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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๙

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน ๑  รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่ : จ. เชียงใหมม่ีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒ รายการ 

กรุงเทพฯ : “วราวุธ” เล็งปลดล็อคชงปลูกป่าในที่ดิน ส.ป.ก.
(ข้อมูล : ข่าวไทยพีบีเอส)

ตรัง : “เกาะลิบง” ใช้บทเรียน “มาเรียม” วาง “เขตอภัยทาน” อนุรักษ์พะยูน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : สมาชิกวุฒิสภาเข้าดูปัญหาภัยภัยแล้งกระทบทุเรียนชื่อดังคลองลอย
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)
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“วราวุธ” เล็งปลดล็อคชงปลูกป่าในที่ดิน ส.ป.ก.

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจคุยกับอธิบดีกรมป่าไม้ ระบุว่า ที่ผ่านมา 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แก้ไข พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยแก้ไขมาตรา 
๗ ที่ก้าหนดเกี่ยวกับไม้หวงห้ามที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท้าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดง
สิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่า ไม่เป็นไม้หวงห้าม 
สามารถปลูก และตัดขายได้ในอนาคตอย่างถูกกฎหมาย โดยปลดล็อคไม้หวงห้าม จ้านวน ๑๕๘ 
ชนิด เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้พะยูง เป็นต้น และไม้หายาก จ้านวน ๑๓ ชนิด เช่น กระเบา มะแข่น 
จันทน์หอม ตีนเป็ดแดง เป็นต้น นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า หลังจากที่
รัฐบาลปลดล็อคแก้ไขกฎหมาย จากไม้หวงห้ามเป็นไม้มีค่า ปัจจุบันประชาชนปลูกไม้มี ค่า
และลงทะเบียนกับกรมป่าไม้ไปแล้ว ๗๐,๘๗๔ คน เนื้อที่รวม ๑,๑๑๖,๒๐๐ ไร่ คิดเป็นต้นไม้มีค่า 
๒๒๓,๒๔๐,๐๐๐ ต้น 

ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เตรียมเสนอ ครม. ขอความเห็นชอบ ในการออกเป็นประกาศกระทรวงฯ ปลดล็อคพ้ืนที่ ส.ป.ก.
ซึ่งเป็นประเภทที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท้าประโยชน์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปลูกไม้
มีค่าได้ในที่ดิน ส.ป.ก. สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้ครัวเรือน นอกจากนี้ 
ยังช่วยให้มีรายได้ ช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกและลักลอบตัดไม้ และเป็นการช่วยเพ่ิมพ้ืนที่สี เขียว
สร้างความชุ่มชื้น ให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง คาดว่าจะมีคนสนใจปลูกไม้มีค่าเพ่ิมขึ้นไม่ต่้ากว่า
๑๐ ล้านไร่

(มีต่อ)



๔/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“วราวุธ” เล็งปลดล็อกชงปลูกป่าในที่ดิน ส.ป.ก. (ต่อ)

นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้พร้อมให้การสนับสนุน
ประชาชนที่ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ร่วมลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์  (E-Tree) 
ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ โดยประชาชนจะได้รับประโยชน์ในด้านการอ้านวยความสะดวกเรื่อง
การท้าไม้ และการเคลื่อนย้ายไม้ และในอนาคต ไม่จ้าเป็นต้องท้าเรื่องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่
อีกต่อไป

ที่มา : ข่าวไทยพีบเีอส
(https://news.thaipbs.or.th/content/292521)



๕/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“เกาะลิบง” ใช้บทเรียน “มาเรียม” วาง “เขตอภัยทาน” อนุรักษ์พะยูน

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง พลิกวิกฤติ
เป็นโอกาส ถอดบทเรียน “มาเรียม” จัดวางทุ่นไข่ปลายาว ๑ กิโลเมตร เนื้อที่กว่า ๒,๐๐๐ ไร่ บริเวณ
แหลมจุโหย ต. เกาะลิบง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งหญ้าทะเลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังพบว่า
มีฝูงพะยูนอาศัยมากที่สุดในประเทศด้วย จึงได้ก้าหนด “เขตอภัยทาน” เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้้า และที่
อยู่อาศัยของสัตว์น้้าหายาก “สิ่งที่คาดหวังคืออยากให้ตรงนี้เป็นเขตที่เหล่าสัตว์น้้าได้อยู่อย่างสงบจริงๆ 
ทางเจ้าหน้าที่ได้ท้าความเข้าใจกับพ่ีน้องชาวเกาะลิบงเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยที่ให้มีเขตอภัยทาน
ขึ้น” เป็นค้ากล่าวของ นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ภายหลังน้า
เจ้าหน้าที่ร่วมกับตัวแทนประมงพื้นบ้าน และชาวบ้านเกาะลิบงร่วมกันวางทุ่นไข่ปลาบริเวณแหลมจุโหย 
หมู่ที่ ๑ ต. เกาะลิบง เป้าหมายเพ่ือก้าหนดพ้ืนที่คุ้มครองแหล่งหญ้าทะเล พะยูน รวมถึงเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์ทะเลหายาก ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการท้าประมง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางทะเล
พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการคุ้มครองพ้ืนที่ให้เข้มข้นอย่างเป็นระบบและครอบคลุม เพ่ือความยั่งยืนของ
ทรัพยากรชายฝั่ง และสัตว์ทะเลหายาก ประเภทเต่าทะเล โลมา และพะยูน “เป็นการร่วมมือกับพ่ีน้อง
ชาวเกาะลิบง เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ก้าหนดเป็นเขตอภัยทาน ห้ามล่าหรือท้าการประมง ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งที่พะยูนอยู่กันเป็นกลุ่ม 
๒๐ - ๓๐ ตัว จึงต้องสงวนที่ตรงนี้พิเศษ” นายชัยพฤกษ์ กล่าวย้้า

(มีต่อ)
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“เกาะลิบง” ใช้บทเรียน “มาเรียม” วาง “เขตอภัยทาน” อนุรักษพ์ะยูน (ต่อ)

นายชัยพฤกษ์ กล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้มีการใช้โดรนบินส้ารวจก็พบฝูงพะยูนประมาณ ๑๐ - ๒๐ ตัว 
กระจายตัวแบบเดี่ยวและเป็นคู่ บริเวณอ่าวทุ่งจีน หน้าเขาบาตูปูเต๊ะ ตั้งแต่ต้นปีเจ้าหน้าที่พบเจอพะยูนคู่
แม่ลูกทั้งหมด ๑๕ คู่ เพ่ิมมากกว่าปี ๖๒ จะเห็นได้ว่าสถิติการเพ่ิมประชากรของพะยูนมีมากขึ้นเรื่อยๆ 
ในขณะนี้ จากข้อมูลมีประชากรพะยูนรวมแล้วไม่ต่้ากว่า ๒๕๐ ตัว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานการณ์ไวรัส
โควิด-19 ท้าให้ธรรมชาติสงบขึ้น มีเวลาพักฟ้ืนฟู เพราะกิจกรรมของมนุษย์น้อยลง ท้าให้สัตว์ทะเลหายาก
ต่างๆ มีความสงบ ภัยคุกคามน้อยลง พะยูน เต่าทะเล และปลาโลมา ช่วงนี้จะพบบ่อยขึ้น ส่วนแหล่งหญ้า
ทะเลที่มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ไร่ ตอนนี้ทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงได้วางทุ่นไข่ปลาไปแล้ว
๔๐ - ๕๐ ลูก ตั้งแต่บริเวณทุ่งจีน หาดมดตะนอย หน้าแหลมจุโหย รวมทั้งหมด ๗,๐๐๐ ไร่

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/south/1845084)
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จ. เชียงใหม่มีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่  ๑๖ พ .ค . ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ส่งสารถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน AIRCMI ว่า คุณภาพอากาศ
ในพ้ืนที่ อ. เมืองเชียงใหม่ วันนี้ (๑๖ พ.ค. ๖๓) ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ที่ ๒ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก รวมทั้งอ้าเภอต่างๆ มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์
ดีมากถึงดีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้มีการแนะน้าประชาชนและเกษตรกร ถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ โดยการ
น้าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาท้าเป็นปุ๋ยหมักที่สามารถน้าไปต่อยอดทางการเกษตร ลดรายจ่าย
การใช้ปุ๋ยเคมี และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านควบคู่กันไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส้าหรับพ้ืนที่
ทีจ่้าเป็นต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยวิธีการเผา รวมถึงการส่งเสริมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วย
วิธีการที่เหมาะสมในเชิงพ้ืนที่ โดยการก้าจัดวัชพืช และลดจ้านวนการเกิดเชื้อเพลิง เพ่ือลดปัญหา
การเผาที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ โดยขอให้ใช้วิธีการเผา เป็นวิธีการสุดท้ายในการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิง

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200516112944217)
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สมาชิกวุฒิสภาเข้าดูปัญหาภัยแล้งกระทบทุเรียนชื่อดังคลองลอย

เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระ รุ่งเรือง กรรมาธิการการเกษตรและ
สหกรณ์ และสมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนันทปรีชา ค้าทอง ประธานเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ได้เดินทางเข้าดูพ้ืนที่ อ่าง
เก็บน้้าโป่งสามสิบ ต. ทองมงคล อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ท้าให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน นายจ้าลอง ดีทองอ่อน ตัวแทนชุมชน ต. ทองมงคล กล่าวว่า อ่างเก็บน้้าโป่งสามสิบ
มีความจุน้้าประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งกว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา ได้เกิดตะกอนสะสม ขณะนี้
สามารถกักเก็บน้้าได้เพียงประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ที่ผ่านมา กรมชลประทานน้า
งบประมาณมาด้าเนินการหลายสิบล้านบาท แต่ไม่คุ้มค่า เพราะสภาพก้นอ่างเก็บน้้ายังตื้นเขิน
เหมือนเดิม อีกทั้งมักเข้าด้าเนินการในช่วงหน้าฝน ท้าให้เกิดปัญหาในการท้างาน จึง ขอให้
กรมชลประทานเข้าด้าเนินการขุดลอก โดยอยากให้มาคุยกับชาวบ้านก่อนด้าเนินการ เพ่ือให้ตรงกับ
ความต้องการของชาวบ้าน หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่บ้านคลองลอย หมู่ที่ ๘ ต. ร่อนทอง 
อ. บางสะพาน นายสมมิตร คงสังข์ เกษตรกรบ้านคลองลอย บ้านเลขที่  ๔๓/๑๖ หมู่ที่  ๘ 
ต. ร่อนทอง ได้น้าคณะเข้าดูสภาพอ่างเก็บน้้าคลองลอย ที่ก้าลังประสบปัญหาภัยแล้งหนักที่สุด
ในรอบ ๒๐ ปี อ่างเก็บน้้าคลองลอย และพ้ืนที่แหล่งน้้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แห้งทั้งหมด ท้าให้
เกษตรกรชาวสวนทุเรียนคลองลอยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ทุเรียนปีนี้มีผลเล็ก เกิดปัญหา
มาจากภัยแล้ง ผลผลิตที่เคยมีปีละกว่า ๓ พันตัน เชื่อว่าจะได้ผลผลิตไม่ถึง ๒ พันตัน

(มีต่อ)



๙/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สมาชิกวุฒิสภาเข้าดูปัญหาภัยแล้งกระทบทุเรียนชื่อดังคลองลอย (ต่อ)

นายนันทปรีชา ค้าทอง ประธานเครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า 
การก้าหนดการแก้ปัญหาภัยแล้ง จะต้องบอกให้ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่รับทราบด้วยถึงวิธีการท้า 
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม เพราะไม่มีใครรู้ดีไปกว่าประชาชนในพ้ืนที่ งบประมาณที่ลงมาจะได้พัฒนา
ได้ตรงกับความต้องการของประชาชน

นายวีระ รุ่งเรือง กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า จากที่ได้
เดินทางไปดูพ้ืนที่ภัยแล้งในพ้ืนที่ อ. บางสะพาน พบว่า เป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งจะน้าปัญหาเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการชุดใหญ่ภาคกลาง เพ่ือพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_676189)


