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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : กทม. ส่งถังแดงรองรับขยะหน้ากากใช้แล้วก าจัดถูกวิธี
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

เชียงใหม่ : ซิวมือเผาป่าอ้างท าแนวกันไฟ ลุกไหม้ลามดอยสุเทพ - ปุย 
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

สุรินทร์ : ปริมาณน  าในอ่างเก็บน  าห้วยเสนง และอ่างอ าปึล คาดว่ามีใช้เพียงพอรับฤดูแล้ง
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)
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ซิวมือเผาป่าอ้างท าแนวกันไฟ ลุกไหม้ลามดอยสุเทพ - ปุย 

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่
เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมผู้กระท าความผิด ๒ คน ในข้อหาก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระท าด้วย
ประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวน และอุทยานแห่งชาติ เนื่องจากก่อนหน้านี้เกิดไฟไหม้ป่าใน
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย และพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสุเทพ ท าให้มีเพลิงลุกลามเผา
พ้ืนทีป่่าเสียหายมากกว่า ๖๐ ไร่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้ระดมทุกหน่วยงานกว่า ๑,๐๐๐ คน เข้าระงับเหตุ
ไฟไหม้ป่าพบว่า ต้นเพลิงของการเผาป่าอยู่บริเวณท้องที่หมู่ ๙ บ้านทุ่งโป่งใต้ ต. บ้านปง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 
เจ้าหน้าที่จึงเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ. หางดง ให้สืบสวนสอบสวนหาตัวคนลงมือเผาป่า เจ้าหน้าที่
เข้าตรวจสอบพ้ืนที่เผาป่าพบร่องรอยการน าน้ ามัน และไม้มาก่อไฟ และสืบหาจนทราบผู้กระท าความผิด 
จึงออกหมายจับ และบุกจับกุมตัวได้ สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า ไม่ได้ตั้งใจเผาป่า เพียงแต่จุดไฟ เผา
บริเวณพ้ืนที่ตนเอง เพ่ือท าแนวกันไฟ แต่เนื่องจากอากาศร้อนและแห้งแล้ง ท าให้เกิดการลุกลามและควบคุม
ไมอ่ยู่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้น าตัวไปด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://dailynews.co.th/regional/766318)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.dailynews.co.th/regional/766318&psig=AOvVaw0lh1zoSI1DN6HQOwtjcbRA&ust=1585794592947000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCV-eqXxugCFQAAAAAdAAAAABAD
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ปริมาณน  าในอ่างเก็บน  าห้วยเสนง และอ่างอ าปึล คาดว่ามีใช้เพียงพอรับฤดูแล้ง

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเทือง วันดี ผู้อ านวยการโครงการชลประทานสุรินทร์
กล่าวว่า ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยเสนง อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์ มีประมาณ ๑๓.๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิด เป็นร้อยละ ๖๐ ของความจุ ส่ วนอ่างเก็บน้ าอ าปึล อ.  เมืองสุ รินทร์  จ .  สุ รินทร์   มีปริมาณน้ า
ประมาณ ๑๓ .๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๙ ของความจุ ทั้ งสองอ่างรวมกันมีประมาณ
๒๖.๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอส าหรับการใช้น้ าอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ส่วนอ่างเก็บน้ าสุวรรณภา
อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ ผันน้ าจากบ่อน้ าเอกชน คาดว่าจะมีปริมาณน้ าประมาณ ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
หากฝนไมต่ก ยังพอมีน้ าใช้ถึงเดือน ก.ค. เท่านั้น

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200401113605068)
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กทม. ส่งถังแดงรองรับขยะหน้ากากใช้แล้วก าจัดถกูวิธี

เมื่อวันที่  ๒ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประลอง ด ารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าข้อเสนอแนะไปยังกรุงเทพมหานคร และ
กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการควบคุมการทิ้งและก าจัดขยะติดเชื้อ ทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เนื่องจากเมื่อเทียบจาก
อัตราก าลังการผลิตหน้ากากอนามัยของประเทศไทยต่อวัน อยู่ที่ ๑.๒ – ๑.๓ ล้านชิ้น และจากการน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ท าให้เกิดขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วประมาณ ๑ – ๒ ล้านชิ้นต่อวัน หน้ากากอนามัย
ใช้แล้ว ต้องทิ้งแยกใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้มิดชิด ก่อนทิ้งลงถังหน้ากากอนามัย รวมถึงกระดาษทิชชูที่ใช้แล้ว 
อย่าน าไปทิ้งรวมกับขยะประเภทอ่ืน แยกใส่ถุงต่างหาก มัดปากถุงให้แน่น และท าสัญลักษณ์ หรือเขียนบอก เพื่อ
เจ้าหน้าที่เก็บขยะจะได้คัดแยกเป็นขยะติดเชื้อ และแยกไปเผาท าลายที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อหนองแขม และ
อ่อนนุช เพ่ือร่วมกันป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 หากพ่ีน้องประชาชนเดินทางสะดวก หรืออยู่ใกล้
ส านักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัด กทม. ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการ 
กทม. ๒ (ดินแดง) และสวนสาธารณะของ กทม. สามารถรวบรวมขยะติดเชื้อเหล่านี้ ไปทิ้งที่ถังรองรับขยะสีแดง 
ซึ่ง กทม. ได้จัดเตรียมไว้ส าหรับขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ เพ่ือรวบรวมและน าไปเผาท าลายต่อไป

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/290506)


