
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พังงา : ไข่เต่ามะเฟืองถูกขโมยที่ชายหาดพังงา 
ต้ังรางวัลน าจับ ๑ แสนบาท (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ระยอง : ทส. ช่วยเหลือประชาชนฟ้องเรียกค่าเสียหายโรงงานปล่อยสารเคมีรั่วไหล
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

กทม. : ค่าฝุ่น PM 2.5 ใน กทม. และปริมณฑลคุณภาพอากาศดี และฝุ่นลดลง 
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไข่เต่ามะเฟืองถูกขโมยที่ชายหาดพังงา ตั้งรางวัลน าจับ ๑ แสนบาท

เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาล้าปี - หาดท้ายเหมือง 
จ. พังงา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ ๒ จ. ภูเก็ต ลาดตระเวนส้ารวจ
การข้ึนมาวางไข่ตามชายหาดใน จ. พังงา พบเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดขนาดของรอย 
ความกว้างของพายซ้ายถึงพายขวา ๑๕๕ ซม. ไม่พบแม่เต่าจึงขุดหาไข่ แต่พบไข่ลม ๒ ฟองคาดว่า 
ไข่เต่าน่าจะถูกขโมย จึงรวบรวมหลักฐานเพ่ือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ก้าลังพยายาม
ติดตามผู้กระท้าผิดขโมยไข่เต่ามะเฟือง และตั้งรางวัลน้าจับเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเล และถิ่นอาศัยพังงา - ภูเก็ต 
จะมอบเงินรางวัลน้าจับให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือจับกุมผู้ลักลอบขโมยไข่เต่ามะเฟือง ๓๐,๐๐๐ บาท 
นอกจากนี้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ อ. ท้ายเหมือง. จ. พังงา และคุณสุชาติ เอ๋ียวสกุลบริจาคเพ่ิมอีก 
๒๐,๐๐๐ บาท จังหวัดพังงามอบรางวัลน้าจับให้อีก ๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://www.mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000000316)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ค่าฝุ่น PM 2.5 ใน กทม. และปริมณฑลคุณภาพอากาศดี และฝุ่นลดลง 

เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) ในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กล่าวว่า ค่าฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM 2.5) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
แต่มี ๑ พ้ืนที่ คือ บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เกินมาตรฐาน
ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากสภาพการจราจรหนาแน่น สภาพอากาศมีลมพัด 
ท้าให้อากาศยกตัว ไม่เกิดการสะสม และไม่ฟุ้งกระจาย โดย ศกพ. และ คพ. ติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจจับ และควบคุมรถยนต์ที่ปล่อยควันด้าบนถนน
ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จะช่วยลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒ .๕ ไมครอน
ลงได้มาก ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของมาตรการรัฐบาลที่ได้ด้าเนินการแล้ว

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210105123535101)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. ช่วยเหลือประชาชนฟ้องเรียกค่าเสียหายโรงงานปล่อยสารเคมีรั่วไหล

เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) กล่าวว่า กรณีการประกอบกิจการของโรงงาน บริษัท วิน โพรเสส จ้ากัด อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 
ทีก่่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน เกษตรกรรม และแหล่งน้้าบริเวณใกล้เคียง นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก้าชับให้เร่งติดตามตรวจสอบ ส่วน คพ. 
จัดประชุมคณะท้างานรวบรวมพยานหลักฐาน และค่าใช้จ่ายในการเรียกค่าสินไหมทดแทน 
ทีม่ีคณะท้างานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนา
ที่ดิน ส้านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่  ๑๓ (ชลบุรี )  และ คพ. ร่วมกันพิจารณาการประเมิน
ค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ จากการประกอบกิจการของโรงงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบกรอบการประเมินความเสียหายจากการรั่วไหล และแพร่กระจายมลพิษจากโรงงาน 
ให้คณะท้างานทุกหน่วยงานร่วมลงพ้ืนที่ส้ารวจ และรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท้ารายละเอียด
การประเมินความเสียหาย ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมหารือแนวทางการฟ้องเรียกค่าเสียหาย
จากบริษัทฯ และจัดส่งข้อมูลรายละเอียดการประเมินค่าเสียหายจ้านวน ๑๓ ล้านบาทในพ้ืนที่
ที่ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมบริเวณข้างโรงงาน ให้กรมประมงประสานส้านักงานประมงจังหวัด
ส้ารวจ และประเมินความเสียหายของสัตว์น้้าในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน และประเมิน
ผลกระทบของสัตว์น้้าที่ได้รับการปนเปื้อนจากมลพิษท่ีส่งผลกระทบต่อการบริโภคของประชาชน

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ทส. ช่วยเหลือประชาชนฟ้องเรียกค่าเสียหายโรงงานปล่อยสารเคมีรั่วไหล (ต่อ)

นอกจากนี้  เห็นชอบให้กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการในการฟ้ืนฟู ดิน
จากการปนเปื้อน เพ่ือให้สามารถกลับมาใช้ในภาคการเกษตรได้ โดย คพ. จะจัดท้าหนังสือ
แจ้งรายละเอียดความเสียหายจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพ่ือด้าเนินการใช้ อ้านาจ
ตามมาตรา ๑๔ แห่ง พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป ให้กรมวิชาการเกษตรสนับสนุนข้อมูล
ด้านวิชาการของพืชที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน และสุดท้ายให้ อ.บ.ต. บางบุตรศึกษาข้อมูล
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าของประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน รวมทั้งค่าใช้จ่าย
การเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้้า แล้วให้คณะท้างานเร่งสรุปผลการประเมิน
ความเสียหายเพ่ือประกอบการพิจารณาฟ้องเรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๙๖ และ ๙๗ แห่ง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป

ที่มา: ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210105142414180)


