
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔  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  ๒  รายการ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

หนองคาย : ผลกระทบเขื่อนกั้นโขง ท าน้ าโขงเปลี่ยนสี ส่งผลปลาเขตอภัยทานวัดหายโศก อ. สังคม หายไปกว่าครึ่ง
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

เลย : ไม้กวาดวิเศษ ของดีป้องกันไฟป่าที่ใช้ได้จริง ฉายาผู้ช่วยผู้พิชิตไฟป่า
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

เพชรบุรี : “แก่งกระจาน” เผยภาพ “จระเขน้้ าจืด” สายพันธุ์ไทย ใกล้สูญพันธุ์
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ไม้กวาดวิเศษ ของดีป้องกันไฟป่าทีใ่ช้ได้จริง ฉายาผู้ช่วยผู้พิชิตไฟปา่

เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายต่อศักดิ์ สกุลวัฒน์ นายอ้าเภอภูกระดึง พร้อมด้วย
นายอดิศร เหมทานนท์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง นายส้าเร็จ ภูแสนศรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ภูกระดึง พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลศรีฐาน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต. ศรีฐาน หัวหน้า
ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน เด็กนักเรียน กว่า ๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรม ชิงเก็บ ลดปริมาณเช้ือเพลิง 
กันไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ มีแม่ทัพใหญ่ในการดับไฟป่าภูกระดึง คือ 
นายอดิศร เหมทานนท์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง ได้จับมือในการป้องกันไฟป่า กับหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ในการร่วมกันดับไฟ หากมีไฟป่าเกิดข้ึนในอุทยานฯ ซึ่งต้องมีการจัดท้าแนวกันไฟ
การเก็บใบไม้ เศษไม้ ชิงเก็บ และชิงเผาในจุดล่อแหลมต่อการเกิดไฟป่า โดยลดปริมาณเช้ือเพลิงในพื้นที่
อุทยานฯ โดยรอบทั้งหมด บนพื้นที่ ๒๑๗,๕๐๐ ไร่ ซึ่งจะต้องเร่งด้าเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าซ้้าในพื้นที่
ภูกระดึง และการแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) งานนี้เป็นงานใหญ่ 
ซึ่งจะต้องใช้ก้าลังคน ก้าลังกาย และการร่วมมือร่วมกนักับทกุภาคสว่นในการปอ้งกันไฟปา่ จ้าเป็นจะต้องมี
ผู้ช่วยเมื่อเวลาอยู่ในป่า และเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(มีต่อ)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ไม้กวาดวิเศษ ของดีป้องกันไฟป่าทีใ่ช้ได้จริง ฉายาผู้ช่วยผู้พิชิตไฟปา่ (ต่อ)

กิจกรรมครั้งนี้ นายอดิศร เหมทานนท์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึง มีการโชว์ของดีที่ใช้ได้
จริง โดยให้ท่านนายอ้าเภอนั้นๆ ท้าไม้กวาดผู้ช่วย ที่ทางไฟป่าภูกระดึงตั้งช่ือไว้ว่า “ผู้ช่วยผู้พิชิตไฟป่า” 
ซึ่งจะท้าข้ึนไว้ใช้ในช่วงเวลาที่เร่งด่วน เมื่อเข้าไปในป่าและไม่มีเครื่องมือ แต่จ้าเป็นต้องไปดับไฟและกวาด
เศษไม้เศษเช้ือเพลิง เพื่อดับไฟไม่ให้ไฟติดใบไม้ ก่อนไฟป่าจะเผาไหม้ภูกระดึง ซึ่งนายอ้าเภอได้ท้าการ
สาธิตร่วมกับหัวหน้าอุทยานภูกระดึง ท้าไม้กวาดผู้ช่วยผู้พิชิตไฟป่า ให้ทางสื่อมวลชนดูกันสดๆ เพียงไปตัด
ไม้ไผ่จากป่ามายาวประมาณ ๒ เมตร จากนั้นน้ามีดมาปอกที่ปลายให้เป็นซี่ๆ เพื่อให้ไม้ไผ่แตกออกมา เพื่อ
ขยายแผ่ปลายไม้ไผ่ให้บาน ส้าหรับท้าเป็นปลายไม้กวาด จากนั้นน้าไปลนไฟ ให้งอและดัดไม้ไผ่ให้
กลายเป็นไม้กวาด ที่ดูง่ายๆ และน้าไปใช้จริงในสถานการณ์ไฟป่าที่เหตุเกิดข้ึนกระช้ันชิด งานนี้ทุกคน 
ลงทุนใช้เท้าดัดปลายไม้ไผ่แบบตั้งใจมาก เพราะหากแรงไปก็จะหักได้ และทุกคนสามารถน้าไม้ไผ่ไปกวาด
ได้ทุกคน และสามารถน้าไปใช้ได้จริง ในสถานการณ์ไฟป่าที่ภูกระดึง ช่างเป็นความคิดที่ดีของภูมิปัญญา
ด้านการดับไฟป่าที่ภูกระดึงจริงๆ ไม้กวาดด้ามนี้ ทางไฟป่าภูกระดึงให้ฉายานามไว้ว่า “ผู้ช่วยผู้พิชิตไฟ
ป่า”

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/220488)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

“แก่งกระจาน” เผยภาพ “จระเข้น้ าจืด” สายพันธุ์ไทย ใกล้สูญพันธุ์

เมื่อวันที่  ๒๓ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รายงานว่า นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อ้านวยการส้านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี เปิดเผยถึงกรณีนายมานะ เพิ่มพูน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน ได้น้าภาพถ่ายจากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า (Camera Trap) ในพื้นที่ของอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานมาท้าการตรวจสอบ พบภาพสัตว์ป่าที่หายากมากในธรรมชาติและก้าลังจะ
สูญพันธ์ุไปจากธรรมชาติ คือ “จระเข้น้้าจืด” หรือ “จระเข้สายพันธ์ุไทย” (Crocodylus
siamensis) ในพื้นที่ ต้นน้้าของแม่น้้าเพชรบุรี เหนือบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย ยืนยัน
สถานภาพยังคงอยู่ได้ ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ไม่พบภาพจระเข้มานาน แต่ในการพบ
ครั้งนี้ยืนยันได้ว่า มีมากกว่าหนึ่งตัวที่เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกภาพได้ จากที่เฝ้าติดตามมาตลอด
หลายปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันในอนุสัญญาของไซเตสได้ข้ึนบัญชีจระเข้น้้าจืดไว้อยู่ในบัญชีหมายเลข 
๑ (Appendix 1) ทั้งหมดนี้เป็นความพยายามในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้เป็นผืนป่าขนาดใหญ่
เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถด้ารงอยู่ได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องด้าเนินการต่อไป ส้าหรับการพบ
เสือโคร่งเพิ่มข้ึนจากเดิม และจระเข้น้้าจืดเพิ่มข้ึน เป็นการส่งสัญญาณที่ดีข้ึนในการอนุรักษ์พื้นที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

ท่ีมา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/547506)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบเขื่อนกัน้โขง ท าน้ าโขงเปลี่ยนสี ส่งผลปลาเขตอภัยทานวัดหายโศก อ. สังคม หายไปกว่าครึ่ง

เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่น้้าในแม่น้้าโขง จากน้้าที่เคยขุ่น
เป็นสีปูน ได้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าครามคล้ายน้้าทะเล โดยนักวิชาการกลุ่มอนุรักษ์แม่น้้าโขง พบว่า 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวถึงแม้จะสวยงาม แต่ที่ส้าคัญคือสัญญาณอันตรายที่บ่งช้ีว่าจะเกิดภัยแล้ง
ขาดน้้าข้ันวิกฤติ เนื่องจากระดับน้้าโขงที่เป็นสีฟ้าครามคล้ายน้้าทะเล แสดงว่าแม่น้้าโขงมีปริมาณ
น้้าต่้า ท้าให้น้้านิ่ง จนเกิดการตกตะกอนใส บวกกับการท้าปฏิกิริยาระหว่างหินทราย ท้าให้
มองเห็นเป็นสีฟ้าครามสวยงาม ปรากฏการณ์ระดับน้้าโขงผันผวน เกิดจากผลกระทบจากการ
สร้างเข่ือนของประเทศจีน รวมถึงเข่ือนในประเทศลาว ถือว่าเป็นการท้าลายความอุดมสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ สิ่งเหล่าน้ีคือปัญหาของระบบนิเวศน์ที่ก้าลังถูกท้าลาย นอกจากนี้ หลังแม่น้้าโขง
แห้งได้เกิดปรากฎการณ์น้้าโขงเปลี่ยนเป็นสีฟ้าครามคล้ายทะเลที่สวยงาม หลายคนมองว่าเป็น
ความสวยงามแปลกตา แต่หารู้ไม่ว่าน่ันคือสัญญาณอันตราย ตัวบ่งช้ีว่าวิกฤตภัยแล้งก้าลังจะมา
เยือน สิ่งที่ตามมาคือ ปัญหาการขาดแคลนน้้า รวมไปถึงระบบนิเวศน์ถูกท้าลาย ปลาในแม่น้้าโขง
เริ่มสูญพันธ์ุ อาชีพประมงและการเกษตรขาดรายได้ ทั้งนี้ ปรากฎการณ์น้้าโขงเปลี่ยนสี 
นักวิชาการเรียกว่า Hungry Water Effect: เมื่อแม่น้้าโขงหิวตะกอน น้้าห่างฝั่งใสเป็นสีฟ้าราวน้้า
ทะเล ส่วนน้้าใกล้ฝั่งจะเห็นว่าขุ่นกว่าอย่างชัดเจน เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “น้้าหิว” คือ น้้าที่
ถูกกักมาหลังเข่ือนและไหลช้า ในฤดูนี้ตะกอนจะตกอยู่ในอ่างเก็บน้้าท้ายเข่ือนหมด น้้าที่ปล่อย
ออกมาจะเป็นน้้าใสไม่มีตะกอน น้้าพวกนี้จะหิวตะกอน ผ่านตลิ่งผ่านท้องน้้าตรงไหนก็ดึงเอาตลิ่ง
ตรงนั้นออกมา เกิดการกัดเซาะตลิ่งและพื้นท้องน้้ามากกว่าปกติ โดยสิ่งที่เป็นตัวบ่งช้ีถึงความ
เปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อปลาได้ดีที่สุด คือ บริเวณเขตอภัยทานด้านหลังวัดหายโศก 
ต. สังคม อ. สังคม จ. หนองคาย 

(มีต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบเขื่อนกัน้โขง ท าน้ าโขงเปลี่ยนสี ส่งผลปลาเขตอภัยทานวัดหายโศก อ. สังคม หายไปกว่าครึ่ง 
(ต่อ)

พระมหาพิทักษ์ชัย จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหายโศก อ. สังคม จ. หนองคาย เจริญพรว่า 
ปลาในช่วงนี้มีอาหารข้างล่าง คือ “เทา” และท้าให้ปลาไม่ข้ึนมากินอาหาร เนื่องจากความผันผวน
ของแม่น้้าโขง และท้าให้ปลาหายไป โดยเมื่อก่อนที่น้้าโขงมีสีปูน ปลาจะมีจ้านวนมาก แต่ทุกวันนี้ก็
มีแต่ไม่ข้ึนมา เนื่องจากใต้แม่น้้าโขงจะมีอาหารปลา คือ เทา และตะไคร่น้้า เนื่องจากแม่น้้ามัน
ผิดปกติ ท้าให้เกิดเทา หรือเกิดสาหร่ายข้ึนมา ท้าให้ปลาหนีไปอาศัยที่อื่น เพราะมีอาหารอยู่ทั่วไป 
โดยก่อนหน้าการส้ารวจของเจ้าหน้าที่ประมงพบว่า มีปลาอาศัยอยู่หลังวัดกว่า ๒๘ ชนิด ส่วนใหญ่
จะเป็นปลายอน ปลาขบ ปลาตะเพียน ฯลฯ จ้านวนมาก แต่เมื่อแม่น้้าเปลี่ยนสี ปลาหนัง เช่น ปลา
บึก ปลายอนจะหายไปทันทีและไม่พบอีกเลย ซึ่งมีคนพบบ้างแต่น้อยมาก ซึ่งในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา
เกิดความผันผวนของแม่น้้าโขง ปลาแทบจะหายไป แต่เมื่อน้้าขุ่นเป็นสีปูน ตะไคร่น้้าและเทาหายไป 
ปลาก็จะกลับมา ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ที่มีอาชีพหาปลา แทบจะไม่มีใครออกเรือหาปลา เพราะจับ
ปลาไม่ได้ อีกทั้งรสชาติของปลาก็ไม่เหมือนเดิม เนื่องจากน้้าโขงที่เปลี่ยนสี “สิ่งที่อาตมาห่วงที่สุด
คือความผันผวนของแม่น้้าโขง ซึ่งแนวทางการแก้ไขจะต้องมีการหารือกันในระดับประเทศ บวกกับ
คนในพื้นที่จะต้องค้านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถึงแม้อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ถือว่าจะเป็น
การลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดข้ึนตามมา” พระมหาพิทักษ์ชัย จารุธมฺโม เจ้าอาวาสวัด
หายโศกเจริญพร

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_858308)


