




  สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. แจ้งจับซ้ือรีสอร์ตรุกอุทยาน 

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่  27 ต.ค.63  
นายนิพนธ์ จ านงสิรศักดิ์ ผอ.สบอ.3 (บ้านโปุง) 
และนายเทวินทร์ มีทรัพย์ หน.อช.เขาแหลม  
เข้าแจ้งความด าเนินคดีกับนายสมาน หงษ์เอ่ียม 
ข้อหายึดถือครอบครองและกระท าด้วยประการ
ใดๆ ในเขต อช.เขาแหลม โดยมิได้รับอนุญาต  
หมู่ที่  2 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  
เนื้อที่ 1 ไร่ สิ่งปลูกสร้างที่เป็นรีสอร์ต 4 หลัง  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่เดิมของรีสอร์ต 'กระท่อมริมธาร '  
ที่ทาง หน.อช.เขาแหลม เคยแจ้งความด าเนินคดี
นายกิตติพงษ์  ต้นสมบู รณ์  เจ้ าของรี สอร์ต  
โดยคดีอาญาดังกล่าวได้ถึงที่สุดแล้ว และเมื่อ 
วันที่ 27 ก.ค. 2559 ได้ตรวจยึดรวมเนื้อที่ 2 ไร่ 
2 งาน 80 ตารางวา สิ่งปลูกสร้าง 14 หลัง 
ต่อมาจากวันที่ 17 ต.ค. 63 นายสมานพร้อม
ด้วยทนายความน าหนังสือสัญญาซื้อสิ่งปลูกสร้าง
รีสอร์ตชื่อ 'กระท่อมริมธาร' จากนายกิตติพงษ์ 
เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 58 ตามสัญญา พร้อมเดินชี้
แนวเขตรังวัดขออยู่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าว เนื้อที่ 
1 ไร่ พร้อม สิ่งปลูกสร้าง 4 หลัง ที่อ้างว่าได้ซื้อ
มาเป็นกรรมสิทธิ์แล้ว โดยจะขออนุญาตหรือขอ
เช่าที่ดินกับกรมอุทยานฯ 

นายนิพนธ์กล่าวอีกว่า โดยนายสมานซื้อสิ่ง
ปลูกสร้างรีสอร์ตในปี 2558 ก่อนถูกด าเนินคดี
ในปี 2559 แต่สิ่งปลูกสร้างเป็นอสังหาริมทรัพย์ 
มีลักษณะตรึงตราถาวรติดอยู่กับที่ดินอุทยาน จึง
เป็นส่วนควบของที่ดินอุทยานฯเขาแหลม จึงถือ
ว่านายสมานซื้อที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาแหลมไป
ด้วย จึงเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายอุทยาน
แห่ งชาติ  พ.ศ .2562 ในมาตรา 19 (1 ) 
ประกอบกับนายสมานมาแสดงตัวด้วยตนเอง 

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโปุง) 

ข่าวสด หน้า 12    
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  

หน้า 11 
ไทยรัฐ หน้า 11 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
และชี้แนวเขตรังวัดเพ่ือขออยู่อาศัย การกระท า
ดังกล่าวแสดงว่ามีเจตนาอย่างชัดแจ้ง ในการ
ยึดถือ ครอบครอง หรือกระท าด้วยประการใดๆ 
ในเขตอุทยานฯเขาแหลม โดยมิได้รับอนุญาต
อยากให้ดีเอสไอมาสอบสวนเรื่องนี้ด้วยเนื่องจาก
เป็นคดีที่ ซับซ้อน ในข้อกฎหมาย ผู้กระท าผิดมี
ทนายความที่ช านาญด้านกฎหมายอย่างมาก 
2. หนาวนี้ เที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดา  
ชมธรรมชาติ-สัตว์ป่า-ผีเสื้อกว่า 500 ชนิด 

ส าหรับที่ จ.สระแก้ว เสน่ห์ของ อช.ปางสีดา 
ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 23 
ก.พ.25 นับเป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 41  
ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในท้องที่ อ.วัฒนานคร  
อ.เมือง จ.สระแก้ว และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  
รวมครอบคลุ ม เ นื้ อที่  529 ,375 .81  ไ ร่  
หรือประมาณ 847 ตารางกิโลเมตร ประกอบไป
ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามปุาไม้ที่ อุดม
สมบูรณ์ โดยเฉพาะเป็นที่ศึกษาเรื่องสัตว์ปุา 
ที่ส าคัญ เพราะมีสัตว์ปุาหายากและนกกว่า 300 
ชนิด เช่น นกเงือก นกยูง อ่ืน ๆ รวมถึงมีแหล่ง
จระเข้น้ าจืด ซึ่ งเชื่อว่ า เหลือเพียงแห่งเดียว 
ในประเทศไทย ประมาณร้อยละ 95 ภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่ครอบคลุมไปด้วยพ้ืนที่ปุา เป็นทิวเขาสูง
สลับซับซ้อน และเป็นส่ วนหนึ่ งของทิว เขา 
พนมดงรัก โดยมีความลาดชันจากทิศเหนือไปยัง
ทิศใต้ สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 50-878 
เมตร มียอดเขาใหญ่ เป็นยอดเขาที่ สู งที่ สุ ด 
เทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นก าเนิดของล าห้วยล าธาร
หลายสาย 

นายบุญเชิด เจริญสุข หน.อช .ปางสีดา  
กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น 
ศิลปินดารา และยูทูบเบอร์ต่าง ๆ ก็ เข้ามา
ท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวให้ 
จึงขอรับรองว่าภายในแหล่งท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาปรับปรุ ง ให้ มี คว ามสะดวก สะอาด 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

เดลินิวส์ หน้า 10 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะห้องน้ า 
ห้องอาบน้ า ห้องสุขา ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ิมแบบใหม่
สวยหรู มีทุกจุดที่นักท่องเที่ยวเข้าไปพัก บริเวณ
น้ าตกมีเจ้าหน้าที่คุมเข้มเรื่องการน าอาหาร สุรา 
ขวดแก้วสิ่งที่เป็นอันตรายจะคัดกรองห้ามน าลงไป
เล่ น ในน้ า เด็ ดขาด เ พ่ือความปลอดภั ยแก่
นักท่องเที่ยวอ่ืน ๆ นักท่องเที่ยวไม่ต้องเตรียมตัว
อะไรมากมาย เพราะที่ศูนย์บริการมีเต็นท์ที่นอน
บริการให้ใหม่สะอาดด้วยการซักล้างฆ่าเชื้อทุก
ครั้ง รวมทั้งยังมีร้านค้าขายมากมายและห่างจาก
ห้างสรรพสินค้าเพียง 25 กม. ขับรถ 20 นาที ก็
ถึง ถนนลาดยางกว้างตลอดเส้นทาง อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ เพียง 220 กิโลเมตร หนาวนี้ห้าม
พลาดในการพักผ่อนหย่อนใจในอุทยานแห่งชาติ
ปางสีด 

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังให้ความสนใจกับ 
ฝูงผีเสื้อ โดยจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถชมผีเสื้อ
กว่า 500 ชนิด ได้ จะมีอยู่ 12 จุดใหญ่ แต่ที่
นิยมมากที่สุดมี 3 จุด คือ 1. บริเวณโปุงผีเสื้อ  
จุดนี้เลยที่ท าการอุทยานฯ นักท่องเที่ยวสามารถ
ขับรถเข้าไปเที่ยวชมได้เอง เป็นอีกหนึ่งจุดของ 
อช .ปางสี ด า  เ สี ยค่ า ธ ร รม เนี ยม อุทยานฯ  
ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท จุดที่ 2 บริเวณ
น้ าตกปางสีดา อยู่ก่อน ถึงโปุงผีเสื้อ นักท่องเที่ยว
ต้องเดินเท้าเข้าไปยังบริเวณลานหินของน้ าตก  
จะสามารถชมผีเสื้อได้ตลอดเส้นทางได้อีกด้วย 
ส่วนจุดที่ 3 บริเวณลานหินดาดจุดนี้นักท่องเที่ยว
จ ะต้ อ งนั่ ง ร ถ เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ข้ า ไ ปด้ า น ใน ปุ า  
ซึ่งเส้นทางก็ค่อนข้างจะล าบาก ไม่เหมาะกับเด็ก
และผู้สูงอายุ แต่เป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยงามมาก
ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ผีเสื้อมีให้ชมมากมายหลากสีสัน 
จึงขอเชิญชวนมาเที่ยวชมได้ทุกวัน 

 
 
 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
3. 'กิ่วแม่ปาน' เส้นทางเดินป่า-ชมทะเลหมอก 
แห่งดอยอินทนนท์ พร้อมเปิดให้เที่ยว 1 พ.ย.นี้ 

เ ส้ น ท า ง ศึ ก ษ า ธ ร ร ม ช า ติ กิ่ ว แ ม่ ป า น  
เปิดให้บริการ วันที่ 1 พ.ย.63 นักท่องเที่ยว
สามารถลงทะเบียนหน้าเส้นทางได้ตั้งแต่เวลา 
06.00 น. 

"กิ่วแม่ปาน" ตั้งอยู่ในเขต อช.ดอยอินทนนท์ 
ใกล้กับพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระ
มหาธาตุนภพลภูมิสิริ เป็นเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติระยะสั้น มีเส้นทางเดินเป็นวงรอบ
ระยะทาง  3 .2  กิ โ ล เมตร  ที่ ค ว ามสู งจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 2,400 เมตร เป็นจุดชม
วิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามอีกจุด
หนึ่ง 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานจะเปิดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-
31 พฤษภาคม ของทุกปี ตั้งแต่เวลา 06.00 -
16.00 น. เมื่อมาถึงแล้ว จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่
บริ เ วณด้ านหน้ าศูนย์บริ การนั กท่ อง เที่ ย ว  
เพ่ือขอไกด์น าทางโดยจะมีค่าบริการ 200 บาท
ต่อนักท่องเที่ ยว  1 กลุ่ ม  ( ไม่ เกิน  10 คน)  
หากใครเดินทางมาช่วงฤดูหนาว รอบเช้าให้
เตรียมเสื้อกันหนาว ถุงมือ หมวกใส่ไปด้วย ส่วน
รอบบ่ายจะมีแดดค่อนข้างแรง ควรเน้นเสื้อผ้าที่
กันแดด ไม่หนา และที่ส าคัญควรน า น้ าดื่มติดตัว
ไปด้วย 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
หน้า 18 

+ 

4. กาญจน์ตรวจตลาดห้ามค้าสัตว์ป่า 
เมื่อวันที่ 27 ต.ค. นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ 

ผอ.สบอ.3 (บ้านโปุง) พร้อมด้วยนายประทีป  
เหิมพยัคฆ์  ผอ.ส่ วนอนุรั กษ์สั ตว์ปุ าสบอ.3  
(บ้านโปุง) นายสิขกพงษ์ กระแจะจันทร์ หน.ขสป.
อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์  นายอนุชิต  
เอ่ียมละออ หน.สายตรวจปราบปรามสบอ.3 
(สายที่ 1) พร้อมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เดินทาง
ไปที่ตรวจตลาดสด หน้าน้ าตกไทรโยคน้อย  

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโปุง) 

ข่าวสด หน้า 6 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค 

ทั้งนี้ การลงพื้นที่เพ่ือตรวจติดตามการติดปูาย
โฆษณาประกาศแจ้งเตือน ให้ร้านค้า ผู้ขาย  
และนักท่องเที่ยว ผู้ซื้อเนื้อสัตว์ปุา ทั้งภายใน
ตลาดและร้านค้าต่างๆ ทั้งสองฟากฝั่งริมถนนสาย 
323 กาญจนบุรี-ไทรโยค โดยน าแผ่นใบปลิว
โ ฆษ ณาข้ อกฎ หมา ยแจ้ ง เ ตื อน ไปแจ ก ใ ห้
นักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านด้วย เพ่ือได้ทราบข้อ
กฎหมายดังกล่าว หากฝุาฝืนมีโทษ จ าคุกสูงสุด 
10 ปี  ปรับ 1 ล้ านบาท ตามนโยบายของ 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
5. AWC จ่อเปิดกองทุนหม่ืนล.เทกฯรร.ลุยต่อ
แผน5ปีเหลืออีก12โปรเจกต์ 

โควิด-19 กระทบหนักหลายโรงแรมเริ่ม 
ถอดใจแห่ขายกิจการ AWC เล็งตั้งกองทุน 
นั บ ห มื่ น ล้ า น ห า ผู้ ร่ ว ม ทุ น ส า น ต่ อ ห ลั ง
ผู้ประกอบการ กว่า 100 แห่ง อยากให้เทกโอ
เวอร์ ส่วนแผนเดิม 5 ปี ยังเหลืออีก 12 โปร
เจกต์  

ล่าสุดเปิดให้บริการ โรงแรม บันยันทรี กระบี่ 
ลักชัวรี รีสอร์ตหรูบนชายหาดทับแขก จ.กระบี่ 
นับเป็นโรงแรมแห่งแรกของ AWC ใน จ.กระบี่ 
บนท าเลทองติดที่ดิน อช.เขาหงอนนาค 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 
หน้า 5 

+ 

6. รับมือโมลาเบหอบฝนถล่มโคราชอ่วมซ้ า 
ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า เพ่ือรองรับพายุ 

โมลาเบ ที่จะเข้าพ้ืนที่ในวันที่ 28-29 ต.ค.นี้ 
ก่อนหน้านี้เขื่อนล าตะคองระบายน้ าออกจาก
เขื่อนวันละ 8 แสน ลบ.ม. แต่จากรายงานมีน้ า
จาก อช.เขาใหญ่ ไหลลงสู่เขื่อนล าตะคอง 1 ล้าน 
ลบ.ม. จึงต้องมีการปรับแผนในการระบายน้ าออก
จากเขื่อนล าตะคอง จากเดิม 8 แสน ลบ.ม.  
เป็น 1.6 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งหากพ้ืนที่ท้ายเขื่อน 
ล าตะคองได้รับผลกระทบก็จะสั่งการให้ปรับลด
ปริมาณการระบายน้ าออกทันท ี

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

ไทยโพสต์ หน้า 1 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  

หน้า 1,5 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
7. คอลัมน์ ข่าวส้ันทันโลก : ส ารวจหน้าผาถล่ม 

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง ร่วมกับ
จนท.อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ 
และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเข้าส ารวจ 
หน้าผาเขาหินปูน ด้านทิศเหนือของเกาะทะลุ 
หรือเกาะแม่อุไร เขต อช.หาดนพรัตน์ธารา - 
หมู่เกาะพีพี เกิดถล่มเมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา 
ท าให้ก้อนหินปูนขนาดใหญ่ 2 ก้อนตกลงทะเล 
สร้างความเสียหายให้กับแนวปะการัง ส่วนสาเหตุ
เกิดจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาท าให้หน้าผา
ถล่มลงมา 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ หน้า 11 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  

หน้า 11 

+ 

8. คอลัมน์ ชกหลังข่าว 
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ก าลังพัฒนาระบบการ

จ่ายเงินค่าเข้าชมอุทยานฯทั่วประเทศผ่านแอปฯ 
เมื่อส าเร็จหมายความว่า เจ้าหน้าที่ อุทยานฯ  
จะไม่ต้องจับเงินสดอีกต่อไป เรื่องความโปร่งใส
ของอุทยานจึงไร้กังวล งานนี้ต้องปรบมือให้ 
อธิบดีธัญญา เนติธรรมกุล 

สอช. 
 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) หน้า 8 + 

9. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น : กวาดล้าง
มอดไม้เขมร 

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. นายวุฒิกุล งามปัญญา  
หน.ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ นายส าเรียบ 
ศักดิ์ศิริ พนักงานพิทักษ์ปุา ระดับ ส 3 หน.ฝุาย
สงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พร้อมเจ้าหน้าที่ 
พิทักษ์ปุา ร่วมควบคุมตัวนายอึ อึน อายุ 20 ปี 
นายเอินดี อายุ 20 ปี นายฮอน เวิด อายุ 20 ปี 
นายศูนย์ ปะรอ อายุ 35 ปี และนายชัยยา นัน 
อายุ 23 ปี ทั้งหมดเป็นชาวกัมพูชา ของกลางยา
เสพติดประเภทไอซ์จ านวนหนึ่ง เลื่อยไฟฟูา ขวาน 
และอุปกรณ์ในการตัดไม้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ได้เบาะแสว่ามีผู้ลักลอบตัดไม้พะยูงและไม้ประดู่
รวมถึงไม้มีราคาประเภทอ่ืนในปุาชายแดนไทย-
กัมพูชา ซึ่งอยู่ใน ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ 
จึงวางแผนเข้าดักซุ่ม กระทั่งพบกลุ่มผู้ต้องหา

สอป. 
สปฟ. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
หน้า 11 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ก าลังแอบตัดไม้อยู่บริเวณทิศเหนือของหลักเขต
แดนที่ 11 ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จึงแสดง
ตัวเข้าจับกุมโดยระหว่างนั้นมีบางส่วนสามารถ
หลบหนีไปได้เบื้องต้นแจ้งข้อหาคุมตัวส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.ดม จ.สุรินทร์  ด า เนินคดีตาม
ขั้นตอนต่อไป 
10. ฝนถล่มดินสไลด์ปิดถ้ าเขานาพรุ แหล่ง
เที่ยวชื่อดัง 

เมื่อวันที่ 27 ต.ค. นายเกรียงศักดิ์ บุตรหล า 
ผู้ใหญ่บ้านอ่าวลึกน้อย หมู่  3 ต.อ่าวลึกน้อย  
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ น าลูกบ้านเข้าส ารวจบริเวณ
ปากถ้ าเขานาพรุ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
หลังเกิดเหตุหินสไลด์ตัวส่งผลให้มีดินลูกรังและ
ต้นไม้ไหลลงมาปิดบริเวณปากถ้ า 2 จุด โดยจุด
แรกอยู่บริเวณด้านซ้ายของปากถ้ าซึ่งมีดินสไลด์
ลงมาเป็นทางยาวประมาณ 5 เมตร กว้าง 3 
เมตร ขณะที่ห่างไปประมาณ 5 เมตร มีร่องรอย
ดินสไลด์ลงมาเป็นทางยาวเกือบ 7 เมตร กว้าง
ประมาณ 3-4 เมตร โดยสาเหตุเกิดจากฝนที่ตก
หนักอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 
เบื้องต้นผู้น าท้องถิ่นสั่งการให้น าเชือกมาขึงกั้น
พ้ืนที่พร้อมปูายเตือนห้ามเข้าพ้ืนที่ก่อนได้รับ
อนุญาต เพราะหวั่นดินสไลด์ตัวลงมาอีก 

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ถ้ าเขานาพรุถือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพ้ืนที่เมื่อปี 2556 ทาง
อ าเภออ่าวลึก พร้อมนักอนุรักษ์ และ จนท. 
อช.ธารโบกขรณี ได้เข้าส ารวจพบมีโถงถ้ า 3 ชั้น 
จ านวน 16 ห้อง เนื้อที่กว่า 10 ไร่ มีหินงอกหิน
ย้อยที่สวยงาม และยังมีแอ่งน้ าขนาดใหญ่ด้วย  
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเส้นทางเข้าบันได
และสะพานเดินชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ า 
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีชาวบ้านแอบเข้าไปในถ้ า
บ่อยครั้งทั้งกลางวันและกลางคืน จึงขอฝากเตือน
ห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะเกิดอันตราย 
หากฝุาฝืนเจ้าหน้าที่จะด าเนินการตามกฎหมายที่

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ส า คัญยั ง ต้ อ ง ร อกา รส า ร ว จ เ พ่ิ ม เ ติ ม จ าก
ผู้เชี่ยวชาญจึงยังไม่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้าชม
ได้ในขณะนี้ 
11. แพร่สร้าง 'จิตอาสา' ปลูกป่า-กันไฟป่า 

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา"  
ตามโครงการปลูกปุาและปูองกันไฟปุา ที่โรงแรม
แพร่นครา อ . เมือง  จ .แพร่  เจ้ าหน้าที่ และ
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนจังหวัดแพร่ จ านวน 100 คน 
ร่วมเข้าอบรม 

นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผอ.สบอ.13 (แพร่) 
กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา" 
ตามโครงการปลูกปุา และปูองกัน ไฟปุามีที่มา
จากปัญหาไฟปุ าที่ เ กิ ดขึ้ น เป็นประจ าทุกปี  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมและผืนปุา  ท าให้ความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศปุาไม้ลดลงโดยเฉพาะ
พ้ืนที่ปุาต้นน้ าล าธาร หากสภาพปุาธรรมชาติถูก
ท าลายและระบบนิเวศมีความสมบูรณ์ต่ าแล้ว 
การที่ปุาจะฟ้ืนตัวกลับมาสมบูรณ์ได้ดังเดิมนั้นจึง
ไม่สามารถท าได้โดยง่าย 

ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
มอบหมายให้โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน 
ร่ วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร่วมหารือเพ่ือก าหนดแนวทางใน
การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ที่ถูกท าลาย และแก้ไขปัญหา
ไฟปุ า ให้ เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพมากที่ สุ ด  โ ด ย
มอบหมายให้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมปุา
ไม้ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับภาคส่วน
ที่ เ กี่ ยวข้องจัด โครงการฝึกอบรมหลักสู ตร  
"จิตอาสา" ตามโครงการปลูกปุาและปูองกันไฟปุา 

สปฟ. 
สบอ.13 
(แพร่) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) หน้า 6 + 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. "พะยูนสาว" ไปไม่ถึงโรงพยาบาลสัตว์  
น้องช็อกระหว่างทาง แล้วก็จากพวกเราไป 

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง รายงานความคืบหน้าจากข่าว
การช่วยชีวิตพะยูน ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี แจ้งพบลอยกลาง
ทะเลบริเวณอ่าวมาหยา หมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง 
อ.เมือง จ.กระบี่ จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย 
ทช.ทะเลอันดามันตอนบน เข้าพ้ืนที่ เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือพะยูนตัวดังกล่าว โดยเป็นพะยูน  
เพศเมีย ขนาดความยาว 1.7 เมตร น้ าหนัก 
115.5 กก. มีสภาพอ่อนแรง สาหร่ายปกคลุม
บริเวณหลัง และพบแผลฉกรรจ์ มีลักษณะเป็น
แผลเนื้อตาย เปื่อยยุ่ย บริเวณด้านหลังขนาดแผล
ยาวประมาณ 20 ซม. กว้าง 7 ซม. มีภาวะ
ท้องอืดลอยตัวเอียงด้านขวา ไม่สามารถทรงตัว
ว่ายน้ าได้ตามปกติ จึงร่วมกันล้อมจับและรีบขน
ย้ายด้วยเรือเร็วของเอกชนมาส่งยังท่าเทียบเรือ 
ที่ศูนย์วิจัยฯ ภูเก็ต เพ่ือรักษา ณ ศูนย์ช่วยชีวิต
สัตว์ทะเลหายากสิรีธาร 

 โดยระหว่างการขนย้ายเจ้าหน้าที่ได้ปฐม
พ ย า บ า ล เ บื้ อ ง ต้ น แ ล ะ ป ร ะ ค อ ง อ า ก า ร  
แต่เนื่องจากสภาพพะยูนอ่อนแอมาก จึงเกิด
ภาวะช๊อกและเสียชีวิตลงในที่สุด ทั้งนี้ กรม ทช. 
จะผ่าชันสูตรเพ่ือวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตใน
วันที่ 28 ต.ค. 63 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://fm91bkk.com/f
m-91-82656 

- 

2. แกะรอยขบวนการตัดไม้ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าฯ ชุมพร คาดมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลัง 

เจ้าหน้าที่หลายฝุายเร่งแกะรอยขบวนการตัด
ไม้ ใน ขสป.ควนยายหม่อม จ.ชุมพร หลังพบ
ขบวนการตัดไม้กระท าอย่างอุกอาจทั้งตัดไม้ 
อายุกว่า 100 ปี ในเขตปุาของรัฐ แล้วใช้ช้างและ

ศปพ. 
สปฟ. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

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

5097 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
รถแทรกเตอร์เคลื่อนย้ายไม้ออกจากปุา ก่อนจะ
ล าเลียงขึ้นรถบรรทุกเคลื่อนย้ายกลางดึกหลายคืน
ติดต่อกัน เจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นขบวนการตัดไม้ 
ใน พ้ืนที่ ขณะที่ ข่ าว  3 มิติ  พบเบาะแสว่ า มี
นักการเมืองเกี่ยวข้องด้วย 

ไม้ท่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 
1 เมตร จ านวน 25 ท่อน ถูกพบในวัดห้วย
ทรายขาววนาราม อ.ละแม จ.ชุมพร น าไปสู่ 
การตรวจสอบ โดยชุ ด เ ฉพาะกิ จ พญา เสื อ  
กรมปุาไม้ และฝุายปกครองเพ่ือหาที่มา กระทั่ง
พบว่าไม้ถูกตัดจาก ขสป.ควนยายหม่อม ต.ละแม 
อยู่ห่างจากวัดราว 22 กิโลเมตร และพบไม้ที่ 
ตัดโค่นแล้วอย่างน้อย 21 ตอ ที่แปรรูปแล้ว  
46 ท่อน กระจายกันอยู่  เป็นกลุ่มไม้ตะเคียน
ทราย ไม้ ไข่ เขียว  เป็นต้น รวมปริมาตรไม้  
127 ลูกบาศก์เมตร เจ้าหน้าที่จึงย้ายไม้ไปไว้ที่
หน่วยปูองกันรักษาปุา ชพ.8 

ผอ.สบอ.4 น าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบซ้ า
พบว่าขบวนการตัดไม้กระท าอย่างอุกอาจ ทั้งตั้ง
แค้มป์ที่พักในปุาเพ่ือตัดและแปรรูปไม้ ขณะที่
ภาพมุมสูง เห็นรอยแหว่งของปุาบริเวณที่ถูกตัด 
อยู่บนแนวเขาสูงชันและรกทึบ จนยากเกินกว่าที่
จะลักลอบตัดอย่ างเงียบเชียบ ตรงกันข้าม 
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าขบวนการตัดไม้ ท าอย่างไม่เกรง
กลัวกฎหมายราวกับสัมปทาน เพราะใช้ทั้งช้าง
และรถแทรคเตอร์ เข้าไปชักลากแลล าเลียงไม้
ออกจากผืนปุา ซึ่งต้องมีอิทธิพลมากพอ จึงจะท า
เช่นนี้ 

การแกะรอยของชุดเฉพาะกิจพญาเสือ ยังพบ
เบาะแสว่าไม้เหล่านี้ถูกเคลื่อนย้ายจากปุาไปที่ 
วัดดังกล่าว อย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน หลักฐาน
คือ ภาพวงจรปิด คืนวันที่  21 ตุลาคม เวลา 
3.45 นาที  รถกระบะคนหนึ่ ง  ขับน าหน้ า
รถบรรทุกสีฟูา ที่มีไม้ท่อนเต็มคันโดยกล้องวงจร
ปิดจุดอ่ืนๆ ก็บันทึกภาพไว้ได้เช่นกัน และในคืน



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
วันที่ 22 เวลา 2.47 นาที คราวนี้เป็นรถบรรทุก
สีขาว คนไม้เต็มคันเช่นกัน 

ผอ . สบอ . 4  บอกว่ า ก า ลั ง ต ร วจข้ อมู ล
รถบรรทุกเหล่านี้ และเชื่อว่าเป็นขบวนการตัดไม้
มากกว่าจะเป็นการน าไม้ไปสร้างพระอุโบสถ
ตามที่มีผู้พยายามอธิบาย ตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้ง
ความเจ้าอาวาส และผู้ท ากินในสวนปาล์มที่ตัดไม้ 
และให้เป็นที่พักไม้หวงห้าม โดยเฉพาะผลพิสูจน์
พบว่าไม้ 3 ท่อนในวัดถูกตัดมาจากเขตปุาของรัฐ
ขณะแหล่งข่าวในพ้ืนที่ ให้ข้อมูลว่ามีนักการเมือง
ทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด อยู่เบื้องหลังการ
ตัดไม้ชุดนี้ และพยายามวิ่งเต้นเพ่ือไม่ให้แกะรอย
หาคนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฎิเสธที่จะท า
เช่นนั้น และก าลังเร่ งตรวจสอบทะเบียนรถ 
ที่บรรทุกไม้เหล่านี้ เพ่ือขยายผลโดยเร็ว 

 





  สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพฤหัสบดทีี่ 29 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.  ภาพข่ า ว  :  บุ คคลแนวหน้ า  :  ส ร้ า ง โ ลก 
สีเขียว 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ร่วมพิธีลงนาม
ความร่วมมือการปกป้องเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สู่การฟ้ืนฟูป่าระหว่าง อดิศร นุชด ารงค์ อธิบดีกรมป่า
ไม้, ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ, 
เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก และ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ปธ.คณะ
ผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) โดยมี 
ศุภชัย เจียรวนนท์ ร่วมพิธี เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าใน 
โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศลุ่มน้ าป่าสัก เขาพระยาเดิน
ธง จ.ลพบุรี" และ "โครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่า
ชายเลน พ้ืนที่อ่าวไทย ตัว ก จ.สมุทรสาคร" 

สอป. 
สฟอ. 
สบอ.1 

สาขาสระบุรี 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

แนวหน้า หน้า 4 + 

2. คอลัมน์ เช็คพอยต์ : 'สัญญา'แชมป์ 230กม.
สิงห์อัลตร้าเทรลเชียงราย 2020 

“สิงห์ อัลตร้าเทรล เชียงราย 2020” เป็นการ
แข่งขันวิ่งระยะไกลของนักวิ่งปอดเหล็กที่รักในการ
ผจญภัยอย่างแท้จริง โดยไฮไลต์อยู่ที่ระยะทาง 230 
กิโลเมตร ซึ่ งแข่งขันวิ่ งเทรล  ระยะที่ ไกลที่สุดใน
ประเทศไทย 230 กิโลเมตร จัดการแข่งขันต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4 โดยเส้นทางแข่งขันเริ่มจากสิงห์ปาร์ค เลาะ
ล าน้ ากก ขึ้นดอยแม่สลอง ผ่านวิถีชุมชนท่ามกลาง
ธรรมชาติในช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งยังมีความเขียว
ขจีให้เห็นอยู่มาก และวนกลับเข้าดอยช้าง เข้าไปใน
เขตวนอุทยานขุนกรณ์  และวนเข้าสู่ เส้ นชัย ใน 
ไร่สิงห์ปาร์ค อีกครั้ง 

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

สยามกีฬา หน้า 21 + 

3. มวลชนปกป้องสถาบันแสดงความจงรักภักดี 
นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3 ติดป้าย รวม

พลคนไทย ร่วมใจปกป้องสถาบัน ที่หน้าส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 3 จ.ราชบุรี 

 
 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 20 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  

หน้า 24 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
4. อย่าให้ซ้ ารอยทับเบิก-ม่อนแจ่ม! นักท่องเที่ยวแห่
สัมผัสมุมใหม่บ้านม้งน้ าจวง 

ท่องเที่ยวบ้านม้งน้ าจวง ติดลมบนคนเริ่มแห่สัมผัส
มุ ม ม อ ง ใ ห ม่  3 6 0  อ ง ศ า ม อ ง เ ห นื อ  
" น า ขั้ น บั น ไ ด เ นิ น สอ ง เ ต้ า "  ร ว มถึ ง มิ นิ ที ล อ ซู  
รองผู้ว่าฯ ประกาศพร้อมจัดงบหนุนกลางงานกินข้าว
ใหม่ม้ง แต่ห้ามสร้างบ้านพักรีสอร์ต หวั่นซ้ ารอย "ภูทับ
เบิก-ม่อนแจ่ม" 

คณะรองผู้ว่ าฯ และนายอ าเภอชาติตระการ 
รวมทั้ ง  หน . ขสป .ภู เ มี่ ย งและภูทอง เห็ นท า เ ล 
จุดกางเต็นท์แห่งใหม่บ้านน้ าจวงก็พากันตกใจและ
เตือนเจ้าของรีสอร์ตว่าให้สร้างแค่เต็นท์ที่ พักแก่
นักท่องเที่ยวเพียงเท่านี้พอแล้ว ห้ามสร้างบ้านพักรี
สอร์ตเด็ดขาด พร้อมก าชับไม่ให้คนนอกพ้ืนที่เข้ามา
ด าเนินการ เนื่องจากอาจจะถูกวิจารณ์เป็นทัศนะอุจาด
ท าให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เหมือนกับภูทับ
เบิก จ.เพชรบูรณ์ หรือม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่มีการ
สร้างเต็นท์-บ้านพักจนเกลื่อนภูเขา 

รองผู้ว่าฯ ได้กล่าวบนเวทีต่อหน้าพ่ีน้องชาติพันธุ์
ชาวม้ งบ้านน้ าจวงที่มาต้อนรับว่ า จั งหวัดฯ จะ
สนับสนุนการท่องเที่ ยวชุมชน จึง ได้พาหัวหน้า
ส านักงานจังหวัดฯ มาดูพ้ืนที่และพร้อมจะจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการท่องเที่ยวใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก 
โดยเฉพาะจะพัฒนาเส้นทางเข้าไปชมมินิทีลอซู โดย
ขอให้ หน.ขสป.ภูเมี่ยงและภูทองเขียนโครงการพัฒนา
ท่อง เที่ ย วบ้ านน้ าจว ง เ พ่ือ ให้ จั งหวั ดสนับสนุน
งบประมาณพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวในชุมชนแห่ง
นี้ต่อไป 

สอป. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 11 

+ 

5. คอลัมน์ คันปากอยากเล่า : ปฏิญญาพัฒนาถ้ า
หลวง 

หลายคนคงยังไม่ลืมเหตุการณ์โค้ชและนักฟุตบอล
หมูป่าอคาเดมีทั้ง 13 คน เข้าไปติดในถ้ าหลวงขุนน้ า
นางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย จากเหตุการณ์ดังกล่าว 
ท าให้วนอุทยานถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย  
ที่มีความงดงาม ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และถ้ าที่

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

ไทยโพสต์ หน้า 8 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
มีต านานเล่าขานดังกระฉ่อน ชื่อเสียงติดอันดับโลก 
เป็นสถานที่ท้ังคนไทย ชาวต่างชาติ ตั้งเป้าต้องมาเยือน
ให้ได้สักครั้งในชีวิต 

ในที่สุดก็ส าเร็จลุล่วงสมดั่ งใจหมาย ปฏิญญา
พัฒนาถ้ าหลวงฯ  สู่ แหล่ งท่ อ ง เที่ ย ว ระดับ โลก  
พร้ อม พัฒนา เศรษฐกิ จ ให้ คน ใน พ้ืนที่ มี ง านท า          
สถานที่นี้ ไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน กลิ่นอายความสามัคคีไม่
เคยจางหาย 
6. คอลัมน์ ชกหลังข่าว 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ก าลังพัฒนาระบบการ
จ่ายเงินค่าเข้าชมอุทยานฯทั่วประเทศผ่านแอปฯ  
เมื่อส าเร็จ หมายความว่า เจ้าหน้าที่อุทยานฯจะไม่ต้อง
จับเงินสดอีกต่อไป เรื่องความโปร่งใสของอุทยานจึงไร้
กังวล งานนี้ต้องปรบมือให้ อธิบดีธัญญา เนติธรรมกุล 

อส.     
สอช. 

ไทยรัฐ หน้า 8 + 

7. คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้ : ลัดเลาะเกาะเพลินวิว
ทะเล เสน่ห์ธรรมชาติงดงาม 'สตูล' 

มนต์เสน่ห์ความงามของทะเลจังหวัดสตูล เส้นทาง
นี้จึ งพาลัดเลาะไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ ชมทิวทัศน์
ธรรมชาติ สัมผัสน้ าทะเลใส ๆ หาดทรายขาว ๆ  
เนื้อนุ่มละเอียดกัน โดยพิกัดแรกไม่รอช้าพาไปที่  
หมู่ เ กาะอาดั ง -ราวี  เ กาะ ในกลุ่ ม  อช .ตะรุ เ ตา  
เกาะอาดังเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา (แหลมสน-เกาะอาดัง) มีหาดทรายสวยงามได้
เดินเที่ยวเล่น ไม่ไกลจากกันเป็นที่ตั้งของเกาะราวี  
ที่นี่นอกจากมีบรรยากาศสงบเงียบ น้ าทะเลสีเขียวใส
สะอาดตา หาดทรายขาวเนื้อนุ่มเนียนราวกับแป้งทอด
แนว โค้ งย า ว  ยั งช วนนั่ ง เ ล่ น  ฟั ง เ สี ย งคลื่ น ลม  
สุดเพลิดเพลิน 

หลังจากเพลินทิวทัศน์ธรรมชาติ สัมผัสความงาม
ของทะเลงามของจังหวัดสตูลไปส่วนหนึ่งแล้ว อีกหนึ่ง
เกาะงามที่มีชื่อ เป็นจุดหมายของสายเที่ยวทะเล  
หลีเป๊ะ เกาะแห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากเกาะอาดัง เป็นเกาะที่
มีความส าคัญด้วยเป็นเกาะที่มีพ้ืนที่ราบ มีภูเขาเพียง
เล็กน้อย เกาะแห่งนี้มีผู้คนอาศัยและมีที่พัก เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญแห่งหนึ่งของ อช.ตะรุเตา  

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
อีกเกาะสามารถแวะไปเที่ยวชมได้คือ เกาะตะรุเตา 

เกาะขนาดใหญ่ของ อช.ตะรุเตา ซึ่งมีความสวยงาม
และประวัติศาสตร์ จากข้อมูลเล่าถึง อช.ตะรุเตา อีกว่า
เป็นแหล่งรวมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ทั้งบน
เกาะและในน้ าไว้ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัย
ขอ งสั ต ว์ ป่ า น านาชนิ ด  จ ากที่ ก ล่ า ว อุทยานฯ
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 51 เกาะ โดย
เกาะขนาดใหญ่มี 7 เกาะ ซึ่ง เกาะตะรุเตา คือหนึ่งใน
นั้น สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเกาะเป็นภูเขามีความลาด
ชัน ชายฝั่งทางด้านตะวันออกของเกาะส่วนมากเป็น
หน้าผาสูงชันสลับกับอ่าวและหาดทรายโคลน ทางด้าน
ตะวันตกมีหน้าผาเฉพาะทางด้านเหนือ บริเวณแหลม
ตันหยงมะระ (ด้านหัวเกาะ) มีที่ราบอยู่เป็นหย่อม ๆ 
ทางเทือกเขาหลังอ่าว 
8. เขาใหญ่ห่วงช้างออกนอกเขต 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล  
หน.อช.เขาใหญ่ กล่าวว่า ในปัจจุบันพบว่ามีช้างป่า 
กระทิง เก้ง กวาง และสัตว์ป่าอ่ืนๆ ออกไปหากินนอก
แนวเขตอุทยานเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะช้างป่าออกหา
กินนอกเขตตามพ้ืนที่ป่า พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ตามชุมชน 
หมู่บ้านมากขึ้น ตามที่ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่มีไม่
น้อยกว่า 10 ตัว กระจายตามพ้ืนที่ต่างๆ ในเขต  
ต.หมูสี ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง และในพ้ืนที่ ต.วังหมี 
อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา แต่ก็น่าเป็นห่วงความ
ปลอดภัยของสัตว์ป่าจะถูกท าร้ายจากน้ ามือมนุษย์  
ซึ่งเมื่อต้นเดือน ช้างป่าชื่อเจ้าพลายติ่งรู อายุ 30 ปี 
ช้างป่าขนาดใหญ่ ออกไปหากินนอกแนวเขต ใกล้ด่าน
ทางข้ึนศาลเจ้าพ่อ ถูกไฟฟ้าที่ชาวบ้านขึงไว้ตามรั้วลวด
หนามตาย คดียังอยู่ที่  สภ.หมูสี  และในปีที่ผ่านมา
ทราบว่ามีช้ างป่าตาย รวมทั้ งหมีควาย กระทิง  
ที่ออกไปหากินนอกแนวเขต 

อช.เขาใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา
อุทยานที่มาจากหลายองค์กร และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรอบแนวเขต หารือการดูแลความปลอดภัยของ
ประชาชน และ สัตว์ป่า โดยมีการเสนอให้ตั้งอาสา 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 7 

ข่าวสด หน้า 6 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
และกลุ่มท าหน้าที่ส ารวจตรวจสอบสัตว์ป่าที่ออกหากิน
นอกแนวเขต และผลักดันกลับเข้าป่าอุทยานขึ้น ทั้งนี้
เมื่อประชาชนพบเห็นสัตว์ป่าออกมาหากินในหมู่บ้าน 
ชุมชน โดยเฉพาะช้างป่า ขอให้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่ที่
อยู่ใกล้ที่สุดหรือผู้ใหญ่บ้าน และขอความกรุณาอย่า
ออกไปไล่ช้างเองอาจจะไม่ปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความช านาญ ออกไปดูแลผลักดันเอง และอย่า
ท าร้ายสัตว์ป่า ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์สงวนและคุ้มครองตาม
กฎหมาย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดพบพลายเจ้าแคระ  
ช้างป่าจาก อช.เขาใหญ่ ออกมาหากิน นอกเขต 
อช.เขาใหญ่ โดยเจ้าแคระชอบออกมาหากินตามพ้ืนที่
หมู่บ้านชุมชนในช่วงกลางคืน จนชาวบ้านชินชา และ
เมื่อคืนที่ผ่านมา พบเจ้าแคระออกมาหากินอยู่บริเวณ
ป่าตรงข้ามเทศบาลต าบลหมูสี อ.ปากช่อง ห่างจาก
แนวเขตอุทยานประมาณ 3 ก.ม. 
9. เตือนซ้ า 'โมลาเบ' ฝนตกหนักทั่วปท. กอนช. 
แจ้งรับมือ 

ที่ จ.อุตรดิตถ์ อช.ภูสอยดาว ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด 
จ.อุตรดิตถ์ แจ้งว่า หลัง  อช.ภูสอยดาว ปิดการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน
โนอึล มีต้นไม้ล้มทับตลอดเส้นทางเดินเท้า แต่มีการ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง จึงเปิดแหล่ง
ท่องเที่ยวทุกแหล่ง ทั้งน้ าตกภูสอยดาว และลานสน 
ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม เป็นต้นไป 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดทีี่ 29 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. เอาผิดเจ้าอาวาสวัดใน จ.ชุมพร ครอบครอง 
ไม้หวงห้าม ขยายผลพบก านัน-ผญบ. อาจมีเอี่ยว 

ชุ ด เ ฉ พ า ะ กิ จ พ ญ า เ สื อ  ก ร ม อุ ท ย า น ฯ  
ตรวจเปรียบเทียบลายและสัญลักษณ์ไม้ที่ถูกต้องจาก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จนพบว่าตรงกันกับไม้ท่อนที่พบ
ในวัดแห่งหนึ่ง ที่ อ.ละแม จ.ชุมพร ท าให้แจ้งความเอา
ผิดเจ้าอาวาส ฐานครอบครองไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับ
อนุญาต  

เจ้าหน้าที่แจ้งความเอาผิดเจ้าอาวาสวัดห้วย
ทรายขาว ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร แล้วโดย
หั วหน้ าหน่ วยป้ องกันรั กษาป่ าที่  ชพ8.  ละแม  
กรมป่าไม้ เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ฐานครอบครองไม้
หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต และจะเร่งสอบสวนขยาย
ผลเพ่ิมเติม เพราะน่าเชื่อว่าอาจมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การแปรรูปไม้อย่างผิดกฎหมาย เพราะเจ้าอาวาส และ
คณะกรรมการวัดไม่มี หลักฐานแสดงการได้มาของไม้
ไข่เขียวทั้ง 25 ท่อน ปริมาตรไม้รวม 51 ลูกบาศก์
เมตร ข้อมูลที่เจ้าอาวาสเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ระบุว่า  
มีผู้ล าเลียงไม้เหล่านี้มาให้ที่วัดเพ่ือสร้างพระอุโบสถ  
แต่ไม่ทราบว่าล าเลียงมาจากที่ใด 

ขณะเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตุว่าแม้คณะกรรมการวัด 
ยังไม่ให้ข้อมูลใดๆแต่การที่วัดยืนยันว่าไม้ 5 ท่อนจาก
ทั้งหมด 25 ท่อนนี้ จะถูกแปรรูปเพ่ือสร้างพระอุโบสถ 
ก็มีความเป็นไปได้ว่า น่าจะรู้ว่ารถบรรทุก 2 คัน  
ที่ล าเลียงไม้ไปส่งที่วัดนั้น ใครเป็นเจ้าของ ขณะที่หนึ่ง
ในวิธีตรวจสอบไม้เพ่ือยืนยันที่มา คือการเทียบจาก
ท่อนที่ตัดแล้วกับตอไม้ที่เหลืออยู่ โดยชุดเฉพาะกิจ
พญา เสื อ  เ ก็ บตั ว อย่ า งชนิ ด ไม้ / หน้ า ตั ดตอ ไม้  
แล้วคัดลอกขนาดหน้าตัดไม้  ลายไม้ สัญลักษณ์  
และต าหนิที่พบในหน้าตัดไม้ ที่พบใน ขสป.ควนยาย
หม่อน ทั้งหมด 8 ต้น ด้วยแผ่นพลาสติกใส 

จากนั้น น าไปวางทาบกับหน้าตัดไม้ท่อนภายในวัด 

ศปพ. 
สปฟ. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

https://ch3thailandne
ws.bectero.com/news/

215352 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จนพบว่ามีขนาดและลวดลายเดียวกันอย่างชัดเจน 
จ านวน 3 ท่อน แสดงให้เห็นว่าไม้ที่ตรวจยึดในวัด  
เป็นไม้ที่ตัดและแปรรูปมาจากในพ้ืนที่ป่า  

นอกจากนี้ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนยาย
หม่อน เป็นผู้กล่าวโทษร้องทุกข์ นายปานศักดิ์ แก้วแท้ 
ซ่ึงเป็นผู้ครอบครองที่ดิน แปลงส ารวจถือครองเพ่ือรอ
การพิสูจน์สิทธิ์ตาม มติ  ครม.  30 มิ .ย .2541  
เพราะพบการตัดไม้ในแปลงนี้ และยังมีไม้ที่ตัดจาก 
เขตป่า มาพักไว้ในแปลงที่ดินด้วย รวมไม้ทั้งหมดที่
ตรวจยึด 76 ท่อน รวมปริมาตร 127 ลูกบาศก์เมตร  

ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ก าชับกรมอุทยานฯ ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งแกะรอยหาคนที่อยู่เบื้องหลัง เนื่องจากมี
การท าอย่างอุกอาจ ชักลาก และล าเลียงไม้อย่างไม่
เกรงกฏหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ
ทะเบียนรถท่ีปรากฎในวงจรปิด 

ข่าว 3 มิติ พบข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าในแนว
ทางการสืบสวนของเจ้าหน้าทีพ่บว่า ผู้เกี่ยวข้องกับการ
ตัดไม้คือสมาชิกสภาจังหวัด หรือสจ. 1 คน ก านัน 1 
คน และผู้ใหญ่บ้านอย่างน้อย 2 คน ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
เบาะแสว่ารถบรรทุก ที่ล าเลียงไม้ตอนตี 2 และตี 3 
อาจเป็นของก านันคนหนึ่ง ส่วนช้างที่ใช้ลากเป็นของ
อดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง ซึ่งในพ้ืนที่รู้จักดี แต่เจ้าหน้าที่
ต้องหาหลักฐานที่ประจักษ์ชัด และของกลางจึงจะ
น าไปสู่การแจ้งความด าเนินคดีคนเกี่ยวข้องได้ 
2.ร.ท.โดนอาก้าคว่ า! ปะทะเดือดสนั่นป่าพลาญจาก 
ลุยจับแก๊งมอดไม้เจอกองก าลังไม่ทราบฝ่าย 

วันที่ 28 ต.ค.2563 ที่  สภ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
พ.อ.ลิขิต สมานมิตร ผบ.ฉก.ที่ 3 กองก าลังสุรนารี 
กองทัพภาคที่  2 สั่ งการก าลั งทหารเดินเข้าแจ้ง
พนักงานสอบสวน ขออายัดตัว นายแง็น โสแว้ย  
อายุ 55 ปี ชาวกัมพูชา พร้อมของกลางอาวุธปืน  
AK 47 เพ่ือน าตัวไปขยายผลและเก็บหลักฐาน  
พร้อมชี้หาตัว เ พ่ือนร่วมขบวนการตัดไม้ที่ ซุ่มยิ ง 
ร.ท.ศิวะเทพ บุญล้อม ได้รับบาดเจ็บขณะเข้าจับกุม 

สอป. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

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

thailand/news_52069
51 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จนเกิดการยิงปะทะกันขึ้น ถูกส่งตัวไป รพ.ค่ายสรรพ
สิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ขณะนี้อาการปลอดภัย
แล้ว 

โดยเหตุการณ์นี้เกิดข้ึน เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา 
จนท.ขสป.ห้วยศาลา สนธิก าลัง ทหารหน่วยเฉพาะกิจ
ที่ 3 และเทหารพรานร้อย 2601 ร่วมลาดตระเวน
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา พบการลักลอบตัดไม้
ตะเคียนบริเวณป่าทางทิศตะวันตก หรือพลาญจาก ใน
พ้ืนที่ ขสป.ห้วยศาลา ห่างจากชายแดน 200 เมตร 
เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุม แต่ปรากฏว่ามีกอง
ก าลังไม่ทราบฝ่ายที่ท าหน้าที่คุ้มกันใช้อาวุธปืนสงคราม
ยิงเข้าใส่จนเกิดยิงปะทะกันข้ึน 

หลังสิ้นเสียงปืนปรากฎว่า ร.ท.ศิวะเทพ บุญล้อม 
ถูกยิงเข้ากลางหลังซ้ายกระสุนทะลุออกด้านหน้า
บาดเจ็บสาหัส ส่วนคนร้ายถูกจับได้  1 รายคือ  
นายแง็น โสแว้ย อายุ 55 ปี ชาวกัมพูชา พร้อมของ
กลาง อาวุธปืนอาก้า 1 กระบอก กระสุนปืน 6 นัด 
เลื่อยโซ่ยนต์ 1 เครื่อง ไม้ตะเคียนทอง 1 ต้น ถูกตัด
โค่นและแปรรูปทั้ งหมด 35 ท่อน ถูกน าตัวส่ ง 
สภ.ภูสิงห์ 

จากนั้น นายสาธิต พันธุมาศ หน.ขสป.ห้วยศาลา 
เข้าสอบสวนผ่านล่าม โดย นายแง็น อ้างว่า เข้ามาฝั่ง
ไทยพร้อมพวกรวม 5 คน โดยมีทหารคอยคุ้มกัน  
2 คน รวมอยู่ด้วยเพ่ือโค่นไม้และแปรรูปไม้ ส่วนตนมี
หน้าที่แบกไม้เท่านั้น ไม่ได้เป็นคนตัดโค่นต้นตะเคียน
และไม่ได้เป็นคนยิงต่อสู้ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาส่ง
ด าเนินคดีตามกฎหมาย ก่อนเจ้าหน้าที่ทหารขออายัด
ตัวไปสอบสวนต่อ 

 





























สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ลูกช้างป่าตายแล้ว 

วันที่ 30 ต.ค. นายประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ  
หน.อช.ทับลาน เปิดเผยถึงลูกช้างป่าเพศผู้วัย 1 เดือน 
เดินตามหาแม่ช้างบริเวณบ้านห้วยค าภู ต.แก่งดินสอ  
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  เมื่อวันที่  19 ก.ย.ที่ผ่านมา  
ซึ่งทางอุทยานฯ น าไปดูแลจนอาการดีขึ้น ปรากฏว่า
เมื่อวานลูกช้างมีอาการซึมและมีไข้สูง จนท.เช็ดตัว 
เพ่ือช่วยลดอุณหภูมิแล้วให้ยาลดไข้อุณหภูมิค่อยๆ
ลดลง แต่ในช่วงดึกอุณหภูมิสูงขึ้นอีก กระทั่งเช้า 
สัตวแพทย์แจ้งว่าลูกช้างอาการไม่ดี  และต่อมา 
ก็หยุดหายใจ ทางทีมสัตว์แพทย์ท าการปั๊มหัวใจ  
แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตช้างน้อยได้ ตอนนี้ยังไม่ทราบ 
ถึงสาเหตุการตายที่แน่ชัด อยู่ระหว่างการส่งพิสูจน์
พร้อมกันนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว 

สอป. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 11 

- 

2.คอลัมน์ Think: ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
ดร.อาโนลด์ สิตอมพุล ผู้อ านวยการส่วนงาน

อนุรักษ์ WWF ประเทศไทย เป็นประธานพิธีส่งมอบ
อาคารศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิง
คุณภาพ หรือ SMART Patrol Monitoring Center 
แห่งใหม่ รวมถึงชุดอุปกรณ์ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 
ให้ กั บ อุทยานแห่ งชาติ คลองวั งเจ้ า อ .คลองลาน  
จ.ก าแพงเพชร โดยมี นายธนิต หนูยิ้ม ผอ.สบอ.12 
(นครสวรรค์) และนายสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์ หน.
อช.คลองวังเจ้า เป็นผู้รับมอบศูนย์ควบคุมมาตรฐาน
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพแห่งใหม่ ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือระหว่าง อส. WWF ประเทศไทย และบริษัท  
บีกริม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์ประชุมเพ่ือช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการป้องกัน ปราบปราม และการจัดการ
พ้ืนที่ของจนท. โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือวางแผนลาดตระเวน เก็บข้อมูล 
และวิเคราะห์ประมวลผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ทุกพ้ืนที่ โดยมีการรองรับระบบการประชุมทางไกล 

สอช. 
ศคล. 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
หน้า 6 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
(Video Conference) ซึ่ ง มี ค ว า มจ า เ ป็ น ใน กา ร
ประส าน ง าน ร ะหว่ า งส่ ว นกล า งกั บ อุทย านฯ  
เ พ่ือให้งานด้านการดูแลป้องกัน พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
เป็นระบบมากยิ่งขึ้นอส.ได้พัฒนาและขยายการใช้
ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์มา
นานกว่า 10 ปี ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่อนุรักษ์จ านวน 
213 จุดในพื้นที่กลุ่มป่า 19 แห่งทั่วประเทศ หลังจาก
น าระบบมาใช้ พบพ้ืนที่อนุรักษ์หลายแห่งสามารถ
ปฏิบัติงานด้านป้องกัน ปราบปราม และบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยศูนย์
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพแห่งใหม่ในพ้ืนที่ อุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า จะเป็นศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ภายใต้การสนับสนุน
ด้านความรู้ ข้อมูล และเทคโนโลยี ดูแลรักษาสัตว์ป่า
และพันธุ์พืชที่มีค่าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปพร้อมกัน
นี้ WWF ยังได้มอบเงินค่าใช้จ่ายจ านวน 7,500 ยูโร 
หรือประมาณ 240,000 บาท ให้กับครอบครัวของ 
นายกฤษฎา กาบบัว เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลอง
วังเจ้า ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ครอบครัวมี
ก าลังใจด าเนินชีวิต และสร้างขวัญก าลังใจให้กับ
เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
3.100 โรงแรมอยากขายพ่ายพิษโค วิด -19  
"ลูกสาวเจ้าสัวเจริญ" ตั้ งกองทุนหม่ืนล้านลุย 
เทกโอเวอร์ 

สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ซบเซาอย่างหนัก
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท าเอาโรงแรม
หลายแห่งล้มทั้งยืน ท าใจต่อแถวเสนอขายกิจการ 
ให้กลุ่มทุน " เจ้าสัว เจริญ สิริวัฒนภักดี "  ถือเป็น 
โอกาสทองของ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC)  
ที่ลูกสาวของเจ้าสัวบริหารอยู่เล็งตั้งกองทุนหมื่นล้าน
ลุยชอปเติมพอร์ตธุ รกิจ Hospitality ไม่ เ พียงแต่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว-โรงแรมเท่านั้นที่ทรุดหนัก  
ฟากฝั่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านและคอนโดฯ 
เหลือค้างสต๊อกเพียบ ธอส.ประเมินมูลค่าของรอปล่อย

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 
องศาหน้า 13 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เฉียดล้านล้าน พร้อมกับเล่าถึงเป้าหมายของ AWC  
ว่า ตามแผนลงทุนขยายธุรกิจ 5 ปี มูลค่าการลงทุน
กว่า 50,000 ล้านบาท รวมกว่า 30 โครงการ ถึง
ตอนนี้ด าเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ ยังเหลืออีก 
10 กว่าโครงการที่จะด าเนินการต่อ โดย 2 โปรเจกต์อยู่
ระหว่างการพิจารณาอาจจะลงทุนท าเป็นมิกซ์ยูส  
แต่ขอรอดูสถานการณ์ก่อนอาจต้องเลื่อนแผนก่อสร้าง
ออกไปอย่างน้อยหนึ่งปี ล่าสุด AWC เปิดให้บริการ
โรงแรมบันยันทรี กระบี่ เป็นลักชัวรีรีสอร์ตหรูบน
ชายหาดทับแขก นับเป็นโรงแรมแห่งแรกของ AWC  
ในจังหวัดกระบี่บนท าเลทองติดที่ดินอช.เขาหงอนนาค 

ทั้งนี้  ต้องยอมรับว่า สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ทั่วทั้งโลกยังอยู่ในสภาพคล้าย
พายุ ใหญ่ที่ยั งไม่ อ่อนก าลังลง ส่ งผล กระทบต่อ
เศรษฐกิจและการลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่ไม่มีสายป่านยาวพอ ซึ่งเป็นสภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนในเวลานี้ทั่วทั้งโลก 
4.คอลัมน์ ตระเวนข่าวท่ัวไทย: ฉก.พญาเสือจับหนุ่ม
โพสต์ล่าสัตว์ 

วันที่  30 ตุลาคม นายพนัชกร โพธิบัณฑิต 
หัวหน้า ฉก.พญาเสือ อส. ร่วมกับ ต ารวจ บก.ปทส.
เข้าจับกุม นายชวลิต ซื่อภักดี ชาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
หลายชนิด มาเป็นเวลา 4 เดือน โดยโพสต์โชว์
ในเฟซบุ๊ค “สายล่า ป่าเมืองไทย”ซึ่งนายชวลิตรับ
สารภาพว่า ได้ออกล่าตะกวด ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงคุมตัว
ไปชี้จุดเกิดเหตุ พบว่ามีการน าตะกวดไปผูกไว้กับ
จักรยานยนต์ในพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านหาดขาม ต.กุยบุรี  
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ทั้งนี้ได้คุมตัวส่ง สภ.บ้าน
ยางชุม ด าเนินคดี ตามความผิด พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า 

ศปพ. 
สอป. 

สบอ.3 
สาขาเพชรบุรี 

แนวหน้า หน้า 9 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  

หน้า 8 
มติชนหน้า 5 

ข่าวสด หน้า 10 

+ 

5.ททท.-อพท.ลุยการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ-สูงอาย ุ
นายจารุเชฏฐ์ เรืองสุวรรณ รองผู้อ านวยการ

ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
กล่ าวว่ ากิจกรรมดังกล่ าวนี้  ททท.ได้ประโยชน์  

สอช. 
สบอ.14 
(ตาก) 

ไทยโพสต์หน้า 9 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เสียง Voice เหล่านี้ ถึงลูกค้า ยิ่งโรงแรมในแหล่ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว มี ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ดี  ข ณ ะ นี้ 
มี ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ สิ น ค้ า ร า ว จั บ ส่ ว น ตั ว ที่ เ ป็ น  
friendly design มีสนนราคาแพงอยู่ 9,000 บาท - 
1 หมื่นบาท เราต้องกระตุ้นให้คนไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวให้มากขึ้นกว่าเดิม รายได้จากการท่องเที่ยว
มาจากคนไทย 30% ต่างประเทศ 70% ขณะนี้เรา
ต้องเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง คนไทยเองก็ระมัดระวัง
ในการใช้จ่ายในช่วงโควิด ท าอย่างไรให้คนพิการใน
เมืองไทยมีสัดส่วนที่เดินทางท่องเที่ยว ปรับระบบให้
สะดวกสบายในการเดินทาง ที่กิน ที่พัก ที่ช็อปปิ้งเป็น
แม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว“ในฐานะที่ผมเป็นคณะ 
กก.ท่องเที่ยว จว.ตาก อช.ลานสาง น้ าตกพาเจริญ ก็
เป็นสถานที่หนึ่งที่คนพิการเที่ยวได้อย่างไม่มีอุปสรรค 
ผมเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ชอบเที่ยวแบบฉายเดี่ยว 
เมื่อปี 2547 ผมอยู่นครศรีธรรมราชขับรถคนเดียว
จากนครศรีธรรมราชขึ้นไปเชียงราย ปิดมือถือการ
สื่อสารทุกชนิด เราจะใช้กลยุทธ์ชักจูงให้หน่วยงาน
จัดท าอารยสถาปัตย์ การขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชน 
บางครั้งเจ้าอาวาสในฐานะเจ้าของสถานที่แสดงความ
ไม่พอใจ ยืนถมึงทึงคุยเท่าไหร่ไม่รู้เรื่อง ต้องเข้าไป
เจรจาเป็นครั้งที่ 3 ค่อยๆ ท าความเข้าใจว่าท่านเจ้า
อาวาสแก่ตัวจะท าอย่างไร ขึ้นไปสวดบนศาลาไม่ได้ 
จ ากนั้ นท่ านก็ เ ริ่ มท า เ อง โ ดย ไม่ ถ ามว่ า จะ เอา
งบประมาณมาจากไหน หลายเรื่องต้องพ่ึง สสส.ใน
ด้านองค์ความรู้” 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.ทช.ส ารวจ "สภาพน้ าทะเลเปลี่ยนสี ไม่ส่งผล
กระทบต่อสัตว์น้ า" หมู่เกาะช้าง จ.ตราด 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง (กรม ทช.) โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่ง
ตะวันออก ร่วมกับ อช.หมู่ เกาะช้าง ตรวจสอบ
ปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีบริเวณหมู่เกาะช้าง จาก
ข้อมูลข่าวเฟสบุ๊คของศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลที่ 4 จ.ตราด ผลการส ารวจพบว่าน้ าทะเลมี
ตะกอนสีเขียวเข้มเหนือผิวน้ าบริเวณเกาะไม้ซี้ใหญ่เป็น
ระยะทางประมาณ 3.5 กม. และเกาะฝาละมีเหนือ
พบตะกอนสีเขียวเล็กน้อยซึ่งอยู่ในพ้ืนที่หมู่เกาะช้าง
ตรวจวัดคุณภาพน้ าทั่วไป 3 สถานีรวมเป็นระยะทาง
ประมาณ 5 กม.อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ า
ทะเลประเภทที่  2 เพ่ือการอนุรักษ์แหล่งปะการัง 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์
น้ าเหตุเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มได
โนแฟลกเจลเลตชนิด Noctiluca scintillans ซึ่งเป็น
ชนิดที่ไม่สร้างสารชีวพิษ และมักเป็นสาเหตุให้เกิด
ปรากฏการณ์น้ าทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งภาค
ตะวันออก ส่วนคุณภาพน้ าทะเลประเภทสารอาหาร
อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

https://www.fm91bkk.
com/fm-91-82902-2 

- 

2.เสียดาย "สักทองร้อยปี" ถูกลอบตัดแปรรูป  
เชื่อนายทุนเป็นผู้มีอ านาจ 

ทหารร่วมกับตชด. จนท.อุทยานฯ ร่วมตรวจใน
ป่าสงวน ชายแดนแม่ฮ่องสอน ตะลึงพบต้นสักทอง
ขนาดใหญ่ อายุนับร้อยปี ถูกลักลอบตัดเป็นท่อนแปร
รูป ยังมีไม้ประดู่ ไม้แดง อีก 2 แผ่น เชื่อคนสั่งเป็นผู้มี
อ านาจ ไม่กลัวเกรงกฎหมาย เวลา 10.30 น.  
วันที่ 30 ต.ค. พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับ
การหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 กองก าลัง
นเรศวร มอบหมายให้ หมวดระวังป้องกัน ฉก.ร.7 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา-ผาเสื่อ ตชด.

สอช. 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรียง 

https://www.msn.com
/th-
th/news/national/%E0
%B9%80%E0%B8%A
A%E0%B8%B5%E0%
B8%A2%E0%B8%94
%E0%B8%B2%E0%B
8%A2-
%E0%B8%AA%E0%B
8%B1%E0%B8%81%
E0%B8%97%E0%B8

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ที่ 336 และฝ่ายปกครองเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกันเข้า
ตรวจสอบบริเวณเขตป่าสงวนแม่ปาย พ้ืนที่ชายแดน
บ้านดอยแสง ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน หลังสืบ
ทราบว่ามีกลุ่มมอดไม้ลักลอบตัดไม้ เ พ่ื อแปรรูป
ออกจ าหน่ายจากการตรวจสอบบริเวณป่าสงวนใกล้
แนวชายแดนไทย-เมียนมา พบต้นไม้สักทองขนาดใหญ่
อายุนับ 100 ปีถูกตัดโค่นลง และถูกตัดทอนเป็นท่อน 
จ านวน 4 ท่อน ท่อนแรกขนาดยาว 205 ซม. โต 
152 ซม. ท่อนที่ 2 ยาว 200 ซม. โต 150 ซม. 
ท่อนที่ 3 ยาว 208 ซม. โต 147 ซม. และท่อนที่ 4 
ยาว 200 ซม. โต 145 ซม. นอกจากนี้บริเวณใกล้กัน
เจ้าหน้าที่ยังได้ท าการตรวจยึดไม้แปรรูปหน้ากว้าง
จ านวนอีก 2 แผ่น ได้แก่ ไม้ประดู่ ยาว 213 ซม. 
กว้าง 80 ซม. หนา 8 ซม. และไม้แดง ขนาดยาว 
212 ซม. กว้าง 56 ซม. หนา 7 ซม.โดยขณะ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบไม่พบผู้กระท าผิด เบื้องต้นคาด
ว่าผู้อยู่เบื้องหลังที่กล้าสั่งตัดโค่นต้นไม้สักทอง ไม้ประดู่
และต้นไม้แดงขนาดใหญ่ เป็นผู้ที่มีอ านาจ ไม่เกรงกลัว
กฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สืบสวนหาตัวผู้กระท าผิด
มาลงโทษต่อไป 

%AD%E0%B8%87%E
0%B8%A3%E0%B9%
89%E0%B8%AD%E0
%B8%A2%E0%B8%9
B%E0%B8%B5-
%E0%B8%96%E0%B
8%B9%E0%B8%81%
E0%B8%A5%E0%B8
%AD%E0%B8%9A%E
0%B8%95%E0%B8%
B1%E0%B8%94%E0
%B9%81%E0%B8%9
B%E0%B8%A3%E0%
B8%A3%E0%B8%B9
%E0%B8%9B-
%E0%B9%80%E0%B
8%8A%E0%B8%B7%
E0%B9%88%E0%B8
%AD%E0%B8%99%E
0%B8%B2%E0%B8%
A2%E0%B8%97%E0
%B8%B8%E0%B8%9
9%E0%B9%80%E0%
B8%9B%E0%B9%87
%E0%B8%99%E0%B
8%9C%E0%B8%B9%
E0%B9%89%E0%B8
%A1%E0%B8%B5%E
0%B8%AD%E0%B8%
B3%E0%B8%99%E0
%B8%B2%E0%B8%8
8/ar-BB1axmVL 

 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอาทิตยท์ี่ 1 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. จับไม่หมดกองทัพมดตัดไม้ชายแดน 

นายส าเรียบ ศักดิ์ศิริ พนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ 
ส 3 หน.ฝ่ายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เผยว่าที่ผ่าน
มาจับกุมชาวกัมพูชา 2 คน ลักลอบตัดไม้พะยูงที่
บริเวณป่าทิศใต้เขื่อนขยอง (ขะ-หยอง) ใกล้กับหลัก
เขตแดนที่ 11 ต.ตาตุม อ.สังขะ ของกลางไม้พะยูงถูก
ตัดเป็นท่อน จึงส่งผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวน  
สภ.ดม อ.สังขะ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จับกุมชาวกัมพูชาที่
ลักลอบตัดไม้พะยูงอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมลักษณะ
กองทัพมดสารภาพว่ามีนายทุนสั่งการ ออกกระจาย
ลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-
ห้วยส าราญตลอดแนวชายแดนไทยในหลายจุด เมื่อได้
ไม้แล้วจะแบกไม้พะยูงกลับไปขายให้นายทุนไม้พะยูง
เ ริ่ ม ห า ย า ก แ ล ะ มี ก า ร ป ร า บ ป ร า ม ม า ก ขึ้ น  
กลุ่มลักลอบตัดไม้หันไปตัดไม้หวงห้ามชนิดอ่ืนไปขาย
แทน อาทิ  ไม้ ป ระดู่  ชิ งชั น  ตะ เคี ยนหิน  และ
ตะเคียนทอง 

สอป. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 6 

+ 

2. บ้านปูฯ-มหิดลชวนน้องมัธยมเดินป่า 
บ้านปูฯ และคณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล เชิญชวน

น้องมัธยมศึกษาทั่ วประเทศร่วมกิจกรรมเดินป่า 
Jungle Rumble-เ สี ย งก้ อ งจากป่ าลึ ก  กับค่ าย  ' 
เพาเวอร์กรีน (Power Green Camp)' ณ อช.แก่งกระจาน  
กับนักแสดงหนุ่มรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "นิว-ชัยพล  
พูพาร์ต" โดยเล่นเกมตอบค าถามด้านสิ่งแวดล้อมทาง
ออนไลน์ สมัครได้จนถึง 5 พ.ย.นี้บริษัท บ้านปู จ ากัด 
(มหาชน) ผู้น าด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับ
นานาชาติ ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมสมัครเข้าแข่งขัน เพ่ือลุ้นไป
เปิดประสบการณ์กับค่าย "Power Green Camp" 
เดินป่าภายใต้คอนเซ็ปต์ "Jungle Rumble-เสียงก้อง
จากป่าลึก" ตะลุยป่าแบบคูลๆ ณ อุทยานแห่งชาติแก่ง

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

ไทยโพสต์ หน้า 4  

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
กระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน 
ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ร่วมแกะรอยสัตว์
ป่า ศึกษาพันธุ์ไม้นานาชนิด และเรื่องราวของระบบ
นิเวศอย่างลึกซึ้ง จากกูรูด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมแขกรับ
เชิญสุดพิเศษ "นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต" นักแสดง
หนุ่ม ผู้หลงใหลในธรรมชาติและการเดินทาง ที่จะ
มาร่วมเดินป่า เปิดโลกการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดการเดินทางในครั้ง
นี้ด้วย กิจกรรม Jungle Rumble กับค่าย'เพาเวอร์
กรีน  (Power Green Camp)' ในปีนี้  เปิ ด โอกาส 
ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  1 -6 ทั่ว
ประเทศ ไม่จ ากัดระดับชั้น และแผนการเรียน รวมทีม 
3 คน สามารถคละเพศ โรงเรียน หรือชั้นเรียนได้ 
ไ ม่ จ า กั ด  สมั ครเข้ าร่ วมกิ จกรรมผ่ านช่ องทาง
www.powergreencamp.com ห รื อ Facebook Page: 
Power Green Camp ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 พ.ย.63 

ส าหรับกติกาการแข่งขัน ผู้สมัครต้องเข้าร่วม
การแข่งขันตอบค าถามด้านสิ่งแวดล้อมทางออนไลน์ 
ซึ่งมีทั้งหมด 3 รอบ (ต้องเข้าร่วมการแข่งขันทุกรอบ) 
เพ่ือสะสมคะแนน โดยการแข่งขันรอบที่ 1 ในวันที่ 6 
พ.ย. และรอบที่ 2 ในวันที่ 13 พ.ย. จะเป็นการตอบ
ค าถามผ่านทางออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าลิงก์ตอบ
ค าถามได้ที่เพจ PowerGreen Camp และการแข่งขัน
รอบที่ 3 จะคัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 10 
ทีม จากรอบที่ 1-2 มาแข่งขันตอบค าถามแบบ VDO 
Call ผ่าน Facebook Live ในวันที่ 20 พ.ย.63 
โดยทีมที่มีคะแนนสะสมสูงสุดจ านวน 5 ทีม จากการ
แข่งขันทั้ง 3 รอบ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าสุด
พิเศษ Jungle Rumble กับ Power Green Camp  
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆส าหรับน้องๆ ที่สนใจสามารถ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้  ผ่านช่องทา ง 
www.powergreencamp.com หรือ Facebook Page: 
PowerGreen Camp โอกาสดี  ๆแบบนี้ รีบสมัครกันเข้ามาเลย! 

 

http://www.powergreencamp.com/
http://www.powergreencamp.com/


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
3.ทางหลวงชนบทผุดถนนสายศรัทธา 

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศตามกรมทาง
หลวงชนบทได้รุกพัฒนาโครงข่ายสายทางถนนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและเส้นทางชมวิวทิวทัศน์ (Scenic Route) 
โดยเน้นปรับปรุงสายทางให้สะดวกสบายเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว  เ พ่ือกระจายนักท่องเที่ ยวจากแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
รวมทั้งยังปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นจุดชมวิว จุดพักรถ 
และแหล่ ง เ รี ยนรู้ ชุ มชนไปด้ วย  จากที่ ล่ าสุ ด ได้
ด าเนินการเส้นทางท่องเที่ยว ถนนเลียบชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ ตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย 
จากจั งหวัดสมุทรปราการ ถึ งจั งหวัดนราธิวาส 
(thailand Riviera) ซึ่งเฟส1 จากจ.สมุทรสงครามถึง
จังหวัดชุมพร ระยะทางรวมประมาณ 659 กม.  
จะสร้างแล้วเสร็จในปี 66 นั้น ก็จะเดินหน้าสร้างเฟส
ต่อๆไปจนถึงนราธิวาส 

ซึ่งนอกจากเส้นทางดังกล่าวแล้วทาง ทช.ยังได้
มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาถนนเพ่ือการท่องเที่ยวทาง
ภาคอีสานเป็นเส้นทางที่ 2 ด้วยโดยถนนจะเป็นถนน
เลียบแม่น้ าโขงชื่อ "นาคาวิถี" สนับสนุนเขตพัฒนาการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง จากจังหวัดเลยถึง
จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางรวมประมาณ 750 กม. 
โดยปัจจุบันได้ด าเนินการส ารวจออกแบบระยะที่ 1 
แล้วเริ่มต้นจากจังหวัดมุกดาหารถึงจังหวัดนครพนม 
ระยะทางประมาณ 42 กม. ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว แห่งที่ 2 พิพิธภัณฑ์หนูฮัก พูมสะหวัน หาดมโน
ภิรมย์ วัดสองคอน แก่งกะเบา และพระธาตุพนม  
ทั้ งนี้  คาดว่าจะเริ่ มก่อสร้างได้ ในปี  65 และจะ
ด าเนินการส ารวจออกแบบส่วนที่เหลือในระยะถัดไป 

ส่วนสายทางท่องเที่ยว และเส้นทางชมวิว
ทิวทัศน์ สายทางท่องเที่ยวที่ 3 นั้นจะเป็นการพัฒนา
เส้นทางถนนเลียบชายเขาด้านทิศใต้ของเขาใหญ่ 
"บูรพาคีรี" ระยะทางประมาณ 175 กม. ซึ่งเส้นทางนี้

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 7 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จะผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญหลายแห่งในจังหวัด
นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี และสระแก้ว เช่น 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติปางสีดา 
และอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา เป็นต้น ทั้งนี้ สายทาง
ท่องเที่ยวที่  3 นั้น ในปัจจุบันอยู่ระหว่างส ารวจ
ออกแบบ 
4.คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้? 

กลเม็ดแก้ปัญหาช้างป่า เรียน สารพันปัญหาฯ 
ได้ข่าวช้างป่าบุกเข้าไปหากินในเรือกสวน ไร่นาชาวบ้าน
อยู่เนืองๆ  ผมได้ดูสารคดีเรื่องหนึ่ง ชาวแอฟริกันป้องกันช้าง
ป่าบุกโดยใช้วิธีน าพริกต า ส่วนผสมไม่แน่ใจแต่น ามา
ชโลมเชือกจึ งรอบบริ เ วณ คนไทยน่ าจะลองดู
นอกจากนี้เรายังมีค าพูดที่ว่า งูแพ้เชือกกล้วย ช้างแพ้
มดแดง ช้างยังกลัวผึ้ง พวกเราปลูกต้นพริก รอบๆไร่
นา เลี้ยงผึ้ง มดแดงด้วย อาจเลียงแค่ขวาง เส้นทาง
เดินของช้างป่าถ้าท าได้เราจะมีผลพลอยได้ เช่น ไข่มด
แดง น้ าผึ้งด้วยกระทรวงเกษตรฯ น่าจะท าการทดลอง
หากได้ ผลก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรของไทยแนะ
มาสารพัดภูมิปัญญาชาวบ้านทั้งของไทย และจากต่าง
แดนมาแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าที่น่า สนใจแต่จริงๆ 
ปัญหานี้ขอใช้ค าว่าเรือกสวนไร่นา ของ "คน" ไปบุกรุก
พ้ืนที่ของ "ช้าง" มากกว่าเพราะที่มองว่าช้างมาบุกรุก
พ้ืนที่ของคน จริงๆเขาอยู่ของเค้าในพ้ืนที่ป่ามานาน
แล้ว แต่ เมื่อเมืองมีการพัฒนา ขยายบ้านเรือน พ้ืนที่
ท ากิน ไปทับซ้อนพ้ืนที่ของสัตว์ป่า จึงเกิดปัญหานี้ขึ้น
ปั จ จุ บั นหลาย พ้ืนที่  หลายจั งหวั ดที่ มี พ้ื นที่ ติ ด  
ขอบป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ ก็พยายามแก้ปัญหา “ช้างกับคน”  
ใน พ้ืนที่ต่างๆ ที่เป็นข่าวบ่อยๆ คือ ป่ารอยต่อ 5 
จังหวัด ภาคตะวันออก มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ ที่มี 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธาน 
จะประสานความร่วมมือเข้าไปแก้ปัญหาที่ส าคัญคือ
โครงการ "พัชรสุธาอนุชานุรักษ์" แก้ปัญหาระหว่างคน
และช้างป่าในบริเวณป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาค
ตะวันออก ตามที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 5 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พระราชทานพระบรมราโชบายว่า"ช้างเป็นสัตว์คู่กับ
ประเทศไทยเป็นสิ่งที่ เรียกว่าเป็นมงคล ต้องดูแลรักษา 
และปฏิบัติให้ ช้างป่าอยู่กับชุมชนอยู่กับคนได้อย่าง
ราบรื่นและปลอดภัยทั้งคนและช้าง" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอาทิตยท์ี่ 1 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.รมว.ทส.เปิดงานโครงการสถาปนา “น้ าพาง
โมเดล” เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นเป็นระบบเกษตรเชิง
นิเวศ 

วันที่  31 ต.ค.63 นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส.เป็นประธานเปิดงานโครงการสถาปนา 
“น้ าพางโมเดล”เปลี่ยนภูเขาหัวโล้นเป็นระบบเกษตร
เชิงนิเวศและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
ด าเนินงานโครงการฯอีกทั้งเยี่ยมชมแปลง เกษตร
ราษฎรที่ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางน้ าพาง
โมเดล และร่วมปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวตลอดจน
เป็นสักขีพยานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดินอย่างยั่งยืนในต.น้ าพาง 
ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าไม้
และที่ดินอย่างยั่งยืน ตามแนวทางน้ าพางโมเดล โดย
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
โดยในการลงพ้ืนที่ครั้ งนี้  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้ อมด้ วยผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ดน่ าน  ผู้ บ ริ ห า ร
กระทรวงฯและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมลงพ้ืนที่  
ณ พ้ืนที่แปลงต้นแบบน้ าพางโมเดล“นายชิน เขื่อนจักร”
และโรงเรียนน้ าพาง ต.น้ าพาง อ.แม่จริม จ.น่าน  
อีกด้วยโอกาสนี้รมว.ทส. กล่าวขอบคุณประชาชนใน
พ้ืนที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆที่ได้
ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการน้ าพางโมเดลที่จะน าไปสู่
ต้นแบบการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดย
ชุมชนท้องถิ่นในระดับชาติพร้อมทั้งขอความร่วมมือทุก
ภาคส่วนในการควบคุมไฟป่าเพราะป่าไม้เปรียบเสมือน
ปอดของเราส าหรับข้อเสนอขบวนการองค์กรชุมชน
จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่ งจะน าไปเสนอให้
นายกรัฐมนตรีได้รับทราบต่อไป 
 

สบอ.13 
(แพร่) 

https://www.fm91bkk.
com/fm91-82977 

+ 

https://www.fm91bkk.com/fm91-82977
https://www.fm91bkk.com/fm91-82977


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. ธรรมชาติสรรสร้าง! ดอกไม้คล้ายนก “ เทียนนก
แขกเต้ า  ”  พืชชนิดใหม่  ของโลก ยัง ไ ม่ มีชื่ อ
วิทยาศาสตร์ ถูก ค้นพบ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

เมื่อวานนี้ 30 ต.ค. 63 นายประกาศิต ระวิวรรณ 
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว โพสต์เฟซบุ๊ก
ส่วนตัว หลังส ารวจพันธุ์พืชหายากในเขตอุทยาน
แห่งชาติผาแดง พบ ดอกไม้คล้ายนก โดยข้อความ 
ระบุว่า“เทียนนกแขกเต้า Impatiens sp. (Balsaminaceae) 
จากเขาหินปูนบ้านอรุโณทัย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
เทียนชนิดใหม่ของโลก รอการตีพิมพ์โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน และ ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ ดู
เ ผิ นๆ  คล้ าย เที ยนนกแก้ วจาก เชี ย งดาว  แต่ มี
รายละเอียดที่แตกต่างกันมาก เป็นเทียนที่มีดอก
สวยงาม รูปร่างคล้ายนกตัวเล็กก าลังโผบินรับอรุณ 
อรุโณทัย”ล่าสุดวันนี้ (31 ต.ค. 63) อีจันต่อไปหา  
ดร.ปราโมทย์  ไตรบุญ นักวิจัยจากสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เล่าว่า 
ดอกไม้ชนิดนี้ถูกตั้งชื่อว่า เทียนนกแขกเต้า Impatiens sp. 
(Balsaminaceae) เ ป็ น ชื่ อ เ พ่ื อ ใ ห้ ค น ไ ท ย จ า ไ ด้  
ซึ่ ง ไ ด้ พบ เจอบริ เ วณ เ ขาหิ นปู นบ้ านอรุ โณทั ย  
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ถือว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก 
ที่ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์ และส ารวจเจอในประเทศ
ไทยดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ เล่าต่อว่า ดอกไม้ชนิดนี้ 
เป็นพืชสกุลเทียน กระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งในประเทศ
ไทยพบเพียง 10% เท่านั้น ถือเป็นพืชถิ่นเดียวในไทย 
และหนึ่งเดียวในโลก เนื่องจากยังไม่มีรายงานว่าจาก
ทั่วโลก ว่าพบเจอพืชชนิดนี้ขณะนี้ นักพฤกษศาสตร์ใน
ไทย ก าลังตีพิมพ์ข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รู้จัก 
“เทียนนกแขกเต้า” 

สวจ. 
สอป. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 

https://ejan.co/news/5
f9d340fdca5a 

+ 

3. จับกุม ! "ผู้ต้องหา" ลักลอบขนแรงงานต่างด้าว 
บริเวณริมอ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณ 

จากกรณีพ้ืนที่ในจังหวัดกาญจนบุรี บริเวณ
ชายแดนด่านเจดีย์สามองค์ เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีการการ
ลักลอบ น าสิ่งผิดกฎหมาย เข้าออกอยู่อย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากมีช่องทางธรรมชาติที่เข้าออกได้อยู่หลาย

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

https://onbnews.today
/post/40107 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ช่องทางต่างๆ เช่นช่องทางบ่อญี่ปุ่น ช่องทางหกพันไร่ 
รวมทั้ งบริ เวณท่าน้ าวัดวั งก์วิ เวการาม หมู่ที่  2 
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็น
จุดที่ขบวนการขนแรงงานต่างด้าว นิยมใช้ในการน า
แรงงานต่างด้าวลงเรือในช่วงกลางคืน เพื่อเดินทางด้วย
เรือ ต่อไปยังพ้ืนที่ อ. ทองผาภูมิ ก่อนเดินทางต่อด้วย
รถยนต์เข้าไปยังเมืองชั้นใน ซึ่งยังมีความต้องการ
แรงงานเหล่านี้อยู่ 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว 
ONB news รายงานว่า นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม พร้อมสนธิก าลังเจ้าหน้าที่ 
ทหารจาก กกล.สุรสีห์โดย ฉก.ลาดหญ้า (ชป.เรือ  
บ้านวังกะ) และก าลังพลจุดตรวจสะพานรันตี ท าการ
จับกุมผู้ต้องหา ที่ฝ่าฝืน พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ  
พ.ศ. 2538 และค าสั่งคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัด
กาญจนบุรี 2296/63 พบเป็นชาวต่างด้าว 3 คน 
และคนไทย 2 คน เป็นผู้สนับสนุนการน าพาแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามายังประเทศไทย โดยจะน ารถกระบะป้าย
แดง ยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน ก 0481 
สุพรรณบุรี มารอพบนายหน้าจากอ าเภอพญาตองซู 
ประเทศเมียนม่า ที่ติดต่อเข้ามาเพ่ือรับ-ส่งแรงงานต่าง
ด้าว บริเวณท่าน้ าบ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภอ.สังขละบุรี  
จะท าการสอบสวนสืบสวนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1.คอลัมน์ ข่าวสดท่ัวไทย: เลย-แห่เที่ยวภูเรือ 

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
บรรยากาศที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย 
มีนักท่องเที่ ยวจ านวนมากจากทั่ วประเทศ
เดินทางไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น สัมผัสหมอกใน
ตอนเช้ากันอย่างคึกคัก ส าหรับนักท่องเที่ยวที่น า
รถขึ้นบน ยอดอุทยานแห่งชาติภูเรือ ขอให้ใช้
ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เพราะช่วงเช้า
อากาศจะปิดมีหมอกหนา โดยอุณหภูมิที่ ต่ าสุด 
16 องศา อช.ภูเรือ 15 องศา เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวง 12 องศา ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เกษตรที่สูงภูเรือ 18 องศา อช.ภูสวนทราย 
19.5 องศา 

สอช. 
สอป. 

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 

ข่าวสด หน้า 7 + 

2.ภาพข่าว: ท่วมอุโมงค์ 
ฝนที่ตกหนักท าให้น้ าป่าจากเขาใหญ่และ

ทับลานเข้าท่วมอุโมงค์ทางข้ามสัตว์ป่า ที่เชื่อม
ระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอช.ทับลาน 
ทั้งขาขึ้น จ.นครราชสีมา และเข้า อ.กบินทร์บุรี 
จ.ปราจีนบุรี โดยระดับน้ าสูงถึง 1.70 เมตร  
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 63 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

มติชน หน้า 7 
ข่าวสด หน้า 1 

+ 

3.ผุดเส้นทางสายศรัทธาความเชื่อ 
ผู้เขียนกล่าวถึง การพัฒนาเส้นทางถนน

เลียบชายเขาด้านทิศใต้ของเขาใหญ่เรียกว่า 
"บูรพาคีรี" ซึ่งเส้นทางนี้จะผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญ เช่น อช.เขาใหญ่ อช.ปางสีดา และอ่างเก็บน้ า
นฤบดินทรจินดา เป็นต้น 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ หน้า 7 + 

4.คอลัมน์ สารพันปัญหาสาระน่ารู้ 
ปัจจุบันหลายพ้ืนที่ หลายจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติด 

ขอบป่ า  กรมอุทยานแห่ งชาติฯ  กระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติฯ ก็พยายามแก้ปัญหา  
“ช้างกับคน” ใน พ้ืนที่ต่างๆ ที่เป็นข่าวบ่อยๆ  
คือ ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก มูลนิธิ

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

ไทยรัฐ หน้า 5 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
อนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธาน จะประสาน
ความร่วมมือเข้าไปแก้ปัญหา 

 
5.ภาพข่าว: แสงยามเช้า 

นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสลมหนาวชม
แสงอาทิตย์ยามเช้าบนผานกแอ่นและผาหล่มสัก 
ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย พร้อมกับชม
ทะเลหมอกขาวโพลนเต็มท้องฟ้า ต่างถ่ายรูปเก็บ
ไว้เป็นที่ระลึก อุณหภูมิวัดได้ 16 องศาเซลเซียส 

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 11 

+ 

6.พิชิตโมโกจูเส้นทางเดินป่าสุดโหด 
นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยาน

แห่ งชาติแม่ ว งก์  จ .ก าแพง เพชร กล่ าวว่ า  
อช.แม่วงก์ เปิดการท่องเที่ยวเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติระยะไกลพิชิตยอดเขา " โมโกจู "  
เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานฯ ระหว่างวันที่ 7 
พ.ย.63-23 ก.พ.64 ถือเป็นเส้นทางการเดินป่า 
ที่นาน ไกล สวย และตื่นเต้นที่สุด ในประเทศไทย 
โ ดย ใ ช้ เ ว ล า เ ดิ นป่ า จ า นวน  4  วั น  3  คื น  
เป็นเส้นทางเดินป่าที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น
เส้นทางเดินป่า ที่โหดที่สุด และผู้ประสงค์จะเดิน
ป่าต้องใช้เวลารอคิวจองนานเป็นปีๆ ทั้งนี้ เพราะ
จากข้อมูลปี 2563 มีผู้จอง 10,063 ทีม ทีมละ 
12 คน รวม 120,756 คน 

สอช. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

+ 

7.'วราวุธ'เปิดจุดชมวิวเกาะห้อง 
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 พ.ย.63 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานเปิด
หอจุดชมวิว 360 บนเกาะห้อง ในเขตอุทยาน
แห่งชาติธารโบกขรณี ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 
มีนายฑีฆาวุฒิ  ศรีบุรินทร์  หัวหน้าอุทยานฯ 
พร้อม จนท.กรมอุทยานฯ คอยต้อนรับ 

นายวราวุธกล่าวว่า จุดชมวิว 360 บน
เกาะห้อง ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.
กระบี่ ถือเป็นจุดชมวิวล่าสุดที่กรมอุทยานฯ เพ่ิง

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 11 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
สร้างเสร็จ เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวได้
โดยรอบ อยากเชิญชวน นักท่องเที่ยวทั้งไทย 
และต่างชาติ มาเที่ยวกันให้มาก แต่ขอความ
กรุณาอย่าทิ้งขยะ หากมีขยะติดมือขอให้น า
กลับไปด้วย ต้องช่วยกันรักษาเกาะห้องด้วย ใน
ส่วนของพ้ืนที่ท่องเที่ยวของกรมอุทยานทั่ว
ประเทศ ตอนนี้ทางกรมเปิดเกือบหมดทุกแห่ง
แล้ว ยกเว้นเพียงบางพ้ืนที่ ที่เจอปัญหามรสุม ภัย
ธรรมขาติ แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เปิดให้เข้าเที่ยวได้
แล้ว ส่วนอ่าวมาหยา คิดว่าอีกไม่นานจะเปิดให้
เข้าได้ ตอนนี้ก าลังสร้างท่าเทียบเรือทางอ่าวโล๊ะ
ซามะ แต่เมื่อเปิดแล้วจะเปิดให้เข้าได้ 350 คน
ต่อวันเท่านั้น และในบริเวณอ่าวจะไม่อนุญาตให้
เรือเข้ามา หรือคนลงไปเล่นน้ า เป็นแนวทางใหม่
ในการท่องเที่ยวอ่าวมาหยา คาดว่าอีกไม่เกิน 
6 เดือนจะเปิดได้ 
8.คอลัมน์ เดลี่@Web: เที่ยวอุทยานฯ 

ช่วงนี้หลายพ้ืนที่ของประเทศเริ่มได้สัมผัส
กับลมหนาวเบาๆ ซึ่งจะว่าไปแล้วปลายเดือน 
ต.ค. ต่อเนื่องถึงต้นเดือน พ.ย.แบบนี้อาจจะเรียก
ปลายฝนต้นหนาวก็ได้  ผู้สนใจหากต้องการ
เดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวตามอุทยาน
แห่งชาติต่างๆสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
เว็บไซต์ส านักอุทยานแห่งชาติ  กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช park.dnp.go.th 

แหล่งท่องเที่ยว น าเสนอข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวน่าสนใจในพ้ืนที่ อุทยานฯ มีทั้ งถ้ า 
น้ าตก จุดชมวิวสัตว์ป่าและภูเขา อุทยานแห่งชาติ 
ร ว บ ร ว ม มี ร า ย ชื่ อ อุ ทย า น ฯ  ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  
โดยจ าแนกเป็นรายจังหวัดนอกจากนั้น หน้าแรก 
ยังน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับอุทยานฯ ที่น่าสนใจ
และบริการจองท่ีพักออนไลน์ 

สอช. ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 17 

+ 

 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.'วราวุธ'หิ้วปิ่นโตเปิดจุดชมวิว 360 องศา 
'เกาะห้อง' จ.กระบ่ี 

วันที่ 1 พ.ย. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส.  พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ป ลั ด ก ร ะท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม น าคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด 
ทส. ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมงานในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
โ ด ย จุ ด แ ร ก ได้ ต ร ว จติ ด ต าม ส ถ าน ก า ร ณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณป่าใน
เมือง จังหวัดกระบี่ มหัศจรรย์เขาขนาบน้ า พ้ืนที่
ชุ่มน้ าโลก "สวนป่าประชารัฐ เพ่ือความสุขของคน
ไทย" รวมทั้งตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้มอบถุงยังชีพแก่
เครือข่ายภาคประชาชน และ อสทล. จ.กระบี่ 
และภูเก็ต จ านวน 50 ชุด  พร้อมกันนี้ยังได้ร่วม
ปลูกต้นจิกทะเล และน าคณะผู้บริหารเดินศึกษา
เส้นทางธรรมชาติป่ าชาย เลนเขาขนาบน้ า  
ความยาว 526 เมตร มีเนื้อที่ 3,649 ไร่ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ชุ่มน้ าปากแม่น้ ากระบี่ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญ
ระดับโลก ล าดับที่ 1,100 และเป็นล าดับที่ 4 
ของประเทศไทย 

หลังจากนั้น ได้เดินทางเป็นประธานเปิด
จุดชมวิว 360 องศา หนึ่งเดียวในอันดามันบน
ยอดเขาในเกาะห้อง ภายในอุทยานแห่งชาติธาร
โบกขรณี จ.กระบี่  ซึ่งนับเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่
ของจังหวัด หนึ่งเดียวในอันดามัน โดยได้ร่วมปลูก
ต้นไม้เพ่ือเป็นที่ระลึกบริเวณลานก่อนทางขึ้นจุด
ชมวิว และร่วมรณรงค์โครงการ "ท าความดีด้วย
หัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม" ด้วยการหิ้วปิ่นโตใส่
อาหาร พกกระติกน้ าส่วนตัว มารับประทานที่
เกาะห้อง แทนการใช้กล่องพลาสติก แก้ ว

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.naewna.co
m/relation/529077 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พลาสติ ก  กล่ อง โฟมที่ ใ ช้ ครั้ ง เ ดี ย วแล้ วทิ้ ง 
ตลอดจนใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รวมทั้งยังมี
โครงการ”ขยะคืนถิ่น” ที่ให้นักท่องเที่ยวน าขยะที่
จะทิ้งขึ้นคืนฝั่ง ซึ่งได้รับการชื่นชมจากนักท่องเที่ยว
ที่มาเยือน และน าความประทับใจไปบอกต่อ ท า
ให้เกาะห้องเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้อง
กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งภายหลังการเปิดจุด
ขมวิวฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เชิญ
ชวนนักท่องเที่ยวให้มาขมความงามของเกาะห้อง
พร้อมช่วยกันดูแล อย่าทิ้งขยะ ถ้ามีก็ให้น ากลับไปด้วย 
2.อุทยานฯ เอาจริง!! จับปรับนักท่องเที่ยวเสียง
ดังหลัง 4 ทุ่ม 

อุทยานได้เริ่มเข้มงวดกับปัญหาดังกล่าว
มากขึ้ น โดยทางอช.ผาแต้ ม จ.อุ บลราชธานี  
ได้โพสต์ภาพที่ระบุข้อความเตือนนักท่องเที่ยวว่า 

“สถานที่กางเต็นท์ คือพ้ืนที่ส่วนรวม เพ่ือให้ทุก
คนได้ พักผ่ อน  สั มผั ส ธรรมชาติ ใ นมุ มสงบ  
หากท่านต้องการจะมาเปลี่ยนสถานที่กินเหล้าร้อง
เพลงเสียงดัง อันเป็นการท าลายบรรยากาศของ
บุคคลหมู่มาก รบกวนท่านออกไปเที่ยวนอก
อุทยานฯ ที่สามารถรองรับกิจกรรมดังกล่าวได้
พร้อมยังได้แนบเบอร์โทรเจ้าหน้าที่เวรยามลาน
กางเต็นท์ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน 24 ชั่วโมง 

สอช. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

https://www.chillpainai.com/s
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+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
%b8%ab%e0%b8%a5%e0
%b8%b1%e0%b8%87-4-
%e0%b8%97%e0%b8%b
8%e0%b9%88%e0%b8%
a1/ 

3.คืบหน้าปราจีนบุรีน้ าป่าหลาก!! ยังไม่พบ
ชาวบ้านถูกซัดหาย 3 ราย 

วันที่ 1 พ.ย. 63 ความคืบหน้ากรณีฝนตก
หนักจากอช.เขาใหญ่ และอช.ทับลาน ไหลหลาก
จากคลองยาง ต้นน้ าของคลองล าพญาธาร  
เข้าท่วมบ้านวังใหม่กลางดึกที่ผ่านมา (31 ต.ค. 
63) มีคนสูญหาย 2 ราย ขณะนี้ยังไม่พบตัว
บุคคลทั้ งสอง มวลน้ า ได้ ไหลบ่าท่วมตลาด
ท่องเที่ยวเมืองเวโรน่า และท่วมอุโมงค์เชื่อมผืนป่า
ระหว่างอช.ทับลานกับ อช.เขาใหญ่ ต้องสั่งปิด
การจราจรชั่วคราว ตามที่เสนอข่าวก่อนหน้านี้
แล้วนั้น 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
 

สบอ.7 
(นครราชสีมา) 

https://www.naewna.co
m/local/529022 

+ 

4.ชมคลิปโชว์ตัว!! ฝูงโลมาปากขวดกว่า 50 
ตัว ไล่ต้อนฝูงปลาที่เกาะห้า 

กรมอุทยานแห่งชาติฯ โพสต์คลิปวิดีโอฝูง
โลมาปากขวดความยาว 49 วินาที และบรรยาย
ว่าวานนี้  (31/10/63) เจ้ าหน้าที่ อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะลันตา ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ความเรียบร้อยภายในเขตอช.หมู่เกาะลันตา 
มาถึงบริ เวณเกาะห้า ขณะที่ เจ้าหน้าที่ก าลัง
ลาดตระเวน ปรากฏว่า พบฝูงโลมาปากขวด
จ านวนมาก นับรวมแล้วกว่า 50 ตัว ว่ายน้ าหา
กินไล่ต้อนฝูงปลาเล็กๆ เป็นอาหาร นับเป็นความ
ส ว ย ง า ม แ ล ะ บ่ ง ชี้ ถึ ง ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ttps://mgronline.com/gr
eeninnovation/detail/9
630000113185 

+ 

5.“วราวุธ”สั่งไกล่เกลี่ยคดีป่าไม้ กะเหรี่ยงบ้านกลาง 
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

ผู้แทนชุมชนกะเหรี่ยงบ้านกลาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ  
จ.ล าปาง ยื่นหนังสือถึง นายวราวุธ ศิลปอาชา’รมว.ทส.

สอช. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 

https://theactive.net/ne
ws/20201101/ 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ที่  โรงเรี ยนบ้ านน้ าพาง ต.น้ าพาง อ.แม่ จริ ม  
จ.น่าน ขณะลงพ้ืนที่ โครงการน้ าพางโมเดล  
ใ ห้ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ใ น พ้ื น ที่  
กรณีด าเนินคดีท าไม้ในป่าชุมชน หลังมีการเจรจา
ในระดับพ้ืนที่แล้วเมื่อวันที่ 9 ต.ค.63 ที่ผ่านมา  
แต่ไม่เป็นผล 

ด้านนายประยงค์ ดอกล าใย ที่ปรึกษา
ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม หรือ 
พีมูฟ กล่าวว่า ความขัดแย้งในพ้ืนที่ด าเนินมา
อย่างยาวนาน จึงย้ าว่าต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของกรมอุทยานฯ ที่มีต่อชุมชน รวมทั้งย้าย
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ าผาไทออกจากพ้ืนที่ด้วย 

ล่าสุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
กล่าวว่า ไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องของความ
ขัดแย้ง เพราะต่างคนต่างท าหน้าที่ กระทรวงฯ 
รับเรื่องแล้ว ยืนยันทุกอย่างแก้ได้ และยอมรับว่า
มีหลายคดี ที่ผ่านมาก็สามารถไกล่เกลี่ย หาจุดลง
ตัวให้ ได้  ไม่อยากให้ประชาชนได้รั บความ
เดือดร้อน ยืนยันจะเร่งไกล่เกลี่ยกรณีนี้โดยเร็ว 
6.ภาพข่าว: แสงยามเช้า 

นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสลมหนาวชม
แสงอาทิตย์ยามเช้าบนผานกแอ่นและผาหล่มสัก 
ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย พร้อมกับชม
ทะเลหมอกขาวโพลนเต็มท้องฟ้า ต่างถ่ายรูปเก็บ
ไว้เป็นที่ระลึก อุณหภูมิวัดได้ 16 องศาเซลเซียส 

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 11 

+ 

7.บ้านปูชวนน้องมัธยมฯร่วมกิจกรรมเดินป่า
กับค่าย “เพาเวอร์กรีน” 

กิจกรรม Jungle Rumble กับค่าย 
“เพาเวอร์กรีน (Power Green Camp)” ในปีนี้ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 
1-6 ทั่วประเทศ ไม่จ ากัดระดับชั้น และแผนการ
เรียน รวมทีม 3 คน สามารถคละเพศ โรงเรียน 
หรือชั้นเรียนได้ไม่จ ากัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่ านช่ องทาง  www.powergreencamp.com 
หรือ Facebook Page: PowerGreen Camp 

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

http://www.natethip.co
m/news.php?id=3241 

+ 
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ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 พ.ย. 63  ณ อช.แก่งกระจาน 
เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

 
 


