
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี
วันที่ ๒๘ กันยายน 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  ๒  รายการ 

ขอนแก่น : กรมชลประทาน เผยเขื่อนอุบลรัตน์น้ าเพ่ิมขึ้น หลังพายุ “โนอึล” พัดผ่าน
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พังงา : พังงาคลื่นลมแรง กัดเซาะชายฝ่ังเกาะคอเขา ท าต้นสนใหญ่
หักโค่นกว่า ๑๐๐ ต้น (ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

ยโสธร : สื่อท้องถิ่นยโสธรลุยป่าท้าพิสูจน์ป่าชุมชนบ้านเสียวแหล่งอาหารสร้างรายได้ให้ชุมชน
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พังงาคลื่นลมแรง กัดเซาะชายฝั่งเกาะคอเขา ท าต้นสนใหญ่หักโค่นกว่า ๑๐๐ ต้น

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพคลื่นลมแรง ประกอบกับช่วงสัปดาห์
ที่ผ่านมา ฝั่งทะเลอันดามันได้รับอิทธิพลจากพายุโนอึล ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับ
ชายหาดที่ทอดยาวหลายกิโลเมตร โดยเฉพาะที่บริเวณหมู่ ๒ บ้านนอกนา ต. เกาะคอเขา อ. ตะกั่วป่า
จ. พังงา ซึ่งเป็นหนึ่งในหาดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุด ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาคลื่นลมแรงกัดเซาะชายหาด จนท้าให้ต้นสนขนาดใหญ่อายุกว่า ๓๐ ปี ประมาณ ๑๐๐ ต้น
ถูกน้้าทะเลกัดเซาะล้มลงเป็นแนวยาว เห็นรากโผ่ อีกทั้งคลื่นได้กัดเซาะบริเวณริมหาดเป็นแนวกว้าง 
สร้างความเสียหายเกือบตลอดแนวหาด แม้กระทั่งร้านอาหารและรีสอร์ทที่อยู่ติดริมชายหาด อีกทั้ง
ยังพบต้นสนได้ล้มทับบริเวณหลังคาร้านอาหารได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้ทางผู้ประกอบการต้อง
หยุดให้บริการชั่วคราว พร้อมเก็บโต๊ะเก้าอี้วางไว้ในที่ปลอดภัย และได้เตรียมพร้อมซ่อมแซมร้านที่
ได้รับความเสียหาย จากเหตุต้นสนทับใส่หลังคาร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม หากสภาพคลื่นลมยังคงเป็น
แบบนี้ ทิวสนบริเวณนี้จะถูกคลื่นกัดเซาะชายฝั่งเข้ามา พัดเอาดินทรายใต้โคนต้นสนกลับลงทะเลไป 
ท้าให้ต้นสนริมชายหาดเหลือแต่ราก พร้อมจะล้มเพ่ิมอีกหลายต้นใน ๑ - ๒ วันนี้ เนื่องจากคลื่นลมยัง
แรง คลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร ยังคงพัดถล่มชายฝั่ง

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/521288)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมชลประทาน เผยเข่ือนอุบลรัตน์น้ าเพ่ิมขึ้น หลังพายุ “โนอึล” พัดผ่าน

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน 
เปิดเผยว่า พายุ “โนอึล” ส่งผลให้ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ๕ จังหวัด (ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ) มีน้้าไหลลงอ่างเก็บน้้าต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยอ่างเก็บน้้า
ขนาดใหญ่ ๓ แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนจุฬาภรณ์ จ. ชัยภูมิ มีปริมาณน้้าไหลเข้าสะสม ๓๔ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เขื่อนล้าปาว จ. กาฬสินธุ์ มีปริมาณน้้าไหลเข้าสะสม ๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และเขื่อน
อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น มีปริมาณน้้าไหลเข้าสะสม ๑๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน้้าขนาดกลาง 
๖๙ แห่ง มีปริมาณน้้าไหลเข้าสะสมรวมกันประมาณ ๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้้าไหล
เข้าอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่และขนาดกลางประมาณ ๒๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

ส้าหรับอ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๓ ที่เริ่มได้รับอิทธิพล
จากพายุ “โนอึล” จนถึงปัจจุบัน มีปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างฯ สะสมรวมประมาณ ๑๒๗ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ปริมาณน้้าอยู่ในเกณฑ์มากกว่าปริมาณน้้าก้นอ่างฯ ที่เคยติดลบก่อนหน้านี้
ท้าให้ปัจจุบันมีน้้าใช้การได้ประมาณ ๒๑.๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังคงมีปริมาณน้้าไหลเข้ามา
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท้าให้ปริมาณน้้าใช้การได้เพ่ิมมากขึ้นในระยะต่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/185414)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สื่อท้องถิ่นยโสธรลุยป่าท้าพิสูจนป์่าชุมชนบ้านเสียวแหล่งอาหารสร้างรายไดใ้ห้ชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีป่่าชุมชนบ้านเสียว ต. กู่จาน อ. ค้าเขื่อนแก้ว จ. ยโสธร 
สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดยโสธรลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเสียว เพื่อพิสูจน์ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร 
และแหล่งสร้างรายได้ของชุมชน และประชาชนภายใน จ. ยโสธร ที่ต่างเดินทางมาเก็บเห็ดบริเวณ
ป่าดังกล่าว ซึ่งเป็นป่าขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยเห็ดนานาชนิดที่ก้าลังออกทั่วทั้งป่าชุมชน ประกอบ
ไปด้วย เห็ดไค เห็ดระโงก เห็ดโคลน และอีกหลายชนิดที่ขึ้นตามป่า ท้าให้ประชาชนทั้งภายในหมู่บ้านและ
ต่างอ้าเภอต่างเดินทางมาเก็บเห็ดที่ป่าชุมชนดังกล่าว โดยแต่ละคนที่เดินทางมาเก็บเห็ดก็ได้น้ากลับไปปรุง
เป็นอาหาร ส่วนบางรายที่เก็บเห็ดได้จ้านวนมากก็น้าไปจ้าหน่าย ซึ่งราคาค่อนข้างสูง เห็ดแต่ละชนิดมีราคา
แตกต่างกัน มีราคาตั้งแต่ ๑๐๐ บาทไปจนถึง ๕๐๐ บาท ดังนั้น ป่าชุมชนบ้านเสียว ต. กู่จาน อ. ค้าเขื่อน
แก้ว จ. ยโสธร จึงเป็นแหล่งอาหารและแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน และประชาชนที่เดินทางมาเก็บไป
จ้าหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/185462)


