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๑/๘

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
เชียงใหม่ : นักวิชาการชีสาหร่ายเขียวลอยเป็นแพในแม่นาปิงเรื่องปกติ แต่รับบ่งชี
แนวโน้มเสี่ยงปัญหา (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

นครพนม : ผู้ว่าฯ นครพนมเอาไง นายทุนฮุบที่หลวง “หาดดอนแพง” กว่า ๕,๐๐๐ ไร่ ให้ชาวบ้านเช่าต่อ ๒๐ ปี
ไม่เสียภาษีแม้บาทเดียว (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

กรุงเทพฯ : ผู้ว่าฯ กทม. ชีชาวกรุงเติมขยะลงคลองทุกวัน สาเหตุทาท่ออุดตัน นาท่วมขัง
(ข้อมูล : สปริงนิวส์ออนไลน์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
นครศรีธรรมราช : พายุฝนถล่ม “เมืองคอน” ต้นโพธิ์ยักษ์อายุกว่า ๕๐ ปี
ล้มทับกาแพงวัดพังเสียหาย (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ขยะ - นาเสีย ๑ รายการ
มรดกโลก
EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม๑๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินทากิน ๑ รายการ
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ ๔ ข่าว

๒/๘

ผู้ว่าฯ กทม. ชีชาวกรุงเติมขยะลงคลองทุกวัน สาเหตุทาท่ออุดตัน นาท่วมขัง

เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ พ.ค. ๖๓ ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า พล.ต.อ.อั ศ วิ น ขวั ญ เมื อ ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน ระบุว่า นี่คือบางส่วนของขยะ
ในคลองลาดพร้าว ที่ทาง กทม. ดักและเก็บได้บริเวณใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูญธรรม เขตห้วยขวาง
บางวั น เจ้ า หน้ า ที่ จั ด เก็ บ ขยะได้ ถึ ง ๕ คั น รถบรรทุ ก ครับ บริเ วณนี้ ถือ เป็ นจุ ด ที่ เจ้ า หน้า ที่ เ ฝ้ า ระวั ง
เป็นพิเศษ เพราะห่างไปแค่ ๑ กิโลเมตรเศษๆ ก็จะเป็นสถานีสูบ น้้า และอุโมงค์ระบายน้้าพระราม ๙
ซึ่งท้าหน้าที่เร่งระบายน้้าในคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบที่มีระดับน้้าสู ง ให้ออกไปสู่ แม่น้า
เจ้าพระยาได้เร็วขึ้น หากขยะเหล่านี้ไปกีด ขวาง และอุดตันเครื่องสูบน้้าและอุโมงค์ระบายน้้า จะท้าให้
หลายๆ พื้นที่ใน กทม. เกิดน้้าท่วมสูงได้ ไม่เฉพาะบริเวณใต้ทางด่วนฯ เท่านั้นที่มีขยะจ้านวนมาก ยังมี
จุดอื่นๆ ที่ กทม. ท้าแนวดักขยะไว้เป็นระยะๆ ก็พบปัญหาเดียวกัน เช่น คลองลาดพร้าว ช่วงปากคลอง
หลุ ม ไผ่ เขตลาดพร้ า ว จั ด เก็ บ ได้ ๓ คั น รถ และช่ ว งชุม ชนลาดพร้ า ว ๔๕ เขตจตุ จัก ร ถึ ง สะพาน
ประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง เก็บได้เต็มหลายล้า เรือ คงสงสัยกันว่า ท้าไม กทม. ไม่ติดกล้องวงจรปิด
เพื่อเอาผิดคนลักลอบทิ้งขยะ ผมต้องบอกตรงๆ ว่า เฉพาะคลองลาดพร้าวมีความยาวคลองถึง ๒๐
กิโลเมตร แต่คลองทุกสายใน กทม. รวมๆ แล้ว มีความยาวถึง ๒,๖๐๐ กิโลเมตร กทม. ไม่สามารถ
ใช้เงินจ้านวนมหาศาลเพื่อท้าอย่างนั้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา
และร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงถนน ท่อระบายน้้า และคูคลอง เพื่อ กทม. สะอาด ไม่ต้อง
มาหงุดหงิดกับปัญหาขยะ และน้้าท่วมขัง หรือหากมีขยะชิ้นใหญ่ต้องการทิ้ง แจ้งส้านักงานเขตพื้นที่ได้
เลย เพื่อจะได้เข้าไปจัดกิจกรรม “นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่มา : สปริงนิวส์ออนไลน์
(https://www.springnews.co.th/thailand/bangkok/672767)
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๓/๘

ผู้ว่าฯ นครพนมเอาไง นายทุนฮุบที่หลวง “หาดดอนแพง” กว่า ๕,๐๐๐ ไร่ ให้ชาวบ้านเช่าต่อ ๒๐ ปี
ไม่เสียภาษีแม้บาทเดียว

เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อ. บ้านแพง จ. นครพนม ได้มีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาว
อ. บ้ า นแพง น้ า โดยนายอั ง กู ล ถิ่ น พนม อายุ ๕๖ ปี พร้ อ มด้ ว ยนายสมศั ก ดิ์ อ้ ว นแก้ ว อายุ ๖๒ ปี ชาว
อ. บ้านแพง ที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหานายทุนฉวยโอกาสเข้าไปฮุบที่ดิน สาธารณประโยชน์ เพื่อแสวง
ก้ า ไรขู ด รี ด ค่ า เช่ า ที่ ดิ น สาธารณประโยชน์ ริ ม แม่ น้ า โขง บริ เ วณเกาะดอนแพง หรื อ ที่ ช าวบ้ า นเรี ย กว่ า
“หาดดอนแพง” พื้นที่งอกใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บ้านหัวหาด หมู่ที่ ๑๒ จรดบ้านท่าลาด หมู่ที่ ๙ ต. บ้านแพง
ระยะทางยาวราว ๗ กิ โ ลเมตร รวมมี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ โดยน้ า เอกสารหลั ก ฐานเข้ า ร้ อ งเรี ย น
ต่อนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอ้าเภอบ้านแพง พร้อมน้าข้อมูลร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน สะท้อนปัญหาไปยัง
หน่ ว ยงานเกี่ ย วข้ อ ง และรั ฐ บาลให้ มี การตรวจสอบข้อ เท็จ จริง เนื่ อ งจากปัจ จุ บัน พื้ นที่ ดั ง กล่ า ว เป็น ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์ เดิมเคยมีเอกสารการจั ดสรรจั บจองให้ช าวบ้านท้าการเช่าเป็นที่ดินท้ากิน ปลู กพืช ผั ก
ท้าการเกษตร เลี้ยงชีพ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นผู้ก้ากับดูแลใน
ลักษณะให้ เกษตรกรเช่าท้า กิน จนกระทั่งปั จ จุบั นเกิดปัญหา เนื่องจากทางภาครัฐ โดยกระทรวงมหาดไทย
ทีก่ ้ากับดูแล และมีค้าสั่งออกประกาศให้จัดสรรที่ดินท้ากินแก่เกษตรกรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ไม่มีความชัดเจน
เกี่ยวกับการโอนกรรมสิ ท ธิ์ การครอบครองดูแลให้ กั บหน่ว ยงานในท้องถิ่นเทศบาลต้าบลบ้านแพง รวมถึ ง
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีปัญหาเรื่องข้อ กฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายโอน เป็นช่องว่างท้าให้มีนายทุน
บางกลุ่มในพื้นที่เข้าไปฉวยโอกาสซื้อขายใบจับจองจากชาวบ้าน น้ามาแสวงประโยชน์ จัดเก็บรายได้ค่าเช่ามา
นานกว่า ๒๐ ปี โดยไม่มีการเสียภาษี จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของเทศบาลต้าบลบ้านแพงที่เคยออก
ส้ารวจการเช่าที่ดินท้ากินดังกล่าว เมื่อปี ๖๐ พบว่า มีชื่อนายทุนเข้าไปครอบครองดูแลมากกว่า ๗๐ แปลง
เป็นเนื้อที่หลายร้อยไร่ ซึ่งมีการเก็บค่าเชื่อไร่ละประมาณ ๕,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ บาท โดยไม่มีการเสียภาษี ให้รัฐ
จึงต้องการให้มีการตรวจสอบล้างระบบนายทุน เพื่อให้เกษตรกรได้ท้าประโยชน์ สร้างอาชีพสร้างรายได้ และให้
รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามกฎหมาย

(มีต่อ)
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๔/๘

ผู้ว่าฯ นครพนมเอาไง นายทุนฮุบที่หลวง “หาดดอนแพง” กว่า ๕,๐๐๐ ไร่ ให้ชาวบ้านเช่าต่อ ๒๐ ปี
ไม่เสียภาษีแม้บาทเดียว (ต่อ)

นายอังกูล ตัวแทนเกษตรกรชาว อ. บ้านแพง จ. นครพนม เปิดเผยว่า ก่อนนี้ตนได้มีการตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับที่ดินหาดดอนแพงมานานหลายปี จนกระทั่ง ล่าสุดมีญาติตกเป็นผู้เสียหาย เคยมีเอกสารการเช่าที่ดิน
เป็นเนื้ อที่ป ระมาณ ๑ ไร่ ครึ่ ง แต่ภ ายหลั ง ถูกนายทุน เข้ามาครอบครอง อ้ างว่ามีการซื้อขายมาจากคนที่ มี
กรรมสิทธิ์มาก่อน แต่พอตรวจสอบพบว่า พื้นทีด่ ังกล่าวไม่สามารถจะซื้อขายได้ และไม่สามารถที่จะมาเรียกเก็บ
ค่าเช่าได้ ตนจึงได้ท้าหนังสือร้องเรียนไปยังเทศบาลต้าบลบ้านแพง รวมถึงอ้าเภอบ้านแพงให้มีการตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง จนกระทั่ ง พบข้ อ มู ล จากเอกสารหลั ก ฐานของเทศบาลต้ า บลบ้ า นแพง เมื่ อ ปี ๖๐ ตรวจสอบ
การครอบครอง ท้าประโยชน์ในที่ดิน รัฐ เกาะดอนแพงพบว่า มี รายชื่อผู้ ครอบครองกว่า ๒,๐๐๐ ราย แต่มี
ข้อสังเกตว่า มี ชื่อนายทุนคนเดียวกัน มากกว่า ๗๐ แปลง และพบว่ามีนายทุนเข้ามาฉวยโอกาสจับจองที่ รัฐ
เก็บค่าเช่ามานานกว่า ๒๐ ปี โดยไม่มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบดูแล ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน เกษตรกร
ในพื้นที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และท้าให้ภาครัฐเสียประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ซึ่งในแต่ละปีมีการจัดเก็บ ค่าเช่า
รวมปีละหลายล้านบาท
นายอั ง กู ล กล่ า วอี ก ว่ า ที่ ส้ า คั ญ ตนเจอปั ญ หาด้ ว ยตั ว เอง เนื่ อ งจากมี ที่ ดิ น ประมาณ ๑ ไร่ ค รึ่ ง ของ
นายสมศักดิ์ อ้วนแก้ว อายุ ๖๒ ปี ซึ่งเป็นน้าชายท้ากินมาแต่รุ่นพ่อแม่ แต่มีนายทุนมากล่าวอ้างว่าเป็นของ
นายทุน และมีการฉวยโอกาสน้าไปให้ชาวบ้านรายอื่นเช่าท้ากิน จนมีการต่อสู้ร้องเรียนกันมาหลายปี จึงได้มีการ
ตรวจสอบค้นหาเอกสารหลักฐาน พบมีหลักฐานการเช่าท้ากินกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จึงได้น้า
เรื่องมาร้องเรียนให้มีการตรวจสอบแก้ไข และเชื่อว่าชาวบ้านจะถูกเอารัดเอาเปรียบขูดรีดเก็บค่าเช่าในลักษณะ
นี้เกือบทุกราย พวกตนต้องการให้ทางจังหวัด รวมถึงรัฐบาลมีการตรวจสอบแก้ไขเร่งด่วน ตามนโยบายของ
รัฐบาล ล้างระบบนายทุน เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์แท้จริง
นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอ้าเภอบ้านแพง เปิดเผยว่า ยอมรับว่าที่ดินเกาะดอนแพงที่ชาวบ้านท้ากิน
ปลู ก พื ช การเกษตรริ ม แม่ น้ า โขงขาดการตรวจสอบดู แ ลมานาน เนื่ อ งจากยั ง ติ ด ปั ญ หาความชั ด เจนของ
กระทรวงมหาดไทยที่เคยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมดูแล ท้าให้ปัจจุบันไม่มีหน่วยงาน
เจ้าภาพที่ชัดเจน และขาดการตรวจสอบจัดเก็บภาษีมานานหลายสิบปี ทั้งนี้ ทางอ้าเภอหลังได้รับเรื่องร้องเรียน
จะได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับเทศบาลต้าบลบ้านแพง เพื่อตรวจสอบรายชื่อสิทธิการเช่าท้ากิน
หากพบว่ามีนายทุนเข้ามามีส่ วนได้เสีย จะต้องมีการพิจารณาด้าเนินการตามกฎหมาย และมีการล้างระบบ
จัดสรรที่ดินท้ากินแปลงนี้ใหม่ ให้นายทุนที่เข้ามาครอบครองเก็บค่าเช่าออกจากพื้นที่ ทั้งนี้ จะต้องรอขั้นตอน
การตรวจสอบแก้ไขจากหน่วยหน่วยงาน ทางอ้าเภอยืนยันจะด้าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ป้องกัน
นายทุนฉวยโอกาสครอบครองแสวงหาก้าไร
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000056406)
กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๕/๘

พายุฝนถล่ม “เมืองคอน” ต้นโพธิ์ยักษ์อายุกว่า ๕๐ ปีล้มทับกาแพงวัดพังเสียหาย

เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่ จ. นครศรีธรรมราช เกิดฝนตกหนัก และลม
กระโชกแรงหลายพื้ น ที่ ส่ ง ผลให้ ต้ น ไม้ ล้ ม ขวางถนนหลายจุ ด โดยเฉพาะที่ วั ด เสมาเมื อ ง ริ ม ถนน
ราชด้ า เนิ น ต. ในเมื อ ง อ. เมื อ งนครศรี ธ รรมราช จ. นครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง อยู่ ใ จกลางเมื อ ง
นครศรีธรรมราช เกิดลมพายุฝนพัดกระหน่้าอย่างรุนแรง แรงลมหักโค่นต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ อายุกว่า ๕๐
ปี ที่ปลูกริมก้าแพงภายในวัด หักโค่นถอนรากถอนโคนลงมาทับก้าแพงวัดพังเสียหาย ระยะทาง ๑๐
เมตร นอกจากนี้ ต้นโพธิ์ยังล้มทับขวางถนนพระอิศวรที่อยู่ด้านข้างวัด รถไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้
อย่างไรก็ตาม โชคดีที่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ มีเพียงทรัพย์สินเสียหาย หลังจากเกิด
เหตุ เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ท้าการตัดระบบจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว แล้วน้ารถเครน และเลื่อยยนต์ เข้าเคลียร์ พื้นที่ ตัดต้นโพธิ์
และกิ่งไม้ที่ล้ มขวางถนนและทับ ก้าแพง โดยใช้เวลาประมาณเกือบ ๒ ชั่ว โมง จึงเคลี ยร์พื้นที่เสร็ จ
รถสามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติ ส่วนความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/496265)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๖/๘

นักวิชาการชีสาหร่ายเขียวลอยเป็นแพในแม่นาปิงเรื่องปกติ แต่รับบ่งชีแนวโน้มเสี่ยงปัญหา

เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วประชาชนจ้านวนมากต่าง
แสดงความเป็น ห่วง และวิตกกังวลอย่างมากเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพน้้า และระบบนิเวศในแม่น้า ปิง
ช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ พื้นที่ ต. สันผีเสื้อ ต่อเนื่องไปจนถึง ต. ป่าแดด อ. เมืองเชียงใหม่
จ. เชียงใหม่ เนื่องจากพบว่า มี สาหร่ายสีเขียวลอยปกคลุม หนาแน่นอยู่ ทั่วบนผิวน้้าที่แทบจะนิ่งสนิท
โดยเฉพาะช่วงที่แม่น้าปิงผ่านกลางเมืองเชียงใหม่ พบว่ามีสาหร่ายสีเขียวดังกล่าวลอยปกคลุมต่อเนื่องกัน
บนผิวน้้า ตั้งแต่บริเวณหน้าส้านักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สะพานนครพิงค์ สะพานนวรัฐ ไปจนถึง
สะพานเหล็ก ทั้งนี้ แม้ว่าเบื้องต้นสาหร่ายดังกล่าวจะยังไม่ส่งกลิ่นเน่า เหม็น และยังไม่ปรากฏว่ามีปลา
หรือสัตว์น้าลอยตาย แต่ประชาชนที่พบเห็นต่างบอกตรงกันว่าเป็นทัศนะอุจาด เพราะแม่น้าปิงถือเป็น
สั ญลั กษณ์ของเมืองเชี ย งใหม่ และเป็ น แม่น้ าสายหลั กที่ห ล่ อเลี้ ยงผู้ คน โดยแม้ว่ าในช่ว ง ๒ - ๓ วั น
ทีผ่ ่านมา สาหร่ายดังกล่าวจะลดจ้านวนลง เนื่องจากมีฝนตกลงมาและมีการเปิดประตูระบายน้้า แต่ยังมี
ความน่ า เป็ น ห่ ว งว่ า หากปล่ อ ยไว้ เ กรงว่ า อาจจะเกิ ด ปั ญ หาที่ รุ น แรงกว่ า เดิ ม จึง อยากเรี ย กร้ อ งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
อาจารย์ ดร. ทั ต พร คุ ณ ประดิ ษ ฐ์ ผู้ อ้ า นวยการศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพในท้ อ งถิ่ น คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ กล่ า วถึ ง
ปรากฏการณ์ดังกล่าวว่า สาหร่ายที่เกิดขึ้นจ้ านวนมาก และลอยเป็นแพในแม่น้าปิงตามที่เห็นกัน นั้น
เป็นปรากฏการณ์ที่ในทางวิชาการเรียกว่า ปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชัน (Eutrophication) หรือทั่วไป
เรียกว่าสาหร่ายบลูม เกิดจากการที่ในน้้ามีสารอินทรีย์ที่เป็นอาหารของสาหร่ายเป็นจ้านวนมาก ทั้งจาก
การที่ฝนตกแล้วชะล้างลงมา และการปล่อยของเสีย ประกอบกับช่วงนี้มีแสงแดดจัด และน้้านิ่ง ท้าให้
สาหร่ายเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องปกติที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งต่อฤดูฝน
เพียงแต่ว่าในกรณีนี้เกิดขึ้นมากผิดปกติ เพราะน้้านิ่งจากการกักน้้า แต่หากน้้าไหลก็จะไม่มีการสะสม และ
ตามระบบปกติในธรรมชาตินั้นสาหร่ายเหล่านี้ก็จะเป็นอาหารของปลา ซึ่งจะท้าให้ถูกก้าจัดออกไปตาม
ห่วงโซ่อาหารอยูแ่ ล้ว
(มีต่อ)
กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๗/๘

นักวิชาการชีสาหร่ายเขียวลอยเป็นแพในแม่นาปิงเรื่องปกติ แต่รับบ่งชีแนวโน้มเสี่ยงปัญหา (ต่อ)
ส้าหรับสาหร่ายชนิดดังกล่าวนี้ เบื้องต้นเชื่อว่าไม่น่าจะมี พิษ เพราะทั่วไปแล้วสาหร่ายในระบบ
นิเวศน้้าไหลอย่างแม่น้านั้ นไม่มีพิษและเป็นอาหารของปลา รวมทั้งไม่น่าจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการที่มีจ้านวนมากเกินไปท้าให้เกิดภาพที่ไม่ สวยงาม ส่งผลต่อทัศนียภาพและ
หากปล่ อยไว้โ ดยที่ไม่ มีการเฝ้ า ระวั ง บ้ าบั ด หรื อควบคุ ม อาจจะก่อให้ เกิดปั ญหาและส่ งผลกระทบ
ต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในแหล่งน้้าได้ ซึ่งในช่วงกลางวันนั้นไม่มี ปัญหา เพราะสาหร่ายสังเคราะห์แสงผลิต
ออกซิเจนได้ แต่ในช่วงกลางคืนสาหร่ายสังเคราะห์แสงไม่ได้แต่ต้องใช้ออกซิเจนด้วย ท้าให้ ออกซิเจน
ในน้้าลดน้อยลงและต้องแย่งกันใช้ ท้าให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ขาดออกซิเจนจนตายลงไป ทั้งนี้ หากเกิดต่อเนื่อง
ยาวนานอาจท้าให้เกิดปัญหาน้้าเน่าเสียได้ แต่ในกรณีของแม่น้าปิง เชื่อว่าเมื่อเข้าสู่หน้าฝนและน้้าไหล
แล้วสาหร่ายเหล่านี้ก็จะค่อยๆ หมดไป
อย่างไรก็ตาม ผู้อ้านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น บอกว่า
แม้เชื่อว่ากรณีนี้ยังไม่เป็นปัญหารุนแรงขั้นวิกฤต แต่ยอมรับว่าสะท้อนให้เห็นเช่นกันว่าแม่น้าปิงมีแนวโน้ม
ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหารุนแรงขึ้น ได้ เพราะมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา เช่น อาจจะมีการปล่อยของเสีย
ลงสู่แม่น้าปิง ซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการควรให้ความตระหนัก และช่วยกัน ป้องกันหรือลดความ
เสี่ยง นอกจากนี้ ยังบ่งบอกว่าในแม่น้าปิงมีปลาหรือสัตว์น้าขนาดใหญ่ลดลง และเหลือแต่ปลาเล็ก ท้าให้
สาหร่ายเจริญและขยายพันธุ์จ้านวนมาก แทนที่จะถูกก้าจัดไปตามระบบห่วงโซ่อาหาร ขณะเดียวกัน จาก
การที่ในแม่น้าปิงมีประตูระบายน้้า และกักน้้าด้วยเหตุผลความจ้าเป็นต่างๆ อาจต้องมีการพิจารณา
เกี่ยวกับเรื่องการกักเก็บและบริหารจัดการน้้าให้เกิดความสมดุล
ด้านอาจารย์ ดร. พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปปรากฏการณ์นี้จะเกิดในแหล่งน้้านิ่ง เบื้องต้น
เชื่อว่าปัญหานี้แก้ไขได้ เพียงรอน้้าใหม่ไหลมาระบายชะล้างสาหร่ายที่ เกิดขึ้นให้ไหลไปตามทางน้้า และ
เกิดการเจือจาง ขณะเดียวกันไม่ต้องเป็นห่วงว่าสาหร่ายชนิดนี้จะเป็นอันตรายต่อคน เพราะไม่น่าจะใช่
สาหร่ายพิษ เนื่องจากเป็นสาหร่ายในระบบนิเวศน้้าไหล ที่ปกติมักจะเป็นสาหร่ายชนิดที่เป็นอาหารของ
ปลา โดยปรากฏการณ์นี้คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นในคูเมืองเชียงใหม่ที่น้านิ่ง ประกอบกับมีสารอาหาร และ
แสงแดดดี ท้าให้สาหร่ายเจริญเติบโตและแพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว แต่ในกรณีแม่น้าปิงดีกว่าคูเมืองเชียงใหม่
เพราะเป็นแม่น้าที่เป็นระบบนิเวศน้้าไหล เมื่อน้้าไหลตามปกติแล้วสาหร่ายก็จะหายไป ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้น นี้
มองว่าควรจะเป็นสิ่งสะท้อน และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักว่า การปล่อยน้้าเสียหรือการใช้
น้้าผิดประเภทก่อให้เกิดปัญหาตามมา ส่วนเรื่องการบริหารจัดการเปิดปิดประตูน้านั้น ต้องให้หน่วยงาน
รับผิดชอบพิจารณาอย่างเหมาะสมต่อไป เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวด้วย

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000056545)
กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๘/๘

