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รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๖

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๑   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๒  รายการ 

ฉะเชิงเทรา : มอดไม้แสบลอบตัด “พะยูง ประดู”่ สร้างบ้านตบตารอขาย
(ข้อมูล : เดลินิวส์ออนไลน์)

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ๑  รายการ

พิษณุโลก : สวยงามหาชมยาก! “ด้วงกว่าง ๕ เขา” อัศวินนักสู้ที่ภูหินร่องกล้า
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

นครราชสีมา : ปริมาณน้ าล าจักราชเพ่ิมสูงขึ้นหลังฝนตกหนัก
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์)
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มอดไม้แสบลอบตัด “พะยูง ประดู่” สร้างบ้านตบตารอขาย

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ. สุระ โสรักนิษฐ์ รอง ผบ.ร้อย.ทพ. ๑๓๐๖
อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา รับแจ้งว่า มีกลุ่มมอดไม้เข้าไปลักลอบตัดไม้พะยูง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน น้ามาปลูกบ้านหวังตบตาเจ้าหน้าที่ก่อนขายต่อแบบยกหลัง จึงสนธิก้าลังร่วมกับ
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าตะเกียบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ปลัดอ้าเภอ
ฝ่ายความมั่นคง และต้ารวจ น้าก้าลังเข้าตรวจสอบ จากการตรวจสอบมาถึงบริเวณเนินดินกลางทุ่งนา 
หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา พบมีกลุ่มคนก้าลังช่วยกันปลูก
บ้าน ๒ หลัง จึงแสดงตัวเข้าจับกุม แต่เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ ต่างพากันวิ่งหลบหนี เจ้าหน้าที่สามารถ
ไล่ตามจับไว้ได้ ๓ คน เป็นชาวบ้านในละแวกดังกล่าว และจากการตรวจสอบพบว่า โครงสร้าง วงกบ 
บานประตู ของบ้านทั้ง ๒ หลัง เป็นไม้ต้องห้าม อาทิ ไม้พะยูง ไม้ประดู่ มาใช้ก่อสร้าง และบริเวณ
ร่องน้้าใกล้เคียงยังพบไม้พะยูงและไมป้ระดู่แปรรูปอีกจ้านวนมากซุกซ่อนอยู่ รวมถึงอุปกรณ์เลื่อยยนต์
ไฟฟ้า อุปกรณ์เสพยาไอซ์ จึงยึดไว้เป็นของกลาง สอบสวนกลุ่มผู้ต้องหาให้การปฎิเสธว่าไม่ใช่เจ้าของ 
และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ้านทั้ง ๒ หลัง แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อค้าให้การ จึงบันทึกการจับกุม
ก่อนน้าตัวผู้ต้องหาทั้ง ๓ คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา สอบสวนขยายผล
จับกุมนายทุนด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนของกลางน้าไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันและพัฒนา
ป่าไม้ท่าตะเกียบ เพ่ือด้าเนินการตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://www.dailynews.co.th/regional/795185)
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สวยงามหาชมยาก! “ด้วงกว่าง ๕ เขา” อัศวินนักสู้ที่ภูหินร่องกล้า

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด้าริ
ภูหินร่องกล้า จ. พิษณุโลก เด็กๆ ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจะมานั่งล้อมวงกัน เพ่ือดูด้วงกว่าง หรือแมง
กว่าง ๕ เขา ที่ช่วงนี้ บนพ้ืนที่สูงอย่างภูหินร่องกล้าเป็นฤดูแห่งแมงกว่าง ในทุกค่้าคืนที่ฟ้ามืดสนิท 
หากมีแสงไฟ แมงกว่างเหล่านี้จะบินมาเกาะอยู่ทั่วไปบนพ้ืนที่ หรือแม้แต่ยามที่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง
เข้าป่าไปหาของป่า ก็จะพบได้บ่อย และมักเก็บกลับมาฝากลูกหลาน เพราะสมัยนี้เริ่มหายาก
หากพบด้วงกว่าง หรือแมงกว่าง ๕ เขาที่ไหน แสดงว่าในพ้ืนที่นั้นเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ปลอดจากสารเคมนีั่นเอง

ลุงจื้อ แซ่ลี ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ได้บอกว่า ด้วงกว่าง ๕ เขา เพศผู้จะตัวใหญ่ มีความยาวตั้งแต่
เขาและตัวประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีสีน้้าตาลอ่อนๆ ตั้งแต่เดือน ก.ย. เป็นต้นมา ตนจับได้ประมาณ 
๑๐ ตัว แต่จะจับมาเฉพาะตัวผู้ ส่วนตัวเมียก็จะปล่อยไป เพราะตัวเมียไม่มีเขา ไม่ค่อยสวย ตัวผู้จับมา
ได้ กจ็ะน้ามาเลี้ยง โดยให้กล้วยสุกและอ้อยเป็นอาหาร ปัจจุบันด้วงกว่าง ๕ เขา จะอยู่ตามป่าสมบูรณ์
มีอากาศค่อนข้างเย็น แต่ปัจจุบันเริ่มหายาก เนื่องจากป่าเป็นป่าปลูก ใช้สารเคมีการเกษตรมากขึ้น 
ท้าให้แมลงต่างๆ ไม่เฉพาะด้วงกว่างเท่านั้นที่เริ่มหายาก สัตว์และพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติก็ไม่
แตกต่างกัน แต่ยังคงพบเห็นด้วงกว่างได้บ่อยในโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด้าริภูหิน
ร่องกล้าแห่งนี้ เนื่องจากบนนี้มีอากาศเย็นสภาพป่าสมบูรณ์ ไร้สารเคมี หรือสารก้าจัดศัตรูพืชต่างๆ
ลุงจื้อยังบอกต่ออีกว่า ด้วงกว่างหรือแมงกว่าง ๕ เขา เป็นแมลงปีกแข็ง มี ๖ ขา ตัวผู้มีเขายื่น
ไปข้างหน้าและโค้งเข้า ช่วงปลายเขาแยกเป็นสองแฉก โดยทั่วไปด้วงกว่างมักมีเขาเพียง ๒ - ๓ เขา 
แต่ทีห่ายากที่สุดคือ ๕ เขา เขาท่ีมีอยู่จะใช้เป็นอาวุธประจ้าตัว ชิงความเป็นหนึ่งในการเลือกคู่ อันเป็น
พฤติกรรมตามธรรมชาติหลังด้วงกว่างตัวผู้หาคู่ที่ถูกใจได้แล้ว จะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ๒ - ๔ เดือน ตัวผู้
จะเริ่มตาย ส่วนตัวเมียเริ่มลงพ้ืนดินเพ่ือวางไข่ จากนั้นจึงค่อยๆ ฝังกลบตัวเองและตายในท่ีสุด

(มีต่อ)
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สวยงามหาชมยาก! “ด้วงกว่าง ๕ เขา” อัศวินนักสู้ที่ภูหินร่องกล้า (ต่อ)

วัฏจักรของด้วงกว่าง ช่วงที่ยังเป็นไข่ และวัยอ่อน จะใช้เวลาอยู่ในดิน ๑ - ๒ เดือน จึงเริ่ม
กลายเป็นตัวหนอนหรือตัวด้วงสีขาว ตัวโต มีความยาวประมาณ ๕ - ๖ เซนติเมตร กินเศษใบไม้ผุ
ตอไม้ หรือต้นไม้ผุเป็นอาหาร แล้วจึงเริ่มเข้าสู่การเป็นดักแด้อีก ๑ ปี หลังฝนตกลงมา ท้าให้ดินอ่อน 
ด้วงกว่างที่เจริญเติบโตเต็มที่จะดันดินออกมาสู่โลกภายนอก หาแหล่งอาหารใหม่ อาทิ ยางไม้ ผลไม้ 
ยอดพืชผัก ยอดหน่อไม้ ใบคราม ไม้มะกอก กล้วย และน้้าหวานจากอ้อย เมนูโปรดปรานเป็น พิเศษ
ซ่ึงคนที่เลี้ยงมีความเชื่อ หากเลี้ยงด้วยอ้อยด้วงกว่างจะแข็งแรง ต่อสู้เก่ง และมีความอึด ด้วงกว่างเป็น
แมลงปีกแข็ง มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากแมลงปีกแข็งจ้าพวกอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด คือ ตัวผู้จะมี
ขนาดใหญ่และดูบึกบึน มีปีกที่พัฒนาเป็นเปลือกแข็ง ๑ คู่ หุ้มล้าตัวด้านบนที่นูนอยู่ เหมือนสวม
ชุดเกราะ มีสีด้าคล้้า หรือน้้าตาลเข้ม เงางาม มีอวัยวะบริเวณส่วนหัวที่งอกยาวออกมาคล้าย เขา
อย่างน้อย ๑ คู่ จะอยู่ด้านบนและด้านล่างของส่วนหัว ซึ่งที่พบยากที่สุดคือ ด้วงกว่าง ๕ เขา ขณะที่ตัว
เมียจะมีขนาดเล็กกว่าและไม่มีเขา จะมีให้เห็นในช่วงเดือน ก.ย. - พ.ย.

ที่มา : แนวออนไลน์
(https://www.naewna.com/likesara/518223)
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ปริมาณน้ าล าจักราชเพ่ิมสูงขึ้นหลังฝนตกหนัก

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสะพานข้ามล้าน้้าจักราช บ้านบุ - ดอนประดู่ 
ต. หนองพลวง อ. จักราช จ. นครราชสีมา พบว่า ปริมาณน้้าภายในล้าจักราช เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากในพ้ืนที่ จ. นครราชสีมา มีปริมาณน้้าฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ปริมาณน้้าจึงได้ไหล
มาตามล้าน้้าจักราช ส่งผลดีกับชาวนาในพื้นท่ี อ. จักราช โดยพบว่า ปริมาณน้้าที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น 
ปริมาณน้้าได้ไหลผ่านฝายน้้าล้นใต้สะพาน ท้าให้มีชาวบ้านในพ้ืนที่ออกมาทอดแหจับปลาในจุดที่มีน้้าไหล 
เช่นเดียวกันกับกลุ่มเด็กๆ ในพ้ืนที่ ได้น้ารถจักรยานยนต์ของตนเองออกมาล้างรถ และเล่นน้้าบริเวณ
ฝายน้้าล้นใต้สะพานล้าน้้าจักราชกันเป็นจ้านวนมาก ทั้งนี้ ฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวัน ได้ส่งผลดี
ต่อปริมาณน้้าภายในอ่างเก็บน้้าล้าฉมวก ต. นิคม อ. พิมาย พบว่า ปริมาณน้้าได้เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยหลังจาก
ก่อนหน้านี้ ปริมาณน้้าภายในอ่างเก็บน้้าล้าฉมวกมีปริมาณน้้าเหลือน้อยมาก ฝนที่ตกลงมาได้ช่วยเติมน้้า
ในอ่างเพ่ิมสูงขึ้น และยังส่งผลดีต่อนาข้าวของเกษตรกร ใน อ. พิมาย และจักราช กว่าห้าหมื่นไร่
หลังจากฝนทิ้งช่วงนานหลายสัปดาห์

ที่มา : ไอเอ็นนิวส์
(https://www.innnews.co.th/regional-news/news_771180)


