
๑/๔กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๔

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑   รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

ราชบุรี : ฟาร์มหมูปล่อยน  าทิ งไม่ได้มาตรฐานอื อ
(ข้อมูล : นิวสท์ีวีออนไลน)์

สุรินทร์ : จับชาวกัมพูชาลักลอบตัดไม้
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ
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ฟาร์มหมูปล่อยน  าทิ งไมไ่ดม้าตรฐานอื อ

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เรื่องความเดือดร้อนและ
ผลกระทบเป็นวงกว้างเรื่องปัญหาน้ าเสียจากการเลี้ยงสุกรในพ้ืนที่ จ.ราชบุรี ส่งผลให้ล าคลอง ล าห้วย
ต่างๆ ในพ้ืนที่เกิดการเน่าเสีย คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม และประชาชนในพ้ืนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
ทาง คพ. จึงก าหนดแผนตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
ในพ้ืนที่ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เลี้ยงสุกรจ านวนมาก เพื่อควบคุมการระบายน้ าทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม
หรือลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และในช่วง ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔ คพ. ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียและคุณภาพน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
ในพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว จ านวน ๑๐๐ แห่ง เข้าข่ายเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษการเลี้ยงสุกรประเภท ก 
(เทียบเท่าสุกรขุนมากกว่า ๕ ,๐๐๐ ตัว ) จ านวน ๒๘ แห่ง ผลการตรวจสอบน้ าทิ้งไม่ เป็นไป
ตามมาตรฐาน ๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๑ ประเภท ข (เทียบเท่าสุกรขุนมากกว่า ๕๐๐-๕,๐๐๐ ตัว) 
จ านวน ๔๗ แห่ง ผลการตรวจสอบน้ าทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ๒๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๖ และ
ประเภท ค (เทียบเท่าสุกรขุนมากกว่า ๕๐-๕๐๐ ตัว) จ านวน ๒๕ แห่ง ผลการตรวจสอบน้ าทิ้งไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน ๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓  ฟาร์มสุกรประเภท ก ซึ่งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ 
ส่วนใหญ่ยังบ าบัดน้ าเสียไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะมีน้ าเสียเกิดขึ้นปริมาณมากและมีศักยภาพในการ
ก่อมลพิษสูง ในส่วนของฟาร์มขนาดกลาง ขนาดเล็ก และรายย่อยที่มีจ านวนมาก ก็มีสัดส่วนการก่อ
มลพิษสูงเช่นกัน ทั้งนี้ ฟาร์มที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย คพ. ก าลังด าเนินกระบวนการทางกฎหมาย
เพ่ือให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบ าบัดน้ าเสียให้
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้

ที่มา : นิวส์ทีวีออนไลน์
(https://www.newtv.co.th/news/82091)
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จับชาวกัมพูชาลักลอบตัดไม้

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ ๒๖ 
เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบที่ ๒๒ เจ้าหน้าที่กองร้อย ตชด. ๒๑๔ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า ห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ ได้สนธิก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ออกลาดตระเวนแนวป่า
ชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตนอกก าแพงวัดเขาศาลา ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ขณะลาดตระเวน
มาถึงบริเวณป่านอกก าแพงวัดเขาศาลาฯ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบชาวกัมพูชา
ประมาณ ๑๒ คน ก าลังพากันลักลอบตัดไม้พะยูง เจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณให้หยุด เพ่ือเข้าท าการ
จับกุม แต่ชาวกัมพูชาทั้ง ๑๒ คน พากันแตกตื่นวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าลึก เจ้าหน้าที่สามารถจับกุม
ได้จ านวน ๔ คน พร้อมของกลางไม้พะยูง จ านวน ๑๓ ท่อน ปริมาตร ๐.๓๖๘ ลูกบาศก์เมตร เลื่อย 
จ านวน ๒ ปื้น ขวาน จ านวน ๑ ด้าม ไฟฉายคาดหัว เจ้าหน้าที่ได้ประสาน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
บัวเชด เข้ามาตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด - 19 ตามมาตรการ
ด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และได้น าตัวผู้ต้องหาชาวกัมพูชาทั้ง ๔ คน ส่งพนักงานสอบสวน 
สถานีต ารวจภูธรบัวเชด เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/243026)


