
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๓ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พิจิตร : แม่น  ายม จ. พิจิตรแห้งขอดจนเห็นผืนทราย 
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์

น่าน : กรมศิลปากรคาดบูรณะจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์เสร็จ ส.ค. นี 
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

สงขลา : เร่งเสริมกระสอบทรายแนวกันคลื่นใกล้มัสยิด 
หลังคลื่นลมแรงระลอกใหม่ (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

กาฬสินธุ์ : จ. กาฬสินธุ์ส่อแล้งรุนแรง ล าน  าล าพานแห้งสันดอนโผล่ 
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แม่น  ายม จ. พิจิตรแห้งขอดจนเห็นผืนทราย

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้้าในแม่น้้ายมที่ไหลผ่านหมู่ ๓ บ้านวังเทโพ 
ต. วังจิก อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร แห้งจนเห็นผืนทราย บริเวณตอม่อสะพานแม่น้้ายมแห้งจนเห็น
บริเวณด้านล่างฐานของสะพาน เหลือเพียงร่องน้้าขนาดเล็ก ปริมาณน้้าไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกร และประชาชนริมฝั่งแม่น้้า ขาดน้้าท้าการเกษตร และใช้อุปโภคบริโภค แม่น้้ายมไหลผ่าน
พ้ืนที่ ๔ อ้าเภอของ จ. พิจิตร ได้แก่ อ. สามง่าม อ. บึงนาราง อ. โพธิ์ประทับช้าง และ อ. โพทะเล
มีความยาว ๑๒๔ กม.

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/544738)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. กาฬสินธุ์ส่อแล้งรุนแรง ล าน  าล าพานแห้งสันดอนโผล่

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ จ. กาฬสินธุ์ หลังเกิด
ภาวะฝนทิ้งช่วงนานกว่า ๒ เดือน ปริมาณน้้าในล้าพาน ล้าน้้าธรรมชาติที่ เชื่อมต่อกับล้าปาว
ปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว เกิดการตื้นเขิน สันดอนโผล่ขึ้นเป็นแห่งๆ สามารถเดินข้ามฝั่งได้ โดยเฉพาะ
ในเขต ต. นาเชือก ต. บัวบาน อ. ยางตลาด และ ต. ล้าคลอง ต. ล้าพาน อ. เมืองกาฬสินธุ์ ชาวบ้าน
ที่อาศัยในพ้ืนที่ติดกับแม่น้้าปาว หรือล้าพานกล่าวว่า ในฤดูฝนแม่น้้าสายดังกล่าวมีปริมาณน้้ามาก 
บางช่วงเกือบติดกับท้องสะพานข้ามแม่น้้า และบางช่วงมีความกว้าง ๑๐ – ๑๕๐ ม. ปัจจุบันเข้าสู่
ฤดแูล้ง น้้าลดลง และตื้นเขิน ความกว้างของร่องน้้าเพียง ๑ ม. สามารถเดินข้ามได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้้าในล้าปาว หรือล้าพานลดลง เกิดผลดีให้ชาวบ้านที่ว่างจากการท้านา
มาหาปู ปลา และงมหอยทราย เพ่ือน้าไปประกอบอาหาร หรือหากได้จ้านวนมาก ก็จะแบ่งขาย
ในชุมชน โดยเฉพาะช่วงนี้หาได้ง่าย และมีชุกชุม คือ หอยทรายที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้้า ชาวบ้านใช้วิธีงมหา 
และคัดแยกเอาตัวขนาดใหญ่ สามารถน้าไปปรุงอาหารได้หลายเมนู 

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์
(https://banmuang.thaipbs.co.th/news/region/219053)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เร่งเสริมกระสอบทรายแนวกันคลื่นใกล้มสัยิด หลังคลืน่ลมแรงระลอกใหม่

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวชุมชนบ้านเก้าเส้งน้ากระสอบทรายมาเสริม
แนวกันคลื่นบริเวณริมชายหาดใกล้มัสยิด เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หลังคลื่นลมแรงระลอกใหม่
พัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความแรงของคลื่นข้ามแนวกระสอบทรายเข้ามา เกรงว่า คลื่น
จะกัดเซาะเข้ามาถึงมัสยิดได้รับความเสียหาย ใช้กระสอบทรายไปแล้วกว่า ๑,๐๐๐ กระสอบ 
ยังมีความจ้าเป็นต้องหามาเพ่ิมเติมอีก เพ่ือท้าแนวกันคลื่นให้มีความแข็งแรงอีกชั้นให้สามารถต้านทาน
การกัดเซาะชายฝั่ง สภาพอากาศในพื้นที่ อ. เมืองสงขลา ท้องฟ้ามืดครึ้มแผ่เป็นบริเวณกว้าง
บริเวณชายฝั่งทะเล จ. สงขลา มีลมกระโชกแรงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งลักษณะอากาศจะมีฝนตกหนัก
บริเวณชายฝั่ง จ. สงขลา ท้าให้ชาวชุมชนบ้านเก้าเส้งบรรจุกระสอบทราย เพ่ือน้ามาเสริมแนวกันคลื่น
บริเวณริมชายหาดใกล้มัสยิดเพิ่มเติม เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/211141)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมศิลปากรคาดบูรณะจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมนิทร์เสร็จ ส.ค. นี 

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่า 
จากกรณีปูนปั้นบริเวณปากพญานาคที่อยู่บริเวณทางขึ้นอุโบสถทรงจัตุรมุขด้านทิศตะวันออก
ของวัดภูมินทร์ จ. น่านช้ารุด และแตกหักพังลงมา จึงสั่งการให้ส้านักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ 
ด้าเนินการบูรณะซ่อมแซมปูนปั้นบริเวณปากพญานาคท่ีช้ารุดเสียหาย และขณะนี้ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
กลับมาคงความสมบูรณ์สง่างามดังเดิม ปูนปั้นพญานาค วัดภูมินทร์ มีอายุเก่าแก่กว่า ๔๐๐ ปี 
สันนิษฐานว่า สร้างในปี พ.ศ. ๒๑๓๙ โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ปกติวัดทั่วไปนาคราวบันไดโบสถ์วิหารจะมีเฉพาะส่วนหัวเลื้อยโผล่ออกมา แต่พญานาคคู่
ที่วัดภูมินทร์ ช่างโบราณสร้างให้มีทั้งส่วนหัวและส่วนหางเหมือนเลื้อยทะลุออกมาจากวิหาร 
ลักษณะพิเศษของพญานาคท้ังคู่ ส่วนหน้า และส่วนหลังจะมีช่องไว้ให้เดินลอด มีความเชื่อว่า ผู้ใดลอด
ท้องพญานาคแล้วจะได้กลับมาเยือน จ. น่านอีก บ้างก็ว่าใครลอดท้องพญานาคก็จะพบเนื้อคู่ 
หรือลอดตัวพญานาคท้ัง ๔ ช่องแล้ว จะเป็นทางรอดไปสู่หนทางหลุดพ้น

(ต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมศิลปากรคาดบูรณะจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมนิทร์เสร็จ ส.ค. นี (ต่อ)

นอกจากนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมศิลปากรได้รับงบประมาณในการอนุรักษ์
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดภูมินทร์ ซึ่งจากการส้ารวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พบชั้นสี ชั้นรองพ้ืน 
และชั้นปูนฉาบช้ารุดหลายต้าแหน่ง มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายมากขึ้น จึงท้าแผนการอนุรักษ์
อย่างเร่งด่วน โดยกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรม และประติมากรรม กองโบราณคดี เฉพาะพ้ืนที่ที่มีความช้ารุด 
บริเวณห้องภาพระหว่างหน้าต่างและประตู ความสูง ๔ ม. จากระดับพ้ืนภายในพระอุโบสถ รวมถึง
ภาพปู่ม่านย่าม่านซึ่งอยู่ข้างประตูของมุขทิศตะวันตกที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจ้านวนมาก โดยการ
ด้าเนินงานทั้งหมดจะอยู่ภายใต้หลักการดูแลรักษา เพ่ือคงคุณค่าความเป็นของแท้ดั้งเดิมไว้ ทั้งคุณค่า
ด้านศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ตลอดจนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ศึกษาวัฒนธรรม ก้าหนดเริ่มด้าเนินการในเดือน ก.พ. และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. ๒๕๖๔

ที่มา: เดลินิวส์ออนไลน์
(https://dailynews.co.th/education/818468)


