




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศกร์ที ่11 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ปีติมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร 

นายจรัญ ภักดีธนากุล เป็นประธาน
กรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธ ร รม  แผนกบาลี  กองทุน เ พ่ือผู้ ป่ ว ยและ
โรงพยาบาล กองทุนเพ่ือการศึกษามูลนิธิสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ
วิ ห า ร  ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์  ก ล่ า ว ว่ า  
ทุ น รั ก ษ า พ ย า บ า ล แ ก่ ผู้ ป่ ว ย ที่ ย า ก ไ ร้ ใ น
โรงพยาบาลที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 
วชิรญาณสังวร ได้ทรงด าริให้จัดสร้างอาคาร
โ ร งพยาบาลขึ้ น ในภู มิ ภ าคต่ า งๆ  จ านวน  
17 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 19 ทุน ทุนละ 
5,000 บาท ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่
ตั้ งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ให้ ได้รับ
ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี
ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นบุตรของเจ้าหน้าที่อส.ผู้
พิทักษ์ป่า 41 ทุน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 
1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
9 ทุน  

สอช. ข่าวสด หน้า 23 
 

+ 

2. ขึ้นฮ.ตรวจ6จุด DSIสางปมอุ้มฆ่า'บิลลี'่ 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์

เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ
พร้อมด้วย นายมานะ เพ่ิมพูล  หน .อช.แก่ง
กระจาน และ นายสุธี  เล้ า สุบินประเสริ ฐ 
นายอ าเภอแก่งกระจาน แถลงความคืบหน้าการ
สอบสวนคดีฆาตกรรมนายพอละจี รักจงเจริญ 
หรือบิลลี่ แกนน ากะเหรี่ยงบ้านโป่งลึกบางกลอย 
โดย พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า ภายหลังได้รับส านวน
การสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ ไม่น าตัว
นายพอละจี ส่งให้ สภ.แก่งกระจาน ด าเนินคดี

สบอ.3 
(สาขาเพชรบุรี) 

สอช. 

แนวหน้า หน้า 1  
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  

หน้า 1,11 
มตชิน (กรอบบ่าย) 

หน้า 11 
มติชน (กรอบบ่าย) 

หน้า 1 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 

หนา้ 1,12 
คม ชัด ลึก หน้า 

4,15 
ข่าวสด หน้า 4 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ฐานลักลอบเก็บของป่า จากส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ก็มี
การสอบปากค า พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ประธาน
คณะอนุกรรมการไต่สวนของ ป.ป.ท.เนื่องจาก
พบการให้ถ้อยค าของพยานขัดกันหลายจุด จึง
ต้องประสานขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์จาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ บินส ารวจเส้นทาง
ภายในอุทยานแก่งกระจาน และส ารวจสภาพ
พ้ืนที่ของอุทยาน ดังกล่าว  

ทั้งนี้ ส าหรับจุดแรกที่จะบินส ารวจ คือ 
ด่านเขามะเร็ว จุดที่ 2 ที่แยกหนองมะค่า จุดที่ 
3 สะพานแขวนแก่งกระจาน จุดที่ 4 ไร่ชัยราช
พฤกษ์ จุดที่ 5 ห้วยคมกฤต และจุดที่ 6 ใจกลาง
แผ่นดินซึ่งเป็นจุดที่บ้านชุมชน ชาวกะเหรี่ยงถูก
เผาไล่ที่ เพ่ือน า รายละเอียดทั้งหมดไปประกอบ
ส านวนการสอบสวน ตั้งแต่จุดที่มีการควบคุมตัว
นายพอละจี การแจ้งความการหายตัวไป และ
การติดตามหาตัว จนพบชิ้นส่วนกระดูกนายพอ
ละจี 

พ.ต.อ.ไพสิฐกล่าวต่อว่า ในส านวนการ
สอบสวนของดีเอสไอ และ ป.ป.ท.มีค าให้การ
ข อ ง พ ย า น บุ ค ค ล แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น ท า ง นิ ติ
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย กล้องวงจรปิดและ
ข้อมูลการติดต่อสื่อสารในวันเกิดเหตุ การบิน
ส ารวจสภาพพ้ืนที่เพ่ือพิสูจน์ว่าค าให้การของ
พยานตรงจุดใดเป็นข้อมูลจริง และค าให้การส่วน
ใดเป็นข้อมูลเท็จ เช่น เจ้าหน้าที่เคยให้การว่าใน
วันเกิดเหตุผ่านไปยังเส้นทางใด และปล่อยตัวใน
จุดใด เส้นทางใด ซึ่ งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่
ปรากฏในกล้องวงจรปิด 

ไทยรัฐ  หน้า 13  
มติชน หน้า 11 
ไทยรัฐ หน้า 13 

มติชน หน้า 1,12 
เดลินิวส์หน้า 1,13 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 1 
ข่าวสด หน้า 1,11 

 

3.ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: ปลูกป่าชายเลน
หมู่เกาะชุมพร 

สบอ.4 
(สุราษฏธานี) 

สอช. 

มติชน (กรอบบ่าย) 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
พ.ท.นรกิจ มุสิกะวงษ์ ผู้บังคับกองพัน

ทหา รปื น ใหญ่ ที่  5 พั น . 25 (ป . 5 พั น . 25)  
ค่ายเขตรอุดมศักดิ์  จ .ชุมพร มอบหมายให้ 
ฝ่ายกิจการพลเรือน ป.5 พัน.25 น าก าลังพลจิต
อาสา 904 วปร. สนธิกับก าลังพลจิตอาสา  
904 วปร . กอง พันทหารร าบที่  25 พัน .1  
(ร.25 พัน.1) เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลที่ 12 และเจ้าหน้าที่อช.หมู่เกาะชุมพร 
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการ "เราท า 
ความดี ด้วยหัวใจ" ปลูกป่าชายเลน 2,000 ต้น 
ในพ้ืนที่อช.หมู่เกาะชุมพร หมู่ 1 ต.ทุ่งคา อ.เมือง 
จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน 

สฟอ. 
 

4.ทะลักขึ้นดอย สัมผัสหนาว 

เ มื่ อ วั น ที่  10 ต . ค .  6 2  ที่ อ ช .  
ดอย อินทนนท์  อ . จอมทอง  จ . เ ชี ย ง ใหม่   
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด อากาศหนาว
เย็นมาก อุณหภูมิบนยอดดอยเวลา 06.00 น. 
ลดเหลือ 7 องศาเซลเซียส ส่วนที่กิ่วแม่ปานจุด
ชมทะเลหมอกอยู่ ที่  10 องศาฯ ด้ านนาย 
กริชสยาม คงสตรี หน.อช.ดอยอินทนนท์ เผยว่า
สภาพอากาศขณะนี้เป็นช่วงเข้าฤดูหนาวเต็ม
รูปแบบอุณหภูมิลดต่ าลงเรื่อยๆ ถือเป็นช่วงที่
งดงามมากของดอยอินทนนท์ ชมป่าปลายฝนต้น
หนาวที่เขียวชะอุ่มและนาขั้นบันได รวมถึงน้ าตก
ต่างๆที่งดงามส่วนนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางไป
เที่ยวมากข้ึนวันละ 2,000 คน 

ดอยอ่างขางอช.ดอยผ้าห่มปก อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่ อากาศยามเช้าหนาวเย็นไม่แพ้กัน
อุณหภูมิต่ าสุดอยู่ที่  13 องศาฯ บรรยากาศ
บริเวณจุดชมวิวม่อนสนจุดที่ได้รับความสนใจ
ม า ก ที่ สุ ด ข อ ง นั ก โ ต้ ล ม ห น า ว  ช่ ว ง เ ช้ า มี
นักท่องเที่ยวตื่นมารอสัมผัสสายลมทะเลหมอก
และชมความงามพระอาทิตย์แรกของวันส่วน

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

สอช. 
 

 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
ไทยรัฐ หน้า 15 

 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ใหญ่จะมานอนค้างคืนบริเวณจุดกางเต็นท์ที่
เจ้าหน้าที่อุทยานฯจัดพ้ืนที่ไว้ให้ คาดว่าในช่วง
สุดสัปดาห์นี้ที่มีวันหยุดต่อเนื่อง 3 วัน จะมี
นักท่องเที่ยวขึ้นไปเท่ียวเป็นจ านวนมาก 
5.กู้ซาก11ช้างป่า ตัวแรกส าเร็จ ย่อย'ชิ้นส่วน' 
ซีนเก็บในห่อ ไว้รอท าพิธีเผา 

ทีมเก็บกู้ซากช้างป่า 11 ตัว เหยื่อน้ าตก
เหวนรก เริ่มช าแหละซากช้างตัวแรกแล้ว เตรียม
แพ็กชิ้น ส่วนส าคัญใส่ห่อพลาสติกซีนปิดผนึก
แ น่ น ห น า  น า ม า ท า พิ ธี เ ผ า ที่ วั ด ท่ า ด่ า น  
ก่อนรวบรวมเถ้าถ่านไปเก็บไว้ใน “สุสานช้าง” 
บนเขาใหญ่ ไวยาวัจกรมั่นใจไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
เพราะทยอยเผาทีละตัว ด้านหัวหน้าอุทยานฯเขา
ใหญ่โต้เกรียนคีย์บอร์ดโพสต์ 2 ปมเหตุท าช้าง
ตาย ยันเจ้าหน้าที่ไม่ได้บกพร่อง และสิ่งปลูก
สร้างไม่ได้ทับเส้นทางเดินหากินของช้าง 

นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.ส่วนอช.
สบอ.๑ (ปราจีนบุรี) เปิดเผยว่า ทีมเจ้าหน้าที่ที่ส่ง
เข้าไปประกอบด้วย ทีมสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ 
น าโดรนขึ้นบินส ารวจว่ามีซากช้างหลุดลอยมา
เพ่ิมเติมหรือไม่ และอยู่ที่ไหนบ้าง ส่วนอีกทีมเป็น
ชุดสวิปวอเตอร์ จะลงไปงัดหรือเขี่ยซากช้างให้
หลุดจากกระแสน้ าเชี่ยวให้มาอยู่ใกล้ตลิ่งมาก
ที่สุด เพ่ือจะให้มีพ้ืนที่ให้เจ้าหน้าที่และกู้ภัยของ
อุทยานฯเป็นผู้ช าแหละซากได้สะดวก ภารกิจทั้ง 
3 อย่างอยู่ ระหว่างปฏิบัติการ ล่ าสุดได้รับ
รายงานว่าเริ่มช าแหละซากช้างตัวแรกแล้ว เหตุที่
ล่าช้าเนื่องจากก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักบริเวณทุ่ง
งูเหลือม นานกว่า 45 นาที มวลน้ าเหล่านี้จะ
ไหลลงมาสู่เหวนรก และผ่านจุดที่คณะเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอยู่ ได้สั่งการทางวิทยุแล้วว่า ถ้าน้ า
ลักษณะสีขุ่นแดงและปริมาณเพ่ิมขึ้นผิดปกติ ให้

สบอ.1 
(ปราจีน) 

สอช. 
สอป. 

 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์  

(กรอบบ่าย)   
หน้า 1,2 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,7 

มติชน (กรอบบ่าย) 
มติชน หน้า 11  

เดลินิวส ์หน้า 13  
เดลินิวส์ หน้า 1 
ไทยรัฐ หน้า 1,6 
ข่าวสด หน้า 1,7  
สยามรัฐ หน้า 2 
ไทยรัฐ หน้า 4  

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ยกเลิกภารกิจและถอนก าลังทันทีเ พ่ือความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 

นายครรชิต ศรีนพวรรณ หน.อช.เขา
ใหญ่ พร้อมนายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกกรม
อุทยาน นายลองลาภ สุขมาสรวง รองภาควิชา
ชีววิทยา ป่าไม้คณะวนศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ร่วมกันปรึกษาหาแนวทางทาง
ร่วมกันป้องกัน แก้ปัญหาช้างป่าตกน้ าตกเหว
นรก โดยสรุป คือ จะท าแนวเพนียดเสาปูนขนาด
ใหญ่ไม่ให้ช้างเดินผ่าน ท าสะพาน-ทางให้ช้างเดิน 
๖.สภาพอากาศเย็นคุมพื้นที่อีสาน-เหนือ 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน
สภาพสภาพอากาศทั่วไป ที่ จ.เลย เริ่มหนาวเย็น
ลง หมอกหนาในตอนเช้า รวมทั้งบริเวณยอด 
ภู ในเขตอุทยานต่างๆ มีอากาศหนาว โดย 
เ ดื อนตุ ล า คม เป็ นช่ ว งปลายฝนต้ นหนา ว 
ภูมิอากาศตามยอดภูต่างๆ มักเกิดทะเลหมอก 
โดยพบที่ภูอีเลิศ ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้รับขนานนามว่า 
แกรนด์แคนยอนเมืองไทย มีทะเลหมอกที่สวย
และพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า มีความสูงจากตีน
ภูถึงยอดภูประมาณ 500 กว่าเมตร สามารถ
มองเห็นวิวด้านบนได้ 180 องศา 

นายบัญช า  ร ามศิ ริ  หั ว หน้ า  อช . 
ห้ วยน้ าดั ง  ต . กี้ ดช้ า ง  อ .แม่ แตง  กล่ าวว่ า  
ช่ ว ง อ า ก า ศ ห น า ว  ย อ ด ด อ ย มี อุ ณ ห ภู มิ   
15 - 16 องศาเซลเซียส ท้องฟ้าเปิด มีทะเล
หมอกสวยงามและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้ า  
ช่ ว ง วั น ป ก ติ มี นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ฉ ลี่ ย วั น ล ะ  
100-200 คน หากเป็นวันหยุดหรือเทศกาล 
เพ่ิมเป็นวันละ 400-500 คน จุดท่องเที่ยวหลัก
คือบริเวณที่ท าการอุทยานมีจุดชมวิวดอยกิ่วลม 
พระต าหนักเอ้ืองเงิน สวนดอกไม้เมืองหนาว 

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
สอช. 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 5  

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
พร้อมบริการบ้านพัก 3 หลัง หลังละ 6 คน  
รวม 18 คน ส่วนใหญ่จองเต็มหมดและมีลาน
กลางเต็นท์ 5 จุด รวม 300-400 หลัง รองรับ
ได้ 1,000-1,500 คน ซึ่งอุทยานมีบริการเต็นท์
และเครื่องกันหนาวกว่า 100 หลัง 
7.รับรอง'2อุทยานไทย'มรดกอาเซียน 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน
ว่า ในการประชุมรัฐมนตรีด้านสิ่ งแวดล้อม
อาเซียน ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม ที่
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (ทส.)  
และคณะ เข้าร่วมที่เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนได้มีมติเป็น
เ อ ก ฉั น ท์ รั บ ร อ ง ใ ห้ พ้ื น ที่ ป่ า อ นุ รั ก ษ์ ใ น 
ความรับผิดชอบของอส.ทส.จ านวน ๒ แห่งเป็น
มรดกอาเซียน ได้แก่ ๑.อช.หาดเจ้าไหมและ 
ขลป.หมู่เกาะลิบง และ 2.อช.หมู่เกาะอ่างทอง 
ถือเป็นมรดกอาเซียน ในล าดับที่ 5 และ 6 ของ
ประเทศไทย ต่อจากอช.เขาใหญ่ อช.ตะรุเตา 
กลุ่มอช.หมู่เกาะสุรินทร์-หมู่เกาะสิมิลัน-อ่าว
พังงา และกลุ่มป่าแก่งกระจาน 

อช.หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี มี
ความโดดเด่นทางธรรมชาติ ประกอบด้วยหมู่
เกาะน้อยใหญ่มากถึง 42 เกาะ อุดมไปด้วย
ความหลากหลายทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทาง
ทะเล มีแนวปะการังที่โดดเด่นสวยงาม อีกท้ังพบ
รองเท้ากล้วยไม้นารีอ่างทอง ซึ่งพบเห็นได้ที่เดียว
ในพ้ืนที่อช.หมู่เกาะอ่างทอง สัตว์ทะเลส าคัญ 
ได้แก่ โลมาปากขวด โลมาหัวบาตรหลังเรียบ 
วาฬบรูด้า และเต่าตนุ ส่วนอช.หาดเจ้าไหม-
ขลป.หมู่เกาะลิบง จ.ตรัง มีระบบนิเวศชายฝั่ง
ทะเล ประกอบด้วยพ้ืนที่ป่าหลากหลายประเภท 
เป็นแหล่ งหญ้าทะเลขนาดใหญ่และแหล่ ง

สบอ.๑ 
(ปราจีนบุรี) 

สบอ.๓ 
(สาขาเพชรบุรี) 

สบอ.๔ 
(สุราษฏธานี) 

สบอ.๕ 
(นครศรีธรรมราช) 

สอช. 
สอป. 

 

มติชน หน้า 7 
ข่าวสด หน้า 11 
ไทยรัฐ หน้า 1,6  

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ปะการัง ที่สมบูรณ์ เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพะยูน 
สัตว์ป่าสงวนที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์   
๘.ปรับแผนแก้'หมอกควัน' 4กระทรวงดันแผน
เชิงรุก 

พล.อ.ประวิตร เป็นประธานปล่อย
ค า ร า ว า น ต้ า น ก า ร เ ผ า  ล ด ห ม อ ก ค วั น  
เพ่ือคุณภาพอากาศท่ีดีของภาคเหนือซึ่งประกอบ
ไปด้วยหน่วยงานหลายภาคส่วนที่รับผิดชอบ 
อาทิ ปภ. ชุดไฟป่า ชุดเสือไฟ เจ้าหน้าที่อส.และ
รวมถึงเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

สอช. กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 13 

+ 

๙.พัฒนาผืนป่า พัฒนาสังคม ใต้ร่มพระบารมี 
โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเปิดกิจกรรม 

"เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน" โดยมี
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมาเป็นประธานในพิธี รวมถึงนาย
ประกิต วงศ์ศรีวัฒน์กุล รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชพร้อมด้วย พ.อ.
โกศล กิจกุลธนันต์ รองผู้อ านวยการ ส านักงาน
พัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและ
นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ร่วมกัน
เปิดเส้นทางปั่นจักรยาน และเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติในแปลงปลูกป่า FPT 49 พร้อมร่วม
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโป่งเทียม  

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน แปลงปลูกป่า 
FPT 49 เป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นน้ าให้กับแม่น้ า
สายหลักที่ส าคัญหลายสาย จากการประเมิน
ผล สั ม ฤ ท ธิ์  พบ ว่ า  ส า ม า รถ กั ก เ ก็ บ ก๊ า ซ
ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์  1.003 ล้ า น ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์ ชุมชนได้รับประโยชน์จาก
ป่าคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.55 ล้านบาทต่อ

สบอ.๘ 
(ขอนแก่น) 

สอช. 

ไทยโพสต์ หน้า 12 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
หมู่บ้านต่อปี และฟ้ืนคืนความหลากหลายของ
สัตว์ป่าได้มากกว่า 150 ชนิด จนได้รับการผนวก
เป็นส่วนหนึ่งของขลป.เขาภูหลวงในปัจจุบัน 
๑0. คอลัมน์ ระเบียงกีฬา 

งานวิ่ง "Trail for Heroes วิ่งเทรลเพื่อผู้
พิทั กษ์ป่ า "  ภ าย ใต้ โ คร งการ  HANDS FOR 
HEROES รวมมือเรา เพ่ือคนเฝ้าป่า ปีที่ 2 จัดขึ้น
โดยมูลนิธิเอสซีจี ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ผืนป่า ไม่
ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้นักวิ่งน ากระบอกน้ า 
หรือเป้น้ ามาเพ่ือลดปริมาณ ขยะแทนการใช้แก้ว
ที่ใช้แล้วทิ้ง อีกทั้งยังใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้ จ่าย 
ไปซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนให้แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่ว
ประเทศ งานวิ่ง Trail for Heroes จะจัดขึ้นใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ อช.ปางสีดา  
จ.สระแก้ว 

สบอ.๑ 
(ปราจีนบุรี) 

สอช. 
 

ไทยโพสต์ หน้า 11 
ข่าวสด หน้า 9  

+ 

 

สรุปข่าวจากสื่อออไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที ่11 ตุลาคม 2562  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์/ลิงค์ออไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม ท าพิ ธี เปิ ดป้ าย อุทยาน
แห่งชาติถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน อ.แม่สาย จ.
เชียงราย 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดป้ายอุทยานแห่งชาติ
ถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน ร่วมด้วยนายนพดล  
พลเสน ผู้ช่วย(รมว.ทส.) นายธัญญา เนติธรรมกุล 
อส.นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ  

สอช. 
สบอ.15(เชียงราย 

https://www.buga
boo.tv/watch/46

4545 
 

+ 

https://www.bugaboo.tv/watch/464545
https://www.bugaboo.tv/watch/464545
https://www.bugaboo.tv/watch/464545


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์/ลิงค์ออไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
จ.เชียงราย นายจงคล้าย วรพงศธร รองออส. 
นายกมลชัย คชชา ผอ.สบอ.15 (เชียงราย)  
เจ้าหน้าที่อส. เจ้าหน้าที่ จ.เชียงราย ทีมหมูป่า 
อะคา เดมี  ที มกู้ ภั ย ของประ เทศไทยและ
ต่างประเทศ ประชาชนนักท่อง เที่ ยวกว่ า  
500 คน เข้าร่วมงานด้วย ในวันที่ 10 ต.ค. 2562 
ณ  บ ริ เ ว ณ อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ถ ้ า ห ล ว ง - 
ขุ นน ้ า น า งนอน  ( เ ต รี ยมกา ร )  อ . แม่ ส า ย  
จ.เชียงราย 

ก ร ม อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ฯ  ส บ อ . 1 5 
(เชียงราย) ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื นที่ อช.
ถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน เพ่ือรองรับการเข้ามา
เยี่ยมชมและมาใช้บริการของนักท่องเที่ยว ซ่ึงอช.
ถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน (เตรียมการ) เดิมเป็นวน
อุทยานถ ้าหลวง-ขุนน ้านางนอน กรมป่าไม้ได้
ประกาศจัดตั งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2529 มีเนื อที่ 5,000 ไร่  ต่อมาเกิดเหตุการณ์
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 
2561 นักฟุตบอลทีมหมูป่า อะคาเดมี่ แม่สาย 
จ้านวน 13 คน ได้พลัดหลงภายในถ ้าหลวง
ในช่วงระหว่างปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยดังกล่าว 
เป็นประวัติศาสตร์ของการช่วยเหลือที่มีชื่อเสียง
ลือลั่น ก้องโลก จึงท้าให้เป็นแหล่งที่ผู้คนให้ความ
สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาว
ต่ า งประ เทศ เข้ ามา เยี่ ยม  ในสถานที่ และ
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 
2.ปรับแผนแก้'หมอกควัน'4 กระทรวงดันแผน 
เชิงรุก 

รัฐบาลปรับแผนแก้สู้ปัญหาหมอกควัน
ภาคเหนือ “ประวิตร” สั่ง 4 กระทรวงร่วม
ท างาน ใช้กลไก “มหาดไทย” ขับเคลื่อนบูรณา

สปฟ. 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

https://www.bang
kokbiznews.com/
news/detail/850

468 

+ 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/850468
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/850468
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/850468
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/850468


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์/ลิงค์ออไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
การทุกหน่วยงาน มอบ “ผู้ว่าฯ” สั่งการเด็ดขาด 
ก าชับทส.ลดพ้ืนที่ความร้อน 15 มี.ค. ถึงวันที่ 
30 เม.ย. 2563 ขีดเส้น 3 ปี ท าเกษตรปลอด
การเผาเมื่อวานนี้ (9 ต.ค.) ที่ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
จ . เชี ยง ใหม่  พล .อ .ประวิ ตร  ว งษ์สุ ว ร รณ  
รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ประชุม
มอบนโยบายเตรียมความพร้อม และรับมือ
สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 โดย
มี พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะค า แม่ทัพภาคที่ 3 และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ
ต้อนรับ พร้อมรับฟังการน าเสนอการถอด
บทเรียนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่ภาคเหนือในปี 2562 ที่ผ่านมา และการ
คาดการณ์สถานการณ์การเผาและปริมาณ
เชื้อเพลิง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติทั้งการป้องกัน
และแก้ไข และการสนับสนุนการปฏิบัติของ
หน่วยงานต่างๆ ในปี 2563 

ส าหรับทส.จะต้องลดจุดความร้อน  
ในพ้ืนที่ป่าให้เป็นศูนย์ ในระหว่าง วันที่ 15 มี.ค. 
ถึง วันที่ 30 เม.ย. 2563 พร้อมกับระดมก าลัง 
อุปกรณ์ เครื่องมือจากนอกพ้ืนที่ มาเสริมการ
ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า ไม่ให้เกิด
การลุกลามของไฟจนไม่สามารถควบคุมได้  
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ และร่วมมือกับประเทศ 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ในการป้องกัน และ
แก้ ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนตามกลไก
อาเซียนอย่างจริงจัง 

https://www.daily
news.co.th/article

/736010 

3.ดราม่าสนั่น นักท่องเที่ยวจับปลาใน น้ าตก
พริ้ว ขึ้นมาถ่ายรูป 

นับเป็นเรื่องราวที่เป็นกระแสอย่างมาก
ในโซเชียล เมื่อเฟซบุ๊ก ซึ่งได้โพสต์ข้อความเอาไว้
ว่าท่องเที่ยวอย่างมีความสุขได้ ไม่จ าเป็นต้องท า

สอช. 
สบอ.3 (บ้านโป่ง 

http://www.komc
hadluek.net/news
/regional/39292

1 

- 

https://www.dailynews.co.th/article/736010
https://www.dailynews.co.th/article/736010
https://www.dailynews.co.th/article/736010
http://www.komchadluek.net/news/regional/392921
http://www.komchadluek.net/news/regional/392921
http://www.komchadluek.net/news/regional/392921
http://www.komchadluek.net/news/regional/392921


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์/ลิงค์ออไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ร้ายธรรมชาตินะคะ บริเวณล าธารของน้ าตกพลิ้ว
มีฝูงปลาพลวงหินอาศัยแหวกว่ายอยู่เป็นจ านวน
มาก ซึ่ งปลาพลวงหินเหล่ านี้  เป็นมิตรกับ
นักท่องเที่ยวมาก และมักจะว่ายน้ า เข้ามา
ทักทายนักท่องเที่ยวที่ลงไปเล่นน้ าในล าธาร ซ่ึง
ทางอุทยานฯก็มีกฏระเบียบในการดูแลสัตว์ป่า
ทุกชนิด รวมถึงปลาพลวงหินด้วยเพราะฉะนั้น
เราจึงไม่ควรฝ่าฝืนกฏระเบียบกันดีกว่านะคะ 

https://news.ch7.
com/detail/3686

53 

 
 

 

 

 

https://news.ch7.com/detail/368653
https://news.ch7.com/detail/368653
https://news.ch7.com/detail/368653




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที ่12 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ตะครุบแก๊งมอดไม้ 

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 11 ต.ค. นายอรุณ ศรี
ใส นายอ าเภอสุคิริน จ.นราธิวาส น าก าลังร่วมกับทหาร
ชุดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่  11 เจ้าหน้าที่ส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 และส านักอนุรักษ์บริหาร
พ้ืนที่ที่ 6 เข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ เขต อช.บูโด 
สุไหงปาดี บริเวณเทือกเขาตะเว บ้านกูยิ หมู่ 4 ต.ร่มไทร 
พร้อมคุมตัวผู้ต้องหาได้ 1 คน ทราบชื่อนายรอมือลี เจ๊ะ
ยอ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60/1  หมู่ 1 ต.สุคิริน อ.สุ
คิริน ของกลางไม้ตะเคียนซันตาแมวถูกตัดโค่นและแปร
รูปกองไว้ตามท่ีต่างๆ 5 จุด 

สบอ.6 
(สาขาปัตตานี) 

สอช. 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 19 

+ 

๒.คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: แพลงก์ตอนบลูม 
วันที่ 11 ต.ค. นายวัฒนา พรประเสริฐ ผอ.ส่วน .

สบอ.ที่ 3 (เพชรบุรี)เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อช .หาดวนกร  
ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจพบน้ า
ทะเลบริเวณชายหาด เกิดปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูม 
หรือขี้ปลาวาฬ ส่งผลให้น้ าทะเลตั้งแต่ชายฝั่งไปจนถึง
กลางทะเล ระยะ 4 กม. เป็นสีเขียว มีกลิ่นคาว สาเหตุ
เกิดจากการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่เพ่ิมจ านวนขึ้น
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีธาตุอาหารของแพลงก์ตอนอยู่ใน
น้ าจ านวนมาก อาจเกิดจากฝนตกปริมาณมากและพัดพา
ตะกอนจากแม่น้ าลงสู่ทะเล ช่วงนี้ไม่ควรลงเล่นน้ าหรือ
สัมผัสน้ าในจุดดังกล่าว เพราะอาจระคายเคืองผิวหนังได้ 
และปรากฏการณ์นี้จะหายไปเองใน 2-3 วัน. 

สบอ.3  
(เพชรบุรี) 

สอช. 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
หน้า 19 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 2 

- 

๓.บึงกาฬ...เมืองเล็กเสน่ห์ปัง!! 
ผู้เขียน เขียนถึงความงามของขสป.ภูวัวและอช. 

ภูลังกา ซึ่งอยู่ในจ.บึงกาฬ 

สบอ.๑0 
(อุดรธานี) 

สอช. 

ฐานเศรษฐกิจ หน้า 
23 

+ 

๔.ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: ร่วมกันดูแล 
ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุ๊ป ต้อนรับ 

วราวุ ธ  ศิลปอาชา รมว .ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานแถลงผลงาน 
"การสร้างเครือข่ายเพ่ือการจัดการและการคุ้มครองพ้ืนที่

สอช. แนวหน้า หน้า 4 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
อช." จัดโดย อช.อส.โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด
กระทรวง,นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีฯสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช และ โสภณ ทองดี อธิบดีฯ ร่วมงานที่โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่  
๕.ภาพข่าว: นิเวศสมบูรณ์ 

เจ้ าหน้าที่ อช .หาดนพรัตน์ธาราหมู่ เกาะพีพี   
จ.กระบี่ บันทึกภาพฝูงฉลามหูด ากว่า 30 ตัว ขนาดความ
ยาว 1-1.5 เมตร ว่ายน้ าเข้ามาหากินที่บริเวณชายหาด
หน้าเกาะปอดะ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้ บ่งชี้ถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ทะเลบริเวณนี้ เมื่อวันที่  
11 ตุลาคม 

สบอ.๕ 
(นครศรีธรรมราช) 

สอช. 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 11 

มติชน หน้า 10 

+ 

๖.ชวนชมความงามทะเลหมอกที่ภูหินร่องกล้า 
ผู้เขียน เขียนถึงความงามของอช.ภูหินร่องกล้า 

และเชิญชวนให้ประชาชนไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว 

สบอ.๑๑ 
(พิษณุโลก) 

สอช. 

แนวหน้า หน้า 8 + 

๗.ไล่ทุบนายทุนวังน้ าเขียวเล็งไล่ยึดคืนกว่า100แห่ง 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ร ม ช . เ ก ษ ต ร  แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  เ ดิ น ท า ง ล ง พ้ื น ที่ 
จ . สุ ร าษฎ ร์ ธ านี  เ พ่ื อมอบ เ อกส า รสิ ท ธิ  ส . ป . ก . 
4-01 ให้กับเกษตรกรกว่า 200 ราย และจัดการที่ดิน
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.)เปิดเผยว่าพร้อมผลักดัน
นโยบายแผนที่หนึ่งเดียวหรือวันแมป (One map) น ามา
แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน กับพ้ืนที่ป่าไม้  อุทยาน และ
หน่วยงานอ่ืนอ้างสิทธิในพื้นที่ส.ป.ก.ทั่วประเทศ ซึ่งจะเดิน
ตามแผนที่วันแมปของพล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา อดีตรมว.
เกษตรฯและองคมนตรี ที่ด าเนินการท าไว้เสร็จสมบูรณ์ 
จะเร่งน าเสนอเข้าครม.อนุมัติแล้วสามารถน ามาใช้ได้ทันที  

ส า ห รั บ พ้ื น ที่ ทั บ ซ้ อ น ใ น พ้ื น ที่ วั ง น้ า เ ขี ย ว  
มีรีสอร์ทต่างๆ กว่า 140 แห่ง อยู่ในพ้ืนที่ส.ป.ก.ทั้งหมด 
หากอช.ส่งมอบพ้ืนที่ให้ส.ป.ก. ก็จะเร่งด าเนินเป็นไปตาม
กฎหมาย ยึดคืนพ้ืนที่อยู่ในการครอบครองของนายทุน 
น ามาจัดสรรให้เกษตรกร ผู้ยากไร้ต่อไป 

สอช. แนวหน้า หน้า 2 
 

- 

๘.ชวนเที่ยว 2 ดาว 3 ตะวัน'สุรินทร์-ศรีสะเกษ' 
น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.ส านักงาน

สุรินทร์ เปิดเผยว่าขณะนี้จัดท าแคมเปญกระตุ้นส่งเสริม
การท่องเที่ยวสุรินทร์และศรีสะเกษ เชิญชม 2 ดาว 3 

สบอ.๙ 
(อุบลราชธานี) 

สอช. 
 

ข่าวสด หน้า 16 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ตะวัน เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปนอนชม 2 ดาว 2 แห่ง ที่
จุดชมดาวผามออีแดงอช.เขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์  
จ . ศ รี ส ะ เ กษ  และที่ ทุ่ ง กะบาลกะ ไบ  อ . ขุ นหาญ  
จ.ศรีสะเกษ โดยทั้ง 2 แห่งอยู่ติดแนวชายแดนไทย-
กัมพูชา และเชิญชวนท่องเที่ยวรับพลังจาก 3 ตะวัน 3 
แผ่นดิน โดยรับตะวันแรกรุ่งเช้าที่ผามออีแดง ต่อด้วยทุ่ง
กะบาลกะไบ และผามะนาว อ.กาบเชิง สุรินทร์ ชมทะเล
หมอกปลายฝน ต้นหนาว สวยงามและอากาศจะดีมาก 
๙.หนาวมาแล้ว-อินทนนท์เริ่มคึก 

ผู้เขียน เล่าถึงการท่องเที่ยวหน้าหนาว ของอช.
ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่  ตอนใกล้รุ่งไปชมทะเลหมอก
กิ่วแม่ปาน ชมทิวทัศน์สวยงามมองเห็นถึงตัวเมืองแม่แจ่ม 

สบอ.๑6 
(เชียงใหม) 

สอช. 

ข่าวสด หน้า 16 
(กรอบบ่าย) 

+ 

10.คอลัมน์ สุดขอบฟ้าท้าเที่ยวไทย: ธรรมชาติยิ่งใหญ่
ที่เหวนรก 

ข่าวเศร้าของคนรักธรรมชาติในช่วงนี้ ก็คงไม่มี
อะไรน่าสะเทือนใจไปกว่า ข่าวช้างป่าตกหน้าผาน้ าตกลง
ไปเสียชีวิตถึง 11 ตัว ที่น้ าตกเหวนรกอช.เขาใหญ่ ผืนป่า
มรดกโลกอันอุดมสมบูรณ์ของเรา ซึ่งความสูญเสียเช่นนี้
ไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่เคยมีเหตุการณ์ช้างตกผา
น้ าตกเหวนรก ลงไปเสียชีวิตมาแล้วในอดีต เราจะป้องกัน
ความสูญเสียเช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร เป็นเรื่องที่
น่าคิดยิ่ง 

เขาใหญ่ ผืนป่ามรดกโลกอันอุดมสมบูรณ์ของเรา 
ซึ่งความสูญเสียเช่นนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่เคยมี
เหตุการณ์ช้างตกผาน้ าตกเหวนรก ลงไปเสียชีวิตมาแล้วใน
อดีต เราจะป้องกันความสูญเสียเช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้
อย่างไร เป็นเรื่องที่น่าคิดยิ่งอช.เขาใหญ่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขต 
อ.ปากพลี จังหวัดนครนายก อของเหวนรก ได้มาจาก
ความยิ่งใหญ่ดุดัน สูงชัน น่าเกรงขามของผาน้ าตก และ
เสียงดังโครมครืนของสายน้ าที่กระทบหินผา เป็นหุบผาที่
ขนาบด้วยภูเขาชัน ถ้าน้ าไม่มากสายน้ าไม่เชี่ยวแรง ก็จะ
ข้ามไปได้อย่างไม่มีปัญหา แต่หากเป็นวันที่ฝนตกหนักจาก
ต้นน้ า กระแสน้ าในล าธารท่วมท้นไหลเชี่ยวแรง  

 

สบอ.๑ 
(ปราจีน) 

สอช. 
สอป. 

เดลินิวส์ หน้า 21 
(กรอบบ่าย) 

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 
360 องศา  

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
๑1.เปิดเส้นทางจักรยานศึกษาธรรมชาติ"เพลินไพร ใต้
รม่พระบารมี" แปลงปลูกป่า FPT49 จ.นครราชสีมา 

"ต้นไม้ต้นที่ 100 ล้าน" กลายเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ 
กลายเป็นหัวใจสีเขียวของประเทศไทย และเป็นแหล่ง
ธรรมชาติให้กับสัตว์ป่าได้อย่างดีเยี่ยม  ป่าแห่งนี้มีนามว่า 
"แปลงปลูกป่า FPT49" ณ ขหลป่าเขาภูหลวง ต.ล านาง
แก้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จากพ้ืนที่ที่เคยถูกบุกรุก
ท าไร่ท าสวน ตัดไม้ท าลายป่า ไม่มีแม้แต่ความเขียวขจีให้
หลงเหลือถึงครึ่งของผืนป่า เหลือเพียงต้นไม้ใหญ่ แค่ไม่กี่
ต้น จนป่าเสื่อมโทรมกลายสภาพเป็นเขาหัวโล้น พ้ืนดิน
แห้งแล้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

สบอ.๑ 
(ปราจีน) 

สอช. 
 

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 
360 องศา 

+ 

๑2.'ซากช้าง'ท าน้ าเน่า 
เจ้าหน้าที่อช.เขาใหญ่โปรย “อีเอ็มบอล” ลงล าน้ า 

บริเวณคลองต้นไทร ปรับปรุงคุณภาพน้ าให้สะอาดก่อน
ไหลลงสู่เขื่อนขุนด่านปราการชล หวังสร้างความมั่นใจให้
ชาวบ้านว่าไม่มีเชื้อโรคจากซากช้างเน่าปนเปื้อน ชี้ช่วง
วันหยุดยาวสุดสัปดาห์จะยังไม่เคลื่อนย้ายซากช้างที่
ช าแหละแล้วเสร็จออกมา หวั่นเกิดมลภาวะทางกลิ่นส่งผล
กระทบกับนักท่องเที่ยว ขณะที่หนุ่มใหญ่ชาวสุรินทร์ขู่อด
ข้าวอดน้ าประท้วง 11 วัน อ้างสิ่งก่อสร้างขวางเส้นทาง
หากินเดิมของช้างจนต้องหนีไปตกหน้าผาตายหมู่ 

ความคืบหน้าการเก็บกู้ซากช้าง เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 
พล.ต.จิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. พ.อ.
สุรินทรณ์ ปรียานุภาพ พร้อมก าลังทหาร เดินทางมายัง
หน่วยพิทักษ์อช.เขาใหญ่ (ขญ.21) คลองท่าด่าน เพ่ือน า
หั ว เ ชื้ อ  EM (Effective Microorganism) 60  
ล.กากน้ าตาล 120 ลิตร และน้ าอีเอ็มพร้อมใช้งานอีก 
200 ลิตร อีเอ็มบอล จ านวน 300 ลูก มามอบให้กับนาย
วิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.ส่วนอช . สบอ.๑ (ปราจีนบุรี) 
จากนั้นได้น าอีเอ็มบอล และน้ าอีเอ็มโรยลงในล าน้ า
บริเวณคลองต้นไทร เพื่อให้จุลินทรีย์ช่วยรักษาคุณภาพน้ า 
ที่อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคจากซากช้างเน่าที่ตายใน
พ้ืนที่น้ าตกเหวนรก และท าให้คุณภาพน้ าบริเวณดังกล่าว
สะอาด ให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าน้ าที่จะไหลลงสู่เขื่อน
ขุนด่านปราการชล สะอาดปลอดภัย ส าหรับหัวเชื้อ อีเอ็ม 

สบอ.๑ 
(ปราจีน) 

สอช. 
สอป. 

 

ไทยรัฐ  
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์ หน้า 2 
(กรอบบ่าย) 

ไทยรัฐ หน้า 1,6 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1 ลิตร สามารถขยายเป็นน้ าอีเอ็มพร้อมใช้งานได้ 20-50 
ลิตร ภายในเวลาประมาณ 7 วัน 
๑3.คอลัมน์ ข่าวข้นคนเข้ม 

มูลค่า 600 ล้านบาท เพ่ือเก้าอ้ี อธิบดีกรมอุทยาน
ฯมันเป็นไปไม่ได้ ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ อดีตผู้สมัครส.ส.
พรรคพลังประชารัฐ เป็นจ าเลยของ ธัญญา เนติธรรมกุล
รายแรกๆ ส่วนรายต่อไปจะเป็นใคร ต้องจับตา 

อส. 
กนต. 

ข่าวสด หน้า 4 - 

๑4.คอลัมน์ ประเทศไทยใจเดียว: แจ้งห้วยชัน...แช่น้ า
กลางพงดงเพ็ก 

ผู้เขียนเล่าถึง น้ าตกตาดโตน เป็นน้ าตกที่อยู่ใกล้
เมืองชัยภูมิเพียง 15 กม.น้ าตกที่มีน้ าทั้งปี น้ าตกที่มี ไว้
เพ่ือการเล่นน้ าโดยเฉพาะ เพราะน้ าไม่ลึก มีแอ่งน้ า มีลาน
หิน ด้วยความสูงราว 900 เมตรจากระดับน้ าทะเล และมี
ป่าล้อมรอบ อากาศจึงเย็นสบาย เป็นพื้นที่ที่น่ามาพักแรม
เสพความสงบ ประกอบกับการจัดการสถานที่ของอช.ตาด
โตนที่ลงตัว ท าให้อุทยานฯแห่งนี้ได้รับรางวัลด้าน การ
จัดการพ้ืนที่และแหล่งท่องเที่ยว 

สบอ.๗ 
(นครราชสีมา) 

สอช. 
. 
 

กรุงเทพธุรกิจ หน้า 
8 

+ 

๑5.ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: ปลูกป่าชายเลนหมู่เกาะ
ชุมพร 

พ.ท.นรกิจ มุสิกะวงษ์ ผู้บังคับกองพันทหารปืน
ใหญ่ที่  5 พัน.25 (ป.5 พัน.25) ค่ายเขตรอุดมศักดิ์   
จ.ชุมพร มอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลเรือน ป.5 พัน.25 
น าก าลังพลจิตอาสา 904 วปร. สนธิกับก าลังพลจิตอาสา 
904 วปร.กองพันทหารราบที่ 25 พัน.1 (ร.25 พัน.1) 
เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่ งทะเลที่  12 และ
เ จ้ า ห น้ า ที่ อ ช .ห มู่ เ ก า ะ ชุ ม พ ร  ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม 
จิตอาสา ตามโครงการ "เราท า ความดี ด้วยหัวใจ" ปลูก
ป่าชายเลน 2,000 ต้น ในพ้ืนที่อช.หมู่เกาะชุมพร หมู่ 1 
ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน 

สบอ.๔ 
(นครศรีธรรมราช) 

สอช. 
 

มติชน หน้า 7 + 

๑6.ไทยรัฐ: สานต่อก.ม.บังคับสูญหาย 
เนื่องจากการตรวจสอบที่ผ่านมา พบว่า หลักฐาน

บางอย่างขัดกับนิติวิทยาศาสตร์ จึงต้องบินส ารวจอย่าง
น้อย 5 จุด และเชื่อว่าเหลืออีกเพียง 20% ก็จะสรุปได้
บิลลี่หายไปตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 เจ้าหน้าที่
อุทยานฯ ยอมรับว่าควบคุมตัวไปเนื่องจากบิลลี่มีน้ าผึ้งป่า

สบอ.๓ 
(เพชรบุรี) 

สอช. 
 

ไทยรัฐ หน้า 3 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ในครอบครองแต่ อ้ า ง ว่ าปล่ อยตั ว กลั บ ในวั นนั้ น  
คดีบิลลี่กลายเป็นข่าวโด่งดังหลังจากที่ดีเอสไอค้นพบ
กระดูกในถังน้ ามันใต้สะพานเขื่อนแก่งกระจานจากการ
ตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ เชื่อว่าเป็นกระดูกของบิลลี่
ส า นั ก ง า นข้ า หล ว ง ใ หญ่ เ พ่ื อ สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน แห่ ง
สหประชาชาติภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ออก
แถลงการณ์เรียกร้องให้สอบสวนคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

การสืบสวนสอบสวนด าเนินคดีอย่างเดียวยังไม่พอ
รัฐบาลไทยและรัฐสภาไทยจะต้องเดินหน้าสานต่อเพ่ือ
ผลักดันการออกกฎหมายว่ าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามทรมานและการบั ง คั บสูญหายบั ดนี้  
คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา ส่วนใหญ่มาจากการ
แต่ งตั้ งของประชาชนจึ งต้องปกป้องสิทธิ เสรีภาพ
ประชาชน. 
๑7.ภาพข่าว: ลอบตัดไม้ 

เจ้าหน้าที่ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 และ
ส านักอนุรักษ์บริหารพื้นที่ที่ 6 ร่วมกับฝ่ายปกครองอ าเภอ
สุคิริน จ.นราธิวาส เข้าตรวจยึดของกลางไม้ตะเคียนซันตา
แมวที่ถูกแก๊งมอดไม้ลักลอบเข้าไปตัดโค่นและแปรรูปเขต
อช.บูโดสุไหงปาดี บริเวณเทือกเขาตะเว บ้านกูยิ หมู่ 4  
ต.ร่มไทร อ.สุคิริน พร้อมคุมตัวผู้ต้องหาได้ 1 คน 

สบอ.6 
(สาขาปัตตานี) 

สอช. 
 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
 หน้า 1 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตยท์ี ่13 ตุลาคม 2562 

ล าดับที/่สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1.ฝังกลบซากช้างตกเหวในป่า 

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 12 ต.ค. ที่
กองอ านวยการบนสันเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก 
นายจงคล้าย วงพงศธร รองอธิบดีกรมฯได้เดินทางมาให้
ก าลังใจกับเจ้าหน้าที่อช.และทีมงานที่มาร่วมค้นหาซาก
ช้างป่า จากนั้นได้ลงเรือไปยังจุดที่ทีมงานก าลังช าแหละ
ชิ้นส่วนของช้างบริเวณคลองต้นไทร  

เจ้าหน้าที่เสี่ยงตายฝ่ากระแสน้ าเชี่ยว ดึงซากช้าง
ป่าที่ตายจากการตกลงไป ในน้ าตกเหวนรก ขึ้นมาบนฝั่ง
เพ่ือท าการย่อยซาก ขณะที่ชุดแรกจ านวน 4 นาย ที่เข้า
ไปกู้ซากและแยกชิ้นส่วน ถูกน าส่งโรงพยาบาลโดยด่วน 
หลังมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก  ขณะถูก
สับเปลี่ยนออกมาพัก 

ทางด้านนายวิชัย พลลีแสงสุวรรณ ผอ.การส่วน
สบอ.๑ (ปราจีนบุรี) กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับค าสั่งใหม่จาก
ผู้บังคับบัญชาว่าให้เปลี่ยนแผนใหม่ทั้งหมดหลังจากที่
ช าแหละชิ้นส่วนช้างป่าทั้งหมดแล้วจะไม่น ามาเผาที่วัดท่า
ด่าน เพราะว่าจะเป็นอุปสรรคหลายอย่าง แต่จะให้ท าการ
ฝังกลบ ณ จุดที่ช าแหละเลย จากนั้นจะจัดให้มีการท าบุญ
เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับช้างที่บริเวณ น้ าตกเหวนรก แต่ยัง
ไม่ได้ก าหนดวันที่แน่นอน 

และกรณีนายเข็มทอง หรือจืด โมราษฎร์ อายุ 52 
ปี ต.ส าโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ประธานกลุ่มเด็กรักป่า
สุรินทร์ นอนอดอาหารประท้วงหน้าป้ายประตูทางขึ้นอช.
เขาใหญ่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต.หมูสี  อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา เป็นวันที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา  

สบอ.๑ 
(ปราจีนบุรี) 

สอช. 
 

แนวหน้า หน้า 1 
ไทยรัฐ หน้า 1,2 
เดลินิวส์ หน้า 1 

(กรอบบ่าย) 
มติชน หน้า 8  
(กรอบบ่าย) 

ไทยรัฐ หน้า 1 
มติชน หน้า 8 

เดลินิวส์ หน้า 1 
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์ หน้า 21 

- 

2 .ค อ ลั ม น์  ข่ า ว ส ด ทั่ ว ไ ท ย :  โ ค ร า ช - ห มี ห ลุ ด 
จากป่า 

วันที่ 12 ต.ค.เจ้าหน้าที่เขตจัดการ อช.ทับลานที่ 
4 (ล าปลายมาศ)อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เข้าตรวจสอบ
ที่กระท่อมของนายประสงค์ จงธรรม อายุ 55 ปี ท้าย 
ม.บ้านล าเพียกพัฒนา พบหมีตัวใหญ่น้ าหนักประมาณ  

สบอ.๗ 
(นครราชสีมา) 

สอช. 
สอป. 

 

ข่าวสด หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

มติชน หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์ หน้า 13 
(กรอบบ่าย) 

- 



ล าดับที/่สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
70 ก.ก. ยังไม่ทราบเพศ คาดว่าน่าจะออกมาจากเขต
อุทยานนอนอยู่ภายในห้องน้ าภายในกระท่อม เจ้าหน้าที่
ได้กันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ เนื่องจากเกรงว่าอาจ
ได้รับอันตราย ก่อนประสานเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้ามา
ด าเนินการ เพ่ือน ากลับไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป 

ข่าวสด หน้า 7 

3.ททท.ดึง'ญาญ่า'ชวนคนไทยเที่ยวไทย 
ททท.ตีปี๊บโค้งสุดท้ายอัดแคมเปญ "เที่ยวเมืองไทย 

" ดึง 'ญาญ่า' ชวนไทยเที่ยวไทยช่วงปลายปี ชูจุดเด่นแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติแต่ละจังหวัด ซึ่งจะสวยงามที่สุด
ในช่วงนี้ หากพลาดต้องรอปีหน้า หวังดันรายได้เที่ยวไทย
ทั้งปี 1.1 ล้านล้านบาท 

นายยุทธศักดิ์กล่าวอีกว่า ททท.รวบรวมกิจกรรม
งานประเพณีต่างๆ ความสวยงามของธรรมชาติที่พลาด
ไม่ได้ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี ได้แก่ เดือนต.ค. ชม
ความงดงามของธรรมชาติที่มีสีสัน อาทิ จุดชมวิว เสม็ด
นางชี  จ . พังงา , วาฬบรูด้ า บางตะบูน จ . เพชรบุรี ,  
ทุ่ ง ด อ ก ไ ม้ ป่ า  อ ช .ผ า แ ต้ ม  จ . อุ บ ล ร า ช ธ า นี ,  
ทุ่งดอกเก็กฮวย จ.เชียงใหม่, ป่าบงเปียง จ.เชียงใหม่ ฯลฯ 

สบอ.3 
(สาขาเพชรบุรี) 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

สบอ.9 
(อุบลราชธานี) 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 
 

ข่าวสด หน้า 5  
(กรอบบ่าย) 

+ 

4 .ร า ย ง า น :  ผ อ . ท ท ท . สุ ริ น ท ร์ ชู แ ค ม เ ป ญ  
นอนชมดาว-ดูหมอกฉบับCoolอีหลี ชวนสัมผัสเสน่ห์
เมืองรองอีสานใต้ 

น.ส.ธมลวรรณกล่าวต่อว่า ขณะนี้ตนและคณะ
ก าลังเร่งด าเนินการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยว Cool 
อีหลีสุรินทร์-ศรีสะเกษ เชิญชม 2 ดาว 3 ตะวัน โดยได้
เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากท่ัวประเทศให้ไปนอนชม 2 ดาว 
2 แห่ง ที่จุดชมดาว "ผามออีแดง"อช .เขาพระวิหาร  
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นจุดชมวิวสวยๆ ที่สามารถ
มองเห็นวิวธรรมชาติได้สุดสายตายาวไปจนถึงสามารถ
มองเห็นปราสาทเข้าพระวิหาร และที่ทุ่งกะบาลกะไบ  
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยทั้ง 2 แห่งนี้ จะอยู่ติดแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา และเชิญชวนนักท่องเที่ยวรับพลัง
จาก 3 ตะวัน 3 แผ่นดิน โดยรับตะวันแรกรุ่งเช้าที่ผามออี
แดง อช.เขาพระวิหาร จากนั้นไปส่งตะวันที่ทุ่ง กะบาล
กะไบและที่ผามะนาว อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพ่ือชมทะเล

สบอ.๙ 
(อุบลราชธานี) 

สอช. 
 

มติชน หน้า 20 
(กรอบบ่าย)  

ข่าวสด หน้า 16 

+ 



ล าดับที/่สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
หมอกปลายฝนต้นหนาวซึ่งจะสวยงามและอากาศจะดี
มาก 
5.คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: สัมผัสหนาวบนยอด
ดอย 

เมื่อ เวลา 09.00 น.วันที่ 12 ต.ค.นายกริชสยาม 
คงสตรี ห.น.อช.ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า 
ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ซึ่งหากพ้นเดือน ต.ค.ก็จะเข้าสู่
ช่วงฤดูหนาว และปีนี้ทางศูนย์อุตุฯคาดการณ์ว่าอากาศ
หนาวจะมาเร็ว สภาพอากาศบนยอดดอยอุณหภูมิต่ าสุด
วัดได้ 11 องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวหลั่งไหลขึ้นมา
สัมผัสอากาศหนาวและชมทะเลหมอกกันเป็นจ านวนมาก
เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุด นอกจากการรอชมทะเลหมอก
พร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า ในวันที่  1 พ.ย.  
ทางอุทยานฯ ก็เตรียมเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่
ปาน หลังจากที่ปิดเพ่ือฟ้ืนฟูธรรมชาติเป็นเวลา 5 เดือน 
องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง. 

สบอ.๑6 
(เชียงใหม่) 

สอช. 
 

เดลินิวส์ หน้า 13 
(กรอบบ่าย) 

ข่าวสด หน้า 16 

+ 

6.น้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณ'ประโยชน์สุขด้านการ
เดินทาง' 

เมื่อปี พ.ศ.2498 ได้เสด็จฯไปทรงเยี่ยมราษฎร
โดยรถไฟ เริ่มตั้งแต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
พ.ศ. 2501 ได้เสด็จฯไปยังภาคเหนือ และ พ.ศ. 2502 
เสด็จฯไปยังภาคใต้หลังจากได้ทอดพระเนตรถึงความ
เป็นอยู่ของชาวบ้าน ได้น าแนวพระราชด าริลงไปช่วยให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรดีขึ้น จนเป็นปฐมบทของ
โครงการพระราชด าริมากมาย เริ่มจากปี พ.ศ. 2505 
พระราชทานอ่างเก็บน้ าเขาเต่า ปี พ.ศ. 2512 เสด็จฯ
เยี่ยมชาวไทยภูเขา จนเป็นที่มาของโครงการหลวง และใน
ปีเดียวกันได้ทดลองท าฝนเทียม ในพ้ืนที่ อช.เขาใหญ่ 

สบอ.๑ 
(ปราจีนบุรี) 

สอช. 
 

เดลินิวส์ หน้า 10 
(กรอบบ่าย) 

+ 

7.'หาดเจ้าไหม-ลิบง'มรดกอาเซียน 
เมื่ อวันที่  12 ต.ค .  นายชัยพฤกษ์  วี ระวงศ์  

ห .น .ขลป .ป่ าหมู่ เ กาะลิ บ ง  จั งหวั ดตรั ง  กล่ า ว ว่ า 
คณะกรรมการขึ้นทะเบียนมรดกอาเซียนได้มาประเมินอช.
หาดเจ้าไหมและขลป.ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรังได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกอาเซียน ทั้ งนี้การที่ได้รับการขึ้น

สบอ.๕ 
(นครศรีธรรมราช) 

สอช. 
 

เดลินิวส์ หน้า 9  
(กรอบบ่าย) 

+ 



ล าดับที/่สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ทะเบียนเป็นมรดกอาเซียนนั้นเป็นผลมาจากการที่
หน่วยงานราชการและชาวบ้านได้ช่ วยกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์พะยูนหญ้าทะเล ป่า
ไม้และทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ที่ผ่านมาชาวบ้านได้
ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดีสามารถอยู่
ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว พร้อมกับช่วยกันอนุรักษ์
พิทักษ์รักษาทรัพยากร ธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล 
8.คอลัมน์ มองเมือง: ปตท.ต่อยอด 'สวนป่าครัวเรือน' 
ตาบลห้วยลึก เพชรบุรี : พื้นที่แห่งการเรียนรู้.. จากกูรูสี
เขียว 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามโครงการปลูก
ป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ทรงครองสิริราชสมบัติ 50 ปี เมื่อปี พ.ศ.2537 ร่วมกับ
กองทัพภาค กรมป่าไม้  อส .น้อมน าโครงการราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ซึ่ งเป็นโครงการใน
พ ร ะ ร า ช ด า ริ ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัด
อบรมให้กับราษฎรรอบแปลงปลูกป่า ในส่วนต าบลห้วย
ลึกมีพ้ืนที่แปลงปลูกป่า FPT 3/6จ านวน 1,278 ไร่ ปลูก
เมื่อปี 2542 ชาวต าบลห้วยลึก ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
องค์การอาสาสมัครพิทักษ์ป่า จ านวน 130 คน โดยมีการ
จัดอบรมข้ึนเมื่อปี พ.ศ.2554 

สบอ.๓ 
(สาขาเพชรบุรี) 

สอช. 
 

ไทยโพสต์ หน้า 12 + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวนัจันทร์ที ่14 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ภาพข่าว: คลีนอัพเกาะสิลัน 

นายรวมสิน มานะจงประเสริฐ หน.อช.หมู่เกาะ 
สิมิลัน นายชยพล หิรัณย์กนกกุล อุปนายกฝ่ายสิ่งแวดล้อม 
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.พังงา ร่วมเปิดกิจกรรม 
"คลีนอัพ เกาะสิลัน"เก็บขยะ ท าความสะอาดชายหาด 
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเตรียมความพร้อมก่อน
เปิดฤดูการท่องเที่ยวทะเลอันดามัน ที่หมู่ เกาะสิมิลัน  
อ.คุระบุรี จ.พังงา 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

แนวหน้า หน้า 9 
แนวหน้า หน้า 1 

เดลินิวส์หน้า 1,2,9 

+ 

2. ภาพข่าว: คนหน้า5: แถลงผลงาน 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.เป็นประธานเปิด

งานแถลงผลงานการสร้างเครือข่ายเพ่ือการจัดการและ
การคุ้มครองพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ โดยมี จตุพร บุรุษพัฒน์ 
ธัญญา เนติธรรมกุล ออส.และ โสภณ ทองดี ร่วมงาน  
ดร.อัศวิน อิงคะกุล ให้การต้อนรับ ที่โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั่น 

อส. 
สอช. 

 

เดลินิวส์ หน้า 5 
ข่าวสดหน้า 4 
(กรอบบ่าย) 

ไทยโพสต์หน้า 14 

+ 

3. ช่วยทีมเก็บกู้-ไอ้งาเดียวตื้บหนุ่ม 
จากเหตุสลดกรณีช้างป่า 11 ตัว ตายหลังพลัด

ตกลงมาจากหน้าผาน้ าตกเหวนรก ภายในอช.เขาใหญ่ 
เขตต่อเนื่องระหว่าง จ.ปราจีนบุรี-จ.นครนายก ตั้งแต่วันที่ 
5 ต.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามหาทางป้องกันและ
เก็บกู้ซากอย่างเร็วที่สุดเพราะเกรงว่าจะส่งผล กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ตามข่าวที่น าเสนอไปแล้วนั้น ความคืบหน้า
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 13 ต.ค. ที่กองอ านวยการบน
สันเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(เขื่อนคลองท่าด่าน) ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก ดร.ศิต
ชัย จิระธัญญาสกุล ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองนครนายก 
พร้อมนายเฉลิมชัย ปิยะธนะวัฒน์ เจ้าของสวนสมุนไพร 
"คุณลักษณ์ฟาร์ม" และผู้มีจิตสาธารณะร่วมน าเครื่อง
อุปโภค-บริโภค มามอบให้เจ้าหน้าที่ค้นหาและเก็บกู้ซาก

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 
สบอ.2 (ศรีราชา) 

 
 

เดลินิวส์หน้า 16 
(กรอบบ่าย) 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ช้างหลังทราบว่ามีเจ้าหน้าที่หลายนายเจ็บป่วยจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายจงคล้าย วรพงศธร รองออส.และ
นายวิชัย พลลีแสงสุวรรณ ผอ.การส่วนอุทยานแห่งชาติ 
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) เป็นตัวแทนรับมอบ 

          วันเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 
21.00 น. วันที่ 12 ต.ค. พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา ผกก.สภ.
สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา รับแจ้งจากนายพรศิลป์  
ผุ ยค าภ า  ผู้ ใ หญ่ บ้ านหมู่  17  บ้ านหนองตานาค  
ต.ท่ากระดาน ว่า มีผู้ถูกช้างป่าท าร้ายบาดเจ็บบริเวณป่า
กล้ วยริมถนนทางเข้ าหมู่ บ้ านหนองตานาค จึ ง ไป
ตรวจสอบ ปรากฏพบร่างเลอะโคลนของนายโชย มาลัย 
อายุ 42 ปี ชาวเมียนมา นอนร้องครวญครางจากอาการ
ซี่โครงหัก หน้าอกช้ า และกระดูกสะโพกแตกจึงรีบน าส่ง 
รพ.พุทธโสธร สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บมา
นั่งตกปลาตั้งแต่ช่วงเย็นจนพลบค่ าจึงขี่รถ จยย.พ่วงข้าง 
กลับบ้าน ระหว่างทางพบช้างป่า เพศผู้ ตัวใหญ่ มีงาเดียว 
ยืนกินกล้วยอยู่จึงรีบจอดและพยายามวิ่งหนี แต่ไม่ทันกาล 
ถูกไล่กระทืบดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ฯ ขสป.
เขาอ่างฤาไน และอาสาสมัครเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ช้างป่า เข้าตรวจสอบพ้ืนที่โดยรอบเพ่ือผลักดันช้างป่าให้
กลับเข้าป่าต่อไป 
4. กลุ่มนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ จัดกิจกรรมพาน้องส่องสัตว์ 
 นายธวัช ประดาไทย และ นายทรงวุธ ต๊ะน้อย 
พร้อมกลุ่มนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ น าเหล่าเยาวชนผู้มีความ
สนใจ ในธรรมชาติ และสั ตว์ ป่ า  เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรม  
"พาน้อง...ส่องสัตว์@เขาใหญ่" ครั้งที่ 1 ณ อช.เขาใหญ่  
จ.นครราชสีมา วัตถุประสงค์ เ พ่ือพาเหล่าเยาวชน 
ตัวน้อย ๆ ออกเรียนรู้ธรรมชาติและชีวิตสัตว์ป่า ในผืนป่า
มรดกโลก "ดงพญาเย็น-เขาใหญ่" จากประสบการณ์จริง
นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝัง อีกทั้ งสร้างเสริม
ประสบการณ์ชีวิตบทใหม่ ให้เหล่าเยาวชนทั้งหลาย เกิด
ความหวงแหนในผืนป่า และช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องไว้ให้
คงอยู่สืบต่อไป 

สอช.  
สอป. 

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

เดลินิวส์หน้า 14 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 

5.  คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย สอช. 
สปฟ. 

ข่าวสดหน้า 6  
(กรอบบ่าย) 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ไม้พะยูงของไทย ถูกลักลอบตัดเป็นจ านวนมาก 

ส่วนใหญ่บอกว่าลักลอบส่งออกนอกประเทศ บางพ้ืนที่
ขโมยตัดในเขตชุมชนไม่ว่าในวัด ในโรงเรียน ตอนนี้เริ่ม
ลักลอบตัดต้นขี้เหล็กกันมากขึ้น เนื่องจากแกนมีความแข็ง
และสีน้ าตาลคล้ายกับไม้พะยูง จึงท าให้เริ่มมีนายทุนจ้าง
ให้มีการลักลอบตัดต้นขี้เหล็ก ล่าสุดพ้ืนที่อช.ภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น ก็ถูกแก๊งมอดไม้ลักลอบตัดไม้ขี้เหล็กยึด
ของกลางได้ถึง 187 ท่อน อย่าได้นิ่งนอนใจเด็ดขาดถ้าไม่
กวดขัน คาดว่าไม้ยืนต้นอ่ืนๆ อาจถูกโค่นล้มน าไปแปรรูป
ส่งออก ใครจะคาดคิดว่าต้นขี้เหล็กที่เก็บใบไว้แกงจะถูก
ลักลอบแปรรูปแอบส่งออกไปขายต่างแดน 

สบอ.8 (ขอนแก่น) 

6. คอลัมน์ สดจากเยาวชน: เด็กไทยจิตอาสา ก้าวใหม่
ชาวดอย 

โครงการ "ก้าวใหม่ชาวดอย" เป็นโครงการที่มี
แยกย่อย 3 โครงการ คือ 1.การท าฝายเพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้เพาะปลูกและอุปโภคใน ฤดูแล้ง 2.โครงการฟ้ืนฟูป่าที่
ด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่อช.ศรีลานนา ปลูกไม้ยืนต้น
ประจ าถิ่น ได้แก่ สัก มะค่าแต้ ตะเคียนทอง ชิงชัน โดย
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านแม่จอนและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ 3.โครงการสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน
ในชุมชนแม่จอนเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีข้ึน 

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.16 (เชียงใหม่) 
 

ข่าวสดหน้า 17,20 
(กรอบบ่าย) 

+ 

7. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เช็กท่าเรือรับฤดูเที่ยว
เกาะ 
           นายณชพงศ  ประนิตย์ ผอ.เจ้าท่าภูมิภาค สาขา
พังงา น าก าลัง เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเรือน าเที่ยว บริเวณ
ท่าเทียบเรือ บริษัท ว้าวอันดามัน บ้านทับละมุ ต.ล าแก่น 
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยเฉพาะจุดให้บริการ รับ-ส่ง 
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว หมู่เกาะสิมิลัน  
หมู่เกาะสุรินทร์ หลังอส. ประกาศปิดฟ้ืนฟูระบบนิเวศมา
นาน 6 เดือน และจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามา
ท่องเที่ยวได้ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ โดย นายณชพงศ์ เผยว่า 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันเกิดอุบัติเหตุ
ทา งน้ า  และ เตรี ยมคว ามพร้ อมก่ อน เปิ ดฤดู ก า ร
ท่องเที่ยวไฮซีซั่นทางทะเล สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาต่อไป 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์หน้า 13 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
8. ช าแหละแล้ว 3 ตัวซากช้างเขาใหญ่ 

 ปฏิบัติการกู้ซากช้างป่า 11 ตัวที่พลัดตกลงมา
ตายบริ เวณน้ าตกเหวนรก อช. เขาใหญ่  อ.ปากพลี   
จ.นครนายก มีซากช้าง 2 ตัวถูกน้ าพัดตกลงมาจากน้ าตก
ชั้นที่ 5 ช าแหละได้แล้ว 1 ตัว ส่วนอีกตัวที่ติดอยู่ในซอก
หินสามารถชักลากเข้าฝั่งได้แล้ว ความคืบหน้าเมื่อช่วงเช้า
วันที่ 13 ต.ค. เจ้าหน้าที่อช.เขาใหญ่พร้อมทีมกู้ภัยน า
เครื่องมือย่อยซากช้าง เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้ใบหินเจีย
หลายเครื่องล าเลียงเข้าพ้ืนที่ หลังจากใช้เลื่อยยนต์แล้วไม่
สามารถย่อยซากช้างตัวที่ 2 ได้ เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไป
ใกล้คลองต้นไทรพบซากลูกช้าง 1 ตัวลอยหลุดตาข่ายเข้า
ในอ่างเก็บน้ าขุนด่านปราการชล จึงผูกลากซากช้าง
กลับไปที่คลองต้นไทรบริเวณตาข่ายชั้นนอก ตรวจสอบ
ซากช้างตัวที่ 3 คาดว่าเป็นลูกช้างที่ตายอยู่บนชั้น 3 
น้ าตกเหวนรก เจ้าหน้าที่ไม่มั่นใจว่าขณะนี้ซากช้างที่เหลือ
อีก 8 ตัว ยังติดอยู่ที่น้ าตกชั้นไหนบ้าง จะต้องใช้โดรนบิน
ถ่ายภาพส ารวจอีกครั้ง ส่วนภารกิจการย่อยซากช้างตัวที่ 
2 เจ้าหน้าที่ท าด้วยความยากล าบาก เนื่องจากเครื่องมือที่
น าเข้าไปย่อยซากช้างได้ช้ามาก แต่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความ
พยายามด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในวันที่ 14 
ต.ค. ซากช้างที่ย่อยเป็นชิ้นแล้วจะน าไปฝังกลบบริเวณ
คลองต้นไทร ขณะที่การย่อยซากช้างในส่วนที่เหลือต้อง
ด าเนินการต่อไปด้วย ในช่วงบ่าย นายจงคล้าย วรพงศธร 
รองออส. นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.ส่วนอุทยาน
แห่งชาติ สบอ.1 (ปราจีนบุรี) นายครรชิต ศรีนพวรรณ 
หน.อช.เขาใหญ่ เดินทางไปที่จุดย่อยซากช้างอีกครั้ง เพ่ือ
ดู พ้ืนที่ ขุ ดหลุมฝั งซากช้ างและเป็นก าลั ง ใจในการ
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่นายจงคล้ายกล่าวว่า วันนี้จัด
เจ้าหน้าที่เข้าไป 100 นาย เพ่ือจัดการซากช้าง ระหว่าง
ทางพบซากลูกช้างอีก 1 ตัวลอยหลุดตาข่ายออกมาน าไป
ลงหลุมได้แล้วเจ้าหน้าที่ด าเนินการไปแล้ว 3 ตัว ตัวที่ 4 
และ 5 จะเข้าไปด าเนินการต่อแต่ระยะทางเดินเข้าไปต้อง
ใช้เวลา 3-4 ชม. ตอนนี้น้ ายังแรงอยู่จะต้องประเมิน
สถานการณ์ไปเรื่อยๆ ส่วนภารกิจวันที่ 14 ต.ค. จะท าพิธี
สงฆ์ในการฝังกลบซากช้างทั้ง 3 ตัว 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ หน้า 10 
ข่าวสดหน้า 11 
มติชนหน้า 1,3 
เดลินิวส์หน้า 16 
ไทยรัฐ หน้า 10 

(กรอบบ่าย) 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
9. คอลัมน์  สานพลังเพื่อโลกสีเขียว: ชุมชนบ้าน 
ซ าหวาย 
 อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี หนึ่งในอ าเภอ
ที่ตั้งอยู่บริ เวณพ้ืนที่  "สามเหลี่ยมมรกต" มีชายแดน
เชื่อมต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว และกัมพูชา 
อาณาเขตพ้ืนที่อยู่ติดกับ "ขสป.ยอดโดม" ซึ่งเป็นป่า
อาหารของชุมชน และ "ป่ากันชน" กั้นพ้ืนที่ท ากินของ
ชาวบ้านกับขสป. "บ้านซ าหวาย" ตั้งอยู่ในต าบลสีวิเชียร 
เป็นชุมชนเก่าแก่ เกือบร้อยปี ชุมชนในหมู่บ้านจึงมี
ความสัมพันธ์ในเชิงเครือญาติรวม 3 เชื้อชาติ โดยมีพ้ืน
ที่ตั้งทิศใต้ติดกับอ่างเก็บน้ าห้วยวังใหญ่ ซึ่งรองรับน้ าจาก
เทือกเขาพนมดงรัก ในเวลาต่อมามีการสร้างคลองส่งน้ า
เพ่ือผันน้ าจากอ่าง ผ่านบ้านซ าหวายไปลงที่ห้วยบอน  
ต.สีวิเชียร ห้วยล าโดม ต.โดมประดิษฐ์ และไหลต่อไปยัง 
อ.เดชอุดม อ.สว่างวีรวงศ์ ลงสู่แม่น้ ามูลในท้ายที่สุด 

สอช. 
สบอ.9 (อุบลราชธานี)  

ไทยโพสต์ หน้า12 + 

10. คอลัมน์ วิจัยใต้หิ้ง: วิจัย 'ปราบ' ฝุ่น 
พ้ืนที่ทางภาคเหนือตอนบนของไทย ที่เกิดวิกฤติ

ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นประจ าทุกปี ยกตัวอย่างที่
ต าบลบ้านขอ อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง ซึ่งประสบ
ปัญหาเรื่องหมอกควันและไฟป่าเป็นประจ า เนื่องจาก
สภาพพ้ืนที่ เป็นราบเชิ ง เขา  และอยู่ ใน เขตติดต่อ 
อช.แจ้ซ้อน ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่นได้สนับสนุนให้ชุมชน
ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง ศึกษาหา
แนวทางในการขยายชุดความรู้ กระบวนการและประสาน
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไข
ปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของคนในต าบลบ้านขอ 4 
หมู่บ้าน จาก 13 หมู่บ้าน 

สอช. 
สบอ.13  

(สาขาล าปาง) 
 

กรุงเทพธุรกิจหน้า 
12 

- 

11. ลดขนาด เพิ่มขนาด รายงาน: ผอ.ททท.สุรินทร์ชู
แคมเปญ นอนชมดาว-ดูหมอกฉบับCoolอีหลี ชวน
สัมผัสเสน่ห์เมืองรองอีสานใต้ 

น.ส .ธมลวรรณ เจริญวงศ์ พิสิ ฐ  ผอ .ททท.
ส านักงานสุรินทร์กล่าวว่า ขณะนี้ตนและคณะก าลังเร่ง
ด าเนินการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยว Cool อีหลี@
สุรินทร์-ศรีสะเกษ เชิญชม 2 ดาว 3 ตะวัน โดยได้เชิญ
ชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศให้ไปนอนชม 2 ดาว 2 

สอช. 
สบอ.9 (อุบลราชธานี) 

มติชนหน้า 20 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
แห่ง ที่จุดชมดาว "ผามออีแดง" อช.เขาพระวิหาร อ.กันทร
ลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นจุดชมวิวสวยๆ ที่สามารถมองเห็น
วิวธรรมชาติได้สุดสายตายาวไปจนถึงสามารถมองเห็น
ปราสาทเข้าพระวิหาร และที่ทุ่งกะบาลกะไบ อ.ขุนหาญ 
จ.ศรีสะเกษ โดยทั้ง 2 แห่งนี้ จะอยู่ติดแนวชายแดนไทย-
กัมพูชา และเชิญชวนนักท่องเที่ยวรับพลังจาก 3 ตะวัน 3 
แผ่นดิน โดยรับตะวันแรกรุ่งเช้าที่ผามออีแดงอุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร จากนั้นไปส่งตะวันที่ทุ่ง กะบาล
กะไบและที่ผามะนาว อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพ่ือชมทะเล
หมอกปลายฝนต้นหนาวซึ่ งจะสวยงามและอากาศ 
จะดีมาก 
12. ประยุกต์'เศรษฐกิจพอเพียง' หนทางรอดสร้าง
ความสุขชีวิต 

นายวันนบ ขอสุข เกษตรกรวัย 57 ปี ชาวต าบล
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ที่ผ่านมาได้รับมรดกเป็นสิทธิท า
กินบนที่ดิน 23 ไร่ บนภูเขาสูงในขสป.ห้วยขาแข้ง แต่มี
สภาพไม่เหมาะสมต่อการเกษตรนัก เพราะนอกจากจะ
เป็นที่ลาดชันแล้ว ยังกักเก็บน้ าไม่ได้ เขาได้ใช้ความ
พยายามทั้งหมดในการต่อสู้กับธรรมชาติ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
รายได้จุนเจือครอบครัวจากการท าไร่ข้าวโพด ไร่มัน และ
ข้าวไร่ เช่นเดียวกับคนอ่ืน แต่นับวันปัญหากลับทวีความ
รุนแรงมากขึ้นจนวันหนึ่งในปี 2559 ได้เริ่มจุดประกาย
ความคิดเกี่ยวกับการปรับพ้ืนที่แบบหลุมขนมครก หรือ
โคก-หนอง-นาโมเดล จากในโทรทัศน์ช่องหนึ่ง จึงเกิด
ความสนใจและได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่
สถาบันปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ที่เข้า
มาท างานด้านการน้อมน าเอา "ศาสตร์พระราชา" มา
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีในขณะนั้น 

สอช. 
สบอ.12 (นครสวรรค์) 

เดลินวส์หน้า 6 + 

13. ภาพข่าว: อดอาหาร 
นายเข็มทอง หรือจืด โมราษฎร์ ประธานกลุ่มเด็ก

รักป่าสุรินทร์ ยังคงอดอาหารเพ่ือประท้วงเรียกร้องให้อช.
เขาใหญ่รื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ าทางเดินของช้างป่า จนท า
ให้ตกเหวนรกตาย 11 ตัว โดยมีกลุ่มบุคคลเดินทางมา
เยี่ยมให้ก าลังใจอย่างต่อเนื่อง บริเวณหน้าป้ายประตูทาง

สอช. 
สบอ.7 (นครราชสีมา) 

มติชนหน้า 13 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต.หมูสี 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่15 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ช้างตกเหวนรก กลบฝังแล้ว 3 ตัว 

   เจ้าหน้าที่อช.เขาใหญ่ยังคงเดินหน้าเก็บกู้ซาก
ช้างทั้ง 11 ตัว หลังพลัดตกน้ าตกเหวนรกตายหมู่ ล่าสุด
ท าพิธีฝังซากช้าง 3 ตัวแล้วเมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 ต.ค. นาย
จงคล้าย วรพงศธร รองอส. นายอุดม เขตราษฎร์นุ้ย รอง 
ผวจ.นครนายก นายวิชัยพร ลีแสงสุวรรณ์ ผอ.ส่วนอุทยาน
แ ห่ ง ช า ติ  ส บ อ . 1 ( ป ร า จี น บุ รี )  น า ย ค ร ร ชิ ต  
ศรีนพวรรณ หน.อช.เขาใหญ่ เจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานฯ 
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย พร้อมสื่อมวลชน ลงเรือจากที่ท าการ
หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ เขาใหญ่ ที่ 21 เขื่อนขุนด่าน
ปราการชล ไปยังพ้ืนที่คลองต้นไทร เพื่อท าพิธีฝังกลบซาก
ช้าง 3 ตัวเป็นช้างเพศเมียตัวใหญ่ 2 ตัว และตัวเล็ก 1 ตัว 
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ เขื่อนขุนด่านปราการชล  น า
เครื่องมือตรวจวัดสภาพน้ ามาสุ่มตรวจคุณภาพน้ าบริเวณ
คลองต้นไทร ใกล้จุดพบซากช้างทั้ง 3 ตัว ผลปรากฏว่า
คุณภาพน้ าในพ้ืนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติและเพ่ือสร้างความ
ไว้ใจให้ประชาชนรอบอ่างเก็บน้ าจะลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
สภาพน้ าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เขา
ใหญ่จะเก็บกู้ซากช้างอีก 8 ตัว ที่ยังติดค้างอยู่ในน้ าตกเหว
นรกบริเวณชั้นที่ 3 ได้ครบทุกซาก 

          นายจงคล้ าย  วรพงศธร  รองออส .  
ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังฝั่งกลบซากช้างแล้วว่า ได้ส่งทีม
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าไปส ารวจเส้นทางเพ่ือเตรียมเก็บกู้
ซากช้างตัวที่ 4-5 เบื้องต้นพบว่าระยะทางที่เดินเท้าเข้า
ไปต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง จะต้องวางแผนกันอีกครั้ง 
ภารกิจต่อจากนี้ไปจะมอบให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ ควบคุมดูแลร่วมกับ ผอ.ส่วนอุทยานฯ และ ผอ.
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 1 (ปราจีนบุรี) ส่วนมาตรการ
ดูแลช้างป่าในเขตอุทยานฯ เขาใหญ่ ไม่ให้เกิดปัญหา
ขึ้นมาอีก ได้เชิญนักวิชาการและอาจารย์คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าไปดูพื้นที่เพ่ือวางแนวทางที่
ชัดเจนและประชุมร่วมกับอุทยานฯเขาใหญ่ วางแผน
ก าจัดจุดเสี่ยงให้หมดไป 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1  (ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ หน้า 6 
มติชนหน้า 6  
(กรอบบ่าย) 

แนวหน้า หน้า 1,11 
มติชนหน้า 5  
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์หน้า 1 
(กรอบบ่าย) 

ไทยรัฐหน้า 6  
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์หน้า 13 
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์หน้า 13 
มติชนหน้า 11 
ไทยรัฐ หน้า 1 
มติชนหน้า 5 
ไทยรัฐ หน้า1 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
2. คอลัมน์ ข่าวสดท่ัวไทย: แม่ฮ่องสอน-น้ าป่าถล่ม 

นายนิกร แก้วโมรา หน.ขสป.ลุ่มน้ าปาย ระดม
ก าลังเข้าพ้ืนที่บริ เวณน้ าตกแพมบกเพ่ือส ารวจความ
เสียหาย หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักเป็น
เวลานานหลายชั่วโมง เกิดน้ าป่าไหลทะลักเข้าท่วมพ้ืนที่
หน่วยพิทักษ์ป่าแพมบก โดยพบว่าลานจอดรถ สะพาน
บุญ และร้านค้าชุมชนเสียหาย บริเวณน้ าตกแพมบกมีรถ
จยย.นักท่องเที่ยวสูญหายไป 3 คัน จึงได้สั่งปิดไม่ให้มีการ
เข้ามาท่องเที่ยวทันที  โดยให้ทุกฝ่ายช่วยชี้ แจงกับ
นั กท่ อ ง เที่ ย วทราบ  จนกว่ าสถานการณ์ จะ เข้ า สู่ 
สภาวะปกติ 

สอป. 
สบอ.16 (สาขาแม่สะ

เรียง 
 

ข่าวสดหน้า 2 
(กรอบบ่าย) 

ขาวสดหน้า 12 
 

- 

3. คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค: เลยชวนชมทะเลหมอกแม่น้ า
โขงที่ภูทอก 

สภาพอากาศในพ้ืนที่  จ. เลย ขณะนี้อากาศ
เปลี่ยนแปลง มีฝนตกและสลับกับแดดออกในพ้ืนที่   
อ.เชียงคาน อย่างภูทอก ที่อากาศเปลี่ยนท าให้เกิดทะเล
หมอกที่บริเวณตัว อ.เชียงคาน ที่มองเห็นจะตัวภูทอกเป็น
ทะเลหมอกที่เห็นทิวยาวล้อไปกับแม่น้ าโขงที่สวยงาม 
ประกอบกับช่วงนี้อากาศที่ จ.เลย จะปรับอุณหภูมิลดลง 
1-2 องศา อุณหภูมิ อยู่ที่ประมาณ 15-23 องศา โดย
จุดเด่นของภูทอก เมื่อมองฝั่งตรงกันข้ามด้านซ้ายในพ้ืนที่ 
สปป.ลาว เรียกว่า ผาแบ่น ส่วนภูลูกถัดมา เรียกว่า  
ภูหมอน โดยภูทอกจะสามารถชมพระอาทิตย์ที่สวยงาม
จุดหนึ่งของประเทศไทย  

สอช. 
สบอ.8 (ขอนแก่น) 

 

แนวหน้า หน้า 9 
 

+ 

4. พบแล้วศพคนหายขณะไปหาของป่าตกต้นไม้นอน
คว่ ายังไม่รู้สาเหตุตาย 
    สืบเนื่องจากกรณีนายสมชัย จะก่อ อายุ 27 ปี 
ชาว ต.แม่ฮ้ี อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน หายตัวไป ตั้งแต่วันที่ 
7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ต่อมาวันที่ 14 ตุลาคม ร.ต.เอ่ียม  
กันทาน้อย ก านันต าบลแม่ฮ้ี อ.ปาย พร้อมด้วยแพทย์เวร 
รพ.ปาย เจ้าหน้าที่กองวิทยาการภูธรจังหวัดแม่ ฮ่องสอน 
และอีกหลายหน่วยงาน ร่วมกันน าร่างผู้เสียชีวิตส่งไป
ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต ซึ่งเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม เนื่องจาก นายสุกัลย์ จะก่อ อายุ 23 ปี 
น้องชาย ของนายสมชัย ไปแจ้งความที่ สภ.ปาย ว่าพ่ีชาย

สอช.  
สอป. 

สบอ.16  
(สาขาแม่สะเรียง) 

แนวหน้า หน้า 2 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
หายตัวไปตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม โดยพบรถจักรยานยนต์
ของนายสมชัย จอดอยู่ที่ไร่แต่นายสมชัยหายตัวไป แต่ก็ไม่
ทราบว่าหายไปไหนและหายไปเพราะอะไร จนกระทั่งมี
การติดตามค้นหาจนพบศพดังกล่าว 
5.  ทัวร์พบญาติตระกูลแซ ่

เที่ ยวทะเลตรั งแน่น  ที่บริ เวณท่า เทียบเรือ  
หาดปากเมง  อช .หาดเจ้ า ไหม อ .สิ เกา  จ .ตรั ง  มี
นักท่องเที่ยวทั้งจากต่างจังหวัด กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เดินทางมาท่องเที่ยวทะเลตรังเนืองแน่น 
โดยเฉพาะช่วงวันหยุดติดต่อกัน 3 วัน ประชาชนที่
ลงทะเบียน "ชิมช้อปใช้" เดินทางมาใช้สิทธิกับบริษัททัวร์
อย่างคึกคัก 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน หน้า 1,9 
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

สยามรัฐ หน้า 12 
มติชนหน้า 1,9 

+ 

6. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: สร้างเครือข่าย 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ประธานแถลง

ผลงานการสร้างเครือข่ายเพ่ือการจัดการและการคุ้มครอง
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ จัดโดยส านักอุทยานแห่งชาติ กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ พืช โดยมี  จตุพร  
บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, ธัญญา เนติธรรมกุล ออส., โสภณ ทองดี 
อทช. ร่วมงาน พร้อมกันนี้ อัศวิน อิงคะกุล ประธาน  
มิราเคิล กรุ๊ป ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

 

สอช. 
 
 

มติชนหน้า 4  
(กรอบบ่าย) 

ข่าวสดหน้า 4 
เดลินิวส์หน้า 5 

+ 

7. 'ตรัง-2 มหาลัย'อนุรักษ์ระบบนิเวศ 
          อช.หาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะ ลิบง 
ประกอบด้วยระบบนิเวศ 3 ลักษณะ คือ แม่น้ า ปากแม่น้ า 
และชายฝั่ง ที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศสูง 
ประกอบด้วย ป่าชายเลน แหล่งน้ ากร่อย ชายหาด  
หาดหิน เป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์ แหล่งหญ้าทะเลผืน
ใหญ่เนื้อที่กว่า 18,000 ไร่ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์
ทะเลหายาก ประเภท พะยูน เต่าทะเล และโลมา สัตว์ป่า
อนุรักษ์ และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่ส าคัญของนกอย่างน้อย 
212 ชนิด ชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น นกซ่อม
ทะเลอกแดง นกฟินฟุต นกหัวโตกินปู ทั้งนกอพยพและ
นกประจ าถิ่น และยังได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ข่าวสดหน้า 19 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ล าดับที่ 
1,182 มีเนื้อที่รวม 414,456.25 ไร่ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.
2545 
8. คอลัมน์ สดจากเยาวชน: เด็กไทยจิตอาสา ก้าวใหม่
ชาวดอย 

  โครงการ "ก้าวใหม่ชาวดอย" แบ่งเป็นโครงการ
ย่อย 3โครงการ คือ 1.การท าฝายเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพาะปลูกและอุปโภคใน ฤดูแล้ง 2.โครงการฟ้ืนฟูป่าที่
ด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
ปลูกไม้ยืนต้นประจ าถิ่น ได้แก่ สัก มะค่าแต้ ตะเคียนทอง 
ชิงชัน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านแม่
จอนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ 3.โครงการสร้างรายได้ให้
ชาวบ้านในชุมชนแม่จอนเพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ 
ให้ดีขึ้น 

สอช. 
สบอ.16  

(เชียงใหม่) 

ข่าวสดหน้า 1 + 

9. 'กุยบุรีโมเดล'...คน-ช้างป่า อยู่ร่วมกันได้ ใต้ร่มพระ
บารมี ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
 "...ช้างป่าควรอยู่ในป่า เพียงแต่ต้องท าให้ป่านั้นมี
อาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือ ให้ไปสร้างอาหารช้าง
ในป่าเป็นแปลงเล็กๆ และกระจาย กรณีช้างป่าออกมาที่
ชายป่า ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า..." 
          พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา  
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 ต่อการจัดการ
ความขัดแย้งคนกับช้างป่า อช.กุยบุรี  โดยในวันที่  1 
สิงหาคม 2552 อช.กุยบุรีและเครือข่ายหน่วยงาน
พันธมิตร รวมถึงเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า 
ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบถึงพระราชด ารัส  
(ที่ผ่านมา) หลายความหลายตอนที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
พระราชทานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งระหว่างคน
กับช้างป่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีในห้วงเวลาและ
เหตุการณ์ที่แตกต่างกัน ทุกฝ่ายสรุปลงความเห็นว่า ควร
น้อมน าพระราชด ารัส เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 มา
ใช้เป็นแนวทางการด าเนินการ ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว เพื่ออนุรักษ์ช้างป่าและ สัตว์ป่าอ่ืนๆ ในผืนป่ากุยบุรี 

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 (บ้านโป่ง)  

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 13,18 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าที่กุยบุรีมีความขัดแย้งกัน
อย่างสูงมายาวนานหลายสิบปี นับตั้งแต่ผืนป่ากุยบุรีได้ถูก
แผ้วถางท าลายเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกสับปะรดเมื่อราว 50 
ปีที่แล้ว เพราะนี่ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้แหล่งอาหาร 
แหล่งหากินของสัตว์ป่าถูกท าลายลดน้อยถอยลงด้วย
รสชาติความหวานอร่อยของสับปะรด ท าให้ช้างป่ากุยบุรี
จ านวนมากติดใจ พร้อมทั้งพากันเปลี่ยน พฤติกรรมการ
หากิน หันมาเลือกกินสับปะรดจาก ชาวไร่แทน จน
ชาวบ้านหลายคนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวจากการถูกช้างป่า
ยกโขลงลงมากินสับปะรดในไร่ เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาเฝ้า
เพียรปลูกมา ถูกโขลงช้างถล่มกินหมดสิ้นเพียงชั่วข้ามคืน
นั่นจึงท าให้เกิดเรื่องราวความขัดแย้งและการ เผชิญหน้า
ระหว่างคนกับช้างป่าเรื่อยมา ชาวบ้านบางคนก็ถูกช้างป่า
ท าร้าย ส่วนช้างป่านั้นก็ถูกฆ่าตายไปหลายตัว ทั้งการ
วางยา ช็อตไฟฟ้า ยิง ฆ่า เผานั่งยาง 
          ความนี้ เมื่ อในหลวงรัชกาลที่  ๙ ทรงทราบ 
พระองค์ท่านจึงได้พระราชทานแนวพระราชด าริ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว ในวันที่ 19 มิถุนายน 
2540 ความว่า"...ให้ด าเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพ
ป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี โดยใช้รูปแบบในการ
ฟ้ืนฟูเช่นเดียวกับการด าเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
เพชรบุรี และโครงการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดราชบุรี..." หลังจากนั้น 
"โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวน
แห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจาก พระราชด าริ" จึงได้ถือ
ก าเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2541 ซึ่งพ่อของแผ่นดินทรงให้แนว
ทางการแก้ปัญหาด้วยการฟ้ืนฟู สร้างความสมบูรณ์ให้กับ
ผืนป่า ใช้วิธีการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก คือให้ผืนป่าฟ้ืน
ตัวตามธรรมชาติ ที่ส าคัญคือต้องสร้างแหล่งน้ าแหล่ง
อาหารให้กับช้างป่า สัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็น การสร้างโป่ง
เทยีม ปลูกพืชอาหารสัตว์แหล่งน้ าของสัตว์ 
          ขณะที่ในส่วนของชาวบ้าน ชาวไร่ก็ช่วยเหลือด้วย
การสร้างอ่างเก็บน้ าส าหรับเพาะปลูก ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ เน้นความร่วมมือในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งน้อมน า



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
พระราชด ารัสต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องช้างป่ากุย
บุรี มาเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ช้างป่าและสัตว์ป่าอ่ืนๆ 
ในผืนป่ากุยบุรีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งต่อมา 
ภายหลังได้เรียกว่า "กุยบุรีโมเดล" 

กุยบุรีโมเดลนับว่าประสบผลส าเร็จอย่างสูง 
สามารถลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าลงไปได้เป็น
อย่างมาก ที่ส าคัญคือท าให้ช้างป่ามีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น
แต่ปริมาณการท าลายพืชไร่ของช้างป่ากลับลดน้อยลง
ขณะที่ปริมาณกระทิง และสัตว์ป่าอ่ืนๆ ก็เพ่ิมขึ้นด้วย
เช่นกัน พบสัตว์ผู้ล่าอย่างเสือโคร่ง เสือดาวหรือเสือด า อีก
ทั้งยังได้พบกับสัตว์ป่าหายาก สัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่า
ใกล้สูญพันธุ์ของโลกภายในพ้ืนที่อีกด้วยส่วนกระทิงคาด
ว่าในอช.กุยบุรี มีไม่ต่ ากว่า 150 ตัว ซึ่งมีปริมาณเพ่ิม
ขึ้นมาจากในอดีตอย่างเห็นได้ชัด เพราะจากข้อมูลในปี 
2547 พบว่าที่ป่ากุยบุรีมีช้างป่าประมาณ 160 ตัว และ
กระทิงประมาณ 60 ตัวและนี่ก็คือผลส าเร็จของกุยบุรี
โมเดลใต้ร่ม พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
          พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลก ที่
ยังคงอยู่ในดวงใจของคนไทยตลอดไป . 
10. 'ว่ิงเทรล'...เทรนด์สุขภาพดีได้ท าบุญ 

โครงการ "HANDS FOR HEROES รวมมือเรา 
เพ่ือคนเฝ้าป่า" ปีที่ 2 เพ่ือช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าที่ออก
ลาดตระเวนดูแลผืนป่า พร้อมสร้างขวัญก าลังใจให้พวก
เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ต้อง 'ห่วงหน้า พะวงหลัง ' โดย
งานวิ่งเทรลครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา  
จ.สระแก้ว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งการจัด
กิจกรรมครั้ งนี้มูลนิธิจะน ารายได้ทั้ งหมดโดยไม่หัก
ค่าใช้จ่ายไปซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนให้แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่ว
ประเทศ และส าหรับนักวิ่งทุกคนที่ก าลังสนใจงานวิ่งเทรล 
โดยเฉพาะนักวิ่งหน้าใหม่ที่อยากลงสนามเทรลเป็นครั้ง
แรก นี่คือ 5 เหตุผลดีๆ ที่จะบอกได้ว่าท าไมจึงต้องมางาน
วิ่ง "Trail for Heroes" 

 
 

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 
 

ไทยโพสต์หน้า 15 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
11. รายงานพิเศษ: เที่ยวหนาว'ปีนเขา-ชมทะเลหมอก' 

อช.เขาแหลม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงามโดดเด่น เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวหลายแห่ง 
โดยเฉพาะบริเวณป่าเขาเขียว-เขาใหญ่ หมู่ 4 ต.ปรังเผล 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จากลักษณะยอดเขาคล้าย
หนอกวัว จึงมีชื่อเรียกว่า "สันหนอกวัว" ยอดเขาสันหนอก
วัวมีอากาศที่เย็นทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส 
หากเป็นฤดูหนาวช่วงพ.ย.-ม.ค. ช่วงกลางคืนอุณหภูมิ
เหลือเพียง 8-10 องศา ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศ
ที่เป็นเขาสูงตั้งอยู่ในเทือกเขาตะนาวศรี จึงเป็นจุดที่
มองเห็นพระอาทิตย์ตกดินบนแนวเขาตะนาวศรี ที่กั้น
ชายแดนไทย-เมียนมาได้ชัดเจนและสวยงามอีกแห่งใน
ประเทศไทย ประกอบกับบนสันหนอกวัวเป็นอีกสถานที่
หนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นต้นกุหลาบพันปี ซึ่ง
เป็นพันธุ์ไม้ที่พบเห็นได้เพียงไม่กี่สถานที่ในประเทศไทย 
ท าให้ที่ผ่านมาสันหนอกวัวเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวที่
ชื่นชอบการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ นักท่องเที่ยวที่ชอบ
ผจญภัย เลือกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ในการ
ท่องเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ปีนี้อช.เขาแหลมเปิดเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. -16 
ก.พ. เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้สัมผัสและ
ศึกษาธรรมชาติโดยตรง เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง 
แ ล ะดู แ ล รั ก ษ า อช . ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถควบคุมดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงอ านวยความ
สะดวกนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในขีด
ความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการของพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ  จึงจ ากัดปริมาณนักท่องเที่ยวและ
ประชาชน  

สอช. 
สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

ข่าวสดหน้า 6 + 

12. คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย 
ไม้พะยูงของไทย ถูกลักลอบตัดเป็นจ านวนมาก 

ส่วนใหญ่บอกว่าลักลอบส่งออกนอกประเทศ บางพ้ืนที่
ขโมยตัดในเขตชุมชนไม่ว่าในวัด ในโรงเรียน ตอนนี้เริ่ม
ลักลอบตัดต้นขี้เหล็กกันมากขึ้น เนื่องจากแกนมีความแข็ง
และสีน้ าตาลคล้ายกับไม้พะยูง จึงท าให้เริ่มมีนายทุนจ้าง

สอช. 
สบอ.8 (ขอนแก่น) 

ข่าวสดหน้า 6 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ให้มีการลักลอบตัดต้นขี้เหล็ก ล่าสุดพ้ืนที่อช.ภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น ก็ถูกแก๊งมอดไม้ลักลอบตัดไม้ขี้เหล็กยึด
ของกลางได้ถึง 187 ท่อน อย่าได้นิ่งนอนใจเด็ดขาดถ้าไม่
กวดขัน คาดว่าไม้ยืนต้นอ่ืนๆ อาจถูกโค่นล้มน าไปแปรรูป
ส่งออก ใครจะคาดคิดว่าต้นขี้เหล็กที่เก็บใบไว้แกงจะถูก
ลักลอบแปรรูปแอบส่งออกไปขายต่างแดน 
13. จิตอาสาร่วมท าโป่งเทียมให้ช้างป่า 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ฐานแตก ม.11 ต.ชมพู  
อ.เนิน มะปราง จ.พิษณุโลก ในเขตพ้ืนที่อช.ทุ่งแสลงหลวง 
นายวิทูร เดชประมวลพล หน.อช.ทุ่งแสลงหลวง ร่วมกับ
ชุมชนการท่องเที่ยวทุ่งโนนสน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง  
จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวจิตอาสา จัดกิจกรรม
ท าโป่งเทียมเพ่ิมแร่ธาตุอาหารในดินโป่งเดิมให้แก่ช้างป่า
และสัตว์ป่า ตามโครงการสร้างจิตส านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ืออาหารให้สัตว์ป่า 

นายวิทูร เดชประมวลพล หน.อช.ทุ่งแสลงหลวง 
กล่ าวว่ า  อช .ทุ่ งแสลงหลวงมี พ้ืนที่ กว่ า  7 แสนไร่  
ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ มีป่าไม้ที่อุดม
สมบูรณ์ ทั้งป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น และป่าเบญจพรรณ ฯลฯ 
จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด โดยเฉพาะ
ช้างป่า เก้ง กวาง และเนื้อทราย โดยกิจกรรมท าโป่งเทียม
ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการดูแลผืนป่าและรักษาสัตว์ป่า ซึ่งจะท าให้สัตว์ป่า 
โดยเฉพาะช้างป่าในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
เพ่ิมมากข้ึนถึงกว่า 30 ตัว ซึ่งชาวบ้านในพ้ืนที่ ต.ชมพู ได้
ร่วมกันสร้างโป่งเกลือให้ช้างเป็นประจ าทุกปี เพ่ือสร้าง
บริเวณพ้ืนที่อาหารของช้างป่าและสัตว์อื่นได้เป็นอย่างดี 

สอช. 
สบอ.11 (พิษณุโลก) 

เดลินวส์หน้า 6 + 

14. แห่เที่ยวยอดดอยรับลมหนาวมาเร็ว 
  นายสนิท หอมนาน หน.อช.ภูชี้ฟ้า กล่าวว่า เช้า

นี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นชมทะเลหมอกประมาณ 600 คน 
อุณหภูมิต่ าสุด 18 องศา ฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไป
บนยอดดอยควรจะใช้ความระมัดระวัง สวมรองเท้าที่
เหมาะสม งดสวมรองเท้าแตะเพราะทางเดินบางช่วงจะ
ลื่นและควรรักษาความสะอาดของสถานที่ ทิ้งขยะในถุง
ขยะที่เจ้าหน้าที่อุทยานเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ ส่วนที่ดอย

สอช. 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

ไทยรัฐหนเ 15 
(กรอบบ่าย) 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีนักท่องเที่ยวมา
เยือนจ านวนมากเช่นกัน รวมทั้งนางชุติมา พัวผดุงดิษฐ์ 
อายุ 74 ปี ได้น าคณะกว่า 30 ชีวิตมาเท่ียวดอยผาตั้งเพ่ือ
ร อชม วิ ว ท ะ เ ลห มอก บน จุ ด ช มวิ ว ย าม เ ช้ า  โ ด ย 
นางชุติมากล่าวว่า ได้สัมผัสทะเลหมอกที่สวยงามทั้งของ
ฝั่ง สปป.ลาว และฝั่งไทย อุณหภูมิต่ าสุด 15 องศา 

ด้านนายเทวัญ จันทร์พรหม หน.อช.แจ้ซ้อน 
กล่าวว่า ทุกวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาจองบ้านพักใน
อุทยานตลอดทั้งเดือน และที่พักมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว คาดจะของบประมาณมา
ก่อสร้างบ้านพักเพ่ิมเติม โดยเฉพาะร้านค้าในอุทยานและ
ร้านค้าใกล้พ้ืนที่อุทยานเพ่ือความสะดวกของนักท่องเที่ยว
มาจับจ่ายซื้อสินค้า 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันเสาร์ 12 สิงหาคม 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 

๑.นักท่องเที่ยวไปเยือนถ้ าหลวง วันละไม่ต่ า
ก ว่ า2,000 คน  ค าด ว่ า เ ม่ื อถึ งฤดู ก า ล
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ในปีนี้  จะ มีผู้ ค น เดิ นทาง ไป
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากแน่นอน 

นายกวีประสมพล หัวหน้าอุทยาน 
ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน (เตรียมการ) เปิดเผย
ว่า ปัจจุบันที่อุทยานแห่งชาติถ้ าหลวง-ขุนน้ า
นางนอน (เตรียมการ) ต .โป่งผา อ .แม่สาย 
จ.เชียงรายมีภาคเอกชนโดยบริษัทเชียงราย
แลนด์ จ ากัด ได้ขออนุญาตน าเครื่องจักรและ
ก าลังคนเข้าไปพัฒนาปรับปรุงถนนทางเข้าสู่ถ้ า
หลวงเมื่อวันที่ 5 ต.ค.62 กระทั่งแล้วเสร็จเมื่อ
วันที่ 7 ตใค.ที่ผ่านมา ด้วยการขุดหน้าดินเดิม
ที่เป็นถนนดินลูกรังที่ขรุขระแล้วน ามาบดอัด
ใหม่ ให้ผิ วหน้าดินเรียบ  เ พ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ขณะที่เจ้าหน้าที่อส.
ยังคงเฝ้าดูแลไม่ให้รถภายนอกเข้าไปในบริเวณ
ถ้ าหลวง โดยยังคงให้นักท่องเที่ยวได้เดินเท้า
เข้า-ออกได้ตามปกติ โดยพบว่าปัจจุบัน ยังคงมี
นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนถ้ าหลวง อย่าง
ต่อเนื่องวันปกติไม่ต่ ากว่า 1,000 คน และใน
วันหยุดมากกว่า2,000คน ขณะที่สถิติตั้งแต่
เกิดเหตุการณ์ทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 คนติด
ถ้ าหลวง กระทั่งได้รับการช่วยเหลือออกมา
จนถึ ง สิ้ น เ ดื อนกั นย ายน 2561 พบว่ า มี
นักท่องเที่ยวไปเยือนแล้วมากกว่า1.5ล้าน
คน ถือเป็นอันดับ 2 ของสถิตินักท่องเที่ยวที่
เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง
ในประเทศไทยฤดูหนาวนี้จะมีผู้คนเดินทางไป
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 

สบอ.๑๕ 
(เชียงราย) 

สอช. 

http://thainews.prd.go.th/th
/news/detail/TCATG19101

2085826985 
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หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 

๒.หน่วยพิทักษ์ป่าเขาตาอง รวบชายกัมพูชา 
4 คน ลักลอบล่าสัตว์ป่า 

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.62 นายพรชัย ค านึง 
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวาย
เฉลิมพระเกียรติ จ.จันทบุรี ระบุว่าเจ้าหน้าที่
หน่วยพิทักษ์เขาตาอง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร
พรานนาวิกโยธิน กองร้อยที่ 541 บ้านผักกาด 
และเจ้าหน้าที่ส ารวจพันธุ์ไม้ จากส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่  2 (ศรีราชา) ร่วมกันจับกุม
ผู้ต้องหาชาวกัมพูชา 4 คน ข้อหาล่าสัตว์ป่า 
และครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยตรวจ
ยึดของกลาง เป็นซากเม่นใหญ่ 1 ซาก , ซาก
หมาไม้ 1 ซาก อุปกรณ์ท าผิด แร้วสลิง 184 
เส้น และแร้วเชือก จ านวน 33 เส้น จากนั้น 
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน 
สภ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี เพ่ือด าเนินคดีตาม
กฏหมายต่อไป 

สบอ.๒ 
(ศรีราชา) 

สอช. 

http://fm91bkk.cหน่วยพิทักษ์
ป่าเขาตาอง-รวบชายก 
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ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอาทิตยท์ี ่13 สิงหาคม 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 

1.นักท่องเที่ยวฝรั่งเจอดี หยิบหินด า จากตะรุ
เตา เจออาถรรพ์ จนต้องส่งกลับไทย 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
เพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล ได้
โพสต์ข้อความพร้อมกับภาพก้อนหินและ
จดหมายหลายฉบับ ซึ่งเป็นของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่ส่งกลับมายังอุทยานแห่งชาติตะ
รุเตา โดยระบุว่า เพราะเหตุใด ที่หลายๆครั้ง 
หลายๆคน ส่งหินกลับมายังเกาะหินงาม ชื่นชม
สัมผัสกับธรรมชาติอย่างมีสติ และเราจะน าหิน
เหล่านี้คืนสู่เกาะหินงามให้นะครับ ส าหรับ
จดหมายที่นักท่องเที่ยวส่งคืนมายังอุทยานฯ
แห่งชาติ มีใจความระบุว่า หลังจากที่ตนเอง
ได้มาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในช่วงวันหยุด
โดยได้ไปเที่ยวที่เกาะหินงาม และได้น าหินไป
เป็นที่ระลึกด้วย เนื่องจากไม่ทราบว่าทาง
อุทยานฯห้ามและเมื่อน าหินออกไป ท าให้
ตนเองและครอบครัวต้องประสบแต่โชคร้าย 
สูญเสียเงินและปัญหาต่างๆมากมาย ท าให้เพ่ิง
รู้ว่าหินที่เกาะหินงามเป็นสิ่งที่ห้ามเอาออกไป 
เพราะมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะหินงาม 
และเชื่อเป็นค าสาป ใครเอาไปก็จะเจอแต่
ความโชคร้าย จึงส่งคืนให้กับทางอุทยานฯเพ่ือ
ฝากเอาไปคืนที่เกาะหินงาม พร้อมกับขอโทษที่
ตนเองน าหินกลับประเทศตนเอง ภายหลังจาก
ที่ได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปได้มี
ชาวโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็น
จ านวนมาก ขอบคุณภาพและข้อความจาก 
เพจอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล 

สบอ.๑๕ 
(เชียงราย) 

สอช. 
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ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 

1. “กุยบุรี”วางดอกไม้สีเหลือง ณ ตอเอกไม้
จันทน์หอม น้อมร าลึกในหลวง ร.9 

อช.กุยบุรี ร่วมกับ อ าเภอกุยบุรี ร่วม
สืบสานประเพณีชาวกุย จัดกิจกรรมวางดอกไม้
สี เ ห ลื อ ง  บ ริ เ ว ณ ต อ เ อ ก ไ ม้ 
จั นทน์ หอม  ถวาย เป็ นพระร าชกุ ศลแด่   
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
นายสินาทร โอ่เอ่ียม นายอ าเภอกุยบุรี พร้อม
ด้วยทัศเนศวร์  เพชรคง หัวหน้า อุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี,พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้
บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ร่วมกันสืบ
สานประเพณีชาวกุย จัดกิจกรรมวางดอกไม้สี
เหลืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นดอกดาวเรือง บริเวณ
ตอเอกไม้จันทน์หอม ซึ่งอยู่ด้านหลังที่ท าการ
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศล  น้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   

สอช. 
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วางดอกไม้สีเหลือง+ณ+

ตอเอกไม้จันทน์หอม+

ถวายเป็นพระราชกุศล-
0n1xX2 

2. น่าสงสาร! หมีควายถูกบ่วงดักสัตว์เจ็บ 
หนีซมซานซุกห้องน้ าชาวบ้าน ร่างผอมโซ 

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ได้ รั บ ร ายง านจากนาย
ประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หน.อช.ทับลานว่า 
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. เวลาประมาณ 08.30 น. 
เจ้าหน้าที่ เขตการจัดการอช.ทับลาน ที่  4  
(ล าปลายมาศ) ได้รับแจ้งจากก านันต าบลโนน
สมบูรณ์ ว่า พบหมีควายนอนอยู่ในห้องน้ าของ
ชาวบ้าน บริเวณด้านทิศตะวันตกบ้านล าเพีย
กทางเข้าวัดเขาพลมณี ท้องที่ ต.โนนสมบูรณ์ 
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมาคณะเจ้าหน้าที่
อุทยานฯ จึงเข้าตรวจสอบพบหมีนอนอยู่ใน

สอป. 
สบอ. 
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https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A+%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%8B-2Wvanj
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A+%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%8B-2Wvanj


หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 

ห้องน้ า มีบาดแผลที่ข้อเท้าหน้าด้านขวา ซึ่ง
เกิดจากกการติดบ่วงดักสัตว์ จึงประสานไปยัง
สัตวแพทย์จาก กรม อส. เพ่ือตรวจสอบและให้
การรักษา 
3. ยอดดอยอินทนนท์ หนาว 10 องศาฯ 
หมอกปกคลุม นักท่องเที่ยวแน่น 

นักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาดอย 
อินทนนท์อย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันหยุดยาว
เทศกาลวันออกพรรษา โดยหลายคนตื่นตั้งแต่
เช้ามาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนยอดดอย 
พร้อมหมอกปกคลุมไปทั่ว ส าหรับอุณหภูมิเมื่อ
ช่วงเช้าบนยอดดอยอินทนนท์ วัดได้ต่ าสุด 10 
องศาเซลเซียส ส่วนกิ่วแม่ปาน 12 องศา
เซลเซียส และที่ท าการอช.ดอยอินทนนท์ 17 
องศาเซลเซียส 

สอช.  
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

https://oohho.com/feed/ข่ า ว
ล่ า สุด/ยอดดอยอินทนนท์%20

หน า ว% 2010%20อ ง ศ า ฯ% 20

หมอกปกคลุม%20นักท่องเท่ียวแน่น 
 
https://www.thairath.co.th/n
ews/local/north/1681958 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://oohho.com/feed/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%2010%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%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%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
https://oohho.com/feed/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%2010%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%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%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
https://oohho.com/feed/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%2010%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%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%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
https://oohho.com/feed/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%2010%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%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%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1681958
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1681958


 
ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 

1. เผยคลิปเสือโคร่งห้วยขาแข้งกินวัวแดง 
จ.นครสวรรค์ 

จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค์  ส บ อ . 1 2 
(นครสวรรค์) ได้เผยแพร่ภาพถ่าย และคลิป
เสือโคร่งก าลังกินเนื้อลูกวัวแดง เป็นภาพที่หาดู
ได้ยากตามหลักห่วงโซ่อาหารในป่าห้วยขาแข้ง
ซึ่ งจากเจ้าหน้าที่ ขสป.ห้วยขาแข้ง สั งกัด 
สบอ. 12 (นครสวรรค์) บันทึกไว้ได้ ในภาพ
เผยให้เห็นภาพซากวัวแดงถูกเสือถูกเสือโคร่ง
ก าลั งกินหายไปครึ่ งท่อน โดยเหตุการณ์
ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วนาย
ธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่
อนุ รักษ์ที่  12 (นครสวรรค์ )  เปิด เผยว่ า  
ตอนนั้น ได้ รับแจ้ งจากนายปรีดา พิมคีรี  
ชาวบ้าน ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์  
ว่าได้เข้าไปเก็บเห็ดพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่า
ห้วยทับเสลา-ป่าห้วยคอกควาย ในพ้ืนที่   
ต.ระบ า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี แล้วพบเห็นซาก
วัวแดง 1 ตัว นอนตายอยู่ในสภาพตัวเหลือครึ่ง
ท่อน อยู่ห่างจากบ้านพักของสถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ประมาณ 2 กิโลเมตร 

สอช. 
สอป. 

สบอ.12 (นครสวรรค์) 
 

https://tna.mcot.net/view/oa
KDQJF 
 
https://www.facebook.com/2
53609038076576/posts/2309
705712466888 

2. ดอยอินทนนท์ ยะเยือก! เช้านี้อุณหภูมิ
เหลือ 5 องศา นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเล
หมอก 

นายกริชสยาม คงสตรี หน.อช.ดอย 
อินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า 
วันนี้อากาศบนดอยอินทนนท์ถือว่า หนาวมาก 
อุณหภุมิ ลดลงอย่ างรวดเร็ ว  ที่ ยอดดอย
อุณหภูมิวัดได้ 5 องศาเซลเซียส ที่กิ่วแม่ปาน
จุดชมวิว วัดได้ 10 องศาเซลเซียส และที่จุด
ท าการอุทยานแห่ งชาติวัดได้  15 องศา

สอป. 
สบอ. 

สบอ.7 (นครราชสีมา) 
 

https://www.khaosod.co.th/b
reaking-news/news_2973748 

 
https://today.line.me/th/pc/a

rticle/ดอยอินทนนท์+ยะเยือก+เช้า
นี อุ ณ ห ภู มิ เ ห ลื อ + 5+อ ง ศ า +
นักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอก -
O9o9km 
 
https://today.line.me/th/pc/a

rticle/ดอยอินทนนท์ลดวูบเหลือ+
5+องศาฯ+หยุดยาว+3+วันคนทะลกั

https://tna.mcot.net/view/oaKDQJF
https://tna.mcot.net/view/oaKDQJF
https://www.facebook.com/253609038076576/posts/2309705712466888
https://www.facebook.com/253609038076576/posts/2309705712466888
https://www.facebook.com/253609038076576/posts/2309705712466888
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2973748
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_2973748
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD+5+%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2+%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%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81-O9o9km
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD+5+%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2+%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%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81-O9o9km
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C+%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD+5+%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2+%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%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81-O9o9km
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หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 

เซลเซียสนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมพืชพันธุ์
ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ และชมดอกไม้ฤดูหนาว
ที่ก าลังเริ่มออกดอกบางดอกก็เริ่มเบ่งบาน 
ส าหรับสถิตินักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่
ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวคนไทย 3 ,472 คน 
ชาวต่างชาติ 494 คน ยานพาหนะ 881 คัน 
รวมนักท่องเที่ยว 3,966 คน 

ชมแสงแรก+ทะเลหมอกเกือบ+2+

หม่ืน-WYqYrQ 
 
https://today.line.me/th/pc/a

rticle/เช้านี +5องศา+ยอดดอยอิน
ทนนท์ยะเยือกอุณหภูมิลดฮวบฟ้า
เปิดทะเลหมอกสวย-e9w9en 
 
https://www.cm108.com/w/1
1872/ 
 
https://siamrath.co.th/n/1089
54 
 
https://mgronline.com/local/d
etail/9620000099015 
 
https://news1live.com/detail/
9620000099015 

3. หัวหน้าอุทยานถ้ าหลวงฯ เผยจ านวน
นักท่องเที่ยวไปเยือนถ้ าหลวง วันละไม่ต่ า
กว่า 2 ,000 คน คาดว่าเ ม่ือถึงฤดูกาล
ท่อ ง เที่ ย ว  ในปีนี้ จ ะ มีผู้ คน เดิ นทาง ไป
ท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากแน่นอน 

หน . อช . ถ้ า ห ล ว งฯ  เ ผ ยจ า น ว น
นักท่องเที่ยวไปเยือนถ้ าหลวง วันละไม่ต่ ากว่า 
2,000 คน คาดว่าเมื่อถึงฤดูกาลท่องเที่ยว  
ในปีนี้จะมีผู้คนเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจ านวน
มากแน่นอน ขณะที่ ภาคเอกชน ได้ ร่ วม
สนับสนุนรถราง รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวชมถ้ า
หลวง คาดว่าอนาคต จะเพ่ิมจ านวนรถรับ-ส่ง 
นักท่องเที่ยว ไปยังสระมรกต และรองรับ
นักท่องเที่ยวถึงหน้าด่านพรมแดนไทย-เมียนมา 
แก้ปัญหาสถานที่จอดรถไม่เพียงพอนายกวี 
ประสมพล หัวหน้าอุทยานถ้ าหลวง-ขุนน้ านาง
นอน (เตรียมการ) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ที่อช. 
ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน (เตรียมการ) ต.โป่งผา 
อ.แม่สาย จ.ชียงราย ได้มีภาคเอกชน โดย
บริษัท เชียงรายแลนด์ จ ากัด ได้ขออนุญาตน า

สอช.  
สบอ.15 (เชียงราย) 

https://oohho.com/feed/ข่ า ว
ล่ า สุด/ยอดดอยอินทนนท์%20

หน า ว% 2010%20อ ง ศ า ฯ% 20

หมอกปกคลุม%20นักท่องเท่ียวแน่น 
 
https://www.thairath.co.th/n
ews/local/north/1681958 
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https://mgronline.com/local/detail/9620000099015
https://news1live.com/detail/9620000099015
https://news1live.com/detail/9620000099015
https://oohho.com/feed/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%2010%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%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%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
https://oohho.com/feed/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%2010%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%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%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
https://oohho.com/feed/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%2010%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%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%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
https://oohho.com/feed/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94/%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%2010%20%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AF%20%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%20%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%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1681958
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1681958


หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 

เครื่องจักรและก าลังคนเข้าไปพัฒนาปรับปรุง
ถนนทางเข้าสู่ถ้ าหลวง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
2562 กระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่
ผ่านมา ด้วยการขุดหน้าดินเดิมที่เป็นถนนดิน
ลูกรังที่ขรุขระแล้วน ามาบดอัดใหม่ให้ผิวหน้า
ดิน เรียบ เ พ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว ขณะที่ เจ้าหน้าที่อส. ยังคงเฝ้า
ดูแลไม่ให้รถภายนอกเข้าไปในบริเวณถ้ าหลวง 
โดยยังคงให้นักท่องเที่ยวได้เดินเท้าเข้า-ออกได้
ตามปกติ 

 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที ่16 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. 'อินทนนท์'ยะเยือก 5 องศา-อุทยานแจงจอง'ที่พัก'
ออนไลน์ 

ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า อากาศในตัว
เมืองเชียงใหม่เริ่มเย็นลงอย่างเห็นได้ชัด โดยช่วงเช้า
อุณหภูมิต่่าสุดที่ 24 องศาเซลเซียส และมีหมอกลงใน
บางพ้ืนที่ โดยเฉพาะตามอ่าเภอรอบนอกต่างๆ อาทิ  
อ.แม่ริม อ.สะเมิง อ.เชียงดาว อ.ฝาง อ.ไชยปราการ และ 
อ.แม่อาย ขณะที่ยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง อุณหภูมิ
ช่วงเช้าลดต่่าลงเหลือเพียง 5 องศาฯ และมีหมอกลงหนา 
สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก 
ส่วนบริ เวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน อุณหภูมิต่่ า สุด 10  
องศาฯ มีนักท่องเที่ยวไปเฝ้ารอชมพระอาทิตย์ขึ้นและ
ทะเลหมอกยามเช้าจ่านวนมาก ในขณะที่อุณหภูมิเฉล่ียใน
เขตอช.วัดได้ 15 องศาฯ ส่วนอุณหภูมิบนยอดผาตั้ง  
ต.ปอ อ.เวียงแว่น จ.เชียงราย ยอดดอยบนเทือกเขาหลวง
พระบาง จุดแบ่งอาณาเขตระหว่างไทย-ลาว ในช่วงเช้าอยู่
ที่  21-25 องศาเซลเซียส นายทรงธรรม สุขสว่าง 
ผู้อ่านวยการส่านักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผยว่า หลังจาก
กรม อุทยานฯได้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าจอง
ห้องพักในพ้ืนที่อุทยานฯทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ 
พบว่ามีจองบ้านพักอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอช.ที่เป็นที่
นิยมของนักท่องเที่ยว ได้แก่ อช.ภูกระดึง จ.เลย และ 
อช.ศรีน่าน จ.น่าน แต่ในส่วนของช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2563 ยังไม่ถึงก่าหนดให้จอง เน่ืองจากกรมอุทยานฯได้
ก่าหนดให้มีการจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน ดังน้ัน หาก
นักท่องเที่ยวคนใดมั่นใจว่าจะสามารถจองบ้านพักหรือ
ลานกางเต็นท์ได้แน่นอน โดยเฉพาะอุทยานฯที่เป็นที่นิยม 
คงต้องเตรียมตัวเข้าเว็บไซต์กันแต่เน่ินๆ เพ่ือรับประกัน
การจอง ซึ่งกรมอุทยานฯขอยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิในการ
จองอย่างเท่าเทียมกัน 

สอช. 
สบอ.13 (แพร่) 

มติชนหน้า 1,9 
(กรอบบ่าย) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 11 

+ 

2. คอลัมน์ ข่าวสดท่ัวไทย: อุบลฯ-ตัดไม้มะค่า 
นายจิณณะ สามศรี  หน.อช. ภูจองนายอย  

อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี น่าก่าลังจนท.เข้าปิดล้อม

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.9 (อุบลราชธานี) 

ข่าวสดหน้า 7 
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์ หน้า 13 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
บุกจับกุมชาวกัมพูชา 8 คน ลอบตัดไม้มะค่า แปรรูปไม้
น่าส่งขายให้กับพ่อค้าฝ่ังประเทศกัมพูชา ที่ป่ายอดล่าห้วย
ตะโหงก พบของกลางเป็นไม้มะค่าโมง อุปกรณ์เล่ือยตัดไม้ 
ส่งผู้ต้องหาให้สภ.น่้ายืนด่าเนินคดีต่อไป 

 (กรอบบ่าย) 
มติชนหน้า 8  
(กรอบบ่าย) 

 
3. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ชมตะวันตกภูหิน 
ร่องกล้า 

ผู้ส่ือข่าวรายงาน ที่อช.ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก 
อุณหภูมิ เย็นลง ช่วง เ ช้า วัดได้  15 -17 องศาฯ มี
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสัมผัสอากาศหนาวกันจ่านวนมาก 
นายบุญช่วย ชุณหกิจ หน.อช.ภูหินร่องกล้า เปิดเผยว่า 
ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัด 
แห่มาท่องเที่ยวที่อช.ภูหินร่องกล้า กันจ่านวนมากจน
แออัดแทบทุกจุดชมวิว โดยเฉพาะจุดชมวิวร่องกล้าฮ้ัน
แน๊ว ที่สามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ตกตอนเย็น และทะเล
หมอกยามเช้าได้อย่างสวยงาม  

สอช. 
สบอ.11 (พิษณุโลก) 

 

เดลินิวส์หน้า 13 
(กรอบบ่าย) 

+ 

4. คอลัมน์ มุมพิลึก: หินฉลาม 
 ผู้เขียนเล่าถึงการท่องเที่ยวใน อช.น่้าพองซึ่งมี
สถานที่น่าสนใจอยู่หลายจุด เช่น หินรูปทรงเหมือนฉลาม 

สอช.  
สบอ.8 (ขอนแก่น) 

เดลินิวส์หน้า 13 
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์หน้า 13  
 

+ 

5.  ภาพข่าว: โป่งเทียม 
อช.ทุ่งแสลงหลวง ชุมชนการท่องเที่ยวทุ่งโนนสน 

จ.พิษณุโลก และนักท่องเที่ยว ขนเกลือกว่า 6 ตัน ท่าโป่ง
เทียมให้สัตว์ป่า ตามโครงการสร้างจิตส่านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรม ชาติและส่ิงแวดล้อม 

สอช. 
สบอ.11 (พิษณุโลก) 

ข่าวสดหน้า 6 
(กรอบบ่าย) 

+ 

6. เด็กไทยจิตอาสา เดินหน้าโครงการ 'ก้าวใหม่ชาว
ดอย' 

ปัญหาวิกฤติภัยทางธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการ
ท่าลายทรัพยากรป่าไม้ รุกล่้าพ้ืนที่ต้นน่้า ส่งผลให้ปริมาณ
น่้าจากแหล่งธรรมชาติลดลงเรื่อยๆ หลายพ้ืนที่ขาดแคลน
น่้าในการอุปโภคบริโภค และเกิดปัญหาภัยแล้ง ขาด
แคลนน่้าในการท่าเกษตรกรรม ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้น จึง
เกิดเป็นที่มาของโครงการ "ก้าวใหม่ ชาวดอย" โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างหมู่บ้านต้นแบบชาวเขา เพ่ือให้
ชาวเขาสามารถพ่ึงพาตัวเอง มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 
ไม่รุกล่้าพ้ืนที่ป่า พัฒนาด้านชีวิตความเป็นอยู่ สร้างรายได้

สอป. 
สอช. 

สบอ.16 (เชียงใหม่) 
 

แนวหน้า หน้า 15 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
แก่ครัวเรือน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ลด
ความเหล่ือมล่้าทางสังคม ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานของ
ชาวเขา และการตัดไม้ท่าลายป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน่้าของ
ประเทศ โครงการ "ก้าวใหม่ชาวดอย" จะมีโครงการย่อย
แบ่งเป็น 3 โครงการ คือ 1.การท่าฝายเพ่ือกักเก็บน่้าไว้ใช้
ในการเพาะปลูกและอุปโภคในฤดูแล้ง 2.โครงการฟ้ืนฟู
ป่าที่ด่าเนินการร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลาน
นา ได้ปลูกไม้ยืนต้นประจ่าถิ่น ได้แก่  สัก มะค่าแต้  
ตะเคียนทอง ชิงชัน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
จากชาวบ้านแม่จอน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ 3.
โครงการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชนแม่จอนเพ่ือ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
7. ภาพข่าว: ซอกแซก 108: คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ 
           น า ย  ช โ ย ดม  ก าญจ โนมั ย  ร อ ง ผู้ ว่ า ก า ร 
(ปฏิบัติการ 4) การประปาส่วนภูมิภาค น่าทีมพนักงาน
ร่วมใจปลูกป่าต้นน่้าและสร้างโป่งให้ช้างป่า "2 มือร่วมใจ
สร้างป่าให้ช้างกุยบุรี" ภายใต้โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้น
น่้ า เ พ่ื อ แ ผ่นดิ น เทิ ดพร ะ เกี ย ร ติ พ ร ะบาทสม เด็ จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บ ร ม น า ถ บ พิ ต ร  ( Father's Land) ณ  อ ช . กุ ย บุ รี   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

ข่าวสดหน้า 16 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 

8. แห่เที่ยว'สิมิลัน'หลังปิด 6 เดือน 
ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ

ต่างชาติจ่านวนมาก ลงเรือเดินทางไปท่องเที่ยวหมู่เกาะ 
สิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์อย่างคึกคัก หลังอส. ประกาศเปิด
บริการให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวในพ้ืนที่ โดย 
นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ หน.อช.หมู่เกาะสิมิลัน  
จ.พังงา กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝน มีมรสุมคล่ืนลมแรง อช. 
ได้ประกาศปิดเกาะเพ่ือพักฟ้ืนตัวนานกว่า 6 เดือน ขณะน้ี
อากาศแจ่มใสคล่ืนลมสงบเป็นปกติ และเข้าฤดูกาล
ท่องเที่ยวทางทะเล อช.ได้เปิดเกาะให้นักท่องเที่ยวเข้า
เยี่ยมชมธรรมชาติอันสวยงาม พร้อมทั้งยังให้ด่าน่้าชม
ปะการังที่สวยงามในอช.ทั้ง 2 แห่ง ทั้งที่หมู่เกาะสิมิลัน 
และหมู่ เ ก า ะ สุ ริ นท ร์  ตั้ ง แ ต่ วั นที่  15  ตุ ล า คม  -  
15 พฤษภาคม 2563 ส่าหรับการเข้าเที่ยวชมอช. 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชนหน้า 5  
(กรอบบ่าย) 

ไทยโพสต์ หน้า 4 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
หมู่ เกาะ สิมิ ลัน อช .หมู่ เกาะสิมิ ลันก่ าหนดจ่ านวน
นักท่องเที่ยวเข้าไป 3 ,850 คนต่อวัน แบ่งเป็นการ
ท่องเที่ยวแบบ ไปเช้า-เย็นกลับ (One Day Trip) 3,325 
คนต่อวัน และกิจกรรมด่าน่้าลึก 525 คนต่อวัน โดย
สามารถจองตั๋วการเดินทางได้ 2 วิธี คือ นักท่องเที่ยวซื้อ
ตั๋วการเดินทางลงหมู่เกาะสิมิลัน ต่อเจ้าหน้าที่ที่ท่าการ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หรือจองผ่านบริษัทน่า
เที่ยว ในแต่ละแห่งที่ท่าธุรกิจน่าเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน ซึ่ง
สามารถติดต่อที่ท่าการอช.หมู่เกาะสิมิลัน 93 หมู่ 5  
ต.ล่าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
9. ชาวครบุรีลงขันสร้างหอสังเกตการณ์ช้างป่า 
 น า ย พิ ชั ย  พิ ท ย า พ ร พิ พั ฒ น์  ผู้ ใ ห ญ่ บ้ า น 
หนองโบสถ์ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา  
ออกส่ารวจพ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้านที่ได้รับความ
เสียหายจากกรณีช้างป่าจากอช.ทับลาน ออกมาหากิน
นอกพ้ืนที่ป่า โดยพบว่าในห้วงน้ีมีช้างป่ากว่า 10 ตัว  
พากันกระจายออกเหยียบย่่ากัดกินผลผลิตทางการเกษตร
ของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจ่านวนมาก ซึ่งได้มี
การประสานงานกับผู้น่าชุมชนในหมู่ บ้านและพ้ืนที่
ใกล้เคียง ในการจัดเวรยามเฝ้าระวังและผลักดันช้างให้
กลับเข้าสู่ป่าเป็นการเร่งด่วนแล้ว 

สอช. 
สอป. 

สบอ.7 (นครราชสีมา)  

เดลินิวส์หน้า 14 
(กรอบบ่าย) 

- 

10. ฉลามหูด าครึ่งร้อยโผล่เกาะไม้ไผ่ 
นายวรพจน์ ล้อมล้ิม หน.อช.หาดนพรัตน์ธารา-

หมู่เกาะพีพี จ.กระบ่ี เปิดเผยว่า ช่วงเช้า เจ้าหน้าที่อช.
ประจ่าเกาะไม้ไผ่ พบฝูงฉลามหูด่า ฝูงใหญ่ ประมาณ 50 
ตัว มาแหวกว่ายวนเวียนอยู่บริเวณหน้าหาดเกาะไม้ไผ่ 
ที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะพีพี กับ หมู่เกาะปอดะ สร้างความตื่น
ตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก 
เพราะส่วนใหญ่เดิมทีมักพบฝูงฉลามดังกล่าวบริเวณเกาะ
พีพี กับเกาะปอดะ เท่า น้ัน  นายวรพจน์ เผยอีกว่า 
ปรากฏการณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง ส่งผลให้บรรยากาศ
การท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยว ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป  
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะไม้ไผ่ ต่างตื่นเต้นช้ีให้ดูกัน
สนุกสนาน บ้างก็ตกใจว่ิงหนีขึ้นน่้า แม้แต่เจ้าหน้าที่ประจ่า

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

เดลินิวส์ หน้า 16 
(กรอบบ่าย) 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เกาะที่ต้องหยิบโทรศัพท์มาบันทึกภาพ คลิปขณะฝูงฉลาม
หูด่าแหวกว่ายน่้าอย่างสนุกสนาน เพราะไม่ได้พบเห็นได้
บ่อยนัก 
11. น้ าหลากสั่งพักช าแหละซากช้างป่า 

นายครรชิต  ศรีนพวรรณ หน.อช.เขาใหญ่  
ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก เปิดกรณีเหตุสลด โขลงช้าง
ป่าเขาใหญ่ 13 ตัว พลัดตกหน้าผาเหวนรก ตายมากถึง 
11 ตัว เป็นการสูญเสียครั้งที่ยิ่งใหญ่ว่า หลังเกิดเหตุ 
อช.เขาใหญ่ก็ ไม่ ได้ น่ิงนอนใจ เพราะกระทบแหล่ง
ท่องเที่ยวด้วย และในโอกาสต่อไปคงจะต้องหาทางแก้ไข 
ไม่ให้เกิดผลกระทบเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และ
ช่วงปลายเดือน ต.ค. น้ี นายวิชัย พลลีแสงสุวรรณ ผอ.
การส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.1 (ปราจีนบุรี) กล่าวว่า ได้
ส่ังการให้ชุดค้นหาส่วนหน่ึงช่วยกันซ่อมแซมตาข่ายที่ขึง
อยู่ เน่ืองจากช่ารุดเพราะโดนกระแสน่้าพัดจนขาด เกรง
ว่าซากช้างที่ยังไม่น่าขึ้นมาจะหลุดรอดไหลออกไป ส่วน
ก่าลังอีกชุดให้ท่าหน้าที่ฝังกลบซากช้างที่กู้ขึ้นมาได้ คาด
ว่าล่าสุดจะสามารถฝังกลบได้ทั้งหมด 3 ตัว ส่วนที่เหลือ
อีก 8 ตัว คงต้องปล่อยไว้ก่อน รอให้น่้าลดลงแล้วค่อย
ออกปฏิบัติงานต่อ โดยในวันที่ 16 ต.ค. น้ี คงต้องหยุดพัก
การช่าแหละฝังกลบซากช้างป่าก่อน เพราะน่้าไหลหลาก
เยอะอยู่ คงท่าได้แค่ให้เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนพ้ืนที่ไป
ก่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา จนกว่าระดับ
น่้าลดลง แล้วค่อยเริ่มท่างานกันต่อไป 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

เดลินิวส์หน้า 9  
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์หน้า 13 
 
 

- 

12. คอลัมน์ เล่นกับไฟ: ฝากอุตฯท่องเที่ยวไว้กับมือ
สมัครเล่น 

น่ันน่ะซี ผมก็งงเหมือนกับหลายๆท่านรัฐบาลมัก
บริหารจัดการมิติเดียว "แจก" ตั้งแต่เรื่องรับมือปัญหาปาก
ท้องประชาชน จนถึงงานเชิงรุกชูท่องเที่ยวกู้ชาติ โครงการ
ฮิตล่าสุดมูลค่า 10,000 ล้าน "ชิม ช้อป ใช้" บ่มมาจาก
แนวคิดปลุกใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว 
เน้นเมืองรอง 55 จังหวัดกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เอาเข้า
จริงๆแปลงสารไปจากเดิมไกลมาก ยอดใช้เงินยืนยันจาก
สนง.เศรษฐกิจการคลังเป็นส่วนของช้อป 85%  สัดส่วน
ของการ "ใช้" ซึ่งหมายถึงบริการโรงแรม ,โฮมสเตย์ เป็น

สอช. 
 

เดลินิวส์หน้า 12 - 
จากกร ณีดั ง ก ล่ า ว
ผู้เขียนมีการกล่าวว่า
สถานที่ท่องเที่ยวบาง
แห่งนักท่องเที่ยวต้อง
จ่ าย เ งิ นค่ าบริ กา ร
ค่าธรรมเนียมซ้่าซ้อน
ซึ่ ง เรื่ อง น้ีอาจสร้าง
ความเข้าใจผิดให้กับ
นักท่ อง เที่ ย วได้ ว่ า
ต้ อ ง ใ ช้ เ งิ น ใ นก า ร



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
การเดินทางท่องเที่ยวจริงเพียง  1.2% และอันน้ีส่าคัญ
ที่สุด รัฐบาลต้องบูรณาการองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวให้
เป็นเอกภาพต่างคนต่างรู้งานรับผิดชอบ  พร้อมเกื้อกูลกัน
รวมถึงบทบาทของอีกหลายแห่ง องค์การบริหารการ
พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นอุทยานแห่งชาติฯก็มีกรม
อุทยานฯเป็นเจ้าภาพ ปัญหาที่พบเห็นและขาดการดูแล
แก้ ไ ขห นัก สุดคื อกา ร อ่ านวยความสะดวก ใ ห้กั บ
นักท่องเที่ยว การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ ถนน
หนทาง อันซีนต่างๆก็อันซีนต่อไปเพราะเข้าถึงยากพอ
หลายเจ้าภาพและบกพร่องในการบริหารจัดการ เช่ือ
หรือไม่  ? บางแหล่งท่องเที่ยวนัก เดินทางต้องจ่ าย
ค่าธรรมเนียมซ้่าซ้อนของอช.ส่วนหน่ึงขององค์กรท้องถิ่น 
ส่วนหน่ึง บางแห่งร้านค้าบางแห่งมีร้านค้ารุกล่้าจนขาด
ระเบียบและความสวยงามก็เพราะเจ้าภาพเยอะน่ีแหละ 
ผมเชียร์ท่องเที่ยวเมืองรอง! อุปสรรคใหญ่ก็ความไม่
สะดวกในการเดินทางเข้าถึง ควรที่ครม.เศรษฐกิจจะหารือ
วาระน้ีเป็นพิเศษเพ่ือรื้อฟ้ืนให้ได้และให้โดน 

ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ พ่ิ ม ขึ้ น 
ข ณ ะ ที่ ผู้ เ ขี ย น
กล่าวถึงกรณีร้านค้า
บางแห่งมีการรุกล่้า
จ น ข า ด ร ะ เ บี ย บ  
เห็นควรให้ สอช.ควร
ตรวจสอบและช้ีแจง
ประเด็นดังกล่าวให้
ผู้ บ ริ ห า ร ร ะดั บ สู ง
รับทราบต่อไป 

13. คอลัมน์ ฮัลโหลโซไซตี้ 
ดีเจเฟ๊ียต ธัชนนท์  จารุพัชนี เป็นตัวแทนชาว

กรีนเวฟเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก นายวราวุธ ศิลป
อาชา รมว.ทส.ในฐานะที่คล่ืน กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม 
เ ป็นหน่วยงานที่ ไ ด้ป ฎิ บัติ ช่ วย เห ลือราชการ  อส . 
อันเป็นประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติโดยส่วนรวม 
ในสาขา การส่ง เสริมและพัฒนา เ น่ืองในวันคล้าย 
วันสถาปนา ครบรอบ 17 ปี อส.ซึ่งงานน้ีเหล่าดีเจกรีน
เวฟร่วมแสดงความยินดี ณ สตูดิโอเอ-ไทม์ มีเดีย อาคาร 
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส  

อส. 
สบก. 

 

 กรุงเทพธุรกิจ 
หน้า 3 

+ 

14. สิ่งท่ีนักว่ิงต้องรู้เมื่อจะไปวิ่งเทรล 
ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ มูลนิธิเอสซีจี เตรียมจัด

งานว่ิง trail for heroes ว่ิงเทรลเพ่ือผู้พิทักษ์ป่า จะน่า
รายได้ทั้ งหมดโดยไม่ หักค่ า ใ ช้จ่ าย  ไปซื้ อ อุปกรณ์
ลาดตระเวนให้แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ เพ่ือให้ผู้พิทักษ์
ป่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ต้อง "ห่วงหน้า พะวงหลัง" ซึ่ง
งานว่ิง Trail for Heroes ก่าลังจะจัดขึ้นในวันที่  24 

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศาหน้า 8 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
พฤศจิกายน 2562 ณ อช.ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว 
ส่ า ห รั บ ผู้ ส น ใ จ ส มั ค ร ไ ด้ ที่  
https://www.runlah.com/events/tfh19 หรือ โทร. 
08-1818-6155, 06-5992-7397 
15. 'อุทยานเจ้าไหม'ทุ่ม 50 ล้าน ยกเครื่องถนน-ไฟฟ้า
ดึงนทท. 

นายณรงค์  คง เ อียด หน .อช .หาดเจ้ า ไหม  
ต.ไม้ฝาด อ่าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เปิดเผย "ประชาชาติ
ธุรกิจ" ว่า ขณะน้ีอช.หาดเจ้าไหมได้ด่าเนินการก่อสร้าง
โครงการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจ่านวน 2 โครงการ  
ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมมูลค่า
ประมาณ 47 ล้านบาท โดยได้ด่าเนินการแล้วเสร็จและ
เ ปิดให้บริ การแ ล้วในช่วง เดือนกันยายนที่ ผ่ านมา 
ประกอบด้วย โครงการเพ่ิมมาตรฐานด้านรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม งบประมาณ 22 ล้านบาท 
ด่าเนินการติดตั้ งไฟส่องสว่างทั้ งหมด 76 ต้น และ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรในแหล่งท่องเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม เพ่ือด่าเนินการปรับปรุงผิวจราจร
แบบ para asphaltic concrete ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
เส้นทางเข้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม "การด่าเนินงาน
ทั้งสองโครงการ ดังกล่าว เพ่ือเป็นการอ่านวยความ
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวและสร้างความปลอดภัย 
ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ทั้งในเวลากลางวัน
และเวลากลางคืน พร้อมกันน้ี ทางอุทยานแห่งชาติหาด
เจ้าไหมได้มีการติดตั้งป้ายบอกทางและจุดเส่ียงบนถนน 
จัดท่าแผนผังแนะน่า แผนที่  เ พ่ือประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวได้ทราบ สร้างห้องสุขาให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวจ่านวน 4 จุด และเน้นในเรื่อง
ของการดูแลรักษาความสะอาดและสุขลักษณะอย่างเต็มที่  

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ประชาชาติธุรกิจ 
หน้า 18 

+ 

16. 'ตรัง-2 มหาลัย'อนุรักษ์ระบบนิเวศ 
อช.หาดเจ้าไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่ เกาะ  

ลิบง ประกอบด้วยระบบนิเวศ 3 ลักษณะ คือ แม่น่้า  
ปากแม่น่้า และชายฝ่ัง ที่มีความหลากหลายของระบบ

สอช. 
สอป. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

ข่าวสด หน้า 19 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
นิเวศสูง ประกอบด้วย ป่าชายเลน แหล่ง น่้ากร่อย 
ชายหาด หาดหิน เป็นแหล่งปะการังที่สมบูรณ์ แหล่งหญ้า
ทะเลผืนใหญ่เน้ือที่กว่า 18,000 ไร่ เป็นแหล่งอาศัยของ
สัตว์ทะเลหายาก ประเภท พะยูน เต่าทะเล และโลมา 
สัตว์ป่าอนุรักษ์ และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่ ส่าคัญของนก
อย่างน้อย 212 ชนิด ชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธ์ุ เช่น 
นกซ่อมทะเลอกแดง นกฟินฟุต นกหัวโตกินปู ทั้งนก
อพยพและนกประจ่าถิ่น และยังได้รับการประกาศให้เป็น
พ้ืนที่ ชุ่มน่้าที่มีความส่าคัญระหว่างประเทศ (Ramsar 
Site) ล่าดับที่ 1,182 มีเน้ือที่รวม 414,456.25 ไร่ 
เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2545 นายลือชัยกล่าวว่า การที่อช.
หาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ได้รับ
การคัดเลือกเป็นมรดกอาเซียน เป็นส่ิงที่ประชาชนชาว
ตรังเกิดความภาคภูมิใจ โดยทางจังหวัดต้องเริ่มต้นด้วย
การสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจและน่าไปต่อยอด 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ 
17. เคี่ยวกร า 'ฆาตกรรมบิลลี่ 'ใกล้งวด เชื่อมโยง
เส้นทาง...ก่อนตาย 

ข่าวคราวคืบหน้าการฆาตกรรมบิลล่ี อาจเลือน
หายไปจากพ้ืนที่ส่ืออยู่บ้าง แต่การที่ดีเอสไอน่าก่าลังลง
พ้ืนที่ อช.แก่งกระจานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็น
ว่าการท่าคดีไม่ได้หยุดน่ิง และการลงพื้นที่ครั้งน้ียังมีความ
แตกต่างจากครั้งก่อน ๆ เมื่อดีเอสไอเลือกใช้วิธีเก็บข้อมูล
ที่เกิดเหตุจาก "มุมสูง" หรือบินส่ารวจพ้ืนที่แทนการเดิน
เท้า แผนที่จ่าลองภูมิประเทศพ้ืนที่อช.แก่งกระจานถูกกาง
ไว้บนโต๊ะภายในห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ
ดีเอสไอ และอช.แก่งกระจาน น่ังล้อมวงระดมสมองพร้อม
เพ่งสายตาจับจ้องไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนปักหมุดสี 
ต่าง ๆ ลงบนแผนที่ 6 จุดส่าคัญ ประกอบด้วย จุดที่ 1 
ด่านเขามะเร็ว (จุดที่ระบุว่ามีการควบคุมตัวบิลล่ีได้พร้อม
ของกลางน่้าผ้ึงป่า) จุดที่ 2 แยกหนองมะค่า (จุดที่อ้างว่า
ปล่อยตัวบิลล่ี  ก่อนไม่มีใครพบตัวอีก) จุดที่ 3 สะพาน
แขวนแก่งกระจาน (จุดพบถังน่้ามันขนาด ใหญ่ และเศษ
กะโหลกพิสูจน์ตัวตนบิลล่ี)  จุดที่  4 ไร่ ชัยราชพฤกษ์   
(จุ ดที่ ยั ง เ ป็นประเด็นสง สัย)  จุ ดที่  5 ห้วยคมกฤต  

สอช. 
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

เดลินิวส์ หน้า 2 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
(จุดที่ยังเป็นประเด็นสงสัย)  จุดที่ 6 ใจกลางแผ่นดิน  
(จุดพักชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่ถูก เผาไล่ที่)  เสร็จส้ินการ
หารือ เสียงใบพัดเฮลิคอปเตอร์แหวกม่านอากาศดังไปทั่ว
พ้ืนที่ ก่อนเฮลิ คอปเตอร์ยกตัวลอยขึ้นสูงจากพ้ืนดิน น่า
คณะเจ้าหน้าที่ดีเอสไอไปยังพ้ืนที่เป้าหมายตามหมุดหมาย 
ใช้เวลาส่ารวจเส้นทางทางอากาศทั้ง 6 จุดนานร่วมช่ัวโมง
จึงเสร็จสิ้นภารกิจ 
18. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: สร้างเครือข่าย 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ประธานแถลง
ผลงานการสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดการและการคุ้มครอง
พ้ืนที่อช. จัดโดยสอช. อส.โดยมี จตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดทส., ธัญญา เนติธรรมกุล ออส., โสภณ ทองดี อทช.
ร่วมงาน พร้อมกันน้ี อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล 
กรุ๊ป ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิ
ราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 

อส. 
สอช. 

 

มติชน หน้า 4 + 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข่าวจากสื่อออไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที ่๑6 ตุลาคม 2562   

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1.พบเลียงผา ตัวเป็นๆ เจ้าหน้าที่ทันถ่ายคลิป 
ความสมบูรณของป่าไม้ 

วั น ที่ 15 ตุ ล า ค ม  พ . ศ . 2562  
นายสัมพันธ์  ใจสุดา หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์
ป่า ล่าน่้าน่านฝ่ังขวา จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ 
สั งกัด  สบอ 13 (แพร่ )  ได้ รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน บริเวณป่าห้วยแม่จั๊วะ ต.แม่จั๊วะ  
อ . เด่ น ชั ย  จ . แพร่  ไ ด้ พบร่ อ ง รอย สัต ว์ ป่ า  
เป็นเลียงผาที่ก่าลังออกหากิน เพศผู้ตัวโตเต็มวัย  
เ ป็นสัต ว์ ป่าสงวน เ ล้ียง ลูกด้ วยนม  (Serow 
Capricornis sumatraensis) ซึ่งเป็นสัตว์หายาก 
ตาม พ.ร .บ .สงวนและคุ้ มครอง สัต ว์ ป่า  ฯ 
โ ด ย เ จ้ า ห น้ า ที่ ไ ด้ ท่ า ก า ร บั นทึ กภ าพ เ ป็ น 
ภาพเคล่ือนไหว ท่าให้เห็นว่าในพ้ืนป่าที่ได้ท่า
ห น้ าที่ ป ก ป้อ งด้ วยก า รออกลาดตระ เ วน  
และส่ารวจความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
สม่่าเสมอ มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้นท่าให้ได้
พบกับสัตว์ป่าที่ไม่ค่อยจะได้พบเห็นกันบ่อยครั้ง
นักในลักษณะแบบน้ี 

สบอ.13  
(แพร่) 
สอช. 
สอป. 

https://www.chia
ngmainews.co.th/
page/archives/11

44488 

+ 

๒ .ทีมสัตวแพทย  เร่งติดตามช้างป่าเพศผู้  
บาดเจ็บจนขาผิดรูป 

๑6 ต.ค .2562 ท ีมส ัตวแพทย ์ ส ่วน
อนุรักษ์สัตว์ป่าส่านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 
(ศรีราชา) ผู้ช่วยและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เจ้าหน้าที่ทหารพรานชุด
ปฏ ิบ ัต ิการ /ก่าน ัน  กองร ้อยทหารพรานที ่ 
1306 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่าบลคลอง
ตะเกรา เข้าพื ้นที ่เขาน้อย ต.คลองตะเกรา  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามช้างป่า

สบอ.๒  
(ศรีราชา) 

สอช. 
สอป. 

https://www.kom
chadluek.net/new
s/regional/39368

4 

- 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เพศผู้ ที ่ได้รับแจ้งว่ามีอาการบาดเจ็บบริเวณ 
ขาหน้าขวา จนขาผิดรูป ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่
ท่าให้เกิดอาการบาดเจ็บชัดเจนทีมสัตวแพทย์
และเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าใกล้ตัวช้างป่า
ต ัว ด ัง ก ล ่า ว ไ ด ้ เ นื ่อ ง จ า ก ส ภ า พ พื ้น ที ่ที่
ยากล่าบากต่อการปฏิบัติงาน ประกอบกับช้าง
ป่าทั้ง 3 ตัว มีลักษณะตื่นตกใจและรู้ตัวไวเมื่อ
เข้าใกล้ เจ้าหน้าที ่ได้ท่าการวางผลสัปปะรด  
เพื่อท่าการล่อ ซึ่งจะได้ประเมินอาการและท่า
การวางแผนรักษาต่อไป 

 

 



















สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที ่18 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ใช้ฮ.บินช่วยหนุ่มขาหักกลางทุ่งใหญ่ฯสัญจรล าบาก 

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ราย งานว่ า  แพทย์ และพยาบาล  
รพ.สังขละบุรี ได้เข้า ช่วยเหลือและรับตัว นายเมฆิน 
พิทักษ์ชาติคีรี อายุ 17 ปี ซึ่งประสบอุบัติเหตุขาขวาหัก 
อยู่กลางป่าขสป.ทุ่งใหญ่นเรศวร หลังจากได้รับแจ้งจาก
ทางโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ว่านายเมฆิน ประสบเหตุอยู่
ในผืนป่าดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ นายเมฆิน เคยถูกรถชน
จนขาหักมาแล้ว แต่เนื่องจากช่วงที่ได้รับแจ้งเป็นเวลา 
กลางดึก และเส้นทางในการเดินทางมีความยากล าบาก
ประกอบกับมีฝนตก จึงต้องรอให้สภาพอากาศดีขึ้น ทั้งนี้ 
ได้มีการประสานน าเฮลิคอปเตอร์ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บรายนี้ 

สอป. 
สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

 

แนวหน้า หน้า 2 - 

2. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เข้มหาดเจ้าไหม-
เกาะลิบง 

นายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาด
เจ้าไหม อ.สิเกา จ.ตรัง ได้ออกส ารวจการวางแนวทุ่น
บริเวณท่าเทียบเรือชายหาดปากเมง เพ่ือกันเป็นพ้ืนที่เขต
อนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลและห้ามไม่ให้เรือประมงเข้าใกล้
ซึ่ง เป็นหนึ่ งในหลาย ๆ มาตรการที่ เ พ่ิมขึ้นหลังการ
พิจารณารับรองพ้ืนที่คุ้มครองในภูมิภาคอาเซียนให้
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่
เกาะลิบงได้รับการประกาศเป็นมรดกเอเชียล าดับที่ 45 
และถือเป็นมรดกอาเซียนล าดับที่ 5 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

เดลินิวส์ หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 

3. ภาพข่าว: รับลมหนาว 
บ ร ร ย า ก า ศ เ ริ่ ม เ ข้ า สู่ ฤ ดู ห น า ว วั น แ ร ก  

พบนักท่องเที่ยวหนาแน่น พากันขึ้นไปรับลมหนาวบน 
อช.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยอุณหภูมิช่วงสาย 24 
องศาเซลเซียส ต่ าสุด 19 องศาเซลเซียส ก่อนท่องเที่ยว
ตามจุดต่าง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 

 
 

สอช. 
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

สบอ.7 (นครราชสีมา) 

แนวหน้า หน้า 1,11 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
4. 'เหนือ-อีสาน 'เข้าหนาวอุณหภูมิลด-เที่ยวคึกคัก
อุทยาน4จังหวัดรอยต่อเตือน' 14 จว.ใต้'ฝนหนัก 
 ที่  จ. เลย ช่วงเช้าอุณหภูมิตามยอดเขาและ
อุทยานต่างๆ ในจังหวัดได้ลดลง โดยอุทยานแห่งชาติภู
กระดึงอยู่ที่ 15 องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติภูเรือ 15 
องศาเซลเซียส เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง 13 องศา
เซลเซียส หลายพ้ืนที่ตามยอดภูเกิดทะเลหมอกขึ้น 
ส าหรับภูค้อ ตั้งอยู่บ้านบุ่ง ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 
จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย มีจุดชม
วิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดอีกแห่ง
หนึ่งของประเทศไทย ที่ จ.ปราจีนบุรี นักท่องเที่ยวพากัน
ขึ้นมารับลมหนาวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มรดกโลก 
ในพ้ืนที่รอยต่อ 4 จังหวัด คือ จ.ปราจีนบุรี นครนายก 
นครราชสีมา และสระบุรี โดยนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางขึ้น
ด้านฝั่งด่านเนินหอม ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วิ่ง
มาตามถนนสายปราจีนบุรี - เขาใหญ่ เนื่องจากใกล้
กรุงเทพฯ ต่างพักกางเต็นท์ที่จุดล าตะคองและผากล้วยไม้ 
อุณหภูมิช่วงสายอยู่ที่  24 องศาเซลเซียส ต่ าสุด 19 
องศาเซลเซียส  

สอช.  
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 
สบอ.8 (ขอนแก่น) 

มติชน หน้า 1,12 
(กรอบบ่าย) 

 
 

+ 

5. คอลัมน์ ท่องเที่ยว: "ภูกระดึง" มีอะไรดี? 
ที่ "ภูกระดึง" ตั้งอยู่บนยอดภูกระดึง จ.เลย ความ

งดงามของธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของภูแห่งนี้ จึงเป็น
หนึ่งในเส้นทาง เดินป่าอันดับต้นๆ ที่หลายคนเลือกจะไป
เยือน บางคนก็ลองมา สักครั้ ง ในชีวิต จะได้สัมผัส
บรรยากาศอย่างที่เขาว่ากัน แต่บางคนกลับติดใจในเสน่ห์
ของภูกระดึงอย่างถอนตัวไม่ขึ้น กลายเป็นเสน่ห์แก่บรรดา
นักเดินทางหลายคนติดอกติดใจ จนหลงใหล ต้องกลับไป
สัมผัสในอีกหลายครา 

สอช. 
สบอ.8 (ขอนแก่น) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 20  
มติชน หน้า 9 

+ 

6. สั่งการ'ชุดเสือไฟ' เก็บกู้ซากช้าง 8 ตัว 
เจ้าหน้าที่ยังเดินหน้าภารกิจกู้ซากช้างป่า 11 ตัว

ที่พลัดตกลงมาตายบริเวณน้ าตกเหวนรก อช.เขาใหญ่  
อ.ปากพลี จ.นครนายก หลังจากย่อยซากช้างฝังกลบไป
แล้ว 3 ตัว เหลืออีก 8 ตัวที่ยังติดค้างอยู่ตามน้ าตกชั้น
ต่างๆ ความคืบหน้าเมื่อวันที่  17 ต.ค.นายณัฐพงษ์  
ศิริชนะ ผวจ.นครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่อช.เขาใหญ่ และ

สอป. 
สอช. 
สปฟ. 

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

 

ไทยรัฐหน้า 15  - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงเรือน าน้ าหมักชีวภาพพ ด.6 สูตร
เร่งด่วนเพ่ือใช้บ าบัดน้ าเสียและลดกลิ่น ไปเทและโปรย
เป็นละอองน้ าจากจุดสะพานต้นน้ าของน้ าตกเหวนรก
ขณะเดียวกันได้เก็บตัวอย่างน้ า 4 จุดคือ ด้านบนน้ าตก
เหวนรก จุดวางตาข่ายปลายน้ าตก บริเวณเขื่อนขุนด่าน
ปราการชล และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ า Ny5 หน้าเขื่อน
ขุนด่านปราการชล พบว่าทั้ง 4 จุดคุณภาพน้ าผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ ต่อมาเจ้าหน้าที่จัดก าลังเดินเท้าเข้า
พ้ืนที่คลองต้นไทรไปที่ต้นน้ าด าเนินการติดตั้งกล้อง
ถ่ายภาพอัตโนมัติ 4 ตัวเพ่ือดักถ่ายซากช้างที่เหลือ 8 ตัว
ว่าจะลอยลงมาหรือไม่ส่วนวันที่ 18 ต.ค.นายธัญญา เนติ
ธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งการชุดเสือไฟจาก
เชียงรายอุทัยธานีขอนแก่นและนครราชสีมารวม21นาย
มาปฏิบัติภารกิจเดินป่าขึ้นเขาเพ่ือเก็บกู้ซากช้างที่เหลือทั้ง 
8 ตัว 

ด้านนายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.ส่วนอุทยาน
แห่งชาติ สบอ.1 (ปราจีนบุรี) ในฐานะ ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือ
ช้างป่าตกน้ าตกเหวนรกกล่าวว่า นายเข็มทอง หรือจืด  
โมราษฎร์ กลุ่มเด็กรักป่าสุรินทร์ ที่ปักหลักอดอาหารเมื่อ
วันที่ 11 ต.ค.และเริ่มอดน้ าต่อวันที่ 16 ต.ค. ที่ อช. 
เขาใหญ่ เรียกร้องให้รื้อสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณน้ าตก
เหวนรกเนื่องจากเป็นเส้นทางเดิมของช้างป่าเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ช้างป่าตกเหวตาย ล่าสุดนายเข็มทองได้ยุติการอด
อาหารและอดน้ าแล้ว หลังจากอธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งการ
ให้มีการประชุมร่วมกับเครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าเขาใหญ่
และจากทุกภาคส่วนเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาระยะยาว
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก จะประชุมกันในวันที่ 
30 ต.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ที่ อช.เขาใหญ่ 
7. บทสรุป ฟ้องคนฆ่า'บิลลี่'เส้นตายดีเอสไอ พิสูจน์ 
'ความจริงหนึ่งเดียว' 

คดีการหายตัวไปของ นายพอละจี รักจงเจริญ 
หรือ บิลลี่  ที่ต่อมาพบชิ้นส่วนเศษกะโหลกที่พิสูจน์ถึง
ตัวตนก็เฉกเช่นเดียวกันที่ต้องตามหาคนลงมือฆ่า เพ่ือมา
รับโทษ ปัจจุบันทุกความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องคดีบิลลี่ล้วน
อยู่ ในความรับผิดชอบของ กรมสอบสวนคดี พิ เศษ  

สอช. 
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

เดลินิวส์หน้า 2  
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
(ดีเอสไอ) รวมถึงส านวนการสอบสวนของ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) ฐานกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานควบคุมตัวบิลลี่ในข้อหาลัก
ของป่า (น้ าผึ้งป่า) โดยไม่ส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.
แก่งกระจานด าเนินคดี ซึ่งนับเป็นข้อร้องเรียนแรก ๆ 
ภายหลังเกิดเหตุที่ น.ส.พิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยาบิล
ลี่ พยายามร้องขอความเป็นธรรม ขณะนี้ส านวนดังกล่าว
อยู่ ใ น มื อ ดี เ อ ส ไอ  ที่ อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ขั้ น ต อน ก า ร ห า
พยานหลักฐานกล่าวโทษบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
"ฆาตกรรม" ที่ถือเป็นคดีหลัก เพราะการค้นพบชิ้นส่วนที่
แสดงให้เห็นการเสียชีวิตแบบ "ผิดธรรมชาติ" แนวทาง
ชัดเจนที่ดีเอสไอก าลังเดินหน้าจึงต้องเร่งหาหลักฐานที่
เพียงพอต่อการกล่าวโทษ...ใคร ในข้อหา...ใด  ล าดับ
ต่อไปจึงออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา หรือขอ
ศาลออกหมายจับส าหรับคดีบิลลี่ พบว่าหายตัวไปเมื่อ
วันที่ 17 เม.ย. 2557 ใช้เวลากว่า 4 ปี คณะกรรมการ
คดีพิเศษ (กคพ.) จึงมีมติรับสอบสวนเป็นคดีพิเศษ เมื่อ
วันที่ 28 มิ.ย. 2561 ถัดจากนั้นนาน 1 ปี วันที่ 3 ก.ย. 
2562 ดีเอสไอแถลงหลักฐานชี้บิลลี่เสียชีวิตเข้าข่ายถูก
ฆาตกรรม และในวันที่ 3 ธ.ค. 2562 ดีเอสไอยืนยัน
กรอบ เวลาสรุ ปส านวน ฟ้องคนผิ ด  ผล พิสู จน์ นิ ติ
วิทยาศาสตร์ชิ้นส่วนมนุษย์อีก 8 ชิ้น และบางสิ่งติดตัวบิล
ลี่ที่ยัง "หาย" ไปในวันเกิดเหตุ  รถจักรยานยนต์  กล้อง
ถ่ายรูป หลักฐานเหล่านี้น่าจะท าให้คดีสมบูรณ์มากขึ้น 
8. ภาพข่าว: สนับสนุน 

ดร.ศิตชัย จีระธัญญาสกุล ประธาน กต.ตร.สภ.
เมืองนครนายก พร้อมด้วยคณะผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันน า
เครื่องอุปโภค-บริโภคไปช่วยเหลือทีมค้นหาซากช้างป่า 
โดย จงคล้าย วรพงศธร รองออส. เป็นตัวแทนรับมอบ 
เมื่อวันก่อน 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

เดลินิวส์ หน้า 15 + 

9. อินทนนท์คนแน่นแห่สัมผัสไอหนาวเย็นสุดแค่  5 
องศา 
 นายกริชสยาม คงสตรี หน.อช.ดอยอินทนนท์ 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ในห้วงวันหยุด

สอช. 
สบอ.16 (เชียงใหม่)  

ไทยโพสต์ หน้า 1,2 
สยามรัฐ หน้า 1,8 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ยาวต่อเนื่องแรกของเดือนตุลาคม ตั้งแต่วันที่ 10-14 
ตุลาคม มียอดนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมารวม 21,994 
คน เป็นคนไทยจ านวน 19,047 คน ต่างชาติ 2,947 
คน ซึ่งเป็นเพียงช่วงปลายฝนต้นหนาวมีนักท่องเที่ยวชาว
ไทยเดินทางขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวต่อเนื่องจากหลัก
ร้อยเพ่ิมเป็นหลักพัน และเกือบหมื่นคน คาดว่าหลังจาก
เข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องแบบนี้ จะมี
นักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาจนถึงหลักหมื่นคน มีรายงาน
ว่า ณ จุดชมวิวยอดนิยมกิ่วแม่ปาน อุณหภูมิเฉลี่ย 9-11 
องศาเซลเซียส เช่นเดียวกับยอดดอยอินทนนท์ อยู่ที่ 5-
11 องศาเซลเซียส แต่ที่ท าการอช.ดอยอินทนนท์ อากาศ
เย็นสบายที่ 15-18 องศาเซลเซียส 
10. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม้พะยูง 

ที่ เขตจัดการอช.ทับลานที่  3 คลองน้ ามัน 
ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา นายวิจิ ตร  
กิจวิรัตน์ นายอ าเภอครบุรี พร้อมด้วยนายเสกสรรเที่ยง
พลับหัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติ ทับลานที่ 3 
ร่วมกันสอบปากค าแรงงานต่างด้าวชายชาวกัมพูชา 11 
คน ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมขณะลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าวังวน
ผืนป่าต้นน้ าเขื่อนล าแชะ ต.โคกกระชาย พร้อมของกลาง
เลื่อยโซ่ยนต์ไม้พะยูงแปรรูป 51 แผ่น ปริมาตรรวม 1.32 
ลบ.ม. มูลค่า 1.3 ล้านบาท เบื้องต้นทั้งหมดให้การว่า มี
นายทุนว่าจ้างลักลอบเข้ามาตัดไม้จะขนล าเลียงลงเรือข้าม
เขื่อนล าแชะแต่มาถูกจับกุมเสียก่อน เจ้าหน้าที่จะน าส่ง
พนักงานสอบสวน สภ.ครบุรี เพ่ือด าเนินคดีและขยายผล
ต่อไป 

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.7 (นครราชสีมา) 
 

ไทยรัฐ หน้า 15 
(กรอบบ่าย) 

- 

11. 'จืด เข็มทอง'ยุติอดอาหาร-น้ าอุทยานฯนัดถกแก้
ช้างตกเหว 

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีนายเข็มทอง 
หรือจืด โมราษฎร์ อายุ 53 ปี กลุ่มเด็กรักป่าสุรินทร์ ที่
ปักหลักอดอาหารตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม และเริ่มอด
น้ าต่อเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ เพ่ือเรียกร้องให้รื้อสิ่งปลูกสร้างที่บริเวณน้ าตก
เหวนรก เพราะกีดขวางเส้นทางเดิมของช้างป่า ส่งผลให้
ช้างป่าต้องไปเดินบนหน้าผาและตกเหวตาย 11 ตัว 

สอช. 
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

สบอ.7 (นครราชสีมา) 

มติชน หน้า 3 
(กรอบบ่าย) 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ขณะที่เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์รอบผืนป่าเขาใหญ่เสนอให้
อช.เขาใหญ่ชี้แจงสาเหตุที่ช้างป่าตกเหวนรกให้ชัดเจน 
ต้องปรับปรุงเพนียดกันช้างของเดิมอย่างเร่งด่วน ต้องจัด
ก าลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังบริเวณน้ าตกเหวนรกตลอด 24 
ชั่วโมง ทบทวนต าแหน่งที่ตั้ง จุดบริการนักท่องเที่ยวว่ากีด
ขวางทางเดินช้างป่าหรือไม่นั้น 

          นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.กล่าวถึง
ข้อเรียกร้องดังกล่าวว่า ต้องดูว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็น
อย่างไร จะพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป อะไรที่เป็นประโยชน์
อส.จะด าเนินการให้ ซึ่งทุกข้อเรียกร้องจะต้องมาร่วม
หารือกันก่อน เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ต้องค านึงถึงหลักวิชาการ โดยมอบหมายให้นายจงคล้าย 
วรพงศธร รองออส. เป็นประธานการประชุมร่วมกับ
เครือข่ายอนุรักษ์รอบผืนป่าเขาใหญ่ และจากทุกภาคส่วน 
เพ่ือป้องกันและหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้
ซ้ าอีกในอนาคต 

          ด้ า น น า ย วิ ชั ย  พ ร ลี แ ส ง สุ ว ร ร ณ์  
ผู้อ านวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.1 (ปราจีนบุรี) ใน
ฐานะผู้อ านวยการศูนย์ช่วยเหลือช้างป่าตกน้ าตกเหวนรก 
กล่าวว่า นายเข็มทอง หรือจืด โมราษฎร์ ได้ยุติการอด
อาหารและน้ าแล้ว หลังออส.สั่งการให้มีการประชุมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาช้างตกเหวแล้วในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ที่อช.
เขาใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข่าวจากสื่อออไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที ่๑8 ตุลาคม 2562   

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1.ในหลวง พระราชทานเงินจัดซื้อเครื่องดับไฟ
ป่า รับสั่งเพื่อจะได้แก้ความทุกข์ร้อนของ
ประชาชน 

วันที ่17 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี  เสด็จออก ณ พระที่นั่ ง อัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราช
ว โ ร ก า ส ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และ 
ก ร ม ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย  
เฝ้าฯ รับพระราชทานเงินเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องเป่าลมดับไฟป่า โอกาสนี้ มีพระราชด ารัส
กับผู้เฝ้าฯ ความว่า ขอให้น าปัจจัยไปเพ่ือจัดหา
อุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือขจัดปัญหาต่างๆ ที่มี   
เพ่ือจะได้แก้ความทุกข์ของประชาชนได้ ขอให้
ก าลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ และแก้ปัญหาให้ตรงจุด 
ศึกษาปัญหาไปด้วย และวางแผนที่จะสนใจใน
เรื่องของภัยธรรมชาติ และอ่ืนๆ 

สอช. https://www.mati
chon.co.th/court-
news/news_1716

675  

+ 

๒.ปราจีนบุรี-ให้เครือข่ายอนุรักษ์ 4 จังหวัด
รอบเขาใหญ่จัดเวทีป้องกัน-แก้ไขปัญหาช้าง
ป่าตกเหวนรกตาย 

วันที่ 17 ต.ค62 นายเข็มทอง โมราษฏร์ 
”จืด” หรือ  อายุ 52 ปี ผู้จัดการกลุ่มเด็กรักษ์ป่า
ภาคอิสาน ที่ปักหลักท าการอดอาหารประท้วง 
มาเป็นเวลา7 วัน และเป็นวันที่  2 ที่อดน้ า   
ในวันนี้ตนเองจะขอดื่มน้ าก่อน แต่อาหารจะยัง
อดต่อไปจนถึงวันที่21 ต.ค.62 เพ่ือให้ครบ 
11วัน ตามจ านวนช้าง 11 ตัว ที่ตกเหวตาย 
เ ป็ น ก า ร อุ ทิ ศ ส่ ว น กุ ศ ล ใ ห้ กั บ ช้ า ง   

สบอ.๑ 
(ปราจีบุรี) 

สอช. 
สอป. 

 

https://www.siam
eagle.com/
ปราจีนบุรี-ให้

เครือข่ายอนุรักษ์จัด
เวทีป้องกัน-แก้ไข

ปัญหาช้างป่าตกเหว
นรกตาย/ 

https://today.line.
me/th/pc/article/
อุทยานเตรียมตั้งเวที
แก้ปัญหาสัตว์ป่าหลัง
ช้างป่า+11+ตัว+ตก

+ 
กรณี ดั ง กล่ า ว เ ป็ น
เรื่องที่ดีมีการพูดคุย
ระหว่างผู้ประท้วงกับ
กรมอุทยานฯ และจะ
มีการจัดการประชุม
ขึน้วันที ่30 ต.ค. 62 
ซ่ึงสบอ.๑(ปราจีนบุรี)
ค ว ร ติ ดต ามคว าม
คืบหน้าและรายงาน
ใ ห้ แ ก ผู้ บ ริ ห า ร
ระดับสูงทราบต่อไป 

https://www.matichon.co.th/court-news/news_1716675
https://www.matichon.co.th/court-news/news_1716675
https://www.matichon.co.th/court-news/news_1716675
https://www.matichon.co.th/court-news/news_1716675
https://www.siameagle.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-%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%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
https://www.siameagle.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-%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%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
https://www.siameagle.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-%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%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
https://www.siameagle.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99-%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%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A2/
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
หลังจากเหตุการณ์ช้างป่าตกเหวนรกตาย 11 ตัว 
ขอให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง -ร้านค้า 

หลังจากวันนี้มีบันทึกข้อความสั่ งจาก 
นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อ านวยการส านัก
บริหารพ้ืนที่อนุ รักษ์  (สบอ. 1 ปราจีนบุรี )  
ให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริการจัดเวทีระดม
ความคิดเห็นตามประเด็นข้อเรียกร้องของทาง
เครื อข่ ายกลุ่ มอนุ รั กษ์ รอบผืนป่ า เขาใหญ่   
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

เหวนรก+อช+เขา
ใหญ-่rXVoDw 
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