
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔  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 : “วราวุธ” เผย ทส. เปิดอุทยานฯ ให้เที่ยวเหมือนเดิม เดินหน้ารณรงค์ลดขยะพลาสติก
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑  รายการ

สุราษฏร์ธานี : เจ้าหน้าที่ทวงคืนผืนป่าบนเกาะสมุย หลังมีผู้บุกรุกถางป่า 
๙ ไร่เศษ แจ้งด าเนินคดีแล้ว   (ข้อมูล : มติชนออนไลน์)

กาญจนบุรี : รวบ ๖ มนุษย์กบแก๊งลักลอบชักลากไม้ใต้อ่างเก็บน  า
เขื่อนศรนีครินทร์   (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ตรัง : ปูก้ามดาบสีสันสวยงามแปลกตาโผล่ขึ นมาอวดสายตาชาวบ้าน
และนักท่องเที่ยว  (ข้อมูล : ๗๗ ข่าวเด็ด)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

“วราวุธ” เผย ทส. เปิดอุทยานฯ ให้เที่ยวเหมือนเดิม เดินหน้ารณรงคล์ดขยะพลาสติก

เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมการรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ว่า ขณะนี้อุทยานแห่งชาติทั้ง ๑๕๕ แห่งมีความพร้อม
ต้อนรับนักท่องเที่ยว ๑๐๐% แต่อยากให้ประชาชนที่ต้องการเข้าพื้นทีอุ่ทยานแห่งชาติลงทะเบียนจองใน
แอพพลิเคช่ัน QueQ ก่อน เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวหน้าอุทยานแห่งชาติ เพราะ
ปัจจุบันเรามีการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง เช่น บางแห่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปจ านวน
มาก แต่ช่วงแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เราไม่ได้รับเต็ม ๑๐๐% แต่จะรับเพียง ๖๐ - ๗๐% เพื่อเป็นการ
รักษาระยะห่างและลดความแออัดในแต่ละที่ท่องเที่ยว และในเวลาอันใกล้นี้ เราจะมีระบบช าระค่าเข้า
อุทยานผ่านระบบออนไลน์ นอกจากควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวแล้ว บริเวณจุดกางเต็นท์จะมีการเพิ่ม
ระยะห่างให้มากขึ้น ส่วนกรณีที่มีนักท่องเที่ยวเป็นห่วงเรื่องการใช้ห้องน้ ารวมเพราะอาจจะท าให้มีการ
แพร่เช้ือโควิด 19 ได้นั้น ตนได้ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ท าการพ่นยาฆ่าเช้ือ
ห้องน้ า และบริเวณพื้นที่สาธารณะเป็นระยะๆ ในทุกวัน จึงขอให้ประชาชนที่จะไปท่องเที่ยวสบายใจได้
ว่าเรามีมาตรการรักษาความสะอาดและป้องกันโรคโควิด 19

นายวราวุธ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการผลกัดันสถานที่ทางธรรมชาติข้ึนเป็นมรดกโลกว่า ตอนนี้มี
การพูดคุยกันในหลายพื้นที่ทั้งอุทยานแห่งชาติทางทะเล ป่าชายเลน ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่หลายแห่งทีม่ี
ความพร้อมข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาว่า การจะน าพื้นที่ใด
ข้ึนเป็นมรดกโลกจะมีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้าง รวมถึงแนวทางการพัฒนาแต่ละพื้นที่
ของรัฐบาลด้วย จึงจะต้องมีการหารือกับทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

(มีต่อ)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

“วราวุธ” เผย ทส. เปิดอุทยานฯ ให้เที่ยวเหมือนเดิม เดินหน้ารณรงคล์ดขยะพลาสติก (ต่อ)

นายวราวุธ กล่าวถึงการฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในช่วงที่มีการระบาดโรคโควิด 19 
ช่วงที่ผ่านมาว่า ต้ังแต่ช่วงกลางปีที่มีการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้ ง จะเห็นว่า สภาพ
ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลมีการฟื้นตัวและสมบูรณ์ แต่น่าเสียดายที่มี
นักท่องเที่ยวบางกลุ่มบางคนไปท าผิดกฎรบกวนธรรมชาติ เช่น ไปด าน้ าแล้วไปจับปะการัง จึงอยาก
เตือนไปยังนักด าน้ าหรือนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่มีรสนิยมแปลกๆ ความท้าทายแปลกๆ ถ้าอยากจะไป
ท าลายหรือท้าทายกบัธรรมชาติ ตนจะจับให้ได้ ถ้าตนจับไดเ้มื่อไหร่จะด าเนินการตามกฎหมายให้ถึงทีส่ดุ 
ไม่ว่าจะเป็นการปรับ ซึ่งไม่ต้องพูดถึงการปรับหลักหมื่น แต่จะปรับให้เป็นหลักล้าน และถ้าจ าคุกได้
ตนก็จะท าให้ท่านติดคุกให้ได้ ใครก็ตามที่จะมาท าลายธรรมชาติ ตนจะไม่ยอม ดังนั้น ในปี ๒๕๖๔ ขอให้
ค ามั่นกับประชาชนว่า จะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสมบูรณ์ที่สุด ถ้ามีผู้มีอิทธิพลหรือใคร
กแ็ล้วแต่จะมาท าลายทรัพยากรธรรมชาติ จะตามเอาเรื่องให้ถึงที่สุด เตรียมตัวไว้ได้เลย

นายวราวุธ เปิดเผยอีกว่า เมื่อต้นปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนทั่วประเทศ และบริษัท ห้างร้านต่างๆ ในการรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียว
ทิ้ง แต่พอเกิดสถานการณ์โควิด 19 ข้ึนมา ทางกระทรวงฯ มีความเข้าใจประชาชน ที่อาจมีปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ จึงไม่อยากเพิ่มภาระให้ประชาชนที่ใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง แต่ไม่ได้
หมายความว่า จะยกเลิกมาตรการนี้ แม้ว่าช่วงที่ผ่านมามาตรการดังกล่าวยังไม่ได้ลดตามเป้าที่ก าหนดไว้ 
แต่ช่วงสถานการณ์โควิด 19 กระทรวงฯ โดยกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้
ลงนามบันทึกข้อตกลงกับหลายหน่วยงาน โดยกระทรวงฯ ได้ขอร้องว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทต่างๆ 
จัดส่งมักเป็นพลาสติกทีม่ีคุณภาพดี สามารถน าไปล้าง และน ากลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
เปลี่ยนพลาสติกให้เป็นบุญ โดยน าขยะพลาสติกเหล่านี้ไปไว้ตามจุด Drop Point ซึ่งมีกระจายอยู่ ๒๐๐ 
- ๓๐๐ จุด ทั่วกรุงเทพฯ และจะมีการส่งขยะเหล่านี้ไปแปรรูปให้กลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น น ามาผลิตเป็น
เสื้อ หรือจีวรพระ จึงเป็นที่มาของค าว่า เปลี่ยนพลาสติกใหเ้ป็นบญุ ทั้งนี้ เป็นการกระตุ้นเตือนประชาชน
ให้เข้าใจว่า แม้เราจะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เราก็ยังไม่ลด ละ ความตั้งใจที่จะลดปริมาณการใช้
พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง

ท่ีมา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/politics/news_2507808)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

รวบ ๖ มนุษย์กบแก๊งลกัลอบชักลากไม้ใต้อ่างเกบ็น  าเขื่อนศรีนครินทร์

เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายฐิติ โสมภีร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ 
อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี รายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ ได้ออกลาดตระเวน
ทางเรือ พบทุ่นแพขนานยนต์ขนาดใหญ่ลอยล าอยู่กลางอ่างเก็บน้ าห่างจากฝั่งประมาณ ๓๐ เมตร ที่พิกัด 
๔๗P ๐๕๐๖๑๒๕ E๑๖๒๑๓๒๘ N ท้องที่หมู่ที่ ๖ ต. ด่านแม่แฉลบ อ. ศรีสวัสดิ์ จากลักษณะของทุ่นแพ
ขนานยนต์พบมีเพียงเพิงกันแดดที่ท าจากผ้าใบ และมีกลุ่มชายฉกรรจ์อยู่จ านวนหลายคน เจ้าหน้าที่เกิด
เอะใจจึงรีบเข้าไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนถึงกับตกใจ เนื่องจากปรากฏพบไม้กะยาเลยท่อน
ขนาดใหญ่กว่า ๑๐ ท่อน ถูกชักลากขนาบข้างมากับทุ่นแพขนานยนต์ ด้วยการใช้ลวดสลิงผูกยึด นอกจากนี้ 
ยังพบชุดอุปกรณ์ประดาใต้น้ าอีกจ านวน ๖ ชุด เจ้าหน้าที่จึงคุมตัวกลุ่มชายฉกรรจ์ทั้ง ๖ คนเอาไว้ จากนั้น
จึงสั่งให้น าแพขนานยนต์มายังขอบอ่าง เพื่อตรวจสอบชนิดและปริมาตรของไม้ การตรวจสอบเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก เนื่องจากไม้ทั้งหมดถูกผูกยึดอยู่ใต้ทุ่นแพ เจ้าหน้าที่ต้องน ารถไถมาชักลากไม้ข้ึนมาบนฝั่ง 
โดยไม้ทั้งหมด มีจ านวน ๑๒ ท่อน แต่ละท่อนยาวระหว่าง ๖ - ๘ เมตร ปริมาตรรวมกัน ๘.๔๗ ลูกบาศก์
เมตร ส่วนค่าภาคหลวงที่รัฐเสียหายจะต้องรอให้ผู้เช่ียวชาญมาตรวจสอบ เพราะไม้กะยาเลยท่อนทั้งหมด 
ยังไม่สามารถจ าแนกชนิดของไม้ได้ เนื่องจากถูกแช่อยู่ใต้ท้องน้ ามาเป็นเวลานานหลายสิบปี จนกลายเป็นสี
ด า แต่คาดว่าน่าจะเป็นไม้มะค่า หรือไม้ประดู่ ซึ่งไม้ทั้ง ๒ ชนิดเป็นไม้ที่มีค่าในพื้นที่ อ. ศรีสวัสด์ิ 

(มีต่อ)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

รวบ ๖ มนุษย์กบแก๊งลกัลอบชักลากไม้ใต้อ่างเกบ็น  าเขื่อนศรนีครินทร ์(ต่อ)

จากการสอบถามนายชง อร่ามเรือง หัวหน้าผู้ควบคุมงาน ได้ ให้ความเห็นในเบื้องต้นว่า ตนกับ
ลูกน้องได้รับการว่าจ้างจากนายทุนชาวกรุงเทพมหานคร ให้มาท าการฉุดชักลากไม้ที่จมอยู่ใต้ท้องน้ าข้ึนมา 
โดยได้รับค่าจ้างตามจ านวนปริมาตรลูกบาศก์เมตรละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งตนมีอุปกรณ์และเป็นผู้ควบคุมงาน 
โดยมีนายวีรชัย ติณราช ท าหน้าที่เป็นนักประดาน้ าค้นหาไม้ที่จมอยู่ใต้ท้องน้ า เมื่อพบก็จะผูกด้วยลวดสลิง
แล้วให้คนงานที่อยู่บนทุ่นแพขนานยนต์ชักลากข้ึนมา โดยการค้นหาไม้ที่จมอยู่ใต้น้ าท ามาเป็นเวลา ๓ วัน
แล้ว แต่ก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเสียก่อน หลังจากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ เจ้าหน้าที่จึงตีตราประทับไม้
เอาไว้ทุกท่อน จากนั้นจึงเคลื่อนย้ายไม้ของกลางไปเก็บรักษาไว้ที่ท าการอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ 
พร้อมกับจดท าบันทึกเรื่องราว แล้วควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง ๖ คนส่งพนักงานสอบสวน สภ. ด่านแม่แฉลบ 
ด าเนินคดีตามกฎหมาย

ด้านนายฐิติ โสมภีร์ เปิดเผยว่า ส าหรับการจับกุมผู้กระท าผิดในลักษณะนี้ ถือว่าเป็นการจับกุม
ครั้งแรกที่ไม่เคยเกดิข้ึนมากอ่น หลังจากนี้เป็นต้นไป ตนจะได้สั่งการให้เจา้หน้าทีชุ่ดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
ทั้งทางบกและทางน้ า ให้เข้มข้นในการลาดตระเวนเพิ่มข้ึนอีกเป็น ๒ เท่า

ท่ีมา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/542256)
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เจ้าหน้าที่ทวงคืนผืนป่าบนเกาะสมุย หลังมีผู้บุกรุกถางปา่ ๙ ไร่เศษ แจ้งด าเนินคดแีล้ว

เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรัญ รื่นพานิช หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 
สฎ. ๑๖ (เกาะสมุย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ พยัคฆ์ไพร และ กอ.รมน.
ภาค ๔ พื้นที่เกาะสมุย เข้าตรวจยึดพื้นที่ป่า บริเวณป่าเขาร่อน หมู่ที่ ๖ ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย
จ. สรุาษฎร์ธานี เนื่องจากมีผู้หวังดีแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ว่า มีการบุกรุกป่าในบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่
จึงร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบพบร่องรอยมีการใช้รถแบ็คโฮเข้ามาปรับพื้นที่ และไถโค่นต้นไม้เป็น
บริเวณกว้าง จ าพวกไม้มะหาด ไม้นน ไม้ทัง ไม้แซะ และไม้ขนาดเล็กชนิดอื่นๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้
ท าการตรวจวัดพื้นที่จับค่าพิกัดดาวเทียม และน ามาลงในแผนที่ระวาง ๑:๕๐,๐๐๐ พบว่า พื้นที่
ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และพื้นที่ป่าถูกบุกรุกเสียหาย ๑ แปลง 
คิดเป็นเนื้อที่กว่า ๙ ไร่ ๓ งาน ๓ ตารางวา จากการตรวจสอบไม่พบผู้กระท าความผิด

คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาว่า เป็นการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ ๕๕ และ ๗๒ ตรี “ฐาน บุกรุก แผ้วถาง หรือกระท าด้วยการใดๆ 
อันเป็นการท าลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัยเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” จึงได้ท าการตรวจยึดพื้นที่ พร้อมแจ้งความกล่าวโทษ
ต่อพนักงานสอบสวน สภ. บ่อผุด เพื่อสืบหาตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ท่ีมา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/region/news_2507812)
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ปูก้ามดาบสีสันสวยงามแปลกตาโผล่ขึ นมาอวดสายตาชาวบ้านและนกัท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาแหลมทวด (หลาทวด) บ้านทุ่งปาหนัน
หมู่ที่ ๒ ต. ลิพัง อ. ปะเหลียน จ. ตรัง ชาวบ้านใน ต. ลิพัง รวมทั้งชาวบ้านในต าบลและอ าเภอ
ใกล้เคียง ต่างพาลูกหลานมาชมความสวยงามของปูก้ามดาบหลากสีสัน ซึ่งสวยงามแปลกตา ไม่ค่อย
พบเห็นได้บ่อยนัก ช่วงที่น้ าทะเลลดลงต่ าสุด จะมีฝูงปูก้ามดาบนับหมื่นตัว ที่มีครบทุกสี ทั้งเขียว แดง 
ส้ม น้ าเงิน ขาว หรือตัวเดียวมี ๒ - ๓ สี ซึ่งโดดเด่นไม่ซ้ ากัน โผล่ข้ึนมาจากรูปูเพื่อหาอาหารและอยู่
กระจายไปทั่วทั้งผืนป่าชายเลนบ้านหลาทวดเนื้อที่หลายร้อยไร่ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะดูปูก้ามดาบ
ที่สวยงามได้จะต้องนั่งนิ่งๆ เงียบเสียงให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ปูก้ามดาบตื่นกลัว เพราะปูก้ามดาบ
เป็นปูที่หูตาไวประเภทเดียวกับปูลม เมื่อเงียบสงบแล้วฝูงปูก้ามดาบจะโผล่ข้ึนมาอวดสายตา
นักท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก ที่ได้พบกับ
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่อยู่คู่กับป่าชายเลนศาลาแหลมทวดแห่งนี้มาหลายสิบปีแล้ว ชาวบ้าน
ทั้งในและนอกพื้นที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ และไม่มีใครไปท าอันตรายปูก้ามดาบในบริเวณดังกล่าว 
ซึ่งชาวบ้านมักจะพาบุตรหลานมานั่งดูฝูงปูก้ามดาบในยามว่างหรือก่อนออกเรือหาปลา และมี
บางส่วนน าภาพปูก้ามดาบที่สวยงามไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ท าให้มีคนแห่เข้ามาชมปูก้ามดาบไม่เว้น
แต่ละวัน ด้านนายไข่ จิโสะ อายุ ๖๒ ปี ชาวบ้านหมู่ที่ ๔ ต. ทุ่งยาว อ. ปะเหลียน จ. ตรัง กล่าวว่า 
ตนช่ืนชอบธรรมชาติที่นี่มาก จึงเดินทางมาเป็นประจ าเพราะสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยมีปู
ก้ามดาบหลากสี มีปลาเยอะ สีน้ าเป็นธรรมชาติ เพราะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม มักพบชาวบ้านน า
บุตรหลานมาดูปูก้ามดาบเป็นประจ า

ท่ีมา : ๗๗ ข่าวเด็ด
(https://www.77kaoded.com/news/nopparat-chotikasemkul/2053423)


