
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๕ กรกฎาคม 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 : ขยะจากเชื อโควิดในกรุงกว่า ๔๖ ตัน/วัน
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)

ตราด : พบซากโลมาอิรวดี เกยตื นสะพานแหลมศอก
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

สงขลา : สวนสัตว์สงขลาประสบความส าเร็จ เพาะพันธุ์ “เต่าหกเหลือง” 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ
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ขยะจากเชื อโควิดในกรุงกว่า ๔๖ ตัน/วัน

เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
(กทม.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-
19 ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. ๖๔ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ ๑๑,๓๙๓ ตัน หรือ
เฉลี่ย ๖๓ ตันต่อวัน แบ่งเป็นมูลฝอยติดเชื้อทั่วไปที่เก็บขนและก าจัดจากสถานบริการด้านสาธารณสุข 
เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิก ปริมาณทั้งสิ้น ๘,๒๙๙ ตัน หรือเฉลี่ย ๔๖ 
ตันต่อวัน และมูลฝอยติดเชื้อโควิด -19 รวมถึงหน้ากากอนามัยใช้แล้วที่ เก็บขนและก าจัด
จากสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สถานที่กักตัวของรัฐและโรงแรมทางเลือกส าหรับ
ผู้กักตัว โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลโรงแรม (Hospitel) หน่วยบริการตรวจเชิงรุก ศูนย์บริการ
ฉีดวัคซีน และสถานที่ส าหรับผู้กักตัวในอาคารพักอาศัยประเภทต่างๆ เช่น หอพัก อพาร์ ตเมนต์ 
คอนโดมิเนียม และบ้านพักอาศัย ปริมาณทั้งสิ้น ๓,๐๙๔ ตัน หรือเฉลี่ย ๑๗ ตันต่อวัน 

กทม. โดยส านักสิ่งแวดล้อม ได้วางแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของผู้ติด เชื้อ
โควิด-19 โดยให้ค าแนะน าและขอความร่วมมือคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยทั่วไป ขอให้น า
ขยะใส่ถุง ซ้อน ๒ ชั้น มัดปากถุงให้แน่น ราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ รวบรวมและแยกไว้ภายในบริเวณ
ทีพั่กอาศัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อออกสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ส านักงานเขตจัดรถเก็บ
ขนมูลฝอยเฉพาะ เก็บรวบรวมไปยังจุดพักรวมมูลฝอยติดเชื้อของส านักงานเขต เพื่อให้บริษัท กรุงเทพ
ธนาคม จ ากัด จัดเก็บรวบรวมและน าไปก าจัดในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุชและ
หนองแขม ซ่ึงจะเผาท าลายอย่างถูกวิธีวันต่อวัน กทม. ไดเ้น้นย้ าและขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้ง
หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมถึงเพ่ือความปลอดภัยต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2810856)
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พบซากโลมาอิรวดี เกยตื นสะพานแหลมศอก

เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบซากโลมาเกยตื้น 
บริเวณทางเข้าสะพานแหลมศอก ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ท าการตรวจสอบ
ซากโลมา พบว่า เป็นโลมาอิรวดี ความยาว ๒ เมตร สภาพเน่าอืด คาดว่าน่าจะตายมาตั้งแต่
ในทะเลแล้วลอยเข้าฝั่งมา จากนั้นอาสากู้ภัยถ่ายรูปไว้เป็นฐาน เพื่อส่งให้กับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ จ.ระยอง ก่อนน าซากโลมาขึ้นจากน้ าท าการฝังกลบต่อไป

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/240666)
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สวนสัตว์สงขลาประสบความส าเร็จ เพาะพันธุ์ “เต่าหกเหลือง”

เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนสัตว์สงขลาประสบความส าเร็จในการ
เพาะขยายพันธุ์เต่าหกเหลือง จากพ่อพันธุ์เต่าหกเหลือง ๕ ตัว และใช้แม่พันธุ์ที่มีความแข็งแรงอีก 
๑๔ ตัว โดยแม่เต่าหกเหลืองสามารถวางไข่ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ที่ผ่านมา ทั้งสิ้น ๒๙ ฟอง 
โดยมีเชื้อที่สามารถฟักเป็นตัวได้ถึง ๙ ฟอง และสามารถฟักเป็นตัวโดยใช้ระยะเวลา ๖๐ วัน ขณะนี้
อยู่ในขั้นการอนุบาลเต่า และล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ที่ผ่านมา แม่เต่าหกเหลืองได้วางไข่มากถึง ๔๑ 
ฟอง และอยู่ในขั้นระหว่างการฟักไข่ ซึ่งต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษ เพ่ือหวังผลว่าจะสามารถได้
ลูกเต่าท่ีมีความแข็งแรงให้มากที่สุด

ปัจจุบัน “เต่าหกเหลือง” เป็นเต่าบกขนาดใหญ่ของไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ชนิดหนึ่ง จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ระดับสากลจัดอยู่ในบัญชีหมายเลข ๒ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศชนิดสัตว์และ
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) และในประเทศไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว และเป็นสัตว์หายาก
เนื่องจากมีเขตการแพร่กระจายพันธุ์ค่อนข้างจ ากัด มักอาศัยที่ดอนที่มีความชื้นสูง ไม่ชอบดิน
แห้งแข็ง ชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดิน หรือแอ่งดินที่มีน้ าขัง ชอบอยู่ตามภูเขา ไม่ค่อยพบ
ตามพ้ืนราบ เต่าหกเหลืองมีอายุยืนมากกว่า ๑๐๐ ปี  วางไข่ครั้ งละประมาณ ๓๐ ฟอง 
การแพร่กระจายพันธุ์ พบในมาเลเซีย สุมาตรา ส าหรับประเทศไทยพบทางภาคใต้ เช่น จ.ระนอง 
นครศรีธรรมราช ส าหรับอาหาร เต่าหกเหลืองกินพืชผัก ผลไม้ หัวเผือก หัวมัน รวมทั้งหอยต่างๆ 
และทากเป็นอาหาร

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9640000064763)


