
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change ๑ รายการ

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : น  าทะลักเข้าท่วมปรางค์พะโครุนแรงสุดในรอบ ๑๐ ปี
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

กทม. : ทส. เร่งคลอด พ.ร.บ. โลกร้อนภายใน ๒ ปี
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

กาญจนบุรี : ฝนตกหนัก และหินถล่มปิดถนน
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

ระยอง : ช้างป่าโผล่ย่านนิคมฯ โรจนะ จ. ระยอง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าทะลักเข้าท่วมปรางค์พะโครุนแรงสุดในรอบ ๑๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลกระโทกเปิดเผยว่า 
มวลน้้าที่ล้นออกจากเขื่อนล้าพระเพลิง อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา ไหลหลากไปถึงพ้ืนที่ อ. โชคชัย 
เป็นอ้าเภอท่ีอยู่ถัดมาจาก อ. ปักธงชัย ท้าให้น้้าท่วมปรางคพ์ะโค โบราณสถานอายุกว่า ๙๐๐ ปี ตั้งอยู่
ริมทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ สายโชคชัย - ครบุรี ช่วงหลักกิโลเมตรที่ ๓๗ ท้องที่บ้านปรางค์พะโค 
หมู่ ๑๑ ต. กระโทก อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา มวลน้้าจากล้าพระเพลิงเอ่อล้นท่วมปรางค์พะโค 
ระดับน้้าสูงกว่า ๑ ม. แต่น้้าท่วมเพียงฐานราก ยังไม่เอ่อท่วมตัวปรางค์ที่มีอยู่ ๒ หลัง สถานการณ์
น้้าท่วมครั้งนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ ๑๐ ปี 

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://khaosod.co.th/update-news/news_5148940)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝนตกหนัก และหินถล่มปิดถนน

เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนัก ท้าให้น้้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 
พ้ืนทีก่ารเกษตร เส้นทางคมนาคม และเกิดเหตุหินขนาดใหญ่ถล่มจากหน้าผาลงมาทับถนนทั้ง ๒ เลน 
บนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ ต. ด่านแม่แฉลบ อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี ท้าให้รถทุกชนิด
ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ หลังเกิดเหตุ นายแสงทอง พาแก้ว ผู้อ้านวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบหินจากภูเขาร่วงหล่นทับผิวจราจรทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ 
ตอนควบคุม ๐๑๐๓ โป่งปัด - ศรีสวัสดิ์ ที่ กม. ๑๐๓ + ๐๕๐ ทั้ง ๒ ช่องทาง เนื่องจากฝนตกหนัก
ในพ้ืนที่ท้าให้หินบนภูเขาถูกน้้ากัดเซาะ

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/regional-565803)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ช้างป่าโผล่ย่านนิคมฯ โรจนะ จ. ระยอง

เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ. บ้านค่าย จ. ระยอง
เฝ้าระวังช้างป่าอย่างใกล้ชิด เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งช้างป่าตัวดังกล่าวเชื่อ ว่า
เป็นพลายมะม่วง ที่ชาวบ้านตั้งชื่อให้ เมื่อครั้งที่เข้ามาในชุมชน อ. เขาชะเมา และ อ. วังจันทร์ 
จ. ระยอง และมาที่ชุมชน ต. บางบุตร เดินหาอาหารตามบ้านเรือน ท้าให้ชาวบ้านหวาดวิตก
กลัวช้างท้าร้าย พลายมะม่วงเดินหาอาหารบริเวณบ่อบ้าบัดน้้าเสีย ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 
ต. หนองกรับ อ. บ้านค่าย จ. ระยอง เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามค้าแนะน้า
อย่างเคร่งครัด หากพบช้างป่าในเส้นทาง ขอให้หยุดรถห่างๆ เคลื่อนรถหลบช้าๆ เว้นระยะห่าง 
ห้ามบีบแตร ห้ามกะพริบไฟหน้ารถ งดส่งเสียงดัง 

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/tna-566074)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. เร่งคลอด พ.ร.บ. โลกร้อนภายใน ๒ ปี

เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเทศไทยให้สัตยาบันเข้าร่วมข้อตกลงปารีส 
เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๖ มีเป้าหมายส้าคัญควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพ่ิมขึ้นเกิน ๒ องศาเซลเซียส 
จากระดับอุณหภูมิช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ให้ได้ร้อยละ ๑๑ – ๒๐ ในภาคพลังงานและขนส่ง และจะขยับขึ้นเป็นร้อยละ ๒๐ ทุกภาคส่วน
ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ แม้ส่วนราชการจะมีเป้าหมายที่ชัดเจน แต่ในการด้าเนินงานยังมีข้อติดขัด
หลายอย่าง ท้าให้ปัจจุบันข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และยังมีข้อมูล
บางส่วนที่ไม่เคยถูกส้ารวจและจัดเก็บเลย ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
ที่ก้าลังจัดท้าโดยส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกให้อ้านาจ
หน่วยงานรัฐเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเอกชน จุดประสงค์ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ 
การร่วมมือกับเอกชน ผู้ประกอบการมีหน้าที่เก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อย การกักเก็บ และการลด
ก๊าซเรือนกระจก โดยร่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ... แบ่งเป็น ๘ หมวด 
๕๖ มาตรา เมื่อ พ.ร.บ. ออกบังคับใช้แล้ว จะออกแผนแม่บทกับแผนปฏิบัติการต่างๆ ตามมา 

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/96300000106746)


