




  สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น : แห่สัมผัสลม
หนาวคึกคัก 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 ต.ค. ผู้ส่ือข่าว
รายงานว่า  หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้
ประกาศว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
ตั้ งแต่ วันที่  22 ต .ค .ที่ ผ่ านมา ส่ งผลท า ให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจ
เ ดิ น ท า ง ม า เ ที่ ย ว ต า ม ย อ ด ด อ ย ต่ า ง ๆ  
ของ จ.เชียงใหม่ เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะที่
บริเวณ อช.ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง ได้มีลม
หนาวแผ่ปกคลุมพ้ืนที่สูงในเขตภาคเหนือตอนบน 
ท าให้อากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง โดยเช้า
วันเดียวกันนี้ อุณหภูมิต่ าสุดบริเวณกิ่วแม่ปาน  
ลดต่ าเหลือเพียง 7 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณ
ยอดดอยอินทนนท์ วัดได้  8 องศาเซลเซียส  
โดยในวันนี้ได้เกิดทะเลหมอกที่สวยงามยามเช้า 
หลังพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟูาสร้างความตื่นตา
ตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว พากันเก็บภาพความ
ประทับใจกันอย่างคึกคัก 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ หน้า 11 
แนวหน้า หน้า 8,1,2,11 

มติชน หน้า 1 
ไทยรัฐ หน้า 1 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
หน้า 11 

มติชน (กรอบบ่าย) หน้า 1 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  

หน้า 1,10 
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  

หน้า 11 
    

+ 

2. กรมอุทยานฯฟื้นฟูพื้นที่ปุากาญจนบุรี 
นายนิ พนธ์  จ า น งสิ ริ ศั กดิ์  ผ อ . สบอ . 3  

(บ้านโปุง) กรมอุทยานฯ เปิดเผยว่า ในวันที่ 21 
ต.ค. ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
มติ ครม.ก าหนดให้เป็น "วันรักต้นไม้ประจ าปีของ
ชาติ "  ประกอบกับตามนโยบาย นายวราวุธ  
ศิลปอาชา รมว.ทส.  นายจตุพร บุ รุษพัฒน์  
ปลัด  ทส .  นายธัญญา เนติ ธรรมกุล  ออส .  
ให้ด าเนินการฟ้ืนฟูปุาที่ดินของนายทุนที่ได้ยึดคืน
มาได้ให้กลับมาเป็นปุาธรรมชาติ 

นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า ดังนั้นจึงพร้อมด้วย
นาย เทวิ นทร์  มี ทรั พย์  หน . อช . เ ขาแหลม  

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโปุง) 

เดลินิวส์ หน้า 10 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
นายเจริญ ใจชน หน.อช.ทองผาภูมิ นายกมลาศ 
อิสสอาด หน .อช .ล าคลองงู  น า เจ้ าหน้ าที่ 
พนักงานราชการ และประชาชน ในท้องถิ่น  
เข้าร่วมท าการปลูกต้นไม้  จ านวน 250 ต้น  
ในบริเวณพ้ืนที่รื้อถอนรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขต 
อช . เขาแหลม บ้ าน เกริ งกระเวี ย  ต .ชะแล  
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 
หลังจากปลูกต้นไม้เสร็จแล้วจะดูแลบ ารุงรักษา
ต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวให้เจริญเติบโตเป็นปุา
สมบูรณ์ เกื้อกูลให้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจให้กับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
3. ภาพข่าว : ชีพจรกีฬา : ปลูกปุา 

วิลาสินี ภาณุรัตน์ ปธ.จนท.ฝุายการตลาด  
บ.อีฟโรเช่ (ประเทศไทย) จ ากัด จัดกิจกรรมปลูก
ปุาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาภายใต้แคมเปญ “คุณเปลี่ยน 
เราปลูก” ตอกย้ าภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ 
Yves Rocher โดยมี อเล็กซ์ เรนเดล และ ปกรณ์ 
ฉัตรบริรักษ์ ร่วมกิจกรรม ณ โครงการหลวง 
ห้วยลึก อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

สยามกีฬา หน้า 4 + 

4. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร : ฝึกอบรมจิต
อาสาปลูกปุา 

วันที่ 26 ต.ค. นายจงคล้าย วรพงศธร รอง 
ออส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกปุาและ
ปูองกันไฟปุา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 ต.ค. ณ 
โรงแรมแพร่นครา จ.แพร่  โดยมีนายวิ เชียร  
อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่  นายอิศเรศ  
สิทธิโรจนกุล ผอ.สบอ.13 (แพร่) ให้การต้อนรับ 
และมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 300 คน ส าหรับ
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างผู้น า
เครือข่ายจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วน  
ให้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งสามารถถ่ายทอด
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ใ น ก า ร ดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน 

สฟอ. 
สบอ.13 
(แพร่) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
5. จับเขมรลอบเข้าไทยตัดพะยูง 

เมื่ อวันที่  26 ต .ค .  เจ้ าหน้ าที่ พิทั กษ์ปุ า  
ขสป .ห้ วยทับทัน -ห้ ว ยส า ร าญ  ต .กาบ เชิ ง  
อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ น าโดยนายส าเรียบ ศักดิ์ศิริ 
พนักงานพิทักษ์ปุา ระดับ ส3 หน.ฝุายสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ปุา ร่วมกันจับกุมชาวกัมพูชา 2 คน 
ที่ก าลังลักลอบตัดไม้พะยูง คือนายเอือ เซาะ  
อายุ  24 ปี  ชาวบ้านดองตวง ต.โกนเกรียน  
อ.ส าโรง จ.อุดรมีชัย และนายเฮด เฮน อายุ 19 
ปี  ช า ว บ้ า นประแซกรอม  ต . เ ป ร า ะ เ ฮ รู ง  
อ.ประแซตรอม จ.ก าปงจม ประเทศกัมพูชา  
ได้ที่บริ เวณปุาทิศใต้ เขื่อนขยอง (ขะ -หยอง)  
ใกล้กับหลักเขตแดนที่  11 ต.ตาตุม อ.สังขะ  
จ.สุรินทร์ ขณะเจ้าหน้าที่ก าลังเดินลาดตระเวน 
พร้อมของกลางไม้พะยูงที่ถูกตัดเป็นท่อนจ านวน
หนึ่ง พร้อมเลื่อยมือ 2 ปื้น ขวาน 3 เล่ม อุปกรณ์
เสพยาไอซ์ 2 ชุด และสารยาไอซ์จ านวนหนึ่ง  
จึงควบคุมตัวมาสอบปากค าและบันทึกหลักฐาน
เบื้องต้น ก่อนน าตัวพร้อมของกลางส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.ดม อ.สังขะ ด าเนินคดี 

สอบสวนสารภาพว่า มีนายทุนสั่งให้ลักลอบ
ข้ ามแดนตั ด ไม้พะยู ง ใน  ขสป .ห้ วยทับทั น 
ห้วยส าราญ ตลอดแนวชายแดนไทย ก่อนที่จะตัด
ไม้พะยูงเป็นท่อนยาวประมาณ 1 เมตร เพ่ือแบก
กลับไปขายให้นายทุน ในราคากิ โลกรัมละ 
1,500 บาท 

สอป. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 5 

+ 

 
 

 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชด าเนินไปยังกองพลทหารราบที่ 7 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทรงติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหาร
ราบที่ 7 และโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชด าริ 
ซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัย
พัฒนา, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กองทัพภาคที่ 3 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานสนอง
พระราชด า ริ ในการศึ กษาวิ จั ย  เก็ บรั กษา
พันธุกรรมพืช เพ่ือพัฒนาให้ได้พืชสายพันธุ์ดี  
เป็นคลังส ารองแจกจ่ายให้เกษตรกรในช่วงเกิด
ภาวะวิกฤติ เน้นพืชผักเพ่ือการบริโภคและเป็นที่
นิยม รวมถึงไม้ดอกไม้พ้ืนเมือง เช่น ดาวเรือง 
และหงอนไก่ โดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติ ปัจจุบันได้รับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย โอกาสนี้ 
ทอดพระเนตรผลการด าเนินโครงการทหารพันธุ์ดี 
กอง พันธุ์ สั ต ว์ ต่ า ง  กรมการสั ต ว์ ทหารบก  
เ ริ่ มด า เนินการปี  2562 บน พ้ืนที่  12 ไร่  
เน้นปลูกผักโตเร็ว 26 ชนิด โดยก าหนดแผนใน
การปลูกเป็นรุ่น ๆ เพ่ือให้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อย่างต่อเนื่อง 

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
กราบบังคมทูลรายงานการแก้ไขปัญหาลิงปุา
รบกวนบริเวณพระต าหนักทักษิณราชนิเวศน์ 
จังหวัดนราธิวาส ตามที่มีพระราชกระแสรับสั่ง 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งได้ด าเนินการ

สอป. 
สบอ.6 

สาขาปัตตานี 

https://news.ch7.com/d
etail/445749 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ควบคุมประชากรลิง โดยได้ท าหมันลิงแสม  
359 ตัว และปล่อยกลับสู่ธรรมชาติ ที่  ขสป.
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมี
อาหารอุดมสมบูรณ์ และเป็นพ้ืนที่ห่างไกลชุมชน 
2.อช.ภูจองนายอย จับผู้บุกรุกตัดไม้ 

วันที่  26 ต.ค. นายจิณณะ สามศรี  หน. 
อช.ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า  
เมื่ อคืนที่ ผ่ านมา เวลาประมาณ 21.00 น.   
คณะเจ้าหน้าที่ อช.ภูจองนายอย หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติ ที่ ภจ.6 (แก้งเรือง) ร่วมกับ 
ฐานฯ ห้วยทรายได้ร่วมกันออกตรวจปราบปราม
การกระท า ผิ ดกฎหมายว่ า ด้ ว ยการปุ า ไม้  
ตามแผนงานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (smart 
patrol) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยตรวจยึดจับกุม
นายอุดร อ้วนผิว อายุ 48 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 
63 หมู่ที่  13 ต าบลโพนงาม อ าเภอบุณฑริก 
จังหวัดอุบลราชธานี และนายสุบิน ไชยเศรษฐ์ 
อายุ 53 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 13  
ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  โดยจับกุม
ตัวได้ที่บริเวณปุาทิศตะวันออกเฉียงใต้บ้านโคก
ใ ห ญ่  ต . น า จ ะ ห ล ว ย  อ . น า จ ะ ห ล ว ย  
จ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยของกลางไม้ไผ่ พุง 
จ านวน  100 ปล้อง พร้อมอุปกรณ์การกระท า
ผิด ประกอบด้วย มีด จ านวน 2 เล่ม เลื่อยคันธนู 
จ านวน 2 ปื้น รถจักรยานยนต์ จ านวน 2 คัน  
โดยคันที่ 1 เป็นรถยี่ห้อ เวฟ เอส 100 สี แดง-
ด า ไม่ปิดแผ่นปูายทะเบียน และคันที่ 2 ยี่ห้อ 
เวฟ เอส 100 สี บรอนด์-ด า ไม่ปิดแผ่นปูาย
ทะเบียน และไฟฉายส่องสว่างชนิดคาดศีรษะ 
จ านวน 2 ดวง กระเป๋าเปูสีด า จ านวน 2 ใบ 
กระสอบปุ๋ย จ านวน 4 ใบ ประแจปากตาย  
เบอร์  10 ,12 ,14 และ17 อย่ างละ 1 ตัว 
โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งมีความผิดตาม  

1 .ผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

สอช. 
สปฟ. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

https://www.banmuang.
co.th/news/region/210

509 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (2) ฐาน “ร่วมกันเก็บ
หา น าออกไป กระท าด้วยประการใด ๆ ให้เป็น
อันตราย หรือท า ให้ เสื่ อมสภาพซึ่ ง ไม้  หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างอ่ืน”  

2. ผิดตามพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2507 (แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ปุาสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 มาตรา 
14 ฐาน “ร่วมกันท าไม้ หรือท าด้วยประการใดๆ 
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพปุาสงวนแห่งชาติ 
โดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้น ได้น าผู้ต้องหาทั้ง  
2 คน พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน  
สภ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เพ่ือด าเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป 
3. กรมอุทยานฯ แจ้งเตือน นักท่องเที่ยวซื้อ
เนื้อสัตว์ปุา ริมถนนกาญจนบุรี ระวังติดคุก ถูก
ปรับเป็นแสน 

วันที่ 26 ต.ค. นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผอ.
สบอ.3 (บ้านโปุง) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นายจตุพร  
บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. นายธัญญาเนติธรรมกุล 
ออส. ให้ด าเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ค้าสัตว์ปุา 
และให้ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายสัตว์ปุาให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทราบโดยทั่วไป 

จากนโยบายดังกล่าว วันนี้ ( 27 ต.ค. 2563 
) เวลา 10.00 น. ตนเอง และนายประทีป  
เหิมพยัคฆ์  ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ปุา สบอ.3  
(บ้านโปุง) ได้เดินทางมาตรวจติดตามการติดปูาย
โฆษณาประกาศแจ้ง เตือน ให้ ร้ านค้า ผู้ ขาย  
และนักท่องเที่ยว ผู้ซื้อระวังติดคุกและถูกปรับ
เป็นแสนจากการขาย และซื้ อ เนื้ อสั ตว์ปุ า  
ริมทางถนนสายกาญจนบุรี โดยมีข้อความดังนี้ 

1. ผู้ขายติดปูายโฆษณาขายเนื้อกวางปุา 
กระต่ายปุา เก้ง ตรวจสอบแล้วเป็นเนื้อสัตว์ปุา
คุ้ มครอง  ผู้ ขายมีความผิดตามมาตรา 29  
ระวางโทษ จ าคุก 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท 

สอป. 
สบอ.3 

(บ้านโปุง) 

https://onbnews.today/
post/39797 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ส าหรับผู้ซื้อมีความผิดครอบครองเนื้อสัตว์ปุา
คุ้มครอง มาตรา 17 ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี 
ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท 

2.  ผู้ ขายติดปู าย โฆษณาขาย เนื้ อกวาง 
กระต่าย ตรวจสอบแล้วเป็นเนื้อสัตว์ชนิดอื่นผู้ขาย
มีความผิดหลอกลวงการขายตาม ปอ.มาตรา 
271 ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 6 
หมื่นบาท และมีความผิดหลอกลวงผู้บริโภค 
มาตรา 47 ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน  
ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท ส าหรับผู้ซื้อ ถือได้ว่าเป็น
ผู้เสียหายต้องไปร้องทุกข์ด าเนินคดีกับผู้ขาย 

3. ผู้ ขายติดปูายโฆษณาขาย เนื้อหมูปุา  
หมูปุาไม่ใช่สัตว์ปุาคุ้มครอง ผู้ขาย และผู้ซื้อ
สามารถซื้อขายเนื้อหมูปุาโดยไม่ผิดกฎหมาย 

นายนิพนธ์ ยังเปิดเผยต่อไปว่า นอกจากนี้ยัง
ได้น าแผ่นใบปลิวโฆษณาข้อกฎหมายแจ้งเตือน
ดังกล่าว ไปแจกให้นักท่องเที่ยวที่ เดินทางมา
ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือจะได้ทราบข้อ
กฎหมายดังกล่าว และแจกร้านค้า ที่ขายเนื้อ 
สัตว์ปุา ริมถนนกาญจนบุรีทุกร้าน เพ่ือให้ร้านค้า
ดังกล่าวได้ปฏิบัติในการขายเนื้อสัตว์ปุาได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ว่าเนื้อสัตว์ปุาใดที่ขายได้ 
หรือเนื้อสัตว์ปุาใดที่ขายไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย     
หลังจากติดปูายโฆษณาประกาศแจ้งเตือนให้
ร้านค้า ผู้ขาย และนักท่องเที่ยว ผู้ซื้อให้ได้ทราบ
ข้อกฎหมายสัตว์ปุาโดยทั่วไปแล้ว ต่อไปนี้ถ้า
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ พบว่ามีนักท่องเที่ยว ผู้ซื้อ 
หรือร้านค้า ผู้ขาย ท าการซื้อ-ขายสัตว์ปุาคุ้มครอง 
เช่น กวางปุา กระต่ายปุา เก้ง ริมถนนในจังหวัด
กาญจนบุรีอีก ถ้าตรวจสอบแล้วว่า เป็นเนื้อสัตว์
ปุาคุ้มครองจริง ก็จะด าเนินคดีตามกฎหมายอย่าง
เด็ดขาด กับนักท่องเที่ยว ผู้ซื้อ และร้านค้า ผู้ขาย 
ต่อไป 

 





  สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ภาพข่าว : ปลูกป่า 

วิลาสินี ภาณุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝุายการตลาด 
บริษัท อีฟโรเช่ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมปลูกปุาและ
ฟ้ืนฟู พ้ืนที่ ปุ า  แคมเปญ "คุณเปลี่ ยน  เราปลูก "  
ย้้าภาพลักษณ์ใหม่ของอีฟโรเช จากฝรั่งเศส โดยมี 
อเล็กซ์ เรนเดลล์ ,ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ร่วมงานที่
โครงการหลวงห้วยลึก อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

 ประชาชาติธุรกิจ  
หน้า 22 

+ 

2. รายงานพิเศษ : 'เขาใหญ่' ฝ่าโควิด-แชมป์แห่
เที่ยวปี 63 

จากวิกฤตของการแพร่ระบาดโควิด-19 นับเป็น
โอกาสที่ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
ฟ้ืนตัวขึ้น สัตว์ปุา สัตว์ทะเลออกมาให้เราเห็นกันมาก
ขึ้น อีกทั้งตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส. และ นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ได้ก้าชับ
ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกใน
อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศให้ดีขึ้น ทั้งบ้านพัก ห้องน้้า  

นายจงคล้าย วรพงศธร รอง ออส.ทส.กล่าวในการ
แถลงสรุปยอดรายได้การเข้าชมอุทยานฯ ทั่วประเทศ
ในปี 2563 โดยพบว่ารายได้จากค่าบริการค่าเข้า
อุทยานแห่งชาติทั้ง 155 แห่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2558 จนถึงช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 
รายได้ อุทยานเพ่ิมขึ้นทุกปี  จ้านวนนักท่องเที่ยว 
ในปี 2558 มีประมาณ 13 ล้านคน และเพ่ิมขึ้นจน
แตะหลัก 20.8 ล้านคน จนมาถึงปีงบประมาณ 
2563  ตั้ ง แ ต่ เ ดื อนต . ค . 2 562 -ก .พ . 256 3  
มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติรวมทั่ว
ประเทศประมาณ 8.5 ล้านคน กระทั่งทั่วโลกมา
ประสบโรคโควิด-19 เกือบทุกประเทศเริ่มมีมาตรการ
เข้มงวดในการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือปูองกันการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนอุทยานแห่งชาติได้
ประกาศปิดท่องเที่ยวนับตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63  

สอช. 
สบอ.1-16 
และสาขาทุก

สาขา 

ข่าวสด หน้า 6 - 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
และได้ เริ่มเปิดท่องเที่ยวอีกครั้ ง ในวันที่  1 ก.ค.  
แม้นักท่องเที่ยวชาวไทยจะเริ่มกลับมาท่องเที่ยวแต่ก็มี
จ้านวน ลดลง ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแทบจะไม่
มีเลย 

นายจงคล้าย กล่าวว่า จากรายได้ค่าเข้าอุทยาน
ปีงบประมาณ 2562 รายได้รวม 2 ,258 ล้านบาท  
มี นั กท่ อ ง เ ที่ ย วป ร ะมาณ  20 .8  ล้ า นคน และ
ปีงบประมาณ 2563 รายได้รวม 1 ,365 ล้านบาท  
มีนักท่องเที่ยวประมาณ 13.9 ล้านคน รายได้ลดลงไป
เกือบ 900 ล้านบาท และนักท่องเที่ยวหายไปเกือบ 7 
ล้านคน ซึ่งเงินรายได้ส่วนใหญ่ของอุทยานมาจากค่า
เข้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ท้าให้รายได้อุทยาน
ลดลงดังกล่าว นายจงคล้ายกล่าว 
3. ดอยอินทนนท์อุณหภูมิลดเหลือ 6 องศา 

ช่ว ง เช้ าวันที่  10 พฤศจิกายนนี้  อากาศใน
ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเย็นลงเป็นล้าดับ  
ที่ อุ ทย านแห่ งช าติ ดอย อินทนนท์  อ . จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ อุณหภูมิต่้าสุดที่ยอดดอยวัดได้ 6 องศา
เซลเซียส ลดฮวบลง 4 องศาเซลเซียส จากเมื่อวันที่  
9 พ.ย. ที่วัดได้ 11 องศา ถือว่าลดต่้าลงมากที่สุด
ตั้ งแต่ เริ่มฤดูหนาวปีนี้  ส่ วนที่บริ เวณกิ่วแม่ปาน 
อุณหภูมิต่้าสุดวัดได้ 7 องศาเซลเซียส นักท่องเที่ยว
ต่างพากันออกมาชื่นชมแสงสีทองหลังพระอาทิตย์ขึ้น 
แม้ไม่มีทะเลหมอกให้เห็นก็ตาม เพราะได้สัมผัสลม
หนาวอย่างที่ตั้งใจไว้ 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

ไทยโพสต์ หน้า 2 + 

4. เต่ามะเฟืองวางไข่รังท่ี 3 ของฤดูกาล 
เมื่อวันที่  10 พ.ย. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ

อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จ.ภูเก็ต รับแจ้งจาก
นายสมยศ เสาเวียง ชาวบ้านท่านุ่น ต.โคกกลอย  
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พบการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง
ขนาดใหญ่ บริ เวณชายหาดบางขวัญ เดินทางไป
ตรวจสอบพบชาวบ้านสามารถบันทึกภาพเต่ามะเฟือง
ก้าลังเดินลงทะเลหลังวางไข่ เสร็จถือเป็นรังที่  3  
ของฤดูกาล ส้าหรับจุดที่วางไข่อยู่ห่างจากรังไข่รังแรก 
เมื่อวันที่  1 ต.ค.ที่ผ่านมา ด้านทิศเหนือประมาณ  

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
10 เมตร เมื่อตรวจสอบบนผืนทรายพบร่องรอยความ
กว้างอกเต่ามะเฟือง 105 ซม. ความกว้างพาย 190 
ซม. ระยะทางจากรอยขึ้นถึงชายน้้าทะเล 13.8 เมตร 
เจ้าหน้าที่ท้าการถ่ายภาพและบันทึกข้อมูล 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้าหรับรังไข่เต่ามะเฟือง
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเป็น
ผู้ด้าเนินการดูแลรับผิดชอบไปจนถึงการฟักตัว ขณะนี้
เข้าสู่ช่วงฤดูกาลวางไข่ของเต่ามะเฟือง มีแนวโน้มว่าจะ
มีแม่เต่าขึ้นมาวางไข่อีก ตั้งแต่พ้ืนที่หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต 
ตลอดแนวชายหาดต่อเนื่องไปจนถึงหาดท้ายเหมือง  
จ.พังงา เป็นพ้ืนที่วางไข่แหล่งสุดท้ายของเต่ามะเฟือง
ในประเทศไทยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมและเฝูา
รอคอยการกลับมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง ตลอดจน
ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพ้ืนที่ด้วยดี อีกทั้งยัง
มีการเฝูาระวังอย่างเข้มข้นในพ้ืนที่ท้าให้มีโอกาสพบ
เจอเต่ามะเฟืองและร่องรอยการขึ้นวางไข่อย่าง
ต่อเนื่อง 
5. คอลัมน์ โสมชบาจ๊ะจ๋า 

ออกนอกประเทศไม่ได้ ก็ไม่เดือดร้อน เพราะเที่ยว
ลุยไม่เน้นหรู พญ.สุจิตรา สมบุญธรรม นภาธร ชวนลูก
สาวแบกแบ็กแพ็กไป อช.ปุาหินงาม จ.ชัยภูมิ และขึ้น
ไปถ่ายรูปกับปูายผาสุดแห่งแผ่นดินสูง 846 เมตร 
จากระดับน้้าทะเล 

สอช. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 
 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 16 

+ 
 

6. สะพานพันล้านเชื่อมเกาะลันตา 
นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

(ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ก้าลังจัดท้ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการสะพานเชื่อม
เกาะลันตา ต.เกาะกลาง ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะ 
ลันตา จ.กระบี่  ซึ่ งในเดือน ธ.ค.นี้  จะจัดประชุม 
กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (2 กลุ่ม) เพ่ือน้าเสนอแนวสายทาง 
รูปแบบโครงการ พร้อมผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
มาตรการปูองกันแก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และในเดือน ม.ค. 64 จะจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ
โครงการเ พ่ือสรุปผลการศึกษาในทุก ๆ ด้านให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยคาดว่าจะศึกษาอีไอเอแล้ว

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
หน้า 7 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เสร็จประมาณเดือน มี.ค. 64 จากนั้นจะส้ารวจและ
ออกแบบรวมทั้งเสนอของบประมาณก่อสร้างในปีงบฯ 
65 ถ้าได้รับงบฯ คาดว่าจะก่อสร้างได้ในปี 66-68 

นายปฐม กล่าวต่อว่า ปัจจุบันการเดินทางไป 
เกาะลันตาต้องผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 
สู่บ้านหัวหิน ซึ่งเป็นจุดลงแพขนานยนต์ท่าเรือบ้านหัว
หินไปยังท่าเรือบ้านคลองหมาก ซึ่งเชื่อมระหว่างเกาะ
กลางไปยังเกาะลันตาน้อย หลังจากนั้นจะมีสะพานสิริ
ลันตาเชื่อมเกาะลันตาน้อยเกาะลันตาใหญ่ จึงจะถึง 
ตัวเมือง ย่านชุมชน/การค้า และตรงไปสู่หาดต่าง ๆ 
จนไปสุดถนนที่ท้ายเกาะบริเวณที่ท้าการอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะลันตา 
7. 'แด่นักสู้ผู้จากไป' ในจุดเกิดเหตุ เข่นฆ่า อุ้มหาย 
แววตาบนภาพถ่ายท่ีไม่ถูกลืม 

พอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ กะเหรี่ยงบ้านบาง
กลอยที่ ได้ รั บผลกระทบจากการ เผาและไล่ รื้ อ
บ้านเรือน หายตัวไปที่ด่านตรวจเขตอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน เมื่อ 17 เมษายน 2557 หลังถูกคุมตัว
เพราะครอบครองน้้าผึ้งปุา 

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 13 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. สบอ.3 เพชรบุรีติวเข้มเจ้าหน้าที่ อช.กุยบุรี 

วันที่ 10 พ.ย. นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ. 
สบอ.3 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติ
บัตรให้กับแก่เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 47 นาย ที่ผ่านการฝึกอบรม  
“การค้นหาและกู้ภัยในพ้ืนที่ปุา-เขา” ณ อุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี ในระหว่างวันที่ 8 - 10 พ.ศ. 63  
โดยมี น.ส.สุพร พลพันธ์ หน.อุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้การต้อนรับ 

นายพิชัย กล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าวได้ร่วมกับ
โครงการอนุรักษ์สัตว์ปุากุยบุรี WWF ประเทศไทย 
โดยมีศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม 
ประกอบด้วยหลักสูตร ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 
ประกอบด้วยหัวข้อวิชาปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมา
ของการค้นหาและกู้ภัย เงื่อนเชือกที่ใช้ในงานกู้ภัยใน
พ้ืนที่ปุา-เขา การใช้อุปกรณ์กู้ภัยในที่สูงและการฝึกโรย
ตัว ระบบการสื่อสารในพ้ืนที่ปุา-เขา การช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บตกจากที่สูงโดยใช้ระบบเชือก การใช้เชือก
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้บาดเจ็บจากน้้าปุาไหล
หลาก การบริหารจัดการ การตั้งกองอ้านวยการและ
หลักการค้นหาผู้ประสบภัย สถานการณ์สมมุติกร
ค้นหาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหลงปุาที่ได้รับบาดเจ็บ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพหรือเพ่ือเป็นการ
ทบทวนความรู้ให้เจ้าหน้าที่ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางกรม
อุทยานฯได้มีการจัดท้าอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือเสริมทักษะ 
ความรู้ ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติ
หน้าที่พิทักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุาของประเทศ 
รวมทั้งเพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติในพ้ืนที่ อุทยาน
แห่งชาติอีกด้วย 

 

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

https://siamrath.co.th/
n/196306 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. อุทยานฯเตือน กระโดดลงปล่องภูเขาบนเกาะห้า
อันตราย 

วันที่ 10 พ.ศ. 2563 นายเกริกกฤษดา ทองแก้ว
สวัสดิ์ ช่างภาพและเจ้าของเพจ พาวัวไปล่าม กล่าวว่า 
ตน เองได้มี โ อกาส เดิ นทางมาเกาะห้ า  ภาย ใน  
อช.หมู่เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เพ่ือถ่ายรูป
โปรโมทการท่องเที่ยวของเกาะห้า ลงในเพจพาวัวไป
ล่ าม และได้ เดินส้ ารวจขึ้นยอดเขาบนเกาะห้ า  
ซึ่ งมีลักษณะเหมือนสะดือทะเล เป็นปล่องภู เขา  
ความสูงจากน้้าทะเล 10 เมตร ปากปล่องภูเขามีความ
กว้าง 7 เมตร ระดับน้้าในปล่องภูเขาสามารถขึ้นลง
ตามธรรมชาติ ตนเองพร้อมทีมงานจึงทดสอบกระโดด
ลงไปในปล่องภูเขา พร้อมทั้งบันทึกภาพเก็บเอาไว้  
ซึ่งน้้าทะเลภายในถ้้ามีความสวยงามมาก สวยใส  
สีคราม แต่จากการส้ารวจพ้ืนที่แล้ว ไม่สามารถท้า
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวได้ เนื่องจากอาจท้าให้เกิด
อันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ ตนและทีมงานจึงได้แต่
เพียงเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกเท่านั้น 

นายวีระศักดิ์  ศรีสัจจัง หน.อช.หมู่เกาะลันตา 
กล่าวว่า ส้าหรับเกาะห้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ด้าน้้าดูปะการังน้้าตื้นเท่านั้น ไม่มีพ้ืนที่ให้ท้ากิจกรรม
อย่างอ่ืน ทางอุทยานฯ ไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมปีนผา
หรือกระโดดลงไปในปล่องภูเขา ซึ่งด้านล่างเป็นถ้้าใต้
ทะเล เพราะอาจจะเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวถึง
ชีวิตได้ การเดินทางไปเที่ยวบริเวณเกาะห้า ภายใน 
อช.หมู่เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ นักท่องเที่ยว
จะต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามค้าสั่งของเจ้าหน้าที่
อย่างเคร่งครัด 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.nationtv.t
v/main/content/3788
05298 

- 

3. จนท.รวบตัว! หนุ่มกะเหรี่ยงกลางป่า พร้อมซาก
ไก่ฟ้าหลังเทา – อีเห็นข้างลาย 

วันที่ 11 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจริญ 
ใจชน หน.อช.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ผอ.
สบอ.3 (บ้านโปุง) และผู้บังคับบัญชาระดับสูง  
ได้มีนโยบายให้ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ  ให้ออก
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือ

สปฟ. 
ศคล. 
สอป. 
สอช. 

สบอ.3 
(บ้านโปุง) 

https://onbnews.today
/post/40856 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ปูองกันการท้าลายทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุ า 
อย่างเคร่งครัดซึ่ง อช.ทองผาภูมิ ได้ด้าเนินการตาม
นโยบายข้างต้นอย่างเคร่งครัดมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้ง
ระหว่างนี้มีประชาชนในหลายพ้ืนที่นิยมเข้าปุาไปเก็บ
เห็ดโคนที่ขึ้นตามฤดูกาลเป็นจ้านวนมาก เจ้าหน้าที่จึง
เฝูาระวังเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเกรงว่า อาจจะมีกลุ่ม
ขบวนการลักลอบเข้าไปท้าลายทรัพยากรปุาไม้และล่า
สัตว์ปุา ด้วยการแฝงตัวเป็นชาวบ้านเข้าไปหาเก็บเห็ด
ก็เป็นได้ และในที่สุดช่วงเวลาประมาณ 14.30 น. 
ของวันที่ 10 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุด
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพลาดตระเวนไปถึงบริเวณปุา
ห้วยมะปรางค์ และปุาสงวนแห่งชาติ ปุาเขาช้างเผือก 
ที่อยู่ในเขต อช.ทองผาภูมิ ท้องที่หมู่ 6 ต.หนองลู 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พบชายวัยรุ่นอยู่บริเวณเชิง
ปุาเขาริมล้าธาร ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งหากิน
และแหล่งน้้าของสัตว์ปุา 

ดังนั้นคณะเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปควบคุมตัวเอาไว้
พร้อมกับขอตรวจสอบหาสิ่งผิดกฎหมาย พบของกลาง
ซากสัตว์ปุา จ้านวน 6 ซาก สัตว์ทั้ง 6 ซากถูกยิงด้วย
อาวุธปืนแก๊ปประกอบด้วย ประกอบด้วย ซาก นกแก๊ก 
จ้านวน 1 ซาก ซากไก่ฟูาหลังเทา จ้านวน 1 ซาก  
ซากกระรอกแก้มเทา จ้านวน 3 ซาก และอีเห็น
ข้างลายอีกจ้านวน 1 ซาก พร้อมอุปกรณ์การกระท้า
ผิด ทราบชื่อผู้ต้องหาคือนาย บุญมี ไม่มีนามสกุล  
(ชาวกระเหรี่ยง) อายุ 23 ปี ส้าหรับอาวุธปืนที่ใช้ยิง
สัตว์ปุาจ้านวนดังกล่าว นายบุญมี ผู้ถูกจับกุม อ้างว่าได้
ซุกซ่อนเอาไว้ภายในผืนปุา แต่ไม่ยอมบอกเจ้าหน้าที่ว่า
ซุกซ่อนเอาไว้ที่ไหน 

ดังนั้น คณะเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมน้า
ซากสัตว์ปุาของกลางมาท้าบันทึกเรื่องราวที่บริเวณ
ส้านักงานที่ท้าการหน่วยพิทักษ์ฯที่ ทภ.7 (เวียคะดี้) 
จากนั้นน้าตัวส่ง ร.ต.อ.ประเสริฐ ใจเมือง รอง สว.
(สอบสวน)สภ.สังขละบุรี เพ่ือด้าเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป 

 





  สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก : ล่าสัตว์ป่า 

ช่ ว งส ายวั น ท่ี  11  พ . ย .  น าย เ จ ริญ  ใ จชน 
หน.อช.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่าช่วงเย็น
วันที่ 10 พ.ย.เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจับกุมนายบุญมี 
อายุ 23 ปีชาวกะเหร่ียงพร้อมของกลางซากสัตว์ป่า
รวม 4 รายการ จ านวน 6 ซากประกอบด้วยซากนก
แก๊ก 1 ซาก ไก่ฟ้าหลังเท 1 ซาก กระรอกแก้มเทา 3 
ซาก และอีเห็นข้างลาย 1 ซาก ที่บริเวณริมธารน้ า  
หมู่ 6 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี อยู่ในเขต
อุทยานฯ ห้ามล่าสัตว์ น าตัวส่งต ารวจ สภ.สังขละบุรี 

สอช. 
สอป. 
สปฟ. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 11   
 

+ 

2. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก : สั่งรื้อรีสอร์ต 
เช้าวันที่ 11 พ.ย. นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หน.อช.

เขาแหลม จ.กาญจนบุรี  ติดป้ายประกาศสั่ ง ให้ 
นายสมาน หงษ์เอ่ียม อายุ 42 ปี เป็นเจ้าของรีสอร์ต 
"กระท่อมริมธาร" จ านวน 4 หลัง เนื้อที่ 1 ไร่ รื้อถอน
สิ่งปลูกสร้างให้พ้นจากพ้ืนที่ อช.เขาแหลม ต.ชะแล  
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภายใน 30 วันก่อนหน้านี้ 
แจ้งความไว้ที่ สภ.ทองผาภูมิ ด าเนินคดีกับนายสมาน
ในข้อหาครอบครองหรือกระท าด้วยประการใดๆ  
ใ น เ ข ต  อ ช . เ ข า แ ห ล ม  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ า ต  
นายเทวินทร์ เปิดเผยว่า หากนายสมานยังไม่ยินยอม
รื้อถอนจะเข้าแจ้งความด าเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนไม่
ยอมรื้อถอนมีโทษจ าคุก 1-3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสน
บาท และปรับรายวัน วันละ 1 หมื่นบาท 

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 11 
ผู้จัดการรายวัน 360 

องศา หน้า 11 
มติชน (กรอบบ่าย)  

หน้า 8 

- 

3. 'สีหศักดิ์' ผนึกก าลัง'สผ.'ผลักดันพื้นที่กลุ่มป่า
แก่งกระจานเป็นมรดกโลก 

ราชอาณาจักรไทยตระหนักถึงคุณค่าความอุดม
สมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่
กลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งประกอบด้วย อช.แก่งกระจาน 
อช.กุยบุรี อช.เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ขสป.แม่น้ า
ภาชี จึงได้น าเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพ่ือขอรับ
การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกส าหรับ "กลุ่มป่า

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

เดลินิวส์ หน้า 10 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
แก่งกระจาน" ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่  
จ.ราชบุรี  จ . เพชรบุ รี  และ จ .ประจวบคี รีขันธ์ 
ครอบคลุม อช.แก่งกระจาน อช.กุยบุรี อช.เฉลิมพระ
เกียรติไทยประจัน และ ขสป.แม่น้ าภาชี รวมพ้ืนที่ 
2,938,909.84 ไร่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่โรงแรมอนันตรา 
หัวหินรีสอร์ท จ .ประจวบคี รีขันธ์  นายสีหศักดิ์  
พวงเกตุแก้ว หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในคณะกรรมการ
มรดกโลก พร้อมด้วย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง
เ ล ข า ธิ ก า ร ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ให้การ
ต้อนรับคณะทูตานุทูตรัฐภาคีสมาชิกคณะกรรมการ
มรดกโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดู งานแหล่ งมรดกทางธรรมชาติ  
พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน จัดโดยส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ
หน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ . 
เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีคณะทูตานุทูตรัฐภาคี
สมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก ให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย 
กัวเตมาลา โอมาน บาห์เรน สเปน ไนจีเรีย รัสเซีย 
และบราซิลโดยมุ่งหวังให้รัฐภาคีสมาชิกคณะกรรมการ
มรดกโลกได้ทราบถึ งสภาพพ้ืนที่ จริ ง  และการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เพ่ือปกป้องและคุ้มครอง
คุณค่าความโดดเด่น ของพ้ืนที่ และแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามของราชอาณาจักรไทยในการด าเนินการ
เพ่ือผลักดันให้พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ผ่านตัวแทนพ้ืนที่คือ 
อช.แก่งกระจาน และ อช.กุยบุรี  โดยได้รับการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ จากกระทรวงการ
ต่างประเทศ และ อส. ซึ่งราชอาณาจักรไทยโดย
หนว่ยงานต่างๆ ได้ด าเนินมาตรการ ต่างๆ เพ่ือปกป้อง
และคุ้มครองคุณค่าความโดดเด่น และความอุดม
สมบูรณ์ของพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
มีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ การจัดอบรมให้ความรู้
และสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความส าคัญของ
ทรัพยากร และยังได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดการบุกรุก ท าลายป่า 
และร่วมกันในการอนุรักษ์ ปกป้อง และคุ้มครอง พ้ืนที่
กลุ่มป่าแก่งกระจานให้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลัง
สืบไป ซึ่งการขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็น
แหล่งมรดกโลกก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่ส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนแนวทางการด าเนินงานดังกล่าว 
4. ม็อบนครฯฮือล้อมรถ ไล่ธนาธร สส.พปชร.โต้ไม่
เกี่ยว 

นายธนาธร ยังเดินหน้าหาเสียงในภาคใต้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยไปส ารวจเขาพลายด า อช.ขนอม-หมู่เกาะ
ทะเลใต้ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของนครศรีธรรมราช 
พร้อมพูดคุยกับผู้สมัครนายก อบจ. คณะก้าวหน้า นพ.
อิสระ ถึงนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชน 
ในพ้ืนที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวจากต่างเมือง ที่มาขอ
ถ่ายรูปกับนายธนาธรอย่างคับคั่ง 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ข่าวสด หน้า 1 
ไทยโพสต์ หน้า 1,12 
ข่าวสด หน้า 1,11 

เดลินิวส์ หน้า 1,11,12 
มติชน หน้า 1,10 
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  

หน้า 1,11 

+ 

5.คอลัมน์  เดลินิวส์วาไรตี้  :  สัมผัสลมหนาวที่ 
'มอหินขาว' เพลินธรรมชาติงามน้ าตก'ตาดโตน' 

ชัยภูมิ อีกจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายของ
สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว มีพร้อม
ทั้งในด้านเที่ยวชมประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่จะพาผู้สนใจใกล้ชิด
กับธรรมชาติ อย่างเช่น เที่ยวอุทยานแห่งชาติ เที่ยวชม
น้ าตกสวยงามซึ่งก็มีหลากหลายสถานที่ ฯลฯ 

ก่อนฤดูหนาวจะมาถึงที่นี่มีชื่อเสียงดอกไม้งามมี
เอกลักษณ์เป็นที่กล่าวขานดอกกระเจียว พืชที่มี
ลักษณะเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน สีสันสวยทั้งสีชมพูอมม่วง  
สีขาวสะดุดตา โดยก่อนถึงฤดูฝนไม้ดอกชนิดนี้จะพัก
ตัวอยู่ใต้ดินและจะปรากฏโฉมแทงช่อ ผลิใบให้ชื่นชม
อีกครั้งยามฝนตกโปรยลงมาซึ่งเส้นทางชมไม้งาม
ดังกล่าวชมได้หลายแห่งอย่างที่ อช.ไทรทอง ซึ่งมี

สอช. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
อาณาเขตติดต่อกับ อช.ป่าหินงาม และ อช.ภูแลนคา 
เป็นผืนป่าบนเทือกเขาพังเหยเป็นสถานที่หนึ่ง 

นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศของน้ าตกไทรทอง อยู่ไม่
ไกลจากบริ เวณที่ท าการ  อช.ไทรทอง น้ าตกสูง
ประมาณ 5 เมตร มีแอ่งน้ าใหญ่บริเวณหน้าน้ าตกและ
เหนือน้ าตกข้ึนไปมีวังน้ าขนาดใหญ่  

เมื่อกลับลงมา จากที่กล่าวชัยภูมิมีความงามของ
ธรรมชาติ มีบรรยากาศเที่ยวชมน้ าตกหลายสถานที่ 
อีกแห่งหนึ่งคือ น้ าตกตาดโตน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับที่ท า
การ อช.ตาดโตน เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูแลนคา 
น้ าตกแห่งนี้มีความสวยงาม บริเวณด้านล่างน้ าตกมี
ธรรมชาติสวยงาม ประกอบไปด้วยแอ่งน้ า ล าธาร โขด
หินและพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ท าให้มีบรรยากาศร่มรื่น
เหมาะแก่การมาเที่ยวชม แต่อย่างไรก็ตามการมาเที่ยว
ชมธรรมชาติเที่ยวอุทยานแห่งชาติสถานที่ต่าง ๆ  

นอกจากน้ าตกตาดโตนยังมี อีกหลายสถานที่ 
อย่างเช่นน้ าตกผาเอียง บริ เวณบ้านชีลองเหนือ  
เป็นน้ าตกขนาดกลาง เกิดจากล าห้วยชีลอง มีลักษณะ
เป็นหน้าผาเอียงตัดล าห้วย ท าให้เกิดเป็นน้ าตกไหล
เอียงไปด้านหนึ่ง บริเวณโดยรอบเป็นป่าดิบแล้งมีไม้
ขนาดใหญ่อยู่มาก ท าให้บรรยากาศร่มรื่น ซึ่งก็เหมาะ
ส าหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
6. คนดีรับรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ห้องประชุมสมาคมนักข่าว
อาชญากรรมแห่งประเทศไทย นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ 
นายกสมาคมฯ นายสุทิน บัวตูม ประธานที่ปรึกษาฯ 
และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกบุคคลดีเด่นเพ่ือเข้ารับรางวัล "ผู้ปิดทองหลัง
พระ" ประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่  12 ในวันที่ 19 
ธ .ค .  2563 ที่ จ ะถึ งนี้  ที่ อาคาร พุทธวิ ชชาลั ย  
ม.พระนคร กรุงเทพฯ โดยมี ศ.พิเศษ วิชา มหาคุณ 
ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริตให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธี ส าหรับผู้ เข้ารับรางวัลของ อส. คือนายคูณ  
ค่ า สุ ข  พนั ก ง านดั บ ไฟป่ า สถ านี ค วบคุ ม ไฟป่ า 
คลองวังเจ้า จ.ก าแพงเพชร 

   



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. นราธิวาส-เขาบูโดเดือด กลุ่มก่อความไม่สงบซุ่ม
ยิงเจ้าหน้าที่ขณะขึ้นตรวจป่าถูกรุก 

(11 พย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เวลาประมาณ 
13.40 น. ฉก.ทพ.45 ได้รับแจ้งว่าขณะ จนท.หน่วย
พิทักษ์ อุทยานแห่งชาติ  ที่  บด.4 (น้ าตกวังทอง)  
อช.เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี จ านวน 6 นาย ตั้งชุด
ปฎิบัติการที่ ม.2 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 
ก าลังเดินเท้าเข้าตรวจสอบพ้ืนที่ป่าเขาบนเทือกเขา
ตะเว  หลั งหมู่ บ้ านแฮ ม.4 ต.บองอ อ .ระแงะ  
จ.นราธิวาส ได้ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ ประมาณ 
20 นัด แต่จนท.ที่อยู่ด้านหลัง 4 นาย ไม่ได้รับ
บาดเจ็บ ส่วนอีก 2 นาย ที่เดินอยู่ด้านหน้า ได้หลบหนี
อีกทิศทางหนึ่งจากนั้น จนท.หน่วยพิทักษ์ฯ ทั้ง 4 นาย 
ได้ลงจากเทือกเขา เพ่ือร้องขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยในพื้นท่ีดังกล่าว 

ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าได้เกิดเหตุตั้งแต่
เวลาประมาณ 11.30 น. ซึ่งทาง จนท.อุทยานฯ  
และ หน่วย ฉก.ทพ.45 อยู่ระหว่างน าก าลังเข้า
ต ร วจสอบ ใน พ้ืนที่ เ กิ ด เหตุ บน เทื อก เ ขาตะ เ ว  
หลังหมู่บ้าน บ.แฮ ม.4 บ้านย่อย บ.บองอ ต.บองอ  
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

ล่าสุดมีรายงานว่านายมะรุซลี เต๊ะ อายุ 48 ปี 
ต าแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า ปฎิบัติหน้าที่ หน.ชุด  
ถูกกระสุน บริ เวณหน้าท้องซ้าย ซี่ โครงซ้ายทะลุ 
อาการสาหัส และนายอิบรอเฮ็ง ซ าเซ็ง อายุ 49 ปี 
พนั ก ง านราชการ  ต า แหน่ ง  คนงาน อุทยานฯ 
ถูกกระสุนปืน บริเวณฝามือขวาต้นขาขวาบาดเจ็บ 

สอช. 
สบอ.6 

สาขาปัตตานี 

https://board.postjung.
com/1249951 

- 

2. จนท.กรมอุทยานฯ เปิดปฏิบัติการล่อซื้อร้านขาย
เนื้อสัตว์ป่า 

วันที่  11 พ.ย. 63 นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์  
นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อ านวยการส่วนอนุรักษ์ 
สัตว์ป่า ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 3 (บ้านโป่ง) ได้

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

https://ch3plus.com/n
ews/category/217612 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ปล่อยแถวชุดปฎิบัติการตรวจจับร้านค้าตลาดสดขาย
เนื้อสัตว์ป่าแท้-เก๊ จังหวัดกาญจนบุรี 

สืบเนื่องมาจากวันที่ 27 ต.ค. 2563 ทางกรม
อุทยานฯ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ได้ติดป้ายและเดิน
ประชาสัมพันธ์โฆษณาประกาศแจ้งเตือนให้ร้านค้า 
ตลาดสดและนักท่องเที่ยว ระวังติดคุกและถูกปรับเป็น
แ ส น จ า ก ก า ร ซื้ อ - ข า ย เ นื้ อ สั ต ว์ ป่ า แ ท้  - เ ก๊  
ใน จ.กาญจนบุรี ที่ผ่านมา 

จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวชุดปฎิบัติการเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติ ตรวจจับร้านค้าติดป้ายโฆษณาขาย
เนื้อสัตว์ป่า และตลาดสดที่ เสนอขายเนื้อสัตว์ป่า  
ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ นายไพฑูรย์ 
อินทรบุตร หน.ขสป.สลักพระ นายสิกพงษ์ กระแจะ
จันทร์ หน.เขตห้ามล่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นายอนุชิต เอ่ียมละออ หน.สายตรวจป้องกันและ
ปราบปราม ส่วนอนุรักษ์ป้องกันทรัพยากร สบอ.3 
(บ้านโป่ง) ผลการตรวจจับร้านค้าตลาดสดขายเนื้อสัตว์
ป่าแท-้เก๊ ทั้งหมด 4 ร้าน ดังนี้ 

1.ร้านค้าชื่อ เสบียงไพร เลขที่ 239/5 หมู่3  
ต.ท่าเสา อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี ติดป้ายโฆษณาขาย 
กวาง จระเข้ หมูป่า โดย จนท.ล่อซื่อ เนื้อกวางสด 1 
กิโลกรัม ราคา 290 บาท ตาม ปจว.ข้อ1 เวลา 
11.30 ลว.11 พย.63 สภ. ไทรโยค  

2.ร้ านค้ าชื่ อ  น้ อย เมย ข้ า งถนน ไทร โยค -
กาญจนบุรี หมู่ 3 ต. ท่าเสา อ.ไทรโยค ติดป้ายโฆษณา 
หมูป่า ไก่ และปลาคัง ไม่พบเนื้อสัตว์ป่าแต่อย่างใด 
โดยมี นายสิงหราช เภาจี้ เป็นผู้น าตรวจ 

3.ร้านค้า ไม่ได้ติดป้ายชื่อ มีคุณรัตนา เจตพุต 
บ้านเลขที่ 169 หมู่ 5 ต าบลท่าเสา อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี ติดป้ายโฆษณา หมูป่า ไม่พบการ
กระท าผิดแต่อย่างใด 

4.ตลาดสด เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จนท. ได้
ด าเนินการล่อซื้อจากคนขาย ซึ่งได้เสนอขายเนื้อเก้ง 
ราคากิโลกรัมละ 200 บาท แต่เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตน 
คนขายกลับแจ้งว่าเป็นเนื้อหมู จึงได้จัดท าบันทึกเพ่ือ



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ส่งชิ้นเนื้อตรวจสอบจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและลงประจ าวันที่ 
สภ.เมืองกาญจนบุรี  

เจ้ าหน้ าที่ ที่ ไ ด้ท าการล่อซื้ อ  เนื้ อกวาง  เก้ ง  
ได้บันทึกการตรวจสอบการล่อซื้อไว้ และแจ้งให้
คนขาย ทราบว่า จะน าชิ้นเนื้อสัตว์ป่าดังกล่าวไป
ตรวจสอบ DNA ที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ หากตรวจสอบแล้วเนื้อกวางเนื้อเก้ง เป็น
เนื้อสัตว์ประเภทอ่ืน เช่น เนื้อหมู หรือ เนื้อลู กวัว  
ย้อมสี เจ้าหน้าที่ ผู้ล่อซื้อ จะไปแจ้งความด าเนินคดีกับ
ผู้ขาย มีความผิดฐาน หลอกลวงการขายตามปอ.
มาตรา 271 ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 
6 หมื่นบาท และมีความผิดฐานหลอกลวงผู้บริโภค 
มาตรา 47 ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่
เกิน 5 หมื่นบาท และถ้าตรวจสอบ DNA แล้วเป็นเนื้อ
กวางรูซ่า ผู้ขายก็สามารถขายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 
และได้แจ้งให้คนขายทราบว่า เนื้อหมูป่า ขายได้โดยไม่
ผิดกฎหมาย เพราะหมูป่าไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง แต่ถ้า
จับได้ขณะล่าหมูป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ผู้ล่ามีความผิดตามกฎหมายอุทยาน
แห่งชาติ 2562 หรือกฎหมายสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า 
2562 ระวังโทษจ าคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท 
หรือทั้งจ าและปรับ 

นายนิพนธ์ฯ ยังเปิดเผยต่อไปว่าการด าเนินงาน
ปราบปรามผู้ค้าเนื้อสัตว์ป่า จะด าเนินการอย่างเข้มข้น
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน จนกว่าการซื้อขายเนื้อสัตว์ป่าแท้ 
- เก๊ ที่ผิดกฎหมายจะหมดไปจากจังหวัดกาญจนบุรี 
3. National parks report financial loss from 
COVID-19 

BANGKOK (NNT) - National parks are 
among places affected by an absence of 
tourists due to the COVID-19 pandemic. The 
Department of National Parks, Wildlife, and 
Plant Conservation has reported some 900 
million baht in loss in revenue at national 

สอช. 
สบอ.1-16 
และสาขาทุก

สาขา 

https://forum.thaivisa.c
om/topic/1191772-
national-parks-report-
financial-loss-from-
covid-19/ 

- 
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ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
parks nationwide from October 2019 to 
September 2020. 

The Department of National Parks, 
Wildlife, and Plant Conservation’s (DNP) 
Deputy Director General Chongklai 
Voraphongston, disclosed today that the 
total number of national park visitors this 
year has fallen to only 13.9 million, from the 
previous 20.8 million figure in 2019, due to 
the closure of national parks from 1st April to 
1st July this year due to the COVID-19 
threat. 

The drop in visitor numbers has led to a 
drop in revenue to only 1.365 billion baht, 
far less than fiscal year 2019’s revenue of 
2.258 billion baht. 

The DNP deputy chief said however, the 
lower number of visitors to national parks is 
beneficial to the wildlife and the 
environment, and allows the national parks 
time to improve the facilities, tourism routes, 
and visitor services such as advance online 
reservations for visits to comply with the 
capacity control policy. 

The DNP has reported only 50 million 
baht in revenue from national park 
admissions. The department expects the 
number of visitors will improve from 
November to January next year, especially in 
the northern region where people usually 
flock to enjoy the winter breeze at Natural 
tourism attractions. 
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4. สลด! นักท่องเที่ยวยืนถ่ายรูปลมพัดตกผา 100 
เมตร กู้ภัยโรยตัวกู้ร่างระทึกร่วม 10 ชม. 

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.63 เวลา 10.30 น. กองพัน
บินที่ 2 กรมบินศูนย์การบินทหารบก ได้สนับสนุน
เ ฮลิ ค อป เ ตอร์  ขึ้ น บิ น จ ากกอ งก า ลั ง น เ ร ศ ว ร  
ค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบก 310 จ.ตาก  
มุ่งหน้าไปยังพ้ืนที่ อช.แม่เมย ต.แม่เมย อ.ท่าสองยาง 
จ.ตาก หลังได้รับการร้องขอร่วมภาระกิจค้นหาและ
กู้ภัย กรณีที่มีนักท่องเที่ยวชายพลัดตกเหวสูงกว่า 
200 เมตร เสียชีวิตบริเวณจุดชมวิวชื่อดัง ภายใน 
อช.แม่เมย 

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
ได้รับแจ้งว่า เมื่อช่วงเวลาประมาณ 16.00 น.  
วันที่ 10 พ.ย.63 มีนักท่องเที่ยวมาจาก จ.ฉะเชิงเทรา 
มาด้วยกันพร้อมคณะ 14 คน ขึ้นไปท่องเที่ยวชม
ความงามของธรรมชาติ และทะเลหมอกภายใน
อุทยานแห่งชาติแม่เมย อยู่ท่างทิศเหนือของ จ.ตาก 
รอยต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอน  
และจ.เชียงใหม่ 

ในระหว่างนั้นนายคมสันต์ สวนเศรษฐ์ อายุ 30 ปี 
ชาว จ.ฉะเชิงเทรา ผู้เสียชีวิต พร้อมเพ่ือนจ านวนหนึ่ง
ได้มาถ่ายรูป เ พ่ือ เก็บภาพความประทับใจของ
ธรรมชาติที่งดงามสมบูรณ์ของผืนป่า โดยสลับกัน
ถ่ายภาพบริเวณหน้าผาตาลีพู ซึ่งจุดดังกล่าวเป็น 
ช่ องลม  มี กระแสลม ภู เ ขากระโชกแรง  ท า ให้ 
นายคมสันต์ เสียหลักหงายหลังพลัดตกหน้าผาลงไปใน
หุบเหว สูงประมาณ 200 เมตร ท่ามกลางสายตาของ
เพ่ือนที่ยืนรอจะถ่ายภาพให้ 

จากนั้นเพ่ือน ๆ ที่มาด้วยกันได้ประสานสายด่วน 
191 และชุดกู้ภัยเพชรเกษม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  
ได้จัดทีมค้นหาเดินเท้าลัดเลาะไปตามไหล่เขา ใช้เวลา
กว่า 3 ชั่วโมง จึงพบศพนายคมสันต์ นอนเสียชีวิตติด
คาอยู่บนต้นไม้ที่ความสูงจากยอดหน้าผา ประมาณ 
100 เมตร หลังจากนั้นได้ประสานขอเฮลิคอปเตอร์
จากกองก าลังนเรศวรน าเฮลิคอปเตอร์จากกองพันบิน

สอช. 
สบอ.14 
(ตาก) 

https://www.amarintv.
com/news/detail/541
99 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ที่  2 กรมบินศูนย์การบินทหารบก พร้อมนักบิน
ผู้เชี่ยวชาญบินข้ามภูเขาสูงและป่าดงดิบ ใช้เวลาบิน
ประมาณ 60 นาที สามารถล าเลียงศพนายคมสันต์ 
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์น าส่งยังสนามจอดฮ.ตชด.ที่ 346  
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เพ่ือด าเนินการชันสูตรตาม
กระบวนการกฎหมายต่อไป 

โดยศพติดค้างอยู่บนต้นไม้ที่ความสูงประมาณ 
100 เมตร การล าเลียงศพออกจากพ้ืนที่ไม่สามารถ 
ท าได้ เพราะต้องใช้ระยะเวลานานหลายชั่วโมง เพ่ือลัด
เลาะหน้าผาข้ามเขาไปยังพ้ืนที่ที่รอรถยนต์เข้าถึง 
อาจจะต้ อ ง ใช้ เ วล านานมากกว่ า  10  ชั่ ว โ ม ง  
จึงประสานขอเฮลิคอปเตอร์จากกองพันบินที่  2  
กรมบินศูนย์การบินทหารบกล าเลียงศพออกมาใช้เวลา
เพียง 20 นาทีก็ถึงตัว อ.ท่าสองยาง 
5. TEST น่าทึ่งมายกครัว “นากใหญ่ขนเรียบ” สัตว์
ป่ าคุ้ มครองโผล่ เล่ นน้ าหาอาหาร  ที่ คลองวง  
จ.สงขลา 

คุณคณาโรจน์  ฤทธิ์โรจนกุล ช่างภาพอิสระ แจ้ง
กับทีมข่ าวภาคใต้ชายแดนว่ า  เมื่ อวานนี้  (10 
พฤศจิกายน 2563 ) ได้มีโอกาสไปเก็บภาพนาก  
ที่คลองวง ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้เจอ
ครอบครัวนากประมาณ 7 ตัว มาลงเล่นน้ าและก าลัง
ด าดิ่งจับปลาเป็นอาหารมีทั้งปลานิลและปลาไหล  
โดยนากที่พบในครั้งนี้เป็นนากใหญ่ขนเรียบ ซึ่งโอกาส
ที่จะได้เห็นนากสายพันธุ์นี้เป็นเรื่องท่ียากมาก แต่ครั้งนี้
สามารถเก็บภาพมาได้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์
ของพ้ืนที่ ซึ่ง คลองวง เป็นคลองธรรมชาติมีความยาว
ประมาณ 8 กิโลเมตร กว้างประมาณ 15 เมตร  
อยู่ระหว่าง ต.น้ าน้อย อ.หาดใหญ่ กับ ต.พะวง อ.เมือง 
จ.สงขลา เป็นเส้นทางน้ าที่ยาวออกไปสู่ปากอ่าว
ทะเลสาบสงขลา มีความอุดมสมบูรณ์ โดยสองฝั่ง
คลองมีต้นโกงกางตลอดแนวเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า
นานาชนิด 

รายงานจากกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์
สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

สอป. 
สบอ.6 
(สงขลา) 

https://paaktai.com/ne
ws/detail/6109 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
กล่าวว่า นากใหญ่ขนเรียบ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม 
พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ตามบัญชี 
IUCN จัดนากใหญ่ขนเรียบอยู่ในสภานะสิ่งมีชีวิตที่
เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์  นากใหญ่ขนเรียบ มีการ
กระจายพันธุ์ตั้งแต่เนปาล อินเดีย ภาคตะวันออกของ
มณฑลยูนาน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนามตอนใต้ 
มาเลเซีย และเกาะสุมาตรา กินอาหารได้หลาย
ประเภท เช่น สัตว์น้ าชนิดต่างๆ รวมทั้งนกหรือสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น หนู ออกหากินทั้ ง
กลางวันและกลางคืน มักอยู่รวมกันเป็นครอบครัว
เล็กๆ จัดเป็นนากที่ใหญ่ที่สุดที่พบในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตัวผู้มีขาดใหญ่กว่าตัวเมียมาก มี
ความยาวล าตัวและหัว 65-75 เซนติเมตร ความยาว
หาง 40-45 เซนติเมตร น้ าหนักเดิมที่ 7-11 กิโลกรัม 
6. ช่วยลูกช้างบริหารความเครียด 

เพจเฟซบุ๊กส านักอุทยานแห่งชาติ - National 
Parks of Thailand โพสต์เรื่องราวให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลลูกสัตว์ป่าก าพร้า โดยน าภาพและข้อมูลจาก 
นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน (หมอล็อต) ว่า “การ
บริหารความเครียดในลูกสัตว์ป่าก าพร้า โดยเฉพาะช้าง
ป่า มีผลต่อภูมิคุ้มกันและสุขภาพ เวลาหมอจะตรวจ
สุขภาพ ให้ยา หรือจะท าอะไรก็ตาม มันก็จะง่าย 
เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจ และต้องยอม...แต่ล็อคแบบนี้
มันโหดไปนะ...พ่อพลาย #ลูกช้างป่าพลัดหลงอุทยาน
แห่งชาติทับลาน” 

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

สบอ.7 
(นครราชสีมา) 

https://mgronline.com
/greeninnovation/detai
l/9630000116875 

+ 

7. กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดมความเห็นด้านการท่องเที่ยว 

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. มอบหมายให้  
นายจงคล้าย วรพงศธร รอง ออส. เข้าร่วมพิธี เปิดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความเห็นด้านการ
ท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในการพัฒนาโครงการMainstreaming Biodiversity-
based Tourism in Thailand to Support 
Sustainable Tourism Development (GEF-7)  
จัดโดยส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

สอช. https://www.banmuan
g.co.th/news/relation/
212314 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
(UNDPประเทศไทย )  ร่ วมกับส านั กงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยมี 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีเปิด 
พร้อมด้วย Mr.Renaud Meyer , Resident 
Representative , UNDP Thailand นายธเนศพล 
ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และคณะ
ผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะสุโกศล 
กรุงเทพฯ  

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า ประเทศไทย 
จ าเป็นต้องช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ ในยุค 
New Normal ให้เป็นเครื่องมือส าคัญในการฟ้ืนฟู
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชุ ม ช น ค ว บ คู่ กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการฟ้ืนฟูการ
ท่องเที่ยวภายหลัง COVID-19 ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายและชาวบ้านในพ้ืนที่ ในการมาร่วมกันหา
แนวทางการบริหารจัดการ เพ่ือน าพาประเทศไทยให้
ขับเคลื่อนไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน เป็นการ 
เสริมสร้ างความเข้มแข็ งของเศรษฐกิจฐานราก
ภายในประเทศ และเตรียมความพร้อมให้กับประเทศ
ในการรับมือภาวะ วิกฤตต่อไปในอนาคต โดยโครงการ
บูรณาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับชุมชนในประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
โลกรอบที่ 7 ภายใต้กรอบงานด้านความ หลากหลาย
ทางชีวภาพ และได้รับความเห็นชอบจากมนตรีกองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก มีพ้ืนที่น าร่องใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมี
โครงข่ายการคมนาคมที่สะดวกสามารถ เชื่อมโยง
นกัท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 

ทั้งนี้ นายจงคล้าย วรพงศธร รอง ออส. ได้ร่วม
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่คุ้มครองหรือพ้ืนที่อนุรักษ์ของประเทศไทยใน
สถานการณ์ COVID-19” โดยมีตัวแทนจากส่วน
ราชการ และภาคธุรกิจเอกชนในแวดวงการท่องเที่ยว



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ทางธรรมชาติจาก 26 หน่วยงาน จ านวนกว่า 100 
คน เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ 

 





  สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.'บิ๊กป้อม' สั่งเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินให้ภาคปชช. 

เมื่อวันที่  12 พ.ย.2563 ที่ท าเนียบรัฐบาล  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการ
ประชาชนเพ่ือสังคมที่ เป็นธรรม ครั้งที่  2/2563 
จากนั้นได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาใน
ป ร ะ เ ด็ น ส า คั ญ  ไ ด้ แ ก่  ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
คณะอนุกรรมการ คณะท างานภายใต้คณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็น
ธรรม อาทิมาตรการคุ้มครองพ้ืนที่โฉนดชุมชนโดย
ขอให้พิจารณายกระดับกระบวนการจัดที่ดินตาม
แนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) โดยเสนอให้มีการรับรองสิทธิชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนสามารถบริหารจัดการที่ดินร่วมกันได้และ
พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พ.ย.
2561 เร่ืองพ้ืนท่ีเป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไข
ปัญห าก า ร อยู่ อ า ศั ย แ ล ะท า กิ น ใ น พ้ื น ที่ ป่ า ไ ม้ 
(ทุกประเภท) รวมถึงพิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ.  2562 พระราชบัญญัติ อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 พิจารณาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้านคดีความของ ขปส.รวมทั้งขอทราบผล
ความคืบหน้าการด าเนินการจัดตั้งสถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

สอช. 
สอป. 

 

สยามรัฐ หน้า 3 
เดลินิวส์ หน้า 3 

+ 

2. คอลัมน์ คุณแหนกอสซิป 
พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา พระพุทธรูป

สลักที่หน้าผา "เขาชีจรรย์" สร้างเพ่ือถวายในโอกาสที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (พ.ศ.2539) 
และเพ่ือรักษาเขาจากการระเบิดภูเขาและอนุรักษ์
ระบบนิเวศในพ้ืนที่  โปรดเกล้าฯ ให้มีการปลูกป่า 
รอบพ้ืนที่เขาชีโอนที่ถูกท าลายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

แนวหน้า หน้า 13 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
และประกาศเป็น "เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน" 
3. หนาวนี้แอ่วเหนือสุดฟินกับ 10 จุดเช็กอิน  
ไม่ธรรมดาที่เชียงราย 

ลมหนาวเริ่มพัดโชยมาแล้ว หยิบเสื้อกันหนาว  
ตัวโปรดแล้วจัดทริปนัดกลุ่มเพ่ือนฝูงขึ้นเหนือแอ่วดอย
กันดีกว่า หากใครที่ก าลังมองหาสถานที่ พักผ่อน
บรรยากาศดีๆ มีวิวธรรมชาติสวยๆ ครั้งนี้มีสถานที่ 
“10 จุดเช็กอินเที่ยวสุดฟินที่เชียงราย” มาแนะน าให้
ทุกคนเพ่ือเป็น ตัวเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวไปรับ
ลมหนาวกัน 

โดย ใน พ้ืนที่ รั บผิ ดชอบ อุทยานมี แนะน าคื อ  
“ภูชี้ฟ้า” ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานภูชี้ฟ้าบ้านร่มฟ้าไทย  
อ.เทิง จ.เชียงราย บนรอยต่อของเส้นแบ่งพรมแดน
ไทย-ลาว เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ที่
เป็นดังหลังคาเชียงราย มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 
1,628 เมตร โดดเด่นด้วยลักษณะเป็นหน้าผาตัด 
ยอดภูเป็นเหลี่ยมแหลมทิ่มแทงฟ้านักท่องเที่ยวนิยม
ขึ้นไปชมทิวทัศน์และทะเลหมอกที่ภูชี้ฟ้ากันตั้งแต่เช้า
มืดท่ามกลางอากาศหนาวเย็นและลมพัดแรง โดยจาก
บริเวณจุด จอดรถจะต้องเดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ 
700 เมตร ก็จะถึงยอดภูชี้ฟ้า 

สอช. 
สอบ.15 
(เชียงราย) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 18 

+ 

4. จับกะเหรี่ยงลอบล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง 
เมื่อวันที่  12 พ.ย.63 นายเจริญ ใจชน หน. 

อช.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบาย
ของนายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ที่ให้ด าเนินการ
กวาดล้างกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้ ท าลายป่า  
แ ล ะ ล่ า สั ต ว์ ป่ า แ น ว ช า ย แ ด น ไ ท ย -เ มี ย น ม า  
อย่างเข้มงวดและต่อมาได้รับรายงานว่า มีบุคคลต่าง
ด้าวลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าในพ้ืนที่อุทยานฯ บริเวณ
ป่าห้วยมะปรางค์  ม .6 ต.หนองลู  อ .สั งขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี  พ้ืนที่  อช.ทองผาภูมิ และป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขาช้างเผือก 

จึงน าก าลังไปตรวจสอบก็พบนายบุญมี อายุ 23 ปี 
ชาวกะเหรี่ยง พร้อมของกลางซากสัตว์ป่าหลายชนิด  
มีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนรวม 6 ซาก มีนกเงือกเล็ก

สอช. 
สอป. 
สปฟ. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

สยามรัฐ หน้า 10 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
หรือนกแก๊ก 1 ซาก ไก่ฟ้าหลังเทา 1 ซากกระรอก
แก้มเทา 3 ซาก อีเห็นข้างลาย 1 ซาก อุปกรณ์การ
กระท าผิด  2 รายการ มีดพก 1 เล่มไฟฉาย 1 
กระบอก ส่วนอาวุธปืนที่ ใช้ล่าได้ซุกซ่อนไว้ในป่า 
โดยไม่ยอมบอกสถานที่ซ่อน จึงควบคุมตัวผู้กระท าผิด
ส่ง ร.ต.อ.ประเสริฐ ใจเมือง พงส.สภ.สังขละบุรี 
ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
5. ลุยติดป้ายรื้อรีสอร์ท 'ทองผาภูมิ' 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 พ.ย. นายนิพนธ์ 
จ านงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ. 3 (บ้านโป่ง) นายเทวินทร์  
มีทรัพย์ หน.อช.เขาแหลม พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมน า
ป้ายประกาศค าสั่งตามมาตรา 35 (2) พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่ ไปติดที่กระท่อม 
ริมธารรีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ในเขต อช.เขาแหลม หมู่ 2  
ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  เ พ่ือแจ้งให้ 
เ ร่ ง รื้ อ ถอน  ส่ วนคว ามคื บหน้ า ในการ รื้ อ ถอน 
โรงแรมพรไพลินรีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่างเก็บ
น้ าเขื่อนวชิราลงกรณ หมู่ 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี  ทางนายนิพนธ์ เผยว่าหากภายใน
สัปดาห์หน้าไม่มีค าสั่งจากศาลปกครองชั้นต้นคุ้มครอง
ชั่วคราว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งความด าเนินคดีในข้อหา
ฝ่าฝืนไม่ยอมรื้อถอน ตามมาตรา 35(2) พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติ  2562 ซึ่ งมี โทษจ าคุก 1 -3 ปี  
ปรับไม่ เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจ าและปรับตาม
ขั้นตอนต่อไป 

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

เดลินิวส์ หน้า 2 + 

6. คอลัมน์ สิ่งแวดล้อม : วอร์รูม 'ฝุ่นพีเอ็ม 2.5' 
ปฏิบัติการปราบฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เวียนกลับมาอีก

รอบ คราวนี้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  
ตั้งวอร์รูม เน้นพยากรณ์ฝุ่นล่วงหน้า 3 วัน แจ้งเตือน
ประชาชนผ่านระบบ sms และแอพพลิเคชั่น "Burn 
Check" 

คุณอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
ให้ รายละเ อียดจากการประชุ มคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า ที่ประชุมเห็นชอบ

สอช. 
สปฟ. 

มติชนสุดสัปดาห์ หน้า 42 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง พ.ศ.2563 และแผน
เฉพาะกิจแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 

คุณอรรถพล เจริญชันษา กล่าวว่า จะเปิดตัวการ
ใช้แอพพลิเคชั่น "Burn Check" เพ่ือลงทะเบียนชิงเผา 
และบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนที่เกษตรกรรม ด้วย
การให้เกษตรกรลงทะเบียนกระจายการเผาไม่ให้
กระจุกตัวจนเกิดมลพิษหมอกควันขึ้นกระทบสุขภาพ
ประชาชน เพราะไม่อยากให้เกษตรกรเผาพร้อมๆ กัน
ทั้งในเขตป่าและนอกเขตป่า เมื่อไม่สามารถปฏิเสธการ
เผาได้จ าเป็นต้องบริหารจัดการการเผาอย่างเป็น 
ระบบในเดือนพฤศจิกายนนี้  จะขอให้กรมป่าไม้  
กรมอุทยานฯ เข้าช่วยก าจัดเชื้อเพลิงในเขตป่าร่วมกับ
ชุมชนเสี่ยงทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ 

ส่วนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาด้าน
มลพิษจะมีส านักนายกรัฐมนตรีช่วยผลักดันสร้างการ
รับรู้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และประชาชนให้เข้าใจถึง
ผลกระทบจากฝุ่นละออง ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์จะ
ช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและ
แก้ปัญหาผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์
ต่างๆ โดยเฉพาะการแจ้งเตือน SMS ให้กับประชาชน
ทันทีท่ีระดับฝุ่นเกินมาตรฐาน 
7. ภาพข่าว : ไม่ทิ้งกัน 

กลุ่มจิตอาสาธารน้ าใจทั้งหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานเอกชน น าสิ่งของอุปโภคบริโภคให้พ่ีน้อง
ประชาชนชาวบ้านบุพราหมณ์ ม.5 ม.8 และชาวบ้าน
ชุมชนทับลาน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ที่ประสบเหตุน้ าป่า
จากบน อช.เขาใหญ่ และ อช.ทับลาน น้ าไหลระบาย
ไม่ทันเอ่อเข้าท่วมในชุมชน 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 6 

+ 

8. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก : ลอบเลี้ยงนกป่า 
วันที่ 12 พ.ย. พ.ต.อ.สิริณัฐ ศิริบุญภาค ผกก.6 

บก.ปทส. น าก าลังต ารวจ ปทส.ประสานเจ้าหน้าที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ.พัทลุง เข้าตรวจสอบ
ร้านศรีรุ่งเรืองการยาง ตลาดควนขนุน อ.ควนขนุน  
จ.พัทลุง พบนกปรอดแม่พะ ขังไว้ในกรง 7 ตัว ตรวจ

สอป. 
สปฟ. 
สบอ.6 
(สงขลา) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 11 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ยึดพร้อมคุมตัวนายพงศ์ศักดิ์  นุ้ยด้วง อายุ 44 ปี 
ลูกจ้างของร้าน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ควนขนุน 
ด าเนินคดีข้อหาครอบครองสัตว์ป่าสงวนคุ้มครอง 
ล าดับที่  563 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
2562 ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เป็นเจ้าของนก
ทั้งหมดซื้อจากเพ่ือนมาเลี้ยงไว้ 2-3 ปีแล้ว ราคาสูงถึง
ตัวละ 25,000 บาท เจ้าหน้าที่น านกทั้งหมดส่งศูนย์
เพาะเลี้ยงสัตว์พัทลุง เพ่ืออนุบาลก่อนปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติ 
9. 'แจ้ซ้อน'14องศา แห่เที่ยวรับหนาว 'เอตาว' 
ยังพ่นพิษ โคราชฝนตกทั้งคืน 

ผู้สื่ อข่ าวรายงานว่ า  สภาพอากาศบนกิ่ วฝิ่ น  
บริ เ วณหน่ วย พิทักษ์ อุทยานแห่ งชาติ  ที่  จซ .7  
(ดอยล้าน) อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ.เมืองปาน  
จ.ล าปาง เป็นยอดดอยจุดชมวิว อุณหภูมิเช้านี้หนาว 
อยู่ที่ 14 องศาเซลเซียส มีหมอกหนาวหนาปกคลุม
ยอดดอย ท าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ขึ้นมาได้สัมผัสกับเมฆหมอกที่รายล้อม รวมถึงชมวิว
ทิวทัศน์สวยงามของเขาสูงและหุบเขา ที่สามารถ
มองเห็นยอดดอยของ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ 
เชียงราย ล าพูน และล าปาง ในการขึ้นมาเที่ยวชมทาง
เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติที่  จซ.7  
(ดอยล้าน) ได้เตรียมพร้อมจุดคัดกรอง ตรวจวัด
อุณหภูมิภายในร่างกาย ป้องกันโรคโควิด-19 และจุด
ลงทะเบียนไว้ พร้อมให้สแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ 
ก่อนที่จะข้ึนไปบนกิ่วฝิ่น 

ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า (กองก าลังสุรสีห์) 
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม สมาชิกชมรมเรือ
น าเที่ยวบ้านวังกะและประชาชนกว่า 30 คน ร่วมกัน
ซ่อมแซมแพลูกบวบ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว บริเวณ
สะพานไม้อุตตมานุสรณ์ หมู่ 2 บ้านวังกะ ต.หนองลู 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี หลังจากแพลูกบวบใช้
ส าหรับการลงเรือท่องเที่ยวในท่าเทียบเรือมีสภาพ
ช ารุดทรุดโทรม เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือน
ในช่วงฤดูหนาวนี้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
10.'ออกไปช่วยเมืองไทย ออกไปเที่ยวเมืองไทย ' 
เปิด '5 แหล่ง' รับลมที่หนาวนี้ต้องลุย 

ต้นหนาวแบบนี้ เชื่อว่าสายเดินป่าหลายคนคง
คิดถึงภูกระดึงเป็นที่แรก แม้จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว
ใหม่ส าหรับหลายๆ คนแต่ก็สามารถไปแล้วไปอีกได้
เป็นสิบๆครั้ง มีชุดชมวิวและธรรมชาติหลายจุด ที่พัก
สะดวกสบาย โดยอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดให้ขึ้น
ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤษภาคม 

ส าหรับนักท่องเที่ยวสายสัตว์โลกผู้น่ารัก ชื่นชมกับ
เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่แสนพิศวงแห่งท้องทุ่งเมืองไทย 
ในช่วงต้นฤดูหนาวนี้ ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
จะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ เนื่องจากเพ่ิงผ่าน
พ้นช่วงฤดูฝนมาใหม่ๆ สัตว์ป่า โดยเฉพาะ ช้าง กระทิง 
วัวแดง และอ่ืนๆ มักจะออกมาหากินตามแหล่งน้ าและ
ทุ่งหญ้าค่อนข้างมาก สามารถพบเห็นได้ตั้งแต่ช่วงบ่าย
จนถึงค่ า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ตามเวลาที่
อุทยานแห่งชาติกุยบุรีก าหนด และต้องมีเจ้าหน้าที่
ดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่เป็นการกระทบสภาพความ
เป็นอยู่ของสัตว์ป่า 

แม้ถ้ ามรกตจะเป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จักมานานแล้ว
ส าหรับนักท่องเที่ยว แต่ก็ยังมีเสน่ห์ต้องรอเวลาที่
เหมาะสมให้น้ าลด ลอยคอ เกาะเชือก ด าน้ า มุดผ่าน
ถ้ ามืดๆ เพ่ือจะไปพบกับ ห้องโถงเล็กๆ ที่มีน้ าทะเลสี
เขียวมรกต หาดทรายเล็กสีขาว มีป่าและหน้าผา
หินปูนสูงชันโอบล้อมเหมือนเป็นห้องลับส่วนตัวที่ไม่
อยากให้ใครเห็น โดยถ้ ามรกตนี้ตั้งในเกาะมุกต์ จ.ตรัง 
ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติ 
หาดเจ้าไหม โดยเริ่มเปิดให้ท่องเที่ยวหลังฤดูมรสุม
ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา 

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
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ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. Tourists enjoy winter breeze at natural 
tourism attractions in Chiang Mai and 
North 

National parks are among places affected 
by an absence of tourists due to the COVID-
19 pandemic. The Department of National 
Parks, Wildlife, and Plant Conservation has 
reported some 900 million baht in loss in 
revenue at national parks nationwide from 
October 2019 to September 2020. 

The Department of National Parks, 
Wildlife, and Plant Conservation’s (DNP) 
Deputy Director General Chongklai 
Voraphongston, disclosed that the total 
number of national park visitors this year has 
fallen to only 13.9 million, from the previous 
20.8 million figure in 2019, due to the 
closure of national parks from 1st April to 1st 
July this year due to the COVID-19 threat. 

The drop in visitor numbers has led to a 
drop in revenue to only 1.365 billion baht, 
far less than fiscal year 2019’s revenue of 
2.258 billion baht. 

The DNP deputy chief said however, the 
lower number of visitors to national parks is 
beneficial to the wildlife and the 
environment, and allows the national parks 
time to improve the facilities, tourism routes, 
and visitor services such as advance online 
reservations for visits to comply with the 
capacity control policy. 

The DNP has reported only 50 million 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
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ail.com/chiangmaimail
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
baht in revenue from national park 
admissions. The department expects the 
number of visitors will improve from 
November to January next year, especially in 
the northern region like Chiang Mai where 
people usually flock to enjoy the winter 
breeze at Natural tourism attractions. (NNT) 
2. วอด 17 หลัง เพลิงไหม้บังกะโลบนเกาะพีพี เร่ง
หาสาเหตุแท้จริง 

วันที่  13 พ.ย. 63 ร.ต.อ.ปรมินทร์  มยะกุล 
รองสว.(สอบสวน) สภ.เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง  
จ.กระบี่ เผยรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณโรงแรม  
พีพีฮิลล์ แบมบูบังกะโล เกาะพีพี ม.7 ต.อ่าวนาง  
อ.เมืองกระบี่ เหตุเกิดเมื่อ เวลา 13.30 น. ของวันที่ 
12 พ.ย. ที่ผ่านมา จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
แ ล ะ รุ ด ไ ป ต ร ว จ ส อ บ ที่ เ กิ ด เ ห ตุ พ ร้ อ ม ด้ ว ย  
พ.ต.อ.กฤตภาส เดชอินทรศร ผกก.สภ.เกาะพีพี 
พ.ต.ท.ธงชัย มติธรรม รองผกก.(สอบสวน) เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง ตร.ท่องเที่ยว และจนท.อช.หาดนพรัตน์
ธารา-หมู่เกาะพีพี 

ที่ เ กิ ด เหตุอยู่ บน เนิน เขา  มีห้อง พัก จ านวน  
20 หลังปลูกติดกัน เป็นห้องพักลักษณะยกสูง ผนังกั้น
ด้วยไม้ไผ่สาน หลังคามุงจาก บนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 
เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ลุกลามไปยังห้องที่อยู่
ติดกันอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่และชาวบ้านใกล้เคียง 
พยายามน าน้ าใส่ถังไปช่วยกันดับเพลิงโดยขนน้ าใส่ถัง
ขึ้นไปสาดน้ าดับไฟ แต่เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
เนื่องจากบนพ้ืนที่เกาะไม่มีรถดับเพลิง เพลิงได้ลุกไหม้
อยู่นานกว่า 40 นาที เพลิงจึงสงบลง เบื้องต้นมีห้อง
พังเสียหายไปจ านวน 17 หลัง มูลค่าหลังละ 2 แสน
บาท รวมความเสียหาย 3.4 ล้านบาท 

เบื้องต้นทราบว่า บังกะโลดังกล่าวปิดบริการตั้งแต่
ช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 ก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้าน
เห็นกลุ่มควันขึ้นมาและเกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว 
เคราะห์ดีไม่มีคนอยู่จึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เบื้องต้น 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จนท.ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด คาดว่าเกิดจากไฟฟ้า
ลัดวงจร อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้ประสานจนท.
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบี่ มาตรวจสอบสถานที่เกิด
เหตุอีกครั้งเพ่ือหาสาเหตุเพลิงไหม้ที่แน่ชัดต่อไป 
3. เก็บปลอกกระสุนกว่า 50 ปลอก คนร้ายซุ่มยิง
จนท.ป่าไม้ 

วันที่ 12 พ.ย.2563 พ.ต.อ.วรงค์ เกิดสวัสดิ์  
รรท.ผกก.สภ.ระแงะ เปิดเผยว่า ลงพ้ืนที่ตรวจสอบที่
เกิดเหตุ เพ่ือรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุคนร้ายซุ่ม
ยิง จนท.อช.เทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ได้รับบาดเจ็บ
จ านวน 2 นาย ขณะลาดตระเวนพ้ืนที่ตามภาระกิจ
ตรวจสอบพ้ืนที่ป่าบริเวณเทือกเขาตะเว ม.4 บ้านแฮ-
บ้านย่อยบ้านบองอ ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
เกิดเหตุเวลาประมาณ 11.00 น.วันที่ 11 พ .ย.
2563 ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนอาวุธ
สงคราม 3 ขนาด ประกอบด้วย เอสเค , อาก้าและ 
เอ็ม 16 รวมแล้วประมาณกว่า 50 กว่าปลอก 
ร ว ม ถึ ง ก ร ะ สุ น ต ก อ ยู่ ใ น ที่ เ กิ ด เ ห ตุ บ า ง ส่ ว น       
เจ้าหน้าที่ชุดนี้มีจ านวน 6 นาย ไปตรวจต้นไม้ว่ามี
ความอุดมสมบูรณ์ตามวงรอบ ไม่ได้พาอาวุธปืน  
พาเฉพาะอุปกรณ์วัดขนาดต้นไม้ไปปรากฎว่า 2 คนที่
ได้รับบาดเจ็บเดินน าหน้า พอถึงจุดที่เกิดเหตุถูกคนร้าย
ซุ่มยิง ก็ได้โทรศัพท์ประสานทหารพรานร้องขอความ
ช่วยเหลือมาช่วย เดิมก็มีสายข่าวแจ้งเตือนในช่วงเช้า
วันเกิดเหตุว่ามีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายใน
พ้ืนที่" 

ส าหรับกลุ่มผู้ก่อการร้ายกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่ม
เดียวกันกับที่ถล่มฐานปฎิบัติการร่มไทร เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่ติดกัน เป็น พ้ืนที่ รอยต่อของ 3 อ าเภอ คือ  
อ.จะแนะ อ.ระแงะ และอ.สุคีริน อย่างไรก็ตามเพ่ือ
ความชัดเจนรอผลการตรวจกระสุนอีกประมาณ 2-3 
วันส าหรับก าลังฝ่ายกลุ่มก่อการร้ายที่ก่อเหตุครั้งนี้มีไม่
ต่ ากว่า 10 คนเนื่องจากทราบว่ามีการรอการรวมพล
เพ่ือเตรียมก่อเหตุ 

 

สอช. 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
4. เปิดยุทธการ สมาร์ท พาโทรล 64 

วันที่  12 พ.ย.63 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย  
รอง ออส. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดยุทธการ SMART 
Patrol ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 2564 และพิธี
บวงสรวงฤกษ์ประดิษฐานองค์พระหลวงปู่ทวด  
( วัดช้างไห้ ) ณ ฐานพิทักษ์ป่าผามะนาว ขสป.ห้วยทับ
ทัน-ห้วยส าราญ จ.สุรินทร์ 

โดยมีนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9  
เป็ นผู้ กล่ า ว รายงาน  และมี เ จ้ าหน้ าที่  สบอ .9 
(อุบลราชธานี) พร้อมหน่วยงานราชการในท้องที่และ
ประชาชนรวมจ านวนกว่า 300 คน 

ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 ( อุบลราชธานี )  
มีแนวเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และประเทศกัมพูชา ประกอบกับการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 ที่ท าให้ชนชั้น
แรงงานตกงานจ านวนมาก ต้องกลับถิ่นฐานบ้านเกิด 
และหันกลับมาใช้ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเหมือน
เมื่อ 30 ปี ก่อน ท าให้ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ส านัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 มีรายงานจากชุด smart 
patrol สามารถจับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับป่าไม้  
อย่างต่อเนื่อง 

เจ้าหน้าที่พบการลักลอบแผ้วถาง เผาไม้ ตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา ป่าหนองใหญ่ ขสป.อช.เขาพระ
วิหาร จับกุมชาวกัมพูชาลักลอบท าไม้ประดู่ ขยายผล
จับต่อเนื่อง 3 คดี ในวันเดียว ในพ้ืนที่ ขสป.ห้วยทับ
ทัน - ห้วยส าราญ จับกุมชาวไทยลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ 
แต่สามารถจับกุมได้ก่อนกระท าความผิด ในพ้ืนที่ขสป.
บุณฑริกยอดมน จับกุมชาวไทยลักลอบล่าหมูป่า ตาย 
3 ตัว ในพ้ืนที่ ขสป.ห้วยศาลา ปะทะกับชาวกัมพูชา
ลักลอบขึ้นมาท าไม้ประดู่ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 
ขสป.ห้วยศาลา พบสัตว์ป่า ติดบ่วง เจ้าหน้าที่ช่วยไว้ได้ 
ในพ้ืนที่ ขสป.พนมดงรัก เป็นต้น 

จากผลการรายงานข้างต้น พบว่า ชาวกัมพูชา 
ลักลอบเข้ามาท าไม้ และล่าสัตว์ พบการปะทะกับกอง
ก าลังติดอาวุธ พบการรุกล้ าเข้าแผ้วถางป่า 

สอป. 
สบอ.9 
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+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จากเหตุการณ์ต่อเนื่อง อาจจะต้องมีการน าเรียน 

หารือ ผู้บริหารชั้นผู้ใหญ่ ในการเจรจากับกองก าลัง
ทหารฝ่ายกัมพูชา ที่ชัดเจน ถึงแนวเขตที่ยังไม่ได้มีการ
ปักปัน ว่าฝ่ายทหารกัมพูชา ควรก าชับ ควบคุมดูแล 
ไม่ให้ประชาชนของตนเข้ามาบุกรุก ลักลอบท าไม้ และ
ล่าสัตว์ป่า ตามแนวชายแดนโดยเด็ดขาด 

เพราะป่าอนุรักษ์ตามแนวชายแดน เป็นพ้ืนที่ป่า
ต้นน้ าที่ส าคัญ ดังเช่น จังหวัดสุรินทร์เอง มีพ้ืนที่ต้นน้ า
เพียง 20,000 กว่าไร่ ของพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งผามะนาว 
บริเวนพิธีเปิดยุทธการฯ ก็เป็นพ้ืนที่ต้นน้ ารวมอยู่ใน
สองหมื่นกว่าไรด้วยเช่นกัน ดังนั้น เพ่ือรักษาระบบ
นิเวศให้คงความอุดมสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จึงต้องมีการ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ Smart patrol ที่เข้มข้นขึ้น 
และน าข้อมูลมาวางแผน วิเคราะห์ เพ่ือการจัดการ
พ้ืนที่ต่อไป 
5. ‘พังอุทัย’ สวนสัตว์อุเอโนะ ตกลูกแล้ว ย้ าสาย
สัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63 นายสุรพงศ์ ฉวีภักดิ์ ผอ.
ส่วนการอนุญาตการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ  
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า 
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. ได้รับการแจ้งจากนายโทรุ เทระอิ 
เลขานุการเอกและรองผู้แทนถาวรประเทศญี่ปุ่น
ประจ า ESCAP สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ า
ประเทศไทยถึงข่าวดีในการตกลูกของช้างไทยเป็นครั้ง
แรกในสวนสัตว์อุเอะโน (Ueno) ประเทศญี่ปุ่นว่า  
เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ต.ค.63 เวลา 05.44 น. พังอุทัยได้
ตกลู กช้ า ง เพศผู้  มี คว ามสู ง  1  เมต ร  น้ า หนั ก  
120.5 กม. ทั้งแม่ช้างและลูกช้างมีสภาพสมบูรณ์ดี 

ส าหรับลูกช้างดังกล่าวเกิดมาจาก “พลายอาทิตย์” 
และ “พังอุทัย” เป็นช้างที่ประเทศไทยได้มอบให้แก่
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2545 ในโอกาส
เฉลิมฉลองพระประสูติกาลของเจ้ าหญิงไอโกะ  
พระราชธิดาในสมเด็จพระจักรพรรดินารุ ฮิ โตะ 
(ในขณะนั้นทรงด ารงพระอิสริยศมกุฎราชกุมารนารุฮิ

สอป. 
กคส. 

 

https://www.matichon.
co.th/local/quality-
life/news_2439193 
 

+ 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2439193
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2439193
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2439193


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
โตะ) ซึ่งช้างทั้งสองถือเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและ
เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ แทนค าขอบคุณแก่องค์กร 
Organization for Industrial, Spiritual and 
Cultural Advancement (OISCA) ซึ่งเป็นองค์กร
เอกชนของญี่ปุ่น ที่ได้ด าเนินโครงการปลูกป่าครบรอบ 
20 ปี ในจังหวัดสุรินทร์ด้วย 

นายสุรพงศ์ กล่าวว่า พลายอาทิตย์และพังอุทัยได้
ผสมพันธุ์กันในเดือนมกราคมปีที่แล้ว แต่พลายอาทิตย์
ได้ล้ม จากอาการป่วยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 
ซึ่งการจากไปของพลายอาทิตย์ครั้งนั้นสร้างความใจ
หายและความโศกเศร้ าแก่ผู้ ที่ ได้ รั บทราบข่ า ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวญี่ปุ่นจ านวนมากที่รัก
และเอ็นดูพลายอาทิตย์ ตั้งแต่มาถึงญี่ปุ่นจนจากไป 
รวมเวลาที่ ได้อยู่กับชาวญี่ปุ่นทั้ งสิ้นเกือบ 18 ปี 
การตกลูกของช้างไทยครั้งนี้ นอกจากเป็นลูกช้างตัว
แรกที่เกิดในส่วนสัตว์อุเอโนะ นับตั้งแต่เปิดให้บริการ
ใ น ปี  พ . ศ . 2 4 2 5  ยั ง เ ป รี ย บ เ ส มื อ น ตั ว แ ท น
ความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นที่แน่นแฟ้นมาอย่าง
ยาวนาน ช่วยสร้างความยินดีและความสุขให้กับ
ประชาชนชาวญี่ปุ่นหลังเศร้าโศกต่อการจากไปของ
พลายอาทิตย์ ส าหรับประเทศไทยการที่ช้างไทยตกลูก
ในต่างแดนเป็นเรื่องท่ีน่ายินดี นับเป็นข่าวดีของทั้งสอง
ประเทศ ลูกช้างตัวนี้ถือเป็นตัวแทนแห่งมิตรภาพและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่มีมาอย่าง
ยาวนาน  
6.พบวัตถุโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ฯ ที่อุทยาน
แห่งชาติตาพระยากว่า 100 ชิ้น ขณะถูกลักลอบขุด 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 12 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า ที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา ม.5 ต.ทัพราช 
อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ภายหลังเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติ  น าโดย นายรักชาติ ประเสริฐศรี  หน. 
ชุดลาดตระเวนฯ ได้ร่วมกันตรวจยึดวัตถุโบราณได้ที่
บริเวณรอยต่อเขตอุทยานฯกับพ้ืนที่ปลูกป่าด้านหลัง
ชุมชนตลาดของฝากบ้านโคกอีโด่ย ทางขึ้นเขาช่อง
ตะโกที่อยู่ระหว่างผนวกเป็นพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

https://www.77kaode
d.com/news/thanapat/
2032303 

+ 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ขณะมีกลุ่มบุคคลจ านวนหนึ่งก าลังท าการลักลอบขุด
วัตถุโบราณได้ เป็นจ านวนมาก จึงรายงานให้กับ  
นายคมสัน มณีกาญจน์ หน.อช.ตาพระยา รับทราบ
และเคลื่อนย้ายวัถตุโบราณจ านวนกว่า 100 ชิ้น 
ประกอบด้วย อุปกรณ์ เครื่องใช้  เครื่ องประดับ 
เครื่องมือที่ท าด้วยโลหะ และเครื่องปั้นดินเผา มาเก็บ
รักษาไว้ที่ส านักงานอุทยานฯและประสานงาน
เจ้ าหน้าที่ กรมศิลปากร จากส านักศิลปากรที่ 5 
ปราจีนบุรี เข้ามาตรวจสอบวัตถุโบราณดังกล่าว 

นายรักชาติ ประเสริฐศรี หน.ชุดลาดตระเวนฯ  
ที่เข้าท าการตรวจยึด แจ้งว่า ขณะเข้าตรวจสอบและ
ลาดตระเวนพ้ืนที่ปกติ ได้พบกลุ่มชาวบ้านก าลังขุดหา
วัตถุโบราณบริเวณแนวป่า จึงเข้าไปตรวจสอบ ท าให้
กลุ่มบุคคลวิ่งหลบหนี พบมีหลุมที่มีการขุดแล้วจ านวน
มาก ห่างกันหลุมละ 5-10 เมตรและพบวัตถุโบราณที่
ยั ง ไม่ ได้ เ คลื่ อนย้ ายออกไป ส่ วนหนึ่ งมี การน า
เคลื่อนย้ายออกไปแล้ว จึงน ากลับมาเก็บรักษาไว้เพ่ือ
ตรวจสอบ 

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าหน้าที่จาก 
กรมศิลปากร จ านวน 4 คน จากส านักศิลปากรที่ 5 
ปราจีนบุรี ได้ลงพ้ืนที่เข้าตรวจสอบและตรวจนับวัตถุ
โบราณทั้งหมด พร้อมทั้งจัดท าทะเบียน ถ่ายภาพวัตถุ
โบราณทุกชิ้ น ไว้ เป็นหลักฐาน เ พ่ือน า เสนอ ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า วัตถุโบราณดังกล่าว 
เป็ น วั ต ถุ โ บ ร าณที่ เ ป็ น ข้ า ว ของ เค รื่ อ ง ใ ช้ แ ล ะ
เครื่องปั้นดินเผา ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 
1,000-1,500 ปี เชื่อว่า บริเวณจุดที่ค้นพบน่าจะ
เป็นชุมชนที่อยู่ของชาวบ้านยุคก่อนประวัติศาสตร์
เช่นกัน ทั้ งนี้  จะ ได้ส่ ง ให้ ผู้ เ ชี่ ยวชาญได้ท าการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง 
7. สพฐ.ผนึกเครือข่าย ชู “ค่ายเยาวชน…รักษ ์
พงไพร” บนฐานนิวนอร์มอล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
ร่ วมกับภาคี เครื อข่ าย  13 องค์กร จัดกิจกรรม  

สอป. https://www.thaigov.g
o.th/news/contents/d
etails/36719 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
“ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี” ในรูปแบบ New Normal 

ซึ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ สัตว์ป่า ระบบนิเวศ ตลอดจนเรื่อง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสหกรณ์ และ
การปรับปรุงดิน ภายใต้หัวข้อ “3 รักษ์” คือ รักษ์ชาติ 
รักษ์ศาสตร์ รักษ์กษัตริย์ โดยได้น าตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
โรงเรียนวัดหนัง และโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตร
วิทยาคาร) เข้าร่วมกิจกรรม ณ มูลนิธิสวนสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

กิจกรรมครั้ งนี้ เป็นครั้ งแรกของค่ ายที่ มีการ
ถ่ายทอดสด (Live) กิจกรรมตลอดทั้งงาน การจัดงาน
ดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ให้เยาวชนซึ่งเป็น
ตัวแทนนักเรียนได้เข้ามาศึกษาจากฐานกิจกรรมการ
เรียนรู้ และเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ 
เรียนรู้และรับชมไปพร้อมกันผ่านการ Live ช่องทาง 
“แฟนเพจเฟซบุ๊ก โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” 

โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่
ปรึกษาคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้ า งการ เติ บ โตบนคุณภาพชี วิ ตที่ เป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมค่ายเยาวชน พบปะนักเรียน 
พร้อมทั้งให้ข้อคิดด้วยว่า “การมาท ากิจกรรมในครั้งนี้
เป็นการเรียนรู้ เ รื่ องสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งสิ่ ง เหล่านี้ มี
ความส าคัญ และเกี่ยวข้องกับชาติเรามาก หลาย
โครงการในศูนย์เรียนรู้ที่นี่ล้วนเป็นโครงการที่เกิดมา
จากพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระ
ราชินีในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่ง
โครงการเหล่านี้ล้วนเป็นโครงการที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิต และความเป็นอยู่ของคนไทยส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประทาน
ไว้ให้กับคนไทย 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ดร.สมพร สามทองกล่ า ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน รักษาการ
ในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สพฐ. 
เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดียิ่ง
ที่เยาวชนได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่จริงกับ
วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ฝากน้อง ๆ เยาวชน
รักษ์พงไพรทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในใจของน้อง ๆ อยู่ในวิถีชิวิต
รวมถึงเป็นนักอนุรักษ์ตามเจตนารมณ์คือ สืบสาน 
รักษา ต่อยอด ในโอกาสต่อไป 

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2558 มีการอบรม
ให้ความรู้แก่เยาวชน โดยใช้ศูนย์สวนสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ 1 ศูนย์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าของ
กรมอุทยานแห่งชาติ 22 ศูนย์ทั่วประเทศ และศูนย์
การเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนว
พระราชด าริของกรมป่าไม้ 8 ศูนย์ รวม 31 ศูนย์ทั่ว
ประเทศ ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 
4 หมื่นคน 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. IHGชู 'ฮอลิเดย์อินน์' เรือธงขยาย 2 เท่าใน 5 ปี
ตามแผน 

IHG ลุยลงทุนต่อเนื่องชูแบรนด์ "ฮอลิเดย์ อินน์" 
เรือธงขยาย 2 เท่าใน 5 ปี พร้อมเดินหน้าตามแผน
เดิมโฟกัสพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลัก-รอง ชี้ล่าสุดกลับมาเปิด
ให้บริการเกือบ 100% ยันนักลงทุนยัง เชื่อมั่น  
เจ้ าของอสั งหาฯ  เริ่ มมองหาแบรนด์รับบริหาร  
ย้ าไทยยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ 

นอกจากนั้น ยังเตรียมขยายการเติบโตให้กับ 
แบรนด์อินเตอร์คอนติเนนตัลด้วยการเปิดตัวโรงแรม
อีก 2 แห่ง ได้แก่ อินเตอร์คอนติเนนตัล อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ และอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ 
ในอีก 1-2 ปี หลังลงนามสัญญา 2 ฉบับเพ่ือเตรียม
เปิด ฮอลิเดย์ อินน์ และฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส 
แอนด์ สวีท ที่หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต เมื่อสิ้นเดือน
ตุลาคมที่ผ่านมา 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ประชาชาติธุรกิจ หน้า 17 + 

2.ขับรถเที่ ยวแบบวิถี ใหม่ เปลี่ ยนเส้นทางแต่
จุดหมายเดิม 

หนึ่ งในเหตุผลของการท่องเที่ยวในยุค New 
Normal กับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตามนโยบายของ 
นายกฤษณะแก้วธ ารงค์ รองผู้ว่าการด้านตลาดใน
ประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  
ที่มีแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการขับรถ
เที่ยวที่ต่างไปจากเดิม และห้วงเวลาที่ลมหนาวก าลัง
พัดมาทักทายถือเป็นจังหวะเหมาะที่จะพากัน "ออกไป
ช่วยเมืองไทย ออกไปเที่ยวเมืองไทย" 

มาเลาะเลี ยบโขงทางฝั่ ง อีสานใต้  เ ริ่ มต้นที่
อุบลราชธานี ณ อ.โขงเจียม ดินแดนแม่น้ าสองสี  
แวะสักการะสังขารที่ไม่เปื่อยของหลวงปู่ค าคะนิง 
จุ ล มณี  ที่ วั ด ถ้ า คู ห า สว ร รค์  ก่ อนจะมุ่ ง หน้ า สู่  
อ ช . ผ า แ ต้ ม  จุ ด ช ม พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ขึ้ น ก่ อ น ใ ค ร  
ณ ผาชะนะได แล้วไปดูเสาเฉลียง มหัศจรรย์แห่ง

สอช. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 
สบอ.13 
(แพร่) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
หน้า 15 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ธรรมชาติ จากนั้นไปสัมผัสแม่น้้าโขงแบบใกล้ชิดที่สาม
พันโบก ระหว่างทางแอบฟินกับอุโมงค์ต้นไม้ของ
เส้นทางโขงเจียม-โพธิ์ไทร 

จากอีสานข้ามไปฝั่งภาคเหนือ กับเส้นทางลอยฟ้า
แห่งเมืองน่าน ด้วยความที่ภูมิประเทศเป็นเทือกเขา
สลับซับซ้อน จึงท้าให้น่านมีถนนลอยฟ้าแบบที่เชื้อชวน
ให้ไปขับรถแหวกทะเลหมอกยามเช้าหลายเส้นทาง 
ตั้ งแต่ เส้นทางจาก อ.สันติสุข ไปยัง อ.บ่อเกลือ  
หรือจาก อ.ปัว ไปยัง อ.บ่อเกลือ ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนน
ลอยฟ้าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ ง  โดยมี  อช.ดอยภูคา 
อยู่ระหว่างทาง บอกเลยว่าห้ามพลาดจุดชมวิว 1715 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้  
3. คอลัมน์ สบายๆสไตล์ไมตรี : 60 ปี งานช้าง
สุรินทร์ 

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุรินทร์ ได้แถลงข่าว เชิญชวนร่วมฉลองครบรอบ  
60 ปี งานช้างสุรินทร์ จัดงานระหว่างวันที่ 21-22 
พ.ย. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและร่วม
อนุรักษ์วิถีชีวิตคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป 

"สุรินทร์ไม่ได้มีแต่ช้าง แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
น่าสนใจ น่าไปเที่ยวหลายแห่งมาก" สถานที่ที่ ผอ.
ททท.สุรินทร์  แนะน้าศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้าง 
หมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณ ปราสาทศีขรภูมิ 
หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องเงิน ปราสาทหินบ้านพลวง 
วนอุทยานพนมสวาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
สุรินทร์ 

สอช. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 
 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
หน้า 7 

+ 

4. คอลัมน์ สุดขอบฟ้าท้าเที่ยวไทย : หนาวนี้ที่ 
อินทนนท์ 

ลมหนาวมาแล้ว ปีนี้มีโอกาสหนาวยาว หนาวหนัก 
เพราะเพียงเริ่มต้นฤดูกาลเท่านั้น ตามประสาไทย ๆ 
เมืองร้อนแล้วพอลมหนาวพัดลงมาเมื่อไร เราก็มักจะ
คิดถึงเทือกดอยสูงทางภาคเหนือ ภูงามทางภาคอีสาน 
แล้วเตรียมเสื้อกันหนาวไปเที่ยวภูเที่ยวดอยกัน 

หนึ่ ง ในดอยสู ง ในดวงใจของผู้ คน  คงไม่ พ้น  
ดอยอินทนนท์  ยอดดอยสู งที่ สุ ดของ เมือ ง ไทย 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
หน้า 7 

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 
องศา หน้า 7 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จังหวัดเชียงใหม่ ดอยอินทนนท ์ได้รับการประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติ และมีชุมชนบางส่วน มีสถานีเกษตร
หลวงอินทนนท์ตั้งอยู่บนนั้น ดอยเป็นเทือกดอยสูงที่สุด
ของประเทศไทย บนดอยจึงมีความหนาวเย็นเกือบ
ตลอดทั้งปี จึงมีผืนป่าและพืชพรรณไม้นานาชนิดที่
งดงามแปลกตา มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งน้้าตก
สวยงามอย่างน้้าตกแม่ยะน้้าตกแม่กลาง น้้าตกแม่ปาน 
น้้าตกวชิรธาร น้้าตกสิริภูมิ ให้คนรักน้้าตก รักสายธาร
ไ ด้ แ ว ะ เ วี ย น ไ ป เ ที่ ย ว ช ม บ น ย อ ด สู ง สุ ด ข อ ง 
ดอยอินทนนท์ เป็นที่ตั้งของสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ 
เจ้าครองนครเชียงใหม่ในอดีต ซึ่งมีเส้นทางเดินชมพืช
พรรณไม้รอบ ๆ บริเวณและหากมีเวลานักท่องเที่ยวจะ
เดิ นทางมา เที่ ย วชม  เส้ นทางศึ กษาธรรมชาติ 
อ่างกาหลวง ซึ่งจะมีสะพานไม้ ทางเดินชมพืชพรรณ
อันงดงามแปลกตา ป่าดึกด้าบรรพ์ มอสเฟิร์น ขาวตอก
ฤาษี ที่นี่หากเป็นช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์ อาจได้มี
โอกาสชมกุหลาบพันปีสีแดงสดผลิบานงดงามด้วย 
5. คอลัมน์ พักโซเชี่ยลเที่ยวกันเถอะ : เที่ยวกระบี่ 
อีกกี่ครั้ง ก็ยังคิดถึง 

ทริปท่องทะเลกระบี่รอบนี้เริ่มต้นที่ เกาะผักเบี้ย 
เกาะลาดิง เกาะปอดะ เกาะห้อง เกาะห้องลากูน  
และทะเลแหวก ด้วยสภาพอากาศที่เป็นใจ ฟ้าเปิดให้
เราเที่ยวชมได้ทั้งวัน 

สีสันทะเลกระบี่ยังคงเชื้อเชิญให้เราเพลิดเพลิน
เหมือนไม่เคยเจอกันมาก่อน และครั้งนี้มีกิจกรรมมา 
ท้าทายแข้งขา กับเส้นทางข้ึนจุดชมวิวบริเวณเกาะห้อง 
ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ซึ่งมีบันไดระแนง
เหล็กประมาณ 400 ขั้น ให้เราไต่ระดับขึ้นไปเพ่ือพบ
กับบรรยากาศมุมสูงแบบ 360 องศา 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

สยามธุรกิจ หน้า 17 + 

6. คอลัมน์ เวนคืนอัพเดต: สะพานขึงข้ามทะเล 1.6 
พันล้าน เชื่อม 'เกาะลันตา' หนุนท่องเที่ยวอันดามัน 

หลังเปิดรับฟังความเห็นประชาชนไปแล้ว ในที่สุด 
"ทช.-กรมทางหลวงชนบท" เคาะแนวสร้างถนนและ
สะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง กับ ต.เกาะลัน
ตาน้อย เพ่ือสนับสนุน "เกาะลันตา" ตั้งอยู่ในทะเลอัน

สอช. 
สอป. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

ประชาชาติธุรกิจ  
หน้า 6 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ดามัน พ้ืนที่ จ.กระบี่ ระหว่างทะเลกระบี่กับทะเลตรัง 
ให้การเดินทาง สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งคนในพ้ืนที่และ
นักท่องเที่ยว 

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
เปิดเผยว่า กรมริ เริ่มโครงการนี้ เพราะต้องการ
แก้ปัญหาความยากล้ าบากในการเดินทางของ
ประชาชนบนเกาะลันตา ที่ต้องอาศัยแพขนานยนต์ 
และต้องการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น สนับสนุน
การท่องเที่ยว จ.กระบี่ ปัจจุบันการเดินทาง ไปเกาะ
ลันตาจะต้องผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 
สู่บ้ านหัวหินมีท่ า เรือแพขนานยนต์ ไปยั งท่ าเรือ  
บ้านคลองหมาก จะเชื่อมระหว่าง เกาะกลางไปยัง
เกาะลันตาน้อย ก่อนจะไปใช้สะพานสิริลันตาเชื่อม
เกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ เพ่ือเข้าตัวเมืองไปสุด
ถนนที่ท้ายเกาะบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา 

ส้าหรับงบประมาณ ใช้ก่อสร้างคาดว่าจะอยู่ที่ 
1,500-1,600 ล้านบาท เนื่องจากแนวเส้นทางพาด
ผ่านพ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ป่า 
ชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงต้องขอใช้ พ้ืนที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ราบ ท้าให้มีความยุ่งยากในการก่อสร้างน้อย  
ค่าก่อสร้างและค่าบ้ารุงรักษาถูกที่สุด โดยแนวจะอยู่ใน
พ้ืนที่อนุรักษ์เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล 605 ไร่ 
ผ่านเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล 690 เมตร พ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าเกาะกลาง 272 ไร่ ป่าเลนคลองร่าปู 
แปลงที่หนึ่ง แปลงที่สอง 67 ไร่ ป่าหลังสอด ป่าควน
บากันเกาะ 438 ไร่ รวมทั้งหมด 77 ไร่ 
7. จี้ทส.จ้างงานคนจบใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
มอบนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) ว่า ขอให้ ทส.ร่วมกันปกป้องรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์และส้ านึ กในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขณะเดียวกันให้มีการเพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม โดยให้สร้ า งความร่ วมมือกับพลั ง

สอช. 
สอป. 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ประชาชน เอกชน รวมถึงท้องถิ่นเพ่ือร่วมขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกัน ที่ส้าคัญต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย
ระยะสั้นให้มีการจ้างงานส้าหรับผู้ตกงานหรือผู้จบ
การศึกษาใหม่ เพ่ือปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ 
ดับไฟป่า การปลูกป่ารวมถึงการสร้างแหล่งอาหารและ
แหล่งน้้าส้าหรับสัตว์ป่าและอ่ืนๆ ระยะกลาง โดยใช้
ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
กระทรวงฯ ทั้งอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือนันทนาการ พ้ืนที่ทะเลและชายหาด 
สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศ และระยะยาว ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทา ง เศรษฐกิ จและ อุตสาหกรรมจากป่ าปลู ก "  
พล.อ.ประวิตรกล่าว 
8. ไฟเผาบังกะโลเกาะพีพี 17 หลังไร้เจ็บ 

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอ้าเภอ
เมืองกระบี่ รับแจ้งจากนายสมบัติ ทองเกิด ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 7 บ้านเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 
ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บังกะโล "พีพีฮิลล์ แบมบู" ตั้งอยู่
บนเนินเขาบริเวณหินปู เกาะพีพี อ่าวโล๊ะดาลัม ในช่วง
เที่ยงวันที่  12 พ.ย.  ที่ผ่ านมา ภายหลังเกิดเหตุ  
ผู้น้าท้องถิ่น จึงประสานต้ารวจ สภ.เกาะพีพี เจ้าหน้าที่
ดับเพลิง และ จนท.อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
เข้าตรวจสอบและดับเพลิง แต่มีอุปสรรคเนื่องจาก
รถดับเพลิง ไม่สามารถเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุที่อยู่บนเนิน
เขาได้ 

นายสมบัติกล่าวว่า บังกะโลที่ เกิดเหตุสร้างขึ้น
ลักษณะเป็นไม้หลังคามุงจาก พ้ืนยกสูงแยกเป็นหลังๆ 
เรียงรายกันกว่า 20 หลัง ถูกเพลิงไหม้ทั้งสิ้น 17 หลัง 
ส่ ว น ที่ เ ห ลื อ มี ช า ว บ้ า น ช่ ว ย ดั บ ไ ว้ ไ ด้ ทั น  
รวมมูลค่าเสียหายกว่า 3 ล้านบาท ส้าหรับบังกะโลที่
เกิดเหตุอยู่ระหว่างปิดบริการ เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่มีนักท่องเที่ยวและ
เจ้าของก็เป็นคนต่างพ้ืนที่ ช่วงเกิดเหตุไม่ได้อยู่บนเกาะ 
ไม่มีคนงาน จึงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่เกิดขึ้น 
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

แนวหน้า หน้า 11 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
9. คอลัมน์ เทียบท่าหน้า 3 : สมภารกิจ 

ถึงวันนี้ "เดอะท็อป" วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
ผ่านด่านครหา สร้างภาพ สร้างกระแสตามท้องเรื่อง
ไม่ ใช่แค่ เดินขึ้นตึกที่ท้ าการกระทรวงนับสิบชั้น 
exercise ไปในตัวว่างๆก็แอบไปปั่นจักรยานทางไกล
ระยะ 100-200 กิโลเมตร แบบสบายๆ และไม่ได้
เห็นกันง่ายๆ คนระดับ รมต.น้าคณะขึ้นเขาบุกป่า 
เดินเท้าส้ารวจถ้้านาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา  
จ.บึงกาฬ ไปกลับ 4-5 ชั่วโมงแบบเหงื่อซึมๆหรือใน
มุมอนุรักษ์ทางทะเล "เดอะท็อป" ก็เพ่ิงอัปเกรดด้าน้้า
แบบ Scuba Diving ลงน้้าลึกส้ารวจใต้ทะเล แบบที่
นักวิชาการชื่อดังยังโพสต์ชมเชยในโซเชียลฯยอมใจ
รัฐมนตรีคนแรกของเมืองไทยที่ ด้ าน้้ า เก็บขยะ  
ช่วยปะการัง อินกับภารกิจถึงขั้นที่เจ้าตัวควักกระเป๋า
ซื้ออุปกรณ์ด้าน้้าทั้งของตัวเองและลูกเมีย หมดไป
หลายแสนบาททุ่มทุนสร้างสมบทบาท"ปู่ โสมเฝ้า
ทรัพยากรธรรมชาติ" 

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 
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10. จับลอบตัดไม้เทียนทะเลเกาะพะงัน 
เมื่อวันที่  13 พ.ย.  นายวิชวุทย์  จินโต ผวจ. 

สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้รับรายงานจากนายพูนศักดิ์ 
โสภณปทุมรักษ์  นายอ้าเภอเกาะพะงัน มอบให้ 
นายธวัชชัย บุญมีชัย ปลัดอ้าเภอเกาะพะงัน ฝ่ายความ 
มั่นคงน้าก้าลังสมาชิก อส. ต้ารวจ สภ.เกาะพะงัน 
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน  
จ.สุราษฎร์ธานี ส้านักงานทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งที่  4 และ จนท.อช.ธารเสด็จ -เกาะพะงัน  
เข้าตรวจสอบพ้ืนที่เป้าหมายการกระท้าผิดว่าด้วย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2 จุด ในพ้ืนที่หมู่  1 
ต.บ้านใต้ และ ต.เกาะพะงัน 

ตรวจสอบพบผู้ กระท้าผิด  2 ราย ทราบชื่ อ 
นายชัชชัย ฟองธูป อายุ 28 ปี ชาว อ.เกาะพะงัน  
และนายสุทัจน์  มะสัน อายุ  39 ปี  ชาว จ.สตูล  
พักอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน พบไม้
เทียนทะเล 84 ต้น พร้อมเครื่องเลื่อยยนต์ 1 เครื่อง 
จึงตรวจยึดเป็นของกลางทราบว่าทั้ง 2 คน ได้ลักลอบ

สอช. 
สปฟ. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ตัดไม้เทียนทะเล เป็นต้นไม้คุ้มครองตามค้าสั่งกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 977/2563 น้ามา
จากเขตป่าท้องที่เกาะแตนอก และชายหาดบ้านหลัง
ตึก หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน น้ามาเพาะปลูกช้าในกระถาง
ไว้จ้าหน่ายนักเล่นบอนไซท่ีมีราคาสูง จึงน้าตัวผู้กระท้า
ผิดพร้อมของกลางส่งมอบให้พนักงานสอบสวน  
สภ.เกาะพะงัน เพ่ือด้าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
11. ปทส.ลุยจับลอบค้าสัตว์ป่าที่กระบี่ 

เมื่อวันที่  13 พ.ย.63 ร.ต.อ.สันติ แก้วสาคร 
รองสว.กก.5 บก.ปทส. ร่วมกับนายอภิศักดิ์ บุตรหมัน 
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล จ.กระบี่ 
และ เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการที่ราบต่้าเขานอจู้ขี้เขา 
ประบางคราม เข้าจับกุมนายสุกรี ลาเต๊ะ อายุ 50 ปี 
ชาว จ.นราธิวาส พร้อมของกลาง นกกวัก นกเขาไฟ 
นกปรอดหน้านวล นกปรอดหัวโขน นกปากนกแก้ว
หางสั้น รวม 14 ตัว กรงนก และโทรศัพท์มือถือ ได้ที่
บ้านพักพ้ืนที่ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ หลังจาก
สืบทราบว่าผู้ต้องหา ลอบค้า สัตว์ป่าโดยมีการซื้อขาย
จากชาวบ้านที่ดักจับ สัตว์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์
ดังกล่าว และมีการติดต่อกันทางสื่อสังคมออนไลน์ 
เพ่ือซื้อขาย กันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย ต่อมา
เจ้าหน้าที่พบผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ นายสุกรี ซึ่งมีพฤติการณ์
กระท้าผิดดังกล่าว จึงวางแผนเข้าสืบสวนจับกุม 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ด้าเนินคดีกับนายสุกรี ในข้อหามีไว้
ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต
สัตว์ป่า และความผิดฐานค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้
รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
2563 คุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกระบี่  
รับไว้ด้าเนินคดีต่อไป 

สอป. 
สปฟ. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
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12. บี.กริมผนึก WWF กรมอุทยานฯ เปิด'ศูนย์การ
เรียนรู้ ส.เสือวิทยา' 

บี.กริม ผู้สนับสนุนหลักขององค์การกองทุนสัตว์ป่า
โลกสากล ส้านักงานประเทศไทย (WWF ประเทศไทย) 
และ อส .  ในโครงการ ฟ้ืนฟูประชากรเสือโคร่ ง  
ใน อช.แม่วงก์ และ อช.คลองลาน มากว่า 7 ปี ล่าสุด

สอป. 
สอช. 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

ไทยโพสต์ หน้า 8 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ได้สนับสนุนการเปิดศูนย์การเรียนรู้ "ส.เสือ วิทยา" 
(Tiger Learning Center) ณ โรงเรียนอนุบาล 
คลองลาน อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร ตั้งอยู่ใกล้เขต
อช.คลองลาน แหล่งที่อยู่อาศัยหลักของเสือโคร่ง  
และ เขต พ้ืนที่ ห ลั ก ในการอนุ รั กษ์ เ สื อ โ คร่ ง ใน 
ประเทศไทย ส้าหรับศูนย์การเรียนรู้ ส.เสือ วิทยา  
เป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ขนาดใหญ่ จัดแสดงเรื่องราว 
การอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะข้อมูลและความรู้
เกี่ยวกับเสือโคร่งและสัตว์ป่าส้าหรับเด็กนักเรียน  
และผู้สนใจทั่วไป บี.กริมเล็งเห็นความส้าคัญของการ
อนุรักษ์ รวมถึงการปกป้องพิทักษ์ผืนป่า โดยให้การ
สนับสนุน WWFประเทศไทย และ อส. ด้าเนินงานใน
หลากหลายด้านเ พ่ือฟ้ืนฟูประชากรเสือโคร่งใน
ประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งอนาคตมีแผนเปิดศูนย์เรียนรู้  ส.เสือ วิทยา  
ในพ้ืนที่ใกล้เขต อช.แม่วงก ์เพ่ิมเติม รวมถึงขยายไปยัง
พ้ืนที่ซึ่งอยู่ใกล้เขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง จากข้อมูล
ล่าสุดปัจจุบันประเทศไทยมีจ้านวนเสือโคร่งในป่า
ธรรมชาติประมาณ 130-160 ตัว พบได้หนาแน่น
มากที่สุดบริเวณผืนป่าตะวันตก ครอบคลุม ขสป. 
ห้วยขาแข้ง อช.แม่วงก์ และ อช.คลองลาน โดยมี
แนวโน้มที่ดี ซึ่งบ่งบอกว่าแนวทางการอนุรักษ์ที่ผ่านมา
เดินมาถูกทาง อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายยังคงต้องเข้มข้น
ในการด้าเนินงาน เนื่องจากการลักลอบล่าสัตว์ป่า
ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

ด้านธวัชชัย  เพชระบูรณิน ผอ.ส่ วนอุทยาน
แห่งชาติ สบอ.12 กล่าวว่า กิจกรรมที่กรมอุทยานฯ 
เน้นคือการปลูกจิตส้านึกให้กับชาวบ้านในชุมชนที่
อาศัยอยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเห็นความส้าคัญของ
การอนุรักษ์สัตว์ป่า อย่างไรก็ตาม ด้วยความจ้ากัดด้าน
เวลาที่ต้องท้างานหาเช้ากินค่้า ท้าให้การเข้าไปจัด
กิจกรรมต่างๆ ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทางกรมจึงปรับแผน
หันมาให้ความส้าคัญกับการปลูกจิตส้านึกเด็กและ
เยาวชนผ่านการเข้าไปท้ากิจกรรมต่างๆ โดยตรงกับ



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
โรงเรียน ซึ่ งพบว่าได้ ผลอย่างมาก เมื่อเด็กเห็น
ความส้าคัญในเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นกระบอกเสียง
สื่อสารไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครอง ท้าให้ชุมชนในพ้ืนที่หัน
มาให้ความส้าคัญกับการปกป้องชีวิตสัตว์ป่ามากขึ้น 
ซึ่งเป็นหัวใจส้าคัญที่จะท้าให้งานอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
จ้านวนสัตว์ป่าประสบความส้าเร็จ 
13. รายงานพิเศษ: จับตา'องค์กรต่างชาติ'ยกขบวน
เข้าพื้นที่ จชต. ล้วนมี'นัย'ส าคัญที่ กอ.รมน.ไม่ควร
มองข้าม 

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ยังไม่ได้สงบอย่างแท้จริง เพราะล่าสุด ยังมีการยิงถล่ม
เจ้าหน้าที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด อ.สุไหง
ปาดี จ.นราธิวาส มีผู้บาดเจ็บ 2 คนด้วยกัน ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่า แนวร่วมกลุ่มติดอาวุธยังเคลื่อนไหวอยู่  
และยังพร้อมที่จะปฏิบัติการ ถ้ามีเงื่อนไขที่เพียงพอ 
ซึ่งการยิงถล่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อาจจะมีเงื่อนไขของ
มวลชนในพ้ืนที่ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติการ 
จนท้าให้ เกิดผลกระทบกับมวลชนของบีอาร์ เ อ็น 
ที่หาประโยชน์จากการท้าไม้เถื่อน การหาของป่า  
หรือเพราะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ไปพบเห็นแหล่งพักพิง
ของกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ 

ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์ของหน่วยงาน
ความมั่นคงที่สรุปว่า สถานการณ์ของ 3 จังหวัด 4 
อ้าเภอดีขึ้นและเตรียมถอนทหารออกจากพ้ืนที่  
โดยเชื่อว่าการส่งทหารเข้าไปในหมู่บ้านต้าบล ได้ท้าให้ 
แนวร่วม และกองก้าลังติดอาวุธหมดสภาพ เคลื่อนไหว
ไม่ได้ ปลุกระดมไม่ได้ หรือเจ้าหน้าที่สามารถควบคุม
พ้ืนที่ จ้ากัดเสรีภาพของกองก้าลังติดอาวุธได้แล้ว 
อาจจะเป็นการประเมิน หรือวิเคราะห์สถานการณ์ที่
ด่วนเกินไปก็ได้ 

สอช. 
สบอ.6 

สาขาปัตตานี 

ไทยโพสต์ หน้า 1 - 

14. 'ออกไปช่วยเมืองไทย ออกไปเที่ยวเมืองไทย '
เปิด '5 แหล่ง' รับลมที่หนาวนี้ต้องลุย 

ต้นหนาวแบบนี้เชื่อว่าสายเดินป่าหลายคนคงคิดถึง
ภูกระดึงเป็นที่แรก ภูกระดึงเหมือนเป็นจุดตั้งต้นของ
การเดินป่า เป็นจุดเริ่มต้นของความทรงจ้า และอาจ

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน หน้า 14 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เป็นจุดที่อยากส่งต่อประสบการณ์ดีๆ ให้ผู้ อ่ืนได้มา
สัมผัสด้วยตัวเอง มีชุดชมวิวและธรรมชาติหลายจุด  
โดยอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดให้ขึ้นระหว่างเดือน
ตุลาคม-พฤษภาคม 

ส้าหรับนักท่องเที่ยวสายสัตว์โลกผู้น่ารัก ชื่นชมกับ
เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่แสนพิศวงแห่งท้องทุ่งเมืองไทย 
ในช่วงต้นฤดูหนาวนี้ ป่าในเขต อช.กุยบุรี จะค่อนข้าง
อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ เนื่องจากเพ่ิงผ่านพ้นช่วงฤดูฝน
มาใหม่ๆ สัตว์ป่า โดยเฉพาะ ช้าง กระทิง วัวแดง  
และอ่ืนๆ มักจะออกมาหากินตามแหล่งน้้าและทุ่งหญ้า
ค่อนข้างมาก สามารถพบเห็นได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่้า 
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ตามเวลาที่ อช.กุยบุรี
ก้าหนด และต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่
เป็นการกระทบสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า 

แม้ถ้้ามรกต จะเป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จักมานานแล้ว
ส้าหรับนักท่องเที่ยว แต่ก็ยังมีเสน่ห์เรียกร้องให้ออกไป
ค้นหาเสมอ กับความลึกลับ ท้าทาย ที่ต้องรอเวลาที่
เหมาะสมให้น้้าลด ลอยคอ เกาะเชือก ด้าน้้า มุดผ่าน
ถ้้ามืดๆ เพ่ือจะไปพบกับ ห้องโถงเล็กๆ ที่มีน้้าทะเลสี
เขียวมรกต หาดทรายเล็กสีขาว มีป่าและหน้าผา
หินปูนสูงชันโอบล้อมเหมือนเป็นห้องลับส่วนตัวที่ไม่
อยากให้ใครเห็น โดยถ้้ามรกตนี้ตั้งในเกาะมุกต์ จ.ตรัง 
ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ อช.หาดเจ้าไหม 
โดยเริ่มเปิดให้ท่องเที่ยวหลังฤดูมรสุมตั้งแต่เดือน
ตุลาคมที่ ผ่ านมา  นอกจากนั้ นยั งมี  สะพานหิน  
เกาะลิบง ที่เกิดจากหินภูเขาขนาดใหญ่ยื่นลงไปใน 
ทะเล และถูกน้้ากัดเซาะจนเว้าแหว่ง เห็นเป็นรูปร่างที่
สวยงาม เป็นเหมือนสะพานที่ท้าจากหิน โดยด้านบน
นักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามไปมาได้ และด้านล่าง  
มีโพรงขนาดใหญ่มองลงมาเห็นน้้าทะเล ที่ก้าลังซัดขึ้น
ฝั่งอย่างสวยงาม เหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน 

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 

 

 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. แกะรอยช้างป่าตกมัน คลั่งท าร้ายชาวบ้านบ่อ
ทอง จ.ชลบุรี กรมอุทยานฯ เตรียมแผนล้อมจับ 

เมื่อวานนี้ (12 พ.ย.) ช้างป่าตกมันตัวหนึ่งในพ้ืนที่
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ออกมาท้าร้ายชาวสวนยางที่ออก
กรีดยางตอนเช้าตรู่จนเสียชีวิต โดยในรอบไม่ถึงเดือน 
ชาวบ้านเสียชีวิตถึง 3 คนแล้ว ท้าให้ล่าสุดทาง  
อ.บ่อทอง ต้องประกาศเตือนระวังภัยเพ่ิมอีก 2 ฉบับ 
พร้อมประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 
และต้ารวจ จัดก้าลังเฝ้าระวัง ล่าสุดชาวบ้านพบอยู่ไม่
ไกลจากชุมชน  

เจ้าหน้าที่ อุทยานฯ ต้ารวจ และฝ่ายปกครอง 
อ.บ่อทอง ภายใต้การน้าของนายอ้าเภอ ร่วมสนับสนุน
ก้าลังมุ่งหน้าไปที่สวนยางพาราติดชายป่า ในพ้ืนที่ 
ต.ธาตุทอง จุดสุดท้ายที่มีชาวบ้านพบช้างป่ าเพศผู้  
เดินตัดถนนหายไปบนเนินเขา เมื่อดูจากรอยเท้า 
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าขนาดของช้างใกล้เคียงกับเจ้างาสั้น 
ตัวใหญ่และสูงเกือบ 3 เมตร จ้าเป็นต้องเร่งแกะรอย
เพ่ือให้รู้ต้าแหน่ง เพ่ือแจ้งเตือนชาวบ้าน ระหว่างตาม
แกะรอย ทีมข่าวได้พบกับชาวสวน ซึ่งต้องปรับตัว
ออกมากรีดยางช่วงกลางวันเลี่ยงการเผชิญหน้า  
ซึ่งเธอได้เปิดเผยคลิปวีดีโอ ที่ต้องพยายามรวบรวมสติ 
กลั้นหายใจกดบันทึก เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในเช้ามืด
วันที่  12 พ .ย .  ซึ่ ง เป็นช่ว งที่ ช้ างยั งออกหากิน  
และมักจะกลับเข้าป่าเมื่อฟ้าสาง จากค้าบอกเล่าของ
สามีผู้ตายที่หนีรอดมาได้ ท้าให้รู้ว่าช้างป่าเพศผู้ตัวนี้ 
คลุ้มคลั่ง มีอารมณ์รุนแรงกว่าทุกตัวที่เคยเจอ และเมื่อ
ดูจากสภาพศพที่อวัยวะขาดเละกระจายไปทั่วสวนยาง 
สันนิษฐานว่ามันก้าลังตกมัน และพร้อมพุ่งกระโจนเข้า
ใส่ได้ทุกเมื่อ การแกะรอยจึงต้องอาศัยความช้านาญ 
และระวังเป็น 2 เท่า เป้าหมายคือ การเตรียมแผนยิง
ยาซึม พามันออกไปปรับพฤติกรรมนอกพ้ืนที่  

และล่าสุดยังมีภาพวงจรปิดล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่า

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

https://ch3thailandne
ws.bectero.com/news/
217989 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ที่บ่อทอง จ.ชลบุรี ก้าลังเจอปัญหาหนักช้างป่าตัวนี้ซึ่ง
ไม่ยืนยันว่าตัวเดียวกันหรือไม่ บุกเข้ามาถึงในบ้าน
พยายามรื้อค้นหาของกินจนหลายคนเริ่มหวาดผวา 

 ดังนั้น การลงพ้ืนที่เคาะประตูบ้านจ้าเป็นมากใน
ระยะนี้  ซึ่ งต้องเข้าไปท้าความเข้าใจ โดยเฉพาะ
ชาวสวนยาง ขอความร่วมมืองดกรีดตอนกลางคืน
ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่ช้างตกมัน และต้องออก
หาคู่เพ่ือผสมพันธ์ 
2. ศรีสุวรรณโวยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง
กะเปอร์ท าลายพ้ืนที่ชุ่มน้ านานาชาติ 

นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้าน
สภาวะโลกร้ อน กล่ าวว่ า  ตามที่ จั งหวัดระนอง 
โดยส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง  
ได้จัดท้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง
กะเปอร์ (ทั้ง 2 ฝั่ง) บ้านฝ่ายท่า หมู่ 4 และบ้านกงษี 
หมู่ 5 ต้าบลกะเปอร์ อ้าเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
ความยาว 1,505 เมตร โดยใช้งบประมาณกว่า 31 
ล้านบาท นับว่าเป็นโครงการที่เข้าข่ายท้าลายนิเวศน์
ริมคลองอย่ างรุนแรง และไม่คุ้มค่ าต่อเงินภาษี
ประชาชนที่น้าไปละลายในการท้าโครงการดังกล่าว 

ทั้งนี้  ก่อนหน้านี้ท้องถิ่นมักจะตั้ งงบประมาณ 
มาละลายแม่น้้าเพ่ือขุดลอกกันแทบทุกปี ท้าให้ตลิ่งพัง 
โดยเฉพาะฤดูฝน ฝนตกหนักน้้ามามาก พอตลิ่งพังก็
เลยถือโอกาสตั้งงบประมาณมาท้าเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 
หลังจากนี้ก็จะตั้งงบประมาณมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ริมคลอง ใช้งบประมาณกันไม่หมดไม่สิ้น แต่ ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า หากแต่เป็นการ
ท้าลายภูมินิเวศน์ลุ่มน้้ากะเปอร์ไปอย่างถาวร กระทบ
ต่อสัตว์น้้าริมตลิ่งริมคลองที่จะต้องเสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์ เพราะอิฐ หิน ดิน ทราย ที่น้ามาถมท้าเขื่อนจะ
ถูกน้้ากัดเซาะพัดพาไปกลบฝังในบริเวณคุ้งน้้า และ
ปลายน้้าในช่วงฤดูน้้าหลากจนสิ้น ท้าให้วังปลา ซึ่งเป็น
พ้ืนที่เพาะและอนุบาลสัตว์น้้าขนาดเล็กสูญสลายไป
หมด 

ที่ส้าคัญล้าคลองกะเปอร์ มีต้นน้้าเกิดจากเขายาย

สอป. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

https://siamrath.co.th/
n/197093 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
หม่อนไหลลงสู่อ่าวกะเปอร์ ทะเลอันดามันที่บ้านล้าพู
ความยาวทั้งหมด ประมาณ 32 กิโลเมตร ที่มีความ
หลากหลายทางนิเวศน์ลุ่มน้้าค่อนข้างสูงนั้น ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าของ จ.ระนอง มีความส้าคัญ
ในระดับนานาชาติและระดับแรมซาร์ตามอนุสัญญาว่า
ด้วยพ้ืนที่ชุ่มน้้า หรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar 
Convention) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 
พ.ย.2552 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 1 ส.ค.2543 เรื่องทะเบียนรายนามพ้ืนที่ชุ่มน้้า
ที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติของ
ประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์ พ้ืนที่ชุมน้้ า )  
ข้อ 10.ก้าหนดให้ต้ องมีการจัดท้ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment : EIA) ส้าหรับโครงการหรือ
กิจการมีความล่อแหลมและเป็นอันตราย อาจส่งผล
กร ะท บ เ สี ยห า ยต่ อ พ้ื น ที่ ชุ่ ม น้้ า  น อก จ าก นั้ น  
การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ งริมคลองกะเปอร์  
จะส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ จ้านวน 4 ป่า คือ  

1.ป่าสงวนแห่งชาติป่าปากทรง ป่าพะโต๊ะ  
ป่าปังหวาน  
2.ป่าสงวนแห่งชาติป่าละแม  
3.ป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น ป่าราชกรูด  
4.ป่าสงวนแห่งชาติป่ากะเปอร์ และกระทบต่อ

พ้ืนที่ป่าไม้ถาวร อ.กะเปอร์ จ.ระนองอีกด้วย  
ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน 

จึงขอเรียกร้องไปยังผู้ ว่ าราชการจังหวัดระนอง  
และ ผอ.ส้านักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ระนอง
ขอให้สั่งระงับและรื้อถอนโครงการฯดังกล่าวออกไป
เสียโดยพลัน หากยังดื้อแพ่งก่อสร้างโครงการดังกล่าว 
สมาคมฯจ้าเป็นที่จะต้องน้าความไปยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครองเพ่ือปกป้องพ้ืนที่ชุ่มน้้าคลองกะเปอร์ต่อไป 

 
 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
3. ผอ.ส านักบริหารพื้นที้อนุรักษ์ที่ 13 สาขาล าปาง 
เผยพร้อมรับพังทับเสลาลูกช้างป่าห้วยขาแข้งเข้า
ดูแลในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง หลังจาก
พลัดหลงฝูงนานเกือบครึ่งปี 

วันที่  13 พ.ย.นายปิยะ หนูนิล ผอ.สบอ.13  
สาขาล้าปาง เปิดเผยว่า หลังจากที่นายประกิต  
วงศ์ศรีวัฒนกุล รอง ออส. ได้อนุมัติให้  จนท.อส.
เคลื่อนย้ายลูกช้างป่าพลัดหลงจาก ขสป.ห้วยขาแข้ง  
จ.อุทัยธานี  มายัง  ขสป.ดอยผาเมือง อ.ห้างฉัตร 
จ.ล้าปาง เพ่ือดูแลสวัสดิภาพให้กับลูกช้างป่า ได้เรียนรู้ 
ซึมซับพฤติกรรมการด้ารงชีวิตตามธรรมชาติของ 
ช้างป่า จนกว่าจะมีความพร้อมในการด้ารงชีวิตได้เอง
ในธรรมชาติ จากนั้นจะได้หาหนทางปล่อยคืนป่า 
เพ่ือให้ลูกช้างได้อยู่ตามธรรมชาติ 

นายปิยะ กล่ าวว่ า  ทาง  ขสป.ดอยผาเมือง  
ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ส้าหรับลูกช้างพังทับเสลา
เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการเตรียมการมาก่อนหน้านี้
ประมาณ 1 สัปดาห์ พร้อมกับเตรียม ช้างแม่รับไว้ให้
เลือกถึง 5 ตัวด้วยกัน ได้แก่ พังตุ๊กตา พังดอกรัก พังดุ 
พังวา เลนไทน์  และพังทีน่ า  ซึ่ งการ เดินทางจะ
เคลื่อนย้ายลูกช้างด้วยรถบรรทุก และจะเดินทางช่วง
กลางคืนของวันที่ 13 พ.ย.63 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วน
สารสนเทศด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า ส้านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
จนท.ขสป.ห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์
ป่าห้วยขาแข้ง พร้อมด้วยทีมงานนายสัตวแพทย์  
และ จนท.สบอ. 12 ติดตามมาด้วย โดยทางเจ้าหน้าที่     
ก็มั่นใจว่ามีความปลอดภัยส้าหรับลูกช้าง เพราะได้มี
การซักซ้อมให้ลูกช้างขึ้นรถ ท้าความคุ้นเคยมาก่อน
หน้านี้แล้ว ส้าหรับการเดินทางจะใช้เวลาประมาณ 7 
ชั่วโมง คาดว่าจะเดินทางมาถึงในช่วงเช้าของวันที่ 14 
พ.ย. 63 ซึ่งได้ให้ เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่
เข้าไปในพ้ืนที่ เนื่องจากไม่อยากให้ลูกช้างตื่นกับคน
เยอะและสถานที่แห่งใหม่ 

พร้อมกันนี้ในพ้ืนที่ จ.ล้าปาง ได้มีการจัดเตรียม
สัตวแพทย์ ซึ่งเป็นทีมจากสถาบันคชบาลแห่งชาติ  

สอป. 
สบอ.13 

สาขาล้าปาง 

https://www.chiangmai
news.co.th/page/archi
ves/1503455/ 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ในพระอุปถัมภ์ ฯ อ.อ.ป. ร่วมดูแลสุขภาพของลูกช้าง
ตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ที่นี่ด้วย จึงขอให้มั่นใจได้ว่า
ลูกช้างจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอย่าง
แท้จริง ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งในช่วงนี้ต้องให้
ลูกช้างได้มีการปรับพฤติกรรมและได้เรียนรู้คุ้นเคยกับ
แม่รับก่อน คงต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่
คอยประเมินว่าจะสามารถปล่อยลูกช้ างคืนสู่ป่าได้
เมื่อไร ผอ.สบอ.13 สาขาล้าปาง กล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที ่15 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/ข่าว

เชิง± 
1.ภัยหนาวคร่าชีวิต ชาวนาเมาช็อก! 
   ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวโต้ลมหนาว
เริ่มคึกคัก ที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้้าดัง อ.แม่
แตง จ.เชียงใหม่ บริเวณจุดชมวิวดอยกิ่วลม 
อุณหภูมิต่้าสุด 13 องศาเซลเซียส ดอกไม้
เมืองหนาวบานสะพรั่งตอนเช้าท่ามกลางทะเล
หมอกสวยงามตัดกับแสงจากดวงอาทิตย์ที่
ค่อยๆโผล่ขึ้นมาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากาง
เต็นท์นอนได้ตื่นตาตื่นใจ นายบัญชา รามศิริ 
หน.อช.ห้วยน้้าดัง เผยว่า ช่วงวันหยุดนี้มี
นักท่องเที่ยวขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวบน
อุทยานฯกันอย่างคึกคักนับพันคน ตอนนี้
บ้านพักนักท่องเที่ยวบริเวณที่ท้าการอุทยานฯ
ถูกจองเต็มถึงเดือน ม.ค.64 แล้ว ส่วนที่น้้าพุ
ร้อนโป่งเดือดยังมีบ้านพักว่างให้บริการ รวมถึง
เต็ นท์และลานกาง เต็ นท์ก็ ยั งมี เ พีย งพอ
ให้บริการนักท่องเที่ยว 
   ขณะที่ จ.เลย อช.ภูกระดึง นักท่องเที่ยว ตื่น
นอนตั้งแต่ตี 5 เดินเท้าไปที่ผานกแอ่นเพ่ือรอ
ชมความงดงามของแสงแรกพระอาทิตย์ที่ทอ
แสงสาดส่องผ่านทะเลหมอกที่ปกคลุมเต็ม
ท้องฟ้า อุณหภูมิ 12 องศาฯ เช่นเดียวกับที่
อช.ภูเรือ นักท่องเที่ยวจับจองพ้ืนที่รอชมพระ
อาทิตย์ขึ้น ท่ามกลางทะเลหมอกและละออง
น้้าค้าง อากาศหนาวเย็นสบาย อุณหภูมิ 12 
องศาฯเช่นกัน 

สอช. 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 
สบอ. 8 (ขอนแก่น) 

 

ไทยรัฐ หน้า 1 + 

2.คอลัมน์ สุดขอบฟ้าท้าเที่ยวไทย: หนาวนี้ที่
อินทนนท์ 

ผู้เขียนคอลัมน์ น้าเสนอแหล่งท่องเที่ยว
ในช่วงหน้าหนาว โดยกล่าวถึง ดอยอินทนนท์
ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ และมี
ชุมชนบางส่วน มีสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

สอช. 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ หน้า 7 + 
 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/ข่าว

เชิง± 
ตั้งอยู่บนนั้น ดอยเป็นเทือกดอยสูงที่สุดของ
ประเทศไทย บนดอยจึงมีความหนาวเย็นเกือบ
ตลอดทั้งปี จึงมีผืนป่าและพืชพรรณไม้นานา
ชนิดที่ งดงามแปลกตา มีแหล่งท่องเที่ยว
มากมาย ทั้งน้้าตกสวยงามอย่างน้้าตกแม่ยะ
น้้าตกแม่กลาง น้้าตกแม่ปาน น้้าตกวชิรธาร 
น้้าตกสิริภูมิ ให้คนรักน้้าตก รักสายธารได้แวะ
เวียนไปเที่ยวชมบนยอดสูงสุดของดอยอิน
ทนนท์ เป็นที่ตั้งของสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ 
เจ้าครองนครเชียงใหม่ในอดีต ซึ่งมีเส้นทางเดิน
ชมพืชพรรณไม้รอบ ๆ และหากเป็นช่วง
มกราคมถึงกุมภาพันธ์ อาจได้มี โอกาสชม
กุหลาบพันปีสีแดงสดผลิบานงดงาม 
3.ขับรถเที่ยวแบบวิถีใหม่ เปลี่ยนเส้นทางแต่
จุดหมายเดิม 
   คอลัมนิสต์ แนะน้าถึงการท่องเที่ยวฤดูหนาว 
โดยเป็นการขับรถท่องเที่ยว ที่อุบลราชธานี ณ 
อ.โขงเจียม ดินแดนแม่น้้าสองสี แนะน้าให้แวะ
สักการะสังขารที่ไม่เปื่อยของหลวงปู่ค้าคะนิง 
จุลมณี ที่วัดถ้้าคูหาสวรรค์ ก่อนจะมุ่งหน้าสู่อช.
ผาแต้ม จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใคร ณ ผา
ชะนะได ส่วนที่ภาคเหนือ กับเส้นทางลอยฟ้า
แห่งเมืองน่าน ด้วยความที่ภูมิประเทศเป็น
เทือกเขาสลับซับซ้อน จึงท้าให้น่านมีถนนลอย
ฟ้าแบบที่เชื้อชวนให้ไปขับรถแหวกทะเลหมอก
ยามเช้าหลายเส้นทาง ตั้งแต่เส้นทางจาก       
อ.สันติสุข ไปยัง อ.บ่อเกลือ หรือจาก อ.ปัว ไป
ยัง อ.บ่อเกลือ ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนลอยฟ้าที่
สวยที่สุดแห่งหนึ่ ง  โดยมีอช.ดอยภูคาอยู่
ระหว่างทาง บอกเลยว่าห้ามพลาดจุดชมวิว 
1715 โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ ก่อน
จะไปถึงปลายทางที่ อ.บ่อเกลือ เพ่ือเยี่ยมชม
บ่อเกลือโบราณอีกด้วย 
 

สอช. 
สบอ.9 (อุบลราชธานี) 

สบอ.13 (แพร่) 
 

เดลินิวส์ หน้า 15  + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/ข่าว

เชิง± 
4.ช่วย'วาฬ'โดนคลื่นซัดเกยหาด 
   เมื่ อ เวลา 10.00 น .  วันที่  14 พ.ย .       
นายสมศักดิ์ ชัยวิสิทธิ์ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนาส่วน
พระองค์ จ.ชุมพร ได้รับแจ้งจากนายสมโชค 
ช่วยประคอง เจ้าหน้าที่โครงการ ว่าพบวาฬ
ขนาดใหญ่ลอยมาเกยตื้นดิ้นทุรนทุรายอยู่
บริเวณชายหาดบางเบิด หน้าโครงการพัฒนา
ส่วนพระองค์ บ้านน้้าพุ หมู่ 5 ต.ปากคลอง    
อ.ปะทิว จ.ชุมพร จากนั้นประสานไปยังน.ส.
ทิพยมาศ อุปน้อย ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
และสัตวแพทย์มาร่วมตรวจสอบและช่วยเหลือ 
          จากการตรวจสอบพบว่าเป็นวาฬ
เพชฌฆาตด้า ยังโตไม่เต็มวัย ยาว 4 เมตร 
น้้าหนักกว่า 500 กิโลกรัม โดยมีชาวบ้าน
ช่วยเหลือประคับประคองตัววาฬเพชฌฆาตด้า
แช่ไว้ในน้้าเพ่ือไม่ให้คลื่นลมที่มีก้าลังแรงซัด
ขึ้นมาเกยบนชายหาด เกรงว่าจะได้รับอันตราย
และขาดน้้าจนตายได้ โดยที่โคนหางมีบาดแผล
รอยถลอก แต่ไม่ถึงฉกรรจ์มากนัก เจ้าหน้าที่
รักษา เบื้องต้น จากนั้นน้าวาฬเพชฌฆาตด้าใส่
ในเปลผ้าใบแล้วช่วยกันน้าขึ้นเรือยาง และพ่วง
ลากไปริมอ่าวหน้าหมู่บ้านเกาะเตียบ หมู่ 7 ต.
ปากคลอง ห่างจากจุดเกิดเหตุ 10 กิโลเมตร 
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นอ่าว คลื่นลมไม่
แรง เป็นจุดที่ปลอดภัย 
          ต่อมาเมื่อถึงบริ เวณอ่าวบ้านเกาะ
เตียบ เจ้าหน้าที่น้าวาฬในเปลผ้าใบลงไปแช่
ประคองไว้ในทะเลห่างจากชายหาด 5 เมตร 
และไม่นานนักวาฬเพชฌฆาตด้ามีอาการฟ้ืนตัว 
พยายามดิ้นตะเกียกตะกายดิ้นออกจากเปล
ยาง แล้วว่ายด้าผุดด้าโผล่ มุ่งหน้าออกไปสู่
ทะเลลึกที่มี เกาะเล็กเกาะใหญ่หลายเกาะ 

   



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/ข่าว

เชิง± 
ส้าหรับเป็นที่หลบลมมรสุมได้ 
          ส่วนสาเหตุคาดว่าวาฬได้รับบาดเจ็บที่
หาง ท้าให้ว่ายน้้าช้า และหลงฝูง ประกอบกับ
ช่วงนี้เป็นฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท้า
ให้คลื่นลมที่มีก้าลังแรงซัดวาฬเข้าเกยตื้น
ดังกล่าว จึงต้องจัดเวรยามชายฝั่งคอยเฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง เ พ่ือ
ป้องกันไม่ให้วาฬถูกคลื่นลมซัดเข้ามาเกยตื้น
อีก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันเสาร์ 15 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข่าวเชิง± 
1. รักเลยนะ.! เจ้าทับเสลา "ช้างน้อยแสนรู้" 
   โลกโซเชียลได้ทวิตข้อความของ Forest for 
Wild Life _ ป่าเพ่ือสัตว์ป่า ถึงความน่ารักของ
เจ้าช้างน้อยแสนรู้ ซึ่งได้พลัดหลงกับครอบครัว 
หรือโขลงช้างภายในป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี 
โดยขณะที่พลัดหลงนั้น เจ้าหน้าที่อุทยานห้วย
ขาแข้ง ได้ไปพบกับเจ้าช้างน้อยแสนรู้ตัวนี้ จึง
ได้น้ากลับมาอนุบาลที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ ง  และเลี้ ยงดู เหมือนกับคนใน
ครอบครัว พร้อมกับตั้งชื่อให้กับเจ้าช้างเชือกนี้
ว่า เจ้าทับเสลา เจ้าหน้าที่ อุทยานฯ จึงได้
วางแผนเพ่ือน้าเจ้าทับเสลา ช้างน้อยแสนรู้ 
และแสนน่ารักตัวนี้ เพ่ือน้าไปอนุบาลต่อ หรือ
หาพ้ืนที่ และครอบครัวใหม่ให้กับเจ้าทับเสลา  
และเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 63 ได้เคลื่อนย้ายช้าง
ไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองอ้าเภอ
ห้างฉัตรจั งหวัดล้ าปาง  เพราะที่นั่ นมีทั้ ง
อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ พร้อมที่จะดูแลเจ้า
ทับเสลา แบบครบวงจร พร้อมด้วยแม่รับ หรือ
ช้างเพศเมียที่เคยตกลูกมาแล้ว ที่จะเข้ามาท้า
หน้าที่แม่เลี้ยง  
   นายปิยะ หนูนิล ผอ.สบอ.13 ล้าปาง 
เปิดเผยว่า เบื้องต้นอยากให้ลูกช้างป่าได้ท้า
ความคุ้นเคยกับธรรมชาติให้มากที่สุด ดังนั้น 
คนที่จะเข้าดูแลก็จะเน้นเฉพาะพ่ีเลี้ยงเท่านั้น 
ไม่อยากให้คนเข้ามาคลุกคลีกับช้างมาก เพราะ
จะท้าให้ลูกช้างคุ้นเคยกับคน และเมื่อถึงเวลา
ต้องใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติ จะท้าให้ลูกช้าง
ปรับตัวได้อยาก ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ
ประชาชนที่อยากมาดูลูกช้าง ขอให้ดูอยู่ห่าง ๆ 
และปล่อยให้ลูกช้างอยู่กับธรรมชาติตาม
สัญชาตญาณของช้างป่า 

สอป. 
สบอ.13 ล้าปาง 

https://www.nationtv.
tv/main/content/378
806057 

+ 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข่าวเชิง± 
2. บี.กริม ผนึก WWF กรมอุทยานฯ เปิด 
“ศูนย์การเรียนรู้ ส.เสือวิทยา” 
   บี.กริม ผู้สนับสนุนหลักขององค์การกองทุน
สัตว์ป่าโลกสากล ส้านักงานประเทศไทย 
(WWF ประเทศไทย) และอส. ในโครงการ
ฟ้ืนฟูประชากรเสือโคร่ง ในอช.แม่วงก์ และอช.
คลองลาน มากว่า 7 ปี ล่าสุดได้สนับสนุนการ
เปิดศูนย์การเรียนรู้ “ส.เสือ วิทยา” (Tiger 
Learning Center) ณ โรงเรียนอนุบาลคลอง
ลาน อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร ตั้งอยู่ใกล้
เขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน แหล่งที่อยู่
อาศัยหลักของเสือโคร่ง และเขตพ้ืนที่หลักใน
การอนุรักษ์เสือโคร่งในประเทศไทย ส้าหรับ
ศูนย์การเรียนรู้ ส.เสือ วิทยา เป็นพ้ืนที่การ
เรียนรู้ขนาดใหญ่ จัดแสดงเรื่องราวการอนุรักษ์
ธรรมชาติ โดยเฉพาะข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ
เสือโคร่งและสัตว์ป่าส้าหรับเด็กนักเรียน และ
ผู้สนใจทั่วไป มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึง
บูรณาการเนื้อหาการอนุรักษ์สัตว์ป่าเข้าไปกับ
วิชาต่างๆ ตามเป้าหมายเพ่ือสร้างเป็นศูนย์
ต้นแบบในการปลูกจิตส้านึกให้ เด็ก และ
เยาวชน ตลอดจนบุคคลในพ้ืนที่  ในการ
อนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่า โดยได้รับความ
ร่วมมือจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาก้าแพงเพชร เขต 2 และโรงเรียน
อนุบาลคลองลาน สนับสนุนพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์
ดังกล่าว 

     

สอป. http://www.eatrestdri
ve.com/Lifestyle/%E
0%B8%9A%E0%B8
%B5%E0%B8%81%E
0%B8%A3%E0%B8
%B4%E0%B8%A1-
%E0%B8%9C%E0%B
8%99%E0%B8%B6
%E0%B8%81-WWF-
%E0%B8%81%E0%B
8%A3%E0%B8%A1
%E0%B8%AD%E0%B
8%B8%E0%B8%97
%E0%B8%A2%E0%B
8%B2%E0%B8%99
%E0%B8%AF-
%E0%B9%80%E0%B
8%9B%E0%B8%B4
%E0%B8%94-
%E0%B8%A8%E0%B
8%B9%E0%B8%99
%E0%B8%A2%E0%B
9%8C%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B
8%A3%E0%B9%80
%E0%B8%A3%E0%B
8%B5%E0%B8%A2
%E0%B8%99%E0%B
8%A3%E0%B8%B9 
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หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข่าวเชิง± 
3. “เที่ยวด้วยกัน” ผนึก “คนละครึ่ง” แถม
ลมหนาวมา เยื อน  ท าคนไทยแห่ เที่ ย ว
เชียงใหม่คึกคัก 
   จากปัจจัยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้
จ่าย ประกอบกับมาตรการผ่อนปรนของ
รัฐบาลให้ประชาชนเดินทางได้หลังวิกฤตโควิด 
รวมถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนล่ะ
ค รึ่ ง  ท้ า ใ ห้ ช่ ว ง วั น ห ยุ ด ย า ว  1 9 -2 2 
พฤศจิกายน ยอดจองห้องพักในพ้ืนที่ดังกล่าว
เพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 90 คาดว่าช่วงเวลา
ดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต่้ากว่า 9 หมื่นคน และมี
เงินสะพัดไม่ต่้ากว่า 730 ล้านบาทเลยทีเดียว 
ส่วนหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คาดมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มกว่าเท่าตัว 
    ขณะที่นายบัญชา รามศิริ หน.อช.ห้วยน้้า
ดัง สบอ. 16 (เชียงใหม่) แจ้งว่าสภาพอากาศ
ที่หนาวเย็นลงต่อเนื่อง รวมทั้งไม้ดอกเมือง
หนาวบานสะพรั่ ง -ทะเลหมอกที่สวยงาม
อลังการ ท้าให้บ้านพักที่ท้าการอุทยานฯ มี
นักท่องเที่ยวจองเต็มถึงมกราคม 64 อย่างไรก็
ตามน้้าพุร้อนโป่งเดือดยังมีบ้านพักว่าง รวมทั้ง
บริการเต็นท์และลานกางเต็นท์ ก็ยังมีเพียงพอ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว คาดว่าช่วงวันหยุด
จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวไม่ต่้ากว่าวัน
ละ 1,000 คน 

สอช. 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

https://www.thaiquot
e.org/content/24238
4 

           + 

4.สนธิก าลัง 3 ฝ่าย สกัดแรงงานต่างด้าว
ชายแดนแม่ฮ่องสอน 
   พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สั่งการให้   
พันตรี ไพโรจน์ อ่อนโดน ผู้บังคับกองร้อย
ทหารพรานที่  3602 จัดก้าลั งจาก ฐาน
ปฏิบัติการช่องทางห้วยต้นนุ่น จ้านวน 1 ชุด
ปฏิบัติการ สนธิก้าลังกับ จนท.ขสป.ดอยเวียง

สอป. 
สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง 

https://thainews.prd.g
o.th/th/news/detail/T
CATG20111420344
1431 

          + 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข่าวเชิง± 
หล้า และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน
อ้าเภอขุนยวม ท้าการลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ
ตามเส้นทางธรรมชาติด้วยรถมอเตอร์ไซค์ และ
ต่อด้วยการเดินเท้าตามภูมิประเทศ ท้าการ
ส้ารวจช่องทางต่างๆ ทั้งเส้นทางหลักและ
เส้นทางรอง บริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมา 
ที่คาดว่าจะเป็นช่องทางให้ผู้ลักลอบหลบหนี
เข้ า เมืองโดยผิดกฎหมายเข้ามาได้  ตาม
มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 
5.เร่งแก้ปัญหา 'ช้างป่า' เขตรอยต่อ
ตะวันออก ออกอาละวาดบุกรุกชุมชน 
  ความคืบหน้าการแก้ปัญหาช้างป่า ในเขต
รอยต่อตะวันออก ที่ออกบุกรุกพ้ืนที่ชุมชน จน
ท้าให้มีผู้ถูกท้าร้ายเสียชีวิต 
   ล่าสุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.
กล่าวถึ งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  คือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อส.ตั้งทีมเฉพาะกิจ
เ พ่ือผลักดันช้างสู่ ป่ า  พร้อมทั้ ง ให้ความรู้
ชาวบ้าน ท้าแนวกั้น และแก้ปัญหาในระยะ
ยาวโดยการฟ้ืนฟูป่าสร้างแหล่งอาหารให้
สมบูรณ์ขึ้น เพื่อที่ช้างจะได้ไม่กลับมาในพ้ืนที่ที่
มีคนอยู่อาศัยอีก 

สอป. https://ch3thailandne
ws.bectero.com/news
/218096 

           - 

6.พบต้นไม้มีค่าหายากอายุหลายร้อยปี 
ชายแดนไทย-กัมพูชา ถูกขบวนการมอดไม้
ข้ามชาติลักลอบตัดเกลื่อนส่งขายต่างชาติ 
   วันนี้ (15 พ.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
จนท.ขสป.ห้วยศาลา ร่วมกับทหารชุด ฉก3 
กองก้าลังทหารพรานที่ 23 และฝ่ายปกครอง
อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กว่า 100 นาย 
น้าโดยนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 
อุบลราชธานี เดินทางออกจากฐานพลาญรถ
เขี ยว  2601 โดย รถโฟล์ วิ ล ไปกว่ า  3 
กิโลเมตร และเดินเท้าต่อเข้าไปยังป่าชายแดน
ช่องส้าโรงอีก 3 กิโลเมตร ซึ่งติดกับฐานที่มั่น

สอช. 
สบอ.9 (อุบลราชธานี) 

https://news.ch7.com
/detail/449693 

           - 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข่าวเชิง± 
ของกองก้าลังทหารจากประเทศกัมพูชา ที่มา
ตั้งฐานอยู่แนวชายแดนกว่า 9 ฐาน เดินทางไป
ยังพ้ืนที่ที่เกิดการยิงปะทะกันระหว่างฝ่ายไทย
กับฝ่ายกองก้าลังข้ามชาติที่เข้ามาลักลอบตัดไม้
ท้าลายป่าในฝั่งไทย โดยต้องเดินผ่าดงระเบิดที่
วางกันอยู่ตามแนวชายแดน เจ้าหน้าที่ต้องใช้
เครื่องตรวจวัตถุระเบิดไปตลอดช่องทางเดิน 
     นายชัยวัฒน์ น้าคณะเข้าตรวจสอบไม้ที่ถูก
ลักลอบตัดทิ้งเกลื่อนไว้ในป่าชายแดนไทย และ
เปิดเผยว่า “จากการตรวจสอบพบร่องรอยของ
รถบรรทุกแบบลุยป่า เดินทางขึ้นมาและขับลง
ไปยังฝั่งประเทศเพ่ือนบ้าน และไม้ที่ถูกตัดกอง
เกลื่อนที่พบขณะนี้ มีไม้ตะเคียนทองเป็นไม้หา
ยากมาก ขนาดใหญ่ๆ ทั้งนั้น ดูจากวงปีน่าจะ
ไม่ต่้ากว่า 200 – 300 ปี ไม่ใช่ตัดกันเล่นๆ 
ตัดกันจริงจังมาก ตรวจเบื้องต้นวันสองวันนี้ 
พบ 69 ต้น เป็นต้นตะเคียนทอง 45 ต้น ที่ใช้
งานได้ขายได้จ้านวน 30 ท่อน ปริมาตร 
134.93 ลูกบาตรเมตร ไม้ตะเคียนทองแปร
รูปแล้วอีก 18 ท่อนเหลี่ยม ปริมาตร 0.82 
ลูกบาตรเมตร ไม้กะบาก 24 ต้น คิดเป็น 20 
ท่อน ปริมาตร 336.79 ลูกบาตรเมตร         
ตี มู ล ค่ า ไ ม้ ที่ อ ยู่ ใ น ป่ า ข ณ ะ นี้ ก ว่ า 
15,000,000 บาท แต่หากน้าออกไปขายยัง
ต่างแดนได้ มูลค่าก็ราว 200 ,000,000 – 
300,000,000 บาทเลยทีเดียว” นาย
ชัยวัฒน์ กล่าว 

 

 

 

 

 

 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอาทิตยท์ี่ 16 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.ภาพข่าว: 9 องศา 

นักท่องเที่ยวจ านวนมากพากันไปชมความ
สวยงามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และสัมผัสอากาศ
หนาวเย็น ท่ามกลางอุณหภูมิ  9 องศาเซลเซียส  
แน่นหน้าที่ท าการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.63 

จ.นครราชสีมา แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของทาง
จังหวัดคือพ้ืนที่ อ.วังน้ าเขียว อ.ปากช่อง อช.เขาใหญ่ 
อุณหภูมิอยู่ที่ 17-18 องศา เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว 
ตั้งแต่การเฝ้าชมพระอาทิตย์แสงแรก และการถ่ายรูป
ทุ่งดอกไม้และผักเมืองหนาว 

สอช. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

ข่าวสด |หน้า 12 
ไทยโพสต์  หน้า 1,2 

+ 

2.เที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่งแถมลมหนาวโชย ดึงไทย
เที่ยวเชียงใหม่เพิ่ม-'ห้วยน้ าดัง'เต็มถึง ม.ค.64 

นายบัญชา รามศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้ าดัง ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
แจ้งว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็น ลงต่อเนื่อง รวมทั้งไม้
ดอกเมืองหนาวบานสะพรั่ง-ทะเลหมอกที่สวยงาม
อลังการ ท าให้บ้านพักที่ท าการอุทยานฯ มีนักท่องเที่ยวจอง
เต็มถึงมกราคม 64 อย่างไรก็ตาม น้ าพุร้อนโป่งเดือด
ยังมีบ้านพักว่าง รวมทั้งบริการเต็นท์และลานกางเต็นท์
ก็ยังมีเพียงพอให้บริการแก่นักท่องเที่ยว คาดว่าช่วง
วันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 
วันละ 1,000 คน 

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ คึกคักเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นช่วง
วัดหยุดสุดสัปดาห์ โดยนักท่องเที่ยวจ านวนมากต่างพา
กันเที่ยวชมวิวทิวทัศน์และความงามตามธรรมชาติของ
ยอดดอย รวมทั้งสัมผัสอากาศหนาวเย็นซึ่ งวันนี้
นักท่องเที่ยวต่างไม่ผิดหวังเมื่ออุณหภูมิลดลงอีก 2-4 
องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ าสุดเช้าวันนี้วัดได้  
5 องศาเซลเซียส ที่กิ่วแม่ปาน และที่ยอดดอยอุณหภูมิ
ต่ าสุดวัดได้ 8 องศาเซลเซียส ลดลงจากวันก่อน 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา หน้า 11 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
3.รายงานพิเศษ: ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิม
พระเกียรติ ร่ วมอนุ รั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -
สิ่งแวดล้อม – 

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2558  
เป็นต้นมา มีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนโดยใช้ 
ศูนย์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 ศูนย์ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ 22 
ศูนย์ทั่วประเทศ และศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชด้าริของกรมป่าไม้ 8 
ศูนย์รวม 31 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ได้มอบให้ส้านักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา เป็นหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและ
รับผิดชอบการจัดค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ
กว่า 4 หมื่นคน 

สอป. สยามรัฐ หน้า 1 + 

4.ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ร่วมปลูกป่า 
นายประทีป เปรมศรี กรรมการบริหารห้าง

แว่นท็อปเจริญ น้าทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสากว่า 
200 คน ลงพ้ืนที่ท้ากิจกรรมซีเอสอาร์ภายใต้โครงการ 
"ปลูกกล้า เพ่ือป่าใหญ่" โดยร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่า
พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชในพ้ืนที่อช.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 4 

+ 

5.คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: ส่งลูกช้างสู่อ้อมกอด
แม่รับ 

เมื่ อวันที่  15 พ.ย .63 นายปิยะ หนูนิ ล  
ผอ.สบอ.13 สาขาล้าปาง กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
เดินทางมารับลูกช้างป่าพลัดหลงจากแม่ช้างที่ป่าห้วย
ขาแข้ง และน้ามาดูแลบริเวณที่ท้าการหน่วยพิทักษ์ป่า
หัวทุ่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง อ.ห้างฉัตร 
จ.ล้าปาง เบื้องต้นพบว่าลูกช้างแข็งแรงและวิ่งซุกซน 
นายปิยะเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมของ
พ้ืนที่คอกไว้เพ่ือรอช้างแม่รับและลูกช้างให้มาจับคู่กัน

สอป. 
สบอ.13 

สาขาล้าปาง 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 8 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
โดยได้เตรียมแม่ช้างที่ก้าลังเลี้ยงลูกอยู่ไว้ 5 เชือก 
เบื้องต้นจะให้ลูกช้างป่าปรับตัวเข้ากับผืนป่าธรรมชาติ 
เขตดอยะผาเมือง สักระยะหนึ่งก่อนเพ่ือให้ลูกช้างได้
คุ้นเคยกับผู้ดูแล และสถานที่ก่อน ที่จะน้าแม่ช้างทั้ง  
5 เชือกมาหาลูกช้างเพ่ือให้จับคู่กับแม่รับเองตาม
ธรรมชาติ. 
6.คอลัมน์ ข่าวสดท่ัวไทย: สุรินทร์-ช้างป่าบุก 

วันที่  15 พ.ย.63 นายวุฒิกุล งามปัญญา 
หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยส้าราญ 
รับแจ้งจากชาวบ้านบริ เวณล้าห้วยโอกรุ  รอยต่อ 
จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ ว่าพบช้างพลายป่า 2 ตัว เข้าหา
กินในไร่อ้อย มันส้าปะหลังและสวนยางพารา จึงน้า
ก้าลังเข้าตรวจสอบ พบช้างป่า 2 ตัว เป็นตัวใหญ่  
1 ตัว ตัวเล็ก 1 ตัว อยู่บริ เวณข้างกระท่อมที่ พัก
ภายในสวน และพบร่องรอยการกินพืชผลทาง 
การเกษตร ก่อนช้างป่าทั้ งคู่จะเดินจากไป ทั้ งนี้
เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน ขอให้ระวังและ
ไม่ให้ท้าร้ายช้าง หากพบช้างป่าให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ทันท ี

สอป. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 6 

- 

7.คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: อ่าวไร่ เลย์ เริ่ม
กลับมาคึกคัก 

เมื่ อวั นที่  15 พ .ย .63 ผู้ สื่ อข่ า ว รายงาน
บรรยากาศการท่องเที่ยวอ่าวไร่เลย์หมู่ 2 ต.อ่าวนาง 
อ.เมืองกระบี่ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังด้านการปีนผาเริ่ม
กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง แม้นักท่องเที่ยวจะไม่มาก
เหมือนเมื่ อก่อนแต่ เป็นการต่อลมหายใจให้กับ
ผู้ประกอบการได้บ้างหลังจากท่ีต้องหยุดกิจการมานาน
กว่า 7 เดือนตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 นายโยธิน แก้วการดี หน.ชุดปฏิบัติการทางทะเลที่ 
1 อ่าวไร่เลย์ อช.หาดนพรัตน์ะธารา-หมู่เกาะพีพี 
กล่าวว่าทางอ่าวไร่เลย์ได้มีการจัดจนท.ฝ่ายปกครอง
คอยดูแลผู้ที่ เดินทางมาเที่ยว โดยมีการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายตามมาตรการป้องกันโควิด-19 

 

สอช. 
สบอ.5 

(นคศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 8 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
8.ผลักดันหมู่บ้านท่องเที่ยวระนองเน้นสัมผัส
วัฒนธรรม-วิถีชุมชน 

ผู้เขียนกล่าวถึง "กาหยูหวาน" พืชที่ขึ้นชื่อที่สุด
ของเกาะพยาม ตอนกลางของเกาะเป็นสวนกาหยู 
(มะม่วงหิมพานต์) ของชาวบ้าน ขบวนการผลิตท้าได้
ล้าบาก น้้าพุร้อนพรรั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านพรรั้ง ต.บางริ้น  
อ.เมืองระนอง ในเขตอุทยานแห่งชาติน้้าตกหงาว 
คนนิยมไปอาบน้้าแร่แบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ. 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 25 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.เศร้า แมวดาวหายากเดินข้ามถนน ถูกจยย.ชน-
กระบะเหยียบหัวซ้ าดับ 

วันที่ 16 พ.ย.63 จนท.กู้ภัยมูลนิธิประชาสันติ
สุขกระบี่ รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีแมวดาวถูกรถชน 
ได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่ถนนช่องพลี-คลองแห้ง ต.อ่าวนาง  
อ . เมื อ งกระบี่  ขอ ให้ กู้ ภั ย ไปช่ ว ย  หลั ง รั บแจ้ ง  
จึงประสาน จนท.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-
หมู่เกาะพีพี เดินทางไปตรวจสอบ ริมถนนที่เกิดเหตุ 
จนท.พบชาวบ้านยืนดูอยู่ ตรวจสอบพบแมวดาวเพศผู้ 
เป็นแมวรุ่นหนุ่ม ไม่ทราบอายุ ช่วงที่ จนท.ไปถึง พบว่า
เสียชีวิตแล้ว ในสภาพส่วนหัวถูกล้อรถทับจนแหลก 
จนท.อุทยานฯ จึงเก็บซากไปตรวจชันสู ตรอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.thairath.c
o.th/news/local/south
/1977313 

- 

2.ต้นตะเคียนทอง กว่า 300 ปี ถูกลอบตัดเกลื่อน
ป่าชายแดนไทย-กัมพูชา 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่เขต
รักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหารชุด 
ฉก3,กองก้ าลั งทหารพรานที่ 23,เ จ้ าหน้ าที่ ชุ ด  
อส.จากปกครองอ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กว่า
หนึ่งร้อยนาย เดินทางออกจาก ฐานพลาญรถเขียว 
2601 ทหารพราน โดยการนั่งรถโพวินไปกว่า 3 
กิโล เมตร และเดิน เท้ าต่อเข้า ไปยั งป่ าชายแดน  
ช่องส้าโรง อีก 3 กิโลเมตร ติดกับฐานที่มั่นของกอง
ก้าลังทหารจากประเทศกัมพูชา ที่มาตั้งฐานอยู่แนว
ชายแดนกว่า 9 ฐาน เดินผ่าดงระเบิดที่วางกันอยู่ตาม
แนวชายแดน ต้องใช้เครื่องตรวจวัตถุไปตลอดช่อง
ทางเดิน น้าโดย นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สบอ. 9 
อุบลราชธานี , นายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้าชุด  
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลาฯ น้าทีมเข้าพ้ืนที่ที่เกิด
การปะทะ ยิงสู้รบกันระหว่างฝ่ายไทย กับฝ่ายกอง
ก้าลังที่ เข้ามาลักลอบตัดไม้ท้าลายป่าของฝั่งไทย  
ยังช่องทางธรรมชาติ ช่องส้าโรง เมื่อเข้าไปถึงได้พบกับ

สอป. 
สปฟ. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

https://www.komchadl
uek.net/news/local/4
49104 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
กองก้าลังทหารจากประเทศกัมพูชา น้าโดย ร้อยโท เดือนพร 
นายทหารรักษาชายแดนกัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดน
ช่องสะง้า อ้าเภอลังลองเวง เข้ามาสอบถามว่าฝ่ายไทย 
ยกก้าลังเข้าประชิดชายแดนด้วยเหตุใด ซึ่งฝ่ายไทยก็
แจ้งว่ามีผู้มาลักลอบตัดไม้ของไทย จึงขอความร่วมมือ
หากพบเห็นให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จับกุม
ช่วยกัน ซึ่งช่วงแรกต่างฝ่ายต่างตื่นตกใจ หวิดยิงปะทะ
กันเช่นกัน 

นายชั ย วัฒน์  ลิ้ มลิ ขิ ต อั กษร  ผอ . สบอ .9 
(อุบลราชธานี) ขณะร่วมตรวจไม้ที่ถูกลักลอบตัดทิ้ง
เกลื่อนไว้ในป่าชายแดนไทย เปิดเผยว่า วันนี้เกิดความ
เสี่ยงขึ้นเป็นอันมากกับเจ้าหน้าที่ของป่าไม้ที่เดินเท้า
เข้ามาเพ่ือดูแลรักษาป่าไม้ของไทย เพราะพบกับความ
เสียหายเป็นอันมาก ในการที่ป่าไม้ของไทยถูกผู้คนมา
ลักลอบตัดโค่น โดยมีการกระท้ากันเป็นกระบวนการ
ใหญ่ มีคนคุม คนเคลียร์ทาง มีคนขนส่งลงไปยังฝั่ง
ประเทศกัมพูชา และหากเจ้าหน้าที่ของเรามาตรวจพบ
ขณะที่กองก้าลังฝ่ายเขาท้างาน ก็จะเกิดการยิงปะทะ 
เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต พบร่องรอยของรถบรรทุก
แบบลุยป่า เดินทางขึ้นมาและลงไปยังฝั่งกัมพูชา ไม้ที่
ถูกตัดกองเกลื่อนเอาไว้ 
3.เหมยขาบแรกมาแล้ว ! ยอดดอยอินทนนท์ หนาว
เหลือเลขตัวเดียว – นักท่องเที่ยวคึกคัก 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 อช.ดอยอินทนนท์  
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเนือง
แน่น โดยอุณหภูมิต่้ าสุดบนยอดดอยอินทนนท์  
8 องศาเซลเซียส กิ่วแม่ปาน ต่้าสุด 5 องศาเซลเซียส 
พบมีน้้าค้างแข็งหรือเหมยขาบ ขาวโพลนบนยอดหญ้า
ทั่วบริเวณ 

ทั้งนี้ส้าหรับ เหมยขาบ เป็นภาษาพ้ืนเมืองที่ใช้
เรียกปรากฎการณ์น้้ าค้างแข็งเกาะบนยอดหญ้า  
หากอุณหภูมิลดต่้ากว่าจุดเยือกแข็ง 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

https://hilight.kapook.c
om/view/208500 

+ 

4.จับได้แล้ว! เหยี่ยวแดงหัวขาวสัตว์หายาก ไม่อยู่
ป่าแต่คาบไม้แขวนเสื้ออาศัยในเมืองทอง 

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่

สอป. 
สปฟ. 

https://www.amarintv.
com/news/detail/546
70 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
บริเวณป้อม รปภ.ของหมู่บ้านลานทอง ถนนติวานนท์ 
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังจากได้รับแจ้ง  
มีผู้พบนกเหยี่ยวแดงหัวขาว ซึ่งมีปลอกขาติดมาด้วย 
โดยมีเจ้าหน้าที่ รปภ.รับดูแลไว้ เพ่ือประสานส่งให้กับ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

จากการตรวจสอบ พบว่านกเหยี่ยวแดงหัวขาว
ตัวดังกล่าว มีลักษณะล้าตัวสีขาว ปีกสีแดง มีปลอกขา
เป็นหนังผูกติดไว้ที่ขาขวา 

และล่าสุดได้ประสานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
เพ่ือให้มารับไปดูแลต่อในวันถัดไป 
5.ระดมค้นหา จนท.อุทยานแก่งกระจาน เรือพลิก
คว่ ากลับจากเยี่ยมแม่ที่ป่วย 

วันที่ 15 พ.ย. 63 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ 
ผอ.สบอ.3 สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้รับรายงาน
เบื้องต้นว่า นายอรรถพล สุกใส อายุ 42 ปี พนักงาน
ราชการ ต้าแหน่งพิทักษ์ป่า อช.แก่งกระจาน ประสบ
อุบัติเหตุเรือหางยาวพลิกคว่้าบริเวณอ่างเก็บน้้าเขื่อน
แก่งกระจาน ขณะเดินทางกลับจากหน่วยพิทักษ์ 
อช.แก่งกระจาน ที่ 9 (เขาดอกไม้) เพ่ือสับเปลี่ยนก้าลัง  
แต่ขณะออกเวรได้ขึ้นไปบ้านตนเองที่บ้านแม่ประโดน 
เพ่ือไปดูแลมารดาที่ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ก่อนที่จะ
ลงมาพักบ้านภรรยา แต่ขณะกลับระหว่างทางวันที่ 
13 พ.ย.63 เวลาประมาณ 18.30 น.ได้มีคลื่นลมพัด
แรงท้าให้ เรือหางยาวของนายอรรถพลพลิกคว่้า  
นายอรรถพล ได้พลัดตกน้้าสูญหายไป หลังเกิดเหตุได้
ประสานชุดกู้ ภั ย อุทยานแห่ งชาติแก่ งกระจาน 
เจ้าหน้าที่ประมงแก่งกระจานพร้อมเรือ เจ้าหน้าที่
สว่างสรรเพชญธรรมสถาน เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมธีจุด
สามร้อยยอด ช่วยกันค้นหาผู้สูญหายตลอดทั้งคืน
จนถึงขณะนี้ยังไม่พบตัว. 

สอช. 
สบอ.3  

สาขาเพชรบุรี 

https://www.banmuan
g.co.th/news/region/2
12669 

- 

6.พบฉลามวาฬขนาดใหญ่ที่ อช.ธารโบกขรณี 
ผู้ เขียนกล่ าวถึง  พบฉลามวาฬขนาดใหญ่  

ความยาวกว่า 8 เมตร ว่ายน้้าหากินอยู่ที่บริเวณหน้า
เกาะห้อง อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่  
หลังธรรมชาติฟ้ืนฟูช่วงหยุด COVID-19 เจ้าหน้าที่

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.facebook.
com/58053061202
2669/posts/348182
3891893312 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เตือนเรือนักท่องเที่ยวอย่าขับเข้าใกล้ เพราะอาจสร้าง
อันตรายให้ฉลามวาฬได้ 
7.ปิดเทอม ปชช.แห่ออกสัมผัสความหนาวบนมอ
หินขาวผาหัวนาคคึกคัก 

เมื่อวันที่ 15พ.ย.63 ที่ผ่านมา ก่อนเข้าด่าน
ตรวจเข้าไปยังพ้ืนที่มอหินขาว ผาหัวนาค ในเขต
อุทยานภูแลนคา พ้ืนที่บ้านวังค้าแคน ม.5 ต.หินโงม 
อ. เมือง จ .ชัยภูมิ  มีรถนักท่องเที่ยวจ้านวนมาก  
ได้เดินทางเข้าไปยังมอหินขาว และผาหัวนาค สถานที่
ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ ที่มีความ
สวยงามและอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองชัยภูมิ 

สอช. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

https://siamrath.co.th/
n/197449 

+ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


