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สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

กาญจนบุรี : อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเข้ม! ลุยตรวจจับปลาฤดูนาแดง ยึดอวนตาข่ายกว่าพันผืน
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

นครราชสีมา : อ่างเก็บนาลาเชียงไกรแห้งขอดหลังแล้งนานกว่า ๓ ปี
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)
สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้้าเสีย
มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม ๒๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ ๒ ข่าว
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อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเข้ม! ลุยตรวจจับปลาฤดูนาแดง ยึดอวนตาข่ายกว่าพันผืน

เมื่ อ วันที่ ๖ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อ ข่าวรายงานว่า นายเทวินทร์ มี ท รัพย์ หัวหน้าอุท ยานแห่ง ชาติ
เขาแหลม อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี ได้น้าก้าลังเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติเ ขาแหลม ร่วมกับ
เจ้า หน้ าที่ ห น่ว ยป้ อ งกั นและปราบปราม ประมงน้้ าจื ดเขื่ อนวชิ ร าลงกรณ เจ้า หน้ าที่ ท หาร ฉก.
ลาดหญ้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมกันเผาท้าลายตาข่ายดักปลากว่าพันผืน ที่บริเวณริมอ่างเก็บน้้า
เขื่อนวชิราลงกรณ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการลักลอบจับสัตว์น้า ในช่วงฤดูการ
วางไข่ ที่บริเวณปากแม่น้าบิคลี่ หมู่ที่ ๒ ต. หนองลู อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี เนื่องจากเป็นช่วงน้้า
หลาก พบว่ามีการวางอวนตาข่ายขนาดใหญ่ เป็นแนวยาวเป็นระยะๆ ตามเส้นทาง มีการดักปลาด้วย
เฝือกไม้ไผ่ เจ้าหน้าที่จึงเข้าเก็บกู้อวนตาข่าย รื้อเฝือกไม้ไผ่ดักปลา และปล่อยปลาซึ่งมีขนาดใหญ่ชนิด
ต่างๆ และเป็นปลาพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ทั้งปลายี่สก ปลากา ปลาตะเพียน ที่ติดตาข่ายและลอบดักปลา
ทั้งหมดลงในอ่างฯ ดังเดิม ซึ่งการเก็บกู้อวนขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ดักจับปลาชนิดต่างๆ อีกจ้านวน
มากนั้น ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ ประมงอ้าเภอสังขละบุรี ด้าเนินการเอาผิด ข้อหาใช้อวนอุปกรณ์จับสัตว์
น้้ า โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต และจั บ สั ต ว์ น้ า ในฤดู ห้ า มจั บ ตามพระราชก้ า หนดการประมง พ.ศ.
๒๕๕๘ ต่อไป
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม กล่าวว่า ช่วงฤดูน้าหลากหรือฤดูน้าแดง ใคร่ขอความร่วมมือ
ราษฎร อย่าได้ท้าการจับปลาช่วงนี้ เพื่อให้ปลาวางไข่ ขยายพันธุ์เพิ่มจ้านวนปลาให้มากขึ้น หากผู้ใด
ฝ่าฝืนตามประกาศฯ มาตรา ๗๐ แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จะมีโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจ้านวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้า ที่ได้จากการท้า
ประมง และมีความผิดตามกฎหมายอุทยาน พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกด้วย
ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/205052)
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อ่างเก็บนาลาเชียงไกรแห้งขอดหลังแล้งนานกว่า ๓ ปี

เมื่ อ วั น ที่ ๖ ก.ย. ๖๓ ผู้ สื่ อ ข่า วรายงานว่ า สถานการณ์ อ่ างเก็ บ น้้ า ล้า เชี ย งไกรตอนล่ า ง
ต. บัลลังก์ อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งน้้าดิบขนาดใหญ่บนพื้นที่ ๘,๐๐๐ ไร่ มีต้นน้้า
อยูท่ ี่เทือกเขาเพชรบูรณ์ตอนล่าง ท้ายน้้าอยู่ที่ล้าตะคอง สามารถกักเก็บน้้าได้ ๒๑ ล้านลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบันกลับกลายสภาพเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ ที่ชาวบ้านต้อนวัวควายลงไปกินหญ้า หลังจากปริมาณน้้า
ภายในอ่างเก็บน้้าแห้งขอด ไม่สามารถระบายน้้าลงสู่คลองน้้าได้ ท้าให้ชาวบ้านขาดแคลนแหล่งน้้าใช้
ในการเกษตร ปีนี้นับเป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน ที่ปริมาณน้้าฝนตกลงมาน้อยมาก ท้าให้ไม่มีน้าไหลลงอ่าง
เก็บน้้าล้าเชียงไกรตอนล่าง ปริมาณน้้าจึงแห้งขอด จนชาวบ้านน้าวัวควายลงไปกินหญ้าภายในอ่างเก็บ
น้้าได้ ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถท้าการเพาะปลูกหรือท้าการเกษตรได้ เนื่องจากขาดแคลนน้้า
ท้าให้ชาวบ้านต่างหวั่นวิตกว่า จะไม่มีน้าใช้อุปโภค - บริโภคตลอดช่วงฤดูแล้งปีหน้านี้ หากไม่มีฝนตก
ลงมาอีก และที่ส้าคัญอ่างเก็บน้้าล้าเชียงไกร ยังเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในการหาสัตว์น้าของชาวประมง
พื้นบ้ านที่ อาศัยอยู่ร อบอ่ างเก็ บ น้้ า ถ้า น้้ าแห้ ง ขอดจนหมด เกรงว่า พัน ธุ์ สัต ว์น้า ที่ เ คยมี อาศั ย อยู่
ในอ่างเก็บน้้าจะตายลงจนถึง ขั้นสูญพันธุ์ จึงอยากฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากแก้ไขปัญหา
เรื่องภัยแล้งแล้ว ปัญหาการขาดแคลนแหล่ง อาหาร โดยเฉพาะสัตว์น้า ต่างๆ ก็ ต้องแก้ไขควบคู่กั น
ไปด้วย

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_764989)
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