
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม  ๑  รายการ           

Climate Change

ขยะ - น ้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

กรุงเทพฯ : ทส. แจก! กล้าไม้มงคล ผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์ จ านวน ๑๐ ล้านกล้าฟรีทั่วประเทศ
(ข้อมูล : ไบร์ททีวีออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

สตูล : อุทยานฯ รวบนักด าน้ างัดปะการังถ่ายคลิปโชว์ ชี้มีความผิดฐาน
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : อุทยานแห่งชาติกุยบุรจีัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองชาวบ้าน
จากช้างป่าที่บาดเจ็บ  (ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ทส. แจก! กล้าไม้มงคล ผ่านพิธีศกัดิส์ทิธิ์ จ านวน ๑๐ ล้านกล้าฟรทีั่วประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษามหามงคล ซึ่งเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และ
พุทธาภิเษกใหญ่ครั งแรกของประเทศไทย โดยน้ากล้าไม้มงคล ๑๐ ชนิด ได้แก่ พะยูง ขนุน มะขาม 
ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง ราชพฤกษ์ และทรงบาดาล จ้านวน ๑๐ ล้านกล้า มา
เข้าพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งท้าพิธีพร้อมกันทั่วประเทศใน ๒๓ พื นที่ของส้านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ กรมป่าไม้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเปน็ประธานฝ่ายฆราวาส โดยหลังเสร็จสิ นพิธี จะน้ากล้าไม้มงคล
ทั ง ๑๐ ล้านกล้า มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยน้าไปปลูกตามบ้านเรือน ที่ท้างาน 
ชุมชน หรือสถานที่ต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยคาดหวังให้ประชาชนทุกคนที่ได้รับไม้มงคลไป
เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนกล้าไม้ พร้อมดูแลรักษาให้เจริญเติบโต เป็นต้นไม้ใหญ่ได้ ซึ่งเป็นอีก
กุศโลบายส้าคัญ ในการช่วยเพิ่มพื นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย นับเป็นรากฐานส้าคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รมว.ทส. กล่าวต่อว่า ประชาชนสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้มงคลได้ด้วยการสั่งจองผ่าน
เว็บไซต์ https://happytree.forest.go.th และสายด่วน ๑๓๖๒ โทรฟรีทั่วไทย ตั งแต่วันที่ ๑ ม.ค. 
๖๔ เป็นต้นไป ๑ คน ต่อ ๑๐๐ ต้น ในกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อขอรับได้ที่กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่วนต่างจังหวัดรับได้ที่ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
กรมป่าไม้ ส้านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และส้านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ตั งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่ว
ประเทศ

ท่ีมา : ไบร์ททีวีออนไลน์
(https://www.brighttv.co.th/lifestyle/auspicious-plantain-free)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

อุทยานฯ รวบนักด าน้ างัดปะการังถ่ายคลิปโชว์ ชี้มีความผิดฐานท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “อยากดังเดี๋ยวจัดให้ by kim” ได้โพสต์คลิป
วีดีโอ เหตุการณ์นักท่องเที่ยวขณะด้าน ้าในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ใกล้เกาะหลีเป๊ะ 
อ. เมืองสตูล จ. สตูล ได้พยายามดึงงัดปะการังทั งก้อน เพื่อตามหาม้าน ้าขึ นมาถ่ายภาพ ท้าให้ปะการัง
มคีวามเสียหายและท้าลายธรรมชาติ ในขณะนี  ทุกคนก้าลังร่วมรณรงค์เพื่อฟื้นฟูปะการัง และท้อง
ทะเลไทย ซึ่งเบื องต้น ทางเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า “ขณะนี เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาได้
เร่งตรวจสอบ และสามารถตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว” อย่างไรก็ตาม จุดด้าน ้าที่เกิดเหตุนั น ถูกเรียก
อีกช่ือว่า “สโตนฮิ นต์” เป็นจุดด้าน ้าที่มีปะการงัหลากหลายชนิด ทั งปะการังอ่อนหลากสี ปะการังแข็ง
จ้าพวกกิ่งที่เป็นเขากวาง และสัตว์น ้ามากมาย เช่น ม้าน ้า ปลากบ ไม้จิ มฟันจระเข้ปีศาจ เป็นต้น 
ซึ่งเป็นแหล่งด้าน ้าที่สวยอีกจุดหนึ่งของประเทศไทย ที่ตั งอยู่ใน จ. สตูล

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000132303)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

อุทยานแห่งชาติกุยบุรจัีดเจ้าหนา้ที่คุม้ครองชาวบ้านจากช้างปา่ที่บาดเจ็บ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื นที่
อนุรักษ์ที่ ๓ (สบอ. ๓) สาขาเพชรบุรี ได้รับรายงานจาก นางสาวสุพร พลพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
กุยบุรี ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าฯ เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กร. ๔
(หุบมะซาง) เจ้าหน้าที่จุดสกัดท่ากระทุ่น พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าห้วยทราย ชรบ.
และผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าติดตามอาการป่าช้างป่าเพศผู้ อายุประมาณ ๒๐ - ๒๕ ปี น ้าหนักประมาณ ๓,๐๐๐ 
กิโลกรัม ที่บาดเจ็บบริเวณขาพับในข้างขวา และขาขวามีอาการบวม ในหมู่ที่ ๔ หมู่บ้านท่าวังหิน 
ต. เขาจ้าว อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ ตั งแต่วันที่ ๑๐ ธ.ค. ช้างป่าตัวดังกล่าวได้ออกมาหากินใกล้สระ
น ้าบริเวณสวนยางพาราของชาวบ้านหมู่ที่ ๔ บ้านท่าวังหิน บริเวณพิกัด ๕๘๐๑๗๗E ๑๓๖๖๓๗๖N ซึ่ง
ใกล้เคียงกับบริเวณสระน ้าเดิม เบื องต้น สัตวแพทย์หญิงภาวิณี แก้วแกม สัตวแพทย์ประจ้าสถานีเพาะเลี ยง
สัตว์ป่าห้วยทราย พร้อมทีมงานที่ท้าการรักษาและติดตามอาการของช้างป่ามีความเห็นว่า สุขภาพช้าง
โดยทั่วไปยังปกติ กินอาหารได้ ไม่มีอาการซึมหรืออ่อนแอลง ส่วนอาการบริเวณขาหน้าข้างขวา มีอาการ
บวมลดลงและมีแผลซึ่งมีลักษณะเป็นรูเล็กๆ การรักษาเบื องต้น ได้ยิงลูกดอกที่ใส่ยาฆ่าเชื อให้กับช้างป่า 
เป็นครั งที่ ๔ พร้อมกับให้กินยาแบบเม็ด ซึ่งเป็นยาฆ่าเชื อ ยาแก้อักเสบ และวิตามินบ้ารุงร่างกาย ใส่ไว้ใน
ผลไม้แล้วน้าไปวางยังบริเวณที่ใกล้เคียงกับช้างอยู่ เพื่อให้ช้างกินและเฝ้าติดตามอาการเป็นระยะ พร้อม
กันนี  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างป่าร่วมกับราษฎรบ้านท่าวังหิน เพื่อดูแล
ความปลอดภัยให้แกช่าวบ้านและช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บเข้ามานอนใกล้
บ้านชาวบ้าน ท้าให้ชาวบ้านหวาดกลัว และเพื่อเป็นการเพิ่มความอุ่นใจให้แก่ชาวบ้านด้วย พร้อมติดตาม
พฤติกรรมช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนื่อง

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/217469)


