
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓รายการ 

ล าปาง : ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ล าปาง เก็บตัวอย่างน  าผิวดินแม่น  าวัง เฝ้าระวังคุณภาพไหลผ่านชุมชนเมือง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

บุรีรัมย์ : “พายุ” พัดถล่ม “บุรีรัมย์” พังเสียหาย ๔ หมู่บ้านกว่า ๒๐ หลังคาเรือน
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

พังงา : ลูกเต่ามะเฟืองรังที่ ๔ ฟักออกจากไข่ จนท. ปล่อยลงทะเลแล้ว
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

เชียงใหม่ : เชียงใหม่แย่แล้ว ฝุ่นพิษพุ่งจนวิกฤต ติดอันดับโลก ๔ วันติด หมอกควันหนาทึบจนแสบคอ 
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ล าปาง เก็บตัวอย่างน  าผิวดนิแม่น  าวัง เฝ้าระวังคุณภาพไหลผ่านชุมชนเมือง

เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เทศบาลนครล้าปางเก็บตัวอย่างน้้าผิวดินแม่น้้าวัง น้าส่ง
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทีห่้องปฏิบัติการส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ล้าปาง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้้าแม่น้้าวัง จ้านวน ๖ จุดเก็บ ได้แก่ สะพานฝายยาง สะพานออเร้นจ์ สะพานรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี สะพาน
ช้างเผือก สะพานเขลางค์นคร และสะพานเสตุวารี

จากการลงพ้ืนที่ดังกล่าว พบว่า น้้าในล้าน้้าวังมีปริมาณน้อยมาก เกิดเป็นสันทรายบางช่วง ยาวตลอด
แนวล้าน้้า น้้ามีลักษณะใสในช่วงล้าน้้าที่มีการไหล และมีสีเขียวขุ่นจนถึงด้าในลักษณะของน้้าเน่า ในช่วง
ล้าน้้าที่ไหลช้ามากและนิ่ง และบริเวณที่มีท่อน้้าทิ้ง โดยบริเวณใต้พ้ืนน้้ามีสาหร่ายทั่วทั้งล้าน้้า นอกจากนี้
บริเวณท่ีมีท่อน้้าทิ้ง (จุดที่ ๒ ๓ ๔) พบคราบน้้ามันลอยบนผิวน้้ามากกว่าร้อยละ ๕๐ ของล้าน้้า ส่วนบริเวณ
ช่วงจุดที่ ๑ และ ๒ มีบัวขึ้นปกคลุมผิวน้้ามากกว่าร้อยละ ๙๐ อีกทั้งยังพบถุงพลาสติก ขวดพลาสติก
เศษอาหาร เศษไม้ และเศษวัสดุก่อสร้าง ตลอดช่วงในล้าน้้าวัง

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้้าวังอย่างต่อเนื่อง ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ ล้าปาง
จะท้าการเก็บตัวอย่างน้้าแม่น้้าวังทั้ง ๖ จุด เดือนละครั้ง โดยเมื่อท้าการตรวจวิเคราะห์ และประเมินผล
คุณภาพตัวอย่างน้้ า เสร็จแล้ว จะมีการน้าข้อมูลที่ ได้ ไปใช้ ในการแก้ ไขปัญหาคุณภาพแม่น้้ าวั ง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200315093054434)
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ลูกเต่ามะเฟืองรังที่ ๔ ฟักออกจากไข่ จนท. ปล่อยลงทะเลแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อคืนวันที่ ๑๔ มี.ค. เจ้าหน้าที่ส้านักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ ๖ (พังงา) ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พบลูกเต่า
มะเฟืองตัวแรกขึ้นจากหลุมฟักตั้งแต่ช่วงเย็น และปล่อยลงทะเลโดยวิธีธรรมชาติ จากนั้นเจ้าหน้าที่เฝ้ารอการ
ขึ้นของลูกเต่ามะเฟืองจนถึงเวลา ๒๒.๓๐ น. ก็ไม่มีลูกเต่าตามขึ้นมาอีก จึงเริ่มขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟือง
น้าปล่อยลงสู่ทะเลอย่างปลอดภัย ปล่อยลงทะเลจ้านวน ๑๑ ตัว และยังมีลูกเต่ามะเฟืองที่ต้องรอการอนุบาล
เพ่ือปล่อยอีก ๘ ตัว ไข่รอฟัก ๔๔ ฟอง ไข่ลม ๓๐ ฟอง ไข่ไม่ได้รับการผสมน้้าเชื้อ ๒๐ ฟอง และตาย ๒ ตัว 
รวมไข่เต่าท้ังหมด ๑๑๕ ฟอง

ส้าหรับไข่ เต่ามะเฟืองรังนี้ เป็นรังที่  ๔ ของฤดูวางไข่ ซึ่ งแม่ เต่าได้ขึ้นมาวางไข่ที่หาดบ่อดาน
อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ที่ผ่านมา เป็นรังที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้ท้าการเคลื่อนย้ายไข่เต่า 
ปล่อยให้ฟักตามธรรมชาติ จึงไม่ทราบจ้านวนของไข่เต่า และเจ้าหน้าที่ตกลงว่าจะปล่อยให้ลูกเต่าคลานกลับลง
สู่ทะเลตามธรรมชาติ

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/5e6d8c38e3f8e40aef41eba7)
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“พายุ” พัดถล่ม “บุรีรัมย์” พังเสียหาย ๔ หมู่บ้านกว่า ๒๐ หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุพายุฝน และลมกระโชกแรงพัดกระหน่้าอย่างหนัก
ในพ้ืนที่ จ. บุรีรัมย์ ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร โรงเรียน และคอกเลี้ยงสัตว์ ในพ้ืนที่ ๔ หมู่บ้าน ต. พรส้าราญ 
อ. คูเมือง ได้แก่ บ้านสระบัว โนนย่านาง ผักกาดหญ้า และบ้านโนนเมือง ได้ถูกพายุพัดพังเสียหายกว่า ๒๐ 
หลัง โดยเฉพาะโรงอาหาร โรงเรียนบ้านสระบัว ถูกลมพายุพัดหลังคาเปิดเกือบทั้งหลัง ทั้งยังมีเศษชิ้นส่วน
โครงหลังคาล่วงหล่นกระจายเกลื่อนพ้ืนโรงอาหาร บางส่วนถูกลมพัดปลิวไปไกลกว่า ๕๐ เมตร เคราะห์ดี
ทีข่ณะเกิดเหตุเป็นช่วงปิดภาคเรียน จึงไม่มีครู และเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

ขณะที่เจ้าหน้าที่ อบต. พรส้าราญและผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพ้ืนที่ออกส้ารวจความเสียหาย เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลรายงานทางอ้าเภอและจังหวัดได้รับทราบ เพ่ือเร่งให้ความช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์
ของทางราชการอย่างเร่งด่วนต่อไป

นายวิโรจน์ สมุติรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านสระบัว ต. พรส้าราญ อ. คูเมือง บอกว่า เมื่อช่วงเย็นวานนี้ 
(๑๔ มี.ค.) ได้เกิดพายุฝน และลมกระโชกแรงอย่างหนักประมาณครึ่งชั่วโมง เมื่อเหตุการณ์สงบลงก็ได้รับแจ้ง
จากชาวบ้านว่า มีบ้านเรือนราษฎร และหลังคาโรงอาหารของโรงเรียนถูกพายุพัดพังเสียหาย จึงได้ออกส้ารวจ
เพ่ือรายงานทาง อบต. และอ้าเภอรับทราบตามขั้นตอน และนอกจากหมู่บ้านสระบัวแล้ว ก็ทราบว่ามีอีก
หลายหมู่บ้านใน ต. พรส้าราญ ถูกพายุพัดพังเสียหายเช่นกัน

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/479392)
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เชียงใหม่แยแ่ล้ว ฝุ่นพิษพุ่งจนวิกฤต ติดอันดับโลก ๔ วันติด หมอกควันหนาทึบจนแสบคอ

เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์หมอกควันในพ้ืนที่ จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเช้า
(๑๕ มี.ค.) ที่ผ่านมาพบว่า มีหมอกควันขึ้นหนาทึบ ปกคลุมท้องฟ้าทั้งเมือง ส่งผลให้บรรยากาศดูอึมครึม 
มีหมอกควันสีขาวโพลน แสงแดดไม่สามารถส่องลอดลงมายังพ้ืนล่างได้ ขณะเดียวกัน ควันไฟและฝุ่นละออง
ยังส่งกลิ่นเหม็นไหม้ที่รุนแรง และท้าให้ผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารรู้สึกได้จากอาการแสบตา แสบจมูก 
และแสบคอ แม้จะอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่กี่นาทีเท่านั้น ขณะที่ค่ามลพิษจากศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Climate Change Data Center Chiang Mai University) รายงาน
สถานการณ์หมอกควันของ จ. เชียงใหม่ เช้านี้เมื่อเวลา ๘ นาฬิกา ข้อมูลรายชั่วโมง พบว่า ที่สถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ สวนสาธารณะหนองบวกหาด ใจกลางเมืองเชียงใหม่ วัดค่า PM2.5 ได้สูงถึง ๔๐๒ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และในอีกหลายจุดอยู่ระหว่าง ๓๐๐ - ๔๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่
ตามอ้าเภอรอบนอกของเชียงใหม่ก็วิกฤติหนักไปทุกพ้ืนที่เช่นเดียวกัน สูงสุดวัดได้ ๕๗๘ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ที่ รพ. อมก๋อย อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่ รองลงมาที่ รพ. แม่แตง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 
วัดได้ ๕๑๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่ รพ. ฝาง อ. ฝาง วัดได้ ๔๑๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลจากเวปไซด์ air visual ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลกพบว่า ที่ จ. เชียงใหม่ยังครอง
แชมป์เมืองที่มีคุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดเป็นวันที่ ๔ ติดต่อกัน โดยเช้านี้เมื่อเวลา ๘ นาฬิกา พบว่า 
ค่า PM2.5 ของตัวเมืองเชียงใหม่พุ่งสูงถึง ๒๗๔.๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ
อยู่ที่ ๓๒๕ US AQI สูงขึ้นจากวานนี้อีก 

(มีต่อ)
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เชียงใหม่แย่แล้ว ฝุ่นพิษพุ่งจนวิกฤต ติดอันดับโลก ๔ วันติด หมอกควันหนาทึบจนแสบคอ (ต่อ)

ขณะที่นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดเชียงใหม่  ได้ปรับมาตรการคุม เข้ม
เชิงพ้ืนที่ ลงลึกถึงหมู่บ้านขอความร่วมมือจัดชุดลาดตระเวน ประชาสัมพันธ์ชี้แจงท้าความเข้าใจสถานการณ์ฯ 
พร้อมหาข่าว ด้าเนินมาตรการด้านกฎหมาย โดยน้าประชาชนชุดหาของป่าล่าสัตว์ ชรบ. จิตอาสา ทหาร และ
ต้ารวจร่วม X ray ทุกหมู่บ้านเสี่ยง ตลอดจนจัดชุดดับไฟป่าจากกรมป่าไม้ ฝ่ายปกครอง อปท. จิตอาสาร่วมฯ 
พร้อมขอสนับสนุนอากาศยานดับเพลิงจาก ปภ. ทอ. ทส. และ ทบ. สนับสนุนภารกิจ นอกจากนี้ 
ไดก้้าหนดให้วันอังคารที่ ๑๗ มี.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นวันแห่งความร่วมมือทุกภาคส่วน จังหวัด อ้าเภอ 
อปท. ต้าบล หมู่บ้าน ทุกครัวเรือน ฉีดล้างท้าความสะอาดเมือง หน้าบ้าน ร้านค้า ทั้งจังหวัดอีกด้วย 
พร้อมกันนี้ ได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนงดเว้นการออกก้าลังกายในที่โล่งแจ้ง สวมใส่หน้ากาก
อนามัย อาศัยภายในบ้านที่ปิดมิดชิด หรือเปิดเครื่องกรองอากาศ ปัจจุบันมีสถานที่ปลอดภัยที่ PM2.5 ไม่เกิน
มาตรฐานอยู่ ๑๑ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ และร้านกาแฟอีก ๖๐ ร้านที่ติดตั้งกรองอากาศ
พร้อมรองรับประชาชนให้เข้าไปใช้บริการได้ ตามแผนบรรเทาภัยจากฝุ่นควัน หากเกินมาตรฐานตามที่จังหวัด
ไดก้้าหนดมาตรการรองรับไว้

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_3756077)


