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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๙

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ปราจีนบุรี : ไฟป่าที่ อช. ทับลานจ่อลามเข้าพื นที่ชุมชน ขอก าลังเสริมดับไฟป่า - ท าแนวกันไฟ
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ 

ปทุมธานี : แปลงขยะหน้ากากอนามัย เป็นวัสดุเสริมแรงผลิตชิ นงาน
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน)์

เชียงใหม่ : เชียงใหม่หมอกควันไฟป่าในอ าเภอวิกฤติ ผู้ว่าฯ สั่งคุมเข้มห้ามเผาเด็ดขาด
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

เลย : หว่ันลาม! ท าแนวกันไฟป่าบนภูกระดึง ๑๐๐ กม. ปิดรับนักท่องเที่ยวเร็วขึ น ๒ เดือน
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ภูเก็ต : ไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะเทศบาลนครภูเก็ต เนื อที่ ๒ ไร่ ไมก่ระทบชุมชน
(ข้อมูล : ไทยโพสต์ออนไลน์)

ขยะ - น  าเสีย ๒ รายการ
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แปลงขยะหน้ากากอนามัย เป็นวัสดุเสริมแรงผลิตชิ นงาน

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่ลุกลามไปทั่วโลก “หน้ากาก
อนามัย” กลายเป็นสิ่งส าคัญในการป้องกัน ทั้งการป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายไปสู่ ผู้อ่ืน และการป้องกัน
ไม่ให้ไวรัสเข้ามาสู่ตัวเรา แน่นอนหน้ากากอนามัยจ านวนมหาศาลที่ถูกใช้งานจะกลายเป็นขยะไปในทันที 
เพราะหน้ากากอนามัยเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ใช้แล้วทิ้ง หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงมีแนวคิดน าขยะหน้ากากอนามัยเหลือทิ้ง มาใช้ประโยชน์เป็นวัสดุ
เสริมแรงในการผลิตวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง และกระถางต้นไม้

นายประชุม ค าพุฒ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ถูกทิ้ง
ส่วนมากไม่ได้มีการติดเชื้อ เพราะคนใส่เพ่ือป้องกันตัวเองเป็นหลัก จึงเป็นที่น่า เสียดาย หากน าไปก าจัดด้วย
การเผาทิ้งแต่เพียงอย่างเดียว จึงต้องการน าขยะเหล่านี้กลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง หน้ากากอนามัยนับเป็น
ขยะอันตรายกว่าขยะพลาสติกทั่วไป จึงต้องท าการก าจัดเชื้อโรคหรือท าความสะอาดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว 
ในเบื้องต้น ด้วยการพ่นด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค แล้วอบไอน้ าแรงดันสูง ก่อนน าไปใช้งานเป็นวัสดุ เสริมแรง 
ในการผลิตวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งอาคาร จัดสวน เช่น บล็อกก่อผนังมวลเบา อิฐบล็อกประสาน บล็อก
ปูพื้น ฝ้าเพดาน ฯลฯ “ข้อดีของขยะหน้ากากอนามัย คือมีความเหนียวเป็นแผ่นใยผ้าหรือพลาสติก สามารถ
น ามาเสริมความแข็งแรงให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ผลิตขึ้นจากกรรมวิธีการผลิตคอนกรีต โดยช่วยในด้านการ
รับแรงดึง แรงดัด และช่วยลดการแตกร้าวให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีน้ าหนักเบา และเป็นฉนวนความร้อนที่ดี”

(มีต่อ)
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แปลงขยะหน้ากากอนามัย เป็นวัสดุเสริมแรงผลิตชิ นงาน (ต่อ)

หน้ากากอนามัย แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) หน้ากากอนามัยผ้าฝ้าย ใช้ส าหรับป้องกันฝุ่นละออง 
และป้องกันการกระจายของน้ ามูกหรือน้ าลาย จากการไอหรือจาม แต่ไม่สามารถกรองเชื้อโรคที่มีขนาดเล็ก
มาก ๆ ได้ หน้ากากชนิดนี้สามารถซักและน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ๒) หน้ากากอนามัยใยสังเคราะห์ ๓ ชั้น ท าจาก
พอลิโพรไพลีน ใช้ในการกรองฝุ่น ป้องกันของเหลวซึมผ่าน และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการไอ
หรือจาม และเชื้อโรคจ าพวกเชื้อแบคทีเรีย หรือเชื้อราได้ และ ๓) หน้ากากอนามัยชนิด N95 ที่ได้รับการ
ยอมรับว่าสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ดีที่สุด มีคุณสมบัติป้องกันได้ทั้งฝุ่นละออง และเชื้อโรคที่มีขนาดอนุภาค
เล็กได้ถึง ๐.๓ ไมครอน ส าหรับวิธีการก าจัดหน้ากากอนามัย หน่วยงานสาธารณสุข ระบุว่า หน้ากากอนามัย
ที่ใช้แล้วจากโรงพยาบาล ให้ใช้วิธีก าจัดแบบเดียวกับการก าจัดขยะติดเชื้อ โดยใช้ถุงพลาสติกสีแดง 
ติดเครื่องหมายว่าเป็นขยะติดเชื้อ เก็บรวบรวมไว้ในที่เฉพาะ ก าจัดในเตาเผา แต่ถ้าเป็นแบบที่ใช้แล้วจากชุมชน
และสถานที่ทั่วไป ต้องมีการแยกขยะใส่ถุงพลาสติก มีป้ายบอกชัดเจน มัดถุงให้แน่น และแยกเก็บรวบรวมไว้
อย่างน้อย ๘ ชั่วโมง เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนกับขยะอ่ืน หลังจากใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็ควรทิ้งให้ถูกที่ 
ก าจัดให้ถูกทาง ไม่เช่นนั้น ประโยชน์ในการป้องกันโรค จะกลายเป็นภาระของโลกไป

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/article/760197)
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ไฟป่าที่ อช. ทับลานจ่อลามเข้าพื นที่ชุมชน ขอก าลังเสริมดับไฟป่า - ท าแนวกันไฟ

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เกิดไฟป่า ไหม้ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 
อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๓ จนถึงปัจจุบัน ท าให้พื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานถูก
ไฟไหม้กินพ้ืนที่ไปกว่า ๒,๒๐๐ ไร่ ส่งผลให้มีกลุ่มควันกระจายเต็มพ้ืนที่ เขา และบ้านเรือนประชาชน 
โดยเฉพาะประชาชนในพื้นท่ี ต. แก่งดินสอ ต. ทุ่งโพธิ์ ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี  จ. ปราจีนบุรี ได้รับผลกระทบ
จากกลุ่มควันกว่า ๑๐,๐๐๐ คน นั้น

นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ส านักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ที่ ๑ 
ปราจีนบุรี ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้น าท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม เพ่ือวางแผนดับไฟป่าที่ก าลังลุกไหม้
และส่งผลกระทบต่อราษฎรในพ้ืนที่ จ. ปราจีนบุรี และ จ. นครราชสีมา เป็นอย่างมาก จนท าให้อุทยาน
แห่งชาติทับลานต้องประกาศปิดการท่องเที่ยวผาเก็บตะวัน บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทานแห่งชาติทับลานที่ ๑๑ 
เป็นการชั่วคราว เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ก.พ. - ๖ มี.ค. ๖๓

ผอ. ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส านักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ ปราจีนบุรี กล่าวว่า จากการประชุมสรุป
สถานการณ์ พบว่า ไฟป่ายังคงลุกไหม้ที่บริเวณเขาผาแดง บ้านวังมืด ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี 
และบ้านสวนห้อม ต. ไทยสามัคคี อ. วังน้ าเขียว จ. นครราชสีมา และก าลังลุกลามเข้าพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง 
ซึ่งกินพ้ืนที่บริเวณกว้าง ต้องใช้ก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่มากขึ้น จึงขอก าลังสนับสนุนจากสถานี
ควบคุมไฟป่าปราจีนบุรี ชุดเสือไฟโคราช สถานีควบคุมไฟป่า สระแก้ว (ตาพระยา - ปางสีดา) เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติทับลาน รวม ๑๒๐ นาย เข้าพ้ืนที่ดับไฟป่าพร้อมท าแนวป้องกันไฟ จากการเกิดไฟป่าไหม้
ในอุทยานแห่งชาติทับลาน ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดให้ความส าคัญ และช่วยเหลือแต่อย่างใด 
มีการรับรายงานจากต้นสังกัดว่า ไฟไหม้ไม่รุนแรงสามารถควบคุมได้แล้ว ซึ่งในความเป็นจริง สถานการณ์
ไฟป่าบนอุทยานแห่งชาติทับลานครั้งนี้มีความรุนแรง และกินพ้ืนที่กว่า ๒ พันไร่ ได้ส่งกระทบต่อประชาชน
ในพ้ืนที่ทั้ง ๒ จังหวัด รวมทั้งสัตว์ในพ้ืนที่ โดยเฉพาะเสือโคร่งที่มีแห่งเดียวในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/east/1784183)
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เชียงใหม่หมอกควันไฟป่าในอ าเภอวิกฤติ ผู้ว่าฯ สั่งคุมเข้มห้ามเผาเด็ดขาด

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวเมืองเชียงใหม่ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 อยู่ที่ 
๑๓๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ยังคงเป็นพ้ืนที่สีแดง
อย่างต่อเนื่องมาถึง ๓ วันแล้ว ดอยสุเทพยังไม่สามารถมองเห็นได้ ส่วนอ าเภอต่าง ๆ ของเชียงใหม่ ค่าฝุ่นละออง
ส่วนมากจะเป็นสีแดง และสูงสุดที่ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ค่าฝุ่นละอองพุ่งสูงถึง ๒๔๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
เนื่องจากยังมีการลักลอบเผาป่าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอ าเภอที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะ อ. พร้าว อ. ฝาง และ 
อ. แม่แตง ยังมีการลักลอบเผาจ านวนมาก

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษมีหนังสือแจ้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เกี่ยวกับการเพ่ิมขึ้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
จนท าให้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีแดง และสีส้มต่อเนื่องมาหลายวัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 
จึงได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คุมเข้มมาตรการการเผาทุกชนิดอย่างเข้มงวด หากพบการกระท าผิดให้
ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น พร้อมทั้งให้หน่วยงานสาธารณสุขจัดเตรียมบุคลากร 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพของประชาชนในระยะนี้ด้วย

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/north/1784251)



๗/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หวั่นลาม! ท าแนวกันไฟป่าบนภกูระดงึ ๑๐๐ กม. ปิดรับนักท่องเที่ยวเร็วขึ น ๒ เดือน

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพ้ืนที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าบนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ. เลย ที่ได้รับความ
เสียหายกว่า ๓,๒๐๐ ไร่  ว่ า  ได้ร่วมท าแนวกันไฟป่าบนพ้ืนที่ภูกระดึง  ทั้ ง เจ้าหน้าที่ จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเลย และกระทรวงกลาโหม ร่วมกันท าแนวกันไฟ ยาว ๑๐๐ กิโลเมตร 
ท าแนวกันไฟความกว้าง ๒๐ - ๕๐ เมตร ยกเว้นแนวทุ่งหญ้าที่จะต้องท าให้กว้าง ๕๐ เมตรขึ้นไป แต่ต้องก าจัด
เชื้อเพลิงออกให้หมดก่อน นายวราวุธ กล่าวว่า ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ไฟป่าบนภูกระดึงทุกคน รวมถึงตัวแทนจาก
ทุกหน่วยงานที่มาร่วมปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง ช่วยควบคุมระดับไฟป่าให้สงบลง ไม่ขยายวงกว้างสร้างความเสีย
หายไปมากกว่านี้ สาเหตุไฟป่าเกิดจากความมักง่ายของมนุษย์ จนท าให้ธรรมชาติบนภูกระดึงเสียหายร้อยละ ๑๐ 
ของพ้ืนที่ทั้งหมด และจากการเดินส ารวจสภาพต้นสนที่เสียหายจากไฟป่า ได้เริ่มฟ้ืนตัวเองโดยแตกกิ่งขึ้นมาใหม่
จึงถือเป็นข่าวดี ที่สภาพป่าที่เสียหายไป สามารถฟ้ืนฟูกลับมาได้เองร้อยละ ๘๐ อย่างไรก็ตาม จะต้องรอฝนแรก
ของฤดูฝนที่ก าลังจะมาถึง ช่วยเพ่ิมความชุ่มชื้นให้พ้ืนที่บนภูกระดึงฟ้ืนตัวเอง แต่เนื่องจากขณะนี้ ภูกระดึงก าลัง
ประสบปัญหาภัยแล้ง และมีปริมาณน้ าน้อยมาก ท าให้ปีนี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องปิดรับนักท่องเที่ยวเร็ว
กว่าปีอ่ืน ๆ ๒ เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. - ก.ย. รวม ๖ เดือนด้วยกัน ซึ่งจากเดิมทุกปีจะปิดระยะเวลา ๔ เดือน 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ธรรมชาติฟ้ืนฟูตัวเอง

(มีต่อ)



๘/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หวั่นลาม! ท าแนวกันไฟป่าบนภกูระดงึ ๑๐๐ กม. ปิดรับนักท่องเที่ยวเร็วขึ น ๒ เดือน (ต่อ)

นายวราวุธ กล่าวว่า ส าหรับมาตรการฟ้ืนฟูภูกระดึงระยะยาว คือ ให้เร่งท าแนวกันไฟเพ่ือป้องกันไฟป่า 
จะต้องเพ่ิมอุปกรณ์ป้องกันไฟป่าให้เพียงพอ และเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ปกป้องผืนป่า ขณะที่ประชาชนเอง
ต้องขอความร่วมมือเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการช่วยปกป้องผืนป่า จะได้เป็นหูเป็นตาให้กับ เจ้าหน้าที่ ไม่ให้มีการ
เผาป่าขึ้นอีก นอกจากนี้ ตนก าชับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกแห่งทั่วประเทศ 
ถึงเรื่องการใช้เครื่องปั๊มหัวใจ และฝึกการท า CPR เพ่ือช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งให้กรมทรัพยากรธรณี 
จัดท าโครงการเพื่อเสริมความรู้การเปลี่ยนแปลงของระดับหินแต่ละชั้น ตั้งแต่ระดับพ้ืนล่างของภูกระดึง ไปจนถึง
ยอดภูกระดึง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เป็นการเสริมความรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาขึ้นภูกระดึง ส่วนกรณีที่มี
กลุ่มชาวบ้านมาขอให้สร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงนั้น เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่จะต้องมีการศึกษาให้ละเอียด
รอบคอบมากที่สุด ตอนนี้เรียกได้ว่า มีทั้งให้สร้างและไม่ให้สร้าง ฝ่ายละ ๕๐ ต่อ ๕๐

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_3672634)



๙/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะเทศบาลนครภูเกต็ เนื อที่ ๒ ไร่ ไม่กระทบชุมชน

เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ทองไสย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ส านักงาน ปภ. จ. ภูเก็ต ได้รับแจ้งจากเทศบาลนครภูเก็ตว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อฝังกลบ
ขยะ (คลองเกาะผี) หลังอาคารเตาเผาขยะสะพานหิน ต. ตลาดใหญ่ อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต จึงประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมรถดับเพลิงเข้าด าเนินการ ประกอบด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต รถดับเพลิงจ านวน ๖ คัน รถแม็คโคร ๒ คัน รถขุดหน้าตักหลัง
จ านวน ๒ คัน เทศบาลต าบลวิชิต รถบรรทุกน้ าดับเพลิง จ านวน ๒ คัน ส านักงาน ปภ. จ. ภูเก็ต และศูนย์ ปภ.
เขต ๑๘ ภูเก็ต รถดับเพลิง จ านวน ๒ คัน อบจ. ภูเก็ต รถแม็คโคร จ านวน ๑ คัน ภาคเอกชน (บริษัทภูเก็ต 
กฤษติชัยการโยธา และบริษัท ภูเก็ตร็อค) รถแม็คโคร จ านวน ๒ คัน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น ๕๐ คน 
การด าเนินการเพ่ือระงับเหตุเพลิงไหม้ ได้ท าการเปิดหน้าดิน เพ่ือดับไฟที่ลามลงด้านล่าง การท าแนวไม่ให้เพลิง
ไหม้ลุกลาม พ้ืนที่เกิดเหตุประมาณ ๒ ไร่ ไม่มีบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียง สามารถดับเพลิงได้แล้วประมาณ
ร้อยละ ๘๐ – ๙๐ แตย่ังมีควันคุกรุ่นอยู่ทั่วบริเวณ โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ลง
พ้ืนที่ติดตามสถานการณ์และเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้บ่อฝังกลบขยะ ที่รอเข้าเตาเผา
ขยะ คาดว่ามาจากความร้อนท่ีสะสมใต้ดินในจ านวนมาก ท าให้เกิดเพลิงไหม้ข้ึนมา บวกกับมีกระแสลมแรง ท าให้
เพลิงได้ลุกลามทั่วบริเวณดังกล่าว

ที่มา : ไทยโพสต์ออนไลน์
(https://www.thaipost.net/main/detail/58551)


