กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๑/๘

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
เชียงใหม่ : จ่อเสนอสภาฯ แก้ปัญหาบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ
(ข้อมูล : นายช้านาญ จันทร์เรือง สส.พรรคอนาคตใหม่)

ฉะเชิงเทรา : คณะท้างานอีอซี ี ลงพื้นที่เร่งท้าความเข้าใจผู้น้าชุมชน
แปดริ้ว (ข้อมูล : ประธานคณะท้างานประสานงานด้านการพัฒนา
บุคลากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC))

ฉะเชิงเทรา : เฝูาระวังช้างปุาอ่างฤาไน บุกรุกพื้นที่ชาวบ้าน
จ.ฉะเชิงเทรา(ข้อมูล : หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ

๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ตรัง : “มาเรียม” เครียด ล่าสุดอาการดีขึ้น เฝูาระวัง ๒๔ ชม.
(ข้อมูล : เฟซบุ๊ค ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช)
กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินทากิน

๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๒ ข่าว

๒/๘

จ่อเสนอสภาฯ แก้ปัญหาบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายช้านาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ จาก
พรรคอนาคตใหม่ เตรียมตั้งกระทู้ถามสดทวงถามค้าตอบจากรัฐบาล ในการประชุมรัฐสภา วันที่
๑๔ ส.ค. นี้ หลังผ่านมามากกว่า ๑ ปี ที่ภาคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวขอคืนพื้นที่ปุาดอยสุเทพ
เพื่อให้มีการรื้อถอนอาคารบ้านพักและสิ่งปลูกสร้างออกไป
ขณะที่แกนน้าบางคน เช่น นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ ผู้ประสานงานเครือข่ายทวงคืนพื้นที่
ปุาดอยสุเทพ แกนน้าคัดค้าน ถูกเจ้าหน้าที่น้าหมายค้นมาถึงที่บ้าน และถูกแจ้งข้อกล่าวหา พร้อม
พวกถูกด้าเนินคดีหมิ่นประมาทจากกรณีการต่อต้านโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ
ศาลอุทธรณ์
ขณะที่ วานนี้ (๙ ส.ค.๖๒) นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจราชการเชียงใหม่ ก้าชับเร่งพื้นฟูปุาบ้านพักข้าราชการตุลาการ
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๕ เชิงดอยสุเทพ หลังจังหวัดอนุมัติงบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อฟื้นฟู
เบื้องต้น ได้ย้าให้เร่งน้าต้นไม้ขนาดใหญ่มาปลูก เพื่อให้คืนสภาพพื้นที่ไม่ให้เห็นเป็นปุาแหว่ง บน
มุมสูง ส่วนกรณีการคืนพื้นที่ปุา บ้าน ๔๕ หลัง และอาคารชุด ๙ หลัง ให้จังหวัดกับกรมธนารักษ์
เร่งพูดคุยกัน และเร่งฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาคืนตามเดิมเร็วที่สุด

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(http://news.thaipbs.or.th/content/282708)

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๓/๘

คณะทางานอีอีซี ลงพื้นที่เร่งทาความเข้าใจผู้นาชุมชน แปดริ้ว

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ประธานคณะท้างานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ได้เดินทางมาประชุมชี้แจงท้าความเข้าใจและร่วมสัมมนา สร้างการรับรู้
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร
ก้านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ในพื้นที่ อ.บางคล้า แปลงยาว บางน้้าเปรี้ยว และสนามชัยเขต
จ้านวน ๑๐๐ คน ซึ่งในระหว่างการบรรยายชี้แจงและสร้างการรับรู้ ได้มีผู้เข้าร่วมรับฟังซักถาม
ถึงปัญหาน้้าท่วมที่อาจเกิดขึ้นหลังจากมีคนเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างอยู่อาศัยในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
เพิ่ ม มากขึ้ น ถึ ง กว่ า ๕ ล้ า นคน ตามการคาดการณ์ และปั ญ หาเรื่ อ งแหล่ ง น้้ า ที่ อ าจขาดแคลน
ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ซึ่ ง ดร.อภิ ช าติ ได้ ต อบข้ อ ซั ก ถามว่ า การออกแบบเมื อ งน่ า อยู่ ห รื อ สมาร์ ท ซิ ตี้
ใน จ.ฉะเชิ งเทรา นั้ น ได้ ถูก ออกแบบมาเพื่อ แก้ไ ขปั ญ หาเหล่ านี้ไ ว้แ ล้ว ทั้ง หมดแล้ ว โดยได้น้ า
บทเรียนจากการเจริญเติบโตของกรุงเทพฯ แบบเก่าในสมัยอดีต มาปรับแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ขึ้นซ้้าซ้อนแบบเดียวกันใน จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีการขยายเส้นทางการสัญจรและขนส่ง รองรับไว้
ทั้งหมดให้สะดวกขึ้น โดยจะไม่มีปัญหารถติดขัดตามมาเหมือนในกรุงเทพฯ หากการพัฒนาเส้นทาง
แล้วเสร็จทั้งหมด ซึ่งท้าให้มีการพัฒนาสุขภาวะที่ดีกว่าเดิม
ส่วนการพัฒนาคนนั้น ต้องเร่งพัฒนาด้านความรู้ พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในพื้นที่อีอี ซี
ให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ๔.๐ ใน ๑๐ อุตสาหกรรมหลัก โดยจะต้องปู พื้นฐาน
การเรี ย นรู้ ท างการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ใ นระดั บ ล่ า งสุ ด ชั้ น ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ให้ โ รงเรี ย น
ในท้องถิ่นสอนหลักสูตรทางภาษาอย่างน้อย ๒ ภาษา เช่น อังกฤษหรือจีน ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ และ
สอนเรื่องสะเต็มบวกอาร์ต ไซแมท และเรื่องโค้ดดิ้ง ให้มีเพิ่มเข้ามาในหลักสูตร
ระบบการศึกษาในพื้นที่อีอีซีต่อไปนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องมีการจัดการศึกษาเป็น ๓ ระบบ
คือ ระบบอีอีซีโมเดล คือ การไปจับคู่กับอุตสาหกรรมและสอบถามความต้องการว่าภาคอุตสาหกรรม
จะรับคนเข้าท้างานกี่คน และต้องการให้มีการเรียนรู้อย่างไรบ้าง เพื่อให้มีการจัดท้า หลักสูตร
ไปด้วยกัน ท้าพร้อมกันโดยภาคอุตสาหกรรมจะต้องจ่ายเงินให้แก่ ผู้เรียน และเมื่อจบแล้ว ต้อง
รับเข้าท้างาน เพื่อแก้ไขปัญหาบัณฑิตตกงาน ที่มีมากถึงกว่า ๔.๕ แสนคน ในปัจจุบันที่เรียนจบมา
ไม่ตรงกับตลาดแรงงานหรือความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ส่วนการศึกษาในรูปแบบที่สอง คือ
แบบทวิภาคี ที่ต้องหาสถานที่ฝึกงานให้แก่ผู้เรียนในทุกระดับ แต่หลังจากเรียนจบแล้วเด็กต้องไปหา
งานท้าเอง แต่หากเรียนอยู่ในหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของ ๑๐ อุตสาหกรรมเปูาหมาย ก็จะท้าให้
เด็กที่จบออกมามีโอกาสได้ท้างานมากกว่า ส่วนรูปแบบที่สาม คือ การเรียนในระบบเดิมทั่วไป ซึ่ง
จะมี โ อกาสน้ อ ยกว่ า การศึ ก ษาในสองรู ป แบบแรก ขณะที่ ค วามต้ อ งการแรงงานในพื้ น ที่ อี อี ซี
ในอนาคตนั้น มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีความต้องการแรงงานอย่างน้อยประมาณ ๔๗๕,๐๐๐ คน
กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (มีต่อ)

๔/๘

คณะทางานอีอีซี ลงพื้นที่เร่งทาความเข้าใจผู้นาชุมชน แปดริ้ว (ต่อ)
ส่ ว นอุ ต สาหกรรมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใหม่ ใ นพื้ น ที่ อี อี ซี จะต้ อ งไม่ ป ล่ อ ยมลพิ ษ ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีการใช้ระบบออโตเมชั่นมากขึ้น ส่วนอุตสาหกรรมเก่านั้นจะค่อย ๆ หมดยุคไป
เพราะต้นทุ นจะสู งขึ้น ในขณะที่ เดิ ม พื้ นที่ ข อง จ.ฉะเชิ งเทรา นั้ น มี ปัญ หาในเรื่อ งของโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อยู่นอกนิคมฯ ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางด้านมลพิษ ซึ่งจะต้องหาทางในการน้าเข้า
ไปอยู่ในเขตอุตสาหกรรมที่มีการจัดการที่ดีต่อไป
ขณะทีภ่ าคเกษตรกรรมนั้น จะมีการพัฒนาให้เป็นการท้าการเกษตรแบบสมัยใหม่ ที่มีความ
แม่นย้าสูง ซึ่งจะใช้ต้นทุนลดลงและมีการใช้น้าน้อยลง อาจเป็นเกษตรแนวดิ่งที่ใช้น้าน้อยลงถึง
ร้อยละ ๖๐ แต่ได้ผลผลิตที่สูงกว่าร้อยละ ๘๐ ในพื้นที่อีอีซี จึงเป็นการน้าเอารูปแบบการพัฒนา
ในยุค ๔.๐ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา ทั้งด้านการพัฒนาเมือง การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมแบบเก่า
ที่ก่อมลพิษมาก ส่งเสริมการพัฒนาภาคเกษตรกรรมให้ทันสมัย และพัฒนาคนให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ดร.อภิชาติ กล่าว
ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(http://siamrath.co.th/n/96160)

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๕/๘

เฝ้าระวังช้างป่าอ่างฤาไน บุกรุกพื้นที่ชาวบ้าน จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๒ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า นายวีระพงศ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุาเขาอ่างฤาไน แจ้งว่าระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ส.ค. ๖๒ เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนบริเวณปุาหลุม
จังหวัด หมู่ที่ ๗ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อส้ารวจและปูองกันการกระท้าผิด
ในพื้นที่
ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด ติ ด ตามเฝู า ระวั ง ช้ า งปุ า ออกนอกพื้ น ที่ ไ ด้ ต รวจสอบและผลั ก ดั น ช้ า ง
๒๐ ตั ว บริ เ วณ บ.กระบกเตี้ ย หมู่ ที่ ๕ ต.ท่ า กระดาน อ.สนามชั ย เขต จ.ฉะเชิ ง เทรา และ
เข้ า ตรวจสอบและผลั ก ดั นช้ า ง ๔ ตั ว บริ เวณ หมู่ที่ ๕ บ.นาดี ต.คลองตะเกรา อ.ท่ าตะเกี ย บ
จ.ฉะเชิงเทรา
นอกจากนี้ ยัง เฝูาระวังติดตามช้าง ๓๐ ตัว บริเวณหนองกระปอก เส้นทางบ้านวังวุ้ง –
บ้านอ่างเตย หมู่ที่ ๙ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อปูองกันและเฝูาระวังช้างปุา
เข้าท้าลายพืชผลของเกษตรกรและติดตามพฤติกรรมของกลุ่มโขลงช้างอีกด้วย
ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(http://news.thaipbs.or.th/content/282694)

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๖/๘

“มาเรียม” เครียด ล่าสุดอาการดีขึ้น เฝ้าระวัง ๒๔ ชม.

เมื่ อวั นที่ ๑๐ ส.ค. ๖๒ ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า เฟซบุ๊ ก ส่ ว นประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เผยแพร่ ภาพและข้อมูลว่า นายด้ารัส โพธิ์ประสิทธิ์
ผู้อ้านวยการส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ รายงานเข้ามาว่า ได้รับรายงานจากหัวหน้าเขตห้ามล่า
สัตว์ปุาหมู่เกาะลิบง พบมาเรียมมีภาวะเครียด ซึ่งมีสาเหตุมาจากในช่วงเย็นของวันที่ ๗ ส.ค. ๖๒
ที่ผ่านมา ระหว่างสัตวแพทย์พามาเรียมกินหญ้าทะเลอยู่หน้า อ่าว พบว่ามีพะยูนขนาดโตเต็มวัย
ว่ายน้้าเข้ามาเผชิญหน้าแบบคุกคาม (ไล่) ท้าให้มาเรียมตกใจมาก และว่ายน้้าหนีกลับเข้ามาในอ่าว
ซึ่งต่อมายังพบพะยูนตัวโตเต็มวัย ยังว่ายวนเวียนอยู่บริเวณทุ่น ห่างจากเสาที่ติดตั้งกล้องตัวที่ ๖
ประมาณ ๕ เมตร
เบื้องต้น พบว่ามาเรียมมีอาการอ่อนเพลีย ดื่มนมได้น้อยและไม่ค่อยจะว่ายน้้า ทางทีมสัตวแพทย์
จึงมีความเห็นว่า ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด ๒๔ ชม. ซึ่งเริ่มดูแลมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๘ ส.ค. ๖๒
เป็นต้นมา
ด้านสัตวแพทย์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุอาการล่าสุดของมาเรียมวันนี้
มีอาการดีขึ้นแล้ว สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดีขึ้น ออกว่ายน้้าคู่ไปกับเรือแม่ส้มได้อย่างช้า ๆ
โดยมีการสลับกับการพักจากการตรวจร่างกาย พบลมหายใจมีกลิ่น ตรวจปอดข้างซ้ายปกติ โดย
มีการพิจารณาเก็บตัวอย่างลมหายใจเพื่อวิเคราะห์เซลล์และเพาะเชื้อต่อไป อัตราการเต้นของหัวใจ
ปกติ การลอยตัวและการจมตัวสามารถท้าได้ปกติ นอกจากนี้ ทีมพี่เลี้ยงได้วางแผนเฝูาระวัง โดย
จะใช้เรือแม่ส้มอีกล้าพายประกบไปด้วย เพื่อปูองกันไม่ให้พะยูนตัวอื่นเข้ามาในพื้นที่
ที่ผ่านมา ทางทีมสัตวแพทย์ได้พิจารณาปูอนกลูโคสและเกลือแร่เสริมให้ และปล่อยให้พัก
กับเรือแม่ส้ม สลับกับการให้อาหาร โดยปูอนกลูโคสและเกลือแร่ ทุก ๆ ๑ ชม. มีการปูอนนมให้
อย่างต่อเนื่องทั้งคืน พบว่า มาเรียมกินนมเพียง ๑๐๐ มล. กินหญ้าทะเลเพียงเล็กน้อย ทางทีมสัตวแพทย์
ต้องเฝูาอยู่กับมาเรียมตลอด ๒๔ ชม. เพื่อรอดูอาการ ทั้งนี้หากอาการไม่ดีขึ้น จะมีการพิจารณา
ในขั้นต่อไป
ส้าหรับ แผนการด้าเนินการที่ เตรียมไว้ ทช. จะร่วมกับกองทัพเรือ กรมอุทยานฯ และ
มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตตรัง คือ การเปลี่ยนพื้นที่ดูแล เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่น้องมาเรียม
อยู่ในปัจจุบัน พบว่าเป็นเขตผสมพันธุ์ Mating Zone จะพบพะยูน เพศผู้ อยู่เดี่ยว ๆ หลายตัว
หรื อ เคลื่ อ นย้ า ยไปพั ก ในบ่ อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคลวิ ท ยาเขตตรั ง หรื อ เคลื่ อ นย้ า ยไปที่
โรงพยาบาลของศู นย์ วิ จั ย ทช. ทะเลอั น ดามั น ที่ แ หลมพัน วา จ.ภู เ ก็ ต ทั้ งนี้ จะพิ จารณาตาม
ความเหมาะสม และความพร้อมของน้องมาเรียม ทีมสัตวแพทย์ และสภาพคลื่นลมในพื้นที่ต่อไป
(มีต่อ)
กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๗/๘

“มาเรียม” เครียด ล่าสุดอาการดีขึ้น เฝ้าระวัง ๒๔ ชม. (ต่อ)
นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน (ภูเก็ต) โพสต์เฟซบุ๊ก Kongkiat Kittiwatanawong โดยระบุว่า สถานการณ์
ภัยคุกคามที่มาเรียมเจอในช่วงนี้ เกิดจากพฤติกรรมตามธรรมชาติของพะยูนเองผนวกกับความ
รุนแรงของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ความพร้อมของพื้นที่และก้าลังเจ้าหน้าที่เป็นตัวแปลของ
สมการที่ต้องหาค้าตอบให้ได้
ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(http://news.thaipbs.or.th/content/282710)

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๘/๘

