
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

อุบลราชธานี : เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ารวบชาวกัมพูชารับจ้างขนไม้ข้ามชายแดน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส)์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

กทม. : กทม. น าร่อง “แสนแสบ” ต้นแบบระบบบ าบัดน  าเสีย  
คลองปลอดภัยใน ๖ เดือน (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

บึงกาฬ : บึงกาฬน  าโขงหนุนสูงล าห้วยสาขาล้นตลิ่งท่วมนาข้าวพืชผลทางการเกษตร
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ขอนแก่น : กู้ภัยชุมแพช่วยนกเค้าแมว หลงมาในโรงเรียน คาดเมฆมืดครึ มท านกหลงเวลา
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่พิทักษป์า่รวบชาวกัมพชูารับจ้างขนไม้ข้ามชายแดน

เมื่อวันที่  ๑๖ ส .ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อ านวยการ
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) สั่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในสังกัด ลาดตระเวนเพื่อสกัดกั้น 
ป้องกันการกระท าผิดในพื้นที่ จากการขยายผลการกระท าผิดในคดีล้อมจับผู้ลักลอบขนไม้พะยูง พบมี
ผู้เกี่ยวข้องกว่า ๓๒ ราย และท าให้ทราบว่ามีแหล่งเก็บไม้ผิดกฎหมาย และแหล่งรับซื้อไม้ผิดกฎหมาย
อีกจ านวนมาก โดยชุดลาดตระเวน ได้ออกลาดตระเวน พบมีการลักลอบล่าสัตว์ป่า จึงเข้าจับกุม
ชาวกัมพูชา ช่ือนายบวง ซ านาง อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านอานแซะ ต. จอมกระสาน อ. จอมกระสาน 
จ. พระวิหาร ตรวจสอบพบของกลาง คือ ซากหมูหริ่ง และไม้มะค่าโมง ๑ แผ่น จากการสอบสวน
ผู้กระท าผิด พบพฤติการณ์ คือ ผู้ต้องหาชาวกัมพูชา จะรับจ้างขนไม้ข้ามไปยังประเทศกัมพูชา โดยอ้าง
ว่ามีหน้าที่มาขนเท่านั้น และจะมีทีมอีกชุดหนึ่งที่ท าการโค่นไม้ และเลื่อยไม้เป็นแผ่นไว้ และเมื่อ ชุด
ที่โค่นและเลื่อยเสร็จ จะส่งสัญญาณให้ชุดขนเข้ามาขนไม้ ซึ่งผู้ต้องหาคนดังกล่าวอยู่ในชุดขนไม้ 
ได้รับสัญญาณจึงเข้ามาขนไม้ แต่ขณะที่รอสัญญาณมาขนไม้ ได้ล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหาร จนถูกเจ้าหน้าที่
จับกุมดังกล่าว และจากการสอบสวนผู้ต้องหาอ้าง ว่ามีคนไทยร่วมอยู่ในขบวนการนี้ด้วย คาดว่า
พฤติการณ์เป็นเช่นเดียวกันกับคดีที่สามารถด าเนินการจับกุมได้ก่อนหน้านี้ คือจะมีนายทุนชาวกัมพูชา
ว่าจ้างชาวกัมพูชาข้ึนมาขนไม้ และจ้างชาวไทยที่มีเลื่อยโซ่ยนต์ ข้ึนไปเลื่อยและผ่าเป็นแผ่นไว้ และเมื่อ
แล้วเสร็จจะส่งสัญญาณ ให้ชุดขนไม้เข้าไปขนไม้ และน ามาส่งนายทุนยังจุดส่ง

ท่ีมา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/crime/news_747678)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

บึงกาฬน  าโขงหนุนสูงล าห้วยสาขาล้นตลิ่งท่วมนาข้าวพืชผลทางการเกษตร

เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ. บึงกาฬ ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน
มาตลอดกว่า ๒ สัปดาห์ ส่งผลให้ระดับน้ าในแม่น้ าโขงเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็วใกล้แตะ ๙ เมตร 
ประกอบกับมีน้ าเหนือจาก จ. เลย และหนองคาย ไหลมาสมทบ ท าให้น้ าโขงหนุนล าห้วยสาขา
เอ่อท่วมนาข้าวและพืชผลทางการเกษตรจมอยู่ใต้น้ านับพันไร่ เนื่องจากระยะนี้ที่ จ. บึงกาฬ มีฝนตก
ลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ าปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน 
ลักษณะเช่นนี้ท าให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เช่นที่ จ. บึงกาฬ 
ส่งผลให้ระดับน้ าในแม่น้ าโขงเพิ่มสูงข้ึน วัดระดับได้เมื่อเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ ๘.๘๐ เมตร ระดับน้ าใน
แม่น้ าโขงที่ขึ้นสูงได้หนุนให้น้ าในล าห้วยป่าน ที่ครอบคลุมบ้านพันล า หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๓ 
ต. วิศิษฐ์ ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ อ. เมืองบึงกาฬ ซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าโขง เพิ่มระดับสูง
ข้ึน จนล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมนาข้าว สวนปาล์มน้ ามัน อีกทั้งพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น สวน
ยางพารากว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ของชาวบ้านที่ปลูกเอาไว้ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ ยังมีอีกหลาย
ล าห้วยที่เป็นล าห้วยสาขาของแม่น้ าโขง ในหลายหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ใน ๔ อ าเภอติดกับแม่น้ าโขง คือ
อ. ปากคาด เมืองบึงกาฬ บุ่งคล้า และบึงโขงหลง ระดับน้ าเริ่มสูงข้ึน เนื่องจากน้ าในแม่น้ าโขงเริ่มหนุน
สูง ถ้าระดับน้ ายังสูง ข้ึนต่อเนื่ องต้นข้าวและพืชผลทางการเกษตรอาจจมน้ า เน่า เสียหาย
สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/175110)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กู้ภัยชุมแพช่วยนกเค้าแมว หลงมาในโรงเรียน คาดเมฆมืดครึ มท านกหลงเวลา

เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กู้ภัยขอนแก่นได้รับแจ้ง พบนกเค้าแมว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของเมืองชุมแพ อยู่บริเวณโคนต้นสนข้างหอประชุมโรงเรียนชุมชนชุมแพ ในเขตเทศบาลเมืองชุม แพ
ต. ชุมแพ อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น จึงรุดไปตรวจสอบ พบว่าเป็นนกเค้าแมวโตเต็มวัย ไม่ทราบเพศ กระโดด
ไปมาอยู่บนพื้นดิน ท่าทางอ่อนแรง ลักษณะล าตัวใต้ท้องมีขนนุ่มสีขาว วงหน้าสีขาวมีขนสีน้ าตาล อ่อน
อยูร่อบวงหน้าเป็นรูปหัวใจ ปีกสีน้ าตาลเข้มปนเทา และมีจุดด าเล็กๆ ทั่วตัว เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องสวมถุงมือ
ก่อนช้อนจับได้ เบื้องต้นคาดว่าเป็นนกเค้าแมวที่มีอายุมากแล้ว 

ส าหรับนกเค้าแมวจะออกหากินตอนกลางคืนในบริเวณชายป่าชานเมือง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีฝนตก
ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน สภาพอากาศครึ้มตลอด อาจเป็นเหตุให้นกหลงเข้าใจว่ายังมืดค่ า จนกระทั่ง
รุ่งเช้าเกิดหลงทางกลับรังไม่ได้ โชคดีที่มีผู้พบเห็นก่อนที่จะถูกสุนัขขย้ า นกเค้าแมวที่จับได้ดังกล่าว 
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้น าไปดูแลรักษาไว้ที่ศูนย์กู้ภัย และจะได้ประสานสัตวแพทยท์ีเ่กี่ยวข้องก่อนปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติในเวลาพลบค่ า นกเค้าแมวอยู่ในวงศ์นกฮูก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ออกหากินเวลากลางคืน
เมื่อสายตาถูกแสงจะพร่ามัว อาจเป็นสาเหตุให้หลงทาง

ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1911465)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กทม. น าร่อง “แสนแสบ” ต้นแบบระบบบ าบดัน  าเสีย  คลองปลอดภัยใน ๖ เดือน

เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก “ผู้ ว่าฯ อัศวิน” ระบุ กทม. เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบ
ความปลอดภัยทางน้ าในคลองต้นแบบ น าร่องคลองแสนแสบให้เห็นผลใน ๖ เดือน โดยจะเริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ ๑ ก.ย. ๖๓ เป็นต้นไป ขณะนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นส านักการระบายน้ า
ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง ส านักการโยธา และส านักงานเขต ๒๑ เขต
ที่มีคลองแสนแสบและคลองสาขาไหลผ่าน ได้ออกส ารวจสภาพกายภาพคลองแสนแสบและเตรียม
แผนพัฒนาคลองแสนแสบใน ๓ ด้านตามเป้าหมาย ได้แก่ งานพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย งานปรับปรุง
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสองฝั่งคลอง และการดูแลความปลอดภัยทางน้ าแล้ว

การด าเนินการครั้งนี้ กทม. จะใช้ทั้งความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ควบคู่ไปกับการบังคับใช้
กฎหมาย มีการจัดระเบียบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง การซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมสองฝั่งคลอง 
ปรับปรุงทางเดิน โป๊ะ ท่าเรือ และระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย อีกทั้งมีการจัดท าแผนจัดการ
น้ าเสียในคูคลอง จัดท าบัญชีสถานประกอบการ ร้านค้า อาคาร โรงงาน โรงแรม อู่ซ่อมรถ ตลอดจนสถานที่
ต่างๆ เพื่อการติดตามประเมินผล และด าเนินคดีกับสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กทม . 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคลองแสนแสบให้น่ามอง
มีความปลอดภัย ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ าและฟื้นฟูเสน่ห์วิถี ชีวิต
ริมคลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/175080)


