
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑9 พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ         2  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้ำเสีย

มรดกโลก

EIA ๑  รายการ

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      ๑ รายการ            

กฎหมำยสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่ำไม้ – ที่ดินท้ำกิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : คชก. เห็นชอบรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ระหว่ำงวันท่ี ๒๕ ตุลำคม - ๑ พฤศจิกำยน 2562 จ้ำนวน ๘ โครงกำร
(ข้อมูล : ส้ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)

พังงา : แม่เต่ำมะเฟืองขึ้นวำงไข่หำดท้ำยเหมือง
(ข้อมูล : ส้ำนักข่ำวไอ.เอ็น.เอ็น นิวส์)

หนองบัวล าภู : กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานช่ือ “ฟลิคติส สรินธรเน” 
ไลเคนสปีชีส์ใหม่ของโลก       (ข้อมูล : อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง)

นครราชสีมา : "เขาใหญ่" แจงเปิดจุดกางเต็นท์เพิ่ม-นักท่องเที่ยวล้น 
(ข้อมูล : เฟซบุ๊ก Namsiri Saksiri )



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คชก. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA)
ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - 6 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 

ท่ี 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 

ตั้งอยูท่ี่ 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



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานช่ือ “ฟลิคติส สรินธรเน” ไลเคนสปีชีส์ใหม่ของโลก

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลำภเจริญทรัพย์ อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง เปิดเผยว่ำ ที่ผ่ำนมำมหำวิทยำลัยสนับสนุนให้คณำจำรย์เป็นนักวิจัยเพ่ือ
คิดค้นนวัตกรรม ใหม่  ๆ  และศึกษำค้นคว้ ำ เกี่ ยวกับทรัพยำกรของประเทศ โดยล่ ำสุ ด 
ผศ.ดร.เอก แสงวิเชียร อำจำรย์ประจ้ำภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ พร้อมคณะท้ำงำนหน่วย
วิจัยไลเคน มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง ได้ศึกษำค้นคว้ำไลเคนในประเทศไทย ซึ่งเป็นไลเคนสกุลฟลิคติส
(Phlyctis) เป็นสกุลหำยำก มีเพียง ๒๕ ชนิดทั่วโลก พบในประเทศไทย เพียง ๔ ชนิด และมีเพียง 
ไลเคนฟลิคติส สิรินธรเน เท่ำนั้น ที่เก็บตัวอย่ำงได้ที่ประเทศไทย

ด้ำน ผศ.ดร.เอก แสงวิเชียร ประธำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด้ำริฯ มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง เปิดเผยว่ำ จำกกำรส้ำรวจไลเคนในประเทศไทยอย่ำงจริงจัง
ของหน่วยวิจัยไลเคน มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง ท้ำให้ค้นพบไลเคนชนิดใหม่ สกุลฟลิคติสในป่ำเต็งรัง 
จ.หนองบัวล้ำภู เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเป็นไลเคนที่มีขนำดเล็ก เส้นผ่ำนศูนย์กลำงเพียง ๓-๕ ซม. 
แทลลัสสีขำวอมเทำ เจริญติดแน่นกับเปลือกไม้

โครงสร้ำงสืบพันธุ์แบบอำศัยเพศรูปร่ำงคล้ำยจำน ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.๔-0.8 มม. 
ปกคลุมด้วยฝุ่นผงสีขำว ภำยในบรรจุสปอร์ลักษณะคล้ำยฝักข้ำวโพดจ้ำนวนมำก รูปร่ำงโค้ง ปลำยมน-
แหลม ขนำด 35–60 × 14–18 ไมโครเมตร และสร้ำงกรดนอร์สติคติคสะสมในแทลลัส ได้รับกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร “THE BRYOLOGIST” เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 ตุลำคม 2562

ผศ.ดร.เอก กล่ำวว่ำ หน่วยวิจัยไลเคน มหำวิทยำลัยรำมค้ำแหง ได้กรำบบังคมทูลขอพระรำชทำนชื่อ
ภำษำไทยของไลเคนว่ำ “ฟลิคติส สิรินธรเน” และชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ “Phlyctis sirindhorniae
Poengs., Vongshew. & Lumbsch” เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่ได้ทรงสำนต่องำนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจำกในหลวง
รัชกำลที่ 9

ที่มา : สยำมรัฐออนไลน์
(http://siamrath.co.th/n/115801)
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"เขาใหญ่" แจงเปิดจุดกางเต็นท์เพิ่ม-นักท่องเที่ยวล้น 

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ ใช้ เฟซบุ๊ก NamsirSaksiri โพสต์ข้อความ
ว่า อนาคตตัวนี้มันตายแน่นอนครับ ตายเพราะกินซองมาม่าเข้าไปทั้งซอง !! ขอบ่นหน่อยครับ
เที่ยวธรรมชาติ เที่ยวป่าเขา ท าไมไม่ค่อยฟัง เจ้าหน้าที่ท าไมไม่เก็บอาหารของกินไว้ให้มันดี ๆ ถ้าท า
ไม่ได้ อย่ามาเที่ยวเลยครับ เป็นภาระธรรมชาติ

ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Kit Kantakit โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๒ ที่ผ่านมา โดยระบุ
ว่าก็มันเป็นซะแบบนี้ นักท่องเที่ยวทะลัก ๒ ลานกางเต็นท์หลักเต็ม ก็เปิดลานเขาร่มเสริม แบบนี้
แนะน าให้ออกจากมรดกโลกเถอะ ไม่ได้สนใจสัตว์ป่าไม่ได้สนใจธรรมชาติที่จะสูญเสียเลย สุดท้าย
ขยะเพียบ สัตว์กินถุงพลาสติก สัตว์ป่าคุ้ยขยะ ขอโทษที่เขียนตรงๆ

เนื่องจากเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความ
ประสงค์ที่จะกางเต็นท์บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ “ขณะนี้ลานกางเต็นท์หลักทั้ ง ๒ แห่ง 
คือ ลานกางเต็นท์ล าตะคอง กับลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้ เต็มแล้วไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว
เพ่ิมได้” หากนักท่องเที่ยวต้องการกางเต็นท์บนอุทยาน แนะน าให้เข้ามากางในพ้ืนที่ บริเวณลาน
กางเต็นท์ส ารองเขาร่ม ใกล้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เหมาะส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่มอุีปกรณ์กางเต้นท์มาเอง” 

ไทยพีบีเอสออนไลน์ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมระบุว่า ปกติเขาใหญ่ มีการเปิดจุดกางเต็นท์ 
ล าตะคอง รองรับได้ 2,000 คน และจุดผากล้วยไม้ รองรับได้ 1,000-1,500 คน แต่กรณี
การเปิดจุดเขาร่ม จะท าเฉพาะในช่วงที่นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น เพ่ือเกลี่ยนักท่องเที่ยว ซึ่งจุดนี้จะรองรับ
ได้ประมาณ 3,000 คน โดยช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเขาใหญ่มาก เนื่องจาก
สภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็น ท าให้ต้องขยายจุดกางเต็นท์ส ารองเขาร่ม ใกล้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์

ที่มา : ไทยพีบีเอสออนไลน์
(http://news.thaipbs.or.th/content/286189)
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แม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่หาดท้ายเหมือง

เมื่อวันที่ ๑8 พ.ย. 62 นำยปวรุตน์ คงบุญ ชำวบ้ำนพบเห็นเต่ำมะเฟืองขึ้นมำวำงไข่
บริเวณปำกน้้ำเก่ำ ต.ท้ำยเหมือง อ.ท้ำยเหมือง จ.พังงำ จึงเดินทำงไปดู โดยขณะนั้น เป็นช่วงที่แม่เต่ำ
เริ่มเอำทรำยกลบหลุมที่ได้ท้ำกำรไข่เอำไว้ ตนเองจึงท้ำกำรบันทึกภำพวีดีโอก่อนที่แม่เต่ำจะกลับลงสู่
ทะเล จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่จึงท้ำกำรขุดย้ำยไข่เต่ำออกจำกหลุมเดิมเพ่ือน้ำไปฟักต่อไป เนื่องจำกหลุมเดิม
ที่ แ ม่ เ ต่ ำ ขึ้ น มำว ำ ง ไข่ ไ ว้  อยู่ ไ ม่ พ้ นน้้ ำ ทะ เ ลขณะขึ้ น สู ง สุ ด  จึ ง จ้ ำ เ ป็ น ต้ อ ง เ คลื่ อ นย้ ำ ย 
ด้ำน นำยประภำส ขุนพิทักษ์ นำยอ้ำเภอท้ำยเหมือง กล่ำวว่ำ ในกำรขึ้นมำวำงไข่ของแม่เต่ำมะเฟือง
ครั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติกำรอุทยำนทำงทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ประเมินสภำพหลุม พบว่ำใกล้กับน้้ำทะเล
ท่วมถึง จึงจ้ำเป็นที่จะต้องย้ำยไปฟักบริเวณชำยหำด ที่ท้ำกำรอุทยำนแห่งชำติเขำล้ำปี-หำดท้ำยเหมือง 
เพ่ือควำมปลอดภัย โดยเจ้ำหน้ำที่สำมำรถเก็บไข่เต่ำขึ้นมำจ้ำนวน 104 ฟอง เป็นไข่ดีจ้ำนวน 
85 ฟอง และไข่ลมจ้ำนวน 19 ฟอง ซึ่งคำดว่ำจะใช้เวลำ 45-60 วัน ในกำรฟักตัว ซึ่งกำรกลับมำ
วำงไข่ของแม่เต่ำมะเฟืองในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่ำยินดีเป็นอย่ำงมำกที่แม่เต่ำกลับมำวำงไข่เป็นปีที่ 2 
ติดต่อกัน หลังจำกไม่มีรำยงำนกำรขึ้นมำวำงไข่เป็นเวลำเกือบ 10 ปี โดยปีที่ผ่ำนมำ แม่เต่ำขึ้นมำ
วำงไข่หลุมแรกบริเวณหำดคึกคัก ก่อนจะมำวำงไข่หลุมที่สองบริเวณหำดท้ำยเหมือง และกลับไป
วำงไข่บริเวณหำดคึกคักในรอบที่ 3 โดยพบว่ำ ทั้ง 3 ครั้ง มีลูกเต่ำมะเฟืองสำมำรถฟักออกมำได้เฉลี่ย
ร้อยละ 95

ที่มา : ส านักข่าวไอ.เอ็น.เอ็นนิวส์
(http://innnews.co.th/regional-news/news_534905/)


