
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change ๑ รายการ

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ยืนยันน้ าใต้ดินยังมีปริมาณมาก พร้อมช่วยสนับสนุนพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง
ทั้งด้านการอุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

นครพนม : วิกฤติรอบ ๕0 ปี น้ าโขงแห้งเปลี่ยนสีฟ้าครามคล้ายทะเล ระดับน้ าแค่เมตรกว่า
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

วิกฤติรอบ ๕0 ปี น้ าโขงแห้งเปลี่ยนสีฟ้าครามคล้ายทะเล ระดับน้ าแค่เมตรกว่า

เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์แม่น้้าโขงได้รับผลกระทบหนักจาก
ปัญหาภัยแล้ง บวกกับปีนี้ปริมาณน้้าฝนน้อยกว่าหลายปีที่ผ่านมา และฝนทิ้งช่วง รวมถึงผลกระทบ
จากเขื่อนในประเทศจีนที่มีการเก็บกักน้้า ท้าให้แม่น้้าโขงมีระดับน้้าต่้ากว่าทุกปี และลดระดับ
อย่างรวดเร็วในรอบ ๕0 ปี ท้าให้แม่น้้าโขงหลายจุด เกิดสันดอนทรายเป็นพ้ืนที่กว้าง กลางน้้าโขง 
และยังเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ ที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่ ไม่เคยพบเห็นมาก่อน 
เนื่องจากระดับน้้าโขงแห้ง และมีสีฟ้าครามคล้ายทะเล คาดว่ามาจากสาเหตุน้้าโขงแห้ง ท้าให้น้้านิ่ง
จนเกิดการตกตะกอน และน้้าเปลี่ยนสี อย่างไรก็ตามท้าให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน
ในพ้ืนที่เริ่มวิตกกังวลถึงผลกระทบ เนื่องจากเริ่มมีปัญหาทั้งการเดินเรือ รวมถึงพื้นที่การเกษตร 
ใกล้เคียง เริ่มมีปัญหาในการสูบน้้าเพ่ือการเกษตร หลังน้้าโขงแห้ง ต้องย้ายจุดสูบน้้าระยะทางไกล
เพ่ิมข้ึนหลายเท่าตัว แบกภาระต้นทุนมากขึ้น 

นอกจากนี้หลังระดับน้้าโขงแห้งไม่เพียงเริ่มกระทบด้านการเกษตร ยังเริ่มส่งผลกระทบต่อ
การเดินเรือข้ามฟากไทย - ลาว บางจุดที่ยังมีการขนส่งผู้โดยสาร และขนส่งสินค้า ระหว่างไทย - ลาว 
รวมถึงจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย - ลาว ตามอ้าเภอแนวชายแดน ต้องเดินเรืออ้อมหาดทราย 
ระยะทางไกลหลายเท่าตัว ที่ส้าคัญยังเริ่มส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ท้าให้เรือส้าราญขนาดใหญ่ 
เรือส้าราญแม่โขงพาราไดซ์ครูซ ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนครพนม ซึ่งเป็นเรือส้าราญขนาดใหญ่ 
ที่รองรับประชาชน นักท่องเที่ยว ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขงไทย - ลาว ในเขตเทศบาลเมือง
นครพนม ต้องหยุดเดินเรือชั่วคราว เนื่องจากประสบปัญหาน้้าโขงแห้ง ไม่สามารถเดินเรือได้ปกติ 
เสี่ยงต่อการติดหาดทราย จึงได้เปลี่ยนเป็นบริการนักท่องเที่ยว ให้ใช้พื้นที่ในการรับประทานอาหาร 
เครื่องดื่ม ชมธรรมชาติแทน

(มีต่อ)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

วิกฤติรอบ ๕0 ปี น้ าโขงแห้งเปลี่ยนสีฟ้าครามคล้ายทะเล ระดับน้ าแค่เมตรกว่า

ด้าน นายณรงค์ เถาว์ศรี อายุ ๖๒ ปี รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ. นครพนม 
เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ระดับน้้าโขงลดเร็วมาก ผันผวนสุดรอบหลายสิบปี ตั้งแต่ตอนดูแลการเดินเรือ
ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองนครพนมมาหลายปี ปีนี้แปลกสุด น้้าโขงแห้งเร็ว และยังมีปรากฏการณ์
ธรรมชาติสีฟ้าครามสวยงามเหมือนทะเล ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หลายคนมองว่าสวยงาม แต่คนห่วง
ที่สุด คือ แฝงด้วยสัญญาณอันตราย สิ่งที่ตามมาคือ ภัยแล้ง รวมถึงระบบนิเวศถูกท้าลาย ปลาน้้าโขง
ลดลง จนอาจสูญพันธุ์ รวมถึงกระทบอาชีพประมงที่เคยมีรายได้ เพราะช่วงนี้ระดับน้้าโขงต่้ามาก 
และนิ่งไม่ไหลเชี่ยวตามธรรมชาติ ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวทางเรือ ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเริ่มได้รับ
ผลกระทบต่อการเดินเรือต้องระมัดระวัง และเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือใหม่ เพราะร่องน้้าเปลี่ยน 
นอกจากนี้ ในส่วนของเรือส้าราญขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบแล้ว ต้องหยุดเดินเรือชั่วคราว 
เพราะร่องน้้าตื้นเขิน เสี่ยงเรือเกยตื้น สามารถล่องได้เฉพาะเรือเทศบาลขนาดเล็กเท่านั้น ซึ่งหากระดับ
น้้าโขงยังลดต่อเนื่อง คาดว่าจะส่งผลกระทบเรื่องการเกษตร รวมถึงการท่องเที่ยวมากขึ้นแน่นอน

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region171994)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ยืนยันน้ าใต้ดินยังมีปริมาณมาก พร้อมช่วยสนับสนุนพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ทั้งด้านการอุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากร
น้้าบาดาล กล่าวถึงสถานการณ์น้้าบาดาล ขณะนี้ปริมาณน้้าที่ใช้ได้โดยไม่กระทบกับการรักษาสมดุล
พ้ืนดิน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาดินทรุด ยังมีปริมาณมากถึง ๒ ใน ๓ ของปริมาณที่ใช้ได้ หรือเหลือใช้ได้อีก
ประมาณ ๓0,000 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอที่จะน้ามาช่วยสนับสนุน ซึ่งประชาชนที่ขาดแคลนน้้า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค สามารถไปใช้น้้าจากจุดจ่ายน้้าถาวรที่มีอยู่ ๑๔0 จุดทั่วประเทศได้ทันที

ส่วนพ้ืนที่ห่างไกลจุดจ่ายน้้า ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ตั้งศูนย์ช่วยเหลือภัยแล้ง
ให้ประชาชนทั่วประเทศ ทันทีที่ได้รับข้อมูลมีพ้ืนที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่จะร่วมกับทางจังหวัด
เข้าส้ารวจพ้ืนที่หาจุดที่สามารถขุดเจาะน้้าบาดาลเพ่ิมเติม ซึ่งขณะนี้ได้รับข้อมูลว่าพ้ืนที่ เสี่ยง
ภัยแล้ง ๓๘ จังหวัด ส้ารวจหมู่บ้านเกือบ ๓,000 หมู่บ้านที่จะขาดน้้าประปา พบจุดที่จะเจาะบ่อน้้า
ในชุมชนเพ่ิมอีกหลายสิบจุด โดยอยู่ระหว่างด้าเนินการ เช่นเดียวกับการขุดเจาะน้้าบาดาลเร่งด่วน
เพ่ือการเกษตรจะด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑-๒ เดือนนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยต้องการติดต่อ
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล สามารถโทรติดต่อที่เบอร์ 0๒ ๖๖๖ ๗000 หรือ Call Center 1310 กด ๔

ส่วนน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรมนั้น อธิบดีกรมทรัพยากรน้้าบาดาล กล่าวว่า จากการประเมิน
ไม่น่ามีปัญหา โดยเฉพาะพ้ืนที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพราะมีแหล่งน้้าทุน
ส้ารองอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามได้ร่วมกับมหาวิทยาลักเกษตรศาสตร์ ท้าการส้ารวจแหล่งน้้ า
ขนาดใหญ่ เพ่ือท้าเป็นแหล่งน้้าทุนส้ารองให้กับภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมเติม ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
หากต้องเผชิญสถานการณ์ภัยแล้งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้

ที่มา: ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191202094102192)
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