
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  ๑  รายการ                

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

กรุงเทพฯ : ฝุ่น PM2.5 รีเทิร์น ดันกทม. อากาศเสียติดอันดับ ๑๔ โลก
(ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์)

กรุงเทพฯ : กรมศิลป์ยุคสารสนเทศ ติว “นักโบราณคดี - ภัณฑารักษ์” 
อัพข้อมูลองค์ความรู้ทันปัจจุบัน  (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

พังงา : เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่รังที่ ๔ ของฤดูกาลที่หาดบางขวัญ
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส)์

ตราด : ล่ามือปืนโหด ยิงนกเงือกเกาะช้างบาดเจ็บ ฮึ่มโทษคุก ๕ ปี
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ฝุ่น PM2.5 รเีทิร์น ดันกทม. อากาศเสียติดอันดับ ๑๔ โลก

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพ
อากาศฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ซึ่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับ กทม. ด้าเนินการ
ตรวจวัด จ้านวน ๗๑ สถานี วัดค่าได้ต้ังแต่ ๑๘ - ๖๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยในพื้นที่ กทม. 
เกินค่ามาตรฐานหรือเกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ ๓ พื้นที่ ได้แก่ ริมถนนกาญจนาภิเษก 
เขตบางขุนเทียน ริมถนนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา และริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม ๘ เขตหนอง
แขม เกินค่ามาตรฐานอยู่ที่ ๖๑ - ๖๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนพื้นที่ปริมณฑล ๒ จุด ได้แก่ 
ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร และ ต. ปากน้้า อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ
ขณะที่เว็บไซต์ IQAir เก็บข้อมูลและรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก
รายงานว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๔ ของโลก

ด้าน กทม. เปิดแผนแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในช่วง ๓ เดือนวิกฤติ เริ่ม ๑ ธ.ค. น้ี โดยแบ่ง ๔
ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ ค่าฝุ่นไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ห้ามรถบรรทุก ๖ ล้อข้ึนไปเข้า
พื้นที่ช้ันใน กทม. ล้างถนน ตรวจควันด้าเครื่องยนต์ฟรี ควบคุมโรงงานปล่อยควันเกินมาตรฐาน ระยะ
ที่ ๒ ค่าฝุ่น ๕๐ - ๗๕ ไมโครกรัมต่อลกูบาศก์เมตร หยุดก่อสร้างที่มีฝุ่นทุกประเภท ปิดโรงเรียนครั้งละ
ไม่เกิน ๓ วัน จัด Safe Zone ในทุกโรงเรียนของ กทม. ห้ามจอดรถริมถนน ระยะที่ ๓ ค่าฝุ่นเกิน ๗๖
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร หยุดก่อสร้างรถไฟฟ้า ปิดโรงเรียนครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน จับ-ปรับ จอดรถ
ไม่ดับเครื่อง เข้มงวดบุคลากร กทม. ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เข้มงวดจับปรับเผาในพื้นที่โล่ง และ
ระยะยาว มีแนวทางการส่งเสริมการปลูกป่า ให้มี Buffer Zone ปลอดการเผาในภาคการเกษตร 
เร่งออกกฎกระทรวงรถผ่านเกณฑ์มาตรฐานควันด้า พัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมกล้องตรวจจับควัน
ด้า รถโดยสารขนาดใหญ่ต้องปลอดเขม่าควัน

ท่ีมา : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์
(https://www.tnnthailand.com/content/62832)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กรมศิลป์ยุคสารสนเทศ ติว “นักโบราณคด ี- ภัณฑารักษ์” อัพข้อมูลองค์ความรู้ทันปัจจุบนั

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า 
ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานทั่วประเทศแล้ว ๒,๐๙๔ แห่ง อีกทั้งยังดูแล
โบราณวัตถุ ๒๙๙,๒๖๖ รายการ และมีรายการโบราณวัตถุในครอบครองของวัดและเอกชนที่ประกาศ
ข้ึนทะเบียนแล้วทั่วประเทศ ๖,๓๕๗ รายการ ทั้งนี้ จึงให้ความส้าคัญกับเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยได้ด้าเนินโครงการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และแนวทางในการดูแล
รักษาโบราณสถาน แด่พระสังฆาธิการ ฆราวาส ผู้สนับสนุนวัด อาสาสมัครท้องถ่ิน และประชาชน 
นอกจากนี้ ยังให้ความส้าคัญในการพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
ด้าเนินงาน เพื่อจัดท้าข้อมูลและน้าเข้าข้อมูลด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในระบบ
ฐานข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
จัดอบรมนักโบราณคดีและภัณฑารักษ์ทั่วประเทศ จ้านวน ๑๒๐ คน ให้สามารถปฏิบัติงานดังกล่าว
อย่างเป็นเอกภาพ ทันสถานการณ์ ไม่ตกยุค ไม่เชยล้าหลัง เพื่อพัฒนา ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านมรดก
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เพื่อบริการข้อมูลแก่ประชาชน และรองรับการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล และให้ผู้ที่สนใจน้าไปต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางวิชาการ
และทางเศรษฐกิจได้ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผ่านช่องทางสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ผ่าน
ฐานข้อมูลในระบบออนไลน์ ในส่วนของการด้าเนินงานโบราณสถาน นักโบราณคดีต้องสามารถจัดท้า
รายงานทางวิชาการในการขุดค้นแหล่งโบราณคดี ทั้งรูปแบบ แนวทางการด้าเนินงาน มีการแสดง
ข้อมูลโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน และเพิ่มข้อมูลการขุดค้นโบราณสถานแหล่งใหม่ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
เช่นเดียวกับภัณฑารักษ์ที่ดูแลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ จะต้องมีการน้าเสนอรายละเอียด
การจัดแสดงโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งน้าองค์ความรู้ของโบราณวัตถุมาน้าเสนอ 
ทั้งยุคสมัย รูปแบบ รูปทรง ลายเส้น สถานที่ค้นพบ เป็นต้น

(มีต่อ)  



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กรมศิลป์ยุคสารสนเทศ ติว “นักโบราณคด ี- ภัณฑารักษ์” อัพข้อมูลองค์ความรู้ทันปัจจุบนั (ต่อ)

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้พัฒนาระบบการให้บริการแหล่งเรียนรู้ด้วย QR/AR CODE ไปแล้ว 
โดยมี  QR CODE อุทยานประวัติศาสตร์ ๙ แห่ง ๒๖๓ รายการ โบราณสถาน ๒๐ รายการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๔๑ แห่ง ๙๓๖ รายการ ส่วน AR Code พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๓ แห่ง
ในปี ๖๔ จะด้าเนินการเพิ่มเติมในลักษณะ AR และ VR เพื่อน้าเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมในรูปแบบ 
3D Model ให้ประชาชนได้ศึกษา และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นายประทีปกล่าว

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/198556)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่รังที่ ๔ ของฤดูกาลที่หาดบางขวัญ

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง
หาดบางขวัญ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าพบการข้ึนวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณชายหาดบางขวัญ 
หมู่ที่ ๗ ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าตรวจสอบ ซึ่งจุดที่พบห่างจากหลุม
เดิมรังแรก ข้ึนมาทางทิศเหนือ ประมาณ ๑๕๐ เมตร ร่องรอยที่พบมีความกว้างของอก ๑๑๐ เซนติเมตร
ความกว้างพาย ๒๑๘ เซนติเมตร พร้อมกับได้กั้นแนวเชือกห้ามเข้า เพื่อร่วมตรวจพื้นที่และขุดค้นหา 
ต้าแหน่งของไข่เต่า ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูกาลวางไข่ของเต่ามะเฟือง และนับเป็นรังที่ ๔ ของฤดูกาล
ซึ่งสามารถพบตัวแม่เต่ามะเฟือง และสามารถบันทึกภาพได้ ทั้งนี้ มีแนวโน้มว่าจะมีแม่เต่าข้ึนมาวางไข่อีก 
ตลอดแนวชายหาดต่อเนื่องไปจนถึงหาดท้ายเหมือง จ. พังงา ซึ่งเป็นพื้นที่วางไข่แหล่งสุดท้ายของ
เต่ามะเฟืองในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมและเฝ้ารอคอยการกลับมาวางไข่ของแม่เต่า
มะเฟือง ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่ด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีการเฝ้าระวังอย่าง
เข้มข้นในพื้นที่ ท้าให้มีโอกาสพบเจอแม่เต่า และร่องรอยการข้ึนวางไข่อย่างต่อเนื่อง

ท่ีมา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_824034)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ล่ามือปืนโหด ยิงนกเงือกเกาะช้างบาดเจ็บ ฮึ่มโทษคุก ๕ ปี

เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี เพจ Animalvoicekohchang โพสต์ภาพ
นกกก ที่ถูกอาวุธปืนยิงที่หัวเป็นแผลฉกรรจ์ โดยระบุข้อความเพียงสั้นๆ ว่า “ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่
อุทยานเกาะช้าง ว่ามีนกเงือกโดนยิงเข้าที่หัวอาการสาหัสมาก จะพยายามช่วยเต็มที่แม้อาจจะไม่ ส้าเร็จ
ก็ตาม” นกกกตัวนี้อยู่ระหว่างการช่วยเหลือของสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์บ้านไชยเชษฐ์ อ. เกาะช้าง
จ. ตราด นกกกตัวนี้ ถูกชาวบ้านช่วยเหลือเหลือออกมาจากป่า แล้วน้ามาให้เจ้าหน้าที่อุทยานเกาะ ช้าง
ส่งตัวมารักษาอีกทีหนึ่ง ตอนนีท้างเจ้าหน้าที่อุทยานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว

นายนิพนธ์ ภิญโญ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เปิดเผยว่า นกที่ถูกยิงนั้น เป็นนกตระกูล
เดียวกับนกเหงือก ที่ช่ือ “นกกก” โดยจากการสอบถามจากชาวบ้านทราบว่า นกกกมีถ่ินอาศัยอยู่บริเวณ
น้้าตกคิรีเพชร ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง กับพื้นที่ของเอกชน ซึ่งมีนกกกอาศัย
อยู่จ้านวนมาก โดยการยิงครั้งนี้ น่าจะเป็นกลุ่มคนในชุมชนแถวสลักเพชรมากกว่าที่จะเป็นนักท่องเที่ยว
ซึ่งอาการล่าสุดขณะนี้อยู่ระหว่างการช่วยชีวิตของสัตวแพทย์เกาะช้าง อย่างไรก็ตาม ทางอุทยานฯ 
เกาะช้างพร้อมที่จะน้าไปรักษาเพิ่มเติมทีโ่รงพยาบาลสัตว์บางพระ จ. ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีความ
พร้อมมากกว่า หากสัตวแพทย์เกาะช้างสามารถรักษาอาการเบื้องต้นได้ ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 
ที่ดูแลในพื้นที่ได้ติดตามหาข่าวผู้ยิงนกกกครั้งน้ี ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง หากใครท้าร้ายจะมีโทษจ้าคุก ๕ ปี

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
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