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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ  

เพชรบูรณ์ : สวยงาม! ฝูงผีเสื อริมอ่างเก็บน  าเมืองเลย
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : เขื่อนปราณบุรีปรับแผนจัดสรรน  าหลังปริมาณน  าเข้าอ่างน้อย
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

เชียงใหม่ : แมน่  าปิง สาหร่ายขึ นเต็มผิวน  า
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)
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สวยงาม! ฝูงผีเสื อริมอ่างเก็บน  าเมืองเลย

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพความแห้งแล้งในพ้ืนที่ จ. เลย โดยเฉพาะห้วยกระทิง 
ต. กกทอง อ. เมืองเลย จ. เลย อ่างเก็บน้ าที่ใหญ่อันดับต้นๆ ของ จ. เลย มองเห็นก้นอ่างที่ลึกกว่า ๑๐ ม. 
อย่างเห็นได้ชัด ชาวบ้านน าสัตว์เลี้ยงลงไปกินหญ้าในอ่างเก็บน้ า ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการท่องเที่ยว 
เงียบซบเซามากว่า ๖ – ๗ เดือน ไม่มีร้านอาหารแพให้บริการ ท่ามกลางความแห้งแล้ง แต่ยังมีความสวยงาม
ให้เห็น คือ ฝูงผีเสื้อที่บินมาเกาะหาน้ าหวานในเกสรของดอกไม้ป่าริมอ่างเก็บน้ า มีความสวยงามจากดอกไม้ป่า 
และสีสันของผีเสื้อที่บินมาตอม เป็นภาพทีส่วยงามท่ามกลางความแห้งแล้ง

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuamg.co.th/news/region/199107)
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เข่ือนปราณบุรีปรับแผนจัดสรรน  าหลังปริมาณน  าเข้าอ่างน้อย

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเสกสรร สอนพันธ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุง
ระบบชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่า แม้ ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ภาพรวม
ปริมาณน้ ากักเก็บในอ่างเก็บน้ าหลักของ จ. ประจวบคีรีขันธ์ทั้ง ๙ แห่งอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยอ่างเก็บน้ าปราณบุรี
ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด ปัจจุบันมีปริมาณน้ า ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ ๓๙๑ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ ๒๕ เป็นปริมาณน้ าที่ใช้การได้ ๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ส่วนอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง 
๘ แห่ง มี ๔ แห่งที่มีปริมาณน้ าอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๓๐ – ๕๐ และอีก ๔ แห่ง มีปริมาณน้ าอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่า
ร้อยละ ๓๐ โดยในช่วงฤดูฝนปีนี้มีปริมาณน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ าค่อนข้างน้อย คาดว่า ในช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. นี้ 
เป็นช่วงหน้ามรสุม อ่างเก็บน้ าทุกแห่งน่าจะมีปริมาณน้ าเพ่ิมมากขึ้น ขณะเดียวกัน โครงการชลประทาน 
เตรียมเครื่องสูบน้ า และเครื่องผลักดันน้ าเข้าประจ าจุดเสี่ยงประสบปัญหาน้ าท่วม พร้อมเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิด เพ่ือแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที

นายพิมล สกุลดิษฐ์ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาปราณบุรีกล่าวว่า ก่อนหน้านี้วางแผน
บริหารจัดการเพาะปลูกพืชฤดูฝนตั้งแต่เดือน มี.ค. ๖๓ คาดการณ์ว่า จะมีน้ าไหลลงอ่าง ๑๒๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 
แต่ จากข้อมูลตั้ งแต่ เดื อน ม .ค .  ๖๓ ถึ งปั จจุบันพบว่ า  มีปริมาณน้ า ไหล เข้ า อ่าง เก็บน้ าปราณบุ รี
เพียง ๒๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ต่ ากว่าที่คาดการณ์ร้อยละ ๗๗ 

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/169741)

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200715/7534ac37275bd2fc4aca58c83897e3a132edcb5712dc391066352bd0fc46f2c3.jpg?itok=yg8S8ZKK
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แม่น  าปิง สาหร่ายขึ นเต็มผิวน  า

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม่น้ าปิง แม่น้ าสายหลักที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ 
จ. เชียงใหม่มีสาหร่ายสีเขียวขึ้นเต็มผืนน้ า กินระยะทางยาวหลายกม. ชาวบ้านหวั่นน้ าเน่าเสีย และท าให้ปลาตาย 
ชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ าปงิอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบและแก้ไข

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5f0e6c9ce3f8e40af146295a)


