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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ 

กทม. : กักตัวช่วงโควิด-19 ขยะพลาสติกทะลักวันละ ๖,๓๐๐ ตัน 
(ข้อมูล : สนุกดอทคอทออนไลน์)

ระยอง: อ่างเก็บน  า จ. ระยอง ๕ แห่ง เหลือน  าร้อยละ ๑๓
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

นครนายก : ช้างเขาใหญ่แฮปป้ี หลังพิษโควิดท าอุทยานปิด 
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ตาก : จ. ตากฝนตกหนักช่วยภัยแล้ง ลดหมอกควัน และไฟป่า
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)
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อ่างเก็บน  า จ. ระยอง ๕ แห่ง เหลือน  าร้อยละ ๑๓

เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้ง
ใน จ.  ระยองว่า ขณะนี้ ได้ประกาศเป็น พ้ืนที่ประสบภัยแล้งแล้ว ๗ อ้าเภอ ๓๕ ต้าบล ๑๖ ชุมชน 
๒๔๙ หมู่บ้าน ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ ๒,๗๐๐ ไร่ ยกเว้น อ. บ้านฉางที่ไม่ได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติ ขณะที่
ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าหลักของ จ . ระยองทั้ง ๕ แห่ง ได้แก่ ๑ . อ่างเก็บน้้าดอกราย ๒ . อ่างเก็บน้้า
หนองปลาไหล ๓. อ่างเก็บน้้าคลองใหญ่ เป็นลุ่มน้้าคลองใหญ่ ๔. อ่างเก็บน้้าประแสร์ และ ๕. อ่างเก็บน้้า
คลองระโอก ที่รับน้้าจากลุ่มน้้าประแสร์ มีปริมาณลดลง ท้าให้ทางจังหวัดประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหา
และวางแผนจัดการน้้ากันทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ แต่ละวัน จ. ระยองใช้น้้ารวมกว่าวันละ ๑.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่มีปริมาณน้้าประมาณ 
๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๓ ของความจุอ่าง สถานการณ์น้้าในอ่างเก็บน้้าคาดว่า ยังพอมีใช้ไปถึง
สิ้นเดือน มิ.ย. ๖๓ สภาพภาพอ่างเก็บน้้าคลองระโอก หรืออ่างเก็บน้้าเขาจุกใน ต . ทุ่งควายกิน อ. แกลง 
จ. ระยอง เป็น ๑ ใน ๕ อ่างเก็บน้้าหลักที่มีในจังหวัด เหลือน้้าในอ่างประมาณร้อยละ ๑๓ ช่วงสถานการณ์ปกติ
อ่างแห่งนี้จะจ่ายน้้าให้พ้ืนที่เขตชลประทานได้ถึง ๗,๕๐๐ ไร่ เช่นเดียวกับอ่างเก็บน้้าดอกกราย และอ่างเก็บน้้า
หนองปลาไหล ใน อ. ปลวกแดงพบว่า น้้าแห้งขอดอยู่ก้นอ่างจนเห็นเศษซากไม้ผุดขึ้นเป็นตอ ซึ่งทั้ง ๒ อ่าง
มีน้้าเหลือประมาณร้อยละ ๑๓ ของความจุอ่างเก็บน้้าเช่นกัน

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/291739)
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ช้างเขาใหญ่แฮปปี้ หลังพิษโควิดท าอุทยานปิด

เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประกาศ
ปิดการท่องเที่ยวอุทยานทั่วประเทศ เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ท้าให้สภาพบรรยากาศบนเขาใหญ่ 
เงียบสงบ ไม่มีนักท่องเที่ยว และยานพาหนะสัญจรไปมา ส่งผลให้สัตว์ป่านานาชนิดออกเดินเล่น และหากิน
ตามพ้ืนที่ต่างๆ อย่างสบายใจ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับแจ้งว่า มีช้างป่าจากเขาใหญ่หลายโขลง
กว่า ๓๐ ตัวเดินลงจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หากินตามบริเวณด้านล่าง ที่บริเวณปากทางเข้า น้้าตก
โกรกทุเรียน ต. สาริกา อ. เมืองนครนายก จ. นครนายก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดินทางไปตรวจสอบ
พบช้างป่าเขาใหญ่ลงเล่นน้้าอย่างสนุกสนาน พร้อมส่งเสียงร้องอย่างมีความสุขกับการได้สัมผัสธารน้้าที่ไหลเย็น
บางโขลงเล่นน้้าเสร็จก็เดินกินโป่งดินในพ้ืนที่ บางโขลงก็เขย่าต้นจามจุรี เมื่อฝักของจามจุรีหล่นลง ช้างป่าก็เก็บ
กินกันอย่างมีความสุข และจากการสอบถามชาวบ้านในพ้ืนที่ทราบว่า ในช่วงเดือน เม.ย. มีอากาศร้อน
ท้าให้ช้างป่าเดินทางลงมาจากเขาใหญ่ และหากินในพ้ืนที่ด้านล่างตั้งแต่วันที่ ๒๒ เม.ย. เป็นต้นมา หลังจาก
เล่นน้้า และกินอาหารเป็นที่เรียบร้อยก็จะทยอยเดินทางกลับขึ้นเขาใหญ่

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/central/1831091)

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/central/1831091&psig=AOvVaw0_9sira12_ELKuLQjgeMct&ust=1588038949202000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDRx9zAh-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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จ. ตากฝนตกหนักช่วยภัยแล้ง ลดหมอกควัน และไฟป่า

เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ชายแดนไทย - เมียนมา จ. ตาก 
อ. แม่สอด พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง และ อ. อุ้มผาง รวมทั้งเขต อ. เมืองตาก ท้าให้เกิดความชุ่มฉ่้า ชุ่มชื่น
ไปทั่วทุกพ้ืนที่ ลดความร้อนในอากาศ และช่วยให้เกษตรกรที่ก้าลังประสบปัญหาภัยแล้งต้องการน้้า ได้รับน้้าฝน
อย่างเพียงพอ ลดปัญหาขาดแคลนน้้าได้ในระดับหนึ่ง ฝนที่ตกลงมาท้าให้เกษตรกรยิ้มได้ นอกจากนี้ น้้าฝน
ช่วยลดปัญหาหมอกควัน และดับไฟป่า 

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/th/n/150687)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200427/bde4db7c8ca15da5768bb41bcd1685e84ee7cb995410b94ae3c27638d7404b7e.jpg?itok=XNLHcpj7
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กักตัวช่วงโควิด-19 ขยะพลาสติกทะลักวันละ ๖,๓๐๐ ตัน

เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อ้านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท้าให้เกิดปัญหาขยะหลายประเภทเพ่ิมขึ้น โดยมีที่มาจาก 
๒ กลุ่มหลัก คือ

๑. กลุ่มขยะจากการส่งอาหารออนไลน์ ผลจากมาตรการควบคุมโรค ท้าให้ประชาชนอยู่บ้าน เลี่ยงการ
เดินทางจับจ่ายซื้อของ โดยประชาชนใช้วิธีสั่งอาหารให้พนักงานมาส่งที่บ้าน ท้าให้ปริมาณขยะจากฟู้ดเดลิเวอรี่ 
ประกอบด้วยถุงพลาสติก กล่องพลาสติก และพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นช้อน ส้อม ไม้จิ้ม เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๑๕ หรือเพ่ิมขึ้นเป็น ๖,๓๐๐ ตันต่อวัน จากปกติประเทศไทยผลิตขยะพลาสติก ๒ ล้านตันต่อปี 
หรือประมาณ ๑,๕๐๐ ตันต่อวัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ กทม. เพ่ิมขึ้นถึง ๑,๕๐๐ ตันต่อวันและยังพบว่า 
ปริมาณขยะเศษอาหารหรือขยะเปียก ถูกทิ้งปะปนมากับขยะทั่วไปมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอีกด้วย ดังนั้น จึงขอความ
ร่วมมือประชาชน และผู้ประกอบการลดการใช้พลาสติกเท่าที่จ้าเป็น หรือปฏิเสธการใช้พลาสติกบางชนิด หรือ
น้ากลับมาใช้ซ้้า เพื่อลดการเพิ่ม หรือสะสมของปริมาณขยะพลาสติกท่ีจะส่งผลต่อการก้าจัดในอนาคต

(ต่อ)
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กักตัวช่วงโควิด-19 ขยะพลาสติกทะลักวันละ ๖,๓๐๐ ตัน (ต่อ)

๒. ปริมาณขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ซึ่งถูกทิ้งอย่างถูกวิธีผ่านการทิ้งแบบคัดแยกขยะ 
มีจ้านวนทั่วประเทศประมาณ ๑.๕ – ๒ ล้านชิ้นต่อวัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ กทม. เพ่ิมขึ้นถึง ๑๕๐ ตันต่อวัน 
ในส่วนที่ถูกทิ้งไม่ถูกวิธีปะปนอยู่กับขยะประเภทอ่ืน จะสามารถก่อให้เกิดอันตรายจากการติดเชื้อได้ เนื่องจาก
หน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้ง เป็นขยะติดเชื้อ หรือขยะมีพิษ จึงอยากขอให้ประชาชนคัดแยกการทิ้งหน้ากากอนามัย
ที่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไป แล้วน้าไปทิ้งในถังขยะสีแดง หรือถังขยะอันตราย เพ่ือน้าไปก้าจัดด้วยการ เผา
ผ่านเตาเผาชีวมวลที่มีระบบบ้าบัดมลพิษ มีอุณหภูมิความร้อนสูงถึง ๑,๐๐๐ องศาเซลเซียส

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ท้าให้ปัญหามลพิษ
ทางอากาศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะปริมาณรถยนต์
บนท้องถนนลดลง

ที่มา : สนุกดอทคอมออนไลน์
(https://sanook.com/l/news/8103078)


