
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เพชรบุรี : ล้อมจับหมีหมาปล่อยคืนธรรมชาติ หลังมาหากิน
ใกล้จุดกางเต็นท์นักท่องเที่ยวที่เขาพะเนินทุ่ง (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

กระบี่ : ผลผ่าซากพะยูน ๒ ตัวตายกลางทะเล จ. กระบี่ 
พบเขี้ยวยังอยูค่รบ (ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

อุบลราชธานี : โขดหิน และหาดทรายโผล่กลางแม่น้ าโขง ส่อแล้งหนัก
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผลผ่าซากพะยูน ๒ ตัวตายกลางทะเล จ. กระบี่ พบเขี้ยวยังอยูค่รบ

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสันติ นิลวัตน์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง เจ้าหน้าที่ และสัตวแพทย์น้าซากพะยูน ๒ ตัวมาผ่า
หาสาเหตุการตาย พร้อมเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ เพื่อส่งตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด ส่วนเขี้ยวพะยูนอยู่ครบ
ทั้ง ๒ ตัว สาเหตุการตายของพะยูนทั้ง ๒ ตัวไม่สามารถระบุได้ เนื่องจากซากเน่าเปื่อย และตาย
มาแล้ว ๔ - ๕ วัน ใช้เวลาผ่าซากพะยูนทั้ง ๒ ตัว นานกว่า ๓ ชม. สัตวแพทย์หญิงปิยรัตน์ คุ้มรักษา 
สัตวแพทย์ประจ้าศูนย์วิจัยฯ กล่าวว่า พะยูนทั้ง ๒ ตัว ตายตามธรรมชาติ ตัวแรกมาจากเกาะเหลากา 
จ. กระบี่ เป็นพะยูนเพศเมีย หนัก ๓๓๑ กก. ยาวประมาณ ๓ ม. อายุประมาณ ๓๐ - ๕๐ ปีขึ้นไป 
แต่เขี้ยวพะยูนยังอยู่ครบ ตัวที่ ๒ มาจากเกาะนุ้ย จ. กระบี่ พะยูนตัวนี้ลอยอยู่กลางทะเล และ
ส่วนทางเดินอาหารหลุดไปก่อนที่จะเจอซาก จึงเหลือแต่ล้าตัว เป็นพะยูนเพศเมีย ยาว ๒.๒๐ ม. 
อายุประมาณ ๕ - ๑๐ ปี แต่เขี้ยวพะยูนยังอยู่ครบเช่นกัน

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://www.mgronline.com/south/detail/9640000005323)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โขดหิน และหาดทรายโผล่กลางแม่น้ าโขง ส่อแล้งหนัก

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้้าในแม่น้้าโขงด้าน อ. เขมราฐ อ. นาตาล 
อ. โพธิ์ไทร อ. ศรีเมืองใหม่ ไปจนถึง อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานีลดลงอย่างต่อเนื่อง โขดหิน 
และหาดทรายโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นแนวยาว ชาวบ้านที่อาศัยริมฝั่งแม่น้้าโขงเผยว่า ระดับน้้าโขงลดลง
อย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านที่ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบ อยากให้รัฐบาลประสานงาน
กับประเทศจีนให้ปล่อยน้้าจากเข่ือนลงมาหล่อเลี้ยงล้าน้้าโขงตอนล่าง

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/212928)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ล้อมจับหมีหมาปล่อยคืนธรรมชาติ หลังมาหากินใกลจุ้ดกางเต็นทน์ักท่องเที่ยวที่เขาพะเนินทุ่ง

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานะ เพ่ิมพูน หัวหน้าอุทยานแห่งขาติ
แก่งกระจานเปิดเผยว่า ทีมสัตวแพทย์ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) และทีมสัตวแพทย์
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง ร่วมกับทีมกู้ภัยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเคลื่อนย้ายหมีหมา
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติบริเวณ กม. ๓๖ เขาพะเนินทุ่ง จ. เพชรบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปิดไม่มีนักท่องเที่ยว 
หลังเจ้าหน้าที่พบหมีหมาชื่อขนุน เดินหาอาหารกินบริเวณเต็นท์ที่พักของนักท่องเที่ยวพ้ืนที่ แคมป์
บ้านกร่าง เกรงนักท่องเที่ยวจะเกิดอันตรายได้ เพราะช่วงนี้อากาศดีมีนักท่องเที่ยวขึ้นมากาง เต็นท์
ค้างแรมจ้านวนมาก ทีมสัตวแพทย์จึงใช้อาหารล่อหมีหมาไปยังกรงที่ดักไว้โดยใช้เวลาเกือบ ๑ ชม. 
จึงสามารถจับได้ ก่อนเคลื่อนย้ายไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ล้อมจับหมีหมาปล่อยคืนธรรมชาติ หลังมาหากินใกลจุ้ดกางเต็นทน์ักท่องเที่ยวที่เขาพะเนินทุ่ง (ต่อ)

นอกจากนี้ ยังมีหมีหมา ๑ ตัวท่ีออกมาหากินในพื้นท่ีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
ท่ี ๔ (บ้านกร่าง) เจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวัง และจับหมีหมาอีก ๑ ตัวท่ีเหลือ เพื่อน้าไปปล่อยคืน
สู่ธรรมชาติท่ี กม. ๓๖ เขาพะเนินทุ่ง เจ้าขนุน เป็นหมีหมาท่ีไม่ดุร้าย และหากินอยู่บริเวณ
รอบๆ พื้น ท่ีบ้านกร่างแคมป์  ชอบออกมาหากินใกล้ๆ โรงครัว  และตาม เต็นท์
ของนักท่องเท่ียวท่ีพักค้างแรม สร้างความหวาดกลัวให้แก่นักท่องเท่ียว เพื่อความปลอดภัย
ของนักท่องเท่ียว ทางอุทยานจึงด้าเนินการจับ และขนย้ายไปปล่อยคืนป่าธรรมชาติ
ในพื้นท่ีปิดห่างไกลจากนักท่องเที่ยว หมีหมา เป็นหมีท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก ล้าตัวยาว
ประมาณ ๑ ม. ขนตามตัวสั้นสีด้าปนสีน้้าตาล ขนบริเวณอกโค้งเป็นรูปตัว U สีขาวนวล 
บริเวณหน้าตั้งแต่ตาไปถึงปลายจมูกสีค่อนข้างขาว หรือน้้าตาลอ่อน ปกติหมีหมาหากิน
ในเวลากลางคืน บางครั้งออกหากินในเวลากลางวัน หากินเป็นคู่ อยู่ในป่าทึบ มีนิสัยดุร้าย
ขึ้นต้นไม้เก่งกว่าหมีควาย ชอบนอนบนต้นไม้ หรือตามโพรงไม้สูงๆ ไม่ชอบนอนพื้นดิน 
บางคร้ังร้องคล้ายเสียงสุนัขเห่าเรียกว่า หมีหมา เมื่อยืน ๒ ขาจะยืนตัวตรงเรียกว่า หมีคน

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://www.mgronline.com/local/detail/9640000005292)


