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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  ๑   รายการ                 

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

อุทัยธานี : หาดูยาก “กิ้งกือมังกรสีชมพ”ู แห่งเดียวที่หุบป่าตาด
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

นครพนม : น้ าโขงวิกฤติลดฮวบเหลือแค่ ๕ เมตรกว่า สนทช. ลงพื้นที่เร่งส ารวจแก้ปัญหา  
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

กระบี่ : ฮือฮา! พบ ขวานฟ้า - ของใช้มนุษย์ยุคหินอายุกว่า ๔ พันปี
ในถ้ าเขาท่าเรือ    (ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)
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หาดูยาก “กิ้งกือมังกรสีชมพ”ู แห่งเดียวที่หุบป่าตาด

เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธ์ุพืช เผยแพร่ภาพ “กิ้งกือมังกรสีชมพู” โดยระบุว่า ในประเทศไทยพบที่หุบป่าตาด
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้้าประทุน อ . ลานสัก จ. อุทัยธานี ได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต
สายพันธ์ุหายาก และจะเผยตัวให้นักท่องเที่ยวเห็นเพียงปีละครั้ง ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ตั้งแต่เดือน 
พ.ค. - พ.ย. และข้ึนอยู่กับความชุ่มช้ืนของผืนป่า “กิ้งกือมังกรสีชมพู” ถูกการันตีด้วยการประกาศให้
เป็นสุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ในอันดับที่ ๓ ของโลก จากมหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งสร้างช่ือเสียงให้กับประเทศไทยในด้านความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ “กิ้งกือมังกรสีชมพู” อยู่ในวงศ์กิ้งกือมังกร (พาราดอกโอโซมาติเดีย) ประกอบกับ
สีชมพูสดใส มีลักษณะเด่นด้วยลวดลาย และปุ่มหนามคล้ายมังกร เมื่อโตเต็มวัยจะมีล้าตัวยาว
๗ เซนติเมตร มี ๒๐ - ๔๐ ปล้อง และยังสามารถขับสารพิษประเภทไซยาไนด์ เพื่อป้องกันตัวได้
อีกด้วย

ท่ีมา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/296167)
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ฮือฮา! พบ ขวานฟ้า - ของใช้มนุษย์ยุคหินอายุกว่า ๔ พันปี ในถ้ าเขาท่าเรือ

เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร กรรมการที่ปรึกษา
หน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ินจังหวัดกระบี่ พานักโบราณคดี จากส้านัก
ศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่ ถ้้าเขาท่าเรือ บ้านปากหนา ต . ปลายพระยา
อ. ปลายพระยา จ. กระบี่ ตรวจสอบแหล่งโบราณคดี ตามที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้แจ้งการพบร่องรอย 
ภาชนะดินเผา กระดูก และเครื่องมือหิน

จากการเข้าพื้นที่ตรวจสอบ ได้พบขวานหินหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ขวานฟ้า” มีสภาพ
สมบูรณ์มาก พบเศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ผิวเรียบ เครื่องมือหิน กระดูกสัตว์ กระดองเต่า 
กระจายอยู่ในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านได้เข้ามาขุดเอาดินและข้ีค้างคาว ไปใส่ในสวนปาล์ม เมื่อยี่สิบสามสิบ
กว่าปีก่อน จึงพบร่องรอยทางโบราณคดีดังกล่าว แต่ในช่วงเวลานั้นไม่เข้าใจถึงความส้าคัญของการพบ 
จึงไม่ได้แจ้งไปยังหน่วยงานให้เข้าตรวจสอบ ปัจจุบันน้ี ได้ติดตามข่าวและได้รับค้าแนะน้าจากทีมงาน
คนรักถ้้ากระบี่ จึงประสานให้เข้าตรวจสอบความเป็นแหล่งโบราณดังกล่าว เบื้องต้นพบว่า สิ่งของที่
พบ เป็นของใช้ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือราว ๔ พันปีก่อน ซึ่งเป็นยุคหินใหม่ ขณะที่
เจ้าหน้าที่ส้านักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาส้ารวจเพิ่มเติม เช่ือว่าจะ
เป็นแหล่งโบราณคดีที่ส้าคัญ เพื่อศึกษาการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคหิน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ต่อไป

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/204927)
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น้ าโขงวิกฤติลดฮวบเหลอืแค ่๕ เมตรกว่า สนทช. ลงพื้นที่เร่งส ารวจแก้ปญัหา

เมื่อวันที่  ๔ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม ในช่วงนี้สถานการณ์น้้าโขงส่อวิกฤติ 
เนื่องจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้แม่น้้าโขงแปรปรวนลดระดับรวดเร็ว ในช่วง
สัปดาห์เดียวพบว่า ลดระดับมากกว่า ๒ เมตร เฉลี่ยวันละประมาณ ๓๐ - ๕๐ เซนติเมตร ล่าสุดอยู่ที่ระดับ 
ประมาณ ๕.๗๐ เมตร ห่างจากจุดวิกฤติล้นตลิ่งประมาณ ๗ เมตร ถือว่ามีระดับต้่าสุดในรอบ ๔ -๕ ปี
เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อล้าน้้าสาขาสายหลัก ล้าน้้าก่้า ล้าน้้าอูน และล้าน้้าสงคราม 
ซึ่งเป็นล้าน้้าสาขาสายหลักที่เช่ือมกับแม่น้้าโขง มีปริมาณน้้าต่้า พบว่า มีปริมาณแค่ ๓๐ - ๔๐ เปอร์เซ็นต์
ของความจุ เริ่มส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ ขาดแคลนน้้าใช้ในการเกษตร รวมถึงผลิตระบบประปา 
โดยเฉพาะลุ่มน้้าสงครามที่ไหลผ่าน อ. ศรีสงคราม ก่อนไหลระบายลงมาสิ้นสุดที่น้้าโขง อ. ท่าอุเทน ในช่วง
นี้เริ่มวิกฤติปริมาณน้้าต่้า ยังส่งผลต่อระบบนิเวศน์ ท้าให้ปลาน้้าโขงไม่สามารถข้ึนมาวางไข่ ในพื้นที่ชุ่มน้้า 
ป่าบุงป่าทาม ในพื้นที่ลุ่มน้้าสงครามได้ ท้าให้ปลาน้้าโขงลดลง และมีบางชนิดสูญพันธ์ุ

ล่าสุดทางด้าน ดร. สมเกียรติ ประจ้าวงษ์ เลขาธิการส้านักงานทรพัยากรน้้าแห่งชาติ (สนทช.) พร้อม
คณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ส้ารวจรับทราบปัญหา พร้อมพบปะแกนน้าชาวบ้าน
รับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ในพื้นที่ลุ่มน้้าสงคราม ต . ไชยบุรี อ. ท่าอุเทน รวมถึง อ. ศรีสงคราม
จ. นครพนม พร้อมน้าเสนอแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าสงคราม เกี่ยวกับโครงการศึกษาความเหมาะสม
บรรเทาน้้าท่วม และแก้ภัยแล้ง เพื่อน้าไปเป็นแนวทางในการจัดท้าแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้้า
ลุ่มน้้าสงคราม ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจาก
ปัจจุบัน แม่น้้าโขงได้รับผลกระทบจากปัญหาการสรา้งเข่ือนของประเทศเพื่อนบ้าน จนเกิดปัญหาแปรปรวน 
และมีปริมาณน้้าต่้าข้ันวิกฤติ ส่งผลกระทบต่อล้าน้้าสาขาตามมา

(มีต่อ)
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น้ าโขงวิกฤติลดฮวบเหลอืแค ่๕ เมตรกว่า สนทช. ลงพื้นที่เร่งส ารวจแก้ปญัหา (ต่อ)

ดร. สมเกียรติ กล่าวต่ออีกว่า หลังเกิดวิกฤติ ทาง สนทช . ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งเดินหน้าส้ารวจรับทราบปัญหา วางแนวทางแก้ไขเร่งด่วน ซึ่งจะต้องเริ่มจากการรับฟังความคิดเห็น
ภาคประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ส่วนแนวทางแก้ไขประเด็นส้าคัญ คือ ได้วางแนวทางก่อสร้างประตูระบาย
น้้า ตลอดแนวล้าน้้าสงคราม ประมาณ ๓ จุด เพื่อให้สามารถควบคุม และกักน้้าได้ตามความเหมาะสม 
ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว ซึ่งในการก่อสร้างจะต้องไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์ของล้าน้้าสงคราม 
เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถด้าเนินการในช่วงกลางของล้าน้้า อยากให้ชาวบ้านมีความเข้าใจว่า ในโครงการ
ก่อสร้างประตูระบายน้้า ได้มีการส้ารวจประเมินผลดีผลเสียทุกด้าน มั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า
ผลเสีย เพราะปัจจุบันน้้าโขงวิกฤติเราไม่สามารถควบคุมได้ แนวทางส้าคัญจะต้องหาทางกักน้้าในล้าน้้า
สาขา ด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้้าเป็นช่วง เช่ือว่าจะสามารถแก้ไขรับมือได้ และสามารถกักน้้า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงรักษาระบบนิเวศน์ของลุ่มน้้าสงครามไว้ ซึ่งอาจมีบางพื้นที่ต่อต้าน
แต่ทาง สนทช. ยืนยันว่า หากท้าความเข้าใจในโครงการ จะเช่ือมั่นถึงผลดีที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม อีกส่วน
ส้าคัญ จะได้เร่งประสานระดับจังหวัดเพื่อจัดสรรงบประมาณในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง 
ขนาดเล็ก ควบคู่กันไป ให้สามารถเก็บกักน้้าได้ครอบคลุมพื้นที่  ทุกอ้าเภอ เป็นการรับมือภัยแล้ง
ในระยะยาว

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/179989)


