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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ 

น่าน : จ. น่าน ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

นครราชสีมา : โคราชเร่งขุดเจาะบ่อน  าบาดาลแก้ภัยแล้ง 
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ตาก : ชาวบ้านปะหละทะ แห่ดูฝูงปลาว่ายทวนน  าวางไข่
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

นครพนม : พายุฤดูร้อนพัดยอดพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า ๒,๐๐๐ ปีหัก
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)
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โคราชเร่งขุดเจาะบ่อน  าบาดาลแก้ภัยแล้ง 

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาภัยแล้งส่งผลให้แหล่งน้้าต้นทุนที่ใช้ผลิตน้้าประปา
ในพ้ืนที่ จ. นครราชสีมาเริ่มแห้งขอดจนหมด ชาวบ้านในพ้ืนที่ อ. ห้วยแถลงได้รับความเดือดร้อน แหล่งน้้าดิบ
ที่ ใช้ผลิตน้้าประปาหมู่บ้านเริ่มแห้งขอด จนไม่สามารถสูบน้้าขึ้นมาผลิตน้้ าประปาจ่ายให้ชาวบ้านได้ 
นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอ้าเภอห้วยแถลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอ้าเภอห้วยแถลง ขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสระน้้าบ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ ๕ 
ต. ห้วยแคน อ. ห้วยแถลง เพ่ือสูบน้้าใต้ดินขึ้นมาใช้ผลิตน้้าประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านตะโกพัฒนา หมู่ที่ ๕ และบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๒ จ้านวนกว่า ๕๐๐ หลังคาเรือนใช้อุปโภคบริโภค หลังจาก
สระน้้ากลางหมู่บ้านพื้นที่ประมาณ ๘๐ ไร่ ปริมาณน้้าแห้งขอดจนหมด ซึ่งการขุดเจาะบ่อน้้าบาดาลด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาวให้แก่พ้ืนที่ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน ป้องกันการขาดแคลนน้้าใช้ 
จนกว่าจะมีฝนตกลงมาเติมแหล่งน้้าดิบ

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/detail/news_654366)
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ชาวบ้านปะหละทะ แห่ดูฝูงปลาว่ายทวนน  าวางไข่

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านหมู่บ้านปะหละทะ ต. แม่ละมุ้ง อ. อุ้มผาง จ. ตาก
ออกจากหมู่บ้านในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. เพ่ือมาชมภาพที่หาดูยากทุกวัน คือ ภาพของปลากระพุง หรือปลาปุง
ตัวเมียว่ายทวนกระแสน้้าในห้วยแม่ละมุ้งขึ้นไปวางไข่ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นปีละครั้ง ชาวบ้านจะไม่บอกวันเวลา
สถานที่ให้แก่บุคคลภายนอกได้ทราบ เพราะเกรงว่าจะมาจับปลาไปกิน ปลาปุงจะอยู่ตามแหล่งน้้าธรรมชาติที่ไหล
ตลอดเวลา และจับกลุ่มรวมกันเป็นฝูงใหญ่ ปลาบุงมมีากในพ้ืนที่ อ. อุ้มผาง และต้นแม่น้้าเมยในพ้ืนที่ อ. พบพระ 
ปลาปุงเป็นตัวชี้วัดระดับความสมบูรณ์ของธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง รอยต่อ กับเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งชาวบ้านปะหละทะ เป็นชาวกะเหรี่ยงร่วมอนุรักษ์ปลาปุงมายาวนานนับร้อยปี 
ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่กิน จนปลาบางตัวที่อยู่โขดหินน้้าลึกตัวใหญ่โตมาก ชาวบ้านหมู่บ้านปะหละทะเปิดเผยว่า ปีนี้
อากาศร้อนกว่าปีก่อน เมื่อเกิดพายุฤดูร้อน มีฝนตกลงมา ปลาปุงจะรีบว่ายทวนน้้าเพ่ือไปวางไข่ โดยมีปลาตัวผู้
ฉีดน้้าเชื้อผสมให้ไข่สมบูรณ์ในการแพร่พันธุ์

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/north/1827209)
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อ. ภูเพียง จ. น่าน ได้รับผลกระทบจากปัญหาภยัแล้ง

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองจังเปิดเผยว่า ต. เมืองจัง
ประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด ๕,๔๐๐ ไร่ อ่างเก็บน้้า สระเก็บน้้า และล้าห้วย 
น้้ า แห้ งขอดจน เห็น ได้ ชั ด บาง พ้ืนที่ ไ ม่ สามารถสูบน้้ า บาดาลได้ เนื่ อ งจากไม่มี น้้ า และแหล่ งน้้ า
นอกเขตชลประทาน บางพ้ืนที่อยู่สูงไม่สามารถสูบน้้าไปใช้ได้ 

มาตรการให้ความช่วยเหลือจากภัยแล้ง อบต. เมืองจังบรรทุกน้้าออกให้บริการ โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่
นอกเขตชลประทาน ส่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ด้าเนินการท้าธนาคารน้้าใต้ดิน ฝายมีชีวิต แก้มลิง และ
ใช้ระบบโซล่าร์ เซลล์สูบน้้าขึ้นที่สู งแล้วปล่อยลงพ้ืนที่ราบ เ พ่ือใช้ประโยชน์ตามบ้านเรือน และพ้ืนที่
การเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ ต. เมืองจัง ปีนี้จะมากกว่าเกือบเท่าตัว
นอกจากนี้ อบต. เมืองจังท้าโครงการน้้าแลกป่า โดยให้เกษตรกรลดพื้นที่การเกษตรในป่า มาอยู่บริเวณที่มีน้้า
เข้าถึงพ้ืนที่การท้าเกษตร และคืนพื้นที่ป่า ป่าก็จะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200422110546488)
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พายุฤดูร้อนพัดยอดพระธาตุเก่าแก่อายุกว่า ๒,๐๐๐ ปีหัก

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอ้าเภอเมืองนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ส้ารวจความเสียหายหลังเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่ม มียอดฉัตรพระธาตุซึ่งสร้างสมัย พ.ศ. ๘ สร้างพร้อม
องค์พระธาตุพนมหักตกกระแทกพ้ืนพังเสียหายในพ้ืนที่ ต. อาจสามารถ ริมฝั่งแม่น้้าโขง อ. เมืองนครพนม 
จ. นครพนม หลังส้ารวจความเสียหายแล้วพบว่า มีบ้านเรือนประชาชนใน ต.อาจสามารถ อ. เมืองนครพนม
เสียหายจ้านวน ๒๕ หลังคาเรือน บ้านส้าราญเหนือ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ เสียหายจ้านวน ๑๕ หลังคาเรือน 
เสียหายหนัก ๕ หลัง ที่วัดพระธาตุส้าราญใต้ หมู่ ๓ ต. อาจสามารถ พบยอดเจดีย์พระธาตุถูกแรงลมพัดยอดฉัตร
ทองเหลืองเปลวพระธาตุสูง ๑ เมตรเศษ และซากอิฐเก่าแก่พังครืนทลายลงมาตกกระแทกพ้ืนสร้างความเสียหาย 
เจดีย์พระธาตุส้าราญแห่งนี้มีความสูงรวมยอดฉัตรประมาณ ๑๒ ม. เป็นอิฐเก่าแก่อายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี สร้างเมื่อ 
พ.ศ. ๘ พร้อมกับองค์พระธาตุพนม แต่สร้างยังไม่แล้วเสร็จ ก่อนแรงงานถูกเกณฑ์ไปสร้างองค์พระธาตุพนม
เสียก่อน เจ้าหน้าที่น้าเชือกมากั้นพ้ืนที่ไว้ เพ่ือรอเจ้าหน้าที่จากส้านักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานีมาตรวจสอบ
ความเสียหายต่อไป

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/detail/news_654689)


