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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

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

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่ : เชียงใหม่ “ฝุ่นพิษ” ยังวิกฤติ พ้ืนที่เกินค่ามาตรฐาน ๒๘ จุด
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

สงขลา : ชาวนาแต้วปลูกข้าวนาปี แล้งหนักวอนรัฐช่วย
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

นครราชสีมา : เมืองโคราชขาดน้ าอย่างหนัก บ่อบาดาลไม่มีน้ าให้สูบ 
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)
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เชียงใหม่ “ฝุ่นพิษ” ยังวิกฤติ พื้นที่เกินค่ามาตรฐาน ๒๘ จุด

เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลายพ้ืนที่ใน จ. เชียงใหม่ ยังคงมีหมอกควันสีขาวปกคลุม
อย่างหนาแน่น ส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพากันสวมใส่หน้ากากอนามัย ออกมาใช้ชีวิตประจ้าวัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยศูนย์อ้านวยการได้สั่งการแก้ไขปัญหา
ฝุ่นควัน จ. เชียงใหม่ ซึ่งมีรายงานจุดที่มีค่าฝุ่นควันสูงได้ลดลงเหลือเพียง ๒๘ จุด ทั้งนี้ จากการรายงาน
ของกรมควบคุมมลพิษพบว่า สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ วัดค่าฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในอากาศหรือ PM๒.๕ ได้ ๕๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ ต. ศรีภูมิ วัดได้ ๖๔ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเกินค่ามาตรฐาน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน

ขณะที่ อ. ดอยเต่า ได้เกิดไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้าง โดยในเบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
อ. ดอยเต่า ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยกันดับไฟป่าในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า เจ้าหน้าที่
ได้ท้าการดับไฟได้ทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งน้ารถน้้า
ออกฉีดพ่นละอองน้้าในอากาศ เพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้น ลดปริมาณฝุ่นและหมอกควันที่ สะสมอยู่ในอากาศ 
พร้อมทั้งฉีดล้างถนน เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของปัญหาหมอกควันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/๗๕๕๑๔๒)
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ชาวนาแต้วปลูกข้าวนาปี แล้งหนักวอนรัฐช่วย

เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาใน จ. สงขลา เจอสภาพภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้งช่วง 
หลายอ้าเภอ รวมทั้งใน อ. เมืองสงขลา เช่นพ้ืนที่ท้านาบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๐ ต. เกาะแต้ว 
อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา ซึ่งชาวนาใน ต. เกาะแต้ว ปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองทั้งหมด ประมาณกว่า ๓๐๐ ไร่ 
และท่ีประสบปัญหาภัยแล้งมีประมาณ ๑๐๐ ไร่

ล่าสุด นายมะโน หะยะมิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ และนางสาวศิริลักษณ์ ธรรมโชโต 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเมืองสงขลา ลง พ้ืนที่ ไปพบกับ
นายวิรัช ไหรเจริญ ประธานกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ต้าบลเกาะแต้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวนาที่ประสบปัญหาภัย
แล้งนาข้าว ๒๐ ไร่ไม่ออกรวง เพราะเจอภัยแล้งมา ๒ เดือน จนดินในนาข้าวแตกระแหง พื้นที่นาข้าวบริเวณนี้
กว่า ๓๐๐ ไร่ท้านาปี ชาวนาต้องรอน้้าฝนจากธรรมชาติอย่างเดียว เพราะไม่มีแหล่งน้้าธรรมชาติ

นายมะโน หะยะมิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช้านาญการ กล่าวว่า พ้ืนที่ท้านาบริเวณนี้ เป็นพ้ืนที่
หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑๐ ต. เกาะแต้ว อ. เมือง จ. สงขลา ซึ่งชาวนาใน ต. เกาะแต้ว ปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง
ทั้งหมด ประมาณกว่า ๓๐๐ ไร่ และที่ประสบปัญหาภัยแล้งประมาณ ๑๐๐ ไร่ บริเวณตรงนี้ ทางส้านักงาน
เกษตรอ้าเภอเมืองสงขลา ก็ได้เข้ามาติดตามตรวจสอบดูอยู่ บริเวณแหล่งน้้าที่จะสูบเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวนามีไม่เพียงพอ ทางด้านนายวิรัช ไหรเจริญ ประธานกลุ่มนาข้าวอินทรีย์ต้าบลเกาะแต้ว กล่าวว่า พ้ืนที่นา
ที่ขาดน้้าปีนี้ไม่ได้ผลผลิตแน่นอน เพราะขาดน้้ามา ๒ เดือนแล้ว ดินแตกระแหง บางส่วนเริ่มออกรวง 
แต่อาจจะไม่รอดเช่นกัน

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_๕๘๙๑๕๔)
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เมืองโคราชขาดน้ าอย่างหนัก บ่อบาดาลไม่มีน้ าให้สูบ

เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ จ.นครราชสีมา ยังคงรุนแรงและ
ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ ต. สุรนารี อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต้าบลสุรนารี ได้น้ารถบรรทุกน้้าขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร จ้านวน ๓ 
คัน วิ่งแจกจ่ายน้้าให้กับประชาชนในหมู่บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ ๗ ต. สุรนารี อ. เมืองนครราชสีมา 
จ. นครราชสีมา ตลอดทุกวัน ภายหลังจากที่ประชาชนในหมู่บ้านดังกล่าว ประมาณ ๒๘๐ หลังคาเรือน 
ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ไม่มีน้้าส้าหรับใช้อุปโภคบริโภคมานานกว่า ๒ เดือนแล้ว เนื่องจากสระน้้าของ
หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นท่ีประมาณ ๑๑ ไร่ น้้าแห้งขอด จนไม่สามารถสูบน้้าข้ึนไปเก็บไว้ในถังเก็บน้้าส้าหรับท้าประปา
หมู่บ้านได้ แม้ว่าจะมีการน้าเงินกองทุนหมู่บ้าน จ้านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จ้างรถแบคโฮมาท้าการขุดสระน้้า
แล้วก็ตาม แต่ปรากฏว่า พบน้้าใต้ดินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นางสมนึก แพปรุ อายุ ๕๖ ปี ผู้ใหญ่บ้านโกรกเดือดหน้า เปิดเผยว่า โดยปกติแล้วในช่วงหน้าแล้ง
ที่หมู่บ้านแห่งนี้ จะใช้น้้าจาก ๒ ส่วน คือ น้้าบาดาล และน้้าจากสระน้้าของหมู่บ้าน แต่มาปีนี้ น้้าในสระน้้า
แห้งขอด ตั้งแต่ช่วง ๒ เดือนที่ผ่านมา จึงไม่สามารถสูบน้้ามาท้าประปาหมู่บ้านได้อีก ขณะที่บ่อบาดาลซึ่งมีอยู่
ทั้งหมด ๘ บ่อ ขณะนี้ใช้ได้เพียง ๓ บ่อเท่านั้น ซึ่งมีปริมาณน้้าให้สูบขึ้นมาใช้ได้เพียงเล็กน้อย ส่วนที่เหลืออีก 
๕ บ่อไม่มีน้้าใต้ดินให้สูบเลย ดังนั้น ชาวบ้านจึงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

นายสมยศ รัตนปริยานุช นายกเทศมนตรีต้าบลสุรนารี กล่าวว่า แม้ว่าจะอยู่ติดกับเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา แต่ก็ไม่ได้ใช้น้้าประปาจากเทศบาลนครนครราชสีมา หรือใช้น้้าประปาจากการประปา
ส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด โดยทั้งหมดใช้น้้าจากบ่อบาดาล ซึ่งทุกหมู่บ้านจะมีบ่อบาดาลของตนเองประมาณ 
๖ - ๘ บ่อ แต่ปีนี้ภัยแล้งมาเร็วและรุนแรงกว่าทุกปี จึงท้าให้เริ่มมีปัญหาน้้าใต้ดินแห้ง บ่อบาดาลหลายบ่อไม่มี
น้้าให้สูบ ซึ่งทางเทศบาลต้าบลสุรนารี จึงได้น้ารถบรรทุกน้้าขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร จ้านวน ๓ คัน สูบน้้า
จากพ้ืนที่ใกล้เคียง น้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราวก่อน

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_๕๘๙๐๔๔)


