




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. 'เขื่อนล าพระเพลิง'เร่งระบายน้ า โคราช 
อ่วมทะลักท่วมหลายต าบล 

ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล หน.อช.เขาใหญ่ 
กล่าวว่า เกิดภูเขาทรุดดินถล่มสไลด์ลงมาทับถนน 
พร้อมต้นไม้ตั้งแต่ช่วง กม.28 ด่านประตูทางขึ้น
ศาล เ จ้ า พ่ อ เ ข า ใหญ่  ต . หมู สี  อ . ป ากช่ อ ง  
จ.นครราชสีมา เป็นช่วงๆ บางจุด จนมองไม่เห็น
ถนนเป็นระยะยาว ไม่สามารถผ่านขึ้นลงได้  
จนมาถึงจุดชมวิว ทางอุทยานต้องน ารถตักแบ๊กโฮ
พร้อมเจ้าหน้าที่ เร่งตักดินเกรดดินออกจากถนน 
พร้อมน ารถฉีดน้ ามาฉีดถนนเพ่ือล้างดินโคลนออก
จากถนนระยะยาวกว่า 2 กิโลเมตร แต่ยังมีน้ า
ไหลลงมาจากภูเขาและดินสไลด์ลงมาทับถนน
ตลอดเวลา ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายนที่
ผ่านมา อุทยานฯเขาใหญ่ไม่มีไฟฟูาใช้ จึงปิดด่าน
ทางขึ้น ทั้ง 2 ด้าน คือด่านทางขึ้นศาลเจ้าพ่อเขา
ใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง และด่านทางข้ึนเนินหอม 
จ.ปราจีนบุรี  และงดรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมา
ท่องเที่ยวและพักแรมค้างคืน เนื่องจากเกรงว่า
เดินทางข้ึนมาจะไม่ปลอดภัยจากดินหินถล่มลงมา
ทับถนนอีก 

นายวิ ช วุ ทย์  จิ น โต  ผวจ . สุ ร าษฎร์ ธ านี  
ได้มีวิทยุด่วนที่สุด ในราชการกองอ านวยการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สุราษฎร์ธานี 
ถึ ง เ จ้ า ท่ า ภู มิ ภ า ค  ผู้ บั ง คั บ ก า รต า ร ว จน้ า  
ประมงจังหวัด ผอ.สบอ.4 นายอ าเภอทุกอ าเภอ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ให้เตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่น
ลมแรง แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยที่ราบลุ่ม ที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ าไหล
ผ่านให้ระมัดระวังอุทกภัยจากปริมาณฝนที่เพ่ิม

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

มติชน (กรอบบ่าย) หน้า 1 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  

หน้า 1,9 
ไทยรัฐ หน้า 1 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 1,10,11 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
มากขึ้น และปริมาณน้ าสะสมที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดน้ าท่วมฉับพลันน้ าปุาไหลหลาก ดินถล่ม น้ า
ล้นตลิ่งและคลื่นลมแรง ในวันที่ 16-19 ตุลาคม
นี้  ให้ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคทุกสาขา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการเดินเรืออย่าง
ใกล้ชิด ผู้ โดยสารเรือทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพ 
เรือสปีดโบ๊ต เรือประมง เรือโดยสาร และเรือ
เฟอร์รี่ ควรพิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง 
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ให้อุทยานทุกแห่งหรือ
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ าตก ถ้ า จัดเจ้าหน้าที่เฝูา
ระวั งอย่ างใกล้ชิด  ถ้าสถานการณ์วิกฤตให้
ด าเนินการปิดหรือห้ามเข้าโดยเด็ดขาด 
2. 5 เคล็ดลับ ท่องเที่ยวยุค New Normal 

การเดินทางท่องเที่ยวในยุคโควิด-19 จะท า
อย่างไรที่คนจะมีความมั่นใจและอยากเดินทาง
เที่ยวอีกครั้ง เรามี 5 เทคนิคท่องเที่ยว จาก 
"Booking.com" ที่จะมาแบ่งปันทิปส์ดีๆ ที่จะ
ช่วยให้ทุกคนปลอดภัยระหว่างวันพักผ่อน ภายใต้
ยุคแห่งความปกติใหม่หรอ New Normal นี้ 

1.เลือกจุดหมายปลายทางโดยยึดความ
ปลอดภัยเป็นหลัก 

2.ลาหยุดเพ่ิมหรือเปลี่ยนบรรยากาศวัน
ท างานแบบ "Workation" 

3.เลือกที่พักให้คุ้มค่าสูงสุด 
4.ปลอดภัยไว้ก่อน ปลอดภัยมาก่อนเสมอ 
5.เลือกท ากิจกรรมกลางแจ้งนอกอาคาร 
การรักษาระยะห่างสามารถท าได้ง่ายกว่าบน

พ้ืนที่กลางแจ้งหรือพ้ืนที่นอกอาคาร เนื่องด้วย
สภาพภูมิอากาศเขตร้อนของประเทศไทยที่มีแดด
และลมพัดตลอดทั้งปี ส่งผลให้พ้ืนที่นอกอาคารมี
ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ ากว่าพ้ืนที่ในอาคาร 
โชคดีที่ประเทศไทยมีกิจกรรมเอาท์ดอร์ ให้
นักท่องเที่ยวเลือกท ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ
พักผ่อนริมชายหาด การด าน้ า หรือเพลิดเพลินไป
กับการทางเดินปุาในอุทยานแห่งชาติ รวมถึง

สอช. ฐานเศรษฐกิจ หน้า 18 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
กิจกรรมเอ็กซ์ตรีมอย่างการโหนสลิง การขี่รถ 
ATV และการปีนผา การออกไปท่องเที่ยวอีกครั้ง
เราต้องมีสติและพิจารณาความเหมาะสมตลอด 
ทริปการท่องเที่ยวอยู่ เสมอรวมถึงฝึกฝนและ
ทบทวนมาตรการความปลอดภัยต่างๆ เ พ่ือ
ปูองกันตนเองและผู้คนรอบตัว การท่องเที่ยวทุก
คนปลอดภัยและสนุกกับพักผ่อนอย่างรื่นรมย์
สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ปลายฝนต้นหนาว นทท.แห่ชมทะเลหมอก
ยอดภูเรือ 

อช.ภูเรือ จ.เลย นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นพิชิต 
ยอดภู เ รื อ  ชมดวงอาทิตย์ ขึ้ น  ทะ เลหมอก  
สัมผัสอากาศที่เย็นลงในช่วงปลายฝนต้นหนาว
คึกคัก  ขณะที่ อุณหภูมิอากาศวัด ได้ต่ ากว่ า 
15 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะวันหยุดและ
วันหยุดยาว 

นายส าเร็จ ภูแสนศรี หน.อช.ภูเรือ กล่าวว่า 
เกี่ยวกับบรรยากาศการท่องเที่ยว  อช.ภู เรือ 
เริ่ มคึกคักมากขึ้น  จากการคลายโควิด -19  
โดยการจัดการท่องเที่ยวแบบNEW NOMALL 
ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักท่องเที่ยว 
เกี่ยวกับช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวของฤดู
การท่องเที่ยวเมืองเลย นักท่องเที่ยวได้เดินทาง
ด้วยรถยนต์ส่วนตัวและรถยนต์ที่ทางอุทยานฯ
จัดบริการจ านวนมาก ทั้งพักแรมที่เรือนรับรอง
ของทางอุทยานฯและมาเช่ากางเต้นท์พักแรมชม
บรรยากาศ บ้างก็น าเต้นท์เครื่องนอนมากันเอง 
เ พ่ือ ไหว้พระ  ชมทะเลหมอก สวนไม้ ดอก  
ดวงอาทิตย์ขึ้นสัมผัสน้ าค้างและอากาศที่เริ่มเย็น
ลง จนมีความหนาวมาแล้ว 2 วัน อุณหภูมิอากาศ
วัดได้ต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะ
วันหยุดและวันหยุดยาว 

ในฤดูหนาว อ.ภูเรือ นอกจากอุทยานแห่งชาติ
ภูเรือก็ยังสามารถเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
ได้อีกจ านวนมากในพ้ืนที่โดยเฉพาะสวนไม้ดอก 
ไม้ประดับเมืองหนาว น้ าตก ส าหรับ อช.ภูเรือ
ได้รับความนิยมสูงเนื่องมากสามารถขึ้นพิชิตได้ถึง
ยอดภูด้วยรถยนต์ อีกทั้งยังมีลักษณะภูมิประเทศ
เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนประกอบด้วย เขาหิน
ทรายเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นเป็นหินแกรนิต

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

https://www.nationtv.tv
/main/content/378801
381/?qj= 

+ 

https://www.nationtv.tv/main/content/378801381/?qj
https://www.nationtv.tv/main/content/378801381/?qj
https://www.nationtv.tv/main/content/378801381/?qj


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สลับกันไป ลักษณะเช่นนี้จึงท าให้มีที่ราบสูงสลับ
กับ ยอดเขาสู งทั่ ว ไป มียอดเขาสู งที่ สุ ดคือ  
ยอด ภู เ รื อ  มี ค ว าม สู ง ถึ ง 1,365เ มต ร จ า ก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง ยังมียอดเขาที่ส าคัญ คือ 
ยอด เข าภู สั น  มี ค ว ามสู ง 1,035เ มตร จ าก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง และยอดภู มีความสูง
1,000เมตรจากระดั บน้ า ทะ เลปานกลา ง 
ลักษณะเช่นนี้ เองจึงเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่
ส าคัญก่อให้เกิดล าธารหลายสาย เช่น ห้วยน้ า
ด่าน ห้วยบง ห้วยเถียงนา ห้วยทรายขาว ห้วยติ้ว 
และห้วยไผ่ ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของน้ าตกห้วยไผ่ที่
สวยงามแห่งหนึ่งลักษณะภูมิอากาศ ที่มีอากาศ
เย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะ
หนาวเย็นมาก จนกระทั่งน้ าค้างบนยอดหญ้าจะ
แข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ าแข็งอีกด้วย 
2. กรมอุทยานฯ เตรียมผลักดัน ถ้ าหลวง - 
ขุนน้ านางนอน เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน 

วันที่  15 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 น.  
นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์ พืช ,คณะกรรมการ 
มรดกอาเซียน พร้อมผู้ บริหารกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช ได้ชม VTR ความ
ยาว 10 นาที ซึ่งเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมา
ของอุทยานแห่งชาติถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ณ 
ห้องประชุมส านักงาน ต่อจากนั้นคณะฯ ได้นั่ง
รถรางไปที่ท าการฯ ขุนน้ านางนอน เพ่ือชมห้อง
นิทรรศการ, สระขุนน้ ามรกต, ชมเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ “ปุาพรุ ปูดอกข้อแดง ขุนน้ า
มรกต” ที่จัดท าด้วยไม้ไผ่ธรรมชาติ , ชมการแสดง
จากชมรมฮักฮีตสวยฮอยล้านนา และในเวลา 
ต่อมาได้มีพิธี เปิดนิทรรศการถ้ าหลวงจ าลอง  
โดยนายชิดชนก สุขมงคล ผู้อ านวยการส านัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นผู้กล่าวรายงาน 
และมีนายจงคล้ าย รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เป็นประธานและ

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

https://www.komchadlu
ek.net/news/local/446
266?qt= 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
กล่าวเปิดพิธีส าหรับนิทรรศการถ้ าหลวงจ าลอง 

พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีเปิดการประชุมหารือการ
น าเสนออุทยานแห่งชาติถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน
เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน สืบเนื่องจาก
อุทยานแห่งมรดกอาเซียนเป็นผลมาจากการลง
น า ม ข อ ง รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ร่วมลง
นามรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยเรื่องมรดก
อุทยานและการอนุรักษ์ (ASEAN Declaration 
on Heritage Parks) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2546 (ค.ศ. 2003) ซึ่งมาจากการเสนอชื่อโดย
รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ และได้รับการประเมิน
จากประเทศสมาชิกอาเซียน 

โดยต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และด้วย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เห็นชอบการน าเสนอพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติถ้ า
หลวง-ขุนน้ านางนอน จังหวัดเชียงราย ให้เป็น
พ้ืนที่ อุทยานมรดกแห่ งอา เซี ยน  โดยคณะ
ผู้ เ ชี่ ยวชาญจากศู นย์อา เซี ยนว่ าด้ วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for 
Biodiversity : ACB) ได้ก าหนดให้มีการประเมิน
ความเหมาะสมพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติถ้ าหลวง-ขุน
น้ านางนอน เพ่ือประกาศเป็นอุทยานมรดกแห่ง
อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอาทิตยท์ี่ 18 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. 'อบต.หาดส าราญ' สานประเพณีลากพระ 
ทางน้ า 

น า ย จ ริ น ท ร์  ณ  พั ท ลุ ง  น า ย ก  อ บ ต . 
หาดส าราญ กล่าวว่า ประเพณีลากพระทางน้ า
ข้ามทะเล งานบุญประเพณีวิถี ไทย สืบทอด
มาร่วมร้อยปี จัดขึ้นในวันแรม 8 ค่ าของเดือน  
11 ของทุกปี หลังเทศกาลออกพรรษา ซึ่งเกี่ยว
โยงกับวิถีชาวประมง เพราะในวันแรม 8 ค่ านั้น 
ว่างเว้นจากการออกหาปลา จึงได้มีประเพณีลาก
พระทางน้ าข้ามทะเล เริ่มต้นจากท่าเรือปากปรน 
หมู่ 1 ต.หาดส าราญ อ.หาดส าราญ ไปจนถึง
ปากอ่าว ในปีนี้ ไม่สามารถลากเรือพระไปยัง 
อช.แหลมจูโหย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง ได้ เพราะ
กระแสคลื่นลมแรงจึงลากเรือพระไปแค่ปากอ่าว
แหลมลูกไม้ หลังจากนั้นเรือเร็วจะไปรับเรือ
เคราะห์จากเรือพระไปลอยกลางปากอ่าวเพ่ือเป็น
การขอขมาต่อพระแม่คงคา และขอบคุณพระแม่
คงคาที่ ให้ อาชีพจุน เจื อครอบครัว  ใช้ เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมงในการเคลื่อนขบวน นอก จาก
นี้ยังมีการประกอบพิธีลอยพระเคราะห์กลางทะเล  
โดยชาวบ้านจะ ตัดเล็บ ตัดผม ใส่ไว้ในเรือจ าลอง 
และมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดให้ศีลให้พรก่อน
วันลาก 1 วัน 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

+ 

2. Column NEWS BITES : HERITAGE 
STATUS FOR PARK 

The Department of National Parks, 
Wildlife and Plant Conservation (DNP) is 
looking to push Tham Luang-Khun Nam 
Nang Non National Park in the province 
to be listed as an Asean Heritage Park 
(AHP), says DNP deputy director-general 
Chongklai Voraphongston. 

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

Bangkok Post หน้า 2 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
Mr Chongklai was speaking after the 

opening of a meeting to discuss the 
move. Tham Luang Khun Nam Nang Non 
National park in Chiang Rai - where 12 
young footballers and their coach were 
dramatically rescued after being trapped 
for over two weeks following a flash 
flood in 2018 - is home to many rare 
animals and plant species which call 
deciduous forests their home. 

The cabinet approved the move to 
seek the listing on June 30. Experts from 
the Asean Centre for Biodiversity (ACB) 
are exploring the possibility of the park 
being designated as AHP 
3. ภาพข่าว: ข่าวข้นคนเข้ม : โลกสีเขียว 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ประธานพิธีลง
นามความร่วมมือปกปูองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสู่การฟ้ืนฟูปุา ระหว่างกรมปุาไม้  
กรมอุทยานแห่งชาติฯ องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก และเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

สอป. 
สฟอ. 

 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 4 

+ 

4. แจ้งเตือนชาวพิมายหนีน้ าท่วม 'เขื่อนล า
พระเพลิง' เกินความจุ 

เมื่อเวลา 13.30 น. เกิดน้ าปุาเขาใหญ่ 
ในพ้ืนที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ไหลบ่าลงมา
ท่ ว ม ถ น น เ ข้ า ห มู่ บ้ า น วั ง ป ร ะ ดู่  ห มู่  1 3  
เข้าวัดธารอุทุมพร หมู่บ้านคลองเดื่อ หมู่ 6 น้ าสูง
กว่า 40 เซนติเมตร และน้ ายังไหลท่วมหมู่บ้าน
ใหม่ และจุดอ่ืนๆ กว่า 3 จุด 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 5 

- 

5. รายงาน : ททท.เปิดตามรอย13หมูป่า 
สัมผัสวิถีอีสานลานนา ชูท่องเที่ยวหลากสไตล์
รับไฮซีซั่น 

เริ่มทริปจากส านักงานการท่องเที่ยวแห่ง

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

มติชน (กรอบบ่าย) หน้า 17 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ประเทศไทย (ททท. )  ส านั กงานเชี ยงราย  
ออกเดินทางไป อ.แม่สาย แวะจิบกาแฟที่  
"ทุ่งเคียงดอย" บ้านนางแลใน อ.เมือง จ.เชียงราย 
อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร  
ซึ่งเป็นร้านกาแฟตั้งอยู่กลางทุ่งนา หรือถ่ายกับ
สะพานไม้ไปในอีกหลายจุด โดยมีสันเขาล้อมรอบ 
ก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปยัง "วนอุทยานถ้ าหลวง - 
ขุนน้ านางนอน" ต.โปุงผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
เพ่ือดูเรื่องเล่าและบันทึกประวัติศาสตร์โลกของ
การช่วยเหลือเยาวชน 13 ชีวิต ทีมหมูปุาอคาเดมี 
ที่ติดอยู่ภายในถ้ าหลวงนานถึง 9 วัน โดยมีรถราง
บริการรับ -ส่ ง  นอกจากจะชมถ้ าหลวงแล้ว  
ยังสามารถชมภาพเดอะฮีโร่และอนุสาวรีย์  
น.ต.สมาน กุนัน หรือ จ่าแซม ฮีโร่ผู้เสียสละชีวิต
ในครั้งนั้น ปัจจุบันทางอุทยานฯ มีการก่อสร้างถ้ า
หลว งจ า ลอง  ซึ่ ง จะทดลอง เปิ ด ให้ ในช่ ว ง
กลางเดือนตุลาคม และเปิดให้ชมเต็มรูปแบบ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 
6. เกือบทุกภาค อากาศจะเย็นลง 

ฝนที่ตกหนักในพ้ืนที่ อช.เขาใหญ่ ท าให้ดินอุ้ม
น้ าไม่ไหวเกิดสไลด์ตัวลงมา และมีต้นไม้ใหญ่ล้ม
ขวางเส้นทางช่วงหลัก กม.ที่ 27 -29 ต.หมูสี  
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อุทยานฯสั่งปิดด่าน
ทางขึ้นด้าน อ.ปากช่อง โดยไม่มีก าหนดเปิดให้
นักท่องเที่ยวไปขึ้นทางด่าน ต. เนินหอม อ.เมือง
ปราจีนบุรี เท่านั้น รวมถึงคอยตรวจสอบปริมาณ
น้ าฝนในพ้ืนที่ตลอด 24 ชม. หากพบปริมาณ
น้ าฝนจุดใดเกินกว่า 100 มม.ให้ เจ้าหน้าที่
ประสานไปจังหวัดต่างๆ ที่มีพ้ืนที่ติดกับอุทยานฯ
รับทราบ เพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ าปุา
ไหลหลาก 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ หน้า 1 - 

7. คอลัมน์ สุดขอบฟ้าท้าเที่ยวไทย : เปิดแล้ว
หมู่เกาะสิมิลัน 

หมู่เกาะสิมิลัน เกาะสวรรค์ของคนรักทะเล
เปิดให้ท่องเที่ยวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมที่

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ หน้า 7 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ผ่านมา หลังปิดไปตั้งแต่วิกฤติโควิด-19 เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และปิดช่วงฤดูมรสุมประจ าปี 
ซึ่งปีนี้หมู่เกาะสิมิลัน ถือว่าปิดพักฟ้ืนยาวนานกว่า
ทุก ๆ ปีที่ผ่านมา 

อช.หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา ตั้งอยู่ในทะเล 
อันดามัน ต.ล าแก่น อ.ท้ายเหมือง จ. พังงา 
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 9 เกาะ  
เรียงรายกันในแนวเหนือใต้ ขนานกับชายฝั่งทะเล
ทางด้านตะวันตกของประเทศไทย เกาะที่ใหญ่
ที่สุดคือ เกาะสิมิลัน หรือเกาะแปด ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของหินเรือใบอันเป็นสัญลักษณ์ของหมู่ เกาะ 
สิมิลัน เหตุผลส าคัญที่ท าให้ อช.หมู่เกาะสิมิลัน  
มีลักษณะเด่นที่แตกต่างไปจากอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลอ่ืน ๆ ในประเทศไทยก็คือ ลักษณะที่ตั้ง
อยู่ในเขตมหาสมุทรมากกว่าเกาะอ่ืน ๆ ที่มักจะ
ตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่ง ซึ่งจะได้รับอิทธิพลจาก
แนวตะกอนปากแม่น้ าค่อนข้างสู งในขณะที่ 
หมู่เกาะสิมิลัน รวมทั้งเกาะบอนและเกาะตาชัย
กลับได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ าในมหาสมุทร
อินเดียมากกว่าจึงท าให้น้ าทะเลใส 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตยท์ี่ 18 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. โผล่ให้เห็นแล้ว! “พิศวงตานกฮูก” พรรณไม้
คล้ายนกฮูก ที่อุ้มผาง 

เพจเฟซบุ๊ ค  ขสป. อุ้มผาง ได้ โพสต์ภาพ 
พรรณไม้ชนิดใหม่ ชื่อว่า “พิศวงตานกฮูก หรืออีก
ชื่อคือ "พิศวงไทยทอง" ซึ่งให้เกียรติแก่ รศ.ดร. 
อบฉันท์  ไทยทอง และ ดร.กนกอร ศรีม่วง  
ผู้ค้นพบเมื่อปีที่ผ่านมา บนดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง 
จ.ตาก โดยระบุว่า 

มหัศจรรย์อุ้มผาง มหัศจรรย์พิศวงตานกฮูก 
พื ช พั น ธุ์ ใ ห ม่ ข อ ง โ ล ก บ น ด อ ย หั ว ห ม ด  
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษา
ธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของ ขสป.อุ้มผาง นอกจาก
ความยิ่งใหญ่ของน้ าตกทีลอซูแล้ว อุ้มผาง ยังมี
ความยิ่งใหญ่อีกมากมาย เช่น สายน้ า พันธุ์ไม้ 
สัตว์ปุา มหาชน และมรดกโลกทางธรรมชาติทุ่ง
ใหญ่นเรศวร 

จาก เพจ เฟซบุ๊ ค  สมาคมพฤกษศาสตร์ 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์  อธิบายถึงพรรณไม้  
พิศวงตานกฮูก ว่ามีรูปร่างหน้าตาละม้ายคล้าย 
นกฮูก  จั ดอยู่ ใ นกลุ่ ม  " พืชล้ มลุ กอาศั ย รา "  
ดอกบานช่วงปลายฤดูฝน มักขึ้นอยู่บนภูเขา
หินปูน มีขนาดเล็กมาก ต้องคอยสังเกตให้ดีจะอยู่
ใต้ใบไม้ต่างๆ เล็กเทียบเท่ากันได้กับเม็ดถั่วเขียว
เท่านั้น ปัจจุบันคงมีรายงานการพบเฉพาะที่  
อ.อุ้มผาง แห่งเดียวเท่านั้น  

สวจ. 
สอป. 

สบอ.14 
(ตาก) 

https://news1live.com/
detail/963000010603

1 

+ 

2. ตื่นตา! ฝูงกระทิงป่านับร้อยโผล่กินหญ้า ใน
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

หน.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
น าคลิปฝูงกระทิง ออกมากินหญ้ามีจ านวนถึง 
211  ตั ว  ซึ่ ง เ ป็ น ข้ อบ่ ง ชี้ ไ ด้ ว่ า  เ ป็ น พ้ื นที่ 
ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดภัยที่สุด  
สัตว์ปุาขนาดใหญ่ ทั้งช้างและกระทิง จึงออกมา

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

https://ch3thailandnew
s.bectero.com/news/21

3335 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เดินกินหญ้าได้อย่างมีความสุข  

ทั้งนี้ อช.กุยบุรี ในขณะนี้ได้ปิดการท่องเที่ยว
เป็นการชั่วคราว เนื่องจากหย่อมความกดอากาศ
ต่ าก าลั งแรงปกคลุมบริ เวณภาคใต้ตอนบน  
อาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าปุาไหลหลาก
ในพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1.คอลัมน์ สานพลังเพื่อโลกสีเขียว: "บ้านบัว" 
พลิกใจฟื้นฟูธรรมชาติ ผุดต้นแบบการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

บ้านบัว หรือ บ้านดอกบัว มีอาณาเขตติด
กับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
รอยต่อ 3 จังหวัด คือ เชียงราย ล าปาง และ
พะเยา เป็นชุมชนใกล้กว๊านพะเยา ทะเลสาบที่
ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และติด พ้ืนที่ปุ าของ
จังหวัดพะเยาในเขตต าบลบ้านตุ่นและต าบล
ใกล้เคียงบัว ในปี 2555 บ้านบัว เป็นที่รู้จักของ
แวดวงนักอนุรักษ์ เมื่อได้รับพระราชทานรางวัล
ชนะเลิศ ในฐานะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบระดับประเทศ 

คนบ้านบัวเองก็ยังมีอาชีพรับจ้างตัดไม้ 
สภาพปุาเสื่อมโทรมและยังมีไฟปุาปีละหลายครั้ง 
ล าห้วยแห้งแล้ง ขาดน้ า คุณภาพชีวิตของคนใน
ยุคนั้นถือว่ามีปัญหาเป็นอย่างมาก ต่อมาในปี 
2533 มีการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอย
หลวง ผู้น าหมู่บ้านจึงจัดประชุมเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและหาทางแก้ปัญหาชุมชนขาดแคลน
รายได้ จึงน ามาสู่การสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูก
ยาสูบและปลูกผัก 

สอช. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

ไทยโพสต์ หน้า 12 + 

2.คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ต้นเทียนพันธุ์ใหม่ 
วันที่ 18 ต.ค.63 นายสมเกียรติ อยู่รอด 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ต.ต้าผามอก  
อ.ลอง จ.แพร่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้นายสมราน 
สุดดี นักพฤกษศาสตร์ กรมอุทยานฯ น าคณะมา
ส ารวจพืชพันธุ์ใหม่ประเภทไม้ล้มลุกปรากฏว่าพบ
ต้นไม้ตระกูลเทียน มีสีแปลกตา ไม่เคยพบจาก
แหล่งอ่ืนๆ ลักษณะต้นสูง 30-40 ซม. ล าต้น
อ่อนเหมือนเทียน ใบทรงรี ขอบใบค่อนข้างขนาน
และเป็นหยัก ดอกทรงกรวย บานเต็มที่มีสีม่วง

สอช. 
สวจ. 

สบอ.13 
(แพร่) 

ไทยรัฐ หน้า 11 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
เข้ม ด้านในสีขาวเหลือง นับเป็นการพบพืชพันธุ์
ใหม่ของโลกและพบที่ข้างบันไดทางขึ้นเหนือถ้ า
แอร์ ความสูง 346 เมตร จากระดับทะเลปาน
กลาง เบื้องต้นยังไม่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ แต่ตั้ง
ชื่อตามสถานที่พบว่า"ต้นเทียนผากลอง" 
3.ปักธงชัยอ่างแตกนายกฯสั่งช่วยด่วน 

จังหวัดนครราชสีมายังได้ประกาศแจ้ง
เตือนการระบายน้ าจากเขื่อนล าพระเพลิง อ.ปักธงชัย 
และประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ อ.ปากช่อง โดยให้เตรียมความ
พร้อม  และหากเกิดสถานการณ์ ให้ อพยพ
ประชาชนไปยังจุดอพยพท่ีได้จัดเตรียมไว้ทันที 

มีรายงานว่ า  ฝนตกต่อเนื่ อง ใน พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมทั้งในพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้ว ปราจีนบุรี ท าให้ปริมาณน้ าในแควหนุ
มานที่รองรับน้ าจากไสยน้อยไสยใหญ่ ที่มาจาก 
อ.นาดี สมทบกับน้ าที่ไหลมาจาก จ.สระแก้ว  
ในแควพระปรง แควพระสทึง ที่บริเวณชุมชน
ตลาดเก่า เทศบาลต าบลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
ท าให้น้ าในแควหนุมานได้เอ่อล้นตลิ่ง ท่วมถนน
และเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ชาวบ้านในพ้ืนที่ต้อง
เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง 

และนายพีรวัฒิ  สิ โรตม์พิพัฒ หัวหน้า
อุทย านแห่ ง ช าติ เ อ ร า วัณ  ต . ท่ า ก ระดาน  
อ.ศรีสวัสดิ์  เผยว่า อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
ประกาศปิดห้ ามนักท่องเที่ ยวลงเล่นน้ าตก
เอราวัณเป็นการชั่วคราว เนื่องจากขณะนี้น้ าปุา
ได้ไหลหลากมาจากปุาต้นน้ าทะลักเข้าน้ าตกทั้ง 
7 ชั้น ซึ่งกระแสน้ าไหลรุนแรงมาก ท าให้สภาพ
น้ าที่เคยสวยและใสกลายเป็นสีขุ่น 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
สบอ.3 

(บ้านโปุง) 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

ไทยโพสต์ หน้า 1,2 
ไทยรัฐ หน้า 1,8,11 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
4.'โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์' โมเดลต้นแบบ
แหล่งอาหารเตรียมพาช้างคืนสู่ป่า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ
ราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างคนและ
ช้างปุาให้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับ "โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์"ไว้ใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับ
เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ กับทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูา
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา
ริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธาน
คณะกรรมการฯ 

"โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์" อันเป็น
โครงการปุารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก 
ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
สระแก้ว คือการฟ้ืนฟูแหล่งอาหาร แหล่งน้ า  
ให้เพียงพอในพ้ืนที่ที่เหมาะสม เพ่ือน าช้างกลับ
เข้าสู่ปุารอยต่อ 5 จังหวัด อาทิ ขสป.เขาอ่างฤาไน 
ขสป.เขาสอยดาว อช.เขาสิบห้าชั้น อช.เขาคิฌชกูฏ 
และอช.เขาชะเมา-เขาวง โดยใช้ความร่วมแรงร่วมใจ
กันของทุกฝุายในการน าช้างกลับเข้าสู่ปุา ไม่ว่า
จะเป็นชุมชน จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้ามาช่วยกันฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งอาหารของ
ช้างให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

สอช. 
สอป. 

สบอ.2 
(ศรีราชา) 

เดลินิวส์ หน้า 17 + 

5.รายงาน:ททท.เปิดตามรอย 13 หมูป่า สัมผัสวิถี
อีสานลานนา ชูท่องเที่ยวหลากสไตล์รับไฮซีซ่ัน 

ผู้เขียนกล่าวถึงทริปจากส านักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงาน
เชียงราย ออกเดินทางไป อ.แม่สาย แวะจิบกาแฟ
ที่ " ทุ่ ง เ คี ย งดอย "  บ้ านนา งแล ใน  อ . เ มื อ ง  
จ.เชียงราย อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 
กิโลเมตร ซึ่งเป็นร้านกาแฟตั้งอยู่กลางทุ่งนา หรือ
ถ่ายกับสะพานไม้ไปในอีกหลายจุด โดยมีสันเขา
ล้อมรอบ ก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปยัง "วนอุทยานถ้ า

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

มติชน หน้า 17 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
หลวง-ขุนน้ านางนอน" ต.โปุงผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
เพ่ือดูเรื่องเล่าและบันทึกประวัติศาสตร์โลกของการ
ช่วยเหลือเยาวชน 13 ชีวิต ทีมหมูปุาอคาเดมี  
ที่ติดอยู่ภายในถ้ าหลวงนานถึง 9 วัน โดยมีรถราง
บริการรับ -ส่ง  นอกจากจะชมถ้ าหลวงแล้ว  
ยังสามารถชมภาพเดอะฮีโร่และอนุสาวรีย์  
น.ต.สมาน กุนัน หรือ จ่าแซม ฮีโร่ผู้เสียสละชีวิต
ในครั้งนั้น ปัจจุบันทางอุทยานฯ มีการก่อสร้างถ้ า
หลวงจ าลอง ซึ่งจะทดลองเปิดให้ในช่วงกลางเดือน
ตุลาคม และเปิดให้ชมเต็มรูปแบบในช่วงเดือน
พฤศจิกายนเป็นต้นไป 
6.คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ช่วยพะยูนเกยตื้น 

วันที่ 18 ต.ค.63 นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ 
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ปุาหมู่เกาะลิบง อ.กันตัง 
จ.ตรัง สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) เผยว่า ได้รับ
แจ้งจากนายอับดุลรอหีม ขุนรักษา ก านันต าบล
เกาะลิบง ว่านายเลิศ ยอดศรี ชาวประมงพ้ืนบ้าน 
พบพะยูนเกยตื้นที่หาดแหลมโต๊ะชัย หมู่  1  
ต.เกาะลิบง เป็นพะยูนเพศเมียน้ าหนัก 220 กก. 
ความยาว 1.8 ม. แต่เนื่องจากพะยูนตัวโตไม่
สามารถพาลงทะเลได้  นายเลิศ ได้ขอความ
ช่วยเหลือจากชาวบ้านเกาะลิบงมาช่วยชีวิต
พะยูนกลับลงทะเลโดยปลอดภัย ทั้งนี้ บริเวณ
แหลมโต๊ะชัยมีหญ้าทะเลใบมะกรูดและหญ้า
มะขามเป็นอาหารที่พะยูนชอบและเข้ามาหากิน
เป็นประจ าสาเหตุที่เกยตื้นน่าจะกินอาหารเพลิน
จนถึงช่วงน้ าลง 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  + 

 
 
 
 

 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.มอบรางวัลผู้พบพะยูนเกยตื้น 

เพจ เฟซบุ๊ก "ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช" ได้โพสต์ข้อความ
มอบใบประกาศตอบแทนคุณงามความดีพร้อม
มอบรางวัลให้กับนายเลิศ ยอดศรี ผู้พบและแจ้ง
พะยูนเกยตื้นบริเวณหาดแหลมโต๊ะชัย โดยรายละเอียด
ของเพจ  "ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช" ระบุว่า ชาวบ้านลิบงช่วย
พะยูนเกยตื้น หลังพบนอนเกยตื้นคล้ายมีน้ าตา
บริเวณหาดแหลมโต๊ะชัย คาดกินหญ้าเพลินจนน้ า
ทะเลลด ด้านเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบงมอบรางวัล
แก่ชาวบ้านที่ช่วยพะยูนจนปลอดภัย 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.msn.com/t
h-

th/news/national/%E0
%B8%A1%E0%B8%AD
%E0%B8%9A%E0%B8
%A3%E0%B8%B2%E0
%B8%87%E0%B8%A7
%E0%B8%B1%E0%B8
%A5%E0%B8%9C%E0
%B8%B9%E0%B9%89
%E0%B8%9E%E0%B8
%9A%E0%B8%9E%E0
%B8%B0%E0%B8%A2
%E0%B8%B9%E0%B8
%99%E0%B9%80%E0
%B8%81%E0%B8%A2
%E0%B8%95%E0%B8
%B7%E0%B9%89%E0
%B8%99/ar-BB1a9Nec 

+ 

2.นทท.แห่ชมสวนดอกไม้ จ.เชียงใหม่ พร้อม
รับลมหนาวบนยอดดอยอินทนนท์ 

อากาศที่เริ่มเย็นลง และลมหนาวที่พัด
มาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้การท่องเที่ยวใน
วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความ
คึกคัก นักท่องเที่ยวพากันเดินทางไปสัมผัสความ
สวยงามตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหลายแห่ง 
โดยเฉพาะสวนดอกไม้ของชาวบ้านในต าบล
เหมื อ ง แก้ ว  อ า เ ภ อแม่ ริ ม  ที่ เ ปิ ด ต้ อน รั บ
นักท่องเที่ยวนับ 10 แห่ง 

นอกจากสวนดอกไม้แล้ว มีนักท่องเที่ยว
กว่า 5,000 คน พากันเดินทางขึ้นไปชมทะเล
หมอกยามเช้า ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

https://www.bugaboo.tv
/watch/522767 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในช่วงเช้า
ยอดดอยถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก ท่ามกลาง
อากาศที่เย็นสบาย อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ที่บริเวณ
จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน 11 องศาเซลเซียส ขณะที่ 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะ
อากาศว่าอุณหภูมิจะเริ่มลดลงและเข้าสู่ฤดูหนาว
ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ 

 
 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. โคราชยังวิกฤตหนีวุ่นท่วมตอนดึก ทร.จัดเรือ
ดันน้ าเพชรบุรีลงทะเล 

กฟภ.จ่ายไฟชาวบ้านปากช่อง 
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงพ้ืนที่ 

เร่งซ่อมแซมแก้ไขระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับ
ความเสียหายและย้ายจุดติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 
ให้สูงพ้นระดับน้ า จากกรณีฝนตกหนักสะสม 
จนท า ให้ เ กิ ดดิ นส ไลด์ปิ ดถนน เส้ นทางขึ้ น  
อช.เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และมี
ต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้า สายไฟฟ้าขาด ในขณะที่ตัว
อ าเภอปากช่องหลายพ้ืนที่มีน้ าท่วมสูง ใกล้ระดับ
มิ เตอร์ ไฟฟ้า ส่วนบางพ้ืนที่น้ าท่วมเข้าบ้าน
ประชาชนในตัวเมืองปากช่อง PEA จ าเป็นต้อง
ปลดระบบไฟฟ้าในจุดนั้นๆ ออกเป็นการชั่วคราว 
เ พ่ือความปลอดภัยด้านกระแสไฟฟ้า โดยมี
ประชาชนได้รับผลกระทบ จ านวน 2,484 ราย 
นั้น  ล่าสุด ปริมาณน้ าในตัวเมืองปากช่องได้ลดลง 
PEA จึงได้ตรวจสอบความปลอดภัยและท าการ
คืนระบบไฟฟ้าให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว 
จ านวน 2,441 ราย คงเหลือที่ยังไม่สามารถจ่าย
ไฟฟ้าคืนได้ จ านวน 43 ราย เนื่องจากยังคงมีน้ า
ท่วมสูง 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

สยามกีฬา หน้า 13 

- 

2. โซนร้อนมาอีกลูก-เตือนถล่มไทย 14 ตค. 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านบ้านหนองจอก 

ต .ตู ม  อ .ปั กธ งชั ย  ต้ อ ง เร่ งน า รถยนต์ และ 
รถจักรยานยนต์ ออกมาจากบ้านเรือนเพ่ือน าไป 
จอดไว้ริมถนนสายปักธงชัย-เขื่อนล าพระเพลิง 
ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ ในหมู่บ้านจุดลุ่มต่ าต่าง  
พากันขนของหนีน้ ากันอย่างคึกคัก ภายหลังที่เกิด
มีภาวะน้ าหลากเข้าท่วมพ้ืนที่ของหมู่บ้าน และมี
แนวโน้มที่จะปิดเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน 
เนื่องจากทางเขื่อนล าพระเพลิงซึ่งอยู่ด้านบน  

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) หน้า 1 - 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ยังต้องเร่งพร่องน้ าออกจากเขื่อนเพ่ือเตรียมรับมือ
กับสถานการณ์น้ าหลากจากเขต อช.เขาใหญ่ 
ลงสู่ เขื่อน โดยล่าสุดปริมาณน้ าภายในเขื่อน 
พุ่งสูงขึ้นกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ทางกรม
อุตุนิยมวิทยา ยังพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกจาก
อิทธิพลของร่องมรสุมที่ จะพัดผ่ าน พ้ืนที่ อีก 
ในช่วงนี้ 
3. ก.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนามบันทึกความ
ร่วมมือซีพีเอฟ ฟื้นฟูป่าไม้ 

กระทรวง ทส. โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  
หรือ อบก. และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จ ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมลงนามบันทึก
ความร่วมมือการปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change) สู่การฟ้ืนฟูป่า 
เป็นการด าเนินโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า 
ทั้งป่าบกและป่าชายเลนต่อเนื่องจากระยะที่ 1 
เข้าสู่ระยะที่ 2 ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ  
ลุ่ มน้ า ป่ า สั ก  เ ข าพระย า เดิ น ธ ง  จ . ลพบุ รี  
ระหว่างปี พ.ศ.2564-2568 พ้ืนที่ 7,000 ไร่  
และ โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน 
พ้ืนที่อ่าวไทย ตัว ก ในพ้ืนที่ ขสป.พันท้ายนรสิงห์ 
จ.สมุทรสาคร ระหว่างปี พ.ศ.2562- 2566 
พ้ืนที่ 14,000 ไร่ รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
สถานประกอบการซี พี เอฟอีก 5 ,000 ไร่  
เป็นการลงนามระหว่าง นายอดิศร นุชด ารงค์ 
อธิบดีกรมป่าไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี
กรม อุทยานแห่ งชาติ  สั ตว์ ป่ าและพันธุ์ พื ช  
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อ านวยการองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) 
หรืออบก. และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ 
ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ 

นายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.ทส. กล่าวแสดง

สอป. 
สฟอ. 
สบอ.1 

สาขาสระบุรี 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

ไทยโพสต์ หน้า 7 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการและร่วมปกป้องการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ  ( Climate 
Change) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนว่า 
นอกจากมาตรการที่ด าเนินการโดยภาครัฐแล้ว 
ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและ
ประชาชน ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหา คือ ช่วยกัน
ปลูกต้นไม้ทั้งป่าบกและป่าชายเลน เพ่ือคืนความ
สมบูรณ์ ความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมและโลก 
เห็นได้จากสถานการณ์โควิด 19 เป็นเหมือน
สัญญาณที่ธรรมชาติก าลังเคาะประตูบ้านเราว่าถึง
เวลาแล้วที่มนุษย์จะต้องคืนความสมดุลให้กับ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าชายเลนที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ เป็นที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นที่พักพิงของสัตว์
ในช่วงที่วางไข่ 
4. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก : ตั้งอนุ กก.สอบ 
เก้งเผือก 

นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ ตรวจราชการ
กร ะทร ว งทรั พย าก รฯ  ใ น ฐ านะประธ าน
คณะกรรมการตรวจสอบข้อ เท็ จจริ งกรณี 
เก้งเผือกและสวนสัตว์สงขลา กล่าวหลังประชุม
คณะกรรมการฯ นัดแรกว่าที่ประชุมมีมติตั้ ง
อนุกรรมการ ขึ้นมา 2 ชุด เ พ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดกรณีท่ีเกิดข้ึน ชุดแรกคืออนุกรรมการ 
ตรวจสอบกรณีเก้งเผือก 2 ตัวหายไปจากสวน
สัตว์สงขลา โดยมี พล.ต.ต.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ  
รองผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง เป็น
ประธานอนุกรรมการฯ ชุดที่สอง คืออนุกรรมการ
ส อ บ ส ว น ปั ญ ห า ภ า ย ใ น ส ว น สั ต ว์ ส ง ข ล า  
มีนายสมปอง ทองสีเข้ม ผอ.สอป.กรมอุทยานฯ 
เป็นประธานอนุกรรมการฯ ให้ระยะเวลาในการ
ท างานภายใน 15 วัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเอกสาร
ห ลั ก ฐ า น ต่ า ง ๆ ม า น า เ ส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะเข้า
ตรวจสอบสถานที่จริง ในวันที่ 19 ต.ค. นี้ 

สอป. 
สบอ.6 
(สงขลา) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 11 

ไทยรัฐ หน้า 15 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
5. ฝนถล่มหนัก พังงา-ตรังท่วมฉับพลัน 

ส่วน จ.กระบี่ นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอ าเภอ
เมืองกระบี่ ลงพ้ืนที่ส ารวจน้ าในคลองกระบี่ใหญ่ 
และคลองกระบี่น้อยที่รับน้ าจากเทือกเขาพนม
เบญจา เขต อช.เขาพนมเบญจา ก่อนไหลลงสู่
ทะเลที่ปากแม่น้ ากระบี่ ล่าสุดนายเนรมิต สงแสง 
ห น . อ ช . เ ข า พ น ม เ บ ญ จ า  ป ร ะ ก า ศ ห้ า ม
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ข้ า ไ ป เ ที่ ย ว น้ า ต ก ห้ ว ย โ ต้  
ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ เนื่องจากวัดปริมาณ
น้ าฝนสะสม 24 ชม.ได้ 100 มม. อีกทั้งน้ า 
มีสีขุ่นหวั่นเกิดน้ าป่าไหลหลากลงมา จึงงดเที่ยว
น้ าตกชั่วคราว 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

ไทยรัฐ หน้า 1 

- 

6. 'โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์' ตอนที่ 2 
" โครงการ พัชรสุ ธาคชานุ รักษ์ "  อันเป็น

โครงการป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก 
ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และสระแก้ว คือการฟ้ืนฟูแหล่งอาหาร แหล่งน้ า 
ให้เพียงพอในพ้ืนที่ที่เหมาะสม เพ่ือน าช้างกลับ
เข้าสู่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด อาทิ ขสป.เขาอ่างฤๅไน 
ขสป.เขาสอยดาว อช.เขาสิบห้าชั้น อช.เขา 
คิชฌกูฏ และ อช.เขาชะเมา-เขาวง โดยใช้ความ
ร่วมแรงรวมใจกันของทุกฝ่ายในการน าช้างกลับ
เ ข้ า สู่ ป่ า  ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ชุ ม ช น  จิ ต อ า ส า  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามาช่วยกัน
ฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งอาหารของช้างให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

ภารกิจแรกของการด าเนินการช่วยเหลือสัตว์
ป่าโดยเฉพาะช้างให้กลับคืนสู่ป่าให้ได้มากที่สุดคือ 
การสร้างแหล่งน้ าและแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า  
โดยเริ่มด าเนินการในพ้ืนที่ อช.เขาชะเมา-เขาวง 
จัดท าแหล่งน้ า 4 แห่ง ฝายชะลอน้ า 7 แห่ง  
โป่งเทียม 73 โป่ง ปรับปรุงทุ่งหญ้า 20 ไร่  
เ พ่ื อ เ พ า ะช า กล้ า ไ ม้ ที่ เ ป็ น พื ช อ าห า รช้ า ง 
จ านวนกว่า 6,000 กล้า ซึ่งได้มีการทดลองปลูก
หญ้าที่ช้างชอบอย่างเช่น หญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

สบอ.2 
(ศรีราชา) 

ไทยโพสต์ หน้า 4 
มติชน (กรอบบ่าย)  

หน้า 20 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
และหญ้าเนเปียร์ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มห า วั ช ร ร า ช ธิ ด า  ใ น ฐ า นะอ งค์ ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการ เสด็จฯ มาทรงหว่านหญ้าและท า
โป่งเทียมในแปลงทดลองปลูกพืชช้างป่าในพ้ืนที่
ด าเนินการจัดท าทุ่งหญ้าและแหล่งน้ าเพ่ือเป็น
อาหารส าหรับสัตว์ป่าและช้างป่าในเขต อช. 
เขาชะเมา-เขาวง 

นายพรชัย วนัสรุจน์ หน.อช.เขาชะเมา-เขาวง 
เล่าให้ฟังว่า ทุกวันนี้แปลงหญ้าเขาชะเมา-เขาวง 
สามารถลดอัตราประชากรช้างป่าที่จะออกไปหา
กินในพ้ืนที่ชุมชนและสวนของชาวบ้านได้จ านวน
หนึ่ง เพราะในแปลงหญ้าแห่งนี้มีช้างป่าที่ลงมาหา
กินจากแก่งหางแมวมาแวะพักอาศัยกินอาหารที่นี้
มากถึง 16 ตัว และใช้เวลาพักอยู่ในบริเวณนี้นาน
ถึง 1 สัปดาห์ อันเป็นการตรึงไม่ให้ช้างออกไป
รบกวนชุมชน และเมื่อช้างมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์
ในป่าแล้ว ช้างป่าเหล่านี้ก็จะกลับคืนสู่ป่าไปใน
ที่สุด 
7. คอลัมน์ สะเก็ดล้านนา 

ยอดดอยอินทนนท์ อุณหภูมิลดฮวบ  
นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยาน

แห่ งชาติดอย อินทนนท์  เปิด เผยว่ า  ช่ ว งนี้  
จ. เชียงใหม่ ฝนเริ่มลดลง และอากาศเริ่มเย็นใน
ตอนเช้า นักท่องเที่ยวยังคงมาสัมผัสอากาศเย็น
บนดอยอินทนนท์ในช่วงวันหยุด โดยบนดอย 
อินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อุณหภูมิต่ าสุด
ที่ยอดดอย วัดได้ 7 องศาเซลเซียส จุดชมวิวกิ่ว
แม่ปาน อุณหภูมิต่ าสุ ด  6 องศา เซล เซียส  
ที่ท าการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 14 องศา
เซลเซียส นักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาท่องเที่ยว
กันอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปฏิบัติตนตาม
มาตรการด้านสาธารณสุข  

 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

แนวหน้า หน้า 8 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
8. คอลัมน์ คุณแหนกอสซิป 

เก้งเผือกพระราชทาน, งาช้าง, นอแรดเผือก 
(ราคาตลาดมืดกิโลละ 3 ล้านบาท), เต่าลายดาว 
ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์ป่าสงวนหาค่ามิได้ที่ถูก
กล่าวหาว่า โดนโจรกรรม ด้วยความร่วมมือของ
ข้าราชการเลวบางคน จน นายด ารงค์ พิเดช  
อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
พืช ต้องออกมายืนยันว่าระบบขององค์การสวน
สัตว์ต้อง ได้รับการสังคายนา ตั้งแต่การแต่งตั้ง
บุคคลเข้ ารับต าแหน่ ง ในองค์การสวนสัตว์  
มีการวางสปายของพ่อค้าต่างชาติไว้ จึงท าให้
การค้าสัตว์ป่าออกนอกท าได้ง่ายดาย 

สอป. แนวหน้า หน้า 16 - 

9 .  เ ร่ ง ขั บ เ คลื่ อนพ ระ ร าชด า ริ เ ส ร็ จ อี ก 
14 โครงการ เดินหน้าอ่างฯล าสะพุงช่วยปชช.
87,000คน 

กรมชลประทาน จึง เริ่มด า เนินโครงการ 
อ่างเก็บน้ าล าสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 
21 ก.พ. 2536 โดยได้ศึกษาจัดท ารายงาน
เบื้องต้นของโครงการ แล้วเสร็จปี พ.ศ.2537 
ด าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
แล้วเสร็จเดือนตุลาคม ปี 2538 ผลปรากฏว่า
ขนาดความจุของอ่างเก็บน้ าล าสะพุง ที่เหมาะสม
ที่สุดคือ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) และได้น า
ผลการศึกษาโครงการ ดั งกล่าว  ไปส ารวจ 
ออกแบบ แล้วเสร็จเมื่อปี 2541 แต่เนื่องจาก
บริเวณก่อสร้างโครงการมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ใน 
ขสป.ภูเขียว และไม่ได้รับความเห็นชอบการขอ
เ พิ กถอน พ้ืนที่  ข สป . ภู เ ขี ย ว  ใ น บ า งส่ ว น 
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
ได้มีมติให้กรมชลประทานพิจารณาพ้ืนที่ใกล้เคียง
ในการก่อสร้าง เพ่ือไม่ให้กระทบพ้ืนที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า ดังนั้น กรมชลประทาน รวมถึงผู้น า
ท้องถิ่น จึงร่วมกันพิจารณาต าแหน่งที่ตั้งใหม่ 
บ ริ เ ว ณ ล า ส ะ พุ ง ต อ น ล่ า ง  บ้ า น น า เ จ ริ ญ  

สอป. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

แนวหน้า หน้า 8 
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 

หน้า 15 
ไทยรัฐ หน้า 7 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ซึ่งสามารถเพ่ิมความจุอ่างฯ ได้มากกว่าจุดเดิม 
10. สกู๊ปพิเศษ : 'ในหลวงร.9' น้ าพระทัยที่ไม่
เลือนหายจากหัวใจคนไทย 'คุณภาพชีวิต - 
สร้างอนาคต' ตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดิน 

ในปี  พ.ศ.2512 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้จัดตั้งหน่วยบินปราบศัตรูพืชกรม 
การข้าว เพ่ือให้การสนับสนุนในการสนองพระ
ราชประสงค์ โดยในปีเดียวกันนั้นเอง ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ท าการ
ทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์  
เทวกุล เป็นผู้อ านวยการโครงการและหัวหน้า
คณะปฏิบัติการทดลองคนแรกและเลือกพ้ืนที่วน
อุทยานเขาใหญ่ เป็นพื้นที่ทดลองแห่งแรก 

ต่อมาได้มีปฏิบัติการโดยทดลองหยอดก้อน
น้ าแข็งแห้ง ขนาดไม่เกิน 1 ลูกบาศก์นิ้ว เข้าไปใน
ยอดเมฆสูงไม่เกิน 10,000 ฟุต ที่ลอยกระจัด
กระจายอยู่ เ หนื อ พ้ืนที่ ทดลอง ในขณะนั้ น  
ท าให้กลุ่มเมฆทดลองเหล่านั้น มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นได้ชัด จนเกิดการกลั่นรวมตัวกัน
หนาแน่น และก่อยอดสูงขึ้นเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่
ในเวลาอันรวดเร็ว และจากการติดตามผลโดย
การส ารวจทางภาคพ้ืนดิน ก็ได้รับรายงานยืนยัน
จากราษฎรว่า เกิดฝนตกลงสู่ พ้ืนที่บริ เวณวน
อุทยานเขาใหญ่ในที่สุด การทดลองดังกล่าวจึง
เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่บ่งชี้ให้เห็นว่า การบังคับเมฆ
ให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และความส าเร็จ
ดังกล่าว ยั งส่ งผลให้มีการพัฒนา ปรับปรุ ง  
และต่อยอดโครงการฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบัน 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเศษเสี่ยวหนึ่งที่พระองค์ได้
ทรงพระราชทานให้ไว้กับพสกนิกรของพระองค์ให้
ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถึงแม้พระองค์จะทรงจากไป 
แต่พระองค์ก็ยังสถิตในดวงใจของคนไทยทุกคน 

 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

สยามรัฐ หน้า 1 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
11. คอลัมน์ บุคคลในข่าว 

ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ อช.เขาใหญ่ ที่ชาวกรุงหนี
น้ าท่ วมกรุ ง เทพฯ ไปสร้ า งบ้ านหลั งที่ สอง  
วันนี้ประสบอุทกภัยน้ าท่วมใหญ่ในรอบ 20 ปี 
หมู่บ้านหรูราคาหลังละหลายร้อยล้านไปจนถึง
หลายสิบล้าน น้ าไหลเข้าท่วมบ้านอย่างรวดเร็ว
จนขนของหนีไม่ทัน ฤทธิ์เดชจาก พายุโซนร้อนห
ลิ่นฟา เศรษฐีอยู่บ้านเขาใหญ่ก็ต้ องมี  " เรือ"  
ในบ้านเหมือนคนกรุง 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 12 

- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ช้างป่าละอู บุกกินผลไม้ในสวนหลัง รร.
ตชด.โครงการอาหารกลางวัน 

ช้างป่าละอู ตัว ใหญ่  2 ตัว  บุกกินผลไม้
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันนักเรียนของ
โรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู เป็นครั้งที่  3  
แล้วในช่วง 12 วันของเดือนนี้ 

ภายในสวนผลไม้โครงการเกษตรเพ่ืออาหาร
กลางวัน ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายหลังช้างป่าละอู
ตั ว ใ ห ญ่  ล า ตั ว สู ง ก ว่ า  2 เ ม ต ร  ภ า ย ใ น  
อช.แก่งกระจาน อย่างน้อย 2 ตัว บุกเข้ามากิน
ผลไม้และพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้บนเนื้อที่
กว่า 1 ไร่ มีทั้งกล้วย ขนุน มะละกอ ข้าวโพด 
และฟักทอง จนหมดเกลี้ยง โดยอาศัยจังหวะช่วง
ฝนตกกลางคืน แอบเข้ามาเป็นครั้งที่ 3 แล้วของ
เดือนนี้  พร้อมกับทิ้ งรอยเท้าไว้ ให้ดูต่างหน้า  
มีขนาดความกว้างและยาวมากกว่าหนึ่งฟุต 

ครูใหญ่โรงเรียนดังกล่าวบอกว่า ตอนนี้ไม่รู้จะ
ท าอย่างไร ได้แต่ช่วยกันเก็บกวาดเศษซากความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในสวนผลไม้และแปลงเกษตร 
พร้อมกับวางแผนเตรียมสร้างแนวรั้วกั้นพ้ืนที่
ป้องกันช้างป่า และเร่ งปลูกพืชซ่อมแซมใน
บางส่วนต่อไป 

สอป. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

https://www.bugaboo.tv
/watch/521909 

- 

2. กระบี่-ห้าม นทท.เข้าน้ าตกห้วยโต้ ชั่วคราว 
หว่ันไม่ปลอดภัย หลังฝนตกต่อเนื่อง 

วันที่  12 ต.ค.  63 นายชัยวุฒิ  บั วทอง 
นายอ าเภอเมืองกระบี่ ลงพ้ืนที่ส ารวจปริมาณน้ า
ภายในคลองสาธารณะต่างๆ ประกอบด้วย คลอง
กระบี่ใหญ่ คลองกระบี่น้อย ซึ่งเป็นคลองสายหลัก
รับน้ าจากเทือกเขาพนมเบญจา เขตอุทยาน
แห่งชาติเขาพนมเบญจา ก่อนไหลลงทะเลปาก

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.77kaoded.
com/news/pradit/2012

057 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
แม่ น้ า ก ร ะบี่  พบปริ ม าณน้ า ส ะสมทร งตั ว  
จากภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่  
จ.กระบี่ และการประกาศเตือนจากจังหวัดให้  
8 อ าเภอ เฝ้าระวังน้ าป่าและดินโคลนถล่ม 
ในช่วงนี้ 

ล่าสุดที่ อุทยานแห่งชาติ เขาพนมเบญจา  
จ.กระบี่ ทางอุทยานฯได้แจ้งห้ามนักท่องเที่ยวเข้า
ไปในน้ าตกห้วยโต้ ที่ ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่เป็น
การชั่ วคราว  หลังพบว่าบนเขาพนมเบญจา  
ซึ่ งมี พ้ืนที่ ครอบคลุม อ. เมืองกระบี่  อ่าวลึก  
และเขาพนม มีฝนตกต่อเนื่อง และเริ่มมีน้ าสีขุ่น
ไหลลงมาในปริมาณมาก หวั่นว่าจะเกิดน้ าป่า 
ลงมา 

นายเนรมิต สงแสง หน.อช.เขาพนมเบญจา 
กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพ้ืนที่
เขาพนมเบญจา ซึ่ งอาจเกิดน้ าป่ าหลากได้  
โดยเมื่อเวลา 12:00 น.มีปริมาณน้ าฝนสะสม 
24 ชม.= 100 มม. ระดับน้ าในน้ าตกห้วยโต  
มีน้ ามาก มีน้ าป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่อง จึงได้
แจ้งห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปภายในน้ าตกชั่วคราว
ก่อน เพ่ือความปลอดภัย และได้แจ้งให้หน่วย
พิทักษ์รอบๆ อุทยานฯ ที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม 3 
อ าเภอ คอยเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกลงมา
อย่างใกล้ชิด หากมีเหตุไม่คาดฝันก็จะสามารถ
แจ้งเตือนประชาชนรอบๆ พ้ืนที่ตามประกาศของ
จังหวัดได้ทันท ี

นอกจากนี้ เ ตรี ยมความพร้อมพร้อมจั ด
เจ้าหน้าที่ life guard, เจ้าหน้าที่ยามรักษาการณ์ 
พร้อมอุปกรณ์  เฝ้ าระวั งตลอด 24 ชั่ ว โมง 
นอกจากนี้ยังซักซ้อม เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ 
พร้อมรับมือและสนับสนุนการปฏิบัติ เมื่อมีการ
ร้องขอจากหน่วยต่างๆ ในภาวะการฉุกเฉินหรือ
เกิดน้ าท่วมฉับพลัน 

 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช       
ประจ าวนัพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 

1.ระทึกปิด 2 ด่านเขาใหญ่ 
เมื่อวันที่ 13 ต.ค.63 ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ 

ปิ่นสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า 
หลังเกิดพายุฝนตกลงมาตลอดทั้งคืน ท าให้เกิด
เหตุดินภูเขาสไลด์ทรุดลงมาทับเส้นทางช่วงหลัก
กม.ที่ 28 และ 33 บริเวณด่านทางขึ้นจุดชมวิว 
ทั้งยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มลงมาขวางถนนและ
ทับสายไฟฟ้าขาดด้วยจนเจ้ าหน้าที่ต้องตัด
กระแสไฟฟ้าส่งผลให้บนอุทยานฯไม่มีไฟฟ้าใช้  
จึงต้องปิดด่านทางขึ้นทั้งสองด้าน ทางด้านด่าน
ทางขึ้นศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง 
และด่านทางขึ้นเนินหอม จ.ปราจีนบุรี โดยงดรับ
นักท่องเที่ยวและพักแรมค้างคืนเนื่องจากเกรงจะ
ไม่ปลอดภัย และคาดต้องใช้เวลาซ่อมแซมอีก
หลายวัน 

นายวิเชียรกล่าวว่า โดยรวมสถานการณ์
คลี่คลาย และก าลังติดตามสถานการณ์ที่มีฝนตก
ลงมาอีกที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ว่าฝนตกแรง
มากน้อยเพียงไร แต่ที่ต้องจับตามากคือน้ าจาก
เขื่อนล าพระเพลิง อ.ปักธงชัย ที่เร่งระบายน้ า
ออกมาตามคลองสาขา ท าให้บางจุดน้ าเอ่อล้น 
ถ้าปล่อยออกมามากก็จะล้นคลองสาขา กระทบ
พ้ืนที่ชุมชน ส่วน อ.ปากช่อง ระดับน้ าลดลงแล้ว 
ยกเว้นพื้นที่ท้ายน้ า ต.จันทึก น้ ายังท่วมขังอยู่ 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

ข่าวสด หน้า 1 

+ 

2. สกู๊ป: 'โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์' โมเดล
ต้นแบบ เตรียมพาช้างคืนสู่ป่า 

ผู้ เ ขี ยนกล่ าวถึ ง  การสื บสาน  รั กษา  
ต่อยอด แนวพระราชด าริของ พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ในการจัดการความขัดแย้ง
ของคนกับช้างป่า และการอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็น

สอช. 
สอป. 
สนร. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

สบอ.2 
(ศรีราชา) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 15 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 

สัตว์ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน 
ภารกิจส าคัญของ "โครงการพัชรสุธาค

ชานุรักษ์" อันเป็นโครงการป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
ในภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว คือการฟ้ืนฟูแหล่ง
อาหาร แหล่งน้ า ให้เพียงพอในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
เพ่ือน าช้างกลับเข้าสู่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด อาทิ 
ขสป.เขาอ่างฤาไน ขสป.เขาสอยดาว อช.เขาสิบห้าชั้น 
อช.เขาคิชฌกูฏ และอช.เขาชะเมา-เขาวง 

นายพรชัย วนัสรุจน์ นักวิชาการป่าไม้
ช านาญการ ท าหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขา
ชะเมา-เขาวง เล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้แปลงหญ้าเขา
ชะเมา-เขาวง สามารถลดอัตราประชากรช้างป่าที่
จะออกไปหากินในพ้ืนที่ชุมชน 
3."น้ าตกวังสายทอง" น้ าตกหินปูนแห่งแรกใน
ภาคใต้สุดคึกคัก 

ในช่วงวันหยุด ที่ขสป.เขาบรรทัด นักท่องเที่ยว
ต่างน าครอบครัว และบุตรหลานไปพักผ่อนกัน
อย่างคึกคัก ที่ "น้ าตกวังสายทอง" ต.น้ าผุด อ.ละงู  
จ.สตูล ท าให้บรรยากาศที่เคยเงียบเหงาในวัน
ธรรมดา กลับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว 
มากขึ้น แม้สภาพอากาศจะมีฝนตกสลับเป็นระยะ 
ประกอบกับน้ าที่สะสมจากป่าต้นน้ ามีปริมาณมาก  
ท าให้มีน้ าเยอะ และมีก าลังแรง ท าให้นักท่องเที่ยวชื่น
ชอบแห่มาเล่นน้ ากับครอบครัว สร้างบรรยากาศ
การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติในวันหยุดได้เป็น
อย่างดี 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 11 

+ 

4.'ซีพี-ซีพีเอฟ'สร้างโลกสีเขียว หนุน Carbon 
Neutral 2030 

ล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. 
ลงนาม บันทึกความร่วมมือ "การปกป้องการ

สฟอ. กรุงเทพธุรกิจ หน้า 11 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 

เ ป ลี่ ย นแ ป ล งส ภ า พภู มิ อ า ก า ศ  ( Climate 
Change)"กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า
ในโครงการซี พีเอฟ รักษ์นิ เวศ ลุ่มน้ าป่าสัก  
เขาพระยาเดินธง จั งหวัดลพบุรี  ระหว่างปี 
2564-2568 พื้นที่ 7,000 ไร่ 
5.กรมชลประทานพาทัวร์ อ่างเก็บน้ าวังสะพุง-
ล าน้ าชี 

นายมหิทธิ์ วงศ์ษา หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์
ผลกระทบ สิ่ งแวดล้อมที่  2 ส านักบริหาร
โครงการ กรมชลฯ กล่าวว่า อ่างเก็บน้ าวังสะพุง 
แม้ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ย ต้ อ ง ศึ กษ า ผล ก ระท บด้ า น
สิ่ งแวดล้อม แต่มี โครงการอนุ รักษ์ -พัฒนา
สิ่งแวดล้อมเนื่องจากพ้ืนที่โครงการติดกับเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว มีงบฯดูแลพ้ืนที่ อ่าง
เก็บน้ าและคุณภาพชีวิตประชาชน 41 ล้านบาท 
ระยะเวลาดูแลหลังสร้างเสร็จนานถึง 10 ปี 

สอป. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 17 

+ 

6.เสนอ "เขาสก" อุทยานมรดกแห่งอาเซียน 
นายด ารัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.ส านักอุทยาน

แห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืชเปิดเผยว่า ส านักอุทยานแห่งชาติ จัดประชุม
การน าเสนออุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี 
เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน มีหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ประชาชนคณะผู้เชี่ยวชาญจาก
ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าร่วม หลังจากที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  30 มิ.ย.2563 
เห็นชอบการน าเสนอพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาสก
และพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติถ้ าหลวง-ขุนน้ านาง
นอน จ.เชียงราย ให้เป็นพ้ืนที่อุทยานมรดกแห่ง
อาเซียนโดยจะต้องรับการประเมินจากคณะ
ผู้ เ ชี่ ยวชาญของศูนย์อาเซียนว่ าด้ วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for 
Biodiversity : ABC) อุทยานมรดกแห่งอาเซียน

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 8 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 

เป็นโปรแกรมน าร่องของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ในการจัดการพ้ืนที่
คุ้มครองของประเทศและของเครือข่ายเพ่ือให้เกิด
การอนุรักษ์พ้ืนที่คุ้มครองของประเทศและของ
เครือข่ายร่วมกันสงวนและรักษาให้สมบูรณ์เพ่ือ
เป็นตัวแทนของระบบนิ เวศของภูมิอากาศ
อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมหารือทุกภาคส่วน 
น าเสนออุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นอุทยาน
มรดกแห่งอาเซียน 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
โดยส านักอุทยานแห่งชาติ จัดประชุมการน าเสนอ
อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน โดยมีนายจงคล้าย 
วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ  
นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี นายด ารัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.สอช.
นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผอ.สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) 
นายวิโรจน์ โรจนจินดา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
เขาสก ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
สื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เข้าร่วม
ประชุม ระหว่างวันที่12 - 14 ตุลาคม 2563 ณ 
อุทยานแห่งชาติแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี)  

https://fm91bkk.com/%
E0%B8%81%E0%B8%
A3%E0%B8%A1%E0%
B8%AD%E0%B8%B8%E
0%B8%97%E0%B8%A
2%E0%B8%B2%E0%B
8%99%E0%B9%81%E
0%B8%AB%E0%B9%8
8%E0%B8%87%E0%B
8%8A%E0%B8%B2%E
0%B8%95%E0%B8%B
4%E0%B8%AF-
%E0%B8%A3%E0%B9
%88%E0%B8%A7%E0
%B8%A1%E0%B8%AB
%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%B7%E0
%B8%AD%E0%B8%97
%E0%B8%B8 

+ 

2.“น้ าตกเอราวัณ” เปิดให้ลงเล่นน้ าอีกครั้ง 
หลังฝนตกหนักหลายวันท าน้ าขุ่น-ไหลแรง 

"หลังจากฝนตกต่อเนื่องมาหลาย ส่งผลให้
ไม่สามารถลงเล่นน้ าที่น้ าตกเอราวัณได้ และใน
วันนี้ทางเพจอุทยานแห่งชาติเอราวัณได้ประกาศ
พร้ อม ให้ นั กท่ อง เที่ ย วลง เล่นน้ า ได้ อี กครั้ ง 
เนื่องจากเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 มีฝนตก
ปริมาณมากส่งผลให้ระดับน้ าในน้ าตกสูงขึ้น 
กระแสน้ าแรงและน้ าขุ่น ท าให้ไม่สามารถลงเล่น
น้ าได้ ทางเพจอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ได้โพสต์
ข้อความว่า “ข่าวดี วันนี้น้ าตกเอราวัณลงเล่นน้ า
ได้แล้ว แต่ยังคงมีมาตรการป้องกันในรูปแบบ 
New Normal โดยสามารถเล่นน้ าได้ตั้งแต่ชั้น  

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

https://today.line.me/th
/v2/article/%E2%80%9
C%E0%B8%99%E0%B
9%89%E0%B8%B3%E
0%B8%95%E0%B8%8
1%E0%B9%80%E0%B
8%AD%E0%B8%A3%E
0%B8%B2%E0%B8%A
7%E0%B8%B1%E0%B
8%93%E2%80%9D%2
0%E0%B9%80%E0%B
8%9B%E0%B8%B4%E
0%B8%94%E0%B9%8

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1-3 เท่านั้น และก าหนดเวลาลงเล่นน้ าได้รอบละ 
20 นาที ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่
และต้องใส่เสื้อชูชีพลงเล่นน้ าตลอด ส่วนในชั้น  
4-7 สามารถเดินเที่ยวชมได้ปกติ 

 
 

3%E0%B8%AB%E0%B
9%89%E0%B8%A5%E
0%B8%87%E0%B9%8
0%E0%B8%A5%E0%B
9%88%E0%B8%99%E
0%B8%99%E0%B9%8
9%E0%B8%B3%E0%B
8%AD%E0%B8%B5%E
0%B8%81%E0%B8%8
4%E0%B8%A3%E0%B
8%B1%E0%B9%89%E
0%B8%87%20%E0%B
8%AB%E0%B8%A5%E
0%B8%B1%E0%B8%8
7%E0%B8%9D%E0%B
8%99%E0%B8%95%E
0%B8%81%E0%B8%A
B%E0%B8%99%E0%B
8%B1%E0%B8%81%E
0%B8%AB%E0%B8%A
5%E0%B8%B2%E0%B
8%A2%E0%B8%A7%E
0%B8%B1%E0%B8%9
9%E0%B8%97%E0%B
8%B3%E0%B8%99%E
0%B9%89%E0%B8%B
3%E0%B8%82%E0%B
8%B8%E0%B9%88%E
0%B8%99%E0%B9%8
4%E0%B8%AB%E0%B
8%A5%E0%B9%81%E
0%B8%A3%E0%B8%8
7-gKEre8 

3.“หญ้าทะเล” วิกฤติหนัก! เน่าตายนับพันไร่ 
“พะยูน”ขาดแหล่งอาหาร เริ่มไม่พบร่องรอย 

สอป. 
สบอ.5 

https://www.newtv.co.t
h/news/66978 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
หว่ันสูญพันธุ์ 

วันที่ 13 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
ชาวบ้านเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง และเครือข่าย
ประมงพ้ืนบ้าน ร้องเรียนสื่อไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ทั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ,
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ.ตรัง 
และกรมเจ้ าท่ า  ให้ เ ร่ งออกมาแสดงความ
รับผิดชอบต่อกรณีความเสียหายของหญ้าทะเล 
ในบริเวณพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ที่
เกิดจากกรมเจ้าท่าท าการขุดลอกร่องน้ า บริเวณ
อ่าวกันตั ง  แล้ วน าตะกอนดินไปทิ้ งบริ เวณ
ด้านหน้าเกาะลิบง โดยจุดทิ้งห่างจากเกาะลิบง
ประมาณ 5 กม. แต่รัศมีโดยรอบของตะกอนดินที่
ทิ้งลงไปกินพ้ืนที่ประมาณ 3 กม .จึงยิ่ งท าให้
ตะกอนดินดังกล่าวอยู่ใกล้กับเกาะลิบงแหล่งหญ้า
ทะเล โดยห่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเกิด
พายุ มรสุมที่รุนแรงเกิดขึ้น ท าให้คลื่นสูงพัด
ตะกอนดินดังกล่าวเข้ามาทับถมหญ้าทะเลมาก
ยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงกับหญ้า
ทะเล 

(นครศรีธรรมราช) 

4.หนึ่งปีมีครั้ง! ชาวพัทลุงยกยอปลาภูเขาหลัง
น้ าหลากเอ้ือให้ลงมาวางไข่ 

วันที่13 ต.ค.63 ที่ จ.พัทลุง จากสภาพ
ฝนตกหนั กตลอดทั้ งคื น  โดย เฉพาะริ มป่ า 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ในพ้ืนที่ อ.กงหรา  
อ.ศรีนครินทร์ อ.ตะโหมด อ.ศรีบรรพต และตาม
น้ าตกต่างๆ ปริมาณน้ าเพ่ิมมากขึ้น และบางจุดมี
น้ าป่าไหลหลากลงมายังพ้ืนที่ด้านล่างในช่วง
กลางวัน ท าให้ชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ริมป่าและอยู่
ใกล้สายน้ าต่างดีใจ น ายอที่เตรียมไว้มายกปลา
ภูเขากันอย่างสนุกสนาน ถือเป็นวิถีหนึ่งเดียว 
ฤดูกาลเดียวของชาวบ้านที่นี่ โดยเฉพาะชาวบ้าน
ที่บ้านคลองหรั่ง หมู่ที่ 2 และ 4 ต.คลองทรายขาว  
อ.กงหรา 

สอป. 
สบอ.6 
(สงขลา) 

https://mgronline.com/s
outh/detail/96300001
04500 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
5.อุทยานฯ พนมเบญจา ห้ามนทท.เล่นน้ าตก
เด็ดขาด 

วันที่ 13 ต.ค. 63 อช.เขาพนมเบญจา 
จังหวัดกระบี่ ประกาศห้าม ประชาชน นักท่องเที่ยว 
เข้าพ้ืนที่ น้ าตกห้วยโต้ ต าบลทับปริก อ าเภอเมือง
กระบี่ หลังจาก ฝนตกหักต่อเนื่อง วัดปริมาณ
น้ าฝนได้ เกิน 100 มิลลิเมตร ต่อ 24 ชั่วโมง  
มีน้ าป่าไหลหลากลงมา เทือกเขาพนมเบญจา  
ในน้ าตกห้วยโต้ เป็นปริมาณมาก น้ ามีสี่ขุ่นดิน
โคลน อาจเกิดน้ าป่าไหลหลาก จึงห้ามประชาชน 
นักท่องเที่ยว เข้าพ้ืนที่ อย่างเด็ดขาด  

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.nationtv.tv
/main/content/378800

602 

+ 

 
 
 















สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1.ภาพข่าว: สังคมสยามรัฐ: ลงนาม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.เป็นประธานพิธี
ลงนามบันทึกความร่วมมือการปกป้องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู่การฟ้ืนฟูป่า  
โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์  ประธานคณะ
ผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นสักขีพยานการ
ลงนาม ระหว่าง นายอดิศร นุชด ารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ 
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก และนายประสิทธิ์  
บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารซีพีเอฟ 
ที่ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย 

สฟอ. สยามรัฐ หน้า 4 + 

2.คอลัมน์ GO GREEN: กล้องดักถ่าย NCAPS 
เทคโนโลยีกรีนช่วยปกป้องป่า-ล่าสัตว์ 

ผู้เขียนกล่าวถึง กล้อง NCAPS หรือกล้อง
ดักถ่ายเอ็นแคป กรมอุทยานแห่งชาติฯไม่เพียง
น ามาใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยสัตว์ป่าเท่านั้น  
แ ต่ ส า ห รั บ ค นลั ก ล อบ เ ข้ า ป่ า ไ ปท า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติจะต้องกลัว หากใครรุกล้ าเข้า
ไปในพ้ืนที่ เขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ ได้รับ
อนุญาต โดยเฉพาะพวกลักลอบตัดไม้ ล่าสัตว์ 
ทางกรมอุทยานฯ ย้ าว่า “เราไม่ได้ขู่ แต่ท าให้เห็น
ถึ งประสิทธิภาพของมันมานักต่อนักแล้ ว ”
เทคโนโลยีของระบบกล้องเอ็นแคป อยู่ที่การ
น าไปติดตั้งเพ่ือแอบถ่าย และแจ้งเตือนทันทีที่มี
วัสดุเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้อง  

ปัจจุบันกรมอุทยานฯ ซุกซ่อนกล้องไว้
ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหลาย
แห่ง และจุดที่ตั้งกล้องนั้นอาศัยฐานข้อมูลภัย
คุกคามจากการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart patrol ) 

สอช. 
ศคล. 

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 
หน้า 5 

+ 

3.สกู๊ป:ชุมชนแห่งน้ าพระราชหฤทัย 'หมู่บ้าน 
คชานุรักษ์' ช่วยท้ังคนช่วยท้ังช้าง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน 
พระบรมราโชบายว่า "ช้างเป็นสัตว์คู่กับประเทศ
ไทยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นมงคล ต้องดูแลรักษา 
และปฏิบัติให้ช้างป่าอยู่กับชุมชนอยู่กับคนได้
อย่ างราบรื่นและปลอดภัยทั้ งคนและช้าง "  

สอช. 
สอป. 
สนร. 

สบอ.2 
(ศรีราชา) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 13,15 

 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ด้วยพระบรมราโชบายนี้ได้น ามาสู่แนวทางการ
พัฒนา เพ่ือให้คนและช้างอยู่กันอย่างสมดุลผ่าน 
"โครงการพัชรสุธาคนุชานุรักษ์" 

โดยเสด็จฯแทนพระองค์ไปยังอุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา -เขาวง อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยองในการพระราชทานกล้องดัก
ถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติ (Real Time Camera Trap) 
จ านวน 12 ชุด ซึ่งเป็นพ้ืนที่น าร่องในการแก้ไข
ปัญหาช้างป่าภาคตะวันออก และมีการขยายผล
ติดตั้งกล้องเพ่ิมอีก 36 จุดในพ้ืนที่ 4 จังหวัด 

โดยกลางวันเป็นระบบปกติ ส่วนกลางคืน
เป็นระบบ Infrared ซึ่งช่วยไม่ให้ช้างป่าตื่นตกใจ 
และภาพจะถูกส่งผ่านSIM โทรศัพท์ที่ติดตั้งไว้
ภายในตัวกล้อง เข้ามายังแม่ข่าย มีสัญญาณเตือน
ให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีภาพใหม่เข้ามาในระบบ 
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการคัดเลือกภาพช้างป่า 
และประเมินสถานการณ์แล้วส่งภาพต่อไปยังไลน์
กลุ่ม ซึ่ งมีสมาชิก ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน 
ผู้แทนชุดอาสาสมัครหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติ เพ่ือทราบและด าเนินการตามแต่กรณีที่
ปรากฏในภาพ 
4.ตะลึงฝูงกระทิงกุยบุรีโผล่หากิน 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.63 น.ส.สุพร พลพันธ์ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เปิดเผยว่าหลังจากประกาศปิดการท่องเที่ยวชม
ช้างป่า และสัตว์ป่า ที่จุดชมวิวภายในอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี เป็นการชั่วคราวที่หน่วยพิทักษ์
อุทยานห้วยลึกและป่ายาง ตั้งแต่วันที่ 9 -15 
ต.ค.63 เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ าก าลัง
แรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบน อาจท าให้เกิด
น้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลาก ท าให้เป็น
อุปสรรคในการเดินทาง อุทยานฯ จึงประกาศปิด
การท่องเที่ ยว เป็นการชั่ วคราว เ พ่ือความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยวชมสัตว์ป่า 

หัวหน้าอุทยานฯ กุยบุรี กล่าวว่าหลังจาก
ประกาศปิด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพ้ืนที่ เ พ่ือดู
สถานการณ์ และเฝ้าระวังสัตว์ป่าไม่ให้ออกไป
นอกพ้ืนที่ โดยพบว่าฝนที่ตกลงมาท าให้แปลง
หญ้าบริเวณโปร่งสลัดได หน้าหอชมช้างและสัตว์

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
สาขาเพชรบุรี 

ข่าวสด หน้า 11 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ป่า แตกยอดเขียวขจี ท าให้สัตว์ป่าทั้งช้างและ
กระทิง รวมทั้งสัตว์ป่า อ่ืนๆ ออกมากินหญ้า
จ านวนมาก โดยเฉพาะกระทิงนั้น เจ้าหน้าที่ที่เข้า
ไปติดตาม นับรวมทั้งหมดที่ออกมากินหญ้ามี
จ านวนถึง 211 ตัว เป็นข้อบ่งชี้ได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่
อุดมสมบูรณ์ และเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดภัยที่สุด สัตว์
ป่าขนาดใหญ่ ทั้งช้างและกระทิง จึงออกมาเดิน
กินหญ้าได้อย่างมีความสุข และขณะนี้ฝนหยุดตก
แล้ ว  ห าก ไม่ มี ฝ นตกล งม า อีก  จ ะ เปิ ด ให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมสัตว์ป่าได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 
16 ต.ค.63 
5.คอลัมน์ ท่องเที่ยว: สวยชุ่มฉ่ า"10น้ าตก
เมืองกาญจน์" เพลิดเพลินกับสายน้ า ท่ามกลาง
ธรรมชาติ 

ช่วงปลายฝนแบบนี้เป็นช่วงที่น้ าตกต่างๆ 
จะมีความสวยงามมากที่สุด ด้วยความเขียวขจี
ของต้นหญ้าป่าเขาที่รายล้อม และยังสายน้ าที่
ไหลแรงจากปริมาณน้ าฝนที่สะสมมาตลอดหาก
ใครที่อยากไปเที่ยวแบบชุ่มฉ่ ากับสายน้ าเย็นของ
น้ าตกใกล้กรุง แนะน า ให้มุ่งหน้าไปที่ จ.กาญจนบุรี 
เพราะที่นี่ล้อมรอบด้วยภูเขาและธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ ซึ่ งท าให้มีน้ าตกมากมาย เราจึงได้
รวบรวม "10 น้ าตกเมืองกาญจน์" ที่อยากชวนไป
เย็นฉ่ ากัน เช่น น้ าตกจ๊อกกะดิ่น" อยู่ในอช.ทองผาภูมิ 
น้ าตกไดช่องถ่อง อยู่ในอช.เขาแหลม น้ าตกผาตาด  
อยู่ในพ้ืนที่ของอช.เขื่อนศรีนครินทร์ น้ าตกกะเต็งเจ็ง 
เป็นน้ าตกที่  อยู่หลั งที่ท าการอช. เขาแหลม  
น้ า ตกผาสวรรค์  น้ า ตกหิ นปู นขนาด ใหญ่  
อยู่ภายในอช.เขื่อนศรีนครินทร์  น้ าตกภูเตย 
น้ า ตก ไทร โ ยคใหญ่  ตั้ ง อยู่ ใ น อช . ไทร โ ยค  
น้ าตกห้วยแม่ขมิ้น อยู่ในอช.เขื่อนศรีนครินทร์ 
และน้ าตกเอราวัณ อยู่ทีอ่ช.เอราวัณ 

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 20 

+ 

6.เตือนกลาง-อีสาน-ตะวันออก เจอ'ดีเปรสชั่น'
ถล่ม 17-18 ตค.63 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์น้ าท่วม
ใน จ.นครราชสีมา ว่า 2 วันที่ผ่านมาไม่มีฝนตก
ใน จ.นครราชสีมา ระดับน้ าทุกพื้นที่ได้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น อ.ปักธงชัย และอ.โชคชัย น้ าได้

สอช. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

มติชน หน้า 1,5 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ลดแล้ว หลังจากนี้จะเร่งส ารวจความเสียหายและ
เร่งฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ ได้รับผลกระทบ ส่วนอุทยาน
แห่ งชาติ เขาใหญ่  อ .ปากช่อง ให้ เฝ้ าระวั ง
สถานการณ์น้ าฝนที่ตกลงมา หากตกหนัก
ต่อเนื่องให้รีบแจ้งเตือนประชาชนทันที พร้อมสั่ง
การให้ทุกอ าเภอเข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพของ
ประชาชนทุกหลังคาเรือน 
7.ผวาพายุถล่ม ปิด'สิมิลัน' หว่ันอันตราย 

เมื่อวันที่  15 ต.ค.63 นายทัศเนศวร์ 
เพชรคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 
จ.พังงา เปิดเผยว่า ทางอุทยานฯ ได้ออกประกาศ
ด่วนเรื่องปิดการท่องเที่ยวอช.หมู่เกาะสิมิลันเป็น
การชั่วคราวเนื่องจากได้รับรายงานจากหน่วยงาน
ในสังกัดดูแลพ้ืนที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะสิมิลันบริเวณเกาะเมียง หรือเกาะ 4 ว่า ขณะนี้
สภาพภูมิอากาศผันแปร โดยมีลมแรงและคลื่นสูง 
1-2 เมตร ขณะที่กลุ่มเรือประมงรายงานว่า
เส้นทางเดินเรือในพ้ืนที่มีคลื่นสูงกว่า 2-3 เมตร 
ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
อย่ างมาก จึ งมี การ พูดคุ ยกับกลุ่ มตั วแทน
ผู้ประกอบการน าเที่ยวและมีความเห็นสอดคล้อง
กันจึงจ าเป็นต้องออกประกาศดังกล่าว 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ หน้า 1,11 
ไทยโพสต์ หน้า 1,2 

+ 

8.คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: เปิดถ้ าหลวงจ าลอง 
วันที่ 15 ต.ค.63 ที่ อุทยานถ้ าหลวง - 

ขุ น น้ า น า ง น อ น  อ . แ ม่ ส า ย  จ . เ ชี ย ง ร า ย  
นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิด
นิทรรศการและถ้ าหลวงจ าลองสร้างด้วยปูนปั้น
หินเทียม ความยาวประมาณ 30 เมตร ย่อส่วน
เส้นทางภายในถ้ าหลวงจากปากถ้ าหลวงจนถึง
เนินนมสาวจุดที่พบ 13 ทีมฟุตบอลหมูป่าติดถ้ าหลวง 
ในถ้ าหลวงจ าลอง มีการจัดวางหุ่นปั้นจ าลอง
เหตุการณ์และรูปภาพเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้า
ชมเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง นายจงคล้ายกล่าว
ว่า การเปิดนิทรรศการถ้ าหลวงจ าลอง เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวได้เห็นสภาพภายในถ้ า เป็นเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์สะท้านโลกท่ีแสดงถึงความร่วมแรง
ร่วมมือร่วมใจรวมพลังความสามัคคี จิตอาสาที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญจากนานาประเทศ เข้าร่วม

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 11 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ปฏิบัติการการค้นหาและกู้ภัยเพ่ือช่วยเหลือ 13 
ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย.-10 ก.ค.61 
รวม 18 วัน. 
9.คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: แห่เที่ยวดอยหัวหมด 

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงาน
บรรยากาศการท่อง เที่ ย วบนดอยหั วหมด  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง  
จ.ตาก คลาคล่ าไปด้วยนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่
เดินทางมาจากกรุงเทพฯ พากันตื่นแต่เช้ามืดไป
รอชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกสวยงาม 
นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ทท.จ.ตาก เผยว่าดอยหัวหมด 
เป็นยอดเขาหัวโล้น แต่มีความน่าสนใจซุกซ่อนอยู่
มากหลากหลายรูปแบบทั้งชมพระอาทิตย์ขึ้น
เหนือทะเลหมอก โดยไม่มีต้นไม้มาบดบังสายตา
อย่างไรก็ตามขณะนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว 
อากาศบนดอยค่อนข้างเย็นมีลมพัดตลอดเวลา 
นักท่องเที่ยวควรเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวเพ่ือสร้าง
ความอบอุ่นให้ร่างกาย 

สอป. 
สบอ.14 
(ตาก) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 11 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.ชาวขุนยวม ร่วมใจจัดเตรียมสถานที่จัดงาน
ท าบุญ “ทอดกฐินสามัคคี” 

เมื่อวันที่15 ต.ค. 63 เจ้าหน้าที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า ส่วนราชการ และราษฎร
บ้านขุนยวม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือจัดเตรียม
สถานที่จัดงานท าบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธาราม 
ต าบลขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ซึ่งจะจัดในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 

สอป. 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรียง 

https://region3.prd.go.th
/topic/news/18140 

+ 

2.15 ตุลาคม 2563 จ. กระบี่เตือนระวังน้ า
ทะเลหนุนล้นตลิ่ง น้ าท่วมฉับพลัน 

ผู้เขียนกล่าวถึง ปริมาณน้ าในคลองกระบี่ใหญ่ 
และคลองทับปริก ต. ทับปริก และ ต. กระบี่ใหญ่  
อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ ที่รับน้ ามาเทือกเขาพนมเบญจา 
อช.เขาพนมเบญจาเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากมีฝนตก
หนัก และมีน้ าทะเลหนุน ท าให้น้ าล้นตลิ่งไหลเข้า
ท่วมพ้ืนที่บ้านหว่างคลอง ต. กระบี่ใหญ่ อ. เมือง
กระบี่  เจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่
อาศัยริมล าคลองให้ขนย้ายทรัพย์สินมาไว้ที่
ปลอดภัย 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

http://www.onep.go.th/
15-
%e0%b8%95%e0%b8
%b8%e0%b8%a5%e0
%b8%b2%e0%b8%84
%e0%b8%a1-2563-
%e0%b8%88-
%e0%b8%81%e0%b8
%a3%e0%b8%b0%e0
%b8%9a%e0%b8%b5
%e0%b9%88%e0%b9
%80%e0%b8%95%e0
%b8%b7%e0%b8%ad
%e0%b8%99%e0%b8
%a3%e0%b8%b0%e0
%b8%a7/ 

+ 

3.เปิดถ้ าหลวงจ าลองย่อส่วนต้อนรับนักท่องเที่ยว
สัมผัสบรรยากาศติดถ้ า 

วันที่  15 ต.ค.63 ที่ อุทยานถ้ าหลวง  
ขุ นน้ า -นางนอน  ( เ ต รี ย ม กา ร )  อ . แม่ ส า ย  
จ.เชียงราย นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์ พืช  
เป็นประธานเปิดนิทรรศการและถ้ าหลวงจ าลอง 
ที่สร้างขึ้นด้วยเทคนิคปูนปั้น-หินเทียม มีความ
ยาวประมาณ 30 เมตร ย่อส่วนตามเส้นทาง
ภายในถ้ าหลวง เริ่มจากปากถ้ าหลวงจนถึงเนิน
น ม ส า ว  จุ ด ที่ พ บ  1 3  ที ม ฟุ ต บ อล ห มู ป่ า   
รวมระยะทาง  2 ,315 เมตร  ตลอดเส้นทาง
ภายในถ้ า จะมีนิทรรศการลักษณะทางธรณี  

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

https://www.thethaipres
s.com/2020/23954/ 

+ 
 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เช่นห้องโถงบัญชาการ  สามแยก จุดที่นาวาตรี
สมาน กุนัน (จ่าแซม) หมดสติขณะปฏิบัติการ 
และเนินนมสาว มีการจัดวางหุ่นปั้นจ าลอง
เหตุการณ์ และรูปภาพตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริงภายในถ้ าหลวง  เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม
เสมือนจริงอยู่ในเหตุการณ์  โดยมีนายกฤชเพชระบูรณิน 
รอง ผวจ.เชียงราย สอช. สบอ.15 (เชียงราย) 
นายกวี ประสมพล หน.อุทยานถ้ าหลวงขุนน้ า – 
นางนอน เข้าร่วมงาน 
4.ดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ เปิดให้ข้ึนดอย 1 พ.ย. 63 

ผู้เขียนกล่าวถึง ดอยม่อนจอง ขสป.อมก๋อย  
จ.เชียงใหม่ เปิดให้ขึ้นดอย 1 พ.ย. 63 ส าหรับใคร
ที่ชอบเดินป่า ซึมซับธรรมชาติ  ดอยม่อนจอง  
เขตรั กษาพันธุ์ สั ตว์ป่ าอมก๋อย  จ . เชียงใหม่  
ยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ที่ยอดหัวสิงห์ สูงประมาณ 
1,927 เมตร จากระดับน้ าทะเล เปิดให้จองแล้ว
ทั้งแบบ ไป-กลับ และแบบค้าง 1 คืน เปิดให้จอง
แล้วตั้งวันนี้เป็นต้นไป 

สอป. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

https://today.line.me/th
/v2/article/%E0%B8%9
4%E0%B8%AD%E0%B
8%A2%E0%B8%A1%E
0%B9%88%E0%B8%A
D%E0%B8%99%E0%B
8%88%E0%B8%AD%E
0%B8%87%20%E0%B
9%80%E0%B8%82%E
0%B8%95%E0%B8%A
3%E0%B8%B1%E0%B
8%81%E0%B8%A9%E
0%B8%B2%E0%B8%9
E%E0%B8%B1%E0%B8
%99%E0%B8%98%E0
%B8%B8%E0%B9%8C
%E0%B8%AA%E0%B8
%B1%E0%B8%95%E0
%B8%A7%E0%B9%8C
%E0%B8%9B%E0%B9
%88%E0%B8%B2%E0
%B8%AD%E0%B8%A1
%E0%B8%81%E0%B9
%8B%E0%B8%AD%E0
%B8%A2%20%E0%B8
%88%E0%B9%80%E0
%B8%8A%E0%B8%B5
%E0%B8%A2%E0%B8
%87%E0%B9%83%E0
%B8%AB%E0%B8%A1

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
%E0%B9%88%20%E0
%B9%80%E0%B8%9B
%E0%B8%B4%E0%B8
%94%E0%B9%83%E0
%B8%AB%E0%B9%89
%E0%B8%82%E0%B8
%B6%E0%B9%89%E0
%B8%99%E0%B8%94
%E0%B8%AD%E0%B8
%A2%201%20%E0%B
8%9E%E0%B8%A2%2
063-aKlqXn 

5.ป้ายเตือน อย่างแรง! ก่อนโดนแบล็กลิสต์!! 
กินเหล้า-ส่งเสียงดัง ในที่กางเต็นท์อุทยานฯ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.โพสต์เมื่อ
เร็วๆ นี้ เพ่ือเตือนสตินักท่องเที่ยวในสถานที่กาง
เต็นท์ในเขตอุทยานแห่งชาติว่า “เรียนมาเพ่ือ
ทราบ ถึงนักท่องเที่ยวที่รักและเคารพยิ่งทุกท่าน
ครับ เราก าลังทยอยท าป้ายขอความร่วมมือแบบ
นี้ให้ครบในอุทยานทุกแห่งนะครับ นักท่องเที่ยว
สายธรรมชาติ รักสงบ ต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลแล้ว 
เปิดแอพ QueQ จองวันเดินทาง แล้วมาดื่มด่ า
ความสงบของธรรมชาติกันได้เลยครับ” 

สอช. https://mgronline.com/g
reeninnovation/detail/9
630000105207 

+ 

6.พบแล้วยายหลงป่า 2 วัน นั่งหนาวสั่นบน
โขดหินริมน้ า สภาพอิดโรย 

ล่าสุดวันที่ 15 ต.ค. 63 นายศิวัช ฟูบินทร์ 
นายอ าเภอหล่มสัก พร้อมด้วย รองผู้บังคับการ
กรมทหารม้าที่3 กองพลทหารม้าที่1 และทหาร
จากกองพันที่28 ได้วางแผนออกค้นหา โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ชุดปฏิบัติการ รวมจ านวน 50 นาย 
ก าหนดปฏิบัติการต่อเนื่อง 2 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองอ าเภอหล่มสัก ทหารจากกองพัน
ทหารม้าที่28 กองพลทหารม้าที่1 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ขสป.ผาแดง อช.น้ าหนาว สมาชิก อส.ร้อยอส. 
อ.หล่มสัก4 องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ต.ปากช่อง ชาวบ้าน ม.7  
วังยาว รวมแล้วกว่า 100 คน ร่วมออกค้นหา 

กระทั่งเวลาประมาณ 13.30 น. รับแจ้ง
จากทางวิทยุว่า ทีมค้นหาได้พบกับ คุณยาย  

สอช. 
สอป. 

สบอ.11 
(พิษณุโลก) 

https://www.khaosod.co
.th/update-

news/news_5118565 

+ 

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000105207
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000105207
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000105207


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
นั่งอยู่กับโขดหินในสภาพที่อิดโรย โดยอยู่ห่างจาก
หมู่บ้านประมาณ 9 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่จึงใช้ท า
เปลหามคุณยายออกมาจากพ้ืนที่ เพ่ือน ามาส่ง
รถพยาบาลที่มารอรับและน าส่งโรงพยาบาล 
เบื้องต้นสภาพของคุณยายมีอาการเหนื่อยล้า 
หนาวสั่น แต่ก็ยังสามารถพูดคุยได้ โดยเจ้าหน้าที่
ได้พยายามชวนคุณยายคุยเพ่ือที่จะได้ให้มีสติ
ตลอดเวลา 

 
 


