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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน ๑ รายการ 

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ระยอง : ขยะไร้ค่าสู่งานศิลป์ชิ นงาม สร้างรายได้และลดโลกร้อน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

เชียงใหม่ : ชุดพญาเสือเข้าตรวจสอบโฮมสเตย์ รุกอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ส่งด าเนินคดี ๒ ราย
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชุดพญาเสือเข้าตรวจสอบโฮมสเตย์ รุกอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ส่งด าเนินคดี ๒ ราย

เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ หัวหน้าหน่วยพญาเสือ พร้อมด้วย
หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (หน่วยพญาเสือ) และเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ได้สนธิก าลังเข้าตรวจสอบนายทุนเข้ามาบุกรุกสร้างโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวเช่าพัก 
ภายในพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติดอยสุ เทพ - ปุย จ . เชียงใหม่ หลังจากที่มีประชาชนร้องเรียน ไปทาง
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ พืชว่า มีกลุ่มนายทุนเข้ามาบุกรุก ยึดถือ
ครอบครองพ้ืนที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย สร้างโฮมสเตย์ห้องพักให้นักท่องเที่ยวได้เช่าพัก

ทางอธิบดีฯ จึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการดังกล่าว ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นท่ีบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง 
ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย บริเวณบ้านแม่สาน้อย ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ จ านวน 
๗ แปลง พบการกระท าผิด จ านวน ๒ แปลง โดยไปขอซื้อสิทธิ์จากชาวบ้านที่ครอบครองที่ดินเพ่ือรอการพิสูจน์
แล้วท าเป็นโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเช่าพัก

รายแรก เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบโฮมสเตย์ บ้านดาวบนดิน แคมป์ปิ้ง บริเวณบ้านแม่สาน้อย 
ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ขณะเข้าด าเนินการตรวจสอบได้
พบกับ นายอาสา เลิศชัยสหกุล แสดงตนเป็นเจ้าของบ้านและเป็นผู้ครอบครองท าประโยชน์ในพ้ืนที่
ดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นผู้น าตรวจสอบพ้ืนที่ บริเวณที่เข้าตรวจสอบดังกล่าว พบมีการประกอบกิจการโฮมสเตย์ 
มีสิ่งปลูกสร้างถาวรจ านวน ๗ รายการ พ้ืนยกสูงเพ่ือใช้ในการกางเต็นท์ มีการล้อมรั้วเพ่ือแสดงแนว เขต
ของพ้ืนที่  ตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าว ปรากฏพบว่า ไม่ เป็นพ้ืนที่ที่มีราษฎรแจ้งครอบครองที่ดิน
เพ่ือรอการพิสูจน์สิทธิ์ตามมติ ครม. ๓๐ มิ.ย. ๔๑ รวมทั้งได้ตรวจสอบกับภาพถ่ายออร์โธสีปี เมื่อปี ๔๕ พบว่า 
ไม่ปรากฏร่องรอยการท าประโยชน์แต่อย่างใด และอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น ๑A และได้ใช้เครื่องมือตรวจวัดพิกัด
จากดาวเทียมความละเอียดสูง (GNSS) ยี่ห้อ Hemisphere S๓๒๑ ตรวจวัดพ้ืนที่ที่ยึดถือครอบครอง 
เนื้อที่ ๐-๓-๑๑ ไร่

(มีต่อ)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชุดพญาเสือเข้าตรวจสอบโฮมสเตย์ รุกอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ส่งด าเนินคดี ๒ ราย (ต่อ)

รายที่ ๒ ได้เข้าตรวจสอบโฮมสเตย์ ไร่ฟ้าใส บริเวณบ้านแม่สาน้อย ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 
ภายในเขต อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ขณะเข้าด าเนินการตรวจสอบได้พบกับ นางอาภาพัชร์ ช่อเรืองสิทธิ์ 
แสดงตนเป็นเจ้าของบ้านและเป็นผู้ครอบครองท าประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นผู้น าตรวจสอบพ้ืนที่ 
บริเวณที่เข้าตรวจสอบดังกล่าวพบว่า มีการประกอบกิจการโฮมสเตย์ มีสิ่งปลูกสร้างถาวรจ านวน ๙ รายการ 
พ้ืนยกสูงเพ่ือใช้ในการกางเต็นท์ มีการล้อมรั้วเพ่ือแสดงแนวเขตของพ้ืนที่ มีการปลูกพืชผลอาสินกระจายเต็มพ้ืนที่ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าว ปรากฏพบว่า มีการแจ้งครอบครองที่ดินเพ่ือรอการพิสูจน์สิทธิตาม ครม. 
๓๐ มิ.ย. ๔๑ แปลง CN๕/๑ ในชื่อของ นายจาเซ็ง น้อยทู เนื้อที่ ๕-๒-๐๔ ไร่ และอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น ๒ 
และได้ใช้เครื่องมือตรวจวัดพิกัดจากดาวเทียมความละเอียดสูง (GNSS) ยี่ห้อ Hemisphere S๓๒๑ ตรวจวัดพ้ืนที่
ที่ยึดถือครอบครอง เนื้อท่ี ๕-๓-๕๕ ไร่ 

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว นางอาภาพัชร์ ช่อเรืองสิทธิ์ ไม่ใช่ทายาทโดยชอบธรรม ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนายจาเซ็ง น้อยทู ถือเป็นการโอนสิทธ์หรือซื้อขายที่ดินซึ่งเป็นการ เปลี่ยนแปลง
ผู้ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินแปลงส ารวจถือครองตามมติ ครม . ๓๐ มิ.ย. ๔๑ จึงได้จัดท าบันทึกตรวจยึด
พ้ืนที/่จับกุมผู้กระท าผิด จ านวน ๒ แปลง ประกอบด้วย นายอาสา เลิศชัยสหกุล และนางอาภาพัชร์ ช่อเรืองสิทธิ์ 
รวมตรวจยึดพ้ืนที่ ที่บุกรุก เนื้อที่รวม ๖-๒-๖๖ ไร่ น าเรื่องราวแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน 
สภ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/north/๑๗๕๐๓๕๐)
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ขยะไร้ค่าสู่งานศิลป์ชิ นงาม สร้างรายได้และลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันขยะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลก ด้วยความ
เติบโตของเมือง ประกอบกับความมักง่ายของคนที่ไร้ส านึก นับวันขยะจะเพ่ิมปริมาณมากขึ้นเรื่อย ๆ 
ในหลายประเทศเริ่มหาทางแก้ไขปัญหา ขยะล้นเมืองด้วยวิธีการต่าง ๆ ขณะที่ขยะมีหลายประเภท มีทั้งน า
กลับมาใช้ใหม่ได้ น าไปเป็นเชื้อเพลิง น าไปท าปุ๋ย หรือน าไปเป็นสิ่งประดิษฐ์ เป็นของตกแต่งบ้าน ตกแต่ง
สวนเพื่อความสวยงาม แล้วแต่ใครจะมีความคิดดี ๆ เพื่อร่วมลดมลภาวะที่ท าลายโลกใบนี้

ที่ผ่านมา มีหลายคนพยายามหาวิธีการเพ่ือลดขยะ หรือน าขยะกลับมาใช้ใหม่ เช่นเดียวกับสองสามี
ภรรยารายนี้ คือ นายจิรศักดิ์ ปิตุรักษ์วงศ์ อายุ ๕๗ ปี และ นางสาวรัชนก ไม้ส้มซ่า อยู่บ้านเลขที่ ๘/๑๑ 
ถนนท่าบรรทุก ต. เนินพระ อ. เมืองระยอง ที่มีความคิดสร้างสรรค์น าขยะมาสร้างเป็นชิ้นงานศิลปะ
และน าออกขายมีรายได้ โดยนายจิรศักดิ์ เล่าให้ฟังว่า เดิมมีอาชีพเป็นช่างศิลป์อาร์ตเขียนรูป ส่วนภรรยา
มีอาชีพเป็นช่างเสริมสวย ที่ผ่านมาต่างคนต่างท างาน อยู่มาวันหนึ่ง ขณะไปวิ่งออกก าลังกายริมชายหาด 
พบเห็นเศษขยะจ าพวกเศษไม้ อวน ทุ่น เชือก และเศษขยะอ่ืน ๆ เกลื่อนชายหาด จึงได้เกิดความคิด
ที่จะจัดการขยะเหล่านั้น ตนจึงเก็บขยะจ าพวกเศษไม้ เศษพลาสติก หลอดไฟฉาย เชือก น ากลับไปที่บ้าน 
และด้วยความคิดตามประสาอาร์ต ลงน าเศษขยะเหล่านั้นมาประกอบเป็นชิ้นงานขึ้นมาเป็นชิ้นแรก
จากนั้นน าออกไปวางไว้บริเวณหน้าร้าน ปรากฏว่ามีคนมาเห็นแล้วเกิดชอบใจขอซื้อไป ตอนนั้นได้เงินมา
ไม่กี่ร้อยบาท แต่เป็นการจุดประกาย ทางความคิดให้กับตัวเองว่า เราน่าจะสร้างรายได้จากขยะเหล่านี้
จึงออกไปเก็บขยะ แล้วน ามาประกอบเป็นชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน ามาวางขาย

“ผมท าเป็นรายแรกของจังหวัดระยอง จุดประสงค์ตอนแรกคือ ต้องการลดโลกร้อน ลดปัญหาขยะ
ล้นโลก ชิ้นงานส่วนใหญ่จะเป็น หมู่บ้านชาวประมงริมทะเล หมู่บ้านแหลมเจริญที่ปัจจุบันตั้งอยู่ปากแม่น้ า
ระยอง และรูปแบบต่าง ๆ ตอไม้ก็น ามาท ากระถางปลูกต้นไม้ เศษเหล็ก สังกะสี น็อต ตะปู ก็น ามา
ประกอบ ทุกชิ้นสามารถน ามาใช้งานได้หมด เพียงมีไอเดียเราว่าจะท าอะไร” นายจิรศักดิ์ กล่าว

นายจิรศักดิ์ยังเปิดเผยอีกว่า ทุกชิ้นงานที่น าออกขาย นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้ว 
ที่ส าคัญที่สุด เป็นการช่วยลดขยะล้นโลก ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังสอนเด็ก ๆ ที่มีความสนใจ
ท าชิ้นงานในรูปแบบขยะ เพ่ือให้เขาได้เงิน เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวอีกทาง ถือเป็นการต่อยอด หากมี
ใครสนใจจะเรียนการน าขยะมาท าเป็นสิ่งประดิษฐ์ ตนกับภรรยายินดีจะสอนให้ฟรี หรือโรงเรียน 
สถานศึกษาใดสนใจ จะให้ไปสอนให้กับเด็ก ๆ สามารถติดต่อมาได้

(มีต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ขยะไร้ค่าสู่งานศิลป์ชิ นงาม สร้างรายได้และลดโลกร้อน (ต่อ)

ด้านนายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ เปิดเผยว่า 
ได้ให้ความส าคัญกับขยะทางทะเล ที่ผ่านมามีการป้องกันขยะไหลออกสู่ท้องทะเลด้วยการ ร่วมมือ
กับภาคเอกชน ภาครัฐ หาทางป้องกันขยะทั้งในล าคลอง ชายฝั่งทะเล ในท้องทะเล ในแม่น้ า ด้วยวิธีการ
วางทุ่นอวนดักขยะ ท าถุงอวนดักปากท่อที่น้ าไหลลงคลอง ท าบูมดัก มีเจ้าหน้าที่น าเรือออกเก็บขยะ
ตามล าคลองอาทิตย์ละ ๒ วัน และเห็นด้วยกับคนที่มีไอเดียดี ๆ แบบนี้ สามารถน าขยะจากท้องทะเล
มาท าสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบงานศิลป์ เช่น น าเศษไม้ เศษอวน เชือก ตอไม้ และ อ่ืน ๆ ตามริมชายหาด
มาเสริมสร้างรายได้ เป็นการลดขยะ

ส่วน นายคเชนทร์ แจ่มใส นายกเทศมนตรีต าบลสุนทรภู่ ต. กร่ า อ. แกลง กล่าวว่า ได้ตระหนักถึง
ปัญหาขยะริมชายหาด ที่ผ่านมา เทศบาลได้ร่วมกับภาคเอกชนและสถานบริการ เช่น พนักงานโรงแรมตาม
ริมชายหาด ออกเก็บขยะสัปดาห์ละ ๒ - ๓ วัน จากนั้นน าขยะมาแยก ขยะที่น ากลับมาใช้ได้ 
ก็เก็บไว้ เช่น ขวดพลาสติก เชือก อวน ส่วนขยะเปียก หรือเศษอาหาร ก็น าไปหมักท าปุ๋ย อันไหนใช้ไม่ได้
ก็น าส่งไปเผาท าลายในโรงเผาขยะ ส่วนขยะที่สามารถน ามาเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้ เช่น หลอด แก้วพลาสติก 
กระบอกน้ า และขวด ก็น าไปให้กลุ่มแม่บ้านท าสิ่งประดิษฐ์ ต้องชื่นชมนายจิรศักดิ์ ที่มีความคิดดี ๆ น าขยะ
มาท าของสวย ๆ งาม ๆ เพ่ือเป็นการลดขยะ ลดโลกร้อน นี่คือหนึ่งตัวอย่างของคนคิดดี เห็นขยะ 
แล้วไม่มองข้าม แต่กลับน ามาใช้ประโยชน์ สร้างเป็นชิ้นงานศิลปะขึ้นมา ชิ้นงานสร้างรายได้ ให้กับ
ครอบครัว และยังสร้างความสุขให้กับผู้พบเห็นอีกด้วย

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/south/๑๗๔๙๙๙๕)


