
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

อุทัยธานี : รวบ ๒ พรานป่าแอบล่าสัตว์ ได้ของกลางปืน ซากสัตว์อื้อ
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

บึงกาฬ : แล้งนานเกิดไฟป่าไหม้สวนยางบ้านโนนสวรรค์เสียหายกว่า ๕๐ ไร่
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

ภูเก็ต : เศร้า!! พบเต่าตนุยักษ์ตายที่หาดไม้ขาว ยังไม่ทราบสาเหตุ
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

นครราชสีมา : ช้างป่าเขาใหญ่ตกมันหลายตัว เตือนชาวบ้านระมัดระวัง
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

แล้งนานเกิดไฟปา่ไหม้สวนยางบ้านโนนสวรรคเ์สยีหายกว่า ๕๐ ไร่

เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไดเ้กิดเหตุเพลิงลุกไหม้สวนยางพาราของชาวสวนยาง
และสวนยูคาลิปตัส บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ต. บึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง จ. บึงกาฬ รถดับเพลิง
ของเทศบาลต้าบลบึงโขงหลงและเทศบาลต้าบลบึงงามได้รับแจ้งเหตุ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อม
รถดับเพลิง ๒ คัน ออกไปช่วยดับไฟ แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปฉีดน้้าดับไฟในระยะใกล้ๆ ได้ เนื่องจาก
เส้นทางไม่สะดวก จึงได้ช่วยสกัดไฟไม่ให้ลุกลามไปมากกว่าน้ัน โดยส่วนหนึ่งก็มีชาวสวนยางที่อยู่ใกล้ๆ 
บริเวณเกิดเพลิงไหม้ พร้อมกับพระสงฆ์ ไดร้่วมกันออกมาสกัดไฟในครั้งนี้ด้วย โดยใช้ทั้งกิ่งไม้ ยอดไม้
ฟาดไปที่เปลวไฟ แต่การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากล้าบาก มีทั้งเปลวความร้อนและควันไฟ ท้าให้
หายใจไม่สะดวกเต็มปอด รวมถึงเหนื่อยอาจเป็นลม และเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายได้ ชาวสวน
บางคนจึงใช้วิธีปัดกวาดเศษหญ้าและใบไม้ออกจากกัน เพื่อให้เกิดช่องว่างประมาณ ๑-๒ เมตร สร้าง
เป็นแนวกันไฟ ซึ่งก็ได้ผลดี ประกอบกับช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นฤดูกาลผลัดใบ จึงท้าให้มีใบยางร่วงเป็น
จ้านวนมาก เป็นเช้ือเพลิงอย่างดี ลุกลามไปได้รวดเร็ว หลังจากไฟลุกไหม้สวนยางพาราของชาวสวน
ผ่านไปประมาณ ๒ ช่ัวโมง มีสวนยางที่ถูกไฟไหม้เสียหาย คือ สวนยางพาราของนางส้าอาง ผ่องแผ้ว 
อายุ ๕๘ ปี เสียหายไปประมาณ ๕ ไร่ ปลูกมาแล้ว ๑๕ ปี สวนยางพาราของนางแต้ว สอนโพธ์ิ อายุ 
๕๕ ปี เสียหายไปประมาณ ๑๔ ไร่ และสวนยูคาลิปตัสอีก ๑๐ ไร่ เสียหายทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมี
สวนยางพาราที่ยังไม่ทราบเจ้าของอีกประมาณ ๒๕ ไร่ ซึ่งสวนยางทั้งหมดที่ถูกไฟไหม้ หากถูกไฟไหม้
เต็มๆ ก็อาจยืนต้นตาย ส่วนต้นยางที่ไหม้ไม่ถึง ๑๐๐% ก็อาจฟื้นฟูได้หากมีฝนตกลงมา ต้องใช้
เวลานานหน่อย แต่ปีนี้ฝนได้ทิ้งช่วงมานาน 

(มีต่อ)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

แล้งนานเกิดไฟปา่ไหม้สวนยางบ้านโนนสวรรคเ์สยีหายกว่า ๕๐ ไร่ (ต่อ)

ด้านนางแต้วและนางส้าอาง เจ้าของสวนผู้ประสบเคราะห์ กล่าวว่า ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน
ว่าไฟลุกลามมาจากที่ใด เพราะตนเองก็อยู่ภายในหมู่บ้านห่างจากสวนยางพารา ๒ กิโลเมตร มี
ชาวบ้านโทรไปบอกว่ามีไฟไหม้แถวสวนยางของตนเอง ก็เลยรีบมาดู จึงได้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือ
จากรถดับเพลิงของเทศบาลต้าบลบึงโขงหลง เทศบาลต้าบลบึงงาม และกู้ภัยบึงโขงหลงฐานภูลังกา 
เพื่อมาช่วยดับไฟ ใช้เวลาประมาณ ๒ ช่ัวโมง ส่วนสาเหตุไฟไหม้สวนยางและค่าเสียหายจะได้แจ้ง
ต้ารวจเพื่อมาด้าเนินการตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่ง

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/218149)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เศร้า!! พบเต่าตนยุักษ์ตายที่หาดไม้ขาว ยังไม่ทราบสาเหตุ

เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ที่ ๒ จ. ภูเก็ต อ. ถลาง เข้าตรวจสอบซากเต่าทะเล หลังได้รับแจ้งจากนายก่อกิจ อยู่เย็น ชาวบ้าน
คอเอน ต. ไม้ขาว อ. ถลาง ว่า พบซากเต่าตายบริเวณท่าเรือยอชตเ์ฮเว่น ต. สาคู อ. ถลาง โดยได้ลาก
เข้าฝั่ง จากการตรวจสอบพบเป็นเต่าตนุขนาดใหญ่ สภาพเน่าเปื่อย ไม่พบบาดแผลภายนอก วัดขนาด
กระดองยาว ๑๑๐ เซนติเมตร กว้าง ๙๗.๕ เซนติเมตร ไม่ทราบน้้าหนัก ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบ
สาเหตุการตาย จึงประสานไปยังสัตวแพทย์ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
อันดามัน เพื่อผ่าพิสูจน์ซากหาสาเหตุการตายต่อไป

ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/south/2027584)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

รวบ ๒ พรานป่าแอบล่าสตัว์ ได้ของกลางปืน ซากสัตว์อื้อ

เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเพิ่มศักด์ิ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง จ. อุทัยธานี ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีพราน จ้านวน ๒ คน แอบเข้าไปล่าสัตว์ในเขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง บริเวณป่าห้วยแม่ดีน้อย ท้องที่ ต. แก่นมะกรูด อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี จึงได้จัด
ก้าลังเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ จ้านวน ๒๗ คน แบ่งก้าลังเป็น ๒ ชุด คือ ชุดออกติดตาม และ
ชุดดักซุ่ม เวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน ได้พบชายทั้ง ๒ คน ที่มีลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้ง จึงได้
แสดงตัวและเข้าจับกุม สอบสวนทราบช่ือนายภูริช มดแดง อายุ ๒๐ ปี และนายจิรายุ อ้ายเขียะ อายุ 
๓๕ ปี โดยทั้ง ๒ คน เป็นราษฎรบ้านคลองเสลา ต. แก่นมะกรูด อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี ผลการตรวจสอบ
พื้นที่และตรวจค้นตัว พบอุปกรณ์ล่าสัตว์ และซากสัตว์ป่าหลายรายการ ประกอบด้วย อาวุธปืนยาวขนาด 
๐ .๒๒ ติดล้ากล้อง จ้านวน ๒ กระบอก พร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาด ๐ .๒๒ รวม ๑๒๔ นัด 
ซากไก่ฟ้าหลังเทา จ้านวน ๑ ซาก นกโพระดกคอสีฟ้า จ้านวน ๔ ซาก ซากนกขุนทอง จ้านวน ๑ ซาก และ
ซากกระรอกปลายหางด้า จ้านวน ๑๐ ซาก

(มีต่อ)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

รวบ ๒ พรานป่าแอบล่าสตัว์ ได้ของกลางปืน ซากสัตว์อื้อ (ต่อ)

จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้พรานทั้ง ๒ คน โดยมีความผิดฐาน “ร่วมกันเข้าไปในเขต
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่” ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความผิดฐาน “ร่วมกันล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่” ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความผิดฐาน “ร่วมกันล่าสัตว์ป่า ภายในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่” ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความผิดฐาน 
“ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่” ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความผิดฐาน “ร่วมกันเก็บหาของป่าหรือกระท้าด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสีย
แก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ” ตามมาตรา ๑๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พร้อมได้น้าตัว
ส่งให้พนักงานสอบสวนเพิ่มข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ. อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เจ้าหน้าที่ต้ารวจ สภ. บ้านไร่ จึงได้
จัดท้าบันทึกจับกุม พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/222252)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ช้างป่าเขาใหญ่ตกมันหลายตัว เตือนชาวบ้านระมัดระวัง

เมื่ อ วันที่  ๗ ก .พ .  ๖๔ ผู้ สื่อ ข่าวรายงาน ว่า ในพื้นที่  ต .  วังหมี  เขตรอยต่อกับ ต .  หมูสี 
อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา มีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลายหมู่บ้าน 
ประสบปัญหาช้างปา่ตกมนัออกหากนิ และเข้าใกล้บ้านเรอืนประชาชนและชุมชน โดยเฉพาะถนนทางหลวง
ชนบทสาย ๓๐๕๒ ช้างป่าได้ออกหากินอยู่ริมถนน เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวัง โดยเฉพาะ
ช่วงนี้ช้างป่าได้แยกย้ายกันออกหากินและเข้าไปในหมู่บ้าน

ด้านนางอรุณ แก้วสามัคคี ผู้ใหญ่บ้านสันก้าแพง กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าวัง หมี บ้านสันก้าแพง
กล่าวว่า ขณะนีช้้างป่าในพื้นที่ตกมันกันหลายตัว เริ่มตั้งแต่เจ้างาเบี่ยง เจ้าข้ีดื้อ และเจ้าบิ่น หากินในพื้นที่ 
บ้านสันก้าแพง บ้านวังศิลา บ้านท่าวังไทร และบ้านคลองสะท้อน พื้นที่ ต. วังหมี ส่วนเจ้าอ้อน ตกมันและ
หากินในพื้นที่บ้านคลองทราย ต. วังน้้าเขียว หากินทั้งกลางวันและกลางคืน โดยช้างป่าที่ตกมันจะมีอาการ
หงุดหงิด เดินไปทั่ว เพื่อหาช้างพังเพศเมีย ฝากเตือนชาวบ้านพบเจอช้างป่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือกลุ่ม
อนุรักษ์สัตว์ป่าวังหมี เพื่อที่จะเข้าไปผลักดันช้างป่าให้เข้าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต่อไป ห้ามประชาชน
ผลักดันกันเองโดยล้าพัง อาจเกิดอันตรายได้

ท่ีมา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378815264?utm_source=
category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region)


