
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๓ มกราคม 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

ล าปาง : จ. ล าปาง ผนึกก าลังทุกหน่วยเดินหนา้ควบคุมแก้ไขปัญหาไฟป่า 
และหมอกควันอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

กระบี่ : นักประดาน  าชมรมวิทยุสมัครเล่น เกาะพีพี จ. กระบี่ 
เผยภาพความสวยงามใต้น  า (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

กทม. : ทส. รับมีแนวคิดซื อเคร่ืองฟอกอากาศติดใจกลางเมือง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. รับมีแนวคิดซื อเครื่องฟอกอากาศติดใจกลางเมือง

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวถึงการแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM๒.๕ ว่า มาตรการให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครหยุดเรียนจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น แต่สาเหตุของการเกิดฝุ่นร้อยละ ๗๐ เกิดจากปัญหาจราจร
บนท้องถนน ซึ่งมาตรการของกรุงเทพมหานครสามารถลดการจราจรได้ อย่างไรก็ตาม การปิด
โรงเรียนท้าให้กระทบกับการเรียน จึงเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลไม่พึงประสงค์ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (๒๓ ม.ค.) จะ
ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน โดยจะมีการออกมาตรการเพ่ือลดปริมาณรถบนท้องถนน เพ่ือเป็นมาตรฐานในทุกปี พร้อม
ยืนยันว่า มีการติดตามค่าฝุ่น PM๒.๕ อยู่ตลอดเวลา และขอให้ประชาชนดูตัวเลขที่ถูกต้องบน
แอปพลิเคชัน 

ประเทศไทยมีข้อจ้ากัดในการขึ้นภาษีรถที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี จึงท้าได้เพียงจ้ากัด
การเข้าออกของรถเท่านั้น แต่ไม่ว่ามาตรการใดก็จะเป็นมาตรการระยะสั้น ๒ – ๓ เดือน และจะมีการ
ผ่อนปรนในช่วง เดือน ก.พ. ส่วนความเป็นไปได้ที่จะมีการซื้อเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ 
และติดตั้งใจกลางเมือง และในจุดต่าง ๆ ของ กทม. อย่างประเทศจีนนั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทาง
ที่รัฐบาลจะน้าไปพิจารณา แต่ก็อาจจะถูกติง เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่อีกหนึ่งสิ่งที่
อยากเห็นคือ การสร้างพ้ืนที่สีเขียวใน กทม. อยากให้ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้นก็จะช่วย
แก้ปัญหาฝุ่นละอองได้

(ต่อ)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. รับมีแนวคิดซื อเครื่องฟอกอากาศติดใจกลางเมือง (ต่อ)

พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพ้ืนที่ตรวจ เยี่ยม
การให้บริการของหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ เพ่ือดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ มแีนวโน้มเกินค่ามาตรฐาน และอาจส่งผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิตและ
สุขภาพของประชาชน รวมทั้งวิธีป้องกันและดูแลตนเอง เมื่อเกิดสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง
เกินมาตรฐานแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ 
และผู้มีโรคประจ้าตัว รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และ
หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส้าหรับการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้
ศูนย์บริการสาธารณสุขจัดเตรียมเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน โดยในพ้ืนที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ใน
ระดับไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนัก โดยให้
ความรู้ในการป้องกัน และดูแลตนเองจากภัยหรืออันตรายที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ และเด็กนักเรียนส้าหรับในพ้ืนที่ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานระหว่าง ๕๐ – ๗๕
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเฝ้าระวังแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ส่วนในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน อยู่ในระดับ ๗๖ – ๑๐๐ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ติดต่อกัน ๓ วัน ให้บุคลากรของศูนย์บริการสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข 
ออกหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่ และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ รวมถึงติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้แจกหน้ากากอนามัยให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ทั้ง ๔๓๗ แห่งครบเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยส้าหรับแจกให้ ประชาชน
ที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง ๖๘ แห่ง และ ๕๐ ส้านักงานเขต พร้อมมอบหมาย
ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่น้าหน้ากากอนามัยแจกประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ 
แหล่งชุมชน โรงเรียน สถานีรถไฟฟ้า และสถานรีถไฟ

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/social/news_๕๘๑๒๕๕/)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

นักประดาน  าชมรมวิทยุสมคัรเล่น เกาะพีพี จ. กระบี่ เผยภาพความสวยงามใต้น  า

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมนักประดาน้้าของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น 
เกาะพีพี จ. กระบี่  ด้าน้้าส้ารวจแนวปะการังใต้น้้าและสัตว์ใต้ทะเล ที่บริ เวณอ่าวโละซามะ 
ซึ่งอยู่ด้านหลังอ่าวมาหยา เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี จ. กระบี่ ช่วงสัปดาห์
ที่ผ่านมา เผยให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ท้องทะเล เหมาะส้าหรับนักท่องเที่ยว
ที่ชื่นชอบการด้าน้้าดูปะการัง และสัตว์ใต้ทะเล ซึ่งใต้ทะเลอ่าวโล๊ะซามะ มีปะการังนานาชนิด 
เช่น ปะการังก้อน ปะการังแผ่น ปะการังถ้วย รวมทั้งปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยตามแนวปะการัง 
เช่น ปลาการ์ตูน ปลานกแก้ว ถัดจากแนวปะการังน้้าตื้น เป็นจุดด้าน้้าลึกประมาณ ๑๐ เมตร 
มีปะการังอ่อน ดอกไม้ทะเล และแส้ทะเลจ้านวนมากที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ สามารถด้าน้้า
ชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลกันอย่างเต็มอ่ิม ซึ่งยังคงเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

นายจีรศักดิ์ พุทธวรรณ ประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเกาะพีพีและนักประดาน้้า เปิดเผยว่า 
จากการด้าน้้าส้ารวจแนวปะการังใต้ทะเล บริเวณอ่าวโล๊ะซามะ ซึ่งเป็นอ่าวที่ อยู่ด้านหลังอ่าวมาหยา 
พบว่า ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก สามารถด้าน้้าดูปะการังทั้งน้้าตื้นและน้้าลึก 
หากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี มีการสร้างสะพานที่อ่าวละซามะหลังเปิดอ่าว
มาหยานั้น ทางผู้ประกอบการบนเกาะพีพี เช่น ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเกาะพีพี ชมรมผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวเกาะพีพี และกลุ่มพิทักษ์พีพีไม่เห็นด้วย การท้าสะพานเข้าพ้ืนที่อ่าวมาหยาทางฝั่งอ่าวโล๊ะซามะ
จะส่งผลกระทบต่อแนวปะการังน้้าตื้นบริเวณดังกล่าว เนื่องจากจะมีเรือมาจอดจ้านวนมาก จึงขอ
เสนอให้ทางอุทยานฯ ท้าทางเข้าที่อ่าวมาหยาแทน โดยการสร้างโป๊ะลอย (Jetly) และก้าหนด
มาตรการท่องเที่ยวควบคู่กับอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/๑๒๘๐๘๓)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200122/43b3be9ebdf5ee55725ec20aaf436545ee1b5d523144858a659ff65a0b9660a1.JPG?itok=UM4s9DHo
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จ. ล าปาง ผนึกก าลังทุกหนว่ยเดินหนา้ควบคุมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า 
และหมอกควัน จ. ล้าปาง รายงานสถานการณ์ผลการด้าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน จ. ล้าปาง ประจ้าวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓ โดยคุณภาพอากาศประจ้า ณ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่
สถานี อุตุนิยมวิทยา จ . ล้าปาง พบ PM๒ .๕ เท่ากับ ๘๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สถานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสบป้าด พบ PM๒.๕ เท่ากับ ๖๒ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สถานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าสี พบ PM๒.๕ เท่ากับ ๗๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสถานี
การประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ พบ PM๒.๕ เท่ากับ ๖๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพ
อากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/news/detail/TCATG200122112601270)

https://dc.prd.go.th/uploads/image/2563/1/22/75049f46cbf266f7a18a86b74978d2d6.jpg

