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๑/๕

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
เชียงใหม่ :การติดตามโครงการระยะ ๒ ปี โครงการพัฒนากระบวนการ
และกลไกข้อตกลงร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และการจัดการ
พื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นน้า ตาบลปางหินฝน
(ข้อมูล : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

กาแพงเพชร :กระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ ผลงาน นศ.
กาแพงเพชร มุ่งทดแทนถุงพลาสติก
(ข้อมูล :วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร)

ราชบุรี :ชุดพญาเสือจับชายชาวราชบุรีลักลอบค้าสัตว์ป่า
(ข้อมูล :ชุดพญาเสือ)
สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - นาเสีย

๑ รายกการ

มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินทากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๑ ข่าว

๑ รายการ
๒/๕

การติดตามโครงการระยะ ๒ ปี โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วมเพือ่ แก้ไขปัญหา
การบุกรุกพืนที่ป่า และการจัดการพืนที่เกษตรในเขตป่าต้นนา ตาบลปางหินฝน
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๒ คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้อนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อดาเนิน
โครงการพัฒนากระบวนการและกลไกข้อตกลงร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า และการจัดการ
พื้นที่เกษตรในเขตป่าต้นน้า ตาบลปางหินฝน ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๒ ปี ๖ เดือน (๑ กันยายน
๒๕๖๐ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยกองบริ ห ารกองทุ น
สิ่งแวดล้อม จึงได้กาหนดให้มีการติดตามโครงการระยะ ๒ ปี ณ พื้นที่ตาบลปางหินฝน อาเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลจากการทากิจกรรมภายใต้โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ในวันศุกร์ที่
๒๒ - วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประชุมติดตามประเมินผล
การดาเนินโครงการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนาอาชีพร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาหน่ายไผ่
บ้านแม่ตูม ตาบลปางหินฝน อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้ อม จะประมวลข้อมูลจากการประชุมและการลงพื้นที่ดังกล่าว
ข้างต้น เพื่อกากับและติดตามการดาเนินโครงการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดต่อไป
ที่มา :สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๓/๕

กระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ ผลงาน นศ.กาแพงเพชร มุ่งทดแทนถุงพลาสติก

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๒ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาแพงเพชร มีการแสดงโชว์ผลงานของนักศึกษา
๕ สถานศึกษา โดยภายในกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ ระดั บอาชี วศึก ษาจัง หวัดก าแพงเพชร ซึ่ ง ในช่ว งนี้ทุ กภาคส่วนตระหนังถึง การอนุรัก ษ์
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
นศ.วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ขาณุ ว รลั ก ษบุ รี โชว์ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพ คิ ด ท า
"กระถางดิ น ปลู ก จากวั ส ดุ ธ รรมชาติ " มุ่ ง หวั ง ใช้ แ ทนถุ ง พลาสติ ก ด า ชู เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ที่ย่อยสลายได้เพื่อใช้ เพาะปลูก โดยการนาวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ โดยมีวัสดุ
ส่วนผสมการทากระถาง คือ ดินเหนียว กากมะพร้าว ดินดา เปลือกไข่ ใบอ้อย ใบฉาฉา และน้า
จากนั้นนามาผสมตามปริมาณให้เข้ากัน ตามด้วยใส่น้าแล้วปั้นจนกว่าจะเหนียวได้ที่ พอดินเหนียว
และส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้ว นาไปใส่บล็อกเพื่ออัดเป็นรูปทรงกระถาง แล้วกดให้แน่นและนาออก
จากบล็อก เท่านี้ก็สามารถนาต้นกล้ามาปลูกในกระถางได้ แล้ว ประโยชน์ของกระถางดินปลูกจาก
วัสดุธรรมชาติ ใช้ปลูกต้นกล้าไม้ เป็นปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติไม่มีสารพิษ ทาให้พืชผักที่ปลูกเติบโตได้ดี
และสามารถผลิตจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ให้กับร้านขายต้นไม้
นายพศิน พินตะคุ นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี สาขาเครื่องกล ชั้น ปวส.
๒ เปิดเผยว่า กระถางดินปลูกจากวัสดุธรรมชาติ เมื่อนาพืชมาปลูกแล้วเจริญเติบโตได้ดี สามารถ
เป็นปุ๋ยให้กับพืชในตัวย่อยสลายได้ เพื่อทดแทนถุงพลาสติกและถุงใส่ต้นไม้ นาวัสดุธรรมชาติที่เหลือ
ใช้ มาใช้เ พิ่ ม มู ล ค่ าให้ เ กิ ด ประโยชน์ ได้ จ ริ ง และสามารถลดภาวะโลกร้ อ นได้ อี ก ทางหนึ่ ง ด้ ว ย.
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/north/๑๗๐๙๗๓๐)
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๔/๕

ชุดพญาเสือจับชายชาวราชบุรีลกั ลอบค้าสัตว์ป่า

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๒ ชุดพญาเสือเข้าตรวจสอบบ้านพักคนงานบริเวณฟาร์มเลี้ยงวัว ไม่มีเลขที่
ในอาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบ นายไพรวัลย์ ชุมพวง ชาวราชบุรี และนายโบ ชาวเมียนมา
และพบซากสัตว์ป่า ได้แก่ เก้งหม้อ ๑ ซาก อีเห็นข้างลาย ๑ ซาก และอีเห็นเครือ ๑ ซาก รวมทั้งรถ
กระบะ พาหนะที่ใช้ในการนาซากสัตว์ป่าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการชาแหละสัตว์ป่าอีกหลายรายการ
นายไพรวัลย์ รับสารภาพซื้อสัตว์ป่ามาจากพื้นที่บ้านโป่งกระทิง อาเภอปากท่อ และนามาชาแหละ
ที่ฟาร์ม เพื่อนาไปฝากนายจ้าง ขณะที่เจ้าของฟาร์ม พร้อมหุ้นส่วน กล่าวว่า ไม่รู้ว่าลูกจ้างนาสัตว์ป่า
มาประกอบอาหาร
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง ๔ คน ร่วมกันครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนไว้
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันค้าซากสัตว์ป่าสมบูรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกัน
ซ่อนเร้นอาพรางของที่ได้มาจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โทษ
จาคุกไม่เกิน ๔ ปี ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ที่มา : สานักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/view/ngR๒๑GW)
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๕/๕

