
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ    - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : กทม. - ปริมณฑลฝุ่นลด เหลือ ๕ จุดยังกระทบสุขภาพ
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

เชียงใหม่ : คืนชีวิตให้ล าห้วยดอยสุเทพ แก้ไฟป่าฝุ่นควัน
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

กาญจนบุรี : ครั้งแรกในประเทศไทย น้ าบาดาลรสโซดาเจอที่ จ. กาญจนบุรี
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กทม. - ปริมณฑลฝุ่นลด เหลือ ๕ จุดยังกระทบสขุภาพ

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุม
มลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า คุณภาพ
อากาศอยู่ ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
๒.๕ ไมครอน อยู่ระหว่าง ๒๐ - ๗๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานอยู่ในระดับ
เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) จ้านวน ๕ พื้นที่ สูงสุดที่ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม ๘๑ 
เขตหนองแขม ๗๔ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน 
๖๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต . มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร จ . สมุทรสาคร ๖๑ ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ริมถนนเอกชัย เขตบางบอน ๕๘ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และริมถนนเลียบ
คลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ๕๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/219160)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ครั้งแรกในประเทศไทย น้ าบาดาลรสโซดาเจอที่ จ. กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากร
น้้าบาดาล กล่าวว่า ขุดพบน้้าบาดาลรสชาติคล้ายโซดาในพื้นที่ จ. กาญจนบุรี เป็นครั้งแรกที่พบ
ในประเทศไทย หลังจากกรมทรัพยากรน้้าบาดาลลงพื้นที่ส้ารวจปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ อ . เลาขวัญ 
และห้วยกระเจา ซึ่งเป็นจุดที่ประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี และไม่สามารถดึงน้้าจากเข่ือนศรีนครินทร์
มาช่วยเหลือประชาชนได้ จึงขุดเจาะน้้าบาดาลแทน และหลังเดือน ม .ค. ที่ผ่านมา ส่งนักธรณีวิทยา
ส้ารวจพื้นที่ทดลองขุดเจาะน้้าบาดาล ตั้งเป้าจะขุดประมาณ ๑๐ บ่อแต่ปรากฎว่า ในระหว่างที่เริ่มขุด
บ่อบาดาลที่ อ. ห้วยกระเจา ๑ จุด และที่ อ. เลาขวัญ ๑ จุด พบมีปริมาณน้้าบาดาลมากที่ระดับ 
๑๐๐ - ๒๐๐ ม. แต่ขณะที่ก้าลังขุดในบ่อที่ ๓ ภายหลังขุดลงไปราว ๓๐๓ ม. ยังไม่ลึกที่สุด เกิดแรงดัน
น้้าพุ่งข้ึนจากปากบ่อ พบมีรสชาติคล้ายโซดา น้้าบาดาลที่พบในบ่อที่ อ. เลาขวัญ มีรสชาติคล้ายโซดา 
เป็นน้้าสะอาด และมีคุณภาพดี สาเหตุที่มีคาร์บอเนต เพราะน้้าบาดาลผ่านการกรองจากช้ันหินปูน 
มีแร่ธาตุต่างๆ สะอาดกว่าน้้าผิวดิน และปัจจุบันขุดให้ลึกลงไปจนถึง ๔๐๐ ม. และขุดบ่อบาดาล
ในจุดใกล้เคียงกันเพิ่มเติม เพื่อให้ชาวบ้านน้าน้้าบาดาลไปใช้ในการอุปโภคบริโภค และท้าการเกษตร 
แต่ละบ่อที่ขุดเจาะมีปริมาณน้้ามากกว่า ๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นน้้าสะอาด และมีรสชาติแปลก 
ปริมาณน้้าที่พบจะช่วยชาวบ้านในพื้นที่ได้ถึง ๑๑ หมู่บ้าน รวมทั้งพื้นที่การเกษตรอีกกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ 

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://www.news.thaipbs.or.th/content/301318)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คืนชีวิตให้ล าห้วยดอยสุเทพ แก้ไฟป่าฝุน่ควัน

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด ดอยสุเทพ 
อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ร่วมกับภาคประชาชนส้ารวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติเลียบล้าห้วยสาขา
ของล้าห้วยผาลาด ที่ปัจจุบันมีสภาพแห้งขอด แม้แต่จุดที่เรียกว่า วิหกสถาน หรือบ้านนก ซึ่งอดีต
เคยมีน้้าไหลอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รวมตัวของนกป่า แต่ปัจจุบันไม่มีน้้าเหลืออยู่ พระครูธีรสุตพจน์ 
เจ้าอาวาสวัดผาลาดกล่าวว่า ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณปี พ .ศ. ๒๕๕๗ ทางวัดกับคณะศรัทธาร่วมกัน
สร้างฝายชะลอน้้าถวายในหลวง ร. ๙ ท้าให้ล้าห้วยมีน้้าไหล แต่ภายหลังมีดินสไลด์ลงมาทับถมล้าห้วย 
และฝายที่สร้างข้ึนผุพัง ท้าให้ล้าห้วยแห้งขอด จึงมีแนวคิดที่จะฟื้นฟูล้าธารให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง 
ด้วยการสร้างฝายชะลอน้้าเป็นจุดๆ เพื่อกักเก็บน้้า หรือธนาคารน้้า สร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ผืนป่า 
เช่ือว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันไฟป่า นอกเหนือจากการสร้างแนวกันไฟป่า

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คืนชีวิตให้ล าห้วยดอยสุเทพ แก้ไฟป่าฝุน่ควัน (ต่อ)

ปัญหาไฟป่าไม่ได้ท้าลายต้นไม้ หรือท้าให้ธรรมชาติหายไป แต่ท้าให้เกิดควันพิษที่เราต้อง
สูดดม ส่งผลต่อสุขภาพ เป็นปัญหามลพิษไปทั่วภาคเหนือ ฝายชะลอน้้าที่จะสร้างข้ึนไม่ได้ใช้วัสดุ
จากนอกพื้นที่ เป็นเพียงการเรียงก้อนหินเป็นแนวเพื่อชะลอน้้า น้้าในล้าห้วยยังคงไหลลอดก้อนหิน 
ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนธรรมชาติ และใช้เพียงแรงงานจิตอาสาไม่กี่ ชีวิต ทยอยท้าทีละนิด โดยจิตอาสา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมาด้วยใจ เจ้าอาวาสวัดผาลาดกล่าวว่า ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ท้าให้ประกาศปิด
การท่องเที่ยวในผืนป่าดอยสุเทพ - ปุย ซึ่งเวลาเพียงไม่กี่เดือนที่ผืนป่าไร้ผู้คน และนักท่องเที่ยว
ธรรมชาติได้พักฟื้น และสัตว์ป่ากลับมามีชีวิตชีวา แม้แต่ผืนป่าบริเวณใกล้วัด ก็พบเห็นหมูป่า กวาง 
และสัตว์ป่าหลายชนิดออกมาหากิน สะท้อนถึงธรรมชาติสามารถฟื้นตัวได้ จึงคาดหวังว่า ธนาคารน้้า
จะส่งผลให้ล้าห้วยสายนี้กลับมามีน้้าในไม่ช้า ช่วยฟื้นชีวิตให้แก่พืชป่า และสัตว์ป่า รวมทั้งเพิ่มน้้า
ในอ่างเก็บน้้ากาแลบริเวณเชิงดอยสุเทพ หากความพยายามนี้ประสบผลส้าเร็จ ก็จะขยายพื้นที่
เป้าหมายให้ครอบคลุมทุกล้าห้วยบนดอยสุเทพต่อไป

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://www.news.thaipbs.or.th/content/301322)


