
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : เตรียมชง ครม.ไฟเขียวเอกชนส่งออกไม้-เพ่ิมชนดิไม้แปรรูป
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

นครสวรรค์ : วัวแดง-หมูป่านับร้อย เก้ง กวาง และนกยูงหากินลานโป่งช้างเผือก
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

นนทบุรี : ผู้รับเหมาฝังกลบขยะวอนแยกแมสก์ใชแ้ล้ว มัดถุงให้มิดชิด
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

วัวแดง-หมูป่านับร้อย เก้ง กวาง และนกยูงหากินลานโปง่ช้างเผือก

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) 
เผยคลิปภาพจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งถ่ายในบริเวณโป่งช้างเผือก รอยต่อป่าเขต 
จ.นครสวรรค์กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ .อุทัยธานี พบวัวแดงฝูงใหญ่กว่า ๔๐ ตัว 
และฝูงหมูป่าอีกกว่า ๕๐ ตัวรวมกลุ่มหากินหญ้าอ่อนที่เพ่ิงแตกใบอ่อนอยู่กลางทุ่งโป่งช้างเผือก 
นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) เปิดเผยว่า คลิปภาพ
เป็นของนายเพ่ิมศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งใช้กล้องบันทึกภาพ
ฝูงวัวแดงกว่า ๔๐ ตัวที่พบจะเห็นลูกวัวแดงประมาณ ๑๐ ตัวอยู่ ในนั้นด้วย ขณะที่ฝูงหมูป่า
อีก ๕๐ กว่าตัวออกมาหากินอยู่ในจุดใกล้เคียง รวมทั้งยังมีเก้ง กวางป่า และนกยูงเข้ามาใช้ประโยชน์
บริเวณโป่งช้างเผือกแห่งนี้ด้วย ในพ้ืนที่โป่งช้างเผือกมีต้นไม้ใหญ่ที่เป็นอาหารสัตว์ป่ากระจาย
อยู่บริเวณโดยรอบ ขณะเดียวกัน ในพ้ืนที่ดังกล่าวมีล าห้วยทับเสลา เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ไหลผ่าน
โป่งแหล่งน้ า และมีป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่ที่เหมาะส าหรับการอาศัยและหากิน
ของสัตว์ป่า

(ต่อ)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

วัวแดง-หมูป่านับร้อย เก้ง กวาง และนกยูงหากินลานโปง่ช้างเผือก (ต่อ)

ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) กล่าวว่า นายธัญญา เนติธรรมกุล 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก าชับให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งน าระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังมาอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่า และลดการบุกรุกท าลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9640000043241)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เตรียมชง ครม.ไฟเขียวเอกชนส่งออกไม้-เพ่ิมชนิดไม้แปรรูป

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ที่กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การขออนุญาตส่งออกไม้สักสวนป่าออกจ าหน่ายต่างประเทศ จากเดิมที่อนุญาตให้องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้ส่งออกไม้สักสวนป่าออกจ าหน่ายต่างประเทศแต่เพียงรายเดียว จะเสนอให้
หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถส่งไม้สักออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้ 
พร้อมทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่แต่เดิมให้เฉพาะไม้ผลบางชนิดเท่านั้นที่สามารถน าป้อนเข้าโรงงาน
แปรรูปไม้ หรือโรงเลื่อยผลิตเป็นไม้แปรรูป หรือชิ้นไม้สับได้ เสนอให้เพ่ิมไม้ยางพารา ยูคาลิปตัส
สะเดาเทียม สนทะเล สนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ จามจุรี และไม้ผล
ทุกชนิดสามารถน าเข้าโรงงานแปรรูปไม้ผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับได้ สามารถใช้ประโยชน์
จากต้น หรือก่ิงของไม้ผลที่ตัดฟันออกให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง
โดยพล.อ.ประวิตรขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ตามข้ันตอน

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/304009)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผู้รับเหมาฝังกลบขยะวอนแยกแมสก์ใช้แล้ว มัดถุงให้มิดชิด 

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบรรจง ธนะโชติ กรรมการ หจก.โชติอ านวยกิจ
พัฒนาการ หมู่ที่ ๘ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ประกอบกิจการรับฝังกลบขยะมูลฝอย 
รับงานฝังกลบขยะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายบรรจงเปิดเผยว่า ในแต่ละวัน
มีขยะจากทุกเทศบาลใน จ.นนทบุรีน าขยะจากพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดมาทิ้ง เพราะเป็นพื้นที่
รวบรวมขยะทั้งหมดของจังหวัด ปริมาณขยะที่ถูกน ามาทิ้งมีราว ๑,๖๐๐ ตันต่อวัน แต่ถ้าเป็น
วันเสาร์หรือวันอาทิตย์จะลดลงเหลือประมาณ ๖๐๐-๗๐๐ ตันต่อวัน เวลารถขยะขนเข้ามาแล้ว
จะเทลงไปเลย ท าให้ขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วปะปนไปกับขยะทั่วไป 

(ต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผู้รับเหมาฝังกลบขยะวอนแยกแมสก์ใช้แล้ว มัดถุงให้มิดชิด (ต่อ)

นายบรรจงกล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนใน จ .นนทบุรีแยกขยะหน้ากากอนามัย
ที ่ใช้แล้วใส ่ถุงขยะให้มิดชิด และเขียนป้ายติดที ่ถุงขยะที ่ท่านทิ ้งคืออะไร เช่น ขยะติดเชื ้อ 
ขยะอันตราย ไม่ควรทิ ้งปะปนกับขยะครัว เรือน และผูกหรือมัดถุงขยะให้แน่น กันคนรื ้อ
หรือแกะถุงขยะ เพื ่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด -19 มาสู ่คนที ่ท างาน
ในระบบนี้ เพราะอาจกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ได้ เนื่องจากเป็นที่รวบรวมขยะของทั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีทั ้งหมด ท าให้พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ
ทุกครั้งที่ปฎิบัติงาน หากใครไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือถุงมือ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างาน
โดยเด็ดขาด จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทั้งสถานที่ราชการ และตามบ้านเรือน แยกขยะติดเชื้อ
ให้ชัดเจน เขียนระบุหน้าถุงขยะให้ด้วย ไม่ทิ้งปะปนกับขยะทั่วไป ช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ
ที่มาจากขยะติดเชื้ออีกทาง โดยเฉพาะขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6381566)


