
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย    ๑   รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

พิษณุโลก : แม่น  ายมลดระดับ ไหลลงทุ่งบางระก า-พรหมพิราม รองรับกว่า ๖๐ ล้าน ลบ.ม.
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

สงขลา : ชาวบ้านร้องสื่อ เดือดร้อนทนมากว่า ๒๐ ปี น  าเน่าลงคลอง
กระทบวิถีชีวิตอย่างมาก    (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : พบสัตว์ประหลาดในท้องทะเล ที่แท้มันคือ Salp
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ชาวบ้านร้องสื่อ เดือดร้อนทนมากว่า ๒๐ ปี น  าเน่าลงคลองกระทบวิถีชีวิตอย่างมาก

เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่อาศัย
อยู่ในชุมชนเก้าเส้ง ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา จนถึงชุมชนบ่อหว้า เช่ือมต่อ ๖ ชุมชน ที่อาศัย
อยู่ริมคลองส าโรงที่ไหลมาจาก ต. เกาะแต้ว ผ่าน ต. เขารูปช้าง โดยเมื่อเข้าสู่เขตเทศบาลนครสงขลา
จะแยกเป็น ๒ สาย สายแรกไหลไปทางด้านทิศตะวันออก ออกสู่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย สายที่สอง
ไหลไปทางทิศตะวันตกลงสู่ทะเลสาบสงขลา รวมระยะทางของคลองส าโรงประมาณ ๑๔ กิโลเมตร 
โดยคลองส าโรงส่วนที่กัน้ระหว่างเทศบาลนครสงขลากบัเทศบาลต าบลเขารปูช้าง มีความยาวประมาณ 
๕ กิโลเมตร มีชาวบ้านอาศัยอยู่มายาวนานกว่า ๒๐ ปี จ านวน ๖ ชุมชน ประมาณ ๔๐๐ หลังคาเรือน 
ประชาชนกว่า ๒,๐๐๐ คน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ พบว่า มีทั้งขยะจาก
ครัวเรือนที่ลอยอยู่ในน้ า อีกทั้งพบว่าสีของน้ าในล าคลองมีลักษณะด าคล้ า กลิ่นเหม็นอบอวล ส่งผลให้
มีอาการเวียนหัว นางพร อายุ ๖๙ ปี อาศัยอยู่ในชุมชนมานานกว่า ๕๐ ปี เล่าว่า เมื่อก่อนน้ าใสมาก 
ปัจจุบันได้รับผลกระทบน้ าในล าคลองเน่า ส่งกลิ่นเหม็น ขอวอนหน่วยงานมาตรวจสอบอย่างจริงจัง 
ซึ่งในช่วงเวลากลางคืน กลิ่นจะเหม็นมากกว่ากลางวัน และท าให้มีอาการแสบจมูก เวียนหัว บางวัน
อาเจียน ทนกลิ่นเหม็นน้ าเน่าในคลอง แต่ต้องทน เพราะไม่สามารถไปหาที่อยู่ ใหม่ได้ ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ท าอาชีพประมง เพื่อเลี้ยงชีพในครอบครัว นางพร ยังกล่าวอีกว่า เมื่อก่อนน้ าใสมาก สัตว์น้ า
เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง ปู ปลาปักเป้า ที่ผ่านมาเด็กๆ สามารถลงเล่นน้ าได้ แต่ปัจจุบันได้รับ
ผลกระทบน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นมาก หลังจากมีการขยายชุมชน และมีโรงงานแปรรูปสัตว์น้ าเข้ามา
ในพื้นที่ ท าให้หลายสิ่งเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวคลองส าโรง โดยเฉพาะ
ผู้ที่ประกอบอาชีพประมง และใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ าสายนี้ ต่างได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นน้ าเน่าเสีย
อย่างมาก

(มีต่อ)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ชาวบ้านร้องสื่อ เดือดร้อนทนมากว่า ๒๐ ปี น  าเน่าลงคลองกระทบวิถีชีวิตอย่างมาก (ต่อ)

น.ส. วรรณดี พุทธทอง อายุ ๔๓ ปี กล่าวว่า ได้รับผลกระทบอย่างมาก น้ าในคลองมีกลิ่นเหม็น
มาก เรือสัญจรผ่านมาเมื่อใด จะท าให้ได้รับกลิ่นเหม็นมาก บางวันเวียนหัว แสบจมูก ที่บ้านมีทั้ง
คนชราต้องดูแลอย่างใกล้ชิด นางพิน เรืองเพชร อายุ ๕๙ ปี เล่าต่อว่า ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ า
เน่าเสียมาก ถ้าเรือประมงชายฝั่ง (เรือหางยาว) ผ่านมา จะได้รับกลิ่นน้ าเน่าเสีย บางวันแสบจมูก แถม
มีเด็กยังมีตุ่มคันข้ึนตามร่างกาย เกิดอาการภูมิแพ้ เป็นโรคผิวหนัง เคยมีหน่วยงานมาให้อีเอ็มบอลโยน
ลงคลอง แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองทนกลิ่นน้ าที่เน่าเหม็นมากไม่ไหว จึงร้อง
สื่อขอวอนภาครัฐแก้ไขอย่างจริงจัง

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/178649)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

แม่น  ายมลดระดับ ไหลลงทุ่งบางระก า-พรหมพริาม รองรับกว่า ๖๐ ล้าน ลบ.ม.

เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ าใน จ. พิษณุโลก ที่มีน้ าไหลหลากมาจาก 
จ. สุโขทัย เข้าสู่แม่น้ ายมสายเก่าและแม่น้ ายมสายหลัก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๓ ส.ค. ที่ผ่านมา และกระจาย
ลงมาตามคลองล าน้ าสาขา รวมทั้งตามทุ่งนาที่เกษตรกรได้เก็บเกีย่วข้าวไปแล้ว เริ่มลดลงตามล าดับ ที่ประตู
ระบายน้ าคลองบางแก้ว ต. บางระก า อ. บางระก า เริ่มลดการระบายน้ าเพื่อรักษาระดับน้ าในแม่น้ ายมสาย
หลัก โดยวันนี้ วัดจากจุด Y๖๔ หลังที่ว่าการอ าเภอบางระก า อยู่ที่ ๕.๓๘ เมตร จากระดับน้ าทะเลปาน
กลาง ต่ ากว่าตลิ่งที่สูง ๖.๔๐ เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง มีปริมาณน้ าไหลผ่าน ๒๓๔.๔๐ ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที ลดลงจากเมื่อวานนี้ประมาณ ๗ เซนติเมตร เนื่องมาจากน้ าได้หลากเข้าตามทุ่ง ส่วน
ประชาชนริมสองฟากฝั่งแม่น้ ายมยังใช้ชีวิตตามปกติ คอยเดินดูระดับน้ าที่ขึ้นลงตลอดเวลา แต่ก็มีบางส่วน
ที่อยู่ในที่ลุ่มต่ ายังถูกน้ าท่วมริมตลิ่งบ้างเป็นบางจุด โดยเฉพาะร้านอาหารริมแม่น้ ายม แต่ความ เสียหาย
มีไม่มากนัก ผู้ประกอบการต้องนั่งเรือหางยาวออกไปผลักสวะ ไม่ให้มาชนซุ้มร้านอาหารของตนเองเป็น
ช่วงๆ ขณะที่ส านักงานชลประทาน จ. พิษณุโลก ยังติดตามสถานการณ์น้ าแบบเรียลไทม์ จากระบบกล้อง
วงจรปิด ตามโครงการเฝ้าระวังระดับน้ าในจุดเสี่ยงด้วยกล้องวงจรปิด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ CCTV 
และสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา - อุทกวิทยา แม่น้ ายม ระบบโทรมาตรลุ่มน้ ายม กรมทรัพยากรน้ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ที่ติดตั้งไว้บนสะพานข้ามแม่น้ ายมบ้านบางระก า บริเวณถนน
สายพิษณุโลก - บางระก า ท าให้การค านวณ การติดตามสถานการณ์ และบริหารจัดการน้ าเปน็ไปด้วยความ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน

(มีต่อ)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

แม่น  ายมลดระดับ ไหลลงทุ่งบางระก า-พรหมพริาม รองรับกว่า ๖๐ ล้าน ลบ.ม. (ต่อ)

นางสายหยุด แก้วฉิม ชาวบ้านปากคลอง เล่าว่า น้ าในแม่น้ ายมวันนี้ลดลง และยังไม่มีผลกระทบ
อะไรกับชาวบ้าน การที่มีน้ าในแม่น้ ายมสายเก่าผ่านมาตามคลองบางแก้ว เป็นผลดีกับชาวบ้านบางระก า 
เพราะชาวบ้านต้องสู้กับภัยแล้ง แม่น้ ายมแห้งมาประมาณกว่า ๒ ปีแล้ว ด้านนายช านาญ ชูเที่ยง 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน จ. พิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ าในพิษณุโลกเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ
แล้ว ระดับน้ าในแม่น้ ายมลดลง และต่ ากว่าตลิ่งประมาณ ๑.๘๐ เมตร มวลน้ าที่อยู่ในทุ่ง ทั้งที่พรหมพิราม
และบางระก าก็ลดลงเช่นกัน เนื่องจากมีการซึมลงใต้ดินรวดเร็วข้ึน เพราะว่าที่ผ่านมา เจอกับภัยแล้ง
จากประมาณการและคาดว่า ยังมีมวลน้ าที่อยู่ในทุ่งในพื้นที่ จ. พิษณุโลก กว่า ๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/north/1920769)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

พบสัตว์ประหลาดในท้องทะเล ที่แท้มันคือ Salp

เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กช่ือว่า Sitthichoke Jitiwong โพสต์
ถามเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดในทะเลว่า “มันคืออะไรครับ? จากทะเลบางสะพานใสๆ คล้ายๆ วุ้นมะพร้าว 
เหมือนไม่เคลื่อนไหวมีหลายขนาด” พร้อมกับลงรูปประกอบ จากนั้นมีผู้เช่ียวชาญมาคอมเมนต์ในแนวทาง
เดียวกัน พร้อมช้ีแจงว่า ภาพดังกล่าวคือ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ในท้องทะเล หรือที่
นักวิทยาศาสตร์มักจะเรียกว่า Salp สิ่งมีชีวิตตัวใสแห่งท้องทะเล หรือที่นักวิทยาศาสตร์มักจะเรียกพวกมันว่า 
Jelly Balls เป็นสัตว์ทะเลที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอก ล าตัวใส จนสามารถมองทะลุได้ ความยาวประมาณ 
๑๐ เซนติเมตร แต่มักพบอยู่ร่วมกันเป็นแพยาวใกล้กับผิวน้ า ในบางครั้งอาจยาวได้เกือบ ๑ เมตร และใช้
วิธีการเคลื่อนที่โดยการสูบน้ าผ่านล าตัว กินสาหร่ายทะเลเป็นอาหาร มันจะเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในสาหร่ายให้กลายเป็นของแข็ง แล้วปล่อยมูลตกลงสู่ก้นมหาสมุทร ซึ่ งมีส่วนช่วยในการลด ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในทะเลได้ และเมื่อตายลง ก็จะดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปก้นทะเลพร้อมกับตัวเอง
ด้วย และมีวงจรชีวิตแค่เพียง ๒ สัปดาห์ ไม่มีพิษภัยกับคน เป็นสัตว์ที่สามารถแพรพ่ันธ์ุได้เร็วที่สุดในโลก แต่ก็
น่าเสียดาย ที่พวกมันไม่มีคุณค่าทางอาหารใดๆ เลย แต่ว่าสามารถช่วยลดโลกร้อนได้

ท่ีมา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000088910)


