
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : คนกรุงต้องระวังฝุ่น PM 2.5 ยังเกินค่ามาตรฐาน ๑๗ พ้ืนที่
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ฉะเชิงเทรา : “เจ้าแข็งแกร่ง - เจ้าสิบล้อ” สงบศึกเดินกลับป่า
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

แม่ฮ่องสอน : จ. แม่ฮ่องสอนยึดไม้ก่อ 
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

น่าน : เจ้าหน้าที่ช่วยชะมดแผงหางปล้องปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ช่วยชะมดแผงหางปล้องปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่จับชะมดแผงหางปล้องที่บ้านดอนแก้ว 
ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน เพ่ือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า จ. น่าน ส้านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวรวุฒิ จินะพรม หัวหน้า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า จ. น่านเปิดเผยว่า ชะมดแผงหางปล้องมีสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และดุร้าย 
ในระหว่างการจับ ชะมดแผงหางปล้องตัวดังกล่าวกัดเจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวฟ้าจนได้รับบาดเจ็บ 
แต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ช่วยกันจับไว้ได้ สันนิษฐานว่า ชะมดแผงหางปล้องอาจหลุดมาจากรงเลี้ยง
ของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง โชคดีที่ชาวบ้านเห็น จึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาจับ เพ่ือมอบให้เจ้าหน้าที่
น้าชะมดแผงหางปล้องไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้าต่อไป

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/551094)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“เจ้าแข็งแกร่ง - เจ้าสิบล้อ” สงบศึกเดินกลับปา่

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวชิร วงศ์ษา หัวหน้าชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่า 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน น้าเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ และผู้น้าชุมชนเข้าตรวจสอบ หลังได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างป่าพบช้างป่าเจ้าแข็งแกร่ง บุกไปถึงหลังวัดคลองมะหาด คล้ายดักรอ
ช้างป่าพลายสีดอฉายาเจ้าสิบล้อที่ก้าลังเดินออกมาจากชายป่าฝั่งตรงข้าม เมื่อไปถึงบริเวณแนวชายป่า
ด้านหลังวัดคลองมะหาด หมู่ ๑๔ บ้านคลองมะหาด ต. ท่าตะเกียบ อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา 
จึงให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ ในระยะ ๑๕๐ ม. เมื่อช้างป่าพลายสีดอฉายา
เจ้าสิบล้อเดินมาถึง เจ้าแข็งแกร่งส่งเสียงร้องพร้อมโยกหัว และสะบัดงวงทักทาย คล้ายจะขอคืนดี 
แต่เจ้าสิบล้อท้าเมินไม่สนใจ เวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง ช้างป่าทั้งสองตัวเอางวงสะกิด และรัด
ดูเหมือนคนจับมือกัน สร้างความความประทับใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้น้าชุมชน ก่อนที่ช้างป่าฉายา
เจ้าแข็งแกร่ง และช้างป่าพลายสีดอฉายาเจ้าสิบล้อจะเดินกลับเข้าป่าไป

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://www.tna.mcot.net/region-632643)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. แม่ฮ่องสอนยึดไม้ก่อ

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมิตร อุตมะ ผู้อ้านวยการส่วนอนุรักษ์ และป้องกัน
ทรัพยากร ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๑๖ สาขาแม่สะเรียง น้าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ หลังได้รับแจ้ง
พบไม้แปรรูปกลางป่าบ้านแม่ลายเหนือ หมู่ ๖ ต. ป่าโปง อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน ต้องเดินทาง
ลัดเลาะไปตามล้าห้วยประมาณ ๑.๕ กม. บริเวณจุดดังกล่าวชาวบ้านเรียกว่า ห้วยกะแส่ชิโคร๊ะ 
จากการเดินส้ารวจ เจ้าหน้าที่พบกองไม้ก่อแปรรูปวางอยู่ริมห้วยมีหินก้อนใหญ่ และไม้ท่อน
มัดรวมกองไว้อย่างแน่นหนา ตรวจเบื้องต้นมีไม้แปรรูปประมาณ ๔๕ แผ่น หนาประมาณ ๕ ซม. 
กว้าง ๑๐ ซม. ยาว ๓๐๐ ซม. ปริมาตร ๐.๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร จากการส้ารวจพ้ืนที่โดยรอบ ห่างจาก
กองไม้ประมาณ ๒๐ ม. พบร่องรอยการตัด และการแปรรูปไม้ด้วยเลื่อยยนต์ เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ 
และป้องกันทรัพยากรประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบตรวจยึด เพ่ือหาตัวผู้กระท้าผิด
มาด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://www. siamirath.co.th/n/218231)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คนกรุงต้องระวังฝุ่น PM 2.5 ยังเกินค่ามาตรฐาน ๑๗ พื้นที่

เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงเผยผลตรวจวัด
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง พบเกินค่ามาตรฐานจ้านวน ๑๗ พ้ืนที่
ได้แก่ เขตหนองจอก เขตวังทองหลาง เขตสายไหม เขตบึงกุ่ม เขตประเวศ เขตบางกะปิ เขตคลองเตย 
เขตลาดกระบัง เขตยานนาวา เขตบางเขน เขตคลองสาน เขตบางกอกใหญ่ เขตหลักสี่ เขตจตุจักร 
เขตคลองสามวา เขตดอนเมือง และเขตปทุมวัน วัดได้ ๓๕ – ๖๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(ค่ามาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ที่ ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๘ 
จากจ้านวนเขตที่มีสถานีตรวจวัดทั้งหมด คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง และเริ่ม
มีผลกระทบต่อสุขภาพในบางพ้ืนที่ 

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://www. thairath.co.th/news/local/Bangkok/2028117)


