
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA ๑   รายการ                               

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

จันทบุรี : ไขข้อสงสัยไฉน “ปลิงทะเล” ตายเกลื่อนเต็มหาดจันทบุรี
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

ขอนแก่น : กรมชลฯ เดินเคร่ืองขุดลอกแก้มลิงพื้นที่ลุ่มน้ าชี ๓.๕ หมื่นไร่ ช่วยเกษตรกรนาปีนาปรัง
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

กรุงเทพฯ : สผ. ไฟเขียว EIA รถไฟไทย - จีน ช่วงบ้านภาชี - โคราช และ “สีชมพ”ู ขยายเข้าเมืองทอง
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไขข้อสงสัยไฉน “ปลิงทะเล” ตายเกลื่อนเต็มหาดจันทบุรี

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)
ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีพบปลิงทะเลเกยหาดบางกะไชย อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี เป็นจ้านวนมาก 
โดยได้ระบุข้อความว่า “ค่าความเค็มเปลี่ยน ต้นเหตุปลิงทะเลเกยหาดบางกะไชย” โดยศูนย์วิจัย ทช. 
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เข้าพ้ืนที่ส้ารวจพ้ืนที่เป็นระยะทาง ๓๐๐ เมตร เบื้องต้น พบปลิงทรายหนาม
ชนิด Holothuria (Theelothuria) kurti ๑ ตัว ไม่พบสัตว์น้้าอ่ืนๆ ตาย โดยปลิงส่วนใหญ่สามารถ
กลับลงไปในน้้าทะเลได้ในช่วงน้้าขึ้นในช่วงเย็น เบื้องต้นไม่แนะน้าให้สัมผัสตัวปลิง ทั้งนี้ ยังพบ
ปรากฏการณ์น้้าทะเลเปลี่ยนสีบริเวณจุดเกิดเหตุ จากนั้นได้ตรวจวัดคุณภาพน้้าทั่วไป ๓ สถานี พบว่า 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าทะเลชายฝั่งประเภทที่ ๔ เพ่ือการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, 
๒๕๖๐) ยกเว้นค่าออกซิเจนละลายในน้้าสูงกว่าปกติ ส่วนแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุให้เกิด
ปรากฏการณ์น้้าทะเลเปลี่ยนสี คือ กลุ่มไดโนเฟลคเจลเลต ชนิด Noctiluca scintillans

นอกจากนั้น ได้สัมภาษณ์คุณวิภัตร ลิปยากร ชาวบ้านบริเวณที่เกิดเหตุแจ้งว่า พบปลิงทะเล
ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเกยหาดเมื่อเวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. เป็นระยะทางประมาณ ๓๐๐ เมตร
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบได้ปกติทุกปี เนื่องจากบริเวณนี้เป็นหาดเลน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของปลิงทะเล 
โดยจากการสอบถาม ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทราบว่าสาเหตุของการ
เกยหาดนี้ น่าจะเกิดจากความเค็มต่้าจากที่น้้าจืดไหลลงสู่ทะเล ท้าให้ปลิงทะเลทนสภาพการ
เปลี่ยนแปลงความเค็มไม่ทัน และสูญเสียแรงดันออสโมซิสในร่างกาย จึงอ่อนแอจนไม่สามารถ
ต้านทานกระแสคลื่น จึงถูกพัดขึ้นมาเกยหาด ทั้งนี้  ปลิงทะเลเป็นสัตว์ทะเลที่ อ่อนแอต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมแบบฉับพลัน จึงมักพบขึ้นมาเกยหาดบ่อยๆ

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/802761)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมชลฯ เดินเครื่องขุดลอกแก้มลิงพื้นที่ลุม่น้ าชี ๓.๕ หมื่นไร่ ช่วยเกษตรกรนาปีนาปรัง

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน 
เปิดเผยว่า กรมชลประทานเตรียมด้าเนินโครงการแก้มลิงแก่งน้้าต้อน พร้อมอาคารประกอบ 
อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น ซึ่งเป็นแก้มลิงในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชี เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทานได้ ๓.๕ หมื่นไร่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งนาปีนาปรัง และการเกษตรอ่ืนๆ ขณะเดียวกัน
ในกรณีที่แม่น้้าชีมีปริมาณน้้ามาก ยังสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยได้ส่วนหนึ่ง 
โดยโครงการนี้จะเริ่มด้าเนินโครงการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ “โครงการนี้จะช่วยป้องกันน้้า
ท่วมตัวเมืองขอนแก่นในช่วงที่มีฝนตกหนัก ขณะเดียวกันก็จะเป็นการส้ารองน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
เนื่องจากที่ผ่านมาในฤดูฝน ปริมาณน้้าในลุ่มน้้าชีจะมีปริมาณน้้ามาก จนส่งผลกระทบกับประชาชน
ตามแนวล้าน้้าชี ก่อนที่จะไหลลงไปรวมกับแม่น้้ามูลที่ อ. วารินช้าราบ และไหลลงแม่น้้าโขงที่ 
อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี แตใ่นฤดแูล้งก็จะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้้าในภาคการเกษตร และการ
อุปโภคบริโภค โครงการแก้มลิงจะเป็นแหล่งน้้าให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี ส้าหรับโครงการนี้ 
ใช้พ้ืนที่ในการด้าเนินการจ้านวน ๖,๑๙๖ ไร่ ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการจะได้รับ
ประโยชน์ ๓.๕ หมื่นไร่ นอกจากนี้ กรมชลประทานยังมีแผนงานอีกหลายโครงการตามแนวสองฝั่ง
แม่น้้าชี เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาน้้าท่วมน้้าแล้งให้กับประชาชน” นายประพิศกล่าว

(มีต่อ)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมชลฯ เดินเครื่องขุดลอกแก้มลิงพื้นที่ลุม่น้ าชี ๓.๕ หมื่นไร่ ช่วยเกษตรกรนาปีนาปรัง (ต่อ)

ส้าหรับโครงการแก้มลิงน้้าต้อนพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่  ๑) อ . เมืองขอนแก่น 
จ. ขอนแก่น จากเดิมเป็นหนองน้้าธรรมชาติมีความจุ ๗.๔ ล้านลูกบาศก์เมตร กรมชลประทาน
จะด้าเนินการขุดลอกให้มีความลึกประมาณ ๓ - ๕ เมตร พร้อมท้าคันดินโดยรอบ และมีอาคารบังคับ
น้้า ๙ แห่ง จะท้าให้มีความจุเพ่ิมขึ้นอีก ๒๗.๖๒ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมเป็นความจุ ๓๕.๐๒ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณน้้าจะเพียงพอส้าหรับส่งน้้าให้พ้ืนที่รับประโยชน์ ๓๕,๐๐๐ ไร่ ในพ้ืนที่
๗ ต้าบล ๓ อ้าเภอ คือ อ. เมืองขอนแก่น พระยืน และบ้านฝาง ทั้งนี้ กรมชลประทานจะด้าเนินการ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเข้มข้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุดจากโครงการ

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/191864)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สผ. ไฟเขียว EIA รถไฟไทย - จีน ช่วงบ้านภาชี - โคราช และ “สีชมพู” ขยายเข้าเมืองทอง

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ
รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ - นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี - นครราชสีมา) ของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่วนที่ เป็นอุโมงค์การปรับโครงสร้าง
โครงการบางช่วง การปรับต้าแหน่งศูนย์ซ่อมบ้ารุง และการปรับรูปแบบสถานีนครราชสีมาให้สอดคล้องกับ
โครงการรถไฟทางคู่ และโครงการอาคารเช่าส้าหรับผู้มีรายได้น้อย จ. เพชรบุรี (โพไร่หวาน) ของการเคหะ
แห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมส้าหรับเช่า จ้านวน ๒๔๖ ห้อง นอกจากนี้ กก.วล. ยังได้
พิจารณารายงาน EIA โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายช่วงสถานีศรีรัชเมืองทองธานีของการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยเพ่ิม ๒ สถานีเพื่อเข้าสู่เมืองทองธานี

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/business/detail/9630000108460)


