
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ล าปาง : สภาพอากาศยังคงมีอิทธิพลส่งผลให้กลุ่มฝุ่นควันปกคลุมล าปาง 
และจากภาคเหนือทอดยาวลงไปถึงภาคกลาง (ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

นครศรีธรรมราช : พบซากโลมาปากขวดเกยหาดหัวไทร
คาดติดเคร่ืองมือประมง (ข้อมูล : โพสต์ทูเดย์ออนไลน์)

หนองคาย : น  าโขงลดต่ าเดินข้ามได้!
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน)์



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สภาพอากาศยังคงมีอิทธิพล ส่งผลให้กลุ่มฝุ่นควันปกคลุมล าปาง 
และจากภาคเหนือทอดยาวลงไปถึงภาคกลาง

เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ War Room ไฟป่าล้าปาง รายงานว่า
จากสภาพอากาศทั่วทั้งภูมิภาค พ้ืนที่ภาคเหนือ และแอ่งล้าปาง วิเคราะห์จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า
ด้วยอิทธิพลความกดอากาศ และทิศทางของกระแสลมในแอ่งล้าปาง ลมเปลี่ยนทิศทางเกือบทุกชั่วโมง
เช่นเดิมเหมือนกับหลายวันที่ผ่านมา ลักษณะเช่นนี้ยังจะส่งผลให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลุดพ้น
จากกลุ่มฝุ่นควันที่ปกคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งจากภาคเหนือทอดยาวลงไปถึงภาคกลาง 
ศูนย์ War Room ไฟป่าล้ าปาง ได้มอบแนวทางปฏิบัติ ให้ทุกส่ วนที่มี อ้านาจหน้าที่ที่ ได้ รับ
มอบหมาย เพ่ิมความถี่การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ปฏิบัติตนตามค้าแนะน้าของหน่วยงาน
สาธารณสุข ส้าหรับหน่วยงานที่มีความพร้อมสามารถฉีดพ่นละอองน้้ า ศูนย์ War Room
ระดับอ้าเภอ พิจารณาสั่งการให้ อปท. ก้านัน ผู้ ใหญ่บ้าน และ อสม. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ รักษาพ้ืนที่ของตนเองให้สะอาด ปราศจากฝุ่น และงดการเผาทุกชนิด เมื่อพบเหตุ
ไฟไหม้วัชพืช หรืออ่ืน ๆ สามารถแจ้งได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๗๒ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

(ต่อ)

https://dc.prd.go.th/uploads/image/2563/1/23/9ae03d1211b81157c60cd287e7ad7148.jpg


๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สภาพอากาศยังคงมีอิทธิพลส่งผลให้กลุ่มฝุ่นควันปกคลุมล าปาง 
และจากภาคเหนือทอดยาวลงไปถึงภาคกลาง (ต่อ)

ทั้ งนี้ พบจุดความร้อนในพ้ืนที่ ล้ าปาง ประจ้ าวันที่ ๒๓ ม.ค . ๖๓ เวลา ๐๒ .๓๑ น.
รวมจ้านวน ๑๕ จุด ในพ้ืนที่ ๗ อ้าเภอ ๙ ต้าบล ประกอบด้วย อ. เถิน ๓ จุด ได้แก่ ต. นาโป่ง
(ป่าอนุรักษ์ ๒ จุด) ต. แม่ปะ (ป่าอนุรักษ์ ๑ จุด) อ. เสริมงาม ๔ จุด ได้แก่ ต. เสริมซ้าย บ้านสบ
แม่ท้า (ป่าสงวนฯ) อ.  สบปราบ ๒ จุด ได้แก่ ต .  แม่กัวะ บ้านไร่ บ้านแม่ไฮ (ป่าสงวนฯ)
อ.  แม่ เมาะ ๓ จุด ได้แก่ ต .  นาสัก ๑ จุด (พ้ืนที่ เกษตร ) ต.  จางเหนือ ๒ จุด (ป่าสงวนฯ)
อ. แจ้ห่ม ๑ จุด ได้แก่ ต. ปงดอน บ้านแจ้คอน (ป่าสงวนฯ) อ. งาว ๑ จุด ได้แก่ ต. บ้านร้อง
บ้านสบป๋อน (ป่าสงวนฯ) และ อ. วังเหนือ ๑ จุด ได้แก่ ต. วังทอง บ้านแม่ม่า (ป่าอนุรักษ)์

ที่มา: ส านักข่าวประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/news/detail/TCATG200123095211594)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าโขงลดต่ าเดินข้ามได้!

เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้้าในแม่น้้าโขงที่ จ. หนองคาย ยังคงมี
ระดับต่้า ท้าให้บางจุดมีสันดอนทรายเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง สามารถเดินข้ามได้จากฝั่งไทยไปยังดอน
ในแม่น้้าโขงของ สปป. ลาว ขณะที่เครื่องสูบน้้าด้วยไฟฟ้าในแม่น้้าโขงหลายจุดเกยตื้น ไม่สามารถ
สูบน้้าได้ ท้องถิ่นเร่งแก้ไข ระดับน้้าในแม่น้้าโขงที่ไหลผ่าน จ. หนองคาย ยังคงมีระดับต่้า น่าเป็นห่วง 
ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้้า มีระดับอยู่ที่ ๐.๘๑ เมตร ต่้ากว่าตลิ่งถึง 
๑๑.๓๙ เมตร

นายชูศักดิ์ อุตมะ นายก อบต. บ้านหม้อ เล่าถึงปัญหาน้้าโขงมีระดับต่้าว่า ตอนนี้ชาวบ้าน
ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากระดับน้้าโขงที่ ต. บ้านหม้อ อ. ศรีเชียงใหม่ มีระดับต่้า ท้าให้
เครื่องสูบน้้าด้วยไฟฟ้าเกยตื้น ไม่สามารถสูบน้้าโขงมาใช้ได้ ซึ่งเครื่องสูบน้้าที่รับผิดชอบโดย 
อบต. บ้านหม้อ มีทั้งหมด ๓ เครื่อง ไม่สามารถสูบน้้าได้ทั้ง ๓ เครื่อง มาเป็นระยะเวลา ๓ เดือนแล้ว 
ท้าให้พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ ไร่ เฉพาะในส่วนของ
ต. บ้านหม้อ ในส่วนของต้าบลใกล้เคียงยังได้รับผลกระทบไปด้วย เนื่องจากใช้น้้ากับเครื่องสูบน้้า
ของ ต. บ้านหม้อ ในการแก้ปัญหาต้องใช้วิธีขุดลอก เพ่ือให้เป็นร่องน้้าในจุดที่น้้าโขงลึก เป็นร่องน้้า
มาจนถึงบริเวณเครื่องสูบน้้า แต่ในปีนี้ยังไม่สามารถขุดได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
และหน่วยงานความมั่นคง ในตอนนี้ได้ท้าหนังสือไปทาง จ. หนองคาย และทางอ้าเภอแล้ว ซึ่งรอการ
อนุมัติอยู่ ส้าหรับระดับน้้าโขงในปีนี้มีระดับที่ต่้ากว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในช่วง เดือน ม.ค. ของปีที่ผ่านมา
ในช่วงนี้ ยังสามารถสูบน้้าโขงขึ้นมาใช้ได้จนถึงช่วงเดือน เม.ย. แต่ในปีนี้ระดับน้้าโขงต่้าตั้งแต่
เดือน พ.ย. ๖๒ ที่ผ่านมา ในส่วนพ้ืนที่ที่ไม่ติดแม่น้้าโขง มีหลายพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
เพราะต้องใช้น้้าจากบ้านหม้อเพ่ือส่งต่อไปยังพ้ืนที่โดยรอบ

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/177746)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบซากโลมาปากขวดเกยหาดหัวไทร คาดติดเครื่องมือประมง

เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจักรพงษ์ สุขใจ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๒ (สงขลา) ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบซากโลมา
ที่ริมทะเลบ้านปากระวะ หมู่ ๕ อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช จึงพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเล
หายากเดินทางเข้าตรวจสอบพบว่า เป็นโลมาปากขวด ยาว ๑๙๔ ซม. น้้าหนักประมาณ ๖๐ กก.
เพศเมีย สภาพซากเน่า ผิวหนังหลุดลอกออกท้ังหมด พบร่องรอยการถูกรัดจากเครื่องมือประมง

ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่ ได้ท้าการผ่าพิสูจน์ซากโลมาดังกล่าว พบกล้ามเนื้อบริเวณข้างล้าตัว
ทั้งสองข้างช้้า ไม่พบเลือดในหัวใจ หลอดลม และปอดเริ่มเน่า มีปลาในกระเพาะอาหารหลัก ๒ ตัว 
ในกระเพาะมีพยาธิใบไม้จ้านวนมาก ในล้าไส้มีอาหารที่ย่อยแล้วเล็กน้อย ตับ ไต และม้ามเน่า 
ส่วนสาเหตุการตายคาดว่า เกิดจากการป่วย และติดเครื่องมือประมง เจ้าหน้าที่ได้เก็บกล้ามเนื้อ
เพ่ือน้าไปศึกษาพันธุกรรมต่อไป

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ออนไลน์
(https://posttoday.com/social/local/612570


