
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ  ๓  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

พิษณุโลก : ไฟป่าวันที่ ๒ “เขากระยาง” เจ้าหน้าที่รีบท าแนวกันไฟกลัวลามถึงบ้านคน
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

แม่ฮ่องสอน : หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเอาจริง น าเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา ๒ ราย 
ในข้อหาลักลอบขน “บุก” ๓,๕๑๓ กิโลกรัม ในเขตป่าสงวน โดยไม่ได้รับอนุญาต
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการประจวบคีรีขันธ์ : สุดเศร้า! ย้ือชีวิต “พลายขนุน” ไม่ส าเร็จ 
ช็อกผ่าเจอหัวกระสุนปืนเพียบ  (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าเขตรักษาพนัธุ์สัตว์ป่าสาละวินเอาจริง น าเจ้าหน้าที่จับกมุผู้ตอ้งหา ๒ ราย ในข้อหาลักลอบ
ขน “บุก” ๓,๕๑๓ กิโลกรัม ในเขตป่าสงวน โดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีรศักดิ์ ทิพยวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ช้านาญการ
พิเศษ หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสาละวิน สังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์
ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๔ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าสาละวินเข้าจับกุมผู้ต้องหาจ้านวน ๒ คน บริเวณป่าขุนแม่หาร หมู่ที่ ๑๐ ต. บ้านกาศ
อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน พร้อมของกลางหัวบุก ๑๒๐ กระสอบ จ้านวน ๓,๕๑๓ กิโลกรัม มูลค่า
ของกลาง/ความเสียหายของรัฐ จ้านวน ๙๘,๓๖๔ บาท และรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลข
ทะเบียน ยฉ ๖๔๓๐ เชียงใหม่ โดยผู้ต้องหากระท้าความผิดใน ๒ ข้อหา ตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ “ฐานเก็บหาของป่า (บุก) หรือกระท้าด้วยประการใดๆ อันเป็นการ
เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต” และมาตรา ๓๔ ฐาน “ผู้ใดรับไว้ด้วยประการ
ใด ซ่อนเร้น จ้าหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้ว ว่าเป็นไม้ หรือของป่า ที่ผู้
ได้มาโดยการกระท้าผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเสมือนเป็นตัวการในการกระท้าผิด
นั้น” จากนั้นได้น้าส่งพนักงานสอบสวนที่สถานีต้ารวจภูธรแม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน ส่วนของกลาง
เก็บรักษาไว้ที่ท้าการเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสาละวิน

ท่ีมา : ส านักกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210110145923816)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สุดเศร้า! ยื้อชีวิต “พลายขนุน” ไม่ส าเร็จ ช็อกผ่าเจอหัวกระสนุปนืเพยีบ

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อ้านวยการส้านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (สบอ. ๓) สาขาเพชรบุรี ได้รับรายงานจาก นางสาวสุพร พลพันธ์ หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ถึงอาการ “พลายขนุน” ช้างป่าอายุประมาณ ๒๐ - ๒๕ ปี น้้าหนักราว ๓,๐๐๐ 
กิโลกรัม ที่บาดเจ็บบริเวณขาพับในข้างขวาและมีอาการบวม ต้ังแต่วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๓ ซึ่งทีม
สัตวแพทย์ประจ้าสถานีเพาะเลีย้งสตัว์ป่าห้วยทราย อ. ชะอ้า ได้ช่วยกันรักษาช้างอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ยาปฏิชีวนะ ยาแก้อักเสบ แก้ปวด วิตามิน รวมถึงท้าความสะอาดบาดแผลให้จนช้างสามารถเดินได้
ไกลก่อนนอนอุบนิ่งใกล้แอ่งน้้า หมู่ที่ ๔ บ้านท่าวังหิน ต. เขาจ้าว อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
และไม่ยอมลุกข้ึนเดินอีกเลย ทีมสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าให้เคลื่อนย้ายช้างไปรักษายังที่ท้าการ
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อความสะดวกในการดูแลช้างตัวดังกล่าว แต่ขณะท้าการเคลื่อนย้ายมาถึงที่
ท้าการอุทยานฯ ช้างป่ามีอาการหัวใจหยุดเต้น เจ้าหน้าที่ได้ช่วยปั๊มหัวใจ แต่ช้างสิ้นใจตายในเวลา
ต่อมา

(มีต่อ)  



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สุดเศร้า! ยื้อชีวิต “พลายขนุน” ไม่ส าเร็จ ช็อกผ่าเจอหัวกระสนุปนืเพยีบ (ต่อ)

จากนั้นได้ประสาน ร.ต.อ. ยงยุทธ โชติชนะเสรี ชุดเก็บกู้และท้าลายวัตถุระเบิด ตชด. ที่ ๑๔ 
ค่ายพระมงกุฎเกล้า น้าเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสแกนโลหะตรวจหาโลหะตามตัวช้าง พบโลหะทั้งหมด ๒๕ 
จุด ก่อนให้สัตวแพทยท์้าการผ่าออกมา พบกระสุนปืนลูกซอง เบอร์ ๑๒ จ้านวน ๔๐ เม็ด ลูกกระสุน
ปืน ขนาด .๒๒ จ้านวน ๒ เม็ด และลูกปลาย จ้านวน ๑ เม็ด และพบตรงจุดส้าคัญบริเวณ
ใต้เบ้าตา ๒ ลูก ซึ่งเป็นเหตุท้าให้ตาขวามีอาการอักเสบมองไม่เห็น มีลักษณะเป็นฝ้าขาว ส่วนขาหน้า
ด้านซ้าย พบกระสุนในกระดูก ๓ เม็ด มีหนองในข้อกระดูกจ้านวนมาก พบกระสุนทะลุซี่โครง ซี่ที่ ๗ 
และซี่ที่ ๙ จ้านวน ๒ เม็ด และกระสุนอีก ๓๘ เม็ด กระจายอยู่ทั่วบริเวณงวง ใต้รักแร้ และล้าตัว 
ส่วนสภาพอวัยวะภายใน พบปอดมีอาการอักเสบบวมแดง ไตบวมสีซีด ตับซีด มีจุดเลือดออก และมี
รอยแผลเป็น หัวใจพบจุดเลือดออก ผนังทางเดินอาหารหลดุลอก พบจุดเลือดออกอักเสบแดงและแผล
หลุมในกระเพาะอาหาร ขาหน้าขวาบวมแดงพบหนองด้านใน ผลการชันสูตรสันนิษฐานสาเหตุการตาย
ว่า จากพยาธิสภาพที่พบดังกล่าว ท้าให้อวัยวะภายในล้มเหลว ซึ่งสัมพันธ์กับผลค่าโลหิตวิทยา ที่ส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่า มีค่าเม็ดเลือดแดง ค่าเม็ดเลือดขาว ค่าตับ และค่าไตผิดปกติ จึงเป็น
สาเหตุท้าให้ “พลายขนุน” ตายลง

นายพิชัย กล่าวว่า ตลอดระเวลา ๑ เดือน เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และทีมสัตวแพทย์ได้ติดตาม
รักษาช้างบาดเจ็บอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันทั้งคืนจนเสียชีวิต จากการพิจารณาพฤติกรรมของช้างปา่ตัวนี้ 
มีนิสัยดุร้ายก็คงเนื่องจากโดนการขับไล่ หรือไล่ยิง จากคนบ่อยครั้ง ท้าให้ช้างป่ามีพฤติกรรมที่กลัวคน
จะมาท้าร้ายจนเกิดอาการดุร้ายเพื่อป้องกันตัวเอง เบื้องต้นทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลง
ความเห็นว่าให้ฝังกลบซากช้างในพื้นที่จุดเกิดเหตุ พร้อมได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดบังสุกุล และ
ด้าเนินการฝังกลบซากช้างตามหลักวิชาการ จากนั้นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าแจ้งความ
เพื่อสืบหาตัวคนยิงช้างต่อไป

ท่ีมา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/544347)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ไฟป่าวันที่ ๒ “เขากระยาง” เจ้าหน้าที่รีบท าแนวกันไฟกลัวลามถึงบ้านคน

เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ ดับเพลิง อบต. แก่งโสภา อ. วังทอง 
จ. พิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบูรพา ร่วมกันท้าแนวกันไฟ หลังจากเกิดไฟป่าบนเขากระยาง หมู่ที่ 
๑ บ้านปอย ต. แก่งโสภา อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ลุกลามเป็นบริเวณกว้างกว่า ๕๐๐ ไร่ ส่งผลให้ชาวบ้าน
ที่อาศัยบริเวณริมถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ได้รับความเดือดร้อน หว่ันลุกลาม
ไหม้บ้านเรือนประชาชน ท้าให้เจ้าหน้าที่ท้าแนวกั้นไฟป่าเท่าที่จะสามารถท้าได้ เพื่อไม่ให้ไฟที่ก้าลังลุกลาม
มาใกล้บ้านเรือนประชาชน

เจ้าหน้าที่ได้เร่งน้ารถฉีดน้้าดับไฟที่ก้าลังลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เพราะว่าสภาพอากาศนั้นแห้งแล้ง 
ใบไม้ต้นไม้แห้งเป็นเช้ือเพลิงอย่างดี ท้าให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและมีโอกาสที่จะลุกลามไปยังบ้านเรือน
ประชาชน จึงฉีดสกัดกั้นเป็นแนวป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนของประชาชน และยังคงต้องเฝ้า
ระวังอย่างใกล้ชิด ส่วนสาเหตุนั้นชาวบ้านระบุว่า คาดว่ามีมือดีแอบจุด เพื่อหาผักหวานป่า ซึ่งทุกๆ ปี
บริเวณนี้จะมีไฟไหม้ตลอด สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ท่ีมา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/544317)


