
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จ านวน 9 แห่ง ได้แก่
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม 
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน

- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดมหาสารคาม
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดสมุทรปราการ
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดชลบุรี
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม 
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดพังงา
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดกระบี่
- เขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดภูเก็ต



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

ราชบุรี : ต้นตอท าน  าเน่าเสียที่โพธาราม
(ข้อมูล : ช่อง ๗ เอชดีออนไลน์)

เลย : น  าป่าทะลักรอบ ๓
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

เชียงใหม่ : คุณภาพอากาศ “อ.เชียงดาว” อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(ข้อมูล : ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์)
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คุณภาพอากาศ “อ.เชียงดาว” อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่สื่อน าเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากแอปพลิเคชัน IQAir ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศทั่วโลก ระบุว่า ๑-๒ วันที่ผ่านมา อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม่ มีค่า US.AQI อยู่ในระดับสีแดง ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพนั้น ทางกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
ได้ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ ทั้งจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ . และจากเว็บไซต์ของ
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของเครื่อง
ตรวจวัดจากหลายองค์กร รวมถึงเครื่องตรวจวัดโดยระบบเซนเซอร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ติดตั้ง
บริเวณ อ.เชียงดาว พบว่า ในพื้นที่ภาคเหนือมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศ (Thai AQI) อยู่
ในระดับสีฟ้า-สีเขียว คุณภาพอากาศดีมาก-ดี ทั้งนี้ ข้อมูลจากแอปพลิเคชัน IQAir ที่พบคุณภาพอากาศ
อยู่ในระดับสีแดง อาจเกิดจากความบกพร่องของเครื่องมือ หรือปัจจัย หรือกิจกรรมของพื้นที่ในขณะนั้น 
ซึ่ง คพ. จะน าหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ไปติดตั้งเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่ อ.เชียงดาว เพื่อ
ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และรายงานสู่สาธารณะต่อไป ส าหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล คุณภาพ
อากาศมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากมีสภาพอากาศนิ่ง ลมอ่อน ท าให้การกระจายตัวของฝุ่นละอองอยู่ใน
ระดับต่ า จึงเกิดการสะสมในบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้นในอีก ๒-๓ 
วันนี้ ซึ่งประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศ ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ
แอปพลิเคชัน Air4Thai

ที่มา : ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/308878)
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น  าป่าทะลกัรอบ ๓

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.เลย ได้เกิดฝนตกหนักตลอดคืน ท าให้ในหลาย
อ าเภอได้เกิดน้ าป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เกิดดินสไลด์ไหลลงมาปิดเส้นทาง ร่วมทั้งต้นไม้
ใหญ่ล้มปิดเส้นทางในหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านสูบ ต.น้ าสวย อ.เมือง จ.เลย น้ าป่าได้ไหลทะลัก
เข้าท่วมบ้านกว่า ๔๐-๕๐ หลังคา ประชาชนต้องพากันเร่งขนของไว้บนที่สูง โดยบ้านเรือนบางหลัง
น้ าทะลักเข้าไปในบ้าน ระดับน้ าสูงประมาณ ๖๐ เซนติเมตร มวลน้ ามาจาก ๒ ช่องทาง คือ จาก
ล าน้ าลายและล าน้ าที่มาจาก อ.เชียงคาน ด้านบ้านท่าวังผา มวลน้ าได้ไหลลงมาจบกันที่ฝายวังปลา
ท าให้น้ าได้ล้นฝาย และไหลเข้าหมู่บ้านใน ๔ หมู่บ้าน ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอ าเภอเมือง 
พร้อมด้วยส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือน
ประชาชนถูกน้ าป่าไหลเข้าท่วมภายในบ้าน ส าหรับการแก้ปัญหาระยะยาวจะมี ๒ ส่วน คือ (๑) ทาง
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง ได้ส ารวจออกแบบแนวทางการป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่ ต.น้ าสวย ซึ่ง
ในเรื่องนี้ทางจังหวัดจะได้เร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วน (๒) ในฝายวังปลา ที่เคยเกิดฝายพังหรือช ารุด
ในช่วงน้ าท่วมใหญ่ ขณะนี้ได้มีการแก้ปัญหาชั่วคราว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า อาจมีความเสี่ยง
เกิดขึ้นอีกได้ ในเรื่องนี้ กรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณแก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ท าให้
สามารถแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไป

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/255471)
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ต้นตอท าน  าเน่าเสียที่โพธาราม

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีชาวบ้านใน ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
ได้ร้องเรียนว่า มีน้ าเน่าเสียผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ส่งกลิ่นเหม็น ไหลเข้าไปในบ่อกักเก็บน้ าของชาวบ้าน และ
บ่อเลี้ยงปลา สร้างความเดือดร้อนเสียหาย ล่าสุด นางสุดสายสวาท ชาญปรีชา ปลัด อบต .ธรรมเสน พร้อม
ด้วย นายสมศักดิ์ พลายมาต ผู้อ านวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ 
ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เขาดิน และชาวบ้านผู้เสียหายได้ไปตรวจสอบ ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ก าลัง
ตรวจสอบอยู่นั้นมีรถพ่วง ๑๘ ล้อ บรรทุกถังน้ าขนาดใหญ่ขับเข้ามา ต ารวจจึงเรียกตรวจสอบ คนขับรถ
ได้รับสารภาพว่า บรรทุกน้ ากากส่าจากโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ในเขตติดต่อระหว่าง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ติดกับ 
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ก่อนน ามาทิ้งในจุดดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหากระท าความผิด พ.ร.บ. โรงงาน 
ที่น ากากอุตสาหกรรมมาทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต และบุกรุกเข้าที่ดินผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เบื้องต้น 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๘ ได้เก็บตัวอย่างน้ าน าไปตรวจสอบ และไม่แนะน าให้ชาวบ้านน าน้ าไปใช้ 
เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ พร้อมกับประสานไปยังบริษัทที่ลักลอบน าน้ าเสียมาทิ้ง เพื่อให้มา
แก้ไขปัญหา และจะต้องด าเนินคดีตามกฎหมายด้วย เพราะถือว่าสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

ที่มา : ข่าว ๗ เอชดีออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/203514)


