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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๔   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ล าปาง : ปรับแผนส่งน  าเขื่อนกิ่วลม แก้แล้ง จ. ล าปาง 
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๕  รายการ 

นครศรีธรรมราช : ชุมชนเก่าชะอวดทรุดพังถล่มลงคลอง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

อุดรธานี : พายุมาแรงไม่ทันตั งตัว ถล่ม อ. น  าโสม บ้านพัง ๗๘ หลัง
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ภูเก็ต : ภูเก็ตน่าห่วง ๓ อ่างเก็บน  าหลัก มีน  าต่ ากว่าเกณฑ์
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

ล าปาง : ป่าไม้ล าปางบุกยึดไม้ประดู่อายุนับ ๑๐๐ ปี หลังมอดไม้ลักลอบตัดโค่น เตรียมชักลากออกจากป่า
(ข้อมูล : ๗๗ ข่าวเด็ดออนไลน์)
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ปรับแผนส่งน  าเขื่อนกิ่วลม แก้แล้ง จ. ล าปาง

เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้อธิบดีกรมชลประทานประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดล้าปาง ปรับระบบการบริหาร
จัดการน้้าลุ่มน้้าวัง เนื่องจากขณะนี้ประสบภัยแล้งเป็นวงกว้าง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดล้าปางออกประกาศจังหวัด 
เรื่องการบริหารจัดการลุ่มน้้าวังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ห้ามสูบน้้าในล้าน้้าวังตลอดเส้นทางน้้า 
ยกเว้นสูบน้้าเพื่อการประปา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เม.ย. เป็นต้นไป จนกว่าจะตรวจสอบยืนยันได้ว่าน้้าไหลถึงปลายทาง
ที่ ต. พระบาทวังตวง อ. แม่พริก จึงจะออกประกาศให้สูบน้้าได้ ระหว่างนี้ให้ชลประทานในพื้นที่ปิดประตูน้้าทุก
แห่ง ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทานรายงานว่า พ้ืนที่ลุ่มน้้าวังใช้น้้าต้นทุนจากอ่างเก็บน้้าก่ิวลม และอ่างเก็บน้้าแม่ฟ้า 
จึงปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้้าลงสู่แม่น้้าวังวันละ ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๑ เม.ย. เพ่ือให้น้้า
เติมลงเขื่อน สามารถช่วยราษฎรท้ายเขื่อนได้ ๓๐ ต้าบลของ อ. เมืองล้าปาง อ. เกาะคา อ. สบปราบ อ. เถิน และ 
อ. แม่พริก ซึ่งฝ่ายปกครองจะร่วมควบคุมดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศจังหวัดล้าปางอย่างเคร่งครัด 
เนื่องจากปริมาณน้้าต้นทุนมีอยู่จ้ากัด ต้องส้ารองน้้าไว้ให้เพียงพอไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า ที่ก้าลังจะมาถึงประมาณ
สัปดาห์ที่ ๓ หรือ ๔ ของเดือน พ.ค. ตามท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไว้ “เน้นย้้าในเรื่องของการเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บ
น้้า ทั้งเพื่อป้องกันบรรเทาภัยแล้งและน้้าท่วม ย้้าให้กรมชลประทานจัดท้าแผนบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้เกิดความม่ันคงด้านน้้า” นายเฉลิมชัยกล่าว

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/5e9a5dede3f8e40af9435e9f)
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พายุมาแรงไม่ทันตั งตัว ถล่ม อ. น  าโสม บ้านพัง ๗๘ หลัง

เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิสูติ ซื่อพัฒนะ นายอ้าเภอน้้าโสม จ. อุดรธานี เล่าว่า 
เมื่อช่วงเย็นวานนี้เกิดพายุพัดถล่มอย่างรุนแรงและพัดเข้าหาชุมชนอย่างรวดเร็ว ท้าให้ชาวบ้านไม่ทันได้ตั้งตัว 
ในพ้ืนที่ ๔ ต้าบลของ อ. น้้าโสม บ้านเรือนได้รับความเสียหายจ้านวนมาก จากการส้ารวจพบว่า ใน ต. น้้าโสม 
บ้านเรือนเสียหายบางส่วน จ้านวน ๕๘ หลัง ยุ้งข้าว ๑ หลัง ต. ศรีส้าราญ เสียหายบางส่วน จ้านวน ๑๗ หลัง 
ต. โสมเยี่ยม เสียหายบางส่วน จ้านวน ๑ หลัง และ ต. นางัว เสียหายบางส่วน จ้านวน ๒ หลัง และโครง
หลังคาวัดโคเขต ๑ หลัง รวมความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อนถล่มเมื่อวาน จ้านวน ๗๘ หลังคาเรือน ทั้งนี้ 
เบื้องต้นนายอ้าเภอน้้าโสมได้สั่งการให้ผู้น้าชุมชน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้านเร่งส้ารวจความเสียหาย เพ่ือจะได้ประสาน 
อปท. ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านแล้ว

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000040494)
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ชุมชนเก่าชะอวดทรุดพังถล่มลงคลอง

เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพบางส่วนของชุมชนตลาดล่างชะอวด ซึ่งเป็นชุมชน
การค้าเก่าแก่ ในเขตเทศบาล ต. ชะอวด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช สภาพบ้านเรือนหลายหลังพังถล่ม
ลงไปในคลองชะอวดอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง ๓ วันที่ผ่านมา มีบ้านพังถล่มลงไปในคลองชะอวดแล้วถึง ๓ 
หลังคาเรือน ประกอบด้วยบ้านของ น.ส. เพ็ญศรี พนอ้าพน บ้านเลขที่ ๓๒ น.ส. วิลาศ วรพฤกษ์ บ้านเลขที่ 
๓๗ ถนนตลาดล่างสาย ๑ ต. ชะอวด อ. ชะอวด และบ้านของนายถิราวุธ สุขศรีนวล บ้านเลขที่ ๑๕ ถนน
ค้านวณศิลป์ สาย ๑ ต. ชะอวด อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

นายพฤนท์ ปานจีน นายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลชะอวด กล่าวว่า เหตุบ้านทรุดพังเสียหาย ๓ หลังนั้น 
เกิดข้ึนเมื่อกลางดึกของวันที่ ๑๖ เม.ย. ที่ผ่านมา โชคดีท่ีครอบครัวเจ้าของบ้านหนีตายออกมาได้อย่างปลอดภัย
ทุกคน โดยเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นช่วงกลางคืน ขณะที่ครอบครัวของทั้ง ๓ หลังก้าลังนอนพักผ่อนอยู่ในบ้าน
ตัวบ้านค่อยๆ ไถลทรุดตัวพังทลายลงไปในคลอง ส้าหรับบ้านทั้ง ๓ หลังที่ทรุดตัวนั้น ไม่มีใครอาศัยอยู่ สาเหตุ
สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ ได้เกิดวิกฤติไฟป่าพรุควนเคร็ง จึงมีการสูบน้้าจากคลองชะอวดอย่างต่อเนื่อง
นานนับเดือน น้้าในล้าคลองลดลงอย่างรวดเร็ว จนระดับน้้าลดลง ส่งผลให้บ้านเรือนชาวบ้านที่ อาศัย
อยู่ในตลาดชะอวดทรุดตัวหลายสิบหลังมาแล้วครั้งหนึ่ง และเหตุการณ์ล่าสุด หน้าแล้งน้้าในคลองแห้งขอด 
และเมื่อเกิดฝนตกหนักหลังจากแล้งยาวนานท้าให้น้้าในคลองเพ่ิมระดับ เกิดความชุ่มชื้นแบบฉับพลัน ส่งผลให้
เกิดการเลื่อนไหล และทรุดตัวของตลิ่ง ส่งผลให้บ้านที่อยู่ริมตลิ่งพังถล่มลงไปในคลองอีกครั้ง

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_650820)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ภูเก็ตน่าห่วง ๓ อ่างเก็บน  าหลัก มีน  าต่ ากว่าเกณฑ์

เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพโรจน์ ค้าทอน ผู้อ้านวยการโครงการชลประทาน
ภูเก็ต เปิดเผยถึง สถานการณ์น้้าดิบในอ่างเก็บน้้าทั้ง ๓ แห่งของ จ. ภูเก็ต ว่า อ่างเก็บน้้าบางเหนียวด้า 
ต. ศรสีุนทร อ. ถลาง จ. ภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งน้้าดิบที่ผลิตน้้าประปาส่งจ้าหน่ายในพ้ืนที่ อ. ถลาง และ ต. รัษฎา 
อ. เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต ได้หยุดส่งน้้าในการผลิตประปาไปก่อนหน้านี้ระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากปริมาณน้้าต่้ากว่า
ท่อส่งน้้า ขณะที่อ่างเก็บน้้าบางวาด เป็นแหล่งน้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค และ
การประปาเทศบาลนครภูเก็ต ขณะนี้มีปริมาณน้้าน้อยมาก หากการประปาส่วนภูมิภาค และเทศบาลนครภูเก็ต
ใช้วันละ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จะมีน้้าใช้ได้อีก ๔ วัน และหากการประปาเทศบาลนครภูเก็ตใช้น้้าในขุมน้้า
ของเทศบาล จะมีน้้าเหลือให้การประปาส่วนภูมิภาคอีก ๘ วัน หากไม่มีฝนตกลงมาในช่วงนี้ ส่วนอ่างเก็บน้้า
คลองกระทะ มีปริมาณน้้าประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยการประปาส่วนภูมิภาคใช้วันละ ๑๒๐,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เทศบาลต้าบลฉลองใช้วันละ ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จะสามารถใช้ได้อีก ๒๔ วัน นับจากนี้ 
อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ได้วางแผนในการหาแหล่งน้้าดิบที่เป็นขุมเหมือง
ของภาคเอกชน โดยในส่วนของการผลิตน้้าประปาท่ีบางโจนั้น ได้เจรจาขอซื้อน้้าจากขุมเหมืองเอกชนไปแล้ว ๓ 
- ๔ ราย เพ่ือน้าน้้าจากขุมเหมืองเอกชนมาผลิตน้้าประปา โดยการผลิตแบบ Mobile Plant ไปติดตั้ง 
และผลิตน้้าประปาส่งเข้าท่อของการประปา “ในส่วนของโรงผลิตน้้าประปาอ่างเก็บน้้าบางวาด ขณะนี้มีเอกชน
ขายน้้าในขุมเหมืองให้การประปาแล้ว ๒ แห่ง ส่วนที่เหลืออีกประมาณ ๖ แห่ง ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา
ขอซื้อน้้า รวมถึงในส่วนของโรงผลิตน้้าประปาที่อย่างเก็บน้้าคลองกะทะ ก้าลังอยู่ระหว่างการเจราขอใช้น้้า
จากขุมเหมืองของเอกชนเช่นกัน การเจรจาขอซื้อน้้าจากขุมเหมืองเอกชนนั้น เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้้าเฉพาะหน้าของ จ. ภูเก็ต ที่ก้าลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ส่วนการแก้ปัญหาในระยะปานกลางนั้น 
ได้มีการจัดท้าแผนงานโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณมาด้าเนินการในหลาย ๆ โครงการ และทางการ
ประปาส่วนภูมิภาคมีแผนงานแก้ปัญหาระยะยาว โดยการน้าน้้าประปาจาก จ . พังงา มายัง จ. ภูเก็ต ที่ขณะนี้
ได้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. แล้ว จะได้มีการศึกษาออกแบบรายละเอียดต่าง ๆ และใช้เวลาในการด้าเนินการ
ประมาณ ๓ ปี”

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/5e9a924ce3f8e40af943605b)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ป่าไม้ล าปางบุกยึดไมป้ระดูอ่ายุนับ ๑๐๐ ปี หลังมอดไม้ลักลอบตดัโค่น เตรียมชักลากออกจากป่า

เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ. ส้านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๓ (ล้าปาง) นายเรวัตร เวียงทอง ผอ. ศูนยป์่าไม้ล้าปาง ได้ก้าชับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ออกตรวจสอบ
การลักลอบกระท้าผิด พ.ร.บ. ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ ลักลอบล่าสัตว์ป่า และแอบเผาป่า ซึ่งนายสินธพ เรือน
มั่น เจ้าพนักงานป่าไม้ช้านาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ลป. ๑๔ (แม่ทะ) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้
เข้าตรวจยึดไม้ประดู่ป่าอายุนับร้อยปี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่งซ้าย บ้านแม่ลู่ใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ ๑๑  
ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ จ. ล้าปาง เบื้องต้นพบไม้ประดู่ขนาดใหญ่ ถูกตัดโค่นไปถึง ๔ ต้น ตัดเป็นท่อน ๆ อีก 
๑๓ ท่อน และเตรียมชักลากออกจากป่า ส่วนกลุ่มมอดไม้คาดว่าเห็นเจ้าหน้าที่ จึงไดห้ลบหนีและทิ้งของกลางไว้ 
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไม้ของกลางไว้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ก้าลังตรวจยึดไม้ของกลาง ปรากฏว่า พบผู้ชายต้องสงสัย
ขับขี่รถจักรยายนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพร้อมสะพายอาวุธปืนยาวขับผ่านมา และมีพิรุธ จึงได้ขับรถหลบหนี 
เจ้าหน้าที่ได้ขับรถไล่ติดตามทันห่างจากจุดยึดไม้ของกลางประมาณ ๑ กิโลเมตร และสามารถควบคุมตัวไว้ได้ 
จากการตรวจสอบพบอาวุธปืนยาว ขนาด .๒๒ หรือปืนลูกกรด ๑ กระบอก เครื่องกระสุนจ้านวนหนึ่ง 
ตรวจสอบกระเป๋าย่ามและกระเป๋าแขวนหน้ารถพบ เลื่อยโซ่ยนต์ ไม่มีใบอนุญาต ๑ เครื่อง น้้ามันหยอดเลื่อย
โซ่ยนต์ ๓ ขวด อาวุธมีดยาวและสั้น ๓ เล่ม ไฟแช็ค ๕ อัน อุปกรณ์เสพยาบ้า คาดว่าก้าลังจะเข้าไปตัดไม้ ทราบ
ภายหลังชื่อนายกชกร กันทา อายุ ๓๖ ปี ชาว อ. แม่เมาะ จ. ล้าปาง จากการสอบสวนให้การว่า ตนน้าอุปกรณ์
กลับมาจากการท้าไร่ในเขตบ้านแม่ลู่ใหม่ชัยมงคล ส่วนปืนยืมญาติที่เป็นผู้น้าท้องถิ่นแห่งหนึ่งใน อ. แม่เมาะ 
เพ่ือเข้ามาล่าสัตว์ และป้องกันตนเองขณะนอนเฝ้าสวนเฝ้าไร่ ส่วนยาบ้าเสพจนหมดแล้ววันละ ๓ เม็ด ที่
หลบหนี เพราะตกใจเจ้าหน้าที่ก้าลังตรวจยึดไม้เถื่อน และอ้างว่าไม้ที่ถูกตัดทั้งหมดไม่มีส่วนรู้เห็นแต่อย่างได 
ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยังไม่เชื่อในค้าให้การ เนื่องจากยังพบไฟแช็คอีก ๕ อัน คาดว่าต้องมีวัตถุประสงค์ใน
การลักลอบเผาป่า จึงได้ท้าการสอบสวนต่อเพ่ือขยายผล และคาดว่าน่าจะเชื่อมโยงกับการลักลอบตัดไม้ประดู่
ป่าและไมส้ักอีกจ้านวนมากในพ้ืนที่

ที่มา : ๗๗ ข่าวเด็ดออนไลน์
(https://www.77kaoded.com/news/prateep/1543637)


