
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ราชบุรี : พญาเสือจับชายขายซากสัตว์ป่า ตามยึดของกลางซุกบ้าน
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

กทม. : ฝุ่นพิษ PM 2.5 กทม. เกินมาตรฐาน ๖๙ จุด เขตหนองแขมหนกัสุด 
(ข้อมูล : สนุกดอทคอมออนไลน์)

แม่ฮ่องสอน : บุกรวบเจ๊ณีคาบ้านพัก เจ้าแม่ขายเนื้อเก้งกิโลกรัมละ ๖๐๐ บาท
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

ยะลา : มอดไม้เหิมหนักรุกป่าเทือกเขาสันกาลาคีรีเสียหายกว่า ๑๐๐ ไร่
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝุ่นพิษ PM 2.5 กทม. เกินมาตรฐาน ๖๙ จุด เขตหนองแขมหนักสุด 

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ประสานงาน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ในกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ตรวจวัดได้ ๕๑ - ๘๙ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 
จ้านวน ๖๙ พ้ืนที่ โดยเขตหนองแขม บริเวณสามแยกข้างป้อมต้ารวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม ๘๑ 
มีค่าสูงสุดเท่ากับ ๘๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ เขตคลองสามวา ภายในส้านักงานเขต
คลองสามวา และเขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าส้านักงานเขตสายไหม 

คุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถท้ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้อง
ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล้าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลา
ท้ากิจกรรมกลางแจ้ง คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้ประชาชนทั่วไปในบริเวณที่
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล้าบาก 
ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท้ากิจกรรมกลางแจ้ง ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยทางเดินหายใจ 
ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากเกิดความจ้าเป็น

ที่มา: สนุกดอทคอมออนไลน์
(https://www.sanook.com/news/8341934)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

บุกรวบเจ๊ณีคาบ้านพัก เจ้าแม่ขายเนื้อเก้งกิโลกรัมละ ๖๐๐ บาท

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๒๔/๒ หมู่ที่ ๔
ต. แม่ยวม อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน พบซากเก้ง สัตว์ป่าคุ้มครองจ้านวน ๒ ตัวถูกช้าแหละ
เตรียมส่งขายรวมทั้งหมด ๑๘ ชิ้น น้้าหนักรวม ๓๖ กก. โทรศัพท์มือถือ และเงินสด ๖,๕๐๐ บาท 
พร้อมจับกุมเจ้าของบ้านไปด้าเนินคดีในข้อหากระท้าผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ฐานมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา ๑๗ และค้าซาก
สัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนจะน้าตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ. ท่าตาฝั่งด้าเนินคดี
เนื่องจาก พล.ต.ต. พิทักษ์ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า "เจ๊ณี" 
ลักลอบค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และสามารถติดต่อซื้อขายได้ตลอดเวลา จึงสั่งการ
ให้ผกก. ๔ บก.ปทส.  น้าก้าลั ง เจ้าหน้าที่ วางแผนเข้าจับกุม โดยให้สายลับติดต่อซื้อ ขาย
ผ่านทางโทรศัพท์เป็นซากเก้งในราคา ๙,๐๐๐ บาท โดยโอนเงินมัดจ้า ๕,๐๐๐ บาท เบื้องต้นผู้ต้องหา
ให้การรับสารภาพว่า รับซากเก้งมาจากกลุ่มพรานป่าที่ออกล่าสัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่า อ. ท่าสองยาง 
จ. ตาก โดยจะน้ามาขายให้เจ๊ณี กก. ละ ๓๐๐ บาท และน้ามาขายต่อให้นักเปิบพิสดารราคา 
กก.ละ ๖๐๐ บาท ซึ่งผู้ต้องหาค้าเนื้อสัตว์ป่ามานานกว่า ๑๐ ปี หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผล
สืบสวนติดตามจับกุมกลุ่มนายพรานที่แอบลักลอบล่าสัตว์ป่าต่อไป

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/820346)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

มอดไม้เหิมหนักรุกป่าเทือกเขาสันกาลาคีรีเสียหายกว่า ๑๐๐ ไร่

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่ป่าสงวนถูกลักลอบตัดไม้
บริเวณบ้านคอกช้าง หมู่  ๗ ต. แม่หวาด อ. ธารโต จ. ยะลา หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า 
มีกลุ่มบุคคลลักลอบตัดไม้ท้าลายป่าติดกับชายแดนไทย - มาเลเซีย ใกล้หลักเขตหมายเลขที่ ๔๘ 
เจ้าหน้าที่เดินขึ้นไปบนภูเขาประมาณ ๔ กม. ถึงเขตแนวชายแดนไทย – มาเลเซียใกล้หลักเขตแดน
ที่ ๔๘ พบรอยเท้าช้างป่าจ้านวนมาก และพ้ืนที่ป่าไม้ถูกท้าลายตลอดแนวชายแดนจ้านวนหลายแปลง 
มีไม้สยา ไม้กาลอ ไม้กอ และไม้ไข่เขียวถูกตัดโค่นด้วยเลื่อยยนต์เป็นท่อนซุงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๑๘๐ ซม. ยาว ๒,๐๐๐ ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๐๐ ซม. ยาว ๑,๕๐๐ ซม. พ้ืนที่ที่ได้รับความ
เสียหายทั้ง ๕ จุด มีร่องรอยการใช้จอบ และเสียมขุดเป็นหลุมเตรียมปลูกต้นทุเรียน และต้นยางพารา
เจ้าหน้าที่ท้าบันทึกรายละเอียดเพ่ือสืบหาตัวผู้กระท้าความผิดมาด้าเนินคดีในความผิด พ.ร.บ. ป่าไม้
พ.ศ. ๒๔๘๔ และ พ.ร.บ. เครื่องโซ่เลื่อยยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ต่อไป

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5784242)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พญาเสือจับชายขายซากสัตว์ป่า ตามยึดของกลางซุกบ้าน

เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจ
ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ และสัตว์ป่า (หน่วยพญาเสือ) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่
ชุดพญาเสือร่วมกับส่วนยุทธการด้านป้องกัน และปราบปราม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชจับกุมขบวนการลักลอบค้าซากสัตว์ป่าสงวน และซากสัตว์ป่าคุ้มครองทางเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็น
ผู้ค้ารายใหญ่ และเป็นศูนย์รวมซากสัตว์ป่าเพ่ือส่งขายทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ติดต่อล่อซื้อซากแมวดาว 
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ผู้ต้องหาน้ากล่องพัสดุบรรจุซากสัตว์ป่า ๖ กล่อง มาส่งให้ลูกค้าตามที่ต่างๆ 
เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม พร้อมขยายผลตรวจยึดของกลาง เพ่ิมในที่ พักของผู้ต้องหา
จ้านวน ๓๐ รายการ ประกอบด้วยหนังแมวดาว ๒ ซาก ขนเม่นใหญ่ ๑๘๙ ชิ้น เขาเก้ง ๒๐ ชิ้น
หนังเสือไม่ทราบชนิด ๘ ชิ้น กระดูกส่วนหางปลากระเบน ๖ ชิ้น กะโหลกพร้อมเขาละองละมั่ง ๓ ชิ้น
กะโหลก และชิ้นส่วนนกเงือก ๘ ชิ้น ลิ่นชวา (เกล็ด) ๑ ชิ้น กะโหลกพร้อมเขากระทิง ๑ หัว เขาสัตว์
ประเภทกวางป่า ๑๒ ชิ้น กระดองเต่าเดือย ๑ ชิ้น กัลปังหา ๑๙ ชิ้น เขาเลียงผา ๒ ชิ้น กะโหลก
แมวดาว ๑ ชิ้น ชิ้นส่วนฟันของสัตว์ป่าไม่ทราบชนิด ๑๖ ชิ้น และผลิตภัณฑ์จากเขาสัตว์ และงาสัตว์ป่า 
๘ ชิ้น ประเมินค่าความเสียหายเป็นเงิน ๑๒๔,๖๒๐ บาท เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐาน ท้าบันทึก
การจับกุม และน้าตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ. ทุ่งหลวง จ. ราชบุรี เ พ่ือด้าเนินคดี
ตามกฏหมาย

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://www.news.thaipbs.or.th/content/300537)


