
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ยะลา : เจ้าหน้าทีชุ่ดเหยี่ยวดง รวบสาวโพสต์ย่างแมวดาวท าอาหาร
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔  รายการ 

เชียงใหม่ : เจ้าหน้าที่สนธิก าลังลงพ้ืนที่ อ. อมก๋อย แฉชาวบ้านลอบเผา
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ก าแพงเพชร : ปิดอุทยานฯ หนีโควิด-19 ผลดีธรรมชาติฟ้ืนตัว สัตว์ป่าเดินเล่นริมถนน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

เชียงใหม่ : ช่วยสัตว์ป่า ๘ ชนิด ๒๐ ตัว ไฟป่าเชียงใหม่
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่สนธิก าลังลงพื้นที่ อ. อมก๋อย แฉชาวบ้านลอบเผา

เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบการลักลอบเผาป่าในลักษณะขยายพ้ืนที่ครอบครอง และ
ท้าไม้ในพ้ืนที่หมู่ ๗ ต. นาเกียน อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อ้านวยการส้านักป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพ้ืนที่ป่าระหว่างเส้นทางบ้านนาเกียน - บ้านแม่สอ 
ต. นาเกียน อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ โดยจุดเป้าหมายอยู่ในเขตป่าต้นน้้าสูงชัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบการเผาป่า
ในลักษณะการท้าไร่หมุนเวียนของชาวกะเหรี่ยง ที่มีการขยายพ้ืนที่ออกไปในป่าต้นน้้าล้าธาร โดยตรวจสอบพบ
การตัดต้นไม้ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มีการจุดไฟเผาท้าลายพ้ืนที่ ไฟได้ ลุกลามไหม้พ้ืนที่ป่าธรรมชาติ
เป็นวงกว้าง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่พบการท้าไม้ขนาดใหญ่ จากการสอบถามก้านันต้าบลนาเกียน และผู้ใหญ่บ้าน
ที่เข้าร่วมตรวจสอบว่า เป็นการบุกรุกขยายพ้ืนที่ท้ากิน และเผาป่าของชาวบ้าน โดยควบคุมไฟไม่ได้จนลุกลาม
เข้าพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ เจ้าหน้าที่ท้าบันทึกเพ่ือด้าเนินคดี พร้อมตรวจยึดพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกจ้านวน ๔ ไร่ เป็นแปลง
ขยายที่ท้ากินจากไร่หมุนเวียนเดิม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบผู้ครอบครองแล้ว จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด 
เพ่ือแจ้งความ และส่งด้าเนินคดีต่อไป

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/486496)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ช่วยสัตว์ป่า ๘ ชนิด ๒๐ ตัว ไฟป่าเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ จ . เชียงใหม่
ท้าให้สัตว์ป่าหลายชนิดได้รับผลกระทบ และได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจ้านวนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือส่งต่อเข้า รับ
การรักษา และอยู่ในความดูแลที่คลินิกสัตว์ป่า ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) โดยผู้ที่ทราบข่าวจาก
โซเชียลมีเดียต่างพากันช่วยส่งสิ่งของบริจาคทั้งยารักษาโรค และอุปกรณ์ที่จ้าเป็นสนับสนุนการท้างาน
ของสัตวแพทย์ในการดูแลรักษาสัตว์ป่าดังกล่าว นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผอ. ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส้านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) กล่าวว่า คลินิกสัตว์ป่าได้รับสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า ทั้งลูกสัตว์ป่า
ที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง และสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บมาอยู่ในความดูแลรวม ๘ ชนิด จ้านวน ๒๐ ตัว เช่น อีเห็น 
แมวดาว ชะนี หมาไม้ นกปีกลายสกอต เหยี่ยว เบื้องต้นสัตว์ป่าทุกตัวปลอดภัยแล้ว และได้รับการดูแลอย่างดี 
ล่าสุดเพ่ิงได้รับลูกอีเห็น ๔ ตัวที่ถูกแม่ทิ้ง เนื่องจากหนีไฟป่ามาดูแล ขณะที่อีเห็นที่ได้รับบาดเจ็บจากดอยสุเทพ 
แม้จะสูญเสียดวงตาไป ๑ ข้าง แต่เวลานี้อาการปลอดภัยพ้นโคม่าแล้ว สัตว์ป่าทั้งหมดจะได้รับการดูแลรักษา
จนแข็งแรงสมบูรณ์ หลังจากนั้นจะพิจารณาอีกครั้งว่าแต่ละตัวพร้อมที่จะถูกปล่อยกลับคืนสู่ป่า เพ่ือใช้ชีวิต
ตามธรรมชาติหรือไม่อย่างไร หากตัวใดมีความพร้อมก็จะท้าการปล่อยคืนสู่ป่าต่อไป แต่หากไม่พร้อมก็จะน้าไป
เลี้ยงดูไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ส้าหรับสิ่งของบริจาคที่มีผู้ส่งมาช่วยเหลือจากทั่วประเทศนั้น ผู้อ้านวยการส่วน
อนุรักษ์สัตว์ป่า ส้านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม)่ กล่าวว่า ขอบคุณและซึ้งในน้้าใจที่หลั่งไหลเข้ามาเป็น
อย่างมาก จากการที่มีสิ่งของบริจาคถูกส่งมาให้ที่คลินิกสัตว์ป่าจ้านวนมาก ทั้งยาและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งขณะนี้มี
เพียงพอแล้ว โดยจากนี้จะขอชะลอการบริจาคไว้ก่อนจนกว่าจะมีความจ้าเป็น ซึ่งบางส่วนจะมีการกระจายไปยัง
คลินิกสัตว์ป่าที่มีอยู่ทั่วประเทศท้ัง ๕ แห่ง ให้ได้ใช้ประโยชน์กันอย่างทั่วถึงต่อไป

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/291153)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ปิดอุทยานฯ หนีโควิด-19 ผลดีธรรมชาติฟื้นตัว สัตว์ป่าเดินเล่นริมถนน

เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จ. ก้าแพงเพชร ขณะขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนลาดยางเส้นทางสู่ช่องเย็น หลัก กม. ๙๓ ช่วงจุดชมวิว
โมโกจูน้อย พบหมีควาย ๒ ตัว สุขภาพสมบูรณ์ออกมาเดินเล่นริมถนน จึงจอดรถจักรยานยนต์ แล้วรีบถ่ายภาพ 
รายงานนายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ทราบ ซึ่งที่ผ่านมาน้อยครั้งจะได้เห็นหมีควาย
ออกจากป่ามาเดินริมถนนอย่างใจเย็น ทั้งนี้ หากใครเจอเหตุการณ์เช่นนี้ ต้องชะลอรถ และไม่ลงจาก รถ
อย่างเด็ดขาด นายกิติพัฒน์เปิดเผยว่า จากการที่นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชสั่งการทุกภาคส่วน และมีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าปี ๒๕๖๓ รวมทั้งก้าชับ
เกี่ยวกับมาตรการ การคุ้มครอง ดูแล และรักษาแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่า ท้าให้
เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าบริเวณหลัก กม. ๘๙ บริเวณขุนน้้าเย็น กล้องจับภาพที่ติดตั้งไว้ริมถนนและ
ตามต้นไม้ต่างๆ ในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ น. และช่วงเวลากลางวันของวันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๓ ถ่ายภาพเสือลายเมฆ 
เสือด้า หมีหมา หมูป่า ช้าง กระทิง และวัวแดงออกมาเดินเล่นตามริมถนน และชายป่า 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/th/news/local/north/1821283)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/north/1821283&psig=AOvVaw0tJbvCqQiuD446nmAaEKJ2&ust=1587023116736000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi86Lj46egCFQAAAAAdAAAAABAD


๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวดง รวบสาวโพสต์ย่างแมวดาวท าอาหาร

เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพการท้าอาหารเย็น 
มีภาพแมวดาว ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยมีการถลกหนังน้าไปย่างไฟ โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความว่า “อาหาร
เย็นมื้อนี้ มาแบบดอกฟุก #คั่วเผ็ดอีเห็น” หลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้คนมาก 
จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวดง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตรวจสอบพบว่า มีชื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กร่วม
ก่อเหตุ ๔ ราย แต่เมื่อตรวจสอบแล้วพบ ๓ ราย เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กเดียวกัน จึงคาดว่ามีผู้ร่วมกระท้า ๒ คน ซึ่ง
เจ้าหน้าที่สืบทราบชื่อผู้โพสต์ เบอร์โทรศัพท์ และทราบว่าอาศัยอยู่ที่ อ. เบตง จ. ยะลา ส่วนอีก ๑ คน น่าจะเป็น
ญาติ ซึ่งไม่ทราบชื่อและรายละเอียดที่ชัดเจน ต่อมาเมื่อมีการแชร์โพสต์อย่างแพร่หลาย เจ้าตัวได้ลบโพสต์ และ
ปิดเฟซบุ๊กไป แต่เจ้าหน้าที่ได้เก็บหลักฐานจากการโพสต์ไว้แล้ว ชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดง กรมอุทยานฯ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามจนพบตัว เบื้องต้นผู้ก่อเหตุยอมรับว่าเอาแมวดาวมาท้าอาหารจริง โดยอ้าง ว่า
แมวดาวโดนสุนัขที่บ้านกัดตาย ตนจึงน้ามาประกอบอาหาร เจ้าหน้าที่ได้น้าตัวส่งต้ารวจ เพ่ือสอบสวนขยายผล
หาผู้ร่วมก่อเหตุ 

(ต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวดง รวบสาวโพสต์ย่างแมวดาวท าอาหาร (ต่อ)

อย่างไรก็ตาม จากการลงพ้ืนที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติม พบขนแมวดาวจ้านวนหนึ่ง ส่วนเศษซากที่เหลือโดน
สุนัขกินไปหมดแล้ว แมวดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจ้าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ล้าดับที่ ๑๔๗ ตามบัญชีท้าย
กฎกระทรวง ก้าหนดให้เป็นสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ แห่ง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจ้าพวกเสือ แมวดาวเป็นแมวป่าที่พบได้ง่ายที่สุดในเมืองไทย และใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีขนาดเล็กใกล้เคียงกับแมวบ้าน แต่ขายาวกว่าเล็กน้อย มีลายจุดทั่วทั้งตัว สีล้าตัว
ต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ มีตั้งแต่สีเทาซีด น้้าตาล เหลืองทอง จนถึงสีแดง ด้านใต้ล้าตัวสีขาว จุดข้างล้าตัว เป็น
จุดทึบหรือเป็นดอก ส่วนบริเวณขาและหางเป็นจุดทึบ มีเส้นด้าหลายเส้นพาดขนานกันตั้งแต่หน้าผากจนถึง
ท้ายทอย และเริ่มขาดท่อนกลายเป็นจุดรีๆ ที่บริเวณหัวไหล่ พันธุ์ที่อาศัยอยู่ทางเหนือจะมีขนยาวและแน่นกว่า
พันธุ์ที่อยู่ทางใต้ หัวค่อนข้างเล็ก แมวดาวตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมีย แมวดาวหากินได้ทั้งบนดินและบนต้นไม้ ว่ายน้้า
เก่งมาก ไม่ค่อยกลัวมนุษย์ จึงพบได้บ่อยใกล้หมู่บ้าน ชาวบ้านในบางพ้ืนที่ก็เลี้ยงแมวดาวไว้เพ่ือจับหนู 
อาหารหลักของแมวดาวคือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะ นอกจากนี้ยังกินนก 
สัตว์เลื้อยคลาน ปลา สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า และแมลง แมวดาวหากินเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็พบได้
ตอนกลางวันได้บ่อย

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e965271e3f8e40af142e24f)


