
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑   รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ : คาดขยะติดเชื อจากหนา้กากอนามัยพุ่ง 
หลังโควิดระลอกใหม่ระบาด (ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

นครราชสีมา : สวยจับใจ “ฝูงผีเสื อปางสีดา”
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน)์

ชลบุรี : ช้างป่าวัย ๑๒ ปี ถูกไฟช็อตตาย
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ
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สวยจับใจ “ฝูงผีเสื อปางสีดา”

เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อากาศเริ่มร้อนอบอ้าวมากขึ้น เป็นสัญญาณ
ที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งในช่วงปลายร้อน ต้นฝนแบบนี้ เป็นช่วงเหมาะที่สุดที่จะมาชม “ผีเสื้อ”
โดย “อุทยานแห่งชาติปางสีดา” ได้รับการยกย่องให้เป็น “เมืองผีเสื้อของผืนป่าตะวันออก” เมื่อเข้า
สู่ช่วงปลายฤดูร้อน ต้นฤดูฝน (เดือน พ.ค. - ส.ค.) ที่เริ่มมีฝนตกชุ่มชื้นมากขึ้น ฝูงผีเสื้อจ านวนมาก
จะออกมากรีดปีกสวยให้ได้เชยชมกัน ซึ่งผีเสื้อนั้นถือเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไมต้่าง ๆ 
ที่อยู่ในอุทยานเเห่งชาติปางสีดา จากการส ารวจของนายสินธุยศ จันทรสาขา ผู้จุดประกายผีเสื้อ
ปางสีดา ร่วมกับสมาคมรักษ์ปางสีดา โดยจากการส ารวจเพียงบางจุดที่เข้าถึงได้ในพ้ืนที่ของอุทยานฯ 
พบผีเสื้อกลางวัน ถึง ๕๐๐ ชนิด เช่น ผีเสื้อเหลืองหนามใหญ่โคนปีกด า ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา 
ผีเสื้อหน้าเข็มปีกมนแถบขาว ผีเสื้อจรกาด าขาว ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง ผีเสื้อหนอนคูน ผีเสื้อ
หางดาบลายจุด ผีเสื้อหนอนจ าปี และผีเสื้อสะพายฟ้า เป็นต้น

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/travel/detail/9640000034672)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คาดขยะติดเชื อจากหน้ากากอนามัยพุ่ง หลังโควิดระลอกใหม่ระบาด

เมื่อวันที่  ๑๒ เม .ย . ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่ในประเทศไทย ท าให้ประชาชนต้องมีการปฏิบัติตัวตามมาตรการ
ป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดกันมากยิ่งขึ้น จึงคาดว่า ในช่วงนี้จะมีปริมาณของขยะหน้ากาก
อนามัย โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งเพ่ิมสูงมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ “ขยะหน้ากาก
อนามัย” เป็น “ขยะติดเชื้อ” เนื่องจากผ่านการใช้งาน ที่ท าให้มีการปนเปื้อนจากสารคัดหลั่ง
ในร่างกาย เช่น น้ ามูก น้ าลาย ซึ่งอาจจะมีเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสปะปนมาด้วยได้ ดังนั้น ในการก าจัด
ขยะประเภทนี้ จึงต้องมีการคัดแยกขยะหน้ากากอนามัยทิ้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด และรวบรวมไว้
ในถังขยะที่ระบุว่าเป็น “ถังขยะติดเชื้อ” อย่างชัดเจน เพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องต่อไป ห้ามทิ้ง
ปะปนกับขยะทั่วไปโดยเด็ดขาด อีกท้ังเพ่ือป้องกันไม่ให้ขยะหน้ากากอนามัยเหล่านี้ตกค้างปนเปื้อน
ออกสู่สภาพแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนตามมา ได้ 
ทส. จึงขอความร่วมมือจากประชาชน เมื่อใช้หน้ากากอนามัยแล้ว ขอให้แยกทิ้งขยะหน้ากาก
อนามัยอย่างถูกวิธี โดยการตัดท าลาย หรือม้วนพับด้านที่สัมผัสกับใบหน้าเข้าด้านใน แล้วใส่ในถุง
ที่ปิดมิดชิด รัดปากถุงให้แน่น พร้อมกับเขียนติดหน้าถุงว่าเป็น “ขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้ว” 
เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ทางด้านสาธารณสุข สามารถแยกเก็บรวบรวมขยะหน้ากากอนามัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และ
น าไปก าจัดได้อย่างถูกวิธีต่อไป เพื่อไม่ให้ขยะหน้ากากอนามัยเหล่านี้ กลายเป็นขยะตกค้างปนเปื้อน
ในสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตได้

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/business-674352)
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ช้างป่าวัย ๑๒ ปี ถูกไฟช็อตตาย

เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.สมาน ศรีพูล สารวัตรเวร สภ.บ่อทอง ได้รับแจ้ง
มีผู้พบช้างป่าตายบริเวณพ้ืนที่ หมู่ ๖ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี จึงรุดเข้าตรวจสอบ พร้อมกับกู้ภัย
สว่างเหตุบ้านทุ่งเหียง เมื่อมาถึง พบซากช้าง ๑ เชือก ทราบชื่อจากที่ชาวบ้านเรียก คือ เจ้าจับหลอย
งาเดียว เพศผู้ อายุประมาณ ๑๒ ปี คาดว่าน่าจะตายมาแล้วประมาณ ๕ ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้อง
ท าการประสานน ารถเครนและรถบรรทุกเคลื่อนย้ายไปฐานป่าไม้เขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ผ่าพิสูจน์และ
ท าการฝังกลบ ส่วนสาเหตุคาดว่าถูกไฟช็อต จากที่เดินไปเหยียบสายสลิงยึดเสาไฟฟ้าขาด แล้วลงมาพาด
กับหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีก าลังไฟฟ้า ๒๐๐ โวลต์ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เก็บภาพเป็นหลักฐาน 
และจะสอบสวนชาวบ้าน เพ่ือทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/235096)


