
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

กรุงเทพฯ : เปิดภาพประทับใจ “สัตว์ป่า” อยูใ่นบ้านตัวเองในวันที่ไร้มนุษย์
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ตาก : ยึดไม้สักทองอายุนับร้อยปีในป่าลึกดอยสูงชายแดนแม่สอด
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

นครราชสีมา : พบอีก กระทิงถูกช าแหละกลางป่าทับลาน พร้อมปลอกกระสุน หัวหน้าอุทยานฯ สั่งปิดป่าห้ามเข้าทุกกรณี
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓  รายการ

ระนอง : สุดต่ืนเต้น “นากทะเล” สัตว์ใกล้สูญพันธุ์โผล่ชายหาดเกาะระนอง
(ข้อมูล : ๗๗ ข่าวเด็ด)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบอีก กระทิงถูกช าแหละกลางป่าทับลาน พร้อมปลอกกระสุน หัวหน้าอุทยานฯ สั่งปิดป่าห้ามเข้าทุกกรณี

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน 
น้าก้ าลั ง เจ้ าหน้าที่ กว่ า  ๑๐ นาย พร้อมด้วยผู้ น้ าชุมชน ต .  จระเข้หิน  อ .  ครบุรี  จ .  นครราชสีมา
เข้าตรวจสอบป่าคลองเสม็ด รอยต่อระหว่างท้องที่ ต. จระเข้หิน อ. ครบุรี และ ต. ไทยสามัคคี อ. วังน้้าเขียว
จ. นครราชสีมา หลังได้รับแจ้งจากผู้น้าชุมชนว่า พบซากกระทิง ๑ ตัว ตายอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งต้องใช้เวลา
เดินทาง และตรวจสอบนานหลายชั่วโมง ตรวจสอบสภาพป่าซึ่งเป็นสวนป่าและป่าเต็งรังธรรมชาติ พบซากกระทิง
ขนาดใหญ่ ๑ ตัว ในสภาพซากศพแห้งกรัง จึงได้ท้าการประสานพนักงานสอบสวน สภ. วังน้้าเขียว และปศุสัตว์ 
อ้าเภอครบุรี เข้าตรวจสอบ และพิสูจน์ซากกระทิงตัวดังกล่าวอย่างละเอียด พบว่า เป็นกระทิงเพศเมีย อายุ
ประมาณ ๑๐ - ๑๕ ปี ปลอกเขาทางซ้ายยังอยู่ ส่วนปลอกเขาทางขวาหลุดหายไป บริเวณหัวกะโหลกอยู่ครบ 
บริเวณกระดูกมีร่องรอยการช้าแหละน้าเนื้อออกไป เนื้อและหนังที่เหลือแห้งกรัง ตรวจสอบไม่พบร่องรอยของ
กระสุนปืน สัตวแพทย์ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ เนื่องจากตายมาเป็นเวลากว่า ๑ เดือน จากการ
ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบมีแหล่งน้้าอยู่ใกล้ที่พบซากกระทิง อีกทั้งยังมีร่องรอยการท้าห้างส่องสัตว์อยู่บน
ต้นไม้ ๒ ต้น ที่ขึ้นอยู่ริมแหล่งน้้า นอกจากนี้ ยังพบปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์ ๑๒ ตกอยู่ใกล้กับแหล่งน้้า ๑ 
ปลอก ขวดน้้าดื่ม และอุปกรณ์การเสพยาบ้าอยู่ใกล้กับซากกระทิงจ้านวนหนึ่ง ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้
เป็นหลักฐาน หลังจากคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ และพนักงานสอบสวนท้าการตรวจสอบซากกระทิงอย่างละเอียด
ไดร้่วมกันลงความเห็นว่า ซากกระทิงตัวดังกล่าวไม่สามารถเก็บรักษาซากไว้ได้ ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นป่า
ลึก ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเคลื่อนย้าย จึงจ้าเป็นต้องท้าลายซากโดยการสุมเผา ณ บริเวณที่เกิดเหตุ จึงได้ท้าการ
เก็บชิ้นเนื้อ กระดูก มูล แหล่งน้้า ดินโป่ง ในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือน้าไปตรวจสอบหาโรคระบาดในสัตว์ และ
สารพิษในร่างกาย และสภาพแวดล้อม พร้อมท้าการเก็บพยานวัตถุในที่เกิดเหตุ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบในคดี 
และเป็นข้อมูลในการสืบสวนต่อไป ซึ่งการพบซากกระทิงในลักษณะนี้และพ้ืนที่บริเวณแถบนี้เป็นตัวที่ 2 แล้วใน
รอบเดือน พ.ค. นี้

(มีต่อ)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบอีก กระทิงถูกช าแหละกลางป่าทับลาน พร้อมปลอกกระสุน หัวหน้าอุทยานฯ สั่งปิดป่าห้ามเข้าทุกกรณี 
(ต่อ)

ทั้งนี้ จากกรณีที่เกิดขึ้น แม้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดของกระทิงตัวนี้ได้ แต่ทาง
อุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้้าอีก ประกอบด้วย (๑) สั่งการให้ระดม
เจ้าหน้าที่สแกนพ้ืนที่ จัดท้าข้อมูลพิกัดพบซาก โป่ง แหล่งน้้า ห้างส่องสัตว์ เส้นทางเดินป่า เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ในการป้องกันและจัดการปัญหา (๒ ) หาข่าวบุคคลที่มีพฤติกรรมล่าสัตว์ป่า และบริโภคเนื้อสัตว์ป่า 
แล้วด้าเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด (๓) เพ่ิมระบบ NCAPS เข้าบริเวณจุดเสี่ยงให้มากขึ้น (๔) ประกาศห้าม
บุคคลเข้าพ้ืนที่ ห้ามน้าปศุสัตว์เข้าเขตป่าอย่างเด็ดขาด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ชี้ให้เห็นบทก้าหนดโทษ
ที่จะได้รับในระดับสูงสุด (๕) ประสานปศุสัตว์จังหวัดและอ้าเภอ เพ่ือขอทราบสถานการณ์การระบาดของโรค
ในสัตว์ สืบหาข่าวการระบาด การตายของปศุสัตว์ภายในพ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนที่ป่าร่วมด้วย

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000051378)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ยึดไม้สักทองอายุนับร้อยปีในป่าลึกดอยสูงชายแดนแม่สอด

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอ้าเภอแม่สอด น้าชุดเคลื่อนที่เร็วกองร้อยอาสารักษา
ดินแดนอ้าเภอแม่สอดที่ ๓ พร้อมอาวุธครบมือ เดินเท้าขึ้นลงยอดภูเขาสูงชันหลายลูก นานกว่า ๔ ชั่วโมง 
หลังรับแจ้งมีขบวนการลักลอบตัดไม้สักทอง กลางป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ละเมา ต. ด่านแม่ละเมา ชายแดน 
อ. แม่สอด จ. ตาก โดยพบรอบเนินเขา มีไม้สักทองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว่า ๑ เมตร อายุกว่า ๑๐๐ ปี 
บางต้นมีขนาดใหญ่กว่า ๓ คนโอบ ถูกตัดโค่นเกือบ ๑๐๐ ต้น และพบมีการท้าถนนเป็นทางรถจักรยานยนต์
ส้าหรับล้าเลียงไม้ที่แปรรูปแล้ว ชักลากออกจากพ้ืนที่ จึงซุ่มดู พบกลุ่มชายฉกรรจ์หลายคนขี่รถจักรยานยนต์
หลายคันลัดเลาะเเนวสันเขา ก่อนจะเร่งขนไม้ที่ตัดกองไว้หลายจุด ทยอยขนขึ้นรถที่ดัดแปลงสภาพใช้ขนไม้
โดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่จึงบุกจู่โจมจับกุม คนร้ายจึงทิ้งรถและไม้หลบหนี โดยสามารถติดตามจับกุมได้ ๑ คน 
เป็นชาวไทยภูเขาในพ้ืนที่ สอบสวนเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธ แต่จากข้อมูลพบว่า เป็นขบวนการใหญ่ อาศัย
ช่วงโควิด-19 ระบาด และช่วงเวลาเคอร์ฟิว แอบเข้าป่ามาตัดไม้บริเวณป่าอนุรักษ์ไม้สักทอง และแหล่งต้นน้้า

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/5ec0ba40e3f8e40af9445f6e)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เปิดภาพประทับใจ “สัตว์ป่า” อยู่ในบ้านตัวเองในวันที่ไร้มนุษย์

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” เผยภาพสุดประทับใจเมื่อเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่ก้าลังมีความสุขท่ามกลาง
ธรรมชาติที่ไร้ผู้คนเข้าไปรบกวน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ท้าให้ต้องมีค้าสั่งปิด
อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ท้าให้เหล่าสัตว์ได้ออกมาเดินเล่นในบ้านของพวกเขาอย่างปลอดภัย โดย
ข้อความระบุว่า “เมื่อมนุษย์ก้าลังเผชิญกับภาวะวิกฤต ตรงกันข้ามพวกเขาก้าลังมีความสุข ภาพจากการ
ตรวจติดตามเก็บข้อมูลสัตว์ป่า ที่ได้ท้าการติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า (Camera Trap) ภาพนิ่ง ตั้งแต่
วันที่ ๒๓ มี.ค. - ๑๓ พ.ค. ๖๓ รวมระยะเวลา ๕๐ วัน ผลปรากฏว่า พบสัตว์ป่าหลายชนิด ในพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ของไทย เช่น สมเสร็จ กระทิงเพศผู้ กวางป่า เก้ง เสือลายเมฆ ช้างป่าเพศผู้ กระจง หมีหมา 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบสัตว์ป่าขนาดเล็ก ได้แก่ หมูป่า ชะมด เพียงพอน ลิงเสน นกเหยี่ยว เต่าเหลือง
และนกเค้าป่าสีน้้าตาล ทั้งนี้ ถึงแม้ในพ้ืนที่จะมีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน และเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น แต่ทาง
เพจต้องขอสงวนพิกัดเพ่ือให้พวกเขาได้อยู่อย่างปลอดภัยในบ้านของพวกเขาต่อไป”

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/493273)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สุดตื่นเต้น “นากทะเล” สัตว์ใกล้สูญพันธุ์โผล่ชายหาดเกาะระนอง

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปิยธนา ทองเหลือ ชาวบ้าน จ. ระนอง เจ้าของ
ธุรกิจรายย่อยค้าสินค้าโอทอป และเจ้าของอู่ซ่อมรถปิยธนาเซอร์วิส เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากเพ่ือนว่ามี
คนพบเห็นนากทะเลที่เกาะพยาม จ. ระนอง เมื่อช่วง ๒ - ๓ วันที่ผ่านมา และได้ตัดสินใจโพสต์ภาพ
ดังกล่าวออกมา ซึ่งข่าวดังกล่าวกลุ่มเพ่ือนๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 
เพราะนากทะเลถือว่าเป็นสัตว์ทะเลหายาก ใกล้สูญพันธุ์ หลายคนบอกว่านากเป็นสัตว์มงคล หากพบ
เห็นที่ใดที่นั้น บ้านนั้น สถานที่แห่งนั้นจะเจริญรุ่งเรือง แสดงว่าที่นั้นเป็นที่อุดมสมบูรณ์ และจะเกิดสิ่งดีๆ
เกิดขึ้น ตามความเชื่อของคนโบราณ ตนจึงพยายามตรวจสอบข่าวดังกล่าว จึงทราบว่าต้นตอของข่าว
มาจากเจ้าของรีสอร์ทบนเกาะพยาม ชื่อทรายทองรีสอร์ท ที่ใช้ชื่อในเฟซบุ๊กว่า Jutharat Ladkeaw
เป็นเจ้าของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และเป็นผู้ที่พบเห็นนากทะเลด้วยตนเอง บริเวณชายหาด
หน้ารีสอร์ท จึงได้แอบดู และน้ากล้องมาถ่ายภาพเก็บไว้ได้ ซึ่งถือว่าภาพดังกล่าวสร้างความยินดี และมี
การแชร์ภาพดังกล่าวออกไปเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะคนระนองที่รักธรรมชาติ ถือว่าข่าวนี้คือสิ่งที่มี
ความสุขที่สุด และอยากเห็นเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่ผ่านมา เกาะพยาม จ. ระนอง ถือเป็นเกาะที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมาก จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว จึงเริ่มเกิดธุรกิจการท่องเที่ยวขึ้น 
จนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกาะพยามได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว รีสอร์ทจ้านวนมากเกิดขึ้น สาธารณูปโภค
ต่างๆ ถูกก่อสร้างขึ้นบนเกาะ ในขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็นิยมเดินทางมา
ท่องเที่ยวเกาะดังกล่าวเป็นจ้านวนมาก จนหลายคนหวั่นเกรงว่า ธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์ทั้งบนเกาะ
และในทะเลรอบๆ เกาะจะเสียหายไป แต่เมื่อชาวบ้านพบว่า มีฝูงนากทะเลเดินทางมายังเกาะพยาม
อีกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงที่เกาะสงบ เกิดวิกฤติโควิด-19 มีการปิดเกาะ ไมม่ีนักท่องเที่ยวเข้าไปพลุกพล่าน 
ท้าให้นากทะเลซึ่งอาศัยในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้หวนกลับมายังเกาะพยาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เกาะพยามยั งคงไว้ซึ่ งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ  เป็นสิ่ งที่ สามารถสร้างความมั่นใจ
แก่นักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งจะเป็นสิ่งเตือนใจให้ทั้งชาวบ้านบนเกาะ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวที่เข้า
มา ได้หันมารักษาและให้ความส้าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้น 

(มีต่อ)
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สุดตื่นเต้น “นากทะเล” สัตว์ใกล้สูญพันธุ์โผล่ชายหาดเกาะระนอง (ต่อ)

Jutharat Ladkeaw เจ้าของรสีอร์ทบนเกาะพยาม และเจ้าของภาพถ่าย ได้ให้ข้อมูลสั้นๆ ว่า สุดดี
ใจและตื่นเต้นกับสิ่งที่พบเห็น “ไม่เคยสบายใจและฟินอะไรแบบนี้มาก่อน เช้าๆ เงียบสงบ หาดที่ไม่มีฝรั่ง
มาอาบแดด แต่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มแฟมิลี่ กลุ่มใหม่มาอาบแดดแทน” 

อนึ่ง นากทะเล (อังกฤษ: Sea otters; ชื่อวิทยาศาสตร์: Enhydra lutris) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมทางทะเลประเภทหนึ่ง โดยอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตอนเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทร
แปซิฟิก ในวัยเจริญพันธุ์จะมีน้้าหนักประมาณ ๑๔ - ๔๕ กิโลกรัม (๓๑ - ๙๙ ปอนด์) นากทะเลเป็นสัตว์
ในวงศ์เพียงพอน (Mustelidae) ชนิดหนึ่ง และเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านมทางทะเลที่มีขนาดเล็กที่สุด
อีกด้วย นากทะเลไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลทั่วไป เพราะมีฉนวนกันความร้อนด้วยขน
ทีห่นาแน่น จึงท้าให้นากทะเลสามารถหาอาหารในทะเลเป็นเวลานานๆ ได้ นากทะเลจะอาศัยอยู่บริเวณ
ชายฝั่ง โดยจะด้าดิ่งสู่พ้ืนทะเลเพ่ือหาอาหาร อาหารที่ชอบคือ สาหร่ายทะเล (ถ้าเป็นสาหร่ายเคลท์
จะชอบมาก) เม่นทะเล หอยต่างๆ กุ้งบางชนิด และปลาบางชนิด นอกจากนี้ นากทะเลยังเป็นสัตว์ที่
สามารถวัดความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ได้อีกด้วย ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพฤติกรรมการกินอาหาร
ของนากทะเลที่ใช้หินทุบเปลือกหอยบนหน้าอกตัวเองนั้น เป็นพฤติกรรมที่มีมานาน เป็นระยะเวลานับ
หลายล้านปี ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ โดยถือว่าเป็นพฤติกรรมการกินอาหารที่พัฒนาขึ้นมาจากการ
กิน หรือหาอาหารทั่วไปของสัตว์โลก และเป็นสัตว์ทะเลชนิดแรกที่มีพัฒนาการเช่นนี้ โดยการสังเกต
พฤติกรรม แม้แต่ลูกนากทะเลก้าพร้าในสถานที่เลี้ยงก็ยังพบว่ามีพฤติกรรมเช่นนี้ ในอดีตจ้านวน
นากทะเลอยู่ที่ประมาณ ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ตัวเท่านั้น เพราะถูกล่าอย่างหนักในปี ค.ศ. ๑๗๔๑ - ๑๙๑๑
ต่อมามีสนธิสัญญาระหว่างประเทศในการห้ามล่า และให้อนุรักษ์นากทะเล จึงส่งผลให้จ้านวนนากทะเล
เพ่ิมข้ึนเป็น ๑๕๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ตัว นับเป็นความส้าเร็จในการอนุรักษ์นากทะเล แต่ปัจจุบันจ้านวน
นากทะเลได้ลดลงอีกครั้ง นากทะเลจึงเป็นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านมทางทะเลที่ใกล้สูญพันธุ์
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