
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ                 

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว ๑ รายการ

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ยะลา : เครือข่ายปกป้องเขายะลา ยื่นหนังสือถึง รมว.วัฒนธรรม 
ยกเลิกประกาศลดพ้ืนที่โบราณสถาน (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

กทม. : ค่าฝุ่น PM2.5 กทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

สระแก้ว : เฝ้าติดตามสีดอแดง หนีออกจากพ้ืนที่กักกัน 
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ตาก : ชาวปกากะญอกว่า ๓๕๐ คน ร่วมพิธีบวชป่า รักษาระบบนิเวศชุมชน และปกป้องต้นน้ า
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ค่าฝุ่น PM2.5 กทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ระบุผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้านวน ๖๐ สถานี สามารถตรวจวัด
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ได้ ๘ – ๒๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๕๐
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงจากช่วงเช้าวานนี้เกือบทุกพ้ืนที่ โดยพบ
ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพ้ืนที่ เบื้องต้น ประชาชนสามารถท้ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ 
ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ และแจ้งประสานข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้าเนินการ ควบคุม 
ก้ากับ ดูแลภารกิจตามมาตรการ “ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ” อย่างต่อเนื่อง โดยประชาชน
สามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิ เคชั่น Air4Thai และ
bangkokairquality.com

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/social/news_613742)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เฝ้าติดตามสีดอแดง หนีออกจากพื้นที่กักกัน

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระพงศ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ช้างป่าสีดอแดง ที่ก่อนหน้านี้ ทีมสัตวแพทย์ 
กรมอุทยานฯ ร่วมกันผลักดัน และน้าตัวเข้ามาดูแลในศูนย์บริหารจัดการช้างป่าเขาตะกรุบ (สถานกักกันช้างป่า
ที่มีนิสัยเกเร) แต่เจ้าสีดอแดงหนีออกมาอยู่นอกพ้ืนที่อีกครั้ง ล่าสุดออกไปหากินในพ้ืนที่เขาสอยดาว จ. จันทบุรี 
และพบมีอาการป่วย ซึ่งสัตวแพทย์ก้าลังติดตามเฝ้าระวังอยู่ ทั้งนี้ สีดอแดง เป็น ๑ ในช้างป่า ๒ ตัว ที่ชอบออก
หากินนอกเขตป่า และเข้าไปในพ้ืนที่ชุมชน แต่ครั้งสุดท้ายเมื่อปี ๖๐ หลังจับเข้ามาในเขาตะกรุบ สีดอแดง
หนีออกไปอีกครั้ง ส่วนเจ้าแก้ว ช้างป่าอีก ๑ ตัว หลังจากเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ ก็ไม่หนีออกไปอีก ทั้งนี้ เริ่มปรับตัว
ไดแ้ล้ว

ความคืบหน้าอาการของสีดอแดง ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) จัดทีม
สัตวแพทย์ สัตวบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ชุดเฉพาะกิจผลักดันช้าง ป่า 
อ. โป่งน้้าร้อน ทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๔๔ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ฐานวังกะแพ และกลุ่มอนุรักษ์ช่วยเหลือ
สัตว์ป่า เข้าพื้นที่หมู่ ๘ ต. ทับไทร อ. โป่งน้้าร้อน จ. จันทบุรี เพ่ือตรวจรักษาช้างป่าสีดอแดงต่อเนื่องเป็นวันที่ ๒
ในช่วงเย็น เจ้าหน้าที่ให้ยารักษาแบบกินต่อเนื่อง เป็นเวลา ๕ - ๗ วัน โดยชุดติดตามด้าเนินการเฝ้าติดตาม 
และแจ้งอาการให้ทางทีมสัตวแพทย์ทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวินิจฉัยผล และวางแผนการรักษาช้างป่าสีดอแดง
ต่อไป

(ต่อ)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เฝ้าติดตามสีดอแดง หนีออกจากพื้นที่กักกัน ท้องเสียหนัก (ต่อ)

ช้างป่าสีดอแดง อายุ ๑๕ ปี หนีออกจากโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพ้ืนที่อนุรักษ์เขาตะกรุบ 
ต. ทุ่งมหาเจริญ อ. วังน้้าเย็น จ. สระแก้ว เมื่อคืนวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๑ หลังจากเข้ามาในพ้ืนที่ ๑๘ ชม. 
เจ้าหน้าที่ติดตามร่องรอยคาดว่า สีดอแดงเดินเข้าป่าลึกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนแล้ว แต่ยังต้อง
แจ้งเตือนชาวบ้านรอบๆ พ้ืนที่ หากพบเห็นช้างตัวนี้ ซึ่งเป็นช้างทีมีรูปร่างใหญ่โตมีน้้าหนักกว่า ๗ ตัน และมี
ปลอกคอติดตัว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะว่าสีดอแดง เป็นช้างที่นิสัยดุ เคยมีประวัติฆ่าคนตายมาแล้ว ๓ คน 
และชอบหากินนอกพ้ืนที่

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/289551)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เครือข่ายปกป้องเขายะลา ยื่นหนังสือถึง รมว. วัฒนธรรม ยกเลิกประกาศลดพื้นทีโ่บราณสถาน

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องเขายะลา ยื่นหนังสือถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขอให้ยกเลิกประกาศกรมศิลปากร ในการแก้ไขเขตที่ดินโบราณสถาน 
ในขอบเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา เพ่ือคุ้มครองโบราณสถาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และชุมชน หลังกรมศิลปากรประกาศแก้ไขขอบเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลา ในพ้ืนที่ ต. ลิดล และ 
ต. ยะลา อ. เมืองยะลา จ. ยะลา จากเดิมขนาด ๘๘๗ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา ลดเหลือ ๖๙๗ ไร่ ๗๕ ตารางวา 
โดยให้เหตุผลว่า เพ่ือเป็นการผ่อนคลายสภาวะขาดแคลนหินอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง และ ลด
การก่อความรุนแรง ที่อาจเกิดข้ึนจากการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้

นายวรา จันทร์มณี ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องเขายะลา เปิดเผยว่า พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่
โบราณสถานที่ส้าคัญ และอาจเป็นพ้ืนที่ทางโบราณคดีผืนใหญ่ผืนสุดท้ายในพ้ืนที่ชายแดนใต้ จากเหตุผลในการ
ลดพ้ืนที่ ยังไม่เพียงพอในการระเบิดภูเขาเพ่ือการอุตสาหกรรม และไม่เกี่ยวข้องกับการลดการก่อความไม่สงบ 
การระเบิดหินจะส่งผลกระทบต่อภาพเขียนสี และท้าให้พ้ืนที่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เสียหาย ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้เกิด
เหตุการณ์ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ยาว ๓ ม. ถล่ม  จากการระเบิดหิน  ขณะที่ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ระบุชัดเจนว่า พ้ืนที่ท้าเหมืองต้องไม่ใช่พ้ืนที่เขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย การแก้ไขเขตที่ดิน
โบราณสถานครั้งนี้ จึงเห็นได้ชัดว่า เป็นการท้าเพื่อเอ้ือประโยชน์กลุ่มทุน นอกจากนี้ การประกาศเปลี่ยนแปลง
ขนาดพ้ืนที่ ไม่ได้จัดท้าการรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพ้ืนที่ และไม่มีการศึกษาหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
รวมถึงยังตั้งข้อสังเกตว่า การลงนามเปลี่ยนแปลงขอบเขตเกิดขึ้นในวันสุดท้ายในการปฏิบัติราชการของอธิบดี
กรมศิลปากรคนก่อน

(ต่อ)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เครือข่ายปกป้องเขายะลา ยื่นหนังสือถึง รมว.วัฒนธรรม ยกเลิกประกาศลดพื้นที่โบราณสถาน (ต่อ)

เครือข่ายจึงขอร้องเรียนให้ยกเลิกประกาศกรมศิลปากร พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงการกระท้าของ
อธิบดีคนก่อนว่า กระท้าไปอย่างถูกต้องหรือไม่ ขอให้กรมศิลปากรเร่งส้ารวจพ้ืนที่ ต. ลิดล และ ต. ยะลา 
อ. เมืองยะลา จ. ยะลา และพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์ เร่งส้ารวจและ
ประกาศเขตที่ดินโบราณสถานในพ้ืนที่ภูเขาที่ตกค้าง ไม่เปิดให้เกิดการตัดเฉือนเพ่ือท้าลายอีก และกระทรวง
วัฒนธรรมต้องให้ความส้าคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เร่งสร้างการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณคดี
ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ขณะที่ นายประสพ เรียงเงิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
ยืนยันว่า กระทรวงวัฒนธรรมให้ความส้าคัญต่อพ้ืนที่ดังกล่าว โดยจะรับข้อร้องเรียนดังกล่าวและน้าไปหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จะเร่งท้าการตรวจสอบส่วนที่ได้
ตั้งข้อสังเกตว่า ไม่มีการท้าประชาพิจารณ์กับชาวบ้านในพ้ืนที่ ก่อนมีการประกาศลดพ้ืนที่นั้น การท้า
ประชาพิจารณ์เพื่อท้าสัมปทานเป็นหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ก็จะต้องมีการพูดคุยเพิ่มเติมต่อไป

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000022371)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวปกากะญอกว่า ๓๕๐ คน ร่วมพิธีบวชป่า รักษาระบบนิเวศชุมชน และปกป้องต้นน้ า

เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชูศักดิ์ วนาทัศไนย ก้านัน ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง
จ. ตาก และชาวปกาเกอะญอบ้านบอโบ๊ะคี หมู่ ๑๑ และหมู่บ้านใกล้เคียงกว่าสามร้อยคน นิมนต์
พระสงฆ์จ้านวน ๕ รูป มาท้าพิธีบวชป่า ในพ้ืนที่ป่าต้นน้้าของ ต. แม่สอง ซึ่งมีอายุประมาน ๓๐ ปี
บนพื้นที่ประมาณ ๓๕๐ ไร่ เพ่ือรักษาผืนป่าให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ และเป็นเขตอภัยทาน ไม่ให้คนเข้าไป
รบกวน และเบียดเบียนสัตว์ป่า การบวชป่าเป็นกุศโลบายของชุมชน เพ่ือรักษาความสมดุลให้ระบบ
นิเวศวิทยา โดยชาวบ้านจะน้าผ้าเหลืองมาห่มให้ต้นไม้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า ไม่อนุญาตให้คนเข้าไป
ตัดต้นไม้ และล่าสัตว์ป่าในบริเวณดังกล่าว

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200305142545340)
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