
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change ๑ รายการ

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พังงา : ลืมตาดูโลก ลูกเต่ามะเฟืองชายหาดนาเกลือเดินแถวลงทะเล ๕๐ ตัว
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

ภูเก็ต : คนใจเห้ียมฆ่าช าแหละโลมาปาดคอ และผ่าหลัง 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

กทม. : กระทรวงพลังงานถกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก าหนดเป้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ปลายเดือน เม.ย.
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กระทรวงพลังงานถกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมก าหนดเปา้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นศูนย์ปลายเดือน เม.ย.

เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า 
กระทรวงพลังงานน้าโดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
น้าโดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้แทนภาคเอกชน
และหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  ส้ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรมองค์การ
ระหว่างประเทศ และบริษัท ปูนซิ เมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน) ร่วมหารือเกี่ยวกับนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดท้ายุทธศาสตร์ระยะยาวการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่้า
ของประเทศไทย เพ่ือวางแนวทางในการจัดท้าแผนการด้าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยส้าหรับเข้าร่วมการประชุม COP26 ช่วงปลายปี ๖๔ ซึ่งสหราชอาณาจักร และอิตาลี
จะเป็นเจ้าภาพร่วม

(ต่อ)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กระทรวงพลังงานถกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมก าหนดเปา้ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป็นศูนย์ปลายเดือน เม.ย. (ต่อ)

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนใน ๖ ด้าน ได้แก่ ๑. การปรับพอร์ตการผลิตไฟฟ้า 
และการใช้เชื้อเพลิงสู่ Low Carbon ๒. การเพ่ิมสัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ๓. การบริหารจัดการของเสีย
ผ่านโมเดล BCG ๔. การใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกิดคาร์บอนต่้า ๕. การมุ่งสู่ Smart Farming ผ่าน
โมเดล BCG และเทคโนโลยีดิจิทัล ๖. การดักจับ กักเก็บ ใช้ประโยชน์ และเทคโนโลยีไฮโดรเจน พร้อม
มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ไปจัดท้าข้อมูล แผนการด้าเนินการ และก้าหนดเป้าหมายของ
ประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ๒ เป้าหมายส้าคัญ คือ ๑. เป้าหมายของปีที่จะ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระดับสูงสุด (peaking year) และ ๒. เป้าหมายของปีที่
ประเทศไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ( net zero emission year) ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถ
น้าข้อมูล และแผนการด้าเนินงานต่างๆ เสนอต่อรัฐบาลได้ในช่วงปลายเดือน เม.ย. ๒๕๖๔ นี้ 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/business/detail/9640000026015)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ลืมตาดูโลก ลูกเต่ามะเฟืองชายหาดนาเกลือเดินแถวลงทะเล ๕๐ ตัว

เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖
โดยส่วนส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเล และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ ร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง
บริเวณหาดนาเกลือ ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา หลังพบลูกเต่ามะเฟืองขึ้นมาบริเวณปากหลุม 
เจ้าหน้าที่ดูแลลูกเต่ามะเฟืองทยอยขึ้นมาบริเวณปากหลุมมากขึ้น เจ้าหน้าที่จับลูกเต่ามะเฟือง
ใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้จ้านวน ๔๑ ตัว และช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุมที่แข็งแรงจ้านวน ๙ ตัว 
สามารถน้าไปปล่อยลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดจ้านวน ๕๐ ตัว ตรวจสอบไข่เต่ามะเฟือง
พบลูกเต่ามะเฟืองตายแรกเกิด ๓ ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม ๒๕ ฟอง ไข่ลม ๒๗ ฟอง รวมเป็นจ้านวนไข่
ที่แม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางทั้งสิ้น ๑๐๕ ฟอง นับเป็นวันที่ ๕๔ หลังจากแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ 
เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๔

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/559948)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คนใจเหี้ยมฆ่าช าแหละโลมาปาดคอ และผ่าหลัง

เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 
ได้รับแจ้งจากประชาชนในพ้ืนที่ว่า พบซากโลมาขนาดใหญ่ถูกคลื่นซัดมาเกยโขดหิน บริเวณอ่าวไสคู 
ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
แต่เจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุถึงกับตะลึง เนื่องจากซากโลมาที่พบรอยของมีคมบาดบริเวณหลังคอ 
และกลางหลัง จึงประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน  
ช่วยตรวจสอบ และเคลื่อนย้ายซากมายังท่ีท้าการอุทยานฯ เพ่ือตรวจสอบ จากการตรวจสอบเบื้องต้น
พบเป็นโลมาลายจุด เพศเมีย มีรอยของมีคมผ่าที่บริเวณด้านหลังล้าคอ และบริเวณสันหลังไปจนถึง
โคนหาง จึงรับมอบเพ่ือน้าไปชันสูตรหาสาเหตุการตายอย่างละเอียดอีกครั้ง ซึ่งคาดว่าสาเหตุการตาย
ของโลมาดังกล่าวน่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์ เพราะจากสภาพบาดแผลไม่น่าจะเกิดจากการถูกใบพัดเรือ 
แต่เป็นบาดแผลที่เกิดจากมนุษย์ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ตรวจสอบ และติดตามพยานหลักฐานต่างๆ 
ประกอบผลการชันสูตร เพ่ือแจ้งด้าเนินคดีตามกฎหมาย เนื่องจากโลมาลายจุด เป็นสัตว์คุ้มครอง
ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9640000025943)


