




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่18 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ ย่อยข่าวกีฬา : "เทรลพัทลุง" รับนัก
ว่ิง 1 พันคน 

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ เทศบาลต าบลคลอง
ทรายขาว อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง นาย
พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าว
การแข่งขัน "อัลตรา เทรล ไทยแลนด์ 2020  
ซีรีส์ #01 พัทลุง" โดยรายการนี้ จัดวันที่ 26-27 
ก.ย. 63 พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาบรรทัดและเขา
ปู่-เขาย่า แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 10 
กม. ระดับความสูงสะสม 450 ม. ระยะ 25 กม. 
ระดับความสูงสะสม 1,200 ม. และ ระยะ 60 
กม. ระดับความสูงสะสม 3,000 ม. 

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การแข่งขันวิ่งเทรล 
สามารถดึงคนต่างถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่ของจังหวัดที่
จัดแข่งขัน สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวมหาศาล 
จั ง ห วั ด พั ท ลุ ง  มี ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ ส ว ย ง า ม  
และหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นจังหวัดเมืองรอง 
ด้านการท่องเที่ยว จึงควรมีการผลักดันให้เกิด
สนามการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติขึ้น 

ด้าน นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผอ.ฝ่ายกีฬา
อาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กล่าวว่า เดิมที กกท. เตรียมจัด อัลตราเทรลไทย
แลนด์ ด้วย 2 สนาม ซีรีส์ คือ พัทลุงและอุทัยธานี 
และจบที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่อง
ด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงเหลือ 2 สนาม คือ 
ที่ พัทลุง และ เชียงใหม่ โดย กกท. สนับสนุน
งบประมาณที่พัทลุง 3 ล้านบาท รับสมัครนักวิ่ง
รวม 1 พันคน ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.run 
wannabee.com/uttp2020 

 
 

สอป. 
สอช. 

สบอ.6 
(สงขลา) 

เดลินิวส์ หน้า 14 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  

หน้า 17 
ไทยรัฐ หน้า 17  

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
2. ชาว 'ยโสธร' ผวาเจอรอยตีนเสือ 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายเจริญ หนองเทา 
อายุ 49 ปี ผู้ใหญ่บ้านหนองเทา หมู่ 4 ต.นาแก 
อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น าผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่ไป
ตรวจสอบรอยตีนสัตว์ที่ชายป่าห่างจากหมู่บ้าน
ประมาณ 200 เมตร หลังมีชาวบ้านไปพบ 
ซึ่งเบื้องต้นคล้ายรอยตีนเสือที่เดินออกจากป่าแล้ว
เดินผ่านทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านก่อนจะเดิน
ลงไปในทุ่งนา ซึ่งรอยตีนดังกล่าววัดอุ้งตีนได้
ประมาณ 4 เซนติเมตร 

นายเจริญกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ 4 วัน ได้รับ
แจ้งจากนายค าสอน กอแก้ว ชาวบ้านว่าพบเสือ
ตัวขนาดใหญ่ก าลังเดินหาอาหารกินอยู่ใกล้กับ 
ล า เซบาย อยู่ ห่ า งจากจุดที่พบรอยตีน เสื อ
ประมาณ 1 กิโลเมตร ขณะที่ชาวบ้านก าลังไป
ส่องไฟจับปลา จึงมาแจ้งให้ทราบ ต่อมาเมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม มีชาวบ้านอีกคนมาแจ้งกับตนว่าพบ
คล้ายกับรอยตีนเสือบนพื้นดินภายในทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ของตน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 200 เมตร 
ตนกับชาวบ้านจึงออกไปตรวจดูรอยตีนสัตว์ที่พบ 
เชื่อว่าเป็นรอยตีนเสือแน่นอน จากนั้นจึงแจ้งไป
ทางนายอ า เภอค าเขื่ อนแก้ว  เ พ่ือให้ เข้ า ไป
ตรวจสอบ ต่อมาฝ่ายความมั่นคงอ าเภอค าเขื่อน
แก้ว พร้อมนายก อบต.นาแก และเจ้าหน้าที่กรม
อุทยานฯ เข้าไปตรวจสอบคาดว่าเป็นรอยตีนเสือ
ไฟ เบื้องต้นแจ้งเตือนให้ชาวบ้านระมัดระวังเสือ
ตัวนี้แล้ว ให้ดูแลบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงให้ดี 
หากพบเห็นเสือให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน 

สอป. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

- 

3. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร : นักเที่ยว
ตื่นเต้นฉลาม-โลมาโชว์ตัว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  17 ส.ค.  
นายจ าเป็น ผอมภักดี หน.หน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติที่ ธบ.1 เกาะห้อง เขต อช.ธารโบกขรณี 
ได้บันทึกภาพฝูงฉลามหูด ากว่า 30 ตัว ที่ว่ายเข้า
มาหากินในอ่าวเกาะห้อง ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ 

สอช. 
สอบ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

เดลินิวส์ หน้า 11 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
สร้างความตื่นเต้นแก่เจ้าหน้าที่ และนักท่องเที่ยว 
ขณะที่หน้าหาดอ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ อีกหนึ่ง
หาดท่องเที่ยวขึ้นชื่อ มีฝูงโลมาไม่ทราบชนิ ด
ประมาณ 5-6 ตัว โผล่ขึ้นมาจากทะเลอวดโฉม 
สร้างความตื่นเต้นแก่นักท่องเที่ ยวที่ ได้ เห็น 
เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่
เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวรบกวนท าให้ทะเลและ
ชายหาดเงียบสงบ ฝูงปลาฉลามโลมา จึงกล้าว่าย
เข้ามาหากินใกล้ฝั่งมากขึ้น 
4. สกู๊ป : วิจารณ์สนั่น! ว่ิงเทรล 'ภูสอยดาว' 
เหมาะหรือไม่ ชี้ 'เนินมรณะ' ปราบเซียน 

นักวิ่งเทรลวิจารณ์สนั่น "ภูสอยดาว เทรล 
2020" เส้นทางมันวิ่งไม่ได้ ชี้ทางแคบ ค่อนข้าง
ชัน โดยเฉพาะ "เนินมรณะ" ต้องค่อยๆ ไต่ และ 
"เนินส่งญาติ" ชี้ ถ้าเดินเที่ยวเดินป่าจะเหมาะกว่า 

เฟซบุ๊กเพจ "นักวิ่งกากๆ" ได้มีการวิจารณ์
กรณีการจัดงาน "ภูสอยดาว เทรล 2020" ที่จะ
จัดขึ้น ณ อช.ภูสอยดาว ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด 
จ.อุตรดิตถ์ ในวันที่ 27 ธ.ค. 2563 โดยจะ
เปิดรับสมัครในวันที่ 24 ส.ค. 2563 ระบุว่า  
"มีคนสอบถามหลายคนว่าเส้นทางมันวิ่งไม่ได้ เอา
ยังไงดี มีข้อมูลอะไรเพ่ิมเติมไหม เป็นข้อมูล
ประกอบเผื่อใครจะลั่น" โดยมีหลายความเห็นต่าง
วิจารณ์เส้นทางในการวิ่งเทรล อาทิ 

"ถ้าจ านวนนักวิ่งเยอะ ทางไม่เหมาะกับการ
วิ่งนะคะ ค่อนข้างแคบ กิโลสุดท้ายชันมาก (เนิน
มรณะ) ต้องค่อยๆ ไต่ ถ้าเดินเที่ยวเดินป่าจะ
เหมาะกว่า ถ้าเป็นการวิ่งเทรลเกรงว่านักวิ่งจะ
เบียดกันตก แต่วิวสวยมาก" 

"Single Track (ทางวิ่งหรือทางเดินที่ต้องวิ่ง
เรียงเดี่ยว) ตั้งแต่เริ่มทางน้ าตกไปจนถึงเนินส่ง
ญาติเลย วิ่งได้แค่สันเขาบางช่วง แต่สันบางช่วงก็
เป็นต้นไม้ใบหญ้าสูง แล้วพอไปถึงเนินมรณะ เป็น 
Single track อีกที ระยะขึ้นลงชันและค่อนข้าง
ยาวนิดนึง 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา หน้า 15 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
คนขึ้นคนลงน่าจะต้องขอทางกัน แล้วพอไป

ลานสน เป็นลานกว้างแหละ แต่ทางก็ เล็ก
เหมือนเดิม ถ้าเปิดทางใหม่ ก็อาจจะไปเหยียบต้น
หงอนนาคอีก ไม่รู้นะ ส่วนตัวคิดว่าถ้าลดจ านวน
คน หรือหาทางวิ่งเป็นวงกลมไม่วกทางเดิมได้ จะ
ดีกว่า 
5. คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย : ฉะเชิงเทรา-รถชน
ช้าง 

วันที่ 17 ส.ค. นายเอนก วงษ์ศา หน.ชุด
ปฏิบัติการเฝ้าระวังช้างป่า ขสป.เขาอ่างฤๅไน  
มีรถชนช้างป่า ที่บนถนน 3259 หมู่ที่  11  
บ้านห้วยโสม จ.ฉะเชิง เทรา ตรวจสอบพบ 
นายธีรวัฒน์ วรรณวงศ์ ลูกชาย ผู้ประสบเหตุเล่า
ว่า พ่อตนขับรถกระบะมาเวลาประมาณ เที่ยงคืน 
ก่อนถูกช้างป่าเดินข้ามถนนชน เข้าเต็มแรงจนรถ
ตกลงไปข้างทางหน้ารถพังยับ ส่วนช้างป่าได้ถ่าย
มูลก่อนวิ่ งหนี เข้ าป่ า ไปเจ้ าหน้าที่ เ ร่ งน าตั ว
ผู้บาดเจ็บส่งร.พ. เจ้าหน้าที่จึงฝากแจ้งเตือน
ประชาชนที่ต้องเดินทางยังถนนเส้นดังกล่าวใน
ช่วงเวลากลางคืนให้ระมัดระวังให้มาก เนื่องจากมี
โขลงช้างป่ากว่า 30 เชือก เดินข้ามถนน 

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

ข่าวสด หน้า 7 
ไทยรัฐ หน้า 15 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 2 

- 

6. คอลัมน์  เก็บ เล็กผสมน้อย  :  ประกวด
ภาพถ่าย'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' 

อส. ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู 
บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) บริษัท ซีพี  
รีเทลลิงค์ จ ากัด และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ ากัด  (มหาชน) เชิญร่ วมประกวด
ภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ปีที่ 26 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ พร้อมเงินรางวัลกว่า 600,000 บาท 
ในปีนี้มีหัวข้อพิเศษคือภาพพฤติกรรมสัตว์ป่า 
และภาพต้นไม้เล่าเรื่อง โดยภาพพฤติกรรมสัตว์

สอป. ข่าวสด หน้า 16 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ป่าเป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึงการกระท าหรือการ
แสดงออกของสัตว์ป่าในด้านต่างๆ อาทิ การหา
อาหาร การต่อสู้ การเลือกคู่ ส่วนภาพต้นไม้เล่า
เรื่องเป็นภาพถ่ายต้นไม้ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ 
หรือเป็นต้นไม้ที่หายาก วันนี้-31 ส.ค.นี้ ติดตาม
รายละ เ อี ยดที่  www.trueplookpanya.com 
หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ 
7.คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร : พบลูกเลียงผา
อวดโฉมป่าอุทยานฯ 

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ที่
ท าการอุทยานแห่งชาติรามค าแหง (เขาหลวง)  
ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ หลังรับแจ้งว่ามีผู้พบเห็น 
ลูกเลียงผา สัตว์ป่าสงวนเดินป้วนเปี้ยนใกล้กับ 
ที่ ท า กา ร อุทยานฯ พบนาย พิจ ารณ์  เ ขมา  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า ผู้ถ่ายคลิปเลียงผาน้อยตัว
นี้ไว้ได้เปิดเผยว่า ช่วงบ่ายวันที่ 16 ส.ค.ขณะจัด
อบรม จนท.ป่าไม้ ใกล้ที่ท าการอุทยานฯ เห็นสัตว์
คล้ายกวาง แต่มีสีด ายืนเล็มหญ้าอยู่บริเวณชาย
ป่ า ห่ า ง ไ ป ป ร ะ ม า ณ  1 0 0  เ ม ต ร  จึ ง ใ ช้
โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปไว้พบว่าเป็นลูกเลียงผาไม่
ทราบเพศอายุประมาณ6เดือนแต่พอเข้าใกล้
เลียงผาน้อยได้วิ่งหนีเข้าป่าไปสร้างความตื่นเต้น
เป็นอย่างมากเพราะไม่เคยพบเห็นสัตว์ป่าหายาก
ประเภทนี้มาก่อน 

สอป. 
สอช. 

สบอ.14 
(ตาก) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

+ 

8. ภาพข่าว : อบรมอาสาสมัคร 
นายสมโภชน์ เที่ยงจิตต์ ผอ.ส่วนอุทยาน

แห่งชาติ สบอ.9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาอุทยานแห่งชาติ  
อช.เขาพระวิหาร ประจ าปี 2563 ที่ศูนย์บริหาร
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ผ า ม อ อี แ ด ง  อ . กั น ท ร ลั ก ษ์   
จ.ศรีสะเกษ 

สอช. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

+ 

 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ศรีสะเกษ – กับระเบิดยังเกลื่อนชายแดนเขา
พระวิหารชาวบ้านเก็บเห็ดป่าพลาดท่าเหยียบ
กับระเบิดตูมสนั่นเจ็บหนัก 

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
ที่ อช.เขาพระวิหาร ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์  
จ.ศรีสะเกษ นายปรียะพษ์ นามโส หน.อช. 
เขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ได้รับ
แจ้งว่่า มีเหตุราษฎรหาเห็ดป่าเหยียบกับระเบิด 
บริเวณป่าด้านทิศใต้ใกล้กับฐานปฏิบัติการพะยูง
ทอง (ป่าบริเวณปราสาทโดนตรวล) ต.เสาธงชัย 
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จึงได้รีบเดินทางไป
ตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.123 
ประจ าฐานปฏิบัติการพะยูงทอง และชุดกู้ภัย 
อช.เขาพระวิหาร เมื่อไปถึงพบ นายกิตติพงษ์  
ศรีแก้ว อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 155 หมู่ที่ 4 
บ้านโศกขามป้อม ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์  
จ.ศรีสะเกษ ได้รับบาดเจ็บ บริ เวณเท้าขวา  
ไม่มีบาดแผลปรากฎภายนอก คาดว่ากระดูกร้าว 
จึงรีบน าตัวส่งรักษา ที่ รพ.กันทรลักษ์ 

จากการตรวจสอบพบว่าชาวบ้านเหยียบกับ
ระเบิดชนิด PMN (ปิ่นโต) ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทหาร 
TMAC ได้เข้าส ารวจและเก็บกู้บริเวณเกิดเหตุพบ 
จ านวน 5 ลูก และได้ท าป้ายสัญลักษ์แจ้งเตือน
แล้ว 

สอช. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

http://www.newstv13si
amthai.com/2020/08/
blog-post_80.html 

- 

2. กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน
จังหวัดนครนายก จัดโครงการเพิ่มในการ
ป้องกันปราบปรามการบุกรุกท าลายป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ท าการหน่วยพิทักษ์ อช.เขาใหญ่ (ขญ.13 
นางรอง )  ต .สาริ กา  อ . เมือง  จ .นครนายก  
พลตรีจิรวัฒน์ พันธ์สวัสดิ์ รองผู้อ านวยการศูนย์
ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอ านายการรักษา

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

https://siamrath.co.th/n
/175398 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานใน
พิธีเปิดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร บุ ก รุ ก ท า ล า ย ป่ า ไ ม้ แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมี  พันเอกสุรินทร์   
ปรียานุภาพ รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดนครนายกและคณะให้การต้อนรับ 

โดยมี พันเอกอมร บุตรชา ผู้อ านวยการ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.จังหวัด
นครนายกกล่ าวรายงานถึงการด า เนินงาน
โครงการฯ โดยมีการบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อ
สร้างความเข็มแข็งในการป้องกันปราบปรามการ
บุกท าลายป่าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่า ง
ยั่ ง ยื น ใน พ้ืนที่ จั งหวั ดนครนายก  โดยมี ชุ ด
ปฏิบัติการจ านวน 2 ชุดๆละ10 นายลงพ้ืนที่
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 

จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปยังธนาคาร
เมล็ดพันธุ์ “รักษ์ร่วมใจ”ในพ้ืนที่ต าบลบ้านพริก 
อ.บ้านนา จ.นครนายก ซึ่งเป็นศูนย์กลางธนาคาร
เมล็ดพันธุ์พืชของ กอ.รมน. จ.นครนายก ผลิตเพ่ือ
แจกจ่ายให้กับประชาชน ตามแนวพระราชด าริ 
เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
ต่อไป 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. พัฒนาเรือนจ าสู่ แหล่ง เรียนรู้ -อนุรักษ์   
"สัตว์ป่า" 

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เปิดเผยหลัง
ล ง น า ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์   
เรื่อง "ความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริม
ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเพื่อพัฒนาผู้
ก้าวพลาด" ว่า เพื่อพัฒนาพื้นที่ในความดูแลของ
กรมราชทัณฑ์  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ านการ
อนุรักษ์สัตว์ป่ า  โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ  
จะสนับสนุนความรู้ทางวิชาการและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่เจ้าหน้าที่และผู้
ก้าวพลาดของกรมราชทัณฑ์รวมทั้งร่วมกันแก้ไข
ปัญหาสัตว์ป่ าที่ สร้ างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน ฟื้นฟู และพัฒนาจิตส านึกผู้ก้าวพลาด 
ให้มีความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
อย่างยั่งยืน และสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
สัตว์ป่าบริเวณทัณฑสถาน 

นายธัญญากล่ า วต่อว่ า  กรมอุทยานฯ  
และกรมราชทัณฑ์เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการที่ช่วยสนับสนุนการ
อนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นก า เนิดในพื้นที่ความ
รับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ ซึ่ งการด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่เรือนจ าและทัณฑสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นก าเนิด และเพื่อ
ประโยชน์ในการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
ของผู้ต้องขังรวมถึงเป็นสถานที่ให้บริการความรู้
ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่ประชาชนและบุคคล
ทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่ ส าหรับชนิดของสัตว์
ป่าที่สามารถให้การสนับสนุนในเบื้องต้นเป็นสัตว์
ป่าซึ่ งอยู่นอกบัญชีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่า
คุ้มครอง เช่น อีเห็นธรรมดา กวางรูซ่า วัวแดงสาย

สอป. ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 12   

+ 

 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
พันธุ์ อินโดฯ ไก่ฟ้าสีทอง และไก่ฟ้าสายพันธุ์
ต่างประเทศอ่ืนๆ เป็นต้น 
2. สระแก้วเปิดเทศกาล 'ดูผีเสื้อ' หนุนการ
ท่องเที่ยว 

สระแก้วชูผี เสื้อ 520 ชนิดจัดเทศกาล 
ดูผีเสื้อปางสีดา ครั้งที่ 15 รับฤดูฝน พร้อมจัดงาน 
Butterfly Night Market จั ด จ า หน่ า ย สิ น ค้ า 
OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และแสดงนิทรรศการ
ภาพถ่ายผีเสื้อปางสีดา ระหว่างวันที่ 21-23 
สิงหาคม หนุนกระตุ้นการใช้จ่ายในภาคการ
ท่องเที่ยว 

นายวิทยา มากปาน รอง ผวจ.สระแก้ว 
เปิดเผยว่า จ.สระแก้วร่วมกับส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว อช.ปางสีดา 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.)  ส านักงานนครนายก 
และสมาคมรักษ์ปางสีดา จัดงานเทศกาลดูผีเสื้อ
ปางสีดา  ครั้ งที่  15 เพื่อประชาสัมพันธ์ ใ ห้
นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงกิจกรรมงานเทศกาลประจ าปี
ของจังหวัดสระแก้ว กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายใน
บริการภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว 

ทั้งนี้ อช.ปางสีดา เป็นส่วนหนึ่งของมรดก
โลก "ดงพญาเย็น-เขาใหญ่" ได้รับการยกย่องจาก
นั กดู ผี เ สื้ อ ใ ห้ เ ป็ น  " เ มื อ งผี เ สื้ อ ของผื นป่ า
ตะวันออก" จากการส ารวจของนายสินธุยศ 
จันทรสาขา สมาคมรักษ์ปางสีดา และนักดูผีเสื้อ 
ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดยพบ
ผีเสื้อกลางวันมากกว่า 520 ชนิด 

ด้านนายบุญเชิด เจริญสุข หน.อช.ปางสีดา 
เปิดเผยว่า อช.ปางสีดา มีสภาพป่าไม้ที่ อุดม
สมบูรณ์ ท าให้เกิดความหลากหลาย ทางชีวภาพ
กลายเป็นแหล่ งอาศัยของผี เสื้ อนานาชนิด 
นับตั้งแต่จัดงานเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาขึ้นตั้งแต่
ปี 2548 กระแสนักท่องเที่ยวสนใจมาดูผีเสื้อเพิ่ม

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ประชาชาติธุรกิจ  
หน้า 19 

+ 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
มากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะกลุ่มถ่ายภาพมีการค้นพบ
ผีเสื้อชนิดใหม่ในปางสีดาอยู่ เรื่อย ๆ จากการ
จัดการโป่งเทียมดึงดูดผีเสื้อที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปใน
ป่าดิบหาทางออกมาปรากฏตัวมากข้ึน โดยเฉพาะ
ผีเสื้อในกลุ่มของผีเสื้อป่า เช่น ผีเสื้อโคอินูร์ ผีเสื้อ
พระเสาร์ ผีเสื้อเจ้าหญิงฟ้า ฯลฯ เป็นต้น 

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาดูผีเสื้อปาง
สีดาได้ทุกวัน เวลาที่เหมาะสมคือช่วงเช้าถึงเที่ยง
ประมาณ 09.00-12.00 น. ในวันฟ้าเปิดไม่มี
เมฆฝน จุดดูผีเสื้อส าหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป คือ 
บริ เวณจุดดูผี เสื้ อจากน้ าตกปางสีดา ขึ้นไป
ประมาณ 300 เมตร สามารถจอดรถแล้วเดินชม
ได้เลย นอกจากนี้ ยังสามารถดูผีเสื้อได้ทั่วไปใน
อุทยานฯ เช่น ตามเส้นทางขึ้นจุดชมวิว บริเวณ
ต้นเปล้าตรงข้ามลานจอดรถน้ าตกปางสีดา 
บริเวณรอบหน่วย ปด.5 ห้วยน้ าเย็น ลานหินดาษ
และเส้นทางศึกษาธรรมชาติทุ่งหญ้าบุตาปอด ซึ่ง
จะต้องประสานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของ
อุทยานฯ ก่อนล่วงหน้า จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 
อยู่ที่ 400 คนต่อวัน และก าลังขยายเป็น 700 
คนต่อวัน 
3. คอลัมน์ GO GREEN: ประชากรเสือโคร่งเพิ่ม
ร้อยละ 50 'ป่าไทยไร้เสือ' บอกอะไร! 

วันเสือโคร่งโลก (เมื่อ 29 กรกฎาคมที่ผ่าน
มา) อส. ร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดงานในปีนี้
เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจว่าท าไมถึงต้องอนุรักษ์เสือ
โคร่ง สัตว์ป่า ‘นักล่าชั้นบนสุดในระบบห่วงโซ่
อาหาร’ 

นายพงศ์บุญย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า  
การจัดงานในปีนี้ เป็นโอกาสพิเศษ ครบรอบ  
10 ปี ของการประชุมสุดยอดผู้น าด้านการ
อนุรักษ์เสือโคร่ง เมื่อปี 2553 จัดประชุมครั้ง
แรก ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธ์รัฐรัสเซีย 
และเป็นที่มาของการจัดงานนี้ทุกปี 

สอป. ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา หน้า 5 

+ 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
“ป่าใดมีจ้าวป่า-เสือโคร่ง ไม่ เพียงเป็น

ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า แต่การออก
ล่าเหยื่อของเสือโคร่ง ช่วยให้ระบบนิเวศอุดม
สมบูรณ์ เป็น Umbrella species ท าให้ผืนป่าที่
มีเสือโคร่งอาศัยอยู่ เกิดความหลากหลายทาง
ทรัพยากรชีวภาพ อุดมไปด้วยสัตว์ป่าอ่ืนๆ ทั้งที่
เป็นนักล่าหรือเหยื่อ และสมบูรณ์ไปด้วยพืช
พรรณนานาชนิด ท า ให้ เกิ ดการดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้ นบรรยากาศ ลด
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้” 

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รอง ออส. 
เสริมว่า การอนุรักษ์เสือโคร่งให้คงอยู่ในป่ามี
ความส าคัญมาก ถ้าประชากรของเสือโคร่งคงอยู่ 
พวกมันจะท าการควบคุมประชากรสัตว์สายพันธุ์
อ่ืนๆ อย่างเช่นเหยื่อหลักที่เป็นสัตว์กินพืชเท้ามี
กีบ กระทิง หมูป่า กวาง เก้ง จะคงอยู่ในป่าใน
ปริมาณสมดุล หากมนุษย์เข้าไปล่าเสือตามความ
เชื่อผิดๆ หรือมองเป็นกีฬาที่ท้าทาย สนุกกับการ
ล่าทั้งที่ไม่ได้น ามาเป็นอาหารที่จ าเป็น นั่นเท่ากับ
เป็นผู้ท าลายความสมดุลของธรรมชาติ ยิ่งเสือถูก
ดึงออกจากระบบนิเวศมากเท่าใด จ านวนสัตว์กิน
พืชก็จะเพิ่มขึ้น ผืนป่าก็จะถูกท าลายเพิ่ม (ทั้งโดย
มนุษย์ผู้บุกรุก และสัตว์กินพืช) ความชื้นที่ลดลง 
ท าให้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดฤดูแล้งยาวนานขึ้น 
ปริมาณน้ าจืดลดลง และอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติตามมาง่ายขึ้น สุดท้าย ผลกระทบ
จากการล่มสลายของระบบนิเวศจะย้อนกลับมา
ท าลายมนุษย์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
4. ชัยวัฒน์โล่ง ฎีกายกฟ้อง หม่ิน 'สมัคร ' 
มีบ้านรุกป่า 

ศาลฎีกายกฟ้องคดีหมิ่นประมาทหลั ง 
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หน.ชุดพญาเสือ 
บุกตรวจบ้านนายสมัคร ดอนนาปี อดีต ผอ.ส านัก
อุทยานฯ บนยอดเขาบุกรุกป่าและให้สัมภาษณ์
ผ่านสื่อ 3 แห่ง น าไปสู่การฟ้องกันมายาวนาน 

สบอ.9 
(อุบลราชธานี) 

ไทยรัฐ หน้า 1 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  

หน้า 1,15 
ไทยรัฐ หน้า 13 
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ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
โดยนายชัยวัฒน์ยิ้มร่าหลังพ้นคดี พร้อมขอบคุณ
เพื่อนร่วมงานที่ส่งแรงใจช่วยลุ้นคดี 

ศาลฎีกายกฟ้องคดีหมิ่นประมาท เปิดเผย
เมื่อช่วงสายวันที่ 18 ส.ค. ศาลจังหวัดตากอ่าน
ค าพิพากษาศาลฎีกา ในคดีที่นายสมัคร ดอนนาปี 
อดีต ผอ.ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยาน
แ ห่ ง ช า ติ สั ต ว์ ป่ า แ ล ะพั น ธุ์ พื ช  เ ป็ น โ จทก์   
มีนายชัยวัฒน์  ลิ้ มลิขิต อักษร ผอ. สบอ.10 
อุดรธานี เป็นจ าเลย คดีหมิ่นประมาท จากกรณี
เมื่ อช่ ว งปี  2559 นายชัยวัฒน์ หัวหน้ าชุด
ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ญ า เ สื อ  ก ร ม อุ ท ย า น ฯ  
น าก าลังบุกตรวจค้นบ้านพักนายสมัคร ปลูกอยู่
บนยอดเขามิสก๊อก หมู่ 3 บ้านประดาง อ.วังเจ้า  
จ.ตาก และให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ 3 แห่ง กล่าวหา
ว่า นายสมัครสร้างบ้านบุกรุกป่าประมาณ 4 ไร่ 
จนน าไปสู่การฟ้องร้องกันหลายคดี 

ส าหรับคดีนี้ เมื่อวันที่  10 มี .ค.2561  
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นายสมัครยื่นอุทธรณ์
ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 6 ต่อมาศาลจังหวัดตากอ่าน
ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 6 วินิจฉัยว่า  
ในส่วนคดีรุกป่าของนายสมัครนั้น เป็นหน้าที่ของ
กระบวนการตามกฎหมายพิจารณา นายชัยวัฒน์
มีหน้าเพียงตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อด าเนินคดี แต่ไม่มีหน้าที่การ
ให้ข่าว ดังนั้นการให้ข่าวของนายชัยวัฒน์ไม่ถือ
เป็นหน้าที่ และอาจเป็นการชี้น าสังคม ท าให้นาย
สมัครถูกมองว่าเป็นข้าราชการที่ประพฤติตนมิ
ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นความผิดจริงตามฟ้อง 

พิพากษาแก้ศาลชั้นต้น ให้นายชัยวัฒน์ 
มีความผิด มีโทษกระทงละ 6 เดือน แต่ขณะน า
สืบของจ าเลย เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา 
บรรเทาโทษให้ 1 ใน 3 จ าคุกกระทงละ 4 เดือน 
รวม 3 กระทง จ าคุก 12 เดือน และไม่มีเหตุ
สมควรที่จะรอการลงโทษ หลังมีค าพิพากษา  
นายชัยวัฒน์ยื่นค าร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่าง



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ฎีกา ใช้หลักประกันและสัญญาประกันเดิมตีราคา 
9 หมื่นบาท ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราว 

ใ น ค รั้ ง นี้ ศ า ล ฎี ก า มี ค า พิ พ า ก ษ า ว่ า  
การที่ จ า เลยให้ข่ าวต่อหนั งสือพิมพ์และใ ห้
สัมภาษณ์ต่อสถานีโทรทัศน์ ในลักษณะยืนยัน
ข้อเท็จจริงว่า โจทก์ปลูกสร้างบ้านบุกรุกป่า  
และครอบครองที่ดินของทางราชการโดยมิชอบ 
เป็นการกระท าโดยสุจริต ให้ข่าวไปตามข้อมูลที่
จ าเลยตรวจสอบ หาได้มีเจตนากลั่นแกล้งใส่ความ
โจทก์แต่อย่างใด การให้ข่าวและให้สัมภาษณ์ต่อ
ผู้สื่อข่าวทั้ง 3 ครั้ง เป็นการกระท าในฐานะเป็น
เจ้าพนักงานปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยสุจริต 
จ า เลยจึ ง ไม่ มี ค ว ามผิ ด ฐ านหมิ่ นประมาท  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (2)  
ที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 6 วินิจฉัยว่า จ าเลยที่ 1 
กระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทก์ โดยการ
ให้ข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่  8 -9 และวันที่ 
14 ก.ย.2559 และพิจารณาลงโทษจ าเลยที่1  
มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจ าเลยที่ 
1 ฟังขึ้น พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์
ส าหรับจ าเลยที่ 1 ในความผิดฐานหมิ่นประมาท 
ภายหลังฟังค าพิพากษา นายชัยวัฒน์มีสีหน้ายิ้ม
แย้ม และส่งข้อความผ่านไลน์ไปยังกลุ่มเพื่อนที่ส่ง
ก าลังใจและขอขอบคุณทุกคน 
5. เป็ดหงส์...หน่ึงเดียวในไทย 

เป็ดหงส์ สัตว์ประจ าถิ่นของประเทศไทยอยู่
ในวงศ์นกเป็ดน้ าที่หาได้ยากมาก ไม่มีรายงานพบ
การท ารังวางไข่ในบ้านเรามากว่า 30 ปี เพราะ
ถู ก ล่ า อ ย่ า ง ห นั ก  พ บ ตั ว เ พี ย ง ไ ม่ กี่ ค รั้ ง  
ที่บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อ่างเก็บน้ าห้วยตลาด จ.บุรีรัมย์ เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าหนองหานกุมภวาปี จ.อุดรธานี และเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง ล่าสุดมีรายงานพบ
ในพื้นที่นาของนายเอกชัย อธิปอนันต์ ที่ อ.ระโนด 

สอป. 
สบอ.6 
(สงขลา) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 7 
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ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
จ.สงขลา มีเป็ดหงส์มาท ารังวางไข่บนต้นตาลยอด
ด้วน  

ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม (สผ. )  
ได้จัด ใ ห้ เป็นสัตว์ป่ าที่ ใกล้ สูญพันธุ์ อย่ า งยิ่ ง 
(Critically Endangered,CR) โดย อส. ร่วมกับ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสมาคมอนุรักษ์และธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทย ได้จัดโครงการอนุรักษ์เป็ดหงส์
เพื่อให้มีในบ้านเราแห่งเดียวในโลก สนใจชม 
เป็ดหงส์ สอบถามข้อมูลได้ที่ 08-7899-5389 
6. ช้างเขาชะเมาตื้บพ่อเฒ่าดับ 

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 18 ส.ค. นาย
นิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ นายกอบต.ป่ายุบใน อ.วัง
จันทร์ จ.ระยอง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนถูก
ช้างท าร้ายบาดเจ็บ อยู่ในสวนยาง ม.3 ต.ป่ายุบ
ใน อ.วังจันทร์  จึงรายงานนายภิรมย์  ชุมนุม  
นอภ.วั ง จั นทร์  พร้ อมประสาน  จนท .อช . 
เขาชะเมา-เขาวง พร้อมหน่วยกู้ ภัยศีลธรรม
สมาคม อ.วังจันทร์ เดินทางไปช่วยเหลือทันที 

ที่เกิดเหตุอยู่ภายในสวนยางพารา ที่ติดกับ
ป่าใหญ่พบนายประมวล โพธิ์เงิน 79 ปี เจ้าของ
สวนยางพาราดังกล่าวนอนร้องครวญครางด้วย
ความเจ็บปวด อยู่กลางร่องยาง ตรวจสอบพบ
บริเวณใบหน้ามีร่องรอยฟกช้ า ที่ช่วงหน้าอกมี
รอยเขียวช้ าหลายจุด มีอาการจุกแน่น จึงรีบปฐม
พยาบาลเบื้องต้น ก่อนน าตัวส่ง ร.พ.วังจันทร์ 

ด้านบุตรชายของนายประมวล ให้การว่า 
ก่อนเกิดเหตุ ตนกรีดยางพาราในสวนยางที่เกิด
เหตุ ในช่วงเช้ามืดประจันหน้ากับช้างเพศผู้ ขนาด
ใหญ่ สูงประมาณ 3 เมตร เมื่อสังเกตดูพบว่าเป็น
ช้างขาประจ าที่ชอบลงมาหากินในพื้นที่ ชาวบ้าน
ตั้งชื่อว่า ไอ้งาต่าง เพราะงาทั้งสองข้างยาวไม่
เท่ากัน พยายามเดินหนีกลับมาที่บ้าน เป็นจังหวะ
เดียวกับที่พ่อของตนเดินเข้ามาในสวนยางตรงจุด

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 11 

- 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ที่ไอ้งาต่างก าลังเดินวนเวียนอยู่ โดยที่พ่อไม่ทัน
สังเกตเห็น เดินเข้าไปเจอกับไอ้งาต่างตรงหน้า 
ด้วยความตกใจทั้งคนและช้าง พ่อพยายามวิ่งหนี
แต่ช้างวิ่งไล่และใช้เท้าเตะเข้าอย่างจังหลายครั้ง 
จนร่างกระเด็นไปมาตามแรงเตะ เมื่อเห็นว่าช้าง
ไม่ยอมหยุด ตนจึงได้ถือไม้เข้าไปพร้อมส่งเสียงขับ
ไล่ โชคดีที่ไอ้งาต่างยอมหยุดแล้วเดินหายเข้าไป
ในป่าริมสวนยาง จึงรีบเข้า ไปดูบิดา พบว่า
บ า ด เ จ็ บ  จึ ง แ จ้ ง เ จ้ า หน้ า ที่ ม า ช่ ว ย น า ส่ ง 
ร.พ.วังจันทร์ ก่อนส่งต่อไปรักษาที่ ร.พ.ระยอง 

นายนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ นายก อบต. 
ป่ายุบใน กล่าวว่า ส าหรับพื้นที่ดังกล่าว ชาวบ้าน
ได้รับผลกระทบกับช้างซึ่งก็พยายามหาวิธีปัองกัน 
แต่ก็ท าได้เพียงระวัง เพราะนับวันช้างป่าจะยิ่งเข้า
ม า ใ น พื้ น ที่ ส ว น เ ก ษ ต ร ช า ว บ้ า น เ พิ่ ม ขึ้ น  
ด้านชาวบ้านต่างวิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หามาตรการช่วยเหลือโดยเร็ว เพราะเดือดร้อน
มากกับปัญหาช้างบุกชุมชน จนบางพื้นที่ ไม่
สามารถออกไปท ามาหากินได้ จึงต้องการให้
ภาครัฐช่วย 

ต่อมาเวลา 13.00 น. ทาง ร.พ.ระยอง  
แจ้งว่า นายประมวลเสียชีวิตแล้ว เนื่องจาก
อวัยวะภายในร่างกายได้รับการกระทบกระเทือน
อย่างรุนแรง ด้านบุตรชายผู้เสียชีวิตเตรียมติดต่อ
ขอรับศพไปบ าเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. อ าเภอปายเร่งส ารวจพื้นที่ความเสียหายหลัง
พบช้างป่าเข้ามาท าลายพืชไร่ของชาวบ้านใน
พื้นที่ 

ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศลนายอ าเภอ
ปาย พร้อมนายก อบต.แม่นาเติง รองนายก  
อบต.แม่นาเติง รองปลัด อบต.แม่เติง จนท.ป่าไม้
อช.ห้วยน้ าดัง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชน 
บ้านในของ  ก าลั งพล ร้อย อส.อ.ปายที่  4  
เข้าตรวจสอบพื้นที่ ตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีช้างป่าเข้ามาในพื้นที่ท าการเกษตรของ
ราษฎรจากการตรวจสอบพื้นที่การเกษตรซึ่ง
พบว่าข้าวไร่และข้าวโพดเสียหายหลายจุด ขั้นต้น
จากการพบรอยเท้าช้างป่ามีประมาณ 5 ตัว จึงได้
ประสานหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
นาเติง หน่วยงานป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ตามระเบียบและหาแนวทางปัองกันช้างป่ามิให้
เข้ ามาสร้ า งความเสี ยหายแก่พืชผล  ต่อไป  
ณ หย่อมบ้านในของ หมู่ที่ 9 ต.แม่นาเติง อ.ปาย 
จ.แม่ฮ่องสอน 

สอป. 
สอช. 

สบอ.16 
สาขาแม่สะเรียง 

https://region3.prd.go.th
/topic/news/14712 

+ 

2. เศร้า !! พบซากโลมา เกยตื้นที่หาดท้าย
เหมือง บาดแผลคล้ายถูกฉลามกัด 

วันที่  18 สิงหาคม 2563 นายปรารพ 
แปลงงาน หน.ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลที่  2 จั งหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งจาก
ชาวบ้าน พบซากโลมาตายเกยตื้น บริเวณปากน้ า
ท้ายเหมือง หาดท้ายเหมือง เขตหมู่ที่ 3 บ้านพอ
แดง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา จึงได้
ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอท้าย
เหมือง ก านันต าบลท้ายเหมือง จนท.อช.เขาล าปี-
หาดท้ายเหมือง เข้าตรวจสอบ พบว่าเป็นซาก
โลมากระโดด 1 ตัว ขนาดความยาว 107 ซม. 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

http://www.fm91bkk.co
m/-
%E0%B9%80%E0%B8
%A8%E0%B8%A3%E0
%B9%89%E0%B8%B2-
%E0%B8%9E%E0%B8
%9A%E0%B8%8B%E0
%B8%B2%E0%B8%81
%E0%B9%82%E0%B8
%A5%E0%B8%A1%E0
%B8%B2-
%E0%B9%80%E0%B8

- 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สภาพเริ่มเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็น ตรวจพบมี
บาดแผลเป็นรอยกัดบริเวณด้านหลังค่อนมาทาง
หาง จึงขนย้ายซากโลมาน าส่งสัตวแพทย์เพื่อหา
สาเหตุการตาย เบื้องต้นคาดว่าบาดแผลที่พบเกิด
จากถูกฉลามกัด เพราะรอยบาดแผลเรียบคล้าย
ของมีคมตัด ทั้งนี้ต้องรอผลการผ่าพิสูจน์ซาก
ต่อไป 

ซึ่ ง ล่ า สุ ดที มสั ตว์ แพทย์ จ ากศูนย์ วิ จั ย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งผ่าพิสูจน์ พบว่า
เป็นโลมากระโดเพศเมีย น้ าหนักประมาณ 15 
กก มีฟันบน 46 ซี่ ฟันล่างซ้าย 45 ซี่ ฟันล่างขวา 
43 ซี่ ส าหรับสาเหตุการตายนั้นยังไม่สามารถ
ระบุได้ ส่วนบาดแผลที่เป็นรอยตัดนั้น อาจเกิด
ภายหลังการตายจากการตัดครีบออกด้วยวัตถุมี
คม ทางเจ้าหน้าที่ได้เก็บชิ้นเนื้อน าไปเข้าห้องแลป
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 

%81%E0%B8%A2%E0
%B8%95%E0%B8%B7
%E0%B9%89%E0%B8
%99%E0%B8%97%E0
%B8%B5 

3. ช้างสีดอแก้ว !  ตกมันหนี เข้ าป่ า  เตื อน
ชาวบ้านระวังอันตราย 

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน
ว่า ช้างป่าสีดอแก้ว ช้างอินดี้ ที่เคยตกเป็นข่าวโด่ง
ดังหลังท าร้ายคนและถูกจับตัวส่งมากักกันไว้ที่
ศูนย์กักกันช้างป่า ในโครงการจัดการช้างป่าออก
นอกพื้นที่ อนุ รักษ์  สบอ.2 (ศรีราชา)  พื้นที่ 
เ ข าตะกรุ บ  ต .ทุ่ งมหา เจ ริญ  อ .วั ง น้ า เ ย็ น  
จ.สระแก้ว ขณะนี้ ได้ก่อเหตุหลบหนีออกจาก
สถานกักกันช้างป่า ซึ่งมีรั้วไฟฟ้าล้อมรอบทั้งพื้นที่
ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวานนี้ โดยภายหลังเจ้าหน้าที่
รายงานกรณีดังกล่าวให้นายวีระพงศ์ โคระวัตร 
หน.ขสป.เขาอ่างฤาไน และ ออส. รับทราบได้สั่ง
การให้ส่ง จนท.ขสป.เขาอ่างฤาไน ส่งเจ้าหน้าที่
เข้าติดตามช้างตัวดังกล่าว เนื่องจากเป็นห่วงว่า  
ช้างขณะหลบหนีอยู่ในสภาพตกมันและหากหลง
เข้าไปในพื้นที่ชุมชนหรือบ้านเรือนประชาชนอา
จะท าร้ายชาวบ้านจนถึงแก่ชีวิตได้ 

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

https://www.tnnthailan
d.com/content/51828 

- 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
นายเอนก วงค์ษา ผช.หน.ขสป.อ่างฤาไน 

และดูแลศูนย์กักกันช้างป่าในโครงการจัดการช้าง
ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ฯ พื้นที่ เขาตะกรุบ  
ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว กล่าวว่า 
ช้างสีดอแก้วได้หลบหนีออกจากสถานกักกันช้าง
ป่าจริง ช่วงที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่เขตฯ
ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุด ชค.ทพ.13 
ฉก.คลองหาด และร้อย ทพ.1306 เร่งติดตาม
การบาดเจ็บของช้างป่าที่ถูกรถยนต์ชนเมื่อ  
17 ส.ค.63 ที่ผ่านมาด้วย แต่ยังไม่พบตัว พบ
เพียงแต่ฝูงช้างป่าออกหากินตามปกติ ประมาณ 
40 ตัว บริ เวณหน้าศูนย์ทดสอบยาง ต.ลาด
กระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา  

ส าหรับกรณีของช้างป่าสีดอแก้วที่หลบหนี
ออกไปนั้น นายเอนก บอกว่า  ได้ เตรียมจัด
เจ้าหน้าที่เข้าติดตามเพิ่มเติมในวันนี้ เบื้องต้น
ทราบว่า จากการติดตามรอยเท้าของสีดอแก้ว ได้
หายตัวไปบริเวณพื้นที่เขาขาด ติดกับเขาตะกรุบ 
คาดว่า มุ่งหน้าไปยังพื้นที่เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี ซึ่ง
เป็นถิ่นเก่าของช้างป่าสีดอแก้วตัวนี้ จึงขอเตือน
ประชาชนที่พบเห็นช้างป่าตัวนี้ขอให้ระมัดระวัง
อันตรายด้วย เนื่องจากช้างอยู่ในสภาพตกมัน 
อาจท าอันตรายต่อคนได้ อย่างไรก็ตาม มีรายงาน
แจ้งว่า การหลบหนีของช้างสีดอแก้วครั้งนี้ ถือว่า 
เป็นการหลบหนีครั้งที่ 6 หลังถูกน ามากักกันไว้
ด้วย 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดทีี่ 20 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. จัดหนักลดค่าห้องโรงแรม 600 บ. 

น.ส.นันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผอ.ททท.สนง. 
สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
ร้านอาหาร ใน อช.เขาสก จัดกิจกรรมท่องเที่ยว
น าร่องชวนคนไทยทั่วประเทศเข้ามาเที่ยวที่ 
อ ช . เ ข า ส ก  เ พ่ื อ ก ร ะ ตุ้ น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ภายในประเทศให้กลับมาคึกคัก อีกค รั้ ง ว่ า 
โครงการ สักครั้งในชีวิต @สุราษฎร์ธานี เป็นการ
ท าโปรโมชั่นร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
ชุมชนท่องเที่ยว ใน อ.พนม ลดราคาห้องพัก
ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะระหว่าง 
วันที่ 1-30 ก.ย.นี้ 

ททท.สุราษฎร์ฯจัดเตรียมส่วนลดค่าที่พัก
ราคา 600 บาท ต่อ 1 ห้อง รวม 300 ห้อง  
ซึ่งทางผู้ประกอบการได้จัดเตรียมกิจกรรมไว้
ต้อนรับในรูปแบบของธรรมชาติ เช่น ล่องห่วงยาง
พายเรือแคนู ในคลองศก ล่องแพ จิบกาแฟใน
กระบอกไม้ไผ่ ชมธรรมชาติสองริมฝั่ง กิจกรรม
แบมบูคุกกิ้ง และให้นักท่องเที่ยวท าอาหารเอง
ด้วยกระบอกไม้ไผ่ 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

 ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 6 

+ 

2. ภาพข่าว : ถวายพระพร 
นาย วิ ทู ร  เ ด ชป ระม วล พล  หน . อช . 

ทุ่งแสลงหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อุทยาน
แห่งชาติ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อุทยานแห่งชาติ จ.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สถานี
ต ารวจภูธรบ้านแยง ร่วมลงนามถวายพระพรชัย
มงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 2563 

 
 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

แนวหน้า หน้า 9 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
3. สกู๊ปแนวหน้า : รัฐธรรมนูญเพื่อคนจน '
ชุมชน-ป่า-ที่ดิน'เรื่องใหญ่ 

เมื่อพูดถึงปัญหาความยากจนในประเทศ
ไทยคนกลุ่มแรกๆ ที่มักถูกยกเป็นตัวอย่างคือ 
เกษตรกร โดยปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนกลุ่มนี้ต้อง
เผชิญปัญหาดังกล่าวคือ การไม่มีที่ดินท ากิน  
ซึ่งส่วนหนึ่งเคยมีชุมชนอยู่อาศัยสืบต่อรุ่นสู่รุ่น 
กระทั่งวันดีคืนดีภาครัฐประกาศพ้ืนที่หวงห้ามท า
ให้กลายเป็นผู้อาศัยอย่างผิดกฎหมาย ทั้งที่รัฐควร
เป็นฝ่ายพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าชุมชนอยู่มาก่อนจริง
หรือไม่ มิใช่ประกาศไปก่อนแล้วให้ประชาชนมา
ต่อสู้เรียกร้องภายหลัง 

เสียงสะท้อนจากภาคประชาชน อาทิ   
สาคร สงมา ผู้ประสานงานมูลนิธิคนเพียงไพร 
ย ก ตั ว อ ย่ า ง ก ฎ ห ม า ย ใ ห ม่  2  ฉ บั บ  คื อ  
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 และ พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 ที่เพ่ิงครบก าหนด 
240 วัน ไปเมื่อเดือน ก.ค. 2563 ในการส ารวจ
การถือครองที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่า
หรืออุทยานแห่งชาติ ท าให้หลังจากนี้ ไม่ว่าชุมชน
จะอยู่มานานเท่าใดก็ตามถือว่าผิดกฎหมายทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประชาชนพยายามรวบรวมรายชื่อ
เพ่ือแก้ไขกฎหมาย แต่เมื่อกฎหมายออกมาบังคับ
ใช้หน้าตากลับไม่เหมือนที่ประชาชนอยากได้ 
ปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไร 

  เสน่ห์ ทองค า ชาวชุมชนพันชาลี อ.วังทอง 
จ.พิษณุโลก เล่าว่า ชุมชนนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนปี 
2500 แต่ต่อมาในปี 2509 ภาครัฐไปประกาศ
พ้ืนที่ป่าสงวน และประมาณปี 2512-2513 
มีนายทุนได้รับสัมปทานป่าไม้ แม้ป่านั้นจะเป็น
พ้ืนที่ท ากินของชาวบ้านก็ตาม ที่น่าสะเทือนใจคือ
ในขณะที่นายทุนจะตัดไม้มากเท่าใดอย่างไรก็ได้ 
แต่เมื่อชาวบ้านจะรวบรวมไม้ไปใช้เพียงปลูกบ้าน
อยู่อาศัยเองกลับถูกจับ และปัญหานี้ยังด ารงมา
จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ การที่ต้องติดต่อหลาย

สฟอ. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

แนวหน้า หน้า 1 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
กระทรวงยังท าให้ชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวก 
เช่น ชุมชนต้องการขุดบ่อน้ าเพ่ือท าการเกษตร 
แม้ได้งบประมาณจากกรมที่ดิน ผ่านส านักงาน
พัฒนาที่ดินจังหวัดมาแล้วแต่หากกรมป่าไม้ไม่
อนุญาตก็ไม่สามารถขุดได้ อีกทั้ง เมื่อรัฐบาลมี
โครงการอาชีพเสริม อาทิ การเลี้ยงวัว ชาวบ้านก็
ไม่สามารถท าได้เพราะไม่มีเอกสารสิทธิ" ท าให้
การท ามาหากินเป็นไปอย่างยากล าบากแทนที่จะ
มีอาชีพอ่ืนชดเชยในยามที่การเพาะปลูกได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ  อยากให้แก้ ไขเรื่อง
กฎหมายป่าไม้ที่ดินท ากินต่างๆ ถ้ากฎหมายของ
ป่าไม้เ อ้ือให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้ในป่าไม้   
ไม่สร้างเงื่อนไขทางสังคมระหว่างประชาชนกับป่า
ไม้มากนัก หรือความช่วยเหลือ จากภาครัฐไม่ต้อง
มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีเอกสารสิทธิอย่างนั้นอย่างนี้ 
ผมว่ามันน่าจะดีกว่า ถ้าออกกฎหมายหรือร่าง
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆ ไป ผมว่าหาคน
ระดับล่างที่เขาประสบปัญหาเข้าไปร่วมแก้ไข
ปัญหา ผมว่าน่าจะดีมาก" เสน่ห์ กล่าวในท้ายที่สุด 
4. ช้างป่าสีดอแก้วแหกกรงหนี 

เมื่ อวันที่  19 ส .ค .  นายเอนก วงค์ษา  
ผช.หน.ขสป. อ่างฤาไน ว่า ช้างป่า สีดอแก้ว  
ช้างอินดี้ ที่เคยตกเป็นข่าวโด่งดังหลังท าร้ายคน
และถูกจับตัวส่งมากักกันไว้ที่ศูนย์กักกันช้างป่า 
ในโครงการจัดการช้างป่าออกนอกพ้ืนที่อนุรักษ์ 
สบอ.2 (ศรีราชา) ในพ้ืนที่เขาตะกรุบ ต.ทุ่งมหา
เจริญ อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว ขณะนี้ได้ก่อเหตุ
หลบหนีออกจากสถานกักกันช้างป่า ซึ่งมีรั้วไฟฟ้า
ล้อมรอบทั้งพ้ืนที่ตั้งแต่เม่ือช่วงเช้าวานนี้ 

นายเอนกกล่าวต่อว่า ส าหรับช้างป่าสีดอ
แก้วที่หลบหนีออกไปนั้น ได้เตรียมจัดเจ้าหน้าที่
เข้าติดตามเพ่ิมเติมในวันนี้  เบื้องต้นทราบว่า  
จากการติดตามรอยเท้าของสีดอแก้ว ได้หายตัวไป
บริเวณพ้ืนที่เขาขาด ติดกับเขาตะกรุบ คาดว่ามุ่ง
หน้าไปยังพ้ืนที่เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นถิ่น

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 11 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
เ ก่ า ของช้ า งป่ าสี ดอแก้ ว ตั วนี้  จึ ง ขอ เตื อน
ประชาชนที่พบเห็นช้างป่าตัวนี้ขอให้ระมัดระวัง
อันตรายด้วย เนื่องจากช้างอยู่ในสภาพตกมัน 
อาจท าอันตรายต่อคนได้ อย่างไรก็ตาม มีรายงาน
แจ้งว่า การหลบหนีของช้างสีดอแก้วครั้งนี้ ถือว่า 
เป็นการหลบหนีครั้งที่ 6 หลังถูกน ามากักกันไว้
ด้วย 

ทั้งนี้หากใครพบเห็นตัว หรือ ร่องรอย  
ช้างป่าสีดอแก้วโปรดแจ้ง จนท.ขสป.เขาอ่างฤาไน 
ให้ทราบโดยทันที หรือแจ้งมาทางเฟซบุ๊กของ 
ขสป.เขาอ่างฤาไน  
5. นักประดาน้ าเก็บขยะใต้ทะเลอุทยานฯ 

นายบรรณรักษ์  เสริมทอง ผอ .สบอ.4  
(สุราษฎร์ธานี) นายจตุรเทพ โควินทวงศ์ ผอ.ส่วน
จัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล นายสุวรรณ
เนาว์ แสนสุข หน.อช.หมู่เกาะชุมพร นายพรชัย 
สิทธิเกษตร หน.สายตรวจคุ้มครองสัตว์ป่าประจ า 
จ.ชุมพร พร้อมนักประดาน้ า พิทักษ์ อุทยาน
แห่งชาติทางทะเลขั้นสูงกว่า 20 คน ปฏิบัติการ
ใต้น้ าส ารวจและศึกษาทรัพยากรทางทะเล 
ซ่อมแซมทุ่นจอดเรือ จัดเก็บขยะประเภทขวดน้ า 
ถุงพลาสติก และเก็บกู้สิ่งอุปสรรคใต้น้ า อาทิ  
อวนจับปลาชาวประมงที่ลอยมาเกี่ยวติดกับแนว
ปะการังได้รับความเสียหาย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
จ านวน 41 เกาะ ในเขต อช.หมู่ เกาะชุมพร 
โดยเฉพาะเกาะหลักง่าม เกาะมาตรา เกาะกุลา 
เกาะพร้ าว  เกาะลั งกาจิ ว  เกาะทองหลาง  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยและ
ชาวต่างชาติ นายบรรณรักษ์ กล่าวว่า กิจกรรม
ครั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขต
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ต้องมีการเตรียม
ความพร้อมและดูแลพ้ืนที่อยู่ตลอดเวลา เป็นการ
รณรงค์ให้เห็นถึงผลกระทบจากขยะใต้ท้องทะเล 
พบว่าขยะส่วนใหญ่ลอยตามกระแสน้ าจากพ้ืนที่
อ่ืนมาติดอยู่กับกองหินแนวปะการังในแหล่ง

สอช. 
สบอ.4  

(สุราษฎร์ธานี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะชุมพร  
เช่น เครื่องมือประมง อวน ลอบหมึก ขวดน้ า 
ถุงพลาสติก โดยเฉพาะอวนจับปลาชนิดต่างๆลอย
มาติดแนวปะการังท าให้ได้รับความเสียหาย 
6. ไปแล้ว! ไป "เลย" เคยไปหรือยัง? 

มีหลายๆ คนเล่าว่า เลย เป็นเมืองเล็กๆ 
ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของภาคอีสาน ถูกโอบล้อมด้วย
ทิวเขาน้อยใหญ่ สายลมหนาวเย็นพัดผ่าน ความ
งดงามของแสงอรุณรุ่งสีเหลืองทองค่อยๆ แทรก
ผ่านทะเลหมอกมาทักทาย ได้สัมผัสกลิ่นไอของ
ธรรมชาติอันแสนสดชื่น พรรณไม้ ต้นไม้ ดอกไม้
นานาพันธุ์ ที่สวยงาม ดินแดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
อริยสงฆ์ วัฒนธรรม ประเพณีอันงดงามตระการ
ตาในเทศกาลต่างๆ และวิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่าย 
เป็นเอกลักษณ์ มีของกินอาหารถิ่นสุดแสนอร่อย 
ผลไม้มากมายตามฤดูกาล ไปที่นี่แล้วอยาก
กลับไปอีก 

ทริปใกล้ๆ ในอ าเภอเมืองเลย สักการะ
ศาลหลักเมืองศาลเจ้าพ่อ กุดป่อง ถ่ายรูปเก๋ๆ คู่
กับวงเวียนหอนาฬิกา สักการะพระพุทโธ หรือ
พระพุทธมารวิชัยสิริตรัยรัตนคุณ บ้านนาอ้อ ชม
พระอาทิตย์ตกท่ีภูบ่บิด เที่ยวภูเรือชมพระอาทิตย์
ขึ้นและทะเลหมอกยอดภูเรือ ภูโปก สักการะพระ
กริ่งปวเรศ วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง  ไหว้พระวัดป่า
ห้ ว ยล าด  ชมดอก ไม้ พร รณไม้ น านา พัน ธุ์   
สวนลุงวุฒิ ต่อที่ด่านซ้าย สักการะองค์พระธาตุศรี
สองรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง ไหว้พระวัดป่า
เนรมิตวิปัสสนา ชมทุ่งดอกพญาเสือโคร่งภูลมโล 
ขึ้น ภูเตาโปงสูดโอโซนกัน อย่าลืมเดือนเจ็ดของ
ทุกปีชมประเพณีบุญหลวง การละเล่นผีตาโขน
เช็คอินที่นาแห้ว สัมผัสความเย็น อช.ภูสวนทราย 
ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูผาหนอง ไหว้พระชมวัด
เก่าแก่ วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านแสงภา วัดโพธิ์ชัย  
บ้านนาพึง เที่ยวชมงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้
ยักษ์ ช่วงวันสงกรานต์ เยี่ยมชมและเลือกซื้อ

สอช. 
สอป. 

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 20 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมีย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงการปลูกและแปรรูปแมคคาเดเมีย บ้าน
บ่อเหมืองน้อย ไปสัมผัสเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
อันอุดมสมบูรณ์บน ขสป.ภูหลวงกัน ต้นก าเนิด
แห่งแม่น้ าสายส าคัญหลายสาย ชมพรรณไม้ 
ดอกไม้ป่านานาพันธุ์ ภูกระดึง การเดินทางด้วย
เท้าระยะทางกว่า 9 กิโลเมตร ที่สุดประทับใจ 
เพ่ือไปสัมผัสทะเลหมอก ชมแสงแรกของพระ
อาทิตย์ จุดหมาย ปลายทางของนักเดินทาง กับ
ประโยคนี้ "ครั้งหนึ่งในชีวิต เราคือผู้พิชิต           ภู
กระดึง"  ล่องแพชิมอาหารพ้ืนถิ่นแพภูป่าไผ่  
อ าเภอผาขาว ไหว้พระ วัดถ้ าผาสวรรค์ ท่องเที่ยว
ชมวิถีชีวิตชุมชนผาสวรรค์ 
7. คอลัมน์ เส้นแบ่งความคิด : เขาพับผ้า-กะ
ช่อง(2) 

คนตรัง-พัทลุงที่เกิดไม่ทันถนนสายเขาพับ
ผ้าสายเก่า และไม่ทันความขัดแย้งทางการเมือง
ยุค "หลัง 6 ตุลาฯ" (พ.ศ.2519) ย่อมยากที่จะ
จินตนาการถึง "อดีต" ของเขาพับผ้าและน้ าตก    
กะช่อง (หรือ "กระช่อง" ตามชื่อนิราศของ  
อ.วันเนาว์?) รวมถึง "บรรยากาศ" ชีวิตสังคมของ
ผู้คนในแถบถิ่นนั้นในยามนั้น กลอนบทนี้จึงถือว่า
เป็นบทบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของเขาพับผ้า
ช่วงหนึ่งไว้ให้คนชั้นหลังที่สนใจได้รับรู้ศึกษา 

น้ า ต กก ะช่ อ ง ที่ เ ค ย ยิ่ ง ใ หญ่ ส ว ย ง า ม 
ในอดีตนั้น วันนี้แทบจะไม่เหลือร่องรอยให้เห็น
มากนัก เป็นทั้งเพราะถูกภัยธรรมชาติถล่มหนักถึง 
2 ครั้ง 2 ครา ปี 2524 ครั้งหนึ่ง และ 2561 
อีกครั้งหนึ่ง แต่ที่หนักกว่าภัยธรรมชาติ ฟังว่าก็คือ 
"ภัยคน" ที่ถางภูเขาปลูกยางพารานั่นแหละ! 

ป่าภูเขาพับผ้าที่เคยอุดมสมบูรณ์แน่นหนา 
มีสัตว์ป่าหลากสายพันธุ์ เป็น "ป่า 3 ชั้น"แท้ๆ
แบบป่าในเขตมรสุมแถบศูนย์สูตร ขนาดศิลปิน
ใหญ่ที่ชื่อ "เทพศิริ สุขโสภา" (ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาวรรณศิลป์ที่ เรียนมาทางทัศนศิลป์และมี

สอป. 
สวจ. 

สบอ.6 
(สงขลา) 

สยามรัฐ หน้า 5 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ฝีมือระดับฉกาจในด้านเขียนรูปด้วย) เคยเตรียม
อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพ่ือเขียนรูป ตั้งใจจะ
มาเขียนภาพ "ป่า 3 ชั้น"แถบเขาพับผ้าถึงขนาด
ต้องถอยกลับ ทิ้งเครื่องเขียนทั้งหมดไว้ให้โรงเรียน
บางโรงแถบนั้นด้วยพบว่า "เขียนไม่ได้!" นี่เป็น
เรื่องที่ฟังมาจากวงการบรรดา "ศิลปินใหญ่" อีกที 
จะจริงเท็จอย่างไรก็ต้องตรวจสอบกันเอาเอง  
แต่จะอย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวันนี้  หน่วยงานที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป้องกันป่าและสัตว์ป่า ก็
เกิดขึ้นบริเวณเขาพับป้าและน้ าตกกะช่องเป็น
จ านวนมาก ทั้ง ขสป.เขาบรรทัด/สถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าพัทลุง/ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
เขาช่อง และ สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง เป็นต้น 

ลืมบอกไปว่าบนเขาพับผ้าตรงหุบ "น้ าราบ" 
ด้านหลังร้านกาแฟและรีสอร์ตชื่อดัง "เขาพับผ้า" 
ในปัจจุบันนั้น เคยมี "สถานีวนกสิกรรม" ของ
กระทรวงเกษตรฯตั้งอยู่ และที่นี่เคยมีการส่งเสริม
และทดลองปลูกกาแฟกันมาตั้งแต่ พ.ศ.2505 
โน่นแล้ว จุดเกิดของบริษัทกาแฟพันธุ์ไทยที่ชื่อ 
"กาแฟเขาช่อง"  ก็ เกิดที่นี่ แหละ ไปโด่ งดั ง
ระดับประเทศก็เพราะฝีมือของ "ชาญจิระเลิศ
พงษ์" อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ศิษย์เก่า
วิเชียรมาตุ รุ่น"แม่แก้ว 89" ผู้ล่วงลับคนนั้นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดทีี่ 20 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. พบลูก "เหย่ียวขาว" สัตว์ป่าสงวน บาดเจ็บ 

ชาวบ้านเขาเขียว ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง 
จ.พิษณุโลก ที่ไปท าไร่ท านา ได้พบลูกเหยี่ยวขาว 
ตาสีแดง ไม่ทราบเพศ ก าลังจะโตเต็มวัย มีอาการ
บาดเจ็บที่ปีก บินไม่ขึ้น บริเวณริมไร่ข้าวโพด  
จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิ
ประสาทบุญสถาน จุดอ า เภอเนินมะปราง  
จ.พิษณุโลก รีบเข้าไปช่วยเหลือ เนื่องจากคาดว่า
จะเปน็นกที่หายาก ไม่เคยเห็นในพ้ืนที่มาก่อน 

หลังจากเจ้าหน้าที่กอาสากู้ภัยพิษณุโลก 
มูลนิธิประสาทบุญสถาน จุดอ าเภอเนินมะปราง 
เข้าไปช่วยเหลือ เห็นว่าบาดเจ็บ จึงได้ประสาน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสัตว์หมาแมวพิษณุโลก ไปรับลูก
เหยี่ยวขาวไปดูแลอีกครั้งเบื้องต้นคาดว่าลูกนก
เหยี่ยวขาว ตาสีแดง คาดว่าจะพลัดหลงกับฝูง 
โชคดีที่ชาวบ้านพบเจอก่อนที่จะมีสัตว์หรือผู้ไม่
หวังดีท าร้ายได้ 

โดยหลังจากตรวจสอบอาการเบื้องต้นแล้ว 
ทาง เจ้ าหน้ าที่ กู้ ภั ยสั ตว์หมาแมวพิษณุ โลก 
ได้ ประสาน เจ้ าหน้ าที่ ส่ วนอนุ รั กษ์ สั ตว์ ป่ า  
สบอ.11 มาตรวจสอบที่หมายท าหนังสือรับมอบ
ส่งต่อเพ่ือน าไปรักษาที่คลีนิคสัตว์ป่าให้หายดีก่อน
น าไปปล่อยที่เขตอนุรักษ์ทุ่งแสลงหลวงต่อไป 

สอป. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

https://www.nationtv.tv
/main/content/378791
268/ 

- 

2. ระทึก ช้างป่าตกมันบุกเข้าชุมชน โค่นต้น
มะพร้าวล้มทับบ้าน วอนเร่งผลักดันเข้าป่า 

ระทึก ช้างป่าเขาอ่างฤาไนตกมัน บุกเข้า
ชุมชนท าลายยุ้งข้าว พืชสวนชาวบ้าน แถมยังโค่น
ต้นมะพร้าวล้มทับหลังคาพัง วอนเจ้าหน้าที่เร่ง
ผลักดันกลับเข้าป่า 

นี่คือ ภาพเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนบ้านน้อยนาดี หมู่ที่  11 ต.ท่าตะเกียบ  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวานนี้ (19 ส.ค.)

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

https://news.ch7.com/d
etail/432318 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ขณะที่ช้างป่าใน ขสป.เขาอ่างฤๅไน ฝั่ ง พ้ืนที่ 
จ.ฉะเชิงเทรา ตกมัน ส่งเสียงร้องดังลั่น วิ่งเข้ามา
ในชุมชน และเข้าไปในบ้านพักของชาวบ้าน
ท่ามกลางความแตกตื่นตกใจ พร้อมกับท าลายยุ้ง
ข้าวและพืชสวนหลังบ้านที่ปลูกไว้ รวมถึงโค่นต้น
มะพร้าวล้มทับกระเบื้องหลังคาบ้านพังเสียหาย 

ภายหลังเกิดเหตุดังกล่าว ฝ่ายปกครอง 
อ.ท่าตะเกียบ พร้อมด้วย อบต. พ้ืนที่ ได้ เข้า
ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันช้างป่าตกมันออก
นอกพ้ืนที่แล้ว ท่ามกลางความหวาดผวาของ
ชาวบ้าน โดยบอกว่าบางวันไม่ได้มีตัว เดียว  
แต่มากันหลายตัว 

ส่วน พ้ืนที่ เขาตะกรุบ  ต .ทุ่ งมหาเจริญ  
อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว ก็เกิดเหตุการณ์ที่สร้าง
ความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในลักษณะเดียวกัน 
เมื่อจู่ ๆ ช้างป่าสีดอแก้ว ซึ่งอยู่ในสถานกักกัน 
ช้างป่า ขสป.เขาอ่างฤๅไน สบอ.2 เกิดตกมัน  
หลุดหนีหายออกจากสถานกักกัน 1 ตัว เมื่อช่วง
สองวันก่อน จนถึงขณะนี้ยังไม่เจอตัว พบเพียง
กองขี้ช้างบนพ้ืนถนน คาดว่าน่าจะหลบซ่อนตัว
อยู่ในป่าใกล้ชุมชน ต าบลทุ่งมหาเจริญ อ าเภอวัง
น้ าเย็น โดยทาง อบต.ได้ประกาศเตือนชาวบ้าน
ห้ามออกจากบ้านหลังช่วง 18.00 น. จนกว่าจะ
เจอช้างดังกล่าว ภายหลังเข้ามากินพืชผลทางการ
เกษตร ได้รับความเสียหาย 
3. 14 ที่เที่ยวตามรอยพญานาค ความเชื่อและ
ศรัทธาที่ไม่สิ้นสุด 

ที่เที่ยวตามรอยพญานาค สถานที่ท่องเที่ยว
ศักดิ์สิทธิ์รวมซึ่งความเชื่อและศรัทธาต านาน
พญานาค ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้
เพ่ือเสริมมงคลให้กับชีวิต เรื่องพญานาคเป็นอีก
หนึ่งความเชื่อ (ส่วนบุคคล) ที่อยู่คู่กับคนไทยมา
ช้านาน อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้  
แต่นั่นก็ไม่ได้ท าให้ความเชื่อเหล่านี้หายไป ตรงกัน

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

https://travel.kapook.co
m/view178431.html 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ข้ามกลับกลายเป็นอีกหนึ่ งสถานที่รวมไว้ซึ่ ง
ศรัทธาให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา จึงไม่แปลกใจเลย
ว่ าท า ไมสถานที่ เที่ ยวตามรอยพญานาคถึ ง
กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสท่องเที่ยวที่ได้รับความ
นิยมอยู่ไม่น้อย วันนี้เราเลยอยากที่จะแนะน า
สถานที่ไหว้พญานาคทั่วไทยมาฝาก เอาไว้เป็น
เดินทางไปกราบไหว้เสริมสิริมงคลในชีวิต 
1. ค าชะโนด จังหวัดอุดรธานี 
2. สระมุจลินท์ วัดพระธาตุบังพวน จังหวัด
หนองคาย 
3. ถ้ าดินเพียง จังหวัดหนองคาย 
4. วัดไทย จังหวัดหนองคาย 
5. แก่งอาฮง จังหวัดบึงกาฬ 
6. พญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม 
7. ศาลปู่พญานาคราช จังหวัดมุกดาหาร 
8. องค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช จังหวัด
มุกดาหาร 
9. วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  จั งหวัด
มุกดาหาร 
10. ถ้ าพญานาคราช จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่
ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน 
11. วัดแก้วจักรพรรดิสิ ริสุทธาวาส จั งหวัด
ขอนแก่น 
12. วัดถ้ าวังผาพญานาคราช จังหวัดอุบลราชธานี 
13. วัดป่าคลอง 11 จังหวัดปทุมธานี 
14. อุทยานพญานาค จังหวัดปราจีนบุรี 

เหล่ านี้ เ ป็ น เ พีย งแค่ สถานที่ ต ามรอย
พญานาคแค่บางส่วนเท่านั้น อย่างที่พูดไปตอน
แรกว่า เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วน
บุคคล ใครที่ไปแล้วสบายใจ ไม่เดือดร้อนใคร ก็
ลองไปตามรอยสักการะขอพรกันได้  เพราะ
สุดท้ายแล้วชะตาชีวิตต่อไปข้างหน้าของเราจะ
เป็นอย่างไร ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งสิ้น 

 
 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
4. อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง(เตรียมการ) จัด
พิธีลงนามร่วมกับชาวบ้านบ้านแม่เกาะ และ
บ้านอุมดาเหนือ เพื่อลดความขัดแย้งต่อการ
พึ่งพิงและใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ 

อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง(เตรียมการ) จัด
พิธีลงนามร่วมกับชาวบ้านบ้านแม่เกาะ และบ้าน
อุมดาเหนือ เพ่ือลดความขัดแย้งต่อการพ่ึงพิงและ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ 

นายลิขิต  ไหวพรม หน.อช.แม่สะเรียง 
(เตรียมการ) เปิดเผยว่า วันที่  19 สิงหาคม 
2563 ได้มีพิธีลงนาม โดยจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ระหว่างบ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 3 ต าบล
แม่คะตวน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
บ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่คะตวน อ าเภอ
สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ อุทยานแห่งชาติ
แม่สะเรียง ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่  16  
สาขาแม่สะเรียง เตรียมประกาศจัดตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติแม่สะเรียง 

ส าหรับการลงนามร่วมกัน มีเป้าหมายเพ่ือ
สร้างความร่วมมือในการเพิ่มพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และ
ลดความขัดแย้งต่อการพ่ึงพิงและใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ป่าไม้ ของชาวบ้านหมู่ที่  3 บ้านแม่เกาะ 
และชาวบ้านหมู่ที่ 8 บ้านอุมดาเหนือ ต าบล  แม่
คะตวน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี
สาระส าคัญของบันทึกข้อตกลง ดังนี้ 

1.  ชาวบ้าน หมู่ที่  8 บ้านอุมดาเหนือ 
ต า บลแม่ ค ะต วน  อ า เ ภอสบ เมย  จั ง ห วั ด
แม่ ฮ่องสอน มีมติยินยอมที่จะมอบพ้ืนที่ที่ ใช้
ประโยชน์ (ไร่หมุนเวียน) ที่ได้เคยท ากินมาแต่เดิม 
ซึ่งพบการปรากฏร่องรอยการใช้ประโยชน์บน
ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2545 และภาพถ่าย
ดาว เทียมในโปรแกรม Google Earth ภาพ
ย้อนหลังปี พ.ศ. 2546 มีเนื้อที่ประมาณ 600 
ไร่ เพ่ือผนวกเข้าเป็นพ้ืนที่เตรียมประกาศจัดตั้ง

สอช. 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรียง 

https://region3.prd.go.th
/topic/news/14801 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เ ป็ น อุทย านแห่ ง ช าติ แ ม่ ส ะ เ รี ย ง  จั ง ห วั ด
แม่ฮ่องสอน 

2.  ชาวบ้านบ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 3 ต าบลแม่
คะตวน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความ
พึงพอใจแล้วต่อมติของชาวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
อุมดาเหนือ ที่ยินยอมมอบพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ (ไร่
หมุน เวียน) ที่ ได้ เคยท ากินมาแต่ เดิม เนื้ อที่
ประมาณ 600 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวถือเป็นพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ที่มีความส าคัญ ใช้เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ า
ล าธารให้กับชาวบ้านบ้านแม่เกาะ ต าบลแม่คะต
วน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3.  อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง ส านัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16  สาขาแม่สะเรียง ได้
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 มาตรา 8 วรรคสาม ในการรับฟัง
ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน และได้ร่วมกัน
ส ารวจ ตรวจสอบแนวเขต และยืนยันข้อมูลพ้ืนที่
เตรียมประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะ
เรียง ท้องที่หมู่ที่ 8 บ้านอุมดาเหนือ ต าบลแม่
คะตวน อ า เภอสบเมย จั งหวัดแม่ ฮ่องสอน 
เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ พ้ืนที่ดังกล่าวจะผนวกเข้าเป็นพ้ืนที่
เตรียมประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะ
เรียงโดยอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง จะต้องมี
หน้าที่รับผิดชอบดูแล คุ้มครองพ้ืนที่ดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
เ พ่ือรักษาไว้ เป็น พ้ืนที่ ป่ าต้นน้ าล าธารตาม
เจตนารมณ์ชาวบ้านบ้านแม่เกาะ และบ้านอุมดา
เหนือ ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ต่อไป 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที ่21 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. กรมอุทยานฯจับมือราชทัณฑ์เสริมความรู้ 
ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า-พัฒนาผู้ก้าวพลาด 

อส.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วย "ความร่วมมือทางวิชาการ 
และส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
เพ่ือพัฒนาผู้ก้าวพลาด" เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
เป็นรูปธรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ งสอง
หน่วยงาน มีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรม
อุทยานแห่ งชาติ  สัตว์ป่ าและพันธุ์ พืช  และ 
พันต ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ ร่วมลงนาม 

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. กล่าวถึง
วัตถุประสงค์การท าบันทึกข้อตกลง ร่วมกันว่า 
เพ่ือร่วมพัฒนาพ้ืนที่กรมราชทัณฑ์ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯสนับสนุน
ความรู้วิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
อนุรักษ์สัตว์ป่า แก่เจ้าหน้าที่และผู้ก้าวพลาดของ
กรมราชทัณฑ์ ร่วมแก้ปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างความ
เดือดร้อนให้ประชาชน ฟ้ืนฟูพัฒนา จิตส านึก 
ผู้ ก้ าวพลาด ให้ตระหนักความส าคัญ ของ
ทรัพยากรสัตว์ป่ า  สร้ า ง เครื อข่ ายอนุ รั กษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่า สร้างจิตส านึกให้ ผู้ก้าวพลาด 
และสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าบริเวณ
ทัณฑสถาน รวมถึ ง  ความร่ วมมื ออนุ รั กษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่ายั่งยืน ทั้งสองหน่วยงานเห็น
ความส าคัญ ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
อนุรักษ์ สัตว์ป่านอกถิ่นก าเนิดในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งช่วยสนับสนุนพัฒนาพ้ืนที่
เรือนจ าและทัณฑสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
อนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นก าเนิด และประโยชน์ใน
การแก้ไข ฟ้ืนฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง รวมถึง
เป็นที่ให้บริการความรู้ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่

สอป. แนวหน้า หน้า 4,11 
สยามรัฐ หน้า 8 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ประชาชน ที่มาชมพ้ืนที่ สร้างโอกาสยอมรับให้ 
ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษคืนคนดีสู่สังคม นายธัญญา
กล่าวและ ส าหรับชนิดสัตว์ป่า ที่ให้การสนับสนุน
เบื้องต้น เป็นสัตว์ป่า นอกบัญชี สัตว์ป่าสงวนและ
สัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น อีเห็นธรรมดา กวางรูซ่า วัว
แดงสายพันธุ์ อินโดฯ ไก่ฟ้าสีทอง และไก่ฟ้าสาย
พันธุ์ต่างประเทศอ่ืน 
2. คอลัมน์ ย่อยข่าวกีฬา : จัดเรือยืนพายเฟ้น
ลุยบีชเกมส์ 

นายณัฐ ครุฑสูตร ผอ.กองสร้างสรรค์
กิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
พร้อมด้วย นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคม
กี ฬ า ก ร ะ ด า น โ ต้ ค ลื่ น แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  
นายอนุศิษย์  สุขประเสริฐ  ผอ.แข่ งขันและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ ไธร์ฟ จ ากัด ร่วม
แถลงข่าวการแข่งขันกระดานยืนพาย "Amazing 
Thailand International SUP Race X Rest 
Satun 2020" ท่ีห้องประชุม ออดิทอเรี่ยม ชั้น 4 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น กกท.หัวหมาก 

นายณัฐ กล่าวว่า กระดานยืนพายเป็น
กิจกรรมกีฬาแนวใหม่ที่ก าลังได้รับความนิยม
แพร่หลายกันในกลุ่มผู้รักสุขภาพและเน้นการ
ท่องเที่ยวในแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเข้าไปใกล้ชิด
กับธรรมชาติและออกก าลังกายในขณะเดียวกัน 
การแข่งขันครั้งนี้จะจัดระหว่างวันที่ 10-11 ต.ค. 
ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จ.สตูล ทั้งหมด 
5 รูปแบบ ประกอบด้วย Technical SUP Race, 
Beginners SUP Race, FUN SUP Race, Sprint 
SUP Race (Free for all SUP Race) และ SUP 
Yoga (Free for all SUP Race) 

นายชนินทร์ กล่าวว่า ครั้งนี้ได้เชิญนักกีฬา
บอร์ดยืนพายที่มีชื่อเสียงระดับโลก เข้าร่วม
กิจกรรมและสังเกตการณ์ เ พ่ือร่วม เฟ้นหา
นักกีฬาที่มีแววดีเข้ามาร่วมคัดตัวลุยศึกเอเชี่ยน

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ หน้า 14 
ข่าวสด หน้า 8 

ไทยรัฐ หน้า 17,18 
สยามกีฬา หน้า 7 
ไทยโพสต์ หน้า 11 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
บีช เกมส์  ในปีหน้ าด้วย ผู้ สนใจสมัคร ได้ที่  
www.runlah.com 
3. เทรลอินทนนท์ หมุนแน่ 200ล. สางปม
ต่างชาติ 

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่  อช.ดอยอินทนนท์  
จ.เชียงใหม่ นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผอ.การกีฬา
แห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬา
มวย ร่วมกับ นายกริชสยาม คงตรี  หน.อช. 
ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการ
ประชุมจัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศตาม
ม า ต ร ฐ า น  UTMB-Ultra trail Mont Blanc 
รายการ อัลตร้า เทรล ไทยแลนด์ 2020 โดยมี
คณะกรรมการเข้าร่วม 

ที่ประชุมแจ้งว่า การแข่งขัน อัลตร้า เทรล 
ไทยแลนด์ 2020 ก าหนดแข่งขันวันที่ 31 ต.ค.-
1 พ.ย. 63 ที่  อช.ดอยอินทนนท์ โดยเปิดรับ
สมัครไปตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. มีสนใจผู้สมัครร่วม
วิ่งกว่า 1,000 คน เป็นนักวิ่งต่างชาติ สมัครร่วม
วิ่ง กว่า 100 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้นักกีฬาต่างชาติ
หลายคนถอนตัวออกไป 

นายทนุเกียรติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้หารือ
กันมาตลอดให้กลุ่มของนักวิ่งอาชีพในต่างชาติ
สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ แต่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการสาธารณสุขของไทยอย่างเคร่งครัด  
ทั้งการท าประกันโควิด การเข้ากักตัว 14 วัน 
ตามมาตรการรัฐ ซึ่ง กกท. วางแผนใช้โรงแรมบน
เกาะมันนอก จ.ระยอง ที่ได้เดินทางไปส ารวจมา
เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนเป็นสถานที่กักตัว 

ส าหรับนักกีฬาต่างชาติที่พ านักอยู่ในไทย 
ยินดีที่ จ ะ ให้ นั กกีฬากลุ่ มนี้ ล งแข่ งขั น  เ พ่ือ
ประโยชน์ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การ
แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่สวยงาม ธรรมชาติ
สมบูรณ์ รวมถึงสอดแทรกวัฒนธรรมของชนเผ่า
ท้องถิ่น โดย กกท. พร้อมจัดการแข่งขันขึ้นให้ได้

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ หน้า 13 
สยามกีฬา หน้า 1,7 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ตา ม ม า ต ร ฐ าน ข อ ง ยู ที เ อ็ มบี ทุ ก ป ร ะก า ร  
เพ่ือโอกาสผ่านประเมิน ได้รับการบรรจุให้เป็น
สนามแข่งขันในปีต่อไป และคาดว่าจะมีเม็ดเงิน
จากการจัดการแข่งขันราว 150-200 ล้านบาท 
4. คอลัมน์ ท่องเที่ยว : "มาเรียม" กับ 111 วัน
แห่งความทรงจ า สู่ "วันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ" 

"มาเรียม" เป็นลูกพะยูนน้อยอายุประมาณ 
4-5 เดือน พบครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 62 
โดยมาเกยตื้นที่ อ่าวทึง ต . อ่าวนาง อ. เมือง  
จ.กระบี่ ก่อนถูกน าไปเลี้ยง-ดูแล ที่ ขสป.หมู่เกาะ
ลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง หลังจากนั้น
เรื่องราวความน่ารักของมาเรียมโด่งดังไปทั่วฟ้า
เมืองไทย จนสามารถสร้างแรงสั่นกระเพ่ือมด้าน
การอนุ รั กษ์พะยู น  อนุ รั กษ์ ธ รรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในบ้านเราได้เป็นอย่างมาก แต่อนิจจา
มาเรียมต้องจากไปก่อนวัยอันควร อันเนื่องมาจาก
สาเหตุหลักคือขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งแน่นอน
ต้นเหตุนั้นก็มาจากน้ ามือของมนุษย์เรานี่เอง!?! 
และเพ่ือร าลึก 1 ปีต่อการจากไปของน้องมาเรียม 
เราขอน า 7 เรื่องราวแห่งความทรงจ าของลูก
พะยูนน้อยตัวนี้ มาบอกเล่ากันอีกครั้ง 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา หน้า 13 

+ 

5. การแก้ปัญหาที่ท ากิน ในพื้นที่ชายแดนใต้ 
  มติที่ส าคัญของการประชุม ครม.สัญจร 

ครั้ง 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563  
ที่เป็นประโยชน์ต่อชาวนราธิวาส เจ้าภาพการ
ประชุมคือ การเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดที่ดินในเขต 9 ต าบลของจังหวัดนราธิวาส
เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ท าให้เกษตรกรได้รับสิทธิ
ประโยชน์ถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่มีมาอย่าง
ยาวนาน ปัญหาของเกษตรกรไทยที่พบส่วนใหญ่ 
คือขาดที่ท ากิน และ สิทธิการถือครอง อีกทั้ง
ปัญหาจากภัยธรรมชาติ และราคาผลผลิต ตกต่ า 
ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการ
ก าหนดมาตรการด้านต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย ด้วย

สฟอ. 
สอช. 

สบอ.6 
สาขาปัตตานี 

มติชนสุดสัปดาห์  
หน้า 107 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
การประกาศเป็น พระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็น
เขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ การปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือ ที่ดิน สปก.รวมทั้ง
มาตรการ ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ที่ออกมาเป็น
ระยะ แต่ส าหรับ ใน พ้ืนที่ จั งหวัดนราธิ ว าส  
ปัญหาของเกษตรกร นอกจากการขาดที่ดินท ากิน
แล้ว การทับซ้อนการครอบครองที่ดิน ยังเป็น
ปัญหาอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรที่
อาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาบูโด ที่มีอาณาบริเวณ
ครอบคลุมพ้ืนที่หลายอ าเภอ ของ จ.นราธิวาส 
เนื่องจากการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ทับที่ท ากินของเกษตรกร ที่อยู่มาตั้งแต่อดีต  
อีกทั้ งยั งมีการประกาศเป็น เขตนิคมต่ างๆ  
เช่น นิคมสหกรณ์การเกษตร ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และนิคมสหกรณ์อุตสาหกรรม  
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ซ้อนทับ ซับซ้อน
หลายหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงต้อง
ผ่านหลายขั้นตอน และผ่านมาหลายรัฐบาล 
เพราะมีปัญหาอุปสรรคมากมายนานัปการ 

การแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินทับ
ซ้อน ในพ้ืนที่แห่งนี้  เริ่มตั้ งแต่  พ.ศ.  2551  
ที่ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี มี ม ติ เ ห็ น ช อ บ ใ ห้ จั ด ตั้ ง 
คณะกรรมการและคณะท างานแก้ไขปัญหาที่ดิน 
ในพ้ืนที่ อช.บูโด-สุไหงปาดี เพ่ือท าการส ารวจ 
หากพบว่ามีการท าประโยชน์มาก่อน ก็ให้เร่งรัด
ออกโฉนดที่ดินคืนสิทธิให้แก่เกษตรกร แต่การ
ด าเนินการดังกล่าวยังไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี 

   ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ค ว า ม ส ง บ แ ห่ ง ช า ติ ใ น ข ณ ะนั้ น  ไ ด้ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 
เป็นประธาน มอบหมายให้ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) บูรณา



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
การร่วมกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ท าการแก้ไขปัญหา
ดั งกล่ าว  จึ งท า ให้มีความคืบหน้า  สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม และพบปัญหา
เพ่ิมเติม คือมีพ้ืนที่บางส่วน ในเขต อ.สุไหงปาดี 
และสุไหงโก-ลก กลายเป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับเขต
นิคมอุตสาหกรรม ในครั้งนี้มี นายจ านัล เหมือน
ด า ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้ประสานงานและ
รายงานปัญหาดังกล่าวไปยังรัฐบาล ต่อมา  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
มอบหมายให้  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในขณะนั้น ลงพ้ืนที่เพ่ือรับทราบปัญหาและน าไป
แก้ไขในระดับรัฐบาล เมื่อปลายปี 2562 
6. รายงาน: ชาวบ้านเหมืองตะกั่ว จ.พัทลุง 
หลังชนฝา ปักหลักนอนศาลากลางค้านสร้าง"
เขื่อน" 

  "จะปักหลัก ค้างคืน หน้าทางขึ้นศาลา
กลาง จ.พัทลุง จนกว่ารัฐบาลจะมีค าสั่งยกเลิก
สร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว"  นี่คือค าประกาศของ
ชาวบ้านเหมืองตะกั่ว ต.หนองธง อ.ป่าบอน  
จ.พัทลุง ที่เดินทางมาชุมนุมคัดค้านการก่อสร้าง 
"โครงการอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดพัทลุง" หรือ เขื่อนเหมือง
ตะกั่ว ที่ชาวบ้านเรียกกัน พวกเขาเดินทางมากัน
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม จนถึงขณะนี้ก็ยังรอคอย
ค าตอบ หลังจากได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปแล้ว 

หากมองดู ในเส้นทางของการก่อสร้าง 
"โครงการอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดพัทลุง" ก็จะพบว่าได้ผ่าน
เหตุการณ์ต่างๆ มามากมาย ทั้งข้อครหาเรื่อง
ผลประโยชน์ เรื่องความเหมาะสมของโครงการ 
ความจ าเป็นของการมีอ่างเก็บน้ าดังกล่าว  

สอป. 
สบอ.6 
(สงขลา) 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา  หน้า 11 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือถึงกรมชลประทาน 
เพ่ือให้ท าการศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร อ่ า ง เ ก็ บ น้ า เ ห มื อ ง ต ะ กั่ ว  
ต่อมาราษฎรจาก 9 หมู่บ้านใน ต.หนองธง  
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ได้มีมติร่วมกันสมควรสร้าง
อ่างเก็บน้ าฯ โดยราษฎรแต่ละหมู่บ้านได้ลงนาม
สนับสนุนในการสร้างอ่างเก็บน้ า และมติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) หนองธง 
อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ขอพระราชทานพระมหา
กรุณาธิคุณในการก่อสร้าง เพ่ือช่วยเหลือราษฎร 
ต.หนองธง จ านวน 9 หมู่บ้าน ที่ขาดแคลนน้ า
และขอให้ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 
16 ระบุด้วยว่า ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ
เ พ่ือประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริให้ความเห็นว่า สมควรช่วยเหลือ
ระยะสั้น โดยการปรับปรุงฝายที่มีอยู่เดิม และวาง
ท่อส่งน้ ามายังพ้ืนที่ ต.หนองธง เพ่ือช่วยเหลือโดย
การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่วพร้อมระบบ
ส่งน้ าและอาคารประกอบ ได้น าความกราบบังคม
ทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรง
รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ก็ด าเนินไม่แล้ว
เสร็จตามก าหนด ส่วนหนึ่งเพราะชาวบ้านส่วน
หนึ่งในพ้ืนที่ไม่เห็นด้วย โดยในปี 2557 ได้
ร่วมกันร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้มีรายงานการตรวจสอบที่  864/2558  
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ระบุว่า "ไม่มีความ
จ าเป็นต้องก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่ว" และ
มีหนังสือถึงกรมชลประทานเมื่อวันที่ 7 กันยายน 
2558 เพ่ือให้ระงับโครงการ แต่โครงการก็ยังคง



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ด าเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การปรับปรุงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามข้อมูลที่ กมธ.ได้รับพบว่า ได้มีการขอใช้
พ้ืนที่ เ พ่ือการก่อสร้างในป่า 2 แห่ง ตั้ งแต่ปี  
2552 ประมาณ 480 ไร่ คือ เขตป่าสงวน
แห่งชาติเทือกเขาบรรทัด จ านวน 290.63 ไร่ 
และ ขสป.เขาบรรทัด จ านวน 188.45 ไร่   
ส่ วนการศึกษาผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้อม  
ได้ เ ริ่ มท า ในปี  2555 กรมชลประทานได้
ด าเนินการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่จ านวน 9 หมู่บ้าน จ านวน  
74 คน โดย 84% เห็นด้วยกับโครงการ 

โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2563 
ได้มีการจัดประชุมรับ ฟังความคิด เห็นของ
ประชาชนเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์ จ.พัทลุง ระบุว่า เป็นการจัดประชุม
ปัจฉิมนิเทศ ซึ่งก็น่าจะเข้าใจได้ว่า คือ ครั้งสุดท้าย 
โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดี
กรมชลประทาน เป็นประธาน ระหว่างการ
เดินทางของโครงการ "เขื่อนเหมืองตะกั่ว" นั้นมี
ข้อครหาหลายเรื่อง อาทิ มีการกว้านซื้อที่ดินเพ่ือ
หวั งรับค่า เวนคืนและผลอาสิน  นอกจากนี้  
ช าวบ้ านยั งพบความผิ ดปกติ ของ รายงาน
ผล กร ะท บสิ่ ง แ ว ด ล้ อม  ที่ จั ด ท า โ ด ยก ร ม
ชลประทาน เมื่อปี 2556 คาดว่าจะคัดลอก
ข้อมูลมาจาก จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากพบข้อความ
ในผลการศึกษา ระบุว่า จ.พัทลุงมีไม้ผลเศรษฐกิจ
ที่ ส าคัญคือ "มะขามหวาน"  ส่ วนพืชผักนั้ น  
จ.พัทลุง ถือเป็นแหล่งปลูกพืชผักที่ส าคัญจังหวัด
หนึ่งในภาคเหนือ 

 
 

 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. เด็กดื้อ! ลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง ไม่ยอมตาม
โขลงแม่ที่แห่กันมารับ 

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2563 ธนิตย์ หนูยิ้ม 
ผอ.สบอ.12 เปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวันที่ 29 
ก.ค. 2563 ได้มีช้างโคลงแม่ส่งช้างตัวผู้ เป็น
ผู้แทนมารับลูกช้างป่าห้วยขาแข้งพลัดหลงคืนป่า 
โดยเดินเข้ามาหาลูกช้าง แล้วเอางวงมาสัมผัสกับ
ตัวลูกช้างพลัดหลง แต่ลูกช้างไม่ยอมเดินตามกลับ
เข้าป่ามาครั้งหนึ่งแล้ว 

ล่าสุดเมื่อเวลา 19.30 น. (วันที่ 18 ส.ค. 
2563) เริ่มมีเสียงของโขลงช้างดังมารอบป่า มา
ทางทิศตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต้ ของคอก
เตรียมปล่อย บริเวณหอต้นผึ้ง หลังได้ยินร้อง 
ลูกช้างพลัดหลง มีพฤติกรรมหางชี้ ชูงวง วิ่ง
วนรอบคอก จากนั้นมีฝูงช้างป่า จ านวน 14 ตัว มี
ลูกช้างอายุใกล้เคียงลูกช้างพลัดหลง จ านวน 2 
ตัว เข้ามาใช้พ้ืนที่บริเวณลานหญ้าบริเวณหอต้น
ผึ้ง ทางด้านฝั่งตะวันตก ส่วนลูกช้างพลัดหลงห้วย
ขาแข้งแสดงพฤติกรรมเดินวนซ้ าไปซ้ ามาบริเวณ
คอกโขลงช้าง อยู่ห่างจากคอก 80 เมตร 

จนกระทั่งเวลา 03.40 น. ช้างพ่ีเลี้ยง
จ านวน 1 ตัว และแม่ช้างจ านวน 3 ตัว เข้าใกล้
บริเวณคอกอีกครั้ง และเข้าใกล้ตัวลูกช้างพลัด
หลง  มี ก า ร เ อ าตั ว ถู ไ ม้ ไ ผ่ ข้ า งคอก เ พ่ื อท า
ความคุ้นเคยสนิทกับลูกช้างพลัดหลง และต้อน
ลูกช้างให้เข้าบริเวณมุมคอก มีช้างพ่ีเลี้ยงตัวหนึ่ง 
ได้เอางวงตวัดที่ขาของลูกช้างพลัดหลง และ
พยายามจะดึงไว้  เ พ่ือชวนให้กลับเข้าฝูง แต่
ลูกช้างพลัดหลง เดินหนี มีท่าทีปฏิเสธ หลบอยู่
หลังต้นไม้ ก่อนที่โขลงช้างป่าทั้งหมดพากันเดิน
เลาะชายน้ า เลียบป่าทางทิศตะวันตกของคอก
เพ่ือกลับเข้าป่า 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

https://news1live.com/
detail/963000008562
5 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ทั้งนี้ ธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ได้สั่งการให้

สบอ.12 (นครสวรรค์) ในการประชุมทางไกลผ่าน
ระบบ Video Conference โดยได้ให้หาวิธีปล่อย
ลูกช้างพลัดหลงคืนป่าให้ส าเร็จอย่างปลอดภัย 
และเป็นไปตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งให้ทบทวน
ปรับปรุงในข้อปฏิบัติที่เป็นสาเหตุของความไม่
ส าเร็จ และให้ดูแลสุขภาพของลูกช้างให้แข็งแรง
สมบูรณ์อีกด้วย 

ถ้าดูจากภาพ และชมในลิงก์ จะเห็นโขลง
แม่แห่มารับกันทั้งโขลง แต่ลูกช้างน้อยยังกลัว ยัง
ดื้อ หรือว่าติดพ่อเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ที่คอยดูแล
อย่างใกล้ชิดทุกวันคืน ทางเจ้าหน้าที่ฯ ที่ดูแลก็ยัง
โพสต์บอกว่า “ขอผมเวลาปรับตัวก่อนนะครับ 
ขอบคุณทุกก าลังใจที่ส่งมาให้พ่อเจ้าหน้าที่ และ
ตัวผมด้วยนะครับ” 
2. อช.ทุ่งแสลงหลวง เปิดโครงการฝึกอบ
หลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) รุ่น
ที่ 3 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า นายวิทูร เดชประมวลพล หน.อช. 
ทุ่งแสลงหลวง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบ
หลั กสู ตรลู ก เสื อ พิทั กษ์ป่ า  ( Scout Ranger)  
รุ่นที่ 3 โดยมีนายสมพงษ์ ติ๊บปาละ ผช.หน. 
อช.ทุ่งแสลงหลวง กล่าวรายงาน ตลอดจนคณะ
ครู-อาจารย์ ลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 , 2 และ 3 จาก
โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม และ โรงเรียน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างพร้อมเพรียง ณ ที่ท าการ อช.ทุ่งแสลงหลวง 
ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

ส าหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบ
หลั กสู ตรลู ก เสื อ พิทั กษ์ป่ า  ( Scout Ranger)  
รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย พิธีเปิดกองลูกเสือ พิธีถวาย
ราชสดุดีพระบรมรูป ร .6 และ พิธี เปิดการ
ฝึกอบรม โดยวิทยากรบรรยาย เรื่องการใช้

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

https://siamrath.co.th/n
/176291 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ประโยชน์พ้ืนที่ อช.ทุ่งแสลงหลวง เรื่องกฎหมาย 
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 เรื่องชีวิตชาวค่าย
ลูกเสือพิทักษ์ป่า เรื่องบทบาทหน้าที่ลูกเสือ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องหลักการพิทักษ์ป่าและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
เรื่องการจัดการขยะ และกิจกรรมนันทนาการ 
3. อุทยานฯแม่สะเรียง (เตรียมการ) ท า Mou 
ลงนามร่วมกับชาวบ้านบ้านแม่เกาะ และบ้าน
อุมดาเหนือ มอบพื้นที่ป่าที่ป่าต้นน้ า กว่า 600 
ไร่ พร้อมเดินหน้าร่วมอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าผนวกเป็น
เขตอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง 

นายลิขิต ไหวพรม หน.อช.แม่สะเรียง 
(เตรียมการ) เปิดเผยว่า ทาง อช.แม่สะเรียง 
(เตรียมการ) ได้ท าพิธีร่วมลงนาม โดยจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างบ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 
3 ต าบลแม่คะตวน อ า เภอสบเมย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน บ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่
คะตวน อ า เภอสบเมย จั งหวัดแม่ ฮ่องสอน  
กับ อช.แม่สะเรียง สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง 
เตรียมประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะ
เรียง ส าหรับการลงนามร่วมกัน มีเป้าหมายเพ่ือ
สร้างความร่วมมือในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  
และลดความขัดแย้งต่อการพึ่งพิงและใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ป่าไม้ ของชาวบ้านหมู่ที่  3 บ้านแม่เกาะ 
และชาวบ้านหมู่ที่  8 บ้านอุมดาเหนือ ต าบล 
แม่คะตวน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
โดยมีสาระส าคัญของบันทึกข้อตกลง ดังนี้ 

1. ชาวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านอุมดาเหนือ ต าบล 
แม่คะตวน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
มีมติยิ นยอมที่ จ ะมอบพ้ืนที่ ที่ ใช้ ประ โยชน์   
(ไร่หมุนเวียน) ที่ได้เคยท ากินมาแต่เดิม ซึ่งพบการ
ปรากฏร่องรอยการใช้ประโยชน์บนภาพถ่ายทาง
อากาศ ปี พ.ศ. 2545 และภาพถ่ายดาวเทียมใน
โป รแกรม  Google Earth ภาพย้ อนหลั ง ปี   

สอช. 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรียง 

   + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พ.ศ. 2546 มีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ เพื่อผนวก
เข้าเป็นพ้ืนที่เตรียมประกาศจัดตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2. ชาวบ้านบ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 3 ต าบลแม่
คะตวน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความ
พึงพอใจแล้วต่อมติของชาวบ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
อุมดาเหนือ ที่ยินยอมมอบพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์ (ไร่
หมุน เวียน) ที่ ได้ เคยท ากินมาแต่ เดิม เนื้ อที่
ประมาณ 600 ไร่ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวถือเป็นพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ที่มีความส าคัญ ใช้เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ า
ล าธาร ให้กับชาวบ้าน  บ้ านแม่ เกาะ ต าบล 
แม่คะตวน อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

3 .  อช . แม่ ส ะ เ รี ย ง  สบอ . 16  ส าข า 
แม่สะเรียง ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 8 วรรค
สาม ในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย  ชุ ม ช น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
และประชาชน และได้ร่วมกันส ารวจ ตรวจสอบ
แนวเขต และยืนยันข้อมูลพ้ืนที่เตรียมประกาศ
จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง ท้องที่หมู่ที่ 
8 บ้านอุมดาเหนือ ต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบ
เมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ พ้ืนที่
ดังกล่าวจะผนวกเข้าเป็นพ้ืนที่เตรียมประกาศ
จัดตั้ ง เป็น อุทยานแห่ งชาติ แม่ สะ เรี ยง โดย  
อช.แม่สะเรียง จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล 
คุ้มครองพ้ืนที่ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 เพ่ือรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ป่า
ต้นน้ าล าธารตามเจตนารมณ์ชาวบ้านบ้านแม่เกาะ 
และบ้านอุมดาเหนือ ต าบลแม่คะตวน อ าเภอ 
สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป 

 


