
๑/๗กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม
๑/๔



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๔

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย                           ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : รณรงค์ลดขยะจากงานกาชาด หลังจากปี 2561 มีขยะมากถึง 30 ตันต่อวัน
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทยพีบีเอส)

ประจวบคีรีขันธ์ : “วอนช่วยกัน” อธิบดี ทช. 
ชวนติดตามเฝ้าดูอาการวาฬบรูด้าแม่ทองดี

(ข้อมูล : ส านักข่าว ๗๗ ข่าวเด็ด)



๓/๔กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รณรงค์ลดขยะจากงานกาชาด หลังจากปี 2561 มีขยะมากถึง 30 ตันต่อวัน

สภากาชาดไทยรณรงค์เที่ยวงานกาชาด แบบงดโฟม ลดพลาสติก ด้วยการพกถุงผ้าและ
กระบอกน  า หลังพบข้อมูลจากกรุงเทพมหานครว่า งานกาชาดปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะเฉลี่ยถึง 
30 ตันต่อวัน จากจ านวนที่มีผู้เข้าชมงานตลอด 9 วัน กว่า 900,000 คน

โดยปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะภายในงาน หวังให้
งานกาชาดเป็นต้นแบบของงานมหกรรมรื่นเริงการกุศล ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ Red Cross 
Green Fair งานแรกของประเทศไทย ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และลดปริมาณ ขยะ
ในงานกาชาด โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ร้านค้า ผู้มาเที่ยว งาน คัดแยกขยะ โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา คอยให้ค าแนะน าการคัดแยกขยะตามจุดต่าง ๆ

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อ านวยการส านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย 
กรรมการ และเลขานุการอ านวยการจัดงานกาชาด ประจ าปี พ.ศ. 2562 ระบุว่า แนวทางบริหาร
จัดการขยะ เพ่ือไม่ให้เกิดปริมาณขยะสะสมและตกค้างในงานกาชาด โดยให้ร้านค้าน าขยะมาทิ ง
ทีจุ่ดพักขยะ 4 จุด ในช่วงเวลา 10.00 - 22.00 น. จากนั น กรุงเทพมหานครจะเก็บขยะจากจุดพัก 
ซึ่งขยะอินทรีย์จะน าไปเข้าเครื่องย่อยขยะเศษอาหารเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยต่อไป ส าหรับผู้มาเที่ยวชมงาน 
ให้ทิ งขยะตามจุดที่ตั งถังขยะ ซึ่งได้มีการตั งถังขยะ แยกประเภท จ านวน 40 จุด ประกอบด้วย 
ถังสีเหลือง ส าหรับขยะรไีซเคิล ถังสีเขียว ส าหรับขยะอินทรีย์ ถังสีฟ้า ส าหรับขยะทั่วไป และถังสีแดง
ส าหรับขยะอันตราย โดยจุดทิ งขยะจะมีเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร คอยให้ค าแนะน าในการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ งลงถัง เพ่ือให้กรุงเทพมหานครน าขยะแต่ละประเภทไปด าเนินการต่อได้ทันที

นอกจากนี  ยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนพกถุงผ้ามาเที่ยวในงานกาชาด และรณรงค์ให้
หน่วยงาน ร้านค้าต่าง ๆ ภายในงาน งดการใช้โฟมในการบรรจุอาหาร ลดการใช้ถุงพลาสติกแบบ 
single use หลอดพลาสติก แก้วพลาสติก ภาชนะพลาสติก และช้อนส้อมพลาสติก

ทั งนี  ปริมาณขยะอาจจะไม่น้อยลงจากเดิมนัก เพราะปีนี ขยายเวลาจัดงานเป็น 10 วัน 
และมีจ านวนหน่วยงานร้านค้าที่มาร่วมออกร้านในงานกาชาดเพ่ิมขึ น แต่มั่นใจว่าการบริหารจัดการ
ขยะแนวทางดังกล่าวจะท าให้ปริมาณขยะตกค้างในงานลดน้อยลง

โดยงานกาชาดในปีนี  จะจัดขึ นที่สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 15 - 24 พ.ย. 62 นี 

ที่มา : ส านักข่าวไทยพีบีเอส
(https://news.thaipbs.or.th/content/285950)



๔/๔กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“วอนช่วยกัน” อธิบดี ทช. ชวนติดตามเฝ้าดูอาการวาฬบรูด้าแม่ทองดี

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 
กล่าวว่า วาฬบรูด้าแม่ทองดี มีอาการที่น่าเป็นห่วงและควรติดตามอย่างใกล้ชิดคือ ต าแหน่งที่เกิด
บาดแผลครั้งนี้ ลึกและเกิดใกล้ตา อาจจะมีผลกับตาโดยตรง ทั้งนี้ มีผู้ห่วงใยหลายท่านสอบถามมาว่า 
ทช. จะเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไรนั้น กรม ทช . ขอชี้แจงว่า การเข้าไปท าอะไรใกล้ ๆ วาฬแม่ทองดี
มากเกินไป ยิ่งจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี เพราะการที่ตามองได้ไม่ดี การเข้าใกล้อาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น จะเป็นการเพ่ิมความเครียด และยิ่งเพ่ิมการหลั่งสารอักเสบออกมา ท าให้การหาย
ของแผลช้าลงไปอีก สิ่งที่จะท าได้ดีที่สุดในตอนนี้ คือ การเฝ้าติดตามอาการและพฤติกรรมว่า 
วาฬแมท่องดีสามารถปรับตัวได้ไหม อยู่ได้ไหม หาอาหารได้หรือเปล่า และมีการเปลี่ยนแปลงของแผล
ไปอย่างไร โดยจะมีทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการประเมินและดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป

ส่วนสาเหตุ ของบาดแผลที่บาดลึกขนาดนี้ สันนิษฐานว่า เกิดการถูกพันรัดด้วยเชือกหรือ
เส้นเอ็นเล็ก ๆ ที่ส าคัญ คือ ก าลังติดตามถ่ายภาพ เพ่ือสังเกตว่า สิ่งพันรัดนั้นหลุดออกไปหมด
หรือยัง เพราะถ้ายังติดอยู่ จะท าให้เกิดแผลเพิ่มมากขึ้น

ทั้งหมดทั้งมวล สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ต้นเหตุอาจเกิดจากขยะที่ลอยไปลอยมาในทะเล
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนัก และให้ความส าคัญมากขึ้น โดยช่วยกันลดปริมาณขยะบกสู่ขยะทะเล
ทุกวิถีทาง ทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดใช้ภาชนะพลาสติก และโฟม และรับผิดชอบขยะ
ทีเ่ราสร้างขึ้น ไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางอีกต่อไป

ที่มา : ส านักข่าว ๗๗ ข่าวเด็ด
(https://www.77kaoded.com/content/1002959)


