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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

นครราชสีมา : เขื่อนใหญ่ ๕ แห่งโคราชวิกฤตปริมาณน  ารวมแค่ ๒๒%
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส)์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พัทลุง : “สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง” แหล่งถ่ายนกสวยงามเก็บภาพประทับใจ
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

สุโขทัย : แม่น  ายมทะลักเข้าท่วมสุโขทัย เสาไฟล้มกว่า ๒๐ ต้น
(ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์)

เชียงราย : ติวเข้มเครือข่าย “เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก” 
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์)
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เขื่อนใหญ่ ๕ แห่งโคราชวิกฤตปรมิาณน  ารวมแค่ ๒๒%

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ้านวยการส้านักงาน
ชลประทานที่ ๘ นครราชสีมา เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่เข้าสู่ช่วงหน้าฝนมาประมาณ ๓ เดือน จนถึง
ขณะนี้ปรากฏว่าในพื้นที่ จ. นครราชสีมา มีปริมาณฝนตกลงมาน้อยกว่าทุกปี ซึ่งส่งผลให้น้้าที่ไหลลง
อ่างเก็บน้้าต่างๆ น้อยตามไปด้วย แม้ว่าช่วงสัปดาห์นี้จะมีฝนตกลงมาบ้างในบางพื้นที่ ของ 
จ. นครราชสีมา แต่ก็มีปริมาณน้้าไหลลงอ่างเก็บน้้าต่างๆ ไม่มากนัก ดังนั้น อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ทั้ง
๕ แห่ง ในพื้นที่ จ. นครราชสีมา วันนี้จึงมีปริมาณน้้าเหลือรวมเพียง ๒๒๗.๔๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๙ ของความจุกักเก็บทั้งหมด ซึ่งถือว่าน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันกับปี ๖๒ โดยจากการายงานข้อมูลปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ทั้ง ๕ แห่งวันนี้ 
(๒๓ ส.ค. ๖๓) อ่างเก็บน้้าล้าตะคอง อ. สค้ิีว มีปริมาณน้้า ๙๓.๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๕๙ ของความจุกักเก็บทั้งหมด อ่างเก็บน้้ามูลบน อ. ครบุรี มีปริมาณน้้า ๒๖.๒๗ ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๓ ของความจุกักเก็บทั้งหมด อ่างเก็บน้้าล้าแชะ อ. ครบุรี มีปริมาณน้้า 
๔๙.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๙ ของความจุกักเก็บทั้งหมด อ่างเก็บน้้าล้าพระเพลิง 
อ. ปักธงชัย มีปริมาณน้้า ๓๘.๙๙ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๕ ของความจุกักเก็บ
ทั้งหมด และอ่างเก็บน้้าล้านางรอง อ. เสิงสาง มีปริมาณน้้า ๑๙.๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๔๒ ของความจุกักเก็บทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ทางชลประทานก็ยังปล่อยน้้าให้กับเกษตรกร
ได้ท้าการเกษตรเปน็ระยะ โดยจะติดตามประเมินสถานการณ์น้้าอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันช่วงนี้ก็ใกล้
จะสิ้นสุดหน้าฝนแล้ว จึงขอให้ประชาชนและเกษตรกรได้ใช้น้้าอย่างประหยัด เพื่อเก็บน้้าไว้ใช้ในช่วง
หน้าแล้ง เพราะยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะมีพายุพัดผ่านเข้ามาอีกหรือไม่

ท่ีมา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_754066)
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แม่น  ายมทะลักเข้าท่วมสุโขทัย เสาไฟล้มกว่า ๒๐ ต้น

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์แม่น้้ายมทะลักเข้าท่วมบริเวณพื้นที่
หมู่ที่ ๑ ต. ปากแคว อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย ยังวิกฤตและขยายวงกว้าง เนื่องจากแรงดัดของ
กระแสน้้ายังคงพัดและกัดเซาะพื้นที่ถนนริมตลิ่งอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้าง ท้าให้ชาวบ้านที่อาศัย
อยู่บริเวณดังกล่าวต้องติดเกาะ เนื่องจากถูกกระแสน้้าปิดล้อมทางเข้าออกหมู่บ้าน ต้องอาศัยเรือจาก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าออกเพียงอย่างเดียว ส่วนบ้านเรือนของประชาชนบางหลังที่เป็นบ้านช้ันเดียวได้ถูก
น้้าท่วมสูงจนอาศัยอยู่ไม่ได้ ต้องอพยพออกไปอาศัยอยู่ด้านนอก ส่วนบ้านที่เป็นสองช้ันเจ้าของบ้าน
ต่างช่วยกันขนของจากช้ันล่างข้ึนไว้ช้ันสองอย่างทุลักทุเล นอกจากนี้ กระแสน้้าที่ไหลทะลักอย่าง
ต่อเนื่องยังไหลข้ามถนนสายสุโขทัย - วังไม้ขอน (สายหลัง) จนรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ท้าให้
เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรช่ัวคราว รวมทั้ง กระแสน้้าที่ไหลทะลักอย่างรุนแรงยังได้กัดเซาะ และพัด
เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายสุโขทัย - วังไม้ขอน (สายหลัง) บริเวณด้านหน้าอู่เวียนช่างยนต์ ล้มระเนน
ระนาดกว่า ๒๐ ต้น ท้าให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสาขาสุโขทัย ต้องตัดกระแสไฟฟ้า และเข้ากู้
เสาไฟฟ้าแรงสูงที่ถูกน้้าพัดจนล้มเสียหาย

ท่ีมา : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์
(https://www.tnnthailand.com/content/52368)
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“สวนพฤกษศาสตร์พทัลุง” แหล่งถ่ายนกสวยงามเก็บภาพประทับใจ

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ . พัทลุง ซึ่งได้ช่ือว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่ยังคงมี
ความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็น ผืนป่าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด ป่าอุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า 
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย พื้นที่ป่าพรุริมทะเลสาบ โดยเฉพาะป่าพรุดงเสม็ดขาวกว่า ๖ พันไร่
ริมทะเลสาบ ท้องที่หมู่ที่ ๔ ต. พะนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง นอกจากจะเป็นแหล่งขยายพันธ์ุของสัตว์
น้้าและสัตว์ป่าหลายชนิดแล้ว ป่าพรุแห่งนี้ เป็นป่าพรุแหล่งสุดท้ายของ จ . พัทลุง และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์พัทลุงเมื่อหลายปีก่อน เพื่อให้ผืน
ป่าริมทะเลที่ยังเหลืออยู่ไม่มากนัก ได้เป็นสถานศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพันธ์ุไม้และสัตว์ป่า และเป็นสถานที่
พักผ่อนของคนทั่วไป ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์พัทลุง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ตัวเมืองพัทลุง สถานที่ร่มรื่นเป็นธรรมชาติ ป่าพรุอุดมสมบูรณ์และสวยงาม
บนเนื้อที่กว่า ๖,๐๐๐ ไร่ พื้นที่ประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นป่าโบราณเต็มไปด้วย ต้นเสม็ดขาว ย่านลิเภา 
พันธ์ุไม้อื่นๆ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะส้าหรับถ่ายภาพนกเป็นอย่างยิ่ง เช่น นกกินปลีคอม่วง 
มีขนาด ๑๐ - ๑๑ ซม. ปากโค้งสั้นสีด้า เพศผู้ หัวสีเขียวเหลือบ มีแถบหนาสีด้าจากโคนปากถึงหลัง ล้าตัว
ด้านบนขนคลุมหลัง ไหล่ และตะโพกสีน้้าเงินเข้ม ปีกและหางสีน้้าตาลด้า ล้าตัวด้านล่างคอสีชมพู อกและ
ท้องสีแดงเข้ม ก้นสีน้้าตาลด้า และนกกินปลีแก้มสีทับทิม เป็นนกที่มีขนาดเล็ก ปากสั้น และตรง ลักษณะ
เด่นของมันคือ คอและอกที่เป็นสีส้มต่อกับท้องสีเหลือง ม่านตาสีแดง นกตัวผู้มีล้าตัวด้านบนสีเขียวเข้ม
สะท้อนแสง แก้มเป็นสีแดงเข้มเหมือนกับทับทิม ใต้แก้มมีขนสีม่วงเหลือบ ตัวเมียมีล้าตัวด้านบนเป็นสีเขียว
ไพลหรือน้้าตาลอมเทา นกกินปลีชอบกินลูกไม้มากกว่าน้้าหวาน ซึ่งนกทั้ง ๒ ชนิดนี้เป็นไฮไลท์ของ
สวนพฤกษศาสตร์พัทลุง ที่นักถ่ายนกนิยมเดินทางมาเก็บภาพในช่วงวันหยุดเพื่อความประทับใจ

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/203499)
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ติวเข้มเครือข่าย “เมืองรักษ์นกยูงไทยระดบัโลก”

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมที่ว่าการอ้าเภอพาน จ. เชียงราย นายมงคล 
แพ่งประสิทธ์ิ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เป็นประธานฝึกอบรมเสริมสร้าง
การเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์นกยูงไทย ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 
“เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก” สู่การท่องเที่ยวเช่ือมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีนายวุฒิพงษ์ ดงค้าฟู 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่มีที่อยู่ติด
กับอุทยานแห่งชาติแม่ปืม อ. เมืองเชียงราย และ อ. พาน จ. เชียงราย จ้านวน ๘๐ คน

นายวุฒิพงษ์ ดงค้าฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม กล่าวว่า วันน้ีทางอุทยานฯ มีการอบรมเสริมสร้าง
การเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์นกยูงไทย ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 
“เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก” สู่การท่องเที่ยวเช่ือมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องของ
นกยูงและการอนุรักษ์ เนื่องจากอุทยานแห่งชาติแม่ปืม ซึ่งอยู่ในพื้นที่ จ. เชียงราย และ จ. พะเยา พบว่า 
มีนกยูงไทย หรือนกยูงเขียว อยูใ่นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีความต้องการที่จะอนุรักษ์นกยูงให้กับประชาชนที่อาศัย
โดยรอบพื้นที่อุทยานฯ จึงได้มีการประสานงานเอาเครือข่ายประชาชนพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่ปืม
มาร่วมกันฝึกอบรม เป็นการให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และมีการระดมความคิดกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน้าไปสู่เครือข่ายการอนุรักษ์นกยูงในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม โครงการนี้จะสามารถเช่ือมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว จุดไหนบ้างที่จะสามารถสร้างข่วง
นกยูง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ 

(มีต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ติวเข้มเครือข่าย “เมืองรักษ์นกยูงไทยระดบัโลก” (ต่อ)

จากการส้ารวจภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ครอบคลุมพื้นที่ ๗ อ้าเภอ ๒ จังหวัด ประกอบด้วย 
อ. เมืองเชียงราย พาน ป่าแดด และแม่ลาว จ. เชียงราย และ อ. เมืองพะเยา แม่ใจ และภกูามยาว จ. พะเยา 
มีเนื้อที่ ๓๕๐.๘  ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๑๙,๒๖๖ ไร่ ได้พบร่องรอยนกยูง ได้แก่ ตัว ข้ี รอยเท้า และขน 
เป็นต้นในหลายจุด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กันเป็นฝูง ๔๐ - ๖๐ ตัว มักลงมากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน
ที่ท้าเกษตรกรรมริมพื้นที่อุทยานฯ ทางอุทยานจึงได้จัดสรรเงินอุดหนุนชดเชยความเสียหายให้แก่ ชาวบ้าน
ที่นกยูงลงมากินพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด เมล็ดถ่ัว ธัญพืชต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้เชิงอนุรักษ์
เพื่อพัฒนาแนวทางเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่า เป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน

ท่ีมา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378791836)


