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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : กรมอุทยานฯ เดินหน้าพัฒนางานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

กทม. : ทส. ทวงคืนป่าจากนายทุน ๕ ปี กว่า ๘.๕ แสนไร่
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสอนไลน์)

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

ล าปาง : ไฟป่าเผาดอยพระบาทวอด ๕ ไร่ กระทบล าปาง เร่งดับวุ่นหวั่นลุกลาม
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)
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ไฟป่าเผาดอยพระบาทวอด ๕ ไร่ กระทบล าปาง เร่งดับวุ่นหวั่นลุกลาม

เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดไฟป่าขึ้นเป็นแนวยาวบนสันเขา จนเกิดกลุ่มควันสีขาว
ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า และคละคลุ้งไปทั่วบริเวณแนวเทือกเขาดอยพระบาท ใกล้กับสถานีทวนสัญญาณโทรทัศน์
ช่อง ๓๓ เอชดี และเอ็มคอท เอชดี ช่อง ๓๐ บริษัท อสมท. จ้ากัด (มหาชน) ในเขต ต. พระบาท อ. เมืองล้าปาง 
จ. ล้าปาง ท้าให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบน ถ. สายเลี่ยงเมืองล้าปาง และ ถ. วชิราวุธด้าเนิน มองเห็นแนวไฟ
ที่ลุกไหม้ยาวได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟ กรมป่าไม้ และก้าลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ส้านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ล้าปาง ระบุว่า หลังจากได้รับแจ้งเหตุไฟป่าในบริเวณดังกล่าว ได้มีการระดมก้าลังเจ้าหน้าที่
ขึ้นไปบนเขา รุดเข้าไปเร่งดับไฟไม่ให้เกิดลุกลามขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ เนื่องจากบริเวณแนว เทือกเขา
ดอยพระบาทแห่งนี้เป็นเขาสูง อยู่ใกล้ตัวเมืองล้าปาง ประมาณ ๗ กิโลเมตร ถือเป็นจุดส้าคัญที่ทางจังหวัด
ป้องกันพ้ืนที่ป่าอย่างเข้มงวด ไม่ให้คนเข้าไปในป่า และจุดไฟเผาป่า เพราะจะท้าให้เกิดการไหม้ลุกลามอย่างหนัก 
ส่งผลท้าให้เกิดปัญหาฝุ่นหมอกควันไฟปกคลุมพ้ืนที่ การเกิดไฟป่าบนดอยพระบาทครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น
ในช่วงการเฝ้าระวัง และป้องกัน โดยภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมไฟป่าได้แล้ว จะมีการตรวจสอบพ้ืนที่ 
พบผืนป่าถูกเผาไปประมาณ ๕ ไร่ มีสาเหตมุาจากคนลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่า แล้วจุดไฟเผา 

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/478478)
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ทส. ทวงคืนป่าจากนายทุน ๕ ปี กว่า ๘.๕ แสนไร่

เมื่อวันที่  ๑๑ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การตัดไม้ท้าลายป่าแห่งชาติ (คปป.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ว่า ภาพรวมตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ สามารถยึดคืน
พ้ืนทีป่่าจากกลุ่มนายทุนทีไ่ม่มีคุณสมบัติที่จะอยู่อาศัย และท้ากินในเขตป่าไม้ ๘๕๓,๖๐๓ ไร่ และด้าเนินคดีบุกรุก 
๒๙,๓๕๐ คดี จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบพ้ืนที่ป่าไม้
ของประเทศเพ่ิมขึ้นจากเดิมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ไร่ โดยเฉพาะช่วงเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
ส่วนการจัดสรรที่ดินของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ประชาชนไร้ที่ดินท้ากินใช้เป็นที่อยู่อาศัย 
และท้ากินในรูปแบบแปลงรวมไปแล้ว ๑๘๔ พ้ืนที่ รวม ๕๘ จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่กว่า ๖๕๙,๔๒๘ ไร่ และในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ๒๓๔ พ้ืนที่ รวม ๖๑ จังหวัด คิดเป็นเนื้อที่กว่า ๑,๐๘๓,๓๖๖ ไร่

นายวราวุธกล่าวอีกว่า การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท้าความผิดยังมีข้อจ้ากัดอยู่มาก เนื่องจาก
กลุ่มผู้กระท้าความผิดไม่ได้มีแค่กลุ่มนายทุน หรือผู้มีอิทธิพลเท่านั้น แต่ยังมีชาวบ้านด้วย ท้าให้การจับกุมส่งผลให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ และชาวบ้านในพ้ืนที่ ดังนั้นจะเน้นให้ความส้าคัญเรื่องของการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้ของกลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ และท้ากินในเขตป่าไม้ 
โดยต้องมคีุณสมบัติทีจ่ะเข้าท้ากิน และอยู่อาศัยในเขตป่าไม้ได้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/289706)
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กรมอุทยานฯ เดินหน้าพัฒนางานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 

เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชกล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ส้านักงานประเทศไทย 
ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพ่ือเน้นความร่วมมือระหว่างองค์กร
ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางาน ด้าน
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมลาดตระเวน สถานที่ฝึกอบรม สนับสนุนจัดหา
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตคณะวนศาสตร์ และบุคลากรของกรมอุทยานฯ ซึ่งเน้น
การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบ
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ และเกิดประโยชน์กับงานด้านการอนุรักษ์ในอนาคต ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ได้พัฒนา
และขยายการใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์มากว่า ๑๐ ปี ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบลาดตระเวน
เชิงคุณภาพในพ้ืนที่อนุรักษ์จ้านวน ๒๑๓ แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่กลุ่มป่า ๑๙ กลุ่มป่าทั่วประเทศ ขณะเดียวกันยัง
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน หลังจากน้าระบบลาดตระเวน
เชิงคุณภาพมาใช้ในพ้ืนที่อนุรักษ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พบพ้ืนที่อนุรักษ์หลายแห่งสามารถปฏิบัติงาน
ด้านป้องกัน ปราบปราม และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืชจัดตั้งศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนชิงคุณภาพ 
เพ่ือพัฒนาการด้าเนินงานด้านการลาดตระเวน และแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับ
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวน
เชิงคุณภาพร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ มาโดยตลอด เนื่องจากการลาดตระเวนเป็นระบบการบังคับใช้กฎหมาย
ทีม่ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม และใช้จัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ภายใต้หลักวิชาการ

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200311111106117)
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