
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 ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change ๑ รายการ

ขยะ - น้ าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : ทส. เผยไทยร่วมปฏิญญากลาสโกว์ COP26 หยุดตัดไม้ภายในปี ๒๕๗๓
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

เพชรบุรี : ชุดเหยี่ยวดงรวบหนุ่มค้านกกาฝากท้องสีส้ม สัตว์ป่าคุ้มครอง 
(ข้อมูล : ข่าวเนช่ันทีวีออนไลน์)  

กทม. : ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการที่ดินเพ่ือประโยชนข์องประชาชน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการที่ดินเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการบริหารจัดการที่ดิน
และทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 

๑. รับทราบความคืบหน้าการจัดท านโยบาย และแผนการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน
ของประเทศ และรับทราบผลความก้าวหน้าการจ าแนกประเภทที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรนอกเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน ๖.๓ ล้านไร่

๒. พิจารณา และเห็นชอบยกเลิกคณะท างานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย 
แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน และมอบหมายให้คณะท างานติดตาม
และขับเคลื่อน แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินปฏิบัติหน้าที่แทน 

๓. เห็นชอบการจ าแนกที่ดิน จ.นครพนม เนื้อที่ประมาณ ๑,๖๔๘ ไร่ ให้กรมธนารักษ์รับไป
ด าเนินการ และมอบหมายให้คณะท างานติดตามและขับเคลื่อน ฯ ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา
จ าแนกที่ดินใน จ.สระแก้ว ปัตตานี และเพชรบุรี รวมทั้งการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่กองทัพภาคท่ี ๓ ส่งคืนกรมป่าไม้ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/2237822) 



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. เผยไทยร่วมปฏิญญากลาสโกว์ COP26 หยุดตัดไม้ภายในปี ๒๕๗๓

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้ งที่  ๒๖ (COP26) ที่ เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ 
ประเทศไทยเห็นชอบในหลักการลงนามหยุดตัดไม้ภายในปี พ .ศ. ๒๕๗๓ เนื่องจากสอดคล้องกับ
เป้าหมายนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เรื่องการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทุกประเภท
ให้ได้ร้อยละ ๕๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐

ทั้งนี้ ปฏิญญากลาสโกว์ของผู้น าด้านป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเน้นย้ า
บทบาทความส าคัญของการจัดการป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างยั่งยืน โดยปฏิญญาดังกล่าวได้แสดงความมุ่งมั่นของผู้น าที่จะด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือหยุดยั้ง
การสูญเสียป่าไม้ และความเสื่อมโทรมของที่ดินภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ เปลี่ยนผ่านสู่การใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างยั่งยืน สามารถหยุดยั้งการสูญเสียพ้ืนที่ป่า และความเสื่อมโทรมของที่ดิน เพ่ือให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดความสมดุลระหว่างการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์ และการกักเก็บ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และคงไว้ซึ่งการบริการของระบบนิเวศได้

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2237666)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชุดเหยี่ยวดงรวบหนุ่มค้านกกาฝากท้องสีส้ม สัตว์ป่าคุ้มครอง 

เมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนาวี ช้างภิรมย์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปราม
การกระท าความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (เหยี ่ยวดง) น าเจ้าหน้าที ่จับกุมการลักลอบค้าสัตว์ป่า
ทางอินเทอร์เน็ต หลังพบการโฆษณาจ าหน่ายนกกาฝากท้องสีส้ม สัตว์ป่าคุ ้มครองทาง เฟซบุ ๊ก
และสืบทราบว่า จะส่งมอบสัตว์ป่าบริเวณปั๊มน้ ามัน ปตท. ท่ายาง (ขาออก) ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เจ้าหน้าที่พบผู้กระท าความผิดเดินถือกรงนกจ านวน ๑ กรง คลุมด้วยผ้าขนหนู
จึงตรวจสอบพบนกกาฝากท้องสีส้ม สัตว์ป่าคุ้มครองจ านวน ๒๐ ตัว เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้กระท า
ความผิด และตรวจยึดนกกาฝากท้องสีส้ม สัตว์ป่าคุ ้มครองน าส่งพนักงานสอบสวนสภ .ท่ายาง
เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนนกกาฝากท้องสีส้มจ านวน ๒๐ ตัว ส่งมอบให้สถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าห้วยทราย ต.ชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี ดูแลจนกว่าคดีจะสิ้นสุดต่อไป

ที่มา : ข่าวเนชั่นทีวีออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/news/378851083)


