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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน  ๑  รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กาญจนบุรี : อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ รวบหนุ่มพร้อมซากสัตว์ป่าคุ้มครองซุกกระบะอื้อ เจอโทษใหม่ คุก ๕ ปี
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ 

เชียงใหม่ : คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์สีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ชลบุรี : ป่าไม้สนธิก าลังบุกตรวจสอบบุกรุกป่าเขาหมอนสัตหีบ
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : ข่าวดี! สถานการณ์ปลาทไูทยเพ่ิมขึ้น ฟ้ืนฟูช่วงโควิด
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

แพร่ : ฝนแรกกระทบเมืองแพร่ น้ าป่าแรงพังทลายสูง
(ข้อมูล : ๗๗ ข่าวเด็ด)
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อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ รวบหนุ่มพร้อมซากสัตว์ป่าคุ้มครองซุกกระบะอื้อ เจอโทษใหม่ คุก ๕ ปี

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ จ้านงสิริศักดิ์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบายนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ด้าเนินการป้องกัน
และปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่ น้าโดย
นายฐิติ โสมภีร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ว่าที่ ร.ต. สิทธิศักดิ์ ฉันสิมา นักวิชาการป่าไม้
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ประจ้าด่านเก็บค่าบริการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (ด่านที่ ๑)
ได้ตรวจสอบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สีขาว หมายเลขทะเบียน บย ๘๓๕๑ กาญจนบุรี
ผลการตรวจสอบพบ ซากตะกวดป่า สัตว์ป่าคุ้มครอง ล้าดับที่ ๔๐ ซุกซ่อนอยู่ภายในถุงปุ๋ย ที่วางอยู่บริเวณ
พ้ืนวางเท้าเบาะซ้าย จ้านวน ๕ ซาก น้้าหนักรวม ๑๒.๓ กิโลกรัม เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัวคนขับ คือ 
นายกิตติกร ศรีนาค อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ที่ ๔ ต. แม่กระบุง อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี
ส่งพนักงานสอบสวน สภ. ศรีสวัสดิ์ ด้าเนินคดีในข้อหาฐานความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยมิได้
รับอนุญาต ระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน ๕ ปี และปรับไม่เกิน ๕ แสนบาท หรือทั้งจ้าและปรับ

นายนิพนธ์ จ้านงสิริศักดิ์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า อยาก
จะฝากเตือนไปยังพ่ีน้องประชาชนทุกคนว่า ปัจจุบันนี้กฎหมายอุทยานฯ ฉบับปี ๒๕๖๒ นั้น มีบทลงโทษ
ผู้กระท้าผิดที่รุนแรงมาก หากมีการลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าแล้วถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ จะท้าให้สิ่งที่ได้มานั้น
ไม่คุ้มกับสิ่งที่ต้องเสียไปอย่างแน่นอน และที่ส้าคัญคนในครอบครัวของผู้ถูกจับกุมจะต้องมาเศร้าโศกเสียใจ
อีกด้วย

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/region/newsz_2167066)
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คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์สีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ส่งสารถึงประชาชน ผ่าน Application AirCMI ในช่วงเช้าของวันที่ ๒ พ .ค . ๖๓ ว่า ค่าฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 และค่าคุณภาพอากาศ ในพ้ืนที่ จ. เชียงใหม่ มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์สีฟ้า และสีเขียว อากาศดีมาก และอากาศดี สามารถออกมาท้ากิจกรรมภายนอกและออกก้าลังกาย
ได้ตามปกติ มีเพียง ๑ อ้าเภอ คือ อ. แม่ริม ที่อยู่ในเกณฑ์สีเหลือง คุณภาพอากาศปานกลาง ขอให้
ประชาชนสวมหน้ากาก ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันเฝ้าระวัง
และงดการเผาในที่โล่ง เพ่ือป้องกันการเพ่ิมสูงขึ้นของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และค่าคุณภาพ
อากาศ อย่างไรก็ตาม แม้จะปิดศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จ. เชียงใหม่
แล้ว แต่คณะท้างานยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งควบคุมดูแลการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงของแต่ละพ้ืนที่อย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ก็อยู่ในเกณฑ์สีฟ้า และสีเขียว ส้าหรับจังหวัดที่
อยู่ในเกณฑ์สีฟ้า มีคุณภาพอากาศดีมาก ได้แก่ จ. เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก ล้าพูน ล้าปาง และ
แม่ฮ่องสอน ในส่วนของจังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์สีเขียว มีคุณภาพอากาศดี ได้แก่ จ. แพร่ และน่าน

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200502144307571)
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ป่าไม้สนธิก าลงับุกตรวจสอบบุกรุกป่าเขาหมอนสตัหีบ

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมงกรด อุ่นเรือน เจ้าพนักงานป่าไม้ช้านาญงาน 
หน่วยป้องกันรักษาป่าชลบุรี ๑ (บางละมุง) ร่วมกับนายถนอมศิลป์ สุขสัมพันธุ์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
ส้านักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี นายอ้าพล พัชรกุล หัวหน้าชุดปฏิบัติการ
พิเศษป่าไม้ ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ จังหวัดชลบุรี นางพิกุล โสภา ปลัดอ้าเภอสัตหีบ และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  ๖ นายปรัชญา สืบนุช นิติกรเทศบาลต้าบลเขตรอุดมศักดิ์  พร้อมด้วยทีมงาน
ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ จังหวัดชลบุรี สนธิก้าลังเข้าตรวจสอบพ้ืนที่
ภูเขา บริเวณเขาหมอน หมู่ที่ ๖ ต. สัตหีบ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี หลังจากมีผู้ร้องเรียนว่า มีคนน้ารถ
แบคโฮขึ้นไปแผ้วถางป่าบนภูเขาดังกล่าว ในซอยสุขุมวิท ๙๙ อยู่ติดกับบริษัท บ้านต้นกลเซอร์วิส จ้ากัด
จากการตรวจสอบพบว่า บริเวณดังกล่าวมีร่องรอยถูกแผ้วถางและท้าประโยชน์จริง จ้านวน ๒ จุด
ด้วยการใช้เครื่องจักรกลไถปรับพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ลักษณะค่อนข้างใหม่ โดยจุดแรก มีต้นไม้ลูกไม้
ขนาดเล็กที่ได้ท้าการเกลี่ยรวมกองไว้เพ่ือรอการสุมเผา มีแท้งคน์้้าคอนกรีต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒๐ 
ซม .  สู งประมาณ ๑๘๐ ซม .  ๒ ลู กตั้ งทิ้ ง ไ ว้  รอบๆ พ้ืนที่ มีหลั กคอนกรี ตปัก ไว้ เป็ น ระยะ
ขณะตรวจสอบไม่พบผู้หนึ่งผู้ใดในบริเวณดังกล่าว เนื้อที่ประมาณเกือบ ๒ ไร่ จุดที่สองต่อเนื่องกัน มีการ
แผ้วถางป่าบนพ้ืนที่ภูเขาเป็นบริเวณกว้าง มีการปลูกมะม่วง อายุ ๒ - ๓ ปี ปลูกน้อยหน่า และทับทิมได้
ไม่นาน คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเมื่อมองด้วยสายตาแล้ว
น่าจะเป็นการบุกรุกพ้ืนที่เขาค่อนข้างแน่นอน ในเบื้องต้นคณะเจ้าหน้าที่ท่ีตรวจสอบฯ พ้ืนที่ดังกล่าว ยังไม่
สามารถตรวจสอบได้ว่า พ้ืนที่ทั้งสองจุดมีหลักฐานทางที่ดินหรือไม่ จึงมีความเห็นให้ส้านักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ จังหวัดชลบุรี ประสาน และขอความร่วมมือส้านักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ 
ตรวจสอบหลักฐานทางที่ดินดังกล่าว เพ่ือจะได้ด้าเนินการต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถรู้ผลได้ภายใน ๑๕ 
วัน นับจากวันขอให้ตรวจสอบ

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/152190)
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ข่าวดี! สถานการณ์ปลาทไูทยเพิ่มขึ้น ฟื้นฟูช่วงโควิด

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยะ เทศแย้ม นายกสมาคมประมงพ้ืนบ้าน
จ. ประจวบคีรีขันธ์ เผยข้อมูลถึงสถานการณ์ปลาทูไทยในช่วงที่ผ่านมา ผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. โดย
ระบุข้อความว่า “ข่าวล่า มาไวครับ ชาวประมงหมู่บ้านทุ่งน้อยและหมู่บ้านใกล้เคียง จับปลาทูได้เยอะ
ขึ้นมาหลายวันติดต่อกันแล้ว ถามสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ชาวประมงตอบว่า (๑) เพราะไม่มีเรือมาปั่นไฟ 
(๒) เพราะโควิด-19 ท้าให้แรงงานอพยพกลับบ้าน และ (๓) เรือขนาดใหญ่ขาดคนงานท้าให้ปลาว่ายเข้ามา
ใกล้ฝั่งมากขึ้น ง่ายๆ แค่นี้ครับ ท้าให้ปลาทูเพ่ิมขึ้น เรือขนาดเล็กเข้าถึงทรัพยากร บอกแล้วที่เขายากจน
ไม่ใช่เพราะเรือเล็ก ถ้าเขามีโอกาสได้เข้าถึงทรัพยากรหรือทรัพยากรถึงมือ เขา เขาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ปลาทูจะกลับมา ถ้าเรือปั่นไฟอวนตาถี่หมดไป” ล่าสุด นายปิยะ ได้โพสต์ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตั้งแต่ปี ๕๘ 
เป็นต้นมา ไม่เคยมีเรือจับปลาทูด้วยอวนติดตาใน ๓ อ้าเภอของ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ออกเรือเพ่ือจับปลาทู
พร้อมกัน คือ อ. สามร้อยยอด อ. กุยบุรี อ. เมือง เดือนนี้ทั้งเดือน เรือสามอ้าเภอนี้กลับมาจับปลาทู
พร้อมๆ กัน ในพ้ืนที่ต่างอ้าเภอ หรือหน้าบ้านใครหน้าบ้านมัน หรืออาจจะมีมารวมกันบ้าง ผมก้าลังจะสื่อ
ให้เห็นว่า แนวโน้มปลาทู ปลาคู่คนไทยมานานแสนนาน มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเป็นล้าดับ และมีสิทธิ์กลับมา
อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง วันนี้เห็นผลเป็นรูปธรรม จับต้องได้ ได้ปลาจริง มีรอยยิ้มจริง มีความสุขถ้วนหน้า
“ผมเชื่อในการลงมือท้าโดยไม่หวังผลตอบแทน สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ดีใจที่มีส่วนร่วมให้มันเกิดขึ้น ท้าให้
ชุมชนโดยรวมมีรายได้เพ่ิมขึ้น พ่ีน้องประมงขนาดเล็กมีรายได้เพ่ิมขึ้น พ่ีน้องประมงขนาดกลางที่ใช้
เครื่องมือพ้ืนบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น ขอลงมือท้าต่อครับ เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทย สู่ความยั่งยืน
ของอาชีพประมง ส่งต่อความม่ันคงทางอาหาร สู่ความม่ันคงทางรายได้”

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/772294)
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ฝนแรกกระทบเมืองแพร่ น้ าป่าแรงพังทลายสูง

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ใกล้ค่้าของวันที่ ๑ พ.ค. จ. แพร่มีฝนตกหนักใน อ. เมือง 
สูงเม่น ลอง และเด่นชัย ส่งผลให้เกิดน้้าป่าไหลหลากอย่างรวดเร็ว มีลมกระโชกแรง จนต้นไม้หักโค่นขวางทาง
หลายแห่งที่ถนนสาย ๑๐๒๓ แพร่ - ลอง (ห้วยขมิ้น) ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อมือเหล็ก ๑ กม. ต้นไม้หักโค่นขวางทาง 
รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ ท้าให้รถติดยาวเกือบ ๒ กม. ร.ต.อ. ธนาเดช ดอกจือ รอง สว.สภ. สรอย อ. วังชิ้น 
จ. แพร่ ผู้ประสบเหตุได้ลงมือร่วมกับคนขับรถคันอ่ืนๆ ผู้ที่มีมีดมีเครื่องมือตัดกิ่งไม้ลงมาช่วยกันตัดไม้ออก เพ่ือ
เปิดช่องระบายรถไม่ ให้ติดยาว ใช้ เวลา ๓๐ นาที  จึ ง เปิดช่องทางรถวิ่ ง ได้  จากนั้น ได้มี เจ้ าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง เอาเลื่อยยนต์มาตัดท่อนต้นไม้ เคลื่อนย้ายไม้ออกจากถนน เปิดทางให้รถวิ่งได้
ตามปกติ นอกจากนี้ มีรายงานว่าฝนตกหนักใน อ. สูงเม่น น้้าระบายลงทุ่งนาและร่องน้้ามีปริมาณน้้ามาก บาง
แห่งระบายไม่ทันท่วมผิวจราจร 

นายชา วันติ ชาวไร่ในห้วยรากปืน หมู่ที่ ๑๐ ต. ห้วยไร่ อ. เด่นชัย จ. แพร่ เล่าว่า ทีลุ่่มน้้าแม่พวก
โดยเฉพาะบ้านห้วยลากปืนมีฝนตกหนัก น้้าป่าไหลออกจากสวนป่าไม้สักที่เป็นป่าไม้ปลูก หรือสวนป่าอย่าง
รุนแรง ส่วนป่าธรรมชาติยังไม่มีน้้าป่า มีการดูดซับน้้า ด้านที่เป็นป่าธรรมชาติจึงยังไม่มีน้้าป่าออก นอกจากน้้าป่า
ในป่าไม้สักจะกัดเซาะดินบนภูเขาแล้ว ยังท้าให้น้้าขุ่นข้นจนใช้ไม่ได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น้้าป่าในต้นฤดูส่วนใหญ่
มาจากป่าปลูกของทางราชการ เป็นไม้สักชนิดเดียว ปลูกเป็นแถวเป็นแนว มีไม้ชนิดเดียวที่ไมดู่ดซับน้้า ถ้ายังมีฝน
ตกลงมาอีก เกษตรกรจะเริ่มท้าการเกษตรกันแล้ว แตก่ารพังทลายของหน้าดินสูงมากในพ้ืนที่ จ. แพร่

ที่มา : ๗๗ ข่าวเด็ด
(https://www.77kaoded.com/news/mr-somroj-sumranchararat/1597606)


