
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/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 ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พระนครศรีอยุธยา : จตุพรติดตามความคืบหน้าพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

กทม. : ตะลึงพบขยะพลาสติกก้นมหาสมุทร 
(ข้อมูล : ข่าวเนชั่นทีวีออนไลน)์

เพชรบูรณ์ : พบลูกดอกยิงยาสลบโผล่วัดแถวบึงสามพัน คาดแก๊งจับลิงขาย
(ข้อมูล : ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบลูกดอกยิงยาสลบโผล่วัดแถวบึงสามพัน คาดแก๊งจับลิงขาย

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีต ารวจกองบังคับการปรามปรามการกระท าผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) จับกลุ่มลักลอบค้าลิงแสมข้ามชาติในพ้ืนที่ 
จ.พิจิตร และนครสวรรค์ นายยุกตนันท์ บุตรศรีภูมิ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่ากล่าวว่า ได้รับการ
ประสานจาก บก.ปทส. ว่า ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ในคดีค้าลิงข้ามชาติรับสารภาพว่า จับลิงมาจาก 
อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ แต่ไม่ชัดเจนว่าจับมาจากพ้ืนที่ไหน กระทั่งพบผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแจ้งว่า 
พบเข็มฉีดยาคล้ายลูกดอกยิงยาสลบ อยู่ที่ปากทางเข้าวัดถ้ าเทพบันดาล หรือวัดถ้ าลิง ต.สามแยก 
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

นายจุฑิพงษ์ นาคสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสามแยก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสามแยกกล่าวว่า เพ่ิงจะทราบเรื่องว่า อาจมีการใช้ลูกดอกยิงลิงในวัดถ้ าลิง ปกติถ้ามี
หน่วยงานที่จะเข้ามาท าหมันลิง และรักษาลิง จะแจ้งมาที่ อบต. ก่อน แต่ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหน
แจ้งเข้ามา จึงไม่น่าจะใช่หน่วยงานของรัฐ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชร่วมกับ บก.ปทส. จับกุมกลุ่มค้าลิงข้ามชาติได้ที่ จ.นครสวรรค์ พร้อมของกลาง
ลิงแสม ๖ ตัว ผู้ต้องหารับสารภาพว่า ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ใช้ถั่วลิสงและข้าวโพดโปรยให้ลิงกิน 
เมื่อสบโอกาสจึงยิงลูกดอกยาสลบ ก่อนจับลิงแสมใส่ถุงตาข่าย เพ่ือส่งต่อไปยังนายทุน ส่งออกไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน

ที่มา : ข่าวไทยพีบเีอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/308510) 



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จตุพรติดตามความคืบหน้าพิพิธภณัฑ์ไม้มคี่า

เมื่ อวันที่  ๑๑ ต.ค .  ๖๔ ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า  นายจตุพร บุ รุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ป.ทส.) เปิดเผยว่า ลงพ้ืนที่ตรวจการด าเนินงานแปรรูปไม้มีค่า
ส าหรับก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน ที่ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย 
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับมอบหมายให้แปรรูปไม้มีค่าทั้ง ๖ ชนิด ได้แก่ พะยูง สัก แดง 
ประดู่ มะค่าโมง และชิงชัน ที่เป็นไม้ของกลางที่สิ้นสุดคดีความแล้ว ส าหรับใช้ในการตกแต่งอาคาร
พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าเพ่ือประโยชน์ของแผ่นดิน ได้แก่ ประตู หน้าต่าง ฝ้า พ้ืน และฝาผนัง ตามการ
ออกแบบของกรมศิลปากร

ทั้งนี้ การแปรรูปไม้มีค่าของกลาง ด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๕๘-๖๔ และจากการตรวจติดตาม
การแปรรูปไม้มีค่าของกลางพบว่า ไม้ทั้งหมดที่เข้ามามีความสมบูรณ์ประมาณร้อยละ ๕๐ เมื่อแปรรูป
แล้วจะได้ผลผลิตเป็นไม้แปรรูปประมาณร้อยละ ๒๐ ที่เหลือจะกลายเป็นเศษไม้ ปีกไม้ เศษหัวไม้ตัด 
และขี้เลื่อยขี้กบ ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ต้องเก็บรักษาส่วนต่าง ๆ ของไม้ โดยเฉพาะ
ขี้เลื่อย ที่ปัจจุบันพบว่า มีปริมาณมากถึงเกือบ ๑,๖๐๐ ตัน จึงได้มอบหมายให้ อ.อ.ป. และกรมป่าไม้ 
หาวิธีน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือเสนอเข้าสู่คณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ 
พิจารณาแทนการปล่อยทิ้งไว้ให้เสื่อมสภาพ และไม่เกิดประโยชน์ต่อไป

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/2216427)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตะลึงพบขยะพลาสติกก้นมหาสมุทร 

เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุถึงปัญหาขยะพลาสติกในทะเลสร้างปัญหา
และรุกรานระบบนิเวศทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่จุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรแปซิฟิก ที่แทบไม่มีมนุษย์
คนไหนเดินทางไปถึง จากการส ารวจเมื่อปี ๖๒ นักส ารวจชาวอเมริกันท าสถิติขับเรือด าน้ าลงไปยัง
จุดลึกที่สุดบริเวณร่องลึกมาเรียนาในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดในโลก จากการท าลาย
สถิติขับเรือด าน้ าลงลึกที่สุดในโลก จากสถิติเดิม ๑๐.๙๒๗ กม. เป็น ๑๐.๙๗๕ กม. ยังได้พบความจริง
ที่น่าตกใจว่า ที่นั่นมีขยะพลาสติกนอนจมอยู่ใต้ก้นทะเล

ทั้งนี้ จากรายงานขององค์การสหประชาชาติประเมินไว้ว่า ขยะพลาสติกที่กระจายตัวในทะเล
ทั่วโลก น่าจะมีน้ าหนักรวมกันถึง ๑๐๐ ล้านตัน ขยะพลาสติกจ านวนมหาศาลก าลังกลายเป็นปัญหา
มลพิษ คร่าชีวิตพืชและสัตว์ทะเล และที่ส าคัญก าลังแตกตัวย่อยสลายกลายเป็น ไมโครพลาสติก
ปนเปื ้อนเข้ามาในห่วงโซ่อาหาร โดยก่อนหน้านี ้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม
(ทส.) เสนอให้ยกเลิกการใช้พลาสติก ๔ ประเภทในปี ๖๕ พร้อมตั้งเป้าน าขยะพลาสติกกลับมา
ใช้ประโยชน์ภายในปี ๗๐ โดยจะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศด้วยแผนเศรษฐกิจสีเขียว

ที่มา : ข่าวเนชั่นทีวีออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/news/378845425)


