
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑ รายการ 
นราธิวาส : จ. นราธิวาสไฟไหม้พรุบาเจาะลามแล้วกว่า ๑๐๐ ไร่
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

ระยอง : เศร้า โลมาปากขวดเกยต้ืนหาดระยองสิ้นใจตาย
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

กาญจนบุรี : กรมอุทยานฯ เนรมิตแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมเขื่อนวชริาลงกรณ 
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เศร้า โลมาปากขวดเกยตื้นหาดระยองสิ้นใจตาย

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเทพ เจือละออง ผอ. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทภูผาธารา ว่าพบโลมาเกยตื้นบริเวณ
ชายหาดของบริษัทภูผาธารา จึงเดินทางมาตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ ในบริเวณดังกล่าวพบโลมาปากขวด 
อายุประมาณ ๓ – ๕ ปี น้้าหนักประมาณ ๖๐ กก. ความยาวประมาณ ๒ ม. ยังมีชีวิตอยู่ เจ้าหน้าที่จึงช่วยเหลือ 
และน้ากลับลงทะเลหลายครั้ง แต่ก็ว่ายกลับมายังฝั่งตามเดิม จากนั้นทีมสัตวแพทย์ได้มาตรวจดูพบว่า โลมา
มีอาการเหนื่อยอ่อน จึงเตรียมเคลื่อนย้ายไปพักรักษาที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อ่าวมะขามป้อม 
ต. กร่้า อ. แกลง จ. ระยอง สุดท้ายโลมาตายขณะที่รอการขนย้าย

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/east/1850328)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/east/1850328&psig=AOvVaw1lyJNkKn21i5rkrHwhFYSs&ust=1590199535514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCLqMWxxukCFQAAAAAdAAAAABAD


๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. นราธิวาสไฟไหม้พรุบาเจาะลามแล้วกว่า ๑๐๐ ไร่

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึง
สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ เขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ ต . ลุโบะบือซา อ. ยี่งอ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พ.ค. 
ที่ผ่านมาว่า เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเร่งสกัดไฟไหม้ป่าพรุอย่างต่อเนื่อง โดยระดมเครื่องสูบน้้าจาก
กรมชลประทาน และเครื่องสูบน้้าระยะไกลของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๒ สงขลา 
มาด้าเนินการจ้านวน ๔ จุด เพ่ือผันน้้าเข้าพ้ืนที่ป่าพรุ ให้ระดับน้้ามีเพียงพอต่อการรักษาพ้ืนที่ป่าพรุไว้ได้ 
จากการลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์คาดว่า พ้ืนที่ป่าพรุเสียหายแล้วกว่า ๑๐๐ ไร่ ซึ่งการเข้าดับไฟค่อนข้างยาก 
ทางจังหวัดจึงประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือขอฝนหลวงมาช่วยอีกทาง

จ. นราธิวาสมีพ้ืนที่ป่าพรุส้าคัญ ๒ จุด คือ (๑) ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร หรือป่าพรุ
โต๊ะแดง ครอบคลุม ๓ อ้าเภอ คือ อ. ตากใบ สุไหงโกลก และสุไหงปาดี (๒) ป่าพรุบาเจาะ เขตนิคมสหกรณ์
บาเจาะ ครอบคลุม ๓ อ้าเภอ ได้แก่ อ. เมืองนราธิวาส ยี่งอ และบาเจาะ ซึ่งพ้ืนที่ป่าพรุบาเจาะมีพ้ืนที่ประมาณ 
๙๐,๐๐๐ ไร่ เป็นป่าสงวน ๕,๐๐๐ ไร่ ขุดคูคลองกันไว้โดยรอบ และช่วงเดือน มี.ค. ของทุกปี เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง 
ซึ่งมีการผันน้้าจากคลองยะกังเข้าพื้นที่ป่าพรุของโครงการชลประทานนราธิวาส ส้านักชลประทานที่ ๑๗ 
แต่มีคันดินกั้นอยู่ โดยรอบ ท้าให้น้้าไม่สามารถไหลเข้าสู่พื้นที่ป่าสงวนป่าพรุบาเจาะ ผู้ว่าฯ นราธิวาส
ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้เข้าไปในพ้ืนที่ป่าสงวนป่าพรุบาเจาะ เขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ โดยเฉพาะช่วงฤดู
แล้ง หากมีการจุดไฟหรือเผาวัชพืชจะถูกด้าเนินคดีทางกฏหมาย

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5ec76df0e3f8e40aef43f693)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมอุทยานฯ เนรมิตแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมเข่ือนวชิราลงกรณ

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ จ้านงสิริศักดิ์ ผู้ อ้านวยการส้านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รณรงค์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ ๑ ต้น กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน”
สืบสานสู่  ๑๐๐ ล้านต้น เพ่ือด้าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) 
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี เตรียมจัดพิธีปลูกป่าในโครงการ และกิจกรรมดังกล่าวขึ้น 
ในวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓ ที่บริเวณริมทะเลสาบอ่างเก็บน้้าเขื่อนวชิราลงกรณ ท้องที่บ้านลิเจีย ต. ปรังเผล 
อ. สังขละบุรี บนเนื้อที่ ๑๙๗ ไร่ โดยพ้ืนที่ทั้ง ๑๙๗ ไร่ ตั้งอยู่บนท้าเลที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง 
ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมตรวจยึดคืนมาจากกลุ่มนายทุนที่เป็นเจ้าสัวระดับพันล้าน และด้าเนินคดี
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ใช้มาตรการทางปกครองกฎหมายใหม่ ติดประกาศค้าสั่งยึดคืนที่ดิน
ดังกล่าวกลับคืนมาเป็นสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา ๓๕ (๑) พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อครบ
ก้าหนดเวลาตามที่ประกาศค้าสั่งยึดคืน ปรากฏว่าไม่มีบุคคลใดมาโต้แย้งสิทธิในที่ดิน จึงถือว่าคดี ปกครอง
ในเรื่องสิทธิถึงที่สุดแล้ว

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมอุทยานฯ เนรมิตแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมเขื่อนวชิราลงกรณ (ต่อ) 

ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) อุทยานแห่งชาติเขาแหลมน้าพ้ืนที่มาปลูกป่าตามโครงการ
และกิจกรรมข้างต้น โดยการปลูกไม้ป่าให้ดอกเพ่ือความสวยงาม เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นอินทนิลน้้า ต้นตะแบก 
ต้นเสลา รวมทั้งเตรียมปลูกไม้ป่ากินได้ ให้เป็นแหล่งสมุนไพรที่ประชาชนในพ้ืนที่จะได้รับประโยชน์ เช่น 
ต้นสมอไทย ต้นมะขามป้อม และนอกจากที่กล่าวมาแล้ว กรมอุทยานฯ ยังเตรียมปลูกไม้ป่า เศรษฐกิจ
ให้เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร เช่น ต้นประดู่ ต้นแดง ต้นมะค่าโมง เป็นต้น 

นายนิพนธ์ จ้านงสิริศักดิ์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ขณะเดียวกัน
กรมอุทยานฯ จะเนรมิตพ้ืนที่ทั้ง ๑๙๗ ไร่ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสถานที่ส้าหรับกางเต็นท์ 
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงาม ได้ชมทั้งสายน้้า สายหมอก นอนชมดวงจันทร์ และดวงดาว
ยามค่้าคืนที่เกาะกลางน้้าท่ามกลางธรรมชาติริมเขื่อนวชิราลงกรณใน จ. กาญจนบุรี โดยกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตั้งชื่อที่ดินแห่งใหม่นี้ว่า “เกาะสวรรค์ ริมเข่ือนวชิราลงกรณ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม”

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000053322)


