
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

จันทบุรี : น่าเสียดาย! พบซากแม่ช้างป่าตกลูกตายริมสันอ่างเก็บน  าคลองหางแมว จ. จันทบุรี
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

พะเยา : พะเยาเริ่มวิกฤติ หมอกควัน PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

พังงา : ลืมตาดูโลกอีกชุด ลูกเต่ามะเฟืองรังที่ ๕
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

สุรินทร์ : ไม่กลัวบาป แก๊งมอดไม้ลอบโค่นพะยูงอายุ ๑๐๐ ปี ในวัดกลางดึก
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

น่าเสียดาย! พบซากแม่ช้างป่าตกลูกตายริมสันอ่างเกบ็น  าคลองหางแมว จ. จันทบุรี

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต. จรัล จิตเจือจุน รอง ผบช.ภ. ๓ 
พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอ้าเภอแก่งหางแมว นายอ้านาจ ม่วงปรางค์ ผู้อ้านวยการ
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ ศรีราชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลง
พื้นที่อ่างเก็บน้้าคลองหางแมว หมู่ที่ ๔ ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว เพื่อตรวจสอบเหตุช้างป่าแม่ลูก
ล้มตาย จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณทุ่งหญ้าที่มีการปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมก่อสร้างคลองหางแมวของ
ส้านักงานกรมชลประทาน โดยพบซากช้างเพศเมีย อายุประมาณ ๑๕ ปี น้้าหนักประมาณ ๓ -๔ 
ตัน ที่ก้ าลังส่ งกลิ่นเน่าเหม็น และที่บริ เวณขาหลังยั งพบซากลูกช้างลักษณะเพิ่ ง คลอด
จนไม่สามารถบ่งบอกเพศได้ สภาพเน่าเละถูกสัตว์ป่ากัดแทะจนเนื้อหายไปบางส่วน ใกล้กันยังพบ
สายรก และกองเลือดเน่าแห้งกระจายอยู่โดยทั่ว เจ้าหน้าที่จึงบันทึกสถานที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
จากการตรวจสอบของทีมสัตวแพทย์ (สบอ.) ที่ ๒ ศรีราชา คาดว่า สาเหตุการตายของช้างตัวแม่
น่าจะเกิดจากการตกลูก เนื่องจากลูกช้างได้ใช้ขาหลังทั้ง ๒ ข้างออกมาก่อนถือเป็นการตกลูกแบบ
ผิดธรรมชาติ ซึ่งอาจท้าให้แม่ช้างเกิดความเจ็บปวดและเสียเลือดมาก สุดท้ายจึงท้าให้ตายทั้งแม่
และลูก โดยคาดว่าน่าจะล้มตายมาแล้วประมาณ ๕ - ๗ วัน

(มีต่อ)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

น่าเสียดาย! พบซากแม่ช้างป่าตกลูกตายริมสันอ่างเกบ็น  าคลองหางแมว จ. จันทบุรี (ต่อ)

ด้านนายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอ้าเภอแก่งหางแมว เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพื้นที่
โดยรอบจุดที่พบซากช้างป่า มีลักษณะคล้ายเพิ่งมีการจุดไฟเผาหญา้หรืออาจเกิดจากไฟป่า และได้มี
การดับไปแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ ๗ วัน เนื่องจากเริ่มมีหญ้างอกข้ึนมาใหม่ โดยเช่ือว่าน่าจะไม่ใช่
สาเหตุที่ท้าให้ช้างตาย ส่วนผลการผ่าพิสจูน์ซากช้างเบือ้งต้นทราบว่า สาเหตุมาจากแม่ช้างตกลูกผิด
ธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการถูกท้าร้ายด้วยฝีมือมนุษย์หรือเกิดจากไฟป่า

ทั้งนี้ ชาวบ้านได้นิมนต์พระสงฆ์ ๔ รูป ร่วมประกอบพิธีสวดบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่
ช้างป่าแม่ลูก ก่อนน้ารถแบคโฮท้าการขุดฝังกลบซากช้างตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็น
แหล่งแพร่เช้ือโรคต่อไป

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9640000007172)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

พะเยาเริ่มวิกฤติ หมอกควัน PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศ จ. พะเยา ในช่วงเช้า อากาศค่อนข้างหนาว
เย็น มีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงควร
หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ จ. พะเยา เริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ โดยในช่วงเช้าวันน้ี ๒๔ ม.ค. ๖๔ ค่าหมอกควันพิษเริ่มจะเกินมาตรฐาน โดยมีค่า PM2.5 มีค่า 
๗๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สภาพอากาศในพื้นที่ จ. พะเยา ยังคงสามารถมองเห็นหมอกควันและ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน และปกคลุมไปทั่วบริเวณ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ. เมืองพะเยา

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต. บ้านต๋อม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา พบปริมาณฝุ่น
ละออง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มีค่า ๗๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM10 อยู่ที่ ๑๐๓ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ ๑๖๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ใน
เกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ท้าให้คุณภาพอากาศแย่ลงต่อเนื่อง ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เด็ก คนชรา 
หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจ้าตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรลด
ระยะเวลาการท้ากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ้าเป็น ถ้ามี อาการ
ทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล้าบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ 
อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/220561)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ไม่กลัวบาป แก๊งมอดไม้ลอบโคน่พะยูงอายุ ๑๐๐ ปี ในวัดกลางดึก

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอ้าเภอศรีณรงค์ 
จ. สุรินทร์ พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อุ่นเรืองเกียรติ รองผู้ก้ากับการสืบสวน สภ. ศรีณรงค์ พ.ต.ท. นิธิ อุรารื่น 
พนักงานสอบสวน สภ. ศรีณรงค์ นายสันติ ศรีศิลปกร หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า สร ๑
และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมกันตรวจสอบเหตุลักลอบตัดไม้พะยูงในบริเวณวัดป่าเจริญธรรมมาราม 
บ้านใหม่ไทยเจริญ ต. ตรวจ อ. ศรีณรงค์ จ. สุรินทร์ โดยพบว่าต้นพะยูงดังกล่าวมีอายุมากกว่า ๑๐๐ 
ปี สูงประมาณ ๑๒ เมตร ถูกคนร้ายตัดล้มทับอยู่ที่ศาลพระพุทธรูปและยังไม่ขนไป จึงประสาน
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เก็บไปรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่า สร ๑ โดยเรื่องนี้ผู้ใหญ่บ้านได้รายงานให้ทาง
นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอ้าเภอศรีณรงค์ ทราบเบื้องต้น โดยหน่วยป้องกันรักษาป่า สร ๑ จะเป็น
ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความด้าเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน และเก็บรักษาของกลาง โดยนายอ้าเภอ
ศรีณรงค์จะใช้ดุลยพินิจควบคุมการสอบสวน เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าว เนื่องจาก
เป็นคดีที่น่าสนใจ และอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มขบวนการท้าผิดกฎหมาย

นายคเณศวร กล่าวว่า ส่วนต้นพะยูงที่ยังเหลืออยู่ในวัดได้ให้ชุดรักษาความปลอดภัยประจ้า
หมู่บ้าน (ชรบ.) ออกตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและจัดชุดลาดตระเวนไว้เป็นระยะ พร้อมให้เจ้าหน้าที่
สามารถเบิกอาวุธไปใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อปกป้องไม้หวงห้ามที่เหลืออยู่ นอกจากนี้ ยังขอความ
ร่วมมือชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

(มีต่อ)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ไม่กลัวบาป แก๊งมอดไม้ลอบโคน่พะยูงอายุ ๑๐๐ ปี ในวัดกลางดึก (ต่อ)

ด้านพระลูกวัด กล่าวว่า เวลาประมาณ ๒๔.๐๐ น. ไดย้ินเสียงสุนัขภายในวัดเห่าเสียงดังมาก 
คาดว่าเป็นกลุ่มผู้เข้ามาลักลอบตัดไม้ จึงไม่กล้าออกมา เพราะเกรงว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะมีอาวุธ
จึงรีบโทรศัพท์แจ้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ จากนั้นก็ได้ยินเสียงต้นไม้โค่นล้ม ซึ่งต้นไม้ยังไปฟาดทับ
ศาลพระพุทธรูปที่ชาวบ้านกราบไหว้บูชา อย่างไรก็ตาม อยากให้เจ้าหน้าที่จัดเวรยามเข้ามาช่วย
สอดส่องดูแล เพื่อป้องกันและจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ต่อไป

ท่ีมา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378814038?utm_source

=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=region)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ลืมตาดูโลกอีกชุด ลูกเต่ามะเฟอืงรังที ่๕

เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖
โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนอนุรักษ์ ทรัพยากร
ทางทะเล ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ร่วมกันเฝ้าระวังหลุมฟักไข่เต่ามะเฟืองหาดคึกคัก หลังตรวจพบ
การยุบตัวของปากหลุมจากกล้อง CCTV ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๔ โดยพบว่าหลังปากหลุมยุบตัว 
มลีูกเต่ามะเฟืองทยอยข้ึนมารอบริเวณปากหลุมจ้านวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงได้จับลูกเต่ามะเฟืองใส่ใน
ภาชนะที่เตรียมไว้น้าไปปล่อยลงสู่ทะเล จ้านวน ๑๔ ตัว หลังจากนั้น เฝ้ารออีกระยะหนึ่งแต่ไม่พบ
ลูกเต่าข้ึนจากหลุมเพิ่ม ทางเจ้าหน้าที่จึงขุดหลุมเพื่อช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองในหลุม พบว่า มีลูก เต่า
ที่แข็งแรงแต่ไม่สามารถข้ึนจากหลุมได้ จ้านวน ๕ ตัว จึงน้าปล่อยกลับลงทะเล และมีลูกเต่ามะเฟือง
ตาย ๔ ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม ๘๘ ฟอง ไข่ลม ๒๐ ฟอง เป็นจ้านวนไข่ที่แม่เต่ามะเฟืองข้ึนมาวาง
ทั้งสิ้น ๑๓๑ ฟอง

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9640000007143)


