ากัดได้ประมาณร้อยละ ๕๐ ชุดดับไฟภาคพ้ืนดินเข้าพ้ืนที่เพ่ือดับไฟให้สนิทโดยเร็วที่สุด 

ที่มา: สนุกดอทคอมออนไลน์
(https://www.sanook.com/news/8355330)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทีมสัตวแพทย์ผ่าซากเต่าตนุ พบขยะและของเหลวสีด าในกระเพาะ และล าไส้

เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการชันสูตรซากเต่าทะเลบริเวณหาดบ้านแพรกเมือง 
บ้านฉิมหลา หมู่ ๓ อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ตนมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ และทีมสัตวแพทย์ลงพ้ืนที่ตรวจสอบการตายของเต่าทะเล
สัตวแพทย์ประจ้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ผ่าชันสูตรซากเต่าทะเล พบเต่าตนุเพศเมีย อายุประมาณ ๔ - ๕ ปี น้้าหนักประมาณ ๑๐ กก. 
หลังผ่าเปิดช่องท้อง และชันสูตรระบบทางเดินอาหารของเต่า พบในกระเพาะอาหาร และล้าไส้
มีขยะพลาสติก เช่น เชือกจากเครื่องมือประมง ถุงพลาสติกขนาดเล็ก และพบของเหลวสีด้า
คล้ายก้อนน้้ามันที่ถูกคลื่นซัดมาเกยหาดแล้วละลายกลายเป็นของเหลว โดยทั้งหมดถูกเก็บตัวอย่าง
น้าไปวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พร้อมชิ้นส่วน และเนื้อเยื่อของเต่าตนุ หลังจากนั้นฝังกลบ
ซากเต่าตนุตัวดังกล่าวไว้ในบริเวณหาดทราย จากการรายงานเบื้องต้นภายหลังผ่าชันสูตรเต่าตนุ
จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางทราบว่า ไม่สามารถสรุปสาเหตุการตาย
ที่แน่ชัดได้ เพราะสภาพซากเริ่มเน่ามาก แต่จากการตรวจพบในระบบทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร 
และล้าไส้ เต่าตนุสามารถหาอาหารได้ตามปกติ แต่ในล้าไส้มีขยะอยู่จ้านวนมาก ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของเต่าตนุ ก้อนน้้ามันจ้านวนมากที่เกยหาดทรายละลายกลายเป็นของเหลวข้นสีด้า 
และซึมไปในหาดทราย 

(ต่อ)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทีมสัตวแพทย์ผ่าชันสูตรซากเตา่ตน ุพบขยะและของเหลวสีด าในกระเพาะ – ล าไส้ (ต่อ)

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้้าถึง
สิ่งที่ตั้งใจ และพยายามหาแนวทางในการด้าเนินงานที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
เพ่ือส่งต่อให้เยาวชนรุ่นต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ และยั่งยืนที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากร
ที่มีแนวโน้มลดจ้านวนลง ท่านจึงมอบหมายให้กรมฯ เพ่ิมมาตรการในการคุ้มครอง และดูแลเต่าทะเล
ให้เข้มข้น เพ่ือลดปัญหาการเกยตื้น ตลอดจนแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเลที่เป็นสาเหตุส้าคัญ
ของการสูญเสียสัตว์ทะเลหายากผ่านการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประมงชายฝั่ง และภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/558394)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

วาฬบรูด้า ๒ แม่ลูกจากสมุทรสาครมาหากินรอบหมูเ่กาะอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ้าหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติ (เกาะสามเส้า) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 
พบวาฬบรูด้า ๒ ตัวบริ เวณช่องระหว่างเกาะรอกกับเกาะหินแตก ในเขตอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งเป็นแม่วาฬบรูด้าคู่แม่ลูก “แม่วันดี” กับ “เจ้าวันหยุด” ที่เจ้าหน้าที่อุทยาน
บันทึกภาพไว้ได้เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๔ บริเวณช่องเกาะวัวตาหลับ และเกาะแม่เกาะ อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง นายปิยะ หนูนิล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองกล่าวว่า วาฬบรูด้า
คู่แม่ลูกออกหากินอยู่ ในพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะอ่างทอง นักท่องเที่ยวบันทึกภาพได้
บริเวณเกาะหนุมาน จึงประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และประมงพ้ืนบ้าน 
ขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ หรือกระท้าการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ดังกล่าว 

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฐานข้อมูล
วาฬบรูด้าในอ่าวไทยของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปรียบเทียบอัตลักษณ์จากลักษณะ
ครีบหลังคือ วาฬ “แม่วันดี” กับลูก “เจ้าวันหยุด” ส่วนใหญ่ออกหากินอยู่บริเวณทะเลอ่าวไทย
ตอนบนแถบ จ. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี วาฬบรูด้า ๒ แม่ลูกลงมาภาคใต้แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/226589)


