
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

กรุงเทพฯ : ผู้ประกอบการใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ลดภาษีฯ ได้ ๑.๒๕ เท่า
(ข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง)

เพชรบูรณ์ : รับปีใหม่! ทหาร ศปป. ๔ กอ.รมน. รวบ ๔ มอดไม้ รุกป่ากว่า ๗ ไร่ ตัดไม้สักทองเกลื่อนป่า ๕๙๒ ท่อน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

รับปีใหม!่ ทหาร ศปป. ๔ กอ.รมน. รวบ ๔ มอดไม้ รุกป่ากว่า ๗ ไร่ ตัดไม้สักทองเกลื่อนปา่ ๕๙๒ ท่อน

เมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ. พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 
ศปป. ๔ กอ.รมน. เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการตัดไม้ท้าลายป่าว่า ได้ร่วมกับ 
พตอ. นิคม พรมพิราม ผู้ก้ากับการ สภ. บ้านต้ิว และ พตท. รัฐพงศ์ ทองช่ืนตระกูล รองผู้ก้ากับการ
(สอบสวน) สภ. บ้านติ้ว พร้อมก้าลังต้ารวจ สภ. บ้านติ้ว ชุดปฏิบัติการ ศปป. ๔ กอ.รมน. 
จ. เพชรบูรณ์ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช. ๑๘ (น้้าชุน) เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณป่าภูข้ีไก่ 
หลังได้รับแจ้งมีกลุ่มทุนได้เข้ามากว้านซื้อต้นสักทอง และลักลอบตัดไม้สักในป่าบริเวณภูข้ีไก่ ติดต่อกับ
พื้นที่ซึ่งมีการออกเอกสารสิทธ์ิโดยมชิอบ และได้ถูกเพิกถอนโฉนดหมดแล้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้้าปา่สกั 
โดยแอบลักลอบตัดในป่า อ้างว่าต้นสักปลูกในพื้นที่ดินมีเอกสารสิทธ์ิ เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย และขน
ไม้สักไปส่ง จ. แพร่ โดยท้าเป็นขบวนการ มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่บางคนรู้เห็นเป็นใจร่วมขบวนการ เมื่อ
เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านดงทิพย์ หมู่ ๓ ต. ท่าอิบุญ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ พบ
รถบรรทุกพ่วงบรรทุกไม้สักท่อนเต็มคันรถ และรถกระบะอีก ๑ คัน จอดอยู่ และพบไม้สักถูกตัดโค่น
จ้านวนมาก เหลือแต่ตอกระจัดกระจายทั่วบริเวณป่า พบชาย ๓ คน และหญิง ๑ คน ก้าลังเตรียมขับ
รถบรรทุกไม้ออกจากป่า เจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุด ตรวจสอบไม่พบเอกสารหลักฐานใดๆ 
สอบสวนเบื้องต้น ทราบว่า นายสวาลดี อดิศร นายอวยชัย พรประภา นายอภิชาต ค้าเข่ือน และ
น.ส. ใกล้รุ่ง พรมขอนยา กลุ่มทุนกลุ่มนี้ ได้มาลักลอบตัดไม้ได้ ๔ วันแล้ว และเตรียมจะขนย้าย โดย
อาศัยช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ เพื่อบรรทุกไปส่งที่ จ. แพร่ คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว เป็นการ
กระท้าผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๑๑ และ ๕๔ จึงได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาทั้ง ๔ คน 
และตรวจยึดรถยนต์บรรทุกยี่ห้อ อีซูซุ สีฟ้า-น้้าเงิน ทะเบียน ๗๐-๑๔๖๔ เลื่อยโซ่ยนต์ ๑ เครื่อง และ
ไม้ของกลางจ้านวน ๙๕ ท่อน ปริมาตร ๑๓.๖๔ ลูกบาศก์เมตร น้าส่ง สภ. บ้านติ้ว ด้าเนินคดี ไม้ของ
กลางน้าไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกัน และรักษาป่าที่ พช. ๑๘ (น้้าชุน)

(มีต่อ)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

รับปีใหม!่ ทหาร ศปป. ๔ กอ.รมน. รวบ ๔ มอดไม้ รุกป่ากว่า ๗ ไร่ ตัดไม้สักทองเกลื่อนปา่ ๕๙๒ ท่อน 
(ต่อ)

พ.อ. พงษ์เพชร เผยต่อว่า คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันขยายผล การตรวจสอบบริเวณที่ตัดไม้สัก 
พบว่าเป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ เป็นพื้นที่ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และอยู่ในแปลงปลูกป่า 
FPT ของ สบอ. ๑๑ (พิษณุโลก) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พื้นที่จึงอยู่ในความ
รับผิดชอบของทั้ง ๒ กรม คือ กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช พบไม้ถูกตัด
โค่นจ้านวนมาก เป็นการเปิดป่าใหม่ โดยตัดไม้สักออกขายก่อน และมีเจตนายึดถือครอบครองพื้นที่ป่า
ต้นน้้าป่าสักชัดเจน ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้จับค่าพิกัดตอไม้สักที่ถูกตัดประมาณ ๔๐๐ ตอ มาค้านวณ
พื้นที่ที่ถูกบุกรุกจ้านวน ๗ - ๓ - ๖๑ ไร่ จึงร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ และแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดตาม 
พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่าหรือกระท้าด้วยประการ
ใดๆ อันเป็นการท้าลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่า เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ”

นอกจากนี้ คณะเจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมกันตรวจยึดไม้สัก ที่ถูกตัดอยู่ในป่าจ้านวนมาก นับพันท่อน 
แต่ตรวจยึดไม้สักของกลางเฉพาะทีส่ามารถน้าไปใช้เป็นสินค้า และชักลากออกจากป่าได้ รวมจ้านวน
๔๙๗ ท่อน ปริมาตร ๓๐.๖๐ ลูกบาศก์เมตร โดยใช้เวลาในการชักลากไม้ ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรวม ๔ วัน 
ใช้รถบรรทุกไม้ของกลาง ๕ คัน น้าไม้ของกลางไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ พช. ๑๘
(น้้าชุน) รวมไม้สักท่อนจ้านวน ๕๙๒ ท่อน ปริมาตร ๔๓.๘๖ ลูกบาศก์เมตร รัฐเสียหาย ๒,๖๓๑,๖๐๐ 
บาท ค่าเสียหายพื้นที่ถูกบุกรุก จ้านวน ๗ - ๓ - ๖๑ ไร่ เป็นเงิน ๕๓๑,๔๙๔.๓๔ บาท มูลค่าความเสีย
ของรัฐรวมเป็นเงิน ๓,๑๖๓,๐๙๔.๓๔ บาท จัดท้าบันทึกการตรวจยึด ส่งพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมใน
คดี เพื่อน้าตัวผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระท้าผิดมาด้าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกคนต่อไป

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/218036)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการใช้พลาสติกย่อยสลายไดท้างชีวภาพ ลดภาษีฯ ได้ ๑.๒๕ เท่า

เมื่อวันที่  ๓ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(BCG Economy : เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) ดังนั้น เพื่อให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรมจงึได้ร่วมกบักระทรวงการคลงัจดัท้ามาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
(Green Tax Expense) ซึ่งจะเป็นการน้ารายจ่ายที่ผู้ประกอบการได้จ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจ้านวน ๑.๒๕ เท่าของค่าใช้จ่ายที่ได้จ่าย
ไปในการขอรับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในระหว่างปี ๖๒ - ๖๔ โดยจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติก
ที่ย่อยสลายตามประเภทที่กรมสรรพากรก้าหนดจากผู้ผลิตที่ได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพที่ออกให้โดยส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีการใช้เทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งลดการปล่อยมลภาวะและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ก้าลังขยายตัว
อยู่ทั่วโลก ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ว่า ผู้ประกอบการจะเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้
ทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ ๑๐ ต่อปีของปริมาณการผลิตพลาสติก
ทั้งหมดจ้านวน ๔๓๑,๘๐๐ ตันต่อปี

(มีต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการใช้พลาสติกย่อยสลายไดท้างชีวภาพ ลดภาษีฯ ได้ ๑.๒๕ เท่า (ต่อ)

“มาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ
ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Economy ยกระดับนวัตกรรมให้สามารถลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่มีแนวโน้มขยายเพิ่มข้ึน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเป็นส่วนประกอบในเกือบทุกอุตสาหกรรมและมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของ
ประชาชน การผลักดันให้เกิดการใช้พลาสติกย่อยสลายได้อย่างแพรห่ลายจะช่วยลดมลภาวะและของเสียใน
สังคม ช่วยสร้างเศรษฐกิจสเีขียวและยกระดับสังคมให้น่าอยู่มากข้ึน ช่วยลดงบประมาณภาครัฐในการก้าจัด
ขยะพลาสติกตกค้าง และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ทดแทนพลาสติกที่
ย่อยสลายยาก ซึ่งจะน้าไปสู่การบรรลเุป้าประสงค์ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN”
นายสุริยะ กล่าว

ด้านนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า 
มาตรการ Green Tax Expense ส้าหรับพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สศอ. จะออกใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพให้กับผู้ผลิตในประเทศที่จ้าหน่ายระหว่างปี ๖๒ - ๖๔ โดย
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ซื้อคนแรกสามารถน้ารายงานการซื้อสินค้า ใบก้ากับภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และใบรับรองผลิตภัณฑ์ฯ จาก สศอ. ยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจ้านวน ๑.๒๕ เท่าของ
รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ได้แก่ ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ แก้ว จาน 
ชาม ถาดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ช้อน ส้อม มีด หลอดพลาสติก ถุงพลาสติกส้าหรับเพาะช้า ฟิล์มคลุม
หน้าดิน ขวดพลาสติก ฝาแก้วน้้า และฟิล์มปิดฝาแก้ว “หลักเกณฑ์การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติก
ดังกล่าว จะออกให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ ที่จ้าหน่ายระหว่างปี ๖๒ – ๖๔ โดยต้องยื่นแบบฟอร์ม
การขอใบรับรองให้ สศอ. ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งใน ๔ ข้อ คือ (๑) ผลิตภัณฑ์ได้รับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (๒) ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าในต่างประเทศ 
(๓) ผลิตภัณฑ์มีใบรับรองทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ (๔) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองเม็ด
พลาสติกที่ใช้ผลิตตามมาตรฐาน มอก . ๑๗๐๘๘ หรือ มาตรฐานเทียบเท่า และส้าเนาผลการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ในรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รบัรองเมด็พลาสติกที่ใช้ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
๑๗๐๘๘ หรือ มาตรฐานเทียบเท่าและส้าเนาผลการทดสอบองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (FTIR)” นายทองชัย 
กล่าว

ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง
(https://www.tcijthai.com/news/2021/1/current/11288)


