
๑/๗กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม
๑/๔



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๔

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ    - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ         ๑  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้ำเสีย

มรดกโลก

EIA ๑  รายการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมำยสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่ำไม้ – ที่ดินท้ำกิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : สผ. มีรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ
ระหว่ำงวันท่ี ๒๕ ตุลำคม - ๑ พฤศจิกำยน 2562 จ้ำนวน ๘ โครงกำร

(ข้อมูล : ส้ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)

กทม. : ทช. ช่วยเหลือโลมำหลงฝูง ในอ่ำวเพ จ.ระยอง
(ข้อมูล : ส้ำนักข่ำวไทยพีบีเอส)



๓/๔กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

สผ. มีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ที่ผ่านความเห็นชอบ 
ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน 2562 จ านวน ๘ โครงการ

ล าดับ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ เลขที่หนังสือ ลงวันที่

๑ โครงกำรอำคำรอยู่อำศัยรวม 

บ้ำนพักพนักงำน นำคำใหญ่ แลนด์ 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4007 

ต้ำบลป่ำคลอก อ้ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 

บริษัท 

นำคำใหญ่ แลนด์ 

จ้ำกัด  

ที่ ทส 

1009.5/14872

25 ต.ค. 62

๒ โครงกำรบ้ำนคุ้มครอง 

ตั้งอยู่ที่ ซอยเขำมะกอก 6 ต้ำบลห้วยใหญ่ อ้ำเภอบำงละมุง 

จังหวัดชลบุรี 

บริษัท บ้ำนคุ้มครอง 

จ้ำกัด

ที่ ทส 

1010.5/15028

29 ต.ค. 62

๓ โครงกำรโรงแรม เดอะ โรชิต้ำ โฮเทล 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต้ำบลสำคู อ้ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต  

บริษัท เดอะ โรชิต้ำ 

โฮเทล จ้ำกัด

ที่ ทส 

1010.5/15253

31 ต.ค. 62

4 โครงกำรอำคำรชุด ภูเก็ต อังกอร์ (เพื่อกำรค้ำ) 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต้ำบลกะรน อ้ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

บริษัท เวโลเช่ กรุ๊ป 

จ้ำกัด 

ที่ ทส 

1010.5/15298

31 ต.ค. 62

5 โครงกำร KAVE TOWN 

ตั้งอยู่ที่ ถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 

ต้ำบลคลองหนึ่ง อ้ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

บริษัท เอสเตท คิว 

จ้ำกัด

ที่ ทส 

1010.5/15366

1 พ.ย. 62

6 รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดโครงกำรและมำตรกำร

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรเหมืองแร่

หินอุตสำหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสำหกรรมก่อสรำ้ง 

ค้ำขอประทำนบัตรที่ 29789/15878 

ร่วมแผนผังโครงกำรท้ำเหมืองเดียวกันกับประทำนบัตรที่ 

29790/15879 

ตั้งอยู่ที่ ต้ำบลคลองตะเกรำ อ้ำเภอท่ำตะเกียบ 

จังหวัดฉะเชิงเทรำ

บริษัท ศิลำพรชัย 

จ้ำกัด

ที่ ทส 

1010.2/15338

1 พ.ย. 62

7 โครงกำรโรงแรม ยูนิเวอร์แซล พัทยำ 

ตั้งอยู่ที่ ถนนชัยพฤกษ์ ต้ำบลหนองปรือ 

อ้ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 

บริษัท โซเนีย 

ฮอสพแิทลลิที แอนด์ 

เลชเชอร์ จ้ำกัด

ที่ ทส 

1010.5/15426

6 พ.ย. 62

8 โครงกำร Arcadia Center Suites 

ตั้งอยู่ที่ ถนนทัพพระยำ ซอย 4 ต้ำบลหนองปรือ 

อ้ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท 

สตรอง แฟมิลี่ โฮม 

จ้ำกัด

ที่ ทส 

1010.5/15442

6 พ.ย. 62



๔/๔กลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทช. ช่วยเหลือโลมาหลงฝูง ในอ่าวเพ จ.ระยอง

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. 62 นำยโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (ทช.)
กล่ำวว่ำ ได้รับแจ้งจำกเจ้ำหน้ำที่ส้ำนักงำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ งที่  1 (สทช .  1)
ว่ำ พบโลมำปำกขวด จ้ำนวน 3 ตัว ที่บริ เวณอ่ำวเพ ท่ำเทียบเรือศรีบ้ำนเพ หมู่ที่  2 ต .เพ 
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง จึงสั่งกำรให้นำยภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อ้ำนวยกำร สทช. 1 น้ำเจ้ำหน้ำที่
ลงพ้ืนที่ส้ำรวจ พบว่ำเป็นโลมำปำกขวด จ้ำนวน 3 ตัว ขนำดล้ำตัวยำวประมำณ 1 เมตร 1 ตัว และ
อีก 2 ตัว ล้ำตัวยำวประมำณ 80 ซม. ว่ำยวนไปมำใกล้กับท่ำเรือ สร้ำงควำมตื่นเต้นให้กับชำวบ้ำน
และนักท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก เพรำะโลมำทั้ ง 3 ตัว ไม่มีท่ำทีตื่นคน ยังว่ำยผ่ำนไปมำ
อวดสำยตำผู้ที่คอยดูอยู่บนท่ำเรือ ที่คอยถ่ำยรูปกันจ้ำนวนมำก จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่ได้น้ำเรือยำง
ต้อนฝูงโลมำปำกขวดออกไปยังกลำงทะเล ด้ำนหมู่เกำะเสม็ด-เขำแหลมหญ้ำ เนื่องจำกเกรงว่ำ
จะเกิดอันตรำยแก่ฝูงโลมำได้ ซึ่งคำดว่ำฝูงโลมำนี้ น่ำจะพลัดหลงจำกฝูง หรือไล่ตำมฝูงลูกปลำ

อธิบดี ทช. กล่ำวต่อว่ำ ส้ำหรับโลมำที่พบทั้ง 3 ตัว เป็น โลมำปำกขวด หรือ โลมำหัวขวด 
เป็นสกุลของสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเล มีล้ำตัวสีน้้ำเงินเข้มอมเทำ หรือบำงครั้ งอมชมพู 
ด้ำนท้อง จะงอยปำกค่อนข้ำงสั้นใหญ่ ครีบหลังขนำดค่อนข้ำงใหญ่ เป็นรูปโค้งอยู่กึ่งกลำงหลัง รูปร่ำง
ค่อนข้ำงอ้วน ไม่มีลำยหรือจุดประแต่ประกำรใด ขนำดเมื่อโต เต็มที่ ยำวประมำณ 2-3 เมตร 
มีพฤติกรรมอำศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง ในบำงฝูงอำจพบได้ถึงจ้ำนวนหลำยร้อยตัว โลมำปำกขวด 
เป็นโลมำที่ฉลำด มีควำมแสนรู้ ขี้เล่น เป็นมิตรกับมนุษย์ อีกทั้งในพ้ืนที่ จ .ระยอง มีแหล่งอำหำร
สมบรูณ์และน้้ำทะเลที่ใสสะอำด จึงท้ำให้มีแหล่งอำหำร ฝูงปลำน้อยใหญ่ ที่ท้ำให้โลมำเข้ำมำหำกิน
และมักจะพบเห็นได้ทั่วไปในทะเลอ่ำวไทย

อธิบดี ทช. กล่ำวทิ้งท้ำยว่ำ ขอฝำกให้ประชำชนทุกคน ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตำแทน
เจ้ำหน้ำที่อีกแรงหนึ่ง ในกำรดูแลทรัพยำกรสัตว์ทะเลหำยำกที่เป็นสมบัติอันล้้ำค่ำของประเทศไทย
โดยกำรทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทำง ลดกำรใช้ขยะที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตำมนโยบำยของ
นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ด้ำเนินงำน
ตำม Roadmap ของรัฐบำลในด้ำนกำรจัดกำรพลำสติก ซึ่งเป็นปัญหำหลักที่ทั่วโลกให้ควำมส้ำคัญ
เพ่ือลดปริมำณขยะบนบกไหลลงสู่ทะเล ซึ่งขยะเหล่ำนี้ส่งผลกระทบที่ร้ำยแรงอย่ำงยิ่งต่อสัตว์ทะเล
หำยำกและระบบนิเวศทำงทะเล อีกทั้งใช้เครื่องมือท้ำกำรประมงที่ถูกกฎหมำย หำกพบเจอสัตว์ทะเล
หำยำกว่ำยน้้ำอยู่บริเวณนั้น ให้หลีกเลี่ยงและออกห่ำงทันที เพ่ือลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดควำม
เสียหำยต่อชีวิตของสัตว์ทะเลหำยำก และให้พวกเขำเหล่ำนั้นได้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวไทยพีบเีอส (https://news.thaipbs.or.th/content/285941)


