
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : ต้ังคณะท างาน 3 ชุด แก้ปัญหาการน าเข้าขยะพลาสติก 
และขยะอิเล็กทรอนกิส์ก่อนยกเลิกน าเข้า เพ่ืออุดช่องว่างการลักลอบ
น าเข้า และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม (ข้อมูล :ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ประจวบคีรีขันธ์ : นายอ าเภอหัวหินเร่งดับไฟป่า
เขาควงหลัง ลามกว่า 20 ไร่ (ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

สมุทรปราการ : สผ. จัดกิจกรรม “พ้ืนที่ชุ่มน้ าและความหลากหลายทางชีวภาพ” 
เนื่องในวันพื้นทีชุ่ม่น้ าโลก ประจ าปี ๒๕๖๓ พร้อมเตรียมผลักดันพื้นที่บางปู
เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าเมือง (ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สผ. จัดกิจกรรม “พื้นที่ชุ่มน้ าและความหลากหลายทางชีวภาพ” เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ าโลก 
ประจ าปี ๒๕๖๓ พร้อมเตรียมผลักดันพื้นที่บางปูเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าเมือง

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อม กล่ า วว่ า ส้ านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ร่ วมกับหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง จัดกิจกรรมวัน พ้ืนที่
ชุ่มน้้าโลก ประจ้าปี ๒๕๖๓ “พ้ืนที่ชุ่มน้้าและความหลากหลายทางชีวภาพ” ตรงกับวันที่ ๒ ก.พ. 
ของทุกปี ณ สถานตากอากาศบางปู จ .  สมุทรปราการ เ พ่ือประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เห็นความส้าคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้้า 
และมีบทบาทส้าคัญช่วยป้องกัน และบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี ผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของประชาชน ควบคู่กับสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่มนุษย์ เกิดความหวงแหน
การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ชุ่มน้้ าอย่างยั่ งยืน ทั้ งนี้ พ้ืนที่ชุ่มน้้ าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
กองทัพบก (บางปู ) เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี ในสถานตากอากาศบางปู
จ. สมุทรปราการ ก้าลังจะถูกผลักดันให้เป็น “พ้ืนที่ชุ่มน้้าเมือง (Wetland City)” เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้ประโยชน์พ้ืนที่แห่งนี้ ร่วมกันอนุรักษ์อย่างยั่งยืน สร้างความรู้
แก่ชุมชนให้ช่วยกันดูแลนกอพยพ และอยู่ ร่วมกัน โดยไม่มีการท้าร้ายนกอพยพต่าง ๆ ถือเป็น
ความส้าคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ พ้ืนที่ ซึ่งการเข้าร่วมคัดเลือกเมืองแห่งพ้ืนที่
ชุ่มน้้า ภายใต้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า จะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และคุณค่า รวมถึงเพ่ิมศักยภาพด้านการอนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้้าอย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่จะน้ามาซึ่งการสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี

(ต่อ) 



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สผ. จัดกิจกรรม “พื้นที่ชุ่มน้ าและความหลากหลายทางชีวภาพ” เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ าโลก 
ประจ าปี ๒๕๖๓ พร้อมเตรียมผลักดันพื้นที่บางปูเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าเมือง (ต่อ)

นางรวีวรรณ ภูริ เดช เลขาธิการส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปีนี้ส้านักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า ได้ก้าหนดหัวข้อกิจกรรม
วันพ้ืนที่ชุ่มน้้าโลกว่า “พ้ืนที่ชุ่มน้้าและความหลากหลายทางชีวภาพ (Wetlands and Biodiversity)”
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง และเก้ือกูลกันของระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน้้า ที่เป็นแหล่งอาศัย และแหล่ง
พักพิงของชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งพืชและสัตว์ เป็นแหล่งให้บริการทางระบบนิเวศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ของชุมชน เช่น เป็นแหล่งบ้าบัดน้้า โดยกระบวนการทางนิเวศ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
โดยระบบนิเวศปะการัง และป่าชายเลน การป้องกัน และควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของระบบนิเวศพรุ  แหล่งกักเก็บน้้า และแหล่งทรัพยากรในการประกอบอาชีพของชุมชน
จึงจ้าเป็นต้องสร้างความรับรู้ เรื่องคุณค่า และความส้าคัญของพ้ืนที่ชุ่มน้้าให้สามารถด้ารง อยู่
เพ่ือเกื้อกูลสิ่งมีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG๒๐๐๑๒๙๑๕๐๙๐๔๕๒๖)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตั้งคณะท างาน 3 ชุด แก้ปัญหาการน าเข้าขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ืออุดช่องว่างการลักลอบน าเข้า และลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะท้างานเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๓ คณะ คือ คณะท้างานด้านการพัฒนากลไกการจัดการ
ขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ คณะท้างานด้านการส่งเสริม และรณรงค์ประชาสัมพันธ์
การจัดการขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ และคณะท้างานด้านการพัฒนา และใช้ประโยชน์
จากขยะพลาสติก เพ่ือสนับสนุนการท้างานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก 
และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในการป้องกัน และแก้ปัญหาขยะพลาสติก และขยะ อิเล็กทรอนิกส์
ของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชนบริหารจัดการ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจ้าหน่าย การบริโภค และการจัดการปลายทาง 
ที่ส้าคัญเน้นให้แต่ละชุดท้างานครอบคลุมในเชิงลึกกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ และปิดช่องว่างของการลักลอบน้าเข้ามา 
ซึ่งคณะท้างานทั้ง ๓ ชุด ต้องท้างานให้ได้ข้อสรุปภายในเดือน ก.พ. นี้ แล้วน้าเสนอความคืบหน้า
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ใน เดือน มี .ค . 
เพ่ือเข้าสู่การยกเลิกน้าเข้าขยะดังกล่าวจากต่างประเทศเด็ดขาด เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของประชาชน

(ต่อ)

https://dc.prd.go.th/transcode/image/2563/1/29/888d19bddbaab3f8adaa08733f1b5431_small.jpg


๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตั้งคณะท างาน 3 ชุด แก้ปัญหาการน าเข้าขยะพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ืออุดช่องว่างการลักลอบน าเข้า และลดปัญหาสิ่งแวดลอ้ม (ต่อ)

รมว.ทส. กล่าวย้้าว่า ปัจจุบันประเทศไทยน้าเข้าขยะพลาสติกมีปริมาณเพ่ิมขึ้นถึง ๑๐ เท่า
ในปี ๒๕๖๑ หากเทียบกับปี ๒๕๕๘ ภาพรวมการตรวจสอบ พบสถิติการน้าเข้าขยะพลาสติก
ระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยปี ๒๕๖๑ น้าเข้าขยะพลาสติกมากถึง 
๕๕๒,๓๑๒ ตัน และปี ๒๕๖๒ น้าเข้าขยะพลาสติกลดลงเหลือเพียง ๓๒๒,๙๕๘ ตัน แต่กลับพบ
การส่งออกขยะพลาสติก ซึ่งเส้นทางขยะพลาสติกที่เข้ามาในประเทศ มีทั้งน้าเข้าอย่างถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมาย ด้วยการส้าแดงเท็จเป็นขยะพลาสติกที่ใช้แล้ว จึงตรวจพบขยะพลาสติกมากขึ้น 
และท่ีส้าคัญเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ทีไ่ม่เข้าข่ายตามอนุสัญญาบาเซล 

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG๒๐๐๑๒๙๑๔๒๐๐๘๔๙๗)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

นายอ าเภอหัวหินเร่งดับไฟป่าเขาควงหลัง ลามกว่า ๒๐ ไร่

เมื่อวันที่  ๒๙ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนนท์ พรรพีภาส นายอ้าเภอหัวหิน 
จ. ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทหารค่ายธนะรัชต์ กองอ้านวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล 
ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้ารถน้้าจ้านวนหลายคัน เข้าดับไฟป่าบนเขาควง และพ้ืนที่
โดยรอบ หมู่ ๙ ต. ทับใต้ อ. หัวหิน หลังไฟลุกไหม้เป็นวงกว้าง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เร่งฉีดน้้าสกัดไฟ
อย่างเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้ลุกลามไปยังข้างเคียง นายธนนท์ กล่าวว่าก่อนหน้านั้นราว ๒ วันได้รับแจ้ง
จากผู้ใหญ่บ้านว่า มีไฟไหม้ป่าบนเขาควง จึงรุดไปตรวจสอบ และได้ช่วยกันดับแล้ว แต่ได้เกิดคุไหม้ขึ้น
อีกรอบ จึงรีบน้ารถน้้าเข้าดับไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วจากอากาศร้อน และแล้ง ซึ่งไฟไหม้ป่าเสียหาย
ราว ๒๐ ไร่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดคุไหม้ขึ้นอีก ซึ่งก่อนหน้านี้
เมื่อเดือน มี.ค. ๖๒ ตนได้ออกหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เรื่อง ห้ามเผาหญ้า ขยะมูลฝอย 
หรือสิ่งอ่ืนใดในที่โล่งแจ้ง และยังเป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร้าคาญกับผู้อ่ืน และอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลามบ้านเรือนประชาชนได้ หากใครฝ่าฝืนมีความผิด
ทั้งทางแพ่ง และทางอาญา.

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/๑๗๘๔๙๖)


