
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พังงา : ซากลูกวาฬบรูด้าหลุดจากท้องวาฬ
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

สมุทรปราการ : OUR Khung Bangkachao ใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

เชียงราย : ฝุ่นควันแม่สายยังวิกฤตต่อเนือ่งเป็นวันที่ ๗
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

กทม. : แนวโน้มประชากรช้างป่าเพ่ิมขึ้นจากการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับชุมชน
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝุ่นควันแม่สายยังวิกฤตต่อเนื่องเป็นวันที่ ๗

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อ. แม่สาย จ. เชียงราย ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นควัน 
ท้าให้ชาวแม่สายต้องสวมหน้ากากอนามัย เมื่อเดินทางออกมาในพ้ืนที่โล่งแจ้ง คุณภาพอากาศ
บริเวณ ต. เวียงพางค้า อ. แม่สาย จ. เชียงราย จากผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า 
มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน มีค่า ๓๑๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส้าหรับฝุ่นควันใน อ. แม่สาย เป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและเศรษฐกิจ ซึ่ง จ. เชียงรายได้ตั้งวอร์รูมแก้ไขปัญหา ขณะที่ฝ่ายปกครองเตรียมหารือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือแก้ปัญหาฝุ่นควันข้ามแดน บริเวณภาคเหนือตอนบน พบต้าแหน่งจุดความร้อน
จ้านวน ๗๐ จุด ลดลงจากเดิม ๓๒ จุด จ. เชียงราย พบเพียง ๓ จุด และ อ. แม่สาย ไม่พบจุดความ
ร้อน และฝุ่นควันที่เกิดข้ึนมาจากพ้ืนที่ใกล้เคียง

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/289787)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ซากลูกวาฬบรูด้าหลุดจากทอ้งวาฬ

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประถม รัสมี ผู้ อ้านวยการส้านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการชักลากซากวาฬบรูด้า 
ความยาว ๑๒ เมตร สภาพซากเน่า คาดว่าตายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ วัน ยังไม่ทราบสาเหตุการตาย 
บริเวณนอกฝั่งเกาะสิมิลัน จ. พังงา ซึ่งได้รับแจ้งการพบซากมาตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา 
กระทั่งช่วงบ่าย วันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๓ ทางประมงพ้ืนบ้านน้าเรือเข้าลากซากวาฬบรูด้าขึ้นฝั่ง ขณะลาก
ก่อนถึงฝั่งพบท้องวาฬแตก ลูกวาฬยาวประมาณ ๓ เมตร ทะลักออกมา และชักลากซากขึ้นมาผูกเชือก
รอการพิสูจน์ซากหาสาเหตุการตาย บริเวณชายหาดจุดชมวิวบ้านบ่อดาน ต . นาเตย อ. ท้ายเหมือง 
จ. พังงา ส่วนลูกวาฬเจ้าหน้าที่ฝังกลบแล้ว 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_619909)



กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แนวโน้มประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นจากการแก้ปญัหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับชุมชน

เมื่ อวันที่  ๑๓ มี .ค .  ๖๓ ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า อธิบดี กรมอุทยานแห่ งชาติ  สั ตว์ป่ า 
และพันธุ์พืช กล่าวเนื่องในวันช้างไทย ประจ้าปี ๒๕๖๓ ตรงกับวันที่ ๑๓ มี.ค. ของทุกปีว่า ปัจจุบัน
ช้างป่าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ ๓,๑๖๘ - ๓,๔๔๐ ตัว อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และอุทยานแห่งชาติ ๖๙ แห่ง เป็นแหล่งอาศัยของช้างป่าประมาณ ๕๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
พบช้างป่าได้ตั้งแต่น้อยกว่า ๑๐ ตัว ไปจนถึง ๒๐๐ – ๓๐๐ ตัว โดยเฉพาะกลุ่มป่าที่มีประชากรช้างป่า
มาก คือ กลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ กลุ่มป่าภูเขียว - น้้าหนาว กลุ่มป่า
ตะวันออก และกลุ่มป่าแก่งกระจาน ส่วนประชากรช้างป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่งในประเทศ
ไทย พบส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลักพระ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ขณะนี้
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่งที่เป็นถิ่นอาศัยของช้างป่า เริ่มขาดแคลนพืชอาหาร แหล่งน้้า พ้ืนที่เป็นภูเขา
มีความลาดชันสูง ท้าให้สภาพถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของช้างป่ามีขนาดลดลงจากเดิม ที่ส้าคัญผืนป่า
ถิ่นที่อาศัยของช้างป่าไม่เชื่อมโยงกันถูกแบ่งแยกตัดขาดออกจากกัน เนื่องจากการขยายตัว
ของชุมชน การขยายพื้นที่เกษตร การก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน จึงเป็นปัจจัยให้เกิดปัญหาช้างป่า
ออกมาท้าลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎรที่อาศัยใกล้ชิดตามแนวขอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ที่ก้าลัง
กลายเป็นปัญหาทีส่้าคัญ และเพ่ิมความรุนแรงขึ้นทุกปีประมาณ ๔๐ แห่งทั่วประเทศ

(ต่อ)

๕/๘
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๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แนวโน้มประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นจากการแก้ปญัหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับชุมชน (ต่อ)

กรม อุทยานฯ มี แนวทางการจั ดการ  และแ ก้ปัญหาช้ า งป่ าทั้ ง ในและนอก พ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ แบ่งเป็นการจัดการช้างป่าในพื้นท่ีอนุรักษ์ เพ่ือป้องกันไม่ให้ช้างออกนอกพ้ืนที่ และควบคุม
ไม่ให้มีประชากรช้างมากเกินกว่าศักยภาพการรองรับได้ของพ้ืนที่ และการจัดการช้างป่านอกพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ด้วยการให้ความรู้ สร้างความร่วมมือ
การแก้ปัญหาช้างป่า และการให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายต่อประชาชนที่เกิดจาก
ช้างป่า เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชน (อาสาสมัครเฝ้าระวังและ
ผลักดันช้างกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ) ท้ารั้วรังผึ้ง การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ให้ความรู้และ
สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังช้างป่าต่อเนื่อง กรมอุทยานฯ ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน
กับช้างป่า ด้วยการป้องกันไม่ให้ถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างถูกท้าลาย ทั้งการป้องกันปราบปรามการบุกรุก
ท้าลายป่าและการตัดไม้ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันไม่ให้มีการล่าช้าง โดยให้ เจ้าหน้าที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพตามจุดเสี่ยงต่างๆ และ
แหล่ งห ากิ นของช้ า งป่ าต่ อ เนื่ อ ง โ ดยปรั บปรุ งป่ า เ สื่ อม โทรมให้ เ ป็ นแหล่ งที่ อ ยู่ อ าศั ย
ตามหลักวิชาการ รวมทั้ งกลุ่มป่าบางแห่งที่ เป็นเส้นทางช้างในอดีตถูกตัดขาดไม่ต่อเนื่อง 
สร้างแนวเชื่อมต่อพ้ืนที่ให้เป็นป่าผืนใหญ่เชื่อมต่อหากันได้ ที่ส้าคัญให้ศึกษาวิจัยด้านการติดตาม
พฤติกรรมของช้ างป่ า แหล่ งที่ อยู่ อาศัย แหล่ งหากิน พ้ืนที่ เ สี่ ย ง และจ้ านวนประชากร
ของช้างป่า ควบคู่กับให้เจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเรื่องพฤติกรรม
ของช้างป่า และการปฏิบัติตนเมื่อพบช้างป่า ปัจจุบันได้จัดท้าคู่มือเบื้องต้นส้าหรับประชาชน
เป็นแนวทางเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้าง สถานการณ์ของช้าง พฤติกรรม
ของช้าง และสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ช้างป่าไม่ให้สูญพันธุ์

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200313083641905)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

OUR Khung Bangkachao ใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ้ืนที่สีเขียวเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข
และคุณภาพชีวิตของคนเมือง การมีพ้ืนที่สีเขียวที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับจ้านวนประชากร 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นตัวชี้วัดการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ แต่การพัฒนาของเมืองที่
เป็นไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท้าให้ที่ดินส่วนใหญ่ถูกพัฒนาไปในเชิงพาณิชย์ พ้ืนที่สีเขียว เดิม
ถูกแทนที่ด้วยตึกสูง ห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถ และนับวันจะลดจ้านวนลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศของเมือง หลายฝ่ายเห็นความส้าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีความ
พยายามในการรักษา และเพ่ิมจ้านวนพื้นที่สีเขียวเพื่อทดแทนกับที่เสียไป

คุ้งบางกะเจ้า เป็นพ้ืนที่สีเขียวขนาดใหญ่กว่า ๑๒,๐๐๐ ไร่ ที่โอบล้อมด้วยแม่น้้าเจ้าพระยา 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๖ ต้าบลของ อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ มีคุณค่าทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม 
โดดเด่นทางระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะมีความสมบูรณ์ของพ้ืนดิน เกิดจาก
การสะสมของตะกอนปากแม่น้้า มีพันธุ์ไม้กว่า ๘๐ ชนิดในพ้ืนที่ อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ 
มีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและชุมชน จนได้รับการยกย่องให้เป็น The Best Urban Oasis Of Asia จาก
นิตยสาร Time เมื่อปี ๒๕๔๙ และที่ส้าคัญยังถือเป็นปอดตามธรรมชาติให้แก่คนกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลอีกด้วย แต่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการพัฒนาเมืองที่มีอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลกระทบต่อคุ้งบางกระเจ้า ท้าให้พ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่ลดลง เกิดปัญหาดิน และน้้าเค็มขึ้น ส่งผลต่อ
การประกอบอาชีพด้านการเกษตรและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น

(ต่อ)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

OUR Khung Bangkachao ใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ (ต่อ)

โครงการก้าหนดเป้าหมายในการรักษา และพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้าให้ได้ 
๖,๐๐๐ ไร่ ภายในระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) โดยปีแรกของการด้าเนินงานสามารถพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวได้แล้ว จ้านวน ๔๐๐ ไร่ ในพ้ืนที่ราชพัสดุของกรมป่าไม้ โดยปลูกไม้ป่า ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ
ระยะสั้นกว่า ๑๓,๐๐๐ ต้น สร้างรายได้ และผลประโยชน์ต่อชุมชนกว่า ๒.๒ ล้านบาท ซึ่งในอีก ๑๕ ปี
ข้างหน้า ต้นไม้เหล่านี้จะสามารถดักจับฝุ่นและมลพิษทางอากาศได้กว่า ๑๙,๒๐๔ กก. ต่อปี ดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า ๒๓ ,๓๑๙ ตันคาร์บอนต่อปี และปล่อยก๊าซออกซิเจนที่ เพียงพอ
ต่อความต้องการของมนุษย์ได้ ๒๗,๔๓๔ คนต่อปี ส้าหรับปี ๒๕๖๓ มุ่งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอีก ๖๐๐ ไร่ 
แบ่งเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุจ้านวน ๓๐๐ ไร่ และพ้ืนที่เกษตรส่วนบุคคล ๓๐๐ ไร่ และพัฒนาต่อจนครบ 
๖,๐๐๐ ไร่ ภายในระยะเวลา ๕ ปี นอกจากเป้าหมายในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวแล้ว ยังส่งเสริมการ
กระจายรายไดใ้ห้แก่ชุมชน พัฒนาคุณภาพสินค้าท้องถิ่นภายใต้อัตลักษณ์ชาวคุ้งบางกะเจ้า 

การจัดการขยะและน้้าเป็นอีกบริบทที่ส้าคัญในการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า มีการจัดท้าแผนอบรม
ความรู้การจัดการขยะครบวงจร พัฒนาจุดรวบรวมและจัดการขยะอินทรีย์และขยะ Recycle จัดตั้ง 
Zero Waste Hub รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล เช่น การน้าขวดพลาสติกมาแปรรูป
เป็นผ้าบังสุกุลจีวรส้าหรับพระสงฆ์ มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพ่ือติดตามสถานการณ์
และคุณภาพน้้า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้้า พัฒนาพ้ืนที่สวนเกษตรผสมผสานแบบ
ร่องสวน และเกษตรอินทรีย์ต้าบล ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่การเกษตร 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://gotomanager.com/content/our-khung-bangkachao-ใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ)


