
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครพนม. : แม่น  าโขงยังวิกฤติเหลือแค่เมตรกวา่ 
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)พิจิตร : จ. พิจิตรเข้าสู่ฤดูร้อน ฝายแม้วแม่น  ายมขาดแคลนน  า

(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

กทม. : กรมควบคุมมลพิษสั่งหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมยึด ๕ กฎเหล็กช่วยประชาชน
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ลพบุรี : กรมศิลปากรอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานเมืองละโว้
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมศิลปากรอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานเมืองละโว้

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่า 
จากการประชุมผู้บริหารกรมศิลปากรสัญจรที่ จ . ลพบุรี ส้านักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ได้รับรายงาน
ความคืบหน้าการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดมหาธาตุ อ . สรรคบุรี  จ . ชัยนาท เพ่ือพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส้าคัญของ จ. ชัยนาท ซึ่งวัดมหาธาตุแห่งนี้ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง 
และเป็นศูนย์กลางเมืองที่ยังคงเห็นร่องรอยการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง สิ่งก่อสร้างที่ส้าคัญ ได้แก่ 
เจดีย์ทรงปรางค์ยอดกลีบมะเฟือง เจดีย์รายทรงแปดเหลี่ยม วิหารหลวง และเจดีย์ใหญ่ด้านหลัง
ที่ได้รับอิทธิพลจากทวารวดี ซึ่งกรมศิลปากรส้ารวจ และตรวจสอบผังปัจจุบันของวัด เพ่ือจัดท้า
แผนงานพัฒนาโบราณสถานวัดมหาธาตุระยะ ๓ ปี ครอบคลุม ๓ ด้าน ได้แก่ งานโบราณคดี 
งานอนุรักษ์โบราณสถาน และงานปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน

(ต่อ)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมศิลปากรอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานเมืองละโว้ (ต่อ)

นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานความคืบหน้าโครงการขุดลอก และปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน
คลองเรือก ต. ทะเลชุบศร อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี แนวคูเมืองลพบุรีชั้นในด้านทิศตะวันออก
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขณะนี้อยู่ระหว่างการด้าเนินงานเพ่ือฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งศึกษา
ระบบประปาของ จ. ลพบุรีให้สะอาดงดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน และด้าเนินโครงการต่างๆ 
ควบคู่ไปด้วย ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งโบราณคดีบ้านส้าราญชัย ต . หนองยายโต๊ะ 
อ. ชัยบาดาล โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) 
จ. ลพบุรี ระยะที่ ๓ 

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/2042064)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แม่น  าโขงยังวิกฤติเหลือแค่เมตรกว่า

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์แม่น้้าโขงในเขต ต. น้้าก่้า อ. ธาตุพนม
จ. นครพนมลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง มีระดับต่้าเฉลี่ยประมาณแค่ ๑ เมตรกว่า ลดระดับอย่างรวดเร็ว
ในรอบ ๔ - ๕ ปี เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้้าน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และผลกระทบจากปัญหาการสร้างเขื่อน
ของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเก็บกักน้้าในแม่น้้าโขงทางต้นน้้า ส่งผลกระทบต่อล้าน้้าสาขาสายหลัก 
ได้แก่ ล้าน้้าก่้า ล้าน้้าอูน และล้าน้้าสงคราม มีปริมาณน้้าเหลือเก็บกักประมาณร้อยละ ๑๐ - ๒๐ 
นอกจากนี้ ท้าให้พ้ืนที่กลางแม่น้้าโขงบางจุดเกิดสันดอนทรายเป็นพ้ืนที่กว้าง กระทบการเดินเรือ
หาปลา ชาวบ้านที่มีอาชีพประมงหาปลาได้ลดลง ท้าให้ตลาดปลาแม่น้้าโขงในช่วงนี้ซบเซา และส่งผล
กระทบต่อปลาในแม่น้้าโขง เนื่องจากแม่น้้าโขงเริ่มนิ่ง และตกตะกอน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
และปลาในแม่น้้าโขงบางชนิดเริ่มสูญพันธุ์

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/224106)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

จ. พิจิตรเข้าสู่ฤดูร้อน ฝายแม้วแม่น  ายมขาดแคลนน  า

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปริมาณน้้าในหลายพ้ืนที่เริ่มแห้งขอด โดยเฉพาะพ้ืนที่
ลุ่มแม่น้้ายมประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ฝายแม้วซึ่งชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นเพ่ือกักเก็บน้้า
ในช่วงฤดูฝน บริเวณล้าแม่น้้ายม หมู่ที่ ๘ บ้านวังลูกช้าง ต. สามง่าม อ. สามง่าม จ. พิจิตร เพ่ือเก็บไว้
ใช้ในการเกษตร แต่หลังจากแม่น้้ายมประสบปัญหาภัยแล้งจนแห้งขอด กลายสภาพเหลือเพียง
กระสอบทราย และเขื่อนดินที่ชาวบ้านเรียงเป็นแนวยาวขวางแม่น้้ายม ระดับน้้าบริเวณหน้าฝายแม้ว
แห้งกลายเป็นผืนทราย ฝายแม้วเป็นภูมิปัญญาของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือเก็บกักน้้าไว้บรรเทา
ความเดือดร้อน โดยรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างฝายแม้ว อุปกรณ์ประกอบด้วยกระสอบปุ๋ย ไม้ไผ่ 
และวัสดุอ่ืนๆ ที่หาได้ในหมู่บ้าน เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้ แต่หลังจากแม่น้้ายม
แห้งขอด ท้าให้ฝายแม้วที่สร้างขึ้นไม่มีน้้ากักเก็บ ประสบปัญหาขาดแคลนน้้าใช้ในการเกษตร 
และใช้ในการอุปโภคบริโภค

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/556220)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษสั่งหน่วยพิทักษส์ิ่งแวดลอ้มยึด ๕ กฎเหล็กช่วยประชาชน

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ. มุ่งมั่นสร้างองค์กร
ให้มีบทบาทที่เข้มแข็งเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการท้างาน “เร็วรุก 
สุขกับงาน วิชาการน้าหน้า" พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือด้าเนินการเชิงรุก
ในการติดตามตรวจสอบแก้ไขปัญหา และด้าเนินการตามกฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ขณะนี้ สั่งการให้ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง ๑๖ ภาคปฏิบัติภารกิจ ติดตามตรวจสอบ 
และด้าเนินการตามกฎหมาย โดยยึดกฎ ๕ ข้อ ดังนี้

๑. ให้หยุดยั้งการระบายมลพิษจากแหล่งก้าเนิด โดยก้าหนดวันเวลาให้ชัดเจน

๒. ก้าหนดให้ฟ้ืนฟูความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน และสิ่งแวดล้อม

๓. ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบายมลพิษ

๔. บังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับแหล่งก้าเนิดมลพิษ และความเสียหาย

๕. ให้แหล่งก้าเนิดมลพิษต้องเยียวยา และชดใช้ค่าเสียหาย รวมทั้งฟ้ืนฟูความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น และหากพบเห็นการกระท้าความผิดปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โทรสายด่วน ๑๖๕๐

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/204067)


