
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

อุทัยธานี : ห้วยขาแข้งเผยภาพดักถ่ายสัตว์หลายชนิด ผืนป่าอุดมสมบูรณ์
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

มุกดาหาร : ทหารยึดไม้พะยูงริมฝั่งโขง ๒ ท่อน มูลค่ากว่า ๑ แสนบาท
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

กทม. “บิ๊กป้อม” เห็นชอบคุ้มครองไม้กฤษณา – ไม้เทียนทะเล เป็นไม้หวงห้าม
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทหารยึดไม้พะยูงริมฝัง่โขง ๒ ท่อน มูลค่ากว่า ๑ แสนบาท

เมื่อวันที่  ๒๙ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไม้พะยูงจ้านวน ๒ ท่อน 
หลังได้รับแจ้งมีการลักลอบน้าไม้พะยูงออกนอกราชอาณาจักร บริเวณบ้านบางทรายน้อย 
ต. บางทรายน้อย อ. หว้านใหญ่ จ. มุกดาหาร พบขบวนการลักลอบค้าไม้พะยูงข้ามชาติขนไม้พะยูง
ลงเรือ เพื่อล้าเลียงข้ามแม่น้้าโขงไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจ้าหน้าที่
แสดงตัวเข้าจับกุม แต่ขบวนการลักลอบค้าไม้พะยูงข้ามชาติเห็นเจ้าหน้าที่ต่างพากันว่ิงหลบหนี 
จากการตรวจสอบพบไม้พะยูงบนรถเข็นจ้านวน ๒ ท่อน มูลค่ากว่า ๑ แสนบาท และบริเวณหน้าตัดไม้ 
ไม่พบรูปรอยดวงตราของทางราชการ ไม่พบผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของไม้พะยูง เจ้าหน้าที่ตรวจยึด
ไม้พะยูงทั้งหมดมาเก็บไว้ที่หมวดเคลื่อนที่เร็วที่ ๓ กองก้าลังสุรศักด์ิมนตรี ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้
มาตรวจยึด และด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/215712)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“บิ๊กป้อม” เห็นชอบคุ้มครองไม้กฤษณา – ไม้เทียนทะเล เป็นไม้หวงห้าม

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบวีดิทัศน์
ทางไกล โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เข้าร่วมประชุม พล.อ. ประวิตร กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท้าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิ 
เพื่อให้ไม้ที่ปลูกข้ึนในที่ดินดังกล่าว ไม่เป็นไม้หวงห้าม ท้าให้ไม้ที่ปลูกข้ึนบนที่ดิน ส .ป.ก. ให้ถือว่า 
ไม่เป็นไม้หวงห้าม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๗ ธ.ค. ๖๓ เป็นต้นไป ท้าให้ราษฎรที่ครอบครองที่ดิน 
ส.ป.ก. ประมาณ ๓๕ ล้านไร่ สามารถตัด หรือแปรรูปไม้ เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน และท้องถ่ิน 
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐอีกต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้รับทราบผลการศึกษา
จากคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับผลกระทบการส่งออกไม้สักสวนป่า และไม้พะยูง จากนั้นที่ประชุม
เห็นชอบร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดไม้หวงห้าม 
เพื่อคุ้มครองไม้กฤษณา และไม้เทียนทะเล โดยก้าหนดให้ไม้กฤษณา เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก . 
(ไม้หวงห้ามธรรมดา) และก้าหนดให้ไม้เทียนทะเล เป็นไม้หวงห้ามประเภท ข. (ไม้หวงห้ามพิเศษ)

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/politics/822072)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ห้วยขาแข้งเผยภาพดักถ่ายสัตว์หลายชนิด ผืนป่าอุดมสมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ต. ระบ้า 
อ. ลานสัก จ. อุทัยธานี ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) จากการใช้กล้องดักถ่ายภาพ
ด้วยการติดตั้งกล้องซ่อนพรางไว้กับต้นไม้ ณ จุดตรงโป่งที่สัตว์ป่าเข้ามาหากินจ้านวน ๓ โป่ง คือ 
(๑) โป่งนายสอ (๒) โป่งไผ่ล้อม และ (๓) โป่งพุน้้าร้อน ใจกลางป่าในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
หลังจากติดตั้งกล้องไว้ประมาณ ๓๐ วัน น้าข้อมูลที่กล้องบันทึกไว้ไปตรวจสอบพบช่วงเดือน ก.ย. ๖๓ 
จนถึงปัจจุบัน พบสัตว์ป่าที่กล้องบันทึกเอาไว้ได้ สรุปได้ดังนี้ 

๑. พบสัตว์ป่า ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจ้านวน ๙ ชนิด ได้แก่ กวางป่า กระทิง ช้างป่า 
เก้งธรรมดา วัวแดง สมเสร็จ เม่นใหญ่ หมูป่า และหมีควาย สัตว์ป่าประเภทนก พบนกที่เข้ามา
ใช้ประโยชน์ ๓ ชนิด ได้แก่ นกยูง นกทึดทือพันธ์ุเหนือ และเหยี่ยวรุ้ง

๒. พบจ้านวนสัตว์ป่าที่เข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณโป่ง คือ บริเวณโป่งนายสอ มีสัตว์ป่าเข้ามา
ใช้ประโยชน์มากที่สุด คือ จ้านวน ๑๔๕ ครั้ง รองลงมาคือ โป่งพุน้้าร้อน จ้านวน ๑๑๑ ครั้ง

๓. พบชนิดสัตว์ป่าที่เ ข้ามาใช้ประโยชน์โป่งมากที่สุดคือ กวางป่า เข้ามาใช้ประโยชน์ 
๑๓๑ ครั้ง รองลงมาคือ กระทิง ๕๕ ครั้ง และช้างป่า ๔๗ ครั้ง

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ห้วยขาแข้งเผยภาพดักถ่ายสัตว์หลายชนิด ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ (ต่อ)

นายธนิตย์ หนูย้ิม ผู้อ้านวยการส้านักบรหิารพื้นที่อนุรกัษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) กล่าวเพิ่มเติมว่า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืชให้ความส้าคัญก้าหนดนโยบายบังคับให้เจา้หน้าทีต้่องเดินปา่ 
ด้วยการเดินเท้าเข้าไปนอนในป่าคราวละ ๔ - ๗ คืน เพื่อช่วยป้องปราม และสามารถจับกุมพราน
ล่าสัตว์ป่าได้มากข้ึน สัตว์ป่าอยู่ในป่าได้อย่างปลอดภัยมากข้ึน ท้าให้ชนิด และจ้านวนประชากรสัตว์ป่า
เพิ่มข้ึน 

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/548917)


