
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๑ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๒ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ยโสธร : หินประหลาดคล้ายทองค า และเหล็กไหล ที่แท้คือไพไรต์
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

บึงกาฬ : เจอลายหินพิศวงสุดแปลกที่ป่าภูวัว
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

กระบี่ : ตะครุบพ่อค้ารายใหญ่ จ. กระบี่ ลักลอบค้าสัตว์ป่า 
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจอลายหินพิศวงสุดแปลกที่ปา่ภูวัว

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความงดงามของพื้นผิวลานหิน เป็นลายหินธรรมชาติ
ที่พบในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูวัว จ . บึงกาฬ พื้นผิวลานหินดังกล่าวมีลวดลายเหมือนเกล็ดงู
คล้ายกับถ้้านาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา จ. บึงกาฬ มีลวดลายเป็นเส้นริ้วยาว เป็นความมหัศจรรย์
ทางธรรมชาติ และทางธรณีวิทยา เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูวัวอยู่ในเขต อ . บุ่งคล้า อ .  เซกา 
และ อ. บึงโขงหลง จ. บึงกาฬ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑๖,๕๖๒ ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของภาคอีสาน เกือบติดพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับ สปป. ลาว มีอาณาเขต ๒ ด้านขนานไปกับ
แม่น้้าโขง อยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ ๒ กิโลเมตร มีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ ๑๖๐ 
– ๔๔๘ เมตร แบ่งพื้นที่เป็น ๓ ตอน คือ ๑) บนหลังภูวัว มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันทางทิศตะวันออก 
แล้วลาดไปทางทิศตะวันตก มีเนื้อที่ประมาณ ๘๔ ตารางกิโลเมตร จุดสูงสุดคือ ภูวัว ซึ่งสูงจาก
ระดับน้้าทะเล ๔๔๘ เมตร ลักษณะหินบนภูวัวโดยทั่วไปเป็นหินทราย  ๒) ตอนล่างรอบๆ บริเวณภูวัว
มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๒.๕ ตารางกิโลเมตร สภาพเป็นป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณ และ ๓) บริเวณ
บึงโขงหลง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ตารางกิโลเมตร เป็นบึงขนาดใหญ่อยู่ห่างจากภูวัวประมาณ ๒๐ –
๒๕ กิโลเมตร

ท่ีมา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com /travel/detail/96300000117421)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ตะครุบพอ่ค้ารายใหญ่ จ. กระบี่ ลักลอบค้าสตัว์ป่า 

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองสารวัตรกองก้ากับการ ๕ กองบังคับการ
ปราบปรามการกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบทราบว่า มีพ่อค้า
รายใหญ่ในพื้นที่ จ. กระบี่ รับซื้อสัตว์ป่าคุ้มครองที่ชาวบ้านดักจับได้ในพื้นที่ และมีพฤติกรรมลักลอบ
ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านทางโซเชียลมเีดียโดยไม่เกรงกลวักฎหมาย จากการสืบสวนทราบว่า เป็นคนงาน 
และพักอาศัยอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ ๗ บ้านวังหิน ต. ทับปริก อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 
จึงประสานนายอภิศักดิ์ บุตรหมัน เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล จ . กระบี่ 
เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ราบต้่าเขานอจู้จี้ และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า
เขาประบางครามสนธิก้าลังวางแผนล่อซื้อสัตว์ป่าคุ้มครอง และนัดส่งของกันริมถนนเพชรเกษม
หน้าโรงเรียนเมืองกระบี่ บ้านตลาดเก่า เขตเทศบาลเมืองกระบี่ ต. กระบี่ใหญ่ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 
จนสามารถจับตัวผู้กระท้าความผิดพร้อมของกลาง จากนั้นเจ้าหน้าที่น้าตัวผู้กระท้าความผิดไปค้น
ที่บ้านพัก สามารถตรวจยึดนกกระแตแต้แว๊ดจ้านวน ๓ ตัว นกกวักจ้านวน ๒ ตัว นกกางเขนบ้าน
จ้านวน ๑ ตัว นกเขาไฟจ้านวน ๑ ตัว  นกปรอดหน้านวลจ้านวน ๑ ตัว นกปรอดหัวโขนจ้านวน ๒ ตัว 
และนกปากนกแก้วหางสั้นจ้านวน ๑ ตัว รวมนกของกลางทั้งหมด ๑๑ ตัว เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา
ผู้กระท้าความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานค้าสัตว์ป่า
คุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตาม พ .ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ. ๒๕๖๒ พร้อมน้าตัวส่ง
พนักงานสอบสวน สภ. เมืองกระบี่ ด้าเนินคดีต่อไป

ท่ีมา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/531568)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ/์กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หินประหลาดคล้ายทองค า และเหล็กไหล ที่แท้คือไพไรต์

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้าน จ. ยโสธร พบหินประหลาดคล้ายทองค้า 
และเหล็กไหล ก่อนน้าจอบ และเสียมขุดหาหินประหลาดชนิดหนึ่งบริเวณริมล้าห้วยหินลับ บ้านดอน
ป่าโมง หมู่ที่ ๘ ต. กุดแห่ อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร ซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๓ กม. โดยชาวบ้าน
เช่ือว่าเป็นแร่ทองค้า หรือเหล็กไหล ซึ่งหินที่พบนี้มีลักษณะเป็นก้อนกลม สีเหลืองคล้ายทองค้า 
มีความแวววาวคล้ายเกล็ดเพชรขนาดเท่าก้าปั้น หินประหลาดที่ชาวบ้านเจอ ไม่ใช่ทองค้า แต่เป็น
แร่ไพไรต์ เมื่อน้าไปตีกระทบกับเหล็กกล้าจะเกิดประกายไฟ สีแร่คล้ายทองค้ามาก ท้าให้ผู้พบเห็น
เข้าใจผิดบ่อยๆ จึงมีฉายาว่า ทองคนโง่ มีองค์ประกอบของเหล็กและก้ามะถัน ลักษณะเด่นและวิธีการ
ตรวจแร่ไพไรต์ ได้แก่ ตรวจสอบจากรูปผลึกที่สมบูรณ์มีลักษณะเป็นลูกบาศก์เด่นชัดมาก แต่มีมุมตัด
จนเกิดเหลี่ยมมากมาย แร่ไพไรต์แตกต่างจากทองค้าที่แร่ไพไรต์แข็งกว่าและเปราะร่วน มีผงละเอียด
สีด้า แร่ไพไรต์สามารถพบได้ทั่วไปในบริเวณที่หินเปลี่ยนสภาพ

ท่ีมา: ไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/298307)


