
๑/๗กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม
๑/๕



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ        ๒  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน              ๑  รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ตาก : ชง 7 กฎเหล็ก คุมลอบขุด “บุก” จากป่า
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทยพีบีเอส)

เพชรบูรณ์ : ตร.เขาค้อ ยังไม่ออกหมายเรียก ผู้ประกอบการ
เดอะคิงคองเขาค้อ รับทราบข้อกล่าวหารุกป่า

(ข้อมูล : ส านักข่าว ๗๗ ข่าวเด็ด)

จันทบุรี : กวางป่าโดนยิง ว่ิงออกมาตายต่อหน้า
(ข้อมูล : ส านักข่าว ๗๗ ข่าวเด็ด)



๓/๕กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชง 7 กฎเหล็ก คุมลอบขุด “บุก” จากป่า

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงผลการประชุม
วิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาการลักลอบเก็บบุกในพ้ืนที่ป่า 
จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ และ จ.ล าพูน หลังนายทุนจีนกว้านซื้อไปแปรรูป และบางส่วน
น าบุกต้นเล็ก หรือไข่บุก ไปปลูกนอกประเทศไทย ว่า ที่ประชุมได้ก าหนดมาตรการแก้ปัญหาเบื้องต้น
รวม 7 ข้อ โดยประเด็นส าคัญ เช่น ไม่อนุญาตให้เก็บหาหัวบุกที่มีขนาดต่ ากว่า 0.5 กิโลกรัม 
และไข่บุก ที่มีผลต่อการขยายพันธุ์ ซึ่งจะท าให้ปริมาณบุกในธรรมชาติลดลง จนไม่สามารถเก็บหาได้ 
รวมทั้งตรวจสอบโรงงานที่รับซื้อบุก ต้องมีท่ีมาชัดเจน หลังมีการอ้างว่าน าเข้าบุกจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกับส านักป้องกันรักษาป่า
และควบคุมไฟป่า จัดท าระบบส าหรับลงทะเบียนผู้ปลูกบุก ในที่ดินป่าไม้และที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ 
พร้อมหามาตรการคุ้มครองเกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ปลูกบุกถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะบุคคล
ทีป่ลูกบุกตามโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ และก าชับจัดชุดลาดตระเวน เฝ้าระวังไม่ให้ลักลอบน าบุก
และไข่บุกออกนอกประเทศตามแนวชายแดน

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า ได้เตรียมน าระเบียบดังกล่าวฯ เสนอต่อนายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวไทยพีบีเอส
(https://news.thaipbs.or.th/content/285820)



๔/๕กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตร. เขาค้อยังไม่ออกหมายเรียก ผู้ประกอบการเดอะคิงคองเขาค้อ รับทราบข้อกล่าวหารุกป่า

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ๖๒ ความคืบหน้าคดีเดอะคิงคองเขาค้อ แหล่งชมหุ่นฟางและให้บริการ
ที่พักนักท่องเที่ยวภาคเอกชนของ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ หลังถูกคณะเจ้าหน้าที่เข้าท าการจับกุม 
พร้อมแจ้งกล่าวโทษด าเนินคดีข้อหาบุกรุกป่า ล่าสุด พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผกก .สภ .เขาค้อ 
กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่ง โดยเฉพาะ
ที่ดินแปลงนี้เดิมเคยอยู่ในแปลงที่ดินราษฎรอาสาสมัคร (รอส.) ที่ทหารเคยขอใช้จากกรมป่าไม้ 
และส่ งมอบคืน ให้กรมป่าไม้แล้ ว  แต่ ข้อ เท็จจริ ง  ยั งมีการขยายการพัฒนาที่ดิน เ พ่ิมเติม 
ฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องสอบทางหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย หลังจากนั้น
จึงค่อยออกหมายเรียกทางผู้ประกอบการที่ถูกกล่าวหามารับทราบข้อหา และให้ปากค าต่อพนักงาน
สอบสวน

พ.ต.อ.อาทิตย์ ยังกล่าวถึง กรณีที่มีประชาชนจับจ้องมองว่า คดีนี้ท้ายที่สุดแล้วอาจมี
การยกฟ้อง เพราะขาดเจตนา เหมือนผู้ประกอบการรายอ่ืน ๆ ที่เคยถูกจับกุมด าเนินคดีก่อนหน้านี้
ว่า ในชั้นพนักงานสอบสวนทางต ารวจมีความเห็นสั่งฟ้องทุกราย ส่วนในชั้นอัยการและศาลนั้น 
ก็ต่างมีดุลพินิจของท่าน ซึ่งการท างานเป็นอิสระ ฉะนั้น ตรงนี้ไม่ขอก้าวล่วง เนื่องจากเป็นการถ่วงดุล
ตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายก าหนดไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเรื่องนี้ ก่อนที่ทางพนักงาน
สอบสวนจะมีความเห็นสั่ งฟ้องหรือสั่ งไม่ฟ้อง คงต้องประชุมหารือกันอีกครั้ งก่อน เพราะ
ผู้ประกอบการรายนี้ฝ่าฝืนประกาศทางอ าเภอและทางทหาร ซึ่งออกประกาศห้ามไม่ให้มีการก่อสร้าง
หรือมีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ

พ .ต .อ .อาทิตย์  กล่าวอีกว่า ไม่รู้สึกถูกกดดันอะไร ทางต ารวจต้องท าตามหน้าที่ 
ก่อนหน้านี้ยังได้ยิน เรื่องที่มีข้าราชการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่ ฉะนั้น ใครจะมามีอิทธิพล
เหนือกฎหมายไม่ได้ ส่วนกรณีที่มีการจับยึดรถรางก็เป็นอีกคดี เพราะหากน ารถที่ถูกเปลี่ยนสภาพ
หรือดัดแปลง และไม่มีการจดทะเบียนให้ถูกต้องมาวิ่งบนถนน ก็ถือว่าผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ต้องเชิญเจ้าของรถหรือผู้ประกอบการให้น าหลักฐานมาแสดง หากไม่มีก็ ต้อง
ถูกด าเนินคดเีช่นเดียวกัน

ที่มา : ส านักข่าว ๗๗ ข่าวเด็ด
(https://www.77kaoded.com/content/988880)



๕/๕กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กวางป่าโดนยิง วิ่งออกมาตายต่อหน้า

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๖๒ ที่ผ่านมา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 
จ.จันทบุรี ได้รับแจ้งว่า มีกวางป่าขนาดใหญ่ถูกยิงบาดเจ็บ แล้ววิ่งออกจากป่า เข้ามาตายในสวนกล้วย
ของชาวบ้าน ทีบ่้านเขาหักพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ต.โป่งน้้าร้อน อ.โป่งน้้าร้อน จ.จันทบุรี 

หลังรับแจ้ง นายพรชัย ค้านึง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ 
พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่สวนกล้วยของชาวบ้าน พบซากกวางขนาดใหญ่ น้้าหนักประมาณ 
๓๐๐ กิโลกรัม เพศผู้  ถูกยิงเข้าบริเวณขาหน้าด้านขวา พบรอยกระสุนปืน ๖ จุด คาดว่าเป็น
ปืนลูกซองยาว เจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานต่าง ๆ เพื่อน้าซากไปพิสูจน์อีกครั้ง

จากการสอบถามชาวบ้าน (ขอสงวนนาม) ผู้ที่ เจอกวางตัวดังกล่าวบอกว่า เมื่อวันที่ 
๖ พ.ย. ๖๒ ช่วงเวลา ๑๗.๓๐ น. ในขณะที่ตนเดินส้ารวจดูสวนที่อยู่ติดชายป่า ก็ได้มีกวางขนาดใหญ่
วิ่งโซเซ โผล่ออกมาจากป่าข้างสวน แล้วมุ่งหน้ามาที่ตน ยืนอยู่ได้สักพัก สุดท้ายก็ได้ล้มลงต่อหน้าตน
ห่างจากที่ตนเองยืนอยู่ไม่ถึง ๑๐ เมตร หลังจากกวางล้มแล้วแน่นิ่งไป จึงเดินเข้าไปดู จึงพบว่าตายแล้ว
และตายเพราะถูกยิง ชาวบ้านคนที่พบกวางบอกว่า กวางตัวนี้เป็นกวางถิ่น ที่ออกหากินอยู่บริเวณนี้
มาหลายปีแล้ว เข้ามากินกล้วยที่สวนตนเป็นประจ้า และเคยเจอกับตนเป็นประจ้า ซึ่งตนไม่เคยไล่ 
ปล่อยให้หากินในสวน ตั้งแต่ตัวเล็กจนโตเป็นหนุ่ม ไม่คิดว่าวันนี้จะมาโดนยิง และวิ่งออกจากป่า
ออกมาขอความช่วยเหลือ แต่สุดท้ายก็ล้มตายต่อหน้า จึงได้แจ้งผู้น้าชุมชน พร้อมประสานงาน
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ เข้ามาตรวจสอบซาก พร้อมวอน
พรานป่าขอให้หยุดล่าสัตว์ป่า เพราะสัตว์ป่าเหลือน้อย ให้มาช่วยกันอนุรักษ์ให้ระบบนิเวศคงอยู่
คู่มนุษย์ จะดีกว่าการล่า

ที่มา : ส านักข่าว ๗๗ ข่าวเด็ด
(https://www.77kaoded.com/content/990972)


