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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๔ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : วอนรัฐเข้มโรงงานปล่อยควัน ตรวจควันด ารถ แก้ฝุ่น PM๒.๕
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

บุรีรัมย์ : บุรีรัมย์อ่วม ลาม ๘ อ าเภอ ประกาศภัยพิบัติแล้ง ๓ หมื่นครัวเรือนเดือดร้อน
(ข้อมูล : แนวหน้า)

พิจิตร : พิจิตรฉลองตรุษจีน พายุฤดูร้อนถล่ม ๖๘ หลัง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

กระบี่ : "ฉลามวาฬ" โผล่ฉลองตรุษจีนกลางทะเลกระบี่
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

บุรีรัมย์อ่วม ลาม ๘ อ าเภอ ประกาศภัยพิบัติแล้ง ๓ หมื่นครัวเรือนเดือดร้อน

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่ จ. บุรีรัมย์ ยังขยายวงกว้าง
อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยแล้งกรณีฉุกเฉิน เพ่ิมอีก ๒ อ้าเภอ
คือ อ. เมืองบุรีรัมย์ และเฉลิมพระเกียรติ จากที่ก่อนหน้านี้ประกาศไปแล้ว ๖ อ้าเภอ คือ อ. พลับพลาชัย
ประโคนชัย โนนดินแดง ละหานทราย หนองหงส์ และนางรอง รวมขณะนี้ได้ประกาศไปแล้ว ๘ อ้าเภอ มีพ้ืนที่
ได้รับผลกระทบ ๔๗ ต้าบล ๔๘๘ หมู่บ้าน ราษฎรเดือดร้อนกว่า ๓๑,๐๐๐ ครัวเรือน นาข้าวเสียหาย
กว่า ๓๕,๐๐๐ ไร่ หลังประกาศเขตให้การช่วยเหลือ หลายหน่วยงานได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ทั้งน้าน้้าสะอาดไปแจกชาวบ้าน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า ๔ ล้านลิตร พร้อม
ระดมเครื่องสูบน้้าเข้าไปสูบผันน้้าเติมสระกลางหมู่บ้าน เพื่อใช้ผลิตประปาหมู่บ้านแล้วกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ ลิตร
พร้อมเป่าล้างบ่อบาดาลที่อุดตันใน ๕ อ้าเภอ ๑๘๐ หมู่บ้าน รวม ๒๓๖ บ่อ เพ่ือให้ใช้การได้มีประสิทธิภาพ

นายสัญญ์ธวัชร์ ริ้วเหลือง หัวหน้าส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เผยว่า 
ขณะนี้จังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งระดับจังหวัด และทั้ง ๒๓ อ้าเภอ เพื่อติดตามสถานการณ์ภัย
แล้ง และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วน พร้อมวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวไปด้วย

ที่มา : แนวหน้า
(https://www.naewna.com/local/๔๖๘๕๑๙)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

วอนรัฐเข้มโรงงานปล่อยควัน ตรวจควันด ารถ แก้ฝุ่น PM๒.๕

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ได้ส้ารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “วิกฤตการณ์ฝุ่นเกินค่า...ต้องฝ่าไปด้วยกัน” โดยเก็บข้อมูลกับ
ประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จ้านวน ๑,๑๘๐ คน พบว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM๒.๕ เกินค่า
มาตรฐานในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ โดยประชาชนร้อยละ ๓๓.๕ ระบุว่า ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ โดย
ร้อยละ ๓๓.๓ระบุว่า มีอาการไอ จาม มีน้้ามูก รองลงมาร้อยละ ๓๒.๔ ระบุว่า มีอาการหายใจไม่สะดวก 
หายใจได้ไมเ่ต็มปอด และร้อยละ ๑๘.๒ ระบุว่า มอีาการแสบตา ตาอักเสบ ตาแดง

ส้าหรับวิธีป้องกัน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๑.๕ เลือกวิธีป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากาก
อนามัยที่สามารถป้องกันฝุ่น PM๒.๕ ได้ รองลงมาร้อยละ ๓๐.๓ ระบุว่า เลี่ยงเดินทางที่มีจราจรคับคั่ง
ไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่จ้าเป็น และร้อยละ ๑๒.๖ ระบุว่า งดกิจกรรมหรือการออกก้าลังกายในที่โล่งแจ้ง

ส่วนความเห็นที่มีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ควรมีมาตรการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ฝุ่น PM๒.๕ ในช่วง
เร่งด่วนนี้อย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ ๕๗.๖ ระบุว่า ควรงดปล่อยควันจากโรงงาน การเผา รถควันด้าในช่วงนี้
อย่างจริงจัง รองลงมาร้อยละ ๕๔.๑ ระบุว่า ควรแจกอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและกระจาย
ทุกพ้ืนที่ และร้อยละ ๕๓.๖ ระบุว่า ควรตั้งหน่วยเฉพาะกิจมาบริหารจัดการแก้ปัญหาฝุ่นอย่างเร่งด่วน
และมีอ้านาจสั่งการจริงจัง  

ส้าหรับความเชื่อมั่นต่อมาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM๒.๕ ของรัฐบาลว่าจะช่วยแก้ปัญหาฝุ่นในระยะ
๒ - ๓ เดือนนี้ได้ พบว่า มาตรการที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๙.๗ เชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาฝุ่น
PM๒.๕ ในช่วงนี้ได้ คือ สร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง รองลงมาร้อย
ละ ๖๐.๒ คือ มาตรการสนับสนุนการจัดโครงการเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่องส้าหรับรถยนต์ดีเซล ที่มีอายุเกิน ๕ ปี 
เพ่ือช่วยลดฝุ่นละอองและร้อยละ ๕๕.๘ คือ มาตรการตรวจสอบโรงงานที่ท้าให้เกิดฝุ่นละออง หากเกินมาตรฐานให้
สั่งปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งหยุดกิจการ

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtnanews/๕e๒bc๖๖ce๓f๘e๔๐af๓๔๑๒๙๖๓)
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พิจิตรฉลองตรุษจีน พายุฤดูร้อนถล่ม ๖๘ หลัง

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน ได้เกิดพายุ
ฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนราษฎรในเขต อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร ส่งผลให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
เนื่องจากที่อยู่อาศัยถูกลมพายุพัดพัง พอรุ่งเช้า นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอ้าเภอโพธิ์ประทับช้าง ได้สั่งการ
ให้ นายณรงค์ชัย บุตตวงค์ ปลัดอาวุโส อ. โพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับผู้น้าหมู่บ้านของต้าบลไผ่ท่าโพ ลงพ้ืนที่
เร่งส้ารวจความเสียหาย โดยพบว่า ความเสียหายเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ๗ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ ๓ ๕ ๗ ๘ ๙ และ ๑๐ 
ของ ต. ไผ่ท่าโพ อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร โดยความแรงของลมพายุที่เกิดขึ้น เป็นลักษณะของลมพายุหมุน
มาในช่วงกลางดึก ท้าให้มีฝนตกและลมพายุพัดอย่างรุนแรง ส่งผลให้หลังคาเรือนบ้านประชาชนในพ้ืนที่
ดังกล่าวเสียหายจ้านวนกว่า ๖๘ หลังคาเรือน และเสียหายแบบไม่สามารถอาศัยอยู่ได้กว่า ๑๐ หลังคาเรือน 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหลังคาบ้านที่ถูกลมพัด รวมถึงบ้านบางหลัง ฝาบ้านได้ถูกลมพัดหายไปทั้งแถบ ลมได้พัดอาคาร
บ้านเรือนลงมากองราบอยู่กับพื้น 

ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าในรอบ ๕๐ ปีที่ผ่านมา ก็เพ่ิงเคยเจอกับเหตุการณ์พายุที่รุนแรงเช่นนี้ ทุกคน
ในครอบครัวต่างตกใจมาก เพราะในช่วงที่มีฝนตกและลมพายุ พัด ต้นไม้ได้หักโค่นไปโดนสายไฟ ท้าให้ไฟดับ 
จึงท้าให้บรรยากาศน่าสะพรึงกลัว ท้าเอาอกสั่นขวัญแขวน ได้แต่ภาวนาขอให้ทุกคนปลอดภัยและให้ถึงรุ่ง เช้า
เร็ว ๆ เพ่ือที่ทางราชการจะได้เข้ามาช่วยเหลือ

ล่าสุด  ความเดือดร้อนดั งกล่ าว  นายสิ ริ รั ฐ  ชุม อุปการ ผวจ .  พิจิตร ได้ รับทราบเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นแล้ว และได้สั่งการให้ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร และฝ่ายปกครองเร่ง
ส้ารวจความเสียหาย และได้สั่งการให้กาชาดพิจิตร เตรียมลงพ้ืนที่เข้าช่วยเหลือด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ 
ยังมีรายงานว่า ทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๓๖ ก้าลังยกก้าลังพลเพื่อที่จะมาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่
เสียหายจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้แล้วเช่นกัน

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_๕๘๓๙๑๙)
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"ฉลามวาฬ“  โผล่ฉลองตรุษจีนกลางทะเลกระบี่

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักท่องเที่ยวสุดประทับใจของขวัญวันตรุษจีน "ฉลามวาฬ" 
ตัวใหญ่ยาวเกือบเท่าล้าเรือ ว่ายน้้าโชว์กลางทะเลกระบี่ เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี

กรณีที่มีการแชร์ความประทับใจในโซเชียล เป็นคลิปภาพฉลามวาฬ ล้าตัวยาวกว่า ๕ เมตร แหวกว่าย
อยู่กลางทะเลใกล้กับเกาะหมา เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี อ. เมือง จ. กระบี่ ต่อมา
ทราบว่า เจ้าคลิปคือ นายทรงยศ สิทธิชัย เจ้าของเรือน้องอันดา เป็นเรือหัวโทงบริการน้าเที่ยวแบบเหมาล้า 
สามารถรับคนได้ล้าละไม่เกิน ๗ คน

นายทรงยศ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ (๒๕ ม.ค.) ขณะพานักท่องเที่ยวประมาณ ๓ - ๔ คน ออกจาก
เกาะพีพี ระหว่างทางใกล้กับเกาะหมา ได้พบกับ ฉลามวาฬตัวใหญ่ ล้าตัวยาวเกือบเท่าล้าเรือ คาดว่าน้้าหนัก
ไม่ต่้ากว่า ๑๐ ตัน และไม่ค่อยตื่นกลัวกับคน สร้างความตื่นเต้นแก่นักท่องเที่ยวอย่างมาก ตนจึงถ่ายคลิป ไว้ 
เพราะถือว่าฉลามวาฬเป็นสัตว์หายากและเสี่ยงสูญพันธุ์ จึงควรอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่ท้องทะเล

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/๕e๒c๑a๕๖e๓f๘e๔๐af๑๔๑๒๒cf)


