
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

อ านาจเจริญ : ผ้าป่าขยะ กลยุทธ์สร้างชุมชนสะอาด 
ที่ จ. อ านาจเจริญ (ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

เพชรบุรี : อุทยานเตือน “พลายบุญช่วย” หากิน
ขวางถนนเส้นทางป่าละอู (ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

สมุทรปราการ : "วาฬบรูด้า" ตายเกยต้ืน ชายเลนบางปู
หนัก ๕ ตัน (ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

"วาฬบรูด้า" ตายเกยตื้น ชายเลนบางปู หนัก ๕ ตัน

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส. ชลาทิพย์ จันทร์ชมภู ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออก รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบซากวาฬ
บรูด้าลอยมาเกยตื้นบริเวณป่าชายเลน ท้ายซอยบางส้าราญ ๑ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท ต. บางปูใหม่ 
อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ จึงน้าเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ไปตรวจสอบ จุดพบซากวาฬอยู่ห่างจากฝั่ง ๓๐ เมตร ตรวจสอบเป็นวาฬเพศเมีย เนื่องจากพบเต้านม
และช่องอวัยวะเพศ สภาพโตเต็มวัย ยาวประมาณ ๑๓ เมตร น้้าหนักไม่ต่้ากว่า ๕ ตัน ไม่พบร่องรอย
บาดแผล คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่้ากว่า ๑ อาทิตย์ จนเริ่มเน่าเปื่อย สอบถามนายนพดล ฮวดใช้ 
อายุ ๔๐ ปี ชาวบ้านที่พักอยู่บริเวณดังกล่าวทราบว่า เมื่อคืนที่ผ่านมาได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายซากปลา 
แต่ไม่ได้ออกไปดู เนื่องจากดึกมากแล้ว กระทั่งเวลาสาย ขณะเดินเลาะตามแนวป่าชายเลน พบซาก
วาฬบรูด้าเกยตื้นอยู่

ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออก กล่าวว่า 
เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยฯ รับแจ้งจากเรือประมงว่า พบซากวาฬบรูด้าลอยอยู่
กลางอ่าวไทย ห่างจากเกาะสีชัง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ไปประมาณ ๘ กม. เจ้าหน้าที่น้าเรือไป
ตรวจสอบตามพิกัด แต่ไม่พบซากวาฬ จนวันนี้มีชาวบ้านพบซากวาฬริมป่าชายเลน จ. สมุทรปราการ 
เชื่อว่าเป็นซากวาฬตัวเดียวกันที่ถูกคลื่นซัดมาเกยตื้น เบื้องต้นได้ตัดเนื้อเยื่อไปตรวจหาพันธุกรรมของ
ซากวาฬว่าเป็นฝูงใด ตอนนี้ยังไม่สามารถน้าซากวาฬไปพิสูจน์หาสาเหตุได้ ต้องรอในช่วงน้้าขึ้นเช้า
วันที่ ๒๗ ม.ค. จะน้าเรือมาลากซากวาฬไปขึ้นฝั่งบริเวณโรงเรียนเทศบาล ๒ ต. บางปูใหม่ เพ่ือผ่า
พิสูจน์หาสาเหตุการตาย อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของศูนย์วิจัยฯ ปัจจุบันพบวาฬบรูด้าที่หากินในอ่าว
ไทยที่สามารถระบุตัว และตั้งชื่อแล้ว มีประมาณ ๕๐ ตัว แต่อาจมีการสืบพันธุ์ได้ลูกเพ่ิมขึ้น ส่วนซาก
วาฬตัวนี้ นับว่าเป็นตัวแรกของปี ๒๕๖๓

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/central/๑๗๕๖๘๙๐)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผ้าป่าขยะ กลยุทธ์สร้างชุมชนสะอาด ที่ จ. อ านาจเจริญ

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาว อ. ลืออ้านาจ จ. อ้านาจเจริญ ตระหนักถึง 
ปัญหาขยะเพ่ิมข้ึนทุกวัน จึงได้จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลขึ้น เพ่ือปลุกจิตส้านึกให้ทุกคนรักษา
ความสะอาด หน้าบ้านสวย ถนนสะอาด ปราศจากขยะ กลายเป็นชุมชนสะอาด เมืองสะอาด 
ไร้ขยะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างรายได้อีกด้วย โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน
ของชาวเมืองลืออ้านาจ จัดให้มีขบวนแห่รถบุปผาชาติขยะรีไซเคิล จ้านวน ๘ ขบวน พร้อมผู้ร่วมงาน 
แต่งกายชุดแฟนซีขยะรีไซเคิลอย่างสวยงาม และอลังการขึ้น โดยจุดเริ่มต้นที่ สนามหน้าที่ว่าการ 
อ. ลืออ้านาจ จ. อ้านาจเจริญ มีการเดินรณรงค์พร้อมขบวนรถบุปผาชาติขยะรีไซเคิลยาวเหยียดไป
ตามถนนในเขตเทศบาลต้าบลอ้านาจ และวกกลับมาที่สนามหน้าที่ ว่า การ อ. ลืออ้านาจ 
ต่อมา นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอ้านาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการทอดผ้าป่า
ขยะรีไซเคิล อ. ลืออ้านาจ จ. อ้านาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอ้าเภอ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน 
อ. ลืออ้านาจ ร่วมกิจกรรมเป็นจ้านวนมาก โดยนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอ้าเภอลืออ้านาจ 
จ. อ้านาจเจริญ กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ้านาจเจริญ มอบรางวัลการประกวดขบวนแห่รถบุปผาชาติขยะรีไซเคิล 
การประกวดต้นผ้าป่าขยะรีไซเคิล การประกวดนางงามรถบุปผาชาติขยะรีไซเคิล และการประกวดการ
แต่งกายชุดแฟนซีขยะรีไซเคิล เพ่ือสร้างขวัญ และก้าลังใจแก่ผู้ท้างาน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด
อ้านาจเจริญได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการจัดการขยะของหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมพบปะให้ก้าลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอ้านาจเจริญ กล่าวว่า ในอนาคตจะให้ 
อ. ลืออ้านาจ เป็นต้นแบบให้อ้าเภออ่ืน ๆ ไดม้ีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นให้ได้ 

(ต่อ)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผ้าป่าขยะ กลยุทธ์สร้างชุมชนสะอาด ที่ จ. อ านาจเจริญ (ต่อ)

นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอ้าเภอลืออ้านาจ จ. อ้านาจเจริญ กล่าวว่า การจัดการขยะ
ของ อ. ลืออ้านาจ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ท้าให้ปริมาณขยะที่ส่งเข้าสู่บ่อบ้าบัด
ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่า ประชาชนบางส่วนยังคัดแยกขยะไม่ถูกต้อง มีขยะบางส่วน
ที่สามารถน้ามาใช้ซ้้า หรือน้ามารีไซเคิลได้ ส่งผลกระทบต่อการก้าจัดขยะในภาพรวมของจังหวัด 
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะน้าโรค และเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ อ. ลืออ้านาจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงเรียนทุกสังกัด หมู่บ้านใน อ. ลืออ้านาจ ได้จัดโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิลขึ้น เพ่ือปลูกฝัง
จิตส้านึกสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ให้สามารถน้าขยะมาใช้ได้อีกในอนาคต พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการขยะของ อ. ลืออ้านาจให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันควบคุมโรค
ที่เกิดจากขยะมูลฝอย ตลอดจนเกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการจ้าหน่ายขยะรีไซเคิลอีกด้วย 
ส้าหรับการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด มีส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ้านาจเจริญร่วมรณรงค์ และแจกถุงผ้าแบรนด์ “นุชบา 
ผ้าขาวม้าเงินล้าน” แจกถุงผ้า และสาธิตการท้าถ้วย จาน จากใบไม้ เพ่ือน้ามาใช้ใส่อาหารว่าง
ภายในงาน

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/๑๗๘๒๑๑)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อุทยานเตือน “พลายบุญช่วย” หากินขวางถนนเส้นทางป่าละอู

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานะ เพ่ิมพูล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานที่  กจ. ๓ (ห้วยป่าเลา ) ร่วมกับ กจ.  ๑๔ (ห้วยสัตว์ใหญ่ )  ทหารชุดจงอางศึก
ดูแลความปลอดภัยคน และช้างป่าบริเวณพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาช้างป่าเดินข้ามถนน
ในช่ ว ง เวลาที่ นั กท่อง เที่ ยว  และชุมชนใน พ้ืนที่ สัญจรไปมา ตามถนนสายหลัก เส้นทาง
สายพุไทร - ไทรเอน และเส้นทางเข้าไปยังน้้าตกป่าละอู แหล่งท่องเที่ยวดัง ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ 
อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ขณะปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่า พบพลายบุญช่วย ช้างใหญ่เจ้าถิ่น
ยืนขวางทางบนถนนเส้นทางพุไทร - ไทรเอน เจ้าหน้าที่จึงผลักดันช้างให้เข้าป่า และเฝ้าระวัง
สถานการณ์ต่อไป

หลังจากมีการวางก้าลังเจ้าหน้าที่ป้องกันช้างพลายบุญช่วย ไม่ให้เข้าไปในแหล่งชุมชนในพ้ืนที่ 
ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ ท้าให้ช้างพลายบุญช่วยต้องออกหากินบนถนนทั้งช่วง เช้า และช่วงก่อนค่้าทุกวัน 
ซึ่งได้แจ้งให้ยานพาหนะทุกชนิดเพ่ิมความระมัดระวัง ขณะที่การย้ายช้างตัวดังกล่าวไปจากจุด เดิม
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า หลังจากอุทยานฯ ได้เสนอให้
หน่วยงานส่วนกลางพิจารณาตั้งแต่เดือน ก.ย. ๖๒

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/๑๗๘๒๑๕)


