กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๑/๗

เชียงใหม่ : ดับไฟป่าดอยหลวงเชียงดาว - แม่แตง
(ข้อมูล : สนุกดอทคอมออนไลน์)

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

ตาก : พบเลียงผา หมูป่า หนีพรานจนถูกไฟคลอกตาย รอยต่อผืนป่าแม่ระมาด – ท่าสองยาง
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

นครสวรรค์ : ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์สมบูรณ์จริง พบซากกวางป่าถูกเสือโคร่งขยาจนตาย
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

กทม. : ขยะโควิดเฉลี่ย ๑.๖๘ ตันต่อวัน กทม. แจง ๓ เดือนเก็บกว่า ๓ หมื่นตัน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)
สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก

EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๓ ข่าว

๒/๗

ขยะโควิดเฉลี่ย ๑.๖๘ ตันต่อวัน กทม. แจง ๓ เดือนเก็บกว่า ๓ หมื่นตัน

เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยถึงปริมาณการจัดเก็บขยะติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีปริมาณขยะ
ติดเชื้อเฉลี่ย ๔๒.๕๓ ตันต่อวัน ส้าหรับในปีนี้ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. ซึ่งเป็นช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พบว่า มีปริมาณขยะติดเชื้อเฉลี่ย ๔๐.๙๘ ตันต่อวัน ลดลง
จ้านวน ๑.๕๕ ตันต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๖๔ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณขยะติดเชื้อที่จัดเก็บได้
ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. กับปีที่ผ่านมา พบว่า
เดือ น ม.ค.จั ด เก็ บ ขยะติ ดเชื้อ ได้ เพิ่ มขึ้น จากเดือ น ม.ค. ๖๒ เฉลี่ ยวั นละ ๑.๘๒ ตัน หรือ เพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ ๔.๔๐ สอดคล้องกับจ้านวนสถานพยาบาลที่รับบริการเก็บขนและก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕.๖๐ ส่วนเดือน ก.พ. จัดเก็บขยะติดเชื้อได้ลดลงจากเดือน ก.พ. ๖๒ เฉลี่ยวันละ ๑.๘๐ ตัน
หรือลดลงร้อยละ ๔.๓๐ ในขณะที่จ้านวนสถานพยาบาลที่รับบริการเก็บขนและก้าจัดมูลฝอยติดเชื้อ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖.๕๘ และเดือน มี.ค. จัดเก็บขยะติดเชื้อได้ล ดลงจากเดือน มี . ค. ๖๒ เฉลี่ ยวันละ
๓.๐๖ ตัน หรือลดลงร้อยละ ๗.๑๕ ทั้งนี้มีปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) และผู้ที่ถูกกักกัน ได้แก่ หน้ากากอนามัยและวัสดุปนเปื้อนต่างๆ จากโรงพยาบาลและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขจ้านวน ๒๙ แห่ง ที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จ้ากัด ด้าเนินการเก็บขนและก้าจัด
ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ๗ เม.ย. ๖๓ มีปริมาณทั้งสิ้น ๓๐,๓๗๐ ตัน หรือเฉลี่ย ๑.๖๘ ตันต่อวัน

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/Bangkok/1819089)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๓/๗

ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์สมบูรณ์จริง พบซากกวางป่าถูกเสือโคร่งขยาจนตาย

เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ จ. ก้าแพงเพชร - นครสวรรค์ได้รั บแจ้งว่า พบซากกวางป่าบริเวณปลักน้้าในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ สั่งการให้นายวีระเชษฐ์ ปุพพโก นักวิชาการป่าไม้
ปฏิ บั ติ ก าร และคณะเข้ า พื้ น ที่ ต รวจสอบพิ สู จ น์ ซ ากกวางป่ า ตั ว ดั ง กล่ า ว จากนั้ น จึ ง รายงานให้
นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพั น ธุ์ พื ช เดิ น ทางไปจุ ด เกิ ด เหตุ พ บว่ า เป็ น ซากกวางป่ า เพศผู้ ตั ว เต็ ม วั ย น้้ า หนั ก ประมาณ
๑๘๐ กก. นอนตายบริเวณในปลักน้้าของคลองแม่เรวา ใกล้แปลงปลูกป่าของหน่วยจัดการต้น น้้า
ขุน น้้ าเย็ น ลึ กเข้ าไปจากแนวเขตอุท ยานแห่ ง ชาติ แ ม่ว งก์ป ระมาณ ๑๐ กม. มีร่ อ งรอยบาดแผล
เป็ นรอยเขี้ยวบริ เวณคอและบริ เวณล้าตัว และพบรอยตีนเสือโคร่งขนาดใหญ่หลายรอย จากการ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ซากกวางป่าเริ่มอืดส่งกลิ่นและมีแมลงวันตอม พื้นที่บริเวณนั้นแห้งแล้งมาก
ไม่พบแหล่งน้้าเลย คงมีจุดนี้จุดเดียวที่ยังมีน้าขังเป็นปลักโคลนอยู่ คาดว่ากวางป่าคงจะลงมากินน้้า
แล้วโดนเสือโคร่งที่ซุ่มเงียบอยู่กระโจนเข้ามาล่า ตอนที่กวางป่าไม่ทันระวังตัวขณะก้าลังกินน้้า จากการ
ตรวจสอบกล้องดักถ่ายภาพในป่าที่ติดไว้ตามต้นไม้ ปรากฏว่าไม่เห็นภาพเสือโคร่ง อาจจะยังไม่กล้าเข้า
มาหาเหยื่อที่ล่าไว้ เนื่องจากกลัวคนพบ แต่รอยเท้าใหม่รอบๆ ซากกวางป่าหลายจุด

(ต่อ)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๔/๗

ป่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์สมบูรณ์จริง พบซากกวางป่าถูกเสือโคร่งขยาจนตาย (ต่อ)
หากถ่ายภาพได้จะทราบว่าเป็นเสือโคร่งตัวใด มาจากแหล่งอาศัยถิ่นไหน เพราะเจ้าหน้าที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชมีฐานข้อมูลเสือโคร่งในผืนป่าตะวันตก เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ
การตายของกวางป่า และแผนการที่จะร่วมกันเก็บข้อมูล และน้ากล้องดักถ่าย camera taps จ้านวน
๓ ตัวไปติดตั้งไว้รอบซากกวางป่าเพื่อดักถ่ายต่อไป จากเหตุการณ์ที่พบเสือล่าเหยื่อในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ถึง ๒ ครั้งในเวลาที่ไม่ห่างกันมากนักนั้น ถือได้ว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์เป็นผืนป่าที่มี
ความส้าคัญที่จะใช้เป็นพื้นที่รองรับการกระจายของเสือโคร่งจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตเสือโคร่ง (tiger source site) ที่ส้าคัญของประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่า
ตะวันตกที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นอุทยานแห่งชาติแม่วงก์จึงเป็น
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมยิ่งในการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างเสือโคร่ง

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/central/1819193)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๕/๗

ดับไฟป่าดอยหลวงเชียงดาว - แม่แตง

เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบจุดความร้อนเกิดขึ้น ๘๖ จุด ทั่วทั้ง จ. เชียงใหม่
อยู่ ในพื้น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ๖๑ จุ ด ป่ า อนุ รั กษ์ ๒๒ จุ ด และพื้น ที่ สปก. ๓ จุ ด พบมากที่สุ ด ที่
อ. อมก๋อย ๑๘ จุด ส่วนที่ อ. เชียงดาวมีจุดความร้อนมากเป็นอันดับ ๔ ของจังหวัด คือ จ้านวน ๘ จุด
และ ๔ จุ ด เกิด ขึ้ น ในป่ า สงวนแห่ ง ชาติ เขตรั ก ษาพัน ธุ์ สั ต ว์ป่ า เชี ยงดาว บริ เ วณบ้ า นยางทุ่ ง โป่ ง
ต. แม่นะ ซึ่งเป็นพื้นที่สูงชันยากต่อการเข้าถึง ฝ่ายปกครองอ้าเภอเชียงดาวขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินโปรยน้้าดับไฟป่า พร้อมส่งหน่วยปฏิบัติการดับไฟ
ภาคพื้นดินจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว สถานีควบคุมไฟป่า และชาวบ้านจ้านวนกว่า ๕๐ คน
เข้าช่วยดับไฟ
เจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ไฟป่ า ช่ ว ยกั น ดั บ ไฟป่ า ในพื้ น ที่ บ้ า นปางหลาง (แม่ เ ลา)
ต. ป่าแป๋ อ. แม่แตง หลังจากดับไฟได้ แล้ว แต่เกิดการปะทุขึ้นมาอีก เฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยขึ้นปฏิบัติการทิ้งน้้าดับไฟในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นหน้าผาลึกจ้านวน ๔ เที่ยว
รวมปริมาณน้้า ๑๒,๐๐๐ ลิตร จนสถานการณ์คลี่คลาย เฮลิคอปเตอร์แบบ MI-17 ของกองทัพบกบิน
ทิ้ ง น้้ า ดั บ ไฟในพื้ น ที่ ป่ า รกร้ า งใกล้ กั บ หอประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ต. ช้ า งเผื อ ก
อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ไปประมาณ ๑ กม. พร้อม
รถดับเพลิงระดมฉีดพ่นน้้าดับไฟจ้านวน ๑๐ คัน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เกิดไฟไหม้ซ้าซาก
ประกอบกับมีเศษกิ่งไม้ ใบไม้แห้งสะสมอยู่จ้านวนมาก จึงกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ไฟลุกโหมไหม้
อย่ า งแรงติ ด บนยอดต้ น ไม้ ที่ มี ค วามแห้ ง จึ ง ใช้ เ ฮลิ ค อปเตอร์ บิ น โปรยน้้ า ดั บ ไฟไป ๓ เที่ ย ว
ปริมาณน้้า ๑๐,๕๐๐ ลิตร เพื่อให้ไฟดับสนิท ไม่เกิดการปะทุขึ้นมาอีก

ที่มา: สนุกดอทคอมออนไลน์
(https://sanook.com/news/8078894)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๖/๗

พบเลียงผา หมูป่า หนีพรานจนถูกไฟคลอกตาย รอยต่อผืนป่าแม่ระมาด – ท่าสองยาง

เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ เม.ย. ๖๓ ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า สถานการณ์ ไ ฟป่ าในพื้ น ที่ จ. ตากเกิ ด ขึ้ น
อย่างต่อเนื่อง ดาวเทียม SUOMI ตรวจพบจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๙ อ้าเภอของ จ. ตากจ้านวน
๑๔๔ จุด มากที่สุด คือ ผืนป่า ตะวันตกชายแดนไทย - เมียนมา อ. อุ้มผาง จ. ตาก จ้านวน ๘๓ จุด
อ. ท่าสองยาง ๒๓ จุด อ. แม่ระมาด ๑๔ จุด อ. เมืองตาก ๑๐ จุด อ. สามเงา ๕ จุด อ. พบพระ ๔ จุด
อ. แม่สอด ๓ จุด อ. บ้านตาก ๑ จุด และ อ. วังเจ้า ๑ จุด นายรุ่ง ยิ้มยวน หัวหน้าภูผาพยัคฆ์ น้า
เจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือเดินเท้าลาดตระเวนป้องกันไฟป่า และป้องกันพรานป่าเข้ามาล่าสัตว์
บริเวณผืน ป่าชายแดนไทยเมียนมา รอยต่อผื นป่า อ. แม่ระมาด - อ. ท่าสองยาง เลี ยบแม่น้าเมย
ระยะทางยาวกว่า ๓๐ กม. พบร่องรอยการเกิดไฟป่าในพื้นที่ดอยพระเจ้าและดอยเรวา และบริเวณ
ผืนป่าชายแดนมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นผืนป่าใหญ่ที่ต่อเนื่องกับฝั่งประเทศเมียนมา ท้าให้สัตว์ป่า หนี
ไฟป่ า เข้ ามาอาศั ย ในฝั่ งประเทศไทยจ้ า นวนมาก และมีร่ องรอยการลั ก ลอบเข้า มาล่ า สั ต ว์ ท้า ให้
เจ้าหน้าที่ภูผาพยัคฆ์ และชุดพยั คฆ์ไฟ ส้านั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตาก
ต้องลาดตระเวนผืนป่าชายแดนอย่างต่อเนื่อง
จากการลาดตระเวนในครั้งนี้ พบซากกะโหลกเลียงผาที่ถูกหมาป่ากิน และซากหมูป่าเพศผู้
ถูกไฟคลอกตาย เหลือแต่ชิ้น ส่ ว นหัว อย่ างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพื้นที่ผื นป่าดังกล่ าวยังพบ
ร่องรอยเลียงผาที่หนีมาหลบซ่อนอยู่บริเวณผืนป่าแห่งนี้จ้านวนหลายตัว นายรุ่ง ยิ้มยวน หัวหน้า ชุด
ภูผาพยัคฆ์ และชุดพยัคฆ์ไฟ ห้ามเจ้าหน้าที่ทุกคนเผยแพร่พิกัดหลบซ่อนของสัตว์ป่า แต่จะเฝ้าระวัง
ลาดตระเวนคุ้มครองสัตว์ ป่า ป้องกันไม่ให้พรานป่าทั้งฝั่งไทยและเมียนมาลักลอบล่าสัตว์ป่า บริเวณ
ผืนป่าชายแดนฝั่งตะวันออกของแม่น้าเมยอย่างเด็ดขาด

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
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