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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒ รายการ 

กระบี่ : พบเข็มฉีดยากว่า ๕๐๐ เข็มลอยน  าในเขตเทศบาลเมืองกระบี่
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

ตาก : แก้ไขล าน  าแควใหญ่ขุ่น แก้ไขปัญหาพื นที่ท าเกษตรกว่า ๑,๐๐๐ ไร่
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

นครราชสีมา : พายุฤดูร้อนไม่ช่วย ล าชีแห้งขอด น  าเขื่อนโคราชไม่ถึงร้อยละ ๒๐
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)
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พายุฤดูร้อนไม่ช่วย ล าชีแห้งขอด น  าเข่ือนโคราชไม่ถึงร้อยละ ๒๐

เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ จ. นครราชสีมา วิกฤติเพ่ิมขึ้น
ปริมาณน้ าในแม่น้ าชี ที่ ต. แก้งสนามนาง อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา ซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักหล่อเลี้ยง
ชาวบ้าน ๑๒ หมู่บ้านของ ต. แก้งสนามนาง แห้งลงต่อเนื่อง ชาวบ้านหวั่นขาดน้ าใช้ เพราะปีนี้ภัยแล้งมาเร็วกว่า
ทุกปี ครอบครัวที่ประกอบอาชีพประมงได้รับผลกระทบหนัก ส่วนเกษตรกรปลูกพืชผักสวนครัวต้องอาศัยการ
สูบน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ พอประทังแก้ปัญหาไปได้บ้าง แม่น้ าชีเป็นแม่น้ าขนาดใหญ่ไหลเชื่อมต่อกับ จ. ชัยภูมิ
ซึ่งไม่เคยแห้งขอดมานานกว่า ๓๐ ปี หากไม่มีฝนตกลงมาภายใน ๑ – ๒ เดือนนี้ จะส่งผลให้ชาวบ้านขาดน้ าใช้
อย่างแน่นอน 

แม้ว่าจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาใน จ. นครราชสีมา แต่ไม่ได้เติมน้ าลงในอ่างเก็บน้ า ท าให้อ่างเก็บน้ า
ขนาดใหญ่ ๔ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ าล าตะคอง เหลือปริมาตรน้ าอยู่ที่ ๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 
๓๐.๒๔ เป็นน้ าใช้การได้ ๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๒๔.๘๐ อ่างเก็บน้ าล าพระเพลิง เหลือปริมาตรน้ า 
๑๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๘.๕๙ เป็นน้ าใช้การได้ ๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๘.๑๖ 
อ่างเก็บน้ ามูลบน เหลือปริมาตรน้ า ๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๙ .๓๔ เป็นน้ าใช้การได้ 
๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๕.๑๓ และอ่างเก็บน้ าล าแชะ เหลือปริมาตรน้ า ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ ๑๔.๘๔ เป็นน้ าใช้การได้ ๓๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๒.๖๒ ขณะที่ปริมาตรน้ าคงเหลือ
ในอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ๒๓ แห่งใน จ. นครราชสีมา มีปริมาตรน้ าเหลือรวม ๕๘ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 
๑๗.๗๖ เป็นน้ าใช้การได้ ๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๑.๒๔ รวมปริมาตรน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 
๔ แห่ง และอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง ๒๓ แห่งของ จ. นครราชสีมา คงเหลืออยู่ที่ ๒๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ ๑๙.๓๔ แต่เป็นน้ าใช้การได้เพียง ๑๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๕.๐๓ เท่านั้น จึงต้อง
บริหารจัดการน้ าอย่างรัดกุม เพ่ือให้เพียงพอใช้ตลอดหน้าแล้งนี้

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_665418)
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แก้ไขล าน  าแควใหญ่ขุ่น แก้ไขปัญหาพื นที่ท าเกษตรกว่า ๑,๐๐๐ ไร่

เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีผู้ร้องเรียนเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจาก
ล าน้ าแควใหญ่ขุ่น ราษฎรไม่สามารถน าไปใช้อุปโภคบริโภคได้ ท าให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก นายพัชรพล 
มั่นปาน นายอ าเภออุ้มผาง จ. ตาก มอบหมายให้นายประเสริฐ วชิรญาณุวัฒน์ ปลัดอ าเภออุ้มผางร่วมกับผู้น า
หมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่า จุดดังกล่าวเป็นคลองระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร ซึ่งรับน้ าจากล าน้ าแม่กลองของหมู่บ้านปรอผาโด้ หมู่ที่ ๕ ต. โมโกร อ. อุ้มผาง จ. ตาก ซึ่งปีนี้
ชลประทานจังหวัดตาก ได้รับงบประมาณในการด าเนินการขุดลอก เนื่องจากมีสภาพตื้นเขินจากตะกอนดินที่ไหล
ลงทับถมล าคลอง มีพ้ืนที่ด าเนินการประมาณ ๖๐๐ ม. การท างานต้องมีการระบายน้ าจากพ้ืนที่โครงการลงสู่ล า
น้ าแมก่ลอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ จึงเป็นสาเหตุให้น้ าบริเวณนั้นมีสภาพขุ่น ในการนี้ ได้หารือร่วมกับทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้องและช่างผู้ควบคุมงาน ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยผู้ด าเนินโครงการจะปิดประตูระบาย
น้ าในเวลา ๐๖.๐๐ น. และเปิดให้เกษตรกรใช้เพื่อการเกษตรตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เพ่ือให้โครงการสามารถ
ด าเนินการได้ โดยผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและท าความเข้าใจกับราษฎร และ
เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบโดยรอบ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ คาดว่าจะใช้เวลาด าเนินการประมาณ ๖๐ วัน 
ซึ่งโครงการดังกล่าวเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ จะมีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า ๗๐ ครอบครัว ครอบคลุมพ้ืนที่
การเกษตรโดยรอบกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ และสามารถเปิดระบายน้ าให้เกษตรกรใช้ได้ตลอดปี ท าให้สามารถป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/152668)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200505/f8802e8d58598b55822e5483984c61d1bad151504c4fd95dca7b48b556e117e0.jpg?itok=F7336YZF
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พบเข็มฉีดยากว่า ๕๐๐ เข็มลอยน  าในเขตเทศบาลเมืองกระบี่

เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบเข็มฉีดยากว่า ๕๐๐ เข็มอยู่ในขวดลอยในล ารางสาธารณะ 
เขตเทศบาลเมืองกระบี่ เจ้าหน้าที่งานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลกระบี่ ระบุเป็นเข็มที่ใช้ในงานทันตก รรม
เตรียมน าไปก าจัด นายปรีชา ใบพลูทอง ผู้พบเข็มฉีดยาเล่าว่า เมื่อช่วง ๓ วันก่อนมีฝนตกลงมาอย่างหนัก 
สังเกตเห็นในคูระบายน้ าข้างร้านอาหารที่ท างานอยู่ มีขวดน้ าขนาด ๕ ลิตร รวม ๕ ขวดลอยตามน้ ามา ภายใน
บรรจุเข็มฉีดยาจ านวนมาก จึงหยิบขึ้นมาได้ ๒ ขวด และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ อสม. มาตรวจสอบ ขณะที่
นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่คาดว่า เข็มฉีดยาดังกล่าวมาจากคลินิกทันตกรรม ขณะนี้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมไปตามหาเข็มฉีดยาที่เหลืออีก ๓ ขวดที่ลอยตามน้ าไป เพ่ือน ามาท าลาย เนื่องจากเป็น
ขยะติดเชื้อ และตรวจสอบที่มาของเข็มทั้งหมด

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5eb1161ce3f8e40af943eeb4)


