
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓  รายการ 

กรุงเทพฯ : สจล. เปิดระบบวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยงน  าท่วมกรุงเทพฯ
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ

สตูล : ฝนถล่มสตูล! ดินภูเขาสไลด์ทับร้านค้าชายแดน
(ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์)

ตรัง : มติร่วม! สั่งยุติทิ งตะกอนใกล้เกาะลิบงหลังหญ้าทะเลตาย
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝนถล่มสตูล! ดินภูเขาสไลด์ทบัร้านค้าชายแดน

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๒ 
กรมทหารราบที่ ๕ สั่งการให้ทหารลงพ้ืนที่ท้างานร่วมกับหน่วยงานแขวงทางหลวงจังหวัดสตูล
ตชด. ๔๓๖ ต้ารวจ สภ. ควนโดน อบต. วังประจัน เร่งลงมือตัดต้นไม้ หล่นทับร้านค้า ๔ ร้าน โดยเป็น
ร้านค้าขายเครื่องที่นอน เสื้อผ้า ขนม ได้รับความเสียหาย บริ เวณตลาดนัด พ้ืนที่  หมู่ที่  ๔ 
บ้านวังประจัน ต. วังประจัน อ. วังประจัน จ. สตูล นอกจากนี้ ร้านค้าข้างๆ ต่างเร่งขนย้ายสิ่งของ
ออกเช่นกัน เพราะต้นไม้รอล้มอยู่บนเนินดินสไลด์ และเกรงว่าหากฝนตกลงอีก ดินโคลนอาจสไลด์
ร่วงทันที ส้าหรับในพ้ืนที่ จ. สตูล ทั้ง ๗ อ้าเภอ ในวันนี้ ได้มีฝนตกหนักลงมา บางพ้ืนที่มีน้้าขัง
เพ่ือรอการระบายออก ถ้าหากไม่มีน้้าทะเลหนุน น้้าไหลพร่องลงทะเล ส่วนทางก้าลังทหาร จัดก้าลัง
พลให้การช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้้าท่วม ตามนโยบายของแม่ทัพ
ภาคที่ ๔ ที่สั่งการให้ทุกฝ่ายเตรียมก้าลังเจ้าหน้าที่ทหารให้พร้อม ที่จะออกช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน
ได้ทุกเมื่อ

ที่มา : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์
(https://www.tnnthailand.com/content/58454)
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มติร่วม! สั่งยุติทิ งตะกอนใกล้เกาะลิบงหลงัหญา้ทะเลตาย

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หมู่เกาะลิบง จ. ตรัง กล่าวว่า หลังจากพบปัญหาหญ้าทะเลบริเวณอ่าวทุ่งจีน อ. กันตัง จ. ตรัง 
เปลี่ยนเป็นสีเหลือง เริ่มเน่าตายเป็นบริเวณกว้าง สาเหตุอาจมาจากตะกอนดินที่มาทับถม ท้าให้
ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ร่วมกันเรียกร้องให้กรมเจ้าท่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะกังวลว่าจะท้าให้
กระทบต่อแหล่งอาหารของพะยูน ทั้งนี้ จากการประชุมร่วมของตัวแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กรมเจ้าท่า ผู้ประสานงานมูลนิธิอันดามัน เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวัดตรัง และ
ตัวแทนบริษัท แสงเจริญมารีนเซอร์วิส จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาขุดลอกร่องน้้ากันตัง ประชุม
ร่วมกันเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาการตายของหญ้าทะเลบริเวณเกาะลิบง “มีมติให้กรมเจ้าท่า 
ประสานงานกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง หาจุดทิ้งตะกอนที่เหมาะสมบนฝั่ง ประสานกับชุมชน
มดตะนอย เกาะลิบง บ้านทรายขาว เพื่อน้าทรายกับหินไปช่วยเติมในพ้ืนที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่ง โดย
จะท้าการศึกษาผลกระทบอย่างถี่ถ้วน” ส้าหรับโคลน กรมเจ้าท่ากับบริษัทรับเหมา จะไปศึกษาจุดทิ้ง
ตามข้อเสนอของที่ประชุม คือ ห่างจากจุดเดิมออกไปในทะเล ระยะทาง ๑๒ - ๑๓ กิโลเมตร จากจุด
ทิ้งเดิม และห่างจากเกาะลิบงประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งต้องมีการศึกษาและส้ารวจพ้ืนที่ที่เหมาะสม
อีกครั้ง 

(มีต่อ)
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มติร่วม! สั่งยุติทิ งตะกอนใกล้เกาะลิบงหลงัหญา้ทะเลตาย (ต่อ)

นอกจากนี้ จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการพะยูนและหญ้าทะเล และลงพ้ืนที่จัดเวทีประชุม
ชี้แจงรับฟังความเห็นของชุมชนบนเกาะลิบง วางแผนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งหญ้าทะเล และปล่อยพันธุ์
สัตว์น้้า ควบคู่กับการศึกษาปริมาณตะกอน และคุณภาพน้้าบริเวณดังกล่าว “ส้าหรับการขุดลอก
ร่องน้้าในปีงบประมาณ ๖๔ เสนอให้กรมเจ้าท่าด้าเนินการขุดลอกในแหล่งที่เป็นหินเป็นหลัก และให้
น้าขึ้นมาทิ้งบนฝั่งทั้งหมด” ทั้งนี้ จุดทิ้งตะกอนดินตามโครงการของกรมเจ้าท่า ได้ด้าเนินการมาตั้งแต่
ปี ๖๐ อยู่นอกเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ห่างจากแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ประมาณ
๕ กิโลเมตร และจุดขุดลอกตะกอนดินอยู่ในแม่น้้าตรัง บริเวณตั้งแต่ท่าเรือกันตังมาตลอดแม่น้้า ตรัง
จนออกปากแม่น้้าตรัง ในปีงบประมาณ ๖๓ กรมเจ้าท่าแจ้งว่า โครงการขุดลอกเสร็จสิ้นแล้ว และแจ้ง
ว่าได้มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาศึกษาผลกระทบ ตั้งแต่ก่อนด้าเนินการขุดลอก และระหว่าง
การขุดลอก และหลังจากการขุดลอกเสร็จสิ้น เพ่ือเป็นข้อมูลน้ามาบริหารจัดการในการด้าเนินการ

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/297321)
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สจล. เปิดระบบวิเคราะห์ข้อมูลจุดเสี่ยงน  าท่วม กทม.

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “แก้มลิงยักษ์ใต้ดิน” เป็นแบบจ้าลองที่พัฒนาขึ้น 
โดยสภาวิศวกรและส้านักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง เพ่ือหาทางออกในการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน เพราะโครงสร้าง 
กรุงเทพฯ มลีักษณะเป็นแอ่งกระทะ ถนนต่้ากว่าแหล่งน้้า เมื่อฝนตกลงมาจึงระบายน้้าไม่ได้ เพราะถนน
หลักและท่อระบายน้้าอยู่สูงกว่าซอยต่างๆ ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระบุว่า หลักการของแก้มลิง คืออ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ใต้ดิน
โดยสร้างท่อระบายน้้าหลัก ๔ ท่อ เชื่อมกับท่อระบายน้้าต่างๆ เพ่ือล้าเลียงน้้าฝนบนถนนไปกักเก็บ
ไว้ใต้ดิน รอระบายไปยังแหล่งน้้า โดยสามารถน้าร่องศึกษาพ้ืนที่สวนเบญจกิติและสวนจตุจักร รวมทั้ง
สร้างแก้มลิงในซอยที่มีปัญหาน้้าท่วมซ้้าซาก ซึ่งวิธีนี้กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ใช้แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง
อย่างยั่งยืน แม้กรุงเทพฯ จะมีอุโมงค์ยักษ์ระบายน้้า แต่ขีดความสามารถในการระบายน้้ายังมีข้อจ้ากัด
และปัญหาขยะอุดตัน ท้าให้ไม่สามารถระบายน้้าได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้ใช้บิ๊กเดต้า
ค้านวณพื้นท่ีเสี่ยงน้้าท่วมแบบแม่นย้าสูงด้วย ๕ ปัจจัยส้าคัญ ได้แก่ พื้นที่แหล่งน้้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ถนนสายหลัก พ้ืนที่น้้าท่วมปี ๕๒ - ๖๒ และระดับความสูงของพ้ืนที่ จากการวิเคราะห์ ๗๐ จุดเสี่ยง
น้้าท่วมบริเวณถนน พบว่า มีพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมสูงสุดกว่าร้อยละ ๓๕.๔๒ ของพื้นที่ทั้งหมด โดยเฉพาะ
เขตพ้ืนที่บางนา คลองเตย และรามค้าแหง

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/297307)


