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พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จ านวน 9 แห่ง ได้แก่
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม 
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน

- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดมหาสารคาม
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดสมุทรปราการ
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดชลบุรี
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม 
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดพังงา
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดกระบี่
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดภูเก็ต



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๓  ข่าว
ข่าวด้านลบ   - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑   รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

กรุงเทพฯ : ส่งขยะแปรรูป เป็นพลังงานทดแทน
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ล าพูน : ใช้ระบบ Burn Check จัดคิวเผา
(ข้อมูล : ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

สุราษฎร์ธานี : เกาะเต่าส ารวจพบฉลามวาฬรอบเกาะเต่า ๒๘๐ ตัว
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)
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เกาะเต่าส ารวจพบฉลามวาฬรอบเกาะเต่า ๒๘๐ ตัว

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่ม Thai Whale Sharks แจ้งว่าในปี ๖๓ ได้พบ
ฉลามวาฬบริเวณเกาะเต่าถึง ๒๘๐ ตัว ซึ่งเป็นจ านวนที่มาก โดยจากการส ารวจของกรมประมงในปี 
๖๐ พบฉลามวาฬฝั่งอ่าวไทย ๙๑ ตัว และฝั่งอันดามัน ๔ ตัว ฉลามวาฬถือเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ ซึ่ง
ฉลามวาฬเป็นสัตว์ที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร รวมถึงปลาขนาดเล็กที่รวมฝูง เช่น ปลากะตัก ปลา
หลังเขียว คาดว่าการพบฉลามวาฬรอบเกาะเต่าบ่อยครั้ง น่าจะเกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
อาหาร ซึ่งมีปลาเล็กรวมถึงแพลงก์ตอนสัตว์ และแพลงก์ตอนพืช ที่เป็นอาหารหลักของฉลามวาฬ
นายเจริญสุข สุขผล ประธานชมรมประมงพื้นบ้านเกาะเต่า เล่าถึงผลส าเร็จจากความร่วมมือในการ
ท าซั้งหรือบ้านปลารอบเกาะเต่า โดยภายในหนึ่งปีที่ได้ช่วยกันท าซั้ง ได้เห็นความสมบูรณ์กลับคืนสู่
ท้องทะเลเกาะเต่าอย่างเห็นได้ชัด หลังจากที่เริ่มท าซั้งรอบเกาะ พบลูกปลาหลังเขียวที่ไม่เคยเข้ามา
อาศัยก็เข้ามาอาศัย รวมถึงปลาฉิ้งฉ้าง และปลาขนาดเล็กๆ ความสมบูรณ์นี้ท าให้ชาวประมงพบปลา
ทูน่าที่มีขนาด ๖-๗ กิโลกรัมบริเวณเกาะเต่า ทั้งที่ไม่พบปลาทูน่ารอบเกาะเต่ามาหลายปีแล้ว ความ
สมบูรณ์ที่ปรากฎในช่วงนี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนบนเกาะเต่าทุกภาคส่วน ช่วยกันดูแล 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือชาวเกาะเต่า และผู้
ประกอบธุรกิจด าน้ าให้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/612453)
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ใช้ระบบ Burn Check จัดคิวเผา

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจาก
การเผาในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ป่าภาคเหนือ โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนและหาเครื่องมือ
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฎิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ล าพูน 
เพื่อทดสอบระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn Check) เป็นการทดสอบการลงทะเบียนขออนุญาตบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ โดยมีการพิจารณาผ่านศูนย์บัญชาการ (War Room) ในระดับอ าเภอ พร้อมทั้งได้มี
การหารือแลกเปลี่ยนถึงการใช้งานและบริบทการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ โดยผู้แทนจากภาคส่วน
ต่าง ๆ เพื่อให้การใช้งานระบบฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ร่วมกัน
ลดปัญหาการเผาในที่โล่งทุกประเภท เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน

ที่มา : ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/309112)
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ส่งขยะแปรรูป เป็นพลังงานทดแทน

เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
บริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและแปรรูปขยะ เป็น
เชื้อเพลิงทดแทน (Refuse Derived Fuel หรือ RDF) ได้ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เพื่อด าเนิน
โครงการ “กองทัพมด พิชิตขยะ” เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีขยะทั่วไปที่ไม่เป็นอันตราย จ าพวก
พลาสติก กระดาษ โฟม เศษผ้า (ยกเว้นของเหลว แก้ว และขยะอันตราย เช่น สารเคมี สารไวไฟ เป็นต้น) 
จัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังบริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จ ากัด  เพื่อน าไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง และส่งเสริม
การก าจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยจะน าขยะที่ได้รับมาท าการคัดแยก และแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF ทดแทน
ถ่านหินในเตาเผาปูนซีเมนต์ ที่ผ่านมาได้รับขยะจากช่องทางต่าง ๆ ซึ่งในเดือน ก.ย. ๖๔ พบว่า
มีประชาชนน าขยะมาบริจาคผ่านโครงการฯ ๑๐,๒๒๐ กิโลกรัม ปริมาณขยะสะสมตลอดปี ๖๔ รวม
ทั้งสิ้น ๕๕,๖๙๔ กิโลกรัม

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000107481)


