
๑/๔กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/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 ๒/๔

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก - ข่าว
ข่าวด้านลบ    ๒ ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ ๒ รายการ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

Climate Change

ขยะ - น้ าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

กาญจนบุรี : เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวบพรานป่า 
(ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

นครราชสีมา : เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเตือนชาวบ้าน อย่าเข้าป่า 
(ข้อมูล : มติชนออนไลน์)



๓/๔กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเตือนชาวบ้าน อย่าเข้าป่า 

เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์เสือโคร่งจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา กัดควายชาวบ้านตาย ๒ ตัวในรอบ ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์ครั้งแรก
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. พบควายแม่ลูกอ่อนมีร่องรอยถูกเสือโคร่งกัดเข้าที่บริเวณขาหลังและก้น 
ในพ้ืนที่ป่าตลาดวัว อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน
ประมาณ ๒.๕ กม. เหตุการณ์ที่สองเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ก.ย. พบควายเพศเมียตัวเต็มวัยท้องแก่ 
ถูกกัดเข้าที่บริเวณขาหลังและสะโพก ในพ้ืนที่ป่าคลองนกโกโร่ ในพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้าน ห่างจาก
แนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานประมาณ ๓ กม. และห่างจากแหล่งชุมชนประมาณ ๓ กม. 

นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นห่วงว่า มีประชาชนที่ยัง
ไม่ทราบข่าวอาจเดินทางเข้าไป เพ่ือจะเก็บของป่า ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่น าก าลังเข้าไปผลักดัน
เสือโคร่งให้กลับเข้าป่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์
ห้ามประชาชนเข้าไปในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ก่อนเป็นการชั่วคราว เพ่ือความปลอดภัย 

ที่มา : มติชนออนไลน์
(https://www.matichon.co.th/region/news_2924537)



๔/๔กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมรวบพรานป่า 

เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๖๔ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผู้อ านวยการส านักบริหาร

พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๓ (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช ให้ด าเนินการปราบปรามขั้นเด็ดขาดกับผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่า นายเทวินทร์ มีทรัพย์ 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมรายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมลาดตระเวน

เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี ่ยวกับกฎหมายการป่าไม้ บริเวณพื้นที ่ป่า

บ้านทิพุเย หมู ่ที ่ ๓ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ .กาญจนบุรี ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม 

พบซากสัตว ์ป ่าที ่ถ ูกล ่า  ได ้แก ่ ซากกระรอกดงจ านวน ๒ ต ัว  ซากนกเง ือกจ านวน ๒ ต ัว 

ซากเม่นหางพวงจ านวน ๒ ตัว ซากค่างช าแหละรมควันเป็นชิ้นจ านวน ๑ ซาก ซากลิงช าแหละ

เป ็นชิ ้นจ านวน ๑ ซาก ซากตะพาบน้ าจ านวน ๑ ซาก และซากตะกวดจ านวน ๑ ซาก 

พร้อมอุปกรณ์ล่าส ัตว ์ เจ้าหน้าที ่แจ ้งข้อหาต่อผู ้กระท าความผิดทั ้ง ๓ คน ในความผิดตาม 

พ.ร .บ .  สงวนและคุ ้มครองส ัตว ์ป ่า  พ .ศ .  ๒๕๖๒ พ.ร .บ .  อ ุทยานแห ่งชาต ิ พ .ศ .  ๒๕๖๒ 

และ พ.ร.บ.อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ จากนั้นจึงน าตัวผู้กระท าความผิดทั้ง ๓ คน พร้อมของกลาง

ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6603423) 


