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สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
เชียงใหม่ :บุกจับท่าทรายเถื่อนริมแม่น้าปิง
(ข้อมูล :สานักข่าวไทย)

อุบลราชธานี :จับพรานลักลอบล่าสัตว์ อุทยานฯ ภูจองนายอย จ. อุบลราชธานี
(ข้อมูล :ไทยพีบีเอส)

กรุงเทพฯ :ร่วมส่งมอบปอดแห่งใหม่ Pocket Park กลางชุมชน
ข้างวัดสุคันธาราม
(ข้อมูล :สยามรัฐ)
กรุงเทพฯ :สัญญาณดี! ไทยลดอันดับสร้างขยะในทะเลมากสุด
อยู่อันดับ ๑๐
(ข้อมูล :ไทยพีบีเอส)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change

พังงา :“วราวุธ” ห่วงเต่ามะเฟืองวางไข่หาดท้ายเหมืองพังงา พร้อม
ออนไลน์เฝ้าดู ๒๔ ชม.
(ข้อมูล :ข่าวสด)

ขยะ - นาเสีย

๑ รายการ

มรดกโลก
EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพืนที่สีเขียว ๑ รายการ
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ
.

พัทลุง :ฝนตกหนักน้าป่าหลากท่วมบ้านพื้นที่ริมเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ. พัทลุง
(ข้อมูล :ผู้จัดการออนไลน์)
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กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินทากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๓ ข่าว

๒/๙

“วราวุธ” ห่วงเต่ามะเฟืองวางไข่หาดท้ายเหมืองพังงา พร้อมออนไลน์เฝ้าดู ๒๔ ชม.

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๒ ผู้ สื่ อข่าวรายงานว่า “วราวุ ธ ” รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (รมว.ทส.) ห่ วงเต่ามะเฟืองวางไข่หาดท้ายเหมือง จ. พังงา สั่งกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ตั้งศูนย์
เฝ้าระวังติดตามใกล้ชิด จัดทีม นักวิชาการ และติดตั้งระบบติดตาม พร้อมถ่ายทอดสด ให้ชมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ๒๔ ชม.
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า ทันทีที่ตนได้ทราบข่าวก็รู้สึกตื่นเต้น และดีใจที่พบว่า
เต่ามะเฟืองซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายาก และเป็นสัตว์ที่ได้ขึ้นบัญชีสัตว์ป่าสงวน ขึ้นมาวางไข่ที่บริเวณ
ชายหาดท้ายเหมือง แต่ก็รู้สึกกังวลไปในคราวเดียวกัน หากเต่ามะเฟืองได้รับการรบกวน และไข่
ไม่ได้รับการดูแลทีถ่ ูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการฟักตัวต่าหรืออาจเกิดผลกระทบข้างเคียงอื่น ๆ ได้
ตนจึ ง ได้เร่ งสั่ ง การให้ ทช. ร่ ว มกั บ อส. ส่ ง ทีมนั กวิช าการลงพื้ นที่ทัน ที เพื่อวิเ คราะห์ และวาง
มาตรการดูแลเต่ามะเฟืองให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ได้กาชับทั้ง ๒ หน่วยงาน ให้หาวิธีให้ประชาชน
รับทราบข่าว และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ เช่นเดียวกับ กรณีน้องพะยูนมาเรียม เพราะ
ตนทราบดีว่า หลายฝ่ายให้ความสนใจและอยากติดตาม แต่หากปล่อยให้มีการชมหรือเข้าถึงอย่าง
ใกล้ชิด อาจจะเกิดการรบกวนหรือทาให้การฟักตัวไม่สมบูรณ์ก็เป็นได้ ทั้งนี้ ตนจะติดตามเรื่องนี้
อย่ า งใกล้ ชิ ด พร้ อ มได้ ใ ห้ น ายจตุ พ ร บุ รุ ษ พั ฒ น์ ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม กากับและรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง จนกว่าการฟักตัวของไข่เต่ามะเฟืองจะครบ
สมบูรณ์ นอกจากเต่ามะเฟืองแล้ว ทส. ได้ให้ความสาคัญกับสัตว์ป่าสงวน รวมถึงสัตว์ทะเลหายาก
ทุกชนิด โดยเตรียมหามาตรการและประสานความร่วมมือ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
รวมถึงสร้างเครือข่ายภาคประชาชน อย่างไรก็ดี ตนคิดว่าการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เป็น
ภาระหน้ า ที่ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ “ผมย้ าอยู่ เ สมอว่ า ล าพั ง เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ แม้ จ ะทุ่ ม เทจนสุ ด ก าลั ง
ความสามารถสักเท่าใด ก็ไม่สามารถรักษาดูแลได้อย่างทั่วถึง คงต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้อง
ประชาชนทุกคน ร่วมเป็นกาลังหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ และคงอยู่อย่าง
สมดุลในธรรมชาติต่อไป”
ด้านนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี อส. กล่าวเสริมว่า อส. ได้เตรียมพื้นที่ที่มีลักษณะทาง
นิเวศวิทยาที่เหมาะสมกับการฟักไข่ของเต่ามะเฟือง ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลาปี – หาด
ท้ายเหมือง เพื่อให้สามารถดูแลและบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังมีเจ้าหน้าที่ อส.
ดูแลตลอด ๒๔ ชม. อย่างไรก็ตาม ตนได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สนธิ กาลังและปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทีมประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่อุทยาน เพื่อให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวภายในอุทยาน
(มีต่อ)
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“วราวุธ” ห่วงเต่ามะเฟืองวางไข่หาดท้ายเหมืองพังงา พร้อมออนไลน์เฝ้าดู ๒๔ ชม. (ต่อ)
ทั้งนี้ เต่ามะเฟืองได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุ
ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นการล่า โทษสาหรับสัตว์
ป่าสงวนคือ จาคุก ๓ – ๑๕ ปี ปรับ ๓๐๐,๐๐๐ – ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และ ในกรณีครอบครอง
มาตรา ๑๗ ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์
ป่า โทษครอบครองคือจาคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท”
ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบ ดี ทช. เปิ ดเผยในเรื่องนี้ว่า เต่ามะเฟืองตัว ดังกล่ าว มี ส ภาพ
ค่อนข้างสมบูรณ์ ขนาดความยาว ๑๙๔ ซม. ความกว้าง ๑๗๓ ซม. ความยาวพายหน้าจากปลาย
พายข้างซ้ายไปขวา ๑๙๗ ซม. โดยวางไข่รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ ฟอง เป็นไข่ดี ๘๕ ฟอง และไข่ลม ๑๙
ฟอง
ทั้งนี้ ทช. และ อส. ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ จ. ภูเก็ต และทหารเรือ
จากฐานทัพเรือพังงา ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดท้าย
เหมือง เพื่อเก็บข้อมูลและเฝ้าระวังพื้นที่หลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พ.ย. ที่ผ่านมา และ
ได้ ป ระสานแจ้ งชาวประมงในพื้ น ที่ ประชาชน นักท่อ งเที่ยว และผู้ ประกอบการท่อ งเที่ยว ให้
ระมัดระวังการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่รัศมี ๖ กม. จากจุดที่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ ซึ่งบริเวณ
หาดท้ายเหมืองจะมีเต่ามะเฟืองขึ้น มาวางไข่เกือบทุกปี โดยเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ พบเต่า
มะเฟืองขึ้นมาวางไข่บนชายหาดคึกคัก อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา ห่างจากจุดนี้ไปไม่มาก
โดยวันนี้ตนได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อานวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อานวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อันดามัน นายปรารภ แปลงงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติที่ ๒ จ. ภูเก็ต นายอาเภอ
ท้ายเหมือง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลท้ายเหมือง นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาเตย ผู้แทนบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) และผู้แทนฐานทัพเรือพังงา ลงพื้นที่ศูนย์เฝ้า
ระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดท้ายเหมือง อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา พร้อมทดสอบ
ระบบเฝ้าระวังและติดตามเต่ามะเฟืองออนไลน์ โดยระบบดังกล่าวเป็นความร่วมมือ ของ ทช. อส.
และบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ติดตั้งกล้องวงจรปิดรวม ๖ กล้อง เพื่อถ่ายทอดภาพสดจากพื้นที่
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ทช. ที่ URL http://loveseaturtle.dmcr.go.th ส่งภาพ real-time ไปสู่
พี่น้องประชาชนได้ ร่วมติดตามสถานการณ์ไปพร้อมกัน โดยใช้กล้องอินฟราเรดสามารถใช้ได้ใน
บริเวณที่ไม่มีแสงเลย ภาพกลางคืนที่ได้จะเป็นโทนสีขาวดา เหมือนกับมีไฟส่อง โดยไม่รบกวนเต่า
มะเฟืองแต่อย่างใด
ทั้งนี้ กรณีพบการวางไข่หรือร่องรอยการวางไข่ โปรดรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ทช. ที่หมายเลข
๐๗๖-๓๙๑๑๒๘ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนาให้รับชมได้อย่างใกล้ชิด ผ่านการถ่ายทอดภาพสดจาก
พื้นที่ทางเว็บไซต์ที่เตรียมไว้ ซึ่งจะถ่ายทอดตลอด ๒๔ ชม. ขอยืนยันว่าจะดูแลเต่ามะเฟืองและไข่ให้
สามารถฟักได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อจะได้ส่งลูกเต่ามะเฟืองกลับคืนสู่ ธรรมชาติอย่างปลอดภัย และ
สร้างสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ์ ต่อไป
ที่มา : ข่าวสด
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_๓๐๘๒๐๖๙)
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สัญญาณดี! ไทยลดอันดับสร้างขยะในทะเลมากสุดอยู่อันดับ ๑๐

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ระบุว่า จากการออกมาตรการและแก้ปัญหาขยะทะเลและพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง
อย่างจริงจังของรัฐบาล ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั่วประเทศและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถปรับอันดับประเทศที่มีขยะทะเลสูงสุดในโลกใน
อัน ดับ ๖ ลงมาอยู่ ที่อัน ดับ ๑๐ ได้ส าเร็ จ ถือเป็นสั ญญาณที่ดีจากการแก้ปัญหาขยะทะเลและ
พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของไทย หลังจากภาคเอกชนกว่า ๕๐ แห่งเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับภาครัฐ
งดและหยุดแจกจ่ายถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และตลาดสดที่จะเริ่มอย่างเข้มข้น
ในวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ประกอบกับ ภาคเอกชนจานวนมากรณรงค์ให้งดใช้ถุงพลาสติก และโฟม
ภายในองค์กร จึงเป็นตัวเร่งให้การลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งหมดไปจากประเทศได้เร็วขึ้น โดยมี
ภาคประชาชนเป็นแรงเสริม สนับสนุน และผลักดันให้การแก้ปัญหาขยะพลาสติกในประเทศเห็น
ผลได้จริง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวย้าว่า ไทยนับเป็นอีกประเทศที่มี
ความก้าวหน้าเรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างเห็นผลและทาได้จริง โดยเฉพาะการยกระดับการ
แก้ปัญหาขยะทะเลอยู่ในระดับอาเซียนสาเร็จ ประกอบกับการสร้างจิตสานึกและการรับรู้การแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อนาขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นากลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูปให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ที่มา : ไทยพีบเี อส
(https://news.thaipbs.or.th/content/๒๘๖๓๕๙)
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ฝนตกหนักนาป่าหลากท่วมบ้านพืนที่ริมเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าเขาบรรทัด จ. พัทลุง

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักในพื้นที่ จ. พัทลุง จนเกิดน้าป่าไหลหลาก
ท่วมบ้านเรือนพื้นที่ริมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ชาวบ้านต้องเร่งย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ด้านผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์
ฝนยังตกหนักในพื้นที่ จ. พัทลุง อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ฝนที่ได้ตกลงมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยง
ในพื้น ที่เขตรักษาพัน ธุ์สั ตว์ป่ าเขาบรรทัด จ. พัทลุ ง ทาให้ น้าป่าที่ไหลลงมาตามน้าตกต่าง ๆ เพิ่ม
ปริมาณมากขึ้น และน้ามีสีแดงขุ่น โดยเฉพาะบริเวณน้าตกลานหม่อมจุ้ย อ. ตะโหมด น้าป่าที่ไหล
หลากลงมาตามน้าตก ได้เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน สวนยางพารา สวนผลไม้ ในพื้นที่หมู่ ๔
ต. ตะโหมด อ. ตะโหมด จ. พัทลุง ทาให้บ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มกว่า ๒๐ ครัวเรือน
ต้องขนย้ายสิ่งของหนีน้าเพื่อความปลอดภัยอย่างเร่งด่วน ขณะที่มวลน้าที่ท่วมพื้นที่หมู่ ๔ กาลังไหลลง
มายังพื้นที่ด้านล่าง และเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มของหมู่ ๑๒ ต. ตะโหมด แล้วเช่นกัน ขณะที่สถานการณ์ฝนที่
ตกลงมาอย่ า งต่ อเนื่ อง ล่ าสุ ด นายกู้เกี ย รติ วงศกระพั นธุ์ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดพัท ลุ ง ได้ สั่ งให้ ทุ ก
หน่วยงานทั้งทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เตรียมความพร้อมทั้งกาลังพล และเครื่องมือ เพื่อ
เฝ้าระวังคอยช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที หากฝนตกหนักเพิ่มขึ้น พร้อมเตือนประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาหิน ให้ระวังอันตรายและเตรียมรับมือ หาก
ฝนยังคงตกหนักในช่วงนี้
ที่มา :ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/๙๖๒๐๐๐๐๑๑๒๕๑๓)
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บุกจับท่าทรายเถื่อนริมแม่นาปิง

เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ พ.ย. ๖๒ เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ป ราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตารวจสอบสวนกลาง
บุกจับกุมนายทุนลักลอบขุดทรายริมตลิ่งแม่น้าปิง ซึ่งเป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ บริเวณ ต. อินทขิล
อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ หลังประชาชนร้องเรียน มีรถบรรทุกทรายเข้าออกหมู่บ้าน ทาให้ได้รับความ
เดือดร้อน และเกรงว่าจะกระทบกับตลิ่ง ทาให้สายน้าเปลี่ยนทิศทางและกัดเซาะตลิ่ง โดยควบคุม
ตัวผู้ต้องหาได้ ๓ คน พร้อมของกลาง รถแบคโฮขุดทราย รถบรรทุกขนทราย และบัญชีจานวนเที่ยว
ทรายที่นาไปขาย สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า รับจ้างนายทุนขับรถแบคโฮ ขุดทราย วันละ
๔๕๐ บาท ส่ว นรถบรรทุกนาไปถม ได้รั บค่าจ้างวันละ ๕๐๐ บาท ซึ่งทามานานกว่า ๒ เดือน
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมด ส่งดาเนินคดีที่สถานีตารวจแม่แตง ข้อหาร่วมกันตั้งและประกอบ
กิจการโรงงาน โดยใช้เครื่องจักรประเภทที่ ๓ โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันขุดดิน ถม โดยไม่ได้
รับอนุญาต
ที่มา : สานักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/view/Cc๗o๘NL)
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ร่วมส่งมอบปอดแห่งใหม่ Pocket Park กลางชุมชนข้างวัดสุคันธาราม

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
เป็นประธานมอบสวน “Pocket Park” ปอดแห่งใหม่ ตามกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ภายในชุมชนแออัด เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการสนับสนุน
โครงการจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดี
ให้ประชาชนในชุมชนแออัด กลางชุมชนข้างวัดสุคันธาราม เขตดุสิต แขวงจิตรลดา กรุงเทพฯ โดยมี
พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ตลอดจนผู้แทน
หลายหน่วยงาน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามที่อยากให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
โครงการดังกล่าว ได้ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตาม
ชุมชนแออัด โครงการนี้ ใช้ ร ะยะเวลาดาเนินการผ่านมาแล้ว ๑ ปี (โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุล าคม
๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ขณะนี้ได้เริ่มขยายระยะเวลาดาเนินโครงการทาดีด้วยหัวใจ
ต่อเนื่องไปในปี ๒๕๖๓ ขณะนี้ส่งมอบสวนที่ดาเนินการเสร็จแล้ว ทั้งหมด ๑๙ สวน
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้ บัญชาการทหารบก กล่าวว่า การจัดภูมิทัศน์สวน
ในครั้งนี้ มีการปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ นาโต๊ะและเก้าอี้หินอ่อนมาวาง เพื่อให้ประชาชนได้มีที่
พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกาลังกาย นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สี เขียวสร้างปอดใจกลางชุมชน
ดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังได้ทาสีบริเวณรอบ ๆ ให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีก
ด้วย จึงต้องขอขอบคุณ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมี
ศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท ซีพี ออล จากัด (มหาชน) ที่ให้ การสนับสนุนโครงการโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกองทัพบก
ให้มาช่วยจัดพื้นที่ตามชุมชนต่าง ๆ สวนนงนุชพัทยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้า
ปรับปรุงพื้นที่ในแต่ละครั้งจากบริษัท ซีพี ออล จากัด (มหาชน) และได้ดาเนินการมาแล้วจานวน
๑๘ สวน ใน ๑๘ พื้นที่ของชุมชนแออัด ซึ่งสวนที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นสวนที่ ๑๙ นอกจากนี้แล้ว
สวนอื่น ๆ ของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางสวนนงนุชพัทยา และบริษัทซีพี ออล จากัด
(มหาชน) ก็พร้อมจะร่วมมือจากกองทัพภาคที่ ๑ ถ้ามีการประสานขอความช่วยเหลือในการจัดสวน
ตามชุมชน
ที่มา : สยามรัฐ
(https://siamrath.co.th/n/๑๑๖๙๓๑)
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จับพรานลักลอบล่าสัตว์ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ. อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน SMART Patrol อุทยาน
แห่งชาติภูจองนายอย จ. อุบลราชธานี จับกุมพรานล่าเม่นใหญ่ พร้อมของกลางซากเม่นใหญ่ ๑
ซาก ซากกระจ้อน ๘ ซาก รถจักรยานยนต์ ๑ คัน บ่วงเชือกไนล่อนสีเขียว ยาว ๑๒๘ ซม. จานวน
๙ ชุด
เจ้ าหน้ าที่ แจ้ งความดาเนิ น คดี ข้อหากระทาความผิ ดตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๐๔ มาตรา ๑๖ (๒) ฐานเก็บหา นาออกไป หรือทาด้วยประการใด ๆ หรือทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น โดยไม่ได้รั บอนุญาต มาตรา ๑๖ (๓) ฐานนาสัตว์ออกไป หรือทาด้วยประการใด ๆ ให้เป็น
อันตรายแก่สัตว์ มาตรา ๑๖ (๙) ฐานนายานพาหนะเข้าออก หรือขับขี่ในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้น
โดยไม่ได้รับอนุญาต และพ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๖ ฐานล่าหรือ
พยายามล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต และมาตรา ๑๙ ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์
ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต
ที่มา : ไทยพีบเี อส
(https://news.thaipbs.or.th/content/๒๘๖๓๘๖)
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