
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : เช็คฝุ่นกรุงเทพเช้านี้ เกินค่ามาตรฐาน ๗ จุด 
ดินแดง – บางกะปิ - บึงกุ่ม (ข้อมูล : สนุกดอทคอมออนไลน)์

นครราชสีมา : อากาศเย็นท าโคราชค่าฝุ่น PM๒.๕ พุ่ง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

สมุทรสงคราม : โครงการชลประทานสมุทรสงครามลงพ้ืนที่ ศึกษาทดลอง
ใช้เรือดูดตะกอนเลน เพ่ือก าจัดน้ าเสียในล าคลองวัดประดู่ 
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อากาศเย็นท าโคราชค่าฝุ่น PM๒.๕ พุ่ง

เมื่อวันที่  ๕ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่ า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM๒ .๕ ในพ้ืนที่ 
จ. นครราชสีมา เพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษวัดปริมาณค่าฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM๒.๕ ในพ้ืนที่ ต. ในเมือง อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา พบว่า มีค่าฝุ่นละออง 
PM๒.๕ สูงถึง ๗๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน โดยเฉพาะที่บริเวณถนนมิตรภาพ บริเวณ ๕ แยกไอที แม้ว่าจะมีการน้าเครื่องดักจับ
ฝุ่นละออง PM๒.๕ มาติดตั้งแล้ว แต่ด้วยสภาพอากาศที่เย็นลงในช่วงนี้ ท้าให้ฝุ่นละอองถูกอากาศ
กดลงต่้า ส่งผลให้เกิดภาวะค่าฝุ่นละอองหนาแน่นตลอดทั้งวัน

นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้ อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในพ้ืนที่ อ. เมืองนครราชสีมา มีค่าฝุ่นละออง 
PM๒.๕ เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ. เป็นต้นมา โดยเมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๓ วัดปริมาณค่าฝุ่นละออง 
PM๒.๕ ได้สูงสุดถึง ๘๐ ไมโครกรัมต่อลุกบาศก์เมตร และ ๕ ก.พ. วัดปริมาณค่าฝุ่นละออง PM๒.๕
ได้ ๗๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน 
สาเหตุที่ท้าให้ค่าฝุ่นละออง PM๒.๕ เพ่ิมมากขึ้นในช่วงนี้ เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงในระยะนี้ 
ส่งผลให้เกิดความกดอากาศ ท้าให้ฝุ่นละอองไม่ฟุ้งกระจายขึ้นบนฟ้า และลอยต่้าอยู่ในระดับพื้นดิน 
ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมมาตรการควบคุมสภาพอากาศ โดยที่บริเวณลานอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี ทางเทศบาลนครนครราชสีมา จะได้เปิดเครื่องพ่นละอองน้้า ๔ ช่วง ในรอบวัน ได้แก่ 
รอบเช้า ๒ ช่วง รอบบ่าย ๒ ช่วง เพ่ือช่วยลดค่าฝุ่นละอองลง ขณะที่บริเวณอ้าเภอรอบนอก 
ขอความร่วมมือเกษตรกรงดเผาไร่อ้อย เผาตอซังข้าว และเผาป่า ซึ่งถือว่าเป็นสาเหตุหลักที่ท้า ให้
เกิดค่าฝุ่นละออง PM๒.๕ เป็นจ้านวนมากอยู่ในขณะนี้

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_๕๙๑๙๒๗)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

โครงการชลประทานสมุทรสงครามลงพื้นที่ ศึกษาทดลองใชเ้รือดูดตะกอนเลน
เพ่ือก าจัดน้ าเสียในล าคลองวัดประดู่

เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรชัย อ้านวยผล ผู้ อ้านวยการโครงการ
ชลประทานสมุทรสงครามมอบหมายให้ นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์ นายช่างชลประทานอาวุโส
พร้ อ ม น า ย วั ฒ น ทิ น สุ ทิ น ส ถิ ติ จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม แ ล ะ ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ล ง พ้ื น ที่ 
ต. บางแพรกหนามแดง อ. อัมพวา ศึกษาเรือดูดเลน ซึ่ งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน้ามา
ดูดตะกอนเลนในล้าคลองวัดประดู่  ช่วงเขตติดต่อระหว่าง ต. แพรกหนามแดง อ. อัมพวา
และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งบริเวณหน้าประตูระบายน้้าชลประทาน เพ่ือก้าจัดตะกอนเลนก้นล้าคลอง
ที่เน่าเสียไปด้วยแอมโมเนีย แก๊สมีเทน และเมล็ดวัชพืชน้้าก้นล้าคลอง ในการจะน้ามาเป็นต้นแบบ
ให้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียในคลองวัดประดู่ อ. อัมพวา

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200205110230119
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๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เช็คฝุ่นกรุงเทพเช้านี้ เกินค่ามาตรฐาน ๗ จุด ดินแดง – บางกะปิ - บึงกุ่ม

เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ 
ประจ้าวันที่ ๕ ก.พ. ๖๓ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจพบฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) มีค่าระหว่าง ๒๙ – ๕๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศ
อยู่ในระดับคุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพบว่ามี ๗ จุด ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 
ได้แก่ บริเวณริมถนนดินแดง เขตดินแดง ๕๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
๕๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร ริมถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว ๙๕ ๕๗ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ริมถนนนวมินทร์ แยกบางกะปิ เขตบางกะปิ ๕๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ริมถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง ๕๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
๕๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ จ. สมุทรปราการ อ. ปากน้้า ๕๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ขณะที่มีจ้านวน ๒๒ จุด ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กมีค่าระหว่าง ๒๖ – ๕๐ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงคุณภาพอาศอยู่ในระดับดี

ที่มา: สนุกดอทคอมออนไลน์
(https://sanook.com/news/๘๐๒๕๙๔๒


