




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ปังปุริเย่ชุดประจ าชาติมิสแกรนด์ 2020 

ไฮไลต์ส ำคัญของกำรประกวดมิสแกรนด์  
ไทยแลนด์ 2020 ต้องยกให้กำรประกวดในรอบ
ชุดประจ ำชำติ แต่ละชุดที่ผู้เข้ำประกวดสวมใส่
และน ำเสนอต่อหน้ำคณะกรรมกำรคือสุดยอด  
ทั้งกำรออกแบบ กำรตัดเย็บจำกผ้ำไทย งดงำม
และประณีตทุกกระเบียด นำงงำมต้องแบกชุดที่
หนักนับสิบกิ โลกรัมด้วยรอยยิ้ ม  เ พ่ิมควำม
น่ ำสนใจด้ วย เอกลั กษณ์ของแต่ ละจั งหวั ด  
ชุดที่เรียกเสียงฮือฮำสุด ชุดสยำมโมซอรัส สุธีธรนิ 
(สุ-ที-ทอน-นิ) ของ มิสแกรนด์ขอนแก่น ภำคต่อ
จำกแชมป์ เก่ำ น้องจีจี้ ที่ครั้งนี้หยิบเอำฟอสซิล
ไดโนเสำร์ อช.ภูเวียง น ำเสนอลักษณะเด่นของ
สัตว์โลกล้ำนปี ผ่ำนจินตนำกำรและควำมงดงำมผู้
สวมใส่ ลวดลำยของชุดยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์
ท้องถิ่นผ่ำนลำยขิดที่สืบทอดมำอย่ำงยำวนำน 

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

เดลินิวส์ หน้ำ 17 
สยำมกีฬำ หน้ำ 22 

+ 

2. "กระท่อมริมธาร" ยอมรื้อแล้ว หลังสร้างที่
พักรุกที่ อช.เขาแหลม 

นำยนิ พนธ์  จ ำน งสิ ริ ศั กดิ์  ผ อ . สบอ . 3  
(บ้ำนโป่ง) มอบหมำยให้ นำยเทวินทร์ มีทรัพย์ 
หน.อช.เขำแหลม นำยสุภำพ งำมทองเหลือง ผช.
หน.อช.เขำแหลม พร้อม จนท.อช.เขำแหลม 

โดยน ำป้ ำ ยประกำศค ำสั่ ง ไปติ ดตั้ ง ให้
ผู้ ป ร ะกอบกำรรี สอร์ ต  " กระท่ อมริ มธ ำร "  
เ ลขที่  8/7 หมู่  2 ต . ช ะแล  อ .ทองผำภู มิ   
จ.กำญจนบุรี รื้อสิ่งปลูกสร้ำงออกไปให้พ้นเขต 
อช.เขำแหลม เป็นครั้งสุดท้ำย ภำยใน 7 วัน  
โดยเจ้ำหน้ำที่ได้น ำป้ำยประกำศข้ำงต้นไปติดตั้ง 
ตั้ ง แต่ วั นที่  10 กั นยำยน 2563 ที่ ผ่ ำนมำ  
มีก ำหนดให้ รื้ อถอนแล้ ว เสร็ จภำย ในวันที่   
17 ก.ย. 2563 ส ำหรับกระท่อมริมธำรสร้ำง

สอช. 
สบอ.3 

(บ้ำนโป่ง) 

ผู้จัดกำรรำยวัน 360 องศำ  
หน้ำ 11 

ไทยรัฐ หน้ำ 15 
มติชน (กรอบบ่ำย) หน้ำ 7 
มติชน (กรอบบ่ำย) หน้ำ 7 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
บ้ำนพัก จ ำนวน 14 หลังรุกที่  อช.เขำแหลม  
เนื้อท่ี 2 ไร่ 1 งำน 45 ตำรำงวำ 

ล่ำสุดวันที่ 17 ก.ย. นำยนิพนธ์ จ ำนงสิริศักดิ์ 
ผอ.สบอ.3 (บ้ำนโป่ง) ได้สั่งกำรให้ นำยเทวินทร์ 
มีทรัพย์  หน.อช. เขำแหลม นำยสุภำพ งำม
ทองเหลือง พร้อม จนท.อช.เขำแหลม เดินทำงลง
พ้ืนที่เพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำร 
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงรีสอร์ตดังกล่ำว 

ทั้งนี้ นำยนิพนธ์ จ ำนงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3 
(บ้ำนโป่ง) เปิดเผยว่ำ  นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ 
รมว .ทส .  นำยจตุพร  บุ รุษพัฒน์  ปลัด ทส .  
นำยธัญญำ เนติธรรมกุล ออส. ได้มีนโยบำยให้
จนท.อส.ทุกแห่งทั่วประเทศ ด ำเนินกำรกับกลุ่ม
นำยทุนผู้บุกรุกป่ำอย่ำงเด็ดขำด และให้น ำพ้ืนที่ที่
ยึดคืนมำฟ้ืนฟูสภำพให้กลับมำเป็นผืนป่ำดังเดิม
ตนได้รับรำยงำนจำก นำยเทวินทร์ มีทรัพย์ หน.
อช.เขำแหลม ว่ำ  นำยกิตติพงศ์ ต้นสมบูรณ์  
และนำงสมหวัง ต้นสมบูรณ์ อดีตข้ำรำชกำรครู 
เจ้ำของรีสอร์ต "กระท่อมริมธำร" ได้ยินยอมที่จะ
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงทั้ง 14 หลังแล้ว 

ทั้งนี้  ได้เริ่มด ำเนินกำรรื้อถอนบ้ำนพักมำ
ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. โดยรื้อถอนเสร็จไปแล้ว 
จ ำนวน 5 หลังจำกทั้งหมด 14 หลัง ส่วนที่เหลือ 
จ ำนวน 9 หลัง ผู้ประกอบกำรก ำลังทยอยท ำกำร
รื้อถอน จำกสภำพคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในไม่
เกินวันที่ 30 ก.ย. นี้ จำกนั้น จนท.อส. โดย อช.
เขำแหลม จะน ำพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกจ ำนวน 2 ไร่  
1 งำน 45 ตำรำงวำ มำด ำเนินกำรเร่งฟ้ืนฟูให้
กลับมำเป็นผืนป่ำดังเดิม เพ่ือประโยชน์ของคนใน
พ้ืนที่และคนไทยทุกๆคน ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตำม
นโยบำยของนำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รมว.ทส. 
3. คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้ : มหัศจรรย์ 'ลาน
หินแตก' ชมทิวทัศน์กลางสายหมอก 

จ.พิษณุโลก นับเป็นจังหวัดหนึ่งที่น่ำสนใจ 
เพรำะนอกจำกจะได้สัมผัสกับธรรมชำติที่สวยงำม

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

เดลินิวส์ หน้ำ 1 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
แล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกให้ผู้มำเยือน
ช่วยกันรักษำควำมสะอำด ซึ่งจะช่วยรักษำไว้ซึ่ง
คุณภำพสิ่งแวดล้อมท่ีดีอีกด้วย!! 

กำรเดินทำงไปยัง อช.ภูหินร่องกล้ำ มีหลำย
เส้นทำง จำกตัวเมืองพิษณุโลกระยะทำงประมำณ 
121 กิโลเมตร ก็จะมำถึง  อช.ภูหินร่องกล้ำ  
ซึ่งนับเป็นอุทยำนแห่งชำติแห่งที่ 48 ของประเทศ 
มีพ้ืนที่ครอบคลุมรอยต่อสำมจังหวัด คือ อ.เขำค้อ 
จ.เพชรบูรณ์ อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย และ อ.นครไทย 
จ.พิษณุโลก 

ภู หิ น ร่ อ ง กล้ ำ แห่ ง นี้ เ ป็ น แหล่ ง ก ำ เ นิ ด
ประวัติศำสตร์กำรสู้รบอันยำวนำนเป็นวีรกรรม
ของนักรบไทย อันเนื่องจำกควำมขัดแย้งของลัทธิ
และแนวควำมคิดทำงกำรเมือง โดยเคยเป็นฐำนที่
มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในกำร
ต่อสู้ กับรั ฐบำล ปั จจุบั นกลำยเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวทำงประวัติศำสตร์  มีเนื้อที่ประมำณ 
191,875 ไร่ หรือ 307 ตำรำงกิโลเมตร 
4. แหล่งเที่ยวตกปลาแห่งใหม่ 

ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ที่อ่ำงเก็บน้ ำทุ่งต ำเสำ  
ซึ่งตั้งอยู่ภำยใน ขสป.โตนงำช้ำงใน ต.ทุ่งต ำเสำ  
อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ ใกล้กับน้ ำตกโตนงำช้ำง 
ขณะนี้ก ำลังกลำยเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับ
ควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวโดยเฉพำะบรรดำ 
นักตกปลำ โดยมีบรรยำกำศที่สวยงำมเป็นบึงน้ ำ
ขนำดใหญ่ที่มีฉำกหลังเป็นภูเขำของเทือกเขำ
บรรทัดและบรรยำกำศที่เงียบสงบจึงเป็นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวที่ไปสูดอำกำศบริสุทธิ์และนั่งชม
ธรรมชำติรวมถึงบรรดำนักตกปลำที่พำกันไป
ปักหลักตั้งเพิงพักและตั้งแคมป์ตกปลำ กันรอบๆ
อ่ำงเก็บน้ ำปลำที่ขึ้นชื่อที่นี่คือปลำสวำยซึ่งมี
น้ ำหนักตัวละ 10 กิโลกรัม 

ทั้งนี้ในทุกๆวันจึงมีนักตกปลำทั้งชำวบ้ำน 
ในพ้ืนที่และต่ำงถิ่นพำกันมำปักหลักตกปลำ 
ไม่ขำดสำย เรียกว่ำเป็นสวรรค์ของนักตกปลำ 

สอป. 
สบอ.6 
(สงขลำ) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่ำย)  
หน้ำ 14 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เลยทีเดียวเพรำะเงียบสงบส ำหรับอ่ำงเก็บน้ ำ 
ทุ่งต ำเสำตั้งอยู่ก่อนถึงน้ ำตกโตนงำช้ำงเข้ำทำง
ศูนย์ พันธุ์ สั ตว์ป่ ำ โตนงำช้ ำงมีถนนลำดยำง
สะดวกสบำยและอยู่ลึกเข้ำไปประมำณ 500 
เมตรเท่ำนั้น 
5. เปิด ม.บ้านคีรีวงกต 'อุดร 'วิถีท้องถิ่น 

ควำมพิเศษของหมู่บ้ำนคีรีวงกตคือเที่ยวได้
ตลอดทั้งปี เพรำะบรรยำกำศก็จะแตกต่ำงกันไป 
ที่นี่จะไม่มีกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวตำมกระแส 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศเสียหำย ยกเว้นระบบ
สำธำรณูปโภคเท่ำนั้น 

บ้ำนคีรีวงกต เริ่มกิจกรรมกำรท่องเที่ยวมำ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เปิดประตูต้อนรับเพ่ือนบ้ำน 
และนักท่องเที่ยวจำกทุกพ้ืนที่ ให้รู้จักกับชุมชน
ของ อ.นำยูง เกิดจำกควำมร่วมมือร่วมใจจำกทุก
ภำคส่วน ชุมชนร่วมทั้งภำครัฐหยิบยก อัตลักษณ์
และวิถีท้องถิ่น น ำ เสนอผ่ำนกำรท่องเที่ ยว  
เปิดเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ผู้คนได้เข้ำ
มำสัมผัสวิถีชีวิตชำวบ้ำนได้เที่ยวหมู่ที่ยังคงควำม
สมบูรณ์ของธรรมชำติ ล้อมด้วยทิวเขำเขียวขจี
ของ อช.น้ ำโสม-นำยูง แหล่งก ำเนิดของน้ ำตกห้วย
พำงล ำธำรที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในหมู่บ้ำนได้ใช้
ประโยชน์ในกำรท ำอำชีพเกษตกร 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมรำช) 

ข่ำวสด (กรอบบ่ำย)  
หน้ำ 6 

ไทยรัฐ (กรอบบ่ำย)  
หน้ำ 21 

+ 

6. ภาพข่าว : ลูกช้างหลง 
จนท.อช.น้ ำหนำว จ.เพชรบูรณ์ เคลื่อนย้ำย

ลูกช้ำงพลัดหลงแม่ไปยังคอกชั่วครำวบริเวณป่ำ
สวนสนบ้ำนแปก ในเขต อช.น้ ำหนำว เนื่องจำก
เป็นพ้ืนที่หำกินของฝูงช้ำงเป้ำหมำย โดยมีสัตว
แพทย์คอยดูแลลูกช้ำงอย่ำงใกล้ชิด เมื่อวันที่ 17 
กันยำยน 

สอป. 
สอช. 

สบอ.11 
(พิษณุโลก) 

มติชน (กรอบบ่ำย) หน้ำ 5 - 

7. คนหายบนเขาบรรทัดพบนั่งหมดแรงในป่า 
วันที่ 16 ก.ย. ร.ต.สุขุม ทับทวี นำยกเทศบำล 

ต .ล ำสินธุ์  อ .ศรีนครินทร์  จ . พัทลุ ง  พร้ อม 
นำยสภำวิทย์ สุวรรณรัตน์ นักวิชำกำรป่ำไม้   

สอป. 
สบอ.6 
(สงขลำ) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่ำย)  
หน้ำ 10 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ขสป.เขำบรรทัด จ.พัทลุง รับแจ้งชำวบ้ำน จ ำนวน 
4 คน เดินทำงเข้ำไปในป่ำ ขสป.เขำบรรทัด  
จ.พัทลุง เหนือน้ ำตกโตนแพรทอง พ้ืนที่บริเวณ 
ป่ำน้ ำรำบ เขตรอยต่อ ต.กงหรำ อ.กงหรำ และ  
ต.ล ำสินธุ์  อ.ศรีนครินทร์ แต่ เกิดเดินหลงป่ำ
หำยไป 1 คน จึงได้จัดทีมผู้ช ำนำญเดินป่ำค้นหำ
กลำ งป่ ำ  ใ ช้ เ ว ล ำค้ นหำประมำณ 5  ชม .  
พบนำยรีด หนูพลิ้ง อำยุ 35 ปี นั่งหมดแรงอยู่
ท่ำมกลำงควำมมืดที่กองหินในล ำห้วยกลำงป่ำ 
จำกกำรสอบถำมทรำบว่ำชำวบ้ำนที่เดินทำงมำ
จำกต่ำงอ ำเภอจ ำนวน 4 คน ได้เดินลึกเข้ำไป
กลำงป่ำ ขสป.เขำบรรทัด จ.พัทลุง โดยอ้ำงว่ำจะ
เดินเข้ำไปท่องเที่ยวชมวิวและไม่ทรำบว่ำบริเวณ
ป่ำเขำบรรทัดไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวและไม่มีจุดชม
วิว เดินจนกระทั่งมืดค่ ำและเกิดพลัดหลงกับ
เพ่ือนๆเมื่อเดินไปไหนไม่ได้ก็นั่ งอยู่ที่กองหิน
ท่ำมกลำงสำยฝนจนกระทั่งมีชำวบ้ำนเดินไปพบ
น ำเดินทำงกลับมำถึงที่รำบ 

ด้ำนนำยสภำวิทย์  สุ วรรณรัตน์  เผยว่ ำ  
กลุ่มชำวบ้ำนจ ำนวน 4 คน ที่เดินเข้ำไปกลำงป่ำ
เขำบรรทัดโดยไม่มีกำรยื่นขออนุญำตถือว่ำมี
ควำมผิด แต่ก็ ได้น ำตัวไปสอบสวนและเก็บ
หลักฐำนไว้เพ่ือที่จะได้เรียกตัวมำว่ำกล่ำวตักเตือน
กันต่อไป 
8. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก : หมีควายสบายดี 

วันที่  17 ก.ย .63 นำยอนันต์  ปิ่ นน้อย  
ผอ.สบอ. 8 (ขอนแก่น) กล่ำวถึงอำกำรหมีควำยที่
จับได้ท้ำยบ้ำนโคกป่ำกุง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
หลังตำมมำนำนถึง 10 วันว่ำ เป็นหมีหนุ่มเพศผู้ 
น้ ำหนัก 120 กก. อยู่ระหว่ำงให้ผู้ เชี่ยวชำญ
ตรวจสอบว่ำ เป็นหมีเลี้ยงหรือหมีป่ำ หำกเป็นหมี
ป่ำจะต้องวำงมำตรกำรป้องกันไม่ให้หมีหลุด
ออกมำ ในเขตชุมชนอีก ขณะนี้หมีควำยตัว
ดังกล่ำว สบำยดีได้เคลื่อนย้ำยจำกสถำนีวิจัย
เพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำภูเขียว จ.ชัยภูมิ ไปไว้ที่สถำนี

สอป. 
สอช. 

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่ำย)  
หน้ำ 15 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำเขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพรำะกรง
ที่ขังอำจจะไม่แข็งแรงพอ นำงนิตริยำ สำรนันท์ 
ชำวบ้ำน ต.บริบูรณ์ จ.ขอนแก่น บอกว่ำ ชำวบ้ำน
ทุกคนดีใจที่จับหมีได้ เพรำะต้องอยู่อย่ำงหวำด
ผวำมำกว่ำ 1 สัปดำห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. 'เจ้าแตงโม' ฟื้นตัวแล้วแต่ยังหวาดระแวง 
จนท.เผยเตรียมย้ายไปเขาค้อ หลังพยายามแหก
กรงหนี 

เจ้ำหน้ำที่เตรียมเจ้ำแตงโม หมีควำยจำกศูนย์
เพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำภูเขียว จ.ชัยภูมิ ไปไว้ที่เขำค้อ 
หลังฟ้ืนจำกยำสลบแล้วพยำยำมแหกกรงหนี
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
ได้แยกกรงให้เจ้ำแตงโม อยู่ห่ำงจำกกลุ่มสัตว์ 
ชนิดอื่น พร้อมน ำผ้ำแสลนสีด ำมำปิดกั้น และห้ำม
ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำใกล้กรงหมีอย่ำง
เด็ดขำด เพ่ือไม่ให้หมีควำยเกิดควำมตื่นกลัว 

หน.ขสป.ป่ำภูเขียว กล่ำวว่ำ หมีควำยตัวนี้ 
หลังได้รับกำรฟ้ืนฟูจนเป็นปกติจึงจะมีกำรตั้ง
กรรมกำรเข้ำมำประเมิน และออกแบบในกำรส่ง
ตัวหมีกลับเข้ำป่ำอีกครั้ง 

ทั้งนี้หลังเจ้ำแตงโมถูกยิงยำสลบ ได้ฟ้ืนตัว
เป็นปกติแล้วและมีสภำพร่ำงกำยแข็งแรง แต่หมี
ยั งมี อำกำรหวำดระแวง  และมีท่ ำที ดุ ร้ ำ ย  
เพรำะอยู่ในกรงและเพ่ิงท ำร้ำยชำวบ้ำนมำจึง
พยำยำมจะแหกกรงที่ขังอยู่ตลอด 

เจ้ำหน้ำที่ประเมินแล้วว่ำ กรงที่ขังหมีอยู่ใน
ปัจจุบัน อำจจะไม่แข็งแรงพอที่จะขังหมีตัวนี้ได้ 
จึงเตรียมย้ำยหมี ไปยังศูนย์เพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำ 
เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในช่วงบ่ำยวันนี้ เนื่องจำก
เป็นศูนย์ที่มีควำมพร้อมในเรื่องของกำรดูแลสัตว์
ป่ำมำกกว่ำ หลังจำกนี้จะประเมินว่ำ จะปล่อยหมี
คืนสู่ธรรมชำติ หรือ จะเลี้ยงให้อยู่ในกำรดูแลของ
สวนสัตว์  ส่วนกำรเยียวยำไร่ อ้อยที่ เสียหำย
ระหว่ำงกำรล่ำหมี ซึ่งเสียหำยประมำณ 3 ไร่ 
เบื้องต้นจะจ่ำยค่ำเยียวยำ ไร่ละ 13,000 บำท 

 

สอป. 
สบอ.7 

(นครรำชสีมำ) 

https://ch3plus.com/news/c
ategory/208701 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. อุทยานแห่งชาติน้ าตกซีโป พบซากหัวช้าง
ในแม่น้ าสายบุรี สภาพกะโหลกมีรอยกระสุนปืน 
คาดเป็นของซากช้างป่าที่พบใน อ.ศรีสาคร  
จ.นราธิวาส 

วันที่ 17 ก.ย. 2563 นำยโอภำส นวลมังสอ 
ผอ.สบอ.6 สำขำปัตตำนี รำยงำนเข้ำมำว่ำ ได้รับ
แจ้งจำก หน.อช.น้ ำตกซี โป ว่ำชำวบ้ำนพบ 
ซำกช้ำง ซึ่งเป็นอวัยวะส่วนหัว ในแม่น้ ำสำยบุรี 
บ ริ เ วณรอยต่ อบ้ ำ นบื อ แนนำกอ  หมู่ ที่  6  
ต.ตะมะยูง อ.ศรีสำคร และ บ้ำนก ำปงซือเระ  
หมู่ที่ 3 ต.โคกสะตอ อ.รือเสำะ จ.นรำธิวำส 

เบื้องต้นคำดว่ำเป็นซำกช้ำงป่ำส่วนหัวของ
ซำกช้ำงที่พบเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 ซึ่งได้แจ้ง
ควำมกล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวน สภ.จะแนะ
ไปเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 คดีอำญำที่ 175/63 
ของกลำงที่  135/63 ดังกล่ำว  จึ ง เก็บชิ้น
กล้ำมเนื้อเพ่ือส่งตรวจพิสูจน์เพิ่มเติม 

จำกกำรตรวจซำกส่วนหัวดังกล่ำว พบว่ำเป็น
อวัยวะส่วนหัวที่ไม่สมบูรณ์ โดยถูกคว้ำนตั้งแต่
โพรงจมูกจนถึงกรำมล่ำงออกไป (งวงและปำกถูก
คว้ำนออก) ใบหูทั้ง 2 ข้ำงโดนตัดออก เจ้ำหน้ำที่
ใช้เครื่องสแกนตรวจหำเครื่องหมำยไมโครชิพ 
ปรำกฏว่ำไม่พบ  

หลังท ำกำรเปิดกะโหลกด้ำนขวำ พบรอยรู
กระสุน บริเวณบนขอบตำบน 2 รู ในเป้ำตำ 1 รู 
และพบลูกตะกั่วลูกใหญ่ 2 ลูก ลูกเล็ก 1 ลูก  
ในกะโหลกศรีษะ และท ำกำรเปิดกะโหลก
ด้ำนซ้ำย พบรอยรูกระสุน บริเวณขอบตำบน 2 รู 
และพบลูกตะกั่วขนำดเล็ก 1 ลูก 

สอป. 
สบอ.6 

สำขำปัตตำนี 

http://www.fm91bkk.com/
%E0%B9%80%E0%B8%8
8%E0%B9%89%E0%B8%
B2%E0%B8%AB%E0%B8
%99%E0%B9%89%E0%B
8%B2%E0%B8%97%E0%
B8%B5%E0%B9%88%E0
%B8%AD%E0%B8%B8%E
0%B8%97%E0%B8%A2%
E0%B8%B2%E0%B8%99
%E0%B9%81%E0%B8%A
B%E0%B9%88%E0%B8%
87%E0%B8%8A%E0%B8
%B2%E0%B8%95%E0%B
8%B4%E0%B8%99%E0%
B9%89%E0%B8%B3%E0
%B8%95%E0%B8%81 

- 

3. ทีมสัตวแพทย์ดูแลลูกช้างใกล้ชิด ห่วงติดโรค
แทรกซ้อน ย้ายคอกไปที่สวนสนบ้านแปกแล้ว 

วันที่ 17 ก.ย. ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ ทีมสัตว์
แพทย์ อส. และทีมสัตวแพทย์ สบอ.11 รวมทั้ง
จนท.อช.น้ ำหนำว จ.เพชรบูรณ์ น ำโดย นำยสุทิน 
พรหมปลัด หน.อช.น้ ำหนำว ได้เคลื่อนย้ำยลูกช้ำง

สอป. 
สอช. 

สบอ.11 
(พิษณุโลก) 

https://www.77kaoded.com
/news/soontorn/1980333 

- 

http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81
http://www.fm91bkk.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พลัดหลงแม่ ออกจำกคอกชั่วครำวบริเวณป่ำ 
อช.น้ ำหนำว ติดต่อกับป่ำข้ำวโพดของชำวบ้ำน 
ไปยังคอกชั่วครำวบริเวณป่ำสวนสนบ้ำนแปกใน
เขต อช.น้ ำหนำว แล้วตั้งแต่เมื่อเวลำ 10.00 น.
ของวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่ำนมำแล้ว โดยมีชำวบ้ำน 
บ้ำนห้วยระหงส์ หมู่ที่ 7 ต.ปำกช่อง อ.หล่มสัก  
ที่พบลูกช้ำงกระทั่งเกิดควำมสงสำรรักเอ็นดู
ลูกช้ำงเชือกนี้ ได้ติดตำมไปส่งพร้อมยังร่วมกับ
ทำงเจ้ำหน้ำที่ฯช่วยสร้ำงคอกใหม่ให้อีกด้วย 

ในขณะที่ทีมสัตวแพทยต้องคอยติดตำมดูแล
ลูกช้ำงอย่ำงใกล้ชิดเนื่องจำกเกรงจะเกิดอำกำร 
ติดเชื้อแทรกซ้อน ท ำให้ต้องดูแลเข้มเรื่องกำรให้
อำหำรและกำรตรวจสุขภำพช้ำง โดยเฉพำะกำร
ให้นมซึ่งทำงเจ้ำหน้ำที่จะป้อนนมให้ลูกช้ำงใน
ทุกๆ 2 ชั่วโมงและลูกช้ำงจะกินนมครั้งละรำว 2 
ลิตร ขณะเดียวกันยังให้สับเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ป้อน
นมเพือป้องกันไม่ให้ลูกช้ำงติดควำมคุ้นเคยหรือ
เกิดพฤติกรรมติดคน จนไม่อยำกกลับเข้ำป่ำหำก
แม่ช้ำงมำรับ 

ส ำหรับสำ เหตุที่ทีมสัตวแพทย์และทำง
อุทยำนฯ ย้ำยลูกช้ำงไปสร้ำงคอก ที่สวนสวนบ้ำน
แปกในเขตอุทยำนฯน้ ำหนำว เพรำะบริ เวณ
ดังกล่ำวเป็นพ้ืนที่หำกินของฝูงแม่ช้ำงเป้ำหมำย 
นอกจำกนี้ทำงเจ้ำหน้ำที่อุทยำนฯและทีมสัตว
แพทย์ มีควำมสะดวกในกำรดูแลสุขภำพ และให้
ควำมปลอดภัยกับลูกช้ำง อย่ำงไรก็ตำมระหว่ำง
กำรสร้ำงคอกใหม่ให้ลูกน้อง ปรำกฎว่ำได้มีฝนตก
ลงท ำให้ 

สัตวแพทย์ กล่ำวว่ำ สภำพร่ำงกำยโดยรวม
ของลูกช้ำงตอนนี้ไม่มีอะไรน่ำห่วง แต่ยังถือว่ำ
ผอมกว่ำปกติ มีแผลตำมตัวบ้ำงและมีแผลหลุม
ค่อนข้ำงลึกอยู่ข้ำงก้นด้ำนขวำ ตอนนี้ท ำแผลและ
ให้ยำปฎิชีวนะไปแล้ว มีกำรเก็บตัวอย่ำงเลือดแล้ว
และหลังผลเลือดออกจะวำงแผนกำรรักษำต่อไป 
ส่วนอำกำรท้องเสียเล็กน้อยอยู่ระหว่ำงปรับค่อยๆ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ปรับสูตรนม และต้องดูว่ำลูกช้ำงกินเข้ำไปแล้ว
ถ่ำยเหลวไหมหรือถ่ำยแข็งเกินไปหรือเปล่ำก็
ค่อยๆปรับกันไป ส่วนสำเหตุที่ต้องพยำยำมไม่ให้
ลูกช้ำงคุ้นเคยกับคนนั้น เพรำะต้องกำรให้ลูกช้ำง
ไปอยู่กับแม่รับให้ได้ และเขำเป็นสัตว์ป่ำเป็นช้ำง
ป่ำเพรำะฉะนั้นเรำพยำยำมจะให้เขำกลับไปอยู่
บ้ำนก็คือป่ำให้ได ้
4. พบปลาเชิงพาณิชย์ 4 สายพันธุ์ในหมู่เกาะ 
พีพ ี

เจ้ำหน้ำที่ อุทยำนแห่งชำติฯ ออกส ำรวจ
สภำพพ้ืนที่ใต้ท้องทะเลหมู่เกำะพีพี พบฝูงปลำ
เชิงพำณิชย์ 4 สำยพันธุ์ รวมทั้งแนวปะกำรังและ
สัตว์น้ ำหำยำก 

จนท.อช.หำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่ เกำะพีพี  
จ . ก ร ะ บี่  น ำ ชุ ด ป ร ะด ำ น้ ำ ข อ ง อุ ท ย ำ น ฯ  
และฝ่ำยศึกษำวิจัยกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ออกปฏิบัติกำรดูแลป้องกันและ
อนุรักษ์ทรัพยำกรใต้ท้องทะเล ท ำให้พบว่ำ  
สภำพพ้ืนที่ใต้ท้องทะเลที่ระดับน้ ำลึก 10-20 
เมตร ยังมีแนวปะกำรังและสัตว์น้ ำหำยำกใกล้สูญ
พันธุ์อยู่ รวมถึงพบฝูงปลำเชิงพำณิชย์จ ำนวนมำก 
อำทิ ปลำกะพงข้ำงเหลือง ปลำกะพงเหลืองตำโต 
ปลำสำกบั้ง และปลำสำกหำงด ำ ซึ่งปลำเหล่ำนี้ไม่
เคยพบมำนำนในรอบหลำยสิบปี ท ำให้เชื่อว่ำ 
กำรปิดเกำะช่วงโควิด-19 เป็นผลดี เพรำะสัตว์น้ ำ
ไม่ถูกรบกวน และธรรมชำติไม่ถูกท ำลำย ขณะที่
กำรส ำรวจเกำะบิด๊ะนอก ไม่พบมีประมงเข้ำมำผิด
กฎหมำย 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมรำช) 

https://tna.mcot.net/latest-
news-540616 

+ 

5. จับชายสะพายปืนเข้าป่าอุ้มผางพร้อมซาก
สัตว์ป่า 

นำยอ ำนำจ  ฟองชั ย  หน .ขสป. อุ้มผำง  
กล่ ำวว่ ำ  จนท.ติ ดตำมระบบกล้องดักถ่ ำย 
(NCAPS) ซึ่งแจ้งเตือน โดยส่งภำพชำยต้องสงสัย
สะพำยอำวุธปืนเข้ำพ้ืนที่  ขสป.อุ้มผำง จ.ตำก  
จึงส่งเจ้ำหน้ำที่ชุดเคลื่อนที่เร็วจำกชุดปฏิบัติกำร

สอป. 
สบอ.14 
(ตำก) 

https://tna.mcot.net/busines
s-540598 

- 

https://tna.mcot.net/business-540598
https://tna.mcot.net/business-540598


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พิเศษ ชุดที่ 1 เข้ำดักซุ่มในพ้ืนที่ที่ คำดว่ำชำยคน
ดังกล่ำวจะออกมำใช้เวลำประมำณ 5 ชั่วโมง  
ชำยคนดังกล่ำวสะพำยอำวุธปืนผ่ำนจุดดักซุ่ม  
จึ งแสดงตั ว เ พ่ือตรวจสอบชำยคนดั งกล่ ำว  
ทรำบชื่อนำยดุสิต (สงวนนำมสกุล) อำยุ 46 ปี 
อยู่บ้ ำนเลขที่  36 บ้ ำนใหม่ท่ ำแพ หมู่ที่  6  
ต.อุ้มผำง อ.อุ้มผำง จ.ตำก โดยนำยดุสิต ยินยอม
ให้ตรวจค้น 

จำกกำรตรวจสอบพบปืนลูกกรด ขนำด .22 
ติดล ำกล้องเล็ง กระสุนอยู่ในแม็กกำซีน ยี่ห้อ CZ 
452 – 2E ZKM ไม่ทรำบหมำยเลขทะเบียน 1 
กระบอก ซำกกระรอกปลำยหำงด ำ 6 ซำกอยู่ใน
กระเป๋ำเป้สะพำยหนึ่งใบ และลูกกระสุนปืนลูก
กรด ขนำด .22 จ ำนวน 15 นัด มีดปลำยแหลม 
พร้อมฝัก 1 เล่ม เจ้ำหน้ำที่จึงแจ้งข้อกล่ำวหำตำม
พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. 
2562 มำตรำ 53 ฐำน เข้ำไปในเขตรักษำพันธุ์
สัตว์ป่ำโดยไม่ได้รับอนุญำต มำตรำ 54 ฐำน  
ล่ำสัตว์ป่ำในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำโดยไม่ได้รับ
อ นุ ญ ำ ต จ ำ ก พ นั ก ง ำ น เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ต ำ ม
พระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507 
มำตรำ 14 ฐำนเก็บหำของป่ำ (ซำกสัตว์ป่ำ) หรือ
กระท ำด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นกำรเสื่อมเสียแก่
สภำพป่ำสงวนแห่งชำติ(กระรอกปลำยหำงด ำซึ่งมี
ลักษณะสดใหม่) เป็นกำรสร้ำงควำมเสียหำยทำง
ระบบนิเวศอย่ำงมำก นอกจำกนี้  เจ้ำหน้ำที่
อุทยำนฯ ร้องขอให้พนักงำนสอบสวนด ำเนินคดี
เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติอำวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอำวุธ
ปืน พ.ศ. 2490 ต่อไป 
6. 18 กันยายน 2505 ประกาศให้ ‘เขาใหญ่’ 
เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย 

อช.เขำใหญ่ นับเป็นอุทยำนแห่งชำติแห่งแรก
ของประเทศไทย และได้รับสมญำนำมว่ำเป็น 
‘ อุทยำนมรดกของกลุ่ มประเทศอำเซี ยน ’ 

สอช. 
สบอ.1 

(ปรำจีนบุรี) 

https://www.facebook.com/
1683658098593742/po
sts/2546371272322416 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่ำ ‘เป็นอุทยำน
แห่งชำติที่ส ำคัญของโลก’  

โดยได้รับควำมร่วมมือและช่วยเหลือจำก  
ดร.จอร์จ ซี. รูห์เล ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนอุทยำน
แห่งชำติของสหภำพสำกลว่ำด้วยกำรอนุรักษ์
ธ รรมชำติ และทรัพยำกรธรรมชำติ  ซึ่ ง ไ ด้
ด ำเนินกำรประกำศจัดตั้งอุทยำนแห่งชำติ โดยได้
มีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดที่ดินบริเวณป่ำเขำ
ใหญ่ ในท้องที่ ต.ป่ำขะ ต.บ้ำนพร้ำว อ.บ้ำนนำ  
ต.หนองแสง ต.นำหินลำด อ.ปำกพลี ต.สำริกำ  
ต.หินตั้ ง  ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนำยก  
ต.ประจันตคำม อ.ประจันตคำม ต.สัมพันตำ  
ต.ทุ่งโพธิ์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี ต.หมูสี   
อ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ และ ต.มวกเหล็ก 
ต.ซ ำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ให้เป็นอุทยำน
แห่งชำติเมื่อ พ.ศ. 2502 ซึ่งลงประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ เล่ม 79 ตอนที่ 86 ลงวันที่ 18 
กั น ย ำ ย น  พ . ศ .  2 5 0 5  ร ว ม เ นื้ อ ที่  
1,355,468.75 ไร่ หรือ 2,168.75 ตำรำง
กิโลเมตร 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสารท์ี่ 19 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1.ช้างป่าละอูบุกร้านขายอาหารสัตว์ 

เมื่อวันที่  18ก.ย.  นายมานะ เ พ่ิมพูล  
หน.อช.แก่งกระจาน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก 
จนท.ดูแลควบคุมปัญหาช้างป่าที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบช้างป่าขนาดใหญ่
พลายบุญมี บุกเข้าไปหากินในร้านดาวเกษตรป่า
ละอู ตั้งอยู่ เลขที่ 27 หมู่ 1 บ้านเฉลิมเกียรติ
พัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ จนท.จึงไปตรวจสอบ พบ
ช้างป่าใช้งวงหยิบกินอาหารสัตว์ของทางร้านที่มี
ไว้เพ่ือจ าหน่าย จึงช่วยกันผลักดันออกจากร้าน
และเฝ้าระวัง ส าหรับช้างพลายบุญมี เป็นช้างป่าที่ 
อส. เห็นชอบให้ย้ายออกจากพ้ืนที่ เนื่องจากเป็น
ช้างป่าที่ชอบออกหากินในแหล่งชุมชน หลังจาก
อุทยานฯเสนอแนวทางการย้ ายช้ า งตั้ งแต่
กันยายน 2562 ขณะที่ก่อนหน้านี้  จนท.ได้
ร่วมกับสัตว์แพทย์ อส. วางแผนจับพลายบุญมี 
เพ่ือติดปลอกคอติดตามพิกัด ท าให้พลายบุญมี
หลบเข้าไปหากินในป่านานกว่า 2 เดือน 

ส าหรับร้านดาวเกษตรป่าละอู เมื่อวันที่  
1 ก.ค.ที่ผ่านมา นางศิริพร เกิดสุชน อายุ 47 ปี 
เจ้าของร้าน ถูกช้างพลายบุญมีเข้ามาพังประตู
เหล็กม้วนพังเสียหาย เ พ่ือเข้ามากินทุ เรียน
หมอนทองที่เตรียมส่งขายลูกค้า ท าให้เจ้าของ
ร้านต้องจ่ายเงินซ่อมประตูร้าน 12,000 บาท  
แต่หลังจากนั้นพลายบุญมีได้บุกพังประตูอีกครั้ง 
หลังจากซ่อมประตูร้านเสร็จไม่เกิน 6 ชั่วโมง 

สอป. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 8 

มติชน หน้า 8 
เดลินิวส์ หน้า 12 

- 

2. นนท์-ธนนท์, ตูมตาม เดอะสตาร์ และวงมีน 
เสิร์ฟความชิคทางเสียงเพลงกระหึ่มลุ่มน้ า
ปากน้ าโพ 

จบไปแล้วกับกิจกรรมที่รวบรวม "ความ
ชิค" ครั้งยิ่งใหญ่มาไว้ที่ "พาสาน เมืองปากน้ าโพ"  
ทั้ง CHIC FOOD รวมอาหารขึ้นชื่อ ที่ยกขบวนมา
เสิร์ฟความอร่อยกันถึงที่, CHIC ART บูธสินค้าอิน
เทรนด์, งาน Hand Made และงาน DIY ต่างๆ 
มากมาย, CHIC MUSIC Free Space Free You 
เปิดพ้ืนที่ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มาแสดง
ความสามารถ ทั้งร้อง เต้น เล่น เพ่ือให้พ้ืนที่นี้ 

สอช. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

แนวหน้า หน้า 17 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
เป็นพ้ืนที่ในการสร้างโอกาส สานฝันให้แก่ทุกคน 
รวมถึ ง  นนท์ - ธนนท์ , ตูมตาม  เดอะสตาร์   
และวง MEAN ที่มา มอบความชิคมิวสิกจน
นักท่องเที่ยว ต้องมาเช็คอินด้วยกันที่งานนี้ อย่าง
มาก สนับสนุนการจัดงาน โดยการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, เทศบาลนครสวรรค์, เมเจอร์ ซีเน
เพล็กซ์ จัดงานโดย บริษัท มีเดีย อีเอฟเอฟ จ ากัด 

โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติ จาก นายเมธ
วิน อังคทะวานิช ประธานการจัดงาน กล่าว 
รายงานการจัดงานพร้อมด้วย นายอรรถพร สิงหวิ
ชัย ผวจ.นครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
งานในพิธี รวมถึง ผู้บริหารจากภาคส่วนต่างๆ 
นอกจากนี้  จั ง หวั ดนครสวรรค์ ยั ง มี แหล่ ง 
ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ พาสาน/หอชมเมือง
นครสวรรค์/อุทยานสวรรค์/อช.ป่าแม่วงก์/ฟาร์ม
แกะทหารช่าง/วัดเทพนิมิตร/บึงบอระเพ็ด/ศาล
เจ้าพ่อเทพารักษ์-ศาลเจ้าแม่ทับทิม/ พิพิธภัณฑ์
ปากน้ าโพ เป็นต้น 
3. คอลัมน์ ลด แลก แจกแถม: พักผ่อนเหมือน
อยู่อิตาลี 

เมอเวนพิค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เปิดตัว
เมอเวนพิค รีสอร์ท เขาใหญ่  (M ๖venpick 
Resort Khao Yai) รี ส อ ร์ ต ตั้ ง อ ยู่ ไ ม่ ไ ก ล จ าก 
อช.เขาใหญ่ ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 3 ชม. 
หากเดินทางโดยรถยนต์ ประกอบไปด้วยห้องพัก
ทั้งหมด 112 ห้อง เหมาะส าหรับครอบครัว  
กลุ่มเพ่ือน หรือคู่รัก ที่ต้องการพักผ่อนในรีสอร์
ตบรรยากาศสไตล์ปราสาทท่ามกลางวิวภูเขา 
เอกลักษณ์ของรีสอร์ตคือ สถาปัตยกรรมสไตล์ 
ทัสคานี ที่โดดเด่นท่ามกลางวิวภูเขาอันงดงาม 
ห้องพักขนาดกว้างขวาง ตกแต่งด้วยสไตล์เรอเนส
ซองส์และโมเดิร์นบาร็อก มีห้องพักจ านวน 62 
ห้อง และวิลล่าจ านวน 50 หลัง พร้อมวิวสวน
และสระว่ายน้ าส่วนตัว ให้บรรยากาศเหมือนการ
พักผ่อนในประเทศอิตาลี 

 
 
 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ไทยโพสต์ หน้า 6 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
4. พายุ'โนอึล'ซัดอีสาน-ใต้ยับ ตราดดินโคลน
ถล่มบ้าน-วัด มุกดาหารตอม่อสะพานทรุดตราด
ดินโคลนถล่มบ้าน-วัด 

ที่จ.ตราด เกิดฝนตกหนักในพ้ืนที่ อ.เกาะ
ช้าง ตั้งแต่คืนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ าป่าไหล
หลากเข้าท่วม 2 หมู่บ้าน ในต าบลเกาะช้างใต้  
อ. เกาะช้ าง จ .ตราด เบื้ องต้น พ้ืนที่ที่ ได้ รั บ
ผลกระทบมากที่สุ ด  คือ หมู่บ้ านสลักเพชร  
ต.เกาะช้างใต้ น้ าป่าเอ่อล้นคลองสลักเพชรเข้า
ท่วมวัดสลักเพชร มีดินโคลนจ านวนมาเข้าท่วม
ศาลาการเปรียญจ านวนมากและบ้านเรือน
ประชาชนกว่าหลายร้อยหลังคาเรือน หลังเกิดเหตุ 
เจ้าหน้าที่ระดมก าลังเข้าช่วยเหลือ ค้นย้ายสิ่งของ
ขึ้นที่สูงและช่วยกันท าความสะอาดหลังเกิดน้ าป่า
ไหลหลาก 

นายโกสิทธิ นิลรัตน์ หน.อช.หมู่เกาะช้าง 
เปิดเผยว่า ในเขต อช.หมู่เกาะช้าง มีเพียงต้นไม้
ล้มขวางทางเดินเข้าน้ าตกธารมายมเท่านั้น  
ส่ วนน้ าตกธารมะยม และน้ าตกคลองพลู 
มีปริมาณน้ ามาก อช.หมู่เกาะช้างจึงสั่งปิดห้าม
นักท่องเที่ยวเข้าไปเล่นชั่วคราว 

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

มติชน (กรอบบ่าย) หน้า 1 
แนวหน้า หน้า 1,11 

มติชน หน้า 1,8 

- 

5. อุทยานสั่งเอาผิด‘หม่อมถนัดแดก’ 
จากกรณียูทูบเบอร์ชื่อดัง นายสหัสวรรษ 

ชอบชิงชัย อายุ  45 ปี  หรือหม่อมถนัดแดก  
โพสต์ภาพยืนหันหลังและปัสสาวะลงไปในน้ าจน
เกิ ดฟอ งกร ะจ าย  พร้ อม เ ขี ย นแคปชั่ น ว่ า  
“พ่ีขอระบาย”#เขื่อนแม่งัด#ภูเขาลอยน้ า#เรือน
แพ#MountainFloat กระทั่งเกิดกระแสดราม่า
ในโซเชียลมีเดีย ก่อนที่หม่อมถนัดแดกจะลบ
โพสต์ดังกล่าวไป โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่แพภูเขาลอยน้ า
ภายในเขื่ อนแม่ งั ดสมบู รณ์ชล  ต .บ้ าน เป้ า  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น 

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 18 ก.ย. นายภู
พิชิต ช่วยบ ารุง หน.อช.ศรีลานนา จ.เชียงใหม่  
ได้น าหลักฐานพร้อมเอกสารเข้าแจ้งความกับ 
พ . ต . ท . พุฒิ  มน เที ย น  พนั ก ง านสอบสวน  
สภ .แม่ แตง  เ พ่ือ เอาผิ ดและด า เนิ นคดี กั บ  
นายสหัสวรรษ ชอบชิงชัย หรือหม่อมถนัดแดก 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ หน้า 11 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ข้อหาร่วมด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์
ตาม มาตรา 19 (6) และมาตรา 44 และฐาน
ร่วมกันเข้าไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 
20 และมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 

โดยนายภูพิชิต เปิดเผยว่า หลังแจ้งความ
แล้ วทา งพนั ก งานสอบสวนจ ะ เ รี ย กตั วทั้ ง 
เจ้าหน้าที่อุทยานพยานบุคคลที่หม่อมถนัดแดกไป
ถ่ายท ารีวิวมาสอบปากค าเพ่ิม ส่วนตัวหม่อมถนัด
แดกนั้นทางพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียก
เพ่ือให้มารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งส่วนตัวแล้ว
หม่อมถนัดแดกได้โทรศัพท์ติดต่อทางอุทยาน
มาแล้ว พร้อมจะมารับทราบข้อกล่าวหาและขอ
โทษกับทางอุทยานรวมทั้งผู้ประกอบการเรือนแพ
กับเรื่องที่เกิดขึ้นด้วย 
6.ถกวิป 3 ฝ่ายแก้รธน.ล่ม 

เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ รั ฐสภาในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณาร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณ เป็นวันที่ 3 โดยมีนายศุภชัย 
โพธิ์สุ รองประธานสภา คนที่สองเป็นประธานใน
การประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสภาพิจารณาในมาตรา 
17 งบประมาณรายจ่ ายของ  ทส.  จ านวน 
12,019,276,700 บาท โดยส่วนใหญ่ ส.ส.ตั้ง
ข้อสังเกตถึงการท างานของกรมป่าไม้ และ อส. 
ว่า ขณะนี้มีปัญหาป่าทับซ้อนพ้ืนที่ที่ชาวบ้านอยู่
กันมาอยู่แล้ว ซึ่งหลายพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิและไม่
มีสภาพเป็นป่ามาตั้งแต่ต้น แต่กลับมีการประกาศ
เป็นพ้ืนที่ป่า จึงควรเพิกถอนสภาพป่าในพ้ืนที่
ปัญหาและ เยี ยวยาประชาชน นอกจากนี้  
ประชาชนผู้ยากไร้ส่วนใหญ่มักจะถูกบังคับใช้
กฎหมาย คนเฒ่าคนแก่ไปเก็บของป่าถูกปรับ
จ าคุก แต่คนมีอ านาจบารมีไปปลูกบ้านพักอยู่ใน
เขตอุทยาน เพียงแค่รื้อออกก็ไม่มีความผิดแล้ว 
ส่วนกรมควบคุมมลพิษไม่มีการขับเคลื่อนเพ่ือลด
ค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ให้เหลือ 25 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ไม่มีการจัดงบประมาณเพ่ือใช้
เกณฑ์วัดฝุ่นแบบใหม่ ซึ่งภายหลังอภิปรายกัน
ครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมสภาจึงลงมติเห็นชอบด้วย

สฟอ. มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,10 

มติชน หน้า 1,9,10 
เดลินิวส์ หน้า 1,12 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
คะแนน 256 เสียง ต่อ 98 เสียง และงดออก
เสียง 10 เสียง 

7.คอลัมน์  สัต ว์ เลี้ ยงแสนรัก :  ภารกิจ เจ้ า
กระทรวงทรัพยากรฯ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ถือเป็นคน
หนุ่มรุ่นใหม่ ที่กล้าคิดกล้าท าซึ่งตอบโจทย์ให้คน
ในสังคมได้เป็นอย่างดี เห็นได้จากกิจกรรมที่ผ่าน
มา เช่น การสั่งปิดถ้ านาคา พ้ืนที่  อช.ภูลังกา  
จ.บึงกาฬ เพราะพบพวกมือบอนขีดขูดหินสร้าง
ความเสียหายแก่ถ้านาคา ตนได้สั่งการหัวหน้า
อุทยานฯ ภูลังกาให้หามาตรการป้องกันไม่ให้เกิด
เรื่องเช่นนี้ซ้ าอีก แต่ต้องประสานกับทางผู้ว่า
ราชการ จ.บึงกาฬ และทาง อ.บึงโขงหลง ด้วยถึง
มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วม หรือแม้กระทั่งมีการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่
ธรรมชาติ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพ่ือป่าสมบูรณ์" 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่ งหนึ่ งของ
ประเทศไทย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
นานาชนิด ทั้งที่เป็นสัตว์ป่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อนุรักษ์สายพันธุ์แท้และเพ่ิมความหลากหลายทาง
ชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าในพ้ืนที่ ขสป.ภูเขียว มีสัตว์
ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ได้แก่ ละองหรือละมั่ง
พันธุ์ไทยจ านวน 7 ตัว เนื้อทรายจ านวน 20 ตัว 
เก้งจ านวน 10 ตัว นกยูงไทย จ านวน 23 ตัว 
ไก่ฟ้าพญาลอ จ านวน 200 ตัว และไก่ฟ้าหลัง
ขาวจ านวน 100 ตัว รวมทั้งสิ้น 360 ตัว ซึ่งได้
คัดเลือกสัตว์ป่าจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว  
ที่มีสุขภาพสมบูรณ์เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่และมีการเตรียมความพร้อมปรับสภาพให้
สัตว์ป่าสามารถด ารงชีวิตในธรรมชาติได้ 

สอป. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

 

เดลินิวส์ หน้า 19 + 

8.ภาพข่าว: ปังธงเตือน 
ที่บริเวณเกาะไม้ไผ่ เขต อช.หาดนพรัตน์

ธารา-หมู่เกาะพีพี จนท.ได้น าธงแดงมาปักบริเวณ
แนวชายหาด จากอิทธิพลพายุโนอึล โดยสั่งห้าม
เรือนักท่องเที่ยวเข้าจุดเสี่ยงคลื่นลมแรงพร้อม
ประกาศเตือนผู้ประกอบการท่องเที่ยวหรือด าเนิน
กิจกรรมใดๆ ด้วยความระมัดระวัง 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

แนวหน้า หน้า 2 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
9.โนอึลบุกอีสานฝนถล่ม-น้ าท่วมทะเลใต้คลื่น
สูง4เมตรสั่งระดมรับมือภัยพิบัติ 

'โนอึล' เข้าไทย บุกด่านอ านาจเจริญ อุตุฯ
คาดอ่อนก าลังจากโซนร้อนเป็นดีเปรสชัน แต่ไทย
ยังมีฝนตกหนักทุกภาคถึง 20 ก.ย. เตือนน้ าท่วม
ฉับพลัน น้ าป่าถล่ม ส่วนอ่าวไทย -อันดามัน  
ทะเลมีคลื่นสูง 4 เมตร ให้เรืองดออกจากฝั่ง  
'บิ๊กตู่ ' สั่งให้เก็บน้ า ไว้ใช้หน้าแล้ง เติมน้ า 36 
เขื่อน เตือนเส้นทางที่พายุผ่าน ภาคอีสานฝนตก
ข้ามคืน ส่งผลให้น้ าป่าไหลหลาก 4 เขื่อนลุ่มน้ าชี
ปล่อยน้ าเพ่ิม ขณะที่ภาคใต้ ระนอง น้ าท่วม
หมู่บ้านชาวประมง 50 กว่าหลัง ภูเก็ตปิดเที่ยว
อช.สิรินาถ เกาะพีพีปักธงแดงจุดเสี่ยงเรือจม 
ขณะที่เกาะช้างตราด ปิดเที่ยว 2 น้ าตกดังหลังน้ าบ่า 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ข่าวสด หน้า 1 - 

10.บิ๊กตู่สั่ งทุกหน่วยดูแล 'ประชาชน 'ผจญ 
'พายุโนอึล' 

จ.อุบลราชธานี สถานการณ์น้ าป่าไหล
หลากที่บ้านแก่งศรีโคตร ต.โนนก่อ อ.สิรินธร  
จ.อุบลราชธานี หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมา
ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. และตลอดทั้งวันของวันที่  
18 ก.ย. ท าให้บริเวณสะพานไม้ข้ามล าห้วยทราย
น้อยบ้านแก่งศรีโคตร ม.3 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร 
ระดับน้ าป่าสูงขึ้นจนท่วมสะพานทั้งหมดแล้ว  
โดยระดับน้ าขึ้นเร็วมาก ส าหรับ (แก่งผีหลอก) 
บ้านแก่งศรีโคตร ม.3 ต.โนนก่อ เป็นชุมชนที่
อาศัยอยู่ริมล าห้วยทรายน้อย ซึ่งต้นน้ าไหลมา
จากขสป.บุณฑริก-ยอดมน ในทุกปีที่ผ่านมาจะ
เกิดน้ าท่วมเส้นทางสัญจร และท่วมบ้านเรือนของ
ชาวบ้านที่อยู่ริมตลิ่ง ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

สอป. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

ไทยโพสต์ หน้า 1 + 

11.คอลัมน์ มองทั่วทิศเมืองไทย: เที่ยววิถี
ชุมชน "คีรีวงกต" 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) 
Thaication The Series Project ร่ ว ม กั บ
ภาคเอกชนเปิดแคมเปญ 2020 ชวนคนไทย
ท่องเที่ยวแบบ New Normal เป็นกิจกรรมที่
ชักชวนนักท่องเที่ยวขับรถยนต์เที่ยวแบบแรลลี่ 
เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสใกล้ชิดผู้อ่ืน พร้อม
กับได้เรียนรู้ชุมชนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐาน
ราก โดยเมื่อวันที่ 12-13 ก.ย.ที่ผ่านมาได้จัดทริป 

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

ไทยรัฐ หน้า 21 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
"Photo cation" พาเที่ยวเส้นทางอุดรธานี-เชียง
คาน จ.เลย มีสถานที่ไฮไลต์คือหมู่บ้านท่องเที่ยว
บ้ า น คี รี ว ง ก ต  อ . น า ยู ง  
จ.อุดรธานี 

ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ผู้คนได้
เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ได้เที่ยวหมู่บ้านที่
ยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติล้อมรอบด้วยทิว
เขาเขียวขจีของ อช.น้ าโสม-นายูง แหล่งก าเนิด
น้ าตกห้วยพาง ล าธารที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตใน
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในการท าอาชีพเกษตรกร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวของ
หมู่บ้านคีรีวงกตเกิดจากคนในชุมชนร่วมมือกัน
บริหารจัดการ บริการที่พักให้เลือกหลายแบบ ทั้ง
โฮมสเตย์ รีสอร์ต และกางเต็นท์ เน้นวิถีท้องถิ่น
ดั้งเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสารท์ี่ 19 กันยายน2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.หน.อุทยานน้ าหนาวยันไม่มีแม่ช้างถูกท าร้าย 

หลังจากทาง อช.น้ าหนาว จ.เพชรบูรณ์ 
เคลื่อนย้ายลูกช้างพลัดหลงแม่ไปที่ป่าสวนสนแปก
และมีทีมสัตวแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ล่าสุดได้
เสียงสะท้อนจากชาวบ้านโดยตั้ งข้อสงสัยถึง
สาเหตุลูกช้างเชือกนี้พลัดหลงกับแม่ช้าง โดยตั้ง
ข้อสังเกตอาจจะมีการท าร้ายหรือฆ่าแม่ช้างเอาลูก 
เนื่องจากจุดบริเวณที่พบลูกช้างพลัดและรัศมี
รอบๆ หลายกิโลเมตร ไม่พบร่องรอยของแม่ช้าง
หรือฝูงช้างในบริเวณดังกล่าว และพฤติกรรมของ
ช้างแม่ลูกอ่อนจะหวงลูกมาก หากพลัดหลงทั้งแม่
ช้างและฝูงจะช่วยกันตามหาและจะร้องส่งเสียง
ลั่นป่า แต่ที่ผ่านมาไม่พบแม่ช้างหรือฝู งช้าง
เคลื่อนไหวในพ้ืนที่บริ เวณดังกล่าวถือเป็นสิ่ง
ผิดปกต ิ

นายสุทิน พรหมปลัด หน.อช .น้ าหนาว  
กล่าวชี้แจงว่า ถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อบ่งชี้อะไรทั้งสิ้น
ว่ามีการท าร้ายหรือล่าแม่ช้างเอาลูกช้าง เพราะ
บริ เวณโดยรอบรวมทั้ ง พ้ืนที่ ใกล้ เคียงได้ ให้
เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวณเชิงคุณไปลาดตระเวณ 
3-4 วันแล้วไม่พบร่องรอยอะไรทั้งสิ้น ที่จะบ่งชี้
ว่าแม่ช้างโดนท าร้ายหรือถูกล่า ขณะที่ในบริเวณ
พ้ืนที่การเกษตรของชาวบ้านในด้สนการข่าวก็ไม่มี
ข่าวการฆ่าช้างแต่ประการใด เพราะชาวบ้านมี
ส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มา
ตั้งแต่ต้น ฉะนั้นหากมีเหตุการณ์ท านองนี้จริงก็คง
จะมีข่าวอะไรออกมา 

นายสุทินยังตอบข้อถามถึงกรณีพ้ืนที่รอบๆ
อุทยานฯ ช้างกับคนมีปัญหาในการอยู่ร่วมกัน
ค่อนข้างเยอะ จึงอาจเป็นอีกสาเหตุท าให้เกิดท า
ร้ายแม่ช้างว่า ในช่วง 2 ปีมานี้ ในเรื่องความ
ร่วมมือระหว่างชาวบ้านรอบพ้ืนที่ดีมาก ถือว่าช่วง 
1 ปีที่ผ่านมาเรื่องการล่าสัตว์เกือบจะไม่มีแล้ว 
ขณะ เ ดี ย ว กั น ก า ร จั บ กุ ม คดี ใ หญ่ ไ ม่ มี เ ล ย 
โดยเฉพาะการล่าสัตว์ใหญ่เกือบจะเป็นศูนย์เลย
และไม่มีประวัติเรื่องการท าร้ายช้างมาเป็นปีกว่า
แล้ว ขณะนี้ชาวบ้านเข้าใจดี เรื่องระบบการ

สอป. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

https://today.line.me/th
/v2/article/%E0%B8%A
5%E0%B8%B9%E0%B
8%81%E0%B8%8A%E
0%B9%89%E0%B8%B
2%E0%B8%87%E0%B
8%9E%E0%B8%A5%E
0%B8%B1%E0%B8%9
4%E0%B8%AB%E0%B
8%A5%E0%B8%87%E
0%B9%81%E0%B8%A
1%E0%B9%88%E0%B
8%97%E0%B8%B5%E
0%B9%88%E0%B8%9
B%E0%B9%88%E0%B
8%B2%E0%B8%99%E
0%B9%89%E0%B8%B
3%E0%B8%AB%E0%B
8%99%E0%B8%B2%E
0%B8%A7%E0%B8%A
5%E0%B9%89%E0%B
8%A1%E0%B9%81%E
0%B8%A5%E0%B9%8
9%E0%B8%A7+%E0%
B9%81%E0%B8%9F%
E0%B8%99%E0%B8%
84%E0%B8%A5%E0%
B8%B1%E0%B8%9A%
E0%B8%8A%E0%B9%
87%E0%B8%AD%E0%
B8%84+%E0%B9%80
%E0%B8%AA%E0%B8
%B5%E0%B8%A2%E0
%B9%83%E0%B8%88
+%E0%B8%AA%E0%B8
%A7%E0%B8%94%E0
%B8%A2%E0%B8%B1

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
อนุรักษ์ ส่วนเป้าหมายที่เราเคลื่อนย้ายลูกช้างมา
อนุบาลที่ บริ เ วณป่ าสวนสนบ้ านแปก เ พ่ือ
เป้าหมายต้องการให้ลูกช้างกลับคืนสู่ป่า โดยจะ
ท าอย่างไรก็ได้ให้แม่ช้างมารับกลับไป 

%E0%B8%9A%E0%B8
%AD%E0%B8%B8%E0
%B8%97%E0%B8%A2
%E0%B8%B2%E0%B8
%99%E0%B8%AF%E0
%B8%99%E0%B9%89
%E0%B8%B3%E0%B8
%AB%E0%B8%99%E0
%B8%B2%E0%B8%A7
%E0%B8%9B%E0%B8
%B4%E0%B8%94%E0
%B8%81%E0%B8%B1
%E0%B9%89%E0%B8
%99%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B8%A3%E0%B8
%B1%E0%B8%9A%E0
%B8%A3%E0%B8%B9
%E0%B9%89-RkX9MY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตย์ท่ี 20 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ Think: โอโซน 'บ้านคีรีวงกต' 

บ้านคีรีวงกต อ าเภอนายูง ตั้งอยู่เหนือสุด
ของจังหวัดอุดรธานี เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน  
ที่ ยั งคงความสมบู รณ์ของธรรมชาติ เพราะ
นอกจากจะล้ อมด้ ว ยทิ ว เ ข า เ ขี ย ว ขจี ขอ ง 
อช.น้ าโสม-นายูง แหล่งก าเนิดของน้ าตกห้วยพาง
ล าธารที่หล่อเลี้ยงคนในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ใน
การท าเกษตรกรรม คนที่นี่ยึดหลักการใช้วัสดุที่ได้
จากธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เพ่ือให้ผืนป่าและผู้คน
อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

ที่นี่ถือเป็นไฮไลต์ของกิจกรรม Photocation 
ภายใต้โครงการ Thaication The Series Project 
2020  ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 12-13 ก.ย.ที่ 

นายนรินทร์ อนันทวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน เล่าว่า 
ช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยว
และสัมผัสกับบรรยากาศที่หนาวและชื่นชมกับ
หมอกยามเช้า ทานข้าวป่า แบบฉบับของชาวบ้าน 
ที่น าข้าวเหนียวมานึ่งใส่กระบอกไม้ไผ่ โดยเลือก
ตัดล าที่อยู่ด้านนอก ในระดับความยาวที่สามารถ
เติบโตต่อได้ ใน 100 ล า จะเลือกตัดเพียง 3-4 
ล า เช่นเดียวกับการตัดใบตองมาเป็นภาชนะใส่
อาหาร เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้อรรถรสของการกิน
ข้าวป่า ก็จะตัดให้เหลือ 1 ศอก เพ่ือให้เกิดการ
งอกข้ึนมาใหม่ และน ามาใช้ทุกส่วน ขณะเดียวกัน
ก็จะร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ คนในชุมชน ปลูก
ป่าเพ่ิมเพ่ือการท่องเที่ยวและความเป็นอยู่ของ
ชุมชนที่ยั่งยืน"ถ้าเรารู้จักใช้และปลูกเพ่ิม ป่าไม้ก็
จะไม่หมด ที่นี่จะไม่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาม
กระแส เพ่ือป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศเสียหาย ยกเว้น
ระบบสาธารณูปโภคเท่านั้น" ผู้ใหญ่นรินทร์ กล่าว 

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

เดลินิวส์ หน้า 6 + 

2.หนุ่มจมดับ 3 สังเวยโนอึลน้ าป่าเขาใหญ่
ทะลัก 

ที่ จ.ปราจีนบุรี จากการที่ฝนตกลงอย่าง
หนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง
และสะสม ส่วนที่ อ.ประจันตคาม ทางเทศบาล
ต าบลโพธิ์งาม ได้ประกาศเตือนประชาชนในพ้ืนที่

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

เดลินิวส์ หน้า 5 
มติชน หน้า 1,2,9 

ข่าวสด หน้า 1 
มติชน (กรอบบ่าย)  

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ที่เสี่ยงภัยและเกิดน้ าป่าไหลหลาก และน้ าท่วม
ฉับพลันได้เนื่องจากบน อช.เขาใหญ่มีฝนตกหนัก 
และท าให้น้ าหลากลงมายังด้านล่าง จึงขอให้
ประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ต่อมาเวลา 
05.00 น. น้ าป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้
ทะลักไหลลงมาสู่ด้านล่างที่เป็นราบลุ่มต่ าเข้าท่วม
บ้านเรือนประชาชน และพืชสวนการเกษตรอย่าง
รวดเร็ว ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง 
ชาวบ้านได้หนีน้ าและขนทรัพย์สินที่มีค่าออกจาก
บ้านแทบไม่ทัน ขณะที่ อ.นาดี น้ าป่าจากเขาใหญ่
ได้ทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนเป็นบางส่วน 
โดยเฉพาะบ้านวังมืด ต.บุพราหมณ์ ล่าสุดยังไม่
รายงานผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บแต่อย่างใด 

ส่วนที่  อช.เขาใหญ่ บริเวณโป่งต้นไทร  
น้ าป่าเริ่มไหลบ่าลงล าตะคองเป็นจ านวนมาก 
ต่อมาเวลา 07.30 น. ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล 
หน.อช.เขาใหญ่ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าเกิดดิน
ภูเขาทรุดก้อนหินขนาดใหญ่หล่นลงมาทับถนน 
ก.ม.28 และมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนน 
บริเวณถนนธนะรัชต์ ก.ม.33 บน อช.เขาใหญ่ 
ระหว่างด่านศาลเจ้าพ่อ เขาใหญ่ ทางข้ึนอุทยานฯ 
เขาใหญ่ ต.หมูสี  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
หลังเกิดพายุฝนตกตลอดทั้งคืน จึงได้สั่งปิดด่าน
ทางขึ้นห้ามรถทุกชนิดผ่าน เนื่องจากเกรงจะเกิด
อันตรายจากก้อนหินภูเขาหล่นลงมาจากบนภูเขา 
โดยเฉพาะด่านเนินหอม จ.นครนายก 

ขณะเดียวกัน อช.หาดเจ้าไหม จ.ตรัง  
ได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณหาดปากเมง 
ห า ด ฉ า ง ห ล า ง  ห า ด ห ย ง ห ลิ ง  ห า ด ย า ว  
และถ้ ามรกต เป็นการชั่ วคราว  เ พ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ 

หน้า 1,9 
ไทยรัฐ หน้า 1,6,15 

3.ลูกช้างอุทยานน้ าหนาวล้มแล้ว 
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานความ

คืบหน้าลูกช้างพลัดหลงแม่ที่  อช.น้ าหนาว  
จ.เพชรบูรณ์ ล่าสุดมีรายงานแจ้งว่าลูกช้างล้มแล้ว 
เมื่อเวลา 09.45 น. ทั้งนี้ อาการของลูกช้างเริ่ม
ทรุดหนักตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมีอาการ
หายใจล าบาก เยื่อ เมือกซีด ทีมสัตวแพทย์

สอป. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

มติชน (กรอบบ่าย) หน้า 8 
มติชน หน้า 8 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
พยายามช่วยเหลือ ขณะทางเจ้าหน้าที่ได้ยกพยุง
ลูกช้างขึ้น จากนั้นลูกช้างมีอาการท้องอืดขึ้น
เรื่อยๆ กดการหายใจ ทางสัตวแพทย์จึงได้ท าการ
สวนทวารกระตุ้นการขับก๊าซ กระทั่ ง เวลา  
09.27 น. ลูกช้างเริ่มหยุดการหายใจ จึงมีการให้
ยากระตุ้นการหายใจ และปั๊มหัวใจจนจนกระทั่ง
เวลา 09.45 น. ไม่พบการตอบสนองและ
เสียชีวิตในที่สุด ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่า
เกิดจากการพลัดหลงขาดน้ าและอาหารเป็น
เวลานาน ท าให้มีปัญหาของระบบไตเกิดการ
สลายกล้ามเนื้อและระบบการย่อย โดยทีมสัตว
แพทย์จะด าเนินการผ่าชันสูตรซากและรายงานถึง
สาเหตุการเสียชีวิตต่อไป 

ส าหรับลูกช้างพลัดหลงแม่เป็นลูกช้างป่า 
เพศผู้ อายุราว 1-2 เดือน โดยชาวบ้านบ้านห้วย 
ระหงส์ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้พบ
บริเวณป่าข้าวโพดติดต่อกับป่า  อช.น้ าหนาว 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ต่อมาทาง อช.น้ าหนาว
และทีมสัตวแพทย์  อส .  รวมทั้ งสัตวแพทย์ 
สบอ.11 (พิษณุโลก) ได้เคลื่อนย้ายลูกช้างออก
จากคอกชั่วคราวจุดแรกไปที่ป่าสวนสนบ้านแปก
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ต่อมาวันที่ 17 กันยายน  
ยังเคลื่อนย้ายลูกช้างอีกครั้งไปที่คอกชั่วคราว
โรงรถ ณ ที่ท าการ อช.น้ าหนาว หลังสังเกตเห็น
ลูกช้างเริ่มมีอาการป่วย จากนั้นช่วงเช้าวันที่ 19 
กันยายนลูกช้างจะเกิดอาการทรุดและเสียชีวิตใน
เวลาต่อมา 
4. นครชัยแอร์ปรับตัวหนีโควิดหนุน "เที่ยวช่วย
ชาติ" ลดค่าเช่ารถเหมาทัศนาจร 50% 

ส าหรับโปรโมชัน "เที่ยวช่วยชาติ" สืบเนื่อง
จากการจัดทริปของลูกค้านครชัยแอร์ส่วนใหญ่
นิยมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ แบบไปเช้า
เย็นกลับ (One Day trip) หรือพักค้างคืนระยะ
สั้น 2 วัน 1 คืน ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์สวยงาม และ
อากาศดี เช่น เขาช่องลม จังหวัดนครนายก  
อช.ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัดหลวงพ่อปากแดง 
อุทยานพระพิฆเนศ จังหวัดนครนายก โดย

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) หน้า 
9 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
เลือกใช้บริการรถเช่าเหมาขนาดเล็ก ที่มีความ
คล่องตัว สามารถเดินทางขึ้นเขาได้เช่นเดียวกับ
รถตู้เช่าเหมา ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการนครชัยแอร์ จึงได้จัดโปร
โมชันดังกล่าว โดยให้บริการด้วยรถเช่าเหมา
ขนาดเล็ก Toyota Coaster ขนาด 16 ที่นั่ ง 
พร้อมคนขับที่ช านาญเส้นทางที่ ให้บริการ มี
ใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภทของรถและมี
แผนการเดินทางชัดเจน ตามมาตรฐานที่กรมการ
ขนส่งทางบกก าหนด นอกจากนี้ ความปลอดภัย
ด้านสาธารณสุขก็ เป็นอีกปัจจัยที่ประชาชน
ตัดสินใจใช้บริการรถเช่าเหมาทัศนาจร ซึ่งนครชัย
แอร์ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด 
5. ภาพข่าว: หลงแม่ 

จนท.อช .ทับลาน จ .ปราจีนบุ รี  เข้ า
ช่วยเหลือลูกช้างป่าหลงโขลง พลัดจากแม่
เนื่องจากฝนตกหนัก โดยอยู่ในสภาพอิดโรย น า
ตัวไปอนุบาลก่อนหาทาง ส่งกลับคืนโขลง เมื่อ
วันที่ 19 ก.ย. 

สอป. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ข่าวสด หน้า 1 
ไทยรัฐ หน้า 1,2 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 11 

- 

6.ทักทายฝูงปลาที่'สิมิลัน-สุรินทร์'แล้วไปโฮมส
เตย'์เกาะยาวใหญ'่ 

นายทัศเนศวร์ เพชรคง หน.อช.หมู่เกาะสิ
มิ ลั น  กล่ า วว่ า  สิ มิ ลั น ได้ รั บความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเสมอมาก่อนหน้านี้แต่ละวันที่นี่ต้อง
รองรับนักท่องเที่ยวราว 5,000-6,000 คน 
จ านวนคนที่เข้ามาเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน
แน่นอนว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศนั่น
จึงท าให้ทางอุทยานฯ ร่วมหารือกับผู้ประกอบการ
น าเที่ยวในพ้ืนที่ หาแนวทางในการร่วมอนุรักษ์
แห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว นี้ ไ ว้  โ ด ย มี ง าน วิ จั ย ข อ ง
สถาบันการศึกษาเข้ามาช่วยเสริม จนได้ตัวเลขที่
พอเหมาะพอดีส าหรับการรองรับนักท่องเที่ยวแต่
ละวันอยู่ที่ 3,850 คน โดยจะไม่ให้มีการค้างแรม
บนเกาะใด ๆ ในพ้ืนที่อช.หมู่เกาะสิมิลัน ยกเว้น
แต่กลุ่มนักด าน้ าลึกที่ต้องใช้เวลาต่อทริป 3-4 วัน 
จะอนุญาตให้พักค้างแรมเฉพาะบนเรือเท่านั้น  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ด าเนินการมา 3 ปีและก าลังเข้าสู่ปีที่ 4 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ หน้า 15 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ตามปกติ อุทยานแห่ งชาติทางทะเลทั้ ง 

หมู่เกาะสิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์ที่อยู่ทางฝั่ง
ทะเลอันดามัน จะปิดพ้ืนที่ตลอดช่วงฤดูมรสุม  
คือตั้ งแต่ราวกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลาง 
เดือนตุลาคม เมื่อคลื่นลมสงบการเดินทางก็
กลับคืนมาอีกครั้ง แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ท าให้ปีนี้ต้องปิดเกาะก่อน
ก าหนดตามนโยบายในการป้องกันโรคของรัฐบาล 
ซึ่งขณะที่ทุกคนต่างอยู่บ้านหยุดเชื้อนั้นกลับเป็น
โอกาสอันดีของโลกใต้ทะเลที่จะได้หยุดพักจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวได้นานขึ้นกว่าเดิม 

ขณะที่ เรื่ องขยะแทบจะไม่ เป็นปัญหา
ส าหรับอช.หมู่ เกาะสิมิลัน เพราะนอกจาก
ผู้ประกอบการน าเที่ยวเรือทั้ง 210 ล า ต่างเข้าใจ
ดีและพร้อมร่วมแรงร่วมใจในการลดการใช้
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือหากน ามาก็
จะต้องน าขยะคืนถิ่นกลับไปด้วย บางส่วนก็มีการ
จัดเก็บรวบรวมแล้วน าขึ้นฝั่ง 

กลางเดือนตุลาคมนี้ทั้ง อช.หมู่เกาะสิมิลัน
และหมู่เกาะสุรินทร์จะพร้อมเปิดให้กลับไปเที่ยว
ได้อีกครั้งหรือไม่ ติดตามข้อมูลได้ทางแฟนเพจ
ของทั้งสองแห่ง โดยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้า
พ้ืนที่จะต้องมีการจองล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น 
QueQ โดยจะต้องมีการระบุวันเวลาที่จะเดินทาง
ให้ครบถ้วน รวมถึงการเลือกใช้ผู้ประกอบการราย
ใดด้วย 

ไม่ใช่เพียงพ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลเท่านั้นที่ได้รับการดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนอย่างเกาะยาว
ใหญ่เองก็ให้ความส าคัญกับการรักษาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตย์ท่ี 20กันยายน2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.พังงา ฝนตกหนักลมกระโชกแรงซัดต้นไม้
ใหญ่ ล้มทับเสาไฟฟ้าแรงสูงปิดขวางถนนสาย
หลักท าไฟดับรถสัญจรไม่ได้ 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 กันยายน 
2563 นายสิริธร บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรี
ต าบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้รับแจ้งว่ามี
ต้นไม้ขนาดใหญ่ บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาหลักตรง
ข้ามที่ท าการ อช.เขาหลัก-ล ารู โค่นล้มขวางถนน
เพชรเกษม และทับสายไฟแรงสูงขนาด 115KVA 
ท าให้ไฟฟ้าดับทั้งเมือง จนรถติดเป็นทางยาวไม่
สามารถเดินทางไปมาได้ 

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้สนธิก าลัง ช่วยกัน
ตัดและน าต้นไม้ออกจากผิวจราจร หลังเปิดทาง
ให้รถสามารถผ่านไปได้เป็นการชั่วคราว ขณะที่
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าภูมิภาค ได้สลับวงจรไฟฟ้า
เป็นการชั่วคราว เพ่ือจ่ายไฟมาเลี้ยงย่านแหล่ง
ท่องเที่ยวเขาหลักส่วนสถานการณ์ คลื่นลมแรง 
และฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพังงาพบว่า
ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ท าให้หลายพ้ืนที่เริ่มมีน้ าล้น
ตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตรของประชาชน 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

http://www.khaochad.c
om/409301?r=1&widt
h=1536 

- 

2. "โนอึล" ท าพิษ "เกาะหินแตก" หินปูนถล่ม 
เตือนห้ามเข้าใกล้ 

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผอ.สบอ.4 
รายงานสถานการณ์พายุใต้ฝุ่น "โนอึล" เข้ามาว่า  
จนท.อช.หมู่ เกาะอ่างทอง จ.สุ ราษฎร์ธานี   
ได้ตรวจพบการพังทลายของเขาหินปูนและดิน
ถล่มบริเวณพ้ืนที่เกาะหินแตกด้านทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งมีการถล่มลงในทะเลเป็นบริเวณกว้าง
ประมาณ 15-20 % ของพ้ืนที่เกาะ 

จากการตรวจสอบสันนิษฐานว่าเกิดจาก
การเคลื่อนตัวของชั้นหินและชั้นดินที่ถูกกัดเซาะ
จากสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วง  
1-2 วันที่ผ่านมา โดยในเบื้องต้นได้จัดเจ้าหน้าที่
เฝ้าระวัง เพ่ือแจ้งเตือนราษฎรและชาวประมง 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

https://www.nationtv.tv
/main/content/378796
550/ 

- 

https://www.nationtv.tv/main/content/378796550/
https://www.nationtv.tv/main/content/378796550/
https://www.nationtv.tv/main/content/378796550/


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
รอบแนวเขตอุทยานฯ ให้ระมัดระวังไม่ให้เดินเรือ
เข้าใกล้บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือความปลอดภัย
และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

ในส่วนของ อช.ล าน้ ากระบุรี เกิดฝนตก
หนักลมกระโชกแรงเป็นระยะ และ  จนท.
ห น่ ว ย กู้ ภั ย อ ช . ล า น้ า ก ร ะบุ รี  ไ ด้ ล ง พ้ื น ที่
ลาดตระเวนช่วยเหลือหมู่บ้านบริเวณที่ได้รับ
ผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่น “โนอึล” และยังเฝ้า
ระวังการเกิดดินสไลด์อย่างต่อเนื่อง 
3. น้ าป่าทับลาน-เขาใหญ่ ทะลักท่วมพื้นที่ตีน
เขาอ่วม 

เมื่อเวลา 19.30 น.วันนี้ 19 ก.ย. 63 
ผู้สื่อข่าวประจ า จ.ปราจีนบุรี รายงานว่าหน่วย
ทหาร “บูรพาพยัคฆ์” จาก กรมทหารราบที่ 2 
รักษาพระองค์ (ร.2 รอ.) โดยกองร้อยจิตอาสา  
ร.2 พัน.3 รอ. ได้จัดก าลังพล เข้าช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ โนอึล ท าให้
เกิดน้ าป่าไหลหลากจาก อช.ทับลาน และอช.เขาใหญ่ 
ระบายลงในล าคลองล าพญาธารไมทันระดับน้ าได้
หลากท่วมพ้ืนที่การเกษตร และเส้นทางคมนาคม 
ในพ้ืนที่ อ.นาดี 

โดยมีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบดังนี้ บ.วังหิน
หมู่ที่ 7 ต.บุพราหมณ์ สภาพน้ าล้นจากล าพญา
ธาร เข้าท่วมพ้ืนที่ทางการเกษตรซึ่งเป็นทางน้ าป่า
ไหลผ่านฉับพลัน ประมาณ 50 ไร่, บ.ขุนศรี หมู่ที่ 
2 ต.บุพราหมณ์ น้ าล้นจากล าพญาธาร เข้าท่วม
พ้ืนที่ทางการเกษตร ประมาณ 70 ไร่ และเอ่อ
ท่วมถนนความสูงประมาณ 1 เมตร รถไม่สามารถ
สัญจรผ่านได้ หนุ่มสาวโรงงานหลังเลิกงานได้รับ
ผลกระทบ ต้องน าเชือกมะนิลาขนาดใหญ่มากั้น
เป็นแนวให้เกาะเดินกลับเข้าสู่หมู่ 

บ้านทับลานใน หมู่ที่ 10 ต.บุพราหมณ์  
พบน้ าเอ่อ ล้นจากคลองล าพญาธาร เข้าท่วมพ้ืนที่
ทางการเกษตร ประมาณ 100 ไร่ และ ยังท่วม
ถนนเข้าหมู่บ้าน ระยะทาง 200 เมตร ความสูง
ประมาณ 80เซนติเมตร ยานพาหนะขนาดเล็กไม่
สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้  รถกระบะสามารถ
เคลื่อนที่ผ่านได้ช้าๆ ประชาชนสามารถสัญจรได้
โดยการเดินเท้า 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

https://www.banmuang.
co.th/news/region/206
494 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
หน่วยทหารจึงได้ด าเนินการช่วยเหลือโดย 

การช่วยก าจัดกิ่งไม้ที่ถูกน้ าพัดมาขวางทางน้ า 
และ เส้นทางสัญจร ท าการวางแนวเชือกส าหรับ
ใช้พยุงตัวในการเดินข้ามบริเวณน้ าท่วมถนน  
ใช้ยานพาหนะรถบรรทุกจีเอ็มซี. ของหน่วยช่วย
รับ-ส่งประชาชนเข้าหมู่บ้าน ผ่านเส้นทางที่ถูกตัด
ขาด และขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง 

ต่อมาเวลา 20.00 น.ทหารยังคงปักหลัก
ให้การช่วยเหลือประชาชนบ้านทับลานใน ม.10  
ซึ่งถูกน้ าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านระยะทางยาว 
100 ม.ระดับน้ าสูง 50-60 ซม.โดยท าสะพาน
ชั่วคราว และ กั้นราวเชือกเป็นแนวให้เกาะเดิน
ข้ามกระแสน้ าที่ท่วมไหลเชี่ยวกราก จากสภาพ
พ้ืนที่เป็นที่สูง พบน้ าป่ามีแนวโน้มลดลง มาเร็วไป
เร็ว แต่มวลน้ ายังไหลท่วมพ้ืนที่ข้างสวนนงนุช  
ต.ทุ่งโพธิ์อีกหนึ่งแห่งเมื่อเวลา20.00 น.ฝนตกลง
มาลงอีกในพ้ืนที่บ้านทับลาน คาดว่าจะมีน้ าไหล
มาสมทบอีกครั้งหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.พายุ'โนอึล'ยังไม่หมดฤทธิ์ 22 จังหวัดอ่วม
น้ าท่วมหนัก-บ้านพัง 222 หลัง 

นายณรงค์  คงเ อียด หัวหน้า อุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้ระดมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ
น าธงแดงไปปักเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว
บริเวณชายหาด โดยห้ามลงเล่นน้ าในบริเวณ
ดังกล่าว เนื่องจากคลื่นลมมีก าลังรุนแรง เกรงจะ
เกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยว 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

แนวหน้า หน้า 1,11 + 

2.อนงค์วรรณชี้แจงป.ป.ช.ปม"ฝายแม้ว" 
นางอนงค์วรรณ ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา  

คดีเกี่ยวกับการสร้างฝายแม้วอย่างน้อย 4 ส านวน 
ในชั้นการไต่สวนของส านักงาน ป.ป.ช. ได้แก่  

1. คดีเลขร้องเรียนที่ 5860081160 
นางอนงค์วรรณ เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง รมว.ทส.
เจ้าหน้าที่สบอ. 11 ทส.กรมอุทยานแห่งชาตฯ 

2. คดีเลขร้องเรียนที่ 5860091161 
นางอนงค์วรรณ เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง รมว.ทส.
เจ้าหน้าที่สบอ. 13 ทส.กรมอุทยานแห่งชาติฯ 

3.คดีเลขร้องเรียนที่ 5860091162 
นางอนงค์วรรณ เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง รมว.ทส.
เจ้าหน้าที่สบอ.14 ทส.กรมอุทยานแห่งชาติฯ 

4.คดีเลขร้องเรียนที่ 5860091163 
นางอนงค์วรรณ เมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง รมว.ทส. 
เจ้าหน้าที่สบอ.16 ทส. กรมอุทยานแห่งชาติฯ  

สตน. 
สฟอ. 

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
หน้า 1,4 

- 

3.ป่าทับท่ีคน คนทับที่ป่า แก้อย่างไร 
การแก้ปัญหาการถือครองที่ดินในป่า

อนุรักษ์ จบไม่ได้มานานกว่า 60 ปี ในมุมมองของ 
ภาณุเดช เกิดมะลิ’ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร อัปเดตให้ทราบว่า ตอนนี้ก าลังได้รับการ
คลี่คลาย เพราะกฎหมายแม่บทสองฉบับใหม่ 
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 
และ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562  

ภาณุเดช เกิดมะลิ กล่าวว่า “ปัญหาป่าทับ
ที่คน คนทับที่ป่า คาราคาซังมากว่า 60 ปี ทั้งชุมชนที่
เคยอาศัยอยู่เดิมแล้วมีอุทยานแห่งชาติหรือเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าประกาศทับ หรือบางส่วนชุมชน
มีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมหรือบุกรุกป่าอนุรักษ์เพ่ิมเข้า

สอป. 
สอช. 
สฟอ. 

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 
หน้า 1,5 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
มาในภายหลัง ถึงแม้จะมีความพยายามในการ
แก้ไขปัญหานี้มาหลายต่อหลายครั้ ง แต่ก็ไม่
ประสบผลส าเร็จ เช่น มติครม. 30 มิ.ย. 2541 
ที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มีที่มาแต่ไม่มีที่ไป” 

ล่าสุดมีการส ารวจเสร็จในเบื้องต้นตาม
กรอบระยะเวลากฎหมายก าหนด จากข้อมูล  
ณ วันที่ 21 ก.ค.2563 พบว่า ในพ้ืนที่ 227  
ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ไม่มีชุมชนอยู่ในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์  1 แห่ ง  ส่ วน อีก 226 ป่าอนุรักษ์   
มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 4,192 หมู่บ้าน เนื้อที่
ประมาณ 4,295,501.24 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่
อุทยานแห่งชาติ 126 แห่ง มีจ านวน 2 ,745 
หมู่บ้าน เนื้อที่ 2,550,044.18 ไร่ เขตรักษา
พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า  6 0  แ ห่ ง  1 ,0 0 3  ห มู่ บ้ า น 
1,471,908.37 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 40 แห่ง 
444 หมู่บ้าน 273,548.69 ไร่ 
4.คอลัมน์ GO GREEN: สืบสานพระราชปณิธานใน
หลวง ทส. ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ที่ภูเขียว 

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็น
ประธานเปิดโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ 
"ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพ่ือป่าสมบูรณ์" ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภู เขียว จั งหวัดชัยภูมิ  เมื่อเร็วๆ  
นี้ นับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

ด้าน ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติฯ ให้รายละเอียด เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ว่าเป็นพ้ืนที่ป่าที่มี
ความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ งของประเทศไทย  
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ทั้งที่
เป็นสัตว์ป่าตั้งเดิมของพ้ืนที่และสัตว์ป่าที่เกิดจาก
การปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยเฉพาะ "เนื้อทราย"
อดี ต เ ค ย ถู ก จั ด ใ ห้ เ ป็ น สั ต ว์ ป่ า ส ง ว น ต า ม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ า  
พ.ศ.2503 เนื่องจากไม่มีรายงานการพบในพ้ืนที่
ป่ าธรรมชาติ  ต่ อมากรมอุทยานแห่ งชาติฯ  
โดยส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า ประสบความส าเร็จใน

อส. 
สอป. 

สบอ.7 
(นครราชสีมา) 

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 
หน้า 5 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
การเพาะขยายพันธุ์ เนื้อทรายในกรงเลี้ยงจน
สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูเขียว จึงได้ด าเนินการปล่อยอย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 
5. 'เกาะหินแตก'ถล่มลงทะเล 

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.63 นายบรรณรักษ์ 
เสริมทอง ผอ.สบอ.4 เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะอ่างทอง  
อ.เกาะสมุย ตรวจพบการพังทลายของเขาหินปูน
และดินถล่มบริเวณพ้ืนที่เกาะหินแตกด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ โดยถล่มลงทะเลเป็นบริเวณ
กว้างประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่เกาะ
หินแตก 

จากการตรวจสอบสันนิษฐานว่า เกิดจาก
การเคลื่อนตัวของชั้นหินและชั้นดินที่ถูกกัดเซาะ
จากสถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วง 
1-2 วันที่ผ่านมา เบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง
เตือนประชาชนและชาวประมงรอบแนวเขต
อุทยานฯระมัดระวังไม่ให้เดินเรือเข้าใกล้บริเวณ
พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือความปลอดภัย 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

มติชน หน้า 9 
 

- 

6.ลูกช้างหลงฝูงทับลานอาการอิดโรย 
เมื่อวันที่ 20 ก.ย.63 นายประวัติศาสตร์ 

จันทร์ เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ทับลาน 
เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 ก.ย.63 ได้รับ
แจ้งจากผู้น าชุมชน ท้องที่ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี  
จ.ปราจีนบุรี ว่าพบลูกช้างป่าพลัดหลงออกมา
บริเวณสันอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา จึงจัด
เจ้าหน้าที่รีบรุดเข้าตรวจสอบ จากการตรวจสอบ
พบลูกช้างป่าเพศผู้ อายุไม่เกิน 2 เดือน น้ าหนัก
ประมาณ 79-80 กิโลกรัม เบื้องต้นมีลักษณะ
ผอม อิดโรย แต่ยังสามารถเดินไปมาบริเวณถนน
เรียบสันอ่างเก็บน้ าได้ตามปกติ ล่าสุด น าลูกช้าง 
ไปไว้ที่ท าการอุทยานฯทับลาน สะดวกในการดูแล 
รอสัตวแพทย์ฟ้ืนฟูร่างกาย อาจเป็นลูกช้างพลัด
หลงฝูง หรือ แม่อาจตั้งใจทิ้ง ผืนป่าทับลานมี
ประชากรช้างป่ากว่า 600 ตัว 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

มติชน หน้า 9 - 

7.ภาพข่าว: เก็บขยะ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาพ านักใน

เมืองไทยเป็นเวลานานก่อนการแพร่ระบาดของโค

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน หน้า 7 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
วิด-19 ช่วยกันเก็บขยะริมทะเล และยังชักชวน
เพ่ือนๆ มาช่วยกันเก็บขยะ ที่บริเวณชายหาดปาก
เมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด  
อ.สิเกา จ.ตรัง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 
8. คอลัมน์ เลี้ยวขวาสนทนาจราจร: เที่ยวโค้งเลข3 

ผู้เขียนกล่าวถึง โค้งเลข 3 นี้มีระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร ที่ ลั ด เลาะตามแนว
ธรรมชาติ 2 ข้างทางที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ของ
เส้นทางนี้ ท าให้เมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดดังกล่าว 
จะมองเห็นเส้นถนนที่โค้ง ดูคล้ายกับเลข 3 โดด
เด่นขึ้นมาสวยงามโดยในช่วงเช้าเวลาประมาณ 
06.50-07.10 น. จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น
บริเวณโค้งเลข 3 นี้ ซึ่งก่อนถึงโค้งดังกล่าว จะมี
จุดจอดรถส าหรับถ่ายภาพกับโค้งเลข 3 บนถนน
สายสันติสุข-บ่อเกลือ สามารถเลยไปท่องเที่ยวต่อ
ได้ที่ อ.บ่อเกลือ สถานที่ท่องเที่ยวบนถนนลอยฟ้า 
เช่นอุทยานแห่งชาติดอยภูคา, บ่อเกลือโบราณ 
ฯลฯ เป็นต้น 

สอช. 
สบอ.13 
(แพร่) 

ไทยรัฐ หน้า 10 + 

9. หนุน "เที่ยวช่วยชาติ" 
ส าหรับโปรโมชัน "เที่ยวช่วยชาติ" สืบเนื่อง

จากการจัดทริปของลูกค้านครชัยแอร์ส่วนใหญ่
นิยมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบไปเช้าเย็น
กลับ (One Day trip) หรือพักค้างคืนระยะสั้น 2 
วัน 1 คืน ไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์
ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์สวยงาม เช่น เขาช่องลม 
จังหวัดนครนายก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า 
พิษณุโลก หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น 
วั ดหลวง พ่อปากแดง อุทยานพระพิฆ เนศ  
จ.นครนายก 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 
 

ไทยรัฐ หน้า 9 + 

10.ทส.คุมเข้มเที่ยวอุทยานฯท าผิดขึ้นบัญชีด า 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทส. เปิดเผย

ว่าตามที่มีการโพสต์ข้อความบนสื่อออนไลน์และ
ร้องเรียนนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมาใช้บริการเช่า
เต็นท์ที่พักของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หลังใช้
บริการแล้วได้ทิ้งขยะไว้ในเต็นท์ และอีกกลุ่มพัก
ใ น พ้ื น ที่ อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ น้ า ต ก ส า ม ห ลั่ น  
ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา และส่งเสียงดังเจ้าหน้าที่
ตักเตือนแต่ก็มิได้ปฏิบัติตามทั้ง 2 เหตุการณ์ได้

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 12 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
แจ้งความด าเนินคดีกับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว 
และเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว 

รมว.ทส.กล่าวต่อว่า ตนได้สั่งการให้กรม
อุทยานแห่งชาติฯหามาตรการดูแลรักษาความ
สะอาดของอุทยานฯ และให้มีหนังสือสั่งการให้
หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

1.กรณีให้บริการเช่าเต็นท์ที่พักและพ้ืนที่
ก า ง เ ต็ น ท์ ข อ ง อุ ทย า นฯ  ใ ห้ จั ด ท า บั น ทึ ก
รายละเอียดชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อผู้ใช้บริการเข้าพัก
เพ่ือตรวจสอบเมื่อเกิดปัญหาภายหลัง 

2.ให้แจ้งนักท่องเที่ยวห้ามทิ้งขยะไว้โดย
เด็ดขาดให้น าขยะทิ้งนอกเขตอุทยานฯ หรือ
บริ เ วณซึ่ ง อุทยานฯก าหนดไว้  ฝ่ าฝืนจะถูก
ด าเนินการตามกฎหมายพร้อมทั้งขึ้นบัญชีรายชื่อ
มิให้เข้ามาใช้บริการในอนาคต 

3.ให้ตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่ที่ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวถึงความเรียบร้อยก่อนคืนบัตร
ประจ าตัวให้ผู้ใช้บริการ 

4.แจ้งเตือนถึงการน าสุราและสิ่งของมึนเมาเข้า
มาในเขตอุทยานฯ และการส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 

5.ประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องกระจายเสียง
ห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาไม่ส่งเสียงดังรบกวน
ผู้อ่ืนหลังเวลา 22.00 น. งดใช้เสียงทุกประเภท
กรณีฝ่าฝืนมีขั้นตอนตักเตือนริบอุปกรณ์กระท า
ผิดเชิญออกจากพ้ืนที่ จนถึงแจ้งความด าเนินคดี 
ส่วนช่วงวันหยุดศุกร์ เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ที่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมาก  
จะขอความร่วมมือสถานีต ารวจใกล้เคียงส่งก าลัง
พลมาตรวจตราความเรียบร้อย. 
11.น้ าป่าถล่มกลางดึก'ภูกระดึง' โคราชรับมือ-
เขื่อนล้น 

ส่วนสถานการณ์ในจังหวัดต่างๆ นั้นที่   
จ.นครราชสีมา ปริมาณน้ าในล าตะคอง บริเวณวัด
ป่าอ านวยผล ต.หนองน้ าแดง อ.ปากช่อง ยังคงสูง
ล้นตลิ่ง มวลน้ าฝนที่ตกสะสมไหลหลากจาก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ลงมา ท าให้น้ าล าตะคอง
เพ่ิมสูงขึ้น 2 เมตร เอ่อเข้าท่วมพ้ืนที่วัดป่าอ านวย
ผล หากไม่มีฝนตกลงมาเพ่ิมบนอุทยานแห่งชาติ

สอช. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เขาใหญ่ คาดว่าน้ าในล าตะคองจะเริ่มลดระดับลง
จนเข้าสู่ภาวะปกติ 
12.ส ารวจสวล.ทะเลน้ าจืดบัวแดง'อุดรฯ' 

นายโนรี ตะถา เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน 
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองหานกุมภวาปี 
 ( พ้ืนที่ทะเลบัวแดง ) เผยว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หนองหานกุ มภว าปี  ร่ ว มมื อกั บ โ คร งการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ าและสิ่ งแวดล้อม ที่ มี
ผลกระทบต่อทะเลบัวแดง ซึ่งมีคณะอาจารย์ 
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ตรวจสอบคุณภาพน้ าและสิ่งแวดล้อม  
ที่มีผลกระทบ ทะเลบัวแดงนั่งเรือออกไปเก็บ
ตัวอย่างน้ าและตะกอน วิเคราะห์หาสารปนเปื้อน 
ว่าคุณภาพน้ าแย่แค่ไหน เพ่ือเร่งแก้ไข ซึ่งทางนาย
นิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ ว่ าฯเล็ ง เห็นปัญหา
ผลกระทบจากการปลูกพืชเกษตรกรรม ยางพารา
ใช้น้ ากรดผสมลงในน้ ายาง ขนส่งเข้าโรงงาน
ระหว่างทางมีสารพิษไหลลงสู่พ้ืนดิน ในสวนยางก็
มีสารปนเปื้อนน้ าฝนชะล้างไหลลงสู่ทะเลบัวแดง 

สอป. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 6 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.น้ า ป่า ศรัทธาแห่งชีวิต ฟื้นฟูและรักษา
แหล่งต้นน้ าห้วยคลองเซ จนท.ร่วมมวลชน 
ประกาศป่าศักดิ์สิทธิ์ 

พ.ต.ไพโรจน์ อ่อนโอน ผู้บังคับกองร้อย
ทหารพรานที่ 3602 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร
พรานที่ 36 พร้อมก าลังพล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า เจ้าหน้าที่
อ าเภอขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ๊ 
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต าบลแม่กิ๊ ราษฎรบ้านคลองเซ และราษฎรบ้าน
ป่าเปียงหลวง ร่ วมจัดกิจกรรมบวชป่าหรือ
ประกาศป่าศักดิ์สิทธิ์ ในการปลูกต้นไม้บนพ้ืนที่  
1,800  ไร่ พร้อมท าพิธีทางศาสนาคริสต์โดย
บาทหลวง เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ินฟูและรักษาทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่า โดยมีนาย อุดม ก่อนแสงวิจิตร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ก๊ิ เป็นประธาน  
มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จกร รม  ประ มาณ 200  คน   
ณ บริเวณต้นน้ าห้วยคลองเซ หมู่ที่ 5 ต าบลแม่กิ๊ 
อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สอป. 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรียง 

https://region3.prd.go.th
/topic/news/16801 

+ 

2.นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปิด 
โครงการเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพตามรอยทวดเท่ง 
ครั้งที่ 1 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปิด 
โครงการเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพตามรอยทวดเท่ง  
ครั้งที่ 1 และมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่
ได้อันดับ 1-5 ณ บริเวณหน้าส านักงานเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า ทะเลสาบสงขลา (อุทยานนกน้ าคูขุด) 
อ า เ ภ อ ส ทิ ง พ ร ะ  จั ง ห วั ด ส ง ข ล า  โ ด ย มี 
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา นายอ าเภอสทิงพระ ปลัด อบจ.สงขลา
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา สมาชิกสภา อบจ.สงขลา นายก อบต. 
คูขุด ประธานชมรมกีฬาอ าเภอสทิงพระ ก านัน 

สอป. 
สบอ.6 
(สงขลา) 

https://aec-tv-
online2.com/?p=5624

06 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นคณะกร รมกา รจั ดก าร แข่ ง ขั น  
และผู้เข้าร่วมแข่งขันร่วมในพิธีปิด 

 
 
 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที่ 22 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1.พิษพายุโนอึลสั่งปิด'ภูสอยดาว' 

เมื่ อวันที่  21  ก.ย.63 นายก าจรเดช  
ศรีวิลั ย  หั วหน้ าอุทยานแห่ งชาติภู สอยดาว  
จ.อุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์พายุโนอึล  
ท าให้เกิดฝนตกหนักและมีลมพายุแรงพัดต้นไม้
ล้มบริเวณลานกางเต็นท์บนลานสนภูสอยดาว 
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว 
ในพ้ืนที่จ.อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก ท าให้เส้นทาง
พิชิตลานสนภูสอยดาวมีต้น ไม้หั กล้มตลอด
เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 04.00 น. วันที่ 19 ก.ย.63 
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่พักแรมอยู่บนลานสนภูสอยดาว
ได้ รับบาดเจ็บ  2  คน ทางอุทยานจึ งแจ้งให้
นักท่องเที่ ยว 265 คน ออกจากพ้ืนที่ อย่าง
เร่งด่วน โดยมีเจ้าหน้าที่กระจายก าลังประจ าจุด
ต่างๆ ตลอดเส้นทางเดินเท้าที่เป็นจุดเสี่ยง ทั้งตัด 
ทอน และเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มขวางเส้นทางออก 
เพ่ื อช่ วย เหลื อและอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวระหว่างเดินเท้ากลับลงมาจากลาน
สนภูสอยดาว ระหว่างทางเดินลงจากลานสน  
มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บจากการลื่นล้ม 3 คน  
ส่วนนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บจากเหตุต้นไม้ล้มบน
ลานสน ทาง อุทยานประสานกับหน่วยงานกู้ชีพ 
กู้ภัย เข้าช่วยเหลือและส่งตัวเพ่ือเข้ารับการรักษา
ที่ร.พ.ชาติตระการ พร้อมติดตามสอบถามอาการ
บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องและเดินทางเข้าเยี่ยมที่
โรงพยาบาล เพื่อให้ก าลังใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

ข่าวสด หน้า 11 - 

2.รายงานพิเศษ: เทศบาลต าบลเกาะช้างใต้ 
ระดมก าลังช่วยเหลือประชาชนประสบภัย 

นายโกสิทธิ  นิ ลรัตน์  หั วหน้ าอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะช้างได้มอบให้ นายอดิศักดิ์ ทิพยนุกูล 
ผู้ช่วยฯ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง น าก าลัง
เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
พายุโซนร้อน "โนอึล" ในท้องที่อ าเภอเกาะช้าง 
โดยเฉพาะต าบลเกาะช้างใต้หลังจากเกิดน้ าท่วม
ฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมอาคาร
บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย อีกทั้ง
ต้นไม้หักโค่นล้มและเกิดดินสไลด์กีดขวางทาง

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

สยามรัฐ หน้า 1,12 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
จราจรในหลายเส้นทาง ซึ่งพ้ืนที่บ้านสลักเพชร  
3 จุด สลักคอก 1 จุด และทางบ้านเจ๊เบ้ทางไป
หาดยุทธนาวีอีก 1 จุด เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางไปมาได้สะดวก 
3.น้ าล าตะคองเพิ่มมากสุดรอบปี 63 

นายพรเทพ วัชกีกุล นายอ าเภอวังน้ าเขียว 
นครราชสีมา ได้ประชาสัมพันธ์ว่า ได้รับแจ้งจาก
หน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่ งชาติทับลานที่  13  
(สวนห้อม) ได้ปิดแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มน้ าตกสวน
ห้อมเป็นการชั่วคราว เนื่องจากกระแสน้ าไหลแรง
และเชี่ยวกราก เกรงจะไม่ปลอดภัยต่อกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

สอช. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

สยามรัฐ หน้า 12 + 

4.อุทยานฯจับลิง'เขาปฐวี'ท าหมัน 
วันที่  21  ก.ย.63 นายธนิตย์  หนูยิ้ ม  

ผอ. สบอ. ที่ 12 (นครสวรรค์) กล่าวว่า ในพ้ืนที่
เขาปฐวี ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี น่าจะมี
ประชากรลิงอาศัยอยู่ราว 3,000 ตัว ซึ่งบางครั้ง
ลิงเหล่านี้ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนใน
พ้ืนที่  โดยกรมอุทยานฯ จึงได้ด าเนินการตาม
โครงการการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบลิง  
ในชุมชนเพ่ือทยอยลดประชากรลิง ซึ่งในพ้ืนที่เขา
ปฐวีตั้งเป้าท าหมันลิงให้ได้ 150 ตัว 

นายธนิตย์กล่าวว่า จากการที่ น.ส.วีรยา 
โอชะกุล ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.ที่  12  
ในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วใน
ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห าลิ งชุ ด ที่  1 0  ภ าค เห นื อ  
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
น าทีมสัตวแพทย์ รวม 3 นาย จาก สบอ.12 , 
สบอ.13 และ สบอ.15 สบอ.ละ1 นาย เจ้าหน้าที่ 
สัตวบาลอีก 2 นาย จากสบอ.12 และ สบอ.13 
พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ช่วย รวม 14 นาย ออกปฏิบัติการ
ด าเนินโครงการการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบ
ลิงในชุมชน เพ่ือควบคุมประชากรลิง โดยการท า
หมันลิง ในพื้นที่เขาปฐวี 

สอช. 
สอป. 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

สบอ.13 
(แพร่) 

สบอ.13 
สาขาล าปาง 

สบอ.15 
(เชียงราย) 

ข่าวสด หน้า 6 + 

5.สวยโลกไม่เสีย ปลูกป่า 800 ต้นฟื้นฟู 'ห้วยลึก' 
ผู้เขียนกล่าวถึง การสานต่อเจตนารมณ์

ของอีฟ โรเช่ (Yves Rocher) แบรนด์ความงาม
จากประเทศฝรั่งเศสที่ด าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมมามากกว่า 60 ปี  ล่าสุด วิลาสินี 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ หน้า 17 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ภาณุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด อีฟ โร
เช่  (ป ระ เท ศ ไท ย ) จ ากั ด  น าที ม ผู้ บ ริ ห าร  
และพนักงาน ท ากิจกรรมปลูกป่าภายใต้แคมเปญ 
"คุณเปลี่ยน เราปลูก" โดยมี 2 ศิลปินนักแสดง 
อเล็กซ์ เรนเดลล์ ทูตสันถวไมตรีด้านสิ่งแวดล้อม
แห่ งประเทศไทย โครงการสิ่ งแวดล้อมแห่ ง
สหประชาชาติ (ยู เอ็นอีพี ) และ ปกรณ์  ฉัตร
บริรักษ์ พร้อมด้วยน้อง ๆ นักเรียนชาวกะเหรี่ยง
และชาวบ้านในชุมชนเชียงดาว ร่วมปลูกป่าบน
พ้ืนที่จริงที่ถูกไฟไหม้  ณ โครงการหลวงห้วยลึก 
อุ ท ย าน แ ห่ งช าติ ศ รี ล าน น า  อ .เชี ย งด า ว  
จ.เชียงใหม่ ฟื้นฟูป่าให้กลับมามีชีวิตชีวาดังเดิม 
6. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ลกูช้างป่าเริ่มฟื้นตัว 

วันที่ 21 ก.ย.63 สพ.พ.ชนัญญา กาญจน
สาขา สัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  
และพันธุ์ พืช เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดูแล
อนุบาลลูกช้างป่าเพศผู้อายุ 2 เดือน พลัดหลงจาก
โขลงบริเวณถนนเลียบสันอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา 
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ถูกน ามาดูแลสุขภาพในคอก
ชั่วคราว ในอุทยานแห่งชาติทับลาน ว่า ทางทีมสัตว
แพทย์ได้ให้น้ าเกลือ ให้นมตามเวลาและวัดอุณหภูมิ
ของช้างเป็นระยะ พบว่าอุณหภูมิของลูกช้างอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ช่วงนี้มีฝนตกอุณหภูมิลดลงเจ้าหน้าที่ได้
ก่อไฟ เพ่ือให้อุณหภูมิอบอุ่นขึ้น ส่วนผลตรวจเชือ้นัน้ 
ต้องรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการสภาพร่างกาย 
โดยรวมลูกช้างดีขึ้น แต่ยังไม่แข็งแรงตามวัย 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

สบอ.7 
(นครราชสีมา) 

ไทยรัฐ หน้า 15 + 

7.ร้องเลี้ยงอีแอ่นโผล่กลางเมืองพิษณุโลก 
ผู้ เขี ยน กล่ าวถึ ง  สบ อ .1 1  ชี้ แ จ งว่ า  

นกนางแอ่นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง รัฐบาลเปิดให้
สัมปทานเก็บรังนกในถ้ าได้  แต่บ้านนกยังไม่มี
กฎหมายรองรับ จากการสอบถามเจ้าของตึกอ้าง
ว่า ไม่ได้เลี้ยง นกมาอยู่อาศัยเอง แต่  พ.ร.บ.
คุ้มครองสัตว์ป่าปี 2535 แค่ล่อ (เป่าปาก) ก็ถือ
ว่าพยายามล่าสัตว์ป่าแล้ว ตามกฎหมายสัตว์ป่าปี 
2562 ต้องไปจับตอนที่ เก็บของกลางซึ่งเป็น 
รังนก ถ้าพบเก็บรังซึ่งหน้าสามารถควบคุมและ
อายัดรังนกได้ การบังคับใช้กฎหมายต้องให้ความ
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

 

สอป. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
8.งัดแกะหอยหว่ันกระทบนิเวศ 

นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ หน.อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า ได้ส ารวจพบว่า
แนวปะการังรอบเกาะมันในได้รับความเสียหาย
และขยายวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากมีแรงงานต่าง
ด้าวและคนต่างพ้ืนที่บางส่วนไปหาจับหอยและใช้
อุปกรณ์เหล็กแหลม หรือของมีคม งัดแกะหอย
ชนิดต่างๆ เพ่ือน าไปบริโภคซึ่ งอาจจะส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศ ทางอุทยานฯ จะน าเรื่องนี้
เข้าประชุมประชาคมประจ าเดือนของหมู่บ้าน  
หมู่ 4 ต.เกาะช้าง หากชาวบ้านเห็นด้วยก็จะจัด
วางแนวทุ่นไข่ปลาโดยรอบเกาะมันใน เพ่ือก าหนด
แนวเขตห้ามจับสัตว์น้ าตามแนวปะการังทุกชนิด 
ก่อนที่จะออกประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป 

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

- 

9."เรือ-แพ" ผิดกฎหมายมีหนาว 
นายวิทยา ยาม่ วง อธิบดีกรมเจ้ าท่ า

เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามเพ่ือบูรณาการการ
ปฏิบัติ การร่วมกัน  ระหว่างกรมเจ้าท่ าและ 
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ว่าการร่วมมือกันดังกล่าว 
เพ่ือควบคุมและตรวจตราเรือและแพที่เข้าไปใน
เขตอุทยานแห่ งชาติ ให้ เกิดความปลอดภั ย  
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็น
การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  
ที่ใช้บริการเรือและแพในเขตอุทยานแห่งชาติ 
พ ร้ อม เพ่ิ มมาตรการคุ้ มครอง ดู แล  รั กษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยาน
แห่งชาติ 

ด้านนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดี
กรม อุทยานแห่ งชาติ  สั ตว์ป่ าและพันธุ์ พื ช  
กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศมีทั้งหมด 
155 แห่ง มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 2,700 
ล้ านบาท โดยอุทยานท่องเที่ ยวทางทะเลมี  
25 แห่ง สร้างรายได้ราว 1 ,600 ล้านบาท  
แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ท าให้
รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง โดยปีนี้คาดว่า
อุทยานแห่งชาติทั้งหมดจะมีรายได้รวมไม่เกิน 
1,500 ล้านบาท. 

 
 

สอช. 
 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 8 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
10.เตือนเรือห้ามเข้าใกล้เกาะหินแตก 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน นายปิยะ หนูนิล 
หั วห น้ า อุท ยานแห่ งช าติ ห มู่ เก าะ อ่ างท อง  
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  เปิดเผยว่า จาก
สถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโนอึลได้ตรวจพบการ
พังทลายของเขาหินปูนและดินถล่มบริเวณพ้ืนที่
เกาะหินแตกด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีการถล่ม
ลงในทะเลเป็นบริเวณกว้างประมาณ 15-20% 
ของพ้ืนที่เกาะ ลักษณะธรณีสัณฐาน (Geomorphology) 
ของเกาะหินแตก รวมถึงลักษณะภูมิประเทศ
ทั้งหมดของหมู่เกาะอ่างทอง ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ภู มิประเทศแบบคาสต์  (Karst topography) 
ประกอบไปด้วยกลุ่มภูเขาหินปูนเกิดรวมกันเป็น
หมู่เกาะอยู่กลางทะเลอ่าวไทย ชั้นหินจัดอยู่ใน
กลุ่มหินปูนยุคเพอร์เมียนตอนกลาง (Middle 
Permian) มีอายุประมาณ 260 ล้านปี เป็นเขา
หินปูนที่มียอดเขาตะปุ่มตะปา เพราะน้ าฝนและ
น้ าสามารถชะละลายเนื้อหินปูนออกไปได้ง่าย 
พ้ืนที่โดยทั่วไปจึงมีแนวโน้มที่จะประกอบไปด้วย
หลุม บ่อ ถ้ า และทางน้ าใต้ดินเป็นช่องทางน าพา
เอาเนื้อหินปูนแทรกซึมหายไปเมื่อมีฝนตกใน
ปริมาณมาก และไหลเข้าไปในรอยแยกรอยแตก
เหล่ านั้ น  ท า ให้ มวลหิ นสูญ เสี ย เสถี ยรภาพ 
ประกอบกับน้ าหนักและแรงโน้มถ่วงของโลก  
จึงท าให้หินปูนเกิดการแตกเคลื่อนตัวและถล่มลง
มา เบื้องต้นจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสังเกตการณ์ 
เนื่ องจากอาจมีการถล่ม เพ่ิมเติมได้  และจะ
ด าเนินการส ารวจสภาพความเสียหายและขนาด
พ้ืนที่ที่ ได้รับผลกระทบ ได้ประชาสัมพันธ์แจ้ง
เตือนราษฎรและชาวประมงรอบแนวเขตอุทยานฯ  
ให้ระมัดระวังไม่ให้เดินเรือเข้าใกล้บริเวณพ้ืนที่
ดังกล่าวเพ่ือความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

- 

 
 
 
 
 
 



 
ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวนัอังคารที่ 22 กันยายน2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาร่างกฎหมายล าดับรอง พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาต ิ

นายธัญญ า เนติธรรมกุล  อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมาย
ให้นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ครั้งที่  1/2563 วันที่ 21 กันยายน 
2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
อาคาร H.A.SLADE กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช 

การประชุมดังกล่าวมีผู้ เข้าร่วมประชุม 
เช่น นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติฯ นายธิติ กนกทวีฐากร ที่ปรึกษา
กรมอุทยานแห่งชาติฯ นายกฤติน หลิมตระกูล 
ผู้ อ านวยการกองนิ ติ การ ผู้ แทนจากส านั ก
ป ลั ด ก ร ะท ร ว งท รั พ ย าก รธ ร รม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากส านักอุทยานแห่งชาติ 
ผู้ แทนจากส านักอนุรักษ์สัตว์ป่ า ผู้ แทนจาก
ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ผู้แทน
จากส านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 
ผู้แทนจากกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า
ตามอนุ สัญ ญ า ผู้ แทนจากส านั กสนองงาน
พระราชด าริ ผู้แทนจากส านักฟ้ืนฟูและพัฒนา
พ้ืนที่อนุรักษ์ ผู้แทนจากส านักอนุรักษ์และจัดการ
ต้นน้ า ผู้แทนส านักบริหารงานกลาง เป็นต้น 

ด้านที่ประชุมได้น าร่างกฎหมายล าดับรอง 
ซึ่งออกตามความพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2562 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.2562 ขึ้นมาพิจารณา โดยเฉพาะมาตรา
ส าคัญต่างๆ เช่น มาตรา 20,21,64 แห่ง พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และมาตรา 121 
แ ห่ ง  พ .ร .บ .ส ง ว น แ ล ะ คุ้ ม ค ร อ งสั ต ว์ ป่ า  
พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าหากร่าง
กฎหมายล าดั บ รองฉบั บ ใด พิ จารณ าเส ร็ จ

กนต. 
สอป. 
สวจ. 
สปฟ. 
กคส. 
สนร. 
สฟอ. 
สตน. 
สบก. 

https://www.banmuang.
co.th/news/relation/20
6697 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เรียบร้อยแล้ว ควรเร่งประกาศออกมาใช้บังคับ
ก่อน โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เสร็จเรียบร้อยพร้อม
กันทุกฉบับ 
2.เจ้าหน้าที่ประดาน้ าหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บกู้ศพ
ไต้ก๋งเรือประมงเหตุเรือล่มพลิกคว่ า 

ผู้เขียนกล่าวถึง ศรชล.ภาค 3 โดยศรชล.
จั งห วัด พั งงา ป ระสาน  นรภ .เกาะสุ ริ นท ร์  
เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือ กรณีเรือชาญอุดม
สมบัติ 8 พลิกคว่ า โดย ส่งเจ้าหน้าที่ประดาน้ า
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ านวน 3 คน  
ลงด าน้ าและสามารถเก็บกู้ผู้เสียชีวิตได้ น าขึ้น
เรือประมงชาญอุดมสมบัติ 6 ที่จอดในบริเวณใกล้
ที่เกิดเหตุ จากนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.คุระบุรี 
จังหวัดพังงา เดินทางมากับเรือพยาบาล เพ่ือลง
บันทึกประจ าวัน และน าศพกลับเข้าฝั่งด าเนินการ
ตามข้ันตอนทางกฎหมายต่อไป 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.thaipost.ne
t/main/detail/78131 

- 

3.นักท่องเที่ยวลงเกาะช้างอีกครั้งหลังพายุโน
อึลยุติ ขณะท้องถิ่นเร่งพื้นฟูพื้นที่เสียหาย 

วันนี้ 21ก.ย.63 ตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาที่
ท่าเรือเฟอร์รี่ธรรมชาตินักท่องเที่ยวยังเดินทางไป
ท่องเที่ยวเกาะช้างเหมือนปกติ ท่ามกลางท้องฟ้า
สด ใสแ ล ะร้ อ น  อบ อ้ าว  แ ต่ นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว
ต่างจังหวัดและจ.ตราดยังเดินทางไปเกาะช้าง
จ านวนกว่า 3 ,000 คน โดยในพ้ืนที่ท่องเที่ยว
หลักของเกาะช้างในพ้ืนที่ต าบลเกาะช้างยังไม่ได้
รับผลกระทบและมีทิวทัศน์สวยงาม โดยอุทยาน
แห่ งชาติหมู่ เกาะช้างได้แจ้ ง น้ าตกคลองพลู  
เปิดให้บริการแล้วส าหรับน้ าตกธารมะยม ยังไม่
เปิดให้บริการ เนื่องจากกระแสน้ าในล าธารยังไหล
ค่อนข้างเชี่ยวแรง และในวันนี้หากไม่มีฝนตกเพ่ิม 
คาดว่าน่าจะเปิดให้บริการได้ในวันที2่2 ก.ย.63 

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

https://siamrath.co.th/n
/183935 

+ 
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สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที่ 23 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1.รถทัวร์อสม.เบรกแตกเจ็บ 15 คน 

เมื่อวันที่  22 ก.ย.63 ผู้ เขียนกล่าวถึง 
ถนน 4 ช่อง ช่วงทางลงจากเขาระหว่างอช.เขาใหญ่ 
กับอช.ทับลาน พบรถบัสสีน ้ าเงินทะเบียน 33-
5571กรุงเทพมหานคร เสี ยหลักลงข้างทาง  
มีผู้โดยสารและคนขับได้รับบาดเจ็บ 15 ราย น้าส่ง
โรงพยาบาล 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

มติชน หน้า 10 - 

2.'น้ าตกทีลอซู' ปรับปรุงป้ายใหม่ พร้อมเปิด
ให้เที่ยว 1 ต.ค.นี้ 

น ้ าตกทีลอซู  พร้อมเปิดให้ท่องเที่ ยวใน
รูปแบบ New Normal อีกครั ง 1 ต.ค.63นี  โดยเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ผู้ดูแลพื นที่ ได้โพสต์
ข้อความและภาพแสดงถึงความพร้อมส้าหรับการ
เปิดให้บริการท่องเที่ยวลงในเฟซบุ๊กแฟนเพจ 
"เขตรักษาพันธุ์สั ตว์ป่ า อุ้มผาง – Umphang 
Wildlife Sanctuary" ดั งนี ช่ ว งระยะเวลาปิ ด
เส้นทางรถยนต์เข้าน ้าตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้ปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย
ธรรมชาติและป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือเตรียมความ
พร้อม เปิ ด ให้ บ ริ การท่ องเที่ ย ว  และศึ กษ า
ธรรมชาติช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวฯ เต็มรูปแบบ 
(ภายใต้มาตรการโควิด-19) ตั งแต่วันที่ 1ต.ค.63 
เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศ กรม.อส. ประกาศ
ปิดอีกครั ง 

สอป. 
สบอ.14 
(ตาก) 

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา + 

3.พรเพชรปล่อยฟรีโหวต แก้รธน. ชัด 100 ส.ว.ต้าน 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวถึง

กรณีการวิพากษ์วิจารณ์ที่ตั งโรงแรมศรีพันวา 
ภูเก็ต อยู่ในพื นที่อุทยานแห่งชาติว่า ตอบไม่ได้ 
ต้องไปถามโรงแรมศรีพันวาว่ามีโฉนดหรือไม่  
การที่ทส.จะลงไปตรวจสอบเชิงรุก ยังไม่มีใครร้อง
เข้ามา หากศรีพันวาเขาอยู่เงียบๆ ก็ไม่มีอะไรขึ นมา 
พอพูดขึ นมากลายเป็นประเด็น เราไม่ใช่เครื่องมือ
ของใคร ถ้าอยากให้ตรวจสอบก็ไปร้องเข้ามา  
ที่ผ่านมาอยู่มาหลายสิบปีไม่มีปัญหาอะไร ย ้าว่า 
หากใครสงสัยก็ให้ร้องเข้ามา และยืนยันอีกครั งว่า 
ตอนนี ยังไม่ใช่เรื่องของเรา 

 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ หน้า 1,13,14,15 - 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
4.คอลัมน์ สมรู้ร่วมคิด: คน ช้าง ป่า:ปัญหาที่ยัง
ไร้ทางออก 

ผู้เขียนกล่าวถึง ข้อมูลกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
ช่วงปี 2559-2560 ยืนยันรายงานช้างป่าออก
นอกพื นที่อนุรักษ์ 6,213 ครั ง ส่งผลกระทบท้า
ให้ทรัพย์สินเสียหายแก่ชาวบ้าน 228 ราย พืชผล
เสียหาย 2,355 ราย ส่วนช้างป่าก็ตายไปไม่น้อย 

ภ าพ รวม จ้ าน วน ช้ า งป่ า ใน ปั จ จุ บั น  
ข้ อมู ล ของกรม อุท ยาน ฯ  ข้ อมู ลปี  2 5 6 1 
มีประมาณ  3000 -3500 ตั ว  ใน พื นที่ ป่ า 
69 แห่ง หรือเกือบ 1 ใน 3 ของจ้านวนพื นที่ป่า
อนุรักษ์ทั งหมด 189 แห่ง ครอบคลุมเนื อที่ราว
51.32 ตร.กม. พื นที่ขัดแย้งคนกับช้างป่าเพ่ิม
จาก 20 พื นที่ในปี 2546 เป็น 41 พื นที่ในปี
2562 และในปีนี มีเหตุการณ์รุนแรงที่คนช้างป่า
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตถึง 30 เหตุการณ์ โดยเกิดที่
กลุ่มป่าตะวันออกแห่งเดียวถึง 18 เหตุการณ์ 

สอป. กรุงเทพธุรกิจ หน้า 19 - 

5.คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.มาได้สักพัก  

ข อ เป็ น ก้ า ลั ง ใจ ใน ก ารท้ า งาน ป รบ มื อ ให้ 
อย่างกรณีให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯเขาใหญ่ น้าขยะ
ส่งคืนทางพัสดุไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของนักท่องเที่ยว
เพราะทิ งเศษขยะพลาสติก ขวดน ้าพลาสติก 
ภายหลังมาท่องเที่ยวกางเต็นท์นอนที่จุดลานกาง
เต็นท์ผากล้วยไม้ แถมให้เข้าร้องทุกข์แก่เจ้าหน้าที่
ต้ารวจ คือต้องเอาจริงท้าจริง ขอสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติแบบนี ไปทุกอุทยานฯ การเข้าไป
พักแบบต้องจองและสแกนQR code ก็ขอให้มี
ตลอดไป แม้จะไม่มีโควิดแล้วก็ตาม เพ่ือที่จะได้
ติดตามผู้ที่เข้ามาพักในอุทยานฯ และควบคุมได้
ไม่เช่นนั นสภาพจะเหมือนเดิม แห่ยัดเยียดกันเข้า
มาเที่ยวแล้วก็ทิ งขยะให้เกลื่อนเป็นภาพที่เห็นมา
เนิ่นนานรายได้จากการเข้าอุทยานฯ ไม่คุ้ ม
สภาพแวดล้อมที่ถูกท้าลาย 

และถ ้านาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา  
จ.บึงกาฬ สั่งปิดอย่างไม่มีก้าหนดเพราะมือบอน
ขูดหิน ทาแป้งโขดหิน ทิ งขยะเกลื่อนถ ้า ต้องเอา
จริงอย่างนี  

 

สอช. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

ข่าวสด หน้า 6  



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
6.กวางผาต้นแม่ปิง 

ผู้ เขียนกล่ าวถึ ง องค์การสวนสัตว์แห่ ง
ประเทศไทย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช ประสบผลส้าเร็จในการเพาะขยายพันธุ์
กวางผาในกรงเลี ยง สร้างความหวังเล็กๆให้กับสัตว์
หายากสายพันธุ์นี และยั งมี โครงการปล่อยคืน 
สู่ธรรมชาติ ณ ดอยม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
น่าจะเป็นหลักประกันส้าคัญให้กับสัตว์สายพันธุ์นี คง
อยู่ต่อไปได้ในบ้านเรา 

สอป. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 7 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที่ 23 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.หาดใหญ่ | น้ าตกโตนงาช้าง ออกประกาศ! 
ห้ามน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ขยะโฟมรวม
ถึงพลาสติก เข้ามาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตน
งาช้าง 

วันนี 23 ก.ย.63 หลังจากที่น ้าตกโตน
งาช้าง เปิดให้บริการมาแล้ว 3 เดือน ในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาพักผ่อนและสัมผัส
ธรรมชาติ ในช่วงที่ห่ างหายไปจากโควิค -19  
นานพอสมควร ซึ่งต่อให้น ้าตกโตนงาช้างจะเปิด 
ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวลง
ไปเล่นน ้า เพราะป้องกันการแพร่ระบาดของ 
โควิค-19 รวมทั งการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ 
(New Normal)  Check-in แ ล ะ  Check-out 
ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ 

สอป. 
สบอ.6 
(สงขลา) 
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%87%E0%B8%84%E0
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%E0%B9%80%E0%B8
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%B8%AD%E0%B8%87-
%E0%B8%AB%E0%B8
%B2%E0%B8%94%E0
%B9%83%E0%B8%AB
%E0%B8%8D%E0%B9
%88+%7C+%E0%B8%
99%E0%B9%89%E0%
B8%B3%E0%B8%95%
E0%B8%81%E0%B9%
82%E0%B8%95%E0%
B8%99%E0%B8%87%
E0%B8%B2%E0%B8%
8A%E0%B9%89%E0%
B8%B2%E0%B8%87++
%E0%B8%AD%E0%B8
%AD%E0%B8%81%E0
%B8%9B%E0%B8%A3
%E0%B8%B0%E0%B8
%81%E0%B8%B2%E0
%B8%A8!+%E0%B8%A
B%E0%B9%89%E0%B 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2 .ท่ องเที่ ยวแนวแอดเวน เจอร์ที่ อุทยาน
แห่งชาติคลองวังเจ้า 

อุทยานแห่ งชาติคลองวังเจ้า เจ้าของ
รางวัล Green National Park ระดับทองต้าบล 
โป่งน ้ าร้อน อ้าเภอคลองลาน จ.ก้าแพงเพชร
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เที่ยวที่เดียวได้สอง
จังหวัด พบกับจุดกางเต๊นท์รองรับนักท่องเที่ยว 
พ ร้อมสู ด กลิ่ นอายธรรมชาติ  ตื่ นตากั บไฮไลท์ 
"น ้าตกเต่าด้า" 

สอช. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

https://www.posttoday.
com/pr/633671 

+ 

3.อัปเดทอาการลูกช้างป่าพลัดหลง! ที่อช.ทับลาน 
อยู่ในขั้นรักษา-เฝ้าระวัง 24 ชม. 

เมื่ อ วั น ที่  2 2  กั น ย า ย น  2 5 6 3  
เพจเฟซบุ๊ค ผ้าขาวม้าติ่ งป่า ได้โพสต์ อัปเดท
อาการของลูกช้างป่าพลัดหลง ณ อช.ทับลาน  
จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นลูกช้างเพศผู้ อายุไม่เกิน 2 
เดื อน  น ้ าหนั กประมาณ  79 -80  กิ โลกรัม  
สภาพร่างกายตอนแรกพบ ผอม ดูอิดโรย แต่ยัง
เดินไปมาได้ตามปกตินั น 

ขณะนี ลูกช้างยังมีอาการถ่ายเหลวจนถึง
ปัจจุบัน สลับถ่ายเป็นน ้า ทีมสัตว์แพทย์ได้หยุด
การให้นม ให้ผงถ่านผสมน ้า และน ้าเกลือแร่ทาง
ปาก เพ่ือลดอาการท้องเสีย รกยังไม่แห้งและมี
หนองล้างท้าความสะอาดเอาเศษเนื อ และเศษ
หนองออก พร้อมทั งใส่ยาเพ่ือลดการวางไข่ของ
หนอน ได้ ให้น ้ าเกลือทางเส้น เลือดช่วยเพ่ิม
พลังงานในร่างกาย อุณหภูมิเฉลี่ยต่อวัน 37.6 
องศาเซลเซียส จึงน้าผ้าชุบน ้าเย็นเช็ดตัวลูกช้าง
เพ่ือปรับอุณหภูมิเป็นระยะๆ และให้ยาปฏิชีวนะ
เพ่ือลดอาการติดเชื อภายในร่างกาย ปรับเปลี่ยน
ความเข้มข้นของนมและความถี่ของการให้นม 
เพ่ือแก้ไขภาวะท้องเสีย ควบคู่กับการให้น ้าเกลือ  
และเฝ้าระวังอาการ 24 ชั่วโมง 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

https://mgronline.com/g
reeninnovation/detail/9
630000097281 

- 

4.ส่งกลับบ้ านแล้ว! 195 ตัวว่ิงหน้าตั้ งเข้าป่ า  
โดนจับท าหมันลดประชากรป่วนนักท่องเที่ยว (คลิป) 

วันที่ 22 ก.ย. บริเวณจุดชมวิว 6 สวนสุขภาพ 
เขาโต๊ะแซะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ ว ผวจ.
ภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผวจ. นายวัฒนพงษ์ 
สุกใส ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
นายวั ชรินทร์  ปฐมวัฒนพงศ์  ปลั ดอบจ.ภู เก็ ต  

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.khaosod.co
.th/around-
thailand/news_496609
7 

+ 
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ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายพงศ์ชาติ เชื อหอม 
หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว 
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มคนรัก
สุขภาพเขาโต๊ะแซะ ร่วมกันปล่อยลิงกังที่ผ่านการท้า
หมันแล้ว 195 ตัว แบ่งเป็นเมีย 94 ตัว ตัวผู้ 101 ตัว
คืนสู่ธรรมชาติซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยเดิม ตามโครงการ
ท้าหมันลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณด้าเนินการจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต เพ่ือลดอัตราการเกิด แก้ไขปัญหา
ให้แก่ราษฎรและนักท่ องเที่ ยว ตลอดจนป้องกัน
โรคติดต่อจากลิงสู่คนด้วย โดยมีเป้าหมายท้าหมันลิง
แสมและลิ งกั ง 500 ตั วในพื นที่ ที่ มี ปั ญหา 
ประกอบด้วย เขาโต๊ะแซะ เขารัง จุดชมลิงเกาะสิเหร่ 
ซอยท่าจีน ซอยกิ่งแก้ว ซอย 8 บ้านยามู ท่าเรือบางโรง
และพื นที่อ่ืน  ๆซึ่งหลังจากที่มีการท้าหมันเสร็จจะมีการ
พักฟ้ืน ก่อนปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติต่อไป 
5.จับรา้นอาหารปา่ น าเตา่นาท าเมนูเดด็ให้ลูกค้า 

จากนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส.นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. 
น า ย จ ตุ พ ร  บุ รุ ษ พั ฒ น์  ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา  
เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ให้ติดตามผู้
ลักลอบค้า ครอบครอง สัตว์ป่าโดยไม่รับอนุญาต 
ต่อมาวันที่ 22 กันยายน นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ 
ผอ.สบอ.3 สาขาเพชรบุรี สั่ งการให้นายวันชัย 
สิ งห์ โต  ผู้ อ้ าน วยการส่ วนอนุ รั กษ์ สั ตว์ ป่ า  
และหัวหน้าชุดสายตรวจปราบปราม ส่วนอนุรักษ์
สัตว์ป่า สบอ.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ต้ารวจ สภ.หนองจอก 
เข้าตรวจสอบร้านอาหารป่า“ศรปิ๊ด”เลขที่ 131/3 
หมู่ 6 ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี หลังรับการ
ร้องเรียนว่ามีน้าสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทเต่านา 
น้ามาประกอบอาหารจานเด็ดจ้าหน่ายให้ลูกค้า  
ผลการตรวจค้นพบ เต่านาจ้านวน 19 ตัว กะโหลก
เต่านา 25 ซาก ซากเต่านาช้าแหละ น ้าหนัก 1.8 
กิโลกรัม ซากกระดองเต่าจ้านวน 93 ซาก กองอยู่
ด้านหลังร้าน จึงควบคุมตัวนายลิ แก้วเนตร 
อายุ 62 ปี เจ้าของร้าน น้าส่งพนักงานสอบสวน 
สภ.หนองจอก ด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป. 

สอป. 
สปฟ. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

http://www.huahinsarn.
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- 
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