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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม 2/7

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก 2 ข่าว
ข่าวด้านลบ ๒    ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ 1 รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว  ๑ รายการ

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม     1 รายการ

สระแก้ว : ยึดเพียบง-ูเต่า-ตะพาบ ก่อนส่งขายข้ามแดน
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

กทม. : การติดตามโครงการระยะ ๒ ปี โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อ
บริหารจัดการไฟป่าหมอกควันอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(ข้อมูล : ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ชุมพร : เตือน "หมึกสายวงน้ าเงิน" โผล่ทะเล จ.ชุมพร
(ข้อมูล : อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

นราธิวาส : เจ้าหน้าท่ี'นราฯ'ยึดไม้หลุมพอ 4 ท่อนใหญ่ 
พบเตรียม'สวมตอ'ส่งโรงเลื่อยท าเฟอรน์ิเจอร์
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์
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การติดตามโครงการระยะ ๒ ปี โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่า
หมอกควันอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ๖๒ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในคราวการประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้อนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เพื่อด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อบริหารจัดการไฟป่าหมอกควัน
อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๒ ปี ๖ เดือน 
(๑ กันยายน ๒๕๖๐ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดให้มีการติดตามโครงการระยะ ๒ ปี ณ พ้ืนที่อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อติดตามผลจากการท ากิจกรรมภายใต้โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ในวันพุธที่  ๒๐ –
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมติดตามผล
การด าเนินงาน และส ารวจพ้ืนที่ จัดการไฟในพ้ืนที่ เกษตร ณ บ้านพะอัน อ า เภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จะประมวลข้อมูลจากการประชุมและการลงพ้ืนที่ดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อก ากับและติดตามการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดต่อไป 

(ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
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เตือน "หมึกสายวงน้ าเงิน" โผล่ทะเล จ.ชุมพร

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ๖๒ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
กล่าวว่า จากกรณีที่ชาวประมงจับหมึกสายวงน้ าเงินได้ที่ จ .ชุมพร ดูจากลักษณะแล้วหมึกชนิดนี้
มีพิษร้ายแรง ยิ่งตอนป้องกันตัว สีของวงจะเห็นชัดมาก โดยหมึกทะเลชนิดนี้เป็นจ าพวกหมึกสาย
ขนาดเล็ก มีพิษ ต้องระวังไว้ให้มาก มีพิษร้ายแรงกว่างูเห่า 20 เท่า ผู้ถูกกัดอาจจะตายภายใน 
2-3 นาที

อธิบดี ทช. กล่าวว่า หมึกสายวงน้ าเงินมีสารพิษท่ีมีความร้ายแรงมากผสมอยู่ในน้ าลาย ผู้ที่ถูก
กัดอาจตายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง จึงนับเป็นหนึ่งในสัตว์น้ าที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก 
สารพิษของหมึกสายวงน้ าเงินนั้น เรียกว่าเตโตรโดท็อกซิน (Tetrodotoxin) ซึ่งเป็นพิษชนิดเดียวกับ
ทีพ่บในปลาปักเป้า

ทั้งนี้ เตโตรโดท็อกซินที่พบทั้งในหมึกสายวงน้ าเงินและปลาปักเป้าไม่ได้ถูกสร้างจากภายในตัว
ของพวกมันเอง เพราะสัตว์เหล่านี้ไม่มียีนที่ควบคุมการสร้างพิษนี้ มีการศึกษาพบว่าพิษนี้สร้างจาก
แบคทีเรียบางชนิด เช่น แบคทีเรียในวงศ์ Vibrionaceae, Pseudomanas sp., Photobacterium
phosphorium ฯลฯ ที่อาศัยอยู่ในตัวสัตว์แบบพ่ึงพา โดยที่แบคทีเรียอาศัยตัวสัตว์เป็นที่อยู่และ
แหล่งอาหาร ส่วนสัตว์ได้พิษจากแบคทีเรียไว้เป็นอาวุธป้องกันตัวและล่าเหยื่อ

นายโสภณ กล่าวอีกว่า ส าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องหาวิธีน าอากาศเข้าสู่ปอด เช่น 
เป่าปาก ฯลฯ จากนั้นต้องรีบน าส่งแพทย์โดยด่วน เพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าช่วยชีวิตเป็นผลผู้ป่วย
จะฟ้ืนเป็นปกติภายใน 24 ชั่วโมง เว้นแต่ว่าจะขาดอากาศนานเกินไปจนท าให้สมองตาย

ส าหรับผู้ที่ได้รับพิษจากหมึกสายวงน้ าเงินควรท าการปฐมพยาบาลในทันทีหลังถูกกัด โดยใช้
เทคนิคการกดรัดและตรึงอวัยวะส่วนนั้นไม่ให้ เคลื่อนไหว เพื่อท าให้พิษไม่แพร่กระจายเข้า
ระบบไหลเวียนโลหิต โดยใช้ผ้าพันจากอวัยวะส่วนปลายไล่มาจนถึงบริเวณเหนือแผลที่ถูกกัด ถ้าเป็น
บริเวณแขน หรือขาให้ใช้วัสดุไม้ดามไว้ด้วย ถ้าถูกกัดบริเวณล าตัวในกรณีที่ พันได้ให้พันด้วย 
แต่อย่าให้แน่นจนท าให้หายใจล าบาก และไม่ควรกรีดปากแผลที่ถูกกัดเพราะจะท าให้พิษกระจาย
มากขึ้น โดยเทคนิคนี้ เป็นการซื้อเวลาเพ่ือให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น ก่อนน าผู้ป่วย
ส่งโรงพยาบาล

(มีต่อ)
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เตือน "หมึกสายวงน้ าเงิน" โผล่ทะเล จ.ชุมพร

ส าหรับหมึกชนิดนี้มีรายงานว่าเคยพบในทะเลไทยบ้างแล้ว โดยเฉพาะแถว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
จ.ชุมพร อาศัยอยู่ตามพ้ืนทราย พ้ืนทะเล ออกหากินเวลากลางคืน จับกุ้ง ปลา กินเป็นอาหาร
แตพ่บได้ไม่บ่อยนัก หากเจอหมึกชนิดนี้ ไม่ต้องไปท าร้าย แค่หลีกเลี่ยงทางใครทางมันก็พอ

ที่ผ่านมายังไม่พบรายงานว่ามีคนไทยถูกหมึกชนิดนี้กัด แต่ก็ควรระมัดระวังไว้  ทั้ งนี้
หากประชาชน ชาวประมง และนักท่องเที่ยว พบเห็นหมึกสายวงน้ าเงินที่บริเวณทะเลในประเทศไทย
สามารถแจ้งมายังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เบอร์โทรศัพท์ 02-141-1300 หรือสายด่วน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Green Call โทร 1310 เพ่ือที่ทางกรมฯ จะได้เก็บข้อมูล
การพบเจอหมึกชนิดนี้ ไปศึกษาและวิจัยทางวิชาการต่อไป

ที่มา : ไทยพีบีเอสไลน์ 

(http://news.thaipbs.or.th/content/286259)
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ยึดเพียบงู-เต่า-ตะพาบ ก่อนส่งขายข้ามแดน

เมื่อวันที่  20 พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.สัก จินดาวงศ์ สารวัตรสืบสวน 
สภ.เมืองสระแก้ว น าชุดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เป้าหมายเส้นทางสาย ๓๕๙ หมู่ 2 ต.ท่าเกษม อ.เมือง 
จ.สระแก้ว หลังมีเบาะแสการลักลอบน าสัตว์ป่าส่งขายข้ามแดน และสามารถจับกุมผู้ต้องหาไว้ได้ 
คือ นายพิษณุพงศ์ สุนทรรส อายุ 41 ปี ขณะขับรถกระบะ สีขาว บท 1219 ชัยนาท ท้ายต่อเติมเป็นตู้เหล็ก
ล าเลียงสัตว์ป่าหลายชนิดอยู่ในถุงตาข่าย ประกอบด้วยเต่า 36 ถุง ตะพาบ 7 ถุง งูและตะกวดจ านวน 
180 กล่อง พร้อมประสานนายปรีชา ภู่ระหงษ์ ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 1
จังหวัดปราจีนบุรี มาร่วมตรวจสอบจ านวนสัตว์ป่าของกลางทั้งหมดที่ สภ.เมืองสระแก้ว ก่อนส่งคืนสู่
ธรรมชาติ

พ.ต.ท.ศิวณาฏค์ เสโส รองผู้ก ากับสืบสวน สภ.เมืองสระแก้ว กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สืบทราบ
พฤติการณ์ของผู้ต้องหากลุ่มนี้มานาน จึงจับตาดูเป็นพิเศษ สอบสวนนายพิษณุพงษ์ ให้การ ว่า
นายชัย ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง ว่าจ้างให้ขับรถคันดังกล่าวล าเลียงสัตว์ป่ามาจากอ าเภอบางคล้า 
จ.ฉะเชิงเทรา เพ่ือส่งไปต่อที่ชายอ าเภออรัญประเทศ จ.สระแก้ว และท าเช่นนี้มาแล้ว ๔ ครั้ง เจ้าหน้าที่
ได้ด าเนินคดีนายพิษณุพงษ์ ในข้อหามีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ อนุญาต

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot./view/UmMAsBE)
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เจ้าหน้าที'่นราฯ'ยึดไม้หลุมพอ 4 ท่อนใหญ่ พบเตรียม'สวมตอ'ส่งโรงเลื่อยท าเฟอร์นิเจอร์

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดพยัคฆ์ไพรร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามที่ 4 (ภาคใต)้ น าโดยนายศุภชัย สุกใส ผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) 
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นธ.3 (ระแงะ -จะแนะ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอจะแนะ เจ้าหน้าที่
ทหารพรานที่ 4902 ร่วมกันตรวจยึดไม้หลุมพอ 4 ท่อน ความยาวไม่ต่ ากว่า 4 เมตร ปริมาตร 24.73 
ลูกบาศก์เมตร บริเวณบ้านกาแย หมู่ที่ 5 ต าบลดุชงญอ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส หลังจากประชาชนใน
พ้ืนที่แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 4 (ภาคใต้) ว่ามีกลุ่มขบวนการท าไม้แปรรูป ตระเวน
หาซื้อไม้หลุมพอขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ป่า เพ่ือน าไปสวมตอไม้ ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ส่งโรงเลื่อยน าไป
แปรรูปเป็นแผ่นไม้ขนาดใหญ่ เพ่ือท าแผ่นโต๊ะ น าไปจ าหน่าย

เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันเข้าตรวจยึด พร้อมท าบันทึกตรวจยึด น าส่งพนักงานสอบสวนสถานี
ต ารวจภูธรจะแนะ เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนไม้ของกลางขณะนี้ยังไม่สามารถน าออก
จากพ้ืนที่ได้ เนื่องจากในขณะเข้าตรวจยึดได้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นธ.3 ระแงะ-จะแนะ ทหารพราน ฝ่ายปกครอง ออกตรวจเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
การสูญหาย.

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/455143)            


