
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ล าปาง : วิกฤตแล้ว! หมอกควันไฟพุ่งขึ้นระดับสีแดง หลังเกินค่ามาตรฐาน
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

กระบี่ : เฮ! นักด าน้ าพบฉลามวาฬยาว ๕ เมตร หนัก ๒ ตัน 
ชี้ทะเลสมบูรณ์ขึ้น (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เฮ! นักด าน้ าพบฉลามวาฬยาว ๕ เมตร หนัก ๒ ตัน ชี้ทะเลสมบูรณ์ขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา และหมู่เกาะพีพี จ. กระบี่ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว
ด้านการด้าน้้า และได้รับคลิปวิดีโอที่นักด้าน้้าบันทึกภาพฉลามวาฬมาได้ บริเวณเกาะบิดานอก 
อยู่ติดกับอ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา และหมู่เกาะพีพี หมู่ ๗ 
ต. อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่

ฉลามวาฬตัวนี้มีความยาวประมาณ ๕ เมตร น้้าหนักประมาณไม่ต่้ากว่า ๒ ตัน ก้าลังแหวกว่าย
เล่นน้้า และหากินแพลงก์ตอน ในระดับความลึกของผิวน้้าที่ระยะ ๕ เมตร โดยไม่เกรงกลัวผู้คน
ที่ด้าน้้าชมปะการังน้้าลึกแต่อย่างใด ทั้งสามารถเข้าใกล้ได้อีกด้วย แต่นักด้าน้้าที่พบฉลามวาฬ
จะบันทึกภาพห่างจากตัวฉลามวาฬในระยะเพียง ๕ เมตรเท่านั้น ซึ่งฉลามวาฬไม่ได้แตกตื่น 
ยังคงแหวกว่ายน้้าในบริเวณเกาะบิดานอก เป็นเวลานานถึง ๑ ชั่วโมง จึงด้าน้้าลึกลงไป ฉลามวาฬ
เข้ามาหากินบริเวณเกาะบิดานอก ซึ่งอยู่ติดกับอ่าวมาหยา บ่งบอกให้เห็นว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
หลายครั้งในท้องทะเลกระบี่ เป็นผลมาจากมาตรการปิดอ่าวมาหยา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๑
เป็นต้ นมาจนถึ งปั จจุ บั น  เพื่ อฟื้ นฟู สภาพสิ่ ง แ วดล้ อม ใต้ ทะ เล  และบนบก ให้ กลั บมา
มีความอุดมสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด จนท้าให้สัตว์น้้าหายาก และใกล้จะสูญพันธุ์หวนกลับคืนสู่ถิ่นเดิม 
สร้างความตื่นเต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นในแต่ละครั้ง

(มีต่อ)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เฮ! นักด าน้ าพบฉลามวาฬยาว ๕ เมตร หนัก ๒ ตัน ชี้ทะเลสมบูรณ์ขึ้น (ต่อ)

ฉลามวาฬ เป็นสัตว์ทะเลที่หาดูได้ยาก ทั้งเป็นสัตว์สงวนหวงห้าม มาแหวกว่ายที่เกาะบิดานอก 
เป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศวิทยาใต้ทะเลบริเวณดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมา 
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา และหมู่เกาะพีพี จ. กระบี่ มีมาตรการเข้มงวดในการปิดอ่าว 
ทั้งการปราบปรามการลักลอบท้าการประมงจับสัตว์น้้าในเขตอุทยาน รวมทั้งกลุ่มอนุรักษ์เกาะพี พี
มีการจัดเก็บขยะใต้ทะเลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะพีพี 
ให้ความร่วมมือมาด้วยดีโดยตลอด จึงท้าให้สัตว์น้้าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ หรือหาดูได้ยาก หวนกลับมายัง
ถิ่นที่อยู่อาศัยเดิม เพราะถือว่าแหล่งที่มาหากินนั้นมีความปลอดภัยสูง สามารถขยายพันธุ์ และเลี้ยง
ลูกได้อย่างปลอดภัย

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.prd.com/south/detail/๙๖๓๐๐๐๐๐๐๓๗๐๙)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เมื่อวันที่  ๑๓ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศในพ้ืนที่  จ. ล้าปาง ขาวโพน 
และขมุกขมัว ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่ไม่โปร่งใสในตอนเช้า เนื่องจากพ้ืนที่เต็มไปด้วยหมอกควัน ไฟ
ปกคลุมพ้ืนที่  มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน ในระดับสายตา ระยะ ๑ – ๒ กิโลเมตร 
ทั้งในเขตตัวเมืองล้าปาง เขต อ. เมือง รอบนอก และในหลายพ้ืนที่ เนื่องจากหมอกควันไฟ ค่าเฉลี่ย
ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน หรือค่า PM ๒.๕ ในพ้ืนที่ จ. ล้าปาง 
ยังคงเกินค่ามาตรฐาน ติดต่อกันมาเป็นวันที่ ๘ แล้ว

พบค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองอยู่ในระดับวิกฤต เกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับสีแดงหลายสถานี 
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัติโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้รายงานว่า มี ๓ สถานี 
อยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ พ้ืนที่ ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ จ. ล้าปาง วัดได้ 
๙๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมา ต. แม่ เมาะ อ. แม่เมาะ วัดได้ ๙๗ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร และที่ ต. พระบาท อ. เมืองล้าปาง จ. ล้าปาง ซึ่งเป็นเขตตัวเมืองล้าปาง วัดได้ 
๙๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอีก ๑ สถานี ใน ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ วัดได้ ๘๖ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์หมอกควันไฟที่เกิดขึ้น ท้าให้ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศพุ่งสูงขึ้น
เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง มาจนถึงระดับวิกฤต เนื่องจากไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นหลายจุดในพ้ืนที่ จ. ล้าปาง 
ซึ่งถือว่า เป็นสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่ถือว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปี จนท้าให้สถานการณ์หมอกควันไฟ
ใน จ.ล้าปาง เข้ าสู่ ระดับวิกฤต นอกจากนี้  ยั งมาจากปัจจัยการเผาในพ้ืนที่ โล่ งแจ้ง เช่น 
พ้ืนที่การเกษตร ที่ขณะนี้เกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ เริ่มมีการชิงเผาพ้ืนที่การเกษตรกันแล้ว ก่อนที่
จะเข้าสู่ห้วงระยะเวลาห้ามเผาของ จ. ล้าปาง ก้าหนดไว้ ระหว่างวันที่ ๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๓

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/๑๒๖๒๖๑)

วิกฤตแล้ว! หมอกควันไฟพุ่งขึ้นระดับสีแดง หลังเกินค่ามาตรฐาน

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200113/22cc87b4c9bd84bcc20fb122a7a0e9bc9b62eca1f0c8d77d38cfe20dfbacbf2f.jpg?itok=0Znj_9F-

