
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  ๒ รายการ 

กาญจนบุรี : “เมืองกาญจน์” แล้งหนักสุดรอบ ๑๐ ปี เหตุฝนทิ้งช่วง แพ “สะพานมอญ” เริ่มเกยตื้น
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

กาญจนบุรี : “เสือโคร่ง” ยืนโชว์ตัวหน้ากล้องเต็มจอ
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)

เลย : เลยพ้นวิกฤติภัยแล้ง พายุซินลากู ช่วยเติมน้ าในอ่างเพิ่มขึ้น ๒๘ เปอร์เซ็นต์
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

“เมืองกาญจน์” แล้งหนักสุดรอบ ๑๐ ปี เหตุฝนทิ้งช่วง แพ “สะพานมอญ” เริ่มเกยตื้น

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อ้านวยการเข่ือนวชิราลงกรณ 
อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากปรากฏการณ์ภัยแล้ง เนื่องจากฝนตกทิ้งช่วงมานานกว่า
๓ เดือน ส่งผลให้ปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างเก็บน้้าเข่ือนวชิราลงกรณลดน้อยลง จะเห็นได้ว่า ปริมาณน้้า
บริเวณท้ายเข่ือนพื้นที่ อ. สังขละบุรี เริ่มแห้งขอด เป็นเหตุท้าให้บ้านเรือนของประชาชนที่เป็นแพพัก 
รวมทั้งแพที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวจ้านวนมาก เริ่มเกยตื้นข้ึนไปอยู่บนบก ขณะที่ปริมาณน้้าในแม่น้้า
ซองกาเลีย ที่รับน้้ามาจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ไหลผ่านบริเวณสะพานไม้อุตตมานุสรณ์ 
สถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังของ อ . สังขละบุรี ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จะมีน้้าอยู่บ้างที่บริเวณล้าคลองเดิม
จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทางน้้า โดยเฉพาะการน้านักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม
โบสถ์จมน้้า วัดวังก์วิเวการามเดิม โดยผู้ประกอบการจะต้องใช้ความระมัดระวัง จากสถานการณ์ดังกล่าว
ถือว่าเกิดข้ึนในรอบ ๑๐ ปี ทั้งนี้ จากข้อมูลของเข่ือนวชิราลงกรณ ระดับกักเก็บสูงสุด ๑๕๕.๐๐
ม.รทก. เช้าน้ีพบว่าระดับน้้าในเข่ือนอยู่ที่ ๑๓๘.๕๓ ม.รทก. โดยมีปริมาณน้้าที่ ๓,๗๖๘.๑๗ ล้าน ลบ.ม. 
ปริมาณน้้ากักเก็บสงูสดุ ๘,๘๖๐ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๒.๕๓% ปริมาณน้้าใช้งานได้ ๗๕๓.๘๗ ล้าน ลบ.ม. 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙ % ปริมาณน้้าไหลเข้าล่าสุด ๐.๔๖ ล้าน ลบ.ม./ชม. ปริมาณน้้าที่ระบายออก 
๐.๔๔ ลบ.ม./ชม. สามารถรองรับน้้าได้อีก ๕,๐๙๑.๘๓ ล้าน ลบ.ม. จากการเปรียบเทียบข้อมูลในห้วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา จะเห็นว่า สถานการณ์ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วง ต้องมารอลุ้นปริมาณฝนที่จะตกลง
มาบริเวณเหนือเข่ือน ใน ๒ เดือนที่เหลือ คือ ส.ค. - ก.ย. ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาจะเป็นช่วงเวลาที่ฝนในพื้นที่
เหนือข้ึนจะมีมาก หากมีมรสุมเข้ามาในห้วงเวลาดังกล่าว จะส่งผลดีต่อปริมาณน้้าในเข่ือนปีนี้

ท่ีมา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/511265)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เลยพ้นวิกฤติภัยแลง้ พายุซินลากู ช่วยเติมน้ าในอ่างเพิ่มขึ้น ๒๘ เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยยันต์ สุรสรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้้า 
ส้านักงานชลประทานจังหวัดเลย กล่าวว่า การเฝ้าระวังอ่างเก็บน้้าห้วยน้้าหมานในรอบ ๑ วัน พบว่า
ปริมาณน้้าเพิ่มข้ึน ๘๕,๐๐๐ ลบ .ม. ขณะนี้มีน้้าแล้วในอ่างฯ ๗ .๔๖ ล้าน ลบ .ม . ถือเป็น
๒๘ เปอร์เซ็นต์ ของน้้าทั้งอ่างฯ ก่อนนี้เหลือเพียง ๑๔ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเพิ่มข้ึนจากผลของพายุที่เข้า
ในพื้นที่ จ. เลย นายชัยยันต์ กล่าวต่ออีกว่า ก็อยากจะได้น้้าจากน้้าฝนอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากอ่างฯ
ยังสามารถเก็บกักน้้าได้อีกมาก แต่ปริมาณฝนที่ตกเหนืออ่างฯ นั้นน้อยมาก เลยท้าให้น้้าไหลเข้าอ่าง
น้อยมาก แต่ยังดีที่มีฝนตกเหนืออ่างอยู่บ้าง จึงมีน้้าเข้ามาส่วนหนึ่ง ซึ่งพ้นสภาวะวิกฤติไประยะหนึ่ง 
อยากให้ฝนตกลงมาเยอะๆ ในพื้นที่เหนืออ่างห้วยกระทิงและอ่างน้้าหมานตอนบน

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/202276)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

“เสือโคร่ง” ยืนโชว์ตัวหน้ากล้องเตม็จอ

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม 
จ. กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ชุดเจ้าหน้าที่ออกตรวจลาดตระเวนของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้ไปติด
กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า เมื่อวันที่  ๑ - ๕ ส .ค. ๖๓ ที่ผ่านมา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้น้ากล้องดักถ่าย
ที่ไปติดตั้งไว้มาเปิดดู ปรากฏภาพเสือโคร่ง ยืนโชว์ตัวหน้ากล้องด้วยท่าทางสงสัยแบบเต็มจอ ซึ่งนับว่า
เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่พบเสือโคร่งในพื้นที่ แสดงถึงความสมบูรณ์ของป่า และการปกป้องป่าของเจ้าหน้าที่
ทุกคน นายเทวินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อุทยานแห่งชาติเขาแหลม มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ โดยรอบอ่างเก็บน้้า
เข่ือนเขาแหลม ประกอบด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาตะนาวศรีที่มีเทือกเขา
สลับซับซ้อน เช่ือมต่อกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และอุทยานแห่งชาติล้าคลองงู 
จึงเป็นแหล่งที่อยู่ของเหล่าสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ทั้งนี้ การพบเสือโคร่งดังกล่าวเป็นการตอกย้้า
การท้างานของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการเฝ้าระวังไม่ให้มีการไล่ล่า และการดูแลพื้นที่
ป่า ท้าให้ประชากรเสือโคร่งในพื้นที่มีความสมบูรณ์และปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ ที่ส้าคัญ สามารถ
ถ่ายเทประชากรสัตว์ป่าจากพื้นที่ป่าอื่นๆ มาในพื้นที่ป่าเขาแหลมได้ด้วย

ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้เปิดเผยว่า ปี ๖๓ ประเทศไทยมีประชากร
เสือโคร่งในผืนป่าประมาณ ๑๓๐ - ๑๖๐ ตัว ส่วนใหญ่พบบริเวณผืนป่าตะวันตก ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง 
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีจ้านวนเสือโคร่งเพิ่มข้ึนจากปี ๕๖ ประมาณ ๖๐ - ๘๐ ตัว เสือโคร่งมีอุปนิสัยและ
พฤติกรรมชอบอยู่ล้าพังตัวเดียวโดดๆ ยกเว้นในฤดูผสมพันธ์ุจึงจะจับคู่กัน ในอดีตเคยมีเสือโคร่งอยู่ ๘ สาย
พันธ์ุย่อย แต่สูญพันธ์ไปแล้ว ๓ สายพันธ์ุย่อย ปัจจุบันอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธ์ุ ด้วยภัยคุกคามจากการ
ล่าและการท้าลายถ่ินที่อยู่อาศัย เมืองไทยในอดีตเคยพบเสือโคร่งอาศัยอยู่ตามป่าทั่วประเทศ แต่ปัจจุบันมี
ประชากรเสือโคร่งอาศัยอยู่ตามพื้นที่อนุรักษ์ไม่กี่แห่งเท่านั้น

ท่ีมา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378789983)


