กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๑/๗

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
แม่ฮ่องสอน : แม่ฮ่องสอนผนึกกาลังเข้มแก้ปัญหาหมอกควัน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

กาญจนบุรี : แล้งจัด พลทหารราบที่ ๙ เติมนาให้ช้างป่าสลักพระ กันออกมารบกวนชาวบ้าน
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)
สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
พัทลุง : “พญาเสือ” บุกสานักโหรญาโหร ยึดซากสัตว์ป่ากว่า ๓๐ รายการ
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม ๒๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๑ ข่าว

๒/๗

“พญาเสือ” บุกสานักโหรญาโหร ยึดซากสัตว์ป่ากว่า ๓๐ รายการ

วันที่ ๒๐ กุม ภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือ พร้อมด้วยชุด
สายตรวจป้องกันและปราบปรามการกระท้าผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่า ส้านักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์
ที่ ๖ เขตรัก ษาพั นธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทั ด ส้านักงานสนับ สนุนการป้องกั นและปราบปรามที่ ๔
ภาคใต้ และ กก. ๖ บก.ปทส. จับกุม เครือข่ายค้าซากสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ คือนายสิทธิชัย แก้วคง อายุ ๓๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๑ หมู่ ๗ ต. ร่มเมือง อ. เมืองพัทลุง
จ. พัทลุง ซึ่งเป็นเจ้าส้านัก โหรญาโหร เจ้าแม่เทวี หมอสะเดาะเคราะห์ชื่อดังของจังหวัดพัทลุง
พร้อมซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าสงวน โดยซากสัตว์ป่าคุ้มครองที่พบมี ๓๑ รายการ แยก
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง นกหว้า ๑ ตัว นกอีโก้ง ๗ ตัว และซากสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ได้แก่ หัวเลียงผาพร้อมเขา ๑๔ หัว หัวนกเงือก ๑๓ ชิ้น หนังเสือไฟ ๓ ผืน หนังเสือดาว ๑ ผืน
หนังเสือลายเมฆ ๑ ผืน หนังเสือโคร่ง ๓ ชิ้น/แผ่น หนังแมวดาว ๒ ชิ้น/แผ่น หนังเสือลายเมฆ
๒ ชิ้น/แผ่น หนังเสือ ดาว ๒ ชิ้น/แผ่น หนัง เสือไฟ ๑ ชิ้น/แผ่น หนัง หมี ควาย ๑ ผืน หนัง หัว
หมีหมา ๑ ชิ้น/แผ่น หนัง หมี ๔๖ ชิ้นแผ่น อุ้ง ตีนหมี ๑ ชิ้น เล็บ หมี ๒ ชิ้น ซากเต่า (กระดอง)
๖ ตัว ซากกะโหลกจระเข้ ๘ ซาก ซากกะโหลกเลียงผา ๑ หัว เขากระทิง ๑ ชิ้น ปลาโรนิน ๑ ชิ้น
เขาเก้งพร้อมหัวเก้ง ๖ ชิ้น ซากลิ่นชวา ๑ ตัว หนังช้าง ๗ แผ่น เขาเลียงผา ๔๑ ชิ้น ขนนกหว้า
๔๓ เส้ น ซากเขากวาง ๕ หั ว กรามช้ า ง ๘ ชิ้ น หางช้ า ง ๑ ชิ้ น และปลายงวงช้ า ง ๒ ชิ้ น
ซึ่ง มีความผิด ฐานมี สัตว์ป่าคุ้ม ครอง ซากสัตว์ป่าคุ้ม ครอง และซากสัตว์ป่าสงวนโดยไม่ ได้รับ
อนุญาตจากพนัก งานเจ้าหน้าที่ ตาม มาตรา ๑๗ และ ๙๒ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ
ค้าซากสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม มาตรา ๒๙
และ ๘๙ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือ
ปรับ ไม่ เ กินหนึ่ง ล้านบาท หรือทั้ ง จ้า ทั้ ง ปรับ ซึ่ง ทางเจ้าหน้าที่ ชุดจับ กุม ได้น้าตัวส่ง พนักงาน
สอบสวน สภ. เมืองพัทลุง เมื่อคืนที่ผ่านมา
(มีต่อ)
กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๓/๗

“พญาเสือ” บุกสานักโหรญาโหร ยึดซากสัตว์ป่ากว่า ๓๐ รายการ (ต่อ)
ส้าหรับ ส้านักตาขุนโหรญาโหร แม่จันเทวี มี นายสิท ธิชัย แก้ วคง เป็นเจ้าส้านัก โดยรับ ท้า
สะเดาะเคราะห์ ท้ามนต์เ สน่ห์ยาแฝด และชอบปลุก เสกพิธีกรรมทางความเชื่อไสยศาสตร์มากว่า
๑๐ ปี มีชาวบ้านเดินทางมาสะเดาะเคราะห์และท้าพิธีต่างๆ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เคยบุก จับซากสัตว์
ป่ามาแล้วครั้งหนึ่งและครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ ๒

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/223826)
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๔/๗

แล้งจัด พลทหารราบที่ ๙ เติมนาให้ช้างป่าสลักพระ กันออกมารบกวนชาวบ้าน

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณหน้าสวนสัตว์ค่ายสุรสีห์ กองพล
ทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี พลตรีบรรยง ทองน่วม
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ มอบหมายให้พันเอกเฉลิมชัย ชัดใจ ผู้บังคับการกรมทหารราบ
ที่ ๙ ปล่อยขบวนรถน้้ า เพื่ อ น้าน้้าไปให้ช้า งป่า ในเขตรั ก ษาพัน ธุ์สัตว์ป่ าสลัก พระ อ. เมื อ ง
กาญจนบุรี จ. กาญจนบุรี จ้านวน ๕ คัน ปริมาณน้้ารวม ๓๐,๐๐๐ ลิตร ใส่ในสระน้้า ซึ่งทางเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้ขุดไว้เพื่อเป็นการช่วยเหลือช้างป่าที่ไม่มีน้ากินในช่วงฤดู แล้ง ทั้งนี้
สืบเนื่องจากแหล่งน้้าตามธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์สลักพระแห้ง ท้าให้ช้างป่าไม่มีน้ากิน จึง
ลงมาหาน้้ากินตามบ้านเรือนประชาชน ที่อยู่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับ
ความเดื อ ดร้ อ น และบางครั้ ง ช้ า งป่ า ได้ ท้ า ลายโอ่ ง และถั ง เก็ บ น้้ า ของชาวบ้ า นจน ได้ รั บ
ความเสียหาย รวมทั้งกินและท้าลายพืชไร่ของชาวบ้านด้วย
นายวสัน ต์ สุน จิ รัต น์ ก้ า นัน ต. ช่ อ งสะเดา อ. เมื องกาญจนบุรี จึ ง ได้ ป ระสานไปยั ง
พลตรีบรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ เพื่อขอรับการสนับสนุนน้้าไปให้ช้าง
ให้ช้างได้มีน้ากิน และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดจากช้างในเบื้องต้น
(มีต่อ)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๕/๗

แล้งจัด พลทหารราบที่ ๙ เติมนาให้ช้างป่าสลักพระ กันออกมารบกวนชาวบ้าน (ต่อ)
ปัจจุบันช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ มี มากกว่า ๕๐๐ ตัว แต่กระจายอยู่ในหลายจุด
ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ซึ่งมีพื้นที่กว่า ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ถ้ามีการจัดการแหล่ง น้้า และมีการ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ปัญหาคนกับช้างก็จะไม่เกิดขึ้น
นายไพฑู รย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรัก ษาพั นธุ์สัตว์ป่าสลักพระ กล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ได้ร่วมกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่รอบบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ
ช่วยกันเฝ้าระวังช้างป่าไม่ให้ลงมากินและท้าลายพืชสวนของชาวบ้าน แต่ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี
น้้าในแหล่งน้้าธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ แห้ง ขอด ช้างไม่มีน้ากิน จึง ลงมาหาน้้ากิ น
แถวบ้านเรือนชาวบ้าน ซึ่งน้้าที่กองพลทหารราบที่ ๙ น้ามาให้ในวันนี้ สามารถช่วยช้างป่าให้มีน้า
กินได้ประมาณ ๑ เดือน อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบคุณกองพลทหารราบที่ ๙ ที่น้าน้้ามาให้ช้าง
เพื่อให้ช้างมีน้ากิน และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของชาวบ้านที่เกิดจากช้างป่าด้วย

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2588586)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๖/๗

แม่ฮ่องสอนผนึกกาลังเข้มแก้ปัญหาหมอกควัน

วันที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ ผู้สื่ อ ข่ าวรายงานว่า นายสิ ท ธิ ชัย จิ นดาหลวง ผู้ ว่า ราชการจัง หวั ด
แม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึง มาตรการลดฝุ่นในพื้นที่ว่า ในเรื่องของการเตรียมรับมือ นั้น ได้ มีการเรียกประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อถอดบทเรียนจากปีก่อนๆ และวางแผนเตรียมการรับมือสถานการณ์ ซึ่งได้มี
การเตรียมการกันมาตั้งแต่ เดือ น ต.ค. ๖๓ พร้อ มกับ มีก ารจัดตั้ง ศูนย์อ้านวยการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ไฟป่าของ จ. แม่ฮ่องสอน ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะประสานไปยังพื้นที่ต่างๆ ในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ ยัง ได้ มี ก ารก้ า หนดนโยบาย เป้ า หมาย ตั วชี้ วั ด มาตรการ แนวทางในการบริ ห ารจั ด การ
สถานการณ์ไฟป่า ในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ ส่วนมาตรการหลัก ที่ ท างจัง หวัดได้ มี ก ารวางไว้เ ป็นกรอบแนวทางนั้น มี ห ลายมาตรการ อาทิ
เน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้แคมเปญ “แม่ ฮ่องสอน
ลดการเผา จากหมอกหนาว สู่หมอกฝน ไร้หมอกควัน” การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ น้าเชื้อเพลิงมาใช้
ประโยชน์ ทั้งการ “ชิงเก็บ ลดเผา” อัดก้อนเพื่อแปรรูป ท้าปุ๋ยหมัก น้้าหมัก และการไถกลบตอซัง โดยห้าม
เผาขยะมูลฝอยในชุมชนทุกกรณี พร้อมจัดก้าลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับ ไฟ ได้สนับสนุน
งบประมาณสนั บ สนุนชุดปฏิบั ติก ารระดับ หมู่ บ้านทุ ก หมู่ บ้า น ๔๑๕ หมู่ บ้า น เตรียมความพร้อมรับ มื อ
สถานการณ์วิกฤติรุนแรง ควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษ อื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด เช่น โรงงาน
อุตสาหกรรม การจราจร การขนส่ง รวมถึงการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ มาตรการบังคับใช้กฎหมาย แจ้งความ
จับกุม ด้าเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่บุคคลผู้กระท้าความผิดอย่างเคร่งครัด
ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/news/local/news_46766)
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