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สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
เชียงใหม่ : ภาคเหนือค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นสูงกว่า ๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใน จ. เชียงใหม่
หลังจุดความร้อน (Hotspot) เพิ่มขึ้นจากการเผาในที่โล่ง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)
แม่ฮ่องสอน : ไฟป่าแม่ฮ่องสอนเริ่มรุนแรง เจ้าหน้าที่เริ่มผวาหลังมีคนถูกไฟคลอกเสียชีวิตหลายราย
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

บุรีรัมย์ : อบต. สารวจพายุฤดูร้อนถล่มบุรีรัมย์ คืนเดียว ๑๒ หมู่บ้าน บ้านพังกว่า ๑๘๐ หลัง ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก
EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม๓๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ ๓ ข่าว

๒/๖

ภาคเหนือค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นสูงกว่า ๓๐๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใน จ. เชียงใหม่
หลังจุดความร้อน (Hotspot) เพิ่มขึ้นจากการเผาในที่โล่ง

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประลอง ด้ารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุม มลพิษ กล่าวว่า
จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์หมอกควัน ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด วันนี้ ๔ เม.ย. ๖๓ คุณภาพอากาศ
มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ตรวจวัดได้ระหว่าง ๓๔ - ๓๒๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร และค่ า ฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น ๑๐ ไมครอน (PM10) ตรวจวั ด ได้ ร ะหว่ า ง ๖๔ - ๒๑๑ ไมโครกรั ม
ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร ภาพรวมแนวโน้ ม ค่ า ฝุ่ น ละอองเพิ่ ม ขึ้ น จากเมื่ อ วานนี้ ๓ เม.ย. ๖๓ หลั ง พบจุ ด
ความร้อ น (Hotspot) เพิ่ม ขึ้น ทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยค่ าฝุ่ น PM2.5 และ PM10 ยัง อยู่ ในระดั บ
สีแดง ๙ พื้นที่ คือ ต. เวียงพางค้า อ. แม่สาย จ. เชียงราย ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ต. เวียง
อ. เมือง จ. เชียงราย ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ต. พระบาท
อ. เมือง จ. ล้าปาง ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ประตูท่าแพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ และ ต. จองค้า อ. เมือง
จ. แม่ฮ่องสอน แล้วยังพบมีค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้มอีก ๑๓ พื้นที่ เนื่องจากอากาศนิ่งไม่ยกตัว ท้าให้การระบาย
ฝุ่นละอองได้ไม่ดี โดยบริเวณภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ และอาจจะเกิดฝนฟ้า คะนอง
บางแห่งถึงวันที่ ๖ เม.ย. ๖๓ แต่ส่วนใหญ่บริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือ
ขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เกี่ยวกับ
การหาตัว ผู้กระท้าความผิด เร่งรัดการติดตามคดี หากจับตัวผู้กระท้าความผิดได้ ต้องเร่งส่งฟ้องและด้าเนินคดี
ทันที โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอดทั้งคืน เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่า
กลับมาลุกไหม้อีกครั้ง

ที่มา : สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200404110231331)
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ไฟป่าแม่ฮ่องสอนเริ่มรุนแรง เจ้าหน้าที่เริ่มผวาหลังมีคนถูกไฟคลอกเสียชีวิตหลายราย

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษได้รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ
จ. แม่ ฮ่ อ งสอน คุ ณ ภาพอากาศอยู่ ในระดั บ “มี ผ ลกระทบต่ อสุ ข ภาพ” โดยค่ า PM2.5 ตรวจวั ด ได้
๑๒๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่ามาตรฐานเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
แนะน้าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่พบค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน “ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง
หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกัน ตนเอง หากมีความจ้าเป็น หากมีอาการทาง
สุขภาพควรปรึกษาแพทย์”
นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอ้าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๓ ที่ผ่านมา
ชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่าบ้านนาปลาจาด ต. ห้วยผา อ. เมือง ได้ออกลาดตระเวนในพื้นที่หมู่บ้าน พบกลุ่ม
ควันไฟป่าบนเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน แต่ไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ เนื่องจากจุดเกิดเหตุ
เป็นเทือกเขาสูงชัน
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีสถานการณ์หมอกควันใน อ. ปาย โดยคณะท้างานไฟป่าชุดที่ ๕
อุทยานแห่งชาติห้วยน้้าดัง รายงานผลการปฏิบัติการดับไฟป่าประจ้าวันที่ ๓ เม.ย. ๖๓ ดังนี้ จุด Hotspot
ช่วงเช้า ๖๙ จุด (ข้อมูลจากกรมอุทยานฯ) ล้าดับที่ ๒๙๕ - ๓๖๓ จ. เชียงใหม่ ๔๑ จุด จ. แม่ฮ่องสอน ๒๘
จุด สถานีควบคุมไฟป่าห้วยน้้าดัง ด้าเนินการดับไฟป่ารอบเช้าบริเวณข้างถนน ๑๐๙๕ จุดดอยแม่ฮี้ และ
บริเวณห้วยแม่ปิง
สายตรวจส่วนกลางชุด ๒ จ้านวน ๕ นาย ตรวจสอบและด้าเนินการควบคุมไฟ บริเวณบ้านแม่หมาใน
ต. กื้ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ ดับ ไฟเรียบร้อยแล้ว พื้นที่เสียหายประมาณ ๓๐ ไร่ จุดที่ ๓๐๖ พิกัด
๔๖๘๑๐๓ ๒๑๓๑๙๒๐ ดับได้บางส่วน และได้ท้าแนวกันไฟ พื้นที่เสียหาย ๑๕ ไร่ ทางด้านหน่วยอุทยาน
แห่งชาติห้วยน้้าดัง ๓ (ห้วยเฮี๊ยะ) เจ้าหน้าที่จ้านวน ๕ นาย เข้าตรวจสอบบริเวณห้วยน้อย บ้านเมืองน้อย
ต. เวียงเหนือ อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน รอบบ่าย ดับได้บางส่วนเนื่องจากลมแรง ไฟข้ามแนวลุกลามมาทาง
พื้นที่ท้ากินชาวบ้าน แต่ได้ท้าแนวเฝ้าระวังไว้

(มีต่อ)
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ไฟป่าแม่ฮ่องสอนเริ่มรุนแรง เจ้าหน้าที่เริ่มผวาหลังมีคนถูกไฟคลอกเสียชีวิตหลายราย (ต่อ)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยน้้าดัง ๕ (น้้าตกแม่หาด) จ้านวน ๓ นาย ร่วมกับหน่วยจัดการต้นน้้า
แม่หาด และเจ้าหน้าที่ทหาร ชุด ชป. ดอยด้า เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ ป่าสันเขาทิศใต้ดอยฮิต หมู่ที่ ๗
ต. เมืองแหง อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ ไฟได้ขยายเป็นวงกว้าง จึง ได้ท้าแนวกันไฟบางส่วน ประกอบกับมี
ลมแรง จึงท้าให้ไม่สามารถควบคุมไฟได้ทั้งหมด โดยหน่วยจัดการต้นน้้าแม่หาดคอยเฝ้าระวังไฟ
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยน้้าดัง ๘ (ดอยสามหมื่น) ชุด ๑ ร่วมกับหน่วยเอื้องเงิน สายตรวจ
ส่ ว นกลาง ชุด ๑ ชุด ๓ รวมจ้ านวน ๑๙ นาย และหน่ว ยจั ดการต้น น้้าแม่ส ลาหลวง และชาวบ้านห้ ว ย
น้้าดัง เฝ้าระวังไฟและท้าแนวกันไฟ อยู่ในพื้นที่บริเวณดอยช้าง ซึ่งเป็นบริเวณที่ เกิดจุด Hotspot ๓ วัน
ติดต่อกัน โดยไฟลุกลามเป็นวงกว้างกว่า ๑๐๐ ไร่ และยังคงไหม้ต่อเนื่อง โดยลามมาตั้งแต่ ต. เมืองคอง
อ. เชียงดาว จนขณะนี้ถึงบ้านห้วยน้้าดัง ต. กื้ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ ไม่สามารถที่จะเข้าดับได้เพราะ
มีความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก ด้วยมีลมแรง ไฟโหมสูง และพื้นที่สูงชัน เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าประจ้าพื้นที่
เสี่ยงไฟข้ามแนวกันไฟตลอดคืน
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยน้้าดัง ๘ (ดอยสามหมื่น) ชุด ๒ จ้านวน ๑ นาย ร่วมกับต้ารวจ และ
ทหาร ปลัดอ้าเภอเวียงเเหง และ นปพ. เวียงแหง ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และชาวบ้านบ้านสามหมื่น รวม ๔๘ คน
เข้าตรวจสอบบริเวณบ้านดอยสามหมื่น ต. เมืองแหง อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ ปรากฏว่า ไม่สามารถเข้า
ดับไฟได้ ไฟไหม้เป็นบริเวณกว้าง ภูเขาสูงชัน ลมแรง ได้ท้าแนวกันไฟป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าพื้นที่ท้ากิน
และมีพื้น ที่เสีย หายประมาณ ๔๐ ไร่ เนื่องจากพื้นที่ห่ างไกลและสูงชัน ประกอบกับจ้านวนเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ เนื่องจากติดเข้าด้าเนินการจุดอื่น
จากรายงานด้านการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของหลายหน่วย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าไปดับไฟป่าได้
เนื่องจากเป็นเทือกเขาสูงชัน ประกอบกับกลางวันมีอากาศร้อนจัด เมื่อเกิดไฟป่าจะมีลมกรรโชกแรง ท้าให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สุ่มเสี่ยงที่จะถูกไฟป่าคลอกจนเสียชีวิต ท้าให้การดับไฟป่าไม่สามารถด้าเนินการได้
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงท้าให้เกิดหมอกควันไฟป่าปกคลุมไปทุกพื้นที่

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/484052)
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อบต. สารวจพายุฤดูร้อนถล่มบุรีรัมย์ คืนเดียว ๑๒ หมู่บ้าน บ้านพังกว่า ๑๘๐ หลัง ประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมานพ จูประโคน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกขมิ้น
อ. พลับพลาชัย จ. บุรีรัมย์ พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต. วินัย เกียรติก้าจร ปลัด อบต. โคกขมิ้น และเจ้าหน้าที่ อบต. ได้
ลงพื้นที่ส้ารวจสภาพบ้านเรือนประชาชน ที่ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มได้รับ ความเสียหาย โดยจากการส้ารวจพบว่า
มีพื้น ที่ได้ รั บ ผลกระทบจากพายุ พัดถล่ มในพื้ น ที่ ต. โคกขมิ้ น อ. พลั บพลาชัย วั นเดี ยว ๑๒ หมู่ บ้า น ได้แ ก่
บ้านตาแก หมู่ที่ ๒ บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ ๓ บ้านตาพระ หมู่ที่ ๕ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ บ้านล้าเดง หมู่ที่ ๗ บ้าน
หนองขอน หมู่ที่ ๘ บ้านพลับ หมู่ที่ ๙ บ้านโคกบัว หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ ๑๑ บ้านทะเมนชัย หมู่ที่ ๑๓
บ้านพงษ์ศิริ หมู่ที่ ๑๔ และบ้านหนองอุดม หมู่ที่ ๑๕ ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชน สิ่งปลูกสร้าง คอกสัตว์ และ
โรงเก็บ ฟาง ได้รั บ ความเสี ย หายรวมทั้งสิ้ น ๑๘๒ หลั ง และต้น ไม้ใหญ่หั กโค่น ทั บ บ้านเรือนราษฎรเสี ยหาย
แต่โชคดีไม่ มีผู้ ใดได้รับ บาดเจ็บ และเสีย ชีวิต ในจ้านวนนี้มีบ้านเรือนราษฎรเสียหายทั้งหลังด้ว ย ส่งผลท้าให้
ประชาชนเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องอาศัยหลับนอนตามบ้านญาติ และบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงชั่วคราว หลัง
ส้ารวจความเสียหายเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกขมิ้นจะได้จัดงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซม
บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เพื่อให้เข้าไปอยู่อาศัยได้ชั่วคราว พร้อมจะเร่งน้าข้อมูลรายงาน
ไปยังอ้าเภอ และจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนให้คลายความเดือดร้อนดังกล่าว
นายมานพ กล่ าวว่า ทาง อบต. ได้จั ดส่ งเจ้ าหน้าที่ ร่วมกับ อปพร. เข้า ไปซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎร
ที่ได้รับความเสียหายให้สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ก่อน ส่วนค่าความเสียหายจริงยังอยู่ในระหว่างการส้ารวจ
รายงานให้ทางอ้าเภอ จังหวัด เพื่อขอความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งทาง อบต. จะได้
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนได้ ร ะมั ด ระวั ง พายุ ฤ ดู ร้ อ นที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และให้ ติ ด ตามการพยากรณ์ อากาศ
จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/1441589)
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