
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 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

กทม. : ดันน  าเค็มออกเจ้าพระยา กทม. หลังประปา และการเกษตรป่วน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน)์

สุราษฎร์ธานี : เสือลายเมฆที่ถูกยิงอาการดีขึ น
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

อุทัยธานี : เสือโคร่งห้วยขาแข้งออกอาละวาด ชาวบ้านเห็นกับตา ขย  าคอวัวแดง
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน)์



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ดันน  าเค็มออกเจ้าพระยา กทม. หลังประปา และการเกษตรป่วน

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อ้านวยการส้านัก
การระบายน้้า กทม. กล่าวถึงแนวทางควบคุมค่าความเค็มว่า ส้านักการระบายน้้าประชุมหารือร่วมกับ
กรมชลประทาน การประปานครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง กทม. สนับสนุนการผลักดันลิ่มน้้าเค็ม หรือการระบายน้้า เพ่ือช่วยกัน
มวลน้้าเค็มไม่ให้รุกสูงขึ้นมาในแม่น้้าเจ้าพระยา จนส่งผลกระทบต่อการเกษตร และการผลิตน้้าประปา 
รวมถึงใช้สถานีสูบน้้าของอุโมงค์ระบายน้้า และสถานีสูบน้้าริมแม่น้้าเจ้าพระยา ป้องกันปัญหาน้้าเค็ม
จากแม่น้้ารุกเข้ามาในพ้ืนที่ ขณะเดียวกันตรวจสอบค่าความเค็มเป็นประจ้าทุกวัน หากช่วงใด
มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน และมีผลกระทบต่อการท้าการเกษตร หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพ้ืนที่ 
จะควบคุมการเปิด - ปิดประตูระบายน้้า ลดการน้าน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาเข้ามาไหลเวียน และใช้น้้า
ที่ผ่านการบ้าบัดจากโรงบ้าบัดน้้าเสียของ กทม. รวมกับน้้าในพ้ืนที่ เพ่ือเจือจางความเค็ม โดยอาศัย
ระบบอาคารบังคับน้้าต่างๆ ประกอบด้วย ประตูระบายน้้า สถานีสูบน้้า และอุโมงค์ระบายน้้า 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/Bangkok/2034851)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เสือโคร่งห้วยขาแข้งออกอาละวาด ชาวบ้านเห็นกับตา ขย  าคอวัวแดง

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมพงษ์ แจ้งถิ่นป่า อายุ ๕๙ ปี ชาวบ้าน

หมู ่ ๑๐ บ้านไผ่งาม ต. ระบ้า อ. ลานสัก จ . อุทัยธานี เปิดเผยว่า มีเสือโคร่งห้วยขาแข้ง

ตามฝูงวัวแดงออกมาจากแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งประมาณ ๕๐๐ ม. หลังจากนั้น

กัดวัวแดงหนึ่งตัวจนได้รับบาดเจ็บ นายสมพงษ์กล่าวต่อว่า ตนเองไปเก็บกรงดักหนูที่ดักไว้ในป่า

ข้างคลอง ซึ ่งบริเวณนั ้นเป็นแอ่งน้้า ได้ยินเสียงวัวแดงร้อง จึงเดินไปเห็นเสือโคร่งตัวใหญ่

กัดวัวแดง วัวแดงตัวอ่ืนพยายามช่วยเหลือ ด้วยความกลัวตนจึงรีบกลับบ้าน และแจ้งผู้ใหญ่บ้าน

พร ้อมเจ ้าหน ้าที ่เ ขตร ักษาพันธุ ์ส ัตว ์ป ่าห ้วยขาแข ้ง ให ้ไปตรวจสอบ จากการตรวจสอบ

บริเวณดังกล่าวพบร่องรอยการต่อสู้ และรอยเลือดวัวแดงหยดเป็นทางเข้าไปในป่า พบรอยเท้า

เสือโคร่งขนาด ๔ นิ้วคาดว่า ล้าตัวยาวประมาณ ๒ ม. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอบบริเวณที่เจอร่องรอย

เสือโคร่งในป่าละเมาะ บริเวณแอ่งน้้ามีรอยเท้าเสือโคร่งจ้านวนมาก

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5977415)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เสือลายเมฆที่ถูกยิงอาการดีขึ น

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อ้านวยการส้านัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) กล่าวว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองพนม ต. คลองศก 
อ. พนม จ. สุราษฎร์ธานี น้าผลการตรวจสอบชนิดกระสุนปืนที่คนร้ายใช้ยิงเสือลายเมฆส่งให้พนักงาน
สอบสวนแล้ว พร้อมกับวิถีกระสุน และความรุนแรงจากการถูกยิง เพ่ือติดตามตัวผู้กระท้าผิด 
และประกอบส้านวนคดี อาการเสือลายเมฆล่าสุด สามารถกินเนื้ออกไก่สดที่หั่นเป็นชิ้นเล็กได้
มื้อละ ๒๕๐ - ๓๐๐ กรัม วันละ ๒ มื้อ กินน้้าเองได้ ขับถ่ายปกติ สัตวแพทย์ฉีดยาปฏิชีวนะ 
วิตามินบ้ารุงร่างกาย และยากระตุ้นภูมิคุ้มกัน ภาวะขาดน้้าเริ่มลดลง อุณหภูมิร่างกายค่อยๆ ปรับขึ้น 
แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ปกติ จึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยยังไม่สามารถตัดสินได้ว่า เสือลายเมฆจะพิการ
หรือไม่ เพราะหากภาวะสมองบวมหายเป็นปกติ สัตว์อาจจะลุกเดินได้ แต่จะไม่เป็นปกติเหมือน
สัตว์ทั่วไป ต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักเพ่ือประเมินอาการอีกครั้ง

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เสือลายเมฆที่ถูกยิงอาการดีขึ น (ต่อ)

นายสัตวแพทย์ปิยะ เสรีรักษ์ สัตวแพทย์ปฏิบัติการประจ้าส้านักฯ กล่าวว่า เสือลายเมฆ
นอนหมอบได้แล้ว แต่ยังลุกไม่ได้ เนื่องจากภาวะสมองบวม อาจมีสาเหตุมาจากการตกจากที่สูง 
และหัวกระแทกพ้ืน ภาวะตาฝ้า เกิดจากติดเชื้อไวรัสตามธรรมชาติเริ่มจางลง แต่เมื่อทดสอบ
การมองเห็นพบว่า รูม่านตาตอบสนองเพียงเล็กน้อยเป็นผลจากการตกจากที่สูง จนได้รับ
การกระทบกระเทือน ผลการตรวจวิถีกระสุนเบื้องต้นคาดว่า คนร้ายยิงเสือลายเมฆจากข้างหลัง
เข้าบริเวณล้าคอ และใกล้เส้นเลือดใหญ่ ปกติเสือลายเมฆจะอยู่บนต้นไม้ เมื่อถูกยิงอาจตกลงมา 
หัวกระแทกพ้ืนจนสมองบวม แม้จะรักษาจนภาวะสมองบวมดีขึ้น แต่การมองเห็นก็อาจไม่เป็นปกติ 
ต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดไม่น้อยกว่า ๑๐ – ๑๔ วัน

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/latest-news-639252)


