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๑/๘

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
เลย : เลยน้าท่วม ๓ อาเภอ บ้านวัดพังเสียหาย
(ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์)

ลาปาง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

มหาสารคาม : คืนเดียว มหาสารคาม พายุฤดูร้อนถล่มกันทรวิชัยเสียหายนับร้อยหลัง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

กาญจนบุรี : จังหวัดกาญจนบุรีเร่งสูบส่งน้าไปยังบ่อน้าในหมู่บ้านช่วยเหลือประชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก
EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม๔๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่
รายการ
ภูเก็ต : หยุดบินเกือบเดือน สนามบินภูเก็ตเงียบ จน “เต่ามะเฟือง”
ขึ้นมาวางไข่ (ข้อมูล : เวิร์ดพอยท์นิวส์)

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๒ ข่าว

๒/๘

หยุดบินเกือบเดือน สนามบินภูเก็ตเงียบ จน “เต่ามะเฟือง” ขึ้นมาวางไข่

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หาดไม้ขาวสงบ หลังสนามบินภูเก็ตต้องปิดยาว
เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด - 19 ระบาด ล่าสุดผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน)
หรือ ทอท. โพสต์คลิป “เต่ามะเฟือง” ขึ้นมาวางไข่แล้ว
เฟซบุ๊ก Nitinai Sirismatthakarn ของ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อ้านวยการใหญ่
ทอท. ได้โพสต์ข้อความว่า “Cr. ท่าอากาศยานภูเก็ต: เต่าทะเลวางไข่ที่หาด หัวสนามบินภูเก็ต #คืน
สมดุลสู่ธรรมชาติ #ทอท #Covid19” ท่าอากาศยานภูเก็ต หยุดให้บริการตามค้าสั่งส้านักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ตั้งแต่วันที่
๑๐ เม.ย. เป็นต้นมา (ค้าสั่งหยุดบินของ กพท. ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓) ทั้งนี้ บริเวณหัวทางวิ่ง (รันเวย์)
ทิศตะวันตกของท่าอากาศยานภูเก็ต คือบริเวณของหาดไม้ขาว อ. ถลาง โดยปกติจะมีเครื่องบิน ขึ้น ลงตลอด มีการห้ามนักท่องเที่ยวถ่ายรูปและใช้ แฟลช แต่จากค้าสั่งหยุดบินดังกล่าว ท้าให้หาดไม้ขาว
เงียบสงบจนมีสัตว์ทะเลขึ้นมาวางไข่

ที่มา : เวิร์ดพอยท์นิวส์
(https://workpointnews.com/2020/04/25/airport-phuket)
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๓/๘

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วง

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดล้าปาง น้าทีม
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งออกเยี่ ย มชุ ม ชน ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามผลการด้ า เนิ น งานการแก้ ปั ญ หาสถานการณ์ น้ า
ในเขตท้องที่ อ. สบปราบ หลังรับแจ้งรายงานมีชาวบ้านชุมชนท้ายน้้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง
ฝนทิ้งช่วง ไม้ผลที่ปลูกเสี่ยงยืนต้นตายกว่า ๗๐ ไร่ ตามที่ในหลายๆ พื้นที่ของ จ. ล้าปาง ได้เกิดปรากฏการณ์
ฝนทิ้งช่วงติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานหลายเดือน โดยนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่หน้าแล้ง ในพื้นที่ จ. ล้าปาง ได้มี
ปริมาณฝนตกลงมาภายในบริเวณเขตท้องที่อ้าเภอต่างๆ น้อยมาก จนท้าให้แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีอยู่ ตามแหล่ง
พื้นที่กักเก็บทุกแห่งมีปริมาณน้้าน้อยอย่างเห็นได้ชัด และได้เริ่มส่งผลกระทบกับชาวบ้านและเกษตรกรในหลาย
เขตท้ อ งที่ โดยมี ร ายงานพื้ น ที่ เ พาะปลู ก ไม้ ผ ลยื น ต้น นอกเขตชลประทานทั่ ว ทั้ ง จั ง หวั ด ๑๓ อ้ า เภอ รวม
ทั้งหมด ๕๓,๐๙๗ ไร่ ในจ้านวนนี้มีพื้นที่เพาะปลูกที่ก้าลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้้าส้าหรับ ใช้
ในการหล่ อ เลี้ ย งต้ น ไม้ ร วมจ้ า นวนมากกว่ า ๑๙,๖๐๐ ไร่ โดยเฉพาะหมู่ บ้ า นพื้ น ที่ ท้ า ยน้้ า ในเขตชุ ม ชน
บ้านสบปราบ หมู่ที่ ๒ ต. สบปราบ อ. สบปราบ จ. ล้าปาง ที่ได้มีรายงานสภาพปัญหาพื้นที่เกษตรกรก้าลัง
ขาดแคลนน้้าใช้อย่างหนัก ไม่มีน้าเพียงพอส้าหรับที่จะน้ามาใช้ในการหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่ปลูกไว้ ท้าให้ไม้ผล
ทั้ง ล้าไย มะม่วง มะนาว ส้มเกลี้ยง และส้มโอ จ้านวนหลายสิบไร่ก้าลังถูกปล่อยทิ้งให้ยืนต้นตาย
ล่าสุด นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดล้าปาง ได้ท้าการลงพื้นที่ชุมชนบ้านสบปราบ
หมู่ที่ ๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้าการติดตามสถานการณ์ น้า และดูแลพื้นที่เพื่อจะช่วย
ด้ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยการลงพื้ น ที่ ค รั้ ง นี้ ได้ เ ข้ า ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ แก่ พื้ น ที่ ส วนเกษตรของ
นางสมบูรณ์ ปงแก้ว รวมถึงของชาวบ้านในชุมชนทั้งหมดกว่า ๓๐ ราย น้าน้้ากว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร มอบแจกจ่าย
แก่เกษตรกรตามพื้นที่สวนเกษตร ที่ก้าลังประสบปัญหาขาดแคลนน้้า รวมทั้งได้ร่วมพบปะกับกลุ่ม เกษตรกร
และชาวบ้าน เพื่อเยี่ยมชมสภาพพื้นที่ภายในสวนเกษตร ซึ่งพบว่า ขณะนี้มีต้นไม้ผลทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ จ้านวนหลายสิบต้นใบแห้งร่วงหล่นเหลือแต่กิ่งก้านก้าลังจะตาย โดยในเรื่องนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ล้ าปาง ได้น้ าทีมเจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ย วข้ องจากหน่ ว ยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ ค วามรู้ส อนเทคนิ ค
วิธีการใช้น้าเพื่อการเกษตรอย่างประหยัด ท้าระบบน้้าหยดน้้าซึมจากขวดน้้าดื่มขนาด ๑.๕ ลิตร รวมทั้งสอน
วิธีการท้าสาวตัดตกแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้ต้นไม้สูญเสียน้้าน้อยที่สุดในช่วงหน้าแล้ง และสามารถที่จะมีชีวิตรอดพ้น
ในช่วงวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้
(มีต่อ)
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๔/๘

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง ลงพื้นที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วง
(ต่อ)
โดยระบบน้้าหยดน้้าซึมจากขวดน้้าดื่มขนาด ๑.๕ ลิตรนี้ ได้อาศัยการใช้เข็มเย็บผ้าท้าการเจาะรูบนขวด
น้้า ทั้งจุดส่วนบนกับจุดส่ วนล่างไว้รอบขวดทั้ง ๔ ด้านๆ ละ ๒ รู และแต่ละด้านให้ จุดส่วนล่างห่างจากก้น
ขวด ๑ คืบ แล้วน้าไปฝังดินไว้บริเวณรอบทรงพุ่ม ต้นไม้ และเติมน้้าให้เต็ม ซึ่งน้้า ๑ ขวด จะช่วยสร้างความ
ชุ่มชื้นให้กับบริเวณรอบๆ ได้นานประมาณ ๑ เดือน ด้วยเทคนิควิธีดังกล่าวถือเป็นวิธีการแบบง่ายและประหยัด
ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังได้มีการทดสอบแล้วว่าใช้ได้ผลจริง โดยชาวบ้านที่ได้มาร่วมเรียนรู้ต่างรู้สึกดี และกล่าวเป็น
เสียงเดียวกันว่า จะน้าวิธีการนี้กลับไปทดลองใช้ดูบ้าง ทั้งกับพืชไม้ผลที่ปลูกไว้ในสวน และกับพืชสวนครัวที่
ปลูกไว้หลังบ้าน ซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้ผลดี อย่างไรก็ตาม ความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น ได้รับ
ทราบข้อมูลจากชาวบ้านว่า ปัญหาสาเหตุหลักของการขาดแคลนน้้าดังกล่าว เกิดขึ้นจากการที่น้าในล้าน้้าแม่วัง
ไม่สามารถไหลผ่านลงมายังพื้นที่ท้ายน้้าได้ เนื่องจากตลอดแนวล้าน้้าได้มีการสร้างฝายขวางกั้นอยู่เป็นจ้านวน
มาก และฝายบางแห่งยังเป็นฝายแบบน้้าล้นไม่มีประตูระบายน้้า เมื่อน้้าในล้าน้้ามีน้อยจึงไม่สามารถไหลผ่าน
ข้ามลงมายังพื้นที่ท้ายน้้าได้ ซึ่งปัญหาในส่วนนี้เบื้องต้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างได้เร่งให้ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนกันอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมาได้มีการปล่อยน้้ากว่า ๑๔ ล้านลูกบาศก์เมตร จากเขื่อนกิ่วลมลงสู่
ล้าน้้าแม่วัง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้แก่ชาวบ้านในเขตพื้นที่ ๕ อ้าเภอ ๓๐ ต้าบล ส่วนชุมชน
นอกเขตชลประทาน ได้พยายามส้ารวจหาแหล่งน้้าเพื่อให้การช่วยเหลือ ล่าสุดได้อาศัยแหล่งน้้าที่กักเก็บได้ใน
ขุมเหมืองเก่าสูบขึ้นมาใช้ประโยชน์ แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง
ส้าหรับ อ. สบปราบ มีรายงานข้อมูลทราบว่าทั่วทั้งอ้าเภอ มีพื้นที่ปลูกไม้ผลทั้งหมดกว่า ๑,๗๒๖ ไร่
ในจ้านวนนี้มีพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้้าอย่างรุนแรง ไม้ผลเสี่ยงต่อการยืนต้นตายจ้านวน ๖๘ ไร่ โดยมี
พื้ น ที่ ที่ ป ระสบปั ญ หาและได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ แล้ ว จ้ า นวน ๑๙ ไร่ ซึ่ ง ในส่ ว นพื้ น ที่ ที่ เ หลื อ ทางเจ้ า หน้ า ที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้มีการเร่งติดตามและให้การช่วยเหลือต่อไป

ที่มา : สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200425160541021)
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เลยน้าท่วม ๓ อาเภอ บ้านวัดพังเสียหาย

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงาน ภาพความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังจากเกิดพายุฤดูร้อน
ฝนฟ้าคะนองเกือบทุกพื้นที่ใน จ. เลย ไม่ว่าจะเป็น อ. หนองหิน ด่านซ้าย และภูเรือ โดยพายุฤดู ร้อน
ท้าให้เกิดน้้าท่วมขัง บ้านพัง วัดพังหลังคาเปิด และน้้าป่าทะลักหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน
ใน อ. หนองหิน ฝนตกระดับ ๕ กว่า ๑ ชั่วโมง ท้าให้พื้นที่ในเขตเทศบาลต้าบลหนองหิน ที่เป็น
พื้นที่ต่้าและมีน้าขังบริเวณหน้าตลาดเทศบาลต้าบลหนองหิน ถนนมลิวัลย์ สาย ๒๐๑ เลย - ขอนแก่น
ตรงตลาดอ้าเภอหนองหิน มีน้าท่วมสูงประมาณ ๑๐ - ๑๕ ซม. เป็นน้้ารอการระบาย ประมาณ ๒๐ นาที
น้้าก็สามารถระบายได้ ท้าให้รถที่สัญจรไปมาบริเวณถนนมลิ วัลย์ติดชั่วขณะ และสามารถเปิดการจราจร
ได้ ในเวลาต่อ มา ใน อ. ภู เ รื อ พายุ ได้ ส ร้ า งความเสี ย หายให้ กั บวั ด โพธิ์ส ว่ าง บ้า นกกโพธิ์ แสนเอี้ ย ม
ต. ร่องขิก อ. ภูเรือ เป็นอย่างมาก โดยมีศาลา และกุฏิ ได้รับความเสียหายไปหลายหลัง และบ้านเรือนใน
หมู่บ้านเสียหายจ้านวนหนึ่ง ประมาณ ๑๓ หลัง และใน อ. ด่านซ้าย ได้เกิดพายุฝนตกหนัก ท้าให้น้าป่า
ทะลักลงจากภูเขาไหลลงล้าน้้าห้วยโป่ง พัดพาเอาซากไม้ไผ่มาติดอยู่ที่คอสะพานทางเข้าหมู่บ้านปากโป่ง
หมู่ที่ ๖ ต. ปากหมัน อ. ด่านซ้าย จ. เลย และดินได้ถูกน้้ากัดเซาะจนพังใกล้จะถึงบ้านของชาวบ้าน ท้าให้
บ้านเรือนชาวบ้านเสียหายไป ๒ หลัง น้้าป่าได้ไหลหลากอีกหลายพื้นที่ใน อ. ด่านซ้าย ขณะนี้ทางอ้าเภอ
ได้เร่งส้ารวจและเข้าไปช่วยเหลือแล้วเป็นการเร่งด่วน

ที่มา : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์
(https://www.tnnthailand.com/content/37687)
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คืนเดียว มหาสารคาม พายุฤดูร้อนถล่มกันทรวิชัยเสียหายนับร้อยหลัง

เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓ ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า นายนั น ทวิ ท ย์ นาคแสง นายอ้ า เภอกั น ทรวิ ชั ย
จ. มหาสารคาม พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ ง านป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย อ้ า เภอกั น ทรวิ ชั ย ร่ ว มกั บ
หมวดทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท และหน่วยกู้ภัยอโศกกันทรวิชัย เร่งช่วยพื้นที่ประสบเหตุ พายุฤดูร้อน
กระหน่้าเมื่อคืนที่ผ่านมา (๒๔ เม.ย.) พบบ้านเรือนถูกลมพัดเสียหาย ๒๐๙ ครัวเรือน ๓๑ หมู่บ้าน ๖ ต้าบล
ได้แก่ ต. ศรีสุข คันธารราษฏร์ โคกพระ ขามเฒ่าพัฒนา เขวาใหญ่ และนาสีนวน หนักสุดที่ ต. ศรีสุข เสียหาย
๑๘ หมู่บ้าน ๑๓๖ ครัวเรือน นอกจากนี้ หลายเส้นทางมีต้นไม้ล้มขวางการสัญจร เช่น ทางหลวงที่ ๒๑๘๘ ตอน
กันทรวิชัย - บ้านขี ต้องปิดการจราจร ๑ ช่องทาง และให้รถสลับกันวิ่ง ส่วนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๐๖
ต้นไม้ล้ ม บริ เ วณหน้ าวั ดป่ า ศรั ท ธาธรรมวิท ยา เจ้ า หน้า ที่ได้ ช่ว ยกันตั ดไม้ออกให้ พ้นเส้ นทาง พร้อ ม ส้ า รวจ
ความเสียหายเพิ่มเติม เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือ

ที่มา : สานักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/5ea3b7c2e3f8e40af843654f)
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จังหวัดกาญจนบุรีเร่งสูบส่งน้าไปยังบ่อน้าในหมูบ่ ้านช่วยเหลือประชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ อ. ห้วยกระเจา ได้รายงานว่ามีประชาชน
ประสบปัญหาภัยแล้ง ท้าให้ขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค โดยมีประชาชนยื่นข้อร้องเรียนว่า ได้รับความ
เดือดร้อนจากภัยแล้ง จ้านวน ๓ ต้าบล ๖ หมู่บ้าน และทางอ้าเภอให้ทางจังหวัดขอรับการสนับสนุน
รถสูบน้้าแรงดันสูงจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๒ สุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่นั้น ทาง จ. กาญจนบุรี จึงได้มอบหมายให้ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กาญจนบุ รี ข อรั บ การสนั บ สนุ น เครื่ อ งสู บ ส่ ง ระยะไกลจากศู น ย์ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เขต ๒ สุพรรณบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบส่งระยะไกลเข้าด้าเนินการสูบส่งน้้าเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนแล้ว จ้านวน ๓ เครื่อง ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต. ห้วยกระเจา วังไผ่ สระลงเรือ อ. ห้วยกระเจา
โดยได้ด้าเนินการสูบ น้้าในพื้นที่ ต. สระลงเรือ ที่สูบน้้าจากสระน้้าวัดพรหมนิมิตร หมู่ที่ ๕ บ้านสระ
จันทร์ทอง ไปยังสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก เพื่อช่วยเหลือประชาชน ๑๙๗ ครัวเรือน
ระยะทางวางท่อจากจุดสูบส่งน้้า ๒,๗๐๐ เมตร ปริมาณน้้าที่สูบส่งระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร น้้าได้เต็ม
สระน้้าของหมู่ที่ ๖ แล้ว และก้าลังล้นผ่านไหลตามร่องน้้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสระลงเรือ ได้ขุด
เพื่ อ ให้ น้ า ไหลต่ อ ไปยั ง สระลู ก ที่ ๒ บ้ า นห้ ว ยลึ ก เพื่ อ ให้ ป ระชาชนใน หมู่ ที่ ๔ บ้ า นหนอง
บัวหิ่ง ๑๓๒ ครัวเรือน หมู่ที่ ๙ บ้านดงรัง ๗๖ ครัวเรือน หมู่ที่ ๑๒ บ้านกรอกตาโพธิ์ ๑๖๐ ครัวเรือน
ได้ใช้น้าเพื่อผลิตน้้าประปาอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ ต.สระลงเรือ ต่อไป
การด้าเนินการสูบส่งน้้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งดังกล่าว ใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการ
ในอ้านาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจะด้าเนินการสูบต่อไปจนได้ปริมาณน้้า
ทีเ่ พียงพอกับความต้องการใช้น้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประชาชนในพื้นที่

ที่มา : สานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200425115342913)
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