




 
 

สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที ่๒6 ตุลาคม 2562  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. พิชิต 1,864 โค้งชมเขาแลดาวทีแ่ม่ฮ่องสอน 

ผู้เขียนกล่าวถึง เมืองแม่สะเรียงที่ เที่ยว
อยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะวนอุทยานแก้วโกมล  
(ถ้้าแก้วโกมล) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขาดอยถ้้า เดิมชื่อ 
"ถ้้าผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อย" 

สอช. 
สบอ.๑6 

(สาขาแม่สะเรียง) 
 

ฐานเศรษฐกิจ  + 

๒ .ปรับภูมิทัศน์ต้อนรับ 'ตลาดนัดเด็กดอย ' 
ปีท่ี 6 

ผู้ เ ขี ย นกล่ า วถึ ง  ตลาดนั ด เ ด็ กดอย  
อช .ภูหินร่องกล้าจ.พิษณุโลก ก้าลังจะกลับ
มาแล้ว  ปีนี้ เป็นการจัดงานปีที่  6 โดย เริ่ ม
จ้าหน่ายในวันที่ 5 ธ.ค. 2562  ในทุกวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 
07.00-17.00 น  

สอช. 
สบอ.๑๑ 

(พิษณุโลก) 
 

ข่าวสด หน้า 17   
(กรอบบ่าย) 

+ 

๓.'สตูล'จัด'รักษ์เล-ป่า-เปิดฟ้าอันดามัน' 
นายกิตติพงษ์  สงนุ้ ย  ผู้ ช่ วยหั วหน้ า  

อช.ตะรุเตา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล 
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล  
นายภาณุ วรมิตร ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) ส้านักงานสตูล และนายอรรถพล 
แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดสตูล ร่วมกันแถลงจัด
โครงการรักษ์ เล  ป่ า เปิดฟ้า อันดามันสตูล  
ครั้งที่ 18 

สอช. 
สบอ.๕ 

(นครศรีธรรมราช) 
 
 

ข่าวสด หน้า 16 
(กรอบบ่าย) 

+ 

๔.คอลัมน์ ข่าวสดท่ัวไทย: กระบี่-จับพราน 
วันที่  25 ต.ค. นายวุฒิพงษ์ ชูสังราช 

หัวหน้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม 
จ.กระบี่ น้าก้าลังตรวจลาดตระเวนบริเวณพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางคราม ตรวจจับกุม
ผู้กระท้าผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์
ป่า 3 ราย พร้อมของกลางซากกระจงหนู 1 ตัว 
ซากกระรอกท้องเทา 3 ตัว และซากกระรอก
ข้างลายท้องแดง 4 ตัว และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ 
กระท้าผิดและอ่ืนๆ หลายรายการ จนท. ได้แจ้ง
ข้อกล่าวหาและน้าตัวส่ง สภ.คลองท่อม เพ่ือ
ด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

สอช. 
สอป. 

สบอ.๕ 
(นครศรีธรรมราช) 

 
 
 

ข่าวสด หน้า11 
(กรอบบ่าย) 

 

- 



 
 

๕.ภาพข่าว: สร้างเครือข่าย 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แถลง 
ผลงานสร้างเครือข่ายเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่อช.โดยมี 
จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทรัพยากรฯ ,
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยาน 
นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ร่วมงาน พร้อมกันนี้ ดร.อัศวิน อิงคะ
กุล ประธานมิราเคิล กรุ๊ป ให้การต้อนรับ 

อส. 
สอช. 

 

ประชาชาติธุรกิจ + 

6.คอลัมน์ นกป่าสัปดาห์ละตัว: นกหัวขวานสี
ตาล 

ผู้เขียนกล่าวถึง การอพยพนกนานาชนิด
ในอช.หลายแห่งจึงเริ่มมีความคึกคักจากนักดูนก
ที่ไปเยี่ยมเยือนมากขึ้น สุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ทาง
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศ
ไทย (BCST) ร่ วมกับมูลนิธิ ธรรมชาติศึกษา  
ก็ จ ะมี ท ริ ป เ รี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ  น กหั ว ข ว า น 
(woodpeckers) ที่อช.น้้าหนาว  

สอช. 
สอป. 

สบอ.๑๑ 
(พิษณุโลก) 

 

คม ชัด ลึก หน้า 7  
 

 

๗.คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: มอดไม้ลอบ
ตัดยาง100ปี 

วันที่  25 ต.ค.  นายค้าผัน โมกไธสง  
ปลัดอาวุโสอ้าเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจพิทักษ์ อช.สล.5 
(วังแดง) น้าสนธิก้าลังออกตรวจป่าไม้พ้ืนที่เขต
อช .ทุ่งแสลงหลวง บริเวณป่าวังแดง ต.ชมพู  
อ.เนินมะปราง หลังรับแจ้งมีการลักลอบแอบตัด
ต้นไม้ เบื้องต้นพบต้นยางนา ต้นใหญ่กว่า 2 คน
โอบ คาดอายุไม่ต่้ากว่า 100 ปี ถูกตัดโค่น และ
หั่นเป็นท่อน ๆ รวม 3 ท่อน กองอยู่โดยมีใบไม้
คลุมทับอ้าพรางไว้ ตรวจสอบไม่พบดวงตราตี
ประทับ และไม่พบตัวผู้กระท้าความผิด จึงตรวจ
ยึดไว้เป็นของกลาง ส่ง ต้ารวจ สภ.เนินมะปราง 
และสืบสวนติดตามตัวแก๊งมอดไม้มาด้าเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป. 

สอช. 
สบอ.๑๑ 

(พิษณุโลก) 
 

เดลินิวส์ หน้า 8 
(กรอบบ่าย) 

- 

๘. 'ลากพระข้ามทะเล' 
ผู้เขียนกล่าวถึง งานประเพณีลากพระทาง

น้้าข้ามทะเล โดยขบวนลากเรือพระทางน้้าออก
จากท่าเทียบเรือปากปรน ต.หาดส้าราญ อ.หาด
ส้าราญ จ.ตรัง มุ่งหน้าออกทะเลเพ่ือลากเรือพระ

สอช. 
สบอ.๕ 

(นครศรีธรรมราช) 
 

ประชาชาติธุรกิจ 
หน้า 22 

+ 



 
 

ไ ป ยั ง เ ข ต ห้ า ม ล่ า สั ต ว์ ป่ า  ห มู่ เ ก า ะ ลิ บ ง  
ที่แหลมจุโหย เกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง  
จ.ตรัง 
๙.รายงาน(พิเศษ): ล่องเรือเลาะเกาะเขาแหลม 
เที่ยวชมทะเลสาบ'หนองน้ าซับ' 

ผู้เขียนกล่าวถึง อช.เขาแหลม ได้ส้ารวจ
ทะ เ ลส าบหนองน้้ า ซั บ  บนยอด เ ข า ไ ก่ อู   
เตรียมผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ทางเลือกใหม่ของนักท่องเที่ยวสายผจญภัย  

สอช. 
สบอ.๓ 

(บ้านโปร่ง) 
 

ข่าวสด หน้า 6 + 

๑0.รายงานพิเศษ: สรุป"ผลผู้ตรวจราชการ"ปี
62 ใน77 จังหวัดแก้ 108 เรื่องปัญหา ได้ผล-
ไม่ได้ผล 

ผู้เขียนกล่าวถึง โครงการขับเคลื่อนเตรียม
ความพร้อม พัฒนาให้ "วนอุทยาน ถ้้าหลวง- 
ขุ มน้้ า น า งนอน "  อ . แม่ ส า ย  จ . เ ชี ย ง ร า ย  
เป็น "อุทยานธรณี : Geopark"ในอนาคต ด้วย
แผนการ จัดตั้งอุทยานธรณีเชียงราย ระหว่าง
ปี งบประมาณ 63-68 หรื อ  แผนจั ดสร้ า ง
โรงเรียนอุทยานธรณี  อ .แม่สาย และอ่ืนๆ  
โดยผู้ตรวจฯ ได้เสนอให้กระทรวงหมาดไทย และ
จังหวัดเชียงราย ตั้งคณะศึกษาความเป็นไปได้
ทั้งหมด  

สอช. 
สบอ.๑๕ 
(เชียงราย) 

 
 

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 
360 องศา หน้า 

17  

+ 

๑๑.ร.10-พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีฯ 
เสด็จฯประชุม'พัชรสุธาคชานุรักษ์' 

ผู้ เขียนกล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา เสด็จลง ณ อาคารบัญชาการ
หน่วยราชการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพร
สถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดการประชุม
คณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ  
5 จังหวัด ในภาค ตะวันออก "โครงการพัชร
สุธาคชานุรักษ์" โดยได้เริ่มด้าเนินกิจกรรมใน
พ้ืนทีอ่ช.เขาชะเมา-เขาวง 

สอช. 
สนร. 

สบอ.๒ 
(ศรีราชา) 

 

มติชน หน้า 8 
 

+ 

๑๒. 'สะเอียบโมเดล' พัฒนาลุ่มน้ ายมตอนบน 
ผู้ เ ขี ย น ก ล่ า ว ถึ ง  "ส ะ เ อี ย บ โ ม เ ด ล  

เป็นแนวทางที่ดีแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาน้้า
ในพ้ืนที่ ซึ่ง สทนช.จะขยายผลน้าไปใช้แก้ปัญหา

สอช. 
สบอ. 

(ศรีราชา) 
 

เดลินิวส์ หน้า 20 + 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ควบคู่ไป
กับการแก้ไขปัญหาทั้งลุ่มน้้าเชิงพ้ืนที่ ซึ่งลุ่มน้้า
ยมในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน ลุ่มน้้ายม
ตอนบนจะต้องด้ า เนินการ ฟ้ืน ฟูป่ าต้น น้้ า   
พัฒนาแหล่งน้้าต้นทุนทุกขนาด พร้อมติดตั้ง
ระบบเตือนภัย ลุ่มน้้ายมตอนกลางจะท้าการ
ปรับปรุงล้าน้้าที่ตื้นเขิน สร้างแหล่งเก็บกักน้้าใน
ล้าน้้าสาขา ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการเดิม 
ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน้้ายมตอนล่างจะต้องพัฒนาแก้มลิง
เพ่ือรองรับน้้าหลาก และสร้างระบบผันน้้าเพ่ือ
จัดการน้้าหลาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณา
การท้างานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น กรมป่าไม้ กรม
อุทยานฯ กรมชลประทาน สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้้า (องค์การมหาชน) และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 

สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตยท์ี ่๒7 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1.ภาพข่าว: สังคมกีฬา: นายสมควร ขันเงิน 

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่  เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
จักรยานทางไกล ทัวร์ เดอ อันดามัน 2019 
ประเภททัวร์ริ่ง สนามที่ 4 ที่อช.ธารโบกขรณี  
จ.กระบี่ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ท่ามกลางนักปั่น
นานาชาติคับค่ัง 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

แนวหน้า หน้า 7 + 

2. น้ าตกร้อยชั้นพันวัง หินลูกช้าง-เมืองตรัง 
จ.ตรัง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ก้าลังขึ้นชื่อ

หลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ "น้้าตกร้อยชั้นพันวัง" 
โดยมีขสป. เขาประ-บางคราม เป็นผู้ดูแล มี
ลักษณะเป็นธารน้้าตกหินปูนหลายชั้น ที่ทอดตัว
ลดหลั่นกันมาจากเขานอจู้จี้ จนกลายเป็นวังน้้า
หลายๆ วัง และเป็นที่มาของชื่อน้้าตกแห่งนี้  
นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมความสวยงามของ
น้้าตก และความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ตามแนว
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่ก้าหนดไว้ได้ เพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และความ
ปลอดภัย ขสป.เขาประ-บางคราม จึงได้ออก
มาตรการควบคุมพ้ืนที่  โดยจะไม่อนุญาตให้
นักท่องเที่ยว น้ารถจักรยานยนต์ รถยนต์ อาหาร 
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เข้าไปในบริเวณ
น้้าตกสอบถามข้อมูลได้ที่ขสป.เขาประ-บางคราม 
หมายเลขโทร. 08-7477-1105 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 
 

ข่าวสด  
(กรอบบ่าย) 

หน้า 1,13,17 

+ 

3. มุมที ่5 
งาน "Ultra Trail Thailand 2020" ที่

อช.ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-
16 ก.พ.63 การันตีมาตรฐาน UTMB-Ultra 
trail Mont Blanc เลยทีเดียว พร้อมเปิดเส้นทาง
ใหม่สด สวยงามตามธรรมชาติ หวัง "โดนใจ" นัก
วิ่งเทรลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แบ่งเป็น 4 
ระยะทาง คือ 170 กม. , 110 กม., 80 กม. 
และ 25 กม. สนใจกดติดตามเฟซบุ๊ก Ultra 
Trail Thailand 

 

สอช. 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

 

เดลินิวส์  
(กรอบบ่าย) 
หน้า 18 

+ 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
4. คอลัมน์ คนหน้า 5 

อส.สั่งด้าเนินคดีกวาดล้าง ผู้บุกรุกสร้าง 
รีสอร์ทนับร้อยหลังในพ้ืนที่ ไข่ดาวของขสป. 
เชียงดาว แล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้ ขสป.เชียงดาว  
จัดประชุมร่วมกับ ผู้ประกอบการมีมติผ่อนผันให้
เปิดด้าเนินท้าธุรกิจ ที่พักตากอากาศต่อไปได้
ค้าถามมีอยู่ว่า ขสป.เป็นพ้ืนที่ที่อนุญาตให้เอกชน
เข้าไปสร้าง รีสอร์ท-โฮมสเตย์ กอบโกยความ
ร่้ารวยได้ด้วยหรือ อย่ามาอ้างเป็น วิถีชีวิตดั้งเดิม
เพราะเห็น นักธุรกิจ จากเมืองกรุงลงทุนยอม
แต่งงานกับ ชนเผ่า อ้าพรางการท้าธุรกิจ รีสอร์ท 
เก็บรายได้ปีละหลายล้าน คิดแล้วน่าสะท้อนใจ 
คนไทยทั้งประเทศเสียภาษีเพ่ือให้ อส.เอาไปจ้าง
เจ้าหน้าที่ เฝ้ารักษาป่า แต่ก็มีคนอีกกลุ่มฉวย
โอกาส ท้ามาหากิน จนสภาพธรรมชาติของ  
ดอยเชียงดาวถูกท้าลายย่อยยับไม่ต่างจาก  
ภูทับเบิก 

สอช. 
สอป. 

สบอ.11 (พิศณุโลก) 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

 
 
 

เดลินิวส์ หน้า 5 
(กรอบบ่าย) 

 

- 

5. ไล่จับลอบตัดไม้จนท.ตกผาเจ็บ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิณณะ สามศรี 
หน.อช.ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 2308 และ
เจ้าหน้าที่ส้านักงานสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามที่  2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(ชุดปฏิบัติการพิเศษที่  3 อุบลราชธานี) ออก
ลาดตระเวนและได้ตรวจสอบพบกลุ่มราษฎรชาว
กัมพูชาเข้ามาลักลอบตัดและแปรรูปไม้เพ่ือน้าส่ง
ขายให้กับพ่อค้าฝั่งประเทศกัมพูชาที่บริเวณป่า 
ฝั่งขวาล้าโดมใหญ่ น้้าซับตาพะวาต้าบลโดม
ประดิษฐ์ อ.น้้ายืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในเขต 
อช.ภูจองนายอยเจ้าหน้าที่ได้บุกจับกุมกลุ่มคน
ประมาณ 10 - 15 คน ก้าลังใช้เลื่อยโซ่ยนต์แปร
รูปไม้ประดู่อยู่ เมื่อรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ได้ทิ้งไม้
แผ่นไม้ที่แบกสะพายอยู่วิ่งหลบหนี สามารถ
จับกุมได้ 1 คน คือ นายประสิทธิ์ ค้าทู อายุ  
38 ปี พร้อมของกลางไม้ประดู่ จ้านวน 21 ท่อน 
เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง ตะไบหางหนู 1 อัน น้้ามัน
เบนซิน 1 ลิตร น้้ามันด้า 1 ลิตร ไขควงหัวแบน

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.9 (อุบลราชธานี) 
 

ข่าวสด หน้า 7 
(กรอบบ่าย) 

ข่าวสด หน้า 7 
 

- 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
และบล็อกหัวเทียน 1 อัน ให้การรับสารภาพว่า 
เป็นเพียงผู้รับจ้างตัด แปรรูปและรับจ้างขนไม้ 
เพ่ือจะน้าไปส่งให้พ่อค้าฝั่งกัมพูชาโดยขายใน
ราคาแผ่นละ 5,000-6,000 บาท 

          น า ยจิณณะก ล่ า ว ว่ า  ขณ ะ
เจ้าหน้าที่เข้าจับกุม ผู้ต้องหาได้พยายามขัดขืน
และต่ อสู้  ได้ ใช้ ฟันกัดข้อมื อด้ านขวานาย
ปรเมศวร์ กุลธิ เจ้าหน้าที่ส้านักงานสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามที่ 2 และใช้ฟันกัดข้อมือ
และข้อเท้านายก้าจร แก้วสนิท เจ้าหน้าที่อช. 
ภูจองนายอย ได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้นายจรัญ 
บรรณศรี อายุ 41 ปี พนักงานราชการต้าแหน่ง 
พนักงานพิทักษ์ป่า ได้รับบาดเจ็บหัวเข่ากระแทก
ก้อนหิน ท้าให้เอ็นไขว้และฉีกขาด เนื่องจากตก
หน้าผาตาพะวา มีความสูงประมาณ 3 เมตร 
ขณะที่ วิ่ ง ไ ล่ จั บช า ว กั ม พู ช าที่ วิ่ ง ห ลบหนี  
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันน้าส่งโรงพยาบาล 
6. คอลัมน์ เวทีสาธารณะ: กฎหมายแร่-ป่าน้ า
ซับซึม-โบราณสถาน โบราณวัตถุ กรณีพื้นที่ 
'มุกดาหาร-หนองบัวล าภู' 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
ด้านทรัพยากรแร่จากกรณีที่สภาเทศบาลต้าบล
ค้าป่าหลายได้ เปิดประชุมวิสามัญ สมัยที่  1 
ประจ้าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2562 ที่ผ่านมา โดยมีเรื่องพิจารณาขอทบทวน
มติสภาเทศบาลต้าบลค้าป่าหลายในการอนุญาต
ประทานบัตรเหมืองแร่ เลขที่ 2/2559 บริษัท 
ทรีมาเธอร์ เทรดดิ้ง จ้ากัด ในการประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ้าปี 2560 ในวันที่ 26 
มกราคม พ.ศ.2560 ที่มีมติเห็นชอบไปแล้ว 
และทางกลุ่มอนุรักษ์น้้าซับค้าป่าหลายได้ยื่น
หนังสือยกเลิกค้าขอประทานต่อประธานก่อน
เปิดการประชุม เนื่องจากพ้ืนที่ค้าขอประทาน
บัตรขัดต่อพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มาตรา 
17 วรรค 4 บัญญัติไว้ว่า "พ้ืนที่ที่จะก้าหนดให้
เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท้าเหมืองต้องไม่ใช่พ้ืนที่
ใ น อ ช .  ต า ม ก ฎ ห ม าย ว่ า ด้ ว ย อช .  ข ส ป . 

สอช. 
สบอ.9 (อุบลราชธานี) 

 

ไทยโพสต์ หน้า 6 + 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองป่า 
เขตโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เขตพ้ืนที่ที่มีกฎหมาย
เข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด พ้ืนที่เขตปลอดภัย
และความมั่นคงแห่งชาติ หรือพ้ืนที่แหล่งต้นน้้า
หรือป่าน้้าซับซึม นับเป็นชัยชนะยกแรกของพ่ี
น้องชาวมุกดาหาร ที่ผู้น้าและท้องถิ่นต่างร่วม
ด้วยช่วยกัน และพร้อมที่จะเดินทางต่อสู้จนกว่า
จะประกาศยกเลิกค้าขอประทานบัตรและจะ
เ รี ย ก ร้ อ ง ใ ห้ ย ก เ ลิ ก ป ร ะ ก า ศ แ ห ล่ ง หิ น
อุตสาหกรรมชนิดหินทราย (เพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง) ในพ้ืนที่ต่อไป 
7.  ชาวนครไทยสืบสานประเพณี 'ปักธงชัย ' 
ร าลึกชัยชนะปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย 

ปีนี้ประเพณีปักธงชัย จะจัดขึ้นอย่าง
ยิ่งใหญ่หน้าที่ว่าการอ้าเภอนครไทย ในแต่ละคืน
มีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนเมือง การจ้าหน่ายสินค้าโอทอป สินค้าราคา
ถูก พืชพันธุ์  ไม้ดอก ไม้ประดับ มหกรรมฟรี
คอนเสิร์ต และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย  จึงขอ
เชิญชวนประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทุก
ท่านมาเที่ยวชมและร่วมงานประเพณีปักธงชัย
ของชาว อ.นครไทย ซึ่งจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของ
ชาวนครไทย อย่างแท้จริง  อีกทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ้าเภอนครไทยอีกด้วย 
หากเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้ นักท่องเที่ยว
ยั งสามารถเดินทางขึ้น ไปพักผ่อน บนอช . 
ภูหินร่องกล้า ที่ตั้งอยู่ในเขต อ.นครไทย ขณะนี้
เริ่มมีอากาศหนาวเย็นแล้ว และยังมีบ้านพักให้ได้
พักผ่อนอย่างสะดวกสบายอีกด้วย. 

สอช. 
สบอ.11 (พิษณุโลก) 

 

เดลินิวส์ หน้า 14 
(กรอบบ่าย) 

+ 

8. เทศบาลปากช่องจัดลอยกระทงล าตะคอง 
สานประเพณียิ่งใหญ่..ชวนทัวริสต์ไทย-เทศ
ร่วมงาน 

น า ย ค ม ก ฤ ษ ณ์  น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี 
เมืองปากช่อง กล่าวว่า การจัดงานลอยกระทงใน
ปีนี้ ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง นอกจากจะเป็นการจัด

สอช. 
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

สบอ.7 (นครราชสีมา) 

เดลินิวส์ หน้า 15 
(กรอบบ่าย) 

+ 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เทศกาลลอยกระทงตามประเพณีแล้ว ยังส่งเสริม
ให้ผู้เข้าร่วมงานแต่งชุดไทยโบราณในขบวนแห่
กระทงยักษ์ ซึ่งในปีนี้เป็นการเปิดประตูสู่การ
ท่องเที่ยวปากช่อง เพ่ือเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางมาร่วมชม
กิจกรรม ซึ่ งจะมีกิจกรรมมากมาย รวมทั้ ง
กิจกรรมชมชิมอาหารต่าง ๆ มีแม่ค้ามาเปิด ร้าน
ขายอาหาร ขนม และกระทง เพ่ือส่งเสริม ให้
ประชาชนมีรายได้สู่ชุมชน และจุนเจือครอบครัว 
โดยบริเวณการจัดงานทางเทศบาลได้จัดท้า
สะพานคอนกรีตขนาดใหญ่ ให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้เดินลงไปลอยกระทงในสายน้้าล้า
ตะคอง ที่ไหลลงมาจากอช.เขาใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะ
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ให้ความสนใจร่วมงานและลอย
กระทงกว่าหนึ่งหมื่นคน 
9. สิมิลันพบฝูงโลมาปากขวด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรวมสิน มานะ
จงประเสริฐ หน.อช.หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา 
เปิดเผยว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่อช.หมู่เกาะสิมิลัน 
ประจ้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่  สล.1 
(เกาะเมียง )  ได้ออกเดินทางไปปฏิบัติ งาน
ลาดตระเวน และส้ารวจฐานทุ่นผูกเรือบริเวณ
เกาะบอน ขณะระหว่างนั่งเรือที่ก้าลังแล่นอยู่นั้น 
ระหว่างทางก่อนถึงเกาะบอนประมาณ 5 ไมล์
ทะเลได้พบฝูงโลมาปากขวดประมาณ 20 ตัว 
เข้ามาว่ายวนเวียนรอบๆ เรือตรวจการณ์ของอช. 
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่บนเรือ รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้
พบโลมา แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรทางทะเลของ
เกาะสิมิลัน มีความอุดมสมบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่
จึงลดความเร็วเรือพร้อมบันทึกภาพเป็นคลิป
วิดีโอไว้เป็นที่ระลึก 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

มติชน หน้า 8 
(กรอบบ่าย) 
มติชนหน้า 8 

  

+ 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
10.  จาก 'มาเรียม' สู่การจัดการขยะยั่งยืน 
'เกาะลิบง' 

เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เปรียบเสมือน
บ้านของสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างพะยูน 
ซึ่ ง รวมฝู ง ใหญ่อาศัยท้องทะเลตรั ง ในการ
ด้ารงชีวิต เกาะแห่งนี้มีการรณรงค์และอนุรักษ์
พะยูนอย่างจริงจัง ชาวบ้านบนเกาะรวมตัวกัน
ช่วยอนุรักษ์พะยูนร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงวันนี้ร่องรอยการกินหญ้า
ทะเลของพะยูนเป็นหลักฐานส้าคัญของการมี
ชีวิตอยู่ เกาะลิบงจึงเดินสู่พ้ืนที่ต้นแบบจัดการ
พะยูนและจัดการขยะ นายวิเชียร ข้านุรักษ์ 
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะ 
ลิบง กล่าวว่า มีแผนบริหารจัดการในพ้ืนที่ โดย
จัดประชุมร่วมกับผู้น้าชุมชนวางทุ่นผูกเรือจุดชม
พะยูน ส่วนพ้ืนที่ไข่แดงมีแนวหญ้าทะเลอ่าว 
ทุ่งจีน หน้าแหลมจูโหย หน้าเขาบาตูปูเต๊ะ ซึ่งมี
ประชากรพะยูนมากที่สุดในประเทศไทยบิน
ส้ารวจปี 61 เจอพะยูน 210 ตัว แต่ปีนี้มีพะยูน
ตายมากกว่า 10 ตัว ประชากรจึงลดลง ในแผน
ก้าหนดห้ามใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย ห้ามเรือใช้
ความเร็วสูงสุดเข้าพ้ืนที่ มีการวางทุ่นแนวเขต
ห้ามเรือทุกชนิดสัญจรเด็ดขาดในพ้ืนที่กว่า 100 
ไร่ ไม่เพียงอนุรักษ์พะยูน แต่รวมปลิงทะเล หอย
ชักตีน เต่า โลมา และมีแผนวางทุ่นทะเลเพ่ิมปี
หน้าอีก 10 ลูกในแหล่งหญ้าทะเลและแหล่ง
อนุบาลสัตว์น้้า โดยเลือกพ้ืนที่สุดขอบแนวหญ้า
ทะเล เป็นจุดที่พบพะยูนชุกชุมที่สุด เพ่ือวางทุ่น
ผูกเรือรับชมพะยูนโดยมีกฎกติกาชัดเจน 

สอช 
สอป. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

 

ไทยโพสต์ หน้า 4 + 

11. 'สตูล'จัด'รักษ์เล-ป่า-เปิดฟ้าอันดามัน' 
บริเวณลานกิจกรรมห้าง บิ๊กซี จ.สตูล 

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สตูล พร้อมด้วย
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล  
นายภาณุ วรมิตร ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) ส้านักงานสตูล นายอรรถพล  
แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดสตูล และนายกิตติ
พงษ์ สงนุ้ย ผู้ช่วยหน.อช.ตะรุเตา ร่วมกัน แถลง

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ข่าวสดหน้า 16 + 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
จัดโครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ครั้ง
ที่ 18 โดยนายสัมฤทธิ์ นายก อบจ.สตูล กล่าวว่า 
การจั ด งานครั้ งนี้ เ พ่ื อประชาสั ม พันธ์ กา ร
ท่องเที่ยว จ.สตูล ในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว
ใหม่ และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดจิตส้านึก
อนุรักษ์ และรักษา เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
พร้อมทั้งน้าจิตอาสาลงไปเก็บขยะตามเกาะแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส
ความสวยงามของเกาะ และท้องทะเลเกาะ 
หลีเป๊ะ และเกาะต่างๆ ในอช.ตะรุเตา ส้าหรับ
โครงการรักษ์เล ป่า เปิดฟ้าอันดามันสตูล ครั้งที่ 
18 มีกิจกรรมจัดงานเปิดฟ้าอันดามันสวรรค์สตูล 
ที่จุดชมวิวหาดปากบารา กิจกรรมท้าหมันและ
ฉีดวัคซีนสัตว์บนเกาะหลีเป๊ะ ที่เกาะหลีเป๊ะ และ
กิจกรรมอบรม ให้ความรู้เรื่องมหันตภัยจากโฟม
และพลาสติก และภาคปฏิบัติเก็บขยะบริเวณ
ชายฝั่ งทะเลตามเกาะต่างๆ ในเขตสถานที่
ท่องเที่ยว กิจกรรมด้าน้้าเก็บขยะใต้ทะเลตาม
แนวปะการัง มีผู้เข้าร่วมโครงการจ้านวน 700 
คน 
12. ปรับภูมิทัศน์ต้อนรับ 'ตลาดนัดเด็กดอย'ปี
ที่ 6 

ตลาดนัดเด็กดอย อช.ภูหินร่องกล้า 
จ.พิษณุโลก ก้าลังจะกลับมาแล้ว ปีนี้เป็นการจัด
งานปีที่ 6 ดีเดย์เริ่มจ้าหน่ายในวันที่ 5 ธ.ค. 
2562 บรรยากาศการเตรียมงานตอนนี้ที่บ้าน
ใหม่ร่องกล้า หมู่ 10 ต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย  
จ.พิษณุโลก ใจกลางอช.ภูหินร่องกล้า มีกลุ่มจิต
อาสา ประกอบด้วยชาวบ้าน เจ้าหน้าที่จาก
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด้าริภูหิน
ร่องกล้า คณะครู เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้
งจากโรงเรียนบ้านห้วยน้้าไซ (สาขาบ้านใหม่ร่อง
กล้าวิทยา) มาช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ขอเชิญ
ชวนนักท่อง เที่ ยวที่ เ ดินทางมา เที่ ยวที่ อช . 
ภูหินร่องกล้า โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนว

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
พระราชด้าริ หรือขึ้นไปชมความงามของดอก
นางพญาเสือโคร่ง อย่าลืมแวะเวียนมาอุดหนุน
สินค้ า พ้ืนบ้ านของ เด็กนักเรียนที่ตลาดนัด 
เด็กดอย ทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. 
13. คอลัมน์ ร่มไม้ชายคา: คว้ารางวัลเพราะ'
ธรรมชาติยั่งยืน' 

อนุ รั กษ์  คอมมูนิ ตี้  ลอดจ์  (Anurak 
Community Lodge) ซ่ึงต้ังอยู่ท่ี จ.สุราษฎร์ธานี 
ชนะเลิศรางวัลด้าน 'การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ' 
หรือ SKAL Award ครั้งที่ 80 ประจ้าปี 2019  
ณ รัฐฟลอลิดา เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา 
สาขาที่ พักที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
ช น บ ท ม ร . วิ ล เ ลี่ ย ม  นี เ ม เ ย อ ร์  ( Willem 
Niemeijer) ผู้บริหาร YAANA Ventures และผู้
ด้าเนินงาน อนุรักษ์ คอมมูนิตี้ ลอดจ์ กล่าวว่า 
"รางวัลคือ ผลจากการท้างานอย่างมุ่งมั่นร่วมกับ 
ผู้ เข้าพัก และหน่วยงานวิจัยฟ้ืนฟูป่าไม้ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการปลูกต้นปาล์ม
บริเวณที่พัก เพ่ือเป็นการเพ่ิม พ้ืนที่สีเขียว และ
ยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ถูกโอบล้อมไปด้วย
ป่าฝน" นอกจากการสนับสนุนด้านการปลูกป่า
แล้ ว นั้ น  อนุ รั กษ์  ค อมมู นิ ตี้  ล อดจ์ ยั ง ใ ห้
ความส้าคัญเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ
น้้า ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ใช้
หลอดที่ ท้ าจากไม้ ไผ่ และโลหะแทนหลอด
พลาสติก ติดตั้งสถานี รีไซเคิลพร้อมกับพ้ืนที่ท้า
ปุ๋ยหมัก ติดตั้ง ระบบกรองบ้าบัดน้้าเสียจากการ
ซักรีดเพ่ือน้าไปใช้ในโครงการปลูกป่า ความ
พยายามเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการ
จัดการ เพ่ือความยั่งยืนของ 'อนุรักษ์ คอมมูนิตี้ 
ล อดจ์ ' เ พ่ื อ เ ผ ยแพร่ ร า ย ง านกา ร พัฒน า 
อย่ า ง ยั่ ง ยื น ต่ อ ส า ธ า รณ ะทุ ก ๆ  6  เ ดื อ น  
อนุรักษ์ คอมมูนิตี้ ลอดจ์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี
ค.ศ.2016 บริเวณอช.เขาสก จ.สุราษฎร์ธานี 
โดยเปิดเป็นที่พักเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็น
หนึ่งในเก้าของผู้ชนะรางวัลในครั้งนี้  โดยรางวัล

สอช. 
สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) 

 

กรุงเทพธุรกิจหน้า 
27 

+ 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
อ่ื น ๆ  ป ร ะกอบ ไป ด้ ว ยส าข าต่ า ง ๆ  ดั ง นี้   
1 .ส าข า โ คร งก าร เ พ่ื อชุ มชนและรั ฐ บาล  
2.สาขาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
ชนบท 3.สาขาการด้าเนินงานด้านการศึกษา  
4 . ส า ข า ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ น่ า ส น ใ จ  
5 .ส าขาทรั พยากรทา งทะ เลและชายฝั่ ง  
6.สาขาผู้ด้าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
7.ผู้ให้บริการด้านการเดินทาง 8.สาขาที่พัก 
ในเมือง 
14. คอลัมน์ ว่ิงรอบโลกปั่นทั่วไทย 

กระแส  " วิ่ ง เทรล "  (Trail Running) 
ก้าลั งฮอตฮิตติดลมบนในบ้ าน เรา ภายใต้
โครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา 
เพ่ือคนเฝ้าป่าปีที่ 2 โดยงานนี้จัดขึ้นใน วันที่ 24 
พ.ย.ที่อช.ปางสีดา จ.สระแก้ว เพ่ือน้ารายได้ไป
ซื้ อ อุปกรณ์ลาดตระ เวนให้ แก่ ผู้ พิทั กษ์ป่ า 
ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  ผู้ ส น ใ จ ส มั ค ร ไ ด้ ที่  https:// 
www.runlah.com/events/tfh19 หรือโทร .  
08-1818-6155 ,06-5992-7397 

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 
 

ไทยรัฐ หน้า 27 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวนัจันทร์ที ่๒8 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1.คอลัมน์ รู้เหนือรู้ใต้: ต้องหั่นงบ 5 หม่ืนล้าน 
ช่วย 'คนจน' ให้จริงจัง! 

ปัจจุบันต้องบอกว่าสภาพเศรษฐกิจไทย
ยังทรุดตัว เพราะค่าเงินบาทแข็ง การส่งออก 
ติดลบ โรงงานปิดกิจการ คนตกงานเยอะ บัณฑิต
จบใหม่เตะฝุ่น ราคาสินค้าการเกษตรยังตกต่้า 
แถมมาเจอข่าวอเมริกาตัด "จีเอสพี" ทางการค้า
เข้าไปอีกเหลืออีก 2 เดือนจะถึงสิ้นปี ยังพอมี
ความหวังบ้าง เนื่องจากเป็นช่วง  "ไฮซีซั่น "  
ฤดูการท่องเที่ยว ถ้าสามารถดึงเม็ดเงินการ
ท่องเที่ยวเข้ามาได้เยอะ ๆ ก็น่าจะช่วยต่อลม
หายใจให้คนไทยไปได้ อีกเ ฮือก!  แต่ถ้าการ
ท่องเที่ยวซบเซา ก็ตัวใครตัวมัน เพราะโครงการ
ชิม ช้อป ใช้ ทั้งเฟส 1 เฟส 2 คงช่วยอะไรไม่ได้ 
เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่ได้ชิม ช้อป ใช้! คนจน
เกือบ 20 ล้านคนไม่มีโอกาสเข้าไปชิม ช้อป ใช้ 
ในห้างฯ ของเจ้าสัว เมื่อพูดถึงคนจน ก็คิดถึงพ่ี
น้อง "สมัชชาคนจน" ที่มาชุมนุมอยู่ใกล้ท้าเนียบ
รัฐบาล เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก
นโยบายรัฐ จ้านวน 5 กลุ่มปัญหา รวม 35 กรณี 
คือ 1.ปัญหาที่สาธารณประโยชน์ ที่ราชพัสดุ 
พ้ืนที่ ป่ า ไม้  ป่ าส งวนแห่ งชาติ  ขสป .  อช .  
กรณีผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่ า  
2.กรณีปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อน ฝาย และ
อ่างเก็บน้้า 3.กรณีได้ รับผลกระทบจากโครงการ
พัฒนาของรัฐ 4.แนว ทางการแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตร 5.แนวทางการเจรจาแก้ไขปัญหา
ด้านแรงงาน น่าเห็นใจแกนน้า "สมัชชาคนจน" 
หลายคนต่อสู้เรียกร้องมากว่า 20 ปี แต่หนีไม่
พ้นข้อครหาจากคนใหญ่คนโตในรัฐบาลว่าเป็น
ม็อบคนจน ม็อบรับจ้าง 

 
 

สอช. 
 

เดลินิวส์ หน้า 23 
(กรอบบ่าย) 

+ 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
2. คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค: พิษณุโลกร่วมสร้าง
ฝายชะลอน้ าเฉลิมพระเกียรติ 

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จ.พิษณุโลก ร่วมกับ 
ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก 
กรมป่ า ไม้  และส้ านั ก พ้ืนที่ และ  สบอ .11 
( พิษณุ โลก )  อส . ลงส้ า รวจข้ อมู ลแหล่ งน้้ า
ธรรมชาติ ที่เป็นต้นน้้า หรือมีความเหมาะสมที่
จะกักเก็บน้้า และสามารถใช้แรงงานคนจัดท้า
ฝายชะลอน้้ า ได้ ในทุ ก พ้ืนที่ ทุ ก อ้า เภอของ  
จ.พิษณุ โลก เ พ่ือเตรียมสร้างฝายชะลอน้้ า 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สนองพระราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดย
ได้เตรียมพร้อมจัดท้าฝาย จ้านวน 1,010 ฝาย 
แบ่งการด้าเนินการในพ้ืนที่รับผิดชอบของอส.
จ้านวน 505 ฝาย และพ้ืนที่รับผิดชอบของกรม
ป่าไม้ จ้านวน 505 ฝาย โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น ได้แก่  กิ่ ง ไม้  ใบไม้  เสาไม้  ก้อนหิน 
กระสอบทราย ผสมซีเมนต์ เป็นต้น 

สอช. 
สปฟ. 

 
 
 

แนวหน้า หน้า 9 + 

3. เร่งแก้ปัญหาเอกสารสิทธิชาวบ้าน 
พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ ในฐานะที่ปรึกษา

กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2  
พร้ อมด้ วย  พล .ต . ร าชั นย์  ประจั นตะเสน 
เลขาธิการกองอ้านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในภาค 2 และคณะได้เดินทางมาที่ท้าการ
เขื่อนล้าปลายมาศ ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง  
จ.นครราชสีมา เพ่ือประชุมติดตามความก้าวหน้า
โครงการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่
อ้าเภอเสิงสางและอ้าเภอครบุรี การพัฒนาลุ่มน้้า
มูลตอนบนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากิน
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อม
เพรียงมีชาวบ้านกว่า 100 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรพ้ืนที่ท้ากินในพ้ืนที่
ของรัฐโดยทางกองทัพภาคที่ 2 เป็น ผู้จัดสรรให้
เนื่องจากเป็นผู้ ได้รับผลกระทบจากการเกิด

สอช. 
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

สบอ.7 (นครราชสีมา) 
 

เดลินิวส์ หน้า 8 
(กรอบบ่าย) 

มติชน หน้า 10 
(กรอบบ่าย) 

 

- 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ปัญหาการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันพ้ืนที่
อยู่ในความดูแลของอช.ทับลาน และป่าสงวน
แห่งชาติป่าครบุรีเนื้อที่รวมประมาณ 1 แสนไร่ มี
ชาวบ้านที่ได้รับการจัดสรรในเขต อ.เสิงสาง และ 
อ.ครบุรีรวมกว่า 20 หมู่บ้าน อยากให้มีการ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยการให้ทางภาครัฐ
ออกเอกสารสิทธิที่ดินท้ากินให้อย่างถาวรเพ่ือให้
สามารถท้ากินได้อย่างถูกต้อง ทางพล.อ.สนั่น ได้
กล่าวว่าทาง กอ.รมน.ภาค 2 รับทราบปัญหา 
และ แก้ไขปัญหาเพ่ือที่จะให้ชาวบ้านได้ท้ากินอยู่
ในพ้ืนที่จัดสรรให้อย่างถูกต้องและมีเอกสารสิทธิ
ครอบครอง ขณะนี้ก้าลังอยู่ในระหว่างการหารือ
กับหน้างานที่เกี่ยวข้องคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปใน
เร็ววันนี้ อย่างไรก็ตามยืนยันว่าชาวบ้านในพ้ืนที่
สามารถท้ากินต่อไปได้ตามปกติและไม่มีใครที่จะ
มาไล่ให้ออก 
4.  คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค: ชมช้างป่า
อุทยานพะวอ 

นายประสาท ก้าเนิด หน.อช.ขุนเขา  
พะวอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก กล่าวว่า  
ช่วงวันหยุดมี นักท่องเที่ยวจ้านวนมาก เดินทาง
มาท่องเที่ยวอช.พะวอมากขึ้น ส่วนมากไป 
กางเต็นท์นอน สัมผัสอากาศเย็น และทะเลหมอก 
ขณะที่มีช้างป่าอยู่ใกล้บริเวณอช.เป็นไฮไลต์ ซึ่ง 
อช. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และให้
ความรู้ในการปฏิบัติเวลาพบช้าง จึงไม่เป็นปัญหา 

สอช. 
สอป. 

สบอ.14 (ตาก) 
 
 
 

มติชนหน้า 20 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 

5. คอลัมน์ รายงาน: เที่ยว'เขาใหญ่'ช่วงปลาย
ฝน-ต้นหนาว สัมผัสธรรมชาติ-นอนเต็นท์เห็น
สัตว์ป่า 

อช.เขาใหญ่ มรดกโลกทางธรรมชาติ 
เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยป่าดงดิบ 
ป่าดิบชื้น ป่า เบญจพรรณ เป็นแหล่งรวมไม้หา
ยากและสมุนไพร มีสัตว์ป่านานาชนิด ช้าง 
กระทิง เก้ง กวาง เลียงผา เสือ หมี รวมทั้ งนก
ขนาดใหญ่ ทั้งนกกก นกแก๊ก นกยูง ชุกชุม และ
เป็นผืนป่าที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว เป็นผืนป่า
สากล ที่นักท่องเที่ยวนานาประเทศมุ่งหน้า

สอช. 
สอป. 
สปฟ. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 
สบอ.7 (นครราชสีมา) 

มติชน หน้า 20 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เดินทางมาท่องเที่ยว สัมผัสธรรมชาติได้ตลอดทั้ง
ปี เนื่องจากเขาใหญ่มีอากาศเย็น เฉลี่ยประมาณ 
23 องศาเซลเซียส ตลอดทั้ งปีนายครรชิต  
ศรีนพวรรณ หน.อช.เขาใหญ่ กล่าวว่า ช่วงเดือน
ตุลาคมเป็นต้นมา  อุณหภูมิ เริ่ มลดลง  ช่วง
กลางวัน อุณหภูมิประมาณ 18 -20 องศา
เซลเซียส ตกกลางคืน 18-15 องศาฯ และมี
น้้าค้างลง เพราะเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว 
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่
ชอบสัมผัสธรรมชาติ เดินทางขึ้นไปพักแรม  
จองบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์จ้านวนมาก 

นายค้าปอน ภูจ้าปา หัวหน้าหน่วยลาน
กางเต็นท์ล้าตะคอง บอกว่า ช่วงนี้มีนักท่องเที่ยว
เดินทางขึ้นมาจองสถานที่กางเต็นท์พักแรมค้าง
คืนที่ลานกางเต็นท์ผากล้วยไม้เกือบเต็มพ้ืนที่ทุก
วัน ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ จะมีนักท่องเที่ยวจ้านวนมากเต็มพ้ืนที่  
ประมาณ 2,500-3,000 คน ช่วงเย็นมีกิจกรรม
นั่งรถส่องสัตว์ป่า ตามเส้นทางนักท่องเที่ยวจะได้
สัมผัสอากาศเย็น ดูสัตว์ป่าออกหากินช่วง
กลางคืน โดยมีเจ้าหน้าที่เดินตรวจตราความ
เรียบร้อยตลอดทุก 2 ชั่วโมง 

นาย ศรุ ต  พิ รั กษ า  ผู้ ช่ ว ย หน . อช . 
หน่วยเฉพาะกิจพิทักษ์ช้างป่า รับผิดชอบดูแล
นักท่องเที่ยว โซนลานกลางเต็นท์ ล้าตะคอง ผา
กล้วยไม้ และน้้าตกเหวสุวัต กล่าวว่า จะน้ารถ
ตรวจการณ์ออกประกาศให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของ อุทยานฯ เช่น ห้ามน้าสุรา
สิ่งมึนเมาขึ้นมาดื่ม ห้ามส่งเสียงดัง ทิ้งขยะตาม
จุดที่จัดไว้ให้ และเก็บอาหารให้มิดชิด ป้องกัน
สัตว์ป่ากินเศษขยะและถุงพลาสติก หลังหนึ่งทุ่ม
ห้ามออกนอกสถานที่ เพ่ือป้องกันเหตุต่างๆ 
6. คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้: 'ป่าประ' ผืนใหญ่
แห่งปักษ์ใต้ นวัตกรรม.สร้างรายได้ชุมชน 

ขาของเราเริ่มล้าขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเดิน
มาไกล พ่ีเจ้าหน้าทีอ่ช.เขานัน จ.นครศรีธรรมราช
ชี้ให้ดูต้นไม้ที่สูงใหญ่ แผ่กิ่งปกคลุมผืนป่านี้ไว้ ใต้

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

เดลินิวส์ หน้า 1,4 
(กรอบบ่าย) 

+ 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ต้นมีหน่ออ่อนของต้นประ ที่ค่อย ๆ เสียดยอด
ออกมารับแสง มันเป็นความงอกงาม บนผืนป่า
แห่งปักษ์ใต้  ที่ชาวบ้านร่วมกันดูแล ขณะที่
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นก็มีการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่ ง ได้รับการ
ส่งเสริมจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (สกสว. ) 
นาย พัฒนพร รินทจักร์ นักวิชาการเกษตร อช.
เขานัน จ.นครศรีธรรมราช เล่าว่า ต้นประ เป็น
พื ช เ ฉ พ า ะ ถิ่ น ท า ง ภ า ค ใ ต้ ข อ ง ไ ท ย  แ ล ะ
เจริญเติบโตได้ในประเทศอินโดนีเซีย แต่ที่นั่น มี
การเจริญเติบโตที่ลดลงเนื่องจากภัยธรรมชาติ 
ท้าให้ ป่าประ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ อยู่ที่   
จ.นครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่กว่า 6,000 ไร่ ด้วย
ระบบนิเวศของป่าดิบชื้น ในพ้ืนที่มีความอุดม
สมบูรณ์ และมีความเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านในพ้ืนที่มาตั้งแต่อดีต ต้นประ เป็นไม้ยืน
ต้น ที่มีอายุกว่า 100 ปี มีผลท้าให้ป่าต้นน้้ามี
ความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นเราจะเห็นว่าในอุทยาน
แห่งชาติเขานัน จะมีล้าธารหลายสายที่ออกมา
จากป่าไหลสู่เมือง การเก็บลูกประ ด้วยพ้ืนที่มี
ความลาดชัน ท้าให้ชาวบ้านเก็บลูกประได้เฉลี่ย 
วันละ 20 กิโลกรัม ซึ่งทางอช.เขานัน พยายาม
ส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกต้นประไว้ในสวน หรือ
บริเวณบ้าน โดยตอนนี้ เราเพาะกล้าไม้แจกจ่าย
ให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่ เพราะต้นประ ปลูกไม่เกิน 
8 ปี ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้ 

ตอนนี้มหาวิทยาลัย และอช.พยายาม
ร่วมมือกัน เพ่ือพัฒนาให้ประ เป็นพืชเศรษฐกิจ
โดยการเพ่ิมมูลค่า ซึ่งชาวบ้านหลายคนก็เริ่มจะ
หันมาปลูกมากขึ้น ขณะเดียวกันเราก็พยายาม
ส่งเสริมให้ชาวบ้านบางส่วนเพาะต้นกล้า ส่งออก
ขายไปยังนอกชุมชน ซึ่งสร้างรายได้อีกทางนึง 

ขณะเดียวกันลูกของต้นประ ก็ เป็น
อาหารให้กับสัตว์ในป่า จากการวิจัยในพ้ืนที่  
เวลาลงไปเก็บตัวอย่าง จะเห็นร่องรอยการกัด
ของสัตว์ป่าบนลูกประ 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ลูกประ จะออกมากช่วงเดือน สิงหาคม - 

ตุลาคม โดยลูกที่เก็บได้แบบสด ๆ จะน้าไปคั่ว 
ฉาบ ผสมกับน้้าพริก หรือแกง ถือเป็นอาหาร
พ้ืนบ้าน ส่วนลูกประที่ เก็บไว้กินได้เป็นปี จะ
น้าไปดอง ซึ่งทางมหาวิทยาลัย หลังจากมีการ
วิจัยเรื่องประ ในระบบนิเวศป่าแล้ว ได้มีการ
คิดค้น เพ่ือน้าประ มาแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์จากลูกประ เช่น น้้านมประ 
คุกกี้  หรือน้าไปเป็นส่วนผสมของอาหาร ใน
ลักษณะที่แทนถั่ว เพราะประมีลักษณะรสสัมผัส
เวลาทาน คล้าย ๆ กับถ่ัว และมะพร้าว แนวคิดนี้ 
เลยท้าให้ทางมหาวิทยาลัย พยายามน้าลูกประ 
มาเป็นส่วนผสมของขนมต่าง ๆ ที่เดิมจะใส่ถั่วอัล
มอนด์ เลยน้าลูกประมาใส่แทน ก็พบว่า รสชาติ
ไม่ได้แตกต่างกัน 

ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัย พยายามวิจัย 
เพ่ือจะได้เก็บลูกประไว้ได้นาน ๆ นอกจากวิธีการ
ดองลูกประ ที่ชาวบ้านท้าอยู่เดิมแล้ว เราก้าลัง
ทดลอง โดยการน้าลูกประไปฟีซเย็น เพ่ือดูว่าจะ
เก็บไว้ได้นานหรือมีรสชาติที่เหมือนเดิมแค่ไหน 
เพ่ือไปต่อยอดในการน้าไปเป็นวัตถุดิบ ในการ
ท้าอาหารต่อไป ขณะเดียวกัน ก็มีการน้าใบประ 
มาท้าเป็นสี ที่ใช้ในการท้าผ้ามัดย้อม เพ่ือเป็น
ของฝากส้าหรับคนที่จะมาเท่ียว 

ผศ . ด ร . ส ม รั กษ์  ร อด เ จ ริ ญ   ร อ ง
ผู้ อ้ า น ว ย ก า ร ส ถ า บั น วิ จั ย  แ ล ะ พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ที่
ผ่านมา คนในชุมชนประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎ
กติกาการอยู่ร่วมกันของป่าประ ในพ้ืนที่ของอช.
เขานัน กับชาวบ้านในชุมชน รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากป่าประ ที่ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก
ส้าหรับโครงการวิจัยชุดนี้ จะด้าเนินการภายใต้
เงื่อนไขการพัฒนากฎกติกาชุมชนให้สอดรับกับ
มาตรา 65 พ.ร.บ.อุทยานฯ ฉบับใหม่ 2562 
เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ช นิ ด ข อ ง ท รั พ ย า 
กรธรรมชาติ ที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ในอช. 
โดยพ้ืนที่ในอุทยานแห่งใด มีศักยภาพเพียงพอ มี



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้
ตามฤดูกาล ที่สามารถเก็บหา หรือใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร ธรรมชาตินั้น โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพธรรมชาติ เพ่ือแก้ไขปัญหาการด้ารงชีพ
อันเป็นปกติ วิถีชุมชน หรือวิถีดั้งเดิมที่อยู่บริเวณ
อุทยานแห่งชาติ และต้องสอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการอุทยานแห่งชาติ และแผนบริหาร
จัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
7. คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม 

กรณีจะประกาศ ดอยยาว ดอยผาหม่น 
ภูชี้ ฟ้า เป็น อช .สุ่ มเสี่ ยงกระทบที่ดินท้ากิน
ชาวบ้านหลายร้อยคน หลายอ้าเภอเชียงราย เขต
ป่าอนุรักษ์ทับที่ชาวบ้านกลายเป็นปัญหาคารา 
คาซังหลายพ้ืนที่ คนตัวเล็กตัวน้อยถูกจับกุม
ด้าเนินคดี ทั้ งที่อยู่มาก่อนประกาศเป็นเขต 
ป่าของหลวง 

สอช. 
สบอ.15 (เชียงราย) 

 

ข่าวสดหน้า 4 
(กรอบบ่าย) 

- 

8. น้ าตกร้อยชั้นพันวัง หินลูกช้าง-เมืองตรัง 
จ.ตรัง มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ก้าลังขึ้นชื่อ

หลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ "น้้าตกร้อยชั้นพันวัง" 
โดยมีขสป.เขาประ-บางคราม เป็นผู้ดูแลมี
ลักษณะเป็นธารน้้าตกหินปูนหลายชั้น ที่ทอดตัว
ลดหลั่นกันมาจากเขานอจู้จี้ จนกลายเป็นวังน้้า
หลายๆ วัง และเป็นที่มาของชื่อน้้าตกแห่งนี้  
นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมความสวยงามของ
น้้าตก และความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ตามแนว
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่ก้าหนดไว้ได้ เพ่ือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และ
ความปลอดภัย ขสป.เขาประ-บางคราม จึงได้
ออกมาตรการควบคุมพ้ืนที่ โดยจะไม่อนุญาตให้
นักท่องเที่ยว น้ารถจักรยานยนต์ รถยนต์ อาหาร 
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เข้าไปในบริเวณ
น้้าตกสอบถามข้อมูลได้ที่ขสป.เขาประ-บางคราม 
หมายเลขโทร. 08-7477-1105 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ข่าวสดหน้า 
1,13,17 

+ 

9. มุมที่5 
งาน "Ultra Trail Thailand 2020" ที่

อช.ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-
16 ก.พ.63 การันตีมาตรฐาน UTMB-Ultra 

สอช. 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

 

เดลินิวส์  
หน้า 18 

+ 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
trail Mont Blanc เลยทีเดียว พร้อมเปิดเส้นทาง
ใหม่สด สวยงามตามธรรมชาติ หวัง "โดนใจ" นัก
วิ่งเทรลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แบ่งเป็น 4 
ระยะทาง คือ 170 กม. , 110 กม., 80 กม. 
และ 25 กม. สนใจกดติดตามเฟซบุ๊ก Ultra 
Trail Thailand 
10. คอลัมน์ วิจัยใต้หิ้ง: เศรษฐกิจสีครามนิยาม
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้น นอกจาก
การท้าฐานข้อมูลที่มีความละเอียดและเป็นระบบ
ในระดับพ้ืนที่ เ พ่ือใช้ในการติดตาม ประเมิน
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
เพ่ือให้สอดรับ กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ระบุ
ให้มี ระบบเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทาง การ
คลังที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน จึงเสนอให้มี
การจัดเก็บ 'ภาษีสิ่งแวดล้อม' ตัวอย่างเช่น การ
จัดเก็บ 'ภาษี การท่องเที่ยว ' ณ โรงแรมที่พัก  
เพ่ือน้า รายได้มาใช้ในการจัดการและบ้ารุง 
รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติในพ้ืนที่ท่องเที่ยว 
และมีการชดเชยความเดือดร้อน ด้วยการยกเว้น
การจัดเก็บภาษีท่องเที่ยว ส้าหรับโรงแรมขนาด
เล็กและการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งการปรับ
ค่าธรรมเนียม การเข้าอช .  โดยเฉพาะอช. 
ทางทะเลที่มีความ เปราะบางจากการเข้าไป
รบกวนของ นักท่องเที่ยว 

สอช. 
 

กรุงเทพธุรกิจหน้า 2 - 

11. คอลัมน์ สมรู้ร่วมคิด: บทเรียน จากดอย
หลวงเชียงดาว 

ไฟไหม้ดอยหลวงเชียงดาวรอบนี้หนัก
หนาสาหัสมาก ภาพข่าวที่ ขสป.เพ่ิงเปิดเผย
ออกมาเมื่อเดือนกันยายน แสดงให้เห็นสภาพ
เสียหาย ดอยหลวงเสียหาย 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
ยอดของดอยหลวงจากบริเวณลานกางเต็นท์ลาม
ขึ้นไปถึงยอดเสียหาย 60 เปอร์เซ็นต์ ดอยสามพ่ี
น้องเสียหายไป 60 เปอร์เซ็นต์ บริเวณดอยกิ่ว
ป่าคา 50 เปอร์เซ็นต์ ไฟยังลามไปทางตะวันออก

สอช. 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 2 

+ 



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
สันดอยกิ่วลม เสียหายไป 50 เปอร์เซ็นต์ ไฟไหม้
รอบนี้พินาศไปทั้งดอยหลวงก็ว่าได้ 

          มันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจจริงๆ 
เพราะดอยหลวงเชียงดาวมีระบบนิเวศเฉพาะถิ่น 
เต็มไปด้วยพืชพรรณหายากมาถูกท้าลายลง          
และที่น่ า เสียใจยิ่ งกว่านั้นก็คือ เหตุนี้ ไม่ ใช่
อุบัติเหตุของธรรมชาติ มีข่าวออกมาตั้งแต่ไฟเริ่ม
ไหม้แล้วว่า เหตุครั้งนี้คงไม่ใช่เรื่องของไฟป่าปกติ  
แทบทุกคนในพ้ืนที่ชี้ไปยังความขัดแย้งระหว่าง
ชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่  เรื่องแบบนี้เขารู้กันทั้ง
เมืองแต่ไม่รู้จะไล่ล่าตามจับอย่างไร ไม่รู้ว่าการ
เผาครั้งนี้ใครจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเพราะ
เท่าที่เห็นทุกฝ่ายเสียประโยชน์กันทั้งหมด ฤดู
ท่อง เที่ ยวที่ ควรจะมีผู้ คนหลั่ ง ไหลขึ้ นดอย  
ชาวบ้านมีรายได้เป็นลูกหาบ ร้านค้าร้านอาหาร
เสียประโยชน์กันทั้งหมดทุกฝ่ายเอาล่ะ ก็เรื่องมัน
เผาไปแล้วย้อนกลับไม่ได้ ก็ต้องมาดูว่าจากนี้เรา
ท่านได้ท้าอะไรต่อบ้าง เรื่องแรก การเยียวยา
ธรรมชาติ ซึ่งดูแล้วยากทีเดียว ล้าพังการให้
ระบบนิเวศแบบเดิมพักฟ้ืนอาจจะไม่ทันกับวัชพืช
ชนิดอ่ืนโดยเฉพาะหญ้าคาที่จะลามไปแทน 
เพราะเดิมหญ้าคาก็ระบาดลามขึ้นไปถึงลานกาง
เต็นท์อยู่แล้ว ส่วนพืชพรรณหายากเฉพาะถิ่นจุด
ต่างๆ ก็ภาวนาให้รอดมาบ้าง ดูเหมือนว่าทางอส. 
เองก็พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่เป็นปัญหาอย่าง
หนึ่งของดอยหลวงเชียงดาวก็คือ ตลอดทั้งปี
เจ้าหน้าที่รัฐกับ ชาวบ้านรอบๆ ไม่ค่อยเป็นมิตร
กันเท่าไหร่ แถมบางส่วนก็มีความขัดแย้ง  ยิ่งปีนี้
ปิดดอยทุบหม้อข้าวชาวบ้านอีก ทางเขตฯจึงมี
ท่าทีรอมชอมลง ล่าสุดได้อนุโลมให้ชาวบ้าน 
ลีซูนาเลาเปิดโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวได้ จาก
เดิมที่ เข้มงวดจับกุม เพราะพ้ืนที่บ้านดังกล่าวอยู่
ในเขตสงวนรักษาพันธุ์ฯ ปีนี้อส.เปิด โครงการ
ดอยหลวงเชียงดาวโมเดล ขึ้นมา  เป็นแผนงาน
หนึ่งที่บรรจุในแผนปฏิบัติของจังหวัดรับมือฝุ่น
ควันที่จะ มาถึงปีหน้า หนึ่งในนั้นก็คือสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชนชาวบ้าน ซึ่งก็ดี  เป็นนิมิตหมาย



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ทิศทางที่ดีแม้จะวัวหายล้อมคอกอยู่สักหน่อยแต่
อย่างไรก็ตามมันก็มีปัญหาตามมาอีก เนื่องจาก
โครงการดอยหลวงเชียงดาวโมเดลของอส.ที่ว่า 
วางแผนจะท้าป่าเปียกรอบๆ พ้ืนที่ ดอยหลวง 
อ้างว่าเพ่ือให้เกิดความชุ่มชื้นเพ่ิมธรรมชาติอะไร
ว่าไป แต่ก็มีกลุ่มอนุรักษ์ท่ีไม่เห็นด้วยบอกว่า การ
จะสร้างป่าเปียกก็คือไปท้าฝายในห้วยน้้าแห้งเพื่อ
เพ่ิมความชื้นนั้นจะไปกระทบกับระบบนิเวศป่า
หินปูนของดอยหลวงเชียงดาวหรือเปล่า มี
การศึกษาดีพอหรือยัง แต่ดูเหมือนโครงการนี้ก็
เดินหน้าไปเพราะเห็นมีการตั้งงบประมาณท้า
แผนงานกันแล้ว ดอยหลวงเชียงดาวยับเยินรอบ
นี้ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรอก แต่รัฐ
เองก็ต้องยอมรับว่าท่าที และการปฏิบัติของ
หน่วยงานรัฐเองก็ก่อให้เกิดปัญหา รัฐเองก็เป็น
ส่วนหนึ่งของปัญหา ดังนั้นจากนี้ไปควรเปิดหูเปิด
ตารับฟังเสียงจากประชาคมภายนอกให้มากๆ 
อย่าดื้อดึงเอาแต่ที่ส่วนกลาง คิดท้าแค่ฝ่ายเดียว 
12. เร่งสอบโค่นต้นยางนาใหญ่คาดฝีมือกลุ่ม
คนมีสีในพื้นที่ 
          นายค้าผัน โมกไธสง ปลัดอาวุโสอ้าเภอ
เนินมะปราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจ
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.5 (วังแดง) สนธิ
ก้าลั งออกตรวจปราบปรามการกระท้าผิด
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ หลังจากมีพลเมืองดี
แจ้งเบาะแสว่ามีการแอบลักลอบตัดไม้ในเขต 
อช.ทุ่งแสลงหลวง จุดเกิดเหตุอยู่ภายในเขตอช. 
พบต้นยางนาอายุไม่ต่้ากว่า 100 ปี ปลูกเรียง
รายไว้เป็นกลุ่มๆ อยู่ริมถนน บริเวณป่าวังแดง 
โดยคนร้ายได้เลือกโค่นต้นยางนา 1 ใน 3 ต้น ซึ่ง
เป็นต้นใหญ่สุด 
          ขณะที่ชาวบ้านมาดูเหตุการณ์ไม้ยางนา
ล้ม ไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ หรือบอกเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ คาดว่าบุคคลที่ลักลอบตัดโค่นต้น
ยางขนาดใหญ่น่าจะเป็นคนมีสีในพ้ืนที่ และยัง
ทราบอีกว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่ งชาติ   

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.11 (พิษณุโลก) 

ไทยโพสต์ หน้า 4  



 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
(สล.5) อช.ทุ่งแสลงหลวง จึงเลือกตัดไม้หวงห้าม
คือต้นยางนาขนาดใหญ่แทนการลิดรอนกิ่ ง 
เนื่องจากระหว่างเส้นทางตามถนนพบการโค่น
ต้นไม้ขนาดเล็ก และมีการลิดกิ่งเป็นประปราย
บริเวณใต้แนวเสาไฟฟ้าอีกด้วย 
          ทั้งนี้  ในจุดเกิดเหตุไม่พบตัวผู้กระท้า
ความผิด ทางเจ้าหน้าที่จึงท้าการตรวจยึดของ
กลางเอาไว้ทั้งหมดเพ่ือตรวจสอบ ก่อนท้าส้านวน
ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เนินมะปราง เพ่ือ
ด้าเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย พร้อมจะ
ติดตามตัวผู้กระท้าความผิดมาด้าเนินคดีในข้อหา
ฐานท้าไม้ หรือสับ หรือเผา หรือท้าอันตรายด้วย
ประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้  และฐานห้ามผู้ ใดมี ไว้ ใน
ครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปโดย
ไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาล
ขาย และฐานเข้าไปด้าเนินกิจการใดๆ เพ่ือหา
ผลประโยชน์ภายในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้
รับอนุญาตต่อไป 
13. คอลัมน์ คนหน้า 5 

อส.สั่งด้าเนินคดีกวาดล้าง ผู้บุกรุกสร้าง 
รีสอร์ทนับร้อยหลังในพ้ืนที่ ไข่ดาวของขสป. 
เชียงดาว แล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้ ขสป.เชียงดาว  
จัดประชุมร่วมกับ ผู้ประกอบการมีมติผ่อนผันให้
เปิดด้าเนินท้าธุรกิจ ที่พักตากอากาศต่อไปได้
ค้าถามมีอยู่ว่า ขสป.เป็นพ้ืนที่ที่อนุญาตให้เอกชน
เข้าไปสร้าง รีสอร์ท-โฮมสเตย์ กอบโกยความ
ร่้ารวยได้ด้วยหรือ อย่ามาอ้างเป็น วิถีชีวิตดั้งเดิม
เพราะเห็น นักธุรกิจ จากเมืองกรุงลงทุนยอม
แต่งงานกับ ชนเผ่า อ้าพรางการท้าธุรกิจ รีสอร์ท 
เก็บรายได้ปีละหลายล้าน คิดแล้วน่าสะท้อนใจ 
คนไทยทั้งประเทศเสียภาษีเพ่ือให้ อส.เอาไปจ้าง
เจ้าหน้าที่ เฝ้ารักษาป่า แต่ก็มีคนอีกกลุ่มฉวย
โอกาส ท้ามาหากิน จนสภาพธรรมชาติของ  
ดอยเชียงดาวถูกท้าลายย่อยยับไม่ต่างจาก  
ภูทับเบิก 

สอช. 
สบอ.11 (พิศณุโลก) 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

 
 
 

เดลินิวส์ หน้า 5 
 

- 

 



 
 

 
ข่าวจากสื่อออไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวนัเสาร์ที ่๒6 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 

1.หมอเตือน!! เมนูชวนสยอง “อ๊ีด โปงลาง” 
เปิบ แซนวิชงู (มีคลิป) 

ผู้เขียนกล่าวถึง “อ๊ีดโปงลาง”กินแซนด์วิช
งูดิบ เสี่ยงเจอพยาธิ และเชื้อแบคทีเรียที่ท้าให้
เ กิ ดอาการท้ อง เสี ย  ขณะที่ ก รม อุทยานฯ
ตรวจสอบคลิป หากเป็นงูในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง 
สามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ อาจเข้าข่ายล่า
และครอบครองสัตว์ป่า 

สอช. 
สอป. 

https://www.tvpo
olonline.com/con
tent/1529888 

- 

๒.อวดโฉม!! โลมาปากขวด กว่า 20 ตัว 
บริเวณหมู่เกาะสิมิลัน 

ผู้เขียนกล่าวถึง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
หมู่ เกาะสิมิลัน ประจ้าหน่วยพิทักษ์ อุทยาน
แห่งชาติที่ สล.1 (เกาะเมียง) ออกเดินทางไป
ปฏิบัติงานลาดตระเวน และส้ารวจฐานทุ่นผูกเรือ
บริเวณเกาะบอน ระหว่างทาง(ก่อนถึงเกาะบอน
ประมาณ 5 ไมล์ทะเล) พบฝูงโลมาปากขวด
ประมาณ 20 ตัว เข้ามาว่ายวนเวียนรอบๆ  
เรือตรวจการณ์ของอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ฯ 
จึงลดความเร็วเรือพร้อมบันทึกภาพ 

สอช. 
สบอ.๕ 

(นครศรีธรรมราช) 
 

https://www.sprin
gnews.co.th/thaila
nd/south/56425

8 

+ 

https://www.tvpoolonline.com/content/1529888
https://www.tvpoolonline.com/content/1529888
https://www.tvpoolonline.com/content/1529888
https://www.springnews.co.th/thailand/south/564258
https://www.springnews.co.th/thailand/south/564258
https://www.springnews.co.th/thailand/south/564258
https://www.springnews.co.th/thailand/south/564258


 
 

 
ข่าวจากสื่อออไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวนัอาทิตยท์ี ่๒๗ ตุลาคม 2562   

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1 . ที มพญ า เ สื อ ใ ช้ ก ล้ อ ง  N Cap ดั ก จั บ
พฤติกรรมพรานป่า ก่อนรวบสองนายพราน
ลักลอบวางบ่วงดักสัตว์ เคยมีช้างเจ็บสาหัส
มาแล้ว 

เมื่ อวันที่  25 ต.ค .  62 : จากเฟซบุ๊ ค 
“ทีมพญาเสือ”  ได้ โพสต์ข้อความ ภัยเงียบ  
ที่อันตรายแสนสาหัส จับสองพรานป่าติดกับดัก
บ่วงสัตว์ โดยทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(พญาเสือ)ร่วมกับเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนและสปป.1(ภาคกลาง)
ใช้เทคโนโลยีวางกล้อง N Cap จนสามารถจับกุม
พรานป่าที่ลักลอบเข้ามาวางบ่วงได้ การวางบ่วง
ดักสัตว์มีโทษฐานล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า ระวางโทษจ้าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 
50,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

สอช. 
สอป. 

สบอ.๑ 
. (ปราจีนบุรี) 

สบอ.๒ 
. (ศรีราชา) 

 

http://www.world
varietynews.com/

ndp2016/ 
 

- 

๒.หุบป่าตาดคึกคัก กิ้งกือมังกรสีชมพูโผล่อวด
โฉมนทท. 

ผู้เขียนกล่าวถึง หุบเขาป่าตาดดินแดน
มหัศจรรย์ พบกิ้งกือมังกรสีชมพูที่มีสีสันสวยงาม
ออกมาอวดโฉม ซึ่ งกิ้ งกือมั งกรสีชมพูเป็น
สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ เป็นอันดับที่ ๓ ของโลก 

สอช. 
สอป. 

สบอ.๑๒ 
. (นครสวรรค์) 

 

https://today.line.
me/th/pc/article/
หุบป่าตาดคึกคัก+
กิ้งกือมังกรสีชมพู+
โผล่อวดโฉมนทท-

G6ELY7 
 

+ 

http://www.worldvarietynews.com/ndp2016/
http://www.worldvarietynews.com/ndp2016/
http://www.worldvarietynews.com/ndp2016/
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9+%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%97-G6ELY7
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9+%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%97-G6ELY7
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9+%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%97-G6ELY7
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9+%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%97-G6ELY7
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9+%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%97-G6ELY7
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9+%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%97-G6ELY7


 
 

 
ข่าวจากสื่อออไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวนัจันทร์ที ่๒๘ ตุลาคม 2562   

 

 

 

 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1."เงือกน้อย" ด าน้ าเก็บขยะใต้ทะเลสิมิลัน 

ผู้ เ ขี ย น ก ล่ า ว ถึ ง  อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ 
หมู่ เกาะสิมิลัน อ.คุระบุรี  จ.พังงา ซึ่งน้าโดย
คุณครูอศิรวาท ชูโชติ หรือ ครูปิ่น เงือกสาวครู
สอนด้าน้้าชาวจังหวัดพังงา น้ากลุ่มเงือกตัวน้อย 
เข้าร่วมกิจกรรม Part of the Ocean เก็บขยะ
เกาะสิมิลัน หลังจากกรมอุทยานฯได้เปิดเกาะรับ
การท่องเที่ยว 

สอช. 
สบอ.๑๒ 

. (นครศรีธรรมราช) 
 
 

https://www.natio
ntv.tv/main/conte
nt/378748354/ 

 

+ 

๒.ดีเดย์ เปิด โถงแรกถ้ าหลวง รับนักท่องเที่ยว  
๑ พ.ย. หลังลองวันแรกคนตรึม 

ผู้เขียนกล่าวถึง กรมอุทยานแหงชาติฯได้
เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชม
ภายใน อช.ถ้้าหลวง-ขุนน้้านางนอน เป็นครั้งแรก
เมื่อวนัที ่๒7 ต.ค. หลังปิดถ้้า มาต้ังแตปฏิบัติการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ที ม ห มู ป่ า อ ะ เ ค ดิ มี  ๑ ๓  ชี วิ ต  
ที่ประสบอุบัติเหตุติดถ้้าหลวงแล้วเสร็จเมื่อเดือน 
ก.ค. ๒๕๖๑ 

สอช. 
สบอ.๑๕ 

. (เชียงราย) 
 
 

https://today.line.
me/th/pc/article/
ดีเดย์เปิด“โถงแรกถ้้า

หลวง”รับ
นักท่องเที่ยว+1+พ+
ย+นี้+หลังลองวัน

แรกคนตรึม-
2WrzZN 

+ 

https://www.nationtv.tv/main/content/378748354/
https://www.nationtv.tv/main/content/378748354/
https://www.nationtv.tv/main/content/378748354/
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E2%80%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7+1+%E0%B8%9E+%E0%B8%A2+%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%A1-2WrzZN
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E2%80%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7+1+%E0%B8%9E+%E0%B8%A2+%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%A1-2WrzZN
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E2%80%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7+1+%E0%B8%9E+%E0%B8%A2+%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%A1-2WrzZN
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E2%80%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7+1+%E0%B8%9E+%E0%B8%A2+%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%A1-2WrzZN
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E2%80%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7+1+%E0%B8%9E+%E0%B8%A2+%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%A1-2WrzZN
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E2%80%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7+1+%E0%B8%9E+%E0%B8%A2+%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%A1-2WrzZN
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E2%80%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7+1+%E0%B8%9E+%E0%B8%A2+%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%A1-2WrzZN
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E2%80%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7+1+%E0%B8%9E+%E0%B8%A2+%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89+%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%A1-2WrzZN




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่๒9 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. 120อนาคตใหม่ ลาออกซัดไร้สัจจะ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เปิดเผย
ความคืบหน้าการด าเนินคดีกับ 88 การ์มองเต้  
รีสอร์ท อ.วังน  าเขียว จ.นครราชสีมา ที่พรรคพลัง
ประชารัฐไปจัดสัมมนาซึ่งอส.แจ้งด าเนินคดีข้อหา
บุกรุกพื นที่อช.ทับลาน รวมถึง ปิดประกาศให้รื อ
ถอนซึ่งครบก าหนดเมื่อ วันที่ 23 ต.ค. โดย 
นายวราวุ ธ  ระบุ ว่ าขณะนี อยู่ ระหว่ า งการ
ตรวจสอบของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และ อส.ว่า รีสอร์ทแห่งนี  
อยู่ในพื นที่ใดกันแน่ ส่วนสาเหตุที่ไม่รื อถอนรี
สอร์ท เนื่องจากผู้ประกอบการอาจไปยื่นขอ
ความคุ้มครอง ทางกรมอุทยานฯ จึงไม่สามารถ
ด าเนินการรื อถอนได ้

ด้านนายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หน.
อช.ทับลาน ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดน าป้ายประกาศให้ 
88 การ์มองเต้ รีสอร์ท รื อถอนออกจากพื นที่ ให้
สัมภาษณ์ว่า ทางรีสอร์ท ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งไปที่
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) แต่ทาง สบอ.1 (ปราจีนบุรี)  
ส่งหนังสือยืนยันให้รื อถอนรีสอร์ทภายใน 90 วัน 
แต่เมื่อทางรีสอร์ทอุทธรณ์และ สบอ. 1 ยืนยัน
ค าสั่งเดิมระยะเวลารื อถอน 90 วัน ต้องเริ่มนับ
ใหม่ นับจากวันที่ สบอ. 1 ยืนยันค าอุทธรณ์  
อย่างไรก็ตาม คาดว่าเมื่อใกล้ครบก าหนดรื อถอน
รีสอร์ทคงยื่นค าร้องไปที่ศาลปกครอง หากศาล
ยกค าร้อง รีสอร์ทสามารถร้องไปที่ศาลปกครอง
ปกครองสูงสุดได้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งกระบวน 
การทั งหมด อาจใช้เวลาประมาณ 2 ปี ทั งนี   
นายประวั ติ ศ าสตร์  ยอมรั บปั จ จุ บั น  88  
การ์มองเต้ รีสอร์ท เปิดให้บริการเช่นเดิม 

สอช. 
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

กนต. 
 

เดลินิวส์ หน้า 1,2,9 
(กรอบบ่าย) 
มติชนหน้า 9  
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์ หน้า 1,2,9 
มติชน หน้า 9 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
รายงานข่าวจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ 

ระบุว่าเรื่องการรื อถอน 88 การ์มองเต้ รีสอร์ท 
อส.รอดูท่าทีของรัฐบาล เนื่องจากที่ผ่านมา  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
ตั งคณะท างานเพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับค า
วินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ให้กันพื นที่ทับ
ซ้อนระหว่าง ส.ป.ก. และกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
จ านวน 9,000 ไร่ คืนภายใน 120 วัน นับจาก
วันที่  9 ส.ค. โดยมีรีสอร์ทในพื นที่ดังกล่าว
มากกว่า 140 แห่ง ซึ่งหากได้ข้อสรุปเป็นพื นที่
ของ ส.ป.ก. จะไม่มีการรื อถอน แต่ให้ด าเนินการ
ในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนต่อไป อย่างไรก็
ตาม กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยืน ยันว่า 88 การ์
มองเต้ รีสอร์ท และรีสอร์ทอ่ืน ๆ รวม 11 แห่งที่
ได้ด าเนินการปิดป้ายให้รื อถอนในช่วงเดือน ก.ค. 
ที่ผ่านมานั น อยู่ในเขตอช.ทับลาน 
2. คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: โคราช-พบซาก
กระทิง 

นายวันชัย ลาดซ้าย หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.23 (วังหมี) ได้รับ
แ จ้ ง จ า ก ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น เ ท พ นิ มิ ต ร  ม . 1 2  
ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ว่า มี
ชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนสัตว์ตายบริเวณ
ป่ายูคา ป่าท้ายบ้านเทพนิมิตร ติดกับแนวผืนป่า 
จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยพิทักษ์อช.ขญ.3 
(ตะเคียนงาม) พบซากกระทิงเพศผู้ อายุ 10-15 
ปี น  าหนัก 500-700 กิโลกรัม ตายมาแล้ว 5-7 
วัน ส่วนสาเหตุการตายคาดว่าเกิดจากธรรมชาติ 
เนื่องจากไม่พบร่องรอยและหลักฐานที่ผิดปกติ 

สอช. 
สบอ.7 (นครราชสีมา) 

 
 

ข่าวสด หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

ข่าวสด หน้า 10 
(กรอบบ่าย) 

- 

3. คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้: 'ใบไม้เปลี่ยนสี'แต่ง
แต้ม 'ผืนป่า'เสน่ห์ธรรมชาติ 

มานพ ผู้พัฒน์ นักพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 
กลุ่มงานพฤกษ ศาสตร์ป่าไม้ อส.ให้ความรู้พา

สอช. 
สวจ. 

สบอ.8 (ขอนแก่น) 
 

เดลินิวส์ หน้า 1,4 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสีว่า การเปลี่ยนแปลงของ
ต้นไม้ ใบไม้เปลี่ยนสีในต่างประเทศจะตรงกับ 
'ฤดูใบไม้ร่วง ' ซึ่ งเป็นฤดูที่ ใบไม้ก าลังผลัดใบ 
ส าหรับประเทศไทยเราก็มี  แต่จะเป็นเพียง
ช่วงเวลาสั นๆ จะไม่เป็นฤดูที่มีความยาวนาน
เท่ากับประเทศในเขตอบอุ่นและเขตหนาว ซึ่งมี
บรรยากาศความสวยงาม ความตระการของ
ใบไม้เปลี่ยนสีโดยมีระยะเวลายาวนานและ
ชัดเจน ต้นก่วมที่เปลี่ยนสีได้อย่างชัดเจน คือ 
ก่วมแดง ที่พบบริเวณริมน  า อช.ภูกระดึง เป็น
หนึ่งในชนิดที่ใบเปลี่ยนเป็นสีแดงทั งหมด เหมือน
ดั่งใบไม้ย้อมสีจึงเป็นที่สะดุดตา และด้วยที่ขึ นอยู่
บริ เวณที่สู ง อากาศเย็นสบายยิ่ ง เ พ่ิมความ
สวยงาม ความน่าประทับใจเมื่อได้ชม ส าหรับจุด
ที่จะได้ชมใบไม้เปลี่ยนสีต้องเป็นพื นที่ที่มีสภาพ
อากาศเย็น มีป่าผลัดใบอยู่มาก ซึ่งที่โดดเด่น
ได้แก่หลายสถานที่ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน 
รวมทั งภาคกลาง อย่างเช่นที่ขสป.ห้วยขาแข้ง 
พื นที่มรดกโลก โดยช่วงต้นเดือนธันวาคม ก่อน
ถึงที่ท าการฯ จะมีป่าเต็งรัง บริเวณนั นจะมีพันธุ์
ไม้หลากหลายชนิดทั งมะกอกเกลื อน ต้นกุ๊ก  
ต้นรังเริ่มเปลี่ยนสี และ หากเดินทางไปในจุดที่มี
ต้นไม้ในกลุ่มนี อยู่อย่างหนาแน่น ก็จะเห็นสีสัน
มนต์เสน่ห์ ความสวยงามของธรรมชาติได้อย่าง
ชัดเจน 
4. เปิดถ้ าหลวง ปิดมาปีเศษ แห่เที่ยวแน่น 

นายกวี ประสมพล หน.อช.ถ  าหลวงฯ 
เปิดเผยว่า หลังอส.ทดลองเปิดให้ประชาชน และ
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปท่องเที่ยวเข้าไปชม
ภายในถ  าหลวง อุทยานแห่งชาติถ  าหลวง - 
ขุนน  านางนอน จ.เชียงราย เป็นครั งแรกช่วง วันที่ 
26 - 27 ต.ค.ที่ผ่านมา หลังปิดมานานกว่า 1 ปี 
ตั งแต่ปฏิบัติการช่วยเหลือสมาชิกทีมฟุตบอล

สอช. 
สบอ.15 (เชียงราย) 

 
 
 

เดลินิวส์ หน้า1 ,13 
(กรอบบ่าย) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 1,11 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่ 13 คน เมื่อเดือน ก.ค.
2561 เป็นต้นมา เนื่องจากเจ้าหน้าที่เป็นห่วง
เรื่องความปลอดภัย อีกทั งยังต้องมีการขนย้าย
อุปกรณ์ภายในถ  าและปรับปรุงพื นที่ภายในถ  าให้
มีความปลอดภัยมากขึ น นายกวี เผยอีกว่า การ
เปิดทดลองให้เข้าชมภายในถ  าหลวง จะอนุญาต
ให้เข้าไปถึงแค่โถง 1 เท่านั น โดย 2 วันที่มีการ
ทดลองนั น ได้จัดระเบียบให้นักท่องเที่ยวเข้าไป
เป็น กลุ่ม ๆ ละ 25-30 คน โดยวันที่ 26 ต.ค. 
วันแรกจัดให้เข้าไป 3 กลุ่ม ซึ่งจะให้ทยอยเดิน
ขึ นไปชมปากถ  าบริเวณโถงแรก สร้างความพึง
พอใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ถือว่า
ประสบความส าเร็จด้วยดี ส่วนการเปิดให้เข้าชม
อย่างเป็นทางการ จะมีขึ นในวันที่ 1 พ.ย.นี  โดย
จะเปิดให้เข้าไปชมภายในถ  าตั งแต่เวลา 09.00- 
16.30 น.ของทุกวัน โดยวันที่ 1 พ.ย.จะมี นาย
จงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่ง 
ชาติฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ให้นักท่องเที่ยว
เข้าชมถ  าหลวงฯ อย่างเป็นทางการ 
5. 'วราวุธ'ออกตัวเร็วโชว์ผลงาน 3 เดือน 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวใน
การแถลงผลงานนโยบายในรอบ 3 เดือน  
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ เพ่ิมพื นที่สีเขียวภายใต้
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 10 ล้าน
ต้น ตั งแต่เดือนต.ค. 62 จึงขยายเป้าหมายเป็น 
100 ล้านต้น ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการคนอยู่กับป่า จัดตั งป่าชุมชน 2 ,291 
หมู่บ้ าน และเร่ งรัดการจัดหาที่ ดินภายใต้
โครงการ คทช.ด าเนินโครงการพัฒนาเส้นทาง
เดินศึกษาตามธรรมชาติในพื นที่ป่าอนุรักษ์เฉลิม
พระเกียรติฯ พัฒนาระบบบริหารจัดการอช. 
สู่สากล และผลักดันอช.หาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่า

สอช. 
สอป. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

 

เดลินิวส์ หน้า 3 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
สัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง และอช.หมู่เกาะ
อ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอุทยานมรดก
อาเซียนแห่งใหม่ของประเทศ ไทย แก้ปัญหาสัตว์
ป่าออกนอกพื นที่ แต่งตั งคณะท างานด้านการ
ส่งออกช้างและติดตามความเป็นอยู่ของช้างที่
ส่งออกไปต่างประเทศ 
6. คอลัมน์ ท้องถิ่นพูด: ผศ.ดร.สมรักษ์ รอด
เจริญ มรภ.นครศรีฯ 'ป่าประผืนใหญ่ที่สุดใน
โลก' 

ผศ.ดร .สมรักษ์  รอดเจริญ รองผอ.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(มรภ.) นครศรีธรรมราช กล่าวถึง งานวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมและ
การสร้างคุณค่า มูลค่าป่าประ ที่สนับสนุนโดย
สนง.คณะกก.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สกสว.) ว่าหลาย ชุมชนอ.
นบพิต าประสบปัญหาเกี่ยวกับ กฎกติกาการใช้
ประโยชน์ร่วมกันของ ป่าประ ในเขตอช.เขานัน 
เนื่องจาก อ.นบพิต ามีป่าประผืนใหญ่ที่สุดในโลก
กว่า 5,000 ไร่ 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

ข่าวสดหน้า 6 
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์ หน้า 1,14 

+ 

7. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เที่ยวชมทุ่ง
ดอกกระดาษ 

นายศุภกุล จันทร์ลา หัวหน้าโครงการ
พัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด าริภูหินร่องกล้า 
ภายในอช.ภูหินร่องกล้า ต.เนินเพ่ิม อ.นครไทย 
จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ช่วงเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่าน
มา มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากแห่ขึ นไปชมทุ่งดอก
กระดาษหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ขณะนี ออก
ดอกบานสะพรั่ งหลากสีสันสวยงามต้อนรับ
อากาศหนาวเย็นตลอดทั งวัน ท่ามกลางอุณหภูมิ 
17 องศา โดยทางโครงการพัฒนาป่าไม้ฯ ได้จัด
ให้มีจุดชมวิวแบบ 180 องศา ให้นักท่องเที่ยว
ยืนรับลมเย็น ๆ และถ่ายรูปอีกมากมาย อาทิ

สอช. 
สนร. 

สบอ.8 (ขอนแก่น) 
 

เดลินิวส์ หน้า 13 
(กรอบบ่าย) 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
บริเวณ ผาพบรัก ผารักยืนยง ผาคู่รัก และผา
สลัดรัก เป็นต้น จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมา
เที่ยวชมความสวยงามได้ทุกวัน 
8. สาวยุคใหม่หัวใจไม่เคยหยุด...Lady Set 
Go ผู้หญิงอยากเที่ยว ต้องไป! 

ผู้ เขียนกล่าวถึงผู้หญิงที่เป็นสาวมั่นที่
ทุ่ ม เทกับงานในทุกๆ วัน ออกไปเติมพลั ง
ธรรมชาติ สูดออกซิเจนให้ชุ่มปอด รับพลังอัน
สดใสไร้มลพิษ เคลียร์ความคิด เคลียร์ชีวิตที่
วุ่นวาย ในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่ามีอากาศดี
สุดๆ ในบรรยากาศสุดไฉไล ผ่อนคลายแบบสุดๆ 
อาทิ เขาช้างเผือกอช.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  
ภูชีฟ้า จ.เชียงราย จุดชมวิวเสม็ดนางชี จ.พังงา 
อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย ฯลฯ 

สอช. 
สบอ.3  (บ้านโป่ง) 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 
สบอ.8 (ขอนแก่น) 

สบอ.9 (อุบลราชธานี) 
สบอ.15 (เชียงราย) 

คม ชัด ลึก หน้า 12 
ผู้จัดการรายวัน 360 

องศา หน้า 8 

+ 

9.  คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค: ชมช้างป่า
อุทยานพะวอ 

นายประสาท ก าเนิด หน.อช.ขุนเขา พะ
วอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก กล่าวว่า ช่วง
วันหยุดมี นักท่องเที่ยวจ านวนมาก เดินทางมา
ท่องเที่ยวอุทยานฯพะวอมากขึ น ส่วนมากไปกาง
เต็นท์นอน สัมผัสอากาศเย็น และทะเลหมอก 
ขณะที่มีช้างป่าอยู่ใกล้บริเวณอุทยานฯเป็นไฮไลต์ 
ซึ่ง อุทยานฯ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย 
และให้ความรู้ในการปฏิบัติเวลาพบช้าง จึงไม่
เป็นปัญหา 

สอช. 
สอป. 

สบอ.14 (ตาก) 
 

มติชน หน้า 20 
  

+ 

10.  คอลัมน์ รายงาน: เที่ยว 'เขาใหญ่ 'ช่วง
ปลายฝน-ต้นหนาว สัมผัสธรรมชาติ-นอนเต็นท์
เห็นสัตว์ป่า 

นายครรชิต ศรีนพวรรณหน.อช.เขาใหญ่ 
กล่าวว่า ช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นมา อุณหภูมิเริ่ม
ลดลง ช่วงกลางวันอุณหภูมิประมาณ 18-20 
องศาเซลเซียส ตกกลางคืน 18-15 องศาฯ และ
มีน  าค้างลง เพราะเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดู

สอช 
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

 

มติชน หน้า 20 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
หนาว  ซึ่ งมี นั กท่ อ ง เที่ ย วทั ง ช า ว ไทยและ
ชาวต่างชาติที่ชอบสัมผัสธรรมชาติ เดินทางขึ นไป
พักแรม จองบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์
จ านวนมาก 

11. คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม 
กรณีจะประกาศ ดอยยาว ดอยผาหม่น 

ภูชี ฟ้า เป็น อช .สุ่ มเสี่ ยงกระทบที่ดินท ากิน
ชาวบ้านหลายร้อยคน หลายอ าเภอเชียงราย  
เขตป่าอนุรักษ์ทับที่ชาวบ้านกลายเป็นปัญหาคา
ราคาซังหลายพื นที่ คนตัวเล็กตัวน้อยถูกจับกุม
ด าเนินคดี ทั งที่อยู่มาก่อนประกาศเป็นเขตป่า
ของหลวง 

สอช. 
สบอ.15 (เชียงราย) 

ข่าวสดหน้า 4 + 

12. คอลัมน์ เกษมราษฎร์: 'ส.ส.อนาคตใหม่' 
ลงพื้นที่จับงานช้าง สางปมสวนทุเรียนเมือง
จันท์พินาศ 

"ทุเรียน" เป็นผลไม้ที่ถูกยกสมญานามให้
เป็น "ราชาแห่งผลไม้" จากหลายๆ ปัจจัย รวมทั ง
รสชาติ  และ "ราคา" ที่กลายมาเป็นผลไม้
เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดยหนึ่ งใน
จังหวัดที่มีการปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุด และ
มีเกษตรกรปลูกมากที่สุดในประเทศไทยคือ 
จังหวัดจันทบุรี นายจารึก ระบุถึงปัญหาดังกล่าว
ว่า ที่ตรวจสอบพบว่าช้างในจังหวัดจันทบุรีมี
ทั งหมด 124 ตัว โดยอ าเภอที่พบปัญหาช้างมี 3 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอคิชฌกูฏ 
อ าเภอสอยดาว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื นที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบ ซึ่งความเสียหาย แม้จะไม่สามารถคิด
เป็นตัวเงินในภาพรวมได้ แต่ผลไม้ที่มีราคาสูง
อย่างทุเรียน ต้องใช้เวลาปลูกประมาณ 5 ปี กว่า

สอช. 
สอป. 

สบอ.2 (ศรีราชา) 
 

ไทยโพสต์ หน้า 8 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
จะออกผลมาให้เกษตรกรเก็บ ในแต่ละปีจะมี
ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 10 ,000 บาทต่อไร่ 
หมายความว่า ทุเรียน 1 ไร่ต้องลงทุนอย่างน้อย 
50,000 บาท และใช้เวลาอีก 5 ปี จึงสามารถ
เก็บผลผลิตได้"พอช้างป่าลงมาหากิน คืนเดียวนี่
ราพณาสูรเลย 20 ไร่หายวับก็มีมาแล้ว เสียทั ง
เงิน เสียทั งเวลา เกษตรกรบางคนไปกู้หนี ยืมสิน
มาหวังจะลืมตาอ้าปากเมื่อเก็บทุเรียนได้ สุดท้าย
คืนเดียว ทั งทุนทั งก าไรในอนาคตหายวับไปกับ
ตา ทิ งไว้แค่หนี สินกับคราบน  าตาเท่านั น ขณะที่
ทางรัฐบาลเขาชดเชยให้ไร่ละ 1 ,900 บาท ซึ่ง
เทียบไม่ได้เลยกับต้นทุนที่ลงไป"นอกจากนี ยังมี
ปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างช้างป่ากับคน
สวน อย่างในปีนี มีช้างเหยียบคนกรีดยางตายไป
แล้ว 3 คนนอกจากนี ประชาชนเองมีการใช้
หน่วยลาดตระเวน แต่วิธีการเหล่านี ไม่สามารถ
แก้ปัญหาทั งหมดได้ เพราะเราไม่รู้เวลาและจุดที่
ช้างจะลงมากินอย่างแน่นอนไม่มีชาวสวนติดรั ว
ไฟฟ้าในพื นที่เลย เพราะหากช้างมาโดนแล้วตาย
ก็จะมีปัญหากับทางกรมอุทยานฯ เพราะเขาถือ
ว่าช้างป่าเป็นสมบัติของกรม ส่วนใหญ่ที่มีข่าว
ออกไปว่าช้างตายเพราะโดนไฟชอร์ตนั นเป็น
เพราะช้างพยายามไปถอนเสาหรือเอางวงไปไช
บริเวณไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งบางครั งก็อาจท าให้ช้าง
ถูกไฟชอร์ตจนตายส.ส.จารึกได้บอกว่า เราได้ตั ง
แม่แบบที่ชื่อว่า "จันทบุรีโมเดล" โดยเป็นการขุด
คูกว้าง 5 เมตร พร้อมท ารั วเหล็กสูง 3 เมตรกั น
ไว้อีกชั นหนึ่ง โดยแนวรั วดังกล่าวนั น ช้างจะไม่
สามารถเดินเข้ามาในพื นที่ได้ เนื่องจากความลึก
และความกว้างของคูนั นช้างข้ามได้ล าบาก ใน
ส่วนของกรณีที่คูพังจากจ านวนน  าที่มากเกินไป 
เราจะมีการวางท่อให้น  าระบายได้ พร้อมจัดชุด
ลาดตระเวนต่อเนื่อง หากจุดไหนมีปัญหาจะได้



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม การ
ก่อสร้างนั นใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่เราอาจ
ขอความร่วมมือจากทหารในพื นที่เพ่ือให้มาช่วย
สร้างรั วแบบที่เคยช่วยขุดคูมาแล้ว 
13. คอลัมน์ รู้เหนือรู้ใต้: ต้องหั่นงบ 5 หม่ืน
ล้าน ช่วย 'คนจน' ให้จริงจัง! 

คอลัมนิวส์ กล่าวถึง"สมัชชาคนจน" ที่มา
ชุมนุมอยู่ใกล้ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเรียกร้องให้
รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่งแก้ไข
ปัญหาผลกระทบจากนโยบายรัฐ จ านวน 5 กลุ่ม
ปั ญห า  ร ว ม  3 5  ก รณี  คื อ  1 .  ปั ญ ห า ที่
สาธารณประโยชน์  ที่ ราชพัสดุ  พื นที่ป่ าไม้   
ป่ าสงวนแห่ งชาติ  เ ขตรั กษา พันธุ์ สั ต ว์ ป่ า  
อุทยานแห่งชาติ กรณีผลกระทบจากนโยบาย
ทวงคืนผืนป่า 2.กรณีปัญหาโครงการก่อสร้าง
เ ขื่ อ น  ฝ า ย  แ ล ะ อ่ า ง เ ก็ บน  า  3 . ก ร ณี ไ ด้   
รับผลกระทบจากโครงการ พัฒนาของรั ฐ  
4.แนว ทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร  
5.แนวทางการเจรจาแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน
สุดท้าย  

สอช. 
 

เดลินิวส์ หน้า 23 - 

 

 

 

  

 

 

ข่าวจากสื่อออไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่๒๙ ตุลาคม 2562   

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1.เดินหน้าโครงการของในหลวงในเขตรักษา 
พันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี 

เ มื่ อ วั น ที่  29 ส . ค . 62 เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั ง
คณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ. กาญจนบุรี 
ในการนี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการพัฒนาชุมชนใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี ไว้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี โดยมี องค์
ประธานที่ ปรึ กษา 1.พระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัว 2.สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี  องค์ประธาน
กรรมการ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ
ยาภา นเรนทิราเทพ 

สอช. 
สบอ.๓ 

(บ้านโป่ง) 
สนร. 

https://www.postt
oday.com/social/l

ocal/604778 
 

+ 

๒ .เจ้าหน้าที่ อุทยานฯสิ มิลันใช้ เรือยางขน
นักท่องเที่ยวขึ้นเรือสปีดโบ๊ท หลังเกิดคลื่นลม
แรงกระทันหันที่เกาะ ๔ 

น า ย ร ว ม ศิ ล ป์  ม า น ะจ ง ป ร ะ เ ส ริ ฐ  
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผย
ว่า เมื่อช่วงบ่ายวานนี (27 ต.ค.) ที่บริเวณหาด
เจ้าหญิง หน้าหน่วยพิทักษ์ที่ สล.1 (เกาะเมียง) 
เกิดคลื่นลมแรงกระทันหัน ท าให้เรือสปีดโบ๊ท
ที่มารับนักท่องเที่ยวกลับฝั่งไม่สามารถถอยเรือ
เทียบชายหาดได้  ทาง เจ้ าหน้ าที่ อุทยานฯ  
จึ งขอให้มั คคุ เทศก์และผู้ ป ระกอบการน า
นักท่องเที่ยว จ านวนประมาณ 200 คน เดินทาง
ไปขึ นเรือที่หาดเล็ก ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะ 
เมื่ อ เดินทางมาถึ งหาดเล็กพบว่ามีคลื่ นลม

สอช. 
สบอ.๕ 

(นครศรีธรรมราช) 

http://www.khaoc
had.com/38021
0?r=1&width=13

66 
 

+ 
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เล็กน้อย แต่มีอุปสรรคในการถอยเรือสปีดโบ๊ทมา
รับที่ชายหาด ทางอุทยานฯจึงน าเรือยางและเรือ
ท้องแบนมาช่ วยขนย้ ายนักท่อง เที่ ยวจาก
ชายหาด ไปขึ น เ รื อสปี ด โบ๊ ทที่ ล อยล า อยู่  
บรรยากาศเป็นไปด้วยความทุลักทุเล เนื่องจากมี
ทั งคลื่น ลมและฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง จนท าให้มี
นักท่องเที่ยวบางรายไม่สบายเกิดอาการช๊อค  
แต่ได้รับการช่วยเหลือทันทีจากหน่วยรักษาความ
ปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือหมู่เกาะสิมิลัน
และเจ้าหน้าที่ อุทยานฯ หลังจากที่ทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ใช้เวลาประมาณ  
1 ชั่วโมงสามารถขนย้ายนักท่องเที่ยวขึ นเรือสปีด
โบ๊ทได้ครบทุกล า และปลอดภัยทุกคน 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที ่30 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ ตรีศูล 

ผู้ เขียนกล่าวถึง รีสอร์ทหรู ,วังน ้าเขียว 
"88 การ์มองเต้" ที่พรรคพลังประชารัฐแกนน้า
รัฐบาลจัดประชุมใหญ่ เพราะพื นที่บางส่วนอยู่ใน 
อช.ทับลาน โดยกรมอุทยานฯ ได้ปักป้ายให้รื อ
ถอนจนครบก้าหนดแล้ว ซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ น  
ทุกอย่างเหมือนเดิม-สิ่งปลูกสร้างยังอยู่ การเปิด
ให้บริการเป็นไปตามปกติ 

สอช. 
สบอ.๗ (นครราชสีมา) 

 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  - 

๒ . SAMARTยั น ร า ย ไ ด้ ปี นี้ 1.8ห ม่ื น ล้ า น 
'SAMTEL'จ่อประมูลงานหม่ืนล้าน ดัน SAV 
เข้า SET 

เรือน้าเที่ยวให้กับเรือในเขต อช.ทางทะเล
ผู้เขียนกล่าวถึง บริษัท สามารถ ดิจิตอล จ้ากัด 
(มหาชน) หรือ SDC ในปี 2562 คาดว่าจะยัง
ขาดทุนสุทธิ แต่ลดลงจากปีก่อน และเริ่มเห็น
รายได้ดีขึ น คาดว่าจะอยู่ที่ 1,207 ล้านบาท ซึ่ง
ถือเป็นจุดต่้าสุด ส่วนปี 2563 คาดว่า SDC จะ
มี ร า ย ไ ด้ อ ยู่ ที่  4,000-5,000 ล้ า น บ า ท 
เนื่องจากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ทั งจากการเริ่ม
ทยอยรับรู้รายได้โครงการติดตั งโครงข่ายวิทยุ
คมนาคมระบบดิจิทัล และเสาโทรคมนาคม ใน
กรมอุทยานฯรวมถึงโครงการ Digital Trunk 
Radio หรือบริการวิทยุสื่อสารคมนาคมระบบ
ดิจิทัลที่ปัจจุบันได้เซ็นสัญญาจ้าหน่ายเครื่องไป
แ ล้ ว  9,000 เ ค รื่ อ ง  แ ล ะ ใ น ปี  2563 
ตั ง เป้าหมายจ้าหน่ายไว้ประมาณ 60,000 
เครื่อง จากกลุ่มลูกค้าทั งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน เช่น กลุ่มผู้ประกอบการเดินเรือ ระบบ
ติดตาม 

สอช. ข่าวหุ้น หน้า 1 
ไทยโพสต์ หน้า 6 
กรุงเทพธุรกิจ  

หน้า 1 

+ 

๓ . ต รั งชู จุ ดขายมรดกอา เซี ยน  ห วั งดึ ง
นักท่องเที่ยวพุ่ง20% 

ผู้เขียนกล่าวถึง อช.หาดเจ้าไหม และเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ในจังหวัดตรัง ได้รับ
การคัดเลือกให้ เป็นมรดกอาเซียนแห่งใหม่   

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

ประชาชาติธุรกิจ 
หน้า 19  

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เผยเป็นผลจากการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ  
กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาอย่าง
เข้มแข็ง ซึ่งคาดว่าจะท้าให้ปริมาณนักท่องเที่ยว
และเงินรายได้เพ่ิมขึ นกว่า 20%  
๔. ชาคริต 'เผยเป้าหมาย 'ช่อง3' มุ่งม่ันท า
กิจกรรมเพื่อสังคม 

ผู้เขียนกล่าวถึง บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ้ากัด 
(มหาชน) ผู้ด้าเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ที วี สี ช่ อง  3 ได้ รั บ รางวั ล เกี่ ย วกับ  CSR ถึ ง  
2 รางวัล ได้แก่ รางวัลในฐานะหน่วยงานเอกชน
ที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
รางวัลผู้ช่วยเหลือราชการ กรมอุทยานฯ ในฐานะ
ผู้สนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาทั งทางตรงและ
ทางอ้อม 

สบก. ไทยโพสต์ หน้า 9 + 

๕. 2 วัยรุ่นผวาช้างป่าขย่มเก๋งพังยับ! 
วันที่ 29 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

เ กิ ด เ ห ตุ ร ะ ทึ ก ข วั ญ ขึ น บ น อ ช .เ ข า ใ ห ญ่   
จ.นครราชสีมา ขณะที่นักท่องเที่ยวก้าลังขับรถ
ขึ นไปท่องเที่ยวในอุทยานฯ ช่วงบริเวณหนอง
งูเห่า ถนนธนะรัชต์ กม.30 ต.หมูสี อ.ปากช่อง 
ระหว่างนั นมีช้างป่า 1 ตัว มีชื่อที่เจ้าหน้าที่เรียก
ขานกันว่า "พ่ีดื อ" เดินออกมาจากป่า ลักษณะ 
ตกมัน มาเดินอยู่บนถนน ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับ
ที่  ร ถ เ ก๋ ง โ ต โ ยต้ า  อั ลติ ส  สี ด้ า  ท ะ เบี ย น  
ฌธ 4355 กรุงเทพมหานคร ขับมา ท้าให้รถคัน
ดั งกล่ าวต้องหยุดกะทันหัน  และจอดเว้ น
ระยะห่างตามเหมาะสม ไม่เข้าไปใกล้ช้างเกินไป 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 
สบอ.7 (นครราชสีมา) 

 

เดลินิวส์ หน้า 1 
 

- 

6. คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้: 'ใบไม้เปลี่ยนสี'แต่ง
แต้ม 'ผืนป่า'เสน่ห์ธรรมชาติ 

ผู้ เขียนกล่าวถึง" ต้นก่วมที่เปลี่ยนสีได้
อย่างชัดเจนที่ต้องกล่าวถึงคือ ก่วมแดง ที่พบ
บริเวณริมน ้าอช.ภูกระดึง เป็นหนึ่งในชนิดที่ใบ
เปลี่ยนเป็นสีแดงทั งหมด เหมือนดั่งใบไม้ย้อมสีจึง
เป็นที่สะดุดตา และด้วยที่ขึ นอยู่บริ เวณที่สูง 

สอช. 
สอป. 

สบอ.๘ (ขอนแก่น) 
สบอ.๑๒ (นครสวรรค์) 

 
 

เดลินิวส์ หน้า 1 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
อากาศเย็นสบายยิ่งเพ่ิมความสวยงาม ความน่า
ประทับใจเมื่อได้ชม 

ส้าหรับจุดที่จะได้ชมใบไม้เปลี่ยนสีต้อง
เป็นพื นที่ที่มีสภาพอากาศเย็น มีป่าผลัดใบอยู่
มาก ซึ่ งที่ โดดเด่น ได้แก่หลายสถานที่ทาง
ภาคเหนือ ภาคอีสาน รวมทั งภาคกลาง อย่างเช่น
ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พื นที่มรดก
โลก โดยช่วงต้นเดือนธันวาคม ก่อนถึงที่ท้าการฯ 
จะมีป่าเต็งรัง บริเวณนั นจะมีพันธุ์ไม้หลากหลาย
ชนิดทั งมะกอกเกลื อน ต้นกุ๊ก ต้นรังเริ่มเปลี่ยนสี 
และ หากเดินทางไปในจุดที่มีต้นไม้ในกลุ่มนี อยู่
อย่างหนาแน่น ก็จะเห็นสีสันมนต์เสน่ห์ ความ
สวยงามของธรรมชาติได้อย่างชัดเจน 
๗. คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้? 

ผู้ เขียนกล่าวถึง โขลงช้างตกเหวนรก  
เขาใหญ่ ที่เกิดเหตุซ ้าซาก นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส.ได้สั่งการกรมอุทยานฯ ให้เร่งท้าเพนียด
กั นเหวนรก นอกจากช้างแล้วยังเพ่ือป้องกันสัตว์
ป่าตกเหวด้วย  หลั งจากที่มีข้อมูลน่ าตกใจ  
แนวกั น โดยรอบบริเวณริมผาน ้าตก เพราะไม่ได้
ซ่อมแซมมานานกว่า 30 ปีแล้ว เช่นเดียวกับการ
ท้าแนวป้องกันในพื นที่อ่ืนๆ ที่ต้องเฝ้าระวัง และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้ประสานก้าลัง
ทหาร ภาคประชาชน ในการเข้ามาช่วยดูแล 
เป็นหูเป็นตา 

สอช. 
สอป. 

สบอ.๑ (ปราจีนบุรี) 
สบอ.๗ (นครราชสีมา) 

 
 

ไทยรัฐ หน้า 6 
 

- 

๘. น้ าชีแห้งขอดเดินข้ามยังได้ 
ผู้เขียนกล่าวถึง สภาพแม่น ้าชีที่ไหลผ่าน

วัดใต้โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เริ่มแห้งขอด  
จนสามารถ เดิ นข้ าม ไปมา ได้  ร วมทั ง เ ขต  
วนอุทยานโกสัมพี น ้าในแก่งตาดแห้งขอดเช่นกัน 
นายพัฒนะ พลศรี หน.ฝ่ายส่งน ้าและบ้ารุงรักษา
ที่ 3 เขื่อนระบายน ้าวังยาง โครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษาพัฒนาลุ่มชีตอนล่าง เปิดเผยว่า 
ปัจจุบันมีน ้ า เหลือใช้  20 ล้าน ลบ.ม.  หรือ  
1 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง แต่ยังไม่กระทบต่อ
การน้าน ้าดิบผลิตประปา โดยวางแผนการบริหาร

สอช. 
สบอ.๘ 

(ขอนแก่น) 
 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 11 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
จัดการน ้า ด้วยการปิดประตูเขื่อนทั ง 6 บาน  
5 วัน และเปิด 2 วัน ยกขึ น 1 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพุธที่ ๓0 ตุลาคม 2562  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1.ร่วมกันตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่  ปปส.  
แจ้งแบะแสการลักลอบปลูกพืชเสพติดประเภท  
5 (กัญชา) ในพื้นที่บ้านแม่ลัว 

เ มื่ อ วั นที่  29 ตุ ล าคม  2562 เ ว ล า
ประมาณ 15.00 น.  นางกานต์ เปรมปรีด์   
ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ,นายนิธิวัชร์ 
ศิรโภคาวิโรจน์/นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดแพร่,พันเอกประสิษฐิพงศ์ มูลดี 
รอง ผอ.รมน.จังหวัดแพร่  (ท.) ,นายวิ เชียร  
อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ ,นายประจักษ์ 
จินดาจ้ารูญ ปลัดอ้าเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน
ปกครอง อ.เมืองแพร่ เจ้าหน้าที่ต้ารวจตระเวน
ชายแดน ที่ 32 (จ.พะเยา) ,เจ้าหน้าที่ต้ารวจ  
สภ.พระธาตุช่อแฮ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.ป่าแดง,  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสถาบันส้ารวจและ
ติดตามการปลูกพืชเสพติด ส้านักงาน ป.ป.ส. 
และ ส้านักงาน ปปส.ภาค 5 ได้ร่วมกันตรวจสอบ
กรณีเจ้าหน้าที่ ปปส. แจ้งเบาะแสการลักลอบ
ปลูกพืชเสพติดประเภท 5 (กัญชา) ในพื นที่บ้าน
แม่ลัว ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยการบิน
ส้ารวจทางอากาศ ซึ่งพบแปลงปลูกกัญชาจ้านวน 
8 แปลง และได้ท้าการเผาท้าลาย 

สบอ.๑๓ 
(แพร่) 
สอป. 

https://เรื่องจริง
ผ่านเลนส์.

com/2019/10/2
9/ร่วมกันตรวจสอบ

กรณีเจ้า/  

- 
ในข่ า วดั งกล่ า วยั ง
ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ว่ า พื น ที่
ปลูกกัญชาอยู่ในพื นที่
กรมอุทยานฯหรือไม่
ซึ่งสื่อมวลชน อาจจะ
สนใจในประเด็นนี ซี่ง 
ส บ อ . ๑ ๓ ๖ (แ พ ร่ ) 
ค ว ร ร า ย ง า น ใ ห้
ผู้ บ ริ ห า ร รั บทราบ
ต่อไป 

 

๒.ฮือฮา! นักท่องเที่ยวด าน้ าลึกพบปลาโรนิน 
สัตว์ทะเลหายากเสี่ยงสูญพันธุ์  ที่ อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 

ผู้เขียนกล่าวถึง นักท่องเที่ยวที่มาด้าน ้า
ลึกกับเรือฟ้าใส พบปลาโรนินบริเวณจุดด้าน ้าลึก 
West of Eden ที่ เ ก า ะ เ จ็ ด  ( เ ก า ะ ป า ยู )  
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ที่ระดับความลึก 
30 เมตร นับเป็นความโชคดีที่ได้มีผู้พบเห็นสัตว์

สอช 
สอป. 

สบอ.๕ 
(นครศรีธรรมราช) 

 

https://www.face
book.com/25360
9038076576/p
osts/234209992

5894133 

 

+ 

https://เรื่องจริงผ่านเลนส์.com/2019/10/29/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2/
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https://www.facebook.com/253609038076576/posts/2342099925894133


 

 

ชนิดนี ในธรรมชาติ ปลาโรนินเป็นปลาหายากใน
ระดับโลกถูกจัดให้มีสถานภาพเสี่ยงต่อการ 
สูญพันธุ์  

ส้าหรับการได้พบเห็นโรนินในธรรมชาติมี
โอกาสยากมากด้วยหนามบนหลังนิยมน้าใช้เป็น
เ ค รื่ อ ง ร า ง ขอ งขลั งห รื อหั ว แห วน  ท้ า ใ ห้ 
ปลาโรนินถูกจับได้มักจะไม่ได้รับการปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติ ปัจจุบันปลาโรนินถูกบรรจุลงในบัญชี
สัตว์ป่าคุ้มครอง การครอบครองและจ้าหน่ายจึง
นับว่ามีความผิดตามกฎหมาย 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดทีี่ 31 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ระทึก'พี่ดื้อ'ช้างเขาใหญ่นั่งทับรถ 

จากเหตุการณ์ "พ่ีดื้อ" ช้างป่าเขาใหญ่ 
เดินหากินอยู่บริเวณหนองงูเห่า ถนนธนะรัชต์ 
ก.ม.31-32 ภายในเขตอช.เขาใหญ่ ต.หมูสี  
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปรากฏว่ามีรถเก๋งโต
โยต้า สีด า ทะเบียน ฌธ-4365 กรุงเทพมหานคร 
ผู้ขับเป็นวัยรุ่น มากับเพ่ือนอีก 1 คน พบเจ้าดื้อ 
จึงได้จอดรถ คาดว่าน่าจะถ่ายภาพ ท าให้ช้างป่า
เดินออกมาขึ้นคร่อมทับหลังคารถอยู่นานหลาย
นาที ก่อนที่คนขับรถอาศัยช่วงช้างยืนเบียดอยู่
ท้ายรถขับออกมาได้โดยปลอดภัย มีเพียงกระจก
หลังแตกและตัวรถเสียหาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 
ต.ค. ต่อมา คุณภาสกร นิลทะราช ได้โพสต์เฟ
ซบุ๊กขอบคุณคุณจวบเจริญ ที่ถ่ายภาพที่ได้เป็น
ข่าวดัง คาดว่าน่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือคนนั่งในรถที่
โพสต์ นายครรชิต ศรีนพวรรณ หน.อช.เขาใหญ่ 
กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานยังไม่ทราบ
สาเหตุ ไม่มีผู้ใดและผู้ขับขี่รถที่ถูกช้างป่าทับมา
ติดต่อ จึงท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีข้อมูล โดยช้างป่า
ตัวนี้เจ้าหน้าที่ตั้งชื่อว่าเจ้าดื้อ อายุประมาณ 35 
ปี ชอบเดินออกมาหากินตามถนนและชอบมาหา
รถนักท่องเที่ยว บริเวณจุดชมวิวช่วงก.ม.30 แต่
ไม่เคยท าร้ายรถหรือใคร จากการที่มีเหตุอาจมี
ห ล า ย ปั จ จั ย  ดู ค ลิ ป ที่ น า เ ส น อ เ ผ ย แ พร่  
นักท่องเที่ยวจอดรถทั้งที่สามารถถอยและขับหนี
ออกไปได้  หรือว่าผู้ขับขี่ตกใจก็ไม่ทราบ ซึ่ ง
บริเวณหากินของเจ้าดื้อจาก ก.ม.28-32 

นายครรชิต ยังกล่าวเตือนนักท่องเที่ยวว่า 
ควรปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของอช. 
เมื่อพบช้างป่าให้จอดห่างประมาณ 30 เมตร 
อย่าดับเครื่องยนต์พร้อมขับรถหลบหลีกได้ทุก
เวลา ห้ามกดแตร ช่วงกลางคืนห้ามปิดไฟหน้า 
ห้ามจอดรถถ่ายภาพ ห้ามส่งเสียงดังรบกวน 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 
สบอ.๗ (นครราชสีมา) 

 

ข่าวสด หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

มติชน หน้า 7 
(กรอบบ่าย) 

มติชน หน้า 7 
ไทยโพสต์ หน้า 1,3 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เนื่องจากช่วงนี้ช้างป่าออกมาหากินมาก เพราะ
เข้าสู่ช่วงฝนทิ้งช่วง แหล่งน้ าในป่าเหลือน้อยลง 
๒. คอลัมน์ ลึกลับในสนามข่าว 

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ได้แถลงผล
รอบ 3 เดือน ที่ส าคัญของทส.หลังมอบ นโยบาย
กา รด า เ นิ น ง าน ใหม่  แล ะ พัฒนาต่ อ ยอด  
การด าเนินงานจากนโยบายที่มีอยู่เดิมทั้ง 4 ด้าน 
เจ้าตัวร่ายยาวหลายๆ เรื่อง 1.ด้านอ านวยการ 
การจัดตั้ ง " วิทยาลัยการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ทั้งภายในและภายนอก กระทรวง โดยจะเปิด
อย่างเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2563, 2.
ก า รส ร้ า ง ข วั ญก า ลั ง ใ จ  จนท . ร ะดั บ ล่ า ง  
(ผู้พิทักษ์ป่า) รวมทั้ง ให้ความส าคัญกับ จนท.
ระดับปฏิบัติการในพ้ืนที่ น าเทคโนโลยี มาใช้เพ่ือ
เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพ การจั ดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการจัดท าข้อมูล 
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ภายใต้
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งบรรลุเป้าหมาย 10 ล้าน
ต้น ตั้งแต่ต.ค. 2562 จึงขยายเป้าหมายเป็น 
100 ล้านต้น ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการ"คนอยู่กับป่า" จัดตั้งป่าชุมชน 2 ,291 
หมู่บ้ าน และเร่ งรัดการจัดหาที่ ดินภายใต้
โครงการ คทช. ด าเนินโครงการพัฒนาเส้นทาง
เดินศึกษาตามธรรมชาติในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เฉลิม
พระเกียรติฯ พัฒนาระบบบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติสู่สากล ผลักดัน อช.หาดเจ้าไหม- 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมู่เกาะลิบง จ.ตรัง และ 
อช.หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอุทยาน
มรดกอาเซียนแห่งใหม่ของไทย 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

แนวหน้า หน้า 3 + 

๓. ส่องสัตว์เขาใหญ่ ต้องใส่ใจ "ขยะพลาสติก" 
ไม่ใช่แค่สัตว์ทะเลที่ได้รับผลกระทบจาก

ข ย ะ พ ล า ส ติ ก  แ ต่ สั ต ว์ ป่ า ก็ เ ช่ น กั น !  

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 4  

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เว็บไซต์ 7greens.tourismthailand.or.th โดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีการน าเสนอ
การท่องเที่ยวที่ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หนึ่งในบทความที่น่าสนใจคือ เขาใหญ่ส่องสัตว์
สัมผัสสายพันธุ์ธรรมชาติ 'เพราะพลาสติกไม่ใช่
อาหารของพวกเขา ' ภาพการออกมาหาอาหาร
กินตามธรรมชาติยามค่ าเป็นความน่ารัก งดงาม 
และท า ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ค ว ามส า คั ญทา งคว า ม
หลากหลายทางชีวภาพของอช.เขาใหญ่ ดังนั้นสิ่ง
ที่เราต้องปฏิบัติในฐานะผู้มาเยือนบ้านสัตว์ในป่า
ใหญ่ ซึ่งต้องท่องให้ขึ้นใจเอาไว้เลย คือ อย่าทิ้ง
ขยะทุกชนิด ไม่ให้อาหารสัตว์ทุกชนิด ไม่ส่งเสียง
รบกวน ไม่วางถุงอาหารทุกชนิดไว้ข้างนอก น า
ขยะกลับลงมาทิ้งข้างนอกอุทยาน หรือน าไปทิ้ง
ในที่ท่ีทางอุทยานเตรียมไว้ให้อย่างมิดชิด 

สภาพจากพลาสติกอุดตันอยู่ในกระเพาะ
และล าไส้ ก่อนที่จะบดบังร่างกายไม่ให้ดูดซึมแร่
ธาตุและน้ า หากไม่ได้รับการเยียวยารักษาเพ่ือน
ร่วมโลกต่างสายพันธุ์ของเรา ไม่นานนักนอกจาก
กิจกรรมการส่องสัตว์อาจไม่มี ให้ เราได้ เห็น  
อช.เขาใหญ่กลายเป็นเขตพิเศษห่วงห้ามต้องปิด
ปรับปรุงตลอดไป หรือร้ายยิ่งกว่าถ้าหากที่นี่
กลายสภาพเป็นกองภูเขาขยะพลาสติกขนาด
มหึมาไร้สิ่งมีชีวิตใดแทน 

 

๔. กลุ่มสามารถเผยธุรกิจไอซีทียังไปได้สวย 
นายวัฒน์ชั ย  วิ ไลลั กษณ์  กรรมการ

ผู้ จัดการใหญ่  บมจ.สามารถ คอร์ปอเรชั่น  
กล่าวว่า สายธุรกิจไอซีทียังคงเป็นแหล่งรายได้
หลักของกลุ่มสามารถ ปัจจุบันมีโครงการในมือ
กว่า 9 พันล้านบาทจากโครงการขนาดใหญ่ อาทิ 
โครงการออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแล
บ ารุ ง รั กษาระบบคอมพิว เตอร์ ซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, โครงการที
โอที, โครงการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) 
ส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้มีโอกาสประมูลโครงการ

สอช. เดลินิวส์ หน้า 23 
(กรอบบ่าย) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 1,7 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
กว่า 1 หมื่นล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้าน Finance Solution ให้กับลูกค้า
กลุ่มธนาคาร , โครงการของกรมสรรพสามิต , 
โครงการของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 

ส่วนบมจ.สามารถดิจิตอล (SDC) มีโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ จากโครงการติดตั้งโครงข่าย
วิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล และเสาโทรคมนาคม 
ในกรมอุทยาน รวมถึงโครงการ Digital Trunk 
Radio หรือบริการวิทยุสื่อสารคมนาคมระบบ
ดิจิทัลที่ปัจจุบันมีลูกค้ารายใหญ่ เช่น การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย กรมป้องกันสาธารณภัยเป็นต้น 
๕. พญาเสือรวบสมาชิก'อบต.'ซุกซ่อนไม้หวง
ห้ามอ้างซื้อมา 

เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพญาเสือ อส. 
ลงพ้ืนที่บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ 4 ต.ท่าตะคร้อ  
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี หลังได้รับการ
ร้องเรียนว่ามีการลักลอบน าไม้หวงห้ามมาซุก
ซ่อนไว้จ านวนมาก โดยนายพนัชกร โพธิบัณฑิต 
หัวหน้าชุดหน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ และหน.อช.
ไทรโยค น าก าลั ง เจ้าหน้าที่หน่วยพญาเสือ 
เจ้ าหน้ าที่ หน่ วยป้องกันรั กษาป่ าที่  พบ .2  
(ห้วยเกษม) เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 
17 กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ต ารวจ กก.5 บก. ปทส. 
เดินทางเข้าตรวจสอบจากการตรวจสอบภายใน
บ้านพบไม้ท่อนจ านวน 9 ท่อน ไม่พบรูปรอยดวง
ตราประทับที่แสดงถึงการได้มาโดยถูกต้องตาม
กฎหมายโดยไม้ท่อนทั้งหมดเป็นไม้แดง ซึ่งเป็นไม้
หวงห้ามตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนด
ไ ม้ ห ว ง ห้ า ม  พ . ศ . 2 5 3 0  ล า ดั บ ที่  5 8  
(ไม้หวงห้ามประเภท ก.) ซึ่งนายพักตร์ เติมพูล 
อายุ 56 ปีเจ้าของบ้านและเป็นสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.)ได้บอกว่า ไม้แดงท่อน
ทั้งหมดเป็นของตนเอง โดยซื้อมาจากบุคคลไม่
ทราบชื่ อและไม่ทราบว่ าน า ไม้มาจากที่ ใด  
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายพักตร์ พร้อมของ
กลางไม้แดงท่อน จ านวน 9 ท่อน ฐานผู้ใดมีไว้ใน

สอช. 
สปฟ. 

ฉก.พญาเสือ 
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 
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- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่
มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขาย 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วย
กฎหมาย 
6. คอลัมน์ ตรีศูล 

รีสอร์ทหรู วังน้ าเขียว "88 การ์มองเต้" ที่
พรรคพลังประชารัฐแกนน ารัฐบาลจัดประชุม
ใหญ่เป็นที่ฮือฮา เพราะพ้ืนที่บางส่วนอยู่ใน อช.
ทับลาน อัศจรรย์มาก! กรมปักป้ายให้รื้อถอนจน
ครบก าหนดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทุกอย่าง
เหมือนเดิม-สิ่งปลูกสร้างยังอยู่ การเปิดให้บริการ
เป็นไปตามปกติ 

สอช. 
กนต. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 
สบอ.7 (นครราชสีมา) 
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ข่าวจากสื่อออไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดทีี่ ๓1 ตลุาคม 2562  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1."นิค ฟอลล์มา" รับพระราชทานเครื่องราชฯ 
ช่วยทีมหมูป่าติดถ้ าหลวง 

วั น ที่ 30 ต . ค . 2562 ส ถ า น
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เปิดเผยว่า ได้จัด
พิธีรับพระราทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจม
ดิเรกคุณาภรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า โปรดกระหม่อม
พ ร ะ ร า ช ท า น ใ ห้ แ ก่ น า ย นิ ค  ฟ อ ล ล์ ม า  
(Nick Vollmar) สัญชาติเยอรมัน ผู้มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการค้นหาคณะนักฟุตบอลเยาวชนทีม
หมูป่า ในวนอุทยานถ้ าหลวง จ. เชียงราย เมื่อปี 
2561 เ พ่ื อ เ ป็ นกา ร เ ชิ ด ชู คุณง ามคว ามดี   
และเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการรวมพลัง ร่วมมือ  
ร่วมใจ ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน 

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

 

https://news.thaip
bs.or.th/content/

285679 
 

+ 

๒.จี้ ตร.ล่ามือมืด อ้างขยายไฟฟ้าสั่งโค่นยางนา
ร้อยปีคาป่า อช.ทุ่งแสลงหลวง ขนซุกบ้าน 
คนมีสี 

ผู้เขียนกล่าวถึง ความคืบหน้ากรณีมือมืด
สั่งโค่นไม้ยางนาอายุนับร้อยปีใกล้หน่วยพิทักษ์
ป่า สล.5 (วังแดง) อช.ทุ่งแสลงหลวง ตัดแบ่งเป็น 
7 ท่อน เมื่อ 21 ตุลาคม 62 ซึ่งต่อมาพบว่าไม้
ยางนาไปโผล่ในบ้านของผู้กว้างขวางรายหนึ่งใน 
ต.ชมพู จ านวน 5 ท่อน และมีคนไปติดต่อ- 
นิมนต์พระวัดแห่งหนึ่งไปดูไม้เพ่ือขอถวายไม้ยาง
ให้วัด 2 ท่อน แต่พระสงฆ์เกรงจะมีความผิดตาม
กฎหมายจึงไม่ขอรับไม้ดังกล่าวเข้าวัด ท าให้
มือมืดต้องน าไม้ยางไปคืนในจุดเกิดเหตุ 3 ท่อน 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

https://news1live.
com/detail/9620

000104450 
 

- 

3.แห่แชร์ความน่ารัก แมวดาว กรณีแก้ไข
ปัญหาสัตว์ป่าพลัดหลง 

ผู้เขียนกล่าวถึง นายกอบศักดิ์ สุวรรณ
รัตน์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง 
จ.สงขลา กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ส านัก

สอช. 
สอป. 

 
สบอ.6 
(สงขลา) 

https://today.line.
me/th/pc/article/
แห่แชร์ความน่ารัก+

แมวดาว++กรณี

+ 

https://news.thaipbs.or.th/content/285679
https://news.thaipbs.or.th/content/285679
https://news.thaipbs.or.th/content/285679
https://news1live.com/detail/9620000104450
https://news1live.com/detail/9620000104450
https://news1live.com/detail/9620000104450
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7+%E2%80%8B+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87-vroWOQ
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7+%E2%80%8B+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87-vroWOQ
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7+%E2%80%8B+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87-vroWOQ
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7+%E2%80%8B+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87-vroWOQ


 

 

อนุรักษ์สัตว์ป่า รับมอบแมวดาว จ านวน 2 ตัว 
จ า ก ก ร ณี แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า สั ต ว์ ป่ า พ ลั ด ห ล ง  
จากสบอ.6 สงขลา และจากการโพสต์ภาพ
ดังกล่าวของ เพจเฟซบุ๊กกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
ท าให้มีคนจ านวนมาก ต่างพากันชื่นชมความ
น่ารักของแมวดาวทั้ง 2 ตัวนี้ อย่างล้นหลาม 

แก้ไขปัญหาสัตว์ป่า
พลัดหลง-vroWOQ 

https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7+%E2%80%8B+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87-vroWOQ
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7+%E2%80%8B+%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87-vroWOQ




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที ่1 พฤศจิกายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. เชียงใหม่เตรียมอุทยานรับเที่ยวหนาว 

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 (เชียงใหม่)
ดูแลพ้ืนที่ เชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปีนี้
บรรยากาศท่องเที่ยว ในเขตอุทยานเริ่มคึกคัก ได้เตรียม
พ้ืนที่ อุทยานกว่า 20 แห่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ิมสิ่ง
อ านวยความสะดวก อาทิ บ้านพัก ห้องน้ าห้องอาบน้ าแร่
แช่น้ าอุ่น ทางเดิน ลานจอดรถ แสงสว่าง ลานกางเต็นท์ 
และจุดชมวิว เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว ในฤดูท่องเที่ยว
หรือ ไฮซีซั่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็น ต้นไป 

"ปีนี้ได้ปรับภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อ.เมืองเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้ าดัง อ.แม่แตง อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก อ.ฝาง 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม โดยเพ่ิมสวน หรือแปลง
ดอกไม้เมืองหนาว-พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ซึ่งอุทยานฯ 4 แห่ง 
เป็นอุทยานที่จ ากัดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปี
ใหม่ ที่มีนักท่องเที่ยวแออัดหรือล้นทะลักมากเกินไป จึง
อยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยววันปกติ หรือวันธรรมดา
แทน พร้อมกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เพ่ือลด
ความแออัด เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรงมากขึ้น" 
นายสมหวังกล่าว 
          นายด ารงค์ องอาจ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว 
จ . เชี ยง ใหม่  กล่ าวว่ า  ช่ ว งนี้ ยอดจองห้อง พักกว่ า  
60 - 70% ถ้าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดจองห้องพักไม่
ต่ ากว่า 90% จากห้องพัก 50 ,000 ห้อง บางส่วนไป
ท่องเที่ยวเขตอช.โครงการหลวง หรือพ้ืนที่สูง เพ่ือสัมผัส
อากาศหนาว ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า 
โดยเฉพาะอช.ดอยอินทนนท์ อช.ดอยผ้าห่มปก อช.ห้วย
น้ าดั ง  อช.ดอยสุ เทพ-ปุย ส่ งผลให้ที่ พักชุมชนหรือ 
โฮมสเตย์ที่อยู่ ใกล้ เคียงได้รับอานิสงส์  ถูกจองเ พ่ิม  
20-30% พร้อมจ าหน่ายพืชผัก ผลไม้เมืองหนาว และ
อาหารแปรรูป ท าให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ช่วงต้นฤดูกาล

สอช. 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

มติชนหน้า 12  
(กรอบบ่าย) 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ท่องเที่ยวเชียงใหม่ คาดสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 200-
300 ล้านบาท 
2. จับขบวนการค้า 'นากเล็กเล็บสั้น' 

นายยุทธพล อังกินันท์  ที่ปรึ กษา รมว .ทส .  
พร้อมนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 (อุดรธานี) 
ในฐานะที่ปรึกษาชุดปฏิบัติการพญาเสือ และคณะแถลง
ข่าวจับกุมนายวุฒินันท์  แสงแก้ว  อายุ  27 ปี  และ 
นายเอกรัฐ วงษสวัสดิ์ อายุ 62 ปี ตรวจยึดสัตว์ป่าของ
กลางคือ นากเล็กเล็บสั้น 17 ตัว ซากนากเล็กเล็บสั้น 1 
ซาก ลูกชะนีมือขาว 1 ตัว และลูกนางอาย 1 ตัว โดย
ผู้ต้องหาเปิดร้านขายเสื้อผ้าบังหน้า ที่ ต.คูหาสวรรค์  
อ.เมืองพัทลุง น าผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.พัทลุง 
ด าเนินคดี 

นายชัยวัฒน์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่พบมีการโพสต์
ขายสัตว์ป่าในเว็บไซต์ จึงมีการติดต่อขอซื้อนางอายใน
ราคา 3,500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีนายจีรติ เมฆ
ทัศน์ จากนั้นนัดส่งมอบบริเวณพ้ืนที่หน้าปั๊มน้ ามัน ปตท.
ลุงเท่ง ถนนเพชรเกษม ขาเข้า กทม. ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี จากนั้นติดต่อขอซื้อครั้งที่ 2 แต่คนร้ายไหวตัว
ทัน และวันที่ 30 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุมนาย
วุฒินันท์และนายเอกรัฐ พร้อมตรวจยึดของกลางดังกล่าว 

สอช. 
สอป. 

ฉก.พญาเสือ 
สบอ.6 (สงขลา) 
สบอ.9 (อุดรธานี) 

 
 

มติชน หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

ไทยรัฐ หน้า 15 
(กรอบบ่าย) 

ไทยรัฐ หน้า 19 
 
 

- 

3. สลดช้างกุยบุรีตายคาแปลงหญ้า 
นา ยทั ศ เ น ศว ร์  เ พ ช รค ง  หน . อช . กุ ย บุ รี   

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่
ชุดปฏิบัติการไล่ช้าง หน่วยพิทักษ์อุทยานบ้านส าโหรง 
พร้อมเจ้าหน้าที่ทหาร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปตรวจสอบพบ
ซากลูกช้างป่าเพศผู้ อายุ 4 ปี สภาพผอมโซ มีงายาว
ประมาณ 15 เซนติเมตร บริเวณแปลงหญ้าร้างของ 
กรมปศุสัตว์ ห่างจากเขตอช.กุยบุรีประมาณ 1 กิโลเมตร 
จากการตรวจสอบของพนักงานสอบสวน สภ.บ้านยางชุม 
และเจ้าหน้าที่ พิสูจน์หลักฐาน (พฐ.) ไม่พบร่องรอย
บาดแผลการท าถูกร้าย และเศษโลหะจากกระสุนปืนรอบ
บริเวณพบซาก คาดว่าลูกช้างป่าตายมาแล้วกว่า 8 ชั่วโมง 
จึงแจ้งให้ทีมสัตวแพทย์จากสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 
 

มติชน หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

ข่าวสดหน้า 1 
(กรอบบ่าย) 

ข่าวสดหน้า 6 
(กรอบบ่าย) 

ข่าวสด หน้า 12
ไทยรัฐ หน้า 11 

(กรอบบ่าย) 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ห้วยทราย อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี ท าการผ่าซากพิสูจน์พร้อม
เก็บชิ้น เนื้ อไปตรวจหาสาเหตุการตายที่ แท้จริ ง  ที่
ห้องปฏิบัติการของอส. 
4. คอลัมน์ กีฬารอบวัน: ชวนนักปั่นเส้นทางใหม่สกล 
 นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องที่ยวและกีฬา
จังหวัดสกลนคร ,นางจันทร์ฉาย ส าราญเนตร วัฒนธรรม
จังหวัดสกลนคร แถลงข่าวเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเมือง 3 
ธรรม ได้แก่ ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม เชิญชวน
นักท่องเที่ยวและนักปั่นจักรยาน สัมผัส 3 สไตล์ จาก 
อช. 3 แห่ง ได้แก่ 1.อช.ภูพาน อช.ภูผาเหล็ก อช.ภูผายล 
ทะเลสาบหนองหาร ฯลฯ 2.เส้นทางธรรมะ พระธาตุเชิง
ชุม เกาะดอนสวรรค์ ฯลฯ 3. เส้นทางวัฒนธรรม มีวัดถ้ า
ขาม วิถีชีวิตชาวภูไทโคกตาดทอง ฯลฯ โดยนักท่องเที่ยว
สามารถปั่นจักรยานท่องเที่ยว ขับรถท่องเที่ยว ได้หลาย
รูปแบบ เร็วๆนี้ ทางหอการค้าสกลนคร เตรียมจะจัด
แข่งขัน "วิ่งสกลนคร รันเด้อ"ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธ.ค.นี้ อีก
ด้วย 

สบอ.10 (อุดรธานี) ข่าวสดหน้า 9 
(กรอบบ่าย) 

มติชน หน้า 24 
 

+ 

5.  Tourism Diplomacy 2019 เหินฟ้าสู่เชียงราย 
เปิดต านานหมูป่า 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายวุฒิชัย 
ดวงรัตน์ ประธานคณะท างานยุทธศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายภาสกร บุญญลักษม์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางสาวฐาปนีย์ 
เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะทูตจาก 6 
ประเทศ ประกอบด้วย นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ 
เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ , นายเกส ปี เตอร์  ราเดอ 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์ , นายอุฟเฟ่อ 
โวลฟ์เฮชเชล เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก, นายโจจีแซมูเอล 
เอ็มซีแซ มูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซีย, นายทาฮาโมอา
นา ไอเซอา คลูนีแมกเฟอร์ซัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ 
และนางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐคาซัคสถาน ทั้งหมดประจ าในประเทศไทย 

สอช. 
สบอ.15 (เชียงราย) 

บางกอกทูเดย์  
หน้า 34 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 17 

ไทยโพสต์ หน้า 5 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เดินทางสู่ จั งหวัด เชี ยงราย ในโครงการ  Tourism 
Diplomacy 2019  เพ่ือชื่นชมศิลปวัฒนธรรม สัมผัสกับ
ชีวิตชุมชนของหมู่บ้านผาหมี โดยมีไฮไลท์ ไปชมถ้ าหลวง 
อนุสาวรีย์จ่าแซม และร่วมชมนิทรรศการภาพเขียน
เหตุการณ์หมูป่า โดยมี นาย กมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15 
(เชียงราย), นายเวิร์น อันสเวิร์ธ นักส ารวจชาวอังกฤษ 
และทีมหมูป่าอะคาเดมี ให้การต้อนรับ ณ วนอุทยานถ้ า
หลวง-ขุนน้ านางนอน 
6. ช้างป่ากระทืบคนงานดับกางเต็นท์ขวางทาง 

เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
ได้รับแจ้งมี คนถูกช้างป่าท าร้ายเสียชีวิตภายในสวนป่า  
ยูคาลิปตัส บ้านเนินกระบก จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วย 
พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี ผกก.สภ.ท่าตะเกียบ  
นายเอนก วงศ์ษา ผู้ช่วย หน.ขสป.เขาอ่างฤาไน พบศพ
นายโซก อาร์ต อายุ 40 ปี ชาวกัมพูชา สภาพศพถูกช้าง
ป่ากระทืบจนร่างกายแหลกเหลวกระจายไปทั่วบริเวณ 
ใกล้กันพบซากสุนัขถูกกระทืบตายอีก 1 ตัว และเต็นท์ที่
พักจ านวน 3 หลัง ข้าวของเครื่องใช้ถูกท าลาย เสียหาย 
ทางแพทย์เวร รพ.ท่าตะเกียบ ชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิต
ก่อนส่ งศพไปโรงพยาบาลเ พ่ือรอญาติติดต่อรับไป
ด าเนินการต่อไป 

สอป. 
สบอ.2 (ศรีราชา) 

 

คม ชัด ลึก หน้า 4 + 

7. คอลัมน์ เสิร์ฟข่าวเม้าท์แตก 
          บริษัท บีอีซี เวิลด์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ด าเนินงาน
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  ได้รับรางวัลเกี่ยวกับ 
ซีเอสอาร์ ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลในฐานะ หน่วยงาน
เอกชน ที่มีผลงานซีเอสอาร์เป็นเลิศ จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และรางวัล 
ผู้ช่วยเหลือราชการอส. ในฐานะผู้สนับสนุน เสริมสร้าง 
พัฒนาทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติด้านอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

สบก. คม ชัด ลึก หน้า 8 
 

+ 

8. ภาพข่าว: รับรางวัล 
 นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.  พร้อมด้วย  

นายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
อส. เป็นตัวแทนรับรางวัล "สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  

อส. ข่าวสดหน้า 6 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ตามโครงการยกเลิกส าเนาเอกสารราชการ" จัดโดยสนง.
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ตึกสันติไมตรี 
ท าเนียบรัฐบาล 
9. ย้าย-ตั้ง6หัวหน้าอุทยานฯ 
 นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในต าแหน่งหัวหน้าอุทยานทาง
ทะเลหลายแห่ง ประกอบด้วย นายรักพงษ์ บุญย่อย หน.
อช .หมู่ เ ก าะชมุพร  จ . ชุ มพร  เป็ น หน .อช . กุ ยบุ รี   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ หน.
อช.หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา เป็นผู้อ านวยการส่วนอุทยาน
แห่งชาติ สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) นายกรรณเกษม มีสุข 
หน.อช.หมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ เป็นหน.อช.หมู่เกาะชุมพร 
นายทัศเนศวร์ เพชรคง หน.อช.กุยบุรี  เป็นหน.อช. 
หมู่เกาะสิมิลัน นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หนอช.ธารโบกขรณี 
จ.กระบี่ เป็นหน.อช.หมู่เกาะลันตา และนายฑีฆาวุฒิ  
ศรีบุรินทร์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้อาวุโส ส่วนอุทยาน สบอ.9 
(อุบลราชธานี) เป็นหน.อช.ธารโบกขรณี จ.กระบี่ 

สอช. 
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 
สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี)  

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

สบอ.9 (อุบลราชธานี) 
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10. ภาพข่าว: ช้างล้ม 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซากลูกช้างป่าเพศผู้อายุ 4 ปี 

สภาพผอมโซ มีงายาวประมาณ 15 เซนติเมตร บริเวณ
แปลงหญ้าร้างของกรมปศุสัตว์ ห่างจากเขตอช.กุยบุรี  
1 กม. ไม่พบบาดแผลร่องรอยถูกท าร้าย จึงแจ้งให้ทีมสัตว
แพทย์จากสถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทราย อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี ผ่าพิสูจน์ 

สอป. 
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 
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11. กลุ่มสามารถเผยธุรกิจไอซีทียังไปได้สวย 
บมจ.สามารถดิจิตอล (SDC) มีโอกาสทางธุรกิจ

ใหม่ ๆ จากโครงการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบ
ดิจิทัล และเสาโทรคมนาคม ในอส. รวมถึงโครงการ 
Digital Trunk Radio หรือบริการวิทยุสื่อสารคมนาคม
ระบบดิจิทัลที่ปัจจุบันมีลูกค้ารายใหญ่ เช่น การท่าเรือ
แห่งประเทศไทย กรมป้องกันสาธารณภัย 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
12. ลดขนาดเพิ่มขนาดคอลัมน์ เที่ยว..ตามตะวัน:  
ฝ่า...ทุ่งหญ้าแห่งความลับตามหา"แม่แปรก"ป่ากุยบุรี 

ผู้เขียนเล่าว่า อช.กุยบุรี แหล่งดูช้างป่าที่ดีที่สุด
แห่งหนึ่งของเอเชีย ที่ก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็น
มรดกโลก (World Heritage) มีครอบครัวของช้างป่า
อาศัยอยู่รวมกันไม่น้อยกว่า 250 ตัว รวมทั้งเสือโคร่ง 
เสือด า เสือดาว สมเสร็จ กระทิง นกเงือก เก้ง กวาง ฯลฯ 
เหตุผลก็เพราะที่นี่ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะ
ส าหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ 

สอช. 
สบอ.15 (เชียงใหม่) 
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ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันศุกร์ที ่1 พฤศจิกายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. เร่งค้นหานักท่องเที่ยวจมน้ าหาดในทอน 
ขณะที่ พ นั ก ง าน โ ร งแ รมที่ ถู ก คลื่ น ซั ด 
กลายเป็นศพแล้ว 

นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว ช า ติ  
MR.Shchartsou Makin อายุ 31 ปี สัญชาติ
เบลารุส จมน้ าบริเวณหาดในทอน หมู่ที่  4  
ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่
อช.สิรินาถได้น าเรือยางออกค้นหา ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.สาคู และหน่วยงาน
เกี่ยวข้องออกค้นหาแต่ก็ท าได้ด้ วยความ
ยากล าบาก เนื่องจากคลื่นลมในทะเลค่อนข้าง
แรงพ.ต.อ.ภาคิน ณ ระนอง รองผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พ.ต.อ.
กิตติพงศ์ คล้ายแก้ว ผู้ก ากับการต ารวจภูธร 
สภ.สาคู ผู้แทนนายอ าเภอถลางและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามและวางแผนการ
ค้นหาร่างผู้สูญหาย โดยในวันนี้มีการออก
ค้นหาร่างทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ซึ่ง
สนธิก าลังหลายหน่วยงาน อาทิ ต ารวจน้ า 
ทหารเรือ มูลนิธิกู้ภัยกุศลธรรมภูเก็ต เจ้าหน้าที่
ไลน์การ์ด ฯ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเดินเท้าหา
ตามแนวชายฝั่งบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุ 
ขณะเจ้าหน้าที่อีกชุดใช้เรือออกลาดตระเวน
ค้นหาร่างบริเวณที่คาดว่าร่างจะถูกคลื่นซัด
ลอยออกไป ส่วนเจ้าหน้าที่จากหมวดบิน
ทัพเรือภาคที่ 3 ได้น าเฮลิคอปเตอร์ออกบิน
ค้นหาด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบร่างผู้สูญ
หายแต่อย่างใด 

สอช. 
สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) 
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