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๑/๕

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

ศรีสะเกษ : นาทีช่วยชีวิต “เลียงผา” ติดบ่วงนายพราน
(ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์)
ฉะเชิงเทรา : กรมควบคุมมลพิษรุดกรวดนาผุด บ่อลักลอบทิงของเสียอุตสาหกรรม พบค่ากรดรุนแรง
(ข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)

สมุทรสาคร : ชาวบ้านแพ้วตะลึง! พบโครงกระดูกวาฬขนาดใหญ่ไม่ทราบ
สายพันธุ์ (ข้อมูล : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - นาเสีย ๑ รายการ
มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
ลกระทบต่ออสิสิ่งแวดล้
่งแวดล้ออมม๒๒ รายการ
เรืเรื่อ่องทีงที่ม่มีผีผลกระทบต่
กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ - ที่ดินทากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม
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ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๒ ข่าว

๒/๕

กรมควบคุมมลพิษรุดกรวดนาผุด บ่อลักลอบทิงของเสียอุตสาหกรรม พบค่ากรดรุนแรง

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
เปิดเผยว่า สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (สสภ. ๑๓) ชลบุรี ร่วมกับสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และเครือข่ายภาคประชาชนอาเภอพนมสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจวัด
คุณภาพน้าเบื้องต้น กรณีร้องเรียนพบน้าต้องสงสัยผุดไหลจากชั้นดินบริเวณบ่อที่เคยมีการลักลอบทิ้ง
ของเสียอุตสาหกรรม ที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้าลุ่มน้าโจนแห่งที่ ๑๖ ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม
จ. ฉะเชิงเทรา
นายอรรถพล กล่าวว่า จากการตรวจสอบน้าในบ่อดังกล่าว พบจุดที่มีน้าไหลซึมออกมาจริง น้ามี
สีเขียว จากการตรวจสอบวัดภาคสนาม พบค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ที่ ๒.๘๑ (มีความเป็นกรด
รุนแรง) ค่าการนาไฟฟ้า ๑๘,๖๑๐ ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร และมีกลิ่นเหม็นฉุน (กลิ่นกรด) ซึ่งคณะ
เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเป็นน้าเสียเก่าที่ซึมอยู่ใต้ดิน หรือน้าเสียใหม่ที่ไหลมาจาก
ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ด้วยข้อจากัดของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถขุดได้ และชั้นดินมีความแข็ง ซึ่งในสัปดาห์
หน้า กรมชลประทานฯ จะเร่งหาอุปกรณ์ขุดเจาะบ่อสังเกตการณ์ลึก ๕ - ๖ เมตร ตลอดแนวถนนด้าน
เหนือบ่อ (ฝั่งที่อยู่ใกล้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) ซึ่งมีพื้นที่สูงกว่าระดับน้าในบ่อดินปนเปื้อน และในอ่าง
เก็บน้าโจนแห่งที่ ๑๖ เพื่อตรวจพิสูจน์ทิศทางการไหลของน้าต้องสงสัย เพื่อหาต้นตอที่ชัดเจน และทาง
สสภ. ๑๓ จะตรวจวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ าในบ่ อ สั ง เกตการณ์ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาสื บ หา
ข้อเท็จจริงต่อไป และจะติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
(https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/906650)
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๓/๕

นาทีช่วยชีวิต “เลียงผา” ติดบ่วงนายพราน

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ ชุด Smart Patrol ขสป. พนมดงรัก
ออกตรวจลาดตระเวนภัยคุกคาม ภายใต้การสั่งการของ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ. ๙
ได้ลงพื้นที่ จนกระทั่งถึงบริเวณป่า พนมปรอปร๊ อก ท้องที่ ต. บักดอง อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ
พบเลียงผายืน อยู่ในพุ่มไม้ เมื่อเจ้าหน้าที่เดินเข้าใกล้มากขึ้น เลียงผากลับไม่วิ่งหนี จึงแปลกใจ
เดิ น เข้ า ใกล้ อี ก ท าให้ ท ราบว่ า เลี ย งผาก าลั ง ติ ด กั บ ดั ก บ่ ว งสลิ ง ที่ ข าด้ า นขวา เจ้ า หน้ า ที่ จึ ง เข้ า
ช่วยเหลือ ตัดลวดสลิงออกจากขาสัตว์ ซึ่งสัตว์ไม่มีอาการอ่อนล้าแต่อย่างใด และสามารถกลับเข้า
ไปในถิ่นอาศัยได้ คาดว่าเลียงผาพึ่งจะติดบ่วงล่าสัตว์ และผู้ล่าสัตว์ที่มาติด บ่วงยังไม่ถึงเวลาขี้นมา
ตรวจสอบบ่วงของตน และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณใกล้เคียงพบบ่วงดักสัตว์
อีกจานวนหนึ่ง จึงได้เก็บกู้บ่วงทั้งหมด
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า แม้พื้นที่ป่าแถบเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นแนวชายแดนไทย - กัมพูชา
นอกจากจะต้อ งเสี่ ย งภั ยจากกับ ผู้ ล่ าที่ ลั ก ลอบเข้ ามาล่ าสั ตว์ ป่า และตั ดไม้แ ล้ว ยั งต้ องเสี่ ยงกั บ
กับระเบิดตามแนวชายแดนอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกนายยังคงทางานหนัก
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่ เพื่อระบบนิเวศที่สมบูรณ์ต่อไป

ที่มา : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์
(https://www.tnnthailand.com/content/61316)
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๔/๕

ชาวบ้านแพ้วตะลึง! พบโครงกระดูกวาฬขนาดใหญ่ไม่ทราบสายพันธุ์

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “ThaiWhales” โพสต์ภาพโครงกระดูกวาฬ
ขนาดใหญ่ ไ ม่ ท ราบสายพั น ธุ์ โดยโครงกระดู ก ที่ พ บลึ ก จากผิ ว ดิ น กว่ า ๖ เมตร ในพื้ น ที่ ต. อ าแพง
อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร โดยทางเพจระบุว่า เมื่อบ่ายวันที่ ๖ พ.ย. เราได้รับแจ้งว่าพบโครงกระดูกวาฬ
ที่ อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร จึงรีบแจ้งไปที่ทีมสัตว์ทะเลหายาก หลังจากทราบเรื่องเจ้าหน้าที่ก็รีบลงพื้นที่
ทันที โครงกระดูกวาฬที่พบลึกจากผิวดินกว่า ๖ เมตร เป็นวาฬขนาดใหญ่ยังไม่ทราบสายพันธุ์ พบส่วน
กระดูกสันหลัง (Vertebrate) ๕ ชิ้น ที่มีขนาดใหญ่ ดูจะใหญ่กว่าซากวาฬบรูด้าที่เคยพบมา จากการสังเกต
พื้นที่ใกล้กับแม่น้าท่าจีน ที่พบมีลักษณะเป็น กระซ้า มีซากเปลือกหอยเล็กๆ ทับถม ทาให้อาจสันนิษฐานได้
ว่าพื้นที่นี้เคยเป็นทะเลมาก่อน นัก วิจัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกาลัง หาวิธีในการเก็บกู้โครง
กระดูกที่เหมาะสมที่สุด รวมทั้งหาอายุของพื้นที่ และตรวจหาค่าอายุกระดูกด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
โครงกระดูกวาฬที่เก่าแก่ที่สุดในไทยที่เคยพบ คือ โครงกระดูกวาฬฟิน (Fin whale) ที่หมู่บ้าน
วิจิตราธานี ถนนบางนา - ตราด ที่ค้นพบเมื่อสร้างหมู่บ้าน โครงกระดูกนั้นบางชิ้นเป็น Fossil (กลายเป็น
หิ น ) แล้ ว แอบคิ ด ว่ า ซากโครงกระดู ก วาฬตั ว นี้ ก็ น่ า จะเก่ า มาก ซึ่ ง น่ า จะเป็ น หลั ก ฐาน ส าคั ญ
ทางประวัติศาสตร์ ทั้ง เรื่องวาฬ และเรื่องโบราณคดีและธรณีวิทยา ที่ควรศึกษาค้นคว้าและทาให้เราได้
เรียนรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของวาฬไทยมากขึ้น

ที่มา : ทีเอ็นเอ็นออนไลน์
(https://www.tnnthailand.com/content/61358)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๕/๕

