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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๒ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พังงา : พบขยะเปื้อนน  ามันเกลือ่นหาดท้ายเหมือง
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : พบซากกระทิงกุยบุรีตายมาแล้ว ๓ วัน 
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)

กทม. : ทส. ห้ามน าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติก 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)
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ทส. ห้ามน าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะพลาสติก 

เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) กล่าวว่า ในปี ๖๓ น าเข้าเศษพลาสติกปริมาณ ๑๕๐,๘๐๗ ตัน และระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. ๖๔ 
น าเข้าเศษพลาสติกในปริมาณ ๔๔,๓๐๗ ตัน ภาครัฐและเอกชนร่วมกันสร้างจิตส านึกของประชาชน
ในการคัดแยกขยะพลาสติก เพ่ือรองรับกระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกในประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เน้นย้ าว่า ทส. มีนโยบายส่งเสริมการใช้เศษพลาสติกในประเทศให้มากที่สุด 
โดยห้ามน าเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศร้อยละ ๑๐๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปีข้างหน้า 

ทั้งนี้  มอบหมายให้กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการเร่งผลักดันตู้สินค้า
กลับประเทศต้นทางโดยทันที อธิบดี คพ. กล่าววว่า ประเทศไทยห้ามน าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 
๔๒๘ รายการ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามน าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
๑๕ ก.ย. ๖๓ เป็นต้นมา ขณะนี้ ทส. เร่งผลักดันการจัดท าร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000058080) 
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พบซากกระทิงกุยบุรีตายมาแล้ว ๓ วัน

เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.สุพร พลพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์รายงานว่า ได้รับแจ้งจากนายสมพงษ์ เอมโอด หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติที่ กร. ๑ (ป่ายาง) ขณะออกลาดตระเวนเส้นทางหุบตาวิทย์จนถึงบริเวณห้วยท้ายบ่อ ๒ 
พบซากกระทิงเพศผู้นอนตายอยู่ในล าห้วย จึงประสานงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติกุยบุรีเข้าตรวจสอบบริเวณที่พบซากกระทิง จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบซากกระทิงเพศผู้ 
อายุ ๑๕–๒๐ ปี น้ าหนักประมาณ ๑,๒๐๐-๑ ,๓๐๐ กก. คาดว่าตายมาแล้วประมาณ ๒-๓ วัน 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีกล่าวว่า สัตวแพทย์ประจ าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายผ่าพิสูจน์
ซากกระทิง จากการผ่าพิสูจน์ซาก สัตวแพทย์ลงความเห็นว่า สภาพภายนอกมีแผลที่มีลักษณะเป็นรู
กว้างประมาณ ๒-๓ ซม. อยู่ที่บริเวณช่วงอกส่วนล่าง พบบริเวณหลังส่วนท้ายล าตัวมีร่องรอยเหมือน
รอยขีดข่วน ผลผ่าชันสูตรซาก พบแผลมีลักษณะเป็นรูทะลุเข้าไปถึงช่วงอก และกล้ามเนื้อบริเวณแผล
มีเลือดคั่ง และมีหนอง กระเพาะอาหาร และล าไส้มีเลือดออก ส่วนอวัยวะอ่ืน ๆ ได้แก่ ตับ ไต หัวใจ
และปอด มีลักษณะเน่าเละ สัตวแพทย์เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อหลอดลม หลอดอาหาร ม้าม ผนังกระเพาะ
และล าไส้ ผิวหนังที่มีลักษณะพุพอง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ จากผลการผ่าชันสูตรซากกระทิง
จึงสันนิษฐานว่า สาเหตุการตายของกระทิงเกิดจากการต่อสู้กันเอง แล้วถูกเขาแทงทะลุเข้าไปในช่องอก

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2779131)
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พบขยะเปื้อนน  ามันเกลื่อนหาดท้ายเหมอืง

เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่พบคราบน้ ามันตลอดแนวชายฝั่งทะเล 
พ้ืนที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งสาเหตุเกิดจากไฟไหม้เรือบรรทุกสินค้าที่ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 
๒๖ พ.ค. ๖๔ ที่ผ่านมา มีคราบน้ ามันลอยมาในพ้ืนที่ จ.พังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพังงา ประชุมติดตามสถานการณ์ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีพบคราบน้ ามัน
ตลอดแนวชายฝั่งทะเล พ้ืนที่ อ.ท้ายเหมือง ตามที่ได้รับแจ้งตรวจพบขยะเปื้อนคราบน้ ามันบริเวณ
ชายหาดท้ายเหมือง ตั้งแต่ด้านหน้าวัดเทสก์ธรรมนาวาถึงด้านหน้าที่ท าการอุทยานแห่งชาติเขาล าปี -
หาดท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ทางจังหวัดพังงาประสานให้ศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ทางทะเลภาค ๓ ขอรับการสนับสนุนอากาศยานด าเนินการส ารวจคราบน้ ามันบริเวณที่พบ
ขยะเปื้อนคราบน้ ามันตามแนวชายหาดประมาณ ๕ ไมล์จากฝั่ง ตั้งแต่สนามบินนานาชาติภูเก็ตจนถึง
เกาะพระทอง จ.พังงาแล้ว ตรวจไม่พบคราบน้ ามัน ทั้งนี้ จังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เก็บขยะเปื้อนน้ ามัน เพ่ือให้ทะเลและชายหาด อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วต่อไป

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9640000058035) 


