
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เชียงราย : พายุลูกเห็บถล่ม อ. เชียงของ ไฟดับหลายจุด
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

นครราชสีมา : ผู้ว่าโคราชเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งวอนประชาชนอย่าลักลอบสูบน  า
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : หลังปิดอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ๑ เดือน 
พบประชากรปลานกแก้วเพ่ิมขึ น (ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

พิจิตร : พายุฤดูร้อนพัดถล่ม ๒ อ าเภอของ จ. พิจิตร 
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พายุลูกเห็บถล่ม อ. เชียงของ ไฟดับหลายจุด

เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนัก ลมพัดแรง และมีลูกเห็บตกบริเวณพ้ืนที่
ชายแดนไทย - สปป. ลาว ในพ้ืนที่ อ. เชียงแสน และ อ. เชียงของ จ. เชียงราย อย่างหนัก บริเวณ 
ต. บ้านแซว ต. แม่เงิน อ. เชียงแสน จนถึงเขต ต. ริมโขง ต. สถาน และเทศบาลต้าบลเวียงเชียงของ 
ท้าให้กระแสไฟฟ้าดับ โดยเฉพาะบ้านโจ้โก้ บ้านทุ่งทราย บ้านหัวเวียง ต . เวียงเชียงของ และ
ลมพัดต้นไม้และสิ่งของต่างๆ ปลิวล้มระเนระนาด รวมทั้งมีลูกเห็บขนาดประมาณเท่าหัวแม่ มือ
ตกลงมาในบางจุดเป็นจ้านวนมาก ในพ้ืนที่บ้านใหม่ธาตุทอง ต. สถาน อ. เชียงของ หลังพายุสงบลง 
พบลูกเห็บตกลงมากองจนเต็มพ้ืน และสามารถใช้มือ หรือภาชนะตักขึ้นมา ได้ หลังเกิดเหตุ
นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอ้าเภอเชียงของร่วมกับส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัดเชียงราย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้ืนที่ต่างๆ ออกส้ารวจความเสียหาย โดยเน้น
การช่วยเหลือเบื้องต้น ส่วนการเยียวยาและช่วยเหลือระยะยาวจะได้ส้ารวจความเสียหาย และจ้านวน
ที่ชัดเจนต่อไป

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://khaosod.co.th/around-Thailand/news_4007233)
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๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ผู้ว่าโคราชเร่งแก้ปัญหาภัยแล้งวอนประชาชนอย่าลักลอบสูบน  า

เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา ลงพ้ืนที่บ้านหนองหญ้างาม ต. หนองกระทุ่ม อ. เมืองนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งให้แกช่าวบ้านในพื้นที่บ้านหนองหญ้างามที่ก้าลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากขาดแคลน
น้้าในการอุปโภคบริโภค โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่า ได้รับ
แจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้น้าชุมชน และชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านหนองหญ้างาม ต . หนองกระทุ่ม 
ขณะนี้  ใน พ้ืนที่ก้าลังจะขาดน้้ าที่ ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน ซึ่ งทางจังหวัดได้ เร่ งประสาน กับ
ชลประทานจังหวัด เพ่ือให้เขื่อนล้าตะคองปล่อยน้้าจากเขื่อนลงมาช่วยเหลือชาวบ้านในพ้ืนที่ แต่
ระหว่างทางมีประชาชนต้นน้้าสูบน้้าไปกักเก็บไว้เป็นจ้านวนมาก เนื่องจากประสบภัยแล้งเช่นกัน 
ท้าให้น้้าไม่สามารถไหลมาถึงพ้ืนที่บ้านหนองหญ้างาม เบื้องต้นได้สูบน้้าจากเขื่อนคนชุมที่มีอยู่ มากัก
เก็บไว้ภายในบ่อผลิตน้้าประปาของหมู่บ้านแล้ว ซึ่งประชาชนในพ้ืนที่ ๒ หมู่บ้าน ๗๕๐ หลังคาเรือน
หรือมีจ้านวนประชากรกว่า ๑,๕๐๐ คนจะได้มีน้้าใช้ แต่ปริมาณน้้าที่มอียู่ค่อนข้างจ้ากัด และคาดว่าจะ
หมดลงในอีก ๑๕ วัน จึงต้องเร่งหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในระยะยาวต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือจากประชาชนต้นน้้าล้าตะคอง อย่าลักลอบสูบน้้าเพ่ือใช้
ในการเกษตร ควรจะปล่อยให้น้้าไหลมาถึงพ่ีน้องประชาชนที่อาศัยอยู่ปลายน้้า เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนและมีน้้าใช้อย่างทั่วถึง

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_ 656660)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หลังปิดอุทยานแห่งชาติหาดวนกร ๑ เดือน พบประชากรปลานกแก้วเพ่ิมขึ น

เมื่อวันที่  ๒๔ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้ อ้านวยการ
ส้านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรีกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
จ. ประจวบคีรีขันธ์ลงพ้ืนที่ส้ารวจปะการังบริ เวณเกาะจาน หลังปิดการท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติ ๑ เดือน พบจ้านวนปลาเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ประชากรปลานกแก้ว ปกติจะพบ
ประมาณกลุ่มละ ๕ – ๖ ตัว แต่ช่วงนี้พบรวมกันเป็นฝูงๆ ละ ๑๕ – ๒๐ ตัว มีปะการังฟอกขาว
อยู่บางส่วน ส่วนใหญ่เป็นก้อนเดิม ไม่พบการฟอกขาวเพ่ิมเติม ดอกไม้ทะเล พบเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทั้งสีม่วง และสีเหลือง โดยแตกกอเล็กจ้านวนมาก และกระจายพ้ืนที่ประมาณ ๑ ไร่ ส้าหรับกลุ่ม
ปะการังเขากวาง พบงอกเพ่ิมขึ้นมาชุดใหม่บริเวณใกล้เกาะท้ายทรีย์ ภาพรวมแสดงให้เห็นว่า 
การปล่อยให้ธรรมชาติได้ฟ้ืนตัวจะสร้างความสวยงามให้ท้องทะเล และคืนความสมบูรณ์ให้แก่
ทรัพยากรธรรมชาติ

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200424143413541)
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๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม ๒ อ าเภอของ จ. พิจิตร

เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศแปรปรวน เกิดลมพายุฝนฟ้าคะนอง
ในพ้ืนที่ อ. สากเหล็ก จ. พิจิตร ความแรงของลมส่งผลให้เต็นท์คัดกรองโรคโควิด-19 หน้าส้านักงาน
เทศบาลต้าบลสากเหล็ก ริมถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑ ซึ่งเป็นด่านคัดกรองหลักส้าหรับการเดินทาง
ระหว่างภาคเหนือ - กรุงเทพฯ พังเสียหาย นอกจากนี้ พายุฤดูร้อนสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือน
ประชาชนหลายสิบหลังคาเรือน ในพ้ืนที่ ต. วังงิ้ว และ ต. วังงิ้วใต้ อ. ดงเจริญ หลังคาบ้านที่มุงด้วย
แผ่นสังกะสีถูกลมพายุหอบไปตามแรงลมไกลหลายร้อยเมตร ทางจังหวัดสั่งก้าชับนายอ้าเภอและผู้น้า
ท้องถิ่นในพื้นที่ท้ัง ๑๒ อ้าเภอเร่งส้ารวจความเสียหาย เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือ และเร่งซ่อมแซมด่าน
คัดกรอง

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/th/viewtna/5ea28ce8e3f8e40af8435dad)


