
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

กาญจนบุรี : ภาพน่ารัก “ช้างป่า ๒ ตัว” ใช้งวงฟาดกันกลางป่ากาญจนบุรี
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

แม่ฮ่องสอน : จับไม้สักท่อนรายใหญ่
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

กระบี่ : ภาพหาดูยาก ลูกแมวดาวก าลังน่ารัก ๓ ตัว โผล่อวดโฉม
บนเขาพฤกษาสวรรค์    (ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)
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ภาพหาดูยาก ลูกแมวดาวก าลังน่ารัก ๓ ตัว โผล่อวดโฉมบนเขาพฤกษาสวรรค์

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบลูกแมวดาว จ้านวน ๓ ตัว บนเขาพฤกษาสวรรค์ 
ต. กระบีใ่หญ่ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ โดยมชีาวบ้านถ่ายภาพเอาไว้ได้ ขณะเดินออกก้าลังกาย เพ่ือเก็บไว้ดู 
เพราะเป็นสัตว์ป่าที่หาดูได้ยากมาก ทั้งนี้จุดที่พบลูกแมวดาว เป็นจุดที่อยู่ระหว่างกึ่งกลางระยะทางของเขา
พฤกษาสวรรค์ ซึ่งมีระยะทางโดยประมาณ ๔.๖ กิโลเมตร ซึ่งลูกแมวดาวก้าลังเดินเล่นบริเวณคูระบายน้้า
อย่างคุ้นเคย โดยที่ไม่มีอาการตื่นตระหนกตกใจ หรือหวาดกลัวชาวบ้านจ้านวนมากที่เดินออกก้าลังกาย 
ส้าหรับแมวดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองล้าดับที่ ๑๘๓ ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

นางสาวอิสรีย์ จีนหนู อายุ ๕๐ ปี กล่าวว่า ขณะที่ตนเองพร้อมเพ่ือนก้าลังเดินออกก้าลังกายบนเขา
พฤกษาสวรรค์เป็นปกติของทุกวัน เมื่อมาถึงจุดดังกล่าว ได้ยินเสียงคล้ายๆ เสียงแมว จึงหันไปมองรอบๆ
เพ่ือหาต้นทางของเสียงดังกล่าว เมื่อตนเดินเข้าไปใกล้คูระบายน้้า จึงเห็นลูกแมวดาว ๓ ตัวก้าลังเดินเล่นอยู่ 
จึงเรียกเพื่อนๆ และได้เอามือถือถ่ายภาพเก็บเอาไว้ เพราะนานๆ จะได้เห็นลูกแมวดาว และได้โพสในไลน์
กลุ่มชมรมรักษ์เขาพฤกษาสวรรค์ ที่มีสมาชิก ๒๐๔ คน เพ่ือให้ทุกคนได้ดู และร่วมกันดูแลรักษาป้องกัน
ลูกแมวดาวให้อยู่บนเขาพฤกษาสวรรค์ ให้นักท่องเที่ยวได้ดูเล่นเมื่อมาเท่ียวเขาพฤกษาสวรรค์

ส้าหรับเขาพฤกษาสวรรค์ ต. กระบี่ใหญ่ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ มีเนื้อที่ ๖๒๕  ไร่ ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ลักษณะเป็นภูเขาสูงจากระดับน้้าทะเลกว่า ๓๐๐ เมตร เมื่อขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุด 
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามรอบเมืองกระบี่ได้ ๓๖๐ องศา ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว ทางเทศบาลเมืองกระบี่ 
ได้ขอใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้มาตั้งแต่ปี ๒๘ และได้พัฒนาเป็นจุดชมวิวและชมธรรมชาติ ใช้ชื่อว่า “สวน
พฤกษาสวรรค์” ปัจจุบันก้าลังเป็นที่นิยมของชาวบ้าน ทั้งในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ และนักท่องเที่ยว ใช้เป็น
สถานที่ออกก้าลังกาย มีประชาชนมาใช้บริการเป็นจ้านวนมาก

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/211070)
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จับไม้สักท่อนรายใหญ่

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค . ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ .อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ .ฉก.ร.๗ 
ค่ายม่อนตะแลง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้หมวดระวังป้องกัน ฉก.ร.๗ น้าก้าลัง
สนธิกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้้าปลา – น้้าตกผาเสื่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ้าเภอเมือง ได้จับกุม
การลักลอบตัดโค่นไม้สักทองขนาดใหญ่ในป่าบ้านดอยแสง หมู่ที่ ๑๓ ต. ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน 
จ. แม่ฮ่องสอน สามารถยึดไม้สักทองได้จ้านวน ๔ ท่อน ท่อนที่ ๑ ขนาดยาว ๒๐๕ เซนติเมตร ท่อนที่ 
๒ ขนาดยาว ๒๐๐ เซนติเมตร ท่องที่ ๓ ยาว ๒๐๐ เซนติเมตร และท่อนที่ ๔ ยาว ๒๐๘ เซนติเมตร 
นอกจากไม้สักทองท่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ยังยึดไม้แปรรูปได้ ๒ แผ่น แผ่นที่ ๑ ไม้ประดู่ ยาว ๒๑๓ 
เซนติเมตร กว้าง ๘๐ เซนติเมตร หนา ๘ เซนติเมตร แผ่นที่ ๒ ไม้แดง ยาว ๒๑๒ เซนติเมตร กว้าง 
๕๖ เซนติเมตร หนา ๗ เซนติเมตร ได้น้าไม้ของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ. เมืองแม่ฮ่องสอน 
เพ่ือขยายผลหาผู้กระท้าความผิดต่อไป

นายมิตร อุตมะ ผอ. ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ส้านักอนุรักษ์บริหารที่ ๑๖ สาขา
แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ระบุว่า ก่อนหน้านี้ได้มีกระแสข่าวออกมาว่า มีกลุ่มคนที่มีอิทธิพลกลุ่มหนึ่ง 
ในพ้ืนที่บ้านดอยแสง ได้มีการบุกรุกท้าลายป่า แผ้วถางพ้ืนที่ป่านับร้อยไร่ ซึ่งเรื่องดังกล่าวก้าลังอยู่
ระหว่างการเฝ้าติดตามหาข่าวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้มีการแจ้งเหตุการณ์ลอบตัดไม้ จนน้าไปสู่
การจับกุมดังกล่าว ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน อย่างไรกต็าม ทางด้านเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติถ้้าปลา - น้้าตกผาเสื่อ ได้ถูกสั่งการให้ลงพ้ืนที่หาข่าวในทางลับ เพ่ือรายงานให้กับ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงระดับกรม เพ่ือพิจารณาสั่งการให้ด้าเนินด้านกฎหมายต่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/193787)
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ภาพน่ารัก “ช้างป่า ๒ ตัว” ใช้งวงฟาดกันกลางป่ากาญจนบรุี

เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มช้างป่าห้วยเขย่งทองผาภูมิ บันทึกคลิปวิดีโอภาพ
หายากเป็นความน่ารักของลูกช้างป่า ๒ ตัวหยอกล้อกัน แต่อีกตัวเล่นแรงเลยใช้งวงตบหัวช้างตัวซ้าย ถือ
เป็นภาพน่ารักที่หาชมได้ยาก โดยคลิปความยาว ๑.๓๕ นาที ถูกบันทึกไว้ได้บริเวณดงตะเคียน อยู่ใกล้กับ
หมู่บ้านรวมใจ หมู่ที่ ๘ ต. ห้วยเขย่ง อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี คนในพ้ืนที่บอกว่า ภาพนี้สื่อถึงสภาพป่า
ทีอุ่ดมสมบูรณ์ ท้าให้ช้างไม่ขาดแคลนอาหาร การที่ผืนป่าใน อ. ทองผาภูมิ มีอาหารให้ช้างป่าอย่างเพียงพอ
เป็นผลมาจากชาวบ้านช่วยกันรักษาทรัพยากร และช่วงที่ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ผืนป่าค่อนข้าง
อุดมสมบูรณ์ พืชที่เป็นอาหารช้างก็มีให้ช้างได้กินอย่างเพียงพอ จึงท้าให้ไม่เกิดปัญหาการกระทบกระทั่งกัน
ระหว่างช้างป่าและชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง  โดยลูกช้างทั้ง ๒ ตัว อาศัยอยู่ในโขลงช้างป่าที่มี
จ้านวนมากกว่า ๕๐ ตัว โดยโขลงช้างป่าเหล่านี้จะออกมาหากินในพ้ืนที่ใกล้เคียงหมู่บ้านรวมใจเป็นประจ้า 
เมื่อหากินเสร็จเรียบร้อยก็มักจะมานั่งพักผ่อนอยู่ชายป่าใกล้หมู่บ้าน โดยที่ไม่ได้เข้าไปรบกวนชาวบ้านที่อยู่
ในหมู่บ้านแต่อย่างใด

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/297918)


