พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จานวน 9 แห่ง ได้แก่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาพูน
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๑/๕

สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานสถานการณ์ประจาวัน
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

กทม. : สหรัฐอเมริกาคืนพระพุทธรูป ๑๓ องค์ให้แก่ไทย
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : ผลแล็บชี้กระทิงกุยบุรีติดลัมปี สกินตาย ๑ ตัว
(ข้อมูล : ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์)

สัญลักษณ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Climate Change
ขยะ - น้าเสีย
มรดกโลก
EIA
สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว
เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ

กระบี่ : เจ้าหน้าที่พบเศษอวนในทะเลจากการลักลอบทาประมง
ในเขตอุทยานแห่งชาติ (ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินทากิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ ๒ ข่าว

๒/๕

สหรัฐอเมริกาคืนพระพุทธรูป ๑๓ องค์ให้แก่ไทย

เมื่อวัน ที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ ผู้สื่ อข่าวรายงานว่า สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครนิ ว ยอร์ ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มอบคืนพระพุทธรูป ๑๓ องค์จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล
เอกอัค รราชทูต ณ กรุ งวอชิงตั น ดี . ซี . นายวิทวั ส ศรี วิห ค เอกอัค รราชทูตผู้ แทนถาวรไทยประจ า
สหประชาชาติ ณ นครนิ ว ยอร์ ก และเจ้ าหน้ าที่ระดับสู งของฝ่ ายสหรัฐ อเมริการ่ว มเป็นสั กขีพยาน
พระพุทธรูปทั้งหมดอยู่ระหว่างการขนย้ายจากนครนิวยอร์กกลับสู่ประเทศไทย มีกาหนดการถึงไทย
ในวันศุกร์ที่ ๑๖ ก.ค.
ประเทศไทยได้รับคืนโบราณวัตถุดังกล่าวจากสานักงานอัยการเขตนิวยอร์ก และหน่วยสืบสวน
เพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ทั้งหมดเป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่
๑๓-๒๒ มี มู ล ค่า จากการประเมิ น เบื้ องต้ น เกื อ บ ๒๐ ล้ า นบาท โดยเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของโบราณวั ต ถุ
ที่ถูกลักลอบนาเข้ามาในนครนิวยอร์กพร้อมกับวัตถุโบราณจากประเทศอื่น ๆ รวมกว่า ๒,๐๐๐ ชิ้น
โดยขบวนการข้ามชาติขนาดใหญ่ และทรงอิทธิพลในวงการค้าศิลปวัตถุของโลก นอกจากโบราณวัตถุ
๑๓ ชิ้นแล้ว ยังมีโบราณวัตถุของไทยอีกหลายสิบชิ้นที่อยู่ระหว่างการเจรจาขอคืนแต่คดียังไม่ถึงที่สุด

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/education/reilgious-cultural/news_2830023)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

๓/๕

ผลแล็บชี้กระทิงกุยบุรีติดลัมปี สกินตาย ๑ ตัว

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อานวยการสานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี กล่าวว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจสอบ
ซากกระทิงเพศผู้อายุ ๑๕-๒๐ ปี น้าหนัก ๑,๒๐๐-๑,๓๐๐ กก. นอนตายในลาห้วยบริเวณท้ายบ่อน้า ๒
เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มิ . ย.ที่ ผ่ า นมา เบื้ อ งต้ น พบร่ อ งรอยกระทิ ง ต่ อ สู้ กั น เอง พร้ อ มเก็ บ ตั ว อย่ า งชิ้ น เนื้ อ
อวัยวะภายในส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุการตาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ สถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ พบกระทิงตัวดังกล่าวติดเชื้อไวรัสลัมปี สกิน เบื้องต้นประสานท้องถิ่น
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าแมลงบริเวณรอบปศุสัตว์ และบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
เพราะมีการระบาดในโคและกระบื อ โดยมีพาหะสาคัญในการแพร่กระจายเชื้อ คือ แมลงดูดเลื อด
มาตรการเชิงรุกได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาวัคซีนฉีดปศุสัตว์ในพื้นที่ และเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชน
รอบป่าอนุรักษ์ที่กระทิงมาหากิน ประชาสัมพันธ์ไม่ให้นาสัตว์เลี้ยงมาปล่อยใกล้แนวป่าที่กระทิงอาศัยอยู่
ขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติ สั ตว์ป่า และพันธุ์พืชติดตามพฤติกรรมการหากิน และเฝ้ าระวัง
อาการของกระทิงและสัตว์ป่าที่อาจติดเชื้อดังกล่าวได้ โดยสังเกตจากลักษณะตุ่มขึ้นตามผิวหนัง หากพบ
จะประสานสั ตวแพทย์ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และกาหนดแนวกันชนไม่ให้ นาปศุสัตว์เข้ามาในพื้นที่
ป่าอนุรักษ์ ปัจจุบันพบกระทิงหากินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมากกว่า ๓๐๐ ตัว ส่วนซากกระทิง
อีก ๑ ตัว ที่พบในหมู่บ้านรวมไทย หมู่ ๗ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.ที่ผ่ านมา เบื้องต้น
พบร่องรอยการต่อสู้กันเอง โดยส่งตัวอย่างชิ้นเนื้อตรวจสอบสาเหตุการตายที่ชัดเจน คาดว่าจะทราบผล
ภายใน ๑-๒ สัปดาห์

ที่มา : ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/306092)
กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
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เจ้าหน้าที่พบเศษอวนในทะเลจากการลักลอบทาประมงในเขตอุทยานแห่งชาติ

เมื่อวัน ที่ ๑๕ ก.ค. ๖๔ ผู้ สื่ อข่าวรายงานว่า นายประยูร พงศ์พันธ์ หั ว หน้าอุทยานแห่ งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์
ธารา–หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ นาเรือตรวจการณ์ลาดตระเวนในเขตพื้นที่ป้องกันการลักลอบการทาประมง
ในเขตอุทยาน เก็บกู้เศษอวนของเรือประมงพาณิชย์ที่ถูกตัดทิ้งลงทะเล และถูกคลื่นพัดเข้ามาพันกับ
ทุ่น ไข่ป ลากัน แนวเขตห้ ามเข้าบริ เวณเกาะทะลุ และบริเวณเกาะแม่อุไร ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่
จ.กระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งดาน้าอีกแห่งหนึ่งของ จ.กระบี่ มีเศษอวนคลุมอยู่ เจ้าหน้าที่ตัดอวน และเก็บกู้
ขึ้นมาได้ น้าหนักประมาณ ๑ ตัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีเปิดเผยว่า
ขณะนี้อยู่ในช่วงวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทาให้ไม่มีนักท่องเที่ยว แต่เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติยังออกลาดตระเวนตามแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระทาความผิด
ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/242153)

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
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