
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ปราจีนบุรี : ฝนห่าแรก! ช่วยดับไฟป่าทับลานมรดกโลก
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

กทม. : ค่า PM2.5 กทม. ไม่พบเกินมาตรฐานทุกพ้ืนที่
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ 

นครราชสีมา : แล้งโคราชยังวิกฤติ ฝนตกแต่น้ าไม่ไหลเข้าเขือ่น
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เลย : ภูกระดึงเร่ิมฟื้น หลังฝนตกสร้างความชุ่มฉ่ าระบบนิเวศ
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ภูกระดึงเริ่มฟื้น หลังฝนตกสร้างความชุ่มฉ่ าระบบนเิวศ

เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเกิดไฟป่าบนยอดภูกระดึง 
จ. เลย เสียหายกว่า ๓,๔๐๐ ไร่ ไฟป่าบนภูกระดึงสงบลง ผืนหญ้าสีเขียวเริ่มกลับมาให้เห็นหลังฝนตก
เพียง ๒ – ๓ วัน ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ท้าให้หญ้าอ่อน และต้นไม้ขนาดเล็กที่ถูกไฟไหม้ เริ่มแตกใบ
อ่อนขึ้น หลังจากมีฝนตกลงมา สร้างความชุ่มฉ่้าให้ระบบนิเวศฟ้ืนขึ้นมา อยู่ร่วมกับป่าสนบนอุทยานแห่งชาติ
ภูกระดึงอีกครั้ง นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกล่าวว่า มีหญ้า และต้นไม้ขนาดเล็กที่
ถูกไฟไหม้ หลังฝนตกลงมาเริ่มแทงหน่อสีเขียวขึ้นมา ซึ่งคาดว่าประมาณ ๑ – ๒ อาทิตย์ จะเห็นทุ่งหญ้าสีเขียว
ขึ้นใหม่ ต้นไม้ที่เล็กที่ยังไม่ตายก็จะแทงหน่อสีเขียวกลับคืนมาอีกครั้ง

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/182847)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ค่า PM2.5 กทม. ไม่พบเกินมาตรฐานทกุพื้นที่

เมื่อวันที่  ๖ มี .ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ของกรุงเทพมหานคร พบค่าเฉลี่ย ๒๔ ชม. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน สามารถตรวจวัดได้ ๙ – ๒๘ 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า ไม่เกินมาตรฐานทุกพ้ืนที่ที่มีการตรวจวัด ส้าหรับดัชนีคุณภาพอากาศ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก คุณภาพอากาศ
อยู่ในระดับดีมาก – ดี ประชาชนสามารถท้ากิจกรรมกลางแจ้งและท่องเท่ียวได้ตามปกติ

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/social/news_614641)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝนห่าแรก! ช่วยดับไฟป่าทับลานมรดกโลก

เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ไฟป่าในพ้ืนที่สวนป่าภูหีบ และสวนป่าเขาไผ่ ซึ่งอยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ในพ้ืนที่ ต.นาดี  ต. บุพราหมณ์ และ ต. แก่งดินสอ อ. นาดี  จ. ปราจีนบุรี โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย
จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้ประสานการปฏิบัติการ ซึ่งสถานการณ์ไฟป่าตั้งแต่วันที่ ๔ มี.ค. ๖๓ ยังคงมีกลุ่มควันที่
เกิดจากการลุกไหม้ เนื่องจากมีกระแสลมแรง ท้าให้เกิดไฟไหม้ป่าเพ่ิมขึ้น ๒ จุด เจ้าหน้าที่ได้ท้าแนวกันไฟไว้แล้ว 
ส้าหรับกลุ่มควันทั้ง ๒ จุด มีดังนี้ จุดที่ ๑ กลุ่มควันบนชายเขาบ้านทับลาน หมู่ ๑ ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี มีกลุ่ม
ควันจ้านวนไม่มากนัก กลุ่มควันดังกล่าวอยู่ห่างจากบ้านทับลาน ประมาณ ๘ กม. จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในพื้นที่ จุดที่ ๒ กลุ่มควันบริเวณชายเขาใกล้ผาเก็บตะวัน เกิดจากการลุกไหม้ของต้นไม้ กอไผ่ชายเขา 
เจ้าหน้าที่ได้ท้าแนวกันไฟเรียบร้อยแล้ว ลักษณะควันที่เกิดมีไม่มากนัก อีกทั้งจุดที่เกิดกลุ่มควันอยู่ห่างจากบ้าน
วังใหม่ หมู่ ๘ ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี ประมาณ ๑๓ – ๑๕ กม. จึงไม่ส่งผลกระทบต่อประชาขนในพ้ืนที่ ล่าสุดได้
ระดมก้าลังเจ้าหน้าที่ รถดับไฟป่า และรถบรรทุกน้้าช่วยดับเพลิง เข้าดับไฟป่า โดยจะด้าเนินการฉีดน้้าจากผา
เก็บตะวัน เพ่ือดับไฟป่าบริเวณผาเก็บตะวัน บ้านวังใหม่ หมู่ ๘ ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี โดยมี
นายอ้าเภอนาดี เป็นผู้ประสานการปฏิบัติการดับไฟป่าในระดับพื้นท่ี

(ต่อ)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝนห่าแรก! ช่วยดับไฟป่าทับลานมรดกโลก (ต่อ)

นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานกล่าวว่า อุทยานแห่งชาติทับลาน 
ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) รายงานสถานการณ์ไฟป่าในอุทยานแห่งชาติทับลาน ยังคงมีอยู่
จ้านวน ๓ จุด ปัจจุบันสามารถดับไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว ดังนี้ บริเวณผาเก็บตะวัน ซึ่งไฟที่อยู่ ใกล้
หน้าผาที่สุด ในระยะประมาณ ๘๐๐ ม. อยู่ทางด้านขวาของบริเวณหน้าผาเก็บตะวัน มีแนวไฟมาจากทาง
สวนห้อม และสามารถดับไฟป่าได้ทั้งหมดแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติทับลาน น้าน้้าเข้าดับตอไม้ที่
ยังคุกกรุ่น และตรวจสอบแนวกันไฟพบว่า ไม่พบการลุกลามของไฟป่าแล้ว จึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพ้ืนที่
ต่อไป บริเวณเขาผาแดง ซึ่งสถานการณ์ไฟป่า เป็นไฟป่าขนาดเล็ก ไม่มีความรุนแรง เจ้าหน้าที่ และราษฎร
ในพ้ืนที่ร่วมกันเข้าดับไฟที่ติดตอไม้และยังคุกกรุ่น สามารถด้าเนินการดับไฟได้แล้ว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่
เฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไป และบริเวณเขาละมั่ง มีฝนตกบริเวณ ต . บุพราหม์ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี เป็นวงกว้าง
ทั้งบริเวณป่า และพ้ืนที่ชุมชนเป็นเวลากว่า ๓๐ นาที ท้าให้ไฟป่าบริเวณดังกล่าวที่อยู่ในป่าลึกดับลง และมอง
ไม่เห็นกลุ่มควัน ขณะนี้ไดจ้ัดชุดลาดตระเวนเข้าไปติดตามตรวจสอบพ้ืนที่ไฟไหม้ และจะได้วางแนวทางในการ
ด้าเนินการต่อไป ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติทับลานจะได้ประสานหน่วยงานทางการแพทย์ เพ่ือตรวจสุขภาพแก่
เจ้าหน้าที่ และราษฎรในท้องที่โดยรอบ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณไฟป่าทีเ่กิดข้ึน  ต่อไป

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/182842)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แล้งโคราชยังวิกฤติ ฝนตกแต่น้ าไม่ไหลเข้าเข่ือน

เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้้าในพ้ืนที่ จ. นครราชสีมา ยังน่าเป็นห่วง 
แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างในพ้ืนที่ ช่วง ๑ – ๒ วันที่ผ่านมา จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน แต่กลับไม่มีน้้า
ไหลลงอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ทั้ง ๔ แห่งของจังหวัด โดยปริมาณน้้าเก็บกักล่าสุดของอ่างเก็บน้้าล้าตะคอง 
อ. สีคิ้ว เหลือน้้าใช้การได้ ๙๖ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๓๓.๒๔ ขณะที่อ่างเก็บน้้าล้าพระเพลิง 
อ. ปักธงชัย เหลือน้้าใช้การได้เพียง ๑๔ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๙.๖๗ อ่างเก็บน้้ามูลบน 
อ. ครบุรี เหลือน้้าใช้การได้ ๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๒๒.๒๒ และอ่างเก็บน้้าล้าแชะ อ. ครบุรี 
เหลือน้้าใช้การได้ ๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๒๑.๔๗  ขณะที่ อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง ๒๓ อ่าง
ในจังหวัด เหลือน้้าใช้การได้รวม ๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๖.๒๐ เท่านั้น จึงถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์น้้าน้อย จะต้องบริหารจัดการอย่างเข้มงวดและรอบคอบ

เมื่ อ เทียบปริมาตรน้้ า ในช่ ว งปี ที่ แล้ วพบว่ า  ปริมาตรน้้ า ใช้ การ ในปีที่ แล้ ว เหลืออยู่ ที่ 
๕๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๔๕.๙๙ แต่ปีนี้เหลือน้้าต่้ากว่าปีที่แล้ว โดยเหลือปริมาตรน้้าใช้การ 
๒๔๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๒๑.๕๖ เท่านั้น ซึ่งอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ ๔ อ่าง อ่างเก็บน้้า
ขนาดกลาง ๒๓ อ่าง ตั้งแต่ต้นปี ๖๓ มีฝนตกสะสมเฉลี่ยแค่ ๑ มม. เท่านั้น และมีฝนตกในหลายพ้ืนที่ของ 
จ. นครราชสีมา แต่ไม่มีน้้าฝนไหลเข้าอ่างเก็บน้้าเลยสักแห่ง ทาง จ. นครราชสีมา เร่งแก้ไขปัญหาระยะ
เร่งด่วน โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน้างบ อปท. มาขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้้าแล้ว
รวมทั้งเร่งสูบน้้าไปส้ารองไว้ผลิตน้้าประปาบริโภคอุปโภคในพื้นที่ท่ีคาดว่าจะขาดแคลนน้้า

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_614841)


