
๑/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จ านวน 9 แห่ง ได้แก่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน

- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดพังงา
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่
- เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ    - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้ าเสีย

มรดกโลก ๑ รายการ

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เรื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กทม. : เร่ิมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกวันนี้
(ข้อมูล : ส านักข่าวไทย)

นนทบุรี : นกแก้วโม่ง สัตว์คุ้มครองท่ีใกล้สูญพันธุ์ 
(ข้อมูล : คมชัดลึกออนไลน์)

ประจวบคีรีขันธ์ : ลูกเต่ากระฟักออกเป็นตัวในพื้นที่เกาะทะลุ 
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เร่ิมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกวันนี้

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า พิธีเปิดประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๔๔ จะเริ่มขึ้นในวันที่ ๑๖-๓๑ ก.ค. ๖๔ ซึ่งประเทศไทยร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล 
วาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย คือ การพิจารณาให้พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ ซึ่งจะพิจารณาในวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๔ พร้อมน าเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเข้ารับ
การพิจารณาอีกครั้ง โดยประเทศไทยได้ด าเนินการครบถ้วนตามที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก 
ครั้งที่ ๔๓ ในปี ๖๒ ขอให้ประเทศไทยด าเนินการเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน 
๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) ข้อเรียกร้องของชุมชนกะเหรี่ยง ๒) การแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชน ๓) การรับฟัง
ความคิดเห็นต่อการเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ๖๓ ไม่จัดประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการมรดกโลก ศูนย์มรดกโลก 
และสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) ทราบแล้ว

ที่มา : ส านักข่าวไทย
(https://tna.mcot.net/latest-news-739799)



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

นกแก้วโม่ง สัตว์คุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจนกแก้วโม่งฝูงสุดท้าย เผยภาพฝูงนกแก้วโม่ง
เกาะบนยอดต้นมะพร้าวแถวริมคลองบางกรวยในวัดสวนใหญ่ อ .บางกรวย จ.นนทบุรี ปัจจุบันแทบจะ
ไม่เห็นแล้ว นกแก้วโม่ง เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ .ร.บ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ นกแก้วโม่ง หรือนกแก้วโมง เป็นนกตระกูลนกแก้วขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 
นกแก้วโม่งมีความยาววัดจากหัวถึงปลายหาง ๕๗-๕๘ ซม. ล าตัวมีสีเขียว จะงอยปากมีลักษณะงุ้มใหญ่
สีแดงสด บริเวณหัวไหล่จะมีแถบสีแดงแต้มอยู่ทั้งสองข้าง นกแก้วโม่งเพศผู้ และเพศเมียสามารถ
แยกแยะได้เมื่อโตเต็มที่ คือ ในเพศผู้จะปรากฏมีแถบขนสีด าและสีชมพูรอบคอ เรียกว่า “Ring Neck” 
ในนกเพศเมียไม่มีเส้นที่ปรากฏดังกล่าว นกแก้วโม่ง เป็นนกแก้วที่นิยมน ามาเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ 
เพราะเป็นนกแก้วที่มีความสามารถในการเลียนเสียงต่าง ๆ

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์
(https://www.komchadluek.net/news/lifestyle/474592)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ลูกเต่ากระฟักออกเป็นตัวในพื้นที่เกาะทะลุ

เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อ านวยการส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ สาขาเพชรบุรี ได้รับรายงานจากนายภัทร อินทรไพโรจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
อ่าวสยาม (เตรียมการ) กรณีการฟักตัวของลูกเต่ากระจ านวน ๒ รัง การขึ้นมาวางไข่ของเต่ากระ 
และเฝ้าติดตามการฟักไข่ของเต่ ากระอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ เกาะทะลุ  อ .บางสะพานน้อย 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. ๖๔ ที่ผ่านมา โดยรังที่ ๑ พบเมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๔ จ านวนไข่
ทั้งหมด ๑๓๐ ฟอง จ านวนเต่าที่ฟักออกเป็นตัวทั้งหมด ๑๒๒ ตัว เป็นไข่ลม ๘ ฟอง ระยะเวลาที่ใช้
ฟักออกเป็นตัว ๕๘ วัน อัตราการรอดตายร้อยละ ๙๔  รังที่ ๒ พบเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๔ จ านวนไข่
ทั้งหมด ๑๔๘ ฟอง จ านวนเต่าที่ฟักออกเป็นตัวทั้งหมด ๑๑๕ ตัว ตายขณะฟักออกเป็นตัว ๑ ตัว ไข่ลม 
๑๑ ฟอง ไข่ไม่พัฒนา ๒๑ ฟอง ระยะเวลาที่ใช้ฟักออกเป็นตัว ๕๕ วัน อัตราการรอดตายร้อยละ ๗๘  
สรุปจ านวนเต่าที่ฟักออกเป็นตัวจ านวน ๒ รัง ทั้งหมด ๒๓๗ ตัว ระยะเวลาที่ใช้ฟักออกเป็นตัวเฉลี่ย 
๕๗ วัน อัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ ๘๕ เต่ากระ เป็นสัตว์ทะเลหายาก เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดอยู่ใน Appendix 1 ของอนุสัญญาไซเตส 

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/262324) 


