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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

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

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑   รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

กรุงเทพฯ : ทส. จัดคาราวานสิ่งแวดล้อม “ขับเคลื่อนไทย ไรม้ลพิษ”
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)

เลย : ขาลงเบาๆ อช. ภูกระดึง ฝากขยะคืนถิ่น!! คัดแยกขยะแจก
นักท่องเที่ยวน าลงจากยอดภู  (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

ตรัง : แก๊งมอดไม้ลอบตัดไม้เขตป่าสงวนวังวิเศษ
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

นครราชสีมา : สะเทือนใจ! “หมาไม้” ถูกรถชนดับสลด กลางถนนเขาใหญ่
(ข้อมูล : พีพีทีวีออนไลน์)
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ทส. จัดคาราวานสิ่งแวดล้อม “ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ”

เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ปัญหามลพิษที่ต้องเร่ง
สร้างการรับรู้และสรา้งความเข้าใจกับประชาชน คือ ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเลก็ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.
สาเหตุหลักมาจากยานพาหนะ หากเป็นต่างจังหวัดมาจากการเผาในพื้นที่เกษตร ปัญหาขยะพลาสติก 
และปัญหาเรื่องน้ าเสีย นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรี ทส. ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งสร้างความรูค้วามเข้าใจกับประชาชน เพื่อปกป้องรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน

นายอรรถพลกล่าวว่า ทส. โดย คพ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมจัด
โครงการคาราวานสิ่งแวดล้อม “ทส. ขับเคลื่อนไทย ไร้มลพิษ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๓ ณ ปั๊ม 
ปตท. ท่าระหัด (บ่อปลา) อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรี ภายในงานมีบริการตรวจวัดมลพิษและ
เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ยามาฮ่า ฟรี รับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ พร้อมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ให้ค าปรึกษาด้านการจัดการมลพิษจากแหล่งก าเนิดประเภทต่างๆ 
กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ (ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง/อะลูมิเนียมเพื่อจัดท าขาเทียมพระราชทาน 
ขยะรีไซเคิลอื่นๆ) การตรวจวัดมลพิษทางอากาศด้วยรถโมบายตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัด
คุณภาพน้ าอย่างง่าย นิทรรศการสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมตอบค าถามชิงรางวัล แจกกล้าไม้
ฟรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน และกิจกรรมจากภาคเอกชน เช่น การมอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียน การมอบถังขยะ ถังส ารองน้ า และกิจกรรมอื่นๆ “ขอเชิญประชาชน นักเรียนในพื้นที่ และ
ผู้เดินทางผ่านไปมาเข้าร่วมกิจกรรม รับบริการที่จัดให้ภายในงาน และร่วมกันรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน” นายอรรถพลกล่าว

ท่ีมา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2482517)
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แก๊งมอดไม้ลอบตดัไม้เขตป่าสงวนวังวิเศษ

เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมนึก กุลหลัด หัวหน้าหน่วยป้องกันและ
พัฒนาป่าไม้สิเกา หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตรัง ร.ต.อ. ธัชชัย จันทรา รอง สว.กก. ๖ บก.ปทส. 
นายสุพิศ จันทร์ประกอบ ก านัน ต. วังมะปราง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพฒันาปา่ไม้สเิกา และฝ่าย
ปกครอง เข้าตรวจยึดไม้กระบกจ านวน ๓ ท่อน ไม้กระบกแปรรูปจ านวน ๔ แผ่น บริเวณป่าสงวน
แห่งชาติสายคลองร่มเมือง ป่าสายควน และป่าเกาะอ้ายกลิ้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยคุด ต. วังมะปราง
อ. วังวิเศษ รอยต่อ อ. สิเกา ทั้งนี้ ชุดจับกุมน าโดย ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตรังได้ลาดตระเวนอยู่
บริเวณป่าสงวนดังกล่าว ก่อนได้รับแจ้งจากสายข่าวว่า มีการลักลอบเข้าไปตัดไม้ในบริเวณป่าสงวน
แห่งชาติดังกล่าว จึงจัดก าลังวางแผนก่อนไปตรวจที่เกิดเหตุ โดยต้องเดินข้ึนเนินประมาณ ๕๐๐ เมตร 
พบเพียงท่อนไม้กระบกขนาด ๒ คนโอบ และไม้กระบกแปรรูป เศษกองข้ีเลื่อย เศษไม้กระจัดกระจาย 
เต็มพื้นที่ นอกจากนี้ พบว่าพื้นทีด่ังกล่าวมีผู้บุกรุกลักลอบเข้าไปปลูกต้นปาล์มน้ ามันไว้อีกด้วย

ร.ต.อ.ธัชชัย เผยว่า การตรวจยึดครั้งนี้บูรณาการหลายหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่ทราบข่าวช่วง
กลางดึกวันที่ ๑๐ ธ.ค. จึงจัดก าลังร่วมมาตรวจสอบทันที่ แต่ไม่พบตัวผู้ลักลอบตัดแต่อย่างใด พบเพียง
ท่อนไม้ ท่อนซุง รอยการตัดเลื่อย รอยการเคลื่อนย้ายไม้ ตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นไม้กระบกขนาด
ใหญ่ ส่วนแนวทางการสืบสวนว่า มีใบสั่งมาหรือไม่ อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผล ป่าแห่งนี้จาก
ข้อมูลพบว่า ถูกท าลายมามากพอสมควร

นายสุพิศ กล่าวว่า น่าจะเป็นคนในพื้นที่ที่ล าเลียงไม้ แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มไหน ตนและ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ร่วมกันลาดตระเวนกันบ่อยครั้ง แต่แก๊งมอดไม้มีการท างานเป็น ขบวนการ
โดยลักลอบเข้าตัดไม้หลังเที่ยงคืน ท าให้ยากต่อการตรวจสอบ ต้นกระบกที่ถูกตัดนี้ต้นใหญ่พอสมควร 
แก๊งมอดไม้นี้ กระท าการโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย คาดว่าน่าจะมีใบสั่งให้เข้ามาตัดแปรรูปและน าไป
ขายในตลาดไม้แปรรูป ซึ่งต่อไปก็ต้องระมัดระวังให้มากกว่าเดิม

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/215543)
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ขาลงเบาๆ อช. ภูกระดึง ฝากขยะคืนถ่ิน!! คัดแยกขยะแจกนกัทอ่งเที่ยวน าลงจากยอดภู

เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายส าเร็จ ภูแสงศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 
กล่าวว่า นอกจากมาตรการต่างๆ ที่ทางอุทยานฯ ก าหนดให้นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวเองแล้ว ตอนนี้อุทยานฯ ยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วม “โครงการขยะคืนถ่ิน” โดย
ทางเจ้าหน้าที่จะท าการคัดแยกขยะมอบให้นักท่องเที่ยวน าลงกลับมาด้วย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
เข้าร่วมโครงการกันจ านวนมาก แสดงให้เห็นถึงการท่องเที่ยวที่เข้าใจถึงธรรมชาติ และทุกคนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ ซึ่งต้องขอขอบคุณและช่ืนชมนักท่องเที่ยวมา ณ โอกาสนี้ ส่งผลให้ขยะพลาสติกบนภูกระดึง
เป็นศูนย์ “วันนี้นักท่องเที่ยวยังให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
รองรับได้ตามที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ก าหนดจ านวนไว้ที่ ๓,๕๐๐ คน/วัน ซึ่งเมื่อ
วานนี้ (๑๑ ธ.ค .) อุทยานฯ มีนักท่องเที่ยวเข้าพักบนเขา แยกเป็นบ้าน ๕๙ คน เต็นท์ ๒๗๐ คน 
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ ๑,๓๑๑ คน รวม ๑,๖๔๐ คน สะสมรวมทั้งหมด ๓,๓๓๒ คน และมีนักท่องเที่ยว
ลงเขาจ านวน ๒,๑๒๘ คน โดยทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 อย่างเคร่งครัด” นายส าเร็จ กล่าว

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000127070)
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สะเทือนใจ! “หมาไม้” ถูกรถชนดับสลด กลางถนนเขาใหญ่

เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กส านักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of 
Thailand โพสต์ระบุว่า วันนี้เวลา ๐๙.๐๕ น. ที่ กม. ๒๖ ทางข้ึนด่านตรวจกับ ๑ ชีวิตที่ต้องหายไป
จากป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ ครั้งแรกที่เห็นก็คือ ตัวน้อง “หมาไม้” ยังอุ่นๆ อยู่เลย สาเหตุที่ตายเดาไม่ยาก
มาจากรถที่ทับบริเวณหัวน้อง ท าให้กระโหลกยุบและตายคาที่ ได้น าซากหมาไม้นี้ให้เจ้าหน้าที่ส่องเลขสัตว์
และน าส่งฝ่ายวิชาการต่อไป ขอไว้อาลัยกับหมาไม้ตัวนี้และขอความร่วมมือกับผู้ขับรถบนอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ ให้ขับอย่างมีวินัย ไม่ขับเร็ว และโปรดระวังเรื่องสัตว์ป่าข้ามถนนกันด้วย อย่างไรก็ตาม จาก
เหตุการณ์ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวยังไม่ตระหนักมาตรการ ๔ ม. ที่กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รวมทั้งกลุ่มอนุรักษ์พยายามรณรงค์ที่ประกอบไปด้วย (๑) ไม่ทิ้งขยะ (๒) ไม่ให้อาหาร
สัตว์ (๓) ไม่ขับรถเร็ว และ (๔) ไม่ส่งเสียงดัง ที่ส าคัญในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยังเพิ่มมาตรการดูแล
พื้นที่ เพื่อลดอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์ป่า เช่น ติดป้ายเตือน ห้ามขับรถเร็วเกิน ๖๐ กม./ชม. พร้อม
ต้ังด่านตรวจบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ แต่ก็ยังมาเกิดความสูญเสียข้ึนอีก โดยจากเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึน ทาง
อุทยานฯ จะเร่งตรวจสอบเพื่อด าเนินการจับกุมผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีต่อไป

ส าหรับ “หมาไม้” จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เป็นสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้ านมชนิดหนึ่งในอันดับสัตว์กินเนื้อ มีรูปร่างคล้ายพญากระรอกด า ตัวเล็กๆ น่ารักๆ มีลักษณะเด่นคือ
ตั้งแต่ใต้คอลงไปถึงหน้าอกจะมีสีเหลือง ส่วนหัวด้านบนจะมีสีด า ขาสั้นเมื่อเทียบกับขนาดตัว และหางยาว
พอๆ กับความยาวล าตัว ซึ่งหมาไม้ปัจจุบันนี้ถือว่า เป็นสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ยากมากๆ ส าหรับป่าของเมืองไทย

ท่ีมา : พีพีทีวีออนไลน์
(https://www.pptvhd36.com/news/สงัคม/138202)


