
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครพนม : ขึ้นทะเบียนแม่น้ าสงครามตอนล่างเป็นพื้นที่ชุม่น้ า Ramsar site
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

จันทบุรี : ฝนถล่มจันทบุรีอ่วม น้ าป่าท่วมหลายพ้ืนที่
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

กาญจนบุรี : เขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ าเหลือเพียงร้อยละ ๔๒.๕๓
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เข่ือนวชิราลงกรณ์มีน้ าเหลือเพียงร้อยละ ๔๒.๕๓

เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผอ. เขื่อนวชิราลงกรณ์ 
อ.  ทองผาภูมิ  จ . กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ภัยแล้ง เนื่องจากฝนทิ้ งช่วงมานานกว่า ๓ เดือน 
ท้าให้ปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างเก็บน้้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ลดลง ปริมาณน้้าบริเวณท้ายเขื่อนพ้ืนที่ 
อ. สังขละบุรีเริ่มแห้งขอด จากข้อมูลของเขื่อนวชิราลงกรณ์ มีปริมาณน้้าที่ ๓,๗๖๘.๑๗ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้้ากักเก็บสูงสุด ๘,๘๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๓ ปริมาณน้้า
ใช้งานได้ ๗๕๓.๘๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๙ สามารถรองรับน้้าได้อีก ๕,๐๙๑.๘ 
ล้านลูกบาศก์เมตร 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/region-news/news_745230)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝนถล่มจันทบุรีอ่วม น้ าป่าท่วมหลายพ้ืนที่

เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนัก เกิดน้้าป่าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ใน อ. เมืองจันทบุรี และ อ. มะขาม จ. จันทบุรี เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ช่วยเหลือ 
อ. เมืองจันทบุรี  จ . จันทบุรี  เกิดน้้ าท่วมหนัก พ้ืนที่  ต . พลับพลา ทั้ งบ้านเรือนประชาชน 
พ้ืนที่เกษตรกรรม และเส้นทางคมนาคม โดยเฉพาะหมู่บ้านดี ชุมชนที่มีบ้านเรือนประชาชนหนาแน่น 
น้้าท่วมสูง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน 
จันทบุรีน้าเรือท้องแบนลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือ และขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง จุดที่ส้าคัญคือ 
บริเวณถนนทางเข้าวัดพลับพลา เชื่อมต่อถนนสาย ๓๑๗ จันทบุรี - สระแก้ว ถนนสายหลักน้้าท่วมสูง 
รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ พ้ืนที่ อ. มะขาม โดยเฉพาะ ต. อ่างคีรีเกิดน้้าป่าท่วมพ้ืนที่
เกษตรกรรม และบ้านเรือนประชาชน เจ้าหน้าที่น้าเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือตลอดเส้นทาง
ถนนสาย ๓๒๒๗ ช่วงสามแยกเข้า ต. บ่อเวฬุ อ. ขลุงน้้าท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ เจ้าหน้าที่
อ้านวยความสะดวก และแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยง

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์
(https://dailynews.co.th/regional/789655)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ขึ้นทะเบียนแม่น้ าสงครามตอนล่างเป็นพื้นทีชุ่่มน้ า Ramsar site

เมื่อวันที่ ๑๓ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พิธีมอบใบประกาศรับรองพ้ืนที่ชุ่มน้้าแม่น้้าสงคราม
ตอนล่าง จ. นครพนม ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระหว่างประเทศ 
โดยนายสมชาย ช้านิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวต้อนรับนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศึกษา และผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่แม่น้้าสงครามตอนล่างร่วมให้การ
ต้อนรับ แม่น้้าสงครามตอนล่าง ขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar site) ล้าดับที่ ๒๔๒๐ ของโลก 
และเป็นล้าดับที่ ๑๕ ของประเทศไทย เนื้อที่  ๕ ,๕๐๔ .๕ เฮกตาร์ โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา 
และความส้าคัญที่ท้าให้ลุ่มน้้าสงครามตอนล่างได้ขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ เพราะมีระบบนิเวศที่มี
ความส้าคัญและเป็นเอกลักษณ์ที่มีความหายาก ได้แก่ ป่าบุ่ งป่าทามผืนใหญ่ มีความส้าคัญ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ในระบบนิเวศ เป็นแหล่งที่ อยู่อาศัย
ของพันธุ์ปลาน้้าจืด บางชนิดอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากแม่น้้าโขงในประเทศไทย 
ไมม่ีป่าบุ่งป่าทามให้ปลาใช้เป็นสถานที่อนุบาลสัตว์น้้า และในล้าน้้าสาขาของแม่น้้าโขงมีป่าบุ่งป่าทาม
อยู่ในลุ่มน้้าสงครามตอนล่างเพียงแห่งเดียวเท่านั้น จึงเป็นเสมือนมดลูกของพันธุ์สัตว์น้้าทุกชนิด 
เป็นแหล่งประมงพ้ืนบ้านที่มีความส้าคัญต่อความมั่นคงทางอาหารของคนในพ้ืนที่  ตลอดจน
เป็นแหล่งอพยพเพ่ือผสมพันธุ์  และวางไข่ของพันธุ์ปลาจากแม่น้้ า โขงในช่วงฤดูน้้ าหลาก 
พบความหลากหลายของพันธุ์ปลาอย่างน้อย ๑๒๔ ชนิด พันธุ์พืช ๒๐๘ ชนิด รวมทั้งมีความส้าคัญ
ในเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ขึ้นทะเบียนแม่น้ าสงครามตอนล่างเป็นพื้นทีชุ่่มน้ า Ramsar site (ต่อ)

อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญ
ระหว่างประเทศถูกก้าหนด และตั้งชื่อตามชื่อสถานทีจ่ัดประชุมเพ่ือรับรองอนุสัญญา เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. 
๒๕๑๔ ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาดังกล่าวเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาล ซึ่งก้าหนด
กรอบการท้างานส้าหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็น พ้ืนที่
ชุ่มน้้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชุ่มน้้าอันเป็นการ อนุรักษ์
ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกน้้า ต่อมาขอบเขตการด้าเนินการของอนุสัญญาฯ ครอบคลุมกว้างขึ้น 
เน้นการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ชุ่มน้้าอย่างชาญฉลาดในทุกๆ ด้าน ตลอดจนเพ่ือยับยั้ง
การสูญหายของพ้ืนที่ชุ่มน้้าในโลก มีพันธกิจที่ส้าคัญในการด้าเนินงานระดับชาติ ความร่วมมือระดับ
นานาชาติเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภูมิภาคของโลก ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาแรมซาร์เป็นล้าดับที่ ๑๑๐ 

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/202371)


