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สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

บุรีรัมย์ : นาเขื่อนลานางรองผลิตประปา สีเขียวปี๋กลิ่นเหม็น ชาวบ้านอาบแล้วคันไม่กล้าใช้
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)
สมุทรสาคร : ร้อง “นายอาเภอมหาชัย” โรงงานกระดาษปล่อยบ่อพัก
นาทิงชารุด รั่วไหลลงคลองสี่วาพาสวัสดิ์เน่า (ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

สัญลักษณ์
เพชรบุรี : ช้างป่าแก่งกระจาน พาสมาชิกแรกเกิด ๓ ตัว
มากินนาสระเขาหุบเต่า (ข้อมูล : ข่าวไทยพีบีเอส)
สุราษฎร์ธานี : คนร้ายลักลอบตัดไม้เทียนทะเลไปขายต่อเนือ่ ง กรมป่าไม้
จ่อกาหนดเป็นไม้หวงห้าม (ข้อมูล : มติชนออนไลน์)

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - นาเสีย ๑ รายการ
มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม๑๒รายการ
รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่
กฎหมายสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ
ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินทากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๓ ข่าว
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ช้างป่าแก่งกระจาน พาสมาชิกแรกเกิด ๓ ตัว มากินนาสระเขาหุบเต่า

เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ มิ . ย. ๖๓ ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า นายมานะ เพิ่ ม พู น หั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
แก่งกระจาน เปิดเผยว่า การดูแลควบคุมปัญหาช้างป่า ดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางสายพุ ไทรไทรเอน ต. ห้วยสัตว์ใหญ่ อ. หัวหิน ร่วมกับทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึก ดูแลความปลอดภัยช้างและ
คนในบริเวณพื้น ที่ล่อแหลม เสี่ย งต่อการเกิดปัญหาช้างป่าเดินข้ามถนน ในช่ว งเวลาที่ นักท่องเที่ยว
และชุมชนในพื้น ที่สั ญจรไปมาตามเส้น ทางหลั ก เมื่อวานนี้ เจ้าหน้ าที่ อุทยานแห่ งชาติแก่ง กระจาน
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี พบโขลงช้างเดิน ข้ามถนน มากินน้าที่สระน้าหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติที่ กจ. ๗ (เขาหุบเต่า) จานวน ๑๙ ตัว เป็นช้างใหญ่ ๘ ตัว ช้างรุ่นมีงา ๑ ตัว ช้างรุ่น
ไม่มีงา ๔ ตัว ช้างเด็ก ๓ ตัว และช้างแรกเกิด ๓ ตัว ห่างกันหนึ่งชั่วโมง เจ้าหน้าที่ได้พบช้างใหญ่มีงาคู่
ไม่สมบูรณ์ด้านขวามีงา ชื่อบุญช่วย ๑ ตัว อยู่ขอบไหล่ทางบนถนน เจ้าหน้านี้จึง ผลักดัน และเฝ้าระวัง
สถานการณ์ และขณะที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ. ๑๖ (ห้วยป่าแดง) หน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่ ง ชาติที่ กจ. ๑๔ (ห้ ว ยสั ตว์ ใหญ่ ) ทหารชุ ดเฉพาะกิ จทั พพระยาเสื อ และกู้ชี พ องค์ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลป่าเด็ง ที่ดูแลควบคุมปัญหาช้างป่าไม่ให้เข้ามาหากินในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ต. ป่าเด็ง ได้พบช้างป่า
เดินผ่านกล้องดักถ่าย NCAPS ออกมาอยู่ตามถนนแนวรั้ว บริเวณแนวรั้วก่อนถึงกระหร่างสาม สามารถ
บันทึกภาพได้จานวน ๒ ตัว เป็นช้างงา เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระยะทางไปกลับ ๑๒ กิโลเมตร

ที่มา : ข่าวไทยพีบเี อส
(https://news.thaipbs.or.th/content/293830)
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คนร้ายลักลอบตัดไม้เทียนทะเลไปขายต่อเนื่อง กรมป่าไม้จ่อกาหนดเป็นไม้หวงห้าม

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการป้องกัน
และปราบปรามการตัดไม้ ทาลายป่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และพิจารณากาหนดไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้าม
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไม้ที่มีความนิยมของนักสะสมต้นไม้ และมีราคาในท้องตลาดค่อนข้างสูง จึงมีการ
ลักลอบตัดไม้เทียนทะเลในธรรมชาติไปขายตามท้องตลาดเป็นจานวนมาก ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าเตรียม
เสนอไม้เทียนทะเล ซึ่งเป็นไม้ที่หายาก สวยงาม เติบโตช้าทาให้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และยังเป็นที่ต้องการจาก
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขึ้น ทะเบี ย นให้ เป็ น ไม้ห วงห้ า ม และเสนอให้ อยู่ในอนุสั ญญาว่าด้ว ยการค้ า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส) ขณะที่พื้นที่เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
ร.อ. อดุลย์ พรหมบุตร หัวหน้าชุดปราบปรามกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ภาค ๔ พื้นที่เกาะสมุย ร่วมกับผู้นาชุมชนตาบลหน้าเมือง เข้าสารวจการตัดไม้เทียนทะเลบริเวณชายหาด
แหลมสอ หมู่ที่ ๕ ต. หน้าเมือง หลังจากมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสมาว่า เมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมามีกลุ่มคน
ประมาณ ๖ คน นาเรื อหางยาว ๓ ลา มาจอดบริเวณชายหาดที่มีต้นเทียนทะเล และคาดว่าจะเป็นกลุ่ ม
คนร้ายเข้ามาลักลอบตัดไม้เทียนทะเลขายต่อให้กับกลุ่มบอนไซ จากการสารวจบริเวณชายหาดที่มีลักษณะ
เป็นก้อนหิน ซากปะการรังที่ตายแล้ว มีต้นเทียนทะเลขนาดใหญ่หลายต้น อายุไม่ต่ากว่า ๑๐๐ ปี แต่ว่ามี
ร่องรอยการถูกเลื่อยตัดกิ่ง ลาต้น ไปแล้วหลายต้น มีทั้งรอยตัดใหม่และเก่า บางต้นถูกตัดจนตาย คาดว่า
จะเป็ น ฝี มื อของคนร้ ายที่ม าลั กลอบตั ดไม้เ ทีย นทะเล ที่อ าศั ยในช่ ว งเวลากลางคื นเข้ามาตั ด และขนไม้
เทียนทะเลไปขายให้กับกลุ่มบอนไซ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้จัดกาลังร่วมกับกลุ่มชาวบ้าน เฝ้าระวังผู้ที่มา
ลั ก ลอบตั ด ไม้ เ ที ย นทะเลในพื้ น ที่ ช ายหาดแหลมสอ และบริ เ วณพื้ น ที่ ร อบเกาะสมุ ย ผู้ ที่ ลั ก ลอบตั ด ไม้
เทียนทะเลจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มาตรา ๕๔ “ฐาน บุกรุก แผ้วถาง หรือกระทาการ
ใดๆ อันเป็นการทาลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองทาประโยชน์ เพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่”
ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/region/news_2236835)
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นาเขื่อนลานางรองผลิตประปา สีเขียวปี๋กลิ่นเหม็น ชาวบ้านอาบแล้วคันไม่กล้าใช้

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดปรากฏการณ์น้าในเขื่อนลานางรอง อ. โนนดินแดง
จ. บุรีรัมย์ แหล่งน้าดิบที่ใช้ผลิตประปาหล่อเลี้ยงประชาชน สถานที่ราชการ ร้านอาหาร สถานประกอบการ
ต่างๆ ในตัว อ. โนนดินแดง ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด กลายเป็น
สีเขียวและมีกลิ่นเหม็นโดยไม่ทราบสาเหตุ ทาให้ชาวบ้านไม่กล้านาน้าประปาที่กลายเป็นสีเขียวไปประกอบ
อาหาร ช่ ว งนี้ ต้อ งซื้อ น้ าจากพ่อ ค้ ารถเร่ มาประกอบอาหารแทน ขณะที่ บางคนอาบน้าแล้ ว เกิ ด ผื่ น คั น
ตามตัว จากกรณีดังกล่าว ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ว่าน้าที่กลายเป็นสีเขียวเกิดจาก
สาเหตุอะไร พร้อมเร่งหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้น้าประปาที่สะอาดได้ตามปกติโดยเร็ว
นางเรณู วงที แม่ค้าที่เขื่อนลานางรอง บอกว่า เมื่อเช้าเข้า ห้องน้าเห็น น้าประปาเป็นสี เขียว และ
มีกลิ่นเหม็น ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร พอลูกค้าเดินลงมาเล่นน้าที่เขื่อนก็บอกว่าน้าในเขื่อนมีสี เขียว
ซึ่งลูกค้าบางคนก็ลงเล่น แต่บางคนก็ไม่กล้าเล่นเพราะกลัวจะเป็นอันตราย ส่วนที่ร้านก็ไม่กล้านาน้าไปใช้
ประกอบอาหาร ต้องซื้อน้ามาประกอบอาหารแทน ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นน้าเป็นสีเขียวแบบนี้ ก็อยากให้
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและแก้ไข เพราะนอกจากจะใช้น้าประกอบอาหารแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย
ขณะทีน่ างเนรัญชรา เตชะวันโด และนางอรุณ ชูรัตน์ ชาวบ้านโนนดินแดง ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เห็น
น้ากลายเป็นสีเขียว และมีกลิ่นเหม็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร บางคนอาบแล้วก็มี
อาการแพ้เป็นผื่นคันตามตัว จนไม่กล้าเอาไปแปรงฟัน เพราะไม่รู้จะอันตรายหรือไม่ ก็อยากให้ หน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ และแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วย เพราะจาเป็นต้องใช้น้าประปา

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/500612)
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ร้อง “นายอาเภอมหาชัย” โรงงานกระดาษปล่อยบ่อพักนาทิงชารุด รั่วไหลลงคลองสีว่ าพาสวัสดิ์เน่า

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในเขตเทศบาลตาบลบางปลา และผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๑ ต. บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร นาโดยนายวุฒิ พงษ์ สุภัควนิช นายอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตาบลบางปลา พร้อมด้วยตัวแทนสานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ได้ลงพื้นที่เพื่อออกไปตรวจสอบสภาพบ่อน้าเสียของโรงงานผลิตกระดาษแห่ง หนึ่ง ต. บ้านเกาะ
หลังจากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่ว่า มีการแอบปล่อยน้าทิ้งจากโรงงานลักษณะรั่วไหล
ระบายออกไปลงคลองสาธารณะ ทั้ ง นี้ หลั ง เข้ า ตรวจสอบเพื่ อ ส ารวจปั ญ หาของการปล่ อ ยทิ้ ง น้ า
ของโรงงานผลิต กระดาษดังกล่าว บริเวณโดยรอบโรงงาน ปรากฏว่า มีคันกั้นน้าที่ รอบๆ บ่อ กักน้า
ของโซนโรงงานผลิตกระดาษ มีการพังทลายของดิน และน้าในบ่อล้นทะลักออกไปยังที่สาธารณะ ก่อน
ไหลลงสู่คลองสี่วาพาสวัส ดิ์ นอกจากนี้ บริเวณรอบโรงงานแห่ งนี้ เจ้าหน้ าที่ยังพบการกองสิ่ง ปฏิกูล
และกองเศษเยื่อกระดาษจากกระบวนการผลิตทิ้งเกลื่อน “ด้วยเหตุนี้ จึงได้ประสานให้ทางอุตสาหกรรม
จังหวัด และเทศบาลตาบลบางปลา ออกคาสั่งดาเนินคดีตามกฎหมาย กรณีปล่อยให้น้าเอ่อล้นออกนอก
โรงงาน ที่ ถื อ ว่ า เป็ น การ by-pass น้ า รวมทั้ ง เก็ บ น้ าตั ว อย่ า งไปตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า พร้ อ มสั่ ง
ดาเนินการกับกองสิ่งปฏิกูล กองเศษเยื่อกระดาษจากกระบวนการผลิต บนพื้นที่ซึ่งไม่มีหลังคาปกคลุม
และให้ปรับปรุงซ่อมคันดินให้มีความแข็งแรงมั่นคง ต้องให้แล้วเสร็จในเวลา ๓๐ วัน สาหรับเรื่องปัญหา
ของด้านประตูน้าที่พบว่า มีการชารุดจนทาให้มีน้าทิ้งรั่วไหลออกไปลงคลองสี่วาพาสวัสดิ์ โดยเจ้าหน้าที่
สั่งให้จัดการให้ดี หรือซ่อมแก้ไขปรับปรุงให้เสร็จภายใน ๗ วัน จากนั้นก็ให้ปิดตายอย่างถาวรต่อไป”
นายวุฒิพงษ์ นายอาเภอเมืองสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จากตรวจพบคือ คันกั้นน้าบริเวณรอบบ่อ
เก็บน้าของโรงงานมีการพังทลาย เนื่องจากน้าในบ่อล้นออกมา และหลุดออกมาลงคลองสี่วาพาสวัสดิ์
และรอบๆ โรงงานมีการวางกองสิ่งปฏิกูล กองเศษเยื่อกระดาษจากกระบวนการผลิต โดยมีอุตสาหกรรม
จั ง หวั ด และเทศบาลต าบลบางปลา ฐานะผู้ ก ากั บ เฝ้ า ดู แ ล และให้ ร ายงานทางจั ง หวั ด ทราบ
ความคืบหน้าต่อไป
(มีต่อ)
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ร้อง “นายอาเภอมหาชัย” โรงงานกระดาษปล่อยบ่อพักนาทิงชารุด รั่วไหลลงคลองสีว่ าพาสวัสดิ์เน่า
(ต่อ)
“ส่ ว นคดี ต ามกฎหมาย (๑) ถู ก ด าเนิ น คดี ก รณี น้ าเอ่ อ ล้ น ออกนอกโรงงาน ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การ
by-pass น้า และให้เก็บน้าตัวอย่างไปตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้ง ด้วย (๒) ให้จัดการกับกองสิ่ง ปฏิกูล
กองเศษเยื่อกระดาษจากกระบวนการผลิต ไปอยู่บนพื้นที่มีหลังคาปกคลุมบนกองบนซีเมนต์ (๓) สั่ง
ปรับปรุงคันดินให้ดี มีคุณภาพแข็งแรง ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน (๔) ให้ดาเนินการนาวัสดุมาปิดกั้น
ชั่วคราวตรงรอยประตูน้าที่มีการรั่วไหลออก ภายใน ๗ วัน และทาอย่างมาตรฐานถาวร ซึ่งทั้งหมด
ต้องรายงานผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยทางสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมีหน้าที่
กากับดูแลต่อไป”

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/164328)
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