
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก  ๑  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เลย : ชาวบ้านผวาช้างป่าภูหลวงบุกท าลายข้าวของเสียหาย
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

นครปฐม : คพ.รุกแก้ไขปัญหาน  าเสียฟาร์มหมู คลองเจดีย์บูชา จ.นครปฐม
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)

พังงา : ฝูงฉลามหูด าแหวกว่ายหน้าหาดไม้งาม 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน)์

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ
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ชาวบ้านผวาช้างป่าภูหลวงบุกท าลายข้าวของเสียหาย

เมื่อวันที่  ๑๓ พ.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 
และเจ้าหน้าที่โครงการอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากโครงการพระราชด าริจังหวัดเลยได้รับแจ้ง
จากนายไมตรี สิงห์เดช ชาวบ้าน บ้านนาซ าแซง หมู่ ๖ ต.เขาหลวง อ.ภูหลวง จ.เลย มีช้างป่า
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงไม่ทราบจ านวนท าลายบ้านพักในสวนยาง โกดังเก็บของ โรงยาง 
และที่พักระหว่างกรีดยาง ฝาผนังโรงเก็บของถูกช้างท าลายพังหมด และในพ้ืนที่ใกล้เคียงพบช้างป่า
ไม่น้อยกว่า ๓ ตัว จากสถานการณ์ช้างป่าภูหลวงลงมาบริเวณหมู่บ้านที่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูหลวง ทุกปีช้างป่าจะออกจากเขตป่ามาหากินตามสวนยางของชาวบ้าน หลายครั้งชาวบ้าน
ต้องเฝ้าระวังทั้งกลางวันและกลางคืน เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย
สัตว์ป่าภูหลวง และชาวบ้านต้องจัดเวรยามเฝ้าระวังช้างป่า เพ่ือไม่ให้ช้างป่าเข้ามายังหมู่บ้าน

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/233914)
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คพ.รุกแก้ไขปัญหาน  าเสียฟาร์มหม ูคลองเจดีย์บูชา จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คลองเจดีย์บูชา 
จ.นครปฐม เป็นคลองในสมัยรัชกาลที่  ๔ ไหลผ่านพ้ืนที่ ๒ อ าเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครปฐม 
และ อ.นครชัยศรี ประสบปัญหาน้ าเน่าเสีย มีสาเหตุเกิดจากแหล่งก าเนิดมลพิษหลายประเภท 
ในบริเวณดังกล่าวมีฟาร์มสุกรหนาแน่น คพ. จึงตรวจสอบและให้ค าแนะน า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเสีย
จากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และด าเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๘๐ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใต้
แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ าลุ่มน้ าท่าจีน โดยให้ค าแนะน าแก่ฟาร์มสุกรในพื้นที่หมู่ที่ ๒ 
หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ต.สามควายเผือก อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม จ านวน ๒๒ ฟาร์ม จากการ
ตรวจสอบฟาร์มสุกรในพื้นที่ พบฟาร์มสุกรร้อยละ ๘๒ ใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นปกติ ฟาร์มสุกร
ร้อยละ ๑๘ ไม่ใช้งานระบบบ าบัดน้ าเสีย นอกจากนี้ ฟาร์มสุกรบางส่วนน าน้ าทิ้งไปใช้ประโยชน์
เลี้ยงลูกไรแดง และจากการส ารวจพบผู้ประกอบการฟาร์มสุกรส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับ
การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียเท่าที่ควร 

ทั้งนี้ คพ. ให้ค าแนะน าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าเสียจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
ในพื้นที่คลองเจดีย์บูชา จ.นครปฐมเพ่ิมเติม ประกอบด้วย ต.นครปฐม บ่อพลับ พระประโทน 
วังตะกู และหนองปากโลง ซึ่งช่วยลดการระบายมลพิษลงสู่คลองเจดีย์บูชา น าไปสู่การแก้ไขปัญหา
น้ าเสียในคลองเจดีย์บูชาต่อไป

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2721022)
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ฝูงฉลามหูด าแหวกว่ายหน้าหาดไมง้าม 

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า พบฝูงฉลามหูด าประมาณ ๑๐ ตัว บริเวณหน้าหาดไม้งาม ต.เกาะพระทอง 
อ.คุระบุรี จ.พังงา ปลาฉลามครีบด า หรือปลาฉลามหูด า เป็นปลากระดูกอ่อน หัวและหางเรียว 
จะงอยปากยาว ปากกว้าง เมื่ออ้าออกปากล่างจะยื่นออกเป็นรูปสามเหลี่ยม ฟันที่ขากรรไกร
เป็นรูปสามเหลี่ยม ขอบหยักเป็นฟันเลื่อย ช่องเหงือกมีข้างละ ๕ ช่อง อยู่เหนือครีบอก ครีบท้อง
และครีบก้นอยู่ใกล้กัน ครีบหางแบ่งออกเป็นสองพู พูบนยาว ประกอบด้วยกระดูกที่ยกสูงขึ้น พูล่าง
สั้นกว่าและมีปลายแหลม สีล าตัวด้านหลังสีเทาคล้ า สีข้างสีเทาอมสีขี้เถ้า ท้องสีขาวหรือสีขาวอมเหลือง
ปลายครีบสีด า ฉลามหูด ามีขนาดโตเต็มที่ประมาณ ๒ ม. ตัวเมียตั้งท้องนาน ๑๘ เดือน ออกลูกเป็นตัว 
ครั้งละ ๒-๔ ตัว เมื่อโตขึ้น สีด าตรงครีบหลังจะหายไป คงเหลือไว้แต่ตรงครีบอกและครีบส่วนอ่ืน 
ฉลามหูด ากินปลาและสัตว์น้ าขนาดเล็กเป็นอาหาร มีนิสัยไม่ดุร้ายเมื่อเทียบกับปลาฉลามชนิดอ่ืน 
อยู่รวมเป็นฝูงบริเวณใกล้ชายฝั่ง และอาจเข้ามาในบริเวณน้ ากร่อย หรือปากแม่น้ า 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/travel/detail/9640000046006)


