
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ชลบุรี : พญาเสือ – พยัคฆ์ไพรบุกตรวจร้านเฟอร์นิเจอร์ 
ซุกไม้แปรรูปลอบตัดจากภาคเหนือ (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

กทม. : ทส. สั่งคุมเข้ม PM 2.5 และจุดความร้อนภาคเหนือ
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

ระยอง : เก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมด ขยะเกลื่อนชายหาดระยองยาว ๕ กม. 
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. สั่งคุมเข้ม PM 2.5 และจุดความร้อนภาคเหนือ

เมื่ อวันที่  ๙ มี .ค.  ๖๔ ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า นายจตุพร บุ รุษพัฒน์  ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า สั่งการให้ทุกหน่วยงานในภาคเหนือด าเนินมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ จ . แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงราย พะเยา ล าปาง และตาก เนื่องจากลักลอบเผาป่ามากขึ้น กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเพ่ิมก าลังในการลาดตระเวน เพ่ือเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที รวมถึง
ระดมอุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะ และอากาศยานมาสนับสนุนการเผชิญเหตุ เพ่ือควบคุม 
และดับไฟโดยเร็ว โดยเฉพาะใน จ. แม่ฮ่องสอน ล าปาง และเชียงใหม่น าเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมฝนหลวง
และการบินเกษตรบินโปรยน้ าดับไฟในพ้ืนที่ป่า นอกจากนี้ ในหลายจังหวัดประกาศห้ามเผา
โดยเด็ดขาดจนถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นการ
ลักลอบเผาทั้งเพ่ือท าการเกษตรในพ้ืนที่ป่า หาของป่า และจงใจสร้างความเสียหาย โดยมีโทษจ าคุก
ตั้งแต่ ๔ ปี ถึง ๒๐ ปี และมีโทษปรับตั้งแต่ ๔ แสนบาทถึง ๒ ล้านบาท หรือมีโทษทั้งจ าทั้งปรับ 

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/latest-news-651371)
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พญาเสือ – พยัคฆ์ไพรบุกตรวจร้านเฟอร์นิเจอร์ ซุกไม้แปรรูปลอบตัดจากภาคเหนอื

เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการ
ให้ชุดพยัคฆ์ไพร และชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ติดตามกลุ่มขบวนการ
ลักลอบท าไม้หายาก ลักลอบตัดไม้ออกจากพ้ืนที่ป่าทางภาคเหนือ เจ้าหน้าที่ขอหมายค้นจาก
ศาลจังหวัดชลบุรี เข้าค้นเป้าหมายคือ ร้านค้าสิ่งประดิษฐ์แห่งหนึ่ง ต. นามะตูม อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี 
ชุดปฏิบัติการของชุดพญาเสือแกะรอยติดตามแจ้งว่า กลุ่มขบวนการลักลอบท าไม้เคลื่อนย้ายไม้
จากพ้ืนที่ป่าทางภาคเหนือมาส่งให้ร้านค้าแห่งนี้ จากการตรวจค้นบริเวณหลังร้านค้า พบไม้แปรรูป
กองอยู่จ านวนหนึ่งเตรียมส่งจ าหน่าย โดยเป็นไม้สาธรจ านวน ๕๒ แผ่น ปริมาตร ๑.๗๗ ลูกบาศก์เมตร 
และไม้ประดู่ป่าอีก ๓๖ แผ่น ปริมาตร ๐.๕๖ ลูกบาศก์เมตร รวม ๘๘ แผ่น ปริมาตร ๒.๓๓ 
ลูกบาศก์เมตร จากการสอบถามผู้ครอบครองให้การอ้างว่า รับซื้อมาจากหญิงคนหนึ่งจากภาคเหนือ 
โดยไม้ถูกล าเลียงเมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไม้ของกลางทั้งหมด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา
ต่อผู้ครอบครองในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ .ศ. ๒๔๘๔ น าเอกสารหลักฐาน 
และผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรพนัสนิคม จ. ชลบุรี ด าเนินคดีตามกฎหมาย

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/557891)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมด ขยะเกลื่อนชายหาดระยองยาว ๕ กม.

เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านหาดก้นอ่าว - แม่ร าพึง หมู ่ ๕ ต. เพ 
อ. เมืองระยอง จ. ระยอง ร้องเรียนว่า มีขยะลอยเกลื่อนชายหาดเป็นระยะทางกว่า ๕ กม. 
ท าให้ทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลระยองต้องเสียไป กองเศษขยะดังกล่าวที่ถูกคลื่นซัดมา
มีทั้งขวดพลาสติก โฟม และขวดแก้ว ท าให้หาดทรายขาวเต็มไปด้วยขยะจ านวนมาก

เศษขยะจ านวนมหาศาล เป็นขยะที่ถูกคลื่นซัดเข้ามาในช่วงที่มีลมมรสุม เป็นปัญหาใหญ่
ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวเห็น ก็ไม่อยากจะลงไปเดินริมชายหาด และลงเล่นน้ า
เพราะกลัวเชื้อโรคปะปนมากับขยะ ผู้ประกอบการช่วยกันเก็บขยะที่อยู่ตรงหน้าร้านของตัวเองทุกวัน
แต่ก็เก็บไม่หมด เพราะขยะถูกคลื่นซัดมาเกยชายหาดทุกวันในช่วงมรสุม ทะเลจะหอบเอาขยะ
จากทะเลเข้ามาบริเวณชายหาด เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ดจะเก็บขยะ
สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง แต่ก็ไม่สามารถเก็บได้หมด

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6096948)


