
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สงขลา : นกตะกรุมสวนสัตว์สงขลาออกไขใ่นรอบ ๒๒ ปี
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

กทม. : รมว.ทส. จ่อชง ครม. ปลดล็อกที่ดิน ส.ป.ก. ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ระยอง : ทส. ดึงป่าชายเลนระยองจัดงาน “วันป่าชายเลนแห่งชาติ”
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รมว.ทส. จ่อชง ครม. ปลดล็อกที่ดิน ส.ป.ก. ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า 
หลังจากที่รัฐบาลปลดล็อกแก้ไขกฎหมายจากไม้หวงห้ามเป็นไม้มีค่า ปัจจุบันประชาชนปลูกไม้มีค่า
และลงทะเบียนกับกรมป่าไม้ไปแล้ว ๗๐,๘๗๔ ราย เนื้อที่รวม ๑,๑๑๖,๒๐๐ ไร่ คิดเป็นต้นไม้
มีค่าประมาณ ๒๒๓,๒๔๐,๐๐๐ ต้น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(นายวราวุธ ศิลปอาชา) เตรียมเสนอ ครม. ขอความเห็นชอบในการออกเป็นประกาศกระทรวงฯ 
ปลดล็อกพ้ืนที่ ส.ป.ก. ซึ่งเป็นประเภทที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท้าประโยชน์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถปลูกไม้มีค่าได้ในที่ดิน ส.ป.ก. เพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้
ให้ครัวเรือน นอกจากนี้ ไม้ที่ปลูกสามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้้าประกัน เป็นการปลูกป่าสร้างรายได้และ
เป็นมรดกให้แก่ครอบครัวในอนาคตได้อีกด้วย ท้าให้ประชาชนมีรายได้ ช่วยแก้ปัญหาการบุกรุก และ
ลักลอบตัดไม้ เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง ซึ่งคาดว่า จะมี
คนสนใจปลูกไม้มีค่าเพ่ิมขึ้นไม่ต่้ากว่า ๑๐ ล้านไร่ ในอนาคตประเทศไทยจะมีเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล
จากไมม้ีค่า

นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้กล่าวว่า กรมป่าไม้พร้อมให้การสนับสนุนประชาชน
ที่ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ร่วมลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ (E-Tree) ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ 
เพ่ือส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการค้าไม้เศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยประชาชนจะได้รับ
ประโยชน์ในด้านการอ้านวยความสะดวกเรื่องการท้าไม้และการเคลื่อนย้ายไม้ และในอนาคต
ไม่จ้าเป็นต้องท้าเรื่องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่อีกต่อไป เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ 
และการบริหารจัดการด้านการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทางด้านป่าไม้ของประเทศ
ต่อไป

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/politic/1839258)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/politic/1839258&psig=AOvVaw2sYfCj59mzkiPYJdp7iTKU&ust=1589002233136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCO3Z7Fo-kCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/politic/1839258&psig=AOvVaw2sYfCj59mzkiPYJdp7iTKU&ust=1589002233136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCO3Z7Fo-kCFQAAAAAdAAAAABAD


๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

นกตะกรุมสวนสัตว์สงขลาออกไข่ในรอบ ๒๒ ปี

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนสัตว์สงขลาต้องปิดชั่วคราว หลังจากที่เกิด
วิกฤตโควิด-19 แต่ปรากฏว่า สวนสัตว์สงขลาประสบความส้าเร็จในการขยายพันธุ์นกตะกรุมได้
เป็นครั้งแรกในรอบ ๒๒ ปี นับตั้งแต่ปี ๔๑ ที่รับมาจากสวนสัตว์ดุสิต และทางสวนสัตว์สงขลา
เป็นสวนสัตว์แห่งที่  ๒ ขององค์การสวนสัตว์  ขณะนี้ลูกนกตะกรุมอายุ  ๒ เดือนกว่าแล้ ว
ดร. เฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อ้านวยการสวนสัตว์สงขลา เปิดเผยว่า ช่วงที่สวนสัตว์ปิด นกตะกรุม
ที่เลี้ยงไว้ ๒ ตัว วางไข่ออกมา ๒ ฟองจนกระทั่งฟักออกจากไข่ และเมื่อนกอายุ ๑๐ กว่าวัน ก็แยกลูก
นกออกมาจากพ่อแม่ เพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกนกพลัดตกจากรัง ขณะนี้ผ่านมา ๒ เดือน ลูกนกตะกรุม ๒ 
ตัว ซึ่งยังไม่ทราบเพศ ก้าลังเจริญเติบโต เจ้าหน้าที่เริ่มป้อนอาหารและฝึกให้ลูกนกกินอาหาร เอง 
พร้อมฝึกให้เดินและลงแช่น้้า หลังจากนี้ก็จะเริ่มให้หัดบิน และเมื่อแข็งแรงดีแล้ว จะปล่อยเข้าสู่ ส่วน
แสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมพร้อมศึกษาพฤติกรรมต่อไป

นกตะกรุม เป็นนกน้้าขนาดใหญ่ที่ ใกล้สูญพันธุ์จ้าเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นตัวแปร
ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ นกตะกรุมมีรูปร่างคล้ายคลึงกับนกตะกราม แต่มีขนาด
เล็กกว่า และไม่มีถุงใต้คอ ขณะยืนมีความสูงบนหัวประมาณ ๑๑๐ – ๑๒๐ ซม. ความกว้างของปีก
ทั้งสองข้างประมาณ ๒๑๐ ซม. ล้าตัวด้านบนสีด้าเหลือบเป็นมัน ใต้ท้องสีขาว มีจุดเด่น คือ ส่วนหัว
และล้าคอเป็นหนังสีเหลืองแกมแดง มีขนเป็นเส้นๆ ขึ้นกระจายอยู่ห่างๆ นกตะกรุม เป็นนกที่หากิน
สัตว์เล็กๆ ตามแหล่งน้้าเป็นอาหาร เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา มีพฤติกรรมท้ารังบนยอดไม้ สูงตาม
ป่าชายเลนหรือป่าริมน้้าร่วมกับนกตะกรามและนกกระทุง วางไข่ครั้งละ ๓ – ๔ ฟอง ในช่วงปลายปี 
คือ เดือน พ.ย. – ธ.ค.

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_ 668320)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. ดึงป่าชายเลนระยองจัดงาน “วันป่าชายเลนแห่งชาติ”

เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช้พ้ืนที่ป่าชายเลน
ต. ประแส อ. แกลง จ. ระยอง เป็นพ้ืนที่น้าร่องจัดงาน “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” ที่ถูกประกาศขึ้น
เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ตรงกับวันที่ ๑๐ พ.ค. ของทุกปี ถือเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จ
พระชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ ๙
มีพระราชด้ารัสเก่ียวกับป่าชายเลน เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และปกป้องรักษาผืนป่าชายเลนของประเทศ
ไม่ให้ถูกท้าลาย หรือถูกบุกรุก หรือถูกใช้ประโยชน์อย่างไร้ขีดจ้ากัด โดยไม่มีการควบคุมการใช้
ทรัพยากรป่าชายเลน ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกับภาครัฐปกป้องรักษา ถึงจะ
ส้าเร็จได้ และพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มาใช้ ควบคู่กับกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเห็นความส้าคัญของระบบนิเวศป่าชายเลน หากละเลย 
การอนุรักษ์ ผืนป่าชายเลนจะเสื่อมโทรม และลดจ้านวนลง จนไม่อาจฟื้นคืนกลับสู่สมดุลธรรมชาติได้

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200508121626368)


