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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑   รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

สุรินทร์ : อ่วม! “โนอึล” ถล่มสุรินทร์น  าท่วมนาข้าวหลายพันไร่
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

ตรัง : ชื่นชม! นักท่องเท่ียวต่างชาติ ช่วยเก็บขยะหาดเจ้าไหม หลังพายุ
โนอึลสงบ   (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ปราจีนบุรี : พบลูกช้างป่าพลัดหลงแม่อ่างนฤบดินทรจินดา
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

พังงา : คลื่นถล่มชายหาดบางเนียงเสียหายยับจากอิทธิพลโนอึล
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)
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อ่วม! “โนอึล” ถล่มสุรินทร์น  าทว่มนาข้าวหลายพันไร่

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนตกหนักในหลายอ าเภอใน จ . สุรินทร์ ท าให้
พ้ืนที่แนวชายแดนเขาพนมดงรัก อ. พนมดงรัก มีน้ าไหลหลากลงมาตามอ่างเก็บน้ า ส่งผลให้อ่างเก็บน้ า
ได้ระบายน้ าไหลเข้าอ่างทั้งในพ้ืนที่ ต . แนงมุด อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์ อย่างไรก็ตาม น้ าบางส่วน
ได้ไหลหลากตามล าน้ าจากเทือกเขาพนมดงรักเข้าพ้ืนที่ อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์ ท าให้เกิดน้ าท่วมพ้ืนที่
นาข้าวหลายพันไร่ในพ้ืนที่ ต . ตานี และ ต. โชคนาสาม อ. ปราสาท จ. สุรินทร์ โดยเฉพาะที่บ้าน
ตะคลอง ต. ตานี เกิดน้ าไหลหลากท่วมถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านเป็นระยะกว่า ๙๐๐ เมตร แต่ยัง
สามารถสัญจรได้ ต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้า-ออกหมู่บ้าน นอกจากนั้น ยังพบว่า บ่อปลานิลที่อยู่
ในวัยจับขายได้ ก็ถูกน้ าไหลหลาก ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อ ออกจากบ่อแทบทั้งหมด มีบางส่วนที่ชาวบ้าน
หว่านแหและดักตาข่ายจับได้น าไปประกอบอาหาร ด้านนายอ าเภอปราสาท ได้แจ้งเตือน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ให้แจ้งเตือนประชาชนระวังทรัพย์สิน อาจถูกน้ าท่วมได้ และย้ า
เตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากการลงเล่นน้ า เนื่องจากมีน้ าไหลเชี่ยวแรงในบางพ้ืนที่ ขณะที่
ชาวบ้านบอกว่าพ้ืนที่ที่น้ าท่วม เป็นพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งถูกน้ าท่วมไปแล้วหลายพันไร่ด้วยกัน

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/183790)
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พบลูกช้างป่าพลัดหลงแม่อ่างนฤบดนิทรจินดา

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติทับลาน ได้รับแจ้งจากผู้น าชุมชนท้องที่ ต. แก่งดินสอ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี ว่าพบลูกช้างป่า
พลัดหลงออกมาบริเวณสันอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา จึงจัดเจ้าหน้าที่รีบรุดเข้าตรวจสอบ จากการ
ตรวจสอบพบลูกช้างป่าเพศผู้ อายุไม่เกิน ๒ เดือน น้ าหนักประมาณ ๗๙ - ๘๐ กิโลกรัม สภาพ
เบื้องต้นมีลักษณะผอม อิดโรย แต่ยังสามารถเดินได้ตามปกติ เดินไปเดินมา อยู่บริเวณถนนเรียบ
สันอ่างเก็บน้ า จึงได้ประสานสัตวแพทย์ โดยได้ค าแนะน าว่าให้พยายามท าคอกชั่วคราว และไล่ต้อน
เข้าคอก เพ่ือควบคุมไม่ให้ลูกช้างหนีไป ต่อมาได้ย้ายลูกช้างไปยังที่ท าการอุทยานแห่งชาติทับลาน เพ่ือ
ประเมินสภาพร่างกาย ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมสังเกตโรคเบื้องต้น และได้ท าคอกชั่วคราวขึ้น 
เพ่ือเป็นสถานที่ไว้ดูแลอนุบาล ขณะนี้ลูกช้างแข็งแรงและสามารถกินนมได้ ซึ่งทีมสัตวแพทย์ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานจะต้องท าการดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง หลังจากนี้ทางอุทยานแห่งชาติ
ทับลานทับลานจะจัดชุดลาดตระเวนตรวจสอบพ้ืนที่ป่าหาร่องรอยของฝูงช้าง บริเวณใกล้กับที่พบ
ลูกช้าง เพ่ือวางแผนการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_776220)
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ชื่นชม! นักท่องเที่ยวต่างชาติ ช่วยเก็บขยะหาดเจ้าไหม หลังพายุโนอึลสงบ

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณชายหาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 
ต. ไม้ฝาด อ. สิเกา จ. ตรัง หลังจากที่พายุโซนร้อนโนอึลอ่อนก าลังลง ส่งผลให้ฝนในพ้ืนที่ จ . ตรัง หยุดตก
อย่างไรก็ตาม บริเวณทะเลตรังยังคงมีคลื่นแรงและสูงอย่างต่อเนื่อง ท าให้ทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งมีการน าธงแดงมาปักกั้นเป็นเขตห้าม
นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ าทะเลอย่างเด็ดขาด โดยในบริเวณชายหาดปากเมง มีคลื่นลมทะเลซัดเข้าหาฝั่งแรง
และสูงประมาณ ๒ เมตร น้ าทะเลเป็นสีเทาขุ่น โดยก่อนหน้านี้คลื่นและลมทะเลซัดพัดบ้านเรือน ความสูง
ของคลื่นซัดพัดเข้าบริเวณบนถนน บริษัททัวร์ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมชายหาดได้รับความเสียหายจ านวนมาก 
ผู้น าท้องถิ่น และทหาร ร. ๑๕ พัน ๔ ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ล าภูรา ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ 

บริเวณชายหาดปากเมงยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หลังจากที่เที่ยวชมชายหาดแล้วพบว่า ชายหาดเต็มไปด้วยขยะ
จึงช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดใส่ถุงก่อนน าไปทิ้งในถังขยะ เป็นภาพที่ชาวบ้านพบเห็นต่างพากันชื่นชม 
Miss Clemny Holley อายุ ๒๘ ปี นักท่องเที่ยวชาวอิตาลี กล่าวว่า ตนมาเที่ยวไทยนานแล้ว ตนมาเก็บ
ขยะที่ชายหาด ชายหาดที่นี่ค่อนข้างสกปรก ตนต้องการก าจัดพลาสติกออกจากชายหาดแห่งนี้ และ
หมายถึงอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย พรุ่งนี้ตนก็จะท าเหมือนเดิม เผื่อคนผ่านไปผ่านมาเห็นตนท า
คนอ่ืนเกิดอยากช่วยท าเหมือนกัน ถ้าคุณอยากให้มีนักท่องเที่ยว คุณก็ต้องดูแลสถานที่ให้สะอาด ขณะที่ 
Mr. Nino Martinez  อายุ ๕๐ ปี กล่าวว่า ฉันมาจากสเปน อยู่ไทยมาหกเดือนแล้ว และวันนี้มาเพ่ือท า
ความสะอาดชายหาด เก็บพวกพลาสติก พ้ืนที่ชายหาดสวยงามมาก ผมอยากให้ชายหาดและทะเลสวยงาม
ขึ้น

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/519693)
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คลื่นถล่มชายหาดบางเนียงเสียหายยับจากอิทธิพลโนอึล

เมื่อวันที่  ๒๐ ก .ย . ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แม้ว่าพายุโน อึลจะอ่อนก าลังลงแต่ก็ยังคงสร้าง
ความเสียหายให้กับแนวชายหาดบางเนียง หมู่ที่ ๕ ต. คึกคัก อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา กว่า ๒ กิโลเมตร ได้รับ
ความเสียหาย เนื่องจากเป็นช่วงที่น้ าทะเลหนุนสูง ท าให้เวลาคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งเจอกับผนังกันคลื่นคอนกรีต
ยิ่งท าให้คลื่นมีก าลังแรง ความสูงของคลื่นกว่า ๕ เมตร เกือบๆ จะถึงยอดของต้นมะพร้าว แนวกระสอบทราย
ที่ผู้ประกอบการบังกะโลน ามาวางไว้ไม่สามารถต้านทานได้ ถูกคลื่นซัดกระจัดกระจาย สระว่ายน้ า บ่อน้ าจืด
ถูกน้ าทะเลไหลเข้ามา ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ ร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน คลื่นซัดเอาทราย
เข้ามาถึงในตัวร้าน พนักงานต้องช่วยกันท าความสะอาดล้างทรายออก ส่วนบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติด
กับชายหาดก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

นายชาตรี เหล่าปิยะสกุล เจ้าของไอยรา วิลล่า อายุ ๖๐ ปี กล่าวว่า ปีนี้คลื่นลมแรงหนักกว่าปีที่แล้ว 
ปัญหาคือ เวลามีคลื่นสูงแล้วมีลม ลมจะท าให้คลื่นซัดเข้ามายังบริเวณของบังกะโล ร้านอาหาร และไหลเข้า
ไปข้างในบ่อน้ า บ่อบาดาล กลายเป็นน้ าเค็มหมดใช้ไม่ได้ กระสอบทรายกันคลื่นเองก็ต้องเพ่ิมปริมาณขึ้นทุกปี 
ช่วงเวลาที่น้ าขึ้นเต็มที่ จะอยู่ช่วงเวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ผ่านมา ไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อน ขณะที่
บ้านพักตากอากาศในบริเวณเดียวกัน ถูกคลื่นซัดเข้ามาจนถึงประตูด้านหน้า พ้ืนของสระว่ายน้ าแตกร้าว 
บางส่วนทรุดตัวลงอย่างเห็นได้ชัด บริเวณชายหาดที่อยู่ใกล้ๆ คลื่นได้กัดเซาะเข้ามา จนท าให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ 
เช่น ต้นสน ต้นมะพร้าว ล้มลงไป เนื่องจากคลื่นได้เซาะจนรากลอยจนล้มลง

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_776497)


