
๑/๖กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ      ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย         ๑ รายการ               

มรดกโลก                                

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว   

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

กฎหมายสิ่งแวดล้อม                

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน             

กองทุนสิ่งแวดล้อม                     

บุรีรัมย์ : ช้างป่าข้ามถนนท่ามกลางรถสญัจร พบ ๒ เดือน ข้ามถนนแล้ว ๔๘ ครั้ง
(ข้อมูล : เจ้าหน้าท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่)

กทม. : “ท็อป”ชวนคุยสิ่งแวดล้อมถกเครือข่ายพลเมือง ดันไทยสู่ประเทศสีเขยีว
(ข้อมูล : โฆษกประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

สมุทรสาคร : พบวาฬบรูด้า “แมท่องด”ี มีแผลเหวอะที่ขอบปาก
(ข้อมูล : ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)



๓/๖กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“ท็อป”ชวนคุยสิ่งแวดล้อมถกเครือข่ายพลเมือง ดันไทยสู่ประเทศสีเขียว

เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ในฐานะโฆษกประจ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า 
ภายหลัง นายวราวุธ ศิลปอาชา เข้ามารับต าแหน่งรัฐมนตรี ทส. คนใหม่ ขณะนี้ได้ด ารงต าแหน่ง
ครบ ๓ เดือนแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาท างานขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมในหลายเรื่อง โดยมี ผลงาน
ชิ้นโบว์แดง คือ การบรรลุข้อตกลงกับห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ 
ในเครือข่ายรวม ๔๗ องค์กรภาคี เช่น ห้างเซ็นทรัล ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เทสโก้ โลตัส 
ห้างแม็คโคร เซเว่นอีเลฟเว่น เดอะมอลล์ สยามพารากอน โฮมโปร ร้านค้าวัตสันส์ บูทส์ ฯลฯ 
ให้ร่วมกันยกเลิกแจกถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ส าเร็จ โดยทุกร้านค้า และทุกสาขา 
พร้อมใจกันหยุดให้บริการแจกถุงพลาสติกหูหิ้วแก่ลูกค้า ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค ๖๓ เป็นต้นไป

“ความส าเร็จครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า
ปัญหาขยะพลาสติกส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วย
ลดจ านวนขยะถุงพลาสติกหูหิ้วกว่าครึ่งหนึ่งทั่วประเทศ” นายโสภณ กล่าว

นายโสภณ ระบุว่า รมว.ทส. ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง โดยในช่วง
การเริ่มต้นการท างานช่วงไตรมาสที่ ๒ ขอเปลี่ยนบทบาทรัฐมนตรีชั่วคราว โดยจะถอดหมวก
ข้าราชการฝ่ายบริหารมานั่งพบปะ พูดคุยกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ในฐานะเพ่ือนบ้านที่อาศัย
อยู่ในเมืองเดียวกัน

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมเสวนา “Talk To Top Vol.1 : Go Green Together กับ ท็อป วราวุธ
ศิลปอาชา” ซึ่งจัดขึ้น ณ ร้านเดอะบิทเทอร์แมน ซอยศาลาแดง ๑ ถนนสีลม กรุงเทพฯ รวมถึง
ไลฟส์ดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Top Varawut ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา” เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน 
องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและกลุ่มคนรุ่นใหม่ มาร่วมพูดคุยอย่างผ่อนคลาย พร้อมร่วมกันเปิดใจ
ถึงปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวคิด เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ตรง
จุดใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ สถานการณ์ป่าไม้ไทย และแนวโน้มการจัดการภาวะโลกร้อน พ้ืนที่
สีเขียวกับคุณภาพชีวิตคนเมือง และขยะพลาสติกในชีวิตประจ าวัน

ด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นที่คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ 
โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลับเห็นถึงความส าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
เช่นเดียวกับประเทศไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและตื่นตัวกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ความตั้งใจของกิจกรรมครั้งนี้

(มีต่อ)



๔/๖กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“ท็อป”ชวนคุยสิ่งแวดล้อมถกเครือข่ายพลเมือง ดันไทยสู่ประเทศสีเขียว (ต่อ)

“ผมอยากเอาตัวเองออกมาจากระบบราชการ แล้วมานั่งฟังความในใจของประชาชน
ทีแ่ท้จริง ทั้งนี้ เพื่อหาจุดลงตัวในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผมเชื่อว่า ไม่มีทางที่เราจะ
รอบรู้และเข้าใจได้ทุกอย่าง โดยไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนจากทุกฝ่าย วันนี้จึงเป็นโอกาส ดี
ที่ได้มารับฟัง และพูดคุยกับเพ่ือนบ้านของผมว่า เขาเห็นอะไร คิดอะไร และก าลังเจอกับปัญหา
อะไรในทุกวัน เพ่ือน าข้อเท็จจริงไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการท างานในกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป และสิ่งส าคัญคือ เป็นโอกาสที่ให้เราทุกคนได้มาท าความรู้จัก 
พร้อมสร้างเครือข่ายของพลเมืองที่มีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม (Active Citizen) 
ทีใ่ส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การต่อยอดในการท างานร่วมกันต่อไป เพราะผมเชื่อว่า การจะ
บรรลุเป้าหมายโดยการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศสีเขียว (Green Country) ได้นั้น จะต้อง
ช่วยกันทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพราะตบมือข้างเดียวไม่มีวันดัง” รมว.ทส. ระบุ

นายวราวุธ กล่าวย้ าว่า กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และเลือกกรุงเทพมหานครเป็น
เมืองเริ่มต้น ถือเป็นกิจกรรมรูปแบบทดลองของตนในการพูดคุย จะมีการน ากระบวนการที่เรียกว่า 
Design Thinking เข้ามาเป็นกรอบในการพูดคุยเพ่ือหาข้อเท็จจริง ซึ่งภายหลังเปิดให้ประชาชน
ทีส่นใจลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Top Varawut ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา พบว่า
มีผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างล้นหลามในเวลาไม่ถึง ๒๔ ชม. จนต้องปิดลงทะเบียนก่อน
ก าหนดเพ่ือจะได้ร่วมรับฟังความเห็นจากผู้เข้าร่วมกันอย่างท่ัวถึง ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
“หลังจากจบการสนทนา ผมจะน าปัญหาที่ได้รับฟังทั้งหมดไปท า Solution Matching ต่อ วันนี้ผม
ให้อธิบดีจากกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาแฝงตัวนั่งฟังแบบเงียบ ๆ ด้วย แล้วเราจะได้ร่วมกันท างาน
ต่อได้อย่างตรงประเด็น เชื่อว่าต่อไปจะมีโอกาสได้จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้อีกเรื่อย ๆ เพราะผมเชื่อ
ว่าประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่คนไทยหลาย ๆ คน ก าลังตื่นตัวและให้ความส าคัญ และต้องการ
ทีจ่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหามากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต” นายวราวุธ กล่าว

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(http://naewna.com/local/452850)



๕/๖กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ช้างป่าข้ามถนนท่ามกลางรถสญัจร พบ ๒ เดือน ข้ามถนนแล้ว ๔๘ ครั ง 

เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์
สามารถบันทึกคลิปวีดี โอ ขณะช้างป่าดงใหญ่ เพศผู้ ที่ออกมาหากินนอกเขตป่าฝั่ งด้าน
ทิศตะวันตก ได้เดินข้ามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๘ บริเวณหลักกิโลเมตร ที่ ๙๒
ช่วงระหว่างบ้านคลองโป่ง ต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง เพ่ือจะไปหากินยังฝั่งพ้ืนที่ป่าด้านทิศ
ตะวันออก สร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว โดยในคลิปพบว่า 
ช้างป่าตัวดังกล่าว ที่เดินข้ามถนนยังมีหัวมันส าปะหลังติดมากับงวงด้วย หลังได้รับแจ้งทางเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่มาคอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรในการหยุด
รถ เพ่ือให้ช้างป่าเดินข้ามทางด้วยความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้ช้างท าอันตรายผู้สัญจรด้วย 
พร้อมกันนี้ก็ได้จัดชุดออกติดตามและผลักดันช้างป่าตัวดังกล่าวให้กลับคืนสู่ป่าดงใหญ่ด้วย

ขณะที่ข้อมูลของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จากการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์
บริเวณริมชายป่า พบว่าตั้งแต่เดือนกันยายน ๖๒ ที่ผ่านมา ได้มีช้างป่าออกมาหากินนอกเขต
พ้ืนที่ป่าถึง ๒๐๑ ครั้ง และได้เดินข้ามถนนเพ่ือไปหากินยังอีกฝั่งถึง ๔๘ ครั้ง และจากข้อมูล
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๖๒ ก็พบช้างป่าที่เดินข้ามถนนถูกรถชนได้รับบาดเจ็บจ านวน ๗ ตัว 
มีผู้เสียชีวิต ๒ ราย ซึ่งทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังและผลักดัน
ช้างกลับเข้าป่าอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้มีการติดป้ายเตือนผู้ขับขี่ให้ใช้ความระมัดระวังด้วย
เพ่ือป้องกันไม่ให้ขับรถชนช้างป่า เพราะเส้นทางดังกล่าว มีช้างป่าเดินข้ามถนนบ่อย ส่วนสาเหตุ
ที่มีช้างออกมาหากินนอกเขตพื้นที่บ่อย เนื่องจากเป็นช่วงที่พืชผลการเกษตรหลายชนิดของ
เกษตรกรที่ปลูกไว้ออกผลผลิต

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(http://naewna.com/local/452918)



๖/๖กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบวาฬบรูด้า “แม่ทองดี” มีแผลเหวอะที่ขอบปาก

เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งจากเว็บไซด์ ThaiWhales.org ว่า พบบาดแผลฉกรรจ์ที่ขอบปาก
ทั้ง ๒ ข้างของ “แม่ทองดี” วาฬบรูด้าที่พบในอ่าวไทยตอนบน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากภาพถ่าย (Photo ID) พบเป็นแม่ทองดี มีแผลลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ 
แผลมีขนาดใหญ่ที่ขอบปากทั้ง ๒ ข้าง และใกล้ตา ซึ่งอาจท าให้ตาบอดได้ โดยสันนิษฐานว่าสาเหตุ
ของแผลครั้งนี้ มาจากการพันรัดของเชือกหรือเอ็นขนาดเล็ก

นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. 
ให้สัมภาษณ์กับไทยพีบีเอสออนไลน์ ว่า ได้รับแจ้งจาก ThaiWhales ว่าพบวาฬมีบาดแผลขนาด
ใหญ่ท่ีขอบปากทั้ง ๒ ข้าง ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับตา แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าบาดแผลจะเข้าไปถึงตา
หรือไม่ คาดว่าบาดแผลนี้อาจเกิดจากเครื่องมือประมง ส่วนการติดตามดูอาการของแม่ทองดี 
อาจต้องรอฟังข่าวจากคนที่พบเห็น และแจ้งเข้ามา เนื่องจากว่าเมื่อวาฬได้รับบาดเจ็บจะระวังตัว
มากขึ้น ประกอบกับคลื่นลมในทะเลช่วงนี้มีก าลังแรงจากมรสุมที่พัดปกคลุมอ่าวไทย จึงอาจท าให้
วาฬเคลื่อนย้ายไปหาอาหารในพ้ืนที่อ่ืน และท าให้การติดตามดูอาการเป็นไปได้ยากขึ้น แต่อย่างไร
ก็ตาม วาฬมีความสามารถในการฟื้นตัวสูง ซึ่งก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการสมานแผล

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยวชมวาฬ และชาวประมง 
ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบวาฬบรูด้า ชื่อ แม่ทองดี ให้สังเกตพฤติกรรมและถ่ายภาพติดตาม
บาดแผล พร้อมวันที่ และพิกัดที่พบ ส่งข้อมูลได้ที่เพจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ
ขอให้ปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติในการท่องเท่ียวชมวาฬอย่างเคร่งครัด

ข้อมูลจากเว็บไซด์ ThaiWhales.org ระบุว่า “แม่ทองดี” ส ารวจพบครั้งแรก เมื่อวันที่ 
๒๗ ก.ย. ๕๕ มีลักษณะเด่นคือ ครีบหลังโค้งเว้า ปลายแหลม มีจุดสังเกตที่ลายขอบปากด้านขวา 
แม่ทองดีมีลูก ๒ ตัว ตัวแรก คือ เจ้าท่องสมุทร ตัวที่ ๒ คือ เจ้าทองเอก ตั้งชื่อโดยศูนย์วิจัยและ
พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน โดย ThaiWhales ส ารวจพบเมื่อวันที่ 
๑๓ ก.ย. ๖๐

ทั้งนี้ โดยทั่วไปการระบุตัววาฬมีจุดสังเกตที่ครีบหลังเป็นส าคัญ เพราะเป็นส่วนที่โผล่พ้นน้ า
ทุกครั้งที่หายใจ ส่วนต าหนิหรือร่องรอยบนตัวมีทั้งที่ถาวรและที่จางหายไปได้

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(http://news.thaipbs.or.th/content/285934)


