
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

มุกดาหาร : ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งลงตรวจสอบน  าเสีย
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

เชียงใหม่ : รมว.ทส. ก าชับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

สุราษฎร์ธานี : น่ารัก! ลูกค่างแว่นฝาแฝดหมู่เกาะอ่างทอง จ. สุราษฎร์ธานี
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

เชียงใหม่ : พิษไฟป่า! ท าให้สูญเสียสัตว์ป่าจ านวนมาก 
(ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น่ารัก! ลูกค่างแว่นฝาแฝดหมู่เกาะอ่างทอง จ. สรุาษฎร์ธานี

เมื่อวันที่  ๙ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยะ หนูนิล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่า หลังจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์ พืช ประกาศปิดอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค . ๖๓ เนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) พบฝูงครอบครัวค่างแว่นออกจากป่ามาเล่นที่
สนามหญ้าหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และในฝูงค่างแว่น พบแม่ค่างแว่นพาลูกค่างแว่นฝาแฝด
ขนสีเหลืองทองออกมาด้วย ซึ่งเป็นที่แปลกตา เนื่องจากตนมาอยู่ที่นี่เกือบ ๓ ปี ไม่เคยเจอค่างแว่น
ลูกแฝดแบบนี้มาก่อน ลูกค่างแว่นแฝดคู่นี้มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน เพราะหลังจากนี้จะเปลี่ยนสีขน
เหมือนกับแม่ ช่วงปิดเกาะท าให้ไม่มีนักท่องเที่ยว ถือเป็นโอกาสอนุรักษ์เพ่ือให้ธรรมชาติได้กลับมาฟ้ืน
ตัวอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีฝูงนกแก๊ก ที่อยู่ในตระกูลนกเงือกที่เล็กที่สุดออกมาหากิน บางช่วงพบ
โลมาว่ายน้ าบริเวณหน้าเกาะ 

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า ถือเป็นข่าวดีที่พบลูกค่างแว่น
ฝาแฝด ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียนล าดับที่ ๔๖ 
ในภูมิภาคอาเซียน และถือเป็นมรดกอาเซียนในล าดับที่ ๖ ของประเทศไทย เนื่องจากมีความสมบูรณ์
ทางนิเวศทั้งบนเกาะ และทะเลรอบเกาะ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานทางทะเล
ที่มีชื่อเสียงของ จ. สุราษฎร์ธานี

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net. /viewtna/5e8ea703e3f8e40af4435df0)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รมว.ทส. ก าชับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและ
หมอกควัน ณ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก จ. เชียงใหม่ ภาพรวม
สามารถควบคุมไฟป่าบริเวณพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย ได้ทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงการดับ
ตอไม้ที่ติดไฟให้มอดสนิท ป้องกันการปะทุของไฟขึ้นมาอีก โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติร่วมกับ
เจ้าหน้าที่จากสถานีไฟป่า และชุมชนในพ้ืนที่ เร่งเข้าปฏิบัติการดับตอไม้ติดไฟ และตรวจสอบแนวกัน
ไฟในพ้ืนที่ ซึ่งการดับไฟป่าส าเร็จได้ด้วยการสนธิก าลังในการปฏิบัติงานเป็น ๓ ชุด ประกอบด้วย
ชุดลาดตระเวน ชุดดับไฟป่า และชุดประจ าหมู่บ้านที่มีทหาร ฝ่ายปกครอง ต ารวจ และเจ้าหน้าที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชไปท าความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ ให้รู้ถึง
ผลกระทบที่ เ กิดจากการ เผา และมาตรการการบั งคับ ใช้กฎหมายอย่าง เด็ดขาด ท า ให้
จุดความร้อน (Hotspot) ลดลงได้ระดับหนึ่ง สิ่งส าคัญเพ่ือช่วยเสริมก าลังเจ้าหน้าที่ จึงได้โยกย้าย
ก าลังพลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากภาคใต้มาสนับสนุนการดับไฟป่า
ในภาคเหนือด้วย เนื่องจากการปฏิบัติงานดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ท างานมาเป็นแรม เดือน 
เริ่มเหนื่อยล้าและอ่อนก าลัง ท าให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง และเสี่ยงอันตราย จึงจ าเป็นต้อง
ดึงก าลังพลจากส่วนอื่นๆ ในสังกัดมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนการท างาน จนสามารถดับไฟป่าได้ทันท่วงที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวย้ าว่า สถานการณ์ไฟป่า
ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์สามารถดับได้แล้ว ซึ่งแตกต่างจากไฟป่าในพ้ืนที่ภาคเหนือที่เป็นไฟป่า
ที่ดับไปแล้ว และมีการเผาเกิดขึ้นอีก สิ่งส าคัญคือ ต้องเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ควบคูก่ับการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดด้วย

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200409082859803)
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๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบน  าเสีย

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบสภาพน้ าเต็มไปด้วยตะกอนสีแดง และมีกลิ่นเหม็น
บริเวณห้วยบางทรายช่วงท้ายหมู่บ้านสามขา ต . ค าป่าหลาย อ. เมืองมุกดาหาร จ . มุกดาหาร 
ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า บริเวณนี้มีคนมาเล่นน้ าประจ าเพ่ือคลายร้อน และชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่า 
เอาไว้ส าหรับล้างตัว หลังจากมีคนมาเล่นน้ าแล้วเกิดผื่นคันไปทั่วตัว ถึงตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานใน 
จ. มุกดาหารลงมาตรวจสอบ

นายสวัสดิ์ ค าลือไชย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ ต. ค าป่าหลาย อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร
กล่าวว่า มีชาวบ้านมาแจ้งว่า น้ าในฝายชะลอน้ าห้วยบางทราย มีกลิ่นเหม็น เกิดฟองอากาศ 
และมีตะกอนสีแดง พอได้รับแจ้งก็ออกประกาศให้ชาวบ้านไม่ให้ทุกคนลงเล่นน้ า หรือลงหาปลา
บริเวณนั้น เบื้องต้นได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว รอเพียงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาหา
สาเหตุที่แน่ชัดต่อไป

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/local/145809)
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๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พิษไฟป่า! ท าให้สูญเสียสัตว์ป่าจ านวนมาก 

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่คลินิกสัตว์ป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ 
เลขที่ ๑๒๖/๑๖ หมู่ ๓ ต. แม่เหียะ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ รับสัตว์ป่าที่หนีตาย และบาดเจ็บ
จากไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือมาเพิ่มอีก ๑ ตัว เป็นลูกหมาไม้เพศผู้ ส าหรับสัตว์ป่าที่หนีตายบาดเจ็บ
จากไฟป่ามารักษาที่คลินิกสัตว์ป่า ปัจจุบันนี้มีทั้งหมดจ านวน ๑๖ ตัว ได้แก่ สัตว์ปีก ๒ ชนิด
จ านวน ๔ ตัว ได้แก่ นกตบยูง จ านวน ๒ ตัว ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้ว และนกยูงไทย จ านวน ๒ ตัว
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดสัตว์กินพืช ๒ ชนิด จ านวน ๔ ตัว ได้แก่ เก้งธรรมดา จ านวน ๑ ตัว
(อยู่ระหว่างการรักษาอาการติดเชื้อ)   เลียงผา  จ านวน ๓ ตัว ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้ว  สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมชนิดสัตว์กินเนื้อ ๒ ชนิด จ านวน ๗ ตัว ได้แก่ แมวดาวจ านวน ๑ ตัว จาก อ . เทิง
จ. เชียงราย  แมวดาวจ านวน ๒ ตัว จากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย  แมวดาวจากส านักบริหาร
พื้นทีอ่นุรักษ์ท่ี ๑๓ จ านวน ๒ ตัว แมวดาวจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลา - แม่แสะ จ านวน ๑ ตัว
อยู่ในช่วงการอนุบาลฟื้นฟูและเลี้ยงดูจนกว่าจะหย่านม อีเห็นข้างลายจ านวน ๑ ตัว มีแผลติดเขื้อที่ตา
ด้านซ้าย อยู่ในช่วงการดูแลรักษาและควบคุมภาวะติดเชื้อ

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์
(https://komchadluek.net/news/crime/426815)


