
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นทีส่ีเขียว  ๑   รายการ

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

กรุงเทพฯ : กทม. เดินหน้าโครงการ Green Bangkok 2030
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

นครพนม: หายนะแม่น้ าโขง! น้ าขึ้น - ลงผิดธรรมชาติ ระบบนิเวศพัง ปลากว่า ๑๐๐ ชนิดส่อสูญพันธุ์
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

สุราษฎร์ธานี : ธรรมชาติสุดพีก วาฬบรูด้า ๒ ตัวควงคู่ว่ายน้ าอวดโฉม
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

สตูล : ประกาศปิดชั่วคราว “ปราสาทหินพันยอด” หลังเกิดหินถล่ม
(ข้อมูล : อัมรินทร์ทีวีออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ
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ประกาศปดิชั่วคราว “ปราสาทหินพนัยอด” หลังเกิดหินถล่ม

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ประจ้าจุด
สกัดเกาะเขาใหญ่ ได้รับแจ้งจากเรือประมงพื้นบ้านที่มาหลบลมว่า ได้ยินเสียงหินถล่ม เมื่อเวลา ๐๕.๐๐ น. 
บริเวณปราสาทหินพันยอด จึงได้ขับเรือตรวจการณ์ออกส้ารวจพื้นที่ โดยรอบ พบว่า ได้มีหินถล่มบริเวณ
ปราสาทหินพันยอด เกาะเขาใหญ่ พิกัด 47N576830757585 เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ส้ารวจพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงอาจจะมีหินถล่มมาอีก จึงได้รายงานให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราทราบ นายวิทยา บัวพล 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จึงได้ออกประกาศปิดแหล่งทอ่งเทีย่วบริเวณปราสาทหินพันยอดเป็น
การช่ัวคราว พร้อมทั้งได้สั่งการให้น้าเชือกพร้อมธงแดงไปติดต้ัง เพื่อเป็นสัญลักษณ์บริเวณอันตรายห้ามเข้า 
และประชาสัมพันธ์ไปยังวิสาหกิจชุมชนน้าเที่ยว ขอให้งดให้การน้าเที่ยวในพื้นที่ ดังกล่าว และได้
ประสานงานกับส้ านักงานทรัพยากรธรณี เขต ๔ (สุราษฎร์ธานี )  ศูนย์กู้ ภัยอุทยานแห่งชาติ
ที่ ๗ จ. สตูล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต้ารวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ บริเวณปราสาทหินพันยอดได้ประกาศเป็นอุทยานธรณีโลก (Satun UNESCO Global Geopark) 
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญของ จ. สตูล จึงต้องมีความรอบคอบในการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิติและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่อุทยาน ผู้ประกอบการน้าเที่ยว และชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่ 
โดยขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ใดอยู่ในที่เกดิเหตุ ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งใกล้และ
ไกล เนื่องจากอยู่ห่างจากฝั่ งไม่มากนัก นั่ งเรือไปเพียง ๒๐ นาที  ก็สามารถสัมผัสความงดงาม
และความแปลกตาของปราสาทหินพันยอดได้ 

ท่ีมา : อัมรินทรที์วีออนไลน์
(https://www.amarintv.com/news/detail/67922)
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หายนะแม่น้ าโขง! น้ าข้ึน - ลงผิดธรรมชาติ ระบบนิเวศพงั ปลากว่า ๑๐๐ ชนิดส่อสูญพนัธุ์

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ. นครพนม ในช่วงนี้สถานการณ์น้้าโขงยัง
วิกฤต โดยลดระดับลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ย. ๖๓ ที่ผ่านมา ล่าสุด มีระดับน้้าเฉลี่ยต่้าสุดที่ประมาณ 
๑ เมตร ถือว่าต่้าสุดในรอบ ๑๕ ปี ท้าให้พื้นที่บางจุดเกิดหาดทรายเป็นบริเวณกว้าง ระยะทางยาว
เป็นกิโลเมตร นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบให้น้้าโขงนิ่งไม่ไหลเช่ียวตามธรรมชาติ เกิดการตกตะกอน
หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าหิวตะกอน จากน้้าสีขุ่นหรือสีปูนกลายเป็นน้้าสีฟ้าครามคล้ายทะเล ถึงแม้ สี
ของน้้าจะสร้างความสวยงานตื่นตาให้กับประชาชน นักท่องเที่ยว แต่ในทางตรงกันข้ามถือเป็น
สัญญาณอันตราย ที่บ่งช้ีถึงผลกระทบของการสร้างเข่ือนกั้นน้้าโขงของประเทศเพื่อนบ้าน ท้าให้ระบบ
นิเวศเริ่มพัง ระดับน้้าโขงไม่ไหลเวียนตามธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อล้าน้้าสาขาแห้งขอด โดยเฉพาะ
ล้าน้้าสาขาสายหลัก อาทิ ล้าน้้าอูน ล้าน้้าสงคราม และล้าน้้าก่้า มีปริมาณน้้าน้อย ส่งผลกระทบ
มากสุด คือ อาชีพประมง ชาวบ้านจับปลาได้น้อย และกระทบการขยายพันธ์ุของปลาน้้าโขง 
ไม่สามารถข้ึนไปวางไข่ได้ตามฤดูกาล เนื่องจาก ๒-๓ ปี ที่ผ่านมา ในช่วงฤดูฝนถือว่าระดับน้้าโขงต่้า 
เมื่อเทียบกับหลาย ๑๐ ปีที่ผ่านมา ท้าให้ปริมาณปลาน้้าโขงลดลงเท่าตัว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
อาชีพการประมงในพื้นที่

(มีต่อ)
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หายนะแม่น้ าโขง! น้ าข้ึน - ลงผิดธรรมชาติ ระบบนิเวศพงั ปลากว่า ๑๐๐ ชนิดส่อสูญพนัธุ์ (ต่อ)

นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
นครพนม เปิดเผยว่า ต้องยอมรับว่าสถานการณ์น้้าโขงในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลง
ผิดธรรมชาติเป็นอย่างมาก น้้าโขงลดระดับเร็วตั้งแต่ช่วงฤดูฝน ผลกระทบจากการสร้างเข่ือนของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งปกติฤดูฝนในทุกปีจะเป็นฤดูน้้าหลากที่ปลาน้้าโขงจะขึ้นไปวางไข่ต้นน้้าในล้าน้้า
สาขา คือ ล้าน้้าอูน ล้าน้้าสงคราม ล้าน้้าก่้า แต่เมื่อน้้าโขงปริมาณน้้าต่้า โอกาสที่ปลาจะข้ึนไปวางไข่ 
ขยายพันธ์ุยาก ซึ่งจากการวิจัยพบว่า การขยายพันธ์ุในล้าน้้าโขง ท้าให้ปริมาณการเติบโตของปลา
ลดลงเกินครึ่ง เพราะมาจากปัจจัยของสภาพแวดล้อม ยิ่งในปีนี้ปริมาณน้้าโขงต่้า เกิดการตกตะกอน 
ท้าให้แพลงตอนในน้้ารวมถึงสาหร่ายตาย ปลาน้้าโขงไม่มีอาหาร จากข้อมูลการส้ารวจในช่วงปีที่ผ่าน
มาถึงปัจจุบัน พบว่า ปลาน้้าโขงเดิมมีอยู่ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าชนิด แต่ปัจจุบันเริ่มสูญพันธ์ุและ
หายากกว่า ๑๐๐ ชนิด อาทิ ปลาบึก ปลาย่ีสกไทย ปลานวลจันทร์ ปลานาง ปลาโจก ปลากาด้า หรือ
ปลาอีตุ๊ ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีราคาแพง เป็นที่ต้องการของตลาด และมีระยะเวลาการ
ขยายพันธ์ุช้า พ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุต้องมีอายุ ๓-๔ ปีข้ึนไปจึงจะสามารถขยายพันธ์ุได้ ท้าให้ปลาเริ่ม
สูญพันธ์ุ บวกกับสภาพน้้าโขงเปลี่ยนแปลง และระบบนิเวศถูกท้าลาย

นางสาวศิราณี กล่าวต่ออีกว่า ส้าหรับแนวทางการป้องกันแก้ไขส้าคัญที่สุด ทางหน่วยงาน
ประมง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดนครพนม ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ส้ารวจ 
ตรวจสอบ ท้าความเข้าใจกับชาวบ้าน ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ และห้ามใช้อุปกรณ์จับปลาที่มีการห้าม
ในช่วงฤดูปลาขยายพันธ์ุ นอกจากนี้ ยังได้วางแนวทางในการจัดพื้นที่อนุรักษ์พันธ์ุปลาแบบธรรมชาติ 
ในล้าน้้าโขง ด้วยการสร้างเขตพื้นที่ห้ามจับปลาตามหน้าวัดเขตอภัยทาน โดยใช้ความเช่ือมาเป็นส่วน
ในการอนุรักษ์เพื่อขยายพันธ์ุปลาน้้าโขง ที่ส้าคัญจะต้องเร่งท้าการเพาะพันธ์ุขยายพันธ์ุปลาลงสู่แม่น้้า
ให้มากที่สุด แต่มีปัญหาเพราะปลาบางชนิดต้องใช้เวลาเพาะเลี้ยงขยายพันธ์ุ ๓-๔ ปี กว่าจะสามารถ
ขยายพันธ์ุได้ แต่มีปริมาณการจับ และการสูญพันธ์ุมากกว่าการขยายพันธ์ุ ท้าให้ส่งผลกระทบ
ต่อการประมงอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเช่ือว่า ถึงแม้จะมีการเพิ่มการขยายพนัธ์ุปลามาก
ข้ึน แต่ปัจจัยหลักคือระบบนิเวศ ระดับน้้าโขงที่เปลี่ยนแปลงท้าให้ส่งผลกระทบตามมาถึงข้ันวิกฤติ
แน่นอนในอนาคต

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/223916)
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กทม. เดินหน้าโครงการ Green Bangkok 2030

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร 
เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ด้าเนินโครงการ Green Bangkok 2030 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อประชากรให้ได้ ๑๐ ตร.ม./คน ภายในปี ๗๓ 
ส้าหรับผลการด้า เนินโครงการในปี ๖๓ สร้างสวนสาธารณะแล้วเสร็จ ๓ แห่ง ประกอบด้วย 
๑) สวนปยิะภิรมย์ เขตบางกะปิ พื้นที่ ๑๐ ไร่ ๒) สวนสันติพร เขตพระนคร พื้นที่ ๒.๕ ไร่ และ ๓) สวน
วนาภิรมย์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง พื้นที่ ๓๐ ไร่ นอกจากนี้ ยังมีสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่จะแล้ว
เสร็จในปี ๖๔-๖๕ อีก ๙ แห่ง ได้แก่ ๑) สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินบางขุนเทียน เขตบางขุน
เทียน พื้นที่  ๓๗ ไร่ ๒) สวนจากภูผาสู่มหานทีภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พื้นที่  ๒๖ ไร่ 
๓) สวนสาธารณะบริเวณซอยหน้าวัดหัวล้าโพง เขตบางรัก พื้นที่ ๐.๕ ไร่ ๔) สวนสาธารณะบริเวณโครงการ
ต่อเช่ือมถนนกาญจนาภิเษก-ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ เขตทวีวัฒนา พื้นที่ ๓๕ ไร่ ๖) สวนสาธารณะบริเวณ
ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ เขตทวีวัฒนา ระยะที่ ๑ พื้นที่ ๒๕ ไร่ ๗) สวนป่านิเวศอ่อนนุช ระยะที่ ๑ พื้นที่ 
๑๘ ไร่ ๘) สวนป่านิเวศหนองแขม พื้นที่ ๑๔ ไร่ และ ๙) สวนชุมชนซอยวิภาวดี ๑๘ แยก ๓ เขตจตุจักร 
พื้นที่ ๒ ไร่ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันรวบรวมข้อมูลพื้นที่ ว่างเปล่าใน เมือง
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะ พร้อมเสนอแนวทาง และรูปแบบการพัฒนา
ที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มอบพื้นที่ว่างเปล่าเข้าร่วมโครงการ GREEN BANGKOK 2030 มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีประชาชน
มอบที่ดินเข้าร่วมโครงการในพื้นที่เขตบางรัก คลองสาน บางกอกน้อย พระโขนง สวนหลวง และทวีวัฒนา 
เป็นต้น อีกทั้ง ยังได้จัดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในการสร้างสวนสาธารณะ ตลอดจน
จัดประกวดออกแบบสวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้
ประชาชนเห็นความส้าคัญของพื้นที่สีเขียวในเมือง รวมทั้งให้ความร่วมมือในการน้าพื้นที่ว่างมาพัฒนาเป็น
พื้นที่สีเขียวสาธารณะเพิ่มมากยิ่งข้ึน

ท่ีมา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/social-641090)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติสุดพีก วาฬบรูด้า ๒ ตัวควงคู่ว่ายน้ าอวดโฉม

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนัฐวัฒน์ หนุ่ยศรีราม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง เปิดเผยว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ ๒๐ ก.พ. ที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง ได้น้าเรือออกลาดตระเวนตามแนวเขตพื้นหมู่เกาะต่างๆ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะอ่างทอง ได้พบวาฬบรูด้า จ้านวน ๒ ตัว ตัวหนึ่งมีความยาวประมาณ ๘ เมตร และอีกตัวมีความ
ยาวประมาณ ๖ เมตร ก้าลัง ว่ายน้้าหาอาหาร ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะอ่างทอง 
จึงได้บันทึกภาพไว้เอาไว้ เพื่อส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบว่าเป็นวาฬบรูด้าชนิดใด ที่ทางผู้ เช่ียวชาญ
ได้เคยท้าประวัติไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นยังไม่แน่ใจว่า วาฬบรูด้าทั้ง ๒ ตัวที่พบ
เป็นแม่ลูกที่พากันว่ายน้้าหากินหรือไม่ คงต้องรอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง ขณะเดียวกัน 
ในช่วงเดือน ก.พ. - ม.ค. ของทุกปี จะพบวาฬบรูด้าเข้ามาหากินใกล้พื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
แทบทุกปี เนื่องจากในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงที่ทางกรมประมงประกาศให้มีการปิดอ่าวตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.พ. -
๑๕ พ.ค. ของทุกปี เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงฤดูปลาวางไข่ จึงท้าให้มีฝูงปลาจ้านวนมากว่ายเข้ามา
วางไข่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง และวาฬบรูดา้ก็จะว่ายน้้าตามฝูงปลามาหากินในเขตอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบวาฬบรูด้า ๒ ตัวนี้ เจ้าหน้าที่จึงได้
ประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ รวมถึงผู้ประกอบการเรือน้าเที่ยวต่างๆ ให้ระมัดระวังในการ
เดินเรือ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับวาฬบรูด้า รวมถึงหากพบวาฬบรูด้าว่ายน้้าหาอาหารอยู่ ก็อย่าพยายาม
เข้าใกล้มากจนเกินไป ป้องกันไม่ให้วาฬบรูด้าได้รับอันตราย หรือเกิดตกใจกลัว ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นการ
ช่วยกันดูแล และอนุรักษ์วาฬบรูด้า ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหาอยากให้อยู่คู่ท้องทะเลอ่าวไทยตลอดไป

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9640000017248)


