
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๔ รายการ

เพชรบุรี : ทีมสัตวแพทย์ยิงยาแก้อักเสบให้ช้างป่าป่วยได้ส าเร็จ
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ชุมพร : ผลผ่าชันสูตรวาฬเพชฌฆาตด า พบเศษอวนในท้อง 
ป่วยเร้ือรัง ถูกคลื่นซัดเกยหาด (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

พังงา : เจ้าหน้าที่ดูแลฝูงฉลามวาฬ แนะน าการปฏิบัติตัวไม่ให้
นักท่องเท่ียวไปรบกวน (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

มุกดาหาร : ยึดเสือโคร่ง ๕ ตัว และพักใบอนุญาต ๙๐ วัน 
สวนสัตว์ดัง จ. มุกดาหาร (ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ยึดเสือโคร่ง ๕ ตัว และพักใบอนุญาต ๙๐ วัน สวนสัตว์ดัง จ. มุกดาหาร

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงข่าวกรณีการลักลอบค้าเสือโคร่งที่มุกดาสวนเสือและฟาร์ม 
จ. มุกดาหาร นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุบลราชธานี ) 
พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองไซเตส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าหมายศาลเข้าตรวจสอบมุกดาสวนเสือ
และฟาร์ม เนื่องจากพบดีเอ็นเอของลูกเสือโคร่ง ๕ ตัวไม่ตรงกับพ่อแม่เสือที่ชื่อให้ลาภ และให้ทอง 
ตามที่สวนสัตว์แจ้งมากับทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดพญาเสือ กรม อุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชส่งเลือดของเสือโคร่งมาตรวจสอบที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เบื้องต้นพบเสือโคร่งชื่อข้าวเม่า ข้าวเปลือก ข้าวย้า 
และข้าวกล่้ามีดี เอ็นเอไม่ตรงกับพ่อแม่ทั้ง ๒ ตัว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช
เข้าตรวจสอบมุกดาสวนเสือและฟาร์มที่ใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ ๒ ก.พ. ๖๕ โดยขอเปิดด้าเนินกิจการ
สวนสัตว์แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๙ โดยตรวจยึดเมื่อ ๑๗ ม.ค. ๖๒ แต่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชแจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/298775)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ดูแลฝูงฉลามวาฬ แนะน าการปฏิบัตติวัไม่ให้นกัทอ่งเที่ยวไปรบกวน

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประถม รัสมี ผู้อ้านวยการส้านักงานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ เปิดเผยว่า สั่งการให้นายประจวบ โมฆรัตน์ ผู้อ้านวยการส่วนอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล จัดเจ้าหน้าที่  และเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ๒๒๕ เข้าพ้ืนที่
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพ้ืนที่ กรณีพบเห็นฉลามวาฬ
จ้านวนมากกว่า ๑๐ ตัวเข้ามาหากินในพ้ืนที่เกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ อ. เกาะยาว จ. พังงา
พร้อมแจกแผ่นพับข้อแนะน้าการปฏิบัติให้ถูกต้อง มีเรือน้าเที่ยวของชาวบ้านในพ้ืนที่ เข้ามา
รอชมฉลามวาฬจ้านวน ๑๕ ล้า จ้านวนนักท่องเที่ยวประมาณ ๖๐ คน และพบฉลามวาฬจ้านวน 
๖ – ๗ ตัว ยาวประมาณ ๕ – ๖ ม. ว่ายน้้าเข้ามาบริเวณด้านทิศตะวันออกของเกาะยาวน้อย 
ห่างจากชายฝั่งประมาณ ๑ กม. ลึกประมาณ ๑๐ – ๑๒ ม. สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว
ที่รอชม เจ้าหน้าที่เข้าไปเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ พร้อมทั้งกันเรือน้าเที่ยวไม่ให้เข้าใกล้ฉลามวาฬมากเกินไป 
ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/200841)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผลผ่าชันสูตรวาฬเพชฌฆาตด า พบเศษอวนในท้อง ป่วยเร้ือรัง ถูกคลื่นซัดเกยหาด

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนกลาง จ. ชุมพร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายงานผลผ่าชันสูตรซากวาฬเพชฌฆาตด้า
ที่ถูกคลื่นซัดเกยตื้นบริเวณชายหาด จ. ชุมพร ผลการตรวจสอบอย่างละเอียดมีดังนี้ วาฬมีความยาว 
๔.๓๓ ม. ค่อนข้างผอม บาดแผลภายนอกที่เกิดจากการเกยตื้นสมานได้ดี พบรอยถูกรัดบริเวณ
ครีบหลัง โคนหาง และกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจพบจุดเลือดออกโดยเฉพาะ
ห้องซ้ายล่าง ในหลอดลมมีของเหลวปนอากาศ ปอดซ้ายมีก้อนหนอง และมีหนองอยู่ ภายใน
จ้านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับอาการลอยตัวเอียงของวาฬ ประกอบกับต่อมน้้าเหลืองบริเวณฝั่งซ้าย
ของล้าตัวอักเสบ และมีขนาดใหญ่กว่าปกติ พบเศษปลา และก้อนเศษอวนน้้าหนัก ๐.๕ กก. 
ในกระเพาะอาหารส่วนต้นคาดว่า ท้าให้กระเพาะอาหารบางส่วนอุดตัน พบพยาธิในล้าไส้เล็ก 
และตับอ่อนอักเสบ มีจุดเลือดออก ความผิดปกติที่พบคาดว่า วาฬติดเครื่องมือประมงไม่ทราบชนิด
มาก่อน และส้าลักน้้า ท้าให้ปอดอักเสบ และติดเชื้อ เกิดการป่วยเรื้อรังก่อนที่วาฬเข้ามาเกยตื้น 
นอกจากนี้ วาฬกินเศษอวน และพบพยาธิในล้าไส้ ทางเดินอาหารบางส่วนอุดตัน และประสิทธิภาพ
การท้างานของทางเดินอาหารลดลง จากอาการป่วยเรื้อรังของวาฬดังกล่าว ประกอบกับความเครียด
ที่เกิดจากคลื่นลมแรง ท้าให้วาฬช็อก การท้างานของหัวใจ และระบบหายใจล้มเหลว วาฬจึงเสียชีวิต
ทั้งนี้ เก็บตัวอย่างอวัยวะเพ่ือศึกษาในห้องปฏิบัติการต่อไป

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/96300000122775)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทีมสัตวแพทย์ยิงยาแก้อักเสบให้ช้างป่าป่วยได้ส าเร็จ

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานะ เพ่ิมพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน และเจ้าหน้าที่ เข้าพ้ืนที่บริ เวณท้ายอ่างเก็บน้้ากระหร่างสาม หมู่  ๓ ต. ป่าเด็ง 
อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี ตรวจสอบช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บ พบช้างป่าเพศผู้ (สีดอ) โตเต็มวัย 
จากการสังเกตอาการเห็นบาดแผลบริเวณโคนหางประมาณ ๕ จุด โดยสาเหตุเบื้องต้นมาจากการต่อสู้
ของช้างในช่วงฤดูผสมพันธุ์ และแย่งที่อยู่อาศัย หลังจากใส่ยาแก้อักเสบ และยาฆ่าเชื้อในกล้วย
และขนุนวางไว้ใกล้จุดที่พบช้างตัวดังกล่าวจ้านวน ๑๒๕ เม็ดพบว่า ช้างกินขนุนไปบางส่วน เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เคลื่อนที่ไปรักษาช้างภายนอกพ้ืนที่ เนื่องจากช้างยังมีสุขภาพดี จากการลงพ้ืนที่พบช้างตัวที่บาดเจ็บ
ยืนอยู่ริมอ่างน้้า ทีมสัตวแพทย์ยิงลูกดอกยาฆ่าเชื้อผสมกับยาบ้ารุงเลือด ระยะยิง ๓๐ ม. แรงอัด
ลูกดอก ๑๓ บาร์ และสามารถยิงยาได้ส้าเร็จ หลังจากทีมสัตวแพทย์เฝ้าสังเกต และติดตามอาการช้าง
อย่างต่อเนื่องว่า จะมีอาการดีข้ึนหรือไม่ ส่วนที่เลือกวิธีการยิงยาปฏิชีวนะให้ช้าง เนื่องจากสภาพพ้ืนที่
มีข้อจ้ากัดเป็นพ้ืนที่ริมน้้าไม่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก ทั้งยังเป็นที่รกอาจมีช้างตัวอ่ืนซุ่มอยู่ 
เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ 

(ต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทีมสัตวแพทย์ยิงยาแก้อักเสบให้ช้างป่าป่วยได้ส าเร็จ (ต่อ)

ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าพ้ืนที่
เพ่ือติดตามต่อไป ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานโดยนายมานะ เพ่ิมพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานร่วมกับนายอ้าเภอแก่งกระจานมอบเสบียงข้าวสารอาหารแห้งให้เจ้าหน้าที่ชุดติดตาม
เฝ้าระวังดูแลช้างป่า และทีมสัตวแพทย์น้าไปใช้ในขณะที่เฝ้าดูแล และรักษาช้างป่าที่บาดเจ็บ 
ปรึกษาหารือขอความร่วมมือจากชุมชนให้ช่วยสอดส่องดูแล และติดตามเฝ้าระวังใน พ้ืนที่ 
ก้าชับชาวบ้านที่เข้ามาท้าประมงในพื้นที่ให้ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลช้างป่า และแจ้งต้าแหน่งที่พบช้างป่า
กับเจ้าหน้าที่ทันที เพ่ือความสะดวกในการเฝ้าติดตามดูอาการช้างป่าทีบ่าดเจ็บต่อไป

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/96300000122759)


