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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓  รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ : พรุ่งนี้เร่ิมแล้ว งดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ เผย ๔ สินค้าผ่อนผัน ที่ยังใส่ถุงได้
(ข้อมูล : ข่าวสด)

อุทัยธานี : คลองหลัก จ. อุทัยธานี น้ าต่ าสุดติดพ้ืนทราย
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

ชลบุรี : พบ ‘เต่า’ ทะเลนอนตายเกยต้ืนหาดบางพระ คาดถูกใบพัดเรือ
ตีกระดองแตก
(ข้อมูล : ไทยรัฐ)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พรุ่งนี้เริ่มแล้ว งดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ เผย ๔ สินค้าผ่อนผัน ที่ยังใส่ถุงได้

เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปะอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว .ทส . ) กล่าวว่า จากนี้ ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง ประเทศไทย
จะเกิดปรากฎการณ์ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อจะไม่มีถุงก๊อบแก๊บ
แบบหูหิ้วให้ใช้อีกต่อไป ซึ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ (๑ ม.ค. ๖๓) โดยงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนา
น้อยกว่า ๓๖ ไมครอน เป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ส่วนถุงพลาสติกแบบอ่ืน เช่น ถุงร้อนใส่อาหาร ใส่ข้าวแกง 
ก๋วยเตี๋ยว หรือพลาสติกหุ้มอาหารและของแช่แข็ง และพลาสติกหูหิ้วหนา ๆ ที่สามารน้ากลับมาใช้ซ้้าได้
จะยังคงใช้ต่อไป จนกว่าจะมีวัสดุที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ทดแทนได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะ ขอ
ความร่วมมือกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษีส้าหรับสินค้านวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมด้วย 

ทั้งนี้ จากผลส้ารวจดุสิตโพลที่ผ่านมา ประชาชนร้อยละ ๙๐ เห็นด้วยกับนโยบายงดแจกถุงฯ
และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองกันบ้างแล้ว ในขณะที่ห้างร้าน ผู้ประกอบการทุกแห่ง ได้เตรียม
มาตรการรองรับ ที่ยังคงค้านึงถึงผลกระทบและอ้านวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด อาทิ การเตรียม
บริการถุงกระดาษ หรือถุงผ้าจ้าหน่ายในราคาที่ไม่แพง หรือหากจ้าเป็นต้องรับถุงพลาสติกหูหิ้ว ลูกค้าต้อง
เสียค่าใช้จ่าย โดยน้าเงินที่ได้เข้าร่วมกองทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือบริจาคให้โรงพยาบาลหรือมูลนิธิต่าง ๆ 
ต่อไป รวมทั้งการให้แต้มสะสมคะแนน เมื่อไม่รับถุง เป็นต้น อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมผู้ ให้บริการ
ในการสร้างความเข้าใจ และตอบค้าถามกับลูกค้าที่อาจแสดงความไม่พอใจในช่วงแรก ๆ คาดการณ์ว่า
ในช่วง ๒ - ๓ เดือนแรก อาจเกิดความไม่เข้าใจและมีความวุ่นวายอยู่บ้าง แต่หลังจากนั้นสถานการณ์
จะดีขึ้น ประชาชนจะให้ความร่วมมือมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการทุกแห่งพร้อมเดินหน้า และร่วมมือกันสร้าง
ความเคยชินให้กับลูกค้า

(มีต่อ)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พรุ่งนี้เริ่มแล้ว งดแจกถุงพลาสติกทั่วประเทศ เผย ๔ สินค้าผ่อนผัน ที่ยังใส่ถุงได้ (ต่อ)

นายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า รัฐบาลตั้งเป้าหมายการลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
ทิ้ง ภายในปี ๖๕ ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการน้าขยะพลาสติกกลับมาใช้
ประโยชน์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ภายในปี ๗๐ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณพลาสติกที่ต้องน้าไปก้าจัดได้ประมาณ 
๗๘๐,๐๐๐ ตันต่อปี ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย ๓,๙๐๐ ล้านบาทต่อปี รวมทั้งลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ จึงจ้าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม ได้ตั้งเป้าจะยกเลิกการใช้พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้ง ๔ ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติก
หูหิ้ว หลอดพลาสติก แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และกล่องโฟม ให้หมดไปจากประเทศไทยเร็วขึ้น 
จากภายในปี ๖๕ เป็นภายในปี ๖๔ โดยปีหน้าจะเตรียมน้าเสนอเป็นกฎหมายบังคับต่อไป

ทั้งนี้ ทส. ไดร้ะบุสินค้าผ่อนผันที่ยังสามารถใช้ถุงพลาสติกได้อยู่ ๔ ชนิด ได้แก่ อาหารที่ต้องอุ่นร้อน 
อาหารเปียก เนื้อสัตว์ และผลไม้

ที่มา : ข่าวสด
(https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_๓๒๙๖๗๕๔)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบ ‘เต่า’ ทะเลนอนตายเกยตื้นหาดบางพระ คาดถูกใบพัดเรือตีกระดองแตก

เมื่อวันที่  ๓๑ ธ.ค . ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา 
จุดบางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบเต่าทะเลน้้าหนักกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม 
เสียชีวิตนอนเกยตื้นอยู่บริเวณริมหาดบางพระ หมู่ ๒ ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี หลังรับแจ้ง
จึงเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณริมชายหาดดังกล่าวพบเต่าทะเลน้้าหนักประมาณ 
๑๐๐ กิโลกรัม นอนเกยตื้นอยู่ริมหาด โดยมีชาวบ้านมุงดูอยู่ และจากการตรวจสอบบริเวณรอบตัวเต่า
พบบาดแผลขนาดใหญ่กลางหลังกระดอง ซึ่งคาดว่าเต่าตัวนี้น่าจะถูกใบพัดเรือสินค้าขนาดใหญ่
กลางทะเลตีกระดองแตกจนเสียชีวิต และคลื่นซัดเข้ามาเกยตื่นมาติดริมหาด หลังจากนั้นทางเจ้าที่
หน่วยกู้ภัยและชาวบ้านจึงช่วยกันหามเต่าตัวนี้  ขึ้นท้ายรถยนต์กระบะของทางเจ้าที่หน่วยกู้ภัย 
เพ่ือเตรียมน้าไปส่งต่อให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทางทะเลและชายฝั่ง
อ่าวไทยภาคตะวันออก จ. ระยอง เพื่อท้าการตรวจสอบการเสียชีวิตของเต่า

จากการสอบถามชาวบ้านที่พบเต่าทะเลตัวดังกล่าว ได้เล่าว่า ในขณะที่ตนก้าลังเดินอยู่ริมหาด
อยู่นั้นจู่ ๆ ตนก็ได้พบเห็นเต่าตัวนี้นอนเสียชีวิตเกยตื้นอยู่ริมหาด จึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
สว่างประทีปศรีราชา จุดบางพระ ให้เดินทางมาตรวจสอบพร้อมกับท้าการน้าเต่าตัวดังกล่าวส่งไป
ตรวจสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้ต่อไป และชาวบ้านยังกล่าวอีกว่า เมื่อเดือนก่อนยังมีเต่า
ทะเลเสียชีวิตมาติดริมหาดนี้ โดยไม่ทราบสาเหตุอีกด้วย และเต่าทะเลตัวที่พบล่าสุด ถือว่าเป็นตัวที่ ๒
ที่เสียชีวิตจากการถูกใบพัดเรือใหญ่ฟันตีกระดองแตกและเสียชีวิต

ที่มา : ไทยรัฐ
(https://www.thairath.co.th/news/local/east/๑๗๓๗๖๕๐)
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เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ. อุทัยธานีน้้าลดลงมาก คลองส่งน้้าหลักรับน้้าจากแม่น้้า
เจ้าพระยา ก่อนไหลสู่แม่น้้าสะแกกรังแห้งขอด กระทบชุมชนชาวแพและกระชังปลา เกษตรกรต้องสูบน้้า
บาดาลใช้แทน เผยหนักสุดในรอบ ๒๐ ปี

สถานการณ์น้้าใน จ. อุทัยธานี โดยเฉพาะคลองส่งน้้าหลักในพ้ืนที่หมู่ ๖ ต. เกาะเทโพ อ. เมือง 
จ. อุทัยธานี มีสภาพเหือดแห้งที่เห็นได้ชัด คือ บริเวณประตูระบายน้้าคลองเสด็จประพาสต้น และประตู
ระบายน้้า คลองขุมทรัพย์ ซ่ึงรับน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาก่อนไหลเข้าสู่แม่น้้าสะแกกรังหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตชุมชน
ชาวแพสะแกกรังหลายร้อยหลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังกว่า ๒๐๐ กระชัง 
แต่ในขณะนี้บริเวณคลองส่งน้้าทั้ง ๒ แห่ง น้้าแห้งขอดจนไม่สามารถไหลเข้าสู่แม่น้้าสะแกกรัง รวมถึงพ้ืนที่
การเกษตรบริเวณใกล้เคียงก็ไม่สามารถสูบน้้าในคลองส่งน้้าทั้ง ๒ แห่ง มาใช้ได้เช่นกัน

นายบุญเนื่อง บุญเนตร อายุ ๕๐ ปี เกษตรกรหมู่ ๖  ต. เกาะเทโพ อ. เมือง จ. อุทัยธานี ซึ่งมีพ้ืนที่
การเกษตรอยู่ติดคลองเสด็จประพาสต้นกล่าวว่า ปีนี้น้้าแห้งเร็วมาก ไม่สามารถใช้น้้าในการเกษตรมากว่า ๒ 
เดือนแล้ว ต้องสูบน้้าจากบ่อบาดาลมาใช้แทน และในบ่อบาดาลน้้าก็เริ่มลดลงเช่นกัน ปกติคลองแห่งนี้ยังมีน้้า
เหลืออยู่ ๕๐ - ๖๐ เซนติเมตร แต่ปีนี้กลายเป็นผืนทราย ไม่เคยเป็นเช่นนี้มากว่า ๒๐ ปี ที่อยู่มา

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/view/๕e๐acd๙๗e๓f๘e๔๐af๕๔๐ddb๘)

คลองหลัก จ. อุทัยธานี น้ าต่ าสุดติดพื้นทราย


