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สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

ยโสธร : ยโสธรยังน่าห่วง! สถานการณ์ภัยแล้งอ่างเก็บนา ๓ แห่ง ปริมาณนาน้อย
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ปราจีนบุรี : กรมทรัพยากรนา เร่งฟื้นฟูแหล่งนา แก้ขาดแคลนนาซาซาก
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม๒๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่
พังงา : แม่เต่ามะเฟืองขึนวางไข่ ๑๑๕ ฟอง นอกฤดูรังที่ ๕ หาดท้ายเหมือง
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๑ ข่าว
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แม่เต่ามะเฟืองขึนวางไข่ ๑๑๕ ฟอง นอกฤดูรังที่ ๕ หาดท้ายเหมือง

เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายหฤษฎ์ชัย ฤทธิช่วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
เขาล้ า ปี - หาดท้ ายเหมื อง เปิด เผยว่ า ได้รั บ แจ้ งจากเจ้ า หน้ าที่ ชุ ด สายตรวจที่ อ อกลาดตระเวน
การขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลว่า พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่ งชาติที่ ลป. ๓ (ปาง) จึ งประสานไปยั งนายปรารพ แปลงงาน หั วหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลที่ ๒ จ. ภูเก็ต และได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ที่บริเวณพิกัด
E๔๑๓๖๐๗ N๙๔๒๖๑๔ พื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากเขาหน้ายักษ์มาทางทิศใต้ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ท้าการวัดขนาดรอยความกว้างพายซ้ายถึงขวา ๑๗๕ เซนติเมตร และช่วงอก ๗๕ เซนติเมตร
หลุมไข่อยู่เหนือแนวระดับน้้าขึ้นประมาณ ๑๓.๕ เมตร ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ท้าการขุดหาไข่เต่าจนเจอ
และพิจารณาแล้วพบว่า พื้นทีท่ ี่แม่เต่าวางไข่ไว้อยู่ต่้ากว่าระดับน้้าทะเลขึ้นสูงสุด และปัจจุบันอยู่ในช่วง
พายุฝนฟ้าคะนองหรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งอาจจะท้าให้เกิดความเสียหายต่อไข่เต่าได้ เจ้าหน้าที่
จึงได้ย้ายไข่เต่า ทั้งหมดฟักบริเวณอื่นที่อยู่เหนือแนวระดับน้้าขึ้นสูงสุด ซึ่ง พบว่า มีไข่ทั้งหมด ๑๑๕
ฟอง ไข่ ดี ๗๗ ฟอง และไข่ล ม ๓๘ ฟอง วัดความลึ กถึ งก้น หลุ ม ได้ ๑ เมตร นอกจากนี้ ได้ ติ ดตั้ ง
เครื่องวัดอุณหภูมิในหลุม ไข่ เพื่อเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในระหว่างการฟัก และจัด
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังบริเวณหลุมฟักจนกว่าจะฟักออกเป็นตัว โดยคาดว่าใช้เวลา ๕๕ - ๖๐ วัน

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/201927)
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ยโสธรยังน่าห่วง! สถานการณ์ภัยแล้งอ่างเก็บนา ๓ แห่ง ปริมาณนาน้อย

เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ. ยโสธร ยังน่าเป็นห่วงกับสถานการณ์ภัยแล้ง แม้ว่าจะ
เริ่มมีพายุฝนเข้ามาบ้างแล้วก็ตาม แต่ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าจ้านวน ๓ แห่ง และเขื่อนอีก ๒ แห่ง ยังมี
ปริมาณน้้าต่้ามาก หากมีฝนตกและน้้าไหลเข้าอ่างและเขื่อนน้อย อาจจะมีปัญหาในการบริหารจัดการน้้า
ตามข้ อ มู ล สถานการณ์ น้ า ของศู น ย์ ป ระมวลวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ น้ า โครงการชลประทานยโสธร
ในภาพรวม ปริมาณน้้าใน ๓ อ่างเก็บน้้าและอีก ๒ เขื่อนมีเพียง ๒๙.๒๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้ อ ยละ ๓๐.๖๕ ของความจุ เ ท่ า นั้ น ได้ แ ก่ (๑) อ่ า งเก็ บ น้้ า ห้ ว ยลิ ง โจน ความจุ อ่ า ง ๒๑.๐๕
ล้านลู กบาศก์เมตร มี ปริมาณน้้ าในอ่าง ๓.๓๔ ล้านลูกบาศก์ เมตร (ร้อยละ ๑๕.๘๘) (๒) อ่างเก็บน้้า
ห้ว ยสะแบก ความจุ อ่าง ๓๐.๓๐ ล้านลูกบาศก์เ มตร มี ปริมาณน้้าในอ่าง ๕.๕๕ ล้านลูกบาศก์ เมตร
(ร้อยละ ๑๘.๓๓) (๓) อ่างเก็บน้้าห้วยโพงตอนบน ความจุ อ่าง ๑๒.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้้า
ในอ่าง ๔.๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๓๗.๘๔) (๔) เขื่อนยโสธร - พนมไพร ความจุเขื่อน ๑๙.๔๖
ล้ านลู กบาศก์ เมตร มี ป ริ มาณน้้ า ในเขื่อ น ๑๑.๐๓ ล้ านลู กบาศก์ เมตร (ร้อ ยละ ๕๖.๖๘) (๕) เขื่อ น
ล้าเซบาย ความจุ เขื่อน ๑๒.๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้้าในเขื่อน ๔.๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร
(ร้อยละ ๓๗.๙๕) ซึ่งหากฝนไม่ตก และไม่มีน้าไหลเข้าอ่างเก็บน้้าและเขื่อนจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/175608)
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กรมทรัพยากรนา เร่งฟื้นฟูแหล่งนา แก้ขาดแคลนนาซาซาก

เมื่อวัน ที่ ๙ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้้าใช้ซ้าซากทุกปี โดยได้
เร่งด้าเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาและจัดหาแหล่งน้้าต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้้า
เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร
นายสมบูรณ์ มิ่งพา ผู้ใหญ่บ้านท่าทองค้า ต. ย่านรี อ. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี บอกว่า ชาวบ้านที่นี่
ประสบปัญหาขาดแคลนน้้า ใช้ ท้า ให้ การเพาะปลูกไม่ได้ผ ลผลิ ตที่ต้องการ ปริมาณน้อย รายได้จึง น้อย
ตามไปด้วย ซึ่งหลังจากได้รับการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาและจัดหาแหล่งน้้าต้นทุนฯ ท้าให้
เกษตรกรและชาวบ้ าน ได้มีแ หล่ งน้้ าดิบ เพีย งพอในการอุปโภคบริโ ภค และท้าให้ มีแหล่ งน้้ าใช้ในการ
เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ไม่เกิดปัญหาขาดแคลน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนระบบการกระจายน้้า ไปยังทุกพื้นที่
ในชุมชนอย่างเท่าเทียมอีกด้วย
กรมทรั พยากรน้้ า ยั งได้ เ ดิ น หน้ า โครงการอนุรั กษ์ ฟื้ นฟู บึ งหั ว บึง บ้า นท่า ทองค้า จ. ปราจีน บุ รี
ก่อสร้างระบบกระจายน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้้าต้นทุนไม่เพียงพอ น้าไปสู่การใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้้าในระยะยาว ด้าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าห้วยใหญ่ และระบบกระจายน้้า
พลั งงานแสงอาทิต ย์ เพื่อ เพิ่มน้้ าต้น ทุ น และเพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการใช้น้ า ส่ ง ผลให้ ชุ มชนมี น้ากิน น้้า ใช้
อย่างมั่นคง ชาวบ้านลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากมีระบบกระจายน้้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาส่งเสริม
ในการเพาะปลูก ท้าให้มีรายได้ต่อเดือนเพิ่มขึ้น

ที่มา : สานักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/drought-495660)
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