
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พะเยา : ชมความงามองค์พระธาตุพระนั่งดิน 
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

หนองคาย : จ. หนองคายเร่งระบายน  าล าห้วยโมง 
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

ยโสธร : ภัยแล้ง จ. ยโสธรยังน่าห่วง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

สงขลา : ภาพน่ารักของนกแซวสวรรค์จับแมลงป้อนลูกนอ้ย
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ภาพน่ารักของนกแซวสวรรค์จับแมลงป้อนลกูนอ้ย

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพความน่ารักของนกแซวสวรรค์จับแมลง
ป้อนลูกน้อยในรัง ๓ ตัว ในพื้นที่ป่าบ้านวังไทร หมู่ ๑ ต. นาทวี  อ. นาทวี จ. สงขลา ชาวบ้านในพ้ืนที่
ร่วมกันอนุรักษ์นกป่า โดยงดล่าและจับนกป่ามาเป็นอาหาร นกแซวสวรรค์ เป็นนกประจ้า ถิ่น
ของประเทศไทย พบในภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ นอกฤดูผสมพันธุ์จะพบในภาคตะวันตก
และภาคใต้ อาศัยในป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ พบในพ้ืนราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๐๐ ม. 
นกแซวสวรรค์มีขนาดเล็กกว่านกปรอดหัวโขน แต่มีหางที่ยาวกว่ามาก ตัวผู้มีสีขนเป็นสีน้้าตาลแดง 
และสีขาว ส่วนตัวเมียมีสีน้้าตาล บริเวณหน้าและคอจะเป็นสีเทาเข้มออกน้้าเงิน ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ 
ตัวผู้หางจะยาวออกมามากกว่าปกติ และสีจะเข้มข้ึนทั้งท่ีหัวและหาง 

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_742713)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ภัยแล้ง จ. ยโสธรยังน่าห่วง

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้ อ้านวยการโครงการ
ชลประทานยโสธรเปิดเผยว่า ข้อมูลสถานการณ์น้้าของศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้้า โครงการ
ชลประทานยโสธร ในภาพรวมปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้า ๓ แห่ง และเขื่อน ๒ แห่งมีเพียง ๒๙.๒๕ 
ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๕ ของความจุเท่านั้น ได้แก่ ๑. อ่างเก็บน้้าห้วยลิงโจน 
ความจุ อ่าง  ๒๑ .๐๕ ล้ านลูกบาศก์ เมตร มีปริมาณน้้ า ในอ่าง ๓ .๓๔ ล้ านลูกบาศก์ เมตร 
(ร้อยละ ๑๕.๘๘) ๒. อ่างเก็บน้้าห้วยสะแบก ความจุอ่าง ๓๐.๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้้า
ในอ่าง ๕.๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๑๘.๓๓) ๓. อ่างเก็บน้้าห้วยโพงตอนบน ความจุอ่าง 
๑๒.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้้าในอ่าง ๔ .๖๙ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๓๗.๘๔)
๔ . เขื่อนยโสธร - พนมไพร ความจุเขื่อน ๑๙ .๔๖ ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้้าในเขื่อน 
๑๑.๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๕๖.๖๘) ๕. เขื่อนล้าเซบาย ความจุเขื่อน ๑๒ .๒๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้้าในเขื่อน ๔.๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ ๓๗.๙๕) หากฝนไม่ตก 
และไม่มีน้้าไหลเข้าอ่างเก็บน้้าและเขื่อนจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอน

ที่มา: ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_746203)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชมความงามองค์พระธาตุพระนั่งดิน

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณวัดพระนั่งดิน เลขที่ ๔๕ หมู่ ๗ ต. เวียง 
อ. เชียงค้า จ. พะเยา มีชาวบ้านทั้งในและนอกพ้ืนที่น้าดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ขอพร
พระเจ้านั่งดิน และองค์พระธาตุพระเจ้านั่งดิน องค์พระธาตุพระนั่งดินมีแปดเหลี่ยมบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และมีองค์พระพุทธรูปพระเจ้านั่งดินจ้าลอง เนื้อทองเหลือง ประดับ
ล้อมรอบแต่ละเหลี่ยม เหลี่ยมละ ๓ องค์ มี ๓ ชั้น ชั้นละ ๓ องค์ รวม ๒๔ องค์ และมีกระจกปิดไว้ 
โดยองค์พระธาตุพระนั่งดินทาด้วยสีทองประดับด้วยแก้ว และมีซุ้มประตูโขง ๘ ด้านประดับด้วยแก้ว
สีต่างๆ อย่างสวยงาม องคพ์ระธาตุวัดพระนั่งดินสูง ๒๕ ม. ฐานกว้าง ๑๕ ม.

พระพุทธรูปพระเจ้านั่งดิน เป็นพระพุทธรูปโบราณที่มีอายุกว่า ๒,๕๐๐ ปี พระเจ้านั่งดิน
พระประธานของวัดไม่มีฐานชุกชีรองรับเหมือนพระประธานในวัดอ่ืนๆ ราษฎร์สร้างฐานชุกชี 
และอัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐาน สันนิษฐานว่า สร้างตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ยังทรงพระชนม์อยู่ น่าจะมีอายุกว่า ๒,๕๐๐ ปี 

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/201966)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. หนองคายเร่งระบายน  าล าห้วยโมง 

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้้าวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย ระดับน้้าโขง
อยู่ที่ ๔.๘๕ ม. ระดับน้้ายังเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากมวลน้้าทางตอนเหนือ โดยเฉพาะที่ อ. เชียงคาน 
จ. เลยเพ่ิมขึ้น แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการระบายน้้าตามล้าห้วยสาขา เพ่ือระบายลงสู่แม่น้้าโขง 
โดยเฉพาะที่ล้าห้วยโมงในพ้ืนที่ อ. ท่าบ่อ จ. หนองคายต้องเปิดบานประตูระบายน้้าทั้ง ๔ บาน 
เพ่ือระบายน้้าในล้าห้วยโมงลงสู่แม่น้้าโขง พร่องน้้าเพ่ือเตรียมรับน้้าฝนที่ตกลงมาในพ้ืนที่ และป้องกัน
ไม่ให้เกิดน้้าท่วมขังในพ้ืนที่ท้าการเกษตรที่อยู่ทางตอนบนของล้าห้วยโมง 

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.co.th/news/region/201971)


