
๑/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๗

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๔ ข่าว
ข่าวด้านลบ    - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๓ รายการ

พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น  าเสีย ๑ รายการ

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนที่สีเขียว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

ประจวบคีรีขันธ์ : แม่เต่ากระขึ นมาวางไข่ที่ปลายอ่าวเทียน 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

กทม. : ติดบ่อดักน  าเสียจากบ้านแก้น  าเสีย กทม. ลดปัญหาน  าเสียคลองบางเขน
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

กทม. : พบปลิงสกุลใหม่ครั งแรกในประเทศไทย 
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

กทม. : เข้มลาดตระเวนทะเลคุ้มครองสัตว์หายาก
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)



๓/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

แม่เต่ากระขึ นมาวางไข่ที่ปลายอ่าวเทียน 

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่พบแม่เต่ากระข้ึนมาวางไข่จ านวน ๑๗๘ ฟอง
บริเวณระหว่างปลายอ่าวเทียนและอ่าวในหุบของเกาะทะลุ อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์ 
อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) เจ้าหน้าที่วัดขนาดของแม่เต่า
ตัวดังกล่าว กว้าง ๗๙ ซม. ยาว ๗๓ ซม. เจ้าหน้าที่ติดเครื่องติดตามดาวเทียมบนกระดอง พร้อมฝัง
ไมโครชิพ และเคลื่อนย้ายไข่เต่าให้พ้นจากบรเิวณที่น้ าทะเลทว่มถึง ไปยังจุดอนุบาลลูกเต่าทะเล พรอ้ม
สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เฝ้าระวัง และเก็บข้อมูลตลอด ๒๔ ชม.

เต่ากระ หรือเต่าปากเหยี่ยว มีลักษณะคล้ายเต่าตนุ เป็นเต่าทะเลขนาดกลาง จะงอยปาก
แหลมงองุ้มคล้ายกับจะงอยปากของนกเหยี่ยว มีเกล็ดบริเวณหัวด้านหน้า ๒ คู่ และเกล็ดบริเวณ
ด้านข้าง ข้างละ ๔ เกล็ด ลักษณะของกระดองมีลวดลาย และสีสันสวยงาม ขอบกระดองเป็นหยัก
โดยรอบ ในอดีตน ามาท าเป็นเครื่องประดับ เมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ ๑๐๐ ซม. และมีน้ าหนัก
ประมาณ ๑๒๐ กก. เต่ากระพบกระจายพันธ์ุบริเวณเขตอบอุ่นในมหาสมุทรทั่วโลก อาศัยใกล้ชายฝั่ง
ที่สงบเงียบ ไม่มีการรบกวน จากการศึกษาพบว่า เต่ากระกินได้ทั้งพืชและสัตว์ ใช้ปากที่งองุ้มกินทั้ง
สาหร่ายทะเล หญ้าทะเล และปะการัง วางไข่บนชายหาดครั้งละ ๑๕๐ - ๒๕๐ ฟอง เต่ากระ
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ ๑ ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ .ศ. ๒๕๓๕ และเป็น 
๑ ใน ๔ ชนิดของเต่าทะเลที่พบได้ในน่านน้ าประเทศไทย

ท่ีมา: ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/greeninnovation/detail/96300000114888)



๔/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ติดบ่อดักน  าเสยีจากบา้นแกน้  าเสีย กทม. ลดปัญหาน  าเสียคลองบางเขน

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยว่า 
จากการลงพื้นทีส่ ารวจคลองบางเขน ซึ่งเป็นคลองทีเ่ช่ือมต่อคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร 
มีความยาวประมาณ ๑๑,๔๕๐ ม. อยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ บางเขน จตุจักร และบางซื่อ พบว่า คุณภาพ
น้ าในคลอง บางช่วงน้ าค่อนข้างด า บางช่วงคุณภาพน้ าดี จึงหาแนวทางด าเนินการ อย่างไร
ให้สภาพน้ าในคลองมีคุณภาพดีข้ึนกว่าเดิม ปัจจุบัน กทม. อยู่ระหว่างด าเนินโครงการขุดลอก
คลองบางเขน ส านักการระบายน้ า กทม. มีโครงการก่อสร้างโรงบ าบัดน้ าเสียตามแผนงาน ในส่วนที่
จะด าเนินการเพิ่มเติม คือ การส ารวจว่าจะท าอย่างไรที่จะไม่ให้น้ าเสียจากบ้านเรือนไหลลงสู่คลอง 
เบื้องต้นหารือในหลักการว่า อาจจะท าบ่อดักน้ าเสีย โดยแบ่งเป็นโซน เช่น บ่อดักน้ าเสีย ๑ บ่อ 
รับน้ าจากบ้านเรือนประมาณ ๒๐ – ๓๐ หลังคาเรือน เป็นต้น รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชน
ที่อาศัยอยู่ริมคลองทั้ง ๒ ฝั่งคลองไม่ทิ้งน้ าเสีย และไม่ทิ้งขยะลงคลอง เพื่อร่วมกันดูแลสภาพน้ า
ในคลอง ปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ าแนวคลอง กทม. ใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่กับหลกันิติศาสตร์ ที่ผ่านมา
ใช้การเจรจาเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชน อาจต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจกับประชาชน
ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้ันตอน สภาพภูมิทัศน์ของ ๒ ฝั่งคลอง ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องจากคลองบางเขนบางช่วง ฝั่งหนึ่งเป็นเขต
กรุงเทพมหานคร อีกฝั่งหนึ่งเป็นเขต จ. นนทบุรี ทั้งนี้ กทม. จะส ารวจคลองอื่นๆ ในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลและปรับสภาพน้ าให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน

ท่ีมา: ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/news/local/Bangkok/1970500)



๕/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พบปลิงสกลุใหม่ครั งแรกในประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค้นพบปลิง
สกุ ล ให ม่ ค รั้ ง แ ร ก ในป ร ะ เ ทศ ไทย เ ก าะ อยู่ กั บ ห อยฝ า เ ดี ย วน้ า จื ด  ใ นบ่ อน้ า ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน Batracobdelloides bangkhenensis มีช่ือสามัญว่า 
ปลิงกินหอยบางเขน (Bangkhen Snail - eating Leech) เป็นปลิงกินหอยชนิดใหม่ที่พบครั้งแรกใน
ประเทศไทย พบเกาะอยู่กับหอยฝาเดียวน้ าจืดหลายชนิด ได้แก่ Bithynia siamensis siamensis
Indoplanorbis exustus Radix rubiginosa Physella acuta และ Pomacea canaliculata ปลิง
ดูดกินของเหลวจากตัวหอย ใช้เปลือกหอยเป็นที่พักพิงในช่วงที่ดูแลตัวอ่อน โดยในภาพจะเห็นตัวอ่อน
เกาะอยู่บริเวณด้านท้องของปลิง ค้นพบครั้งแรกในบ่อน้ าสวน ๑๐๐ ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ปลิงกินหอย
บางเขน มีขนาดเล็ก ยาวประมาณ ๑๔ มม. ตัวใส มีเม็ดสี สีเขียวเข้มกระจายทางด้านหลัง มีตา ๒ คู่ 
อยู่บริเวณปล้องที่ ๓ การแยกชนิดของปลิงชนิดนี้ใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา โดยการเปรียบเทียบยีน 
COI โดย Phylogenetic Tree ของยีน COI ระบุว่า B. bangkhenensis มีลักษณะแตกต่างจาก 
Batracobdelloides ชนิดอื่น ๆ

ท่ีมา: แนวหน้าออนไลน์
(https://naewna.com/local/530084)



๖/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เข้มลาดตระเวนทะเลคุ้มครองสัตว์หายาก

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า ทช. ลงนามร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า ประเทศไทย เพื่อพัฒนา
โครงการการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล น าเทคโนโลยี และระบบปฏิบัติการใหม่ๆ มาพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) ที่ก าหนดให้ใช้การพัฒนางานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบปัญญาประดิษฐ์
มาสนับสนุนการด าเนินงานให้ถูกต้องแม่นย า และทันสมัย ที่ผ่านมา ทส . น าอากาศยานไร้คนขับ
ใช้ตรวจสภาพป่าไม้ สามารถทราบถึงสถานการณ์ได้ตามเวลาจริง จึงเห็นควรให้ ทช . พัฒนางาน
ด้านลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเลด้วย

(ต่อ)



๗/๗กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

เข้มลาดตระเวนทะเลคุ้มครองสัตว์หายาก (ต่อ)

ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ คือ ระบบการลาดตระเวนพื้นที่ที่จัดการฐานข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ จัดเก็บ สืบค้น วิเคราะห์ และรายงานผลการลาดตระเวนงานด้านการ ป้องกัน
และปราบปราม และการลักลอบกระท าความผดิต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโปรแกรม 
SMART ซึ่งสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า ประเทศไทย มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการส ารวจ ฝึกอบรม
ด้านการลาดตระเวน และบริหารจัดการสัตว์ป่าและสัตว์ทะเล เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
การป้องกันและปราบรามการกระท าความผิดแก่ เจ้ าหน้ าที่  และยกระดับการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เช่น โครงการ
พัฒนาการส ารวจและติดตามพะยูน ภายใต้แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ –
๒๕๖๕) หุ่นยนต์อัจฉริยะดักขยะปากแม่น้ า (SCG-DMCR Smart Litter Trap) เพื่อป้องกันสัตว์ทะเล
ได้รับอันตรายจากการกินขยะเข้าไป 

ท่ีมา: ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/latest-news-578592)


