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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๙

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๒   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย  ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท ากิน  ๑  รายการ 

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๑  รายการ 

นครราชสีมา : ต่ืนตาฝูงกระทิงนับร้อยตัวอวดโฉมเขาแผงม้า 
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒  รายการ
ประจวบคีรีขันธ์ : ยินด!ี ประจวบฯ พบเต่าตนุขึ นวางไข่ครั งแรกในรอบ ๕๐ ปี
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

พะเยา : เกิดพายุพัดถล่มในพื นที่ ต. แมก่า อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา บ้านเรือนราษฎร เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
(ข้อมูล : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

สงขลา : มท. ๒ น าองค์การจัดการน  าเสีย ลงพื นที่คลองส าโรง - หาดเก้าเส้ง 
จ. สงขลา เร่งติดตามแก้ไขปัญหาน  าเสีย  (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

กาฬสินธุ์ : ชาวกาฬสินธุ์ร้องตรวจสอบ พบรุกป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงหลายร้อยไร่
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน)์
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ยินดี! ประจวบฯ พบเต่าตนุขึ นวางไข่ครั งแรกในรอบ ๕๐ ปี

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปราโมทย์ ชุ่มเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
ต. แม่ร าพึง อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาวประมงพื้นบ้าน และ
ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันดูแลกั้นคอกล้อมบริเวณหลุมไข่เต่าชายหาดบ้านอ่าวเทียน ใกล้ท่าเรือน้ าลึก
บางสะพาน เพ่ือป้องกันการรบกวน หลังพบว่า แม่เต่าตนุ อายุประมาณ ๑๐ ปี ขึ้นมาวางไข่ ๘๐ 
ฟอง พร้อมกันนี้ ยังติดป้ายให้ข้อมูลของเต่าตนุ และแนวทางการปฏิบัติ นับจากวันที่แม่เต่าวางไข่
เป็นต้นไป จนกว่าลูกเต่าจะฟักตัว ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๕๐ - ๕๕ วัน ส าหรับการวางไข่ของเต่าตนุ
โดยธรรมชาติบริเวณหาดบ้านอ่าวเทียนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ ๕๐ ปี หลังจากชาวบ้าน
ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/5ee5b30de3f8e40af94569b8)
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มท. ๒ น าองค์การจัดการน  าเสีย ลงพื นที่คลองส าโรง - หาดเก้าเส้ง จ. สงขลา เร่งติดตามแก้ไขปัญหาน  าเสีย

เมื่อวันที่  ๑๔ มิ .ย .  ๖๓ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (มท. ๒) ลงพ้ืนที่ติดตามและรับฟังแนวทางการแก้ไขคลองส าโรงจากเจ้าหน้าที่
องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) ซึ่งน าโดยนายชีระ วงศ์บูรณะ ผู้อ านวยการ อจน. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ 
อจน. พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ตัณติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา และนายไชยพร นิยมแก้ว นายอ าเภอ
เมืองสงขลา ณ บริเวณปากคลองส าโรง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา ทั้งนี้ หลังจากที่ส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้น ารถแบคโฮคอยาว มาท าการ
ขุดลอกขยายปากร่องน้ าคลองส าโรงให้กว้างขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังได้ท าการปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่บริเวณ
ชายหาดคลองส าโรงดังกล่าว เพ่ือปรับทัศนียภาพความสวยงามของปากคลองส าโรงอีกด้วย

มท. ๒ กล่าวว่า คลองส าโรงเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างเทศบาลนครสงขลากับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 
เป็นเส้นทางสัญจรมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว และเชื่อมระหว่างทะเลอ่าวไทยกับทะเลสาบสงขลา ท า ให้
คลองส าโรงนี้มีความเป็นมายาวนานคู่กับประวัติศาสตร์เมืองสงขลา ซึ่งเดิมเราใช้คลองสายนี้เป็นเส้นทาง
การค้าขาย หรือการเข้ามาของเรือส าเภา โดยก่อนหน้านี้คลองส าโรงเป็นคลองที่เรียกว่าเป็นทั้งเส้นทาง
ท่องเที่ยว เมื่อชุมชนขยายมากขึ้น เส้นทางแห่งนี้ก็เริ่มมีปัญหาในเขตชุมชนหนาแน่นขึ้น จึงต้องมีการวางแผน
เรื่องการบ าบัดน้ าเสีย โดยน้ าที่ใช้แล้วเมื่อก่อนไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ฉะนั้น เมื่อบ้านเรือนหนาแน่นมากขึ้น
ก็เป็นเหตุให้น้ าเสียไหลลงสู่คลองส าโรงมากขึ้น ประกอบกับฤดูกาลของต้นน้ าตื้นเขิน เมื่อมีลมมรสุมพัดเข้ามา
ก็จะเอาทรายมาปิดปากร่องน้ า จนท าให้น้ าไม่สามารถเข้ามาระบาย หรือถ่ายเทได้ จึงท าให้เกิดน้ าขัง ซึ่งเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เรามีน้ าเสียมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นที่จะต้องฟ้ืนฟูคลองส าโรง ให้กลับมา
เป็นน้ าใสให้ได้ จึงต้องมาดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากขึ้น 

(มีต่อ)
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มท. ๒ น าองค์การจัดการน  าเสีย ลงพื นที่คลองส าโรง - หาดเก้าเส้ง จ. สงขลา เร่งติดตามแก้ไขปัญหาน  าเสีย (ต่อ)

มท. ๒ กล่าวอีกว่า ผมจึงมอบนโยบายให้กับ อจน. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
มาท าการศึกษาออกแบบส ารวจตลอดเส้นทางในคลองส าโรงทั้งหมด ว่ามีมาตรการอย่างไรบ้างในการท าให้
คลองส าโรงมีคุณภาพน้ าที่ดี และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเมืองสงขลาและเขารูปช้างในเบื้องต้น จึงต้อง
ขอขอบคุณ อจน. ที่ได้มาส ารวจออกแบบ และทราบว่าในปี ๖๔ ก็จะมีงบประมาณก้อนแรกเข้ามาดูแล 
ในการที่จะรวบรวมน้ าเสียฝั่งเขตเทศบาลนครสงขลาก่อน และการรวบรวมน้ าเข้าท่อบ าบัด ไม่ให้ปล่อยลงไป
ในคลองส าโรง แต่ว่าส่วนหนึ่งบ้านที่อยู่ริมคลองจะเป็นปัญหาและอุปสรรคอยู่ จึงต้องขอความร่วมมือจาก
พี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งคลองให้ช่วยกันดูแลระบบนิเวศ ช่วยกันดูแลการจัดการน้ าเสียครัวเรือน ส่วนไหน
ที่จะท าให้น้ าเคลื่อนตัวได้ ก็จะท าให้เกิดการหมุนเวียนของน้ า ส่วนไหนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวก็จะท าให้เกิด
น้ าเสีย นานไปเข้าก็จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพ่ีน้องประชาชน จึงอยากถือโอกาสเชิญชวนพ่ีน้อง
หากใครมีมาตรการ หรือจุลินทรีย์อันใดท่ีช่วยก าจัดน้ าเสียได้ก็อยากให้ช่วยกันดูแลน้ าเสียในบริเวณชุมชนของ
แต่ละคน ที่ส าคัญไม่ว่าเราจะมีมาตรการอะไรในการดูแลระบบน้ าเสีย ถ้าพ่ีน้องประชาชนทั้งสองฝั่งคลอง
ไม่ให้ความร่วมมือก็ยากที่จะประสบความส าเร็จ จึงถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือ และช่วยกันดูแลให้คลอง
ส าโรงแห่งนี้เป็นคลองน้ าใสให้ได้

ขณะที่ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อ านวยการ อจน . กล่าวเสริมว่า “แผนแม่บททั้งหมดที่เทศบาล
นครสงขลามีอยู่แล้ว เริ่มตั้งแต่การหางบประมาณมาล้างท่อน้ าเสีย ซึ่งท่านรัฐมนตรีก็มองเห็นภาพรวม
ทั้งหมดแล้ว ยังเหลือก็แต่ข้ันตอนปฏิบัติ และความร่วมมือจากประชาชน ซึ่งจะเริ่มในปี ๖๔ ส่วนการก่อสร้าง
ที่ เพิ่มเติม เพราะมีบางส่วนที่ท่อน้ าเสียไหลลงคลองส าโรง ซึ่ งเราก็ จะป้องกันไม่ให้น้ าเสียไหลลง
คลองส าโรง การล้างท่อยังต้องใช้ระยะเวลาท า เพราะจะคิดในเรื่องของงบประมาณในการล้าง แต่ก็จะ
พยายาม และช่วงนี้ก็อยู่ในจังหวะที่พอดี เราได้รับค าแนะน าจากท่านนายกสมศักดิ์ว่า เราควรจะมาท า
ความสะอาดกันสักครั้งหนึ่ง ส่วนนักวิชาการทั้งสองท่านก็มีข้อมูล ซึ่งก็จะน าข้อมูลมาสู่การปฏิบัติ และก็ได้มี
การศึกษามาแล้ว ก็จะได้น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน” นอกจากนี้ ได้น าอุปกรณ์ เครื่องตรวจวัดน้ ามาท าการ
ตรวจวัดน้ าในบริเวณปากคลองส าโรง พบว่า จากการเปิดปากน้ าให้น้ าทะเลไหลเข้ามา แล้วท าให้
ค่าออกซิเจนในน้ ามีปริมาณท่ีมากกว่าที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ซึ่งจะท าให้สัตว์น้ าสามารถอยู่ได้ พร้อม
กันนี้ยังได้น าจุลินทรีย์มาหย่อนลงในคลองส าโรง เพ่ือช่วยบ าบัดน้ าเสีย และก าจัดกลิ่นเหม็น ท าให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนอันเนื่องจากน้ าเน่าเสียให้แก่พ่ีน้องประชาชนตลอดคลองส าโรง

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://www.siamrath.co.th/n/162605)
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เกิดพายุพัดถลม่ในพื นที่ ต. แม่กา อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา บ้านเรือนราษฎร เสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบริเวณ จ. พะเยา ส่งผลให้
ชุมชนบ้านหม้อแกงทอง หมู่ที่ ๑ ต . แม่กา อ. เมืองพะเยา บ้านเรือน ร้านค้า ต้นไม้ล้มหักโค่น
ทับสายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้าหักโค่น และต้นไม้ล้มพาดถนนสายพะเยา - งาว ขาล่อง และทับรถยนต์
ทีผ่่านไปมาเสียหาย ท าให้ยานพาหนะไม่สามารถผ่านไปมาได้ รถติดยาวหลายกิโลเมตร

จากการส ารวจเบื้องต้นพบว่า บ้านเรือน และร้านค้าในเขตชุมชนบ้านหม้อแกงทองเสียหาย
ประมาณ ๕๐ กว่าหลังคาเรือน เสาไฟฟ้าหักโค่นสายไฟฟ้าขาดกว่า ๒๐ ต้น ต้นไม้หักโค่นล้มทับ
บ้านเรือนและร้านค้าเป็นจ านวนมาก โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ระดมก าลังพลท าการเคลียร์พื้นที่ บนถนนสาย
พะเยา - งาว ขาล่อง เพ่ือให้ยานพาหนะผ่านไปมาตามปกติ โดยใช้เวลารวม ๒ ชั่วโมง ด้านเจ้าหน้าที่
ต ารวจ สภ. แม่กา เจ้าหน้าที่ต ารวจทางหลวงพะเยา เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า พร้อมด้วยมูลนิธิลือชา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันเทศบาลต าบลแม่กา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันน าเครื่องมือเลื่อยยนต์ และ
รถไถ ตัดต้นไม้และเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นล้มขวางถนน สายพะเยา - งาว บ้านหม้อแกงทอง 
หมู่ ที่ ๑ ต .  แม่กา เ พ่ือให้ รถยนต์ผ่ านไปมาได้ตามปกติ นายกมล เชี ย งวงค์ ผู้ ว่ า ราชการ
จังหวัดพะเยา สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นในช่วงเกิดเหตุการณ์
แล้ว พร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งส ารวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200614092749389)
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ตื่นตาฝูงกระทิงนับร้อยตัวอวดโฉมเขาแผงม้า

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อ. วังน้ าเขียว
จ. นครราชสีมา ประกาศปิดพ้ืนที่จุดสกัดเขาสูง หรือจุดชมวิวฝูงกระทิงป่าเขาแผงม้า แหล่งท่องเที่ยว
ชื่อดังของ อ. วังน้ าเขียว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ เป็นต้นมา จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เปิดให้เข้าชม
แตห่ลังจากสถานการณ์โควิด - 19 คลี่คลายลง จนหลายสถานที่มีมาตรการคลายล็อกแล้ว ท าให้วันหยุด
เสาร์ - อาทิตย์ มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากแวะเวียนมาเที่ยวชมฝูงกระทิง บริเวณพ้ืนที่รอบนอกเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าฯ แม้ไม่ได้ขึ้นไปชม ณ จุดชมวิว แต่ก็ได้ชมบริเวณถนนรอบนอก ซึ่งสามารถมองเห็น
ฝูงกระทิงป่านับร้อยตัวออกมาหากินหญ้าบนเนินเขา ที่ส าคัญสามารถมองเห็นในระยะไม่ไกลมากนัก
มีแนวรั้วกั้นพ้ืนที่ เป็นภาพตื่นตาตื่นใจ และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตพบฝูงกระทิงจ านวนมากหากินเป็นฝูงใหญ่ประมาณ ๗๐ - ๑๐๐ ตัว 
มีทั้งกระทิงตัวใหญ่โตเต็มวัย และลูกกระทิงตัวเล็กๆ ที่เพิ่งเกิดใหม่อีกหลายตัว สะท้อนความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า ที่มีเนื้อที่กว้างขวางกว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่ ปัจจุบันมีประชากร
กระทิงกว่า ๕๐๐ ตัว

นายนฤดล รอดม่วง นักท่องเที่ยวชาวโคราช บอกว่า รู้สึกตื่นตาตื่นใจที่พบกระทิงจ านวนมากมาย
ขนาดนี้ ซึ่งปกติไม่เคยพบเจอมาก่อน ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว หากมีเวลามาเที่ยวที่เขาแผง ม้า
วังน้ าเขียว มาดูความสวยงามของสัตว์ป่าตามธรรมชาติ รับรองไม่ผิดหวัง

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://www.mcot.net/viewtna/5ee5e198e3f8e40af9456b2f)
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ชาวกาฬสินธุ์ร้องตรวจสอบ พบรุกป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงหลายร้อยไร่

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีชาวบ้านใน จ. กาฬสินธุ์ หลายอ าเภอ ที่เข้าไปเก็บเห็ด
ในป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง และพบเห็นการบุกรุกป่า ได้วิพากษ์วิจารณ์กันมากเกี่ยวกับการบุกรุกพ้ืนที่
ป่าดังกล่าว ซึ่งอยู่เขตรอยต่อระหว่าง อ. ยางตลาด กับ อ. ห้วยเม็ก จ. กาฬสินธุ์ โดยระบุว่า ป่าสงวน
แห่งชาติดงระแนง แต่เดิมมีพ้ืนที่กว่า ๖๙,๓๗๕ ไร่ มีเขตติดต่อหลายต าบล คือ ต. ยางตลาด คลองขาม 
ดอนสมบูรณ์ นาเชือก บัวบาน เขาพระนอน โนนสูง อิตื้อ และเว่อ อ. ยางตลาด และ ต. กุดโดน
ค าเหมือดแก้ว อ. ห้วยเม็ก ต่อมาถูกบุกรุกกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ท าการจับจีพีเอสหา
พิกัดพ้ืนที่ จนพบว่า ผืนป่าไม่ต่ ากว่า ๒ หมื่นไร่ ได้ถูกนายทุน และชาวบ้านบุกรุกเข้าไปท าการปลูกอ้อย
และมันส าปะหลัง ก่อนที่จะท าการทวงคืนในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อปี ๕๙ และมี
การปลูกต้นไม้ ฟ้ืนฟูสภาพป่า แต่ปัจจุบัน หลังจาก คสช. กลับไป กลับพบมีการเข้าไปบุกรุกอีก คาดว่า
เป็นจ านวนหลายร้อยไร่

นายล าไย ถิ่นแก้ว อายุ ๖๗ ปี บ้านเลขที่ ๒๔๖ หมู่ที่ ๔ ต. บัวบาน อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 
กล่าวว่า เดิมผืนป่าดงระแนงมีความอุดมสมบูรณ์มาก เป็นแหล่งอาหารชุมชนตลอดปี ซึ่งจะมีประชาชน
ในหลายอ าเภอทั้งใน จ. กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาหาเก็บของป่าโดยเฉพาะฤดูฝนจะมีเห็ดป่า
ออกเป็นจ านวนมาก แต่หลังจากป่าถูกบุกรุกจนกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม โดยมีนายทุน และชาวบ้าน
ในพื้นที่ด้านบนเข้าไปยึดครอง ท าการปลูกมันส าปะหลังและอ้อย จึงเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านล่าง คือ
ในฤดูฝนเกิดน้ าป่าไหลหลาก กัดเซาะถนนขาด น้ าป่าไหลทะลักท่วมบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และพ้ืนที่
การเกษตรใน ต. บัวบาน ได้รับความเสียหาย ๓ ปีซ้อน โดยเฉพาะปี ๕๙ และ ๖๒ ที่เกิดน้ าป่าท่วม
ครั้งใหญ่ บ่อกุ้ง และนาข้าวได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก

(มีต่อ)
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ชาวกาฬสินธุ์ร้องตรวจสอบ พบรุกป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงหลายร้อยไร่ (ต่อ)

นายล าไย กล่าวอีกว่า ในปี ๕๙ ซึ่ งเป็นยุค คสช .  น าโดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ทางฝ่ายทหาร ร่วมกับฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้สนธิก าลังทวงคืนผืนป่า
โดยผลักดันนายทุนและชาวบ้านที่บุกรุกออกไปจากเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นผลส าเร็จ ต่อมามีการปลูก
ไม้สักทอง และต้นไม้โตเร็วหลายประเภท เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และก าลังจะคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
แต่กลายเป็นว่า พอ คสช. หรือฝ่ายทหารถอนก าลังออกไปจากพ้ืนที่ กลับพบมีการบุกรุกเข้าไปปลูก
มันส าปะหลังอีก และส่งผลกระทบให้เกิดน้ าป่าไหลหลากลงมาอีก ชาวบ้านที่เข้าไปหาเก็บเห็ด และ
ของป่า ทุกคนเห็นกับตาตนเองว่า ผืนป่าที่ทวงคืนมา และมีการบวชป่าเป็นสัญลักษณ์ รวมทั้งต้นไม้
นับหมื่นๆ ต้น ที่นายทหาร ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัด ร่วมกับท้องถิ่น และชาวบ้านปลูกและก าลังเติบโต
สูญงบประมาณด าเนินการไปไม่ใช่น้อยๆ นั้น ถึงวันนี้ได้กลายไปเป็นแปลงปลูกมันส าปะหลังอีกแล้ว
ซ่ึงปัญหาที่จะตามมาคือ น้ าป่า ซึ่งบ้านและบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามของตน ที่อยู่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน 
ถือเป็นด่านแรกที่จะเผชิญกับน้ าป่า อย่างวันนี้ที่ฝนเพ่ิงตกลงมาก็มีน้ าป่าไหลลงมาแล้ว นอกจากนี้
ยังสร้างความเสียหายให้กับถนนเข้าหมู่บ้าน และคอสะพานเกิดความเสียหายอีกด้วย อย่างไรก็ตาม
ในฐานะที่ตนเป็นชาวบ้าน ที่รู้สึกหวงแหนผืนป่า และได้รับผลกระทบจากน้ าป่าไหลหลาก ตน
และชาวบ้านเสียดายความตั้งใจของรัฐบาล คสช. ที่ท าการทวงคืนผืนป่าให้แผ่นดิน และเพ่ือเป็น
สาธารณสมบัติให้ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังเสียดายงบประมาณที่รัฐใช้จ่ายไปในการ
ทวงคืนผืนป่าและปลูกป่า สุดท้ายไม่ได้อะไร แถมอาจจะถูกนายทุนเย้ยหยามว่ากฎหมายอ่อนแอ จึงขอ
เรียกร้องเจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจสอบพ้ืนที่ป่าที่ถูกบุกรุก พร้อมท าการผลักดัน และด าเนินคดี
อย่างจริงจัง เด็ดขาดกับผู้ที่บุกรุกด้วย ก่อนที่ฝนจะตกชุก และเกิดน้ าป่าไหลหลากอีก

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/499170)


