
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑   ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สเีขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ : นิด้าโพลล์เผยประชาชนส่วนมากเห็นด้วย “งดใช้ถุงพลาสติก”
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

บุรีรัมย์ : บุรีรัมย์แล้งจัด สระน  ากลางหมู่บ้านแห้งขอด ต้องซื อน  ากินนานกวา่เดือนแล้ว
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

เพชรบูรณ์ : ค่าฝุ่น PM๒.๕ ที่เพชรบูรณ์พุ่งปร๊ีดเกินมาตรฐาน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

บุรีรัมย์แล้งจัด สระน  ากลางหมู่บ้านแห้งขอด ต้องซื อน  ากินนานกว่าเดือนแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้าน ๔ หมู่บ้านใน ต. เสม็ด อ. เมืองบุรีรัมย์ 
คือ บ้านหัววัว บ้านหนองขาย่าง บ้านสนวน และบ้านส้าโรง ก้าลังประสบภัยแล้งอย่างหนัก น้้าในหนองมะค่า
ซึ่งเป็นสระกลางหมู่บ้าน ที่เนื้อที่กว่า ๑๐๐ ไร่ ที่ใช้เป็นน้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปาหล่อเลี้ยงทั้ง ๔ หมู่บ้าน 
มีสภาพแห้งขอดจนมองเห็นผืนดินแตกระแหง ส่วนบ่อบาดาลซึ่งเป็นน้้าใต้ดินที่ขุดเจาะไว้ผลิตน้้าประปาส้ารอง
ก็ไม่เพียงพอ ต้องเปิด - ปิดเป็นเวลา ท้าให้ชาวบ้านทั้ง ๔ หมู่บ้าน จ้านวนกว่า ๙๐๐ ครัวเรือน ต้องซื้อน้้า
จากรถเร่และน้้าถังจากร้านค้า สัปดาห์ละ ๒๕๐ – ๓๐๐ บาท เพ่ือน้ามาอุปโภคบริโภคมานานกว่า ๑ เดือน
แล้ว

นายเทิดพงศ์ ไทยอุดม ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จ. บุรีรัมย์ประสบปัญหา
ภัยแล้งค่อนข้างหนักต่อเนื่องมา ๒ ปีแล้ว เนื่องจากฝนตกน้อยและทิ้งช่วง ซึ่งหลายหน่วยงานพยายามหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่วนกรณีที่ชาวบ้านใน ต. เสม็ด ออกมาร้องขอความช่วยเหลือ 
เนื่องจากสระน้้าแหล่งน้้าดิบผลิตประปาแห้งขอดนั้น ชลประทานจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้า
น้้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ส่วนในระยะยาวได้น้าเรื่องเสนอไปยังกรมชลประทานแล้ว 
ซึ่งทราบว่ามีแผนจะท้าโครงการขุดลอกแก้มลิงส้าหรับกักเก็บน้้าในพื้นที่ ต. เสม็ด ไว้ ๒ จุด เป็นงบของ
กรมชลประทาน ๑๐ ล้านบาท และงบประมาณของจังหวัดอีก ๘ ล้านบาท คาดว่าจะสามารถด้าเนินการได้
ประมาณช่วงเดือน ก.พ. ทีจ่ะถึงนี้ เชื่อว่าหากด้าเนินการขุดลอกแก้มลิงแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง
ของพ้ืนที่ ต. เสม็ด ในระยะยาวได้

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.nest/viewtna/๕e๑aa๖c๐e๓f๘e๔๐af๕๔๑๒๓๕๘)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

นิด้าโพลล์เผยประชาชนส่วนมากเหน็ดว้ย “งดใช้ถุงพลาสติก”

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “นิด้าโพลล์” เปิดเผยผลส้ารวจเรื่อง “งดใช้
ถุงพลาสติก” จากประชาชน ๑,๒๖๒ ตัวอย่าง เกี่ยวกับการที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง
งดใช้ถุงพลาสติก ร้อยละ ๕๗.๖๙ เห็นด้วยมาก เพราะเป็นการช่วยลดขยะในประเทศ ลดโลกร้อน และท้า
ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ แต่ไม่ควรน้าระบบการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การซื้อขายถุงพลาสติก 
ทางห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ควรมีบริการถุงแบบอ่ืนทดแทนให้กับลูกค้า ร้อยละ ๒๓.๒๑ ระบุว่า 
ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดจ้านวนขยะที่ย่อยสลายยาก ลดโลกร้อน แต่ควร
ค่อย ๆ ลดการใช้ถุงพลาสติกลง เนื่องจากสินค้าบางประเภทยังมีความจ้าเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกอยู่ 
ร้อยละ ๙.๗๕ ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะรัฐบาลออกมาตรการเร็วเกินไป ยังปรับตัวไม่ได้ เนื่องจาก
ยังมีความเคยชินกับการใช้ถุงพลาสติกในการใส่สินค้า และค่อนข้างมีความล้าบาก ในการถือสินค้าจ้านวน
มาก ร้อยละ ๘.๗๒ ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะเป็นการเพ่ิมภาระ ท้าให้เกิดความเดือดร้อน เนื่องจาก
บางครั้งที่ซื้อสินค้าแบบไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ เลยไม่ได้เตรียมถุงไป ท้าให้ค่อนข้างล้าบากในการถือสินค้ากลับ 
ขณะที่บางส่วนระบุว่า ยังมีสินค้าบางประเภทยังมีความจ้าเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกอยู่ และร้อยละ 
๐.๖๓ ระบวุ่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส้าหรับการเตรียมตัวของประชาชนเมื่อต้องไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง
ที่งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๙.๓๒ ระบุว่า น้าถุงผ้า ถุงชนิดอ่ืน ๆ หรือ
กระเป๋าไปเองเพ่ือใส่ของ รองลงมา ร้อยละ ๑๘.๓๘ ระบุว่า ถือเองด้วยมือเปล่า ร้อยละ ๑๑.๒๕ ระบุว่า 
ไปซื้อของน้อยลงเพราะล้าบากในการขนของกลับบ้าน ร้อยละ ๔.๘๓ ระบุว่า ซื้อถุงพลาสติก/ถุงอ่ืน ๆ 
ที่ห้ างสรรพสินค้า /ร้ านสะดวกซื้อ เ พ่ือใส่ของ ร้อยละ ๒.๗๗ ระบุว่า  ใช้ถุ งผ้า  หรือถุ ง อ่ืน ๆ 
ทีห่้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อให้ยืม ร้อยละ ๑.๘๒ ระบวุ่า ใช้ถุงพลาสติกมือสองที่ห้างสรรพสินค้า/ร้าน
สะดวกซื้อแจก ร้อยละ ๐.๗๑ ระบอุื่น ๆ ได้แก่ ไม่ซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ แต่เลือกซื้อของ
จากร้านที่มีถุงให้ และร้อยละ ๐.๑๖ ระบวุ่า ไม่ตอบ/ไมส่นใจ

(มีต่อ)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

นิด้าโพลลเ์ผยประชาชนส่วนมากเหน็ดว้ย “งดใช้ถุงพลาสติก” (ต่อ)

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้ถุงประเภทอ่ืนแทนถุงพลาสติกเพ่ือเป็นการ
บริการลูกค้า ของห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ที่งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว พบว่า ร้อยละ 
๖๔.๕๘ ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะควรมีถุงกระดาษหรือถุงผ้ามือสองทดแทนถุงพลาสติกมาบริการ
ให้ลูกค้าเพ่ือความสะดวก ในกรณีท่ีลูกค้าลืมเตรียมถุงมา ร้อยละ ๒๒.๑๑ ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ 
เป็นการอ้านวยความสะดวกให้เเก่ลูกค้าในกรณีที่ซื้อสินค้าจ้านวนมาก ๆ และทางห้างสรรพสินค้า /ร้าน
สะดวกซื้อ ไม่ควรน้าถุงมาขาย แต่ควรหามาทดแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ร้อยละ ๔.๔๔ ระบุว่า ไม่ค่อย
เห็นด้วย เพราะทางรัฐบาลได้ประกาศไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ประชาชนควรเตรียมตัวให้พร้อมในการน้าถุงผ้า
มาใช้แทนถุงพลาสติก ร้อยละ ๘.๒๔ ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะควรสร้างพฤติกรรมให้กับประชาชน
โดยฝึกให้เป็นนิสัย ไม่จ้าเป็นจะต้องมีถุงประเภทอ่ืนมาทดแทน ให้เตรียมถุงไปเองจากบ้าน เพ่ือเป็นการ
สร้างจิตส้านึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และร้อยละ ๐.๖๓ ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.nest/viewtna/๕e๑a๘๙๔๙e๓f๘e๔๐af๕๔๑๒๒b๘)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ค่าฝุ่น PM๒.๕ ที่เพชรบูรณ์พุ่งปรี๊ดเกินมาตรฐาน

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงาน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เผยแพร่เอกสาร
ข้อมูลรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จากเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM๒.๕ ภาพอากาศ ๒ แห่ง ได้แก่ ที่ 
อ. เมืองเพชรบูรณ์ และที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี อ. วิเชียรบุรี ปรากฏว่าที่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ ผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศตลอดช่วง ๕ วันที่ผ่านมา พบว่า คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ อ. เมืองเพชรบูรณ์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 
๑๒ ม.ค. ตรวจวัดค่า PM๒.๕ สูงถึง ๑๑๒.๖๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ อ. วิเชียรบุรี วันที่ ๑๒ ม.ค. 
ผลการตรวจวัดค่า PM๒.๕ พุ่งสูงถึง ๑๒๑.๖๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส้าหรับคุณภาพอากาศ
ค่ามาตรฐาน PM ๒.๕ ต้องไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า สาเหตุที่ท้าให้คุณภาพอากาศในพ้ืนที่ อ. วิเชียรบุรี และ อ. เมืองเพชรบูรณ์ 
พุ่งสูงขึ้นแบบพรวดพราดในครั้งนี้ มีปัจจัยหลักมาจากการเผาไร่ อ้อย ซึ่งไม่เพียงท้าให้หมอกควันฟุ้งกระจาย
เท่านั้น ยังท้าให้เกิดฝุ่นละออง โดยเฉพาะหิมะด้าลอยกระจายไปตามลม กระทั่งไปตกใส่บ้านเรือนราษฎร
และในเขตชุมชนต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน ขณะเดียวกันที่ผ่านมามีการร้องเรียนแจ้งให้ทางอ้าเภอ 
และ จ. เพชรบูรณ์ เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่นอกจากจะไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรแล้ว ปรากฏว่ายังมี
เกษตรกรผลัดเปลี่ยนกันเผาไร่อ้อยกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกวันอีกด้วย

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news/news_๕๗๓๒๐๔)


