
๑/๕ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม 



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี) 
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ข่าวด้านบวก   ๒ ข่าว 
ข่าวด้านลบ    ๑  ข่าว 

สญัลกัษณ ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                   

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                

Climate Change                     

ขยะ -  น  าเสีย         ๑ รายกการ                             

มรดกโลก                                 

EIA                                       

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว     

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม                     

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน 

กองทุนสิ่งแวดล้อม            ๑ รายการ 

เชียงใหม่ :การติดตามโครงการระยะ ๒ ปี โครงการพัฒนากระบวนการ
และกลไกข้อตกลงร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และการจัดการ
พื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นน้ า ต าบลปางหินฝน  
(ข้อมูล : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

ก าแพงเพชร :กระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ ผลงาน นศ.
ก าแพงเพชร มุ่งทดแทนถุงพลาสติก 
 (ข้อมูล :วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร) 

ราชบุรี :ชุดพญาเสือจับชายชาวราชบุรีลักลอบค้าสัตว์ป่า 
(ข้อมูล :ชุดพญาเสือ) 



๓/๕ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

การติดตามโครงการระยะ ๒ ปี โครงการพฒันากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วมเพือ่แก้ไขปญัหา
การบุกรุกพื นที่ป่า และการจดัการพื นที่เกษตรในเขตป่าต้นน  า ต าบลปางหินฝน 

           เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๒ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้อนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อด าเนิน
โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และการจัดการ
พื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นน้ า ต าบลปางหินฝน ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๒ ปี ๖ เดือน (๑ กันยายน 
๒๕๖๐ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 
       ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารกองทุน
สิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดให้มีการติดตามโครงการระยะ ๒ ปี ณ พื้นที่ต าบลปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลจากการท ากิจกรรมภายใต้โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ในวันศุกร์ที่ 
๒๒ - วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมติดตามประเมินผล
การด าเนินโครงการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนาอาชีพร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ าหน่ายไผ่ 
บ้านแม่ตูม ต าบลปางหินฝน อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่         
        กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม จะประมวลข้อมูลจากการประชุมและการลงพื้นที่ดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อก ากับและติดตามการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามตัวช้ีวัดต่อไป 
  
 

ที่มา :ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๔/๕ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

กระถางดินปลกูจากวัสดธุรรมชาต ิผลงาน นศ.ก าแพงเพชร มุ่งทดแทนถงุพลาสตกิ 

            เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๒ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างก าแพงเพชร มีการแสดงโชว์ผลงานของนักศึกษา 
๕ สถานศึกษา โดยภายในกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งในช่วงนี้ทุกภาคส่วนตระหนังถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น  
            นศ.วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี โชว์สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ คิดท า 
"กระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ" มุ่งหวังใช้แทนถุงพลาสติกด า ชูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ที่ย่อยสลายได้เพื่อใช้เพาะปลูก โดยการน าวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ โดยมีวัสดุ
ส่วนผสมการท ากระถาง คือ ดินเหนียว กากมะพร้าว ดินด า เปลือกไข่ ใบอ้อย ใบฉ าฉา และน้ า 
จากนั้นน ามาผสมตามปริมาณให้เข้ากัน ตามด้วยใส่น้ าแล้วปั้นจนกว่าจะเหนียวได้ที่ พอดินเหนียว
และส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้ว น าไปใส่บล็อกเพื่ออัดเป็นรูปทรงกระถาง แล้วกดให้แน่นและน าออก
จากบล็อก เท่านี้ก็สามารถน าต้นกล้ามาปลูกในกระถางได้แล้ว ประโยชน์ของกระถางดินปลูกจาก
วัสดุธรรมชาติ ใช้ปลูกต้นกล้าไม้ เป็นปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติไม่มีสารพิษ ท าให้พืชผักที่ปลูกเติบโตได้ดี 
และสามารถผลิตจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ให้กับร้านขายต้นไม้ 
           นายพศิน พินตะคุ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี สาขาเครื่องกล ชั้น ปวส. 
๒ เปิดเผยว่า กระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ เมื่อน าพืชมาปลูกแล้วเจริญเติบโตได้ดี สามารถ
เป็นปุ๋ยให้กับพืชในตัวย่อยสลายได้ เพ่ือทดแทนถุงพลาสติกและถุงใส่ต้นไม้ น าวัสดุธรรมชาติที่เหลือ
ใช้ มาใช้เพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์ได้จริง และสามารถลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย. 
 

 
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน ์

(https://www.thairath.co.th/news/local/north/๑๗๐๙๗๓๐) 

 
 



๕/๕ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ชุดพญาเสือจับชายชาวราชบรุีลกัลอบค้าสัตว์ป่า 

           เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๒ ชุดพญาเสือเข้าตรวจสอบบ้านพักคนงานบริเวณฟาร์มเลี้ยงวัว ไม่มีเลขที่ 
ในอ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบ นายไพรวัลย์ ชุมพวง ชาวราชบุรี และนายโบ ชาวเมียนมา 
และพบซากสัตว์ป่า ได้แก่ เก้งหม้อ ๑ ซาก อีเห็นข้างลาย ๑ ซาก และอีเห็นเครือ ๑ ซาก รวมทั้งรถ
กระบะ พาหนะที่ใช้ในการน าซากสัตว์ป่าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการช าแหละสัตว์ป่าอีกหลายรายการ 
นายไพรวัลย์ รับสารภาพซื้อสัตว์ป่ามาจากพื้นที่บ้านโป่งกระทิง อ าเภอปากท่อ และน ามาช าแหละ 
ที่ฟาร์ม เพื่อน าไปฝากนายจ้าง ขณะที่เจ้าของฟาร์ม พร้อมหุ้นส่วน กล่าวว่า ไม่รู้ว่าลูกจ้างน าสัตว์ป่า
มาประกอบอาหาร              
         อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง ๔ คน ร่วมกันครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนไว้
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันค้าซากสัตว์ป่าสมบูรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกัน
ซ่อนเร้นอ าพรางของที่ได้มาจากการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โทษ
จ าคุกไม่เกิน ๔ ปี ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 

ที่มา : ส านักข่าวไทย 
(https://tna.mcot.net/view/ngR๒๑GW) 

 


