
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๗ มกราคม 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

นครราชสีมา : พบช้างป่า จ. นครราชสีมา ตกมันเพ่ิมเป็น ๒ ตัว 
เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวัง (ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

กระบี่ : ชาวบ้านผวา! ฝูงลิงแสมเมืองกระบี่อาละวาดหนัก 
ดักรถขออาหาร (ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

เชียงใหม่ : ฝุ่นพิษ PM2.5 เร่ิมปกคลุม จ. เชียงใหม่
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝุ่นพิษ PM 2.5 เร่ิมปกคลุม จ. เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพท้องฟ้าตัวเมืองเชียงใหม่ มีฝุ่นควันละเอียด 
หรือ PM2.5 ปกคลุมจนทัศนวิสัยมองเห็นไม่ชัดเจนในระยะไกล โดยจุดตรวจจุดวัดคุณภาพอากาศของ
กรมควบคุมมลพิษ บริเวณศูนย์ราชการ จ. เชียงใหม่ ค่า PM2.5 ๕๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ส่ ว น บ ริ เ ว ณ ข่ ว ง ป ร ะ ตู ท่ า แ พ  แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว  แ ล ะ ชุ ม ช น ใ จ ก ล า ง เ มื อ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่ 
ค่า PM2.5 ๕๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน แพทย์เตือน
ประชาชนให้ดูแลรักษาสุขภาพ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้ง หรือท้างานใช้แรงหนัก
นอกอาคาร สาเหตุสภาพอากาศเย็น ฝุ่นควันไม่สามารถลอยขึ้นเหนือชั้นบรรยากาศได้

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e12b069e3f8e40af040d1f7)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบช้างป่า จ. นครราชสีมา ตกมันเพ่ิมเป็น ๒ ตัว เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวัง

เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
พร้อมกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าวังหมี บ้านสันก้าแพง หมู่ ๑๒ ต. วังหมี อ. วังน้้าเขียว จ. นครราชสีมา 
ลาดตระเวนเฝ้าระวังช้างป่าตกมัน พบ “เจ้างาเบี่ยง” เพศผู้ อายุ ๑๙ ปี ตัวใหญ่อ้วนท้วนสมบูรณ์ 
มีอาการตกมัน ออกหากินใกล้เขตชุมชน ข้ามถนนสายวังน้้า เขียว - เขาใหญ่ ช่วงหลัก กม. ๒๒
ก่อนกลับเข้าป่าตอนเช้า เตือนชาวบ้านผู้ใช้รถใช้ถนน เพ่ิมความระมัดระวัง

ขณะเดียวกัน พบว่ามีช้างป่ามีอาการตกมันเพิ่มอีก ๑ ตัว ชื่อว่า “เจ้าอ้อน” อายุ ๑๕ ปี 
มีน้้ามันไหลออกมาที่ขมับ ออกหากินในไร่อ้อยของชาวบ้าน มักแสดงอาการดุร้าย หงุดหงิด วิ่งไล่ชาร์จ
จะท้าร้ายสุนัขที่ส่งเสียงเห่าจนฝุ่นตลบ ก่อนหน้านี้มีภาพ “เจ้างาเบี่ยง” วิ่งชาร์จใส่แม่ชี แต่มีแนวรั้ว
กั้นหนาแน่น จึงไม่มีใครได้รับอันตราย

นางอรุณ แก้วสามัคคี ผู้ใหญ่บ้านสันก้าแพง หมู่ ๑๒ กล่าวว่า ขณะนี้ตามแนวเขตรอยต่อ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กับที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน พบช้างป่ามีอาการตกมันเพิ่มเป็น ๒ ตัว คือ 
เจ้างาเบี่ยง กับเจ้าอ้อน มีอาการหงุดหงิดง่าย และดุร้าย ฝากเตือนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
หากพบเจอช้างอย่าเข้าใกล้เด็ดขาด

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5e12c36f8e40af140ce65)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวบ้านผวา! ฝูงลิงแสมเมืองกระบี่อาละวาดหนัก ดักรถขออาหาร

เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝูงลิงแสมที่อาศัยบริเวณป่าโกงกาง ตรงข้ามอาคาร
รวบรวมขยะอันตราย อบจ. กระบี่ ต. ไสไทย อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ ออกมาอาละวาดหนัก 
ดักรอรถชาวบ้านที่ขับไปมา เพ่ือขอเศษอาหาร สร้างความเดือดร้อนร้าคาญแก่ชาวบ้าน เมื่อชาวบ้าน
ไม่ให้ ก็กระโดดขึ้นรถ ยกโขยงกันมามากขึ้น จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบฝูงลิงแสมประมาณ ๓๐ ตัว
อาศัยอยู่ตามป่าโกงกาง และริมถนน บางตัวก็วิ่งออกมาเกาะบนฝากระโปรงรถ สร้างความหวาดกลัว
แก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก

ชาวบ้านเล่าว่า บริเวณริมถนนดังกล่าว มีสภาพเป็นป่าชายเลน ใกล้ศูนย์ราชการ อยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี จ. กระบี่ ช่วงเช้า และช่วงเย็น จะมีลิงแสมจ้านวน
มากกว่า ๓๐ ตัว มักจะออกมาดักรอชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปมา เพ่ือขออาหารจากชาวบ้าน
และนักท่องเที่ยว บางครั้งก็เข้ามาแย่ง สร้างความเดือดร้อนร้าคาญแก่ชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปมา 
โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง ฝูงลิงจะมีจ้านวนมากขึ้น คาดว่าเคยชิน ชาวบ้านเอาอาหารมาให้ จึงมาดักรอ
เป็นประจ้าทุกวัน เมื่อไม่ได้อาหารก็จะอาละวาด ขึ้นไปเกาะบนรถสร้างความหวาดกลัวแก่ชาวบ้าน 
อยากฝากให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้ามาดูแล หรือย้ายฝูงลิงไปอยู่ที่ อ่ืน เพราะบางครั้ง ชาวบ้าน
ทีไ่ม่พอใจ อาจจะมาท้าร้ายลิงได้ 

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/๑๗๕๗๕๒)


