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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๔  ข่าว
ข่าวด้านลบ   - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : กทม. แยกทิ งหน้ากากอนามัยใช้แล้วใส่จุดตั งถังสีส้ม 
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

ตาก : ยกย่องชุดเสือไฟสู้ ๑๔ วันลุยดับไฟป่า
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

จันทบุรี : กรมทรัพยากรน  าแก้ปัญหาภัยแล้งในพื นที่ จ. จันทบุรี
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

กทม. : กรมควบคุมมลพิษแก้กฎหมายสิ่งแวดล้อมจัดการขยะพิษ และคุมฝุ่นหมอกควัน
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กทม. แยกทิ งหน้ากากอนามัยใช้แล้วใสจุ่ดตั งถังสสีม้

เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อ านวยการส านักสิ่งแวดล้อมกล่าวถึง
การจัดการขยะติดเชื้อในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ขณะนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดเก็บขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล และ
โรงพยาบาลในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ปริมาณเพ่ิมขึ้นวันละ ๔๒ ตัน น าไปเผาในเตาเผาขยะติดเชื้อที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอย
หนองแขม และศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งสามารถรับได้ ๖๐ ตันต่อวัน ขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัยใช้แล้ว
จากบ้านเรือนประชาชน รวมถึงจุดที่กรุงเทพมหานครตั้งถังขยะส าหรับทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ตาม
ส านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต และศาลาว่าการ กทม. ทั้ง ๒ แห่ง ยังไม่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นมากนัก ยังต้องรณรงค์
ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนแยกขยะติดเชื้อ และหน้ากากอนามัยใช้แล้ว น าไปทิ้งจุดทิ้งที่ตั้งถังสีส้ม 
หรือใส่ถุงมัดแยกทิ้งให้คนงานเก็บขนขยะมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดี ในภาพรวมปริมาณขยะ
ต่อวันในช่วงนี้ลดลง เนื่องจากการปิดกิจการตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ท าให้ปริมาณขยะเปียกลดลง
แต่เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ทุกวัน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครห่วงใยในสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของบุคลากรพนักงานเก็บขนขยะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
จึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยแบบผ้า หน้ากากป้องกันใบหน้า ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ท 
ชุดหมี ส าหรับพนักงานเก็บขนขยะ และชุดค้างคาว (ชุดกันน้ า) ส าหรับพนักงานฉีดล้างท าความสะอาด มอบให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน าไปสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยส านักงานเขต ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และ
อาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ยังคงร่วมกันผลิตหน้ากากผ้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแจกจ่ายให้แก่
เจ้าหน้าทีอ่ย่างเพียงพอเพ่ือความปลอดภัย ทั้งนี้ ยังไม่มีรายงานพบคนงานกวาดหรือเก็บขนขยะป่วยด้วยอาการ
ของโรคโควิด-19

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/483672)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ยกย่องชุดเสือไฟสู้ ๑๔ วันลุยดับไฟป่า

เมื่อวันที่  ๓ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรุ่ง ยิ้มยวน หัวหน้าทีมหน่วยพยัคฆ์ไฟ (เสือไฟ) 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก (ทสจ. ตาก) น าทีมหน่วยพยัคฆ์ไฟ (เสือไฟ) พร้อม
อุปกรณ์ดับไฟ เครื่องเป่าลม และอาวุธป้องกันตัว เดินเท้าเข้าผืนป่าลุยดับไฟป่าพ้ืนที่ผืนป่าตะวันตกที่เกิดไฟป่า
อย่างรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลท าให้ค่าฝุ่นละอองพุ่งสูง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่แบ่งก าลังออกเป็น ๒ ส่วน จากพ้ืนที่ 
อ. อุ้มผาง จ. ตาก ต้องเร่งเดินทางข้ามอ าเภอ เข้าไปยังพ้ืนที่ในเขตดอนเรวา ต. ขะเนจื้อ อ. แม่ระมาด จ. ตาก 
เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดไฟป่าอย่างรุนแรงต่อเนื่อง ป่าถูกเผาเป็นวงกว้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องฝังตัวอยู่ในผืนป่า
เพ่ือสู้ไฟป่ามา ๑๔ วันเเล้ว

นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากแจ้งว่า 
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ อ. อุ้มผาง และ อ. แม่ระมาด จ. ตาก เจ้าหน้าที่ฝังตัวเองอยู่ในป่า กินนอนในป่า
ตลอด ๒ สัปดาห์ที่ผ่ านมา โดยไม่ ได้ พักแม้แต่วัน เดียว โดยมีทางผู้บั งคับบัญชา ฝ่ายวางแผน งาน
เป็นฝ่ายสนับสนุนเสบียงอาหารและน้ าดื่ม เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สู้ ไฟป่า ซึ่งชุดเสือ ไฟ
ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากปฎิบัติการลุยดับไฟ และสู้ไฟป่าอย่างน่ายกย่อง

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_636900)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมทรัพยากรน  าแก้ปัญหาภยัแล้งในพื นที่ จ. จันทบุรี

เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ า กล่าวถึง
การติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ ต. ทุ่งเบญจา อ. ท่าใหม่ และ อ. นายายอาม จ. จันทบุรี ว่า ได้ด าเนิน
โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าที่ด าเนินการเสร็จแล้ว สามารถช่วยเหลือประชาชนชนด้านการเกษตร และ
แผนงานโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือท าแก้มลิงชะลอน้ าหลากช่วงฤดูฝน และเก็บกักน้ าช่วงหน้าแล้ง และ
โครงการระบบกระจายน้ าด้วยการวางท่อส่งน้ าดิบจากคลองวังโตนดไปยังบ้านเขาลูกช้าง ระยะทาง
กว่า ๒๐ กิโลเมตร เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ าได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกันได้รับฟังความคิดเห็นและช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่ ต. ทุ่งเบญจา ซึ่งจะได้รับประโยชน์จ านวน ๑๓ หมู่บ้าน หรือ ๒,๓๙๓ ครัวเรือน รวม
ประชากร ๗ ,๕๙๕ คน เ พ่ือบรร เทาภัยแล้ ง ในระยะ เร่ งด่ วน โดยส านักงานทรัพยากรน้ าภาค ๖
กรมทรัพยากรน้ า และองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเบญจา ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ า
ขนาด ๑๒ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง บริเวณหมู่ที่ ๙ บ้านหนองระหาน ต. ทุ่งเบญจา อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี
มีประชาชนในพ้ืนทีไ่ด้รับประโยชน์จ านวน ๒ หมู่บ้าน หรือ ๒๕๒ ครัวเรือน รวมประชากร ๖๗๑ คน

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ ากล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก าชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน
ทีป่ระสบปัญหาภัยแล้งอย่างทั่วถึง ครอบคลุม ทั้งน้ าอุปโภคบริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างจริงจัง

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200403103357896)

http://dc.prd.go.th/transcode/image/2563/4/3/a008c3e7e67a98a0450adb7d7081adf0_small.jpg


๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษแก้กฎหมายสิ่งแวดลอ้มจัดการขยะพิษ และคุมฝุ่นหมอกควัน

เมื่อวันที่  ๓ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประลอง ด ารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า วันที่ ๔ เม.ย. ของทุกปีถือเป็นวันครบรอบ ๒๘ ปี 
กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษปฏิบัติงานตามภารกิจทั้งการก าหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
น าเสนอแผนและนโยบายจัดการมลพิษ ติดตามตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพิษ พัฒนากฎหมายและ เครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ แต่ความ เปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและทางสังคมท่ีต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้านการพัฒนาองค์กร กรมควบคุมมลพิษได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 
การรับรองห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
เข้าสู่มาตรฐานระดับสากล ISO17025 ในปี ๖๒ ได้รับการประเมินจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานอยู่ในระดับสูงมาก 
เป็นอันดับ ๕ จาก ๑๔๔ หน่วยงานระดับกรม ด้านการให้บริการประชาชน ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส
จากส านักงาน ป.ป.ช. เป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน กรมควบคุมมลพิษมุ่งมั่นด าเนินงานในภารกิจการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหามลพิษ เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความสมดุลทางธรรมชาติ 
เพ่ือความสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

(ต่อ)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.dailynews.co.th/politics/766831&psig=AOvVaw1-4owd6DIpP6Fl13AClm_N&ust=1585988110538000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC4qeDoy-gCFQAAAAAdAAAAABAD


๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษแก้กฎหมายสิ่งแวดลอ้มจัดการขยะพิษ และคุมฝุ่นหมอกควัน (ต่อ)

กรมควบคุมมลพิษยังคงมุ่งมั่นที่จะด าเนินงานเพ่ือลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น งานส าคัญที่ต้องเร่ง
ด าเนินการ เช่น ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จัดท าร่าง 
พ.ร.บ. จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร่าง พ.ร.บ. ขยะแห่งชาติ การขับเคลื่อน 
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๗๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างถูกต้อง การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับ
คุณภาพน้ า ๒๒ ลุ่มน้ า สนับสนุนการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียแบบติดกับที่ (onsite) สมรรถนะสูงตาม
มาตรฐาน มอก. รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ การ
วาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาหมอกควันและหมอกควันข้ามแดน ปรับปรุงมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ พัฒนามาตรฐานการระบายมลพิษจากแหล่งก าเนิด ได้แก่ ยานพาหนะที่ผลิต ใหม่
ให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร ๕ และยูโร ๖ มาตรฐานคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิงเทียบเท่ามาตรฐานยูโร ๕ พัฒนาระบบ
การคาดการณ์สถานการณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า ๗ วัน จัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ 
จัดตั้งเครือข่ายหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Unit : EPU) จัดท าเกณฑ์ข้อก าหนด
และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://dalyinews.co.th/politics/766831)


