
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๓  ข่าว
ข่าวด้านลบ   - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก   ๑   รายการ

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

นครราชสีมา : รมว.ทรัพยากรฯ ตรวจเย่ียม “โคราชจีโอพาร์ค” รับช่วยหางบและผลักดันให้ยูเนสโกรับรอง
เป็นสามมงกุฎโลกแห่งที่ ๔ ของโลก    (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ขอนแก่น : สวนสัตว์ขอนแกน่ฉลองปีใหม่ ได้สมาชิกเพิ่ม “ลูกเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทาน”
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

นครราชสีมา : กระทรวงทรัพยากรฯ ผุดไอเดียชิงเก็บก่อนเผากันฝุ่น PM
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส)์



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรฯ ผุดไอเดียชิงเกบ็กอ่นเผากนัฝุน่ PM

เมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ. นครราชสีมา นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า จากสถิติในช่วง
หน้าแล้งมักจะมีปัญหาเรื่องของไฟป่า และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นประจ้า ดังนั้นทาง 
ทส. จึงมีนโยบายชิงเก็บกอ่นเผา เพื่อลดค่าฝุน่ละอองในอากาศ โดยเริ่มมาต้ังแต่เดือน ก.ย. ๖๓ ที่
ผ่านมา เป็นนโยบายชิงเก็บเช้ือเพลิงที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่า การเกิดไฟป่าหรือ
สถานการณ์หมอกควันน้ัน ไม่ได้เกิดข้ึนจากธรรมชาติแต่เป็นฝีมือของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ หรือแม้แต่ในพื้นที่การเกษตร ดังนั้น ในปี ๖๔ นี้ เมื่อท้าการเกษตร
แล้ว ทาง ทส. ได้จัดชุดวิทยากรลงพื้นที่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
หรือวัสดุที่เหลือใช้ต่างๆ ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นฟางข้าว ซังข้าวโพด น้ามาท้าให้เป็นก้อน
แล้วสามารถน้าไปขายเพื่อเป็นเช้ือเพลิงได้ ซึ่งทาง ทส. ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนหลาย
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่ หรือผู้ส่งออกที่จะน้าเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เศษไม้ 
ใบหญ้าแห้ง ที่เก็บออกมาจากพื้นที่ป่า หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะเกิดไฟป่า น้าออกมาขายให้กับ
ภาคเอกชน โรงงาน โดยภาคเอกชนยินดีรับซื้อ ๔๐๐ - ๕๐๐ ตัน ซึ่งปริมาณเช้ือเพลิง ๔๐๐ -
๕๐๐ ตัน ถ้าหากพี่น้องประชาชนน้าออกมาขาย นอกจากจะลดโอกาสการเกิดไฟป่าแล้ว ยังเกิด
การสร้างรายได้ในระดับชุมชนด้วย ถือว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว เกษตรกร
จึงต้องเลือกว่า ในปีนี้จะเผาเงินทิ้งหรือจะเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองจากการขายเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร

ท่ีมา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_858308)
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รมว.ทรัพยากรฯ ตรวจเยี่ยม “โคราชจีโอพาร์ค” รับช่วยหางบและผลกัดนัให้ยูเนสโกรบัรอง
เป็นสามมงกุฎโลกแหง่ที่ ๔ ของโลก

เมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมอาคารสิรินธรช้ัน ๒ สถาบันวิจัย
ไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(รมว.ทส.) พร้อมนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
คณะท้างานได้เดินทางมาเยี่ยมชมการด้าเนินงาน “โคราชจีโอพาร์ค” หรืออุทยานธรณีโคราช โดยมี
นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส เขต ๒ จ. นครราชสีมา ในฐานะ ส.ส เจ้าของเขตพื้นที่ พร้อมนายวิเชียร 
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผศ. ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ผศ. ดร. ประเทือง จินตกุล ผู้อ้านวยการโคราชจีโอพาร์ค และ ผศ. ดร. ณัฏฐินี ทองดี 
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน นายอ้าเภอ ๕ อ้าเภอ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่
ในพื้นที่โครงการ “โคราชจีโอพาร์ค” ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการบรรยายสรุปภาพรวมของการ
ด้าเนินโครงการต้ังแต่ปี ๓๗ เพื่ออนุรักษ์ฟอสซิลไม้กลายเป็นหินและฟอสซิลอื่นๆ ที่พบจ้านวนมากใน
พื้นที่ จ. นครราชสีมา และภาคอีสาน โดยเปิดบริการนักท่องเที่ยว นักเรียน และนักศึกษามาเข้าชม
แหล่งเรียนรู้ตั้งแต่ปี ๔๗ จนถึงปัจจุบัน มีจ้านวนกว่า ๒ ล้านคน

นายวิเชียร เปิดเผยว่า “โคราชจีโอพาร์ค” ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งผ่านเกณฑ์
และได้รับการประเมินจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ แห่งที่ ๒ ต่อจากอุทยานธรณีสตูลและ
ปลายปี ๖๒ ครม. ได้มีมติเห็นชอบให้ “โคราชจีโอพาร์ค” ส่งเอกสารสมัครไปยังยูเนสโก เพื่อรับการ
ตรวจประเมิน จีโอพาร์คโลก แต่ช่วงกลางปี ๖๓ ทั่วโลกประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 
19 ยูเนสโกได้แจ้งเลื่อนการพิจารณาประเมินจีโอพาร์ค ซึ่งมี ๑๖ ประเทศ ได้ส่งเอกสารรวม ๒๐ แห่ง 
คาดหลังสิ้นเดือน ม.ค. นี้ อาจมีการประชุมพิจารณาเรื่องการประเมินจีโอพาร์คอีกครั้ง

(มีต่อ) 
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รมว.ทรัพยากรฯ ตรวจเยี่ยม “โคราชจีโอพาร์ค” รับช่วยหางบและผลกัดนัให้ยูเนสโกรบัรอง
เป็นสามมงกุฎโลกแหง่ที่ ๔ ของโลก (ต่อ)

“โคราชจีโอพาร์ค” เป็นโครงการที่ ได้ประกาศเป็นวาระส้าคัญและอยู่ในแผนพัฒนา 
จ. นครราชสีมา ช่วง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ เพื่อสนองตอบต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งอนุรักษ์และแหล่งศึกษาเรียนรู้ทั้งทางด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
จ้านวน ๓๙ แหล่ง ในพื้นที่ ๕ อ้าเภอ ประกอบด้วย อ. เมืองนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ขามทะเล
สอ สูงเนิน และสีค้ิว แต่ปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๔ “โคราชจีโอพาร์ค” ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ทั้งๆ ที่อยู่ในข้ันตอนส้าคัญคือ การเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากยูเนสโก และต้องเร่ง
ด้าเนินการสร้างการรับรู้ในพื้นที่และการท่องเที่ยวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การด้าเนินกิจกรรม 
“โคราชจีโอพาร์ค” มีความเคลื่อนไหวและเป็นที่รับรู้ของภาคประชาชน หรือมีส่วนร่วมของกรรมการ
สภาจีโอพาร์คโลกในการท้าโครงการอนุรักษ์ฟอสซิลให้เป็นรูปธรรม

นายวราวุธ กล่าวว่า “โคราชจีโอพาร์ค” มีความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทั้งด้านชีวภาพ
และบรรพชีวินของลักษณะกายภาพของพื้นที่ แต่เป็นที่น่าเสียดาย ขณะนี้โลกอยู่ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 การเดินทางมาตรวจประเมินของยูเนสโกมีอุปสรรค ล้าบาก
พอสมควร แต่กระทรวงทรัพยากรฯ จะสนับสนุนและผลักดันให้ “โคราชจีโอพาร์ค” ได้รับการรับรอง
เป็นอุทยานธรณีโลก จะท้าให้ จ. นครราชสีมา ซึ่งมีมรดกโลก ๒ แห่ง คือผืนป่าดงพญาเย็นและพื้นที่
สงวนชีวมณฑลสะแกราช อ. วังน้้าเขียว เป็น “UNESCO Triple Crown” หรือดินแดน ๓ มงกุฎ
ยูเนสโก เป็นประเทศที่ ๔ ของโลกจากอิตาลี เกาหลีใต้ และจีน ซึ่งเป็นความภูมิใจของคนไทย
ทั้งประเทศและสามารถเพิ่มมูลค่าจากธุรกิจท่องเที่ยว เราเข้าใจดีในเรื่องงบประมาณภายใต้
สถานการณ์โควิด มีข้อจ้ากัดมากพอสมควร กระทรวงทรัพยากรฯ จะช่วยหางบมาสนับสนุน
ซึ่งภาคเอกชน พี่น้องประชาชนก็มีส่วนส้าคัญด้วยเช่นกัน

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/208977)
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สวนสัตว์ขอนแก่นฉลองปใีหม่ ได้สมาชิกเพิ่ม “ลูกเก้งเผอืกสายพนัธุ์พระราชทาน”

เมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อ้านวยการสวนสัตว์ขอนแก่น 
เปิดเผยว่า สวนสัตว์ขอนแก่นได้รับข่าวดี เมื่อ “เก้งเผือกสายพันธ์ุพระราชทาน” เป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงต่อ
การสูญพันธ์ุได้ออกลูกมาเป็นสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ขอนแก่น เป็นลูกเก้งเผือก เพศเมีย จ้านวน ๑ ตัว 
เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๓ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันข้ึนปีใหม่ โดยเกิดจากพ่อเก้งเผือกช่ือ “พ่อโชคชัย” 
วัย ๔ ปี และแม่เก้งเผือกช่ือ “แม่มะลิ” วัย ๑ ปี ๘ เดือน ลูกเก้งเผือกมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี ซึ่งแม่
เก้งเผือกให้นมลกูเอง และมีเจา้หน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะนี้สวนสัตว์ขอนแก่น มีเก้งเผือกอยู่ในความ
ดูแล ๓ ตัว รวมลูกเก้งเผือกที่เพิ่งเกิดนี้ด้วย พร้อมให้นักท่องเที่ยวชมความน่ารักของ “ลูกเก้งเผือก” โดย
การรับชมถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ ณ อาคารบริการนักท่องเที่ยว  

นายธนชน กล่าวว่าส้าหรับ “เก้งเผือก” ซึ่งเป็นสัตว์เผือกโดยสมบูรณ์ มีลักษณะเหมือนเก้งทั่วไป แต่
มีสีขนทั้งตัวสีขาวล้วน และนัยน์ตาสีแดง เก้งเผือกนั้นมีการเพาะเลี้ยงที่สวนสัตว์ดุสิต เป็นเก้งที่ได้รับ
พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจา้สริิกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงได้รับการ
ถวายมาจากชาวบ้านที่จับได้ในป่า ลักษณะทั่วไปเหมือนเก้งธรรมดาแต่มีสีขาวทั้งตัว ถ่ินอาศัย พบในอินโด
จีน อินโดนีเซีย จีนตอนใต้ ศรีลังกา และอินเดีย อาหารเก้งเผือกได้แก่ หญ้า ใบไม้ และผลไม้ พฤติกรรม
ปกติชอบอยู่ตามล้าพังตัวเดียว หากินตอนเย็นถึงเช้าตรู่ กลางวันหลบนอนตามพุ่มไม้ ปราดเปรียว เวลา
ตกใจจะส่งเสียงร้องคล้ายเสียงสุนัขเห่า อายุเฉลี่ยราว ๑๕ ปี เก้งเผือกจะเริ่มผสมพันธ์ุได้เมื่ออายุประมาณ 
๑ ปีครึ่ง ฤดูผสมพันธ์ุอยู่ในช่วงฤดูหนาว ต้ังท้องนาน ๖ เดือน ออกลูกครั้งละ ๑ ตัว ผลัดเขาปีละครั้ง 
ส่วนตัวเมียไม่มีเขาและฐานเขา แต่บนหน้าก็มีขนรูปตัววีเหมือนกัน เก้งตัวที่อายุมากมีเข้ียวยาวแหลมโค้ง
โผล่พ้นขากรรไกรออกมา เวลาเดินจะยกขาสูงทุกย่างก้าว

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/218009)


