
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

บุรีรัมย์ : เอาไม่อยู่! โนอึลถล่ม ๑๒ ชั่วโมง น  าทะลักท่วมอ าเภอ โอดหนักสุดในรอบ ๑๐ ปี
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

จันทบุรี : ช้างป่าเดินเที่ยวหากินสนามกอล์ฟ
(ข้อมูล : เนช่ันออนไลน์)

นครราชสีมา : โคราชเฮโนอึลช่วยเติมน  าในเขือ่น ๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส)์
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เอาไม่อยู่! โนอึลถล่ม ๑๒ ชั่วโมง น  าทะลักท่วมอ าเภอ โอดหนักสุดในรอบ ๑๐ ปี

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมา จาก
อิทธิพลของพายุโนอึล ท้าให้หลายพ้ืนที่ใน จ. บุรีรัมย์ มีน้้าไหลหลากเอ่อท่วมนาข้าวและบ้านเรือน
ชาวบ้าน แต่ยังไม่พบรุนแรงมากนัก มีรายงานจาก อ. แคนดง ว่า เกิดน้้าท่วมในตัวอ้าเภออย่างหนัก 
ถนนทุกสายในตัวอ้าเภอมีน้้าท่วมสูงกว่า ๕๐ เซนติเมตร รถเล็กไม่สามารถวิ่งผ่านได้ ถนนสายแคนดง 
- สตึก มีน้้าท่วมสูง ๓๐ เซนติเมตร จากปกติไม่เคยมีน้้าท่วมถึงมาก่อน ท้าให้ถนนในซอยของตัวอ้าเภอ
มีน้้าท่วมสูง ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า ๕๐๐ 
หลังคาเรือน ชาวบ้านบางกลุ่มต่างไม่พอใจหน่วยงานราชการ ที่ไม่มีการแจ้งเตือนก่อน ทั้งที่รู้
สถานการณ์เป็นอย่างดี 

นายสวาท พันธ์มุง อายุ ๗๑ ปี ชาว ต. แคนดง อ. แคนดง เล่าว่า น้้าไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว
กลางดึก แล้วเข้ามาท่วมในตัวบ้านชั้นล่าง โชคดีที่ภรรยาซึ่ งป่วยติดเตียงไม่ได้นอนกับ พ้ืน
เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ขณะที่นายจ้าเนียร การชาติภูมิ อายุ ๔๙ ปี ชาว ต. แคนดง เล่าว่า น้้าเริ่มไหล
บ่ามาในช่วง ๐๓.๐๐ น. แล้วไหลเข้าท่วมตามบ้านเรือนชาวบ้านอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันตั้งตัว ที่ผ่าน
มา อ. แคนดง มักจะมีน้้าท่วมเป็นประจ้า มวลน้้าที่ไหลมาท่วม จะมาจาก อ. สตึก และคูเมือง ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ราบสูงกว่า ท้าให้ อ. แคนดง กลายเป็นจุดรับน้้า แต่ปีนี้หนักสุดในรอบ ๑๐ ปี

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_4942157)
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โคราชเฮโนอึลช่วยเติมน  าในเขื่อน ๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อ้านวยการส้านักงาน
ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้้าในพ้ืนที่ จ. นครราชสีมา ว่า จากอิทธิพล
ของพายุโนอึล ท้าให้เกิดฝนตกในพ้ืนที่ จ. นครราชสีมา เมื่อคืนที่ผ่านมา เฉลี่ยประมาณ ๙๖ มิลลิเมตร
คิดเป็นน้้าท่าทั้งจังหวัด ได้ประมาณ ๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างเก็บน้้า
ขนาดใหญ่ ๔ แห่ง คือ อ่างเก็บน้้าล้าตะคอง อ. สีคิ้ว อ่างเก็บน้้าล้าพระเพลิง อ. ปักธงชัย อ่างเก็บน้้า
ล้ามูลบน อ. ครบุรี และอ่างเก็บน้้าล้าแชะ อ. ครบุรี รวม ๑๑.๑๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่อ่าง
เก็บน้้าขนาดกลาง ๒๓ แห่ง มีปริมาณน้้าไหลเข้ารวม ๖.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้้าที่ไหล
เข้าอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประมาณ ๑๗.๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร และคาดว่าจะมีน้้าไหล
เข้าอ่างเก็บน้้าอย่างต่อเนื่องอีกอย่างน้อย ๕ วันหลังจากนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อแหล่งเก็บน้้าในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
อาทิ ล้าน้้า แก้มลิง และสระน้้าของชุมชน จึงคาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหา
ภัยแล้งได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ หากแหล่งน้้าใดยังไม่มีน้้าหรือมีน้้าอยู่น้อย ก็ให้ช่วยกันคิดวิธีน้าน้้าจากพ้ืนที่
ใกล้เคียง หรือล้าน้้าใกล้เคียงเข้าสู่แหล่งน้้าของชุมชน ให้มีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐% เพ่ือส้ารองน้้าไว้ใช้
ช่วงหน้าแล้งที่จะถึงในปีหน้าต่อไป

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_775792)
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ช้างป่าเดินเที่ยวหากินสนามกอลฟ์

เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชาเทรียมกอล์ฟ รีสอร์ท อ. สอยดาว จ. จันทบุรี
นายสมหมาย กวางทอง หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านวังกระแพร ต. ทับไทร อ. โป่งน้้าร้อน จ. จันทบุรี
น้าเจ้าหน้าที่ในหน่วย ร่วมกับ ทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๔๔ พร้อมชุดอาสาผลักดันช้างป่า ต. ทับไทร 
ท้าการผลักดันกลุ่มโขลงช้างป่าจ้านวนกว่า ๓๐ ตัว ที่ก้าลังเดินทางเข้าหากินในพื้นท่ีสนามกอล์ฟ และตาม
สวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง 

หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าบ้านวังกระแพรกล่าวว่า ไดม้ีคนงานในสนามกอล์ฟแจ้งมาว่า มีโขลงช้างป่า
เดินหากินอยู่ในสนามกอล์ฟ ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยวังกระแพร ได้เดินทางไปตรวจสอบ พบโขลงช้างป่า
ประมาณกว่า ๓๐ ตัว จึงพร้อมก้าลังเจ้าหน้าที่ท้าการผลักดันให้เข้าไปในป่า จากการสังเกตพบส่วนใหญ่
เป็นช้างอายุยังน้อย โดยบางตัวเพ่ิงจะเกิดได้ไม่นานนัก ขณะที่ยังมีช้างป่าหนุ่ม คอยเป็นพ่ีเลี้ยงเดิน
ควบคุมฝูงต้อนออกหากิน ขณะที่ชาวบ้านในพ้ืนที่ ต. ทับไทร และใกล้เคียงต่างหวั่นวิตกในปัญหา
เรื่องช้างป่าเป็นอย่างมาก ซึ่งหากไม่มีการแก้ไข อีกไม่ก่ีปีคาดว่า ประชากรช้างป่าน่าจะเต็ม อ. โป่งน้้าร้อน 
อย่างแน่นอน

ที่มา : เนชั่นออนไลน์
(https://www.nationtv.tv/main/content/378796391)


