
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชมุชนและพ้ืนที่สีเขยีว  ๑  รายการ

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

เพชรบุรี : “ที่ปรึกษา รมว.ทส.” น าปลูกป่าชายเลนเพชรบุรี “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” หนุนแจกพันธุ์กล้าฟรี ๒๔ จังหวัดชายฝ่ัง
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

กระบี่ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพพีี อวดภาพฉลามหูด าโผล่ว่ายน้ า อ่าวมาหยา 
- เกาะไม้ไผ่ - เกาะปอดะ ชี้ธรรมชาติสมบูรณ์ขึ้น (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

เชียงใหม่ : “พายุฤดรู้อน” ถล่มเชียงใหม่ “บ้านเรือน – พ้ืนที่เกษตร” อ่วม
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

ตาก : ทหารจับไม้ซุงมโหฬารกว่า ๑๐๐ ท่อน ตะลึง พบกองไม้ใหญ่มาก
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“ที่ปรึกษา รมว.ทส.” น าปลูกป่าชายเลนเพชรบุรี “วันป่าชายเลนแห่งชาต”ิ หนุนแจกพันธุ์กล้าฟรี
๒๔ จังหวัดชายฝั่ง

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชาย
เลนแห่งชาติ ปี ๖๓ ณ ท้องที่หมู่ ๔ ต. ปากทะเล อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี โดยมีนายวิชัย มณีเนตร 
ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๓ ให้การต้อนรับ โดยวันป่าชายเลนแห่งชาติ 
เป็นวันส้าคัญทางสิ่งแวดล้อมใหม่ เสนอโดยคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ และเพ่ิงได้รับความเห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มี.ค. ๖๓ 
ที่ผ่านมา ให้ทุกวันที่ ๑๐ พ.ค. ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. 
๓๔ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรง
มีพระราชด้ารัสที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก ความว่า “...ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ
ของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและอ่าวไทย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนของไทยเราก้าลังถูกบุกรุก และถูกท้าลายลงไป
โดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ป่าชายเลนที่แปลกขยายพันธุ์ค่อนข้าง
ยาก เพราะต้องอาศัยระบบน้้าขึ้นลงในการเติบโตด้วย จึงขอให้ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป่าไม้ กรม
ประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกันหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์
โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไป...” การประกาศให้มีวันป่าชายเลนแห่งชาติ เป็นการก้าหนดวัน
ในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมร้าลึก และซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมทั้งร่วมกันสืบสาน
พระราชปณิธานในการปกป้อง ดูแลรักษาและปลูกฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์
ตลอดไป

(มีต่อ)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“ที่ปรึกษา รมว.ทส.” น าปลูกป่าชายเลนเพชรบุรี “วันป่าชายเลนแห่งชาต”ิ หนุนแจกพันธุ์กล้าฟรี
๒๔ จังหวัดชายฝั่ง (ต่อ)

ส้าหรับประเทศไทยเคยมีเนื้อที่ป่าชายเลนลดเหลือน้อยที่สุดในปี ๓๙ เพียง ๑ .๐๕ ล้านไร่ 
ทั่วประเทศ หลังจากนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าเนินการฟื้นฟูขยายพ้ืนที่ป่าชายเลน
ตลอดมา จนปัจจุบันประเทศไทยมีป่าชายเลนทั้งหมด ๒.๘๖ ล้านไร่ เป็นป่าชายเลนคงสภาพสมบูรณ์ ๑.๕๓ 
ล้านไร่ ส่วนที่เหลือได้เป็นป่าเสื่อมโทรม จ้านวน ๑.๓๓ ล้านไร่ ที่ต้องได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

นายยุทธพล กล่าวว่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงของประเทศ เปรียบเสมือนทุนทางธรรมชาติที่เอ้ือประโยชน์ต่อคนในชาติมาโดยตลอด จึงมี
ความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่พ่ีน้องประชาชนทุกภาคส่วน จะต้องตระหนักและให้ความส้าคัญ และมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู กิจกรรมในวันนี้เป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ ที่ชาวเพชรบุรี มาร่วมกันปลูกป่าชาย เลน ๗๑๐ ต้น
แต่อยากให้พ่ีน้องประชาชนจังหวัดอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ ๒๔ จังหวัดชายฝั่งทะเล ช่วยกันฟ้ืนฟูดูแลป่าชายเลน
ในจังหวัดของท่านด้วย โดยใครที่ต้องการร่วมปลูกป่าชายเลนกับพวกเราชาวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สามารถติดต่อขอรับพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน ได้ที่ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนใกล้บ้านท่าน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/491850)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“พายุฤดูร้อน” ถล่มเชียงใหม่ “บ้านเรือน – พื้นที่เกษตร” อ่วม

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ. เชียงใหม่ ไดเ้ผชิญกับพายุฤดูร้อน ที่พัดถล่มหลายพ้ืนที่ 
ส่งผลท้าให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะที่บริเวณ อ. ดอยหล่อ พบว่า พายุฤดูร้อน
ที่พัดถล่มได้ส่งผลท้าให้อาคารบ้านเรือน และพ้ืนที่เกษตร โดยเฉพาะต้นล้าไยที่ก้าลังให้ผลผลิตของชาวบ้าน 
รวมทั้งโรงอบล้าไย ในพ้ืนที่ทั้ง ๔ ต้าบลของ อ. ดอยหล่อ ได้รับความเสียหาย นับเป็นวาตภัยที่รุนแรงมาก
ครั้งหนึ่งในรอบ ๕๐ ปี ที่เกิดขึ้นใน อ. ดอยหล่อ ทั้งนี้ ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลดอยหล่อ ได้แจ้งให้ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยมาลงชื่อ และรายละเอียดความ
เสียหายไว้ เพ่ือรายงานให้อ้าเภอทราบ โดยในเบื้องต้นได้ให้ความช่วยเหลือ จัดกระเบื้องมุง หลังคา
เพ่ือทดแทนส่วนที่ถูกพายุท้าลาย และส้าหรับบ้านเรือนที่มีความเสียหายมาก ประมาณ ๕ - ๖ หลังคาเรือน 
ได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/773640)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี อวดภาพฉลามหูด าโผล่ว่ายน้ า อ่าวมาหยา - เกาะไม้ไผ่ - เกาะปอดะ 
ชีธ้รรมชาติสมบูรณ์ขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา –
หมู่เกาะพีพี” เผยวิดีโอฉลามหูด้าถึง ๓ วิดีโอคลิป พร้อมระบุว่า “โชว์ครีบงามๆ ฉลามหูด้า พบวันนี้
(๑๐ พ.ค.) เวลา ๐๗.๓๐ น. บริเวณเกาะไม้ไผ่ ประมาณ ๒๐ ตัว ขณะที่อ่าวมาหยา วันนี้เช่นกัน
พบฉลามหูด้าก็ออกมาว่ายโชว์ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว และยังมาแหวกว่ายเล่นน้้าที่เกาะปอดะซึ่งอยู่ใกล้
ชายฝั่ง เพียงเพราะทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น จากสถานการณ์
โควิด-19” ทั้งนี้ ฉลามหูด้า หรือฉลามครีบด้า (Blacktip Shark) มีลักษณะนิสัยที่ไม่ดุร้ายเมื่อเทียบ
กับปลาฉลามชนิดอ่ืนๆ นิยมอยู่รวมเป็นฝูงบริเวณใกล้ชายฝั่ง กินปลา และสัตว์น้้าขนาดเล็ก โดยพบ
บ่อยข้ึนหลังจากการปิดอ่าวมาหยาเพื่อท้าการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000048684)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทหารจับไม้ซุงมโหฬารกว่า ๑๐๐ ท่อน ตะลึง พบกองไม้ใหญ่มาก

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารชุดเคลื่อนที่เร็วหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารราบที่ ๔ แม่สอด น้าก้าลังพลเข้าท้าการตรวจยึดไม้ซุงนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้สัก ไม้ยาง 
ไม้แดง จ้านวนกว่า ๑๐๐ ท่อน และบริเวณอาคารไม้แปรรูปอีกจ้านวน ๕๐ แผ่น ไม้ขนาดใหญ่
หน้ากว้าง ๕๐ - ๖๐ นิ้ว อีก ๕ แผ่น บริเวณบ้านปากห้วยแม่ปะ หมู่ที่ ๕ อ. แม่สอด จ. ตาก หลังจาก
การข่าวของหน่วยสืบทราบว่ามีคนมีสีเป็นเจ้าของ ซี่งนับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่ง เข้าท้าการตัดไม้
ในพ้ืนที่ป่าชุมชนจ้านวนมาก จนชาวบ้านหวาดกลัว ไม่มีใครกล้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย จนมีการแจ้งข่าวสาร
ให้กับเจ้าหน้าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ แม่สอด มาด้าเนินการจับกุม จากการตรวจสอบพ้ืนที่
ดังกล่าว บริเวณรอบๆ มีความกว้างเกือบ ๑๐๐ - ๑๕๐ เมตร มีแต่กองไม้ซุงยาว ๓ - ๕ เมตร
ต่างขนาดกัน มีจ้านวนมากกว่า ๑๐๐ ท่อน มีมากยิ่งกว่าปางไม้ซุงในอดีต มีการตั้งโรงเลื่อยพร้อม
เครื่องยนต์แปรรูปไม้มานาน กลางหมู่บ้านชนิดไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และน้าไม้บางส่วนน้าไปท้า
เป็นบ้านเก็บไม้รอการจ้าหน่ายให้กับร้านขายไม้เก่าในแม่สอด ต่อมาได้มีการประสานเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ ตาก ๒ เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าแม่สอด เข้ามาร่วมด้าเนินการจับกุม ควบคุมตัวนายมอ
อายุ ๖๒ ปี ผู้กว้างขวางในหมู่บ้านปากห้วยแม่ปะ พร้อมประสานงานน้ารถคีบไม้ซุง ล้าเลียงตรวจยึด
ของกลางทั้งหมด ไปยังส้านักงานป่าไม้ ตาก ๒ ส่วนนายมอนั้น เจ้าหน้าที่เตรียมให้ไปสอบปากค้าเพื่อ
ลงบันทึกประจ้าวันด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นายมอให้ข้อมูลว่า ไม้ดังกล่าวเป็นของตนส่วนหนึ่ง และเป็นของเจ้าหน้าที่ปกครองรายหนึ่ง
ไมจ้้านวนมากไปตัดมาจากป่าชุมชนแล้วลากใส่รถบรรทุกมาลงเพ่ือท้าการแปรรูปขาย และมีอีกจ้านวน
นับสิบท่อนที่ตัดแล้วยังไม่ได้ชักลากออกมา โดยนายมอ ก็ไม่กล้าพูดอะไรเนื่องจากเกรงอิทธิพลของคน
มีสีรายนี้

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/154058)


