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๑/๗

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน

ลาปาง : หมูป่า ปลาพวง โผล่ตรึม อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
ฟื้นเต็มที่ รอไฟเขียวเปิดรับคนเที่ยวหลังโควิดคลี่คลาย
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

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

ร้อยเอ็ด : ทีมสารวจ ม. มหาสารคาม พบฟอสซิลหอย ๑๓๐ ล้านปี ที่วัดภูกุ้มข้าว จ. ร้อยเอ็ด
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)
นครราชสีมา : พายุฝนถล่ม อ. ลาทะเมนชัย โคราช พัง ๑๐๐ หลัง
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)

สมุทรปราการ : สุดทน! วอนรัฐแก้ปัญหาขยะจริงจัง หลังมีภาพขยะ
ลอยเกลื่อนบางพลีช่วงนาท่วมขัง (ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ
ประจวบคีรีขันธ์ : ตังข้อหา ๒ ลูกจ้างเฝ้าไร่ ใช้รัวไฟฟ้าแรงสูง
ช็อตช้างป่ากุยดับ (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - นาเสีย ๑ รายการ
มรดกโลก
EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม ๒๑ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่
รายการ
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินทากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๓ ข่าว

๒/๗

ทีมสารวจ ม. มหาสารคาม พบฟอสซิลหอย ๑๓๐ ล้านปี ที่วัดภูกุ้มข้าว จ. ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดภูกุ้มข้าว บ้านภูเขาทอง ต. คาพอุง อ. โพธิ์ชัย จ. ร้อยเอ็ด
ผศ. ดร. ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ ผศ. ดร. ชนิตพร ตุ้มปี่สุวรรณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พร้ อ มด้ ว ย ดร. เบญจวรรณ นาจาก น.ส. กานต์ ช นก ดี พ รหม น.ส. นริ ศ า แบบอย่ า ง
น.ส. จิรพัชร สมจิตร น.ส. ผกาภรณ์ นิสังกาศ กาลังช่วยกันล้างทาความสะอาด จัดเรียง วัดขนาด ติดหมายเลข
วาดภาพต าหนิ รู ป พรรณสั ณฐานฟอสซิ ล หอย อายุ ๓๐ ล้ านปี หรื อชาวบ้า นเรี ยกว่ า “คตหอย” เป็ นของ
ศักดิ์สิทธิ์ในตัว ทั้งอยู่ยงคงกระพัน และเมตตามหานิยม ตามความเชื่อโบราณของชาวอีสาน ซึ่งวางเรียงรายกัน
เป็นจานวนมากอยู่บนศาลาการเปรียญ
ผศ. ดร. ศักดิ์บวร กล่าวว่า ฟอสซิลหอยเหล่านี้มีแหล่งกาเนิดเมื่อประมาณ ๑๓๐ ล้านปีที่ผ่านมา ที่พบอยู่
ขณะนี้มีหอยอยู่จานวน ๖ สายพันธุ์ รูปร่างแต่ละชนิดลักษณะไม่เหมือนกัน บางตัวพบจานวนครึ่ง ฝาซ้าย - ขวา
ลักษณะเป็นหิน คล้ายๆ หอยแครง หอยขม บางตัวก็เป็นหอยสังข์น้อยใหญ่ไม่เท่ากัน และจะพบมากในบริเวณที่
เป็นภูเขาเตี้ยๆ ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งบริเวณภูกุ้มข้าวพบซากหอยหลายชนิดมากกว่าทุกที่ที่พบมา รวบรวม
ข้อมูลเสร็จแล้ว จะได้นาไปเก็บไว้ในตู้เก็บที่ปลอดภัยเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าเล่าสืบต่อกัน
รายงานข่าวแจ้งว่า จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ของชาวอีสาน บอกว่า คต หรือทนสิทธิ์ วัตถุใดๆ ที่
มีดีในตัว เอง โดยไม่ต้องทาการปลุกเสก เกิดขึ้น ตามธรรมชาติ คต คือ หิ นที่เกิด จากพืช หรือสัตว์ เป็น ของ
ทนสิ ทธิ์ ประเภทกายสิ ทธิ์ในตัว เอง บางอย่ างมีเทพสถิตย์รักษา บางอย่างก็ไม่มีเทพสถิตย์รักษา เป็นของ
อาถรรพณ์ มีฤทธิ์รองจากเหล็กไหล แต่กลับมีอิทธิคุณบางอย่างที่ดีกว่าชนิดที่หลายๆ คนไม่คาดคิด มีความวิเศษ
ในตัวเอง
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1860059)
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๓/๗

ตังข้อหา ๒ ลูกจ้างเฝ้าไร่ ใช้รัวไฟฟ้าแรงสูงช็อตช้างป่ากุยดับ

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่เจ้าหน้าที่พบซากช้างป่าเพศผู้ อายุประมาณ ๔๐ ปี
น้าหนักประมาณ ๕ - ๖ ตัน นอนเสียชีวิตอยู่ริมห้วยไร่มะม่วง หมู่ที่ ๕ บ้านกระทุ่น ต. เขาจ้าว อ. ปราณบุรี
ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรีประมาณ ๑ กิโลเมตร เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยตรวจพบที่งวง
มีรอยไหม้พันติดอยู่กับลวดเหล็ก และที่ศีรษะช้างนอนทับติดอยู่กับสายไฟ สแกนตามลาตัวไม่พบโลหะใดๆ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วราว ๒๔ ชั่วโมง ห่างไปราว ๒๐๐ เมตร พบเครื่องปั่นไฟยี่ห้อ ยันม่าร์ ๑ เครื่อง ในโรง
สั งกะสี จึ งยึ ดไว้เป็ น หลั กฐาน สาเหตุเบื้ องต้น คาดว่าช้างถูกกระแสไฟฟ้า ช็อตเสี ยชีวิต ต่อมา พ.ต.ท. สนั่น
ศิริมงคล รอง ผกก. สอบสวน สภ. ปราณบุรี เปิดเผยว่า จากการสอบปากคา 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 ลูกจ้างดูแลไร่ มะม่วงและเครื่องปั่นไฟ ให้การว่า ก่อนหน้านั้นตั้งเครื่อง
ปั่นไฟและใช้เส้นลวดปล่อยกระแสไฟโยงรอบไร่เพื่อกันสัตว์เข้ามาทาลายพืชผล ปกติเครื่องปั่นไฟจะมีเบรกเกอร์
คอยตัดกระแสไฟเมื่อมีไฟช็อต ซึ่งวันเกิดเหตุได้ติดเครื่องปั่นไฟไว้ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น. จนถึง ๖ โมงเช้า จึงจะ
มาดับเครื่อง พบว่าเครื่องยังติดอยู่ เบรกเกอร์ไม่ตัด และคาดไม่ถึงว่าไฟฟ้า จะช็อตถูกช้างป่าเสียชีวิต เบื้องต้น ได้
ตั้งข้อหาทั้งคู่ กระทาผิดพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดล่า
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (ช้าง) รวมทั้งผ่าฝืนตามประกาศคาสั่ง จังหวัด ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
ห้ามใช้เครื่องปั่นไฟแรงสูงล้อมรั้วเพื่อป้องกันสัตว์ ป่า สาหรับซากช้าง ภายหลังทีมสัตวแพทย์ทาการผ่า พิสูจน์
เพื่อเก็บเนื้อเยื่อบางส่วนส่งตรวจในห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมหิดล และได้ นิมนต์พระสงฆ์มาสวดบังสุกุล
อุทิศส่วนกุศลให้ช้าง และดาเนินการฝังกลบในพื้นทีต่ ่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/160103)
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๔/๗

พายุฝนถล่ม อ. ลาทะเมนชัย โคราช พัง ๑๐๐ หลัง

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลหนองบัววง
ต. ขุย อ. ลาทะเมนชัย จ. นครราชสีมา ต้องเร่ งนาเลื่ อยยนต์ทาการตัดกิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่ภ ายในโรงเรียน
บ้านลาทะเมนชัย ที่ได้ล้มทับบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหาย หลังจากเกิดลมพายุพัด กระโชกอย่างรุนแรง
และมีฝนตกลงมาอย่างหนัก โดยหลังเกิดเหตุ นางรัตน์ดาพรณ์ โคตจันทึก นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัววง
พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สารวจความเสียหายจากเหตุพายุในครั้งนี้ พบว่า มีบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ยุ้งฉาก
และคอกสั ตว์ เลี้ ยงได้รั บความเสี ยหายประมาณ ๗๐ หลั งคาเรือ น นอกจากนี้ ยัง มีต้นไม้ข นาดใหญ่ ล้ มทั บ
บ้านเรือนของชาวบ้าน และล้มกีดขวางการจราจร จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตัดต้นไม้ เพื่อให้ชาวบ้านสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และนอกจากนี้ในพื้นที่ตาบลใกล้เคียงยังได้รับรายงานความเสียหายเป็นสิ่งปลูกสร้าง
อีกเป็นจานวนกว่า ๕๐ หลังคาเรือน และอยู่ในระหว่างการสารวจของเจ้าหน้าที่ เพื่อรายงานความเสียหาย
ไปยังส่วนจังหวัด สาหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป พร้อมทั้งฝากเตือนประชาชน
ให้ ดูแลสิ่งปลูกสร้างให้ มั่นคงแข็งแรง เพราะถึงแม้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว ก็ ตาม แต่ ยังคงมีลมพายุพัดอย่างรุนแรง
ซึง่ อาจจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_691047)
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๕/๗

สุดทน! วอนรัฐแก้ปัญหาขยะจริงจัง หลังมีภาพขยะลอยเกลื่อนบางพลีช่วงนาท่วมขัง

เมื่อวัน ที่ ๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ “Rereef” เผยภาพน้าท่ว มหนักที่
อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ โดยมีน้าท่วมขยะลอยเกลื่อนพื้นที่ และน้าที่ท่วมขังเป็นสีดา ซึ่งหาก
ประชาชนเดินลุยน้าท่วมขังนี้ อาจมีการติดเชื้อโรคได้ โดยมีเนื้อหาโพสต์ว่า “หลังจากฝนถล่มบางพลี
สมุทรปราการ มาตั้งแต่เช้า นอกจากน้าท่วมหนักแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ ขยะมากมายมหาศาลที่ ลอย
มากับ น้า ประเทศไทยอาจแก้ปัญหาการระบาดโรคโควิด -19 ได้ดี แต่ตอนนี้เริ่มปรากฏชัดแล้วว่า
ปัญหาขยะกลับมาเป็นวิกฤตที่รุนแรงขึ้นอีกครั้ง แน่นอนว่า ขยะและน้าเสียส่วนใหญ่เหล่านี้ ก็จะไหล
ลงสู่ทะเล กลายเป็นมลภาวะทางทะเลต่อไป หวังว่า Roadmap ในการแก้ปัญหาขยะพลาสติกต่างๆ
ของประเทศจะไม่ถูกทาให้ล่ าช้าออกไป เพราะดูส ถานการณ์ตอนนี้ New Normal ที่ป้องกัน
การติดเชื้อ และพฤติกรรมการกลั บมาใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งจานวนมหาศาล กาลัง กลายเป็น
การซ้าเติมปัญหาขยะพลาสติกทีเ่ ดิมก็วกิ ฤตอยูแ่ ล้ว”
ทั้งนี้ ชาวเน็ ต ต่า งเข้ ามาคอมเมนต์มากมาย และเห็ นด้ ว ยกับ เรื่อ งปั ญหาขยะว่ าเป็ น วิ กฤต
ทีค่ นไทยควรให้ความใส่ใจ เนื่องจากสาคัญพอๆ กับการแก้ปัญหาโควิด-19 เพราะที่ผ่านมา ระบบการ
จัดการขยะของประเทศไทยล้มเหลวมาก ทาให้เวลาที่ฝนตกหนัก มักเป็นต้นตอของน้าท่วม มีสาเหตุ
จากขยะไปอุดตันตามท่อระบายน้าไปด้วยส่วนหนึ่ง และมักพบขยะลอยเกลื่อนแบบในภาพด้วย โดย
โพสต์นี้มยี อดกดไลค์ ๑,๖๐๐ ครั้ง และแชร์กว่า ๓๐๐ ครั้ง

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000057571)
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หมูป่า ปลาพวง โผล่ตรึม อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนฟื้นเต็มที่ รอไฟเขียวเปิดรับคนเที่ยวหลังโควิดคลีค่ ลาย

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อุทยานแห่งชาติแจ้ ซ้อน เร่งเตรียมพร้อมรอไฟเขียว
เปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวหลังโควิดคลาย เผยปิดมาร่วม ๓ เดือน ระบบนิเวศฟื้นชัด หมูป่า ปลาพวง
ยันผลหมากรากไม้ ดอกไม้ป่า โผล่ให้เห็นเพียบ หลังจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ
จ. ลาปาง มีมาตรการเร่งด่วนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ปิดการ
ท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ. เมืองลาปาง จ. ลาปาง ตั้งแต่ ๒๕ มี. ค. ๖๓ เป็นต้นมา
ขณะนี้สถานการณ์เริ่ม คลี่คลาย และคาดว่าจะสามารถประกาศเปิดอุทยานฯ ได้ในเร็ววันนี้ ทาให้ทาง
อุทยานฯ ได้เร่งปรับปรุงซ่อมแซม ทาความสะอาดจุดให้บริการต่างๆ เตรียมพร้อมเปิดบริการแล้ว
นายเทวัญ จันทร์พรม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
เร่งเตรียมความพร้อมในการเปิดอุทยานฯ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวทันที หากกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ จ. ลาปาง ประกาศปลดล็ อก หลังจากต้องปิดอุทยานฯ ป้องกันโควิด -19
ระบาดมาร่วม ๓ เดือน โดยในห้วงที่ปิดอุทยานฯ นั้น พบว่า ระบบนิเวศภายในอุทยานกลับคืนมาอย่าง
เห็นได้ชัด อาทิ ต้นไม้ ไม้ ดอกตามธรรมชาติกลับมาสวยงาม สั ตว์ ป่า โดยเฉพาะหมูป่าออกมาหากิน
ตามธรรมชาติ ใ กล้ ที่ ท าการอุ ท ยานฯ และธารน้ าตกมี ฝู ง ปลาพวงออกมาหากิ น เป็ น จ านวนมาก
ขณะเดียวกัน ทางอุทยานฯ ได้พัฒนาหลายส่วน เช่น ซ่อมแซมทางเดินบ่อน้าพุร้อน และทางเดินเข้าชม
แหล่งน้าตก ทาการพัฒนาบ่อน้าพุ ร้อน และห้องพักอาบน้าแร่ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนอย่างเต็มที่ “หากกรมอุทยานฯ มีคาสั่งเปิดบริการให้คนเข้ามาท่องเที่ยวได้ ทางอุทยานฯ ก็ได้
เตรี ยมมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้น ทั้งคัดกรองนักท่องเที่ยว วัด อุณหภูมิ ตั้ง จุดล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม และตามจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในอุทยานฯ และลดจานวน
คนเข้าอุทยานฯ จากปกติวันละ ๑,๐๐๐ คน อาจจะเหลือเพียงวันละ ๔๐๐ - ๕๐๐ คน เป็นต้น”
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/local/detail/9630000057534)
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