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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑  รายการ                 

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

เพชรบูรณ์ : เพชรบูรณ์พบซากฟอสซิลอายุ ๒๔๐ ล้านปี
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

พิจิตร : ตะลึง! น  าตกสูง ๔ เมตร เกาะแก่งสวยงามกลางแม่น  ายม
(ข้อมูล : นิวส์ทีวีออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

นครราชสีมา : ภัยแล้งโคราชยังไม่คลาย อ่างเก็บน  าเหลือ ๑๙%
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)
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ตะลึง! น  าตกสูง ๔ เมตร เกาะแก่งสวยงามกลางแม่น  ายม

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดปรากฏการณ์น้้าตกสูงกว่า ๔ เมตร และเกาะ
แก่งกลางแม่น้้ายมทีบ่ริเวณ หมู่ที่ ๘ บ้านวังลูกช้าง ต. สามง่าม อ. สามง่าม จ. พิจิตร โดยปรากฏการณ์
ดังกล่าว เกิดจากน้้าเหนือที่ระบายจากคลองบางแก้ว อ. บางระก้า จ. พิษณุโลก ไหลเข้าสู่พื้นที่ 
จ. พิจิตร เพ่ือรักษาระบบนิเวศน์ และบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้้าในการเกษตร 
ปริมาณน้้าที่ไหลมาตามล้าน้้าแม่น้้ายม ไหลเติมเต็มพ้ืนที่แม่น้้ายมที่ขาดแคลนน้้าจนแห้งขอดยาวนาน
กว่า ๖ เดือน ในพ้ืนที่  อ. สามง่าม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตอนบนของแม่น้้า ยม ให้กลับมามีน้้ าอีกครั้ ง 
ขณะเดียวกันมวลน้้าจ้านวนมากที่ไหลเข้าพ้ืนที่ได้ไหลผ่านบริเวณจุดที่เป็นวังลึก ท้าให้เกิดภาพน้้าตก
สวยงามขนาดความสูงกว่า ๔ เมตร กว้างกว่า ๒๐ เมตร นอกจากนี้น้้าที่ไหลบ่ายังกัดเซาะเนินทราย
ขนาดใหญ่ จนบริเวณกลางแม่น้้ายมแปลสภาพเป็นเกาะแก่ง เป็นภาพที่สวยงามแปลกตา สร้างความ
ประทับใจแก่ผู้พบเห็น นับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ แม่น้้ายมแล้ง
แห้งจัดจนไม่มีน้้า เมื่อมีการปล่อยน้้ามา น้้าที่ปล่อยมาจะไหลผ่านล้าน้้าจนเกิดน้้าตก และเกาะแก่ง
ซึ่งน้้าตกและเกาะแก่งจะหายไป เมื่อน้้ามีปริมาณมากขึ้นจนเสมอท้องน้้า ซึ่งจะใช้เวลา ๑ - ๒ วัน
ตามปริมาณของน้้า จึงนับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยาก 

ส้าหรับแม่น้้ายม เป็นหนึ่งในแม่น้้าสี่สายที่เป็นต้นน้้าของแม่น้้าเจ้าพระยา ซึ่งประกอบด้วย แม่น้้า
ปิง วัง ยม น่าน โดยแม่น้้ายมมีความยาว ๑๒๗ กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ ๔ อ้าเภอของ จ. พิจิตร 
ประกอบด้วย อ. สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และโพทะเล ในช่วงนี้เริ่มมีปริมาณน้้าที่ไหลตาม
ล้าน้้าในแม่น้้ายม ไหลเติมเต็มพ้ืนที่แม่น้้ายมที่ขาดแคลนน้้าจนแห้งขอดยาวนานกว่า ๖ เดือน ส่งผลดี
ต่อเกษตรกรที่ท้านา และปลูกพืชไร่แนวสองฝั่งของแม่น้้ายม เป็นน้้าต้นทุนส้าหรับท้าการเกษตร 
โดยเฉพาะนาข้าวที่ลงมือเพาะปลูกแล้ว

ที่มา : นิวส์ทีวีออนไลน์
(https://www.newtv.co.th/news/60627)
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เพชรบูรณ์พบซากฟอสซิลอายุ ๒๔๐ ล้านปี

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการค้นพบแหล่งฟอสซิลท้องทะเลดึกด้าบรรพ์
๒ แหล่งของ จ. เพชรบูรณ์ ได้แก่ แหล่งบ้านโภชน์ อ. หนองไผ่ และแหล่งภูน้้าหยด อ. วิเชียรบุรี ล่าสุด
นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ผู้อ้านวยการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ (เพชรบูรณ์จีโอปาร์ค) กล่าวถึงความคืบหน้าว่า 
ปัจจุบันยังมีการค้นพบแหล่งซากฟอสซิลเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด เมื่อราวกลางเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา 
มีการพบแหล่งฟอสซิลดึกด้าบรรพ์เพ่ิมเติมอีกแห่งที่บ้านซับเดื่อ ต. บ้านโภชน์ อ. หนองไผ่ เนื่องจากฝนตก
ท้าให้มีน้้าไหลชะล้างหน้าดินที่อยู่บนชั้นหินออกไป จนท้าให้พบซากสัตว์ และปะการังดึกด้าบรรพ์หลากหลาย
ชนิด อาทิ หอยตะเกียง ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกหรือก้าหนดอายุสมัยของซากสัตว์ดึกด้าบรรพ์เหล่านี้อยู่ในราวยุค
เพอร์เมียน หรืออายุราว ๒๔๐ ล้านปี

นายวิศัลย์ กล่าวว่า หลังซากฟอสซิลดึกด้าบรรพ์เหล่านี้ลอยโผล่ขึ้นมาบนผิวดิน บางส่วนเกิดการ
แตกหักหลุดออกมาจากก้อนใหญ่ จึงได้ให้ค้าแนะน้าให้ทางท้องถิ่นจัดเก็บขึ้นมาแสดงไว้ที่ศูนย์ เรียนรู้
เพราะเกรงจะเกิดการสูญหาย หรือตกเป็นเป้าของกลุ่มนักค้าซากสัตว์โบราณหรือซากดึกด้าบรรพ์เหล่านี้ไป 
นอกจากนี้ ล่าสุดยังมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ลงพ้ืนที่ส้ารวจและเก็บข้อมูล เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ส่วนเรื่องการส่งเสริมให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ และการจัดเป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นนั้น ปัจจุบันข้อมูลมีครบถ้วนเพียงพออยู่แล้ว เพราะทางกรมทรัพยากรฯ และนักวิชาการได้เข้ามาช่วย
จัดท้าข้อมูล พร้อมทั้งยังมีงานวิจัยต่างๆ

นายวิศัลย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันแหล่งฟอสซิลมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาเหล่านี้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้า
ไปชมได้แล้ว โดยทางท้องถิ่นมีการจัดท้าป้ายบอกเส้นทาง และบอกข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาเหล่านี้ ไว้
ค่อนข้างละเอียด เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น เนื่องจากแหล่งฟอสซิลแห่งนี้ยังอยู่ในสภาพ
การพัฒนาระยะต้น จึงค่อนข้างเปราะบางกระจายเต็มพ้ืนที่ ที่ส้าคัญเข้าถึงแหล่งได้ ง่าย จึงค่อนข้าง
น่าเป็นห่วง จึงฝากนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะเข้าไปชมให้ช่วยกันตระหนัก อย่าหยิบฉวยซากฟอสซิล เหล่านี้
ติดมือกลับไป

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_726084)
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ภัยแล้งโคราชยังไม่คลาย อ่างเก็บน  าเหลือ ๑๙%

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา 
ยังคงด้าเนินต่อไป ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนมาแล้วเป็นเวลากว่า ๒ เดือน แต่สภาพน้้าที่บึงสระจระเข้ บึงเก็บน้้า
ส้าคัญของชาวเทศบาลต้าบลโนนไทยขนาด ๑๓๘ ไร่ ยังคงแห้งขอด ไม่มีน้้าเข้ามาเติมเต็มเหมือนเช่นทุกปี
จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า พ้ืนที่ อ. โนนไทย มีฝนตกปริมาณเล็กน้อยมาก เป็นระยะเวลากว่า ๓ ปี
แล้วที่ฝนแล้งเช่นนี้ ท้าให้ประชาชนกว่า ๒๐๐ ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน และยังรวมถึงสถานที่ราชการ
ต่างๆ โรงเรียน โรงพยาบาล รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าในตลาดโนนไทยจ้านวนมากก็ได้รับความ เดือดร้อน
ไม่แพ้กัน ส่วนการแก้ปัญหาในเบื้องต้น รถบรรทุกน้้าขององค์การบริหารส่วนต้าบล รถบรรทุกน้้าของ
เทศบาล และรถบรรทุกน้้าของนักการเมืองท้องถิ่น วิ่งเข้าไปขนน้้ามาจากบ่อน้้าบาดาลของเอกชน ซึ่งอยู่
ห่างจากสระจระเข้ ๗ กิโลเมตร มาเติมใส่ถังประปาแล้วปล่อยแจกจ่ายให้ประชาชน ซึ่งน้้าที่ได้จะมีรสชาติ
กร่อย ไม่สามารถใช้หุงข้าวได้ แต่ก็ไม่มีทางเลือกมากนัก เนื่องจากชั้นน้้าบาดาลใน พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็น
หินเกลือ ท้าให้น้้าบาดาลที่ได้นั้นเป็นน้้าเค็ม ส่วนแหล่งน้้าตามธรรมชาตินั้นแห้งสนิทแทบจะทุกแห่ง

ด้านนายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อ้านวยการส้านักงานชลประทานที่ ๘ เปิดเผยว่า ส้าหรับสถานการณ์
น้้าในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ทั้ง ๕ แห่ง ในพ้ืนที่ จ. นครราชสีมา ขณะนี้ถือว่ายังมีปริมาณน้้าน้อยมาก
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๓ มีปริมาณน้้ากักเก็บรวมกันทั้ง ๕ อ่าง เพียง ๑๙๘.๗๙ ล้านลูกบาศก์
เมตรเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๔ ของความจุกักเก็บท้ังหมด 

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_726057)


