
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชมุชนและพื นที่สีเขยีว  ๑  รายการ

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ  

กทม. : พล.อ.ประวิตร หนุนประกาศเขตเมืองเก่าร้อยเอด็
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

กทม. : สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา แลนด์มาร์กสีเขียวแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ระยอง : น  าท่วมเมืองระยอง ฝนไม่ตก น  าเร่ิมลดระดับลงต่อเนื่อง
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ขอนแก่น : ระงับขุดลอกแก้มลิง อ. น  าพอง หลังพบโลหะหนักปนเป้ือน
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ระงับขุดลอกแก้มลิง อ. น  าพอง หลังพบโลหะหนักปนเปื้อน

เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ ๖ 
กล่าวว่า จากการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงข้อร้องเรียนเรื่องดินตะกอนที่ขุดลอกจากบึงห้วยโจด 
อ. น้ าพอง จ. ขอนแก่นอาจมีโลหะหนักปนเปื้อน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
สรุปแนวทางด าเนินการ เมื่อผลตรวจสอบตะกอนดินพบโลหะหนัก ๔ ชนิด ปนเปื้อนเกินเกณฑ์คุณภาพ ได้แก่ 
โครเมียม ปรอท นิกเกิล และสังกะสี บริเวณที่พบการปนเปื้อนมากที่สุด คือ กลางบึงห้วยโจด และจุดที่น้ าไหล
ออกจากบึงห้วยโจด หากจะมีการน าดินไปใช้ประโยชน์เพ่ืออยู่อาศัย และเกษตรกรรมอาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมจึงมีมติระงับการขุดลอกไปจนกว่าจะแก้ปัญหาได้

การขุดลอกแก้มลิงบึงห้วยโจดนั้น ทางเทศบาลต าบลกุดน้ า ใสขอให้โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
หนองหวายด าเนินการ โดยจัดท าประชาพิจารณ์ถึง ๓ ครั้ง พร้อมท าหนังสือแจ้งขอเข้าปฏิบัติงานไปยังเทศบาล
ต าบลกุดน้ าใส เพ่ือทราบก่อนเข้าด าเนินการ ต่อมาภาคประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสารโลหะหนักที่ตกค้าง
ในตะกอนดิน หากฝนตกลงมาอาจชะล้างเข้าสู่ที่นาของเกษตรกรได้ ทางส านักงานชลประทานที่ ๖ จึงเสนอต่อ
จังหวัดให้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดก าชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบน้ าที่ไหล เข้า
บึงห้วยโจด เพ่ือหาสาเหตุที่ท าให้น้ า และตะกอนดินปนเปื้อนโลหะหนัก

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5efbf9dce3f8e40af946104b)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา แลนด์มาร์กสีเขียวแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่  ๑ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา แต่ เดิมเคยเป็น โครงสร้าง
ของรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์มานานกว่า ๓๐ ปี ต่อมาทางกรุงเทพมหานคร
ด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณช่องกลางสะพาน
พระปกเกล้า หรือสะพานด้วน ให้กลายเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าที่เชื่อมการสัญจรฝั่งธนบุรีเข้ากับฝั่งพระนคร
สวนลอยฟ้าเจ้าพระยานี้มีความยาว ๒๘๐ ม. และกว้าง ๘.๕๐ ม. เป็นทั้งทางเดิน - ทางจักรยานสัญจร 
มุมพักผ่อน และจุดชมวิว ท าทางเดินต่างระดับให้สามารถใช้ พ้ืนที่ได้อย่างเต็มที่ ติดตั้งราวกันตกความสูง
ประมาณ ๒ – ๓ ม. รวมทั้งติดตั้งลิฟต์ส าหรับผู้พิการบริเวณทางขึ้นลงสองฝั่ง ทั้งฝั่งสวนสมเด็จพระปกเกล้าฯ 
เขตพระนคร และสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/travel/detail/9630000067067)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าท่วมเมืองระยอง ฝนไม่ตก น  าเริ่มลดระดับลงตอ่เนื่อง

เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่หมู่ ๓ บ้านหนองมะหาด ต. ทับมา 
อ. เมืองระยอง จ. ระยองระดับน้ าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในหมู่บ้านจัดสรรโครงการบ้านสวนแก้ว 
ระดับน้ าสูงถึง ๘๐ ซม. ประชาชนต้องใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณรั้วและประตูบ้าน ก่อนสูบน้ าออกแล้วขึ้นไป
นอนบนชั้น ๒ ของตัวบ้าน ขณะที่บางบ้านมีชั้นเดียวต้องยอมทิ้งบ้านออกไปพักอาศัยกับญาติ โดยชาวบ้าน
บอกว่าปีนี้น้ ามาเร็ว ระดับน้ าเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถือว่าหนักกว่าเมื่อ ๔ ปีที่แล้วที่ถูกท่วมหนัก แต่ยังโชคดี
ที่ เมื่อคืนนี้ ไม่มีฝนตก ท าให้น้ าไม่เ พ่ิมสูงขึ้นมาอีก และเริ่มทรงตัวลดลงเกือบ ๓๐ ซม. ซึ่ งประขาชน
ทีอ่ยู่ด้านในหมู่บ้านจัดสรรจ านวนมากต้องลุยน้ าสัญจร และมีชาวบ้านจิตอาสาน ารถไถช่วยเหลือรับส่งประชาชน 
ขณะที่หลายบ้านยังคงเร่งสูบน้ าออกจากบ้านคาดว่า ถ้าฝนไมต่ก สถานการณ์ท่ี ต. ทับมาจะดีขึ้น

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/502622)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พล.อ.ประวิตร หนุนประกาศเขตเมืองเก่าร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน
คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์  และเมืองเก่า ในการประชุมครั้ งที่  ๑/๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล มี ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการ

ที่ประชุมพิจารณา และเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา
กรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า โดยขยายเขตกรุงรัตนโกสินทร์จาก ๓ บริเวณ เป็น ๔ บริเวณ ซึ่งบริเวณที่ ๔ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ต่อเนื่องบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก และเห็นชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม 
และปรับปรุงโครงสร้าง พ้ืนฐานคลองหลอดวัดราช นัดดา และคลองหลอดวัดราชบพิธให้สวยงาม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญเชิงนิเวศ และพ้ืนที่อนุรักษ์วัฒนธรรม โดยมอบให้กรุงเทพมหานครด าเนินโครงการ
ให้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับพ้ืนที่กรุงรัตนโกสินทร์ และค านึงถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

(ต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“พล.อ.ประวิตร” หนุนประกาศเขตเมืองเก่าร้อยเอ็ด (ต่อ)

ที่ประชุมเห็นชอบการประกาศเขตพ้ืนที่เมืองเก่าร้อยเอ็ด ครอบคลุมพ้ืนที่ก าแพงเมือง คูเมืองร้อยเอ็ด 
บึงพลาญชัย และศาสนสถานที่ส าคัญ อาทิ วัดเหนือ วัดกลางมิ่งเมือง วัดบูรพาภิราม วัดสระทอง วัดบึงพลาญชัย 
และศาลเจ้าร้อยเอ็ด รวมทั้งย่านการค้าบริเวณถนนผดุงพานิช แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา
บริเวณเมืองเก่า ๓ เมือง ได้แก่ เมืองเก่าพะเยา เมืองเก่าสุพรรณบุรี และเมืองเก่าสุรินทร์ เป็นกลไกส าคัญให้แก่
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพ้ืนที่เมืองเก่าน าไปขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้สอดคล้อง
กับบริบทพ้ืนที่ เพ่ือด ารงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป นอกจากนี้ ในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 
จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยหน่วยงานภาครัฐจะด าเนินการร่วมกับนักปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และเยาวชนในท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมประสานให้เป็นเมืองที่มีชีวิต มีมิติทางสังคม และประวัติศาสตร์ 
รวมทั้งวางแนวทางการแบ่งโซน หรือพ้ืนที่อนุรักษ์เมืองเก่าให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ เช่น ลานกิจกรรมกลางแจ้ง เพ่ือเปิดโอกาสให้มี พ้ืนที่แสดงดนตรี ศิลปะพ้ืนเมือง และ
โชว์ความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่น
หลากหลายรูปแบบ อันจะน ามาซึ่งความภาคภูมิใจ และความสมัครสมานสามัคคีของท้องถิ่น สร้างงาน 
สร้างรายได้ เช่น มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท าให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์ต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5efcf13ebe3f8e40af9461105)


