
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖

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

ข่าวด้านบวก ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย 

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พิษณุโลก : พบลูกเหย่ียวขาว สัตว์ป่าหายากบินตกไร่ข้าวโพด
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ 

นครราชสีมา : ชาวนาโคราชเฮเขื่อนพิมายเปิดประตูปล่อยน  าให้ท านาปี
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)

ยโสธร : เขื่อนยโสธร – พนมไพรเร่งระบายน  าในแม่น  าชี
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ร้อยเอ็ด : ล าน  ายังเอ่อล้นท่วมพื นที่การเกษตรมากกว่า ๕๐๐ ไร่
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เขื่อนยโสธร – พนมไพรเรง่ระบายน  าในแม่น  าชี

เมื่อวันที่ ๒๐ ส .ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวตลิ่งแม่น้้าชีเกบ็อุปกรณ์เครือ่งมอืท้าการประมง และท้าการเกษตร
ข้ึนที่สูง เนื่องจากเข่ือนยโสธร - พนมไพรเร่งระบายน้้าออก เข่ือนยโสธร–พนมไพรกั้นแม่น้้าชี ตั้งอยู่ในพื้นที่ 
ต. เข่ืองค้า อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร ยกบานประตูระบายน้้าเพิ่มสูงข้ึนจากเดิม ๕๕ ซม. เป็น ๗๕ ซม. 
ทั้ง ๘ บาน เพื่อเร่งระบายน้้าในแม่น้้าชีจากเหนือเข่ือนลงสู่ใต้เข่ือน เนื่องจากมีปริมาณน้้าเหนือไหลลงมาหนุนสูง
ต่อเนื่องทุกวัน 

ท่ีมา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/176040)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ชาวนาโคราชเฮเขื่อนพมิายเปดิประตปูล่อยน  าให้ท านาปี

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่จัดสรรน้้าโครงการศูนย์ส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
ทุ่งสัมฤทธ์ิ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา เปิดประตูระบายน้้าของเข่ือนทางด้านปากคลองสายใหญ่ฝั่งทิศใต้
จ้านวน ๒ บาน ยกสูงข้ึน ๕๐ ซม. เพื่อปล่อยน้้าลงสู่คลองส่งน้้าชลประทานที่มีระยะทางยาวกว่า ๒๐ กม. 
ปริมาณน้้าเหนือเข่ือนพิมายเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่จัดสรรน้้าโครงการศูนย์ส่งน้้าและบ้ารุงรักษาทุ่งสัมฤทธ์ิปล่อยน้้า
ให้แก่ชาวนาที่ปลูก ข้าวในพื้นที่ท้ายเ ข่ือนพิมาย ๔ ต้าบล ได้แก่  ต .  ท่าหลวง ต .  ชีวาน ต .  ดงใหญ่ 
และ ต. กระชอน เป็นพื้นที่นาข้าวร่วม ๒ หมื่นไร่ หลังจากต้องประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนานหลายเดือน 
การเปิดประตูเข่ือนพิมายเพื่อปล่อยน้้าให้แก่ชาวนาในพื้นที่ท้านาปลูกข้าว เป็นการเปิดประตูเข่ือนพิมายครั้งแรก
ในรอบ ๘ เดือน เนื่องจากก่อนหน้านี้ปริมาณน้้าภายในเข่ือนพิมายลดต้่าลงกว่าบานประตูเข่ือน จึงไม่สามารถ
ปล่อยน้้าให้แก่ชาวนาได้ 

ท่ีมา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.co.th/regional-news/news_751120)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

พบลูกเหยี่ยวขาว สัตว์ป่าหายากบินตกไร่ข้าวโพด 

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านเขาเขียว ต. วังโพรง อ. เนินมะปราง จ. พิษณุโลก
พบลูกนกเหยี่ยวขาว ตาสีแดง เพศผู้ บาดเจ็บที่ปีก บริเวณไร่ข้าวโพด จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยพิษณุโลก 
มูลนิธิประสาทบุญสถาน จุดอ้าเภอเนินมะปราง จ. พิษณุโลก รีบไปช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นนกหายาก ไม่เคยเห็น
ในพื้นที่มาก่อน หลังจากเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน จุดอ้าเภอเนินมะปรางเข้าไป
ช่วยเหลือ ได้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสัตว์หมาแมวพิษณุโลกไปรับลูกนกเหยี่ยวขาวไปดูแลอีกครั้ง ลูกนกเหยี่ยว
ขาว ตาสีแดง ผลัดหลงกับฝงู โชคดีที่ชาวบ้านพบก่อนที่มีสัตว์หรือผู้ไมห่วังดีท้ารา้ย หลังตรวจสอบอาการเบื้องต้น
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยสัตว์หมาแมวพิษณุโลกประสานเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ 
มาตรวจสอบเพื่อท้าหนังสือรบัมอบ ส่งไปรักษาที่คลีนิกสัตว์ป่า ก่อนน้าไปปล่อยที่เขตอนุรักษ์ทุ่งแสลงหลวงต่อไป

นกเหยี่ยวขาว เป็นนกล่าเหยื่อขนาดเล็ก มีไหล่สีด้า และตาสีแดง ในต่างประเทศเรียกว่า “นกหวีดขาว”
อยู่โดดเดี่ยว ไม่อยู่รวมกันเป็นฝูง ที่อยู่อาศัยของนกเหยี่ยวขาวคือ ทุ่งหญ้าเปิดที่มีต้นไม้กระจัดกระจาย 
และจะเห็นนกเหยี่ยวขาวล่าสัตว์ตามแนวขอบถนน นกเหยี่ยวขาวเป็นนักล่าหนูที่เช่ียวชาญ อาจออกล่าเป็น คู่
หรือเดี่ยว โดยโฉบจากกลางอากาศลงมาสู่พื้นดิน 

ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/north/1914067)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ล าน  ายังเอ่อล้นท่วมพื นที่การเกษตรมากกว่า ๕๐๐ ไร่

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่
ติดตามสถานการณ์น้้าในล้าน้้ายัง ณ ประตูระบายน้้าบ้านบาก ต. เหล่าน้อย อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด หลังมวลน้้า
ในพื้นที่ จ. กาฬสินธ์ุ ไหลลงพื้นที่ท้ายน้้า สถานการณ์น้้าในล้าน้้ายังเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่้า และไหลท่วมพื้นที่
การเกษตรของชาวบ้านมากกว่า ๕๐๐ ไร่ บริเวณ ต. เหล่าน้อย ต. วังหลวง และ ต. บึงเกลือ อ. เสลภูมิ 
จ. ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า มอบหมายให้โครงการชลประทานร้อยเอ็ดเร่งระบายน้้าเข้าบึงเกลือ 
เพื่อลดระดับน้้าในล้าน้้ายัง โดยเปิดคันดินพนังล้าน้้ายัง กว้าง ๒๓ ม. ลึก ๑.๘ ม. วางกล่องเกเบี้ยนและบิ๊กแบ็ก 
ลดความแรงของมวลน้้า และตัดยอดน้้าระบายเข้าสู่บึงเกลือ สามารถรองรับน้้าได้อีก ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
หากไม่มีมวลน้้าจากพายุฮีโกสมาเติมล้าน้้ายัง ระดับน้้าจะลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติภายใน ๑ สัปดาห์

ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/northeast/1914061)


