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สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

กรุงเทพฯ : รมว.ทส. สั่งการ คพ. เตรียมป้องกันไฟไหม้บ่อขยะ
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
กระบี่ : ความสาเร็จของการอนุรักษ์ปะการังที่ “เกาะยูง”
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม๑๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ - ข่าว

๒/๔

ความสาเร็จของการอนุรักษ์ปะการังที่ “เกาะยูง”

เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ธรณ์ ธ้ารงนาวาสวัสดิ์ เล่าความส้าเร็จสูงสุด
ของการอนุรักษ์ปะการังไทย โดย ปี ๕๘ ภาพความยับเยินที่ปะการังหายไปหมด จากเรือ ท่องเที่ยว
ที่โยนสมออยู่ใกล้ๆ ขนมปังที่ลอยในน้้า เรียกปลาบางชนิดมากิน ท้าให้ปลาบางชนิดนั่นแหละไล่ปลา
อื่น ไปหมด พีพีโ มเดล จึ งเริ่ มต้น ขึ้น ในปี ๕๙ กรมอุทยานฯ จึงปิ ด เกาะยูง เปลี่ ยนเป็นเขตสงวน
แนวปะการังแห่งแรกของพีพี ของ จ. กระบี่ และของกรมอุทยานฯ แต่ล่าสุด ทีมส้ารวจอุทยานพีพี
และศูนย์ปฏิบัติการตรัง เพิ่ง ถ่ายรูปปะการังเรียงรายเป็นดง เห็นปลาสลิดหิน ปลาผีเสื้อแปดขีด ฯลฯ
และอีกไม่เกิน ๓ - ๔ ปี เราจะเห็นปะการังเต็มพื้นที่ และอาจมากกว่านั้น ไม่มีสถานที่ไหนในทะเลไทย
ที่ออกมาตรการครั้งเดียว ได้ปะการังเพิ่มมากมายขนาดนี้ หากให้ประเมินเป็นมูลค่า ในอัตราเดียว
กับการฟื้นฟูปะการังที่เสียหาย บอกได้ว่าหลายร้อยล้าน

นายประยู ร พงศ์ พั น ธ์ หั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห าดนพรั ต น์ -หมู่ เ กาะพี พี เผยชั ด เจนว่ า
จะติดตามแนวปะการังเกาะยูงไปเรื่อยๆ และไม่อนุญาตให้เข้าไปท่องเที่ยวโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษ
หนัก เพราะมาตรการที่เกาะยูง ไม่ใช่มาตรการปิดเพื่อฟื้นฟูเหมือนอ่าวมาหยา แต่เป็น “เขตสงวน”
เก็บ ทะเลไว้ให้ ป ลา เก็บสมบั ติไว้ให้ลู กหลาน เราไม่จ้าเป็นต้องไปเห็ นด้ว ยสายตา แค่รับรู้ว่ามีอยู่
เก็บเกาะยูงให้เป็นต้านานแห่งทะเลไทย เกาะของปะการัง เกาะของปลา เกาะที่ประสบความส้าเร็จ
ในการอนุรักษ์มากที่สุดในยุคปัจจุบัน

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000029573)
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รมว.ทส. สั่งการ คพ. เตรียมป้องกันไฟไหม้บ่อขยะ

เมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มีความห่วงใยต่อผลกระทบกับประชาชนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ จึง มอบหมายกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ประสานท้องถิ่น
อย่างใกล้ชิด โดย คพ. ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถานที่ก้าจัดขยะที่มีปริมาณสะสมในพื้นที่เป็นจ้านวน
มากและด้าเนินการอย่างไม่ถูกต้องทั่วประเทศ รวมทั้งสถานที่แปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทุกขนาด
ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้ พร้ อ มทั้ ง ได้ แ จ้ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไป ยั ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และปลั ด กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ แจ้ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และองค์ ก รปกครองส่ ว น ท้ อ งถิ่ น
เจ้าของสถานที่ก้าจัดขยะให้มีการเฝ้าระวัง ก้าชับให้มีการเดินตรวจและหมั่นสังเกตสิ่งผิดปกติที่ เกิดขึ้น
ในบริเวณโดยรอบพื้นที่ รวมทั้งระมัดระวังการลักลอบเผาพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจ
ลุกลามมายังสถานที่ก้าจัดขยะดังกล่าว “ในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่ก้าจัดขยะ
พบสิ่งผิดปกติต่างๆ เช่น มีควันหรือกลิ่นเหม็นไหม้ มีไอน้้าร้อนลอยตัวขึ้นมาจากชั้นขยะมากผิดปกติ
ท่อระบายอากาศในแนวตั้งมีลักษณะโค้งงอเนื่องจากความร้อนในบ่อก้าจัดขยะ หรือมีน้ามันสีด้า หรือ
สีน้าตาลเข้มไหลออกมาจากบ่อก้าจัดขยะ ให้รีบแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว และหากพบ
เหตุเพลิงไหม้สถานที่ก้าจัดขยะ ให้ด้าเนินการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส้านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อร่วมกันระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้ง คพ. เพื่อหา
แนวทางและมาตรการในการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวต่อไป”

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/231062)
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