
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายส่ิงแวดล้อม  ๑  รายการ

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑  รายการ

สระแก้ว : ช่วย “หมีหมา” ติดบ่วงผอมโซเท้าเน่ากลางป่า
(ข้อมูล : พีพีทีวีออนไลน์)

หนองคาย : ยึดไม้จันทร์หอมลอบน าเข้าซุกริมโขงหนองคาย มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

สุโขทัย : “วราวุธ” ลงพื้นที่เปิดโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ร าพัน
พร้อมระบบกระจายน้ า  (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ช่วย “หมีหมา” ติดบ่วงผอมโซเท้าเนา่กลางปา่

เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องที่สะเทือนใจต่อผู้รกัสตัว์และนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
เกิดข้ึนใน จ. สระแก้ว เมื่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ. สระแก้ว รับรายงานจากชาวบ้าน
พบหมีหมา ออกมานอกเขตอุทยานฯ จึงช่วยกันวางกรงดัก ปรากฏว่าเมื่อจับได้พบมือขวามีลวดสลิง
บ่วงแร้วพันติดอยู่ จนเท้าเน่าถึงกระดูก และผอมจนเห็นซี่โครง สร้างความหดหู่ต่อ เจ้าหน้าที่
อย่างมาก สัตวแพทย์ต้องเร่งช่วยเหลือ สภาพบาดแผลของหมีหมา เพศผู้ อายุ ๘ ปี ในตอนแรก
ที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบ โดยบาดแผลที่มือขวาผิวหนังเปิด เห็นเนื้อเปื่อยตายจนเห็นกระดูกบางส่วน 
ซึ่งพบลวดสลิงที่พรานใช้เป็นบ่วงแร้วรัดอยู่ที่ข้อมือ

นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หรือหมอล็อต สัตวแพทย์ช้านาญการ หัวหน้ากลุ่มงาน
สุขภาพสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เปิดเผยว่า สุขภาพเบื้องต้นพบว่า มือขวา
มีบาดแผลที่เน่าถึงกระดูก โดยอายุประมาณ ๘ ปี แต่น้้าหนักประมาณ ๔๐ กิโลกรัม ซึ่งต่้ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานของหมีหมาในช่วงอายุเดียวกันตามธรรมชาติถึง ๑ เท่าที่ควรมีน้้าหนัก ๘๐ กิโลกรัม 
และมีสภาพร่างกายอ่อนเพลีย ใกล้ตาย สัตวแพทย์จึงต้องตัดมือที่มีบาดแผลฉกรรจ์ทิ้ง ให้ ยา
ปฏิชีวนะและน้้าเกลือ ตอนนี้ดูแลรักษาที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่้าบน จ. สระแก้ว อาการ
โดยรวมของหมีหมาตอนนี้ยังทรงตัว มีสัตวบาลเฝ้าดูอาการใกล้ชิด โดยต้องจัดท่อนไม้ ลูกมะพร้าวไว้
ในกรง เพื่อให้เป็นของเล่น ลดความเครียดของสัตว์ป่า ป้องกันไม่ให้เลียแผล หรือฉีกผ้าที่พันแผลไว้
จุดที่พบหมีหมาตัวนี้อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา โดยหมอล็อตเช่ือว่า หมีหมาน่าจะออกมา
นอกเขตป่าอุทยานฯ ซึ่งนายพรานลักลอบวางบ่วงแร้วไว้นอกเขตป่าอนุรักษ์ เพราะช่วงสองปีที่ผ่าน
มา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้รณรงค์และปราบปรามเครื่องมือดักจับสัตว์ป่าใน
เขตรับผิดชอบอย่างเข้มข้น แต่นายพรานอาศัยการวางนอกแนวคอยดักจับสัตว์ป่าที่ออกหากินนอก
เขตป่าอนุรักษ์ แต่ก็มีความผิดตามกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเช่นเดียวกัน

ท่ีมา : พีพีทีวีออนไลน์
(https://www.pptvhd36.com/news/สงัคม/139826)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ยึดไม้จันทร์หอมลอบน าเข้าซุกริมโขงหนองคาย มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เมื่อวันที่  ๙ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ภูวิศ ศิริพานิช ผกก.สภ.โพนพิสัย
พ.ต.ท.ประทีป ชูศรี รองผกก. ๓ บก.ปทส. พร้อมเจ้าหน้าที่ส้านักงานสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ส้านักงานป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ทหารพราน และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าว
การตรวจยึดไม้จันทร์หอม ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม จ้านวน ๑๘ ท่อน ปริมาตร ๑.๑๐๗ ลูกบาศก์เมตร 
มูลค่าประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

พ.ต.ท.ประทีป กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบน้าไม้หวงห้าม
จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในพื้นที่ อ. โพนพิสัย จึงได้สนธิก้าลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วางก้าลัง
ตรวจสอบ และพบว่าที่ริมฝั่งแม่น้้าโขงท้ายหมู่บ้านหนองกุ้ง ต. กุดบง อ. โพนพิสัย มีไม้จันทร์หอม 
ซึ่งเป็นไม้หวงห้าม วางกองอยู่ริมแม่น้้าโขง ๑๘ ท่อน โดยไม่มีใครแสดงตัวเป็นเจ้าของ เจ้าหน้าที่
จึงได้ท้าการวัดปริมาตรและตรวจยึดไว้น้าส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพนพิสัย เนื่องจากเป็น
ความผิดตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และ ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙ ฐาน มีไม้หวงห้ามอันยังมิได้
แปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ 
ฐานน้าหรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษีหรือของต้องห้ามหรือของที่ยังไม่ได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง
เข้ามาในราชอาณาจักร

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9640000001984)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

“วราวุธ” ลงพื้นที่เปิดโครงการอ่างเกบ็น้ าแม่ร าพนัพรอ้มระบบกระจายน้ า

เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโครงการอ่างเก็บน้้าแม่ร้าพัน 
อ .  บ้านด่านลานหอย จ .  สุ โขทัย นายวราวุธ ศิลปอาชา รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการด้าเนินโครงการอ่างเก็บน้้าแม่ร้าพันพร้อมระบบกระจายน้้า ของกรม
ทรัพยากรน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้้าในพื้นที่ ต. ตลิ่งชัน อ. บ้านด่านลานหอย 
จ. สุโขทัย และเป็นโครงการต้นแบบการบรูณาการในการแก้ไขปัญหาน้้าอุปโภค บริโภค รวมทั้ง
เพื่อบรรเทาปัญหาน้้าท่วมให้กับประชาชน และเป็นแหล่งน้้าต้นทุนเพื่อเสริมการท้าการเกษตรที่
ใ ช้น้้าน้อยในช่วงฤดูแล้ งด้วย โดยมีนาย วิรุฬ พรรณเทวี ผู้ ว่ าราชการจังห วัดสุ โขทัย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย นายอ้าเภอ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ 
จากผลการด้าเนินโครงการระบบกระจายน้้าอ่างเก็บน้้าแม่ร้าพันนั้น ปัจจุบันมีน้้าต้นทุนเพียงพอ
ในห้วงฤดูแล้งนี้ ท้าให้ประชาชนในพื้นที่มีน้้าต้นทุนในการใช้อุปโภค บริโภค และใช้เพื่อท้า
เกษตรกรรมที่ใช้น้้าน้อยในฤดูแล้งนี้ต่อไป 

(มีต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

“วราวุธ” ลงพื้นที่เปิดโครงการอ่างเกบ็น้ าแม่ร าพนัพรอ้มระบบกระจายน้ า (ต่อ)

ศักยภาพในการเก็บกักน้้าทั้งโครงการฯ ประมาณ ๖.๗๕๘ ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็น ๒ 
อ่าง คือ อ่างบนและอ่างล่าง อ่างบนมีความจุเก็บกัก ๕.๖๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างล่างมี
ความจุเก็บกัก ๑.๑๓๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันปริมาณน้้าในอ่างเก็บกักได้รวม ๔.๐๗๗ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (อ่างบน ๓.๓๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างล่าง ๐.๗๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร) 
ปัจจุบันมีปริมาณน้้าในอ่าง ร้อยละ ๖๐  คงเหลือรับได้อีก ร้อยละ ๔๐ ลักษณะโครงการเป็น
เข่ือนดิน ความกว้างของสันเข่ือน ๘ เมตร ความสูงของเข่ือน ๑๙ เมตร ความยาวเข่ือนดิน 
๑,๑๗๔ เมตร 

ในการนี้ รัฐมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
เปิดประตูระบายน้้า ระบบส่งน้้า พร้อมทั้งปลูกป่าทดแทนบริเวณพื้นที่ด้านท้ายน้้าของโครงการฯ 
ปัจจุบันอ่างเก็บน้้าแม่ร้าพันเป็นโครงการที่ช่วยเหลือการเกษตรในพื้นที่ ต. ตลิ่งชัน และต้าบล
ใกล้เคียง ถือเป็นแหล่งน้้าต้นทุนส้าหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนกว่า ๒,๕๐๐ ครัวเรือน 
ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า ๓,๕๐๐ ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บน้้าส้ารองเพื่อการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ช่วยชะลอน้้าและลดการเกิดอุทกภัยในฤดูน้้าหลาก เป็นแหล่งกักเก็บน้้าส้ารองไว้
ป้องกันไฟป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้้า ช่วยสร้างงานชุมชน และลดการอพยพการย้ายถ่ินฐาน
เข้าสู่เมือง

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/210540)


