
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๔  รายการ 

มุกดาหาร : เจ้าหน้าที่บุกจับแก๊งมอดไม้กลางป่ามุกดาหาร
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

นครศรีธรรมราช : พญาเสือลุยกวาดล้างขบวนการค้าสัตว์ป่าออนไลน์ 
รวบหนุ่มโพสต์ขายหนังแมวดาวในเฟซบุ๊ก (ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : บุกรวบ ๒ หนุ่ม ครอบครองสัตว์ป่า
(ข้อมูล : นิวสท์ีวีออนไลน์)

มุกดาหาร : ระบบส่งน  าพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ภัยแล้ง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

พญาเสือลุยกวาดล้างขบวนการคา้สัตว์ป่าออนไลน ์รวบหนุ่มโพสต์ขายหนงัแมวดาวในเฟซบุ๊ก

เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หัวหน้าหน่วยพญาเสือ 
เปิดเผยว่า ตามนโยบาย/ข้อสั่งการของ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. และนายธัญญา
เนติธรรมกุล อธิบดี อส. ให้ด้าเนินการกวาดล้าง จับกุมขบวนการค้า และครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง 
ทางสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ นายพนัชกร ได้น้าก้าลังเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ ปฏิบัติงานประจ้า
ภาคใต้ เจ้าหน้าที่ส้านักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๔ (ภาคใต้) ได้ร่วมกันวางแผน
จับกุม โดยให้สายลับติดต่อคนขายทางโทรศัพท์ และคนขายได้ติดต่อให้สายลับไปรับของที่บริเวณ
ห้างเทสโก้โลตัส สาขาจันดี ต. จันดี อ. ฉวาง จ.  นครศรีธรรมราช คณะเจ้าหน้าที่และสายลับจึงได้
เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าว เมื่อถึงบริเวณที่นัดหมาย นายชัยอนันต์ พนาลี อายุ ๒๑ ปี ได้น้า
กระเป๋าสะพายสีด้า จ้านวน ๑ ใบ มาให้และน้าซากหนังแมวดาวออกมาให้สายลับดู พบว่าเป็นซาก
สัตว์ป่าคุ้มครอง จึงส่งสัญญาณให้คณะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมที่เฝ้าสังเกต และเห็นเหตุการณ์โดยตลอด 
เข้าตรวจยึด-จับกุม พบซากสัตว์ป่าคุ้มครองจ้าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ชนิดหนังแมวดาว จ้านวน ๑ 
ซาก อุปกรณ์การกระท้าผิด กระเป๋าสายสีด้า จ้านวน ๑ ใบ

(มีต่อ)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

พญาเสือลุยกวาดล้างขบวนการคา้สัตว์ป่าออนไลน ์รวบหนุ่มโพสต์ขายหนงัแมวดาวในเฟซบุ๊ก (ต่อ)

เบื้องต้นนายชัยอนันต์ สารภาพว่า ได้ครอบครองหนังแมวดาว โดยเป็นหนังที่มีอยู่ที่บ้าน และได้
น้ามาประกาศขายในกลุ่มเฟสบุ๊ก ช่ือ “เข้ียว งา กะลาแกะ ไม้แกะพระ บ้านพระเครื่อง ส่งจิงค้าบ” 
ในราคาซากละ ๖,๐๐๐ บาท โดยไม่มีเอกสารหลักฐาน การได้มาของทางราชการแต่อย่างใด
คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่า พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระท้าความผิด ดังนี้ (๑) ตาม
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ฐาน “มีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” มีอัตราโทษตามมาตรา ๙๒ จ้าคุกไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๕ 
แสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ (๒) ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 
๒๕๖๒ ฐาน “ค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ” มีอัตราโทษตามมาตรา ๘๙ จ้าคุกไม่เกิน 
๑๐ ปี ปรับไม่เกิน ๑ ล้านบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ (๓) มาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ฐาน “ผู้ใดกระท้าการหรือละเว้นกระท้าการ ไม่ว่าจงใจหรือประมาท
เลินเล่อ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติฯ”

ในการด้าเนินคดีอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญา 
ให้เรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๘๗ ไปในคราวเดียวกัน ตามมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายชัยอนันต์ ผู้ต้องหา พร้อมหนัง
แมวดาวสัตว์ป่าคุ้มครอง ส่งพนักงานสอบสวน สภ. ฉวาง ด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/215422)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่บุกจับแก๊งมอดไม้กลางป่ามุกดาหาร

เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทหารกองก้าลังสุรศักดิ์มนตรีลงพื้นที่บ้านดอนส้มโฮง
อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร พบกลุ่มคนพร้อมเลื่อยโซ่ยนต์ และอุปกรณ์เลื่อยไม้ ก้าลังแปรรูป
ไม้ตะแบก จึงบุกเข้าจับกุม ได้ผู้กระท้าผิด ๓ คน ส่วนอีก ๑ คน ว่ิงหลบหนีไปได้ ที่ เกิดเหตุพบ
ไม้ตะแบกแปรรูปยาว ๖ เมตร จ้านวน ๖ แผ่น และไม้ท่อนใหญ่ที่ยังไม่แปรรูปอีก ๒ ท่อน นอกจากนี้
ยังมีไม้แดงอีกจ้านวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว พร้อมของกลางทั้งหมดส่งด้าเนินคดี

การบุกจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากแหล่งข่าวแจ้งว่า กลุ่มผู้ต้องหาเป็นกลุ่มที่ลักลอบตัดไม้ในพื้นที่
ต. หนองแคน อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร และพื้นที่ใกล้เคียง โดยจะตระเวนเข้าไปท้าทีดูไม้ที่ต้องการ
ในป่าสงวนฯ เมื่อสบโอกาสจะลักลอบตัดไม้ และขนไม้ออกจากพื้นที่ทันที

ท่ีมา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-598845)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ระบบส่งน  าพลงังานแสงอาทติย์ แก้ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย
ปลัด ทส. เปิดโครงการระบบกระจายน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าหวาย ต. บ้านโคก อ. เมือง
มุกดาหาร จ. มุกดาหาร โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะผู้บริหาร 
ทส. และประชาชน ร่วมโครงการการเปิดระบบกระจายน้้าแก้ภัยแล้ง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวว่า พื้นที่บ้านป่าหวาย ประสบปัญหาขาดแคลนน้้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง ทส. โดย ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๑๑ จึงได้ก่อสร้างระบบกระจายน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขน าด ไม่ น้ อ ยก ว่ า  ๑๐๐ ลู กบ าศก์ เ ม ต รต่ อ วัน หอ ถั งสู ง ๒๐ เ มตร แผ ง โ ซ ล่ า เ ซล ล์ ก้ า ลั ง
๓๐๐ วัตต์ จ้านวน ๑๖ แผง ตั้งอยู่บริเวณริมอ่างเก็บน้้าห้วยค้าเตย ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนในด้าน
น้้าอุปโภคบริโภคประมาณ ๑๔๙ ครัวเรือน หรือ ๓๔๐ คน ภายหลังจากนี้ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้าน
โคกจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ รมว.ทส. ให้นโยบายน้้าถึงนา ประปาถึง
บ้าน หน่วยงานต่างๆ สังกัด ทส. จึงพยายามหาทางแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุด ซึ่งอ่าง
เก็บน้้าห้วยค้าเตย หากขาดฝนน้้าคงลด หากขาดป่าน้้าคงแห้ง ทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าชุมชน
ให้ดี เพราะป่าคือแหล่งผลิตน้้าและความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชน
วางแผนการปลูกพืชผักการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพการใช้น้้าของชุมชน เพื่อให้ทุกครัวเรือนได้มีน้้าใช้
ในการเพาะปลูก และใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งมีน้้าใช้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง และ
สามารถบรรเทาความเดือดร้อนในระยะยาวได้

ท่ีมา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/latest-news-598709)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

บุกรวบ ๒ หนุ่ม ครอบครองสัตว์ป่า

เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ ๓ (สบอ. ๓) เพชรบุรี สั่งการให้นายวันชัย สิงห์โต ผู้อ้านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และหัวหน้าชุด
สายตรวจปราบปราม ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ ร่วมกับสายตรวจปราบปรามด้าน
สัตว์ป่า ต้ารวจสืบสวน กก. ๕ บก.ปทส. ประจวบคีรีขันธ์ น้าก้าลังเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๒
ต. ไร่เก่า อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ หลังได้รับการรอ้งเรยีนว่า มีการครอบครองสตัว์ป่าโดยไมไ่ด้รับ
อนุญาต ผลการตรวจค้นพบ นกกรงหัวจุก จ้านวน ๒ ตัว ในกรงไม้ซี่ คิดเป็นราคาประเมินราว ๔,๖๐๐ บาท 
จึงน้าตัวนายเอกพจน์ สาหร่าย อายุ ๓๒ ปี ผู้ครอบครองส่งพนักงานสอบสวน สภ. สามร้อยยอด ด้าเนินคดี

ขณะที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน)
จ. ประจวบคีรีขันธ์ จับกุมตัวนายบุญพันธ์ บัวพัฒน์ อายุ ๔๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๑ หมู่ที่ ๖ ต. ช้างแรก
อ. บางสะพานน้อย ผู้ต้องหาล่าสัตว์ป่าโดยวิธีการใช้กับดักบริเวณป่าไร่ หมู่ที่ ๔ ต. ช้างแรก พร้อมของกลาง 
ลิงกัง ๑ ตัว นกกางเขนดง ๑ ตัว และยาไอซ์จ้านวนหนึ่ง รถจักรยานยนต์จ้านวน ๑ คัน น้าผู้ต้องหาส่ง
พนักงานสอบสวน สภ. บางสะพานน้อย ด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ท่ีมา : นิวส์ทีวีออนไลน์
(https://www.newtv.co.th/news/71304)


