
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑   รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

แม่ฮ่องสอน : ร้องนายทุนรุกป่าแม่ฮ่องสอน
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ   ๑  รายการ

กรุงเทพฯ : โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการลดขยะอาหาร "WasteWatch" 
รณรงค์ลดความหิวโหยและภาวะโลกร้อน   (ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)

ภูเก็ต : สุดทึ่งคืนเคานตด์าวน์! แมเ่ต่ามะเฟืองขึ นวางไข่ต้อนรับปีใหม่ 
นับเป็นครั งแรกในหลายสิบปี   (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ร้องนายทุนรุกป่าแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภาคิน ภาคิสมบัติ แกนน าดูแลชาติพันธ์ุและสิทธิ
ชุมชน อายุ ๔๖ ปี ราษฎรบ้านแอโก๋/แสนค าลือ ต. ถ้ าลอด อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน เข้ายื่น
หนังสือต่อนายค านึง ค าอุดม รองผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน โดยระบุว่า เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ที่ผ่านมา มีกลุ่มขบวนการลักลอบขุดล าน้ าและท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ห้วยน้ าแห้ง และห้วยน้ าลาง บริเวณพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ หมู่ที่ ๒ บ้านแอโก๋/แสนค าลือ เมื่อเดินทางไปพร้อมเพื่อนอีก ๑ คน เข้าไปในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก
และบันทึกภาพและคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน ขณะนั้นมีชายคนหนึ่งเดินมาและเอามือจับที่เอวคล้าย
กับว่าพกปืน แตก่็ไม่สนใจ จากนั้นจึงได้เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจ าวันต่อพนักงานสอบสวน 
สภ. ปางมะผ้า หลังจากนั้นอีก ๑ วัน ได้มีการติดต่อประสานมาเพื่อขอเคลียร์เงิน ๑ หมื่นบาท จาก
เจ้าของรถแบ๊กโฮ เพื่อให้เรื่องจบแต่ไม่ยอม จึงได้เดินทางมาร้องเรียนต่อรองผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

ด้านนายค านึงเผยว่า กรณีการเข้าไปท ากิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องรับการ
อนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้เท่านั้น หากใครไม่ได้รับอนุญาต ย่อมถือว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมาย
พ.ร.บ. ป่าไม้ ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตาม จะประสานให้ทางส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขา
แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เข้าไปด าเนินการตามหน้าที่และกฎหมายต่อไป

(มีต่อ)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ร้องนายทุนรุกป่าแม่ฮ่องสอน (ต่อ) 

นายภาคิน ภาคิสมบัติ แกนน าดูแลชาติพันธ์ุและสิทธิชุมชน กล่าวอีกว่า ท าหนังสือร้องเรียน 
ส่งไปยังอธิบดีกรมป่าไม้และส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ผู้ใหญ่รับรู้ว่า มี
การกระท าผิดในพื้นที่ และจะได้มีการสั่งการลงมาให้มีการแก้ไขปัญหา ก่อนหน้านั้นเคยประสานใน
พื้นที่ แต่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือและอ้างว่าไม่ได้มีการท าผดิกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการจับกมุ
ผู้กระท าผิดได้

ท่ีมา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5647516)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการลดขยะอาหาร "WasteWatch" รณรงค์ลดความหิวโหยและ
ภาวะโลกร้อน

เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณทราบหรือไม่ว่า ปัจจุบัน ๑ ใน ๓ ของอาหารที่ถูกผลิต
ในโลกนั้นกลายเป็นขยะอาหาร และ ๘% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลมาจากขยะอาหารในแต่ละวัน
โซเด็กซ์โซ่ บริษัทผู้น าระดับโลกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรจาก
ประเทศฝรั่งเศส ผู้น าการบริการด้านอาหารระดับโลก รวมทั้งได้เปิดให้บริการในประเทศไทยมากว่า ๑๖ ปี 
ได้เปิดตัวโครงการ “WasteWatch” ที่มุ่งมั่นในการลดขยะอาหาร รวมทั้งช่วยสนับสนุนการขจัดความหิว
โหยและช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดจ านวนขยะอาหารและการ
สูญเสียอาหารระหว่างขั้นตอนการผลิตลงถึง ๕๐% ภายในปี ๖๘ 

โครงการ “WasteWatch” เป็นโครงการที่ โซเด็กซ์โซ่ ทั่วโลก ได้ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ
บริษัท Leanpath กลุ่มผู้น าธุรกิจที่ได้มาตรฐานสูงสุดในการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ระดับโลก รวมทั้งมุ่งมั่นในการลดขยะอาหารประจ าวันในครัวโลก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่ทันสมัย ปัจจุบัน โซเด็กซ์โซ่ประเทศไทย ได้เริ่มน าร่อง
โครงการ “WasteWatch” นี้ โดยน าไปบริหารจัดการให้กับกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานสถานพยาบาลและ
โรงเรียนนานาชาติช้ันน าในเมืองไทยแล้ว ๗ แห่ง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีการลดปริมาณขยะอาหาร
ในองค์กรของลูกค้า ยังเป็นการช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะในโครงการ Food Waste 
Management ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการบริหารจัดการเรื่องการสูญเสียอาหารและลดปริมาณขยะ
อาหารอย่างยั่งยืน

ท่ีมา : คมชัดลึกออนไลน์
(https://www.komchadluek.net/news/pr/453795)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สุดทึ่งคืนเคานต์ดาวน์! แม่เต่ามะเฟืองขึ นวางไข่ตอ้นรับปีใหม่ นับเป็นครั งแรกในหลายสิบปี

เมื่อวันที่ ๑ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าทีส่ านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐ 
(สทช. ๑๐) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต (ศอทล. ภูเก็ต) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต (ศวปล.
ภูเก็ต) ได้รับแจ้งจากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และศูนย์
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหาดกะตะว่า พบแม่เต่ามะเฟืองขนาดใหญ่ก าลังข้ึนวางไข่ที่ชายหาดกะตะ บริเวณ
หน้าสวนชุมชน หาดกะตะ ต. กะรน อ. เมือง จ. ภูเก็ต จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมบูรณาการตรวจสอบและ
ติดตามสถานการณ์การวางไข่ของแม่เต่ามะเฟือง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่เพื่อไม่ให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวรบกวนการวางไข่ ก่อนเข้าท าการวัดขนาดแม่เต่าพบว่า กระดองมีความยาว ๑๕๐ เซนติเมตร 
กว้าง ๑๑๙ เซนติเมตร ใบพายหน้าซ้ายยาว ๘๖ เซนติเมตร ใบพายหน้าขวายาว ๘๓ เซนติเมตร น้ าหนัก
ประมาณ ๓๐๐ กิโลกรัม โดยแม่เต่าได้เริ่มขึ้นวางไข่ตั้งแต่เวลา ๐๐.๕๐ น. พอวางไข่เสร็จเรียบร้อยและได้
กลับลงสู่ทะเลในเวลา ๐๔.๓๐ น. จากนั้น นักวิชาการได้ท าการส ารวจประเมินความสมบูรณ์ไข่เต่า เบื้องต้น
คาดว่ามีประมาณ ๕๐ - ๖๐ ฟอง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้ท าการปักหลักกั้นแนวป้องกันรงัไข่เต่าเป็นการ
ช่ัวคราว พร้อมติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิพื้นที่จุดวางไข่ ก่อนด าเนินการล้อมคอกและจัดก าลังเจ้าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัย

ส าหรับที่หาดกะตะ - หาดกะรน ต. กะรน อ. เมืองภูเก็ต ไม่พบการข้ึนวางไข่ของเต่าทะเลเป็น
เวลานาน เนื่องจากพื้นที่ชายหาดถูกพัฒนาเป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว ไม่เหมาะสมกับการข้ึนวางไข่ การ
ข้ึนวางไข่ของเต่ามะเฟืองครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี และยังตรงกับในช่วงวันข้ึนปีใหม่ ๒๕๖๔ 
ท าให้ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่มารอเคานต์ดาวน์นับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ในบริเวณดังกล่าว
ต่างตื้นเต้นดีใจ พร้อมท าการบันทึกภาพไปโพสต์ลงในโซเซียลมีเดีย พร้อมแสดงความเห็นว่า นับว่าเป็น
นิมิตรหมายที่ดีของชาวภูเก็ตเป็นอย่างยิ่ง 

(มีต่อ) 



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สุดทึ่งคืนเคานต์ดาวน์! แม่เต่ามะเฟืองขึ นวางไข่ตอ้นรับปีใหม่ นับเป็นครั งแรกในหลายสิบปี

นายอิทธิพร สังข์แก้ว รองนายกเทศบาลต าบลกะรน กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นชาว ต. กะรน 
ต้ังแต่ก าเนิด รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเท่าที่จ าความได้ มีเต่าข้ึนวางไข่ที่ชายหาดกะตะ - กะรน 
ครั้งสุดท้ายเมื่อหลายสิบปมีาแลว้ คาดว่าไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี และก็ไม่มีอีกเลย กระทั่งวันนี้ นับว่าเป็นเรื่องที่
น่ายินดีของชาว ต. กะรน และชาวภูเก็ต และขณะนี้ทางเทศบาลฯ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ 
เข้าช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกร่วมกับเจ้าหน้าที่ สทช. ๑๐ ด้วย

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/208813)


