กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๑/๖

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
เชียงใหม่ : ฝุ่นควันเชียงใหม่ยังกระทบสุขภาพ พบเกิดไฟป่าบนดอยหลวงเชียงดาว
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)

อุบลราชธานี : ชุมชนต้นแบบบริหารจัดการนาแก้แล้ง อุบลราชธานี
(ข้อมูล : สานักข่าวไทย)

ปทุมธานี : ชาวบ้านโวย คนแอบเผาขยะ เด็กเล็กป่วยภูมิแพ้เกลื่อน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)
สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
พังงา : กลับมาแล้ว แม่เต่ามะเฟืองขึนวางไข่รังแรกบนเกาะคอเขา รังที่ ๑๑
ของทะเลอันดามัน (ข้อมูล : ๗๗ ข่าวเด็ด)

ขยะ - นาเสีย ๑ รายการ
มรดกโลก
EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินทากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๒ ข่าว

๒/๖

ชุมชนต้นแบบบริหารจัดการนาแก้แล้ง อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแก้ปัญหาภัยแล้งของชุมชนหนึ่งที่ อยู่ริมแม่น้าโขง
จ. อุบ ลราชธานี ซึ่งก่อนหน้ านี้เคยขาดแคลนน้าถึงขั้นต้องต่อแถวรอตักน้าจากบ่อน้าซึม แต่ปัจจุบันมี น้า
ใช้อย่างเพียงพอ หลังจากชุมชนช่วยกันสารวจและสร้างแหล่งน้า พร้อมนานวัตกรรมของชุมชนมาใช้ในระบบ
ประปาหมู่บ้าน เพื่อประหยัดพลังงาน
จากลานหิน กว้างลั กษณะเป็ น ร่องหิ น ได้กลายเป็น แหล่งน้าที่ สาคัญของชาวบ้านผาชัน ต. ส าโรง
อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี เมื่อชุมชนร่วมกันแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าตั้งแต่ ๑๐ กว่าปีก่อน ด้วยการสร้าง
ฝายวังอีแร้ง ๑ บริเวณลานหินแห่งนี้ ต่อมาสร้างฝายวังอีแร้ง ๒ เหนือฝายวังอีแร้ง ๑ เพื่อเป็นแหล่งน้าสารอง
ทั้ ง สองฝายรั บ น้ าหลากจากล าห้ ว ยภู โ ลง จากที่ เ คยไหลหลากลงแม่ น้ าโขง ก็ ถู ก กั ก เก็ บ ไว้ ใ ช้ ใ นชุ ม ชน
ทั้งเพื่อการเกษตร และผลิตน้าประปาหมู่บ้าน
ฝายวังอีแร้ง ๑ เป็น แหล่ งน้ าดิบ หลั ก ผลิ ตน้าประปากระจายผ่ านระบบท่อให้ ช าวบ้านกว่า ๑๐๐
หลังคาเรือน โดยใช้หลักแรงโน้มถ่วงของโลก ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ส่วนชาวบ้านอีก กว่า ๒๐ ครัวเรือนที่อยู่สูง
เหนือฝาย จะใช้มอเตอร์สูบน้าผ่าน “ระบบแอร์แว” อุปกรณ์เสริมแรงดันน้าทีช่ ุมชนร่วมกันวิจัยขึ้น
ปีนี้ที่ผ่านมามีฝนน้อย ส่งผลให้ น้าทั้งสองฝายลดระดับลงอย่างรวดเร็ว เสี่ยงขาดแคลนน้า ชุมชน
เตรียมรับมือวางแผนบริหารจัดการน้า คือ หากฝายวังอีแร้ง ๑ น้าแห้ง จะปล่อยน้าจากวังอีแร้ง ๒ ผ่านท่อเติม
ฝายวังอีแร้ง ๑ และหากยังวิกฤติจะนาน้าจากบุ่งพะละครริมแม่น้าโขงขึ้นมาใช้ จากการบริหารจัดการน้าของ
คนในชุมชน ได้เปลี่ยนหมู่บ้านผาชัน จากหมู่บ้านขาดน้าเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนยังสร้างฝายชะลอ
น้าบนภูโลง เพื่อรักษาความชุ่มชื่นของป่า และกักเก็บน้าเพื่อใช้ทาการเกษตร

ที่มา : สานักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/๕e๔๐fdc๓e๓f๘e๔๐aef๔๑๔e๘c)
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๓/๖

ฝุ่นควันเชียงใหม่ยังกระทบสุขภาพ พบเกิดไฟป่าบนดอยหลวงเชียงดาว

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ฝุ่นควันที่ จ. เชียงใหม่ ค่าอากาศยังไม่ดี
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) อยู่ในระดับสีส้มต่อเนื่องมา ๒ วัน ในระดับเริ่มมี
ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และมีผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยง ควรสวมหน้ากากอนามัย หากต้องออกไป
ทากิ จ กรรมกลางแจ้ ง และงดออกก าลั งกายหนั กในที่ โ ล่ ง โดยเช้า นี้ ค่า ฝุ่ น PM๒.๕ ในเขตตั ว เมือ ง
เชียงใหม่อยู่ที่ระหว่าง ๕๐ – ๗๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนค่ามลพิษทางอากาศ (AQI) อยู่ที่
๑๐๑ – ๑๕๐
โดยเมื่อค่าวันที่ ๙ ก.พ. ที่ผ่านมา มีรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้ ในเขตพื้นที่ดอยหลวงเชียงดาว
อ. เชียงดาว นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งเร่งดับไฟป่าบนดอยหลวง
เชีย งดาว โดยประสานเฮลิ คอปเตอร์ ของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
KA-๓๒ เข้าดับไฟในพื้นที่ หลังพบไฟกาลังลุกลาม รถบรรทุก น้าและกาลังคนไม่สามารถเข้าไปดับไฟได้
เนื่องจากเป็นหน้าผาสูงชัน
ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ จ. เชียงใหม่ รายงานว่า
พบจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ จานวน ๒๕ จุด และในพื้นที่ อ. เชียงดาว จานวน ๘
จุด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ เน้นย้าให้ศูนย์สั่งการระดับอาเภอประสานหน่วยที่ รับผิดชอบใน
พื้นที่ เข้าตรวจสอบและรายงานผลให้ศูนย์บัญชาการฯ ทราบ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งเข้าดาเนินการดับไฟป่า
ในแต่ละพื้นที่อย่างเร็วที่สุด
ล่าสุดเวลา ๑๔.๐๐ น. (๑๐ ก.พ.) นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ รักษาราชการ
แทนหัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่แจ้ง ว่า ขณะนี้สามารถควบคุม
เพลิงไว้ได้เรียบร้อย โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ในการดับเพลิงรวม ๙ เที่ยว บรรจุน้าเที่ยวละ ๓,๐๐๐ ลิตร

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/region/news_๑๙๖๑๓๔๕)
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๔/๖

กลับมาแล้ว แม่เต่ามะเฟืองขึนวางไข่รังแรกบนเกาะคอเขา รังที่ ๑๑ ของทะเลอันดามัน

เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอาเภอตะกั่วป่า
ได้รับแจ้งจากนายเสน่ห์ ชูราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งตึก ต. เกาะคอเขา อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา ว่า
พบร่ อ งรอยการขึ้ น มาวางไข่ ข องเต่ า ทะเล บริ เ วณชายหาดบ้ า นทุ่ ง ตึ ก จึ ง ออกตรวจสอบพร้ อ ม
นายประถม รัสมี ผอ. สานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ ซึ่งวัดขนาดความกว้างของพายหน้า
จากซ้ายไปขวาได้ ๑๖๐ ซม. ขนาดอก ๖๕ ซม. จึงทาการขุดค้นหาจนพบไข่เต่าอยู่ที่ความลึก ๖๐ ซม.
ซึ่งนั บ เป็ น รั ง ที่ ๑๑ ของฤดูการวางไข่ นี้ และเป็ นรั งแรกในรอบหลายปีของเกาะคอเขา เจ้ าหน้า ที่
ได้ทาการกลบฝัง จัดทาคอกกั้น และจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง อานวยความ
สะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยต่อไป
ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอาเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดียิ่งที่แม่เต่ามะเฟือง
ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ได้ขึ้นมาวางไข่บนเกาะคอเขา หลังจากไม่พบรายงานว่า
เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่หลายปีแล้ว และนับเป็นไข่รังที่ ๑๑ ของ จ. พังงา - ภูเก็ต ต้องขอบคุณทุกฝ่าย
ทีช่ ่วยกันดูแลทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นการเก็บขยะชายหาด และใต้น้า ไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล และช่วยเป็นหู
เป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง จนทาให้ฤดูกาลวางไข่ปีนี้ แม่เต่ามะเฟืองได้ขึ้นมาวางไข่มากขึ้น
เรื่อย ๆ
ที่มา : ๗๗ ข่าวเด็ด
(https://www.๗๗kaoded.com/content/๑๒๙๔๙๙๗)
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๕/๖

ชาวบ้านโวย คนแอบเผาขยะ เด็กเล็กป่วยภูมิแพ้เกลือ่ น

เมื่อวัน ที่ ๑๐ ก.พ. ๖๓ ผู้ สื่ อ ข่าวรายงานว่า ชาวบ้ านหมู่ บ้านสถาพร ได้ร วมตัว กันร้อ งเรีย น
ผู้ สื่ อ ข่ า ว หลั ง จากได้รั บ ผลกระทบจากการเผาขยะบริ เ วณท้ า ยหมู่ บ้ า นส่ ง กลิ่ น เหม็ น อบอวนไปทั่ ว
ซึ่งชาวบ้านได้รวมตัวกันที่ นิ ติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านสถาพร รังสิตคลองสาม หมู่ที่ ๒ ต. บึงยี่โ ถ
อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี ซึ่งพื้นที่บริเวณหลังหมู่บ้านเป็นป่า หญ้า พื้นที่กว้าง กินพื้นที่ทั้งเทศบาลเมือง
บึงยี่โถ และองค์การบริหารส่วนตาบลคลองสี่
โดยนางสาวยุพาพรรณ หอมเนตร กล่าวว่า ตนเองได้รับผลกระทบมากสุด เพราะเป็นบ้านใกล้กับ
จุดเผาขยะมากที่สุด ห่างจากจุดที่เผาขยะ ประมาณ ๑๐๐ ม. มีเพียงบ่อน้ากับป่าหญ้ากั้นเท่านั้น ซึ่งตรง
จุด นี้ จะมีคนลั บลอบนาขยะไปทิ้ง และเผากัน เป็นประจา โดยจะมีทั้งควัน เศษขยะที่เผา และกลิ่ น
ลอยเข้ ามาปกคลุ่ ม บ้ านอยู่ บ่ อ ยครั้ ง จนตอนนี้ คนในบ้ า นเป็ น ภู มิ แพ้ กั นหมดแล้ ว ถึ งแม้ จะปิ ด บ้ า น
อย่างมิดชิด กลิ่นเหม็นก็ยังเข้ามาตามท่อลม และซอกต่าง ๆ จนตอนนี้มีกลิ่นเหม็นไหม้ไปทั่วทั้งบ้านแล้ว
ด้านนางจะเรี ย ม ตะเพีย นทอง กล่ าวว่า ที่ห มู่บ้ านสถาพร มี ช าวบ้า นอาศั ยอยู่กว่ า ๑,๐๐๐
ครัวเรือน และชาวบ้านส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นควันไฟ กลิ่นเหม็นไหม้ และฝุ่นละออง
จากการเผา จนชาวบ้านหลายคนไม่ส ามารถเปิดเครื่องปรับอากาศได้ เนื่องจากจะมีกลิ่นเหม็น ไหม้
ลอยออกมาจากเครื่องปรับอากาศ ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการเข้าไปแจ้ง ที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ และองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองสี่แล้ว ซึ่งทั้ง ๒ พื้นที่ ได้ดูแลในเบื้องต้น โดยการส่ง รถดับเพลิงเข้ามาช่วยดับไฟ
เวลามีการลับ ลอบเผาขยะ จึ งอยากฝากหน่อยงานช่วยกวดขัน เพราะชาวบ้านหมู่บ้านสถาพรได้รับ
ความเดือดร้อนจริง ๆ

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_๕๙๕๘๕๐)
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