




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที ่28 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ผลตรวจกระดูกคดีบิลลี ่
 ที่กรมสอบสวนคดี พิ เศษ (ดี เอสไอ) 
พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ 
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะพนักงาน
สอบสวนคดีฆาตกรรมนายพอละจี หรือ บิลล่ี  
รักจงเจริญ แกนน ากะเหรี่ยงโป่งลึก-บางกลอย 
ว่า ที่ประชุมได้เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนแต่ละ
ชุดลง พ้ืนที่ สอบปากค าพยานและรวบรวม
พยานหลักฐาน ขณะน้ีคดีมีความคืบหน้าไป
มากกว่า 70 % ส่วนการตรวจช้ินส่วนกระดูกที่
พบ 20 ช้ิน ตรวจพิสูจน์ได้เพียง 8 ช้ิน เป็น
กระดูกมนุษย์ แต่ไม่ได้หมายความว่า ที่เหลืออีก 
12 ชิ้น ไม่ใช่กระดูกมนุษย์ เพียงแต่วัตถุพยานที่
พบมีขนาดเล็กเกินไปจนไม่สามารถน ามาตรวจ 
ดีเ อ็นเอได้  มั่นใจใช้เวลาไม่ เกิน 2 สัปดาห์  
จะทราบผลตรวจที่ชัดเจน 

พ.ต.ท .กร วัชร์ก ล่าว ว่า  ส านวนคดี
เจ้าหน้าที่อุทยานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบที่ไม่ส่งตัวนายบิลล่ีด าเนินคดี ซึ่ง ป.ป.ช.  
มีมติให้ส่งให้ดีเอสไอด าเนินคดี คาดว่าไม่เกิน 2 
สัปดาห์จะส่งถึงดีเอสไอ โดยพนักงานสอบสวน
จะน ามาผนวกรวมกันเพ่ือให้คดีมีพยานหลักฐาน
เพ่ิมมากขึ้น การสอบสวนของดีเอสไอจะไม่เรียก
ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องหรือกลุ่มผู้ต้องสงสัยมาให้
ปากค า  แ ต่ จ ะ ใ ช้ วิ ธี สอบสวนและค้ นห า
พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์การกระท าความผิด 
โดยตลอดสัปดาห์ที่ ผ่านมาการสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 6 ชุด ได้หลักฐานที่มี
รายละเอียดเพ่ิมมากขึ้น สัปดาห์ต่อไปจะเน้น
สอบพยานในที่ เกิ ด เหตุ  พยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง และค้นหาพ้ืนที่ต้องสงสัย 

แหล่งข่าวจากชุดสอบสวน เปิดเผยว่า 
คณะพนักงานสอบสวนได้แนะน าให้ทีมสอบสวน

สอช.  
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

มติชน หน้า 5 
(กรอบบ่าย) 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
รวบรวมส านวนคดีฆาตกรรมอ่ืนๆ ที่เคยเกิดเหตุ
ในพ้ืนที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่มผู้ต้อง
สงสัย เพ่ือเช่ือมโยงให้เห็นถึงพฤติกรรมและ
แรงจูงใจในการก่อเหตุอุกอาจ ซึ่งบ่งช้ีว่ากลุ่มผู้
ต้องสงสัยมีพฤติการณ์เป็นซุ้มมือปืน จิตใจ
เห้ียมโหด สามารถก่อเหตุฆ่าคนตายได้ เพียง
เพราะมีเหตุขัดแย้งทั่วไป 
2. ก.กีฬาจัดเทรลดอยอินทนนท์ 

กระทรวงการท่ อง เ ที่ ย วและกีฬา 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แถลงข่าวส่งเสริม
และเผยแพร่การจัดกิจกรรมว่ิงตามภูมิประเทศ 
“ว่ิงเทรล” ตามมาตรฐานอัลตราเทรล มงต์บลังค์ 
( UTMB-Ultra trail Mont Blanc) ร า ย ก า ร 
“อัลตราเทรลไทยแลนด์ 2020” ที่กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬามี  นายพิพัฒน์  รัชกิจ
ป ร ะก า ร  ร ม ว . ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะกี ฬ า  เ ป็ น
ประธาน รายการน้ีจัดขึ้นที่อช.ดอยอินทนนท์  
จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.พ. 63 จัด 
4 ระยะทางคือ170  กม.,  110 กม.,  80 กม.
,  และ25  กม.   เ ส้นทางลาดตระเวนของ
เจ้าหน้าที่อช.เส้นทางดับไฟป่าหรือเส้นทางสัญจร
ของประชาชนในพ้ืนที่ส าคัญ นอกจากรายการ
ดอยอินทนนท์แล้ว ยังได้จัดโครงการอัลตราเทรล
ไทยแลนด์ซีรีส์  ประจ าปี 2563 มี 3 สนามคือ
จังหวัดพัทลุง , นครราชสีมา และเชียงใหม่  
ติดตามรายละเอียดที่เพจเฟสบุ๊ค Ultra Trail 
Thailand 

สอช.  
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ หน้า 15, 
มติชน หน้า 23, 

ไทยรัฐ หน้า 17,18 
 

+ 

3. แกะรอยแก๊งล่า นกชนหิน 
ผู้ ส่ือข่าวรายงานจากกรณีนายปรีดา 

เทียนส่งรัศมี หน.โครงการคุ้มครองนกเงือก  
(ส่วนภาคใต้) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล โพส 
เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงขบวนการล่านกชนหินใน
อช.บูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ว่า มีพรานมาซุ่ม
ยิงนกเงือกชนหินถึง 4 ตัว อีกทั้งยังมีตลาดรับซื้อ
อยู่ในเมืองนราธิวาส ให้ราคาหัวละหมื่น น้ัน 

สอช.  
สอป.  

สบอ.6 (สาขาปัตตานี) 

มติชน หน้า 1,5, 
Bangkok Post  

หน้า 2,  
ข่าวสด หน้า 11 

(กรอบบ่าย),  
ไทยรัฐ หน้า 15 

(กรอบบ่าย) 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ก.ย.น.ส.กาญจนา นิตยะ ผอ.
สอป. อส.เปิดเผยว่า สภาพปัญหาการล่านกชน
หินในปัจจุบัน แบ่งการล่าออกเป็น 2 แบบคือล่า 
เพ่ือเอาลูกซึ่งฤดูกาลท ารังประมาณเดือนธ.ค. – 
พ.ค. และแบบที่ 2 ถูกนายพรานล่าเพ่ือเอาโหนก 
จากสถิติระหว่างปี 2558 - 2562 มีคดีการ
กระท าผิดด้านสัตว์ป่า กรณีของนกชนหิน 3 คดี 
จับผู้ต้องหาได้ 5 คน นกชนหินที่ยึดมาได้ยังมี
ชีวิต 3 ตัว เป็นซาก 1 ตัว ส่วนมาตรการการ
ป้องกันว่า อส.ร่วมมือกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนก
เงื อก  ม .ม หิดล  โดยมีนาย พิ ไล  พูลส วัสดิ์  
ผู้เช่ียวชาญและกรรมการมูลนิธิศึกษาวิจัยนก
เงือก เป็นหัวหน้าโครงการ ท าวิจัยการท ารังของ
นกชนหิน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมส าหรับใช้ในการ
วางแผนการจัดการ ขณะที่อส.ได้เพ่ิมการส ารวจ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพ่ือเฝ้าระวัง และการ
เพ่ิมเครือข่ายเฝ้าระวังโดยการเปล่ียนผู้ล่ามาเป็น
ผู้พิทักษ์โดยจ้างพรานที่เคยล่ามาเป็นทีมงานวิจัย 
พร้อมฝึกอบรมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งลักษณะตัวเสียง
ร้องลักษณะรังของนกชนหิน จัดท ารังเทียมเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการสร้างรังและเพ่ิมประชากรใน
ธรรมชาติ นอกจากน้ีต้องสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงาน อ่ืนที่ เ กี่ ยวข้อ ง  เ ช่น  กรมป่าไม้   
กรมต ารวจ กรมศุลกากรและหน่วยงานปกครอง
ในการเฝ้าระวัง ปราบปราม และบังคับใช้
กฎหมาย บูรณาการการท างานร่วมกับกระทรวง
ดิ จิ ทั ล ในการติ ดตามการซื้ อขายซ ากและ
ผลิตภัณฑ์ของนกชนหินและประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้ง
ปรับสถานภาพนกชนหินจากสัตว์ป่าคุ้มครองเป็น
สัตว์ป่าสงวน เพ่ือเพ่ิมความส าคัญในการก าหนด
มาตรการการอนุรักษ์ และจัดท าแผนแม่บทการ
จัดการนกชนหินแห่งชาติ  รวมทั้งการสร้าง
จิ ต ส า นึ ก ใ น ก า ร รั ก ษ า แ ล ะ ห ว ง แ ห น



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชน และเยาวชนใน
พ้ืนที่ด้วย 
4. สั่งคืนที่ดินกลับอุทยานสิรินาถ 93 ไร่ 
 คณะโฆษกกรมสอบสวนคดี พิ เศษ  
(ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสารโดยระบุว่า "สืบเน่ือง
จ ากกรม อุทย าน ฯ  ไ ด้ มี ห นั ง สื อ  ล ง วั นที่   
14 สิงหาคม 2555 ร้องขอต่อกรมสอบสวนคดี
พิเศษพิจารณาด าเนินการ กรณีตรวจพบมีบุคคล
ท าการบุกรุก ยึดถือครอบครองที่ดินในเขติอช. 
สิรินาถ จ.ภูเก็ต แต่กลับมี เอกสารสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน คือ โฉนดที่ดิน แสดง
กรรมสิทธิในที่ดินดังกล่าว ซึ่งกรมสอบสวนคดี
พิเศษได้ตั้งคณะพนักงานสืบสวนเพ่ือแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยละเอียดพบว่า
มีมู ลความผิดทางอาญา จึ ง เสนอเรื่ อ งต่ อ
คณะกรรมการคดีพิเศษ และที่ประชุมได้มีมติให้ 
กรณีการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขต 
อช . สิ ริ น าถและ ใน เขต ป่าส งวนแ ห่ งชาติ   
ป่าเขารวก - เขาเมือง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เป็นคดี
พิเศษ และมีมติให้มีพนักงานอัยการมาร่วม
สอบสวนในเรื่ องดั งกล่าวด้ วย ซึ่ งทางการ
สอบสวน พบการกระท าความผิด 4 ราย ต่าง
กรรมต่างวาระ จึงมีการแยกการสอบสวนเป็น
รายคดี ต่อมา พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหา
เป็นจ าเลยต่อศาลอาญา และเมื่อ วันที่  25 
กันยายน 2562 ศาลอาญาได้มีค าพิพากษาเรื่อง
น้ี ในคดีหมายเลขแดงที่  อ .2513/2562 
พิพากษาว่า นายเอนก ลีประชา (ประชา) จ าเลย
ที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคสอง 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 
วรรคหน่ึง, 72 ตรี วรรคสอง พระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16(1) , 
24 ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 , 108  
ทวิ วรรคสาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

สอช.  
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ หน้า 1,13 
(กรอบบ่าย),  

ข่าวสด หน้า 12,  
มติชน หน้า 11 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
267 ( เดิ ม ) , 268 วรรคแรก ( เดิ ม ) , 83  
การกระท าของจ าเลยที่ 3 เป็นความผิดหลาย
กรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง
ความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
91 ฐานร่วมกันเข้ายึดถือครอบครองป่าและท่ีดิน 
เป็นการกระท ากรรมเดียว เป็นความผิดต่อ
กฎหมายหลายบท ลงโทษตามฐานร่วมกันยึดถือ
ครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินอันเป็นการเส่ือม
เสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยกระท าเป็น
เน้ือที่เกินกว่า 25 ไร่ ตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 อันเป็นกฎหมายบท
ที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 90 จ าคุก 12 ปี ร่วมกันแจ้งให้เจ้า
พนักงาน ผู้กระท าการตามหน้าที่จดข้อความอัน
เป็นเท็จลงในเอกสารราชการ จ าคุก 1 ปี ฐาน
ร่วมกันใช้เอกสารสิทธิปลอม จ าคุก 2 ปี รวม
จ าคุก 15 ปี 

ทางน าสืบในช้ันพิจารณานับว่าเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษหน่ึง
ในสาม คงจ าคุก 10 ปี และมีค าส่ังให้จ าเลยที่ 3 
คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของจ าเลยที่ 
3 กับพวก ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
เขตอช.และเขตป่า และให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน
เลขที่ 42053, 48252, 48253, 42054 
ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ยกฟ้อง
ข้อหาอ่ืน และยกฟ้องโจทก์ส าหรับจ าเลยที่ 4 
และจ าเลยที่ 5 
5. พบลูกหมีควายหลงแม่ 

ผู้ ส่ือข่ าวรายงานว่า  นายประวิทย์   
แสงสกุล หน.เขตจัดการอุทยานฯทับลานที่ 4  
จ.นครราชสีมาส่ังการให้เจ้าหน้าที่ ช่วยกันให้
อาหารและดูแลลูกหมีควายที่คาดว่าพลัดหลง
จากแม่ ออกมานอกเขตอช.ทับลานและถูก
ชาวบ้านไปพบเข้าเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 26 ก.ย. 

สอช.  
สอป.  

สบอ.7 (นครราชสีมา) 

เดลินิวส์ หน้า 13 
(กรอบบ่าย),  

ข่าวสด หน้า 7 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
และแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ให้ไปรับตัวมาด าเนินการ
ควบคุมดูแลเพ่ือความปลอดภัยของลูกหมี จาก
การสอบถามเจ้ าหน้าที่ทราบว่า ลูกหมีตั ว
ดังกล่าวเป็นลูกหมีควาย สีด าเพศเมีย น้ าหนัก
ประมาณ 2 กิโลกรัม คาดว่าอายุประมาณ 5 
เดือนโดยชาวบ้านที่พบบอกว่า ลูกหมีตัวดังกล่าว
อยู่บริเวณท้ายบ้านใหม่ทานตะวัน ต.บ้านราษฎร์ 
อ.เสิงสาง ขณะที่ก าลังไล่จับไก่ของชาวบ้าน จึง
น าตั วมาดูแลที่ เขตจัดการอช.ทับลานที่  4 
(ล าปลายมาศ) 
6. ผวจ.สั่งห้ามมอดไม้ล้มมะค่าโม่งร้อยปี 
 นายธนากร  ฮ้ึ ง จิ ต ร ไพศาล  ผวจ .
อุตรดิตถ์ สังการให้ ร .ต.วิทยา เกล้าวิกรณ์ 
นายอ าเภอบ้านโคก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบการลักลอบ
ตัดไม้มะค่าโมงเพ่ือแปรรูป บริเวณพ้ืนที่ ม.7 
บ้านโป่งปุ้น ต.นาขุม อ.บ้านโคก พบต้นไม้ถูก
โค่นล้มทิ้งไว้ 3 ท่อนใหญ่ แต่ไม่พบผู้กระท าผิด 
จากน้ีเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.บ้านโคกจะติดตาม
ผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดีต่อไป 

สปฟ.  
สบอ.11 (พิษณุโลก) 

เดลินิวส์ หน้า 8 
(กรอบบ่าย) 

 

- 

7. แก่งกระจานย้ายช้างตัวละแสน 
 นายมานะ เพิ่มพูล หน.อช.แก่งกระจาน 
จ.เพชรบุรี เผยว่า จากปัญหาช้างป่าแก่งกระจาน
ออกหากินจากพ้ืนที่ป่าสร้างความเดือดร้อนโดย
ท าลายร้านค้าและทรัพย์สินของประชาชนใน
พ้ืนที่ป่าละอู หมู่ 1 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้รับความเสียหาย ที่ผ่านมา
อช.ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองอ าเภอหัวหิน
หน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งหา
แนวทางป้องกันปัญหาระยะยาว ไม่ให้มีปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างและในระยะ
เร่งด่วน ซึ่งในระยะยาวจะต้องเร่งสร้างแหล่งน้ า
แหล่งอาหารในป่าเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้ช้างไม่ต้อง
ออกมาหาอาหารนอกป่า ขณะที่ ช้างป่าที่มี
พฤติกรรมดุร้ายรวม 4 ตัว ได้เสนออส. พิจารณา

สอช.  
สอป.  

สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

มติชน หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เคล่ือนย้ายไปป่าพะเนินทุ่ง ห่างจากจุดเดิม
ประมาณ 150 กม. ทางทิศเหนือ ขอเรียนว่า
การย้ายช้างป่าจะต้องใช้งบประมาณตัวละ 1 
แสนบาทต่อครั้ง อยู่ในการควบคุมของทีมสัตว
แพทย์ผู้เช่ียวชาญ ต้องฉีดยาให้ช้างซึมก่อนน า
ช้างขึ้นรถบรรทุกไปปล่อยในสถานที่แห่งใหม่และ
เฝ้าดูแลไม่ให้ช้างเดินกลับไปยังจุดเดิมอีกแต่
ขณะน้ีอส.ยังไม่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ส าหรับในส่วนของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่
ใช้เส้นทางสายหนองพลับ-ห้วยสัตว์ใหญ่ หากพบ
เห็นช้างออกมาเดินบนถนน ขอให้ปฏิบัติตามค า
เตือนอย่างเคร่งครัด ห้ามบีบแตรไล่ช้าง ไม่ลง
จากรถไปถ่ายภาพช้าง ห้ามน าอาหารไปกองให้
ช้างกินริมถนน 
8. คอลัมน์ ประเทศไทยใจเดียว แม่กระดังลา...
ม่านธาราเหนือป่าแก่งฯ 
 ผู้เขียนคอลัมน์น าเสนอสถานที่ท่องเที่ยว
สายน้ า ห้วยแม่กระดั งลา แห่งก ลุ่ม ป่าแก่ ง
กระจาน ที่ มีห น่วยพิทักษ์ อุทยานที่  กจ .5  
(เขาพุพลู) เป็นหน่วยดูแลพ้ืนที่ทางตอนเหนือ
ของ อช.แก่งกระจาน และมีน้ าตกที่เกิดจากล า
ธารสายน้ี คือ น้ าตกแม่กระดังลา ที่มีความ
สวยงาม ถ้าใครยังไม่เคยมา ตามมาดูเลยครับ 

สอช.  
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

กรุงเทพธุรกิจ เสาร์
สวัสดี หน้า 8 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตยท์ี ่29 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ท าความรู้จัก นกชนหิน 
 ผู้ส่ือข่าวรายงานจากกรณี น.ส.กาญจนา 
นิตยะ ผอ.สอป. อส.เปิดเผยว่า สภาพปัญหาการ
ล่านกชนหินในปัจจุบัน แบ่งการล่าออกเป็น 2 
แบบคือล่า เพ่ือเอาลูกซึ่งฤดูกาลท ารังประมาณ
เดือน ธ.ค. – พ.ค.และแบบที่ 2 ถูกนายพรานล่า
เพ่ือเอาโหนก จากสถิติระหว่างปี 2558 - 
2562 มีคดีการกระท าผิดด้านสัตว์ป่า กรณีของ
นกชนหิน 3 คดี จับผู้ต้องหาได้ 5 คน นกชนหิน
ที่ ยึ ดมาได้ ยั งมี ชี วิต  3 ตั ว  เ ป็นซาก 1 ตั ว  
ส่วนมาตรการการป้องกันว่า อส.ร่วมมือกับ
มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ม.มหิดล โดยมีนายพิไล 
พูลสวัสดิ์  ผู้ เ ช่ียวชาญและกรรมการมูลนิ ธิ
ศึกษาวิจัยนกเงือก เป็นหัวหน้าโครงการ ท าวิจัย
การท ารังของนกชนหิน เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
ส าหรับใช้ในการวางแผนการจัดการ ขณะที่อส.
ได้เพ่ิมการส ารวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพ่ือ
เฝ้าระวัง และการเพ่ิมเครือข่ายเฝ้าระวังโดยการ
เปล่ียนผู้ล่ามาเป็นผู้พิทักษ์โดยจ้างพรานที่เคยล่า
มาเป็นทีมงานวิจัย พร้อมฝึกอบรมข้อมูลพื้นฐาน
ทั้งลักษณะตัวเสียงร้องลักษณะรังของนกชนหิน 
จัดท ารังเทียมเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสร้างรังและ
เพ่ิมประชากรในธรรมชาติ นอกจากน้ีต้องสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรมป่าไม้  กรมต ารวจ  กรมศุลกากรและ
หน่วยงานปกครองในการเฝ้าระวัง ปราบปราม 
และบังคับใช้กฎหมาย บูรณาการการท างาน
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลในการติดตามการซื้อขาย
ซากและผลิตภัณฑ์ของนกชนหินและประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย 
รวมทั้งปรับสถานภาพนกชนหินจากสัตว์ป่า
คุ้มครองเป็นสัตว์ป่าสงวน เพ่ือเพ่ิมความส าคัญ
ในการก าหนดมาตรการการอนุรักษ์ และจัดท า

สอช. 
สอป. 

สบอ.6 (สาขาปัตตานี) 

เดลินิวส์ หน้า 24 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
แผนแม่บทการจัดการนกชนหินแห่งชาติ รวมทั้ง
การสร้างจิตส านึกในการรักษาและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติให้กับชุมชน และเยาวชนใน
พ้ืนที่ด้วย 
2. ลูกหมีหมาหลงจับไก่ชาวบ้านกิน 

ผู้ ส่ือข่าวรายงานว่า เขตจัดการอช. 
ทับลานที่ 4 (ล าปลายมาศ) ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิง
สาง จ.นครราชสีมา นายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิ
เวทย์  ผช.หน.อช.ทับลาน พร้อมด้วยนายเสกสรร 
เที่ยงพลับ หัวหน้าเขตจัดการอช.ทับลานที่   
3  เดินทางมารับตัวลูกหมีที่พลัดหลงจากแม่
ออกมานอกเขตอช.ทับลาน ก่อนจะถูกชาวบ้าน
พบเข้าเมื่อช่วงเย็นวันที่  26 ก.ย.ที่ ผ่านมา
เบ้ืองต้นทางว่า นายภาคภูมิ ระบุว่า จะรับตัวลูก
หมีไปท าการดูแลอนุบาลยังที่ท าการอช.ทับลาน 
จ .ปร าจี น บุรี  ก่ อนอย่ า ง น้อย  1 สัปดา ห์   
เพ่ือสังเกตอาการของลูกหมีว่ามีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจพร้อมที่จะย้ายไปดูแลที่ อ่ืนหรือไม่ 
พร้อมจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเล้ียง
สัตว์ป่าบางละมุง และทางศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า
ภาคกลาง จ.นครนายก เพ่ือที่จะมารับตัวลูกหมี
หมาตัวน้ีไปดูแลตามความเหมาะสม ก่อนที่จะได้
ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในยามที่พร้อมต่อไป 

สอช.  
สอป.  

สบอ.7 (นครราชสีมา) 

เดลินิวส์ หน้า 13 
(กรอบบ่าย),  

มติชน หน้า 9,  
มติชน หน้า 1 
(กรอบบ่าย) 

 

- 

3. ช้างปา่ฆ่ากันตาย-อุทยานทับลาน 
 นายประวิทย์ แสงสกุล หน.เขตจัดการ
อุทยานฯทับลานที่ 4 ( ล าปลายมาศ) น าทีม 
สั ต ว แ พท ย์ ป ร ะ จ า ส บอ . 1  ( ป ร า จี น บุ รี )  
อช.ทับลาน เข้าท าการตรวจพิสูจน์ ซากศพช้าง
เพศเมีย ซึ่ ง ล้มอยู่กลางไร่มันส าปะหลังของ
ชาวบ้าน ด้านทิศใต้ท้ายหมู่บ้านด่านละกอบน 
ห มู่ ที่  1 3  ต . โ น น ส ม บู ร ณ์  อ . เ สิ ง ส า ง  
จ.นครราชสีมา ห่างจากแนวเขตอช.ทับลานไม่ถึง 
400 เมตร หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน 
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา ท่ามกลาง
ป ร ะ ช า ช น ที่ ม า มุ ง ดู เ ป็ น จ า น ว น ม า ก  

สอช.  
สอป.  

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 
สบอ.7 (นครราชสีมา) 

ข่าวสด หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ทีมสัตวแพทย์ ตรวจพบว่า ตามร่างกายของช้าง 
พบรอยแผลฉกรรจ์ ซึ่งถูกงาของช้างตัวผู้ขนาด
ใหญ่แทงเข้ากว่า 10 จุด ทั่ วร่าง ตามล าตัว 
หั ว ไ ห ล่ แ ล ะ หั ว ข อ ง ช้ า ง  โ ด ย สั ต ว แ พท ย์ 
ลงความเห็นว่า แผลที่ท าให้ช้างตัวน้ีเสียชีวิตคือ
แผลขนาดใหญ่ ที่กลางหัว ซึ่งถูกงาแทงทะลุ
กะโหลกไปถูกสมองจนท าให้เสียชีวิต นอกจากน้ี
ยังพบร่องรอยการต่อสู้กันของช้างทั้งสองตัว
กระจายอยู่ทั่วบริเวณ บางจุดพบว่ามีรอยช้างตัว
ที่เสียชีวิตทรุดตัวลง ซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่ถูกช้าง
อีกตัวใช้งาแทงเข้าที่จนถึงแก่ความตาย หลังจาก
ที่ถูกท าร้ายร่างกายกว่า 10 แผลจนหมดแรง
จากอาการบาดเจ็บ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐาน
ว่าสา เหตุที่ ช้ า ง ป่าตั วดั งก ล่าว ล้มลง  อาจ
เน่ืองมาจากช้างป่าตัวน้ีมีอายุมากแล้ว และถูกจ่า
ฝูงขับไล่ออกจากฝูงตามพฤติกรรมปกติของช้าง
ป่า และอาจจะมีการไล่ท าร้ายกันจนเป็นเหตุให้
ช้างป่าตัวน้ีที่อายุเยอะและเรี่ยวแรงน้อยกว่า
เสียเปรียบและถูกท าร้ายจนล้มลง 
4. ทส.สั่งลุยจับพรานล่านกชนหิน 
 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการฯ 
ทส. ให้สัมภาษณ์กรณีอส. แถลงข่าวเรื่องนกชน
หิน ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ ที่ถูกนายพราน
ล่าเพ่ือขายว่า ได้มอบนโยบายเชิงรุกให้อส. 
ซึ่งจะต้องด าเนินการในการรักษาชีวิตนกชนหิน
และสัตว์ป่าคุ้มครองทุกตัว โดยต้องเข้มงวดกับ
ผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง หากปล่อยเอาไว้อาจเป็น
ตัวอย่างให้คนที่คิดจะท าเหิมเกริมที่จะท าอีก 

สอช.  
สอป.  

สบอ.6 (สาขาปัตตานี) 

มติชน หน้า 12 
 

- 

5. สตูล ซ้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
 ที่จุดปีนผาเขาบอฆะ บ้านทางงอ ม.5 
ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล หน่วยกู้ ภัย
อุทยานฯที่11 อุทยานทะเลบัน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันซ้อมมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ด้วยการ
จ าลองเหตุการณ์กลุ่มนักท่องเที่ยว ได้รับบาดเจ็บ

สอช.  
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ข่าวสด หน้า 14 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
และเสียชีวิตจากหินถล่ม ไม่ว่าจะเป็นการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น การช่วยฟ้ืนคืนชีพพ้ืนฐาน การ
เคล่ือนย้าย ผู้ป่วยลงจากที่ สูงได้ เป็นอย่างดี  
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ผู้
ประสบเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ปล่อยเหย่ียว 
 เ มื่ อ วั น ที่  2 8  ก . ย .  ที่ เ ข า เ ร ด้ า  
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผศ.น.สพ. 
ดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว หัวหน้าหน่วยฟ้ืนฟูนก
ล่าเหยื่ อ เ พ่ือปล่อยคืนธรรมชาติ  คณะสัตว
แพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และ นายเกรียง
ศักดิ์ ศรีบัวรอด หน.สถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง 
อส . ร่ วมกั นท า ก า รป ล่อย เหยี่ ย ว เพศ เมี ย  
อายุประมาณ 2 ปี หลังชาวบ้านพบบาดเจ็บใน
สวนยางพารา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 

สอช.  
สอป.  

สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 
สบอ.10 (อุดรธานี) 

ไทยรัฐ หน้า 15 
(กรอบบ่าย) 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที ่30 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ดีเอสไอได้หลักฐานแก๊งฆ่าบิลลี่ 
 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ 
กล่าวถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรม นายพอละจี 
รักจงเจริญ หรือ บิลล่ี แกนน ากะเหรี่ยงโป่งลึก-
บางกลอย ว่า พนักงานสอบสวนก าลังรอผลตรวจ
กระดูก 8 ช้ินที่ส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
ทั้งน้ี ทราบจากผู้เช่ียวชาญด้านดีเอ็นเอ ของทาง
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ว่า เหตุที่ใช้กระบวนการ
ถึง 2 สัปดาห์ เน่ืองจากการตรวจครั้งน้ีจะใช้
เทคโนโลยีแบบใหม่ ซึ่งจะระบุชัดเจนมากกว่า
แบบแรก เพราะเป็นนวัตกรรมใหม่ อีกทั้ง ยังคง
ต้องรอส านวนจากทางส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท) ในส่วน
ของกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ในเรื่องการควบคุม
ตัวนายพอละจี อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันว่า ดีเอส
ไอจะท าคดีดังกล่าวให้เสร็จตามก าหนดเวลา
อย่างแน่นอน รายงานข่าวแจ้ ง อีก ว่า ทั้ ง น้ี  
หลักฐานดังกล่าวเป็นจดหมายเขียนด้วยลายมือ 
ที่ ผู้ เกี่ ยวข้อ ง ในคดี เขี ยนเ ป็นข้อมูล ใ ห้การ
ประกอบส านวน แต่สุดท้ายคดีดังกล่าวได้เงียบ
และยุติไป 

สอช.  
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

ข่าวสด หน้า 12, 
Bangkok Post  

หน้า 3,  
เดลินิวส์ หน้า 16, 
มติชน หน้า 10 

 

- 

2. ดอยหนาวอุณหภูมิ 8 องศา 
 นายกริชสยาม คงสตรี  หน.อช.ดอย 
อินทนนท์ อ.จอมทอ จ.เชียงใหม่ เผยว่า เช้าน้ี
อุณหภูมิที่ยอดดอยวัดได้ 8 องศา ส่วนที่กิ่วแม่
ปานวัดได้ 10 องศา มีนักท่องเที่ยวเข้าชมความ
งามในพ้ืนที่จุดชมวิว และน้ าตกต่างๆ ในพ้ืนที่
อช.ส่วนเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่ วแม่ปาน 
ตอนน้ียังไม่เปิดให้ชมเพราะต้องการให้ธรรมชาติ
ฟ้ืนฟูอย่างเต็มที่ และมีการปรับปรุงเส้นทาง
เพ่ือให้สะดวกและปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว 

สอช.  
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ หน้า 13 
 

+ 

 



ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. เอาจริง!! อุทยานฯปางสีดาแจ้งเตือน
นทท.กินเหล้า-ทิ้งขยะ ปรับ 2 - 5 พัน 

หลังจากพบว่า มีนักท่องเที่ยวหลาย
ราย น าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิด
เสียงดัง และทิ้งขยะมูลฝอย ในเขตพ้ืนที่อช.
ปางสีดา และน้ าตกปางสีดา ก่อให้เกิดความ
ส ก ป ร ก  แ ล ะ ก่ อ ค ว า ม ร า ค า ญ ใ ห้ กั บ
นักท่องเที่ยวทั่วไป และเพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบและสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยว 
ทางอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้ว 
ร่วมกับอส.จัดท าป้ายแจ้งเตือนประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ห้ามน าวัสดุที่ท าจากโฟมและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าไปในเขตอช.โดย
เด็ดขาด ฝ่าฝืนปรับตั้งแต่ 2,000 – 5,000 
บาท 

สอช. 
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

 
 
 

https://www.matichon.
co.th/news-

monitor/news_169034
3 

- 

2. เปิดเส้นทางจักรยานศึกษาธรรมชาติ
แปลงปลูกป่า FPT 49 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในงาน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน 
น้อมเกล้าศิระกราน” แปลงปลูกป่า FPT 49 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง โดยเปิด
เ ส้นทาง ป่ันจักรยานและ เ ส้นทางศึ กษา
ธรรมชาติในแปลงปลูกป่า FPT 49 พร้อมร่วม
กิจกรรมปลูกต้นรวงผ้ึง และกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโป่งเทียม เพ่ือสืบสานความหวงแหนใน
ผืนป่า ร่วมเป็นจิตอาสารักษ์โลก และสานต่อ
พระราชปณิธานโครงการจิ ตอาสาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ 
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

สอช. 
สบอ.7 (นครราชสีมา) 

 
 

https://tna.mcot.net/vi

ew/fXZ0P-W 
 

https://www.banmuan
g.co.th/news/economy

/164685 
 

https://www.posttoday

.com/economy/news/6
02078 

+ 

 

  

https://tna.mcot.net/view/fXZ0P-W
https://tna.mcot.net/view/fXZ0P-W
https://www.banmuang.co.th/news/economy/164685
https://www.banmuang.co.th/news/economy/164685
https://www.banmuang.co.th/news/economy/164685


ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอาทิตยท์ี ่29 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. หาดวนอุทยานปราณบุรี กลายเป็นสีด า 
นักท่องเที่ยว ไม่กล้าลงเล่นน้ า 

ผู้ส่ือข่าวรายงานสภาพของชายหาด
ว น อุ ท ย า น ป ร า ณ บุ รี  อ . ป ร า ณ บุ รี   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งนับเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติที่ สวยงามแห่งหน่ึงของจั งหวัด  
ซึ่งวันน้ีพบว่าบริเวณชายหาดด้านทิศใต้ของ 
หาดวนอุทยานปราณบุรี หาดทรายที่เคยเป็นสี
ขาว อมสีน้ าตาล หลังจากน้ าทะเลลดต่ าลง
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ัน กลับพบว่าบริเวณ
ชายหาดมี ลักษณะของวัชพืชสีเขียวอมด า  
โดยคาดว่าน่าจะถูกถูกคล่ืนซัดขึ้นมาตั้งแต่ช่วง
กลางคืน มาปกคลุมเป็นแนวยาวและกว้าง 
บางช่วงจะมีความหนาจากพ้ืนทรายขึ้นมา
อย่างเห็นชัดเจน เมื่อสังเกตดูจะมีลักษณะ
เหมือนสาหร่ายมีเส้นใย จึงเป็นสาเหตุหน่ึงที่
นักท่องเที่ยวไม่กล้าลงไปเล่นน้ าทะเลกันใน
วันน้ี ขณะเดียวกันยังพบว่าบริเวณใกล้กัน  
พบ เศ ษ ข ย ะพล า สติ ก เ ป็ น จ า น วนม า ก 
โดยเฉพาะถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดน้ า
พลาสติก และส่ิงของที่ท าจากพลาสติกต่างๆ 
รวมทั้งขวดแก้วขนาดเล็ก และเศษขยะยังถูก
คล่ืนซัดขึ้นมากองอยู่บริ เวณด้านบนของ
ชายหาดวนอุทยานปราณบุรี ซึ่งอยู่ทางด้านทิศ
ใต้เป็นจ านวนมากเช่นกัน รวมไปถึงช่วงที่น้ า
ทะเลถูกซัดขึ้นมา สังเกตยังพบว่าชายหาดจะมี
คราบสีน้ าตาล และเป็นฟอง ตลอดแนว
ชายหาด 

สอช. 
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

 
 
 

https://mgronline.com
/local/detail/96200000

93767 

- 

 

 

 

 



ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันจันทร์ที ่30 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. จังหวัดเลย ขอเชิญชวนชาวหนองคาย 
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 

นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธ์ิ หน.อช. 
ภูกระดึง จั งหวัดเลย เปิดเผยว่าในปีการ
ท่องเที่ยว 2563 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  
จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยว และพัก
แรมบนยอดภูกระดึง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ส าหรับผู้ประสงค์จะเข้าไปท่องเที่ยวใน
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง สามารถส ารองการ
เข้าไปใช้บริการล่วงหน้า ทั้งบ้านพัก เต็นท์ 
และพ้ืนที่กางเต็นท์ก่อนเดินทางได้ใน Website 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ที่  nps.dnp.go.th หรือส ารองการเข้าไปใช้
บริการได้โดยตรง ณ อช.ภูกระดึง 

สอช. 
สบอ.8 (ขอนแก่น) 

 
 
 

https://siamrath.co.th/
n/106028 

+ 

2. สลด! ลูกเหี้ยถูกทารุณ สีป้ายตา-เขียน
บ้านเลขที่บนตัว ‘หมอล๊อต’ วอนอย่าท า 
เจอเข้าบ้านแจ้ง 1362 

นายสัตวแพทย์ (น.สพ.) ภัทรพล มณี
อ่อน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพสัตว์ป่า ส านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า อส. โพสต์เฟชบุ๊กเหตุการณ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านแห่ง
หน่ึง ได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่ามีลูกเห้ียเข้าไปใน
บ้านจึงเข้าไปตรวจสอบ และจับลูกเห้ียไว้ได้ 
จากน้ันก็ใช้สีทาบ้านป้ายไปตามตัวลูกเห้ีย โดย
เขียนเป็นตัวเลขบ้านเลขที่หลังที่ลูกเห้ียเข้าไป 
รวมทั้งป้ายไปบนดวงตาทั้งสองของลูกเห้ียตัว
ดังกล่าวด้วยแล้วปล่อยไป 

น .สพ . ภัท รพล  ร ะ บุ ว่ า  อย่ า ท า
พฤติกรรมดังกล่าว และจะเข้าไปช่วยเหลือเอง 
พร้อมทั้ งขออย่ามีการต าหนิกัน อีกทั้ งขอ
ค าแนะน าวิธีล้างสีออกจากตัวลูกเห้ียอย่าท า
ยังงี้ พรุ่งน้ีเราจะเข้าไปช่วย อย่าต าหนิกัน ใคร
พอจะแนะน าวิธีล้างสีออกจากเห้ียน้อยได้บ้าง

สอป. 
 
 
 

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

life/news_1692056 

- 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ครับ ว่าใช้อะไรล้างออกดีที่สุดที่ไม่ระคายเคือง
ผิวหนังมาก ล าพังสีที่ติดอยู่ที่ตัวท าให้ระคาย
เคืองและสีที่หัวอาจเข้าตาก็น่ากังวลอยู่แล้ว 
นอกจากน้ันจะรบกวนสมดุลจุ ลินทรีย์ที่มี
ประ โยช น์บริ เ วณผิวห นัง  ส่ งผลต่ อการ
ด ารงชีวิตของเห้ียน้อยตัวน้ีมาก เค้าอาจเป็น
สัตว์ที่ทนต่อเช้ือโรคแต่กับสารเคมีมันไม่ใช้
พรุ่งน้ีเราจะประสานพ้ืนที่ขอเข้าไปตามหาตัว
เพ่ือรักษา เข้าใจเจตนาว่าเขียนเลขที่บ้านเพ่ือ
เป็นสัญลักษณ์ว่าปล่อยไปตัวเดิมจะกลับมาอีก
รึป่าว แต่วิธีการแบบน้ีไม่เหมาะสม ควรจับ
แล้วปล่อย และหาวิธีป้องกันแก้ไขไม่ให้สัตว์
เหล่าน้ี เช่นเห้ียหรืองูเข้ามาในบ้าน 
3. ภาพเป็นข่าว : เปิดชม ดอกปีกแมลงสาบ 
บนผาเดียวดาย อุทยานฯเขาใหญ่ 1 ต.ค.นี้ 

ชวนชม  ดอก ปีกแ มลงส าบ  บน 
ผาเดียวดาย ในอช.เขาใหญ่ ที่จะเปิดให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ในวันที่ 1 ตุลาคมน้ี 
หลังจากปิดให้ธรรมชาติได้ฟ้ืนตัวเป็นเวลากว่า 
3 เดือน ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณผา
เดียวดาย ช่วงน้ีจะมี ดอกปีกแมลงสาบ เบ่ง
บานอวดโฉมอย่างสวยงาม ลักษณะคือ มีใบ 
และก้านสีเขียว มีลายสีขาวเกาะติดที่ใบ ส่วน
ดอกจะเป็นสีม่วง แสดงให้เห็นถึงความอุดม
สมบูรณ์ของธรรมชาติโดยในวันที่ 1 ตุลาคมน้ี 
หลายอช.เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยว
ชมแล้ว อย่างไรก็ตาม เวลาไปเที่ยวก็ต้อง
ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย 

สอช. 
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

 
 
 

https://news.ch7.com/

detail/366276 
+ 

4. อากาศที่ร้อนจัด นทท.ชาวไทยและเทศ
แห่เที่ยวน้ าตกพลิ้วจันทบุรีคลายร้อน 

นักท่องเที่ยวแห่พาครอบครัวหลบร้อน
เล่นน้ าตกพล้ิวคลายร้อน เป็นจ านวนมากส่งผล
ใ ห้ภาย ในอช . น้ า ตกพ ล้ิ ว  อ . แหลม สิ ง ห์   
จ .จันทบุรี  มี นักท่ อง เที่ ยวชาวไทย  และ
ต่างประเทศแห่ท่องเที่ยวพาครอบครัวหลบ

สอช. 
สบอ.2 (ศรีราชา) 

 
 
 

https://policemagazine

24.blogspot.com/2019/
09/blog-post_308.html 

+ 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ร้อนเดินทางมาเล่นน้ าตกท่ีอช.น้ าตกพล้ิวคลาย
ร้อนเป็นจ านวนมาก ส่งผลท าให้การจราจร
ทางเข้ารถติดยาว นอกจากน้ียังพบว่าภายใน
อุทยานแห่งชาติน้ าตกพล้ิวมีนักท่องเที่ยวลง
เล่นน้ ากันจนเต็มพ้ืนที่ บางครอบครัวน าอาหาร
มาน่ังรับประทาน สร้างความสุขในครอบครัว
ในช่วงวันหยุดก่อนวันท างานโดยทางซึ่งทาง
อช.ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าคอยอ านวยความ
ส ะ ด ว ก  แ ล ะ ดู แ ล ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย กั บ
นักท่องเที่ยวทุกจุด และตลอดเวลา ส่วนด้าน
ห้องน้ าได้มีการปรับปรุงห้องน้ าให้มีความ
สะดวก สะอาดและปรับให้เข้ากับธรรมชาติให้
มากที่สุด 

 

 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่1 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ มุมข้าราชการ: ปลัดใหม่อีกราย 
 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส เป็นปลัดกระทรวง
อีกรายที่มากด้วยประสบการณ์การบริหารงานใน
กระทรวงน้ี เพราะผ่านการด ารงต าแหน่งส าคัญใน
กระทรวงน้ีมาแทบทุกต าแหน่งก็ว่าได้ แรกเริ่มรับราชการ
ที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นปลัดอ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จบโรงเรียนนายอ าเภอ ไป
อยู่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระยะหน่ึง แล้ว
ต่อมาโอนมารับราชการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เป็นหัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี  ท างาน
รอบด้านจนเติบโตเป็นอธิบดีถึง 5 กรม ในจ านวน 9 กรม
ในสังกัดกระทรวงน้ี โดยช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเป็น อทช. 
2 หนคือตอนขึ้นอธิบดีครั้งแรกปี 2552 และเป็นอธิบดี
กรมสุดท้ายก่อนขึ้นปลัดกระทรวง นอกจากน้ันยังเป็น
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช อธิบดี
กรมทรัพยากรน้ า 2 หน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และยังเคยเป็นรอง
ปลัดกระทรวงด้วย ฝีไม้ลายมือในการบริหารราชการ
จัดเป็นจอมยุทธ์คนหน่ึงเพราะไม่ว่าจะไปอยู่กรมไหนก็
สามารถบริหารจัดการให้งานของกรมน้ันโด่งดังราวพลุ
แตก เน่ืองจากการเอาใจใส่และเข้าถึงพ้ืนที่ที่มีปัญหาใน
ทุกกรณี ด้วยอายุราชการยาวไกลถึงปี 2567 ปลัดจตุพร 
มีความพร้อมเต็มที่ในการน าทีมข้าราชการประจ าของ
กระทรวงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน อธิบดีใหม่ ในปีน้ี ซึ่งมีมากมายหลายต าแหน่ง 
เฉพาะที่ทส. มีอธิบดีขึ้นมาใหม่ 3 รายคือ นายโสภณ  
ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง ต าแหน่งเก่าของ ปลัดจตุพร 
ที่ ขึ้ นป ลัดกระทรวง  อีก  2 กรมคื อ  นายศั กดิ์ ด า  
วิ เ ชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น อธิบดี 
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล แทนคนเก่าที่ เกษียณอายุ
ราชการ และ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผู้ตรวจราชการ

อส. ไทยรัฐหน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

ไทยรัฐ หน้า 12 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
กระทรวง เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าแทนคนเก่าที่
เกษียณเช่นกัน โดยมีการต่อเวลาราชการให้ นางรวีวรรณ 
ภู ริ เ ด ช  เ ลข า ธิ ก า ร ส า นั ก ง านน โยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หน่วยงานเทียบเท่า
กรม ที่ด ารงต าแหน่งมาครบวาระ 4  ปีไปอีก 1 ปี
นอกจาก น้ัน อีก  5 กรม เ ป็นอ ธิบดี คนเดิ ม  ได้ แก่   
นายประลอง ด ารงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ 
และ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
2. ภาพข่าว: แข่งกีฬา 
 สมเกียรติ ลิมปะพันธ์ุ รองนายก ทม.สวรรคโลก 
จ.สุโขทัย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ทม.สวรรคโลก ที่ อช.ศรีสัชนาลัย มี
นักเรียนผู้สูงอายุ ทม.สวรรคโลก รุ่นที่ 1 จ านวน 80 คน 
เข้าร่วม วันก่อน 

สอช. 
สบอ.14 (ตาก) 

ไทยรัฐ หน้า 22 
(กรอบข่าว) 

 

- 

3. คอลัมน์ ทดเวลาเจ็บ 
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา น าโดย พิพัฒน์ 
รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และ "มุนินทร์" เขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ 
กระทรวงกลาโหม , กระทรวงมหาดไทย , กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ , 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย แถลงข่าวการจัดงาน ว่ิงเทรลระดับนานาชาติ ตาม
มาตรฐานขอบง  UTMB-Ultra trail Mont Blanc ใน
รายการ "Ultra Trail Thailand 2020" ซึ่งจะมีก าหนด
จัดการแข่งขันในวันที่ 14 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

สอช.  
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

สยามกีฬา 
หน้า 14  

+ 

4. ยธ.จ่าย 1.4 แสนเยียวยาเมียบิลลี่ 
 ที่ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา 
อาคารราชบุรีดิ เรกฤทธ์ิ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.
ยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิ :  

สอช.  
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

ข่าวสด หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

ไทยโพสต์ หน้า 3 
คม ชัด ลึก หน้า 4 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เพ่ือสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม พร้อมทั้งมอบเงิน
ช่วยเหลือ เยียวยาแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาจาก 
12 จังหวัด รวมถึงกรณีของนายพอละจี หรือ บิลล่ี รักจง
เจริญ รวม 217 ราย เป็นเงินทั้งส้ิน 13,455,584 บาท 
ส าหรับผู้เสียหายที่ เดินทางมารับเงินเยียวยาในวันน้ี  
ที่ประชาชนให้ความสนใจคือกรณีนายพอละจี หรือ บิลล่ี 
แกนน ากะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย ซึ่งกรมสอบสวน
คดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ร่วมกับหลายหน่วยงานตรวจหา
พยานหลักฐาน จนพบช้ินส่วนกระดูกและพบสาร
พันธุกรรมตรงกับนางไพเราะจี รักจงเจริญ มารดาของ 
ผู้ตาย ดีเอสไอเห็นว่าพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายที่กระท า
ความผิดครั้งน้ีเข้าข่ายเป็นการฆาตกรรมโดยทรมานและ
บังคับบุคคลให้สาบสูญ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรง กรมคุ้มครองสิทธิฯ จึงช่วยเหลือเยียวยา
ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย 80,000 บาท ค่า
จัดการศพ 20,000 บาท และค่าขาดอุปการะเล้ียงดู 
40,000 บาท รวมทั้งส้ิน 140,000 บาท ภรรยาของ
บิลล่ี กล่าวว่า จะน าเงินที่ได้ในวันน้ีเป็นทุนการศึกษา
ให้กับลูก 4 คน ส่วนเงินประกันชีวิตของนายบิลล่ีที่ท าไว้
เมื่อปี 56 ก่อนนายบิลลี่จะหายตัวไปแค่ปีเดียว เมื่อได้รับ
แล้วจะน าไปใช้เป็นค่าซ่อมบ้าน เพราะบ้านที่อยู่ปัจจุบัน
ทรุดโทรมมากจนใกล้พัง ส าหรับตนหลังนายบิลล่ีหายตัว
ไปก็ท าไร่ท าสวนเล้ียงลูกอยู่ในพ้ืนที่ แม้จะได้รับการ
คุ้มครองแต่ก็ยังมีความกังวล ส่ิงที่กลัวที่สุดคือกลัวคู่กรณี
ใช้อิทธิพลแทรกแซงคดี 
          ด้าน พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์ เมือง อธิบดีดี เอสไอ 
ก ล่าวถึ งความคืบหน้าการสอบสวนคดีฆาตกรรม  
นายพอละจี รักจงเจริญ หรือ บิลลี่ แกนน ากะเหรี่ยงบ้าน
โป่งลึก-บางกลอย ว่า ที่ผ่านมามีผู้แจ้งเบาะแสจากในพ้ืนที่
เกี่ยวกับคดีเข้ามาเพ่ิมเติม ซึ่งพนักงานสอบสวนดีเอสไอที่
อยู่ ในพ้ืนที่ก็ก าลังสอบสวนอยู่ด้วยเช่นกัน พนักงาน
สอบสวนทุกคนพยายามท างานอย่างเต็มที่เพ่ือให้คดีมี
ความชัดเจน ขณะน้ีคดีมีความคืบหน้าไปแล้ว 75%  
หลังการประชุมพนักงานสอบสวน ในวันที่  7 ต.ค. 
จะแถลงความคืบหน้าคดี เมื่อถามถึงกรณีมีเบาะแสข้อมูล

ข่าวสด หน้า 7 
มติชน หน้า 3 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เป็นจดหมาย เขียนด้วยลายมืออธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้ต้องสงสัยในลักษณะเป็นซุ้มมือปืน พ.ต.อ.ไพสิฐ
กล่าวว่า มีหลักฐานดังกล่าวจริง  แต่ ไม่สามารถให้
รายละเอียดได้เพราะเป็นข้อต่อสู้ในส านวน ส าหรับการ
ดูแลความปลอดภัยของน.ส.พิณนภา  
5.  ลดขนาด เพิ่มขนาด คอลัมน์ โลก คน เมือง :  
นกชนหิน กับชะตากรรมที่แขวนบนเส้นด้าย 

นาย ปรีดา เทียนส่งรัศมี นักวิจัยโครงการศึกษา
นิ เ ว ศ วิ ท ย า ข อ ง น ก เ งื อ ก  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล บอกเล่าถึงความอัดอ้ันตันใจผ่าน
เฟซบุ๊คส่วนตัว ถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับ นกชนหินใน
ค่ าคืนน้ัน เป็นที่รู้กันดีในวงการอนุรักษ์ว่า นกชนหิน  
สัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 และจัดเอาไว้ในบัญชีที่ 1 
ของอนุสัญญาไซเตสก าลังถูกคุกคาม และล่าอย่างเป็นล่ า
เ ป็นสันเ พ่ือ เอา สันบนจะงอยปากบน หรือ  โหนก  
ไปแกะสลักท าเป็นเครื่องใช้ และเครื่องประดับราคาสูง 
มันจึงมีสถานะไม่ต่างจาก "งาเลือด" แม้จะมีการตรวจจับ
อย่างเข้มงวด แต่บริเวณคาบสมุทรมลายูก็ยังถือเป็นแหล่ง
ล่านกชนหินขนาดใหญ่ ขณะที่ นิเวศนกเงือกในประเทศ
ไทยน้ันถือเป็นนิเวศที่สมบูรณ์ อีกแห่งหน่ึงของภูมิภาค 
โดยมี พ้ืนที่ ศึกษา วิจัยอย่ าง เข้มข้นอยู่  3 พ้ืนที่  คื อ  
อช.เขาใหญ่ ขสป.ห้วยขาแข้ง และ อช.บูโด-สุไหงปาดีและ 
ขสป.ฮาลา-บาลา ซึ่ ง พ้ืนที่ทั้ ง 3 แห่งน้ีมีนกเงือกได้
ครอบคลุมทั้ง 13 สายพันธ์ุที่มีอยู่ในประเทศไทย ในที่สุด 
ปากกระบอกปืน และใบส่ังน้ันก็หันมาเล็งใส่นกบนเทือก 
บูโดจนได้ จากการส ารวจของโครงการฯ ในพื้นที่น้ัน พวก
เขามีนกเงือกอยู่ใน ความดูแลราว 200 โพรงรัง ขณะที่ 
นกชนหินที่เจ้าหน้าที่ส ารวจพบมีอยู่ประมาณ 20 โพรงรัง 
ซึ่งตลอดทั้งปีน้ี นกชนหินเพ่ิงเข้ามาเพียง 1 โพรงรัง
เท่าน้ัน เมื่อย่างเข้าฤดูฝน ก็เป็นเหมือนสัญญาณที่จะต้อง
เฝ้าระวังการล่าหัว นกเงือก และนกชนหิน เน่ืองจากจะ
เป็นช่วงเวลาที่พ่อนก แม่นกออกจากโพรงรังไปหากินลูก
ไทร พรานก็ไปดัก ซุ่มยิงเอาบนต้นไทรอย่างง่ายดาย 
"ชาวบ้านที่ท างานกับโครงการของเราเขาบอกว่า โพรงรัง
เบอร์ 10 ที่เป็นนกชนหินน้ัน ตัวผู้ไม่เข้ารังมาสักพักแล้ว 

สอช. 
สอป.  

สบอ.6 (สาขาปัตตานี) 

กรุงเทพธุรกจิ 
หน้า 2 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
คาดว่าพ่อนกน่าจะโดนยิงไปแล้ว เพราะนกชนหินทั้ง 4 
ตัวที่ชาวบ้านเจอในมือพรานก็น่าจะมาจากที่บูโดน่ีแหละ"
ปรีดาประเมินปริมาณประชากร นกชนหินในเทือกบูโดว่า 
น่าจะมีอยู่ราว 20 คู่ (อย่างมาก) หากเป็นดังค าบอกเล่า
ของชาวบ้านที่เจอพรานจริงๆ เท่ากับว่า บ้านหลังสุดท้าย
ของนกชนหินที่นราธิวาส (หรืออาจจะประเทศไทย) ก าลัง
อยู่ในภาวะเปราะบางอย่างยิ่ง เพราะข่าวที่มาท าให้ทุก
อย่างดูแย่ลงไปอีกก็คือ พรานกลุ่มน้ี น่าจะเป็นอดีตทหาร
พรานเก่า ที่มีความเจนจัดในพ้ืนที่อย่างดี สังเกตได้จาก
การพกปืนผ่านเข้านอก-ออกในพ้ืนที่ได้อย่างสะดวก ทั้งๆ 
ที่บริเวณน้ี เต็มไปด้วยด่าน และป้อมของเจ้าหน้าที่ 
          ขณะที่ ราคาของโหนกนกชนหินก็ดูจะยั่วยวน
เป็นอย่างยิ่ง เพราะสนนราคาตัวละกว่า 1 หมื่นบาท และ
มีแหล่งรับซื้ออยู่ในตัวเมืองนราธิวาสเลยด้วยซ้ า อีกทั้ง
ความซับซ้อนของขบวนการลักลอบค้านกเงือกน้ันก็ยิ่ง
เพ่ิมมากข้ึน 
          มูลค่านกเงือกตัวหน่ึง จะมี การซื้อขายกันตั้งแต่
หลัก หน่ึงถึง สองพันบาท ไปจนถึงหลายหมื่นบาท ขึ้นอยู่
กับใบส่ัง โดยมีแหล่งรับซื้อใหญ่ๆ อยู่ที่บริเวณพ้ืนที่รอยต่อ 
จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส ก่อนจะถูกส่งต่อไปตาม เส้นทาง 
จนถึงตัว ผู้ที่อยากเล้ียง สวนสัตว์ต่ างๆ ทั้ ง ใน และ
ต่างประเทศ ด้าน กาญจนา นิตยะ ผอ.สอป.ระบุว่า 
ประชากร นกชนหินในประเทศไทยเป็นกลุ่มประชากร
ขนาดเล็กมีการประมาณประชากรไม่เกิน 100 ตัว โดย
สภาพปัญหาการล่านกชนหินในปัจจุบัน แบ่งการล่า
ออกเป็น 2 แบบคือ ล่าเ พ่ือเอาลูกซึ่ งฤดูกาลท ารั ง
ประมาณ เดือนธันวาคม-พฤษภาคมและแบบที่ 2 ถูก
นายพรานล่าเพ่ือเอาโหนก นายพราน ยิงนกเพ่ือเอาโหนก 
ส าหรับการด าเนินคดีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-
2562  มีคดีการกระท า ผิดด้ านสัตว์ ป่า  กรณีของ 
นกชนหิน จ านวน 3 คดี จับผู้ต้องหาได้จ านวน 5 คน  
นกชนหินที่ยึดมาได้ยังมีชีวิตจ านวน 3 ตัวเป็นซากจ านวน 
1 ตัว "วิวัฒนาการกว่า 45 ล้านปีจะต้องมาส้ินสุดในยุค
สมัยเรา คุณว่ามันน่าเสียใจไหมล่ะ มันส าคัญมากนะ นก
ชนหินน่ีถือเป็นสัญลักษณ์ของนราธิวาสก็ว่าได้ อย่างที่เรา



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
รู้กันน่ันแหละว่า นกเงือกเป็นดัชน้ีช้ีวัดความอุดมสมบูรณ์
ของป่า หรือแค่คิดว่าการล่านกเงือกที่ยังมีอยู่มันก็เท่ากับ
ว่าส่ิงที่พวกเราพยายามอนุรักษ์กันมาตลอดหลายปีน้ันสูญ
เปล่าไปแล้ว" ปรีดาย้ าถึงส่ิงที่จะต้องท าอย่างจริงจัง
หลังจากน้ี 
6. ภาพข่าว: มอบตู้ยา 

เภสัชกรปริญญา เปาทอง , เภสัชกรบุญสม 
เกษจันทร์ทิวา หัวหน้าทีมเภสัชกรไบโอฟาร์ม บจก. 
ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ และ นพ.อ านาจ รักษ์งาน รอง ผอ.
ศูนย์แพทยศาสตร์ฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
มอบตู้ยา เติมยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า  
อช.ทับลาน จ.ปราจีนบุรี  โดยมี ทาริกา ธุดงค์ นักวิชาการ
ป่าไม้ฯ  และ มาโนช วีระกุล เ ป็นตั วแทนรับมอบ  
ณ อช.ทับลาน จ.ปราจีนบุรี 

สอช. 
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

ไทยโพสต์ 
หน้า 21 

สยาม รัฐ หน้า 4 

+ 

7. ปิดคดี ส.ค.1 ปลอมบินข้ามเขา งาบท่ีป่าไม้-อุทยาน
สิรินาถภูเก็ต 93 ไร่ 
          ปัญหาการบุกรุกที่ดินอช.สิรินาถ จ.ภูเก็ต เกิดขึ้น
มายาวนาน ทั้งการบุกรุกโดยกลุ่มนายทุน บุคคล และ
ชาวบ้าน ที่ผ่านมามีการด าเนินคดีไปแล้วหลายแปลง 
มูลค่าหลายหมื่นล้านบาท และล่าสุด เมื่อวันที่  25 
กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศาลอาญา ได้มีค าพิพากษาใน
คดีนายทุนบุกรุกที่ดินในเขตอช.สิรินาถ ให้นายอเนก  
ลีประชา นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จ าเลยที่ 3 ในคดีบุก
รุกครอบครองที่ดินจ านวน 93 ไร่ ในเขตอช.สิรินาถและ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารวก - เขาเมือง ต.สาคู  
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จ าคุก 10 ปี รวมทั้งให้ คนงาน ผู้รับจ้าง 
ผู้แทน และบริวาร ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ เรียก
ความเสียหายคืนรัฐได้กว่า 800 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
ส าหรับคดีน้ีมีผู้เกี่ยวข้องหลายราย ปัจจุบัน เสียชีวิตใน
ระหว่างการด าเนินคดีไปแล้ว 2 ราย อยู่ระหว่างหลบหนี 
1 ราย และ ถูกด าเนินคดี 1 ราย คดีน้ีสืบเน่ืองจากอส. 
ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ร้องขอต่อ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสอ) พิจารณาด าเนินการ 
กรณีตรวจพบมีบุคคลท าการบุกรุก ยึดถือครอบครองที่ดิน
ในเขตอช.สิรินาถ จังหวัดภูเก็ต แต่กลับมีเอกสารสิทธิตาม

สอช.  
กนต. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 11 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ประมวลกฎหมายที่ดิน คือ โฉนดที่ดิน แสดงกรรมสิทธ์ิใน
ที่ดินดังกล่าว ซึ่ งกรมสอบสวนคดี พิ เศษได้ตั้ งคณะ
พ นั ก ง า น สื บ ส ว น เ พ่ื อ แ ส ว ง ห า ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง แ ล ะ
พยานหลักฐานโดยละเอียดพบว่ามีมูลความผิดทางอาญา
จึงเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการคดีพิเศษ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และที่
ประชุมได้มีมติให้ อช.อุทยานแห่งชาติสิรินาถและในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขารวก - เขาเมือง อ าเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต รับเป็นคดีพิเศษ ที่ 19/2558 เป็นกรณี
การออกเอกสารสิทธิตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 42053 และ 
42054 ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต คิดเป็น
เน้ือที่รวม 93 ไร่ มีการอ้างหลักฐานแจ้งการครอบครอง 
ส.ค.1 เพ่ือใช้ประกอบในการขอออกเอกสารสิทธิเป็น
โฉนดที่ดิน จากสอบสวนพบว่า เอกสาร ส.ค.1 ที่ใช้กล่าว
อ้างเป็นที่ดินคนละพ้ืนที่กับจุดที่มีการออกโฉนดที่ดิน และ
จากการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศโดยผู้เช่ียวชาญ
พบว่าที่ดินบริเวณที่เกิดเหตุมีสภาพเป็นป่า ทางคดีพบมี
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเกี่ยวข้องในการกระท าผิด
หลายคนและเป็นความผิดหลายฐานความผิด 
          อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นควรส่ัง
ฟ้องผู้ต้องหา รวม 8 คน ในความผิดฐานร่วมกันยึดถือ
หรือครอบครองที่ดินในเขตอช.ร่วมกันยึดถือครอบครอง
ท าประโยชน์หรืออาศัยในที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
หรือกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการเส่ือมเสียแก่
สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้ยึดถือครอบครองเป็นเน้ือที่
เกินกว่า 25 ไร่, ร่วมกันเข้ายึดถือครอบครองป่าที่ไม่ได้
จ าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน
โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยได้ยึดถือ
ครอบครองเป็นเน้ือที่เกินกว่า 50 ไร่ เป็นการท าลาย  
ท าให้เสียหาย เส่ือมสภาพแก่อช. ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าและที่ดินของรัฐ และไม่ได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้น
ใดๆ ตามกฎหมาย , ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิ
ปลอม และแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระท าการตามหน้าที่จด
ข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการโดยประการที่
น่าจะเกิดความเสียหายแก่ ผู้ อ่ืนหรือประชาชน ส่ง



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
พนักงานอัยการ ส านักงานคดีพิเศษ ส านักงานอัยการ
สูงสุดเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 
          ต่อมา พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาเป็น
จ าเลยต่อศาลอาญา และเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 
ศาลอาญาได้มีค าพิพากษาเรื่องน้ีในคดีหมายเลขแดงที่  
อ.2513/2562 พิพากษาว่า นายเอนก ลีประชา 
(ประชา) จ าเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคสอง 
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 วรรคหน่ึง, 
72 ตรี วรรคสอง พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 
2504 มาตรา 16(1) , 24 ประมวลกฎหมายที่ดิน 
มาตรา 9, 108 ทวิ วรรคสาม ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 267 (เดิม), 268 วรรคแรก (เดิม), 83 
          การกระท าของจ าเลยที่ 3 เป็นความผิดหลาย
กรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันเข้า
ยึดถือครอบครองป่าและที่ดิน เป็นการกระท ากรรมเดียว 
เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามฐาน
ร่วมกันยึดถือครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินอันเป็นการ
เส่ือมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยกระท าเป็นเน้ือที่
เกินกว่า 25 ไร่ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จ าคุก 12 ปี ร่วมกัน
แจ้งให้เจ้าพนักงาน ผู้กระท าการตามหน้าที่จดข้อความ
อันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ จ าคุก 1 ปี ฐานร่วมกัน
ใช้เอกสารสิทธิปลอม จ าคุก 2 ปี รวมจ าคุก 15 ปี 
            หลังจากน้ัน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 อส. 
ได้ยื่นเรื่องไปยัง ดีเอสไอ ให้ตรวจสอบการออกเอกสาร
สิทธิแปลงดังกล่าว ซึ่งมีการบุกรุกอ้างโฉนดครอบครอง
ที่ดินคาบเกี่ยวพ้ืนที่อช.สิรินาถและป่าสงวนเขารวก- 
เขาเมือง หลังจากน้ันทางดีเอสไอ ได้มีการสอบสวน
สืบสวน จนพบว่ามีการกระท าความผิดทางอาญา  
และ รับเป็นคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
โดยในการสอบสวนพบมี ผู้ร่วมขบวนการ หลายราย 
หลังจากได้ข้อมูลต่างก็ได้มีการแยกสอบสวนเป็นรายคดี 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างจนน าไปสู่การ
พิจารณาของศาล และในที่สุดศาลอาญาก็ได้ตัดสินให้
ด าเนินคดีกับกลุ่มนายทุนดังกล่าว รวมทั้งกรมที่ดินก็ได้มี
การเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวด้วย โดยที่ดิน
ทั้งหมดกลับมาเป็นของป่าไม้ และ อุทยานแห่งชาติสิริ
นาถต่อไป อย่างไรก็ตาม ส าหรับการบุกรุกป่าไม้ และ
พ้ืนที่อช.สิรินาถ เจ้าหน้าที่ยังด าเนินการตรวจสอบและ
ตามเช็กบิลในส่วนของผู้บุกรุกอย่างต่อเน่ือง ซึ่งที่ผ่านมา
ด าเนินคดีไปแล้วหลายราย และขณะน้ีก าลังอยู่ระหว่าง
การด าเนินคดีอีกหลายราย. 
 
8. คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ 
 วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมร่วมงานและมอบนโยบายงานแถลงผลงาน
การสร้างเครือข่ายเพ่ือการจัดการและการคุ้มครองพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติจัดโดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ
พันธ์ุพืช ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนช่ัน 

สอช. สยามรัฐ หน้า 4 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอังคาร 1 ตุลาคม 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. ไล่ล่า! แก๊งลักลอบล่าสัตว์ ว่ิงแตกกระเจิง 
หนีเอาตัวรอด ทิ้งของกลางไว้อ้ือ!! 

นายทัศเนศวร์ เพชรคง หน.อช.กุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่าเมื่อวันที่ 28 
ก.ย. 2562 เจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลาง 
ฝ่ า ย อ นุ รั ก ษ์  อ ช . กุ ย บุ รี  ไ ด้ อ อ ก ต ร ว จ
ล า ด ต ร ะ เ ว น ใ น พ้ื น ที่  อ ช . กุ ย บุ รี   
ขณะลาดตระเวนมาถึงบริ เวนป่าคลองกุย 
ท้องที่ บ้านย่านซื่อ หมู่  9 ต าบลหาดขาม 
อ าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเขตอช.
กุยบุรี ชุดสายตรวจได้ยินเสียงปืน 1 นัด จึงได้
รีบรุดไปตรวจที่เกิดเหตุ พบบุคคลต้องสงสัย
ประมาณ 4 คน เมื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวเห็น
เจ้าหน้าที่ฯ ได้ทิ้งสัมภาระ ว่ิงหลบหนีไปได้  
ชุดสายตรวจสอบเข้าท าการตรวจสอบที่เกิด
เหตุ พบเป็นซากหมูป่า จ านวน 5 ช้ิน 1 ตัว 
ปืนลูกซองยาว จ านวน 1 กระบอก ไฟฉ่ายติด
ศรีษะจ านวน 4 ดวง และมีดพก จ านวน 2 
เล่ม ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงจัดท ารายละเอียด 
แจ้งด าเนินคดีสภานีต ารวจภูธรยางชุม ต าบล
หาดขาม เพ่ือท าการสืบสวน สอบสวนน าตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ต่อไป” 

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 
 
 
 

https://www.brighttv.c

o.th/news/crime/ไล่ล่า-
แก๊งลักลอบล่าสัต 

- 

2. วนอุทยานปราณบุรี ยันคราบด าบน
ชายหาดมาจากตะไคร่น้ า นักท่องเที่ยวลง
เล่นน้ าได้ตามปกติ 

น า ย ส ม ศั ก ดิ์  ก รี ธ า ธ ร  หั ว ห น้ า 
วน อุทย านปร าณบุรี  ต .  ปาก น้ าปร าณ  
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า 
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสังคมโซเชียล 
กรณีมีขยะทะเลบริ เวณด้านหน้าชายหาด 
วนอุทยานฯระบุว่า น้ าทะเลมีตะกอนสีด า
สะสมจ านวนมาก นักท่องเที่ยวมีปัญหาในการ
ลงเล่นทะเลน้ัน มีการเสนอข้อมูลคลาดเคล่ือน

สอช. 
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

 
 

https://www.talknewson

line.com/159188/ 
- 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
จากข้อเท็จจริง เ น่ืองจากปัจจุ บันยังไม่มี
ผ ล ก ร ะ ท บ ใ ด ๆ ด้ า น ร ะ บ บ นิ เ ว ศ วิ ท ย า
ส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ัง หลังจาก
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นขยะทั่วไปที่เกิดจาก
ลมมรสุมท าให้มีคล่ืนลมแรงพัดเศษขยะเกย
หาด ซึ่ ง เกิดขึ้นเ ป็นประจ าทุกปีมีทั้ งขวด 
พลาสติ ค  ก ล่อง โฟม ส่วนคราบสีด าบน
ชายหาดระยะทางเพียง 100 เมตรด้านทิศใต้
พบเป็นตะไคร่ น้ าที่ถูกพัดออกมาจากแม่น้ า
ปราณบุรี ไม่มีกล่ินเหม็น ไม่มี อันตรายกับ
นักท่องเที่ยว ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการ
จัดเก็บเรียบร้อยแล้ว พร้อมมอบตัวอย่างคราบ
ตะไคร่น้ าให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังน าไปตรวจสอบที่ศูนย์ วิจัยทาง
ทะเลอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร. 
3. ความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (คทช.) จ.น่าน 

ส่วนจัดการต้นน้ า สบอ.13 (แพร่) 
บ้านเขาน้อย ต าบลดู่ ใต้  อ าเภอเมืองน่าน 
จังหวัดน่าน นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.
สบอ.13 เป็นประธาน พร้อมด้วยพ.อ.(พิเศษ)
ศราวุธ เกิดกล่ า ผู้แทน กอ.รมน.ภาค 3 / นาย
เสน่ห์ วัฒนภูคา ก านันต าบลคงพญา / นาย
สถิตย์มะราช ผู้แทนภาคประชาชน ในพ้ืนที่
จังหวัดน่าน ในการประชุมตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติ เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2561 
เห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎร
ในเขตป่าอนุรักษ์  เพ่ือช่วยเหลือราษฎรให้
ส า ม า ร ถ ท า กิ น ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  ต า ม
พระราชบัญญัติอช.และพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าที่แก้ไขใหม่  ลดความ
ขัดแย้งระหว่างราษฎรที่ถือครองท าประโยชน์
ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีมา
อย่างยาวนาน ราษฎรเกิดความมั่นใจและ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ ได้รับการพัฒนา

สอช. 
สอป. 

สบอ.13 (แพร่) 
 
 
 

https://www.chiangma
inews.co.th/page/archi

ves/1132671 

- 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ลดความเล่ือมล้ าในการ
ส่งเสริมและพัฒนา เป็นการสร้างความสุข
ให้กับพ่ีน้องประชาชนรวมทั้งเกิดผลดีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกิด
ความร่วมมือในการดูแลรัษาป่า คณะกรรมการ
พิจารณาผลการส ารวจการครองครองที่ดิน 
เป็นกลไกหน่ึงที่ก าหนดให้มีส่วนช่วยเหลือ
ราษฎรที่อาศัยท ากินในเขตป่าอนุรักษ์ หลังจาก
คณะท างานส ารวจการครอบครองที่ดินได้
ปฏิบัติงานและได้รายงานผลการด าเนินการ
และก็เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการพิจารณาผล
การส ารวจการครอบครองที่ ดิ นจะต้ อง
พิจารณา จึงมีการจัดประชุมในวันน้ี 
4. ททท. ร่วมกับ ผู้ว่าฯพังงา จัด ‘เที่ยวด้วย
ช่วยได้’ ทริปเก็บสุขคืนธรรมชาติ 

นาย นพดล  ภาคพรต รองผู้ว่าการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้าน
ตลาดในประเทศ เปิดเผยถึงโครงการ CSR 
Holiday “Trip&Treat” “เที่ยวด้วยช่วยได้”
เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ บ บ  CSR  
ที่ ททท. ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองกว่า 
10 ปี ตามแนวคิด 7 Greens เพ่ือสร้างความ
รับรู้และรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ร่วมกันสร้างสรรค์การท่องเที่ยว
อย่างใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความยั่งยืนและต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวใน
อ น า ค ต ต่ อ ไ ป  โ ด ย แ น ว คิ ด  7  Greens 
ประกอบด้วย 1. Green Heart : หัวใจสีเขียว  
2 .  Green Logistics : รู ป แ บ บ ก า ร เ ดิ น 
ท า ง สี เ ขี ย ว  3 .  Green Attraction  
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว สี เ ขี ย ว  4 .  Green 
Community ชุ ม ช น สี เ ขี ย ว  5 .  Green 
Activity : กิจกรรมสีเขียว  6. Green Service  
การบริการสีเขียว และ  7. Green Plus ความ
รับ ผิดชอบต่อ สังคมและ ส่ิงแวดล้อม ซึ่ ง

สอป. 
สบอ.13 (แพร่) 

 
 
 

http://www.asiamorni
ngnews.net/?p=37256 

+ 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
นโยบาย 7 Greens หรือท่องเที่ยวสีเขียว 7 
แบบน้ี เป็นเสมือนแนวทางในการด าเนิน
กิจการที่ เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวทั้ งระบบ  
ส่ิงส าคัญอยู่ที่จะต้องรณรงค์ให้ผู้คนทั่วไปได้
เข้าใจถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวที่เป็น
มิตรกับโลก ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม และช่วยลด
โลกร้อน กิจกรรม “เที่ยวด้วยช่วยได้” ที่  
จังหวัดพังงา ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 
2562 ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันรณรงค์เพ่ือโลก
สะอาด หรือ “World Cleanup Day” จาก
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องฯ 
สามารถเก็บขยะจาก อช.เขาล าปี, หาดท้าย
เหมือง และ หาดปะการัง (Memories Beach) 
รวมแล้วเก็บขยะได้  มากกว่า  2,677.8 
กิ โลกรัม ซึ่ งทางเจ้ าหน้าที่ อช.และส่วนที่
เกี่ยวข้องได้ร่วมกันน าขยะที่สามารถน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยน าเข้ากระบวนการ  
รีไซเคิล เพ่ือน ากลับมาใช้ได้อีก 
4. 'ดอยอินทนนท์'อากาศเย็น 11 องศาฯ 
นทท.ชมวิวทะเลหมอก-ดวงอาทิตย์ขึ้น 

นายกริ ชสยาม  คงสตรี  หน .อช . 
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ฝน
ในพ้ืนที่ภาคเหนือเริ่มเบาบางลงแล้ว และพ้ืนที่
บนดอย สูงอากาศ เริ่ ม เย็ นลง  ท า ใ ห้อช . 
ดอยอินทนนท์ เริ่มมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิ
บนยอดดอย 11 องศาเซลเซียส กิ่วแม่ปาน 9 
องศาเซลเซียส ที่ท าการอุทยานฯ 15 องศา
เซลเซียสโดยช่วงเช้าวันน้ีบนยอดดอยเห็น
ทะเลหมอกชัดเจน สวยงามเหมือนปุยนุ่น  
อีกทั้งยังได้เห็นแสงแรกบนดอยอินทนนท์อีก
ด้วย สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่
ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวอย่างมาก 

สอช. 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

 
 
 

https://www.naewna.c

om/local/444284 
 

https://www.bangkokb
iznews.com/news/deta

il/849243 
 

https://mgronline.com
/local/detail/96200000

94355 

+ 

4. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์
ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” แปลงปลูกป่า 
FPT 49 

สอช. 
สบอ.7 (นครราชสีมา) 

 

http://www.komchadlu
ek.net/news/lifestyle/3

91125 

+ 

https://www.naewna.com/local/444284
https://www.naewna.com/local/444284
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/849243
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/849243
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/849243
https://mgronline.com/local/detail/9620000094355
https://mgronline.com/local/detail/9620000094355
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http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/391125
http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/391125
http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/391125


หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
วิ เ ชียร จันทรโณทัย ผู้ ว่าราชการ

จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในงาน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน 
น้อมเกล้าศิระกราน” แปลงปลูกป่า FPT 49 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง โดยมี ประกิต 
วงศ์ศรีวัฒนกุล รองออส. พร้อมด้วย พันเอก
โกศล กิจกุลธนันต์ รองผู้อ านวยการ ส านักงาน
พัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
และ ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดเส้นทางป่ัน
จักรยานและเส้นทางศึกษาธรรมชาติในแปลง
ปลูกป่า FPT 49 พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้น
รวงผ้ึง และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโป่งเทียม 
เพ่ือสืบสานความหวงแหนในผืนป่า ร่วมเป็น
จิตอาสารักษ์โลก และสานต่อพระราชปณิธาน
โครงการจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่ หั ว  รั ชกาลที่  10 ณ อ . ปักธง ชัย  
จ.นครราชสีมา 

 
 

 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ประจ าวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
1. เปิดฟ้าทะเลตรัง 
   ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
ร่วมกับอช.หาดเจ้าไหม และส านักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม "เปิดฟ้าทะเลตรัง" ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ที่ท่าเทียบเรือปากเมง  

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 

2. 'วราวุธ'มอบนโยบายอุทยาน-ทช. 
 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. มอบนโยบายในการ
ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่อส. และทช. ว่าหัวใจส าคัญของ 
ทส.ไม่ได้อยู่ที่ระดับรัฐมนตรี หรืออธิบดี แต่ผลงานและ
ความก้าวหน้าอยู่ที่ทุกคน ข้าราชการท างานสัมผัสกับ
ประชาชนโดยตรง ทั้งความเป็นอยู่และความเดือดร้อน
ต่างๆ ของประชาชน การท างานของ ทส.ต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะความเป็นอยู่ของพ่ี
น้องประชาชน รวมทั้ งทรั พยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม จึงอยากฝากถึงข้าราชการทุกคนให้ศึกษา
กฎหมายต่างๆ เหล่าน้ีให้ดี เพราะถ้าเราต้องลงพ้ืนที่แต่
หากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา ต้องรู้ว่าอ านาจหน้าที่ของ
เรามีแค่ไหน และท าอะไรได้บ้าง ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์
จนถึงต้องฟ้องศาลกับข้าราชการ เช่ือว่าเจ้าหน้าที่ที่ต้อง
ดูแลผืนป่า ทะเล พวกเราท าด้วยความเสียสละ ท าด้วย
ความรัก หัวใจที่อนุรักษ์ แต่หากเกิดเหตุการณ์ และเราไม่
ศึกษากฎหมายให้ดี สุดท้ายข้าราชการกลายเป็นผู้ถูก
ฟ้องร้องจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ กฎระเบียบจะเป็นส่ิงที่
ช่วยปกป้องพวกเรา ดังน้ัน ต้องศึกษาให้ดี 
          "ในวันน้ีผมจะไม่ยอมให้ใครบุกรุกป่าและท าลาย
ท้องทะเลของพวกเรา ขณะเดียวกันผมจะไม่ยอมให้
ข้าราชการคนไหนใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิดไปสร้าง
ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น ใ ห้ ช า ว บ้ า น  ต้ อ ง ป ก ป้ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หากพบมีการ
รายงานหรือจับได้ว่ามีข้าราชการใช้อ านาจที่ผิด ผมจะ
ด าเนินการให้เร็วที่สุด ไม่ให้ใครรังแกพ่ีน้องประชาชน"  
 

สอช. 
 

มติชน หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
3. ช้างป่าบุกไร่ข้าวโพด 
 นายทนงศิลป์ สุจริต ชาวบ้านราษฎร์สุขสันต์  
ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา น าเจ้าหน้าที่เขต
จัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 4 ล าปลายมาศ และ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านราษฎร์ร่วมลง
พ้ืนที่ส ารวจความเสียหายของไร่ข้าวโพดที่ถูกท าลายโดย
โขลงช้างป่าที่พากันออกจากป่ามาเหยียบย่ าและกัดกิน
ข้าวโพดจนเสียหายเป็นวงกว้างกว่า 2 ไร่ มูลค่าประมาณ 
20,000 บาท ทั้งที่ก าลังจะเก็บเกี่ยว ขณะที่ทางนาย 
ประวิทย์ แสงสกุล หัวหน้าเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับ
ลานที่ 4 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเพ่ือ
ผลักดันช้างป่าร่วมกับชาวบ้านอย่างเข้มงวดในช่วงน้ีแล้ว 

สอช.  
สอป. 

สบอ.7 (นครราชสีมา) 

เดลินิวส์ หน้า 13 
(กรอบบ่าย) 

ไทยรัฐ หน้า 15 
(กรอบบ่าย) 

- 

4. เปรมชัย-เมียพ้นผิด ศาลยกฟ้องคดีงาช้าง 
 ที่ ห้ อ ง พิ จ า ร ณ า ค ดี  7 0 9   ศ า ล อ า ญ า  
ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านค าพิพากษาคดีครอบครองงาช้าง
หมายเลขด า อ.1143/61 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากร 2 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนางคณิตดา 
กรรณสูต อายุ  65 ปี  ภรรยาของ นายเปรมชัย ,  
นายเปรมชัย กรรณสูต อายุ 65 ปี ประธานบริหาร บริษัท 
อิตาเลียนไทย ดี เวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) และ  
น.ส.วันดี สมภูมิ อายุ 71 ปี คนใกล้ชิดของภรรยานาย
เปรมชัย เป็นจ าเลยที่ 1-3 ในความผิดฐานร่วมกันมีซาก
สัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต , 
ร่วมกันน าหรือพาของที่ยังไม่ได้เสียภาษี ของต้องห้าม 
ต้องก ากับ เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต , 
ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย หรือ
รับไว้โดยประการใดๆ ซึ่งรู้ ว่าเป็นของที่น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยหลีกเล่ียงอากรฯ ตาม พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 19, 47 และ พ.ร.บ.
ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 , 27 ทวิ ประกอบ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 โดยจ าเลยทั้งสาม ให้
การปฏิเสธมาตลอด อ้างว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558 
นางคณิตดา และ น.ส.วันดี ได้ร่วมกันแจ้งต่อนักวิชาการ
ป่าไม้ ช านาญการพิเศษ อส.ว่า ได้ครอบครอง งาช้าง  
(งช.1) ทั้ง 4 กิ่ง ถูกต้องตามกฎหมาย พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.

สอช.  
สอป. 
กคส. 

สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

แนวหน้า หน้า 1 
เดลินิวส์ หน้า 9 

(กรอบบ่าย)  
กรุงเทพธุรกิจ หน้า 

16,14 
ผู้จัดการรายวัน 360 

องศาหน้า 1,3 
มติชน หน้า 10 
คม ชัด ลึก หน้า  

1,16 
ไทยรัฐ หน้า 1,13 
ข่าวสด หน้า 1,7 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
2558 อันเป็นทรัพย์มรดกของนางคณิตดา ที่ได้มาตั้งแต่
ปี 2530 โดยถูกต้อง ซึ่งมี น.ส.วันดี เป็นพยานถูกต้อง 
ทุกประการ ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องด้วย โดยวันน้ี นาย
เปรมชัย, นางคณิตดา และน.ส.วันดี ซึ่งได้รับการประกัน
ตัวจากศาลคนละ 3 แสนบาท เดินทางมาศาลพร้อม
ทนายความเพ่ือฟังค าพิพากษา 
          ศาลพิเคราะห์ค าเบิกความพยานหลักฐานทั้งสอง
ฝ่ายที่น าสืบหักล้างกันแล้วเห็นว่า คดีน้ีโจทก์มีเจ้าหน้าที่
จากกรมศิลปากร เบิกความถึงอายุของงาช้างที่ตรวจดู
จากฐานไม้งาช้างที่ท าขึ้นพิเศษ ซึ่งมีอายุมากกว่า 40 ปี 
สอดคล้องกับ ค าให้การของจ าเลยที่ 1 ระบุว่า รับงาช้าง
ซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจากมารดาตั้งแต่ปี 2530 ซึ่ง
มารดาของจ าเลยที่ 1 ก็ได้รับงาช้างมาตั้งแต่ปี 2521 
และได้ยื่นแบบ ค าขอการครอบครองโดยสุจริต อย่างไรก็
ตาม ค าพิพากษายกฟ้องคดีน้ีเป็นเพียงค าพิพากษาศาล
ช้ันต้น ซึ่งอัยการโจทก์สามารถยื่นอุทธรณ์คดีขอให้ลงโทษ
พวกจ าเลยได้ภายใน 1 เดือน โดยคดีน้ีเป็นคดีแรกที่ศาล
พิพากษายกฟ้องนายเปรมชัย ก่อนหน้าน้ี เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม 2562 ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ได้พิพากษาจ าคุก
นายเปรมชัย รวม 16 เดือน โดยไม่รอลงอาญา กรณีที่
ร่วมกับพวกลักลอบล่าสัตว์ป่า (เสือด า , นกกระทา) 
ในขสป.ทุ่ ง ใหญ่นเรศวร ฝ่ังตะ วันตก อ.ทองผาภูมิ   
จ.กาญจนบุรี ต่อมาวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ส่ังจ าคุกนายเปรมชัย 
1 ปี โดยไม่รอลงอาญา ฐานติดสินบนเจ้าพนักงานเพ่ือ
ไม่ให้ด าเนินคดี ลักลอบล่าสัตว์ในขสป.ทุ่งใหญ่นเรศวร  
ฝ่ังตะวันตก และล่าสุดเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 
ศาลอาญา พิพากษา จ าคุกนายเปรมชัย 6 เดือน โดยไม่
รอลงอาญาฐานกระท าผิด พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ โดยมีอาวุธ
ปืนยาวไว้ครอบครองโดยผิดกฎหมาย 
5.  ภาพข่าว: ภูกระดึงวันแรก 

ที่อช.ภูกระดึง จ.เลย นักท่องเที่ยวเดินทางมาขึ้น
ภูกระดึงวันแรกคึกคัก โดยเมื่อวานน้ีมีฝนตกลงมาบน 
ยอดภู วันน้ีอากาศจึงปลอดโปร่ง มีอากาศเย็นในตอนเช้า 

สอช. 
สบอ.8 (ขอนแก่น) 

แนวหน้า หน้า 9 - 



ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
และมีแสงแดดในช่วงสายๆ อุณหภูมิเฉล่ียอยู่ที่ 15 องศา
เซลเซียส 
6. ชาวนาทุกข์ระทม นาข้าวเน่าทั้งทุ่ง มาจากน้ าท่วม
ขัง 

ที่ ศ าลาประชาคม ชุมชนวัดวาริ นทราราม  
อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี กลุ่มสัตวแพทย์อาสาท าดี
น าโดย น.ส.วิภาวดี ปฐมรพีพงศ์ หัวหน้าทีมสัตวแพทย์
อาสาท าดีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สบอ.9 (อุบลราชธานี)  
ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วมและดูแลสัตว์เล้ียงที่
ได้รับผลกระทบ เช่น หมาและแมว ให้บริการตรวจรักษา
ฟรีพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคถ่ายพยาธิและก าจัดเห็บ
หมัด 

สอช. 
สบอ.9 (อุบลราชธานี) 

 

ไทยรัฐ หน้า 
1,13,15  

(กรอบบ่าย) 

+ 

7. ควงแขนคนรู้ใจ ท่องไปในเส้นทาง 'คู่ รักภาค
ตะวันออก' โรแมนติกประทับใจไม่รู้ลืม 
          ปัจจุบันน้ีรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของ "กลุ่ม
คู่รัก" มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่อง ของเพศ
และวัย จึงท าให้คู่รักในแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่
แตกต่างกัน อย่างในครั้งน้ีที่จะพาไปรู้จักกับเส้นทาง"คู่รัก
ภาคตะวันออก Flavourful love" ที่เป็น 1 ใน 5 เส้นทาง 
Love is Journey ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท . )  ได้ จั ดขึ้ น  เ ส้นทาง  "คู่ รั กภาคตะ วันออก 
Flavourful love"เป็นเส้นทางรักของ 3 เมือง เลียบ
ชายฝ่ังภาคตะวันออกของไทย "ระยอง จันทบุรี ตราด" ที่
มีความสวยงาม ของท้องทะเลอ่าวไทย มีกิจกรรมส าหรับ
คู่รักหลากหลาย มีทัศนียภาพที่สวยงามชวนเดินเล่น ที่
แรกที่จะพามาคือที่ บ้านเนินทราย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.
ระยอง เป็นหมู่บ้านที่มีคลองตาโบ๊ยและป่าชายเลนคลอง
ตาโบ๊ย ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ทั้งผืนน้ าและผืนป่า          
นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้ว สะพาน
แห่งน้ียังเป็นสถานที่ที่มีการจัดพิธีแต่งงานที่ แหวกแนวไม่
น้อยน่ันก็คือ "พิธีแต่งงานปู" ที่จัดขึ้นเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
จากน้ันเดินทางต่อข้ามจังหวัดมาที่เขตห้ามล่า สัตว์ป่าคุ้ง
กระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี (คนละแห่งกับศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน) ที่มี "ลานหินสีชมพู"โขดหินริม

สอช.  
สบอ.2 (ศรีราชา) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 18 

+ 



ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
ทะเลที่มีสีแดงอมชมพูสดใส โดยหินสีชมพูน้ีเป็นหินทราย
สีแดงอมชมพูที่ เรียกว่าหินทรายอาร์โคส เน่ืองจากมี
ส่วนผสมของแร่เหล็กมากจึงท าให้หินมีสีแดงอมชมพู 
ยิ่งเมื่อสัมผัสกับแสงแดดจ้าก็ยิ่งออกสีชมพู สดใส แม้จะ
ร้อนไปสักนิดแต่ถ้าได้แดดแรงๆ รับรองถ่ายรูปออกมา
สวยแน่นอน อีกหน่ึงสถานที่ชวนเดินเล่นใน จ.จันทบุรี ก็
คือ ที่ "ชุมชนริมน้ าจันทบูร" ในตัวเมืองจันท์ โดยชุมชนน้ี
จะมีทั้งของกินอร่อยๆ ของฝากขึ้นช่ือ และจุดถ่ายรูปสุด
ชิค มากมาย ทั้งก าแพงสตรีทอาร์ตเก๋ๆ และบ้านเรือนไม้
เก่าแก่ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 100 ปี เรียงรายตลอดสองข้าง
ทาง ให้ได้ชมกันอย่างเพลิดเพลินทีเดียว และเกาะหมาก
ยั ง เ ป็ น ที่ ขึ้ น ช่ื อ เ รื่ อ ง กิ จ ก ร ร ม  ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ บ บ  
"โลว์คาร์บอน" ที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ท ากิจกรรมด้วยกัน 
อย่างเช่น การเก็บผักผลไม้มา ท าอาหารกินด้วยกัน  
การป่ันจักรยานเที่ยวชมรอบเกาะ การพายเรือคายักชม
ทะเล ฯลฯ ซึ่งทุกกิจกรรมนอกจากจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
มากนัก ยังสามารถใช้เวลาร่วมกับคนข้างๆ ได้อย่างเต็มที่
อีกด้วยเสร็จจากเที่ยวชมทะเลแล้ว ก็ข้ามมากลับมาที่ฝ่ัง
มาเที่ยวชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลนกันบ้างที่   
ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด ที่น่ีเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่
บริเวณปากแม่น้ าตราด ที่ออกสู่อ่าวทะเลตราด ซึ่งไฮไลต์
ของการล่องเรือที่ น่ีก็คือการน่ังเรือไปชม "ลานตะบูน" 
ลานขนาดใหญ่ที่มีรากของต้นตะบูนขึ้นอยู่เต็มทั่วพ้ืนที่
น่ั น เอง  และ น่ีคื อ  เ ส้นทาง  "คู่ รั กภาคตะ วันออก 
Flavourful love" ใน 3 จังหวัดที่ขึ้นช่ือเรื่องความโรแมน
ติกครบรสอย่าง จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด หาก
ใครก าลังวางแผนพาคนรู้ใจไปเที่ยวอยู่ เส้นทางน้ีนับเป็น
อีกตัวเลือกท่ีน่าสนใจไม่ใช่น้อย . 
8. นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสทะเลหมอก เขาโปกโล้น  
นครชุม-ดอยอินทนนท์ 
 ช่วงปลายฝนต้นหนาวปีน้ี บริเวณเขาโปกโล้น ต.
นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นจุดที่ชมทะเล
หมอก เริ่มมีหมอกลงปกคลุมร่องเขานครไทย ท าให้
นักท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ หลายคนพากันควบ
ขี่บ๊ิกไบค์-ปีนเขาขึ้นไปชมทะเลหมอกกว้างสุดลูกหูลูกตา

สอช. 
สบอ.11 (พิษณุโลก) 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 11 

+ 



ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
และรอบทิศ 360 องศาฯกันแล้ว ทั้งน้ี ทะเลหมอกที่ 
ปกคลุมบริเวณร่องเขาโปกโล้น ค่อนข้างหนา มองเห็น
เคล่ือนตัวตลอดเวลา และยังชมพระอาทิตย์ขึ้นได้อีก 
ท่ามกลางอุณหภูมิช่วงเช้าที่ลดลงเหลือ 15 องศาเซล
เซียล ส่วนบริเวณสะพานไม้ จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งเป็น
แลนด์มาร์กของ ต.นครชุม ที่  อบต.นครชุม ร่วมกับ
ชาวบ้านช่วยกันหาวัสดุไม้ไผ่และไม้ยูคาลิปตัส มาสร้าง
พาดผ่านแปลงนา 6 ไร่ ของนายสมพร วิรัมพัน เมื่อ 2 
สัปดาห์ที่ผ่านมาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวน้ี
ปรากฏว่าห ลังจากสร้ า ง ไป เพียงครึ่ งทาง  ก็ เ ริ่ มมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพไม่ขาดสาย คาดว่า
หลังจากสะพานไม้ไผ่ที่พาดผ่านกลางทุ่งนา ก่อสร้างแล้ว
เสร็จในช่วงกลางเดือนตุลาคมน้ี จะกลายเป็นจุดท่องเที่ยว
ส าคัญดึงดูดให้นักท่องเที่ ยว ได้ เ พ่ิมขึ้น อีกแน่นอน 
ข ณ ะ ที่ ส ภ า พ อ า ก า ศ บ น อ ช . ด อ ย อิ น ท น น ท์   
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ห้วงปลายฝนต้นหนาวน้ี ก็เริ่ม
หนาวเย็นต่อเน่ือง ล่าสุดเช้าวันน้ี (1 ต.ค.) อุณหภูมิบน
ยอดดอยวัดได้ต่ าสุด 11 องศาฯ ส่วนกี่วแม่ปาน วัดได้
ต่ าสุด 9 องศาฯ และที่ท าการอุทยานฯ วัดได้ต่ าสุด 15 
องศาฯเท่าน้ัน โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปชมทะเล
หมอกที่ปกคลุมยอดเขาพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าในจุดที่สูง
ที่สุดของไทยอย่างต่อเน่ืองเช่นกัน. 
9. คอลัมน์ มุมข้าราชการ: ปลัดใหม่อีกราย 
 ปลัดจตุพร เป็นปลัดกระทรวงอีกรายที่มากด้วย
ประสบการณ์การบริหารงานในกระทรวงน้ีเพราะผ่านการ
ด ารงต าแหน่งส าคัญในกระทรวงน้ีมาแทบทุกต าแหน่งก็ว่า
ได้มาดูกันถึงที่มาที่ไปของปลัดใหม่รายน้ีก่อนจากการเป็น
ศิษย์เก่าช้ันมัธยมจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 
และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยของจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามา
จบปริญญาตรีและปริญญาโททางรัฐศาสตร์จากจุฬาแล้ว
ต่อมายังไปจบปริญญาโททางการบริหารทรัพยากรป่าไม้
และส่ิงแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย
แรกเริ่ มรับราชการที่  กรมการปกครอง กระทรวง 
มหาดไทย เป็นปลัดอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
จบโรงเรียนนายอ าเภอ ไปอยู่กรมป้องกันและบรรเทาสา

อส. ไทยรัฐ หน้า 12 + 



ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
ธารณภัย ระยะหน่ึง แล้วต่อมาโอนมารับราชการที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหัวหน้า
ส านักงานรัฐมนตรี ท างานรอบด้านจนเติบโตเป็นอธิบดีถึง 
5 กรม ในจ านวน 9 กรมในสังกัดกระทรวงน้ี โดยช่วง 10 
ปีที่ผ่านมาเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
2 หนคือตอนขึ้นอธิบดีครั้งแรกปี 2552 และเป็นอธิบดี
กรมสุดท้ายก่อนขึ้นปลัดกระทรวง นอกจากน้ันยังเป็น
อธิบดี กรม อุทยานแห่งชาติ  สัต ว์ ป่ า  และพัน ธ์ุ พืช  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า 2 หน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และยังเคยเป็นรอง
ปลัดกระทรวงด้วย อธิบดีใหม่ ในปีน้ี ซึ่งมีมากมายหลาย
ต าแหน่งเฉพาะที่ทส. มีอธิบดีขึ้นมาใหม่  3 รายคือ  
นายโสภณ ทองดี  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  เ ป็น  
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ต าแหน่งเก่า
ของ ปลัดจตุพร ที่ขึ้นปลัดกระทรวง อีก 2 กรมคือ  
นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล แทนคนเก่าที่เกษียณอายุ
ราชการ และ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง เป็น อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าแทนคนเก่าที่
เกษียณเช่นกัน โดยมีการต่อเวลาราชการให้ นางรวีวรรณ 
ภู ริ เ ด ช  เ ลข า ธิ ก า ร ส า นั ก ง านน โยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ันอีก 5 
กรมเป็นอธิบดีคนเดิม ได้แก่ นายประลอง ด ารงค์ไทย 
อ ธิบดี กรมควบคุมมลพิษ นายสมหมาย  เตชวาล  
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา 
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม นายอรรถพล 
เ จ ริ ญ ชันษา  อ ธิ บดี ก ร ม ป่ า ไ ม้  แ ละ  น าย ธัญญา  
เนติ ธรรมกุล อ ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัต ว์ ป่า  
และพันธ์ุพืช 
10. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: ปลายฝนต้นหนาว
หมอกลงหลายพ้ืนที่ 
 เย็นวันที่ 30 ต.ค.มีพายุฝนฟ้าคะนองนานหลาย
ช่ัวโมงและมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ส่งสัญญาณว่าเข้าสู่
ปลายฝนต้นหนาวแล้ว เช้าวันน้ีอุณหภูมิลดลงในหลาย
พ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนดอยมูเซอ ดอยหัวหมด 

สอช. 
สบอ.16  

(สาขาแม่สะเรียง) 

ไทยรัฐ หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

+ 



ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
และดอยพะวอ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส หลายพ้ืนที่มี
หมอกลง โดยเฉพาะพ้ืนที่ดอยพะวอ ใกล้ อ.แม่สอด 
บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อพะวอ ริมถนนสายแม่สอด-ตาก  
ต.พะวอ อ.แม่สอด มีสถารที่ชมทะเลหมอกสวยงามสุดลูก
หูลูกตา ขณะที่อช.น้ าตกพาเจริญได้ปรับปรุงสถานที่และ
จุดชมทะเลหมอกใกล้จะแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีประชาชน
และนักท่องเที่ยวเข้าชมกันเป็นจ านวนมาก 

 

ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ประจ าวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. ขอนแก่น(ชมคลิป)แก๊งมอดไม้ลักลอบตัด
ต้นขี้เหล็ก ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผา
ม่าน ยึดไม้แปรรูปได้ 187 ท่อน พร้อมเล่ือย
ยนต์ มือเล่ือยหลบหนีไปได้ 

นาย ชินกร  แก่ นคง  นายอ า เภอ 
ภูผาม่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
เรื่ องรักษาป่า ไม้และทรัพยากรของชาติ  
ปลัดอ าเภอภูผาม่านประจ าต าบลวังสวาบ  
เจ้าหน้าที่อช.ภูผาม่าน ต ารวจ สภ.ภูผาม่าน 
และเจ้าหน้าที่ อ.ส. จ านวน 30 คน เข้าตรวจ
ยึด ผู้ลักลอบตัดไม้ บริเวณภูโคกน้อยพ้ืนที่บ้าน
วังกกแก้ว ม.9 ต าบลวังสวาบซึ่งขณะเข้าจับกุม
แก๊ งมอดไม้ ไหวตั วทันหลบหนี พ้ืนที่พบ  
ไม้ขี้เหล็กสวนแปรรูปจ านวน 187 ช้ิน, เล่ือย
ยนต์ 1 เครื่อง เล่ือยมือ 1 ป้ืน , มีด 2 เล่ม, 
วิทยุส่ือสาร 1 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง 
และรถยนต์กระบะยี่ ห้อนิสสัน หมายเลข
ทะเบียน บน 6657 ขอนแก่น 1 คัน จึงได้ท า
บันทึกการจับกุมร่วมกันและมอบของกลาง
ให้กับอุทยานฯ เป็นผู้ด าเนินการ ส่วนรถยนต์
ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ต ารวจน าไปเก็บไว้ที่สถานี

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.8 (ขอนแก่น) 
 
 
 

https://www.esandaily
online.com/18314 

- 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ต ารวจ เพ่ือติดาของรถตามหาเจ้าของรถมา
สอบสวนต่อไป 

 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดทีี่ 3 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. เตรียมประกาศเป็นฤดูท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ  เผยความส า เร็ จใน
งานวิจัย 'ต้นเทียนสิรินธร' 

 เมื่อวันที่3 ต.ค.62 ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ 
สะมาลา อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี เปิดเผยถึงความส าเร็จในงานวิจัย  
ต้นเทียนสิรินธร ( Impatients Sirindhorniae 
Triboun & Suksathan) หรือชมพูสิริน ว่า เทียน
สิ ริ น ธ ร  ห รื อ  ช ม พู สิ ริ น  เ ป็ น ชื่ อ ที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ า  กรมสมเด็ จ  พระ เทพรั ตนราชสุ ดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายงานทางวิชาการว่า
เ ป็ น พื ช ช นิ ด ใ ห ม่ ข อ ง โ ล ก   ค้ น พ บ โ ด ย  
ดร.ปราโมทย์  ไตรบุญ และ ดร .ปิยเกษตร  
สุขสถาน นักวิจัยพฤกษศาสตร์ เมื่อปี 2552 
เป็นพืชถิ่นเดียวที่พบได้เฉพาะ จ.สุราษฎร์ธานี
และ จ.กระบี่ โดยใน จ.สุราษฎร์ธานี นั้นพบได้
เฉพาะภู เขาหินปูนบริ เวณอ่างเก็บน้ า เขื่อน 
รัชชประภา ซึ่ งอยู่ ใน พ้ืนที่ รั บผิ ดชอบของ 
อช.เขาสก 

ผศ .ดร . ไซนี ย๊ ะ  สะมาลา  เปิ ด เผย
รายละเอียดให้ทราบว่า งานวิจัยครั้งนี้เป็นการบูร
ณาการร่วมกัน 3 หน่วยงานคือ ได้รับทุนงานวิจัย
จาก  ดร.ครรชิต งามแสนโรจน์ ผช.ผู้อ านวยการ
เขื่อนสิริกิติ์ (ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขื่อนรัชชประภา 
ในตอนที่เริ่มโครงการวิจัย) , นายวิโรจน์ โรจน
จินดา หัวหน้าอช.เขาสก และนางเยาวลักษณ์ 
สุวรรณคง ผช.หน.อช.เขาสกให้ความร่วมมือใน
การออกส ารวจ และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี โดยจัดเป็นโครงการอนุรักษ์

สบอ.4 
(สุราษฎร์ธานี) 

สอช. 

แนวหน้า หน้า 17 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ที่จะขยายพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและน าพืชที่ขยายพันธุ์ได้
คืนสู่ท้องถิ่นต่อไป นอกจากนี้จะน าข้อมูลที่ได้
จากโครงการวิจัยไปใช้ในการวางแผนการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนอีกด้วย โดย
ล่าสุดได้มีการออกส ารวจว่า "เทียนสิรินธร" จะมี 
ช่วงเวลาใดที่มีจ านวนดอกมากที่สุด เพ่ือที่จะ
น ามาก าหนดให้เป็นช่วงฤดูการเที่ยวชมหวัง
กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
2. ภาพข่าว: มอบรางวลั 

 เมื่อวันที่3 ต.ค.62 นายสมบัติ พิมพ์
ประสิทธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติฯ ภูกระดึง จ.
เลย มอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่  9 
เสด็จฯบนยอดภู  ให้กับ  นายสุนทร สินยั ง
นักท่องเที่ยว คนแรกที่เดินทางถึงยอดภูกระดึง ที่
เปิดให้บริการเป็นวันแรก 

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 

สอช. 

แนวหน้า หน้า 9 + 

3.คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้: สุดสายปลายคลอง
โปง่ 

เมื่อวันที่3 ต.ค.62 อช.คลองวังเจ้า  
มี พ้ื น ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ท้ อ ง ที่ อ . ค ล อ ง ล า น  
จ .ก าแพง เพชร  และกิ่ ง  อ . วั ง เ จ้ า  จ . ตาก
ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ าล าธาร
ของแม่น้ าปิง มีสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจน
จุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ าตก  
ถ้ า หน้าผา โป่งแก๊สธรรมชาติ เป็นต้น มีแนว
เทือกเขาที่ส าคัญ คือ เขาเย็น , เขาเต่าด า ,  
เขาตาดรูปไข่, เขาหมี, ดอยบางสูง, เขาบางจะเล 
ฯลฯ และมียอดเขาเย็นที่อยู่ทางทิศตะวันตกของ
พ้ืนที่ที่สูงที่สุด 1,898 เมตร (เขาเย็นเป็นอีกแห่ง
ทีน่ักท่องไพรนิยมเดินขึ้นไปพิชิต)แหล่งท่องเที่ยว

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

สอช. 
 

เดลินิวส์  
(กรอบบ่าย) 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ส าคัญของอุทยานฯ เช่น น้ าตกคลองวังเจ้า ,  
ปากคลองนาคีรี, น้ าตกคลองสมอกล้วย, น้ าตก
เต่าด า, โป่งแก๊สธรรมชาติ, ผากลม, ถ้ าเขาพนัง 
และน้ าตกคลองโป่ง ก็ตั้งอยู่ในอุทยานฯ คลองวัง
เจ้า เช่นกัน 

น้ าตกคลองโป่ง เป็นน้ าตกหินชนวนที่
เดียวในประเทศไทย มี 4 ชั้น ชั้นบนสูง 10 ม. 
เป็นเส้นทางใหม่  นอกจากหินชนวนที่ เป็น 
ซิกเนเจอร์ของน้ าตกคลองโป่งแล้ว ที่นี่ยังมีดอก
ลิ้นมังกรสีออกอมส้มที่เป็นเจ้าถิ่นอีกด้วย แต่ที่
น้ าตกคลองโป่งรอบนี้เจอแต่ดอกตูม ดอกที่บาน
เต็มที่จะอยู่บนหัวน้ าตก แต่ที่สวยแปลกunseen 
ที่ดึงดูดให้ทุกคนเดินทางมาที่นี่ก็คงจะไม่พ้น
หนอนเรืองแสง มันก็เป็นหนอนอยู่บนพ้ืนน้ าตก
คลองโป่งนี่แหละ พอสิ้นแสงจากพระอาทิตย์  
ที่หุบแห่งนี้จะเรืองแสงขึ้นมาเป็นจุด ๆ วิบวับ ๆ 
มีทั้งหิ่งห้อยและหนอนเรืองแสง สุกสกาวชวนให้
อ้ึงในความมหัศจรรย์นี้ ท่ามกลางน้ าตกหินชนวน 
4. หยุดล่า “งาเลือด” 

 เมื่อวันที่ 3 ต.ค.62 ณ ปลายด้ามขวาน
ทองของไทย ยังมีป่าดิบดึกด าบรรพ์ผืนใหญ่กว่า 
600,000 ไร่ ทอดตัวคร่อมอยู่ระหว่างไทย-
มาเลเซีย ชื่อว่า ฮาลา-บาลา เป็นภาษามลายู 
จากนั้ นทางราชการโดยกรมป่ า ไม้  ก็ เห็ น
ความส าคัญของทรัพยากรอันประเมินค่ามิได้นี้ 
จึงจัดตั้งขสป.ฮาลา-บาลา ครอบคลุมจังหวัด
ยะลาและนราธิวาส จนมาถึงปัจจุบันป่าแห่งนี้ถูก
ดูแลโดย อช.ซึ่งตัวผืนป่าฮาลา-บาลาได้เก็บซ่อน
ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติไว้อย่างมากมาย 
ทั้งหาได้ยาก หรือหาไม่ได้ ณ ที่อ่ืนใดในประเทศ
ไทย หรือแม้กระท่ังบนโลกใบนี้ เช่นมดยักษ์ ต้นส
ยาแดง ต้นยวน เสือโคร่ง สมเสร็จ เลียงผา 
จงโคร่ง และ "นกชนหิน" ก็เป็นหนึ่งในนั้น 

สบอ.4 
(สุราษฎธานี) 

สบอ.6 
(ปัตตานี) 

สบอ. 
สอช. 
สอป. 
กคส. 

 

กรุงเทพธุรกิจ หน้า 
3 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน

ที่ผ่านมา สัตว์ป่าที่อยู่ในกระแสของประเทศไทย
มากที่ สุ ดคงหนี ไม่ พ้ น  นกชนหิน  หรื อ ใน
ภาษาอังกฤษเรียกว่า Helmeted Hornbill  ด้วย
เพราะเราได้รับข่าวจากคุณปรีดา เทียนส่งรัศมี  
ผู้ซึ่งท างานอนุรักษ์นกเงือกหลากชนิด อช.บูโด -  
สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ในฐานะนักวิจัยของมูลนิธิ
ศึ ก ษ า วิ จั ย น ก เ งื อ ก  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บอกเล่าข่าวร้ายจากป่า
ลึกลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า "มีพรานเข้ามาล่า 
นกชนหิน 4 ตัว ออกไปจากป่าบูโด" 

 หลังจากนั้นไม่นาน ข้อความนี้ก็ถูกพัด
พาไปตามกระแสโซเชียล แพร่สะพัดออกไปสู่
ประชาชนทั่วไป ในทุกวงการทั้งประเทศไทย 
และสร้างความไม่สบายใจเป็นอย่างมากท่ีคนไทย
ได้ทราบว่า สัตว์ป่าที่สวยงามและหาได้ยากของ
ไทยชนิดหนึ่ง ก าลังเดินหน้าสู่การสูญพันธุ์อย่าง
เต็มก าลัง เพราะการล่าสัตว์ป่าโดยหวังผลเพียง
ส่วนหัวไปขายประเทศจีน ในภาษาการค้าเรียก
สิ่ งนี้ ว่ า  งาสี เลือดในภาษาอังกฤษเรี ยกว่ า 
Bloody Ivory  หรือ Hornbill Ivory ความจริง
การล่าหัวนกชนหินเพ่ือน าไปแกะสลัก และมอบ
เป็นเครื่องบรรณาการเพ่ือทูลเกล้าฯ ถวาย
กษัตริย์จีนมีมานานนับพันปีแล้วตั้ งแต่สมัย
ราชวงศ์หมิง ถือเป็นของฝากที่หาได้ยากจาก
ทะเลใต้ ผ่านทางกองเรือส าเภาของจีนที่แล่นท า
การค้าไปทั่ วภูมิภาคอาเซียน เช่นเดียวกับ  
นอแรด งาช้าง รังนก หูฉลาม หยก ขนนกยูง 
ฯลฯ ท าให้มีหัวนกชนหินแกะสลักสวยงามหลาย
ชิ้น ถูกตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน และ
ในอดีตการล่ามีไม่มาก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
จ านวนประชากรนกชนหินตามธรรมชาติ พอตัด
ภาพมาปัจจุบัน ชนชั้นกลางในประเทศจีนเติบโต



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เร็วมากและรวยมาก ท าให้สิ่งใดก็ตามที่กษัตริย์
จีนเคยครอบครองและยังมีขายในปัจจุบัน พวก
เขาก็ต้องมีไว้ครอบครองด้วย และเครื่องประดับ
จากหัวนกชนหินก็เป็นหนึ่งในนั้น 

'นกชนหิน' ก็เช่นเดียวกับนกเงือกท้ัง 13 
ชนิดของไทย ที่ก าเนิดมาบนโลกได้ 45 ล้านปี
มาแล้ว วิวัฒนาการมาท ารังตามโพรงต้นไม้ เมื่อ
ตัวเมียวางไข่แล้วจะใช้มูลของตน ผสมกับโคลน
และผลไม้ที่ตัวผู้น ามาป้อน เพ่ือปิดปากโพรงด้าน
ใน ส่วนตัวผู้ก็จะใช้วัสดุเดียวกันช่วยปิดปากโพรง
ทางด้านนอก โดยจะเหลือเพียงช่องเล็กๆ พอที่
ตัวเมียพอจะยื่นปากออกมารับอาหารได้เท่านั้น 
นกชนหินวางไข่เพียงหนึ่งฟองช่วงเดือนมกราคม-
พฤษภาคม แม้จะจับคู่รักเดียวใจเดียวไปตลอด
ชีวิต แต่ไม่ท ารังทุกปี หรือบางปีก็ท ารังเลี้ยงลูก
ไม่ส าเร็จ ด้วยเพราะถูกแย่งโพรงรังที่เหมาะสม
จากนกเงือกหัวแรด นกเงือกกรามช้าง นกกาฮัง 
บางปีมีปัญหาภัยแล้งในป่า ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
ต้นไม้งดออกลูกหรือออกลูกช้าไปเป็นเดือนเพ่ือ
ประหยัดพลังงานชีวิต ก็ท าให้ลูกนกชนที่ฟัก
ออกมาผิดช่วงเวลาที่เหมาะสม ขาดอาหารจน
ตาย และพ่อ - แม่นกก็ต้องมาเริ่มกันใหม่ในปี
หน้า คนไทยสามารถหาชม นกชนหินในประเทศ
ไทยได้หลายพ้ืนที่ เช่น อช.เขาสก จ.สุราษฎธานี 
อช.บางลาง จ.ยะลา ขสป.ฮาลาบาลา และอช.บู
โด สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 

และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
เพ่ือปราบปรามคนล้าสัตว์ป่าและการค้าซากสัตว์
ป่าระหว่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 โดยระบุไว้ว่า 
ผู้ใดจับ ล่า เก็บ รบกวน น าสัตว์ป่าหรือซากสัตว์
ป่า หรือรังของสัตว์ป่าออกไป หรือท าด้วย
ประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่า หรือซาก



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
สัตว์ป่า หรือรังของสัตว์ป่า ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสิบปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ เพราะฉะนั้นเครื่องประดับที่เชื่อว่า 
"มีความเป็นมงคล หายาก ราคาแพง" แต่จริงแล้ว 
มาจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ จะน าพาแต่ความโชค
ร้าย เพราะสวมใส่ซากสัตว์ที่น่าสงสาร น่าเวทนา 
ถูกฆ่าตายทั้งครอบครัวอย่างไร้ความปรานี ไม่ซื้อ 
ไม่หา ไม่ล่ามาขาย สัตว์ป่าไม่สูญพันธุ์  และ
ช่วยกันการผลักดันนกชนหิน เข้าเป็นหนึ่งในสัตว์
ป่าสงวนของไทย ในล าดับที่ 20 เพ่ือเพ่ิมโทษแก่
ผู้ล่าให้หนักขึ้น ร่วมกับออกมาตรการคุ้มครอง 
ดูแล ส่งเสริม ปกป้องพ้ืนที่ป่า 
5.ภาพข่าว: ร่วมอาลัย 

เมื่อวันท่ี 3 ต.ค. 62 นายธัญญา เนติธรรมกุล 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  พร้อม
ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมร่วมพิธีสวดอภิธรรมบ าเพ็ญกุศล เริง
ธรรมวัชรีบูรณ์ ภายในศาลา 2 วัด พระศรีมหาธาตุฯ 
บางเขน 

อส. ไทยรัฐ หน้า 22 - 

6.18ปีกรมอุทยาน เพิ่มป่า-ดูแลจนท. 
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนา กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 
17 ปี ภายใต้ชื่องาน "ก้าวย่างส าคัญ ก้าวทันยุค
ดิจิทัล"  

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. กล่าวว่า
กรมอุทยานฯก าหนดวิสัยทัศน์ เ พ่ิมพ้ืนที่ป่ า
อนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของประเทศ ภายในปี 
2569 จากพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติฯ ที่ประกาศ
จัดตั้งแล้ว 133 แห่ง 

 

อส. 
 

ข่าวสด หน้า 6 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ด้านนายวราวุธกล่าวว่า ปีที่ 18 ของ 

กรมอุทยานฯต้องเน้นการดูแล ฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์
ให้มีความอุดมสมบู รณ์พร้อมทั้ งดูแล เรื่ อง
สวัสดิการการท างานของเจ้าหน้าที่เรื่องอุปกรณ์
เครื่องมือความพร้อมในการท างานซึ่งถือเป็น
หัวใจส าคัญของการท างาน 

7.คอลัมน์ มองทั่วทิศเมืองไทย : “ดันควาย
น้ า”ทะลน้อยสู่มรดกโลก 

 เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62 ในพ้ืนที่ขสป.ทะเล
น้อยอ.ควนขนุน จ.พัทลุง เชื่อว่าเกือบทุกคนต้อง
รู้จัก “ควายน้ า” เป็นอย่างดี เพราะฝูงควายน้ า
ของเกษตรกร 169 ราย จากพ้ืนที่ 3 จังหวัด 
นั่ น  คื อ  อ . ค ว น ข นุ น  จ . พั ท ลุ ง  พ้ื น ที่   
อ.ชะอวด อ.หัวไทร และพ้ืนที่ อ.ระโนด จ.สงขลา 
พากันน าควายน้ ามาเลี้ยงรวมในพ้ืนที่เดียวกัน 
          โดยเฉพาะบริเวณใกล้สะพานเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา เป็นสะพานยกระดับที่ยาว
ที่สุดในประเทศไทยเชื่อมระหว่าง อ.ควนขนุน จ.
พัทลุง กับ อ.ระโนด จ.สงขลา สร้างชื่อเสียงด้าน
การท่องเที่ยวแบบเขาป่า นาเล ให้กับจังหวัด
พัทลุงจนโด่งดังท่ัวประเทศ 

ในปี 2561 จ.พัทลุง จึงได้ขับเคลื่อน
ระบบการเลี้ยงควายน้ า หรือควายปลักในพ้ืนที่
ชุ่มน้ าทะเลน้อยสู่ระบบทางการเกษตรโลก โดยมี
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงเป็นหน่วยงาน
ด าเนินการ และมีส่วนราชการและหน่วยงาน
สนับสนุนอีก 9 หน่วยงาน  เพ่ือร่วมกันจัดท า
ข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนระบบการเลี้ยงควาย
ปลัก (ควายน้ า) ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าทะเลน้อยสู่ระบบ
มรดกทางการเกษตรโลก 

ล่าสุด น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมา

สบอ.6 
(สงขลา) 
สอป. 

 

ไทยรัฐ หนา้ 22 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ
จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอพ้ืนที่ระบบ
การเลี้ยงควายน้ า หรือควายปลัก ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า
ทะเลน้อย จ.พัทลุง เข้าสู่มรดกทางการเกษตร
โลกโดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงานองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มีความตั้งใจที่
จะเสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่ระบบมรดกทาง
เกษตรโลกเข้ามาร่วมด้วย การขึ้นทะเบียนพ้ืนที่
การเลี้ยงควายน้ าหรือควายปลัก เป็นพ้ืนที่ระบบ
มรดกทางการเกษตรโลกเป็นเรื่องใหม่ส าหรับ
ประเทศไทย  
8.สโนไวท์อันดามัน 

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62 นกลุมพูขาว (Pied 
Imperial Pigeon) เป็นหนึ่งในนกสวยงามที่หาดู
ได้ยากแต่มีมากตามหมู่เกาะทางฝั่งทะเลอันดา
มันของไทย จนได้รับฉายาสโนไวท์อันดามัน  
ลักษณะทั่วไปคล้ายนกพิราบ เพราะอยู่ในวงศ์
เดียวกันตัวผู้และตัวเมีย มีลักษณะคล้ายกัน  
ขนบริเวณหัว และล าตัวสีขาวปลายปีกและขน
หางมีสีด า มีขนาดความยาวประมาณ 40 ซม.
ชอบอาศัยตามป่าชายเลน และเกาะกลางทะเล 
อยู่รวมเป็นฝูงประมาณ 15-30 ตัว ยกเว้น
ในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะแยกกันอยู่เป็นคู่ๆ เป็นนก
ที่บินได้เก่งและบินเร็ว บางครั้งพบบินข้ามเกาะ
ไปหากินไกลจากแหล่งอาศัยหลายร้อยกิโลเมตร 
          น . สพ . เ กษตรสุ  เ ต ช ะคณะสั ต ว -
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยถึง
การรายงานผลงานวิจัยวงจรชีวิตนกลุมพูขาวใน
ฤดูผสมพันธุ์ บนเกาะปาหยัน อช.หมู่เกาะสิมิลัน 
จ . พั ง ง า  ของณั ฐพงศ์  ว งษ์ ชุ่ ม  แล ะคณะ
วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พบว่า 
นกลุมพูขาวมักใช้กิ่งไม้แห้งและเถาวัลย์ที่หักเป็น
ชิ้นๆ เป็นวัสดุในการสร้างรัง และส่วนใหญ่สร้าง

สบอ.5 
(นครราชสีมา) 

สอป. 
กคส. 

ไทยรัฐ หน้า 7  + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
รังบนไม้ พุ่ม เพราะจะบินหากินตามยอดไม้ 
อาหารที่ชื่นชอบ ได้แก่ ละมุดป่า ไทรย้อยใบทู 
โพธิ์เต่าร้างและมะปริง   

ปัญหาหลั กที่ ท า ให้นกลุม พูขาวลด
จ านวน และพบน้อยลงเรื่อยๆเพราะการลดลง
ของป่าชายหาด และป่าตามเกาะแก่งต่างๆถูก
ท าลายเปลี่ยนไปเป็นรีสอร์ตโรงแรม และสถานที่
ท่องเที่ยวทางทะเล แต่ปัญหานี้มิได้เกิดเพียง
ประเทศไทยแทบทุกประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในอนาคตเราคงต้องคิดใหม่ ให้คนและ
สัตว์ป่าที่อาศัยมาแต่เดิมอยู่ร่วมกันได้ตลอดไป. 
9. 'ดอยอินทนนท์'หนาวที่7องศาเกิดทะเล
หมอกเหนือล าน้ าโขง 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน
บรรยากาศยอดดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม่ เช้านี้หมอกหนา กระแสลมหนาวพัด
ผ่านต่อเนื่อง ท าให้อุณหภูมิลดลงเหลือเพียง 7 
องศาเซลเซียส เกิดทะเลหมอกสวยงามบริเวณ
จุ ดชมวิ ว กิ่ ว แม่ปาน  อุณหภู มิ ลดลง เหลื อ  
10 องศาเซลเซียส ส่ วนที่บริ เวณที่ท าการ
อุทยานฯ อุณหภูมิต่ าสุดวัดได้ 15 องศาเซลเซียส 
อยู่ในเกณฑ์หนาวเย็นสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติเป็นอย่าง
มาก 

เจ้าหน้าที่ประจ า อช.ดอย อินทนนท์
เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวจะยังไม่มากนัก แต่ก็
ทยอยกันเดินทางขึ้นมาทุกวัน เจ้าหน้าที่ขอย้ า
เตือนให้ระมัดระวังการขับขี่ยานพาหนะ บางช่วง
อาจยังมีฝนตก ถนนลื่นและขอแนะน าให้แวะ
ท่องเที่ยวตามเส้นทางก่อนขึ้นสู่ยอดดอย เช่น 
น้ าตกต่างๆ นาขั้นบันได ที่ชาวบ้านแม่กลาง
หลวงปลูกข้าวไว้เป็นผืนใหญ่ลดหลั่นลงมาตาม
เชิงเขาสวยงาม 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

สอช. 

มติชน หน้า 3 
(กรอบบ่าย) 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ที่จ.หนองคาย ชาวบ้าน ต.บ้านม่วง  

อ.สังคม พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชม
ทะเลหมอกเหนือล าน้ าโขงไทย-ลาว โดยเฉพาะที่
ภูห้วยอีสันและภูหนองช่วงนี้เริ่มมีทะเลหมอก
เกิดขึ้นแล้ว แม้จะไม่หนาแน่นเท่าช่วงฤดูหนาว 
แต่มีความสวยงามและสร้างความประทับใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ไม่แพ้กัน โดยอุณหภูมิบน 
ภูสู ง ในเขต อ.สั งคม เช้าวันนี้ อยู่ที่  20-21  
องศาเซลเซียส  

 
ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข่าวเชิง± 
1. ดีเอสไอติดตามความคืบหน้าแก้ปัญหา
ต่างด้าวรุกที่ดิน 

       (2 ต.ค. 62) เวลา 16.00 น.เรืออากาศ
เอก ชัยธัช มารังค์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ช านาญการพิเศษ รักษาการผู้อ านวยการ ศูนย์
ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ 5 กรมสอบสวนคดี
พิเศษ (DSI) และนางสาวมะลิลา อารียลักขณา
กุล เจ้าหน้าที่คดีพิเศษช านาญการ ลงพ้ืนที่อช.
น้ าตกแม่สุรินทร์ ร่วมบูรณาการกับเจ้าหน้าที่อช.
น้ าตกแม่สุรินทร์,ปลัดอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
,สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ,ปกครองอ าเภอเมือง
แม่ ฮ่องสอน และกองร้อยต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 336 โดยได้ร่วมกันตรวจสอบว่ามี
กลุ่มบุคคลต่างด้าวบุกรุกอาศัยท ากินในเขตพ้ืนที่
อช.น้ าตกแม่สุรินทร์ บริเวณบ้านไม้แงะ หย่อม
บ้านห้วยโป่งแข่ หมู่ 8 ต าบลปางหมู อ าเภอ
เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตามท่ีมีการร้องเรียนและได้
มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่

สอช. 
สบอ.16(แม่สะเรียง) 

https://today.line.me/
h/pc/article/ดี เ อ ส ไ อ
ติ ด ต า ม ค ว า ม คื บ ห น้ า
แก้ปัญหาต่างด้าวรุกที่ดิน-
X7RGlQ 

- 
กรณีดังกล่าวแม้จะ
ยังไม่มีสื่อมวลชนให้
ความสนใจมากนัก 
แ ต่ เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่
เกี่ ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน และอาจ
เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ที่
สื่อมวลชนให้ความ
สนใจมากขึ้น เพราะ
ยังมีการด าเนินการ
กับกลุ่ มบุ คคลต่ า ง
ด้าวอีกหลายขั้นตอน 
ดังนั้นสอช.และสบอ.
16(แม่สะเรียง) ควร
ติดตามความคืบหน้า
แ ล ะ ร า ย ง า น ใ ห้



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข่าวเชิง± 
เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่า
มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาในกลุ่มบุคคลต่าง
ด้าวเรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีบุคคลสัญชาติไทย
ซึ่ งยั งคงอาศัยอยู่ ใน พ้ืนที่  อยู่ ระหว่ างการ
ด าเนินการพิสูจน์สิทธิการอยู่อาศัยของอช.น้ าตก
แม่สุรินทร์ 

     นายพัทยา เท็กกิ้ม หน.อช.น้ าตกแม่สุรินทร์ 
ระบุว่า ทางอุทยานจะด าเนินการตรวจสอบ
ความถู กต้ อ ง  กรณี ที่ มี ก า รแจ้ ง ร ายชื่ อ ผู้
ครอบครองอาคารที่บุกรุกพ้ืนที่บุกคลอ่ืนอีกครั้ง
เพ่ือความถูกต้อง ซึ่งหากพบว่า มีเจ้าของที่
กระท าผิดจริง จะมีการด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไปอย่างเฉียบขาด ทั้งนี้ ไม่ว่าคนไทยหรือต่าง
ด้าว ตามกฎหมายจะไม่มีสิทธิบุกรุกที่ดินในเขต
อุทยานแห่งชาติแต่อย่างใด นอกจากนั้นในส่วน
โครงการแม่ฮ่องสอนโมเดล ที่ทางอุทยาน ฯ ได้
มีการด าเนินการเพ่ือให้คนอยู่กับป่าได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและมีการกันแนวเขตให้
ราษฎรอาศัยอยู่อย่างถูกต้องนั้น ในส่วนของ
พ้ืนที่บ้านห้วยโป่งแข่ ที่ก าลังอยู่ระหว่างข้อ
พิพาททางกฎหมาย ทางอุทยานจะยกเลิกพ้ืนที่
ดังกล่าวออกจากโครงการแม่ฮ่องสอนโมเดล
ชั่วคราว หากข้อพิพาทแล้วเสร็จ จะมีการเข้าไป
ด าเนินการในภายหลัง 

ผู้ บ ริ ห า ร รั บทราบ
ต่อไป 

2.อุทยานฯ เจอตัวแล้ว หนุ่มล่าทุบ "หอย
มือเสือ" เป็นถุงๆ เสียค่าปรับ 500 บาทถ้วน 
      (2 ต.ค.62) จากกรณีที่มีการแชร์ภาพ
ชาวพม่าที่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 
ไปทุบเอาหอยมือเสือที่อ่าวหลัง หรือ อ่าวโล๊ะ
ดาลัม แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่ จนทาง
อช.หาดนพรัตน์ธารา -หมู่ เกาะพีพี ได้ เร่ ง
ติดตามตัวเพื่อด าเนินคดี  

สอช. 
สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) 

   
https://www.bugaboo
.tv/watch/463136 

https://www.sanook.c
om/news/7914246/ 

 

           - 

https://www.bugaboo.tv/watch/463136
https://www.bugaboo.tv/watch/463136
https://www.sanook.com/news/7914246/
https://www.sanook.com/news/7914246/


หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข่าวเชิง± 
     ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (2 ตค.62) 
เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อช. ได้ท าการออก
ติดตามผู้กระท าความผิดกรณีมีผู้เข้าไปเก็บ
หอยทะเลในเขตอช.ฯ บริเวณเกาะพีพี ได้
ด าเนินการจับตัวผู้กระท าผิดได้แล้ว จึงได้ท า
การเปรียบเทียบ ปรับตามพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 16 (3) 
ฐาน น าสัตว์ออกไป หรือท าด้วยประการใดๆ
ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ บทก าหนดโทษตาม
มาตรา 26 ปรับจ านวน 500 บาท  
    นายวรพจน์  ล้อมลิ้ ม  หั วหน้ า อุทยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้ฝาก
แจ้งเตือนมาถึงนักท่องเที่ยวและประชาชนว่า 
หอยมือเสือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลัง ล าดับที่ 11 โดย "ห้ามล่า 
ห้ ามมี  และห้ ามซื้ อขาย "  อย่ า ง เด็ดขาด
เช่นเดียวกับปะการังที่ห้ามซื้อขาย รวมทั้ง
เปลือกของหอยมือเสือก็เป็นซากสัตว์ป่า หาก
ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจ าคุกไม่เกิน 4  ปี หรือ ปรับ
ไม่เกิน 40,000 บาท 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ประจ าวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
1.คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: ประจวบฯ-ช้างท้อง
อ่อนตาย 

วันที่ 3 ต.ค. ชาวบ้านแจ้งว่ามีช้างป่า
ตายในพื้นที่ป่าละอู หนองพลับ ตามพระราชด าริ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 ตัว คาดว่าเป็นช้าง
เพศเมีย อายุประมาณ 10 - 12 ปี เบื้องต้นคาด
ว่ า ช้ า ง น่ า ท้ อ ง อ่ อ น ต า ย จ า ก ส า เ ห ตุ
ภาวะแทรกซ้อน ก่อนหน้านี้พบช้างป่าท้องอ่อน 
ตายแล้ว 3 ตัว เมื่อเดือนก.ค.ที่ผ่านมา แต่ยังหา
สาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ ขณะนี้ก าลังรอทีมแพทย์
อส. มาผ่าซากช้างเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป 

สบอ.3 
(สาขาเพชรบุรี) 

สอป. 
 

ข่าวสด หน้า 11 
(กรอบบ่าย)  

ข่าวสด หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

ไทยรัฐ หน้า 13 

- 

2. DSIโชว์ผลงาน16ปี 
พ.ต.อ.ไพสิฐ อธิบดีกรมกรมสอบสวนคดี

พิ เ ศษมี อ าน า จหน้ าที่ ใ นกา รป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการกระท าผิดในคดีพิเศษตลอด
ระยะเวลา 16 ปี เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน 
ทั้งการบริหารราชการ การปฏิรูปและปรับปรุง
กฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
และระบบวิธี การปฏิบัติ ง านภายใต้บริบท 
ทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
สะท้อนว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นองค์กรที่
พร้อมเปลี่ยแปลงเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทุกด้าน 

ทั้ ง นี้ นั บตั้ ง แต่ ก่ อตั้ ง ก รมสอบสวน 
คดีพิเศษ ได้มีการสอบสวนคดีพิเศษไปแล้ว 
2,654 คดี โดยสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว 2,497 
คดี อยู่ระหว่างสอบสวน 157 คดี นอกจากนี้  
ยังมีการรับเรื่องไว้สืบสวนก่อนรับเป็นคดีพิเศษ 
3,053 เรื่อง ด าเนินการเสร็จแล้ว 2,918 เรื่อง 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ 135 เรื่อง และยังคง
เดินหน้าท าคดีส าคัญต่างๆ ในทุกกลุ่ มคดี   

อช. แนวหน้า หน้า 1 
มติชน หน้า 12 
ข่าวสด หน้า 3 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของรัฐ เฉพาะในปีนี้
สามารถรักษาผลประโยชน์ให้รัฐกว่า 5 หมื่นล้าน
บาท และคดีล่าสุดศาลมีค าสั่งเพิกถอนพ้ืนที่ซึ่งมี
นายทุนบุกรุกในเขตอช.สิรินาถ จ.ภูเก็ต 93 ไร่ 
ได้เงินคืนรัฐประมาณ 800 ล้าน 
3. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: แห่เที่ยว
หนาวก่อนไฮซีซัน 

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 62 นายรักชัย ศรีนวน 
พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยม วิทยาภาคเหนือ 
เปิดเผยว่า วันที่ 4-8 ต.ค. นี้ บริเวณความกด
อากาศสู งก าลั งปานกลางระลอกใหม่จาก 
ประเทศจีนจะแผ่ เข้ าปกคลุมประเทศ ไทย
ตอนบน และทะเลจีนใต้ ท าให้มีฝนฟ้าคะนอง
ระยะแรก  หลั งจ ากนั้ น อุณหภู มิ จ ะลดลง  
1-2 องศา เซล เซียส  ขอให้ประชาชนทาง
ภาคเหนือดูแลรักษาสุขภาพ ขณะที่สภาพอากาศ
ในตั ว เมื อ ง เชี ย ง ใหม่ ยั งคงร้ อน  แต่ที่ ยอด 
ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พบว่า 
อุณหภูมิต่ าสุดเหลือ 9 องศาฯ มีนักท่องเที่ยวหนี
ร้อนขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยกัน
อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงเช้ามีนักท่องเที่ยวแห่มา
สัมผัสอากาศหนาวเย็นและชมทะเลหมอกที่
สวยงาม ส่ วนช่วงสายจะไปเที่ ยวน้ าตกใน  
อช.ดอยอินทนนท์ และแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติต่าง ๆ เนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น 
 
 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

สอช. 
 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) + 

4.ลุยอิทธิพลสวนปาล์มกระบี่ -สุราษฎร์ฯ 
"ธรรมนัส"ยึดคืน7พันไร่  

 วันที่3 ต.ค 62 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 
รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้มีการ
ประชุมเ พ่ือ เดินหน้าแผนที่บูรณาการส่วน
ราชการ มาตราเดียว 1 ต่อ 4,000 หรือ วัน
แมป โดยมีส านักปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

สบอ.4 
(สุราษฎร์ธานี) 

อส. 
 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา 

- 
 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
(ส.ป.ก.) กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ  กอ.รมน.  
ร่วมด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่แผนที่มาตราเดียว ซึ่ง
จะเป็นค าตอบให้กับพ้ืนที่  ที่มีปัญหาทับซ้อน
ระหว่างหลายหน่วยงาน ได้มีทางออก ทั้งนี้ก าลัง
หารืออยู่ว่า พ้ืนที่ที่ประกาศแล้วตามแผนที่วัน
แมป จะท าอย่างไรต่อไป ในกรณีที่พ้ืนที่หลาย
ประเภท เช่น น.ส.3 พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ้ืนที่ป่าไม้ เพราะทั้งหมดต้องเป็นมาตรฐานที่
ยืนยัน และพิสูจน์ให้ได้ ว่าหากเป็นพ้ืนที่ของ
หน่วยงานใด ก็ต้องกันคืนไปที่หน่วยงานต้นทาง 
ไม่อย่างนั้น กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ จะอ้างพ้ืนที่
ของตนเองไม่จบสักที ท าให้เดินหน้าไม่ได้ เมื่อได้
แผนที่แล้ว จะเกิดความชัดเจนว่า พ้ืนที่ไหนเป็น
พ้ืนที\่ส.ป.ก. และที่ไม่ใช่ ก็ต้องคืนกลับไป 

 ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า วันที่ 12 ต.ค.นี้ 
จะลงพ้ืนที่ แก้ปัญหาเรื้อรัง จนเกิดเป็นความ
ขัดแย้งมานาน ในพ้ืนที่ ส.ป.ก.ที่ถูกครอบครอง
ท า ส วนปาล์ มน้ า มั น  ขอ ง เอกชน  บ ริ ษั ท  
สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  
จ.กระบี่ และ บริษัท จิวกังจุ้ยพัฒนา ต.ไทรทอง 
อ.ไชยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  เพ่ือท าการยึดที่ดินคืน 
และน ามา ให้  ส . ป . ก . จั ด ให้ กั บ เ กษตรกร  
ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) เนื่องจากที่ผ่านมาได้ยึดคืนมา
ตามค าสั่งหัวหน้า คสช. 36/59  แปลงเลขที่ 
601 เนื้อที่ 7,183 ไร่ ต.กระบี่น้อย อ.เมืองฯ 
จ.กระบี่  และ จ.สุราษฎร์ธานี กว่า 700 ไร่   
แต่ ส.ป.ก. ยังจัดสรรให้เกษตรกรเข้าท ากินไม่ได้ 
เนื่องจากเข้าพ้ืนที่ไม่ได้ เพราะมีกลุ่มอิทธิพลของ
นายทุน ยังครอบครองพ้ืนที่อยู่ และมีปัญหาของ
กลุ่มตัวแทนเกษตรกรด้วยกัน และชาวบ้านใน
ชุมชนที่เข้าไปจับจอง จนเกิดปะทะ กับกลุ่ม



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
นายทุน มาอย่างรุนแรง เกิดเหตุเสียชีวิตต่อเนื่อง
มาหลายปี 
5.คอลัมน์ สโมสรนักสู้   

 ร่ วมมื อประสานใจกระทรวงการ
ท่องเที่ ยวและกีฬา น า โดย " พิ พัฒน์รัชกิจ
ประการ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาและ "มุนินทร์"  เขมพล อุ้ยตยะกุล 
เลขานุการรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับ กห., มท.และทส.  
จ.เชียงใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ
การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานวิ่งเทรลระดับ
นานาชาติ รายการ "อัลตราเทรลไทยแลนด์
2020"ซึ่งจะมีก าหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 14 
ถึง 16 ก.พ.2563 ณ อช.อินทนนท์ จ.เชียงใหม่ 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

สอช. 

ไทยรัฐ หน้า 23  

6. คอลัมน์ ข่าวสั้น: จัดกิจกรรมแหวกคลื่น 
'เปิดฟ้าทะเลตรัง' 

ภายในบริเวณท่าเทียบเรือปากเมง   
อช.หาดเจ้าไหม  ต.ไม้ฝาด อ.สิ เกา จ.ตรั ง  
ทางผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเล 
ประกอบด้วย สมาคมท่องเที่ยวและโรงแรม
จังหวัดตรัง, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ตรัง, 
ชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง , 
ภาคราชการประกอบด้วย อช.หาดเจ้าไหม 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังและ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจ.ตรัง 
ร่วมกันจัดกิจกรรม "เปิดฟ้าทะเลตรัง" เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบว่า  
จ.ตรังเปิดการท่องเที่ยวทะเลตรังตั้งแต่วันที่  1 
ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยมีการจัดกิจกรรม
ท าบุญเลี้ยงพระสงฆ์สวดมนต์ให้พรเพ่ือเป็ น 
สิริมงคลให้กับการด าเนินกิจการท่องเที่ยวทาง
ทะเลตรังให้เป็นไปอย่างราบรื่น 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

สอช 

สยามรัฐ หน้า 12  



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
7.คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้: สุดสายปลายคลอง
โปง่ 

อช.คลองวังเจ้า มีพ้ืนที่ครอบคลุมท้องที่  
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร และกิ่ง อ.วังเจ้า  
จ.ตาก ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ า
ล า ธ ารของแม่น้ า ปิ ง  มี สั ตว์ ป่ านานาชนิ ด 
ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น 
น้ าตก ถ้ า หน้าผา โป่งแก๊สธรรมชาติ เป็นต้น มี
แนวเทือกเขาที่ส าคัญ คือ เขาเย็น, เขาเต่าด า, 
เขาตาดรูปไข่, เขาหมี, ดอยบางสูง, เขาบางจะเล 
ฯลฯ และมียอดเขาเย็นที่อยู่ทางทิศตะวันตกของ
พ้ืนที่ที่สูงที่สุด 1,898 เมตร (เขาเย็นเป็นอีกแห่ง
ที่ นั กท่ อ ง ไพรนิยม เดิ นขึ้ น ไปพิชิ ต )  แหล่ ง
ท่องเที่ยวส าคัญของอุทยานฯ เช่น น้ าตกคลองวัง
เจ้า, ปากคลองนาคีรี, น้ าตกคลองสมอกล้วย , 
น้ าตกเต่าด า, โป่งแก๊สธรรมชาติ, ผากลม, ถ้ าเขา
พนัง และน้ าตกคลองโป่ง ก็ตั้งอยู่ในอุทยานฯ 
คลองวังเจ้า เช่นกัน น้ าตกคลองโป่ง เป็นน้ าตก
หินชนวนที่ เดียวในประเทศไทย เป็นน้ าตก
หินชนวนที่มี 4 ชั้น ชั้นบนสูง 100 เมตร เป็น
อีกเส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าลึก  

นอกจากหินชนวนที่เป็นซิกเนเจอร์ของ
น้ าตกคลองโป่งแล้ว ที่นี่ยังมีดอกลิ้นมังกรสีออก
อมส้มที่เป็นเจ้าถิ่นอีกด้วย แต่ที่น้ าตกคลองโป่ง
รอบนี้เจอแต่ดอกตูม ดอกที่บานเต็มที่จะอยู่บน
หัวน้ าตก แต่ที่สวยแปลก unseen ที่ดึงดูดให้ทุก
คนเดินทางมาที่นี่ก็คงจะไม่พ้นหนอนเรืองแสง 
เพ่ือนบอกว่า มันก็เป็นหนอนอยู่บนพ้ืนน้ าตก
คลองโป่งนี่แหละ พอสิ้นแสงจากพระอาทิตย์  
ที่หุบแห่งนี้จะเรืองแสงขึ้นมาเป็นจุด ๆ วิบวับ ๆ 
มีทั้งหิ่งห้อยและหนอนเรืองแสง สุกสกาวชวนให้
อ้ึงในความมหัศจรรย์นี้ ท่ามกลางน้ าตกหินชนวน 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

สอช. 

เดลินิวส ์หน้า 1 
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ข่าวจากสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1.ปราจีนบุรี ช้างป่าเขาใหญ่ครึ่งร้อยออกมา
หากินบนถนน!! 

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่3 ต.ค.62 
นายครรชิต ศรีนพวรรณ หน .อช .เขาใหญ่  
 ใน พ้ื นที่ ร อ ยต่ อ  3 จั งห วั ด  ป ร า จี นบุ รี  
นครนายก และนครราชสีมาได้รับแจ้งจาก
นักท่องเที่ยว พบโขลงช้างป่าจ านวนมาก  
รวมมากกว่า 50 เชือก ใน 2 จุด ออกมาเดิน
หากินตลอดแนวถนนสาย ปราจีนบุรี – เขา
ใหญ่ หรือ สาย 3077 จุดแรกที่พบคือบริเวณ
หนองอ่ึง หรือ ระหว่าง กม.39 – 40 เลยจาก
ผาตะแบก ก่อนถึงอ่างเก็บน้ าสายศรด้านท้าย
อ่างเก็บน้ า จ านวนมากกว่า 10 เชือก จุดที่ 2 
บริเวณด่านดงยาง พบมีจ านวนมากกว่าจุดแรก 
จ านวนมากกว่า 40 เชือก โดยพบต่างพากัน
เดินหากิน รับไออุ่นจากบนถนนสายปราจีนบุรี 
– เขาใหญ่ หรือ 3077 จนรถนักท่องเที่ยวที่
ขึ้น – ลง ในฝั่ง จ.ปราจีนบุรีรถติดยาวเหยียด
กว่า – 2กม.พร้อมพากันถ่ายรูปวิถีชีวิตช้างป่า
ในธรรมชาติอย่างมีความสุขรับลมหนาว – 
โอโซนอันดับ 7 ของโลกในระดับอุณหภูมิ
ระหว่าง 24 -25 องศงเซลเซียส 
    นายครรชิต กล่าว่า “ เป็นธรรมชาติของ
ช้างป่าที่จะเดินเป็นวงรอบออกหากินในพ้ืนที่
ป่าบนอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่มรดกโลก 
ในช่วงฤดูฝนจะพากันหากินในป่าเป็นส่วนใหญ่ 
แต่เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว มักพากันมาถึง
บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หรือ ตลอด
แนวถนนสายปราจีนบุรี เขาใหญ่ หรือ 3077 
ต้ังแต่เหนือด่านน้ าตกเหวนรกขึ้นยาวมาตลอด

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

สอช. 
สอป. 
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หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
เส้นทาง เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เริ่มเข้าสู่ 
ไฮซี่ซั่นการท่องเที่ยวบนอช.เขาใหญ่ 
2. มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร ประทานทุน
พระสังฆราชูปถัมภ์ เนื่องในการบ าเพ็ญกุศล 
ครบ 106 ปี แห่งการประสูติ 

วันนี้ (3 ต.ค.62) ที่อาคาร 100 ปี 
วัดบวรนิเวศวิหาร พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส
วัดพระราม 9กาญจนาภิเษก กรรมการมหา
เถรสมาคม(มส . )  ในฐานะรองประธาน
กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีประทานทุนพระ
สั งฆราชูปถัมภ์  สมเด็ จพระสั งฆราช เจ้ า  
กรมหลวงวชิรญาณสังวร มูลนิธิสมเด็จพระ
ญาณสั งวร สมเด็จพระสั งฆราช วัดบวร 
นิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับส านัก
เรียน ส านักศาสนศึกษา โรงเรี ยน และ
โรงพยาบาล  

นายจรัญ ภักดี ธนากุ ล  ประธาน
กรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี  กองทุนเ พ่ือผู้ ป่วยและ
โรงพยาบาล กองทุนเพ่ือการศึกษามูลนิธิ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
วัดบวรนิ เวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กล่าวว่า เนื่องในการบ าเพ็ญกุศลครบ 106 ปี 
แห่ งการประสูติสมเด็จพระสั งฆราชเจ้ า  
กรมหลวงวชิรญาณสังวร คณะกรรมการฯ 

สอช. 
สบก. 
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3.สะเทือนใจ!! แม่ค้าจับนกกระจอกใส่ถุง
เจาะรู รอคนซื้อไปปล่อย ชาวเน็ตถามได้บุญ
หรือบาป 

สมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพ
นกกระจอกที่ถูกจับใส่ไว้ในถุงร้อนส าหรับใส่
อาหาร มัดปากถุงด้วยหนังยางโดยเจาะรูไว้
เพียงเล็กน้อย ให้มีอากาศหายใจ ก่อนน ามา
วางขายอยู่บนแผง เพ่ือรอให้คนซื้อน าไปปล่อย 
เหตุ เกิดที่ ตลาดเช้ าแห่ งหนึ่ ง  ในจั งหวั ด
กาฬสินธุ์ ท าให้ถูกวิจารณ์อย่างหนัก เพราะ
ปกติทั่วไป นกที่ถูกน ามาขายให้คนปล่อย
ท าบุญ มักจะถูกจับใส่กรง ซึ่งคนรักสัตว์หลาย
คน ก็รู้สึกหดหู่แล้ว ยิ่งเห็นภาพนกถูกจับมาใส่
อยู่ในถุงแบบนี้ ยิ่งสร้างความสะเทือนใจเป็น
อย่างมาก 

ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊ก
ผู้    โพสต์ภาพเปิดเผยว่า ขณะมาท าธุระที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตอนเช้าไปเดินที่ตลาดสด ก็
เ จอคุณยายนั่ ง ขายนกกระจอกที่ จั บ ใส่
ถุงพลาสติก ถุงละ1 ตัว แล้วมัดเป็นพวง รวม 
4 ถุง ขายพวงละ 100 บาท ตอนแรกคิดว่าให้
คนซื้อเพ่ือน าไปท าเป็นอาหาร แต่พอสอบถาม 
คุณยายก็บอกว่ารอคนมาซื้อไปปล่อย และ
บอกว่ ามี คนจับมา ให้ คุณยายน ามาขาย  
ซึ่งผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ตลาดดังกล่าว ก็ไม่
พบคุณยายที่ขายนกแล้ว จากการสอบถาม
พ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่า ทุกเช้าคุณยายจะมาขาย
นกกระจอกเป็นประจ า แต่หลังจากที่เป็นข่าว 
ก็ไม่ทราบว่าคุณยายจะกลับมาขายนกอีก
หรือไม ่

จากการสอบถาม เจ้าหน้าที่ กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระบุว่า 
ต้องตรวจสอบว่า นกที่น ามาขายนั้นเป็น

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 

 สอป. 
กคส. 
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หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
นกกระจอกชนิดใด หากเป็น นกกระจอกตาล 
นกกระจอกป่าท้องเหลือง หรือ นกกระจอก
ใหญ่ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองก็จะมีความผิด
ตามกฎหมาย แต่เบื้องต้นจากการพิจารณา
ภาพนกดังกล่าว คาดว่าเป็นนกกระจอกบ้าน 
ซึ่งไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง แต่อาจจะเข้าข่าย
กระท าผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยในวันนี้ 4 ต.ค. 
เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์
สัตว์ป่าล าปาว พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จะลงพ้ืนที่ตรวจสอบเพ่ือพูดคุยและให้ความรู้
กับพ่อค้า แม่ค้า ที่จับนกมาขาย 

 

ข่าวจากสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1.ปราจีนบุรี ช้างป่าเขาใหญ่ครึ่งร้อยออกมา
หากินบนถนน!! 

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่3 ต.ค.62 
นายครรชิต ศรีนพวรรณ หน .อช .เขาใหญ่  
 ใน พ้ื นที่ ร อ ยต่ อ  3 จั งห วั ด  ป ร า จี นบุ รี  
นครนายก และนครราชสีมาได้รับแจ้งจาก
นักท่องเที่ยว พบโขลงช้างป่าจ านวนมาก  
รวมมากกว่า 50 เชือก ใน 2 จุด ออกมาเดิน
หากินตลอดแนวถนนสาย ปราจีนบุรี – เขา
ใหญ่ หรือ สาย 3077 จุดแรกที่พบคือบริเวณ
หนองอ่ึง หรือ ระหว่าง กม.39 – 40 เลยจาก
ผาตะแบก ก่อนถึงอ่างเก็บน้ าสายศรด้านท้าย
อ่างเก็บน้ า จ านวนมากกว่า 10 เชือก จุดที่ 2 
บริเวณด่านดงยาง พบมีจ านวนมากกว่าจุดแรก 
จ านวนมากกว่า 40 เชือก โดยพบต่างพากัน

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

สอช. 
สอป. 
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หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
เดินหากิน รับไออุ่นจากบนถนนสายปราจีนบุรี 
– เขาใหญ่ หรือ 3077 จนรถนักท่องเที่ยวที่
ขึ้น – ลง ในฝั่ง จ.ปราจีนบุรีรถติดยาวเหยียด
กว่า – 2กม.พร้อมพากันถ่ายรูปวิถีชีวิตช้างป่า
ในธรรมชาติอย่างมีความสุขรับลมหนาว – 
โอโซนอันดับ 7 ของโลกในระดับอุณหภูมิ
ระหว่าง 24 -25 องศงเซลเซียส 
    นายครรชิต กล่าว่า “ เป็นธรรมชาติของ
ช้างป่าที่จะเดินเป็นวงรอบออกหากินในพ้ืนที่
ป่าบนอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่มรดกโลก 
ในช่วงฤดูฝนจะพากันหากินในป่าเป็นส่วนใหญ่ 
แต่เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว มักพากันมาถึง
บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หรือ ตลอด
แนวถนนสายปราจีนบุรี เขาใหญ่ หรือ 3077 
ต้ังแต่เหนือด่านน้ าตกเหวนรกขึ้นยาวมาตลอด
เส้นทาง เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่เริ่มเข้าสู่ 
ไฮซี่ซั่นการท่องเที่ยวบนอช.เขาใหญ่ 
2. มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร ประทานทุน
พระสังฆราชูปถัมภ์ เนื่องในการบ าเพ็ญกุศล 
ครบ 106 ปี แห่งการประสูติ 

วันนี้ (3 ต.ค.62) ที่อาคาร 100 ปี 
วัดบวรนิเวศวิหาร พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส
วัดพระราม 9กาญจนาภิเษก กรรมการมหา
เถรสมาคม(มส . )  ในฐานะรองประธาน
กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีประทานทุนพระ
สั งฆราชูปถัมภ์  สมเด็ จพระสั งฆราช เจ้ า  
กรมหลวงวชิรญาณสังวร มูลนิธิสมเด็จพระ
ญาณสั งวร สมเด็จพระสั งฆราช วัดบวร 
นิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับส านัก

สอช. 
สบก. 
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หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
เรียน ส านักศาสนศึกษา โรงเรี ยน และ
โรงพยาบาล  

นายจรัญ ภักดี ธนากุ ล  ประธาน
กรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี  กองทุนเ พ่ือผู้ ป่วยและ
โรงพยาบาล กองทุนเพ่ือการศึกษามูลนิธิ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
วัดบวรนิ เวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กล่าวว่า เนื่องในการบ าเพ็ญกุศลครบ 106 ปี 
แห่ งการประสูติสมเด็จพระสั งฆราชเจ้ า  
กรมหลวงวชิรญาณสังวร คณะกรรมการฯ 



3.สะเทือนใจ!! แม่ค้าจับนกกระจอกใส่ถุง
เจาะรู รอคนซื้อไปปล่อย ชาวเน็ตถามได้บุญ
หรือบาป 

สมาชิกเฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพ
นกกระจอกที่ถูกจับใส่ไว้ในถุงร้อนส าหรับใส่
อาหาร มัดปากถุงด้วยหนังยางโดยเจาะรูไว้
เพียงเล็กน้อย ให้มีอากาศหายใจ ก่อนน ามา
วางขายอยู่บนแผง เพ่ือรอให้คนซื้อน าไปปล่อย 
เหตุ เกิดที่ ตลาดเช้ าแห่ งหนึ่ ง  ในจั งหวั ด
กาฬสินธุ์ ท าให้ถูกวิจารณ์อย่างหนัก เพราะ
ปกติทั่วไป นกที่ถูกน ามาขายให้คนปล่อย
ท าบุญ มักจะถูกจับใส่กรง ซึ่งคนรักสัตว์หลาย
คน ก็รู้สึกหดหู่แล้ว ยิ่งเห็นภาพนกถูกจับมาใส่
อยู่ในถุงแบบนี้ ยิ่งสร้างความสะเทือนใจเป็น
อย่างมาก 

ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊ก
ผู้    โพสต์ภาพเปิดเผยว่า ขณะมาท าธุระที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตอนเช้าไปเดินที่ตลาดสด ก็
เ จอคุณยายนั่ ง ขายนกกระจอกที่ จั บ ใส่
ถุงพลาสติก ถุงละ1 ตัว แล้วมัดเป็นพวง รวม 
4 ถุง ขายพวงละ 100 บาท ตอนแรกคิดว่าให้
คนซื้อเพ่ือน าไปท าเป็นอาหาร แต่พอสอบถาม 
คุณยายก็บอกว่ารอคนมาซื้อไปปล่อย และ
บอกว่ ามี คนจับมา ให้ คุณยายน ามาขาย  
ซึ่งผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ตลาดดังกล่าว ก็ไม่
พบคุณยายที่ขายนกแล้ว จากการสอบถาม
พ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่า ทุกเช้าคุณยายจะมาขาย
นกกระจอกเป็นประจ า แต่หลังจากที่เป็นข่าว 
ก็ไม่ทราบว่าคุณยายจะกลับมาขายนกอีก
หรือไม ่

จากการสอบถาม เจ้าหน้าที่ กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระบุว่า 
ต้องตรวจสอบว่า นกที่น ามาขายนั้นเป็น

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 

 สอป. 
กคส. 
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หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
นกกระจอกชนิดใด หากเป็น นกกระจอกตาล 
นกกระจอกป่าท้องเหลือง หรือ นกกระจอก
ใหญ่ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองก็จะมีความผิด
ตามกฎหมาย แต่เบื้องต้นจากการพิจารณา
ภาพนกดังกล่าว คาดว่าเป็นนกกระจอกบ้าน 
ซึ่งไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง แต่อาจจะเข้าข่าย
กระท าผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยในวันนี้ 4 ต.ค. 
เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์
สัตว์ป่าล าปาว พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จะลงพ้ืนที่ตรวจสอบเพ่ือพูดคุยและให้ความรู้
กับพ่อค้า แม่ค้า ที่จับนกมาขาย 

 

 


