
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

กรุงเทพฯ : กทม. เพ่ิมถังรองรับขยะหน้ากากอนามัย กว่า ๑,๐๐๐ จุด
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

เชียงใหม่ : พายุฝนถล่ม ลูกเห็บตก พัดต้นไม้โค่นทับช้างตาย ๓ เชือก บ้านพังระนาว
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

นครศรีธรรมราช : ช่วยชีวิต “เต่าตนุ” ขนาดใหญ่ ติดอวนชาวประมงพื นบ้าน
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)
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กทม. เพิ่มถังรองรับขยะหน้ากากอนามัย กว่า ๑,๐๐๐ จุด

เมื่อวันที่ ๑๕ เม .ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล .ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดการขยะหน้ากากอนามัยที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ว่า กรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
โควิด 19 รวมถึงขยะหน้ากากอนามัย ที่เก็บขนและก าจัดจากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อ
โควิด 19 และสถานที่ส าหรับผู้กักตัว เช่น บ้านพักอาศัย สถานที่กักตัวของรัฐ และโรงแรมทางเลือก
ส าหรับผู้กักตัว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ - ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑,๓๖๖.๒๙ ตัน หรือ
เฉลี่ย ๑๑.๔๘ ตัน/วัน ขณะที่ในช่วงการแพร่ระบาดระลอกเดือน เม .ย. ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
โควิด 19 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เป็น ๑๒.๙๒ ตัน/วัน หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ๑.๔๔ ตัน/วัน อย่างไรก็ตาม 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนในการทิ้งขยะหน้ากากอนามัย กรุงเทพมหานครได้ตั้งวางถัง
รองรับหน้ากากอนามัยเป็นการเฉพาะ (สีส้ม) พร้อมถุงขยะสีแดงส าหรับใส่หน้ากากอนามัยในพ้ืนที่
สาธารณะ ประมาณ ๑,๐๐๐ จุด ประกอบด้วย ส านักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.
โรงพยาบาล สังกัด กทม. ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง) โรงเรียนสังกัด 
กทม. ศูนย์กีฬา กทม. ศูนย์เยาวชน กทม. สถานีดับเพลิง สวนสาธารณะ รวมถึงสถานที่สาธารณะ
ที่เหมาะสม เช่น ตลาด วัด ชุมชน บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน และเคหะชุมชน
ต่าง ๆ พร้อมควบคุมดูแลไม่ให้มีการทิ้งมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ ปะปน โดยหน้ากากอนามัย
และมูลฝอยติดเชื้อโควิด 19 ที่จัดเก็บได้ จะน าไปก าจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผามูลฝอยติด เชื้อ
ที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/social-675979)
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ช่วยชีวิต “เต่าตน”ุ ขนาดใหญ่ ติดอวนชาวประมงพื นบ้าน

เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอ่าวไทย 
ได้รับแจ้งจากชาวประมงพ้ืนบ้านในท้องที่ หมู่ ๓ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ว่าพบ
เต่าตนุขนาดใหญ่มาติดกับอวนปลากะพงขาวของชาวประมง ในขณะท าประมงบริเวณหน้าหาด
ในท้องที่ หมู่ ๓ โดยหลังจากเข้าตรวจสอบ พบว่าเป็นเต่าตนุขนาดใหญ่ ไม่ทราบเพศ น้ าหนัก
ประมาณ ๕๐ กิโลกรัม ได้ถูกช่วยเหลือน าขึ้นฝั่งมาแล้ว มีสภาพบาดเจ็บเล็กน้อยจากร่องรอย
ของอวนบาดบริเวณครีบขาหลัง โดยขณะนี้ ได้น าเต่าไปพักฟ้ืนในอ่างของธนาคารปูม้า เพ่ือรอ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง มาตรวจสอบข้อมูลไมโครชิป 
และตรวจดูอาการป่วย หรือบาดเจ็บ เพ่ือจะได้ปล่อยกลับคืนทะเลต่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/235848)
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พายุฝนถล่ม ลูกเห็บตก พัดต้นไม้โค่นทับช้างตาย ๓ เชือก บ้านพังระนาว

เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุฝนและลูกเห็บพัดถล่มในพ้ืนที่ ต .แม่วิน
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ท าให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า ๕๐ หลังคาเรือน และมีช้างถูกต้นไม้ใหญ่
หักโค่นล้มทับตายคาที่ ๒ เชือก คือ พังแม่มูล อายุ ๔๐ ปี กับลูกน้อยพลายแบงค์ อายุ ๓ ขวบครึ่ง 
และยังมีช้างบาดเจ็บอีก ๔ เชือก เจ้าหน้าที่เร่งน าส่งโรงพยาบาลช้างล าปาง เพ่ือให้การช่วยเหลือ
เร่งด่วน ซึ่งล่าสุด มีรายงานว่า ช้างพลาย ชื่อโจ๊ก ที่บาดเจ็บสาหัส ได้ล้มลงแล้ว 

สพ.ญ.สิตฏยา จรรยาเมธากุล สัตวแพทย์สมาคมสหพันธ์ช้างไทย เปิดเผยว่า เรื่องน่าเศร้านี้
เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้ (๑๔ เม.ย.) โดยปางช้างแห่งนี้ มีทั้งหมด ๖ เชือก ขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
และเกิดต้นตะเคียนฝั่งตรงข้ามล้มฟาดลงมา โดนช้างทั้งหมด ๓ เชือก ตาย ๒ เชือก และบาดเจ็บ
สาหัส ๑ เชือก ตอนนี้สมาคมสหพันธ์ช้างไทย พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ได้ลงพ้ืนที่มาดูช้างที่บาดเจ็บสาหัส ซึ่งทีมสัตวแพทย์ได้พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะช่วยเหลือชีวิตช้าง
ที่บาดเจ็บสาหัส และช้างได้สิ้นใจตายไป ในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของคืนที่ผ่านมา ซึ่งทีมสัตวแพทย์ที่เข้า
มารักษา ได้ท าอย่างเต็มที่แล้ว ในส่วนช้างที่เหลืออีก ๒ เชือก ที่ถูกกิ่งไม้ฟาดลงมา มีอาการบาดเจ็บ
ตามร่างกายหลายแห่ง ตอนนี้ได้ส่งตัวไปรักษาท่ีโรงพยาบาลช้าง จ.ล าปาง แล้ว

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6333459)


