
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ 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 

กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรฯ หารือคลัง เรื่องมาตรการภาษี หวังจูงใจผู้ประกอบการลดขยะพลาสติก
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ตราด : ตราดพบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชน   (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

สุราษฎร์ธานี : “เกาะเต่า” สุดสมบูรณ์ท าบ้านปลาเจอทั ง “วาฬบรูด้า -
ฝูงโลมา” (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

กระบี่ : ฝูงนกกระยาง อาศัยบริเวณอ่างเก็บน  าคลองหยา
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

“เกาะเต่า” สุดสมบูรณ์ท าบ้านปลาเจอทั ง “วาฬบรูด้า - ฝูงโลมา”

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๔ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับกลุ่ม
ชาวบ้านชมรมประมงพื้นบ้านเกาะเต่า ร่วมกันวางแนวทางในการวางซั้งบ้านปลาแบบยั่งยืน จ านวน 
๗ จุด และหารือแก้ไขปัญหาการท าการประมงอวนถ่วงบริเวณแนวปะการัง โดยเข้าพบอาสาสมัคร
พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้ให้การช่วยเหลือเต่าทะเลที่ป่วยแล้วเกยตื้น และอนุบาล
ให้แข็งแรงก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ รายงานข่าวยังระบุอีกว่า ได้พบวาฬบรูด้า
ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า ๒ ตัวเข้ามาหากินบริเวณซั้งที่กลุ่มสมาชิกชมรมประมงพื้นบ้านเกาะเต่า 
เพิ่งน าไปวางกันไม่นาน และชาวเรือประมงพื้นบ้านยังได้พบฝูงโลมา ประมาณ ๔ ตัวว่ายเล่นน้ า
ตามเรือด้วย ซึ่งวาฬบรูด้า ถือเป็นสัตว์ทะเลหายาก ข้ึนทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวน จึงเป็นดัชนีช้ีวัด
ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอ่าวไทยบริเวณเกาะเต่า จากความร่วมมือผู้ประกอบการและชาวบ้าน
ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/216157)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรฯ หารือคลัง เรื่องมาตรการภาษ ีหวังจูงใจผู้ประกอบการลดขยะพลาสตกิ

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส. ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลน าโดย พล .อ.  ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มี นโยบายให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เพื่อความสุขของประชาชน และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีการบริหารจดัการ
อย่างบูรณาการหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปี ๖๓ เป็นต้นมา 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มนโยบาย
ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวก ซื้อ
ทั่วประเทศ งดบริการถุงพลาสติก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนเป็นอย่างดี 
ท าให้เห็นว่าแนวโน้มการบรหิารจัดการแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกเป็นไปในทิศทางที่ดี น.ส. ไตรศุลี กล่าว
ต่อไปว่า หลายประเทศทั่วโลกต่างตื่นตัวและให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ก่อให้เกิดความร่วมมือจากประชาชน 
ส าหรับประเทศไทยขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระหว่างการหารือกับ
กระทรวงการคลังถึงมาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมการเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการก่อขยะพลาสติก อันจะเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน

(มีต่อ)  



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรฯ หารือคลัง เรื่องมาตรการภาษ ีหวังจูงใจผู้ประกอบการลดขยะพลาสตกิ (ต่อ)

นอกจากนี้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังมีเป้าหมายงดการน าเข้า
เศษพลาสติกจากต่างประเทศให้ได้ภายในปี ๖๙ จากเดิมที่ต้ังเป้าจะงดการน าเข้าเศษพลาสติกภายใน
ปี ๗๐ ซึ่งจะท าให้ขยะพลาสติกในประเทศถูกบรหิารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยระหว่างนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีกระบวนการค่อยๆ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
การทิ้งขยะของประชาชน เพื่อการบริหารจัดการที่ดี เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม “รัฐบาลขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมา
ใช้ถุงผ้าทดแทนในชีวิตประจ าวัน พร้อมขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ซึ่งมี ความส าคัญ
เป็นอย่างมากในการบริหารจัดการขยะ ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกอยู่ประมาณ ๑.๖
ล้านตันต่อปี สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ประมาณ ๒ แสนตัน หากมีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ
กจ็ะสามารถน าขยะพลาสติกกลับใช้ใหม่ได้มากกว่า ๒ แสนตัน แม้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ท า
ให้ประชาชนหันมาใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิ เวอรี่มากข้ึน แต่การคัดแยกขยะก็จะช่วยลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี”

ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/politic/2023201)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ฝูงนกกระยาง อาศัยบริเวณอ่างเกบ็น  าคลองหยา

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณอ่างเก็บน้ าคลองหยา บ้านปากหยา ต. ปลายพระยา 
อ. ปลายพระยา จ. กระบี่ มีนกกระยางขาว จ านวนกว่า ๑,๐๐๐ ตัว บินมาเกาะดอกบัวที่โผล่เหนือผิวน้ า
ในอ่างเก็บน้ า สร้างความตื่นตาแก่ผู้พบเห็น โดยฝูงนกเหล่านี้จะบินมารวมตัวที่อ่างเก็บน้ าทุก วันในช่วงเย็น 
และจะแยกย้ายกันบินออกไปหาอาหารในตอนเช้า ซึ่งแต่ละวันจะมีชาวบ้านมานั่งเฝ้าชมฝูงนก และถ่ายรูปเป็น
ที่ระลึก เนื่องจากในรอบ ๑ ปี จะมีฝูงนกจ านวนมากประมาณ ๓ - ๔ เดือนเท่าน้ัน

นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร กรรมการที่ปรึกษาหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน
จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า   เมื่อช่วง  ๒ – ๓  วันที่ผ่านมา   ไดไ้ปเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกที่อ่างเก็บน้ า  เห็นฝูงนก
กระยางขาว จ านวนกว่า ๑ พันตัว ได้บินมารวมตัวกันที่อ่างเก็บน้ า ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากมาก โดยฝูงนกก็จะ
ออกหากินในช่วงกลางวัน และพอตกเย็นก็มาร่วมตัวกันที่เดิม ส่งผลให้บรรดาช่างภาพอิสระแห่กันมาถ่ายภาพ
กันเป็นจ านวนมาก สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น เนื่องจากนกกระยางมีสีขาว ตัดกับใบบัว บาน
ในอ่างเก็บน้ า ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่ก าลังจะลับขอบฟ้า สร้างความสวยงามตามธรรมชาติ จึงเป็นที่ช่ืนชอบ
ของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีนกอีโก้ง เป็นนกหายาก ร้องเสียงดังคล้ายไก่ ซึ่งมาอาศัยอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ า
คลองหยาด้วย

ส าหรับนกกระยางขาว ที่บริเวณอ่างเก็บน้ า จากการสอบถามชาวบ้านให้ข้อมูลว่า จะพบมากช่วงเดือน
ม.ค. - เม.ย. ทุกปี ส่วนช่วงอื่นๆ จะพบน้อย ซึ่งขณะนี้ทาง อ. ปลายพระยา เตรียมพัฒนา และจัดหาเรือ
คอยบริการล่องในอ่างเก็บน้ า เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยการรองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเที่ยวชมฝูงนก
กระยางขาว และนกหายากชนิดอื่นๆ 

ท่ีมา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-628164)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ตราดพบปัญหาฝุน่ละอองขนาดเล็กเริ่มมีผลกระทบตอ่สขุภาพประชาชน

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนายบรรจง โพธิวงค์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด ไดเ้ปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ว่าอยู่ในระดับ 
สสี้ม มีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ดาวเทียม MODIS และดาวเทียม Suomi NPP รายงานพบจุดความ
ร้อน ๒ จุด ใน ต. ช้างทูน อ. บ่อไร่  ต. ท่ากุ่ม อ. เมืองตราด และอีกเกือบ ๑๐ จุด ในพื้นที่ประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยจุดความร้อนที่มีการตรวจพบบ่งช้ีว่า เกิดจากปัญหาไฟไหม้ป่าที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือ
การเผาป่าที่เกิดจากมนุษย์ จนเป็นเหตุให้ค่า PM2.5 ในพื้นที่ จ. ตราด พุ่งสูงข้ึน จนมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน และยังฝากเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรค
ประจ าตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ รวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรม
กลางแจ้ง หรือให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมคีวามจ าเป็น ทั้งนี้ หากมีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจ
ล าบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นผิดปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ 

ขณะทีเ่จ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 
รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดตราด จากสถานีตรวจวัดสนามกีฬากลาง
จังหวัดตราด พบว่า คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยตรวจพบอยู่ที่ระดับ ๑๓๗ AQI

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9640000009707)


