
๑/๔กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๔

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ : กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด ไม่น าถุงพลาสติก เข้ามาในหน่วยงานทุกแห่ง
(ข้อมูล : ไทยรัฐ)

พังงา : หมายหัวแก๊งลักไข่เต่ามะเฟือง คุก ๕ ปี ปรับ ๑.๕ ล้านบาท 
(ข้อมูล : เดลินิวส์)



๓/๔กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หมายหัวแก๊งลักไข่เต่ามะเฟือง คุก ๕ ปี ปรับ ๑.๕ ล้านบาท

เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ได้รับรายงานด่วนจากส านักงานทรัพยากรทางทะเลที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงาน
เครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ อุทยานแห่งชาติเขาล าปี -
หาดท้ายเหมือง ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ จ. ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่เวรศูนย์เฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดท้ายเหมือง ว่า พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณ
หาดเขาหน้ายักษ์ ม. ๔ ต. ล าแก่น อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา แต่เมื่อท าการขุดหาเพ่ือตรวจนับจ านวนไข่เต่า 
ปรากฏว่า ขุดพบเพียงไข่ลม จ านวน ๒ ฟอง ไม่พบมีไข่สมบูรณ์หลงเหลือแต่อย่างใด โดยคาดว่าน่าจะถูกขโมย
ขณะเต่าวางไข่

ในเรื่องนี้ นายโสภณ ทองดี กล่าวว่า ได้รายงานให้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทราบในเบื้องต้นแล้ว โดยได้ก าชับให้ติดตามและด าเนินการอย่างใกล้ชิด ก ากับเร่งรัดให้ทุกอย่าง
เสร็จสิ้นโดยเร็ว และมีค าสั่งให้ด าเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้กระท าความผิด แม้จะพบครอบครองเพียงซาก 
ก็ให้ด าเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมฝากเตือนพวกขโมยไข่เต่า จะด าเนินการทางกฎหมายอย่าง
จริงจัง แม้พบเพียงซากก็ไม่เว้น อย่างไรก็ตาม จากการสืบสวนพอจะทราบแล้วว่าบุคคลกลุ่มไหนมาลักลอบ
ขโมยไป จึงขอให้รีบน ามาส่งคืนโดยเร็ว เพราะการขโมยไข่เต่า หรือแม้แต่การครอบครองซากของเต่ามะเฟือง 
มีความผิดทางกฎหมายมีโทษทั้งจ าคุก ๓ - ๕ ปี หรือปรับ ๓ แสน - ๑.๕ ล้านบาท

ที่มา : เดลินิวส์
(https://www.dailynews.co.th/politics/๗๕๐๒๐๔)



๔/๔กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัด ไม่น าถุงพลาสตกิ เข้ามาในหน่วยงานทุกแห่ง

เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยว่า ได้เห็นชอบในประกาศเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นน า ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงานกรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ปลอดขยะ
พลาสติกและโฟม” ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานช่วยกันลด ละ เลิกการใช้
ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ภายในวันที่ ๑ ม.ค. ๖๓ โดยเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าแทน

โดยประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ได้ก าหนดมาตรการส าคัญ ๕ มาตรการ ดังนี้ (๑) ขอความร่วมมือ
บุคลากรกรุงเทพมหานครทุกคน ไม่น าถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม เข้าอาคารส านักงานของกรุงเทพมหานคร
ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๖๓ เป็นต้นไป (๒) ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งก าหนด
มาตรการสร้างจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ “กรุงเทพมหานครเป็น
องค์กรชั้นน าในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม มุ่ งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยให้หน่วยงาน
กรุงเทพมหานครเป็น พ้ืนที่ปลอดขยะพลาสติกและโฟม” (๓) ให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง 
มีการสื่อสารนโยบาย ส่งเสริม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ 
“กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรชั้นน าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟม โดยให้
หน่วยงานกรุ ง เทพมหานครเป็น พ้ืนที่ปลอดขยะพลาสติก และโฟม” (๔ )  ให้หน่วยงานสั งกัด
กรุงเทพมหานครทุกแห่ง ก าหนดให้ร้านอาหารที่น าของเข้ามาขายในหน่วยงานลด/งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
และโฟม และ (๕) ขอความร่วมมือให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครทุกคน ให้ค าแนะน าบุคคลภายนอก
ที่มาติดต่อราชการ ห้ามน าถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม เข้ามาในอาคาร

ทางกรุงเทพมหานครยังได้ด าเนินโครงการและกิจกรรม เพ่ือการลดและคัดแยกมูลฝอย
อย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในแต่ละปี  โดยในปี ๖๓ เราได้เพ่ิมมาตรการการ
ด าเนินการให้ชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ เพ่ือให้บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการแสดงพลังเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการลดปริมาณขยะ และเป็นต้นแบบ
ให้หน่วยงานราชการอ่ืน รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชน พร้อมใจกันเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซึ่งจะเป็นส่วน
ส าคัญในความส าเร็จของการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ที่มา : ไทยรัฐ
(https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/๑๗๓๙๗๘๑)


