
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สระแก้ว : เตือน ๓ ชุมชน ช้างสีดอบุกเมืองสระแก้ว เตะจักรยานยนต์พัง
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

อุทัยธานี : แกะรอยเสือโคร่งหลุดป่าห้วยขาแข้งกัดวัว
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

กทม. : กทม. - ปริมณฑล ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานหลายพ้ืนที่
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน)์



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กทม. - ปริมณฑล ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานหลายพื้นที่

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ 
ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตรวจพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) 
พบค่าระหว่าง ๓๙ - ๘๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ พ้ืนที่ ต. ปากน้้า อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ ค่าฝุ่นอยู่ที่ ๘๐ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ริมถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๗๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ริมถนนบางนา - ตราด เขตบางนา ๗๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และริมถนนคลองทวีวัฒนา 
เขตทวีวัฒนา ๗๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://www.news.thaipbs.or.th/content/301010)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แกะรอยเสือโคร่งหลุดป่าห้วยขาแข้งกัดวัว

เมื่อวันที่  ๓ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
จ. อุทัยธานี ประสานสัตวแพทย์ประจ้าส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๒
(นครสวรรค์) ติดตามอาการแม่วัว พบวัวที่ถูกท้าร้ายเป็นวัวเพศเมียอายุ ๔ ปี ก้าลังตั้งท้องได้ ๗ เดือน 
มีบาดแผลบริเวณสะโพก และต้นขาหลังทั้ง ๒ ข้าง แผลที่บริเวณสะโพกด้านซ้ายยาว ๑๐ ซม. 
ลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นใน แต่ไม่ถึงกระดูก มีเศษหิน เศษดินอยู่ในบาดแผล และบริเวณใกล้บาดแผล
ที่สะโพกพบแผลเป็นรูจ้านวน ๒ รู และรอยเล็บตามต้นขาท้ัง ๒ ข้าง

นายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อ้านวยการส้านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ได้รับรายงานเหตุการณ์เสือโคร่งเข้ากัดวัวของชาวบ้านแล้ว พบที่เกิดเหตุอยู่ห่างจาก
ป่าห้วยขาแข้งเพียงแค่ ๒ กม. เท่านั้น สันนิษฐานน่าจะเป็นเสือโคร่งที่ออกนอกพ้ืนที่ เสือหนุ่มที่จะ
ขยายอาณาเขต หรืออาจจะเป็นเสือแก่ที่ล่าสัตว์ไม่ไหว เมื่อเจอฝูงวัวที่ชาวบ้านน้ามาเลี้ยงใกล้ป่า
จึงมากัดกินเป็นอาหาร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกินความคาดหมาย เพราะชาวบ้านบางกลุ่มปล่อยวัว 
และสัตว์เลี้ยงหากินใกล้ๆ แนวเขตป่า ประมาณ ๓ - ๔ วันจะมาดูแล จึงเป็นโอกาสที่สัตว์ป่าออกมา
เจอสัตว์เลี้ยง และเข้าท้าร้ายได้ 

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://www.news.thaipbs.or.th/content/301010)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เตือน ๓ ชุมชน ช้างสีดอบุกเมืองสระแก้ว เตะจักรยานยนต์พัง

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายราเยศ ราย ปลัดอาวุโสอ้าเภอเมือง
สระแก้ว รักษาราชการแทนนายอ้าเภอเมืองสระแก้ว สั่งการให้นายบุรินทร์ ล่วงเขต 
ปลัดอ้าเภอฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าท่ีแจ้งเตือนชาวบ้านในเขตเทศบาล ๓ ชุมชน 
อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว ให้ระมัดระวังอันตรายจากช้างป่าเขาอ่างฤาไนเดินหากิน
ในเขตชุมชน หลังช้างป่าวิ่งไปเตะรถจักรยานยนต์ของผู้สื่อข่าว ท้าให้รถจักรยานยนต์ได้รับ
ความเสียหาย ก่อนจะวิ่งกลับเข้าไปในซอยวัดหนองกะพ้อ ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
ช้างป่าสีดอจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตป่ารอยต่อ ๕ จังหวัดภาคตะวันออก 

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เตือน ๓ ชุมชน ช้างสีดอบุกเมืองสระแก้ว เตะจักรยานยนต์พัง (ต่อ)

นายบุรินทร์ ล่วงเขต ปลัดอ้าเภอเมืองสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ติดตามช้างป่า
อย่างใกล้ชิด จากการติดตามช้างป่าตั้งแต่พ้ืนที่ ต . เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 
ผ่านไปทาง อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี พบช้างป่าที่บริเวณหน้าวัดหนองกะพ้อ เขตเทศบาลเมือง
สระแก้ว ช้างป่าก้าลังมุ่งหน้ากลับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน แต่ยังไม่สามารถเดินข้ามถนน
สุวรรณศร หรือทางหลวงหมายเลข ๓๓ ได้ เพราะรถเยอะ และเสียงดัง เจ้าหน้าที่ชุดติดตามปล่อยให้
ช้างป่าอยู่ ใน พ้ืนที่จ้ ากัด และขอก้าลั ง เจ้าหน้าที่ช่วยปิดถนนสายหลัก ทั้ งถนนสุวรรณศร 
ทางหลวงหมายเลข ๓๓ สายเขาหินซ้อน - สระแก้ว ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ทางหลวงหมายเลข 
๓๕๙ สายสระแก้ว - วังน้้าเย็น เป็นเส้นทางให้ช้างป่าเดินกลับเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
เจ้าหน้าที่ประสานผู้น้าชุมชนทั้ง ๓ ชุมชน คือ ชุมชนบ้านหนองกะพ้อ ชุมชนบ้านเนินสมบัติ 
และชุมชนบ้านเนินสมบูรณ์ เพ่ือประกาศเสียงตามสาย แจ้งเตือนลูกบ้านให้ระมัดระวังอันตราย
จากช้างป่า เนื่องจากช้างป่าตัวนี้ เป็นช้างสีดอวัยหนุ่ม และมีนิสัยดุร้าย

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://www.new.thaipbs.or.th/content/301029)


