
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ตาก : ไฟไหม้ไร่อ้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ ท้องฟ้าแดงฉาน 
ฝุ่นละออง PM๒.๕ จ. ตาก พุ่งเกินค่ามาตรฐาน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ล าปาง : ซ  าซาก! ไฟไหม้บ่อขยะเกาะคา ลามหนัก ๕ ชม. 
ยังไม่ดับ จ่อถามเทศบาลแก้ปัญหาถาวร (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน)์

พังงา : มาก่อนวันหวยออก แม่เต่ามะเฟืองขึ นวางไข่รังท่ี ๘
หน้าหาดท้ายเหมือง (ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

มาก่อนวันหวยออก แม่เต่ามะเฟืองขึ นวางไข่รังที่ ๘ หน้าหาดท้ายเหมือง

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖
โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า จ. พังงา) อุทยานแห่งชาติเขาล้าปี - หาดท้ายเหมือง ศูนย์ปฏิบัติการ
อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ (จ. ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่เวรศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
เต่ามะเฟือง หาดบ่อดาน ได้รับแจ้งข่าวจากชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) โดยรถ ATV
พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดท้ายเหมือง (หน้าวิทยาลัยการอาชีพ
ท้ายเหมือง) หมู่ ๙ ต. ท้ายเหมือง อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา จึงร่วมกันออกไปตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าว

จากการส้ารวจ พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง ขนาดความกว้างของพายหน้า
จากซ้ายไปขวา ๑๘๐ ซม. ขนาดอก ๘๐ ซม. ตรวจสภาพพ้ืนที่บริเวณที่เต่าวางไข่ อยู่ในแนวเดียวกับ
ระดับน้้าทะเลท่วมถึง จึงท้าการขุดหา เพ่ือตรวจนับจ้านวนไข่เต่า เป็นไข่สมบูรณ์ จ้านวน ๑๐๕ ฟอง 
ไข่ลม ๒๘ ฟอง รวม ๑๓๓ ฟอง เนื่องจากต้าแหน่งที่เต่าวางไข่ไม่เหมาะสม เสี่ยงที่น้้าทะเลจะท่วมถึง 
จึงเคลื่อนย้ายไปดูแลรักษาในเขตอุทยานแห่งชาติเขาล้าปี - หาดท้ายเหมืองต่อไป

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/south/๑๗๖๐๖๖๓)

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.thairath.co.th/news/local/south/1760663&psig=AOvVaw2uXAfUCUbbnERQeBm4Uizv&ust=1580543509072000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCQnf-trecCFQAAAAAdAAAAABAD


๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟไหม้ไร่อ้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ ท้องฟ้าแดงฉาน ฝุ่นละออง PM๒.๕ จ. ตาก พุ่งเกินค่ามาตรฐาน

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ไร่อ้อย บริเวณก่อนถึงหมู่บ้าน
ห้วยกะโหลก ริมถนนสายแม่สอด - ห้วยกะโหลก หมู่ ๔ ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก ซึ่งใกล้กับ
โรงงานเซรามิค  โดย เพลิ ง ได้ โหมลุกไหม้อย่ าง รุนแรง  และขยายวงกว้ า งอย่ าง รวดเร็ ว 
เนื้อที่กว่า ๑๐๐ ไร่ สร้างความแตกตื่นให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เนื่องจากเกรงว่า
ไฟจะลามไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จนท้าให้ท้องฟ้าแดงฉานไปท่ัวบริเวณดังกล่าว

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์และคุณภาพ
อากาศภาคเหนือของประเทศไทย ระบุว่า คุณภาพอากาศบริเวณ ต. แม่ปะ อ. แม่สอด จ. ตาก 
ผลการ ตรวจ วั ดคุณภ าพอากาศ ในพื้ นที่  ต .  แม่ ปะ  อ .  แม่ สอด จ .  ต าก  พบปริ ม าณ
ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) มีค่า ๙๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์
มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM๑๐)
มีค่า ๑๕๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อแนะน้าด้านสุขภาพ 
ประชาชนทั่วไปสามารถท้ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ กลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการ
เบื้องต้น เช่น ไอ หายใจล้าบาก และระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท้ากิจกรรมกลางแจ้ง 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจ้าตัว ในกลุ่มโรค
ทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/๑๗๘๗๓๓



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ซ  าซาก! ไฟไหม้บ่อขยะเกาะคา ลามหนัก ๕ ชม. ยังไม่ดับ จ่อถามเทศบาลแก้ปัญหาถาวร

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ต้ารวจ สภ. เกาะคา จ. ล้าปาง 
พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลต้าบลเกาะคา ต. ท่าผา และอีกหลายหน่วยงานใกล้เคียง น้ารถดับเพลิง
จ้านวน ๕ คัน เร่งดับไฟบริเวณบ่อขยะ หลังวัดป่าส้าราญนิวาส ต. เกาะคา จ. ล้าปาง พ้ืนที่ ๒๐ ไร่ 
บรรทุกน้้ากว่า ๒๐ เที่ยว แต่ยังไม่สามารถดับไฟได้ ซึ่งไฟไหม้ดังกล่าว เกิดขึ้นตั้งแต่ เวลา
ประมาณ ๐๕.๐๐ น. แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดับลงแต่อย่างใด ส้าหรับบ่อขยะดังกล่าว มีลักษณะเป็น
แบบฝังกลบ มีกองขยะอยู่ด้านบน และใต้ดินมีลักษณะเป็นหลุม ด้าเนินงานโดยเทศบาลต้าบลเกาะคา 
และเทศบาลต้าบลศาลา ได้เกิดไฟลุกไหม้เป็นบริเวณกว้าง และไหม้ลุกลามอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ยัง
ไม่สามารถควบคุมได้ ยังคงมีกลุ่มควันไฟจากบ่อขยะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นจ้านวนมาก และควันไฟ
กระจายเป็นพ้ืนที่กว้าง บางส่วนได้กระทบต่อพ้ืนที่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแล้ว

เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระดมดับไฟกันอย่างเร่งด่วน แต่ยังไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนสาเหตุที่เกิด
เพลิงไหม้ในครั้งนี้ อาจจะมาจากการสะสมของขยะ และเกิดความร้อนจากใต้ดิน ท้าให้เกิดไฟไหม้ 
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดมาอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีการด้าเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร
จนกระทั่งเกิดไฟไหม้ขึ้น อีก นอกจากนี้  จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM๒ .๕
ที่ จ. ล้าปาง เกินค่ามาตรฐานติดต่อกันเป็นวันที่ ๒๖ หลังจากเมื่อวันที่  ๒๙ ม.ค. ที่ผ่านมา
น้าเฮลิคอปเตอร์มาตักน้้าข้ึนโปรยบนดอยพระบาทที่เกิดไฟไหม้ ท้าให้ค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มเริ่มลดลง 
แต่เกิดไฟไหม้บ่อขยะเพ่ิมขึ้นอีก ท้าให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กของ จ. ล้าปาง ยังคงอยู่ในระดับ
สีแดง ๓ สถานีวัดคุณภาพอากาศ คือ ต. พระบาท ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ และ ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ 
และสีส้ม อยู่ที่ ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ล้าปาง

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/๙๖๓๐๐๐๐๐๑๐๒๘๐


