
๑/๔กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ านวน 9 แห่ง ได้แก่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน

- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๔

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้ าเสีย

มรดกโลก

EIA ๑ รายการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทนุสิ่งแวดลอ้ม

กทม. : คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติถก EIA ๕ โครงการ 
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ราชบุรี : เปิดคดีตัดสินขบวนการค้าลิงแสมข้ามชาติ 
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)



๓/๔กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติถก EIA ๕ โครงการ 

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นรองประธาน ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจ านวน ๕ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ ๘-๙ 

๒) โครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีชุดที่ ๑-๒ 

๓) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่สาย อ.หาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย 

๔) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าญวน จ.พะเยา 

๕) โครงการเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล 

เจ้าของโครงการต้องด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดในรายงานอย่างเคร่งครัด พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นของคณะกรรมการไปด าเนินการ และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามขั้นตอนต่อไป 
ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ด าเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดท าเมื่อได้รับ
อนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/politic/2194090)



๔/๔กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เปิดคดีตัดสินขบวนการค้าลิงแสมข้ามชาติ 

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ทส. ยกก าลัง ๒+๔ ของนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  ๓ (บ้านโป่ง) ท าหนังสือไปที่ศาลจังหวัดราชบุรี  เ พ่ือขอทราบผล
การพิจารณาคดีของผู้ต้องหาที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจับกุมด าเนินคดีในวันที่ 
๒๘ ม.ค. ๖๔ ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ ข้อหาล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
โดยมิได้รับอนุญาต ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี  หรือปรับไม่ เกิน ๑ ล้านบาท หรือทั้ งจ า
ทั้งปรับ และมาตรา ๑๗ ข้อหามีไว้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน ๕ ปี ปรับไม่เกิน ๕ แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยผู้ต้องหารับสารภาพได้ค่าจ้างลิงแสม
ตัวละ ๘๐๐ บาท เพ่ือน าไปส่งนายหน้าค้าลิงน าไปขายต่อในประเทศเพ่ือนบ้าน 

ศาลจังหวัดราชบุรีส่งส าเนาค าพิพากษาในคดีดังกล่าวมาให้ ซึ่งศาลจังหวัดราชบุรีมีค าพิพากษา
จ าคุกจ าเลยทั้ง ๓ คน คนละ ๑ ปี ๖ เดือน ปรับคนละ ๒๒,๕๐๐ บาท ปรากฏว่าจ าเลยทั้ง ๓ คนไม่เคย
ได้รับโทษจ าคุกมาก่อน โทษจ าคุกจึงให้รอการลงโทษ มีก าหนด ๒ ปี โทษปรับคนละ ๒๒,๕๐๐ บาท 
รวม ๖๗,๕๐๐ บาท เนื่องจากจ าเลยไม่มีเงินช าระค่าปรับ จึงให้จ าเลยทั้ง ๓ คนท างานบริการสังคม
แทนค่าปรับ และให้จ าเลยทั้ง ๓ คนชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช เป็นจ านวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุดเพราะไม่มีการอุทธรณ์

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2940528) 


