
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ – น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ  

ชัยภูมิ : พบโบสถ์เก่าอายุ ๑๒๐ ปีทรุดโทรมหนัก วัดไม่มีปัจจัยบูรณะ
(ข้อมูล : โพสต์ทูเดย์ออนไลน์)

บุรีรัมย์ : ช้างป่าบุกพังกระท่อมลุงวัย ๖๐ คลานหนีรอดหวุดหวิด
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)

นราธิวาส : ยึดไม้ตะเคียนอายุ ๑๐๐ ปี
(ข้อมูล : ส้านักข่าวไทย)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบโบสถ์เก่าอายุ ๑๒๐ ปีทรุดโทรมหนกั วัดไม่มีปัจจัยบูรณะ

เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โบสถ์เก่าอายุ ๑๒๐ ปีสภาพช้ารุดทรุดโทรมหนัก อยู่ในวัดอีสาน 
หมู่ที่ ๗ ต. บ้านเพชร อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ พระครูสุระธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดอีสานเปิดเผยว่า โบสถ์เก่าแห่งนี้
อยู่คู่กับชุมชนมีชาวบ้านมากราบขอพรกันเป็นประจ้า สถาปัตยกรรมในโบสถ์มีลักษณะพิเศษคือ สร้างด้วย
แรงงานคน มีโครงสร้างเป็นเสาไม้หลังคามุงสังกะสีผนังก่ออิฐแบบอีสานโบราณ มีพระประธานปางสมาธิ 
ปั้นด้วยดินเหนียว ริมฝีปากสีแดง ชาวบ้านเรียกว่า วัดหลวงพ่อปากแดง วัดไม่มีปัจจัยที่จะมาบูรณะ 
เมื่อประมาณเม่ือ ๖ ปีก่อน อุโบสถ์เกิดทรุดตัว ชาวบ้านจึงช่วยกันใช้เหล็กเส้นมายึดไว้ แต่ยังมีการทรุดตัวเรื่อยๆ 
วัดต้องการอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นที่ศึกษา และสืบสานประวัติศาสตร์ของชุมชนและพระพุทธศาสนา 
จึงได้ประชุมคณะกรรมการวัดเพื่อหาเงินมาสร้างอาคารมุงหลังคาครอบตัวโบสถ์โบราณไว้โดยจะไม่มีการดัดแปลง
ต่อเติม

พระครูโสภณกิตยากร เจ้าคณะต้าบลบ้านเพชรกล่าวว่า ตามหลักฐานวัดอีสานแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อ 
พ.ศ .  ๒๔๓๖ สั งกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มี เนื้ อที่  ๘ ไร่  ๑ งาน ๖๐ ตารางวา มี ชาวบ้าน อุบาสก 
และอุบาสิกาในหมู่บ้านร่วมกันสร้างวัด เดิมเรียกกันว่า วัดใต้ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นวัดหรดี ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๕ กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๙ ม. มีพระประธานปางสมาธิ ปั้นด้วยดินเหนียวสีด้า 
มลีักษณะเด่นคือ ปากสีแดง และท่ีวัดจะมีงานบุญประเพณีในช่วงเดือน ๓ ของทุกปีสืบเนื่องกันมานับ ๑๐๐ ปี 

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ออนไลน์
(https://posttoday.com/social/local/627460)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ช้างป่าบุกพังกระท่อมลุงวัย ๖๐ คลานหนีรอดหวุดหวิด

เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช้างป่าดงใหญ่ เพศผู้ อายุประมาณ ๔๐ ปี น้้าหนักกว่า ๔ ตัน 
มีอาการตกมัน เข้าไปพังกระท่อมที่พักของลุงอายุ ๖๐ ปี ขณะนอนเฝ้าสวนยางพารา บริเวณริมชายป่าดงใหญ่ 
ท้ายหมู่บ้านโนนดินแดง หมู่ ๗ ต. โนนดินแดง อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ พังทั้งหลัง แต่ลุงคลานหนีออกจาก
กระท่อมได้ทัน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกซากกระท่อมพังทับ ช้างป่าบุกเข้าไปในส้านักสงฆ์บ้านซับเศรษฐี 
ใช้งวงรื้อมุ้งของชาวบ้าน ล้วงถุงแกลบกระจัดกระจาย และกัดกินต้นกล้วยหักเสียหายหลายต้น ชาวบ้าน
โนนดินแดงบอกว่า ช้างป่าตัวดังกล่าวเข้ามาที่บ้าน และพยายามใช้งวงดึงกระชากมุ้งที่ตนเองนอน ก่อนจะเดินไป
เหยียบท้าลายต้นกล้วยเสียหายหลายต้น

นายสมส่วน รักสัตย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จัดชุดเจ้าหน้าที่เข้าไปผลักดันช้างป่าตัวดังกล่าว
กลับคืนสู่ป่า ขณะเจ้าหน้าที่เข้าไปผลักดัน ยังเห็นช้างป่าตัวดังกล่าวเดินวนเวียนอยู่รอบสวนยางใกล้จุดเกิดเหตุ 
เจ้าหน้าที่จึงพยายามส่งเสียงดังผลักดัน กระทั่งช้างยอมเดินกลับเข้าป่าไป พร้อมเตือนชาวบ้านให้หลีกเลี่ยง
การเข้าป่า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5efd459ce3f8e40af9461a69)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ยึดไม้ตะเคียนอายุ ๑๐๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกลุ่มบุคคลลักลอบตัดต้นไม้ตะเคียนขนาดใหญ่บนภูเขา 
เพ่ือเอาไปขาย เจ้าหน้าที่สนธิก้าลังตรวจสอบพ้ืนที่ป่าไม้บนภูเขาเมาะแต ต . กาลิซา อ. ระแงะ จ. นราธิวาส 
มีความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง ๒๐๐ ม. นอกเขตพ้ืนที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้้าตกซีโป ตรวจพบ
ร่องรอยรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบไถตัดถนนใหม่เข้าไปในป่า ระยะทางประมาณ ๖๐๐ ม. พ้ืนที่ป่าไม้ถูกท้าลาย
เสียหายกว่า ๓ งาน เพื่อชักลากไม้บนภูเขา เจ้าหน้าที่ตรวจพบต้นไม้ตะเคียนชันตาแมว ถูกตัดโค่นด้วยเลื่อยยนต์ 
ขนาดรอบโคนต้น ๘๒๐ ซม. ตัดเป็น ๒ ท่อน ยาว ๑ ม. ๕๐ ซม. และ ๗๐ ซม. จึงตรวจยึด ขณะตรวจสอบไม่พบ
บุคคลใด ไม่พบอุปกรณ์ตัดไม้ และไม่พบรถแทรกเตอร์ เบื้องต้นกล่าวหาผู้ที่ตัดไม้ และตัดถนนไปใน ป่า
กระท้าความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมเร่งสืบสวนสอบสวนหาผู้กระท้าผิดต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://mcot.net/viewtna/5efd8225e3f8e40af1458731)


