
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กระบี่ : ไฟเขียวงบ ๑๗.๕ ล้านบาทเดินหน้าปรับปรุง 
"อ่าวมาหยา“ (ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

กทม. : “อัศวิน” สั่งหยุดก่อสร้าง ๓ วัน หวังลดฝุ่น ช่วงสภาพอากาศปิด
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

“อัศวิน” สั่งหยุดก่อสร้าง ๓ วัน หวังลดฝุ่นช่วงสภาพอากาศปิด

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ. พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร 
กล่าวว่า ค้าสั่งหยุดการก่อสร้างมีผลในพ้ืนที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า ๗ สาย โครงการก่อสร้างถนน 
การก่อสร้างอาคารสูง รวมถึงแพนท์ปูน ทั้งนี้ การหยุดก่อสร้าง ซึ่งจะก่อฝุ่น PM๑๐ ช่วยลด PM๒.๕
เนื่องจาก PM๑๐ ๑ อนุภาค จะมี PM๒.๕ ร้อยละ ๖๐ - ๗๐ การลด PM๑๐ จะช่วยลด PM๒.๕ ได้
ส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้น จะมีค้าสั่งให้กลับไปก่อสร้างได้ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้
ประสาน ขสมก. ด้าเนินการล้างท่อไอเสียรถประจ้าทาง เพ่ือลดการปล่อย PM๒.๕ และประสานไปยัง
กรมโรงงาน ด้าเนินการตรวจปล่องปล่อยควันในโรงงานต่างๆ ตรวจวัดPM๒.๕ เพ่ือป้องกันไม่ให้ปล่อย 
PM๒.๕ เพิ่มข้ึน ในส่วนกรุงเทพมหานครยังคงฉีดล้างถนน และต้นไม้ในพ้ืนทีต่่างๆ ประจ้าทุกวัน

ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์
ฝุ่ น ละอองขนาด ไม่ เ กิ น  ๒ .๕ ไมครอน  (PM๒ .๕ ) ของสถานี ต ร วจวั ดคุณภาพ อากาศ
ของกรุงเทพมหานคร ค่าเฉลี่ย ๒๔ ช.ม. ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) 
ตรวจวัดได้ ๕๔ - ๗๗ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่าเกินมาตรฐาน จ้านวน ๓๓ พ้ืนที่ ได้แก่ 
เขตราชเทวี เขตสัมพันธวงศ์ เขตพญาไท เขตวังทองหลาง เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา 
เขตจตุจักร เขตบางกะปิ เขตลาดกระบัง เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกน้อย เขตภาษีเจริญ 
เขตบางเขน เขตบางพลัด เขตบางขุนเทียน เขตพระนคร เขตสาทร เขตคลองเตย เขตบางซื่อ 
เขตหลักสี่ เขตสวนหลวง เขตลาดพร้าว เขตห้วยขวาง เขตสะพานสูง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
เขตบางแค เขตจอมทอง เขตดอนเมือง เขตดินแดง เขตพระโขนง และเขตราษฎร์บูรณะ ดัชนีคุณภาพ
อากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่มา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/๔๗๐๕๑๓)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟเขียวงบ ๑๗.๕ ล้านบาทเดินหน้าปรับปรุง "อ่าวมาหยา"

เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี จ. กระบี่ ท้าหนังสือถึงประธานชมรมเรือท่องเที่ยวอ่าวต้นไทร 
เรื่อง ผู้รับหมาก่อสร้างจะเข้าด้าเนินการก่อสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับบริการนักท่องเที่ยว 
หนังสือดังกล่าวระบุว่า ด้วยกรมอุทยานยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อนุมัติเงินรายได้
เพ่ือบ้ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรายได้ เพ่ือบ้ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ
ประเภท ค โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินรายได้ ครั้งที่ ๘
ประจ้าปี ๖๒ ท้าโครงการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณอ่าวมาหยา งบประมาณ ๖,๑๗๖,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการใช้ง่ายเงินรายได้ครั้งที่ ๔ ประจ้าปี ๖๒
ท้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างทางเดินยกระดับระเบียงชมวิว พร้อมม้านั่งอเนกประสงค์ 
บริเวณอ่าวมาหยา งบประมาณ ๑๒,๙๔๙,๐๐๐ บาท เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสิ่งอ้านวย
ความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมส้าหรับบริการนักท่องเที่ยว เมื่อเปิดให้เข้าท่องเที่ยวในบริเวณ
อ่าวมาหยาได้ ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพีขอเรียนว่า ส้านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) ได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้าง โดยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกบริเวณอ่าวมาหยา ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดเพชรสิน
นครก่อสร้าง งบตามสัญญาจ้าง ๖,๐๖๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างทางเดินยกระดับระเบียงชมวิว พร้อมม้านั่งอเนกประสงค์ 
บริเวณอ่าวมาหยา ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจ้ากัด สุชาติการโยธา งบตามสัญญาจ้าง ๑๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท

(ต่อ)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟเขียวงบ ๑๗.๕ ล้านบาทเดินหน้าปรับปรุง "อ่าวมาหยา“ (ต่อ)

เพ่ือให้การด้าเนินงานตามโครงการส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อุทยานฯ จึงขอแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ขนวัสดุก่อสร้างเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่อ่าวมาหยา เพ่ือด้าเนินการก่อสร้าง ทางอุทยานฯ ได้ก้าหนด
เส้นทางการเดินเรือ เพ่ือบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการฟ้ืนฟูปะการังในบริเวณอ่าวมาหยา ไทยพีบีเอสออนไลน์สัมภาษณ์นายวรพจน์ ยืนยันว่า
โครงการดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติทางทะเลแล้ว ซึ่งมี ทั้ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นักวิชาการด้านทะเลจากหลายหน่วยงาน ซึ่งได้ลง พ้ืนที่
จุดก่อสร้างแล้ว รวมทั้งเส้นทางที่จะขนวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ จะไม่ให้กระทบต่อแนวปะการัง 
และฝูงฉลามหูด้าอย่างเด็ดขาด นายวรพจน์กล่าวว่า ส้าหรับโครงการที่เดินหน้าได้ทันที เป็นการสร้าง
เส้นทางเดิน ส่วนโครงการท่าเทียบเรือลอยน้้า ยังต้องหาผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ
เฉพาะมาท้า โครงการ ขณะที่ยั งมั่น ใจ ว่ า โครงการนี้ต้องรับฟังความคิดเห็นจากท้องถิ่น 
และหน่วยงานต่างๆ

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/๒๘๘๕๘๓)


