
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : เขื่อนล าปลายมาศล้นแล้ว
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

กระบี่ : เขาทะลุพังกลายเป็นหน้าผา มองคล้ายหน้าสิงโต 
ปักธงแดงห้ามเข้าเด็ดขาด (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

บุรีรัมย์ : น  าจากเขื่อนล านางรอง - คลองมะนาวเอ่อท่วม อ. นางรอง
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ชัยนาท : น  าท่วมพื นที่การเกษตรหลายพันไร่ 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เข่ือนล าปลายมาศล้นแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอ้าเภอเสิงสาง และผู้อ้านวยการโครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาล้าปลายมาศลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้้าในเขื่อนล้าปลายมาศ ต. บ้านราษฎร์ 
อ. เสิงสาง จ. นครราชสีมา เพ่ือติดตามประเมินสถานการณ์ และวางแผนบริหารจัดการน้้าร่วมกับ
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปลายมาศ หลังปริมาณน้้าในเขื่อนเกินระดับกักเก็บ และไหลล้น
ออกจากสปิลเวย์ลงสู่พ้ืนที่ท้ายเขื่อน ปริมาณน้้าอยู่ที่ ๑๐๐.๒๘ ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุกักเก็บ
ที่ ๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้้าไหลเข้าและออกจากเขื่อนใกล้เคียงกัน แต่มีแนวโน้มลดระดับลง
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีฝนตกเหนือเขื่อน ปริมาณน้้าในล้าปลายมาศที่บริเวณจุดวัดระดับน้้า
บ้านหนองหิน ต. สระตะเคียน อ. เสิงสาง พบว่า ปริมาณน้้ายังต่้ากว่าตลิ่งประมาณ ๑ เมตร 

อย่างไรก็ตาม ทาง อ. เสิงสาง และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาล้าปลายมาศประกาศ
แจ้งเตือนชาวบ้านที่อยู่ติดกับล้าปลายมาศใน ๓ ต้าบล ประกอบด้วย ต. บ้านราษฎร์ ต. สระตะเคียน 
และ ต. กุดโบสถ์ เฝ้าระวังน้้าล้นตลิ่ง 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_802230)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าท่วมพื นที่การเกษตรหลายพันไร่ 

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าห้วยหนองโรง อ. เนินขาม 
จ. ชัยนาท มีปริมาณเกินกว่าระดับกักเก็บของความจุอ่าง เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องในพ้ืนที่ และน้้าป่า
ไหลหลากมาจาก จ. อุทัยธานี ท้าให้ต้องระบายน้้าลงสู่พ้ืนที่ท้ายอ่างใน ต . กะบกเตี้ย ต. สุขเดือนห้า 
และ ต .  เนินขาม อ .  เนินขาม จ . ชัยนาท บ้านเรือน และพ้ืนที่การเกษตรได้รับผลกระทบ
ประมาณ ๒๒,๐๐๐ ไร่ หลังปริมาณฝนลดลง และไม่มีน้้าไหลเข้าอ่างเพ่ิมเติม โครงการชลประทาน
ชัยนาทหยุดการระบายน้้าท้ายอ่าง น้้าในอ่างมีระดับกักเก็บอยู่ที่ ๖๑.๕๐ เมตร มีปริมาณน้้า ๑๓.๔๒ 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๙๖ ของความจุอ่าง มีน้้าใช้การ ๑๒.๕๗ ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ
ร้อยละ ๙๕ ของน้้าใช้การได้ ท้าให้พื้นที่ใน อ. เนินขาม ที่ถูกน้้าท่วม สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย น้้าท่วม
ถนนต่างๆ ในหมู่บ้าน และวัดเนินขามลดลงเป็นปกติ  แต่ยั งมีน้้ าท่วมในนาข้าว  ไร่ อ้อย 
และไร่มันส้าปะหลังสูงประมาณ ๒๐ – ๓๐ เซนติเมตร  จ้านวนหลายพันไร่ ต้องใช้เครื่องสูบน้้าระบาย
น้้าออกจากพ้ืนที่

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/96300000108021)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เขาทะลุพังกลายเป็นหน้าผา มองคล้ายหน้าสิงโต ปักธงแดงห้ามเข้าเด็ดขาด

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หินภูเขาในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา -
หมู่เกาะพีพี ต. อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ พังถล่มลงไปในทะเล เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพีน้าธงแดงไปปักไว้ที่บริเวณหินภูเขาที่ พังถล่มลงมา เพ่ือห้าม
นักท่องเที่ยวหรือชาวประมงเข้าใกล้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ เพราะจากการ
ส้ารวจของเจ้าหน้าที่พบว่า บริเวณเขาทะลุมีรอยแยกแตกร้าวอีกหลายจุด ส่วนใต้ทะเลตรงบริเวณ
ที่หินพังลงไปกองอยู่ใต้น้้า ยังมีช่องอากาศขนาดใหญ่ นายประยูร พงศ์พันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพีกล่าวว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ด้าน้้าลงส้ารวจบริเวณด้านล่างใต้เขาทะลุ
พบว่า มีก้อนหินขนาดใหญ่ตกลงไป และมีปะการังได้รับความเสียหายบางส่วน เจ้าหน้าที่น้าธงแดง
ไปปักไว้ตรงจุดที่หินภูเขาพังลงมา และติดตั้งป้ายข้อความเขตอันตรายห้ามเข้า เพ่ือห้ามนักท่องเที่ยว 
หรือเรือประมงเข้ามาใกล้บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/96300000108073)
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น  าจากเข่ือนล านางรอง - คลองมะนาวเอ่อท่วม อ. นางรอง

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ปริมาณฝนในพ้ืนที่ จ. บุรีรัมย์ ลดลง แต่น้้าจาก
เขื่อนล้านางรอง และน้้าที่ล้นสปิลเวย์อ่างเก็บน้้าคลองมะนาว อ. โนนดินแดงท่วมถนนในหมู่บ้าน 
วัด โรงสีข้าว และบ้านเรือนราษฎรในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒ ต. หนองไทร อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์ เป็นพ้ืนที่ลุ่ม
ต่้าและทางน้้าไหลผ่าน ได้รับความเดือดร้อนหลายหลังคาเรือน ขณะที่หลายครัวเรือนขนย้ายข้าวของ
ขึ้นที่สูงไม่ทัน เพราะน้้าหลากเข้าท่วมตอนกลางคืน ชาวบ้านหลายครัวเรือนเก็บทรัพย์สินมีค่า 
และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ขึ้นไปไว้บนที่สูง และน้ากระสอบทรายมาปิดกั้นบริเวณหน้าบ้าน 
เพื่อป้องกันไม่ใหน้้้าท่วมและได้รับความเสียหาย 

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/191613)


