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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑   รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

ชลบุรี : บุกตรวจสวนสัตว์ในพัทยาเปิดผิดกฎหมาย ยึดสัตว์ป่า ๑.๖ พันตัว
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

บุรีรัมย์ : เตรียมขุดคู ๑๐๕ กม. เพ่ิมแหล่งน  า อาหาร ป้องกันช้างออกหากินท าลายพืชไร่สวนชาวบ้าน
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

กรุงเทพฯ : ขยะฟู้ดเดลิเวอร่ีลดต่อเนือ่ง จาก เม.ย. ๓๙ % เหลือ ม.ิย. ๑๙ %
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

บุกตรวจสวนสัตว์ในพัทยาเปิดผิดกฎหมาย ยึดสัตว์ป่า ๑.๖ พันตัว

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนทางสื่อออนไลน์ 
ว่ามีการเลี้ยงสัตว์ป่าบริเวณสถานประกอบการแห่งหนึ่ง ในท้องที่ ต. หนองปลาไหล อ. บางละมุง จ. ชลบุรี โดย
มีการครอบครองสัตว์ป่าหลายชนิด เจ้าหน้าที่จึงลงพ้ืนที่ตรวจสอบ ประกอบด้วยชุดปฏิบัติการปราบปราม
การกระท าความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ชุดปฏิบัติการพิเศษ ๑๓๖๒ ส านักป้องกัน ปราบปราม 
และควบคุมไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ด่านตรวจสัตว์ป่า
แหลมฉบัง และส านักงานประมงอ าเภอบางละมุง จ. ชลบุรี เจ้าหน้าที่ร่วมเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณสถาน
ประกอบการดังกล่าว เมื่อเดินทางมาถึงพบชายทราบชื่อภายหลังคือ นายเอ (นามสมมติ) อายุ ๔๕ ปี
คณะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ นายเอ รับทราบและยินดีให้คณะ เจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบ โดยตรวจพบสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าอ่ืนๆ อีกหลายชนิด สัตว์ป่าคุ้มครอง ได้แก่ งูเหลือม
งูหลาม นกแก้วโม่ง ตะพาบ รวมจ านวน ๔ ชนิด ๑๗ ตัว และพบสัตว์ป่าต่างประเทศอ่ืนๆ ดังนี้ สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม ได้แก่ อีเห็น พังพอนแอฟริกา เม่นยักษ์แอฟริกา ลิงกระรอก เป็นต้น รวมจ านวน ๔๕ ชนิด ๑๒๖ ตัว 
สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ อีกัวน่า ตะกวดหางหนาม งูเห่าเผือก งูงวงช้าง เป็นต้น รวมจ านวน ๒๙ ชนิด ๑๐๕ ตัว 
สัตว์จ าพวกนก ได้แก่ นกเค้าอินทรียูเรเซีย นกยูงอินเดีย นกกระตั้ว นกแก้วริงเนค เป็นต้น รวมจ านวน ๒๘ ชนิด 
๑๓๗ ตัว สัตว์จ าพวกปลา ได้แก่ ปลาแรดเผือก ปลากะโฮ่ ปลายีราฟ ปลาชะโด เป็นต้น รวมจ านวน ๑๐๕ ชนิด 
๑,๒๙๖ ตัว และพบหนังสือก ากับการจ าหน่าย จ านวน ๔ ฉบับ ระบุชนิดสัตว์ป่ารวมงูเหลือม จ านวน ๗ ตัว
งูหลาม จ านวน ๗ ตัว รวมสัตว์ทั้งสิ้น ๒๑๑ ชนิด จ านวน ๑,๖๘๑ ตัว นายเอ ให้ถ้อยค าว่า ตนเองเป็นเจ้าของ
สถานที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นสถานที่บริการให้กับประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาเที่ยวชมสัตว์ป่า และมีการรวบรวม สะสม 
มาจัดแสดง โดยด าเนินการมาเป็นเวลามากกว่า ๑๒ เดือน

(มีต่อ)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

บุกตรวจสวนสัตว์ในพัทยาเปิดผิดกฎหมาย ยึดสัตว์ป่า ๑.๖ พันตัว (ต่อ)

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีนายเอ (นามสมมติ) ได้ด าเนินการจัดหาและรวบรวม
สัตว์ป่า แล้วน ามาแสดงให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเที่ยวชม โดยมีการจัดที่อยู่อาศัย จัดสภาพสิ่งแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมแก่สัตว์ป่าบางชนิด เพ่ือให้ประชาชนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่
ค้นคว้าศึกษาวิจัยในการอนุรักษ์ การกระท าดังกล่าว เป็นการจัดตั้งและด าเนินกิจการสวนสัตว์ แต่ปรากฏ ว่า
นายเอ ยังไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตจากอธิบดี และกรณีมีสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์ตามหนังสือ
ก ากับการจ าหน่ายดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการ
เพาะพันธุ์ การกระท าดังกล่าวจึง มีความผิดตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ฐาน “ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่
เพาะพันธุ์ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต” มีอัตราโทษตามมาตรา ๙๐ จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ฐาน “จัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี” 
มีอัตราโทษตามมาตรา ๙๕ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี ปรับไม่เกิน ๓ แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ประกอบมาตรา ๑๑๒ 
และมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงควบคุมตัวนายเอ เป็นผู้ต้องหา 
พร้อมตรวจยึดสัตว์ป่าของกลางดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งสิ้น ๒๑๑ ชนิด จ านวน ๑,๖๘๑ ตัว (มูลค่าของกลาง 
จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) น าส่งพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรบางละมุง จ. ชลบุรี เพ่ือด าเนินคดี
ตามกฎหมาย โดยมอบให้นายถิรเดช ปาละสุวรรณ ต าแหน่งนักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวโทษ 

อนึ่ง สัตว์ป่าของกลาง เนื่องจากมีหลายประเภท หลายชนิด จ านวนมาก ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย
ในทันที เพ่ือให้การจัดการสัตว์ป่าของกลาง มีสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี ในระหว่างด าเนินคดี จึงได้ฝากสัตว์ป่า
ของกลาง ตามชนิดและจ านวนดังกล่าว ไว้กับนางสาวณัฐณิชา ฤทธิ์กันโต อายุ ๔๒ ปี ให้ดูแลรักษาสัตว์ป่า
ของกลางทั้งหมดไว้ในสถานที่เกิดเหตุ ห้ามเคลื่อนย้าย ห้ามโอน ท าให้สูญหายหรือเสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต 
หากท าให้สัตว์ป่าเสียหาย สูญหาย ประเมินมูลค่าสัตว์ป่าไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และได้รับโทษทั้งทางแพ่งและ
อาญา นอกจากนี้ นายเอ จะยื่นค าขอต่อพนักงานสอบสวน ขอรับสัตว์ป่าของกลางทั้งหมด มาดูแลรักษาไว้เอง
ในระหว่างการด าเนินคดี ไว้ในสถานที่เกิดเหตุ โดยยินดีให้พนักงานสอบสวนเรียกเงินค่าประกันทรัพย์ของกลาง
ทั้งหมดต่อไป

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/296366)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ขยะฟู้ดเดลิเวอรี่ลดต่อเนื่อง จาก เม.ย. ๓๙ % เหลือ มิ.ย. ๑๙ %

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ปลายปี ๖๒ - มิ.ย. ๖๓ พ้ืนที่กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะเกิดขึ้นเฉลี่ย 
๙,๗๑๗ ตันต่อวัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกับปีที่ผ่านมา ๘๔๗ ตันต่อวัน หรือ ๘ % (เดิม ๑๐,๕๖๔ ตันต่อวัน) 
เนื่องจากการประกอบกิจการต่างๆ รวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวหยุดชะงัก อย่างไรก็ดี การส่งเสริมการท างาน
ที่บ้าน ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพฤติกรรม
การบริโภคอาหารแบบเดลิเวอรี่ที่มากขึ้น โดยช่วงเดือน เม.ย. ๖๓ สัดส่วนของขยะพลาสติกเพ่ิมขึ้นมากที่สุด
เป็น ๓๖.๙๔ % หรือคิดเป็น ๓,๔๕๓ ตันต่อวัน จากขยะทั้งหมด ๙,๓๔๗ ตันต่อวัน ซึ่งสูงกว่าสัดส่วนพลาสติก
ในภาวะปกติเม่ือปี ๖๒ ซึ่งมีสัดส่วน ๒๐.๐๓% ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า หลังจากมีมาตรการผ่อนปรน โดยในช่วง
เดือน พ.ค. ทีผ่่านมา สัดส่วนขยะที่ท ามาจากพลาสติกลดลงเหลือ ๒๐.๙๓ % จากปริมาณขยะทั้งหมด ๙,๑๙๔ 
ตันต่อวัน โดยแบ่งเป็นพลาสติกที่ ใช้ประโยชน์ได้  ๒๒ % และใช้ประโยชน์ไม่ได้  ๗๘ % และช่วง
เดือน มิ.ย. สัดส่วนขยะพลาสติกลดลงเหลือ ๑๙.๖๔ % จากปริมาณขยะทั้งหมด ๙,๒๘๖ ตันต่อวัน โดย
แบ่งเป็นพลาสติกที่ใช้ประโยชน์ได้ ๒๑ % และใช้ประโยชน์ไม่ได้ ๗๙ % ทั้งนี้ กทม. ได้ด าเนินการลดการใช้
พลาสติกอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นที่หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าฯ กทม. ได้มอบนโยบาย
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ลด ละ เลิกการใช้โฟมและพลาสติกอย่างจริงจัง ตั้งแต่การจัดประชุมให้ใช้แก้วน้ า
ส่วนตัว ลดใช้ภาชนะท่ีท าจากพลาสติกและโฟม รณรงค์ใช้ถุงผ้าและกล่องบรรจุอาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก
และกล่องโฟม ร้านค้า ร้านอาหารในหน่วยงานงดใช้โฟมบรรจุอาหาร งดจ่ายถุงพลาสติกใส่ยาให้ ผู้ป่วย
กลับบ้านในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นม
โรงเรียนจากถุงนมซึ่งท ามาจากพลาสติกมาเป็นกล่องนมยูเอชที และส านักงานเขตทุกเขตได้จัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมการลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

(มีต่อ)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ขยะฟู้ดเดลเิวอรี่ลดต่อเนื่อง จาก เม.ย. ๓๙ % เหลือ มิ.ย. ๑๙ % (ต่อ)

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวเพ่ิมเติมว่า กรุงเทพมหานครมมีาตรการรณรงค์ทิ้งขยะแยกประเภท โดยตั้งถังรองรับ
มูลฝอยในที่สาธารณะ ๒ ประเภท ได้แก่ ถังสีเหลืองส าหรับทิ้งขยะรีไซเคิล ถังสีน้ าเงินส าหรับทิ้งขยะทั่วไป 
และได้ปรับปรุงรถเก็บขนมูลฝอยให้มีช่องแยกส าหรับเก็บขยะแยกประเภทไปพร้อมกับการเก็บขยะทั่วไป
โดยมีช่องส าหรับใส่ขยะเพ่ิมอีก ๒ ประเภท บริเวณหลังคนขับรถ ได้แก่ ช่องสีเหลืองส าหรับใส่ขยะรีไซเคิล 
ช่องสีส้มส าหรับใส่ขยะอันตราย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชน ลด ละ เลิกการใช้พลาสติก
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ช้อน มีดส้อมพลาสติก ถุงพลาสติก เลือกใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ าหรือรีไซเคิลได้ และช่วยกัน
ลดปริมาณขยะ โดยคัดแยกขยะที่รีไซเคิลขายหรือบริจาคใส่ถุงมัดปากด้วยเชือกสีเหลืองให้แน่น วางข้างถัง
ขยะ เพ่ือให้พนักงานเก็บใส่ช่องสีเหลืองหรือถุงที่เตรียมไว้ และแยกขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ กระป๋อง
สเปรย์ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ยา หรือเครื่องส าอางหมดอายุ ใส่ถุงสีส้มหรือถุงสีอ่ืนและผูกด้วยเชือกสีส้มให้
แน่น วางข้างถังขยะเพ่ือให้พนักงานเก็บใส่ช่องสีส้ม หรือถุงขยะอันตรายที่เตรียมไว้ เพ่ือน าไปก าจัดด้วยวิธี
ทีเ่หมาะสมต่อไป

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1928512)
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เตรียมขุดคู ๑๐๕ กม. เพ่ิมแหล่งน  า อาหาร ป้องกันช้างออกหากินท าลายพืชไร่สวนชาวบ้าน

เมื่อวันที่  ๑๒ ก .ย . ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ .  บุรีรัมย์  และ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จากหลายภาคส่วน ได้ระดมความคิดเห็นเร่งหาแนวทาง
ในการป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าดงใหญ่ ออกมาหากินท าลายพืชไร่ พืชสวนของเกษตรกรหมู่บ้านรอบเขตป่า
ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่อง และจากสถิติ ปี ๖๒ ที่ผ่านมา ยังมีช้างป่าออกมาท าร้ายชาวบ้านเสียชีวิต 
๕ ราย ทั้งยังถูกกระทิงท าร้ายบาดเจ็บอีก ๑ ราย โดยล่าสุด ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการขุดคูกันช้างในเขตพ้ืนที่ อ. ปะค า และโนนดินแดง ความยาว ๑๐๕ กิโลเมตร
เพ่ือป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกมากินพืชไร่ และท าร้ายชาวบ้านเหมือนที่ผ่านมา นอกจากนั้น ยังได้จัด
งบประมาณปรับปรุงทุ่งหญ้าส าหรับเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า ในพ้ืนที่ ต. ล านางรอง อ. โนนดินแดง เนื้อที่
กว่า ๗๕๐ ไร่ จ านวน ๗ แปลง นอกจากนั้น ยังจะได้ปลูกพืชอาหารช้างเนื้อที่กว่า ๕๐๐ ไร่ ปรับปรุงแหล่งน้ า
ที่ตื้นเขินในเขตพ้ืนที่ป่า เพื่อให้ช้างและสัตว์ป่ามีแหล่งน้ าอย่างเพียงพอ จะได้ไม่ต้องออกมาหากินหรือเล่นน้ า
นอกเขตป่า ซึ่งจากการส ารวจล่าสุดพบว่า ในพ้ืนที่ป่าดงใหญ่มีประชากรช้างอยู่กว่า ๑๒๐ ตัว

นายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอ าเภอโนนดินแดง กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ประชากรช้างและสัตว์ป่าในพ้ืนที่
ป่าดงใหญ่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทางอ าเภอ พร้อมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึงต้องเร่ง
แก้ปัญหาช้าง สัตว์ป่า และชาวบ้าน ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยเบื้องต้นได้จัดชุดอาสาเฝ้าระวังป้องกัน
ช้างป่าไม่ให้ออกนอกเขตป่า พร้อมจัดท ารั้วไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ และให้ชาวบ้านใช้แอพพลิเคชั่นในการแจ้ง
เตือนเมื่อเห็นช้าง รวมถึงติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ และติดอุปกรณ์ติดตาม ตัวสัตว์สัญญาณ
ดาวเทียม เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของช้างที่ชอบออกมาหากินนอกเขตป่า ขณะเดียวกันก็ต้อง
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชาวบ้าน ไม่ใหท้ าร้ายช้างหรือสัตว์ป่าด้วย หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ท าการ
ผลักดันกลับคืนสู่ป่า

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/517870)


