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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑  รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย   ๑  รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ๑   รายการ 

ร้อยเอ็ด : ทีมส ารวจ ม. มหาสารคาม พบฟอสซิลหอย ๑๓๐ ล้านปี ท่ีวัดภูกุ้มข้าว จ. ร้อยเอ็ด
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : ตั งข้อหา ๒ ลูกจ้างเฝ้าไร่ ใช้รั วไฟฟ้าแรงสูง
ช็อตช้างป่ากุยดับ (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

นครราชสีมา : พายุฝนถล่ม อ. ล าทะเมนชัย โคราช พัง ๑๐๐ หลัง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

สมุทรปราการ : สุดทน! วอนรัฐแก้ปัญหาขยะจริงจัง หลังมีภาพขยะ
ลอยเกลื่อนบางพลีช่วงน  าท่วมขัง (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ล าปาง : หมปู่า ปลาพวง โผล่ตรึม อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ฟ้ืนเต็มที่ รอไฟเขียวเปิดรับคนเท่ียวหลังโควิดคลี่คลาย
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๒  รายการ
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ทีมส ารวจ ม. มหาสารคาม พบฟอสซิลหอย ๑๓๐ ล้านปี ที่วัดภูกุ้มข้าว จ. ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดภูกุ้มข้าว บ้านภูเขาทอง ต. ค าพอุง อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด 
ผศ. ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ ผศ. ดร. ชนิตพร ตุ้มปี่สุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พร้อมด้วย ดร . เบญจวรรณ นาจาก น.ส. กานต์ชนก ดีพรหม  น .ส. นริศา แบบอย่าง 
น.ส. จิรพัชร สมจิตร น.ส. ผกาภรณ์ นิสังกาศ ก าลังช่วยกันล้างท าความสะอาด จัดเรียง วัดขนาด ติดหมายเลข 
วาดภาพต าหนิรูปพรรณสัณฐานฟอสซิลหอย อายุ ๓๐ ล้านปี หรือชาวบ้านเรียกว่า “คตหอย” เป็นของ
ศักดิ์สิทธิ์ในตัว ทั้งอยู่ยงคงกระพัน และเมตตามหานิยม ตามความเชื่อโบราณของชาวอีสาน ซึ่งวางเรียงรายกัน
เป็นจ านวนมากอยู่บนศาลาการเปรียญ

ผศ. ดร. ศักดิ์บวร กล่าวว่า ฟอสซิลหอยเหล่านี้มีแหล่งก าเนิดเมื่อประมาณ ๑๓๐ ล้านปีที่ผ่านมา ที่พบอยู่
ขณะนี้มีหอยอยู่จ านวน ๖ สายพันธุ์ รูปร่างแต่ละชนิดลักษณะไม่เหมือนกัน บางตัวพบจ านวนครึ่งฝาซ้าย - ขวา 
ลักษณะเป็นหิน คล้ายๆ หอยแครง หอยขม บางตัวก็เป็นหอยสังข์น้อยใหญ่ไม่เท่ากัน และจะพบมากในบริเวณที่
เป็นภูเขาเตี้ยๆ ในเขตพ้ืนที่ภาคอีสาน ซึ่งบริเวณภูกุ้มข้าวพบซากหอยหลายชนิดมากกว่าทุกที่ที่พบมา รวบรวม
ข้อมูลเสร็จแล้ว จะไดน้ าไปเก็บไว้ในตู้เก็บท่ีปลอดภัยเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าเล่าสืบต่อกัน 

รายงานข่าวแจ้งว่า จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ของชาวอีสาน บอกว่า คต หรือทนสิทธิ์ วัตถุใดๆ ที่
มีดีในตัวเอง โดยไม่ต้องท าการปลุกเสก เกิดขึ้นตามธรรมชาติ คต คือ หินที่เกิดจากพืช หรือสัตว์ เป็นของ
ทนสิทธิ์ ประเภทกายสิทธิ์ในตัวเอง บางอย่างมีเทพสถิตย์รักษา บางอย่างก็ไม่มีเทพสถิตย์รักษา เป็นของ
อาถรรพณ์ มีฤทธิ์รองจากเหล็กไหล แต่กลับมีอิทธิคุณบางอย่างที่ดีกว่าชนิดที่หลายๆ คนไม่คาดคิด มีความวิเศษ
ในตัวเอง

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1860059)
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ตั งข้อหา ๒ ลูกจ้างเฝ้าไร่ ใช้รั วไฟฟ้าแรงสูงช็อตช้างป่ากุยดับ

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เจ้าหน้าที่พบซากช้างป่าเพศผู้ อายุประมาณ ๔๐ ปี 
น้ าหนักประมาณ ๕ - ๖ ตัน นอนเสียชีวิตอยู่ริมห้วยไร่มะม่วง หมู่ที่ ๕ บ้านกระทุ่น ต. เขาจ้าว อ. ปราณบุรี 
ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรีประมาณ ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยตรวจพบที่งวง
มีรอยไหม้พันติดอยู่กับลวดเหล็ก และที่ศีรษะช้างนอนทับติดอยู่กับสายไฟ สแกนตามล าตัวไม่พบโลหะใดๆ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วราว ๒๔ ชั่วโมง ห่างไปราว ๒๐๐ เมตร พบเครื่องปั่นไฟยี่ห้อยันม่าร์ ๑ เครื่อง ในโรง
สังกะสีจึงยึดไว้เป็นหลักฐาน สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าช้างถูกกระแสไฟฟ้าช็อตเสียชีวิต ต่อมา พ.ต.ท. สนั่น
ศิริมงคล รอง ผกก. สอบสวน สภ. ปราณบุรี เปิดเผยว่า จากการสอบปากค า นายคมศักดิ์ สีทาดี อายุ ๒๙ ปี 
อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ ต. ศาลาลัย อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ และนายสยามรัฐ โมใหญ่ อายุ ๒๘ ปี อยู่
บ้านเลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๖ ต. ศาลาลัย ลูกจ้างดูแลไร่มะม่วงและเครื่องปั่นไฟ ให้การว่า ก่อนหน้านั้นตั้งเครื่อง
ปั่นไฟและใช้เส้นลวดปล่อยกระแสไฟโยงรอบไร่เพื่อกันสัตว์เข้ามาท าลายพืชผล ปกติเครื่องปั่นไฟจะมีเบรกเกอร์
คอยตัดกระแสไฟเมื่อมีไฟช็อต ซึ่งวันเกิดเหตุได้ติดเครื่องปั่นไฟไว้ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. จนถึง ๖ โมงเช้า จึงจะ
มาดับเครื่อง พบว่าเครื่องยังติดอยู่ เบรกเกอร์ไม่ตัด และคาดไม่ถึงว่าไฟฟ้าจะช็อตถูกช้างป่าเสียชีวิต เบื้องต้นได้
ตั้งข้อหาทั้งคู่ กระท าผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดล่า
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (ช้าง) รวมทั้งผ่าฝืนตามประกาศค าสั่งจังหวัด ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ 
ห้ามใช้เครื่องปั่นไฟแรงสูงล้อมรั้วเพ่ือป้องกันสัตว์ป่า ส าหรับซากช้าง ภายหลังทีมสัตวแพทย์ท าการผ่าพิสูจน์
เพ่ือเก็บเนื้อเยื่อบางส่วนส่งตรวจในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหิดล และได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดบังสุกุล 
อุทิศส่วนกุศลให้ช้าง และด าเนินการฝังกลบในพื้นทีต่่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/160103)
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พายฝุนถล่ม อ. ล าทะเมนชัย โคราช พัง ๑๐๐ หลัง

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลหนองบัววง 
ต. ขุย อ. ล าทะเมนชัย จ. นครราชสีมา ต้องเร่งน าเลื่อยยนต์ท าการตัดกิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในโรงเรียน
บ้านล าทะเมนชัย ที่ได้ล้มทับบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหาย หลังจากเกิดลมพายุพัดกระโชกอย่างรุนแรง
และมีฝนตกลงมาอย่างหนัก โดยหลังเกิดเหตุ นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัววง 
พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจความเสียหายจากเหตุพายุในครั้งนี้ พบว่า มีบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ยุ้งฉาก
และคอกสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหายประมาณ ๗๐ หลังคาเรือน นอกจากนี้ ยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับ
บ้านเรือนของชาวบ้าน และล้มกีดขวางการจราจร จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตัดต้นไม้ เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และนอกจากนี้ในพ้ืนที่ต าบลใกล้เคียงยังได้รับรายงานความเสียหายเป็นสิ่งปลูกสร้าง
อีกเป็นจ านวนกว่า ๕๐ หลังคาเรือน และอยู่ในระหว่างการส ารวจของเจ้าหน้าที่ เพ่ือรายงานความเสียหาย
ไปยังส่วนจังหวัด ส าหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป พร้อมทั้งฝากเตือนประชาชน
ให้ดูแลสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงแข็งแรง เพราะถึงแม้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีลมพายุพัดอย่างรุนแรง
ซ่ึงอาจจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_691047)
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สุดทน! วอนรัฐแก้ปัญหาขยะจริงจัง หลังมีภาพขยะลอยเกลื่อนบางพลชี่วงน  าท่วมขัง

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ “Rereef” เผยภาพน้ าท่วมหนักที่ 
อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ โดยมีน้ าท่วมขยะลอยเกลื่อนพ้ืนที่ และน้ าที่ท่วมขังเป็นสีด า ซึ่งหาก
ประชาชนเดินลุยน้ าท่วมขังนี้ อาจมีการติดเชื้อโรคได้ โดยมีเนื้อหาโพสต์ว่า “หลังจากฝนถล่มบางพลี 
สมุทรปราการ มาตั้งแต่เช้า นอกจากน้ าท่วมหนักแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ ขยะมากมายมหาศาลที่ลอย
มากับน้ า ประเทศไทยอาจแก้ปัญหาการระบาดโรคโควิด-19 ได้ดี แต่ตอนนี้เริ่มปรากฏชัดแล้วว่า 
ปัญหาขยะกลับมาเป็นวิกฤตที่รุนแรงขึ้นอีกครั้ง แน่นอนว่า ขยะและน้ าเสียส่วนใหญ่เหล่านี้ ก็จะไหล
ลงสู่ทะเล กลายเป็นมลภาวะทางทะเลต่อไป หวังว่า Roadmap ในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกต่างๆ 
ของประเทศจะไม่ถูกท าให้ล่าช้าออกไป เพราะดูสถานการณ์ตอนนี้ New Normal ที่ป้องกัน
การติดเชื้อ และพฤติกรรมการกลับมาใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งจ านวนมหาศาล ก าลังกลายเป็น
การซ้ าเติมปัญหาขยะพลาสตกิท่ีเดิมก็วิกฤตอยู่แลว้”

ทั้งนี้ ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์มากมาย และเห็นด้วยกับเรื่องปัญหาขยะว่าเป็นวิกฤต
ทีค่นไทยควรให้ความใส่ใจ เนื่องจากส าคัญพอๆ กับการแก้ปัญหาโควิด-19 เพราะที่ผ่านมา ระบบการ
จัดการขยะของประเทศไทยล้มเหลวมาก ท าให้เวลาที่ฝนตกหนัก มักเป็นต้นตอของน้ าท่วม มีสาเหตุ
จากขยะไปอุดตันตามท่อระบายน้ าไปด้วยส่วนหนึ่ง และมักพบขยะลอยเกลื่อนแบบในภาพด้วย โดย
โพสต์นี้มยีอดกดไลค์ ๑,๖๐๐ ครั้ง และแชร์กว่า ๓๐๐ ครั้ง

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000057571)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

หมูป่า ปลาพวง โผล่ตรึม อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนฟ้ืนเต็มท่ี รอไฟเขียวเปิดรับคนเที่ยวหลังโควิดคลีค่ลาย

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เร่งเตรียมพร้อมรอไฟเขียว
เปิดพ้ืนที่รับนักท่องเที่ยวหลังโควิดคลาย เผยปิดมาร่วม ๓ เดือน ระบบนิเวศฟื้นชัด หมูป่า ปลาพวง
ยันผลหมากรากไม้ ดอกไม้ป่า โผล่ให้เห็นเพียบ หลังจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ 
จ. ล าปาง มีมาตรการเร่งด่วนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ปิดการ
ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ. เมืองล าปาง จ. ล าปาง ตั้งแต่ ๒๕ มี.ค. ๖๓ เป็นต้นมา 
ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และคาดว่าจะสามารถประกาศเปิดอุทยานฯ ได้ในเร็ววันนี้ ท าให้ทาง
อุทยานฯ ได้เร่งปรับปรุงซ่อมแซม ท าความสะอาดจุดให้บริการต่างๆ เตรียมพร้อมเปิดบริการแล้ว

นายเทวัญ จันทร์พรม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
เร่งเตรียมความพร้อมในการเปิดอุทยานฯ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวทันที หากกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ จ. ล าปาง ประกาศปลดล็อก หลังจากต้องปิดอุทยานฯ ป้องกันโควิด-19 
ระบาดมาร่วม ๓ เดือน โดยในห้วงที่ปิดอุทยานฯ นั้น พบว่า ระบบนิเวศภายในอุทยานกลับคืนมาอย่าง
เห็นได้ชัด อาทิ ต้นไม้ ไม้ดอกตามธรรมชาติกลับมาสวยงาม สัตว์ป่า โดยเฉพาะหมูป่าออกมาหากิน
ตามธรรมชาติใกล้ที่ท าการอุทยานฯ และธารน้ าตกมีฝูงปลาพวงออกมาหากินเป็นจ านวนมาก
ขณะเดียวกัน ทางอุทยานฯ ได้พัฒนาหลายส่วน เช่น ซ่อมแซมทางเดินบ่อน้ าพุร้อน และทางเดินเข้าชม
แหล่งน้ าตก ท าการพัฒนาบ่อน้ าพุร้อน และห้องพักอาบน้ าแร่ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนอย่างเต็มที่ “หากกรมอุทยานฯ มีค าสั่งเปิดบริการให้คนเข้ามาท่องเที่ยวได้ ทางอุทยานฯ ก็ได้
เตรียมมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้น ทั้งคัดกรองนักท่องเที่ยว วัด อุณหภูมิ ตั้งจุดล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม และตามจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในอุทยานฯ และลดจ านวน
คนเข้าอุทยานฯ จากปกติวันละ ๑,๐๐๐ คน อาจจะเหลือเพียงวันละ ๔๐๐ - ๕๐๐ คน เป็นต้น”

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000057534)


