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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๔

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

หนองคาย : น  าโขงลดต่ า ‘พันโขดแสนไคร้’ โผล่ ดินแห้งขอด 
เดินข้ามได้เกือบถึงฝ่ัง สปป. ลาว (ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ภูเก็ต : ภูเก็ตพบรอยแม่เต่าขึ นวางไข่หาดทรายแก้วรังที่ ๒
คาดเป็นคนละตัวกับหาดในทอน (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)
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น  าโขงลดต่ า ‘พันโขดแสนไคร้’ โผล่ ดินแห้งขอด เดินข้ามได้เกือบถึงฝั่ง สปป. ลาว

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้้าในแม่น้้าโขงที่ไหลผ่าน จ. หนองคาย
มีระดับต่้า ทุบสถิติระดับต่้าสุดในรอบ ๕๐ ปี ส่งผลให้น้้าโขงที่เคยไหลผ่านระหว่างโขดหินของพันโขด
แสนไคร้แห้งขอด จนเป็นผืนเดียวกันสามารถเดินได้เกือบถึงฝั่ง สปป . ลาว ทั้งนี้ ระดับน้้าโขง
ที่ไหลผ่าน จ. หนองคาย ยังมีระดับต่้ากว่า ๑ ม. วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้้า 
มีระดับเพียง ๘๘ ซม. เท่านั้น ต่้ากว่าตลิ่งถึง ๑๑.๓๒ ม. ซึ่งระดับน้้าโขงต่้าสุดในรอบ ๕๐ ปี ในช่วง
เดียวกันอยู่ที่ประมาณ ๑.๕๐ ม. และระดับน้้าโขงในช่วงเดียวกันของปี ๖๒ อยู่ที่ประมาณ ๓.๕๐ ม.

ระดับน้้าโขงที่ลดต่้าลง ท้าให้มองเห็นเสาตอม่อที่อยู่ใต้ฐานตอม่อสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 
ที่ตั้งอยู่ในน้้าโขงทั้ง ๖ ตอม่อ และส่งผลให้โป๊ะแพ และเรือที่จอดไว้ริมฝั่งแม่น้้าโขงเกยตื้นหลายล้า 
รวมไปถึงเครื่องสูบน้้าของโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าหลายแห่ง สูบน้้าไม่ได้ นอกจากนี้ ยังท้าให้พันโขด
แสนไคร้ ที่เป็นโขดหินโผล่ขึ้นจากแม่น้้าโขง ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่นับพันๆ โขด ตั้งแต่
เขตบ้านห้วยค้อ บ้านหนอง บ้านภูเขาทอง และบ้านม่วง ต . บ้านม่วง อ. สังคม จ. หนองคาย 
กว้ างประมาณ ๓๐๐ ม .  ระยะทางยาวตามแม่น้้ า โขงกว่ า  ๕ กม .  น้้ า โขงที่ เคยไหลผ่ าน
ตามซอกโขดหินแห้งขอด เหลือเพียงแอ่งน้้าเล็กๆ จนติดกันเป็นผืนใหญ่ หลายจุดสามารถเดินได้เกือบ
ถึงฝั่ง สปป. ลาว ส่งผลให้การสัญจรทางเรือในบริเวณนี้ต้องใช้ร่องน้้าลึกที่อยู่ติดฝั่ง สปป. ลาว เท่านั้น 
ซึ่งปกติพันโขดแสนไคร้จะมีความสวยงามเมื่อน้้าโขงมีระดับอยู่ระหว่าง ๒.๕๐ - ๓.๕๐ ม. เพราะ
จะมีน้้าไหลผ่านระหว่างโขดหิน และซอกหินนับพันก้อน

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://khaosod.co.th/around-Thailand/news_๓๔๒๗๘๔๖)
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ภูเก็ตพบรอยแม่เต่าขึ นวางไข่หาดทรายแก้วรังที่ ๒ คาดเป็นคนละตัวกับหาดในทอน

เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ อุทยานแห่งชาติทางทะเล
ที่ ๒ จ. ภูเก็ต ได้รับแจ้งว่า พบร่องรอยการวางไข่ของเต่ามะเฟือง ที่บริเวณด้านหลังศูนย์กู้ภัยอุทยาน
แห่งชาติที่ ๖ หาดทรายแก้ว ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หมู่ 5 ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 
หลังได้รับแจ้งจากนายปรารภ แปลงงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒
จ. ภูเก็ต พร้อมด้วยนายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน (ภูเก็ต ) เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติเขาล้าปี - หาดท้ายเหมือง และเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติ ที่ ๖ เดินทาง
ไปตรวจสอบ เบื้ องต้นพบร่องรอยการขึ้นวางไข่  ขนาดร่องรอยความกว้างแม่ เต่ าวัดได้ 
๑๕๕ ซม. จึงขุดส้ารวจเบื้องต้น พบมีไข่เต่ามะเฟืองจ้านวนหนึ่ง

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไข่แดงได้ลอยชิดผิวไข่ คาดว่าแม่เต่าขึ้นวางไข่มาไม่น้อย
กว่า ๒ วัน จึงได้ท้าการกลบหลุม โดยไม่มีการขุดขึ้นมาท้าการนับจ้านวน เพ่ือปล่อยให้มีการเพาะฟัก
ตามธรรมชาติต่อไป ส้าหรับที่  จ .ภูเก็ต เป็นการขึ้นวางไข่ครั้งที่  ๒ จากครั้งแรกได้ขึ้นวางไข่
ที่หาดในทอน ต. สาคู อ. ถลาง เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่า
เป็นแม่เต่าคนละตัวกับที่หาดในทอน เพราะมีขนาดร่องรอยใหญ่กว่ารอยหาดในทอน ที่มีขนาดเพียง 
๑๓๐ ซม .  อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ ได้ท้าคอกล้อมบริเวณดังกล่าว เพ่ือป้องกันการรบกวน 
พร้อมทั้งจัดก้าลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด ๒๔ ชม.

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/๔๖๗๓๙๗)


