
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓   ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๔  รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ปทุมธานี : กรมชลประทานเร่งระดมช่วยเกษตรกรหนองเสือ ขาดน  าท าเกษตร
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

บุรีรัมย์ : เกษตรกรบุรีรัมย์ปรับพื นที่นา ปลูกกะเพราสู้ภัยแล้ง ๓๐ วัน เก็บขายได้เงิน
(ข้อมูล : แนวหน้า)

กทม. : กระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่าฯ มีมาตรการเข้มแก้ PM๒.๕
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

ล าปาง : ล าปางวิกฤติ PM๒.๕ เกินมาตรฐานนานนับเดือน
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมชลประทานเร่งระดมช่วยเกษตรกรหนองเสือ ขาดน  าท าเกษตร

เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึง
กรณีที่เกษตรกรในพ้ืนที่ อ. หนองเสือ และ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง 
ไม่มีน้้ าเพียงพอที่จะใช้หล่อเลี้ยงพืชไร่  พืชสวน และรักษาระบบนิเวศ โดยได้ร้องขอความ ช่วยเหลือ
จากกรมชลประทาน ให้ด้าเนินการผันน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาลงสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
นั้นว่า สถานการณ์น้้าในปัจจุบัน เขื่อนขนาดใหญ่ ๔ เขื่อนหลักของลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล 
เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้้าเก็บกักอยู่ในเกณฑ์น้อย การส่งน้้า
ในช่วงฤดูแล้งนี้จึงเป็นไปอย่างจ้ากัดตามแผนจัดสรรน้้าที่ได้วางไว้ เพื่อให้มีปริมาณน้้าเพียงพอส้าหรับการอุปโภค
บริโภค และการรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก ตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า

ส้าหรับ จ. ปทุมธานี ได้ประกาศให้พ้ืนที่ อ. หนองเสือ เป็นเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัยแล้งแล้ว ตั้งแต่
วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๒ เพ่ือให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าด้าเนินการ
ช่วยเหลือตามอ้านาจหน้าที่ ทั้งนี้ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษารังสิตเหนือ ได้ด้าเนินการประสานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และ อ. หนองเสือ เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและหาแหล่งน้้าช่วยเหลือพื้นที่
ประสบภัย โดยกรมชลประทานได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ประสบภัยใน จ. ปทุมธานี รวมไปถึงผู้แทนกลุ่มเกษตรกรคลอง ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ และ ๑๒ เข้าร่วมประชุม 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยที่ประชุมได้มีมติให้จัดรอบเวรการสูบน้้าจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ 
เพื่อส่งน้้าเข้าไปช่วยพ้ืนที่ อ. หนองเสือ และ อ. ธัญบุรี รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาถนนช้ารุดทรุดตัว
เป็นการรักษาเสถียรภาพของถนนสายรังสิต - นครนายก (สาย ๓๐๕) และรักษาระดับน้้าในคลองรังสิตไม่ให้ต่้า
จนเกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพของคันคลองด้วย

(มีต่อ)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมชลประทานเร่งระดมช่วยเกษตรกรหนองเสือ ขาดน  าท าเกษตร (ต่อ)

ส่วนกรณีที่เกษตรกรขอให้ผันน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้้าเปรมเหนือบางปะอิน ลงคลอง
เปรมประชากร แล้วระบายลงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ เพื่อส่งน้้าไปในพ้ืนที่ อ. หนองเสือ นั้น ด้วยสภาพของคลอง
เปรมประชากร มีคลองสาขาเชื่อมต่อจ้านวนมาก ทั้งคลองพุทรา ๑ คลองพุทรา ๒ และคลองเชียงรากน้อย 
คลองสาขาต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนไม่มีอาคารควบคุมหรือบังคับน้้า ดังนั้น การผันน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาผ่านทาง
คลองเปรมประชากร ปริมาณน้้าจะกระจายลงสู่คลองสาขาต่าง ๆ ท้าให้เกิดการสูญเสียน้้าเป็นจ้านวนมาก 
ประกอบกับปัจจุบัน เครื่องสูบน้้าด้วยไฟฟ้าที่สถานีสูบน้้าเปรมเหนือบางปะอิน ไม่สามารถสูบน้้าได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เนื่องจากระดับน้้าในแม่น้้าเจ้าพระยามีระดับต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด ทางโครงการส่งน้้าและ
บ้ารุงรักษารังสิตใต้ จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หาแนวทางในการล้าเลียงน้้าจากแม่น้้า
เจ้าพระยาเข้ามาเติมในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ภายใต้เงื่อนไขที่ระดับน้้าและค่าความเค็มในแม่น้้าเจ้าพระยา
อยู่ในเกณฑ์ที่สูบได้ พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลการจัดรอบเวรการรับน้้า และตรวจสอบคุณภาพน้้า
โดยเฉพาะความเค็ม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับเกษตรกรตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/๑๒๘๘๐๒)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เกษตรกรบุรีรัมย์ปรับพื นที่นา ปลูกกะเพราสู้ภัยแล้ง ๓๐ วัน เก็บขายได้เงิน

เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรบ้านโคกกลาง ต. สะแกซ้า อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ 
หลายครัวเรือน ที่อยู่ในเขตชลประทานรอบพ้ืนที่อ่างเก็บน้้าห้วยตลาด ได้หันมาปรับสภาพพ้ืนที่นา 
และที่บริเวณใกล้บ้านปลูกผักสวนครัว ทั้งผักชี กระเพรา โหระพา แมงลัก กะหล่้าดอก และแตงกวา พืชที่มี
อายุสั้นที่ใช้น้้าน้อย ขายเป็นรายได้เสริมช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง แทนการเพาะปลูกข้าวนาปรังที่ใช้น้้ามาก 
เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้้าและผลผลิตเสียหาย โดยเกษตรกรจะใช้ระยะเวลาในการปลูกผักเพียง
๓๐ กว่าวันเท่านั้น ก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้ โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าในหมู่บ้านมารับซื้อถึงแปลงปลูกผัก 
แต่ก็มีบางรายน้าไปขายเองที่ตลาดสด ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมช่วงประสบกับปัญหาภัยแล้งหนักให้กับ
เกษตรกร รายละ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาทต่อวัน ทั้งยังเป็นการลดปัญหาการอพยพเคลื่อนย้ายออกไปขาย
แรงงานยังต่างถ่ินได้ในอีกทางหนึ่งด้วย

นางแจ๋ว อิสระพล ชาวบ้านบ้านโคกตาล ต. สะแกซ้า อ. เมืองบุรีรัมย์ บอกว่า น้้าในอ่างเก็บน้้าห้วย
ตลาดมีสภาพตื้นเขิน และแห้งขอดต่อเนื่องมา ๒ ปีแล้ว ท้าให้ชาวบ้านต้องหันมาปลูกผักสวนครัวขาย
ในสภาวะประสบกับปัญหาภัยแล้งหนัก เพราะไม่สามารถท้านาปรังได้ ประกอบกับทางชลประทานจังหวัด 
ได้ขอความร่วมมือให้งดการท้านาปรัง ในปีนี้จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรังหันมาปลูกผักสวน
ครัว ซึ่งเป็นพืชใช้น้้าน้อยแทน

ที่มา : แนวหน้า
(https://www.naewna.com/likesara/๔๖๘๖๙๙)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กระทรวงมหาดไทยสัง่ผู้ว่าฯ มีมาตรการเข้มแก้ PM๒.๕

เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
กล่าวว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๒ ก้าหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง
เป็น "วาระแห่งชาติ" ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมท้าแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่น
ละออง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้าเนินแนวทางการปฏิบัติแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละออง ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะสั้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นมาตรการป้องกันและลดการเกิด
มลพิษที่มาจากแหล่งก้าเนิดต้นทาง คือ การตรวจโรงงานอุตสาหกรรม เขตพ้ืนที่ก่อสร้าง การเผาในที่โล่งแจ้ง
และการใช้ยานพาหนะ ซึ่งจากการประเมินการปฏิบัติที่ผ่านมา ยังไม่สามารถควบคุมปริมาณค่าฝุ่นละออง
ที่จะไม่ให้กระทบต่อประชาชนได้ ดังนั้น ในระยะต่อไปนับจากนี้ ได้สั่งการเน้นย้้าผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั่วประเทศและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ติดตาม กวดขัน และเตรียมแผนการใช้มาตรการอย่างเข้มข้น 
ในการแก้ไขปัญหาที่แหล่งก้าเนิดในแต่ละพ้ืนที่ อาทิ ตรวจสอบพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างที่ต้องปิด
กั้นพ้ืนที่ไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย การเข้มงวดตรวจตราและด้าเนินคดีกับการเผาในที่โล่งแจ้ง และการก้าหนด/ระบุ
ประเภท และช่วงเวลาที่ห้ามรถบรรทุกเข้าในพ้ืนที่อย่างเด็ดขาด พร้อมให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และ
จริงจัง

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการสัญจร และการใช้
ชีวิตประจ้าวันบ้าง ทั้งนี้ เพ่ือให้การด้าเนินการแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละอองเกิดผล ส่งผลดีต่อสุขภาพและการ
ด้าเนินชีวิตของประชาชนในระยะยาวต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/๕e๒d๑a๔๖e๓f๘e๔๐aef๔๑๐f๙๖)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ล าปางวิกฤติ PM๒.๕ เกินมาตรฐานนานนับเดอืน

เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดล้าปาง 
เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการประชุมปรับแผน หลังจากมีหนังสือด่วนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ด้าเนินการอย่างเคร่งครัดจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ จ. ล้าปาง ที่มีแนวโน้มเพ่ิมความรุนแรง
มากขึ้น และมีจุดความร้อนหรือฮอตสปอตที่เกิดขึ้นใน จ. ล้าปางรวม ๔๙๗ จุด และต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ท้า
ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM๒.๕ อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเกินมาตรฐาน
มาเป็นวันที่ ๒๑

ล่าสุดนายจิระ นุชนิยม หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าล้าปาง ระดมก้าลังผสมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า 
จ. ล้าปาง และอาสาสมัคร We love the king ขึ้นท้าแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง และดับไฟบนยอดดอยม่วงค้า 
ห้วยน้้าขาว หมู่ ๔ ต. กล้วยแพะ อ. แม่ทะ จ. ล้าปาง ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขลางบรรพต รวมพ้ืนที่ถูก
ไฟไหม้ประมาณ ๑๐๐ ไร่ ส่วนพ้ืนที่ดอยพระบาทที่เป็นภูเขาสูงชัน ต้องเดินเท้าขึ้นไปยังจุดไฟไหม้ด้วยความ
ยากล้าบาก เสี่ยงอันตรายจากการลื่นตกเขา หลังจากไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ ล่าสุดได้รับรายงานว่า 
เจ้าหน้าทีส่ามารถดับไฟป่าได้ทั้งหมดแล้ว

ส่วนสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในภาพรวม พบว่า ท้องฟ้าทั่วเมืองล้าปางยังคงมีหมอกควัน
ปกคลุมอยู่จ้านวนมาก โดยสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส้าหรับค่าคุณภาพอากาศยังอยู่ในช่วงเริ่มมีผลกระทบ 
ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยสามารถวัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ ได้สูงสุด 
ที่ ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ ๑๒๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาที่ ต . พระบาท อ. เมืองล้าปาง ๑๐๗ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และอีก ๒ ต้าบล ใน อ. แม่เมาะ ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ อยู่ใน
ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยที่ ต. แม่เมาะ วัดค่าได้ ๘๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
และท่ี ต. สบป้าด วัดค่าได้ ๗๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่าหมอกควันไฟ จ. ล้าปาง เกินมาตรฐานเกือบ 
๑ เดือนแล้ว หรือ ๓ สัปดาห์ ถือว่าวิกฤตมาก
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