
๑/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่ม)ี

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชวีภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

นครราชสีมา : อ. พิมายยังวิกฤต น  าท่วมนานกว่า ๒ สัปดาห์เร่ิมเน่า 
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

ระยอง : คพ. เตรียมประกาศเขตควบคุมมลพิษ โรงงานปล่อยน  าเสีย
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

ปราจีนบุรี : น  าป่าหลากท่วมโรงเรียนบ้านทับลาน 
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

น  าป่าหลากท่วมโรงเรียนบ้านทบัลาน

เมื่อวันที่  ๒ พ .ย . ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่ า สภาพห้องเรียนในโรงเรียนบ้านทับลาน 
ต. บุพราหมณ์ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี พบว่า อุปกรณ์การเรียนพังเสียหายเกือบทั้งหมด ทั้งโต๊ะ เก้าอ้ี 
หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของภายในห้องเรียนกระจัดกระจาย น้ าลดลง แต่มีคราบดินโคลน
ที่ถูกน้ าพัดมาทับถมบริเวณพ้ืน และหนังสือในห้องสมุดจมน้ า มีเพียงไม่กี่ชิ้นที่น ากลับมาใช้งานได้ 
โรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอน ๒ วัน

ที่มา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/297959)



๔/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

อ. พิมายยังวิกฤต น  าท่วมนานกว่า ๒ สัปดาห์เร่ิมเน่า 

เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ าท่วมในพ้ืนที่ อ. พิมาย จ. นครราชสีมา
ยังวิกฤต น้ าท่วมนานกว่า ๒ สัปดาห์ สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง เนื่องจากปริมาณน้ าในล าน้ ามูล 
และล าน้ าจักราชเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งมวลน้ าสะสมจาก อ . เฉลิมพระเกียรติ และ อ . โชคชัย 
จ. นครราชสีมา ไหลลงสู่ล าน้ ามูล ก่อนจะไหลหลากมายังพ้ืนที่ อ. พิมาย ท าให้ปริมาณน้ าในล าน้ ามูล
เพิ่มสูงขึ้น และเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ติดกับล าน้ ามูล และพ้ืนที่ลุ่มต่ า
ก าลังพลจากกองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กองทัพภาคที่ ๒ จ. นครราชสีมา น าเครื่องอุปโภคบริโภค
จ านวน ๓๐๐ ชุด ขึ้นเรือท้องแบนของหน่วยทหาร ฝ่ากระแสน้ าไปมอบให้แก่ชาวบ้านที่ประสบภัย
น้ าท่วม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน

ที่มา: ข่าวสดออนไลน์
(https://khaosod.co.th/update-news/news_5235929)



๕/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คพ. เตรียมประกาศเขตควบคุมมลพิษ โรงงานปล่อยน  าเสีย

เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สั่งการให้ คพ. ส ารวจบริเวณรอบโรงงานบริษัท วินโพรเสส จ ากัด จ. ระยอง เป็นโรงงานก าจัด
กากของเสียอุตสาหกรรมปล่อยน้ าเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน เกิดผลกระทบต่อ พ้ืนที่
เกษตรกรรม สร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกร และส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน
ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมส ารวจโรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร จากนั้นได้ประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าเสียจาก
การประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน การท าเกษตรกรรม และส่งผลกระทบ
ต่อแหล่งน้ าบริเวณใกล้เคียง

(ต่อ)



๖/๖กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

คพ. เตรียมประกาศเขตควบคุมมลพิษ โรงงานปล่อยน  าเสีย (ต่อ)

คพ. ด าเนินการแก้ไข และให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อคณะกรรมการ ไตรภาคี แก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณหนองพะวา อ. บ้านค่าย จ. ระยอง เพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้น จากการตรวจสอบโรงงานพบการกักเก็บสารเคมีทั้งของเหลว และของแข็งจ านวนมาก 
ตรวจสอบคุณภาพน้ าบริเวณอ่างเก็บน้ าของโรงงานพบว่า มีค่าความเป็นกรดสูง รั่วซึมเข้าไปใน
สวนยางพาราที่อยู่ติดกับโรงงาน ท าให้ต้นยางพารายืนต้นตายจ านวนมาก ประชาชนที่อยู่บริเวณ
โรงงานไม่สามารถน าน้ ามาใช้ในการท าเกษตรกรรมได้ ต้องให้โรงงานปิดกิจการ ขนย้ายวัตถุอันตราย 
แล้วฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มแีนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากน้ าเสียโรงงาน โดยใช้ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าและดิน ประกาศเขตควบคุมมลพิษ 
ควบคู่ไปกับประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยด้านสารเคมี เพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากโรงงาน ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งตาม พ .ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙๖ และ ๙๗ ด าเนินการทางกฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษอย่างถึงที่สุด 
ให้แหล่งก าเนิดมลพิษเยียวยาประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ และหยุดการรั่วซึมของน้ า เสีย
ให้หน่วยงานในพ้ืนที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ได้รับความเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาด

ที่มา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/business-575648)


