
๑/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๘

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒  ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓  ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

สุพรรณบุรี : พญาเสือบุกจับกุมไตรเวทย์ มีซากสัตว์ซุกอาศรม
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ๔  รายการ 

สระแก้ว : พายุฤดูร้อนพัดถล่ม ๓ หมู่บ้านชายแดน จ. สระแก้ว
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)

พังงา : ประชาชนงดเท่ียวทะเลชว่งโควิด-19 เต่ามะเฟืองกลับมาวางไข่
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

พะเยา : เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม จ. พะเยา ผุดไอเดียท าธนาคารน  าใต้ดิน 
(ข้อมูล : ไทยพีบีเอสออนไลน์)

สุรินทร์ : ไฟไหม้บ่อขยะ อ. สนม ชาวบ้านสูดควันพิษ
(ข้อมูล : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์)



๓/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม จ. พะเยา ผุดไอเดียท าธนาคารน  าใต้ดิน

เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม อ. แม่ใจ
จ. พะเยา ส้ารวจบ่อน้้าระบบปิดที่ท้าขึ้น เพ่ือให้น้้าจากบนผิวดินลงสู่ใต้ดินได้อย่างรวดเร็ว ให้เป็นธนาคาร
น้้าใต้ดิน และเก็บน้้าจากผิวดินลงสู่ใต้ดินให้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง 
พระครูประยุตสีลสุนทรกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการท้าธนาคารน้้าใต้ดินดังกล่าว เพ่ือป้องกันน้้าท่วม โดยการ
เติมน้้าลงสู่ใต้ดิน และกักเก็บน้้าที่ลงสู่บ่อ หรือบ่อบาดาลที่เป็นระบบแบบปิด นอกจากนี้ เพ่ือต้องการระบายน้้า
เพราะปัญหาภายในวัด เวลาฝนตกน้้าจะระบายไม่ทัน และจะท่วมในเขตบริเวณวัด จึงต้องท้าธนาคารน้้าใต้ดิน
ซึ่งมีทั้งหมดจ้านวน ๓ บ่อ โดยจะขุดบ่อให้มีความลึกประมาณ ๑ - ๑.๕ เมตร จากนั้นน้าเศษวัสดุเหลือใช้
เช่น ก้อนอิฐ ยางรถยนต์ กระป๋องน้้า ขวดน้้าพลาสติกน้าลงไปใส่ในบ่อ ใช้ตะแกรงผ้าเป็นตัวกรองเศษดินที่จะไหล
ลงสู่บ่อ ซึ่งหลังจากที่ได้ด้าเนินการเสร็จแล้วพบว่า น้้าบนผิวดินที่มีฝนตกลงมา สามารถระบายลงสู่ใต้ดินได้
อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาน้้าท่วมขังได้เป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมาจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์น้้าถึงจะไหล
ลงสู่พ้ืนดินได้ ซึ่งต่อไปในอนาคตหากได้มีการท้าในหลายพ้ืนที่ ในช่วงฤดูแล้งก็จะสามารถน้าน้้าจากใต้ดินมาใช้
ในภาวะที่เกิดภัยแล้งได้ ทั้งนี้ ได้เตรียมขยายผลที่จะให้ทุกครัวเรือนในพ้ืนที่ชุมชนรอบๆ วัด ให้ด้าเนินการขุดบ่อ
ลักษณะดังกล่าว ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาภาวะน้้าท่วม และภัยแล้งได้ และในช่วงที่น้้าแล้งก็จะสามารถน้า
น้้าใต้ดินออกมาใช้ได้อย่างไม่มีปัญหา

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/detail/TCATG200417104731710)



๔/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พายุฤดูร้อนพัดถล่ม ๓ หมู่บ้านชายแดน จ. สระแก้ว

เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนชาวบ้านในพ้ืนที่ 
ต. หันทราย อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว จนได้รับความเสียหายจ้านวนมาก เนื่องจากขณะเกิดฝนตกหนัก ได้มี
ลมพัดอย่างรุนแรงหลายจุด ท้าให้พ้ืนที่บ้านหันทราย โดยเฉพาะหมู่ ๑ หมู่ ๒ และหมู่ ๖ เสียหายมากที่สุด ทั้งนี้ 
พายุได้พัดเข้าพ้ืนที่ในช่วงเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ท้าให้หลังคาบ้านเรือนชาวบ้านถูกลมพายุพัดปลิวเสียหาย
เกือบทุกหลังคาเรือนกว่า ๑๐๐ หลัง ถนนเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน มีต้นไม้ล้มขวางถนนหลายจุด รวมทั้งมี
เสาไฟฟ้าล้มปิดเส้นทางการสัญจรด้วย

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://matichon.thaipbs.co.th/region/news_2143743)



๕/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พญาเสือบุกจับกุมไตรเวทย์ มีซากสัตว์ซุกอาศรม

เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ 
น้าก้าลังพร้อมหมายศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ค . ๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เม.ย. ๖๓ เข้าตรวจค้นบ้าน
นายไตรเวทย์ อ้อมทอง เลขที่ ๔๗ หมู่ ๑ ต. บางกุ้ง อ. เมืองสุพรรณบุรี และอาศรมบารมีพ่อแก่อาจารย์คม 
ไตรเวทย์ เลขที่ ๒๔ หมู่ ๑  ต. บางกุ้ง อ. เมืองสุพรรณบุรี ผลการตรวจค้นบ้านและอาศรมพบ สัตว์ป่าคุ้มครอง 
ซากสัตว์ป่าสงวน และซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ๒๗ รายการ คือ นากเล็กเล็บสั้น ๑ ตัว ซากเขาเก้งหม้อ ๒ ซาก 
ซากเขาเลียงผา ๓ ซาก ซากเขากวางป่า ๔ ซาก ซากโคนเขากวาง ๑ ซาก ซากหนังลิ่นชวา ๑ ผืน ซากเกล็ด
ลิ่นชวา ๒๕๘ ชิ้น ซากกระดองตะพาบ ๑ ซาก ซากกระดองเต่าบึงหัวเหลือง ๑ ซาก หนังเสือดาว ๒ ผืน 
หนังหมีควาย ๑ ผืน ซากเสือด้า ๑ ตัว ซากหนังเสือไฟผืนเล็ก ๒ ผืน ซากหนังเสือดาวผืนเล็ก ๒ ผืน 
ซากหนังเสือดาว และเสือด้า ๓๖๘  ชิ้น ซากเดือยงูเหลือม ๗๓๓ ชิ้น ซากหนังเสือดาว คละขนาด ๑๗๗ ชิ้น 
ซากหนังเสือดาวม้วน ๔๐ ชิ้น ซากหนังเสือไฟ ๕๕ ชิ้น ซากหนังเสือด้าม้วน ๑๙๕ ชิ้น ซากตีนเสือดาวด้านขวา 
๑ ชิ้น ตะกรุดหนังเสือไฟ ๑๕ ชิ้น หนังเสือดาวเลี่ยมกรอบพลาสติก ๒๐ ชิ้น ตะกรุดหนังเสือด้า ๒ ชิ้น ผลิตภัณฑ์
จากงาช้าง ๖ ชิ้น สอบปากค้านายไตรเวทย์ อ้อมทอง ให้การรับสารภาพว่า ซากสัตว์ป่าต่างๆ ที่มี ไม่ได้แจ้ง
การครอบครอง และไม่มีใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพราะซื้อมาจากร้านขายหนังสัตว์และเขี้ยวสัตว์เมื่อ
หลายปีก่อน น้ามาเก็บไว้ที่บ้าน และในอาศรมนานแล้ว แต่ในปัจจุบันวัตถุมงคลแบบทั่วไปขายไม่ออก 
เลยน้าหนังสัตว์ที่เก็บไว้มาปลุกเสกท้าเป็นของขลังเพ่ือจ้าหน่ายทางเฟซบุ๊ก เนื่องจากมีราคาสูง และเป็นที่
ต้องการของตลาด ส้าหรับนายไตรเวทย์อ้างตัวเป็นจอมขมังเวท ศึกษาเวทมนตร์คาถาจนมีอาคมแก่กล้า ปลุกเสก
วัตถุมงคลเข้มขลัง ได้รับฉายาฆราวาสจอมขมังเวทย์แห่งเมืองสุพรรณบุรี ที่ผ่านมาได้โฆษณาจ้าหน่ายวัตถุมงคล
ลงในนิตยสารพระเครื่องหลายฉบับ คุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ . เมืองสุพรรณบุรี 
ด้าเนินคดีในความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ร.บ. งาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://thairath.co.th/th/news/local/central/1822784)



๖/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ไฟไหม้บ่อขยะ อ. สนม ชาวบ้านสูดควันพิษ

เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้บ่อทิ้งขยะของเทศบาลต้าบลสนม ตั้งอยู่ใน
พ้ืนทีบ่ริเวณบ้านหนองจันทร์ บ้านสนม ต. สนม อ. สนม จ. สุรินทร์ พบเปลวไฟแดงฉานท่วม ควันฟุ้งกระจายไป
ทั่ว ทางเทศบาลต้าบลสนมน้ารถดับเพลิงเข้าดับไฟอย่างเร่งด่วนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ท้าให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ
จากกลิ่น และควันพิษที่ไหม้จากบ่อขยะ แม้ทางเทศบาลจะมีการฝังกลบ แต่ก็มีขยะบางส่วนที่ไม่ได้ฝังกลบ และ
มีคนนอกพ้ืนที่น้าขยะมาท้ิงเพ่ิม ท้าให้มีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน

ที่มา : ไอเอ็นเอ็นนิวส์ออนไลน์
(https://innnews.thaipbs.co.th/region-news/news_649640)



๗/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ประชาชนงดเที่ยวทะเลช่วงโควิด-19 เต่ามะเฟืองกลับมาวางไข่มากขึ น

เมื่อวันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ตามแนวชายฝั่งอันดามัน จ. ภูเก็ต และ จ . พังงา
รวมทั้งสิ้น ๑๑ รัง ก่อนที่ลูกเต่ามะเฟืองจะทยอยฟักออกมา และพากันคลานลงสู่ทะเลตรงกับช่วง ที่
โรคโควิด-19 ก้าลังระบาดหนักไปทั่วประเทศ ลูกเต่ามะเฟืองเกิดใหม่ในฤดูนี้มีปริมาณมากกว่าฤดูอ่ืนในรอบกว่า
สองทศวรรษ ส้าหรับปรากฏการณ์ฤดูวางไข่ ตั้งแต่กลางเดือน พ.ย. ๖๒ มีรายงานว่า พบแม่เต่ามะเฟือง
๔ – ๕ ตัว ขึ้นวางไข่ ๔ พ้ืนที่ ได้แก่ หาดบ่อดาน อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา หาดท้ายเหมือง อ. ท้ายเหมือง
จ. พังงา เกาะคอเขา อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา และหาดทรายแก้ว – หาดไม้ขาว – หาดในทอน อ. ถลาง
จ. ภูเก็ต รวมทั้งหมด ๑๑ รัง (ถูกขโมย ๑ รัง) แต่ละรังมีไข่ประมาณ ๖๐ – ๑๒๐ ฟอง โดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลา
ในการฟักตัวประมาณ ๕๕ – ๖๐ วัน ในระหว่างนี้อุณหภูมิจะเป็นตัวแปรที่ส้าคัญต่ออัตราการฟัก ระยะเวลาที่ใช้
ฟักไข่ และท่ีส้าคัญเป็นตัวก้าหนดเพศของลูกเต่า 

(ต่อ)



๘/๘กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ประชาชนงดเที่ยวทะเลช่วงโควิด-19 เต่ามะเฟืองกลับมาวางไข่มากขึ น (ต่อ)

ปัจจุบันเต่ ามะเฟืองตกอยู่ ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ ซึ่ งสาเหตุส้ าคัญเนื่องจากผลกระทบจาก
การท้าประมง แหล่งวางไข่ถูกรบกวนจากการขยายตัวของธุรกิจท่องเที่ยว การลักลอบเก็บไข่เต่า และ
ขยะทะเล ซึ่งที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก้าชับให้กรมทรัพยากร
ทางทะ เลและชายฝั่ ง และกรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่ า และ พันธุ์ พื ช จั ด เ วรยาม เฝ้ าระวั ง เพื่ อ
ความปลอดภัย พร้อมจัดทีมนักวิชาการลงพ้ืนที่ และติดตั้งระบบติดตามเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือวิเคราะห์
และวางมาตรการดูแลเต่ามะเฟืองให้ดีที่สุด รวมทั้งหาวิธีให้ประชาชนรับทราบข่าว และสามารถติดตาม
ความเคลื่อนไหวได้ เพราะว่าหากปล่อยให้มีการชมหรือเข้าถึงอย่างใกล้ชิด อาจจะรบกวน หรือท้าให้การฟักตัว
ไม่สมบูรณ์ก็เป็นได้ นอกจากเต่ามะเฟืองแล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความส้าคัญ
กับสัตว์ป่าสงวน รวมถึงสัตว์ทะเลหายากทุกชนิด โดยเตรียมหามาตรการและประสานความร่วมมือทั้ง
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ให้ช่วยกันสอดส่องและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ เหล่ านี้ ให้คงอยู่ ต่อไป การลดลงของนักท่องเที่ยวน่ าจะมีผลดีต่อระบบ นิ เวศ
ทางทะเล เพราะว่าเมื่อมนุษย์ใช้พ้ืนที่และทรัพยากรน้อยลง สัตว์ทะเลหายากก็ได้กลับมาใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรเหล่านี้มากขึ้น ทั้งนี้ ทางกรมฯ ยังไม่ได้เก็บข้อมูลที่ชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพชายหาด 
และระบบนิเวศทางทะเลหลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ท้าให้นักท่องเที่ยวลดลง แต่โดยหลักการแล้ว
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่น้อยลง ท้าให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งน้อยลง น้้าเสีย ของเสีย และ
ขยะต่างๆ ก็ลดลงตามไปด้วย จึงมีโอกาสที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งสัตว์ทะเลหายาก และ
ระบบนิเวศทางทะเลไดพั้กและฟ้ืนตัวกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้ง
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