
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/กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ๒/๕

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๓ ข่าว
ข่าวด้านลบ    - ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้ าเสีย

มรดกโลก ๒ รายการ

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พังงา : พบปูไก่ก้ามเรียว ปูหายากใกล้สูญพันธุ์ 
(ข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์)

กทม. : กรมศิลปากรผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกโลก
(ข้อมูล : ไทยรัฐออนไลน์)

กทม. : บิ๊กป้อมหนุนไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปี ๖๖ 
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

บิ๊กป้อมหนุนไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปี ๖๖ 

เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานการประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครอง
มรดกโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีเรื่องส าคัญดังนี้

๑) พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการด าเนินการจัดท ารายงานสถานภาพการอนุรักษ์
แหล่งมรดกโลก พื้นที ่กลุ ่มป่าดงพญาเย็น–เขาใหญ่ และมอบหมายให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง
ด าเนินการในด้านต่าง ๆ ตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔

๒) เห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้
และแนวทางในการจัดท าความร่วมมือกับประเทศเมียนมา ในการด าเนินการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการแบบข้ามพรมแดนในพื้นที่ติดต่อกับพื้นที ่กลุ ่มป่าแก่งกระจาน แหล่งมรดกโลกแห่งใหม่
ของประเทศไทย

๓) เห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๖ ที่จะมีขึ้นในปี ๖๖ โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นการสร้างและ

ขยายโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/uncategorized/news_6572035) 



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

กรมศิลปากรผลักดนัอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นมรดกโลก

เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร
กล่าวว่า กรมศิลปากรประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูล เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่ าด้ วยอนุสัญญาคุ้ มครองมรดกโลก ครั้ งที่  ๒/๒๕๖๔ โดยมีพล .อ .ประวิตร วงษ์สุ วรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เรื่องการด าเนินงานปรับปรุงท าข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ 
จ.เพชรบูรณ์ เพ่ือเสนอขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในปี ๖๕ ตามที่ศูนย์มรดกโลก 
กรุงปารีสมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยปรับปรุงเอกสารเพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ขณะนี้จัดส่ง
ข้อมูลให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือจัดส่งศูนย์มรดกโลก
เรียบร้อยแล้ว

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้รับการเสนอให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่เป็นแหล่ง
แบบต่อเนื่องจ านวน ๓ แหล่ง ประกอบด้วย เมืองโบราณศรี เทพ โบราณสถานเขาคลังนอก 
และโบราณสถานถ้ าเขาถมอรัตน์ เสนอตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก ได้แก่ เกณฑ์ข้อที่ ๒ 
แสดงถึงความส าคัญของการแลกเปลี่ยนคุณค่าของมนุษย์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือในพ้ืนที่
ในวัฒนธรรมใดของโลกผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือเทคโนโลยีอนุสรณ์ศิลป์ การวางผังเมือง
หรือการออกแบบภูมิทัศน์ และเกณฑ์ข้อที่ ๓ เป็นพยานหลักฐานที่ยอดเยี่ยมหรือหาที่เสมอเหมือนไม่ได้
ของประเพณีวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ หรือสูญหายไป 

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
(https://www.thairath.co.th/news/local/2170357)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

พบปูไก่ก้ามเรียว ปูหายากใกล้สูญพันธุ์ 

เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเชิงคุณภาพ อุทยาน
แห่งชาติเขาหลัก-ล ารู่ พบปูไก่ก้ามเรียว ปูหายากใกล้สูญพันธุ์ เป็นปูที่มีกระดองเป็นรูปไข่ ด้านหน้า
โค้งกลมมน เหนือเบ้าตามีปุ่มเล็ก ข้างละปุ่ม กระดองหน้าระหว่างขอบตาแคบ ตัวผู้มีก้ามใหญ่
และแข็งแรง ก้ามซ้ายมีขนาดใหญ่ ปลายก้ามหนีบอันบนยาวกว่าอันล่าง ขาเดินมี ๔ คู่ ข้อสุดท้าย
มีปลายแหลม ขอบหยักเป็นฟันเลื่อย ขาเดินทุกคู่มีขนสีด า กระดองสีน้ าตาลปนเหลือง ก้ามมีสีน้ าตาล
ปนส้ม โคนขาเดินมีสีส้ม อาศัยอยู่ในป่าใกล้ล าธาร หรือน้ าตก หรือตามป่าชายหาด เหตุที่ได้ชื่อว่าปูไก่ 
เนื่องจากมีเสียงจากการกระทบกันของก้ามปูเสียงดังคล้ายเสียงร้องของไก่

อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ล ารู่ เป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ ๖๖ ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๗
ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ทางฝั่งทะเลตะวันตกของทะเลอันดามัน จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
(https://mgronline.com/south/detail/9640000081615)


