
๑/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมนิผลส่ิงแวดล้อม 



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๖ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี) 
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ข่าวด้านบวก  -  ข่าว 
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว 

สัญลักษณ ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                   

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม                

Climate Change                     

ขยะ -  น้้าเสีย    

มรดกโลก 

EIA                                       

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ  

กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๓ รายการ  

ฉะเชิงเทรา : กรมควบคุมมลพิษเตรียมเอาผิดโรงงานฉะเชิงเทรา ปล่อยสารเคมีรั่วไหล 
(ข้อมูล : พีพีทีวีออนไลน์) 

เพชรบูรณ์ : เจ้าหน้าที่บุกจับรุกป่าน  าก้อ – น  าชุน เขาค้อ 
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์) 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

พิษณุโลก : ชลประทานพิษณุโลกเตือนแล้งจัดงดท านา 
(ข้อมูล : เนชั่นออนไลน์) 



๓/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

กรมควบคุมมลพิษเตรียมเอาผิดโรงงานฉะเชิงเทรา ปล่อยสารเคมีรั่วไหล 

           เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (๙ ต.ค. ๖๓) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีสารเคมี
รั่วไหลจากโรงงานของบริษัท ไมด้า วัน จ้ากัด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ต. ท่าข้าม อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 
พบว่า โรงงานยกเลิกการประกอบกิจการแล้ว แต่ยังมีการกักเก็บของเสียที่เป็นของเหลวภายในโรงงาน 
มีถังเก็บของเสียจ้านวน ๑๑ ถัง ข้อต่อถังที่ ๑ และ ๒ ช้ารุด ท้าให้มีของเหลวรั่วไหลออกจากถัง 
ลักษณะสีด้าและมีกลิ่นเหม็นรุนแรงภายในบริเวณโรงงาน ในเบื้องต้นเทศบาลต้าบลท่า ข้าม 
ได้ซ่อมแซมข้อต่อของแทงค์ เรียบร้อยแล้ว และน้ากระสอบทรายมาปิดกั้น เพื่อ ป้องกัน 
การแพร่กระจายของของเสียออกสู่ภายนอกโรงงาน แต่พบว่าบริเวณรางระบายน้้าซึ่งเป็นรางดินที่อยู่
ติดกับโรงงานเช่ือมต่อกับคลองพานทอง น้้าภายในรางดังกล่าวมีสีด้าและมีกลิ่นเหม็นคล้ายกับของเสีย
ที่รั่วไหลออกจากถังเก็บของเสีย จากการตรวจสอบมลพิษเบื้องต้น พบมีค่าความเป็นด่างสูง มี 
ความเค็ม และค่าการน้าไฟฟ้าสูง ส่วนน้้าในคลองพานทองยังคงมีลักษณะเป็นปกติ คพ. ได้เก็บ
ตัวอย่างน้้าจากบริเวณรางดิน และในคลองพานทอง เพ่ือตรวจพิสูจน์การปนเปื้อนของน้้าเสีย โดย คพ. 
ได้ประสานเทศบาลต้าบลท่าข้ามให้น้ากระสอบทรายมาปิดรางดินระบายน้้าดังกล่าวไม่ให้ไหลลงคลอง
พานทอง และทาง คพ. เตรียมแจ้งความด้าเนินคดีกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองพื้นที่กักเก็บถังของเสีย
ดังกล่าว ว่าเป็นเหตุให้เกิดของเสียรั่วไหลลงรางดินที่เชื่อมต่อกับคลองพานทอง เพื่อหาตัวผู้กระท้าผิด
มาลงโทษตาม พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖  พร้อมทั้งตรวจพิสูจน์สารเคมีที่กักเก็บ
อยู่ว่าเป็นวัตถุอันตรายจ้าพวก ๒ หรือจ้าพวก ๓ หรือไม่ หากใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองก็จะมี
ความผิดฐานครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 

 
(มีต่อ) 



๔/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

กรมควบคุมมลพิษเตรียมเอาผิดโรงงานฉะเชิงเทรา ปล่อยสารเคมีรั่วไหล (ต่อ) 

           นายอรรถพล กล่าวต่อว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และท่านจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ให้นโยบายให้ติดตามตรวจสอบแหล่งที่มีการเก็บของเสียหรือสารเคมี หรือปล่อยมลพิษ 
ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น ให้จัดล้าดับความส้าคัญของปัญหา ทั้งในด้านผลกระทบและเชิงพื้นที่ 
ที่ คพ.ต้องรู้ และเข้าไปจัดการทั้งในด้านการบริหาร และการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปกป้องความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

ที่มา : พีพีทีวีออนไลน ์
(https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน9/134696) 



๕/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

 เจ้าหน้าทีบุ่กจับรกุป่าน  าก้อ – น  าชุน เขาค้อ 

        เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลต้าบลแคมป์สน อ. เขาค้อ และชุด กอ.รมน. น้าโดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุด
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน. สนธิก้าลังบุกเข้าตรวจสอบการลักลอบบุกรุกป่าในโครงการฟื้นฟูและ
พัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าก้อ - น้้าชุน บริเวณบ้านทางแดง หมู่ที่ ๗ ต. แคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ 
ซึ่งเป็นพื้นที่ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๔๖ เพื่อป้องกัน
และบรรเทาการเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติจ้านวน ๑๓๒,๖๒๖ ไร่ จากการตรวจสอบพบพื้นที่ถูก
แผ้วถาง เพ่ือท้าการเกษตร จ้านวน ๘ ไร่ ๓ งาน พบไม้กระยาจ้านวน ๓ ท่อน มีการก่อสร้างเพิงพักช่ัวคราว 
๓ หลัง ห้องน้้า ๑ หลัง หลังคามุงด้วยแผ่นเมธัลชีส ที่เกิดเหตุพบนายละเหย อายุ ๖๖ ปี เป็นชาว 
อ. พรหมพิราม จ. พิษณุโลก โดยนายละเหย ให้การว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นของนางชนัญชิดา บุตรสาว พร้อม
แสดงเอกสารการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ โดยนายระเหยยังให้การว่า ตนได้มาตัดไม้มาท้าเพิงพักชั่วคราว 
พร้อมห้องน้้า และได้ว่าจ้างคนงานปลูกต้นโกโก้ อะโวคาโด้ ทุเรียน และพืชผักสวนครัว อย่างไรก็ตาม  
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและฐานข้อมูลการส้ารวจพื้นที่โครงการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เสี่ยงภัยลุ่มน้้า
ก้อน้้าชุน ปรากฏว่า มีชื่อนางชนัญชิดา เป็นผู้ครอบครองจริงจ้านวน ๕ ไร่ ๓ งาน แต่จากการตรวจสอบ
โดยละเอียด โดยน้าค่าพิกัดมาขึ้นภาพถ่ายออโธสี ปี ๕๗ ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยการท้ากินต่อเนื่อง สภาพ
พื้นที่โดยรอบแปลงได้ฟื้นฟูตามธรรมชาติแล้ว อีกทั้งยังมีการบุกรุกเพิ่มเติมอีก ๓ ไร่ และมีการตัดโค่นไม้
หวงห้าม ซึ่งเจ้าหน้าที่เห็นว่า ผู้ครอบครองไม่ปฏิบัติตามมติ ครม. วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๔๑ จึงท้าการตรวจยึด
พร้อมค้านวณพื้นที่ที่บุกรุกยึดถือครอบครองทั้งหมด รวมทั้งที่ผ่อนผันตาม มติ ครม. วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๔๑ 
รวมทั้งหมดจ้านวน ๘ ไร่ ๓ งาน คิดเป็นค่าเสียหาย ประมาณ ๖๐๑,๒๓๑.๕๗ บาท และท้าบันทึกการ
จับกุมส่งพนักงานสอบสวน สภ. เขาค้อ ด้าเนินคดีต่อไป 
 

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ 
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_792487)  



๖/๖ กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม 

ชลประทานพิษณุโลกเตอืนแล้งจัดงดท านา 

        เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายช้านาญ ชูเที่ยง ผู้อ้านวยการโครงการชลประทาน
พิษณุโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์น้้าปัจจุบัน และแนวโน้มสถานการณ์น้้า ในปี ๖๔ ดังนี้ ในแต่ละปี เรามีช่วง
ฤดูฝน ๕ เดือน ประมาณ ๑๕๐ วัน (เริ่ม ๑๘ พ.ค. - ๒๐ ต.ค.) และ ฤดูแล้ง ๗ เดือน ประมาณ ๒๑๕ วัน 
(๑ พ.ย. - ประกาศเข้าฤดูฝน) ในปีนี้ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ โดยในปีนี้ ฝนสะสมปริมาณ ๙๖๐ มม. ต่้ากว่า 
ค่าฝนสะสมเฉลี่ยของ จ. พิษณุโลก ๑,๓๑๗ มม. อยู่ประมาณ ๒๕ - ๓๐% เหตุฝนน้อย เนื่องจากประสบ
ปัญหาฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน ตั้งแต่ ปลายเดือน พ.ค. จนถึง กลางเดือน ส.ค. และ เริ่มมีฝนชุก ตั้งแต่ปลายเดือน 
ส.ค. - ต.ค. นอกจากนี้ ภาวะฝนน้อยส่งผลถึงปริมาณน้้าท่า และน้้าใน ๔ เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อน 
ภูมิพล สิริกิติ์  แควน้อย และป่าสัก)  น้อยลงด้วย โดยปัจจุบัน ปริมาณน้้ าใช้การ ๔ เขื่อนหลัก 
ของลุ่มเจ้าพระยา ๒๒ จังหวัด มีน้้าเก็บกัก ๑๑,๗๖๘ ล้าน ลบ.ม. (๔๗%) เป็นน้้าที่ใช้การได้ ๕,๐๗๒ 
ล้าน ลบ.ม. (๒๘%) ซึ่งต่้ากว่าปี ๖๒ ต่้ากว่าประมาณ ๔๐๐ ล้าน ลบ.ม. และยังต่้ากว่าความต้องการใช้น้้า 
ในลุ่มเจ้าพระยา เฉพาะเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศน์ โดยไม่รวมภาคเกษตร ต้องมีน้้าใช้การ 
๔ เขื่อนหลัก ๕,๔๐๐ ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ปริมาณน้้าในเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน ซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ เขื่อนหลัก 
นั้น ล่าสุดวันนี้ ปริมาณน้้าสามารถเก็บน้้าได้ ๔๑๖ ล้าน ลบ.ม. หรือ คิดเป็น ๔๔% ของความจุ ส่วนปริมาณ
น้้าที่ใช้การได้อยู่ที่ ๓๗๒.๗๒ หรือ คิดเป็น ๔๐% ของความจุ ขณะที่ปริมาณน้้าที่ไหลเข้าเขื่อนแควนั้น อยู่ที่ 
๗ ล้าน.ลบ.ม. ซึ่งยังถือว่าน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา ความต้องการน้้าในการสนับสนุนการท้าการเกษตร  
ทั้ง ๒๒ จังหวัด ต้องมีน้้าใช้การไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ถึง ๑๒,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. ดังนั้น จากแนวโน้ม
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงภัยแล้ง จึงขอความร่วมมือ ดังนี้ (๑) งดท้านาปีต่อเนื่อง และงดท้านาปรัง 
 ปี ๖๓ – ๖๔ (๒) งดสูบน้้าจากสถานีสูบน้้าไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปรัง (๓) ขอความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน ช่วยประหยัดน้้าในทุกกิจกรรม (๔) เกษตรกรควรปลูกพืชที่ใช้น้้าน้อย หรือพืชทางเลือก
อื่น ตามค้าแนะน้าของกระทรวงเกษตร รวมถึงการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ 

 
ที่มา : เนชั่นออนไลน ์

(https://www.nationtv.tv/main/content/378800088?utm_source 
=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=foreign) 


