
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๔ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ศรีสะเกษ : น  าล้น ๒ เขื่อนใหญ่ นาข้าว ๓,๐๐๐ ไร่จมใต้น  า
(ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)

นครราชสีมา : ปักธงชัยอ่วม น  าท่วมตลาด - เขตเทศบาล
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

กระบี่ : พบปูไก่สัตว์หายากที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ๑,๐๐๐ ตัว
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

สระแก้ว : ตลาดอรัญประเทศน  าท่วมหนักสุดในรอบ ๘ ปี
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

ฉะเชิงเทรา : น  าป่าเขาอ่างฤาไนไหลบ่าเข้ากัดเซาะถนนขาด 
(ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ปักธงชัยอ่วม น  าท่วมตลาด - เขตเทศบาล

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น้้าจากล้าพระเพลิงไหลเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมือง
ปักธงชัย อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนชาวบ้านให้ขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูง
หลังระดับน้้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางอ้าเภอปักธงชัยตั้งศูนย์อพยพที่โรงยิม และสนามกีฬา 
เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังมวลน้้าที่อาจไหลมาสมทบเพ่ิมขึ้น พร้อมประเมินสถานการณ์ฝนที่ตกลงมา
อย่างต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงเฝ้าติดตามสถานการณ์จากเทศบาลและอ้าเภอ

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/297512)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าล้น ๒ เข่ือนใหญ่ นาข้าว ๓,๐๐๐ ไร่จมใต้น  า

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น้้าป่าจากเทือกเขาพนมดงรักไหลหลากลงสู่
เขื่อนทั้ง ๒ แห่งคือ เขื่อนห้วยติ๊กชู ต. ห้วยติ๊กชู และเขื่อนห้วยศาลา ต. โคกตาล อ. ภูสิงห์ 
จ. ศรีสะเกษ เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับเทือกเขาพนมดงรัก ระดับน้้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
และน้้าไหลล้นสปิลเวย์ลงไปท่วมไร่นาของชาวบ้านตามเส้นทางท่ีน้้าไหลผ่าน ที่บ้านนกยูง ต. ห้วยติ๊กชู 
อ. ภูสิงห์ น้้าป่าท่วมถนนภายในหมู่บ้าน และไหลเชี่ยวผ่านหน้าโรงเรียนบ้านนกยูง ที่บ้านกระโดน 
ต. คะเคียนราม อ. ภูสิงห์ น้้าท่วมนาของชาวบ้านที่ต้นข้าวก้าลังออกรวง เนื่องจากมวลน้้าไหลทะลัก
ท่วมพ้ืนที่นาเป็นบริเวณกว้าง และที่บ้านสระรุน หมู่ ๕ ต.ห้วยใต้ อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ น้้าป่า
ท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นระยะทางยาวประมาณ ๒๐๐ ม. และท่วมไร่นาของชาวบ้าน
ประมาณ ๓๐ ไร่ ปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าที่มีปริมาณน้้าเกินความจุมีทั้งสิ้น ๑๐ แห่งด้วยกัน คือ 
อ. ภูสิงห์ ๒ แห่งได้แก่ อ่างเก็บน้้าห้วยติ๊กซู และอ่างเก็บน้้าห้วยศาลา อ. ขุนหาญ ๓ แห่งคือ 
อ่างเก็บน้้าห้วยทา อ่างเก็บน้้าห้วยตะแบง และอ่างเก็บน้้าหนองสิ อ. กันทรลักษ์ ๓ แห่งคือ 
อ่างเก็บน้้าห้วยตามาย อ่างเก็บน้้าห้วยด่านไอ และอ่างเก็บน้้าห้วยขนุน อ. เมืองศรีสะเกษ ๑ แห่งคือ 
อ่างเก็บน้้าห้วยน้้าค้า และ อ. ราษีไศล ๑ แห่งคือ อ่างเก็บน้้าห้วยน้้าเค็ม

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์
(https://komchadluek.net/news/regional/446404)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าป่าเขาอ่างฤาไนไหลบ่าเข้ากัดเซาะถนนขาด 

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเกรียงศักดิ์ มิตรประกอบโชค นายอ้าเภอ
ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทราได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่า น้้าป่าจากเขาอ่างฤาไนไหลบ่ากัดเซาะ
ถนนสายหลัก ๓๒๕๙ (เดิม) หลักกิโลเมตรที่  ๑๒๘ + ๙๕๐เชื่อมระหว่าง อ .  ท่าตะเกียบ 
จ. ฉะเชิงเทรา กับ อ. คลองหาด จ. สระแก้ว พบน้้าป่าไหลบ่ากัดเซาะดินหายไปกับกระแสน้้า
กว้าง ๑๐ ม. ลึก ๖ ม. ท่อระบายน้้าขนาดใหญ่พังเสียหาย จึงประสานผู้ใหญ่บ้านแก้ไขสถานการณ์
น้ากรวยมาวางแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมให้ปลัดฝ่ายความมั่นคงประสาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบมาแก้ไขด่วน

ที่มา: คมชัดลึกออนไลน์
(https://komchadluek.net/news/regional/446408)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตลาดอรัญประเทศน  าท่วมหนกัสุดในรอบ ๘ ปี

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มวลน้้าจาก อ. วัฒนานครไหลลงคลองพรหมโหด 
เกิดน้้าล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ อ . อรัญประเทศ 
จ. สระแก้ว น้้าเอ่อล้นออกมาจากท่อระบายน้้าทั่วเขตตลาดเทศบาลเมืองอรัญประเทศ ระดับน้้าสูงขึ้น
ต่อเนื่อง บริเวณถนนมหาดไทย ถนนสายหลักหน้าส้านักงานเทศบาลเมืองอรัญประเทศมีน้้าท่วมสูง
ประมาณ ๘๐ ซม. น้้าท่วมตลาดเทศบาลเมืองอรัญประเทศครั้งนี้ถือว่าหนักสุดในรอบ ๘ ปี

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/regional-565028)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบปูไก่สัตว์หายากที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลนัตา ๑,๐๐๐ ตัว

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะลันตา จ. กระบี่เปิดเผยว่า ทางอุทยานฯ ส้ารวจสัตว์ทะเลและสัตว์บกตามเกาะแก่งต่างๆ 
บริเวณหมู่เกาะลันตา เพ่ือเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลตามหมู่เกาะลันตา 
จากการส้ารวจเจ้าหน้าที่พบปูไก่ หรือปูภูเขา ซึ่งเป็นปูหายากชนิดหนึ่งเข้ามาขุดรูอาศัยอยู่ บริเวณ
ใกล้ที่ท้าการอุทยานฯ เป็นจ้านวนมากไม่ต่้ากว่า ๑ พันรู หรือ ๑ พันตัว เวลากลางคืน ปูไก่ออกจากรู
มาหากิน ส่งเสียงร้องคล้ายกับลูกไก่ สร้างความตื่นเต้นแก่เจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่เข้า มา
เยี่ยมชมอุทยาน และเวลากลางวันปูไก่จะกลับเข้าไปอยู่ในรู ปูไก่ที่พบใกล้ที่ท้าการอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะลันตา มีขนาดรูและตัวตั้งแต่ ๕ – ๑๐ ซม. มีทั้งเพศผู้และเพศเมีย เวลากลางวันหลบซ่อนตัว
อยู่ในรู และเวลากลางคืนจะออกหากินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหาร จากการส้ารวจตามเกาะอ่ืนๆ 
ยังไม่พบปูไก่ พบเพียงท่ีเดียวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/96300000106358)


