
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พะเยา : จับพรานพ้ืนบ้านล่าสัตว์ และเผาป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เวียงลอ ประเดิม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

หนองคาย : จ. หนองคาย น้ าโขงลด เกิดสันดอนปากห้วยโมง
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

พัทลุง : พบซากโลมาอิรวดีน้ าจืดเพศผู้ตาย
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. หนองคาย น้ าโขงลด เกิดสันดอนปากห้วยโมง

เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ระดับน้้าในแม่น้้าโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง อ . ท่าบ่อ จ. หนองคาย ที่มีประตูปิดเปิดระบายน้้า 
ที่ปากห้วยโมง เชื่อมกับแม่น้้าโขง และมีอาคารสูบน้้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้้าด้วยไฟฟ้าแบบ ๒ ทิศทาง 
ขนาดใหญ่ จ้านวน ๔ เครื่อง ไว้สูบน้้าเข้าในฤดูแล้ง และสูบน้้าออกในฤดูฝน รวมทั้งมีระบบส่งน้้า 
ที่ส่วนใหญ่ใช้ระบบสูบน้้าด้วยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ ในสถานีสูบน้้าย่อย ดูแลแหล่งน้้า และทางน้้า
ชลประทานในพ้ืนที่ อ. ท่าบ่อ และ อ. ศรีเชียงใหม่ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๖ หมื่นไร่ ปิดประตู
ระบายน้้าขนาดใหญ่ทั้ง ๔ บาน ขณะนี้มีปริมาณน้้าในโครงการฯ ประมาณ ๒.๔๓๙ ล้าน ลบ.ม. 
และระดับน้้าในล้าห้วย ๗.๑๒ ม. และระดับน้้าโขง ๑.๐๕ ม. ซึ่งระดับน้้าโขงต่้ากว่าน้้าที่กั้นไว้
ในล้าห้วยโมง ถึง ๖.๐๗ ม. โดยทางโครงการฯ สูบน้้าโขงส้ารองเข้าในระบบเป็นระยะๆ ก่อนส่งให้
เกษตรกร ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยา จ. หนองคาย กรมทรัพยากรน้้า มีระดับเพียง ๘๖ ซม. ต่้ากว่า
ตลิ่งถึง ๑๑.๓๒ ม. ท้าให้เกิดสันดอน ปิดทางน้้าโขงที่จะไหลเข้ามาปากประตูระบายน้้า และ
เครื่องสูบน้้า ท้าให้เป็นอุปสรรคในการสูบน้้า ทางโครงห้วยโมงฯ จึงต้องขุดร่องน้้า เพ่ือให้น้้าโขง
ไหลเข้ามา และสามารถสูบน้้าเข้าห้วยโมงส่งต่อให้เกษตรกรได้ใช้น้้าอย่างเพียงพอต่อไป

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/regional/๑๗๙๕๑๔)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบซากโลมาอิรวดีน้ าจืดเพศผู้ตาย

เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านพ้ืนที่หมู่ ๗ ต. ล้าป า อ. เมืองพัทลุง 
จ. พัทลุง พบซากโลมาอิรวดี เพศผู้ น้้าหนักประมาณ ๒๕ กก. มีความยาว ๑.๒๐ ม. เสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณ ๔ – ๕ วัน โดยบริเวณครีบด้านขวา มีร่องรอยการติดอวนของชาวประมง ๒ จุด ชาวบ้าน
ในพ้ืนที่บอกว่า โลมาตัวดังกล่าวลอยตายอยู่กลางทะเล และถูกคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง จนชาวบ้าน
มาเจอ แม้ทางราชการจะขอความร่วมมือ โดยเฉพาะในเรื่องการใช้อวนปลาบึก แต่ยอมรับว่า
ยังลักลอบใช้อยู่ อย่างไรก็ดี หลังจากนี้จะได้ประสานเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง จ. สงขลา น้าซากโลมาดังกล่าวไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตาย เพ่ือหาแนวทาง
แก้ปัญหาอย่างจริงจังอีกครั้ง หลังจากท่ีพบโลมาตายต่อเนื่อง

โลมาอิรวดี เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในประเทศไทยพบในทะเลสาบสงขลา โลมาอิรวดี 
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดอยู่ในสถานภาพ
ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง และในที่ประชุม CITES ปี ๒๕๔๖ ประเทศไทยเสนอให้โลมาอิรวดีเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครองบัญชีที่ ๑ ท้าให้โลมาอิรวดีได้รับการคุ้มครองในระดับนานาชาติ จัดเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่ควร
อนุรักษ์ ๑ ใน ๒๐ ปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย นอกจากนี้ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาไว้ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ จากที่โลมาอิรวดีตายอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากประกาศห้ามประมงใช้อวนปลาบึก
จับปลาในทะเลสาบสงขลาเมื่อปี ๒๕๖๑ ทางจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
สร้างศูนย์เฝ้าระวังโลมาอิรวดี พร้อมก่อสร้างซั้งบ้านปลา ณ บริเวณลับห้า ในทะเลสาบสงขลา 
จ้านวน ๑๕๐ ซั้ง เพื่ออนุรักษ์โลมาอิรวดี แต่ก็ยังพบโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาตายอย่างต่อเนื่อง 
โดยมสีาเหตุมาจากโลมาหลงฝูง และอาหารเป็นพิษ

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/๑๗๙๕๓๗



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จับพรานพื้นบ้านล่าสัตว์ และเผาป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ 
ประเดิม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่

เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ (ขสป. เวียงลอ) 
อ. จุน จ. พะเยา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ ขสป. เวียงลอ ออกลาดตระเวนป้องกันและปราบปราม
การกระท้าความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน 
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) บริเวณอ่างเก็บน้้าห้วยป่าซาง ท้องท่ีบ้านป่าซาง หมู่ ๑๐ ต. ป่าซาง 
อ. ดอกค้าใต้ จ. พะเยา เนื่องจากตั้งแต่วันที่ ๓ ก.พ. ๖๓ เป็นต้นมา ในพ้ืนที่บริเวณป่าดังกล่าว 
เกิดไฟไหม้เป็นบริเวณกว้าง จึงได้จัดก้าลังลาดตระเวน เฝ้าระวัง และตรวจสอบพ้ืนที่โดยละเอียด 
เพ่ือหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้ป่า และหาตัวคนจุดไฟเผาป่า ต่อมาได้พบผู้ต้องสงสัย จ้านวน ๒ คน 
ขณะก้าลังขับขี่รถจักรยานยนต์ และเดินเท้าออกจากพ้ืนที่ป่าบริเวณดังกล่าว จึงแสดงตน เข้า
ตรวจสอบ ปรากฏว่า ๑ ใน ๒ ผู้ต้องสงสัย เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าท่ามกลางความมืด
หลบหนีไปได้ แต่สามารถจับกุมได้ คือ นายจารุกิตต์ เทียมทอง อายุ ๒๑ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๐๗
หมู่ ๕ ต. บ้านถ้้า อ. ดอกค้าใต้ จ. พะเยา จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นสัมภาระที่ติดหลังมา พบปืนแก๊ป
ยาวไทยประดิษฐ์ จ้านวน ๒ กระบอก ในกระเป๋าพบซากสัตว์ชนิดกระรอกหลากสี จ้านวน ๑ ตัว 
เครื่องกระสุนปืนไทยประดิษฐ์ จ้านวน ๑ ชุด ไฟแช็ค และอุปกรณ์ยังชีพในป่า เบื้องต้นนายจารุกิตต์
ให้การว่า ได้เข้ามาล่าสัตว์พร้อมกับนายเอ (นามสมมุติ) ตั้งแต่วันที่ ๓ ก.พ. ๖๓ เพ่ือล่าสัตว์ 
แตไ่ม่มีสัตว์ให้ล่าจึงตัดสินใจเดินทางกลับหมู่บ้าน จนมาถูกจับกุมดังกล่าว

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/๑๓๑๔๐๑
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