
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

อุบลราชธานี : ฮือฮา! ปรากฏการณ์ “กุ้งเดินขบวน” บริเวณแก่งล าดวน จ. อุบลราชธานี
(ข้อมูล : ไบรท์ทีวี)

ตรัง : สลดทะเลตรัง!! “พะยูน” เพศเมียตายหลังขึ้นมากินหญ้าทะเล
หลับลืมเกยตื้น  (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

กรุงเทพฯ : ดันผังเมืองแก้น้ าท่วม กทม. ทุกอาคารต้องมีพื้นที่โล่งรับน้ า - ห้ามราดผิวคอนกรีต
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ตาก : ฝนถล่ม อ. พบพระ น้ าป่าไหลหลากท่วมหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ขนของหนีโกลาหล
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ฮือฮา! ปรากฏการณ ์“กุ้งเดินขบวน” บริเวณแก่งล าดวน จ. อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์ุพืช โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า ปรากฏการณ์ธรรมชาติของเหล่ากุ้ง ที่พากันเดิน
เรียงแถวเป็นขบวนบริเวณแก่งล้าดวน จ. อุบลราชธานี 

นายสัณหวัช ศิริทวี หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ายอดโดม จ . อุบลราชธานี รายงานว่า
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ายอดโดม เข้าร่วมดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์กุ้ง
เดินขบวน ในเทศกาลชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน ประจ้าปี ๒๕๖๓ บริเวณแก่งล้าดวน ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี อ. น้้ายืน จ. อุบลราชธานี ส้าหรับปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวน
จะเกิดข้ึนในฤดูฝน ช่วงฤดูน้้าหลาก ประมาณกลางเดือน ส.ค. ถึง ก.ย. ของทุกปี เนื่องจากกระแสน้้า
ในแก่งล้าดวนไหลเช่ียวกรากและรุนแรงมาก ท้าให้กุ้งนับแสนตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งฝอยและ
กุ้งก้ามขน พร้อมใจกันเดินพาเหรดทวนกระแสน้้าข้ึนมาบนลานหิน มุ่งหน้าสู่เทือกเขาพนมดงรัก
เพื่อสืบพันธ์ุและวางไข่ต่อไป

ท่ีมา : ไบรท์ทีวี
(https://www.brighttv.co.th/news/local/shrimp-march-ubon-ratchathani)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

สลดทะเลตรัง!! “พะยูน” เพศเมียตายหลังขึ้นมากนิหญา้ทะเลหลับลืมเกยตืน้

เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
ต. ไม้ฝาด อ. สเิกา จ. ตรัง ได้รับแจ้งจากนายพัน หมาดบู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านเกาะมกุด์ ต. เกาะลิบง
อ. กันตัง ว่าพบพะยูนเสียชีวิต ๑ ตัว บริเวณบ้านเกาะมุกด์ หมู่ที่ ๒ ต. เกาะลิบง อ. กันตัง จ. ตรัง
สภาพลอยมาเกยตื้นริมฝั่ง คาดว่า พะยูนตัวดังกล่าวข้ึนมากินหญ้าทะเลช่วงกลางคืน จากนั้นนอนหลับ 
เมื่อน้้าลดลง และลงทะเลไม่ทัน จึงเกยตื้นจนเสียชีวิต เป็นพะยูนตัวแรกที่เสียชีวิตในเขตอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม  จากการตรวจสอบพบว่า  เป็นพะยูนเพศเมีย  อายุประมาณ ๔  – ๕  ปี มขีนาดล้าตัวยาว  
๒.๗๒ เมตร กว้าง ๑.๗๐ เมตร น้้าหนักตัวประมาณ ๒๐๐ กิโลกรัม หางกว้าง ๐.๘๐ เมตร มือหน้ายาว 
๐.๔๒ เมตร ไม่พบว่ามีบาดแผลหรือถูกท้าร้ายจากเครื่องมือท้าการประมง หรือเกิดจากการ ล่า
แตอ่ย่างใด เนื่องจากเข้ียวของพะยูนยังอยู่ครบ คาดว่าเสียชีวิตมาไม่นาน เนื่องจากสภาพซากยังไม่อืด
ยังใหม่และสด ต่อมานายยุทธา พันเทา พนักงานราชการปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้าสายตรวจส่วนกลางอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม พร้อมเจ้าหน้าที่น้าซากพะยูนมาลงบันทึกประจ้าวันที่ สภ. กันตัง อ. กันตัง จ. ตรัง
ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมได้ประสานไปยังสัตวแพทย์ประจ้าศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง และรอผลชันสูตรต่อไป

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/180138)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ฝนถล่ม อ. พบพระ น้ าป่าไหลหลากท่วมหมู่บ้านร่มเกลา้สหมิตร ขนของหนีโกลาหล

เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร หมู่ที่ ๕ ต. คีรีราษฎร์ อ. พบพระ 
จ. ตาก ได้เกิดน้้าป่าจากภูเขาไหลลงล้าห้วย ทะลักเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากมีฝนตก
หนักติดต่อกันหลายช่ัวโมง ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทหารบก ควบคุม ฉก.ร. ๔ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. คีรีราษฎร์ เจ้าหน้าที่ต้ารวจ สภ. พบพระ เข้าไปช่วยกัน
ขนของข้ึนที่สูงอย่างโกลาหล นายชีเพ่ พ่อค้า รองนายก อบต. คีรีราษฎร์ กล่าวว่า ฝนได้ตกติดต่อกัน
หลายช่ัวโมง จนท้าให้เกิดน้้าท่วมหมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร และหมู่บ้าน กม. ๔๘ ไหลเข้าท่วมถนน และเข้า
ไปท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้านได้รับความเสียหาย ซึ่ งขณะนี้  อบต . 
คีรีราษฎร์ ก้าลังลงส้ารวจความเสียหาย และยังไม่ทราบว่ากี่หลังที่ได้รับความเสียหาย หลังจากลงส้ารวจ
เสร็จก็จะรายงานให้นายก อบต. คีรรีาษฎร์ ทราบต่อไป

ท่ีมา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/205018)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ดันผังเมืองแกน้้ าท่วม กทม. ทุกอาคารตอ้งมีพืน้ที่โล่งรบัน้ า - ห้ามราดผิวคอนกรีต

เมื่อวันที่ ๕ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ เรืองศรี ผอ. ส้านักการระบายน้้า กทม. กล่าวถึง
การเตรียมความพร้อมรองรับน้้าท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า ที่ผ่านมา ส้านักการระบายน้้าได้ด้าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมด้วยการล้างท้าความสะอาดท่อระบายน้้า ขุดลอกคูคลอง 
และเปิดทางน้้าไหล ตามวงรอบการด้าเนินการ รวมทั้งเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้้า และติดตั้ง
เครื่องสูบน้้าเพิ่มเติมในพื้นที่จดุเสีย่งน้้าท่วม ขณะเดียวกัน ในช่วงก่อนฝนตกหนัก จะลดระดับน้้าในคลองสาย
หลัก เพื่อเตรียมรองรับน้้าฝน ตลอดจนเร่งพัฒนาพื้นที่รองรบัน้้า ทั้งแก้มลิงและธนาคารน้้าใต้ดิน และเร่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้้า เพื่อให้สามารถรับน้้าฝนได้ถึง ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตร/ช่ัวโมง นอกจากนี้ ยังมี
โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์พยากรณ์พื้นที่ที่อาจเกิดน้้าท่วม เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม รวมถึง
แจ้งให้ประชาชนทราบสถานการณ์ฝนล่วงหน้า อีกทั้งได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากส้านักการระบาย น้้า
และส้านักงานเขตเข้าประจ้าจุดที่มีปัญหาน้้าท่วม เพื่ออ้านวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้
ประชาชน

นายสมชาย เดชากรณ์ ผอ. ส้านักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. กล่าวว่า ในส่วนของส้านักการ
วางผังและพัฒนาเมือง ได้จัดท้ามาตรการทางผังเมือง เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาน้้าท่วม รวมถึงก้าหนด
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอนาคต เพื่อให้ประชาชน ภาคเอกชน และ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง น้าไปปฏิบัติ และใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดนโยบายการพัฒนาโครงการ เพื่อช่วยป้องกันและ
ลดผลกระทบจากปัญหาน้้าท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อช่วยลด
อุณหภูมิของเมือง ชะลอการไหลของน้้าฝนและบรรเทาปัญหาน้้ารอระบาย ได้แก่ การก้าหนดให้ทุกอาคาร
หรือโครงการทีจ่ะกอ่สรา้งใหมจ่ะต้องจัดให้มพีื้นที่โล่งที่น้้าสามารถซึมผ่านได้ ไม่มีการราดพื้นผิวด้วยคอนกรีต 
แต่ให้ปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยชะลอการไหลของน้้าฝนและซึมซับน้้าฝนลงสู่ช้ันดิน การส่งเสริมให้ โครงการ
ที่จะก่อสร้างใหม่จัดให้มีพื้นที่รับน้้าหรือบ่อหน่วงน้้า เพื่อประโยชน์ในการชะลอการระบาย น้้าฝน
ออกจากพื้นที่โครงการสู่ระบบระบายน้้าสาธารณะ ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณน้้ารอระบายในพื้นที่สาธารณะ
ได้เป็นอย่างดี

ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1924389)


