
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว ๑ รายการ

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : ค่าฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

กทม. : จากสนามม้านางเลิ้งสู่สวนสาธารณะ ๒๑๖ ไร่ คาดเปิดใช้ปี ๖๕
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : ลูกเต่ากระ “แม่ศรีสุดา” อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม 
ฟักตัวแล้ว ๕๐ ตัว (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

เชียงราย : เขื่อนจีนท าน้ าโขงแห้งขอดจนเห็นสันดอนทราย กระทบการเดินเรือ และประมง
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ค่าฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน

เมื่ อวันที่  ๑๗ ก.พ.  ๖๔ ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
ส้านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน 
พบไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพ้ืนที่ที่ตรวจวัด โดยตรวจวัดได้ในช่วง ๒๐ - ๔๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
(ค่ามาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมงอยู่ที่ ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่า PM 2.5 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/Bangkok/2034129)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เข่ือนจีนท าน้ าโขงแห้งขอดจนเห็นสันดอนทราย กระทบการเดินเรือ และประมง

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้้าโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองค้า บ้านสบรวก 
หมู่ ๑ ต. เวียง อ. เชียงแสน จ. เชียงรายแห้ง และตื้นเขิน ท้าให้สันดอนทราย และโขดหินโผล่ขึ้น
ให้เห็นในหลายจุด ท่าเทียบเรือหลายแห่งลดระดับจนติดพ้ืนทราย โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้้ารวก 
หรือสบรวก มีสายน้้าเป็นสองสี และบริเวณด้านหน้าโรงแรมโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล พาราไดซ์ รีสอร์ท 
มีเนินทรายขนาดใหญ่ ท้าให้การเดินเรือล้าบาก แม้ว่าจะเป็นเรือหางยาวขนาดเล็กที่แล่นผ่านบริเวณ
องค์พระนวล้านตื้อ เพ่ือขนส่งสินค้า หรือผู้โดยสารในล้าน้้ารวก คนขับเรือต้องอาศัยความช้านาญ
ในการหาร่องน้้าลึก เนื่องจากท้องเรือติดสันดอนทราย ท้าให้เรือแล่นได้ช้า และติดพ้ืนทรายเป็นช่วงๆ
บริเวณหมู่บ้านชาวประมงพ้ืนบ้านที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านสบรวก ห่างจากบริเวณสามเหลี่ยมทองค้า
ประมาณ ๒ กม. เป็นจุดที่ชาวประมงมารวมกัน เพ่ือออกหาปลามากที่สุดในพ้ืนที่ อ. เชียงแสน
พบชาวประมงน้าเรือหาปลาผูกไว้ริมตลิ่ง หรือแพปลา

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/553277)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ลูกเต่ากระ “แม่ศรีสุดา” อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ฟักตัวแล้ว ๕๐ ตัว

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เผยภาพเต่ากระฟักไข่รังที่ ๕ ซึ่งเป็นไข่ของแม่ศรีสุดาจ้านวนทั้งหมด ๑๐๕ ฟอง ผู้อ้านวยการ
ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  ๓ สาขาเพชรบุรี  ได้รับรายงานจากนายภัทร อินทรไพโรจน์ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม
เฝ้าสังเกตการฟักไข่ของเต่ากระรังที่  ๕ ซึ่งเป็นไข่ของแม่ศรีสุดา จ้านวนทั้งหมด ๑๐๕ ฟอง 
มีระยะเวลาการฟักตัว ๗๒ วัน ฟักเป็นตัวทั้งหมด ๕๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔๘ และไม่ฟักเป็นตัว
จ้านวน ๕๕ ฟอง คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ลูกเต่ากระจ้านวน ๕๐ ตัว เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร
ทะเลสยามเป็นผู้ดูแลเพ่ือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป สรุปการขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่ากระ (แม่ศรีสุดา) 
ตั้งแต่เดือน ก.ย. ๖๓ – ก.พ. ๖๔ แม่เต่ากระ (แม่ศรีสุดา) ขึ้นมาวางไข่ทั้งหมด ๕ รัง รวม ๗๙๒ ฟอง 
มีไข่ที่ฟักเป็นตัวทั้งหมด ๕๕๘ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และไข่ที่ไม่ฟักเป็นตัวทั้งหมด ๒๓๔ ฟอง 
คิดเป็นร้อยละ ๓๐ รวมระยะเวลาในการฟักตัวเฉลี่ย ๖๖ วัน

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://www.mgronline.com/onlinesection/detail/9640000015712)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จากสนามม้านางเลิ้งสูส่วนสาธารณะ ๒๑๖ ไร่ คาดเปิดใช้ปี ๖๕

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การปรับปรุงสนามม้านางเลิ้งให้เป็นสวนสาธารณะ 
ขนาด ๒๑๖ ไร่ ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสนามม้านางเลิ้ง 
ก่อตั้งโดยพระยาประดิพัทธภูบาล และพระยาอรรถการประสิทธิ์ท้าหนังสือขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อตั้ง 
สโมสรสนามม้าแข่งเพ่ือบ้ารุงพันธุ์ม้า โดยถวายที่ดินของกรมอัศวราชเป็นสถานที่แข่งขัน ซึ่งต่อมา
มีพระบรมราชานุญาตพร้อมพระราชทานนามว่า ราชตฤณมัยสมาคมแห่งกรุงสยาม ทรงรับไว้ใน
พระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๔๕๙ และพระองค์ทรงส่งม้าในพระองค์เข้าร่วมแข่งขันอีกด้วย 
สมาคมฯ ท้าหน้าที่ด้าเนินกิจการแข่งม้า จัดท้าทะเบียนประวัติม้า เจ้าของ และผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
ส่วนการแข่งขันจะจัดข้ึนในวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์ สลับกันกับราชกรีฑาสโมสร

(ต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จากสนามม้านางเลิ้งสูส่วนสาธารณะ ๒๑๖ ไร่ คาดเปิดใช้ปี ๖๕ (ต่อ)

ปัจจุบันสัญญาเช่าได้ครบก้าหนดอายุสัญญาเช่า ส้านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
จ้าเป็นต้องใช้ที่ดินและอาคารดังกล่าว จึงไม่สามารถให้เช่าได้อีกต่อไป ซึ่งส้านักงานทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ประสาน และแจ้งบอกเลิกสัญญาเช่าสนามม้านางเลิ้ง และขอให้ส่งมอบสถานที่เช่าคืน 
ภายในเดือน มี.ค. ๒๕๖๒ เพ่ือรื้อถอนสนามม้านางเลิ้งเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในกรุงเทพมหานคร โครงการนี้มี

๑. พ้ืนที่สวนสาธารณะประมาณ ๒๑๖ ไร่

๒. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

๓. ที่จอดรถใต้ดิน ๓ ชั้น รองรับรถยนต์ได้ ๗๐๐ คัน

๔. ร้านค้าของชุมชนนางเลิ้ง

๕. อาคารจอดรถของโรงพยาบาลรามาธิบดี

สวนสาธารณะแห่งนี้คาดว่า จะแล้วเสร็จ และเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://www.mgronline.com/travel/detail/9640000015770)


