
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change ๑  รายการ                

ขยะ - น  าเสีย  ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ : ทส. ลงนาม “ลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน”
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

สุราษฎร์ธานี : นโยบาย 7 Go green เดินหน้าลดขยะ-ถุงพลาสติก 
ใช้ครั งเดียวทิ ง ณ เกาะพะงัน
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

กระบี่ : เร่งหาสาเหตุซากพยูนลอยตายกลางทะเล เกาะลันตา จ.กระบี่
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. ลงนาม “ลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ เพื่อลดปัญหาโลกร้อน”

เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามและมอบเอกสารเพ่ือด าเนินงานด้านกรดไนตริกเพ่ือสภาพ
ภูมิอากาศ Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) ให้กับนายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูต
เยอรมันประจ าประเทศไทย ในนามรัฐบาลประเทศเยอรมัน โดยเอกสารดังกล่าวเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ในการด าเนินการยุติการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยพิธีการจัดในรูปแบบออนไลน์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสถานทูตเยอรมัน “ประเทศไทยมีความตั้งใจในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ เราด าเนินงาน
ร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (BMU) ส านักเลขาธิการ NACAG และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน 
(GIZ) เพ่ือร่วมกันปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ยุติการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริก
ทั่วโลก          

ทั้งนี้ ก๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นก๊าซเรือนกระจกที่สร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมากที่สุดชนิดหนึ่ง และมีค่าศักยภาพในการท าให้โลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 
๒๖๕ เท่า ก๊าซไนตรัสออกไซด์พบมากที่สุดในอุตสาหกรรมการผลิตกรดไนตริก ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตปุ๋ย อย่างไรก็ตาม การปล่อยก๊าซนี้สามารถลดลงได้ด้วย
เทคโนโลยีที่มีค่าใช้จ่ายต่ าและมีประสิทธิภาพ

(มีต่อ)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. ลงนาม “ลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน” (ต่อ)

โครงการด้านนโยบายภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย - เยอรมัน ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภายใต้องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน จะเป็นผู้ ประสาน
การด าเนินงานกับ NACAG โดยจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง สนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทย ติดตั้ง
เทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ สร้างขีดความสามารถให้กับบุคลากร บ ารุงรักษา ติดตาม
และประเมินผล เพ่ือให้มั่นใจว่าการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ จะถูกก าจัดออกจากวงจรการผลิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ การด าเนินโครงการนี้เริ่มต้นในวันที่ ๑ พ.ค. ๖๔ นอกจากนี้ โครงการยังด าเนินการร่วมกับ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาเครื่องมือเชิงนโยบายที่จะช่วยให้การยุติการ
ปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยให้
เป็นไปอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นโอกาสการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนด้านนโยบายให้กับประเทศไทย

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000035946)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เร่งหาสาเหตุซากพยูนลอยตายกลางทะเล เกาะลันตา จ.กระบี่

เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาพบซากพะยูน เพศเมีย 
ขนาดใหญ่ ลอยตายอยู่ในทะเล บริเวณเกาะกวงกับบ้านสังกะอู้ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา 
จากรายงานระบุว่า ซากพยูนตัวดังกล่าว เป็นพะยูนเพศเมีย ความยาว ๓ เมตร ๑๐ เซนติเมตร 
ความกว้างรอบตัว ๒ เมตร มีบาดแผลที่ท้องจนไส้ทะลักออกมา แต่ยังไม่สามารถ ระบุ
ได้ว่า เป็นบาดแผลที่ท าให้ตายหรือไม่ คาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ ากว่า ๓ วัน เจ้าหน้าที่ได้ลากพะยูน
ตัวดังกล่าวไปยังท่าเรือปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง เพ่ือส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง จ.ตรัง ผ่าพิสูจน์ ตรวจสอบ และหาสาเหตุการตายต่อไป ส าหรับพะยูนตัวนี้ 
ถือเป็นพะยูนตัวที่ ๕ ในรอบปนีี้ ทีล่อยตายในทะเล จ.กระบี่

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/region/news_2675084)
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นโยบาย 7 Go green เดินหน้าลดขยะ-ถุงพลาสติก ใช้ครั งเดียวทิ ง ณ เกาะพะงัน

เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
และเซเว่น เดลิเวอรี่ ภายใต้โครงการ 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) เดินหน้ารณรงค์ลดขยะ
และลดการใช้ Single-use Plastic บนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ โดยรณรงค์ลดขยะและลดการใช้ Single-use Plastic พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 
ด้วยการมีนโยบายใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกในร้านเซเว่น อี เลฟเว่น ทุกสาขาบนเกาะ
พะงัน ใช้แก้วกระดาษที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม้คนกาแฟแทนไม้คนพลาสติก และหูหิ้ว
แก้วเครื่องดื่มที่ท าจากใบลาน ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการ “Food Waste Management” 
เพ่ือบริหารจัดการสินค้าใกล้หมดอายุภายในร้าน โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารสด โดยจะ
แยกออกจากบรรจุภัณฑ์ และส่งมอบให้กับเกษตรกร เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ อาทิ น าไปเป็น
อาหารเลี้ยงสัตว์ หรือน าไปหมักท าเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม ตาม
แนวทาง  Circular Economy ทั้งนี้ทุกวันศุกร์ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลเกาะพะงัน ได้แก่ ผู้น าชุมชน ประชาชนจิตอาสา นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ท ากิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายหาดบ้านท้องศาลา 
เพ่ือช่วยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเล และลดผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ทะเล

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000035938)


