
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อมสตูล : ชาวประมงปล่อยปลาทะเลสินสมุทรลายฟ้าสู่ธรรมชาติ
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ 

นครราชสีมา : อ่างเก็บน  าหนองตะไก้แห้งขอดไม่มีน  าผลิตประปา
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

เชียงใหม่ : พายุซินลากูเติมน  า ๒ เขื่อนหลักเชยีงใหม่
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

หนองคาย : จ. หนองคายเร่งระบายน  าห้วยหลวงลงแม่น  าโขง 
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

พังงา : พนังกั นคลื่นตะกั่วป่าแตก 
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อ่างเก็บน  าหนองตะไก้แห้งขอดไมม่ีน  าผลิตประปา

เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าหนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๘ 
ต. เมืองพลับพลา อ. ห้วยแถลง จ. นครราชสีมา เหลือปริมาณน้้าเพียงร้อยละ ๑ เท่านั้น ความจุกักเก็บ 
๑,๖๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ทางการเกษตร ๔๕๐ ไร่ และชาวบ้าน ๑๕๐ หลังคาเรือนได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก เนื่องจากอ่างเก็บน้้าหนองตะไก้ เป็นแหล่งกักเก็บน้้าส้าคัญของพ้ืนที่ ใช้ผลิตประปาแจกจ่าย
ให้ชาวบ้านได้ ใช้ อุปโภคบริ โภค แต่สถานการณ์ภัยแล้ง ท้าให้ อ่างเก็บน้้ า เกือบแห้งขอด เจ้าหน้าที่
ไม่สามารถเปิดประตูระบายน้้าให้แก่เกษตรกรท้านาในพ้ืนที่ท้ายอ่างเก็บน้้าได้ เพราะปริมาณน้้าเหลือน้อยมาก 
และในบางจุดแห้งขอดหนักจนสันดอนดินโผล่ขึ้นมา

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_739817)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พนังกั นคลื่นตะกัว่ป่าแตก 

เมื่อวันที่  ๖ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่งบริเวณหมู่ ๓ บ้านปากเกาะ 
ต. เกาะคอเขา อ. ตะกั่วป่า จ. พังงาอย่างรุนแรง ท้าให้น้้าทะเลกัดเซาะเขื่อนหินทรุดแตก ไม่สามารถยับยั้งคลื่น
ทีม่ีความแรงได้ น้้าทะเลไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายสิบหลังคาเรือน ทะเลมีคลื่นลมแรง ความสูงคลื่น
อยู่ที่ ๓ – ๕ ม. พัดเข้าหาชายฝั่ง สร้างความเสียหายต่อรีสอร์ตที่สร้างอยู่ติดชายทะเล และบ้านเรือนราษฎร
จ้านวน ๑๒ หลัง ถูกน้้าทะเลทะลักเข้าท่วมเดือดร้อนหนัก

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_739902)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชาวประมงปล่อยปลาทะเลสินสมุทรลายฟ้าสูธ่รรมชาติ

เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดสตูลส่งคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากมือถือ
ของลูกเรือประมงที่ออกไปจับสัตว์น้้า และจับปลาทะเลสินสมุทรลายฟ้า เป็นปลาสวยงาม นายด้ารงค์ โง้วสกุล 
ชาวประมง จ. สตูล ขณะท้าการประมงบริเวณเกาะกลาง อ. เมืองสตูล จ. สตูล จับปลาสินสมุทรลายฟ้า
จ้านวน ๑ ตัว ยังมชีีวิตอยู่ จึงปล่อยลงสู่ทะเล เพ่ืออนุรักษ์ปลาทะเลสวยงามให้อยู่คู่ทะเลสตูลต่อไป 

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news/739749)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. หนองคายเร่งระบายน  าห้วยหลวงลงแม่น  าโขง 

เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการพัฒนาลุ่มน้้าห้วยหลวงตอนล่าง จ . หนองคาย 
เร่งระบายน้้าในล้าห้วยหลวงลงสู่แม่น้้าโขง หลังจากฝนตกในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ระดับน้้าในแม่น้้าโขงเพ่ิมขึ้น 
๓๘ ซม. มีระดับอยู่ที่ ๖.๑๘ ม. ห่างจากตลิ่ง ๖.๐๒ ม. หลังฝนตกในพ้ืนที่ติดต่อกันหลายวัน ท้าให้ปริมาณน้้า
ในแหล่งกักเก็บน้้าต่างๆ มีระดับเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะล้าห้วยหลวง ใน อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย เป็นล้าน้้า
สาขาของแม่น้้าโขงมีปริมาณน้้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ท้าให้โครงการพัฒนาลุ่มน้้าห้วยหลวงตอนล่าง
ระบายน้้าในล้าห้วยหลวงลงสู่แม่น้้าโขง โดยเปิดประตูระบายน้้า ๑ บาน ยกสูง ๕๐ ซม. ระบายน้้าได้เฉลี่ยวันละ 
๑.๙ ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือระบายน้้าในล้าห้วยไม่ให้ท่วมขังพ้ืนที่ตอนในของล้าน้้าสาขา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ 
อ. สร้างคอม อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี และ อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย ระดับน้้าในล้าห้วย และอ่างเก็บน้้าหลัก
มีปริมาณน้้าเพ่ิมข้ึน สามารถกักเก็บน้้าไว้เพื่อส่งให้เกษตรกรได้ใช้ตลอดท้ังปี

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/201507)
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พายุซินลากูเติมน  า ๒ เข่ือนหลักเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุโซนร้อนซินลากู ส่งผลดีต่อ
เขื่อนใหญ่ ๒ แห่งใน จ. เชียงใหม่ มีน้้าไหลเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ๒๔.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้้า
ในเขื่อนอยู่ที่ ๙๐.๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๓๔ ของความจุ เช่นเดียวกับที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
มีน้้ าไหลเข้าเขื่อน ๒๓ .๕ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้้าในเขื่อนอยู่ที่  ๘๐ .๘๔ ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ ๓๑ ของความจุ ผู้อ้านวยการส้านักชลประทานที่ ๑ ระบุนอกจากอ่างเก็บน้้าช่วยแก้ปัญหาน้้าท่วม
ใน จ. เชียงใหม่ ปริมาณน้้าฝนที่ไหลเข้าเขื่อนถือเป็นข่าวดีในการบริหารจัดการน้้าในช่วงฤดูแล้งปีหน้า
เช่นเดียวกับอ่างเก็บน้้าขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีอยู่ ๑๓ แห่งที่ได้รับน้้าเข้าไปเติม

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/region-491898)


