
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 ๒ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๑ ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ๑ รายการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๑ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้ าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน ๑ รายการ

กองทุนสิ่งแวดล้อม

พัทลุง : ชุดพญาเสือลุยป่าอนุรักษ์ทะเลน้อย 
(ข้อมูล : บ้านเมืองออนไลน์)

นครสวรรค์ : รวบพ่อค้าลิงส่งต่างประเทศ
(ข้อมูล : สยามรัฐออนไลน์)

เชียงใหม่ : ถอดรหัสจารึกบนแผ่นอิฐ โบราณสถานวัดส้มสุก
(ข้อมูล : ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์)



๓/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ถอดรหัสจารึกบนแผ่นอิฐ โบราณสถานวัดส้มสกุ

เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่า 
ส านักศิลปากรที่ ๗ จ.เชียงใหม่ รายงานผลการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดส้มสุก ต.มะลิกา 
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ แหล่งโบราณสถานขนาดใหญ่ที่สุดในแอ่งที่ราบฝาง พบหลักฐานยืนยันอิทธิพล
วัฒนธรรมสุโขทัยที่แพร่หลายเข้าสู่ดินแดนล้านนาโบราณเมื่อกว่า ๖๐๐ ปีมาแล้ว

จากการเริ่มขุดแต่งมาตั้งแต่ปี ๕๘ มีโบราณสถานที่ด าเนินการขุดค้นแล้ว ได้แก่ เจดีย์ประธาน
ทรงระฆังมีช้างล้อมรอบฐานวิหารขนาดใหญ่ ซึ่งพบร่องรอยการปฏิสังขรณ์ ๓ ครั้ง ซุ้มประตูโขง 
และอาคารใหญ่น้อยอีกประมาณ ๑๐ หลัง รวมทั้งพบโบราณวัตถุส าคัญ ได้แก่ พระพิมพ์เนื้อชินมีจารึก
คาถาจะภะกะสะ ซึ่งเป็นคาถาที่ปรากฏในคัมภีร์วิชรสารัตนสังคหะ นักโบราณคดีจ าแนกจารึก
บนก้อนอิฐที่พบออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่เขียนเป็นข้อความ ส่วนใหญ่ระบุชื่อบุคคลที่อาจหมายถึง
ผู้ปั้นหรือผู้บริจาคอิฐก้อนนั้น ๆ และกลุ่มที่เขียนเป็นตัวอักษร ๑-๒ ตัว ซึ่งส่วนใหญ่พบบนอิฐหน้าวัว 
ที่ประกอบกันเป็นเสาอาคารมีข้อสังเกตว่า ในเสาต้นเดียวกันส่วนใหญ่จะเป็นการจารึกตัวอักษร
ตัวเดียวกัน 

ที่มา : ข่าวไทยพีบีเอสออนไลน์
(https://news.thaipbs.or.th/content/307495) 



๔/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

รวบพ่อค้าลิงส่งต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมบัติ รุ่งแตงอ่อน หัวหน้าสายตรวจปราบปราม 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๑๒ (นครสวรรค์) และเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางคือ ลิงแสมจ านวน ๖ ตัว 
ถูกจับแยกกันใส่ในถุงตาข่ายสีฟ้า บริเวณวัดส าโรง หมู่ ๒ ต.น้ าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 
พร้อมรถยนต์กระบะ ๑ คันและอุปกรณ์อ่ืน ๆ อีก ๗ รายการส่งพนักงานสอบสวน สภ.พยุหะคีรี 
ด าเนินคดีฐานความผิดตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๒ ประกอบ
มาตรา ๘๙ ร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาต มาตรา ๑๗ ประกอบมาตรา ๙๒ มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญาต มาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๘๙ ค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง
โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ลิงแสมทั้ง ๖ ตัวที่เป็นของกลาง ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) 
ให้สัตวแพทย์ประจ าส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (นครสวรรค์) ตรวจสุขภาพ และท าหมัน 
เมื่อลิงสมบูรณ์ดีแล้ว จะน าไปปล่อยคืนที่วัดส าโรงที่เป็นถิ่นอาศัยเดิมของลิงแสมต่อไป

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์
(https://siamrath.co.th/n/276583)



๕/๕กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

ชุดพญาเสือลุยป่าอนุรักษ์ทะเลนอ้ย 

เมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่มูลนิธิพ้ืนที่ชุ่มน้ าทะเลน้อย อ.ควนขนุน 
จ.พัทลุง เดินส ารวจป่าพรุ พื้นที่ชุ่มน้ าในเขตหน่วยพิทักษ์ป่าคลองยวนของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย 
และพบชาวบ้านแอบเข้าไปลักลอบขุดต้นไม้ในบริเวณป่าพรุ ผืนป่าอนุรักษ์ตามที่เสนอข่าวไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่บริเวณป่าพรุหน่วยพิทักษ์ป่าคลองยวน ต.พะนางตุง อ.ควนขนุน จ. พัทลุง ในจุดที่
มีการลักลอบขุดต้นไม้ป่าพรุ ได้แก่ ต้นเสม็ดแดง ต้นจก และต้นชุมแสง พบร่องรอยการขนย้าย 
และร่องรอยการเพลารากต้นไม้ เจ้าหน้าที่จึงบันทึก และตรวจยึดอุปกรณ์ เพ่ือชักลากต้นไม้ไว้
เพ่ือตรวจสอบ และตรวจสอบร้านจ าหน่ายต้นไม้บริเวณโดยรอบ เพ่ือหาแหล่งที่มาของต้นไม้ที่น ามา
วางจ าหน่าย 

นายประไพย์ศักดิ์ สุขย้อย หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กล่าวว่า 
ในเบื้องต้นพบพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหาย และผู้กระท าความผิดลักลอบขุดต้นไม้ออกไปขาย เจ้าหน้าที่
จับกุมผู้กระท าความผิดได้ เพราะมีหลักฐานชัดเจน โดยด าเนินคดีตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์
(https://www.banmuang.co.th/news/region/248534)


