
๑/๖กลุ่มงานระบบฐานขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจําวัน
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานระบบฐานขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก   -  ข่าว
ข่าวด้านลบ     ๔ ข่าว

สัญลักษณ์

ส่ิงแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ         ๑ รายการ

พ้ืนที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม               

Climate Change                    

ขยะ -  น้ําเสีย                                            

มรดกโลก                                

EIA                                     

ส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว     

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     ๒ รายการ

กฎหมายส่ิงแวดล้อม                     

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินทํากิน                ๑ รายการ

กองทุนส่ิงแวดล้อม                     

ราชบุรี : ป่าไม้เตรียมรังวัดแนวเขตท่ีดินแม่ของธนาธร 
หลังกินพ้ืนท่ีป่าเกือบพันไร่ (ข้อมูล : ผู้สื่อข่าวสยามรัฐ)

พิจิตร : คนต้านเปิดเหมืองทองอัคราฯ นัดเข้ากรุงพรุ่งนี้ 
ย่ืน “บิ๊กตู่” เอาผิด - สั่ง “สุริยะ” หยุดปฏิบัติหน้าท่ี
(ข้อมูล : เครือข่ายประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคํา)

กทม.  : ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ๒๐ จุด ท่ัวกรุงเทพฯ - ปริมณฑล  
                                                 (ข้อมูล : กรมควบคุมมลพิษ)

ระยอง : พบเต่าตะนุขนาดใหญ่ตายคาหาด
(ข้อมูล : ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
                ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก)



๓/๖กลุ่มงานระบบฐานขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คนต้านเปิดเหมืองทองอัคราฯ นัดเข้ากรงุพรุง่นี้ 
ยื่น “บิ๊กตู่” เอาผิด - สั่ง “สุริยะ” หยุดปฏิบัติหนา้ท่ี

            เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพรุ่งน้ี (๖ พ.ย. ๖๒) นางอารมย์ คําจริง และ
นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ พร้อมด้วยมวลชนชาวบ้านเครือข่ายประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและ
ทองคํา (ปปท.) ที่คัดค้านการทําเหมืองแร่ทองคําของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) 
ในพ้ืนที่รอยต่อพิจิตร–พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ ประมาณ ๕๐ คน จะเดินทางไปย่ืนหนังสือถึง 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขอให้เอาผิด นายสุริยะ 
จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และออกคําสั่งให้ นายสุริยะหยุดปฏิบัติหน้าที่ 
เน่ืองจากละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่กํากับ ดูแล ดําเนินการเอาผิดต่อ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส 
จํากัด (มหาชน)
          เพราะถึงแม้ว่า รัฐบาล คสช. จะใช้อํานาจสั่งปิดเหมืองทองอัคราฯ แต่ก็ถูกย่ืนเรื่องต่อ
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เรียกค่าเสียหายถึง ๗๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
๓ หมื่นล้านบาท และล่าสุดมีกระแสข่าวว่า รัฐบาลไทยอาจจะเจรจากับ บริษัท อัคราฯ เปิดทาง
ให้เปิดเหมืองต่อ
          วันเดียวกัน ทางกลุ่มฯ จะเข้าย่ืนหนังสือถึง นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด ที่สํานักงาน
อัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพ่ือย่ืนสํานวนคดี 
พร้อมหลักฐาน และขอให้สั่งฟ้องคดี เอาผิด รมว.อุตสาหกรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
๑๕๑ และ มาตรา ๑๕๗ เน่ืองจากละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่กํากับดูแลดําเนินการเอาผิด 
บริษัท อัคราฯ ตามอํานาจหน้าที่ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย
          นอกจากน้ี ยังจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่อาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ หรือ สัปปายะสภาสถาน เพ่ือติดตามทวงถามความคืบหน้า กรณีที่กลุ่มฯ เคยย่ืน
หนังสือขอให้ประธานรัฐสภาดําเนินการส่งเร่ืองไปยังประธานศาลฎีกา เพ่ือต้ังคณะกรรมการไต่สวน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จํานวน ๙ ราย ที่มีพฤติการณ์
ละเว้นการสอบสวนคดีเหมืองแร่ทองคํา ว่าดําเนินการถึงไหนอย่างไร
          จากน้ัน จึงจะเดินทางไปย่ืนหนังสือถึง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส  เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี จากน้ันจะไปย่ืนหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ประตู ๔ 
ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือขอให้ ครม. พิจารณาดําเนินการให้ รมว.อุตสาหกรรม หยุดปฏิบัติหน้าที่ 
เน่ืองจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียทางคดี เพราะเคยมีส่วนเก่ียวข้องกับการอนุมัติให้อาชญาบัตรพิเศษ
แก่บริษัท อัคราฯ ซึ่งเป็นคู่กรณีฟ้องร้องกับรัฐบาลไทย

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
 (http://mgronline.com/local/detail/9620000106224)



๔/๖กลุ่มงานระบบฐานขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ป่าไม้เตรยีมรงัวัดแนวเขตท่ีดนิแม่ของธนาธร หลังกินพื้นท่ีป่าเกือบพนัไร ่

            เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลรางบัว 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ได้มีการประชุมพิจารณา กรณีที่ดินในหมู่บ้านหนองนํ้าใส หมู่ที่ ๑๔ ต.รางบัว 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ ที่ซื้อต่อมาจากโรงงานนํ้าตาลแห่งหน่ึง ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งที่ดินที่นางสมพร 
ซื้อมาน้ัน เป็นการซื้อในลักษณะเหมารวมทั้งหมด โดยมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดิน นส.๓ ก นส. ๓ 
นส. ๒ และ ภบท. ๕ ซึ่งในส่วนของเอกสารสิทธ์ิมีอยู่รวมท้ังสิ้น ประมาณ ๒,๗๐๐–๒,๘๐๐ ไร่ 
นอกน้ัน เป็น นส.๒ กับ ภบท.๕ (เป็นเอกสารการจับจอง) ทั้งน้ี ในส่วนที่เป็น นส.๒ กับ ภบท.๕ 
ดังกล่าว ชาวบ้านได้ไปร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรมอําเภอจอมบึง ต้องการให้ใช้พ้ืนที่เป็นป่าชุมชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เน่ืองจากพ้ืนที่น้ันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่ยังไม่สามารถดําเนินการอะไรได้ 
เน่ืองจากยังหาแนวเขตของพ้ืนที่ไม่พบ
          โดยการประชุมพิจารณาวันนี้ มีนายเกียรติศักด์ิ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็น
ประธาน และนายประยงค์ จันทเต็ง นายอําเภอจอมบึง เจ้าหน้าที่ที่ดิน จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่
ที่ดิน สาขาจอมบึง เจ้าหน้าที่ สปก. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่อบต. รางบัว 
กํ า นัน  และผู้ ใ หญ่ บ้ าน  รวม ท้ั ง ตั วแทนของนางสมพร  เ ข้ า ร่ วม กันประ ชุม พิจารณา
การขอใช้พ้ืนที่ป่าชุมชน ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติให้ดําเนินการจัดต้ังป่าชุมชนในส่วนของพ้ืนที่ที่อยู่
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายของแม่นํ้าภาชี และมิได้อยู่ในพ้ืนที่พระราชกฤษฎีกาประกาศ
เขตปฏิรูปที่ดิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และให้ทางสํานักงานป่าไม้ ไปจัดทํา
การระวาง รังวัดสอบเขต ให้เป็นป่าชุมชน ตามระเบียบ ๓๐๐ ไร่ และให้ทําการตรวจสอบพ้ืนที่
คาบเก่ียวกับ สปก. อีกประมาณ ๗๐๐ ไร่เศษ เพ่ือดําเนินการให้เป็นที่ดินของทางราชการต่อไป 
โดยที่ผู้ประกอบการที่ซื้อที่ดินต่อจากโรงงานแห่งหน่ึงมา ยินดีมอบให้ทางราชการ และหมู่บ้าน 
หากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบแล้วทุกประการ

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
 (http://siamrath.co.th/n/113238)



๕/๖กลุ่มงานระบบฐานขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ๒๐ จุด ท่ัว กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 

            เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพ
อากาศ เมื่อเวลา ๑๒.๐๐ น. ว่า จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๔๖ สถานี พบว่า ปริมาณ
ฝุ่นละอองตรวจวัดค่าได้ระหว่าง ๓๗ - ๖๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 
๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี ๑ สถานี ระดับปานกลาง 
๒๕ สถานี และระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ๒๐ สถานี 
          กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตดินแดง เขตสัมพันธวงศ์ เขตวังทองหลาง 
เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองสาน เขตบางกอกน้อย เขตภาษีเจริญ 
เขตบางเขน เขตบางพลัด เขตบางขุนเทียน เขตสาทร เขตบางซื่อ เขตหลักสี่ และเขตบึงกุ่ม  และ
พ้ืนที่ จ.สมุทรปราการ ได้แก่ ต.ปากน้ํา อ.เมือง ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง และสถานีที่ ๒๐ 
ต.มหาชัย อ.เมือง  ปริมาณฝุ่นละอองทุกพ้ืนที่ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากช่วงเช้าที่ผ่านมา ประชาชน
ที่อยู่ในพ้ืนที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทํากิจกรรม
กลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด
          ทั้งน้ี ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ งดใช้รถยนต์/รถโดยสารควันดํา
อย่างเด็ดขาด งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท รวมถึงควบคุมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง 
โดยจะเร่งดําเนินการประสานแจ้งหน่วยงานในพ้ืนที่ดังกล่าว ให้ดําเนินมาตรการควบคุม กํากับ และ
ดูแลแหล่งกําเนิดฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรม เพ่ือลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น ให้กลับเข้าสู่
สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
 (http://news.thaipbs.or.th/content/285807)



๖/๖กลุ่มงานระบบฐานขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบเต่าตะนุขนาดใหญต่ายคาหาด

            เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวอรณี  จงกลแพทย์ สัตวแพทย์
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ต.ปากนํ้าประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง 
พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางมาตรวจสอบซากเต่าตะนุ ที่ลอยมาติดอยู่ที่ซอกหิน ริมหาดชุมชน
หนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  โดยเจ้าหน้าที่ได้นํากาละมังขนาดใหญ่ไปใส่ซากเต่า
ทะเล และนํามาที่ชายหาด  พบว่าเป็นเต่าตะนุ เหลือแต่หัว และกระดอง เจ้าหน้าที่ได้วัดขนาด
ของเต่า มีกระดองกว้าง ๘๒.๕ ซม. ความยาว ๘๕ ซม. ตายมาไม่ตํ่ากว่า ๑๕ วัน
          จากการสอบถาม นายสมชาย  แพ่งแสง อายุ ๒๕ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ๓/๑๗ ต.ห้วยโป่ง 
อ.เมือง จ.ระยอง บอกว่า ตนได้มากับตกปลากับเพ่ือน  โดยไปตกที่บริเวณเขื่อนหินที่ก้ันลม 
ห่างจากฝั่งประมาณ ๒๐ เมตร ขณะน่ังตกปลาอยู่ก็เหลือบไปเห็นกระดองเต่าติดอยู่ที่ซอกหิน 
พอไปดูพบว่าตายมานานแล้ว จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสาเหตุการตาย
          นางสาวอรณี  จงกลแพทย์ บอกว่า จากการตรวจสอบแล้ว ไม่ทราบว่าเป็นเพศผู้หรือ
เพศเมีย เพราะเหลือแต่ซาก จากการวัดความกว้าง และความยาว คาดว่าเป็นพ่อพันธ์ุ หรือแม่พันธ์ุ 
สันนิษฐานว่า อายุประมาณ ๓๐ ปี ไม่สามารถนําไปผ่าพิสูจน์ถึงสาเหตุการตายได้ เน่ืองจาก
เหลือแต่ซาก จึงได้ขุดหลุมบริเวณชายหาด เพ่ือฝั่งซากเต่า และขอฝากไปยังประชาชนที่พบเห็น
เต่าทะเลท้ังยังมีชีวิตอยู่ และที่บาดเจ็บ หรือตาย ให้แจ้งไปที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลฯ 
ต.ปากนํ้าประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง หากนํากลับไปเก็บรักษาไว้เอง จะผิดกฎหมาย เพราะเต่า
ทะเลเป็นสัตว์ป่าสงวน
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