
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

เพชรบุรี : กระทิงหนุ่มเริงร่า! โชว์ตัว เทสต์เสียงที่หน้ากล้องดักถ่าย ในป่าแก่งกระจาน
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

พังงา : รังที่ ๑๒ มาแล้ว แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ที่พังงา 
มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

นครพนม : น้ าโขงต่ าสุดรอบปี! รอยพระพุทธบาท ๒,๐๐๐ ปี โผล่ชัดกลางล าน้ า
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ
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รังที่ ๑๒ มาแล้ว แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ที่พงังา มอบเป็นของขวัญปใีหม่ให้คนไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยศูนย์
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ ส้านักงาน ทช. ที่ ๖ (พังงา) รับแจ้งจาก
นายสมพงษ์ จิตรช้านาญ และนายสมยศ เสาเวียง ชาวบ้านท่านุ่น ว่า พบเต่ามะเฟืองข้ึนมาวางไข่
บริเวณหาดบางขวัญ ต. โคกกลอย อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา จึงร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บริเวณหาด
บางขวัญ ห่างจากคอกเต่ามะเฟือง ศูนย์เฝ้าระวังหาดบางขวัญไปทางทิศเหนือประมาณ ๗๒๐ เมตร 
ตรวจวัดขนาดพายซ้ายไปพายขวา ๒๑๐ เซนติเมตร ขนาดอก ๑๐๐ เซนติเมตร และขุดค้นหาไข่เต่า
มะเฟืองพบรวม ๑๓๐ ฟอง เป็นไข่ดี ๙๖ ฟอง และไข่ลม ๓๔ ฟอง จากนั้นจึงย้ายมารวมที่ ศูนย์
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองหาดบางขวัญ เพื่อรอวันฟักต่อไป ส้าหรับเต่ามะเฟือง
ตัวดังกล่าว คาดว่าเป็นแม่เต่ามะเฟืองที่เคยข้ึนมาวางไข่ที่หาดบางขวัญ เนื่องจากแม่เต่ารายนี้มีแผล
เล็กๆ ที่โคนขา

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9630000132412)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

น้ าโขงต่ าสุดรอบป!ี รอยพระพทุธบาท ๒,๐๐๐ ปี โผล่ชัดกลางล าน้ า

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้ภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่อง ท้าให้ระดับน้้า
ในแม่น้้า โขง  จ .  นครพนม มีปริมาณต่้ าสุดในรอบหลายปี ล่าสุดอยู่ที่ ระดับประมาณ ๑ .๙๔ 
เมตร ผลกระทบนี้เกิดข้ึนจากการเก็บกักน้้าของเข่ือนในประเทศจีน กอปรปีนี้ปริมาณฝนต่้ากว่าหลายปีที่
ผ่านมา ท้าให้น้้าโขงและล้าน้้าสาขาลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน หลังน้้าโขงลด ก็ส่งผลดี
ต่อการท่องเที่ยว เมื่อพบว่าพื้นที่บริเวณหน้าวัดโพธ์ิชัย หรืออีกช่ือหนึ่งว่าวัดพระบาทเวินปลา ต . เวิน
พระบาท อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิส้าคัญตามคติความเช่ือ ถือว่าเป็นอีกจุดส้าคัญที่พบ
เห็นความเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าโขง ท้าให้พบเห็นโขดหินกลางล้าน้้าโขงโผล่ข้ึนเหนือน้้าชัดเจนหลาย
จุด รวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิใต้น้้าโขง คือ รอยพระพุทธบาทกลางน้้าโขง คาดอายุราว ๒,๐๐๐ ปี ที่มี
ความเช่ือกันว่า พระพุทธเจ้าทรงจารึกรอยพระพุทธบาทบนโขดหินกลางน้้าโขง และได้ถูกบันทึกไว้ใน
หนังสือใบลานต้านานพระอุรังคธาตุ สมัยสร้างพระธาตุพนมรุ่นแรก หรือกว่า ๒,๕๐๐ ปี มาแล้ว

ส้าหรับโขดหินรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธ์ิดังกล่าว โดยปกติจะมองเห็นในช่วงเดือนมี.ค. - เม.ยเท่าน้ัน 
ซึ่งตั้งแต่มีการสร้างเข่ือนกั้นแม่น้้าโขงจากประเทศจีนและลาว ท้าให้การข้ึนลงของน้้าเปลี่ยนแปลงไป แต่
ปีนี้ถือว่าโชคดีมาก รอยพระพุทธบาทนอกจากจะโผล่เหนือน้้าเร็วแล้ว ยังมีความชัดเจนจนเห็นฐานของ
โขดหิน จึงท้าให้มีประชาชน นักท่องเที่ยว ต่างทยอยเดินทางไปกราบไหว้ขอพรตามประเพณีความเช่ือ 
และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

(มีต่อ)  
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น้ าโขงต่ าสุดรอบป!ี รอยพระพทุธบาท ๒,๐๐๐ปี โผล่ชัดกลางล าน้ า (ต่อ)

นอกจากนี้ ปรากฏการณ์น้้าโขงแห้งเร็วผิดธรรมชาติ ถือเป็นตัวช้ีวัดทางธรรมชาติที่บ่งช้ีว่า ปีนี้อาจมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งรุนแรงกว่าทุกปี หากระดับน้้าโขงลดลงต่อเนื่อง เช่ือว่าสิ่งที่ตามมาคือบางพื้นที่
ขาดน้้าเพื่อการเกษตร ไปจนถึงอาชีพหาปลาในน้้าโขงได้รับผลกระทบแน่นอน รวมไปถึงพันธ์ุปลาต่างๆ มี
สิทธ์ิเสี่ยงสูญพันธ์ุ เพราะปลาจะว่ายข้ึนไปวางไข่ที่ต้นน้้ายาก จ้าเป็นต้องเฝ้าติดตามว่า จะเกิดผลกระทบ
อะไรตามมา เพราะในช่วง ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา ระดับน้้าโขงแห้งเร็วผิดธรรมชาติ และสีของน้้าโขงได้เปลี่ยน
จากขุ่นสีปูนเป็นสีใส ผู้เช่ียวชาญระบุเป็นสัญญาณของ “ปรากฎการณ์น้้าหิว” (Hungry Water Effect) 
กัดกร่อนตะกอนเสี่ยงท้าตลิ่งพัง กระทบเส้นเขตแดนไทย-ลาวในอนาคต

ท่ีมา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/541637)
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กระทิงหนุ่มเรงิร่า! โชว์ตัว เทสต์เสียงที่หน้ากล้องดักถ่าย ในป่าแก่งกระจาน

เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงปีนี้ ผืนป่าแก่งกระจานมกีลุม่กระทิงฝงูใหญอ่อกมา
ให้เห็น เช่น บริเวณพื้นที่สร้างแหล่งน้้าและอาหารให้สัตว์ป่า บริเวณห้วยคมกริช อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี ออกมาเมื่อเดือน พ .ค. ๖๓ ซึ่งเป็นช่วงปิดอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด “ภาพทีเ่ห็นคือ ฝูงกระทิงที่มีจ้านวนมาก รวมกันเป็นฝูงใหญ่ที่
ลงมากินดินโป่งและต้นหญ้า โดยมีลูกเล็กๆ ของกระทิงหลายสิบตัว ว่ิงเล่นไปมาอยู่ในฝูง ซึ่งเป็นภาพที่
น่ารักและสวยงามมาก จากที่เคยพบเห็นที่มีแต่กระทิงตัวใหญ่เพียงอย่างเดียว” โดยล่าสุดเมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. 
๖๓ ในผืนป่าเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้พบเจ้ากระทิงหนุ่มที่บังเอิญผ่านมาอยู่หน้ากล้องดักถ่าย 
NCAPS พร้อมโชว์ตัวโชว์เสียงร้องให้คนได้ฟังชัดๆ

นายมานะ เพิ่มพูน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กล่าวว่า จากเพจเฟซบุ๊ก “อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน” บรรยายวิถีชีวิตของกระทิงในป่าว่า ตอนที่ยังเด็กกระทิงจะมีสแีดงคล้ายกบัวัวแดง จนกระทัง่
เวลาผ่านไป มันก็จะถอดชุดสีแดงออกกลับกลายเป็นสีน ้าตาลปนด้าเหมือนตัวพ่อแม่ของมัน ถ้าสังเกตดีๆ 
จะพบว่าขาของกระทิงเหมือนกับสวมถุงเท้าขาวเอาไว้ แต่จะไม่ใช่สีขาวสะอาดเหมือนกับวัวแดง ขาของ
กระทิงจะออกสีเหลือง สาเหตุที่เป็นเช่นนั นก็เพราะว่า เหงื่อของกระทิงมีสีแดง เวลามันเอาขาขึ นมาไล่
แมลงตามท้อง เหงื่อนั นก็จะติดกับขาจนกลายเป็นสีออกเหลือง ลูกกระทิงมีนิสัยชอบเล่นและว่ิงไล่กันอย่าง
ที่ปรากฎในคลิป พวกลูกกระทิงจะรักแม่ของมันมาก หากว่าแม่มันถูกสังหาร มันก็จะเดินตามฝูงไปสักพัก
ก่อนจะกลับมาแล้วใช้หัวดุนศพแม่ เมื่อหิวก็จะดูดนมแม่ ต่อให้ไม่มีน ้านม มันจะอยู่อย่างนั นจนกระทั่งแม่
ของมันเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็น เสือหรือหมาในก็จะมาจัดการกับศพกระทิง แล้วอาจไดก้ินลูกกระทิงอีกด้วย

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000132493)


