




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที ่22 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. อุตุเตือน 40 จังหวัด 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้า ว่าที่ร้อยตรี 
สมชาติ ศิริชูทรัพย์ นายอ าเภอเมืองปาน จ.ล าปาง 
และนายประเสริฐ ต่อเขต หน.ส านักงานป้องกัน
แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย จั ง ห วั ด ล า ป า ง  
สาขาวังเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่ เทศบาลต าบล
เมืองปาน ลงพื้นที่ติดตาม ผลกระทบจากฝนตก
หนักตลอดคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้น้ าป่าจากเขต 
อช.แจ้ซ้อน ทะลักลงสู่ล าน้ าแม่ปานจนล้นตลิ่ง
ท่วมชุมชนริมฝั่ง 4 หมู่บ้าน กว่า 100 หลังคา
เรือน โดยระดับน้ าบางจุดสูงกว่า 1 เมตร และ
ไหลเชี่ยว ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทันตั้งตัวและขน
ย้ายสิ่งของไม่ทัน ช่วงเช้า ระดับน้ ายังไม่คลี่คลาย
และยังต้องเฝ้าระวังไว้ก่อน หากคืนนี้มีฝนตกซ้ า 

สอช. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 

แนวหน้า หน้า 1,11 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  

หน้า 15 
มติชน (กรอบบ่าย)  

หน้า 5 

- 

2. ครม.สัญจรตราดทวง สะพานข้ามเกาะช้าง 
ปลดล็อกปัญหารถติด 

ตราดชงสะพาน-ถนนเกาะช้าง 
ที่ จ.ตราด นายเสรี ภูติภัตร เลขาธิการ

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตราด เปิดเผยว่า น่าจะ
เป็นโอกาสที่ดีที่คณะรัฐมนตรีจะประชุมสัญจรที่ 
จ.ระยอง ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาทาง
คณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
น า คณะมา รั บฟั ง คว ามคิ ด เ ห็นของพี่ น้ อ ง
ประชาชนชาวอ าเภอเกาะช้าง และได้เสนอ
โครงการไปให้คณะรัฐมนตรี  3 -4 โครงการ  
ซึ่ ง โครงการสร้างสะพานข้ามเกาะช้างเป็น
โ คร งกา รหนึ่ ง ที่ ช า วอ า เภอ เกา ะช้ า งแล ะ
ผู้ประกอบการต้องการให้ด าเนินการเพื่อแก้ไข
ปัญหา เรื่องการจราจรติดขัดระหว่างการเดินทาง
มาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวช่วงขึ้นเรือเฟอร์รี่ทั้ง
ขาไปและขากลับ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
นอกจากนี้ เรื่องถนนรอบเกาะช้างที่ปัจจุบัน

แม้จะมีหน่วยงานของทางรัฐบาลมาติดตามการ
ด าเนินการ แต่ เป็นไปโดยล่าช้า เพราะยังไม่
สามารถหาข้อสรุปได้ ซึ่งถนนรอบเกาะช้างจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาการเดินทางบน
เกาะช้างได้  ซึ่ งระยะทางเหลือเพียงอีกไม่กี่
กิโลเมตรเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีเส้นทางบางส่วน
ต้องผ่านพื้นที่ อช.หมู่เกาะช้าง นายเสรี กล่าว 

สร้างอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว 
น า ย ธี ร ะ ศั ก ดิ์  ส ร ว ม ชี พ ม า เ สื อ 

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและรองนายก ทต.เกาะ
ช้าง เปิดเผยว่า สิ่งที่ทางเทศบาลเกาะช้างและ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะช้างเสนอไปก็คือ 
การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว ซึ่งที่ผ่านมามี
ความคืบหน้าไปมากพอสมควร โดยเฉพาะทาง
กรมชลประทานได้ออกแบบและส ารวจมาแล้ว 
แต่ยังติดขัดในเรื่องพื้นที่รับน้ าที่บางส่วนต้องอยู่
ในพื้นที่ป่า อช.หมู่เกาะช้าง โดยหารือระหว่าง
หน่วยงานในพื้นที่แล้ว และในระดับกรมได้พูดคุย
จนได้ข้อยุติระดับหนึ่ง แต่การด าเนินการจะต้อง
ใ ห้ทางคณะรัฐมนตรี ยกเลิกพื้นที่ป่ า ในเขต 
อุทยานฯ เพื่อไม่เกิดปัญหาซึ่งหากมีอ่างเก็บน้ า
คลองพร้าวขึ้นจะท าให้ผู้ประกอบการโรงแรมและ
สถานประกอบการอ่ืนๆ ได้ประโยชน์จากอ่างเก็บ
น้ าแห่งนี้ด้วย 
3. คอลัมน์ CSR พาสุขใจ : รวมใจชัยภูมิ ฟื้น
ธนาคารน้ าแห่งอีสาน 

หน้าแล้งน้ าขัดสน แต่หน้าฝนน้ านอง เป็น
ปัญหาที่อยู่เคียงคู่เกษตรกรมาอย่างยาวนาน แต่
เมืองไทยจะไม่ขาดน้ า หากรู้จักบริหารจัดการ
อย่างเข้าใจ 

ในโอกาสการก้าวสู่ปีที่  8 ของโครงการ 
"พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของ
แผ่นดิน" ปีที่ 8 ได้จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี 
ระดมอาสาสมัครกว่ า  200 คน สร้ า งโคก 

สอป. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

สยามธุรกิจ หน้า 17 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
หนองนาชัย ภูมิ โม เดล พื้ นที่ เ รี ยนรู้ ศาสตร์
พระราชาเพื่อการฟื้นฟูลุ่มน้ าป่าสักและลุ่มน้ าชี  
ณ ศูนย์ปราชญ์ศาสตร์พอเพียง บอกเล่าก้าวตาม 
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ของ นายณรงค์  
วุ่นซิ้ว อดีตผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ (ปัจจุบันเป็น
ผู้ว่าราชการ จ.ภูเก็ต) 

ดร.วิวัฒน์ ศัลยก าธร นายกสมาคมดินโลก 
และที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ อธิบายว่า 
จ.ชัยภูมิ เป็นธนาคารน้ าของภาคอีสาน เนื่องจาก
เป็นแหล่งต้นน้ าชี แม่น้ าที่ยาวที่สุดในประเทศไทย 
จาก ขสป.ภูเขียว อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ   
น้ าฝนจะไหลลงแม่น้ าป่าสัก แม่น้ าชี แล้วไหลผ่าน
จังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน ได้แก่ นครราชสีมา 
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร 
ศรีสะเกษ แล้วไหลลงแม่น้ าโขงที่อุบลราชธานี 
ด้วยเหตุนี้การสร้างแหล่งกักเก็บน้ าและการรักษา
พื้นที่ป่าต้นน้ าจึงนับเป็นเรื่องท่ีส าคัญ 
4. 'แสนสิริ' เปิดแบรนด์โรงแรมใหม่ The Peri 
Hotel หัวหิน-เขาใหญ่ 

ยิ่งเศรษฐกิจเหนื่อยหนัก "แสนสิริ" ยิ่งไม่อยู่
เฉย ล่าสุดได้เปิดแบรนด์โรงแรมใหม่ The Peri 
Hotel ซึ่งพัฒนาและด าเนินงานโดยบริษัท แสน
สิริ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะหุ้นส่วนรายใหญ่ของ
เครือ Standard International ผู้น าด้านไลฟ์
สไตล์และแบรนด์โรงแรมที่มุ่งขยายตลาดสู่ทวีป
เอเชีย พร้อมประกาศความคืบหน้าโปรเจ็กต์
แฟลกชิป 2 แห่งแรกในเอเชีย พร้อมเปิดตัวแบ
รนด์โรงแรมใหม่ "เดอะ เภรี โฮเต็ล" ที่หัวหินและ
เขาใหญ่ The Peri Hotel เข้าร่วมไลน์อัพโรงแรม
ใ น เ ค รื อ  The Standard แ ล ะ  Bunkhouse 
นับเป็นแบรนด์แรกของอุตสาหกรรมโรงแรมและ
บริการที่ประกาศเปิดตัวในช่วงวิกฤตโควิด-19 
ด้วยแนวคิดที่สะท้อนวิถีชีวิตเรียบง่ายและพอดี 
เน้นความรู้สึกเสมือนเป็นบ้านอีกหลังที่เปิดรับให้
นักเดินทางและผู้คนท้องถิ่นแวะเวียน มาสัมผัส

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ประชาชาติธุรกิจ  
หน้า 22 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ความสุขรอบตัว ที่แสนสิริก าลังแปลงโฉมโรงแรม
ครั้งใหญ่ของเครือ ได้แก่ Escape Hotel หัวหิน-
เขาใหญ่  โดย The Peri Hotel ทั้ ง  2 แห่งนี้  
พร้อมจะเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2563 

ประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทาง
อันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ผนวกกับกล
ยุ ท ธ์ ใ น ก า ร  ป ลุ ก ก ร ะ แ ส ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ภายในประเทศจากภาครัฐ ด้วยปัจจัยเชิงบวก 
The Peri Hotel จึงตัดสินใจเปิดให้บริการที่หัว
หิน เมืองตากอากาศริมทะเล และ เขาใหญ่ 
อุทยานแห่งชาติสุดร่มรื่นของเมืองไทย 
5. ปรับปรุงตลาดนัดเด็กดอย เปิดรับท่องเที่ยว
ที่พิษณุโลก 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านใหม่ร่องกล้า  
หมู่  10 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  
ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่อยู่ใจกลาง
อช.ภูหินร่องกล้า กลุ่มจิตอาสา ประกอบด้วย 
เ จ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ พั ฒน า ร า ษ ฎรบ นพื้ น ที่ สู ง  
จ.พิษณุโลก กลุ่มท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านร่อง
กล้า วิทยาลัยการอาชีพนครไทย คณะครู เด็ก
นักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจากโรงเรียนบ้านห้วย
น้ า ไ ซ  ( ส า ข า บ้ า น ใ ห ม่  ร่ อ ง ก ล้ า วิ ท ย า )  
และชาวบ้านจิตอาสาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้
ร่วมกันเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลาดนัดเด็กดอย 
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ าไซ สาขาบ้าน
ใหม่ร่องกล้า เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวได้มา
สัมผัสอากาศหนาวเย็น และเลือกซื้อสินค้าของ
เด็กนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ของชาวบ้าน
ในพื้นที่ ของที่ระลึก และของฝาก ที่จะน ามา
จ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
กับความเป็นธรรมชาติของชนเผ่าชาวม้ง เป็นจุด
นัดพบของชาวบ้าน และเพื่อเป็นการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว โดยทางคณะครูได้เริ่มจากเด็ก
นักเรียน ในโรงเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา

สอช. 
สบอ.11 

(พษิณุโลก) 

แนวหน้า หน้า 8 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
เผ่าม้ง ได้ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ 
และวันหยุดต่างๆ ให้นักเรียนทั้งชายหญิงแต่งชุด
ชนเผ่าม้งมาอยู่ที่ตลาดนัดเด็กดอยบ้านใหม่ร่อง
กล้า โดยจะน าของที่ระลึกและพืชผักในท้องถิ่นมา
วางขาย และยังมีเวทีเต้นร า ให้กับแก๊งนางฟ้าธิดา
ดอย ได้มาแสดงโชว์ท่า เต้นประจ า เผ่ า  ใ ห้
นักท่องเที่ยวได้ชมในบทเพลงสาวน้อยร่องกล้า 
โดยจัดแสดงเป็นรอบๆ 
6. ภาพข่าว : ฝึกอบรม 

นา ย วิ ทู ร  เ ด ชป ระม วล พล  หน . อช . 
ทุ่งแสลงหลวง เป็นประธานพิธี เปิดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือ พิทักษ์ป่า (Scout 
Ranger) รุ่นที่ 3 โดยมี นายสมพงษ์ ติ๊บปาละ  
ผช.หน.อช.ทุ่งแสลงหลวง ที่ท าการ อช.ทุ่งแสลง
หลวง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

สอช. 
สบอ.11 

(พษิณุโลก) 

แนวหน้า หน้า 8 + 

7. ปธ. 'บลูเวฟชลบุรี' มีชื่อเข้าชิงรางวัลผู้ปิด
ทองหลังพระ 

นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าว
อา ชญา กร รมแ ห่ งป ร ะ เทศ ไทย  กล่ า ว ว่ า  
ทางสมาคมนักข่าวฯ ภูมิใจและดีใจมากที่จัดพิธี
มอบรางวัลผู้ปิดทองหลังพระมาแล้ว 11 ปี   
ปีนี้ เป็นปีที่ 12 ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯได้
คัดเลือกบุคคลที่เสียสละจริงๆ ซื่อสัตย์ สุจริต  
ท า คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ สั ง ค ม ส่ ว น ร ว ม แ ล ะ
ประ เทศชาติมาอย่ า งยาวนานและไม่หวั ง
ผลประโยชน์ใดๆ 

ด้านนายสุทิน บัวตูม ในฐานะประธานจัด
งานพิธีมอบรางวัลผู้ปิดทองหลังพระ กล่าวว่า
วัตถุประสงค์ของรางวัล "ผู้ปิดทองหลังพระ"  
คือจะยกย่องส่งเสริมคนดี เสียสละเพื่อสังคมอย่าง
แท้จริ งรวมทั้งการออกมาปกป้องการทุจริต
โครงการของรัฐ รวมทั้งการเสียสละช่วยเหลือผู้
ยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นบุคคลที่
ซื่อสัตย์สุจริต ให้มีก าลังใจท าความดีต่อไป 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 17 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับรางวัลผู้ปิด

ทองหลังพระ อาทิ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้อุทิศตน
เพื่อคนยากไร้มาอย่างยาวนาน นายวิ เชียร  
ชิณวงศ์ หน.ขสป.ทุ่งใหญ่นเรศวร กรณีจับนายทุน
ใหญ่ล่าเสือด า "น้องแบม" น.ส.ปณิตา ยศปัญญา 
นั ก ศึ กษ าฝึ ก ง า นศู น ย์ คุ้ ม ค ร องคน ไ ร้ ที่ พึ่ ง  
จ.ขอนแก่น เป็นผู้ออกมาเปิดโปงขบวนการทุจริต
เงินช่วยเหลือคนพิการ คนยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง  
จนมีการสอบสวนขยายผลการทุจริตไปทั่ ว
ประเทศ นายชีวภาพ ชีวธรรม หัวหน้าชุดพยัคฆ์
ไพรกรมป่าไม้ผู้ทวงคืนผืนป่าจากนายทุนผู้บุกรุก
ป่าสงวนนับล้านไร่ "บิ๊กป๋อม" นายอดิศักดิ์ เบญจศิ
รวิรรณ ผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จวงการกีฬาไทย
สร้างชื่อเสียงไประดับนานาชาติจนทั่วโลกยอมรับ 
น า ย ส ม ศั ก ดิ์  ก า ญ จ น ะ ค ช  
อดีต ผช.หน.อช.ทับลาน (คลองน้ ามัน) อ.ครบุรี  
มือปราบไม้พะยูง ผู้ปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้
พะยูงได้จ านวนมากเป็นประวัติการณ์ และนาย
ไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ปธ.สภาเอสเอ็มอีไทย  
ผู้ทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือผู้ประกอบการเอส
เอ็มอีไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็น
ผู้เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. รองนายกฯ สั่งการ ผู้ว่าฯทุกจังหวัด เร่งปลูก
ป่ า  ป้ อ งกั น ไฟป่ า  แก้ ปัญหาหมอกค วัน 
ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563  ณ อาคารคอน
เวนชั่ น เซน เตอร์  โ ร งแรมรามาการ์ เ ด้ นส์  
กรุงเทพมหานคร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรั ฐมนตรี  เป็ นประธาน เปิ ดการ
ประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการขับเคลื่อน
น โ ย บ า ย ส า คั ญ เ ร่ ง ด่ ว น ข อ ง รั ฐ บ า ล ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมด้วยพล
เรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อ านวยการใหญ่ศูนย์
อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน นายวราวุธ 
ศิ ล ป อ า ช า  รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร 
บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายพรพจน์ เพ็ญ
พาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารทส. 
และ นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. นายจงคล้าย 
วรพงศธร นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รอง ออส. 
นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์  ผอ.ส านักป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมงานด้วย 

การประชุมครั้งนี้ เป็นการเน้นย้ าให้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นกลไกหลัก ในการบูรณาการ
ความร่วมมือด้ านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้  

1. โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่ 
โดยปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ร่วมกับ 
ศอญ. ทส. และจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้ง 
สร้างกลไกการรับรู้  โดยใช้เครือข่ายจิตอาสา

สปฟ. 
สฟอ. 

 

http://www.fm91bkk.co
m/%E0%B8%A3%E0%
B8%AD%E0%B8%87%
E0%B8%99%E0%B8%
B2%E0%B8%A2%E0%
B8%81%E0%B8%AF-
%E0%B8%AA%E0%B8
%B1%E0%B9%88%E0
%B8%87%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B8
%A3-
%E0%B8%9C%E0%B8
%B9%E0%B9%89%E0
%B8%A7%E0%B9%88
%E0%B8%B2%E0%B8
%AF%E0%B8%97%E0
%B8%B8%E0%B8%81
%E0%B8%88%E0%B8
%B1%E0%B8%87 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พระราชทาน เป็นช่องทางสื่อสารและสร้างความ
ร่วมมือกับประชาชน  

2. ป่าชุมชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ใน
ฐานะคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็น
กลไกหลักในการบริหารจัดการและก ากับการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการป่าชุมชนในแต่ละ
พื้นที่  

3. โครงการ คทช. ให้เร่งรัดการส ารวจการ
ถือครองและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่า โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ าหรือพื้นที่ชั้นคุณภาพน้ า 
1 และ 2 เพื่อจัดสรรที่ดินอยู่อาศัยและท ากินให้
ราษฎร ตามกลไก คทช. รวมทั้งเร่งรัดฟื้นฟูสภาพ
ป่าในพื้นที่ดังกล่าว  

4. การแก้ปัญหาหมอกควัน และ PM 2.5 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และทส. ร่วมกับเครือข่าย
จิตอาสา แก้ไขปัญหาไฟป่าโดยกลไกภายใต้
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยจัดตั้ง 
War Room ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับท้องถิ่น ในพื้นที่เสี่ยงไฟ
ป่า  

5. การบริหารจัดการน้ าและการเติมน้ าลง
ดิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะท างาน
ก าหนดและกลั่นกรอง แผนงานโครงการบริหาร
จัดการน้ า รวมทั้งเก็บกักน้ าบนดินและใต้ดิน เพื่อ
ส่ งข้อมูลให้  สทนช. ประสานกับหน่วยงาน
รับผิดชอบโครงการ เสนอจัดตั้งงบประมาณ   

นอกจากนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเรือเอก ปวิตร 
รุจิเทศ ผู้อ านวยการใหญ่ศูนย์อ านวยการใหญ่จิต
อาสาพระราชทาน และนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ นแ ห่งชาติ คู่ มื อ
ป ฏิบั ติ ก า ร ต ามพระ รา ชบัญญั ติ ป่ า ชุ ม ชน  



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด คู่มือปฏิบัติการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 
ระดับจังหวัด คู่มือเติมน้ าใต้ดิน ระดับตื้น คู่มือ
เกณฑ์ก าหนดส าหรับการออกแบบ การก่อสร้าง 
และการบ ารุงรักษาอาคารประกอบ ในโครงการ
สร้างพื้นฐาน และคู่มือปฏิบัติงานโครงการปลูกป่า 
และป้องกันไฟป่า ระดับจังหวัด ระหว่าง นายจุต
พร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และนายพรพจน์ เพ็ญพาส รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2. อุทยานแห่งชาติรามค าแหง พบลูกเลียงผา
สัตว์สงวน พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์หลังปิด
ให้บริการช่วงโควิด-19 

อช.รามค าแหง พบลูกเลียงผาสัตว์สงวน 
พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์หลังปิดให้บริการช่วงโค
วิด-19 

อช.รามค าแหง ได้ปิดใ ห้บริการแหล่ ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานเป็นการชั่วคราวเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19  
โดยตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาได้มีการพัฒนา
สถานที่และฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า พร้อมจัดชุด
ล า ด ต ร ะ เ ว น เ จ้ า ห น้ า ที่ พิ ทั ก ษ์ ป่ า  ท า ใ ห้
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น และ
เมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่ได้พบลูกเลี้ยงผาซึ่งเป็นสัตว์
ป่าสงวน 1 ในจ านวน 19 ชนิดของประเทศไทย 
ลงจากเขามาเดินอยู่ใกล้ที่ท าการอุทยานแห่งชาติ
รามค าแหง (เขาหลวง) อ.คีรีมาศ จ.สุ โขทัย  
สร้างความดีใจให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอย่างมาก 
แสดงว่าผืนป่าเขาหลวงยังมีความอุดมสมบูรณ์  

ส าหรับการกลับมาเปิดให้ประชาชน เข้าไป
เที่ยวในอุทยานแห่งชาติรามค าแหง ตั้งแต่วันที่  
1 กรกฎาคม  2563 เป็นต้นมาในรูปแบบ New 
Normal เพื่อช่วยลดความแออัดของนักท่องเที่ยว 
และสะดวกต่อการบริหารจัดการภายในอุทยาน
แห่งชาติ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมร่างกาย

สอป. 
สอช. 

สบอ.14 
(ตาก) 

https://thainews.prd.go.t
h/th/news/detail/TCATG
200821155913194 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ให้พร้อม ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเที่ยวอุทยาน
ฯ แบบ New Normal อย่ า ง เคร่ งครั ด  สวม
หน้ากากอนามัยระหว่างท่องเที่ยว ต้องเว้น
ร ะ ย ะ ห่ า ง ท า ง สั ง ค ม  ( Social distancing) 
รับประทานอาหารในจุดที่ก าหนดไว้ รวมถึงการ 
Check in ผ่านระบบ “ไทยชนะ” ทั้งก่อนเข้าและ
ออกจากแหล่งท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติ
ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตยท์ี ่23 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร : ยังไม่เปิดอ่าว
ขยะปริศนาลอยเกลื่อน 

วันที่ 22 ส.ค. มีการเผยแพร่คลิปเศษขยะ
จ า น ว นมา ก ลอย เ กลื่ อ นช า ย หา ดบ ริ เ ว ณ 
อ่าวมาหยา เกาะพีพี ส่วนใหญ่เป็นแก้วน้ าดื่ม
พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ถูกคลื่นซัดมากองอยู่
บนชายหาดตลอดแนวระยะทางยาวกว่า 300 
เมตร เจ้าหน้าที่จัดเก็บออกไป ได้น้ าหนักเกือบ 
100 ก ก .  น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ก ล่ อ ง น ม แ ล ะ
ถุงพลาสติกลอยมาด้วย นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม  
หน.อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เปิดเผยว่า 
ขยะดังกล่าวคาดว่าถูกพัดมาจากต่างประเทศ  
แต่ที่น่ าแปลกใจขยะเกือบทั้ งหมดเป็นขยะ
ลักษณะเดียวกัน เหมือนกับมีการคัดแยกไว้   
หรืออาจจะตกหล่นลงทะเลระหว่างการขนย้าย 
แล้วถูกคลื่นซัดเข้ามาในอ่าวมาหยา 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

- 

2. ช้างป่าเขาใหญ่บุกกินพืชไร่วังน้ าเขียว 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "กระทิงหนึ่ง สันก าแพง" โพสต์ภาพ
ของต้นอ้อย ต้นหมาก ต้นมะพร้าวของชาวบ้าน 
ถูกช้างป่าในเขต อช.เขาใหญ่ บุกเข้ามากินและ
หักท าลายเป็นบริเวณกว้าง โดยระบุข้อความว่า 
"ลุยเข้าหมู่บ้าน นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ไม่อยากจะ
ผลักดัน ยิ่งจะท าให้มันเข้าในหมู่บ้านบ่อยขึ้น 
เพราะในหมู่บ้านมีมะพร้าว หมาก ก็จะเข้า
หมู่บ้านหากินติดบ้าน" 

ตรวจสอบพบว่า จุดเกิดเหตุคือคุ้มโคก
สะอาด บ้านสันก าแพง หมู่ 12 ต.วังหมี อ.วังน้ า
เขียว จ.นครราชสีมา อยู่ติดกับเขต อช.เขาใหญ่ 
เชื่อมต่อกับ อช.ทับลาน มักจะประสบปัญหาฝูง
ช้างป่าออกจากเขตอุทยานฯ ไปกินพืชไร่ของ
ชาวบ้านบ่อยครั้ง คาดว่าครั้งนี้น่าจะมากันเป็นฝูง 

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

มติชน (กรอบบ่าย) หน้า 5 - 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
โดยพื้นที่แนวชายป่าแถบนี้ ชาวบ้านมักท าไร่ท า
สวนกลายเป็นแหล่งอาหารอย่างดีของช้างป่าท า
ให้ช้างป่ายังคงวนเวียนบุกกินพืชไร่บ่อยครั้ ง 
กลายเป็นปัญหาซ้ าซาก 

นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.วังน้ าเขียว กล่าวว่า  
เรื่องนี้ส่อแววที่จะขยายวงกว้างมากขึ้น เพราะ
ชุมชนเริ่มขยายตัวรายรอบแนวผืนป่า เจ้าหน้าที่
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 4 จึงเร่งท า
ความเข้าใจกับชาวบ้าน และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันช้างป่าให้กลับเข้าสู่
ป่าอุทยานฯ และลดการเผชิญหน้าระหว่างช้างป่า
กับชาวบ้านให้ได้มากท่ีสุด 
3. ฝนถล่ม 'อินทนนท์' มวลน้ าทะลัก 

ด้าน นายกริชสยาม คงสตรี  หน .อช . 
ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า 
จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ท าให้เกิดน้ า
เอ่อล้นเข้าท่วมถนนบริเวณสามแยกทางขึ้นดอย
อินทนนท์ ทั้งยังท าให้น้ าตกแม่ยะมีปริมาณน้ า
สะสมสูงจนเกิดปรากฏการณ์ไหลอย่างรุนแรงมาก
จนเจ้าหน้าที่ต้องระงับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้สั่งให้
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบผลกระทบและความ
เสียหายในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้
พร้อมอพยพหากระดับน้ าเอ่อล้น เพื่อป้องกัน
ความสูญเสีย เบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงาน  

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ หน้า 1 
กรุงเทพธุรกิจ หน้า 4 
ไทยรัฐ หน้า 1,14 

- 

4. สอท.เสนอศบศ.ยืดหนี้ ถึงสิ้นปีช่วยเอสเอ็มอี 
สุราษฎร์-พังงาจัดโปร ชวนคนเที่ยวท้องถิ่น 
'คค.'เปิดบิ๊กโปรเจ็กต์ 

สุราษฎร์-พังงาลุยฟ้ืนท่องเที่ยว 
น.ส.นันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผอ.การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานสุราษฎร์ธานี 
เปิดเผยว่า ททท.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับพันธมิตร
ทางการท่องเที่ยว ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวเขาสกและสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ
จังหวัด สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธาน)ี 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 1,7 

มติชน หน้า 1,7 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลสาบเชี่ยวหลาน 
และสถานประกอบการที่พักในอ าเภอพนมจัด
โครงการ "สักครั้งในชีวิต@สุราษฎร์ธานี ที่เขาสก" 
มีโปรโมชั่นต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวและพักใน อ.พนม รับส่วนลดค่าที่พัก 
600 บาทต่อห้อง ส าหรับ 300 ห้องแรก  
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2563 โดยให้
นักท่องเที่ยวแจ้งล่วงหน้ากับโรงแรมที่ประสงค์จะ
เข้าพักอย่างน้อย 3 วัน 

น.ส.นันทวัน กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นการ 
เดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่
อช.เขาสก อ.พนม ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยว เนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์แพร่
ระบาดโควิด-19 ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย  
จึงจัดกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เริ่มออก
เดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง สอบถามรายละเอียดได้
ที่  ส านักงาน ททท. ส านักงานสุราษฎร์ธานี   
โทร 0-7728-8817-8 หรือเฟซบุ๊ก ททท.
ส านักงานสุราษฎร์ธานี 
5. ทะลักท่วมหลาย จว. เหนือยับสั่งรับมือน้ า
ยมล้น 

ด้ านนายประจักร  กุลจั กร  รองนายก  
อบต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ เปิดเผยว่า ฝนตกหนักใน
พื้นที่ท าให้น้ าจากเขต อช.เวียงโกศัย ไหลหลากลง
มายังล าน้ าห้วยแม่วะล้นตลิ่งไหลหลากท่วม
บ้านเรือนชาวบ้าน บ้านกิ่วหลวง หมู่ 1 บ้านกิ่ว
ฮ่อง หมู่ 5 บ้านทุ่ง หมู่ 6 บ้านท่ากลาง-ใต้ หมู่ 7 
บ้านท่าเหนือ หมู่ 8 และบ้านกิ่วพัฒนา หมู่ 10 
น้ าจากล าน้ าห้วยแม่เอิบ บ้านทุ่ง หมู่ 6 ต.บ้านกิ่ว 
และ บ้านกิ่ว หมู่ 4 น้ าทะลักท่วมพื้นที่นา บริเวณ
ปากทางเข้าสุสานหมู่บ้าน และที่บ้านทุ่ง หมู่ 6 
ฝายเก็บกักน้ าเสียหาย พื้นที่บ้านนาต๋ม หมู่ 2 
บ้านทุ่ง หมู่ 6 และบ้านเหล่า หมู่ 9 น้ าจากล า

สอช. 
สบอ.13 
(แพร)่ 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ห้วยแม่เอิบ ท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคา 
ความเสียหายอยู่ในระหว่างการส ารวจ 
6. กรมอุทยานฯ MOU กรมราชทัณฑ์ ฝึกอาชีพ
ดูแลสัตว์ให้ผู้ก้าวพลาดคืนคนดีสู่สังคม 

อส. ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วย "ความร่วมมือทางวิชาการ
และส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า
เพื่ อพัฒนาผู้ ก้ า วพลาด"  โดยมีนายธัญญา  
เนติธรรมกุล ออส. และพันต ารวจเอก ณรัชต์ 
เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมลงนามใน
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

ส าหรับความเป็นมาของบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว เกิดจาก จนท.อส. และกรมราชทัณฑ์  
ได้ก าหนดให้มีการศึกษาดูงานร่วมกัน ณ ทัณฑ
สถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง เรือนจ าชั่วคราวเขา
ระก า สังกัดเรือนจ าจังหวัดตราด และทัณฑสถาน
เปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะสวน
สัตว์เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงได้
เห็นพ้องร่วมกันในการจัดท าบันทึกข้อตกลงว่า
ด้วยความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมความรู้
ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อพัฒนาผู้ก้าวพลาด ใน
ครั้งนี้ 

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. กล่าวว่า
วัตถุประสงค์ของการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1) ร่วมกันด าเนินการพัฒนาพื้นที่ในความ
ดูแลของกรมราชทัณฑ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์สัตว์ป่า  

2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช สนับสนุนความรู้ทางวิชาการและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่เจ้าหน้าที่
และผู้ก้าวพลาดของกรมราชทัณฑ์  

3) ร่วมกันแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน ฟื้นฟู และพัฒนา

สอป. 
 

ไทยโพสต์ หน้า 7 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
จิตส านึกผู้ก้าวพลาด ให้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของทรัพยากรสัตว์ป่า อันเป็นการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ซึ่ง
จะเป็นการสร้างจิตส านึกให้กับผู้ก้าวพลาด และ
สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าบริเวณ
ทัณฑสถาน รวมถึงความร่วมมือในการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์ป่าอย่างยั่งยืน 

อส. และกรมราชทัณฑ์  จึ ง เล็ ง เ ห็นถึ ง
ความส าคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ที่ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นก าเนิด
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เรือนจ าและทัณฑสถาน ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถ่ินก าเนิด และ
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข ฟื้นฟู แลพัฒนาพฤติ
นิสัยของผู้ต้องขัง รวมถึงเป็นสถานที่ให้บริการ
ความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่ประชาชนและ
บุคคลทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมพื้นที่ อันเป็นการ
สร้างโอกาสและการยอมรับให้แก่ผู้ต้องขังและผู้
พน้โทษในการคืนคนดีสู่สังคม 

ส าหรับชนิดของสัตว์ป่าที่สามารถให้การ
สนับสนุนในเบื้องต้น เป็นสัตว์ป่าซึ่งอยู่นอกบัญชี
สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เช่น อีเห็น
ธรรมดา กวางรูซ่า วัวแดงสายพันธุ์อินโดฯ ไก่ฟ้าสี
ทอง และไก่ฟ้าสายพันธุ์ต่างประเทศอ่ืนๆ เป็นต้น 
7. ท่องเที่ยว 'วิถีใหม่' อย่างรับผิดชอบ 

"การแพร่ระบาดของโควิด-19 อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของไทยก็ได้รับผลกระทบแบบที่
เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ บางคนมองว่าเป็น
วิกฤติ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสด้วย เพราะสิ่ง
ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือการปรับตัว ปัญหาต่าง ๆ 
ที่เคยมีมาในอดีตทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและความไม่
ปลอดภัยต่าง ๆ น่าจะถือโอกาสนี้เปลี่ยนไปสู่
คว ามยั่ ง ยืน  ใช้ วิ กฤติ ใ ห้ เป็ น โอกาส สร้ า ง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปสู่ความยั่งยืน นั่นก็

สอช. 
 

เดลินิวส์ หน้า 15  



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
คือ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ซึ่งเป็นแนวทาง
ที่ ททท.ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง" นายยุทธ
ศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) กล่าว 

ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง รั บ ผิ ด ช อ บ 
(Responsible Tourism) ไม่ใช่เพียงแค่การใส่ใจ
ในสิ่งแวดล้อม แต่ยังต้องให้ความส าคัญกับมิติใน
ด้านสังคม และเศรษฐกิจด้วย การท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบจะเน้นไปที่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวคงจะ
ไม่เพียงพอ ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานทาง
สังคมไว้ด้วย รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจะรวมเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการท่องเที่ยวอย่าง
รับผิดชอบ และจะเป็นแนวทางส าคัญในการ
ส่ ง เสริมการท่องเที่ ยวหลั งวิ กฤติ โควิด -19  
ที่พยายามให้เกิดความสมดุลระหว่างสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมี BEST เป็นอีก
แนวคิดของการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal 
ซึ่งเกิดขึ้นหลังโควิด-19 และเป็นส่วนหนึ่งของ
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วย 

BEST ประกอบด้วย Booking in advance 
ก า ร จ อ ง เ พื่ อ ใ ช้ บ ริ ก า ร ล่ ว ง หน้ า  เ พื่ อ ใ ห้
ผู้ประกอบการจัดสรรบริการให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติด้านสาธารณสุข ทั้งการจ ากัดจ านวนคน 
และการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นโรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว หรืออุทยาน
แห่งชาติ ซึ่งจะสะท้อนถึงขีดความสามารถในการ
รองรับ ถัดมาคือ Environment 

E-Environment เป็นส่วนส าคัญและเป็น
ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วย 
ธรรมชาติของไทยสวยงามเป็นสินค้าทางการ
ท่อง เที่ ยว อันดับหนึ่ ง  ช่ ว งที่ การท่อง เที่ ย ว
หยุดชะงักระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด เป็น
ช่วงที่ธรรมชาติฟื้นตัว อย่างเกาะสมุยช่วงที่ผ่าน
มามีเต่าขึ้นมาวางไข่ถึง 18-19 รัง สัตว์ป่าเองก็
เช่นกัน ท าให้ทุกคนอยากจะอนุรักษ์และเก็บ



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ความสวยงามไว้ ดังนั้นเรามีแนวร่วมแล้ว เราจะ
ไม่กลับไปเป็นอย่างเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นอีก
หนึ่งแนวร่วมในการท่องเที่ยวนับจากนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตย์ท่ี 23 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. “ฝายชะลอน้ า” พลังลูกช้างจิตอาสา “มช.” 
สานต่อแนวพระราชด าริฯ ป่าอยู่รอด สัตว์อยู่ได้ 
ชุมชนเข้มแข็ง 

อช.ดอยสุเทพ - ปุย คือผืนป่าที่ใกล้เมือง
เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากที่สุด  
เป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ าล าธาร ล าห้วย ที่ให้น้ า
หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ตลอดปี แม้ในช่วงที่ผ่าน
มาจะประสบกับภัยธรรมชาติต่างๆ อันส่งผล
กระทบต่อระบบนิ เวศน์  สัตว์ป่าและชุมชน  
แต่ด้ วยแนวคิดการสร้ า ง  “ฝายชะลอน้ า ”  
แบบผสมผ ส า น  ต า มแนวพระ ร า ชด า ริ ฯ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเป็น
เครื่องมือส าคัญท่ีช่วยฟื้นฟูผืนป่าได้อีกครั้ง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยงานพัฒนา
ทักษะชีวิต กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย น านักศึกษาและบุคลากร 
ร่วมท ากิจกรรม “ลูกช้างจิตอาสา ซ่อมแซมฝาย
ผสมผสานตามแนวพระราชด าริฯ ในเขตพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย” เพื่อฟื้นฟูผืนป่า
ในเขตภาคเหนือ สร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่า 
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งช่วยชะลอ และกักเก็บ
น้ าในช่วงที่มีฝนตกลงมา 

การรวมกลุ่มลูกช้างจิตอาสาและบุคลากร
ทั้งหมดกว่า 200 คน แบ่งเป็น 6 รอบ ซึ่งรอบ
แรกได้ซ่อมแซมไปแล้วจ านวน 34 ฝาย จาก 99 
ฝาย ใน 4 ล าห้วย โดยมีแผนด าเนินการซ่อมแซม
ฝายตลอดเดือนสิงหาคม 2563 ช่วงวันหยุด 
เสาร์-อาทิตย์ ต่อเนื่องจนกว่าจะซ่อมแซมครบทุก
ฝาย ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มาจากหลากหลายคณะ 
เช่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์   

สอช. 
สตน. 
สนร. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

https://siamrath.co.th/n
/176708 

+ 

https://siamrath.co.th/n/176708
https://siamrath.co.th/n/176708


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
คณะศึกษาศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายพลังคน
รุ่นใหม่ หัวใจรักสิ่งแวดล้อม ด้วยความเชื่อที่ว่า 
การรักษาและดูแลน้ าเป็นหน้าที่ของคนทุกคนไม่
เฉพาะแค่ชุมชนต้นน้ าเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.เปิดตลาดนัดเด็กดอยบ้านใหม่ร่องกล้า 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อน ที่บ้าน
ใหม่ร่องกล้า หมู่  10 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย  
จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทย ภูเขาเผ่าม้งที่อยู่
ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า กลุ่มจิต
อาสา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาราษฎร
บนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านร่องกล้า วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 
คณะครู เด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งจาก
โรงเรียนบ้านห้วยน้ าไซ (สาขาบ้านใหม่ร่องกล้า
วิทยา) และชาวบ้านจิตอาสาที่อยู่ ในบริ เวณ
ใกล้เคียง ได้ร่วมกันเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลาดนัด
เด็กดอย ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ าไซ 
สาขาบ้ านใหม่ร่ องกล้ า  เพื่ อ เตรี ยมเปิดรับ
นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสอากาศหนาวเย็น และ
เลือกซื้อสินค้าของเด็กนักเรียน  

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

เดลินิวส ์หน้า 10 + 

2. ภาพข่าว: รักสุขภาพ 
นาย เอกรั ฐ  หลี เ ส็น  ผวจ .นราธิ ว าส  

เป็ นประธ าน เปิ ด โ คร งกา ร  "ปั่ น จั ก รย าน  
รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยมีนาวาตรีหญิง
โนสมาหลีเส็น ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดนราธิวาสพาตีเมาะสะดียามู รอง ผวจ.
นราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอ าเภอเมือง
นราธิ ว าส หัวหน้ าส่ วนราชการ  เจ้ าหน้ าที่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยตลอดจน
สมาชิกครอบครัวมหาดไทย และประชาชนใน
พื้นที่เข้าร่วมโครงการจ านวนมาก ณ อช.อ่าวมะนาว-
เขาตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส 

สอช. 
สบอ.6 

สาขาปัตตาน ี

สยามรัฐ หน้า 12 + 

3.ภาพข่าว: ว่ิงเทรล 
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อ านวยการฝ่าย

กีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทย 
(กกท.) ร่วมกับ นายกริชสยาม คงสตรี หัวหน้า

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

ไทยรัฐ หน้า 19 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่  
ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ
รายการระดับโลก อัลตรา เทรล ไทยแลนด์ 
2020 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย. 
นี้ ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่. 
4. 'ฝายชะลอน้ า' พลังลูกช้างจิตอาสา 'มช.' 
สานต่อแนวพระราชด าริฯ ป่าอยู่รอด สัตว์อยู่ได้ 
ชุมชนเข้มแข็ง 

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย คือผืนป่า
ที่ใกล้เมืองเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มากที่สุด เป็นแหล่งก าเนิดของต้นน้ าล าธาร  
ล าห้วย ที่ให้น้ าหล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ตลอดปี 
แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะประสบกับภัยธรรมชาติ
ต่างๆ อันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สัตว์ป่า และ
ชุมชน แต่ด้วยแนวคิดการสร้าง "ฝายชะลอน้ า" แบบ
ผ ส ม ผ ส า น  ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ ฯ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเป็น
เครื่องมือส าคัญท่ีช่วยฟื้นฟูผืนป่าได้อีกครั้ง 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานพัฒนา
ทักษะชีวิต กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย น านักศึกษาและบุคลากร 
ร่วมท ากิจกรรม "ลูกช้างจิตอาสา ซ่อมแซมฝาย
ผสมผสานตามแนวพระราชด าริฯ ในเขตพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย"เพื่อฟื้นฟูผืนป่าใน
เขตภาคเหนือ สร้างความชุ่มชื้นแก่พื้นที่ป่า แก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งช่วยชะลอ และกักเก็บน้ า
ในช่วงที่มีฝนตกลงมา 

สอช. 
สตน. 
สนร. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

สยามรัฐ หน้า 1,9 + 

5.ฝนถล่มน้ าป่าหลากน่าน-สุโขทัยอ่วม 
อุทยานแห่งชาติถ้ าปลา จ.แม่ฮ่องสอน 

ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว 
เนื่องจากมีน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ เกรงว่า
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว 

 
 

สอช. 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรียง 
 

ไทยโพสต์ หน้า 1,2 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
6.คอลัมน์  DISCOVER THAILAND: พื้นที่ชุ่ มน้ า 
ระดับเวิลด์คลาส แห่งพัทลุง 

พื้นที่ชุ่มน้ าอันสมบูรณ์ทางระบบนิเวศที่
เรียกว่า พรุควนขี้เสียน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเล
น้อย ของอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้รับ
การประกาศเป็นแรมซาร์ไซต์ (Ramsar site) แห่ง
แรกของไทย ความหมายของการเป็นพื้นที่ชุ่มน้ า
ที่มีความส าคัญระหว่างประเทศซี่งมีจุดเริ่มต้นวัน
นั้นส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้  เมื่อแนวทางการ
อนุรักษ์ถูกสานต่อโดยคนท้องถิ่นที่เข้ามาแผ้วถาง
กิจการด้านท่องเที่ยว 

แม้ ว่ า ในวันนี้ วิ ถีป ระมงพื้ นบ้ าน เป็ น
แม่ เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างเ ห็นผล  
แต่การยกยอ เป็น เพียงเครื่องเคียง เท่านั้น  
เมื่อเทียบกับเมนูหลักของการท่องเที่ยวในพื้นที่
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (เขตจังหวัดพัทลุง) นั่นคือ 
อาณาเขตกว้างใหญ่ของพื้นที่ชุ่มน้ าที่ครอบคลุม
พื้ น ที่ ส า ม จั ง ห วั ด  ไ ด้ แ ก่  พั ท ลุ ง  ส ง ข ล า  
และนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งรวมสายพันธุ์
นกมากมายประมาณ 187 ชนิด ทั้งนกประจ าถิ่น 
และนกอพยพในช่วงฤดูหนาว อันมาจากความ
อุดมสมบูรณ์ของทุ่ งหญ้าลาโพ (หญ้าแขม)  
และป่าพรุเสม็ดขาว ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลัง
แรกของนกนานาชนิดได้ฟูมฟักหลบลมหลบฝน
และสัตว์นักล่า และระบบนิเวศกับวิถีชีวิตที่ด ารง
อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนนี่เอง ท าให้ เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ควรค่าแก่การไปเยือนสักครั้ง 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
สบอ.6 
(สงขลา) 

BLT BANGKOK หน้า 8 + 

7. 'สุโขทัย'อ่วม! พนังแตก น้ ายม-ทะลัก 
จ.เชียงใหม่ เกิดน้ าป่าจากดอยสูงไหล

ทะลักลงสู่แม่น้ าแม่แตงผ่านบริเวณแก่งกึ๊ด แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยชื่อดัง ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง 
ระดับน้ าเพิ่มสูงท่วมซุ้มอาหารริมน้ าของวิสาหกิจ
ท่องเที่ยวชุมชนจนเสียหายมากกว่า 50 หลัง 
ขณะที่ อบต.กึ๊ดช้าง แจ้งเตือนผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวงดให้บริการแพล่องแก่ง และแจ้งเตือน

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

ไทยรัฐ หน้า 1,11 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
นักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
จากกระแสน้ าและน้ าป่ า ไหลหลากจนกว่า
สถานการณ์จะปกติ  

ขณะที่นายกริชสยาม คงสตรี หน.อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าวว่า เช้านี้บนดอยอิน
ท น น ท์ อุ ณ ห ภู มิ เ ย็ น ล ง ไ ม่ มี ฝ น ต ก  ท า ใ ห้
นักท่องเที่ ยวพากันชื่ นชมความงดงามทาง
ธรรมชาติ โดยเฉพาะหมอกสีขาวโพลน อุณหภูมิ
วัดได้ 13 องศาเซลเซียส ส่วนที่กิ่วแม่ปานวัดได้ 
12 องศาเซลเซียส 
8.บิ๊กอุทยานฯแจงคดีที่ดินไม่ท าประโยชน์ 

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 63นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  3  
(บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) เปิดเผยว่า มีค าพิพากษาศาลปกครองที่
ส าคัญ และเป็นคดีแรกของประเทศไทยที่เป็นคดี
พิพาทตามมาตรา 6 ประมวลกฎหมายที่ดิน
เจ้าของที่ดินทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์ หรือปล่อย
ที่ดิน ให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ถ้าเป็นโฉนดที่ดิน 
เกิน 10 ปีติดต่อกัน ถ้าเป็นหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์เกิน 5 ปี ติดต่อกัน ให้ถือว่ามีเจตนา
สละสิทธิที่ดินนั้น เมื่ออธิบดีกรมที่ดินได้ยื่นค าร้อง
ต่อศาล และศาลได้สั่งเพิกถอนให้ที่ดินนั้นตกเป็น
ของรัฐ เป็นคดีที่ เกิดขึ้นในสมัยที่ตนเคยด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 
15 (เชียงราย) 

นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3 กล่าวว่า 
หากกรมที่ดินด าเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ
ล่ า ช้ า  ทั้ งที่ มี พ ยานหลั กฐานอย่ า งชั ดแจ้ ง  
โดยปราศเหตุอันสมควร หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้
เดือดร้อนหรือเสียหาย อาจสามารถยื่นฟ้อง ให้
กรมที่ดินด าเนินการตามกฎหมายที่ดิน มาตรา 6 
หรือมาตรา 61 ได้ ไม่ขัดกับมติ ครม.วันที่  12 
ธันวาคม 2549 เทียบเคียงค าพิพากษาศาล

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ปกครองสูงสุดที่ อ.529/2559 และถ้าหาก
ด าเนินการอย่างเคร่งครัดและจริงจัง ในที่ดินที่ได้
ถูกทอดทิ้งไม่ท าประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รก
ร้างว่างเปล่า ตามมาตรา 6 ประมวลกฎหมาย
ที่ดินในทุกพื้นที่แล้ว จะเป็นการกระตุ้นการ
พัฒนาที่ดินและสร้างงานให้กับประชาชน ใน
ท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังได้พื้นที่ป่าหรือพื้นที่สีเขียว
เพิ่มข้ีนจากการยึดคืนที่ดินมาจากนายทุนอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว 
จังหวัดจันทบุรี 

วันนี้ (23 สิงหาคม 2563) เวลา 17.00 
น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.พร้อมด้วย นาย
จ ตุ พ ร  บุ รุ ษ พั ฒ น์  ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ 
เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว อ าเภอ
แหลมสิงห์  จั งหวัดจันทบุรี  เพื่ อตรวจเยี่ยม  
ให้ขวัญก าลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ 
พร้ อมรั บฟั งบรรยายสรุ ปการด า เ นิ น ง าน  
ของอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว โดยรมว.ทส.  
ได้มอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน  
โดยเน้นเรื่องการปรับปรุงอารยสถาปัตย์ ให้เป็น 
Universal Design เพื่ออ านวยความสะดวก แก่
ผู้ใช้วิลแชร์ และประสานพี่น้องประชาชนที่อาศัย
อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ าตก
พลิ้ว ขอความร่วมมือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้
กลมกลืนกับพื้นที่ อุทยานแห่งชาติ โอกาสนี้  
รมว.ทส.ได้ปลูกต้นพลิ้ว ต้นไม้ประจ าจ.จันทบุรี 
และเดินส ารวจสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้วด้วย 

สอช 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

https://www.thaigov.go.t
h/news/contents/details

/34458 

+ 

2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ สบอ.12(นครสวรรค์) จัดฝึกอบรม
เครือข่ายอาสาสมัครปกปักทรัพยากร ระดับเยาวชน 

วันที่  22 สิงหาคม 2563 สบอ. 12 
(นครสวรรค์) โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จัดฝึกอบรม
เครือข่ายอาสาสมัครปกปักทรัพยากร ระดับ
เยาวชน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ พื้นที่ปกปักลานป่า
(เทือกเขาสูง) ในเขตโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.นครสวรรค์  

สนร. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

http://www.newstv13si
amthai.com/2020/08/

12_23.html 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองบัว ม.1 ต.หนองบัว 
อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 
3.กระบี่-สลด พบซากลูกเต่าตนุ ตายเกยหาด 
คาดขยะพลาสติกสาเหตุการตาย (ชมคลิป) 

วันที่  23 ส.ค.63.นายสุวัฒน์ สุขศิริ  
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล ม.3 ต.เกาะ
กลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ น าเจ้าหน้าที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ประมง เข้าตรวจสอบซากเต่าตนุตาย
เกยริมชายหาดทุ่งทะเล ในพื้นที่หมู่ 3.ต.เกาะ
กลาง จ.กระบี่ หลังรับแจ้งจากเจ้าที่ชุดสายตรวจ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลว่า พบซากเต่าตนุเมื่อ
ช่วงเช้าที่ผ่านมา 

ตรวจเบื้องเป็นต้นเป็นลูกเต่าตนุวัดความ
ยาวกระดอง 58.8 ซม. กว้าง 62 ซม. หนัก
ประมาณ 3.5 กิโลกรัม ถูกฝังอยู่ในทรายสภาพ
เน่าเปื่อย จนท.ผ่าพิสูจน์พบขยะพลาสติกอยู่ใน
บริเวณส่วนท้อง แต่ไม่สามารถระบุการตายได้
เนื่องจากสภาพเน่าเปื่อยเหลือแต่กระดอง ตาย
มาแล้วไม่ต่ ากว่า 2 สัปดาห์ หลังจากผ่าพิสูจน์
จนท.จึงน าซากไปฝั่งกลบต่อไป 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.77kaoded.
com/news/pradit/1922

644 

- 

4.อุทยานแห่งชาติแม่ปืมพบนกยูงถิ่นหลายฝูง
ในป่าเร่งสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ส.ค.63  
ที่หอประชุมที่ว่าการอ าเภอพาน จ.เชียงราย  
นายมงคล แพ่งประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืม นายวุฒิพงษ์  
ดงค าฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม จัดฝึกอบรม
ความรู้แนวทางอนุรักษ์นกยูงไทย ภายใต้โครงการ
บูรณาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 
“เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก”สู่การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีประชาชนที่
อาศัยอยู่พื้ นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติแม่ปืม  
อ.เมือง อ.พาน เข้าร่วมโครงการจ านวน 80 คน 

นายวุฒิพงษ์  ดงค าฟู  หัวหน้า อุทยาน
แห่งชาติแม่ปืม กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติแม่ปืมมี

สอช. 
สอป. 

สบอ.15 
(เชียงราย) 

https://www.thethaipres
s.com/2020/17444/ 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พื้นที่ครอบคลุม จ.พะเยา –และ อ.พาน อ.เมือง 
จ.เชียงราย พบว่ามีนกยูงไทย หรือนกยูงเขียว 
อาศัยอยู่ในป่าอนุรักษ์จ านวนมาก อช.แม่ปืม  
จึงจัดกิจกรรมระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เป็นเครือข่ายการอนุรักษ์นกยูง ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติแม่ปืม ฝึกอบรมประชาชนที่อาศัยพื้นที่
โดยรอบอุทยาน รู้จักกฎหมาย หลักการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน จ าหน่ายอาหาร ที่พักโฮมสเตย์ ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นแบรนด์ของนกยูง การจัดการท่องเที่ยวโดย
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
5.นักศึกษา มรภ.เพชรบุรี สร้างแหล่งอาหารให้
ช้างป่ากุยบุรี 

วันที่  23 สิงหาคม 2563 ที่อช.กุยบุรี   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ 
กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เป็นประธานเปิดโครงการ “ก้าวเพื่อความดี ด้วย
พลั ง จิ ต อ า ส า  คื น ผื นป่ า ใ ห้ ช้ า ง  ปี ที่  2 ” 
ที่มรภ.เพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดขึ้น
โดยมี นายอานนท์ พร้อมเพรียง นายอ าเภอกุยบุรี 
กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวสุพร  
พลพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ส่วนราชการ 
คณาจารย์และนักศึกษากว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุร ี

https://www.banmuang.
co.th/news/region/203

537 

+ 

6.อุทัยธานี - เดือดร้อน! ช้างป่าบุกกินพืชไร่
ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน 
ผลักดันช้างป่าเข้าป่ากลับสู่ธรรมชาติตามเดิม
พร้อมเฝ้าระวัง 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายเพิ่มศักดิ์ 
กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย 
ขาแข้ง สังกัด สบอ.12 (นครสวรรค์) ได้รับแจ้ง
จากนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดอุทัยธานี ว่ามีช้างป่าออกมาท าลาย
พืชอาสินของชาวบ้ านท้องที่  ต .ทองหลาง  
อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ให้ช่วยไปประสานงานกับ

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

http://www.newstv13si
amthai.com/2020/08/

blog-post_695.html 

- 

https://www.banmuang.co.th/news/region/203537
https://www.banmuang.co.th/news/region/203537
https://www.banmuang.co.th/news/region/203537


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ผู้ใหญ่ประเวส รอดร่องเก่ียว เพื่อหาทางช่วยเหลือ
อย่างเร่งด่วน เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบพิกัดพื้นที่ช้าง
ออกมา เป็นพื้นที่ชายขอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง ห่างจากแนวเขตประมาณ 1.5 
กิโลเมตรในพื้นที่หมู่บ้านคลองเคียน หมู่ 1 ต.
ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เนื่องจากความ
เสียหายที่ส ารวจพบ เป็นไร่ของนายสวย คลอง
แห้ง อยู่บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ที่ 1 ต.คลองแห้ง อ.
ห้วยคต จ.อุทัยธานี  พบว่าต้นมันส าปะหลัง ถูก
ช้างป่าถอนหัวมัน ออกมาตากแดด แล้วช้างป่า
กลับมากินอีกครั้ง พบเสียหายประมาณ 8 ไร่ เขต
ฯ ได้ส่งก าลังเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าซับป่าพลู 
จ านวน 5 นาย ลงพื้นที่ไปเฝ้าระวังช้างป่าบริเวณ
ไร่นายยุทธ อภัยนุช หมู่ 8 บ้านซับป่าพลูใหม่ ต.
ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  ประสานไปยัง
เจ้าหน้าที่จุดสกัดที่ 5 และ จุดสกัดที่ 001 รวม 
5 นาย ลงพื้นที่เฝ้าระวังช้างป่า กวางป่า หมูป่า 
บริเวณไร่นาย ขวัญ วัยทันการ หมู่ที่ 12 บ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์ ต.ระบ า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยอีซะและ
หน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์  8 นาย ร่วมกับแนวร่วม
ผลักดันช้างป่ากลุ่มห้วยร่วม ลงพื้นที่เฝ้าระวังช้าง
ป่าบ้านคลองเคียน หมู่ 1 ต.ทองหลาง  อ.ห้วยคต 
จ.อุทัยธานี ทราบต่อมาขณะนี้ ไม่พบช้างป่าใน
พื้นที่ท ากินของราษฎร คาดว่าช้างป่าน่าจะกลับ
เข้าป่าหมดแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรึง
ก าลังในพื้นที่ ไว้ อีกระยะหนึ่ งก่อน พร้อมกับ
ชาวบ้านในหมู่บ้านได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้า
ระวังช้างป่าของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
อยู่ด้วยแล้ว ท าให้ง่ายต่อการประสานงานและ
ปฎิบัติงานอย่างมาก 

 
 
 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
7.บึงกาฬ เจออีกจุด ! หินหัวงูยักษ์ มีตา-ปาก-
ลายเกล็ด ตรงทางขึ้นถ้ านาคา เหมือนจนขนลุก 

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 โซเชียลฮือฮา
ไม่น้อย เมื่อมีการพบหินลักษณะคล้ายหัวงูขนาด
ใหญ่ อยู่บริเวณทางขึ้นไปยังถ้ านาคา จุดที่ 2 
อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 
โดยหินดังกล่าวมองไปแล้ว มีดวงตา ปาก และมี
ลายเกล็ด สมบูรณ์ครบถ้วนเหมือนหัวงูจริง ๆ 

ส าหรับ ถ้ านาคา เป็นถ้ าหินที่ภายในมัน
ลักษณะคล้ายเกล็ดตามล าตัวของพญานาค หลาย
คนที่พบเห็นพากันตะลึงกับความมหัศจรรย์นี้   
อีกทั้งก่อนหน้านี้มีการค้นพบส่วนหัวของหินงู 
บ้างก็ว่าเป็นหัวพญานาค ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากถ้ า
นาคามากนัก ที่แห่งนี้สวยและดูลึกลับพิศวง  
น่าค้นหาและน่าไปสัมผัสอย่างมาก 

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

https://hilight.kapook.co
m/view/205679 

+ 

8.คุมเข้ม! ลักลอบท าประมงเขตอุทยานฯ หมู่
เกาะลันตา พบฉลามเข้ามาแหวกว่ายหากิน 

นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อ.ลันตา จ.กระบี่ 
เปิดเผยว่า ได้สั่ งการให้เจ้าหน้าที่ เพิ่มความ
เข้มงวด จัดชุดสายตรวจทางทะเลออกตรวจตรา
ใน เ ข ตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ช อบ  เ พื่ อ ป้ อ ง กั น แล ะ
ปราบปรามผู้ลักลอบท าประมงในเขตอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล 

โดยจากการออกตรวจปรามปรามประมง
ผิดกฎหมายในเขตอุทยาน บริ เวณเกาะห้า  
ออกประชาสัมพันธ์เรือประมง ห้ามท าประมงผิด
กฎหมายในเขตอุทยาน นอกจากนี้ ด าน้ าส ารวจ
แนวปะการัง พบลอบดักปลา จ านวน 3 ลูก  
จึงเข้าด าเนินการเก็บกู้ ซึ่งขณะส ารวจใต้ทะเลอยู่
นั้น พบฉลามวาฬความยาวประมาณ 5-6 เมตร 
จ านวน 1 ตัว แหวกว่ายหากินอยู่บริเวณดังกล่าว 

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก นายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้มีข้อสั่ งการให้อุทยานแห่งชาติทางทะเล 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://mgronline.com/s
outh/detail/96300000

86508 

- 

https://hilight.kapook.com/view/205679
https://hilight.kapook.com/view/205679


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ด าเนินการตามนโยบายท่านของนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส. ในการออกตรวจปราบปราม ลักลอบท าประมง
ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลอย่างเข้มข้น 

 
 
 
 
 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ มองเมือง : นครนายก กับความ
มหัศจรรย์ผืนป่าตะวันออกเทศกาลดูผีเสื้อ...ที่
ปางสีดา 

ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำ จ.สระแก้ว 
ร่วมกับ  อช .ปำงสีดำ  สมำคมรักษ์ปำงสีดำ 
ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และกำร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) ได้จัดเทศกำล
ดูผี เสื้ อที่ปำงสีดำ  อช .ปำงสีดำ  จ .สระแก้ว  
เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดีให้ท้องถิ่น และเป็น
กำรกระจำยรำยได้ให้กับชุมชนในจังหวัดสระแก้ว 

จ.ส.ต.สกล ทองค ำ ผู้อ ำนวยกำร ททท. 
ส ำ นั ก ง ำ น น ค ร น ำ ย ก  ก ล่ ำ ว ว่ ำ  ส ำ ห รั บ
นักท่ อง เที่ ยว หัว ใจสี เขี ยวที่ สนใจกิ จกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ "มหัศจรรย์ผืนป่ำตะวันออก 
กับกำรท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ "กิจกรรมดูผี เสื้อ 
ปำงสีดำ" จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมำย
ปลำยทำงของนักท่องเที่ยวที่สนใจเรียนรู้ศึกษำ
ธรรมชำติอย่ำงแท้จริง  ผืนป่ำตะวันออกเขต 
มรดกโลก "เขำใหญ่ดงพญำเย็น" อช.ปำงสีดำ  
อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครไม่มำกนัก ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง ด้วยถนนหนทำงที่
สะดวกสบำยไม่นำนก็พบผืนป่ำที่มีควำมอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ขนำดใหญ่ และสัตว์นำนำ
พันธุ์ เช่น ช้ำงป่ำ กระทิง เก้ง กวำง หมูป่ำ เสือ 
นกเงือก นกยูง รวมทั้งผีเสื้อหลำกสีสันที่มีอยู่
อย่ำงหนำแน่นกว่ำ 520 สำยพันธุ์ โดยเฉพำะ
ในช่วงต้นฤดูฝน หรือกรีนซีซั่นของทุกปี 

แอบไปดูกระทิง "อช.ตำพระยำ" ในพื้นที่  
จ.สระแก้ว เข้ำที่พัก จะเลือกพักแบบแอบอิง
ธรรมชำติ ภำยใน อช.ตำพระยำ ซึ่งมีพื้นที่ส ำหรับ
กำงเต็นท์และบ้ำนพักรับรอง หรือจะเลือกพัก

สอช. 
สบอ.1 

(ปรำจีนบุรี) 

ไทยโพสต์ หน้ำ 4 + 

 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
สบำยๆ สไตล์โรงแรมและรีสอร์ต ก็มีให้เลือกสรร
หลำกหลำยรูปแบบ 
2 .  ข อ คิ ด ด้ ว ย ค น  '10 น า ย ก อ สั ง ห า ฯ 
ต่างจังหวัด ' โรดแมปซ่อมเศรษฐกิจ-พัฒนา
เมืองฝากการบ้าน 'ครม.ประยุทธ์ 2' 

ขณะที่  อช.หำดขนอม-หมู่เกำะทะเลใต้  
จ.นครศรีธรรมรำช ก ำลังได้รับควำมสนใจจำก
นักท่องเที่ยว แต่ทะเลสำบสงขลำอยู่แนวชำยหำด
เดียวกันกลับมีข้อบังคับตำมกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลำ พ.ศ. 2559 
ระบุเป็นพื้นที่สีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม สำมำรถอยู่อำศัยได้ แต่ห้ำมจัดสรร
ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย พำณิชยกรรม รวมถึงท ำ
โรงแรม ด้วยเหตุนี้จึงอยำกเสนอให้ข้อบังคับผัง
เมืองเปลี่ยนจำกกำรระบุ "ห้ำม" จนที่ดินไม่
สำมำรถใช้ประโยชน์อ่ืนได้ ให้เป็นที่ดินที่สำมำรถ
ท ำเชิงพำณิชย์ได้ ภำยใต้ข้อก ำหนด เช่น ก ำหนด
ว่ำสำมำรถมีอำคำรโรงแรมได้กี่ตำรำงเมตร  
หรือต้องมีระบบจัดกำรน้ ำเสียอย่ำงไร 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมรำช) 

ประชำชำติธุรกิจ หน้ำ 6 + 

3. ภาพข่าว : สัตว์ป่าชุม 
กล้องดักถ่ำยสัตว์ป่ำพบสัตว์ป่ ำชุกชุม  

อำทิ วัวแดง กระทิง กวำงป่ำ และช้ำง ออกมำกิน
หญ้ำที่มีกำรหว่ำนไว้บริเวณทุ่งหญ้ำสิทธิสำท  
ในพื้นที่ ขสป.เขำอ่ำงฤำไน จ.ฉะเชิงเทรำ เมื่อ
วันที่ 25 สิงหำคม 2563 

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีรำชำ) 

มติชน หน้ำ 5 
มติชน (กรอบบ่ำย) หน้ำ 5 

+ 

4. สรุปผลงานรักษ์โลกครบ 1 ปี 
หลังจำกด ำรงต ำแหน่ง รมว.ทส. ผ่ำนมำ  

1 ปี นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ กล่ำวสรุปถึงผลงำนที่
ผ่ำนมำว่ำ ในระหว่ำงด ำรงต ำแหน่ง รมว.ทส.  
มีกำรเดินทำงไปปฏิบัติภำรกิจทั้งหมด 42 จังหวัด 
ตรวจเยี่ยมอุทยำนแห่งชำติทั้งหมด 21 แห่ง  
และเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ  4 แห่ง ผลักดัน 
มำเรียมโปรเจกต ์เพื่อก ำหนดทิศทำงต่ำงๆ ในกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงกำรส ำคัญที่ตั้งใจอย่ำง

สอช. 
สอป. 
สปฟ. 
กตป. 

ผู้จัดกำรรำยวัน  
360 องศำ หน้ำ 2 

+ 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
มำกคือ Every Say No To Plastic Bags รณรงค์
ยกเลิกถุงพลำสติกหูห้ิวใช้ครั้งเดียวทิ้งให้พี่น้อง
ประชำชนพกถุงผ้ำแทนถุงพลำสติก สำมำรถลด
กำรใช้ถุงพลำสติก 25.200 ล้ำนใบน้ ำหนักรวม 
228.300 ตัน เรำผลักดันกฎหมำยยกเลิกกำรใช้
พลำสติก 4 ชนิด ถุงพลำสติกหูห้ิว กล่องโฟม 
แก้วน้ ำพลำสติก และหลอดพลำสติก ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ในปืหน้ำ 

ด ำ เนิ นกำรจั ด เ ก็ บขยะทะ เล ร่ วมกั บ
เครือข่ำยประชำชนชำยฝั่ง 48 พื้นที่ 24 จังหวัด 
เก็บขยะทะเลได้ 1,900,000 ชิ้น น้ ำหนักรวม 
91 ตัน ท ำให้ประเทศไทยลดล ำดับประเทศที่มี
ขยะทะเลมำกที่สุดในโลกจำกล ำดับ 6 มำอยู่
อันดับ 10 ของโลก มีกำรช่วยเหลือสัตว์ทะเล 
เกยตื้น โดยมีเต่ำทะเล 165 ตัว โลมำและวำฬ 
11 ตัว ปล่อยสัตว์ป่ำ 36 ชนิด คืนธรรมชำติ 
6,500 ตัว เพำะพันธุ์สัตว์ป่ำ 27 ชนิด จ ำนวน
รวม 4,300 ตัว 

ด ำเนินคดีบุกรุกป่ำ 2.200 คดี และคดี 
ค้ำไม้ 1,000 คดี โดยศำลตัดสินคดีสิ้นสุดแล้ว 
652 คดี ตรวจยึดทวงคืนพื้นที่ป่ำให้กับประเทศ
ได้ทั้งหมด 76,500 ไร่มีพื้นที่ป่ำเสื่อมโทรมที่ยึด
คืนมำได้แล้วปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่ำ 126,000 
ไร่ จัดเตรียมกล้ำไม้ 100 ล้ำนกล้ำ รณรงค์
ประชำชนปลูกป่ำกว่ำ 17 ล้ำนต้น (ส่วนตัว 65 
ต้น เฉลี่ยเดือนละ5 ต้น) สนับสนุนประชำชนช่วย
ดูแลป่ำด้วยกำรจัดตั้งป่ำชุมชน 11,300 แห่ง
รวมพื้นที่ 6.300,000 ไร่ จัดที่ดินในเขตป่ำให้
ประชำชน 52,000 รำย เนื้อที่ 687,000 ไร่
ส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำ 56,200 ไร่ เพิ่มพื้นที่ป่ำ 

ในช่วงน้ ำท่วมจำกพำยุโพคุน เมื่อปี 2562 
มีกำรจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออุทกภัย 28 จังหวัด 
สำมำรถช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงต่ำงๆ เช่น สุนัขและ
แมว ที่ติดอยู่ในพื้นที่ให้ได้มำ พบกับเจ้ำของหลัง
น้ ำลด โดยมีกำรสูบน้ ำออกจำกพื้นที่น้ ำท่วม  



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
16 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แจกจ่ำยน้ ำสะอำดให้
ผู้ประสบภัย 5 ล้ำนลิตร มีกำรน ำหลักกำร 
Universal Design มำพัฒนำพื้นที่ อุทยำนเป็น
ครั้งแรก เพื่อให้ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและใช้รถเข็น 
( wheelchair)ส ำ ม ำ ร ถ เ ที่ ย ว ช ม อุ ท ย ำ น ไ ด้
เช่นเดียวกับคนทั่วไป โดยมีกำรปรับปรุงไปแล้ว  
2 แห่ง ได้แก่น้ ำตกเจ็ดสำวน้อย กับเขำใหญ่  
และก ำลังจะปรับปรุงอีกหลำยแห่ง พร้อมทั้งมี
แนวคิ ด ในกำรจ ำ กั ดปริ มำณนั กท่ อง เที่ ย ว  
น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจองล่วงหน้ำผ่ำนแอป
พลิเคชัน QueQ (คิวคิว) เพื่อควบคุมปริมำณ
นักท่องเที่ยวไม่ให้ล้นหรือมำกเกินกว่ำอุทยำนจะ
รับได้ และต่อไปนี้จะปิดอุทยำนแห่งชำติทุกแห่ง 
ปีละ 3 เดือน เพื่อให้ธรรมชำติได้พัก เพื่อฟื้นฟู
ตนเอง 

สืบเนื่ องจำกโควิด -19 มีกำรจ้ำ งงำน
ประชำชนที่ ได้ รับผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
16,500 คน โดยใช้งบประมำณ 445 ล้ำนบำท 
เพื่อช่วยฟื้นฟูป่ำ และแหล่งน้ ำทั่วประเทศด้ำน
กำรปฏิบัติกำรควบคุมดูแลไฟป่ำภำคเหนือ มีกำร
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรล่วงหน้ำระดมเจ้ำหน้ำที่เพื่อ
ลงพื้นที่ 5,000 คน จัดตั้งเครือข่ำยประชำชน 
805 เครือข่ำย สำมำรถลดจุดควำมร้อนหรือ 
Hot Spot ลงได้ 1.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วน
ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ
ประเทศไทย สำมำรถลดก๊ำซเรือนกระจก  
58 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์หรือคิดเป็น 
16% เกินกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ในปีที่ผ่ำนมำ  
1 เท่ำตัว 
5. สตาร์ตอัพ 'แทรเวลเทค' ความหวังปลุก
เที่ยวไทยหลังโควิด 

นำยรั งสรรค์  พรมประสิทธิ์  ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท คิวคิว (ไทยแลนด์) จ ำกัด 
ให้ข้อมูลว่ำ ในช่วงโควิด-19 บริษัท ได้มีโอกำส
น ำคิวคิว เข้ำ ไปให้บริกำรในสถำนพยำบำล 

สอช. ประชำชำติธุรกิจ  
หน้ำ 1 

+ 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
สถำนทูต ด่ำนตรวจคน เข้ำเมือง และที่ฮือฮำที่สุด
อย่ำงอุทยำนแห่งชำติที่ต้องกำรใช้บริกำรคิวคิว 
เพื่อลด ควำมหนำแน่นในบริเวณพื้นที่รอเข้ำ
อุทยำนในช่วงโควิด-19 ที่โลกเปลี่ยนแปลงไปมี
ทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกและลบ กำร
ปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ได้จึงมีควำมส ำคัญ
เป็นอย่ำงยิ่ง รังสรรค์ย้ ำ 
6. สกู๊ปพิเศษ : ชมทะเลหมอกเมืองสุพรรณฯ 
พิชิตยอดเขาเทวดา 'อช.พุเตย' 

คอลัมนิสต์ กล่ำวว่ำ ใกล้ถึงวันที่จะได้หยุด
พักผ่อนกันยำวๆ หลังจำกจำกคณะรัฐมนตรีมีมติ
ให้หยุดชดเชยเทศกำลสงกรำนต์ ประจ ำปี 2563 
ในวันที่ 4 และ 7 กันยำยน 2563 เชื่อว่ำหลำย
คนก ำลังมองหำสถำนที่ท่องเที่ยวพักผ่อน ทริปนี้
ขอแนะน ำส ำหรับผู้ชื่นชอบสัมผัสกับธรรมชำติชม
ควำมงดงำมหลำกหลำย ตื่นตำกับทะเลหมอกบน
ยอดเขำเทวดำ ณ อช.พุเตย อ.ด่ำน อุทยำน
แห่งชำติหนึ่งเดียวของ จ.สุพรรณบุรี 

ส ำหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมในช่วง
เช้ำวันใหม่นั้น "ยอดเขำเทวดำ"เป็นไฮไลต์ส ำคัญ 
โดยนักท่องเที่ยวสำมำรถเดินเท้ำขึ้นไปชมแสง
แรกของวันบนยอดเขำ ณ ควำมสูง 1,123 เมตร
จำกระดับทะเลปำนกลำง พร้อมสัมผัสทะเล
หมอก และทัศนียภำพอันสวยงำมของป่ำอนุรักษ์
ในผืนป่ำตะวันตกได้ถึ ง  3 พื้นที่  ได้แก่  อช. 
เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กำญจนบุรี ขสป.ห้วยขำแข้ง 
จ.อุทัยธำนี และ อช.พุเตย จ.สุพรรณบุรี แต่ก่อน
จะถึงยอดเขำนั้นต้องผ่ำนทำงเดินซึ่งมีควำมลำด
ชันต่อเนื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นเส้นทำงไปจนถึง
จุดหมำย ระยะทำงประมำณ 900 เมตร 
ซึ่งอุทยำนแห่งชำติฯ ได้พัฒนำเส้นทำงดังกล่ำวให้
ได้มำตรฐำนและปลอดภัยยิ่งขึ้น ให้เป็น "เส้นทำง
ศึกษำธรรมชำติยอดเขำเทวดำ" ในโครงกำร
พัฒนำเส้นทำงศึกษำธรรมชำติในพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ 
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระ

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
(บ้ำนโป่ง) 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

สยำมรัฐ หน้ำ 1 + 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
รำชพิธีบรมรำชำภิเษก โดยมีระบบสื่อควำมหมำย
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติม ทั้งบันได  
รำวจับ จุดพักและป้ำยสื่อควำมหมำยให้ควำมรู้
ต่ำงๆข้อแนะน ำ  

อช.พุ เตย มีสภำพอำกำศค่อนข้ำงร้อน
ในช่วงต้นปี และมีฝนตกชุกตลอดปี โดยช่วงเดือน
สิ งหำคม-  ตุลำคม จะมีปริมำณน้ ำตกมำก 
เนื่องจำกฝนตก สภำพป่ำชื้นแฉะและเละเป็นหลุม
ลึก จึงจ ำเป็นต้องใช้ยำนพำหนะขับเคลื่อนสี่ล้อ
เ พื่ อ ที่ จ ะ ตะลุ ยป่ ำ อุ ทย ำ นแ ห่ ง ช ำ ติ พุ เ ต ย  
นักท่องเที่ยวควรตรวจสอบสภำพอำกำศและ
สภำพเส้นทำงกับเจ้ำหน้ำที่อุทยำนฯ ก่อนเดินทำง 
7. งานพหุวัฒนธรรมของดีสะบ้าย้อยต้นก าเนิด
กาแฟ 'โรบัสต้า' เมืองไทย 

ภำยหลังวิกฤติไวรัสโควิด-19 คลี่คลำยลง 
หลำยพื้นที่หันมำจัดงำนเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศมำกขึ้น โดยเอำของดีในแต่ละ
ท้องถิ่นมำชูเป็นจุดขำย เป็นกำรกระจำยรำยได้สู่
ท้องถิ่น อ.สะบ้ำย้อย เป็นหนึ่งใน 4 อ ำเภอของ
จังหวัดสงขลำ เป็นเมืองพหุวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
น่ำสนใจเป็นอ ำเภอที่มีประวัติอันยำวนำน มีวัดถ้ ำ
ตลอด และพระพุทธรูปเก่ำแก่สมัยยุคศรีวิชัย  
เป็นที่สักกำรบูชำของประชำชนที่นับถือศำสนำ
พุทธมำนำน 

มี อช.สันกำลำคีรี สถำนที่ท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศส ำคัญอีกแห่งมีอำณำเขตอยู่ ในท้องที่   
อ.สะบ้ำย้อย จ.สงขลำ ครอบคลุมพื้นที่ป่ำสงวน
แห่งชำติป่ำเทือกเขำโต๊ะเทพ ป่ำควนหินลับ  
ป่ำสงวนแห่งชำติ ป่ำเขำแตน ป่ำควนเจดีย์ ป่ำเขำ
พระยำไม้ ป่ำควนก ำแพง ป่ำสงวนแห่งชำติ  
ป่ำควนรำสอ ป่ำควนน้ ำร้อน ป่ำควนสอหรอ ป่ำ
ควนบำงพลำ และป่ ำ โต๊ะ เ ทพ มีพื้ นที่ ร วม 
133,887 ไร่  หรือประมำณ 214 ตำรำง
กิโลเมตร 

สอช. 
สบอ.6 
(สงขลำ) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่ำย)  
หน้ำ 14 

+ 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันท่ีเกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. สบอ. 12 บูรณาการก าลังเจ้าหน้าเปิด
ยุทธการป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

วันที่ 24 สิงหำคม 2563 เวลำ 9.30 น. 
สบอ.12 (นครสวรรค์) ร่วมกับส ำนักป้องกัน 
ปรำบปรำม และควบคุมไฟป่ำ บูรณำกำรก ำลัง 
เจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติ เจ้ำหน้ำที่ฐำนปฎิบัติ
กำร เจ้ำหน้ำที่สถำนีควบคุมไฟป่ำ และ เจ้ำหน้ำที่ 
สปป. 3 รวม 85 นำย ฝีกซ้อมควำมพร้อม  
และปล่ อ ยแถว เปิ ด ยุ ท ธ ก ำ รป้ อ ง กั น และ
ปรำบปรำมกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้และ
สัตว์ป่ำ เพื่อปฏิบัติกำรในพื้นที่อุทยำนแห่งชำติ
คลองวังเจ้ำ ท้องที่บ้ำนศรีคีรีรักษ์ (ปำงสังกะสี) 
และบ้ำนผำผึ้ง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้ำ จ.ตำก  
ณ บริ เ วณหน้ ำ ศู น ย์ บ ริ ก ำ รนั กท่ อ ง เ ที่ ย ว  
อช.คลองวังเจ้ำ จ.ก ำแพงเพชร 

จำกนั้นได้ปล่อยแถวเคลื่อนก ำลังไปยัง
หน่วยพิทักษ์ป่ำปำงสังกะสี จ.ตำก ซึ่งเป็นหน่วย
พิทักษ์ป่ำที่เป็นที่ปฎิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ถูกผู้
ลั กลอบตัด ไม้ ลอบยิ งจนเสี ยชี วิ ต เมื่ อ วันที่   
14 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ พร้อมออกลำดตระเวน
พื้นที่ป่ำที่รับผิดชอบ รวมทั้งออกประชำสัมพันธ์
สร้ำงควำมเชื่อมั่นกับผู้น ำหมู่บ้ำน ชุมชน และ
รำษฎรในพื้นที่ 

โดยมีนำยธนิตย์  หนูยิ้ ม  ผอ.สบอ.12  
เป็นประธำนพิธี เปิดยุทธกำรและปล่อยแถว  
มีผู้อ ำนวยกำรส่วนอุทยำนแห่งชำติ ผอ.ส่วน
อนุรั กษ์และป้องกันทรัพยำกร หน.อุทยำน
แห่งชำติในสังกัดทั่ง 3 อุทยำน หน.สถำนีควบคุม
ไฟป่ำคลองวังเจ้ำ และหัวหน้ำฐำนปฏิบัติกำร
ป้องกันรักษำป่ำที่ 1 (มอรังงำม) จ.ก ำแพงเพชร 
เข้ำร่วม 

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

http://www.newstv13si
amthai.com/2020/08/
12_26.html 

+ 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. 'ชุดเหยี่ยวดง' ยึดสัตว์ป่าคุ้มครอง 11 ชนิด 
หลังพบประกาศขายผ่านทางเฟซบุ๊ก 

วันที่ 24 สิงหำคม 2563 นำยศักดิ์ชัย  
จงกิจวิวัฒน์  ผอ.ส ำนักป้องกัน ปรำบปรำม  
และควบคุมไฟป่ำ  สั่ งกำรให้ชุดปฏิบัติกำร
ปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดด้ำนสัตว์ป่ำและ
พืชป่ำ  (ชุดเหยี่ยวดง)  สนธิก ำลั ง ร่วมกับชุด
ปฏิบัติกำรพิเศษ 1362 เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน
สนับสนุนกำรป้องกันและปรำบปรำมที่  3 
(ภำคเหนือ) ต ำรวจ บก.ปทส. และต ำรวจสืบภูธร
ภำค 5 ตรวจสอบกำรประกำศขำยสัตว์ป่ำ
คุ้มครองหลำกหลำยชนิดผ่ำนทำงเฟซบุ๊ก ซึ่งสืบ
ทรำบว่ำ เจ้ ำของ เฟซบุ๊ กอำศัยอยู่ ในท้องที่   
ต.แม่นำเรือ อ.เมืองพะเยำ จ.พะเยำ 

โดยเจ้ำหน้ำที่ได้ร่วมกันน ำหมำยค้นศำล
จังหวัดพะเยำเข้ำตรวจค้นบริเวณสถำนที่ดังกล่ำว 
พบชำยทรำบชื่อภำยหลังคือนำยกร (นำมสมมติ) 
เป็นผู้น ำตรวจค้น ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ ได้พบสัตว์ป่ำ
คุ้มครองจ ำพวกนก ได้แก่  นกกระจำบทอง 
จ ำนวน 4 ตัว นกกะลิง หรือ นกกะแล จ ำนวน 1 
ตัว นกคุ่มอืดเล็ก จ ำนวน 3 ตัว นกชำปีไหน 
จ ำนวน 1 ตัว  นกปรอดหัวสีเขม่ำ จ ำนวน 1 ตัว 
นกเขียว จ ำนวน 3 ตัว นกโพระดกธรรมดำ 
จ ำนวน  2 ตัว นกอีล ้ำ หรือ นกอีด ำจ ำนวน 2 ตัว 
นกเอ้ียงหงอน จ ำนวน 1 ตัว และพบสัตว์ป่ำ
คุ้มครองจ ำพวกสัตว์เลื้อยคลำน  เต่ำใบไม้หรือเต่ำ
แดง จ ำนวน 6 ตัว เต่ำหับ จ ำนวน 4 ตัว รวมสัตว์
ป่ำ 11 ชนิด 28 ตัว พร้อมอุปกรณ์กำรกระท ำ
ผิดกรงเหล็ก จ ำนวน 1 กรง 

ส ำหรับ นำยกร (นำมสมมติ) มีอำชีพค้ำขำย
หนูแฮมเตอร์ หนูแกสบี้ ขี้เลื่อย หญ้ำแห้งฯ ทำง
ออนไลน์และได้ส่งตำมร้ำนขำยสัตว์เลี้ยงทั่วไป 
ส่วนสัตว์ป่ำคุ้มครองที่ครอบครองและน ำมำ
ประกำศขำย ได้มำจำกชำวบ้ำนน ำมำให้ หรือซื้อ
ตำมตลำดนัดแถวบ้ำน และน ำไข่มำฟักเลี้ยงเอง   

สอป. 
สปฟ. 

สบอ.15 
(เชียงรำย) 

http://www.fm91bkk.co
m/-
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%B8%E0%B8%94%E0
%B9%80%E0%B8%AB
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%B8%A2%E0%B8%A7
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ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ทั้งนี้พฤติกำรณ์ดังกล่ำวมีควำมผิดตำม

มำตรำ 17 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ.
2562 ฐำนมีสัตว์ป่ำคุ้มครองไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญำตจำกอธิบดี จึงได้ควบคุมตัวพร้อม
ตรวจยึดของกลำง ส่งพนักงำนสอบสวนสถำนี
ต ำรวจภูธรแม่กำ จังหวัดพะเยำ เพื่อด ำเนินคดี
ตำมกฎหมำย ส่วนสัตว์ป่ำคุ้มครองของกลำงได้ขอ
อนุมัติพนักงำนสอบสวนรับมอบส่งให้สถำนี
เพำะเลี้ยงสัตว์ป่ำแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย รับไป
ดูแลและเก็บรักษำต่อไป 
3. กมธ.แก้ความยากจน วุฒิฯ แนะกรมป่าไม้-
กรมอุทยานแห่งชาติ หนุน ปชช.สร้างฝายชะลอ
น้ าไว้ใช้ตลอดปี 

วันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่ำนมำ คณะกรรมำธิกำร
กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
วุ ฒิ ส ภ ำ  ที่ มี น ำ ย สั ง ศิ ต  พิ ริ ย ะ รั ง ส ร ร ค์   
เป็นประธำนได้เชิญผู้แทนจำกกรมป่ำไม้ และ อส. 
มำร่วมประชุม เพื่อขอทรำบเกี่ยวกับแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรฝำยชะลอน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
กักเก็บน้ ำและกำรป้องกันกำรเกิดไฟป่ำ 

อส. ได้ให้ข้อมูลที่ประชุมว่ำได้มีกำรจัดท ำ
ฝำยต้นน้ ำ 3 รูปแบบ คือ ฝำยต้นน้ ำแบบคอกหมู 
ฝำยต้นน้ ำแบบกึ่งถำวร และฝำยต้นน้ ำแบบถำวร 
อยู่แล้ว และมีนโยบำยให้คนอยู่ร่วมกับป่ำโดยให้
ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ
เพื่อกระจำยควำมชุ่มชื้นให้กับผืนป่ำ หำกชุมชน
ใดสนใจที่จะสร้ำงฝำยสำมำรถเขียนโครงกำรที่มี
วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ป่ำร่วมกับกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ตำมหลักกำรของ
พระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.2562 ก็
สำมำรถท ำได้ 

สตน. https://mgronline.com/
politics/detail/963000
0087325 

+ 

4. ชาวบ้านแห่ ขอเลขเด็ด ต้นไทรอายุนับร้อย
ปี หาดคลองแห้ง หลังมีข่าวลือให้โชค คนแห่น า
ของแก้บน 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมรำช) 

https://www.77kaoded.
com/news/pradit/1928
728 

- 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ชำวบ้ำนแห่ขอเลขเด็ดต้นไทรใหญ่อำยุนับ

ร้อยปี หน้ำหำดนพรัตน์ธำรำ หรือหำดคลองแห้ง 
หลังมีข่ำวลือ ให้โชค จนมีคนน ำของแก้บน มำ
ถวำยจ ำนวนมำก เชื่อศักดิ์สิทธิ์ ให้โชคผู้ศรัทธำ 

วันที่ 25 ส.ค.63 ที่บริเวณโคนต้นไทรใหญ่
อำยุนั บร้ อยปี  บริ เ วณใกล้ ริ มหำดนพรัตน์   
หรือหำดคลองแห้ง เขต อช.หำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่
เกำะพีพี  ม.2 ต.อ่ำวนำง อ.เมือง จ.กระบี่   
มีข่ำวลือว่ำต้นไทรดังกล่ำวให้โชคแก่ชำวบ้ำนที่
เดินทำงไปขอโชคลำภ จนมีคนถูกหวย น ำของแก้
บน ทั้งเสื้อผ้ำ ชุดไทย ชุดเด็ก น้ ำแดง มำแก้บน
ถวำยเป็นจ ำนวนมำก  

ทั้งนี้ต้นไทรดังกล่ำว อยู่คู่กับหำดนพรัตน์
ธำรำ หรือคลองแห้งยำวนำน พักหลังเริ่มมีคนน ำ
น้ ำแดง มำตั้งถวำย และเริ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ จน
ปัจจุบัน มีทั้งชุดไทย ชุดเด็ก ผ้ำสำมสี เครื่องเซ่น
ไหว้ต่ำงๆ โดยเชื่อว่ำ มีคนมำขอโชคลำภแล้ว
สมหวัง จึงน ำของแก้บนมำถวำย 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดทีี่ 27 สงิหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. 'แม่กอน ' บ้านต้นแบบแห่งความสามัคคี 
พัฒนาระบบน้ า แก้ไขปัญหาชุมชน 

บ้านแม่กอน หรือ "บ้านแม่ก๋อน" ด าเนิน
โครงการพัฒนาเร่งด่วน โครงการพัฒนาชนบทเชิง
พ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด าริ (พชร.) เพ่ือสร้าง
ต้นแบบในพ้ืนที่ของ จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขต 
อช.ผาแดง ต้นน้ าของ อ.เชียงดาว ชาวบ้านที่
อาศัยมี  7 ชนเผ่า จ านวนประชากรทั้ งหมด 
1,189 คน พ้ืนที่ท ากิน 2,500 กว่าไร่ แม้จะ
เป็นหมู่บ้านแรกที่รับน้ าจากลุ่มน้ าแม่กอนหลวง  
4 ล าน้ าหลัก คือ ล าน้ าแม่กอนหลวง ล าน้ าแม่กอ
นกลาง ล าน้ าแม่กอนน้อย และล าน้ าห้วยเฮ้ีย  
มีต้นทุนน้ าไหลรวม 3.79 ล้านลิตร/วัน แต่กลับ
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและท าการเกษตร 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ หน้า 17 + 

2. 'สตูล' ติดตามผล 'ลด-คัดแยกขยะ' 
ที่ห้องประชุมโต๊ะพยาวัง ชั้น 4 ศาลากลาง

จังหวัดสตูล เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ 
ผวจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐที่ทาง
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสตูล จัดขึ้นมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐ 15 
หน่วยงานเข้าร่วม 

นายวีรนันทน์ ผวจ.สตูล กล่าวว่า สืบเนื่อง
จากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 
2561 ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐด าเนินกิจกรรม
การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภายใต้การท าความดีด้วยใจลดภัยสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งให้บูรณาการภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาขยะด้วยการด าเนินงาน  
4 กิจกรรมย่อยประกอบด้วย กิจกรรมมาตรการ

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ หน้า 10 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
กิจกรรมรณรงค์ท าความดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ 
ลดใช้ถุงพลาสติก กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก 
หู หิ้ ว  และงด ใช้ โ ฟมบรรจุ อ าหาร ใน พ้ืนที่ 
อุทยานแห่งชาติ กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก 
หูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพ้ืนที่สวนสัตว์ 
รวมทั้งกิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ขยะในพ้ืนที่ 
24 จังหวัดชายทะเล จึงขอให้ทุกหน่วยงาน
สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม และเป็นเวที
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานและ
รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 
3. คอลัมน์ เช็คพอยต์ 

ส ม า ค ม อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ร่ ว ม กั บ 
ม.เกษตรศาสตร์  (ม.ก.) องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ชวนคุณออกก าลัง
เพ่ือสุขภาพที่ดีและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ รวม
พลังคนใส่ใจ ร่วมห่วงใยสัตว์ป่า ด้วยการเดิน-วิ่ง- 
ปั่นจักรยาน แบบเสมือนจริง (virtual) เพ่ือ สัตว์
ป่ าสงวนของประเทศไทย กับ  WILD RACE 
SEASON 1 VIRTUAL RACE OR 19 RESERVED 
ANIMALS การร่ วมกิจกรรมนี้  ไม่ เ พียงจะได้
สุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่ยังได้เรียนรู้คุณค่าของสัตว์
ป่าสงวนของไทย และได้ร่วมสมทบเงินเพื่อจัดสรร 
เป็นทุนการศึกษาวิจัยและการผลิตสื่อเกี่ยว  
กับสัตว์ป่ า  ให้ แก่นิ สิ ต  นั กศึกษา นัก เรี ยน  
และผู้สนใจที่ต้องการสร้างสรรค์และสานต่อความ 
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยาและการอนุรักษ์ 
สัตว์ป่าไทย สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 5 ครั้ง 
(Series) ครั้งที่ 1 สัตว์ป่าที่สูญพันธุ์จากประเทศ
ไทยแล้ว สมัครและส่งผล ตั้งแต่ วันที่ 17 ส.ค. -
17 ต.ค. 63  

สอป. สยามกีฬา หน้า 2 + 

4. ปะการังอ่าวมาหยาเสียหายหนัก 
เมื่อวันที่ 26 ส.ค. เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ

อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง ร่วมกับ

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 9 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
จนท.อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ 
และอาสาสมัครนักด าน้ าชาวไทยและต่างชาติ  
ด าน้ าเก็บเศษอวนจ านวนมากท่ีเกาะติดตามแปลง
ปลูกปะการังชนิดต่างๆ ภายในอ่าวมาหยา  
เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ท าให้ปะการัง
บางส่วนเริ่มอ่อนแอและจะตายในไม่ช้า 

นักวิชาการจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง กล่าวว่า มีเศษ
อวนมาพันรอบปะการังอ่อนที่มีการปลูกเพ่ือฟ้ืนฟู
ปะการังในอ่าวมาหยา หลังปิดมานานกว่า 2 ปี 
โดยพบปะการังนับร้อยโคโลนีในอ่าวมาหยาก าลัง
ถูกคุกคามจากขยะทะเล โดยเฉพาะเศษเชือกเศษ
อวนและอ่ืนๆ ที่ล่องมากับกระแสน้ า โดยเฉพาะ
ปะการังที่มีลักษณะเป็นกิ่ง เช่น ปะการังดอก
กะหล่ า ปะการังเขากวาง ปะการังผิวเกล็ดน้ าแข็ง 
ถูกขยะปกคลุมพันเกี่ยวกอปะการัง ท าให้ปะการัง
เป็นโรค ถูกบดบังแสง จนปะการังอ่อนแอและ
ตายในที่สุด จึงต้องระดมเจ้าหน้าที่มาเก็บออก 
5. หญ้าทะเลตรังเน่าตายพันไร่หว่ันกระทบ 
'พะยูน' สูญพันธุ์ 

ผู้สื่ อข่าวรายงานว่ า ตัวแทนเครือข่าย
ประมงพ้ืนบ้าน จ.ตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วน
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ตรัง  
น าโดยนายแสวง ขุนอาจ นางแช่ม เพ็ชรจันทร์ 
และนายสุเวทย์ เกตุแก้ว ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
แหล่งหญ้าทะเลหน้าแหลมจุโหย ภายใน ขสป. 
หมู่ เกาะลิบง ต . เกาะลิบง อ .กันตั ง  จ .ตรั ง  
หลังพบว่าหญ้าทะเลเน่าตายเป็นบริเวณกว้าง  
เชื่อว่าสาเหตุเกิดจากการขุดลอกร่องน้ าบริเวณ
ปากแม่น้ าตรังของกรมเจ้าท่า เนื่องจากมีการน า
ตะกอนดินจากการขุดลอกร่องน้ าไปทิ้งในทะเลอยู่
ห่างจากจุดแหล่งหญ้าทะเล 2 -3 กิโลเมตร  
เมื่อตรวจสอบพบตะกอนดินทับถมหนาแน่นจน
เป็นดินโคลน 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 17 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
นายสุเวทย์ กล่าวว่า ชาวประมงพ้ืนบ้านได้

ประชุมหารือเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ปี 2561 แต่ไม่มี
ความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อ
ต้นปี 2562 พบตะกอนดินทับถมหญ้าทะเลกว่า 
200 ไร่ จึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้มีหน้าที่
ในการดูแลหญ้าทะเล โดยปี 2563 พบหญ้า
ทะเลตายลามนับ 1,000 ไร่ 

นายแสวง  กล่ าวว่ า  จากการลง พ้ืนที่
ตรวจสอบ 2 ครั้ง เชื่อว่าเกิดจาก 3 ปัจจัย คือ 
ปัญหาการขุ ดลอกร่ องน้ า ของกรม เจ้ าท่ า 
กระแสน้ าที่เปลี่ยนทิศ และมลพิษทางน้ า ซึ่งใน
อนาคตอาจกระทบพะยูนตรังที่มีอยู่เกือบ 200 
ตัว และกระทบกับแผนพะยูนแห่งชาติที่จังหวัด
พยายามผลักดันให้เกิดขึ้น 
6. ล่องเรือ 'เขื่อนแม่งัด ' ร่วมปลูกไม้พื้นถิ่น
สร้างแหล่งอาหารสัตว์ป่า 

อช .ศรี ล านนา ต .บ้ าน เป้ า  อ .แม่ แตง  
จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มธุรกิจ
พืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง องค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ ฝ่ า ย ป ก ค ร อ ง  
อ.แม่แตง จัดกิจกรรม โครงการปลูกไม้พ้ืนถิ่น
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งอาหาร 
สัตว์ป่า บริเวณหน่วยพิทักษ์ อช.ศรีลานนาที่ ศล.
7 (ห้วยปุย) เขตติดต่อ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง  
กับ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว และบริเวณกลางเขื่อน
แม่งัดสมบูรณ์ชล ใกล้เรือนแพห่างจากฝั่งกว่า  
5 กม. ท่ามกลางสภาพอากาศฟ้าครึ้มและมีฝนตก
เป็นระยะแต่อากาศเย็นสบาย เมื่อวันที่ 14 ส.ค.
ที่ผ่านมา 

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 
(เชียงใหม่) กล่าวว่า ส าหรับโครงการนี้เพ่ือเฉลิม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 17 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
12 สิงหาคม โดยปลูกพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นที่ออกดอก
เป็นสีประจ าพระองค์ อาทิ ต้นรวงผึ้ง ราชพฤกษ์ 
อินทนิลบก เป็นต้น 

" พ้ืนที่ปลูกแบ่งเป็นบริ เวณริมถนนสาย
เชียงใหม่-พร้าว สองฝั่งถนน ระยะทางกว่า 1 กม. 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและสร้างบรรยากาศการ
เดินทางที่ร่มรื่น เนื่องจากบางส่วนเป็นพ้ืนที่ต้นน้ า
ที่ไหลลงสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและปลูกในเขื่อน
แม่ งัด  จ านวน 2 ไร่  รวมกว่า  2 ,100 ต้น  
เป็นระยะทาง 500 เมตร โดยเฉพาะต้นหว้า 
มะขามป้อม สมอไทยและกล้วยป่า เพ่ือสร้าง
แหล่งอาหารแก่สัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
อาทิ ไก่ฟ้า นกยูง นก กวาง เก้ง พร้อมปลูกฝังการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง" 

นายภูพิชิต ช่วยบ ารุง หน.อช.ศรีลานนา 
กล่ า วว่ า  พ้ืนที่ ป ลู กป่ าบริ เ วณเขื่ อนแม่ งั ด  
นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. พร้อมคณะเคยมา
ปล่อยสัตว์ป่า อาทิ กวาง เก้ง ไก่ฟ้า นกยูง พร้อม
ปลูกป่าและท าโป่งดินเป็นอาหารสัตว์ ปีนี้จึง
จัดท าโครงการดังกล่าวเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร 
สัตว์ป่าต่อเนื่อง เป้าหมายหลักเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
อุทยานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนเยาวชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป 
พร้อมสร้างจิตส านึกฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ า 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าในเขื่อนแม่งัด หล่อเลี้ยงพ้ืนที่
เกษตรกรรม เป็นการพัฒนาระบบนิเวศและ
ส่งเสริมท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ภายใต้การมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ 27 สงิหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. แก๊งล่าปลาสวยงาม ลอบวางกับดักจับปลา
ใน อช.หมู่เกาะลันตา จนท.เร่งด าน้ าเก็บกู้ เตือน
มีโทษสูง 
   วันที่ 26 ส.ค. 63 จนท.อช.หมู่เกาะลันตา  
จ.กระบี่ ด าน้ าส ารวจการลักลอบท าประมงผิด
กฎหมาย บริเวณเกาะห้า แหล่งด าน้ าลึกที่ส าคัญ
ของอุทยานฯ โดยขณะที่ด าลงไปนั้นได้พบสาย
เชือกขนาดใหญ่วางราบไปตามแนวทรายใกล้กับ
แนวปะการัง และเมื่อตามสายเชือกไปก็พบกับ
ลอบขนาดใหญ่วางอยู่  ซึ่ งภายในนั้นมีปลา
สวยงามติดอยู่จ านวนมาก เช่นปลาโนรี  ปลา
นกแก้ว ปลาสินสมุทรเป็นต้น ทางเจ้าหน้าที่จึงได้
ใช้มีดตัดอวนของลอบปล่อยสัตว์น้ าทั้งหมดไป
ตามธรรมชาติ และวันนี้ (26 สค.) เจ้าหน้าที่ยังได้
พบลอบถูกวางไว้อีกหลายจุด จึงได้ปล่อยปลา
และท าลายลอบทิ้ง ก่อนที่จะท าเครื่องหมายพิกัด 
เพ่ือเข้ามาเก็บกู้ออกไปในภายหลัง เนื่องจากเป็น
ลอบขนาดใหญ่ 
   นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หน.อช.หมู่เกาะลันตา 
จ.กระบี่ กล่าวว่า ลอบดังกล่าวที่พบนั้นเป็นของ
ขบวนการล่าสัตว์น้ าสวยงาม ซึ่งจะมีการน ามาวาง
ไว้ใกล้กับแนวปะการังเพ่ือล่อปลาเข้าไปก่อนจะ
มากู้จับสัตว์ ไปขายในตลาดค้าสัตว์สวยงาม  
ซึ่งทางอุทยานฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายของ 
รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ทุก
อุทยานเ พ่ิมความเข้มงวดในการล่ าสัตว์ป่ า  
สัตว์ทะเลหายากท่ีอยู่ในเขตอุทยาน อย่างไรก็ตาม
ทางอุทยานฯจะเฝ้าติดตามดูขบวนการล่าปลา
สวยงามนี้เพ่ือด าเนินคดีต่อไป และอยากจะฝาก
ไปยังผู้ที่จะท าประมงผิดกฎหมายในเขตอุทยาน
นั้น จะมีความผิด ตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ 
มาตรา 19 ปี 2562 ซึ่งมีโทษสูง คือ จ าคุกไม่

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://ch3plus.com/ne
ws/category/205055 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เกิน 5 ปี ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และหากสามารถยึดเรือได้ ไม่ว่าจะมีการเช่า
ว่าจ้างมาหรือไม่ ก็จะมีการริบทรัพย์สินนั้นด้วย
เช่นกัน 

นอกจากนี้ยังมีเศษอวนที่มาเกาะอยู่ตาม
ปะการังที่ เจ้ าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลที่  3 จั งหวัดตรัง ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่
เกาะพีพี จ.กระบี่ และอาสาสมัครนักด าน้ าชาว
ไทยและต่างชาติ เข้าท าการเก็บเศษอวนจ านวน
มาก ที่ไปเกาะติดอยู่ตามปะการังปลูกชนิดต่างๆ 
ภายในอ่าวมาหยา เกาะพีพี อ.เมืองกระบี่ จนท า
ให้ปะการังบางส่วนเริ่มอ่อนแอและจะตายในไม่
ช้า ทางเจ้าหน้าที่จึงต้องเข้าไปเก็บออกทีละกอ 
โดยพบว่ามีเศษอวนพันติดอยู่ที่ปะการังนับร้อย
กอ  

จึ งอยากจะวอนไปยั งผู้ เ กี่ ย วข้อ ง  ทั้ ง
ชาวประมง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว 
อย่าได้ทิ้งขยะใดๆลงทะเล เพราะนอกจากจะท า
ให้เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ า ยังกระทบต่อปะการัง 
รวมถึงระบบนิเวศน์ทางทะเลเป็นอย่างมาก 
2. ลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง เด็กดิ้อ หรือติดพ่อ!! 
ไม่ยอมกลับโขลง เป็นครั้งที่ 3 “อธิบดี อช. สั่ง
ลดความใกล้ชิดลูกช้างกับผู้เลี้ยง” 

เพจเฟซบุ๊ค ประชาสัมพันธ์กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อัปเดตลูกช้างป่า
ห้วยขาแข้ง เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (24 ส.ค.
2563) พบว่า ช้างโขลงแม่ยกขบวนมารับกว่า 
16 ตัว เป็นครั้งที่ 3 จนถึงขนาดพังคอกเข้าไป
ชวนกลับเข้าโขลงเกือบส าเร็จ แต่นาทีสุดท้าย
พลายน้อยเปลี่ยนใจไม่ตามกลับอีกเหมือนเดิม 

หลายคนเฝ้าติดตามลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง
อายุประมาณ 6 เดือนที่พลัดหลงแม่ และพอพบ
โขลงแม่มาหามาตามกลับต่างก็ลุ้นให้ลูกช้างตาม
โขลงแม่กลับไปด้วยทว่าเหตุการณ์ 2 ครั้ งที่

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

https://mgronline.com/g
reeninnovation/detail/9
630000087753 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ลูกช้างไม่ยอมกลับ แสดงให้ เห็นพฤติกรรม
หวาดกลัว ตื่นตระหนก จนกระทั่งโขลงแม่มาอีก
เป็นครั้งที่ 3 ที่แห่ขบวนกันมาก็ยังเห็นลูกช้างมีที
ท่ากล้ าๆ กลัวๆ และไม่ยอมกลับไปอีกครั้ ง  
จนหลายคนเชื่อว่าอาจจะติดพ่อ (คนเลี้ยง) 
มากกว่าโขลงช้างแม่หรือเปล่านะ! และล่าสุด  
นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ได้สั่งการแล้วให้
ลดความใกล้ชิดลูกช้างกับคนเลี้ยง 

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.63 นายธนิตย์ หนูยิ้ม 
ผอ.สบอ.12 (นครสวรรค์) รายงานความคืบหน้า
การเตรียมปล่อยลูกช้างป่าห้วยขาแข้งพลัดหลง
คืนป่า โดยเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่าน
มาแม่ช้างยกโขลงใหญ่ได้วนมารับลูกช้างอีกครั้ง
ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่  3 แล้ว โดยได้มีโขลงช้าง
จ านวน ประมาณ 16 ตัว พร้อมลูกเล็กจ านวน 3 
ตัว เดินเข้ามาหากินใกล้ๆ คอกลูกช้างพลัดหลง 
ตรงหอต้นผึ้ง เจ้าหน้าที่สังเกตพบว่าลูกช้างพลัด
หลงรับรู้ได้เดินไปเดินมาภายในคอก 

จากนั้นโขลงช้างได้เดินมาใกล้คอกลูกช้าง
มากขึ้น และต่อมาได้ช่วยกันพังคอกทางด้านทิศ
ใต้ จนคอกพังหมดทั้งแถบ แล้วเดินเข้ามาหา
ลูกช้างพลัดหลง และพยายามส่งเสียงสื่อสารกับ
ลูกช้างพลัดหลงชวนกลับโขลง ซึ่งเจ้าหน้าที่
สังเกตพบว่ามีจังหวะหนึ่งที่ช้างตัวใหญ่สองตัวเดิน
เข้ามาใกล้ตัวลูกช้างพลัดหลง พยายามตีวง
ร่วมกันต้อนลูกช้างพลัดหลงพาเข้าฝูง จนลูกช้างมี
ทีท่ าว่ าจะเดินตามฝู ง ไปแต่ กลับ เปลี่ ยนใจ
กะทันหัน กลับเดินหนีมาหลบที่โคนต้นไม้ใหญ่ 

ทั้งนี้ หลังจากโขลงช้างป่าได้พังคอกพังลง
ทั้งแถบแล้ว แต่ลูกช้างพลัดหลงก็ไม่ยอมเดินออก
จากคอก ทั้งที่สามารถออกไปได้ เจ้าหน้าที่ได้ท า
การซ่อมคอกขึ้นมาใหม่ และมีการปรับขนาดของ
คอกให้เล็กลงเหลือ 4x4 เมตร ซึ่ง นายธัญญา 
เนติธรรมกุล ออส. ได้สั่งการให้ปรับยุทธวิธีการ
เลี้ยงดู ลดความใกล้ชิดผูกพันกับเจ้าหน้าที่ผู้เลี้ยง



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เพ่ิมมากกว่าเดิมเพ่ือจะท าให้การปล่อยลูกช้างคืน
ป่าส าเร็จต่อไป 

3 .  ต รั ง  ก ร ม อุ ทย า น แห่ ง ช า ติ  สั ต ว์ ป่ า  
และพันธุ์พืช ประกาศให้สามารถท่องเที่ยวถ้ า
มรกต 

อส. ประกาศให้สามารถท่องเที่ยวถ้ ามรกต 
ซึ่งเป็นแห่งท่องเที่ยวทางทะเลอันซีนไทยแลน์ของ 
จ .ตรั ง  ให้ สามารถท่องเที่ ยวได้ตลอดทั้ งปี  
โดยเฉพาะในช่วงสมรสุมก็สามารถท่องเที่ยวได้ 
แต่ต้องฟังค าเตือนของเจ้าหน้าที่  ในขณะที่
ผู้ประกอบการพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มที่ เนื่องจากต้องการให้นักท่องเที่ยวเดินทาง
มาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้น 

ที่ท่าเทียบเรือปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา  
จ.ตรัง นายณรงค์ คงเอียด หน.อช.หาดเจ้าไหม 
พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เสือบุญทอง นายกสมาคม
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ โ ร ง แ ร ม จั ง ห วั ด ต รั ง  
นายสวัน เสน่หา ประธานชมรมการท่องเที่ยวและ
โรงแรมหาดปากเมง พร้อมด้วยนักด าน้ าเก็บขยะ
ใต้ ท ะ เ ล  ได้ จั ดกิ จ ก ร รม เก็ บขยะ ใต้ ท ะ เ ล  
เพ่ืออนุรักษ์ท้องทะเลไทย และอนุรักษ์สัตว์น้ า 
ป้องกันอันตรายจากขยะทะเลที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเลทุกชนิด โดยนักด าน้ า 
จากหลายจังหวัดได้ช่วยกันด าน้ าเก็บขยะใต้ทะเล 
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิด
ฤดูกาลท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้ ซึ่งขยะ
ในทะเลส่วนใหญ่ที่ เก็บขึ้นมานั้นจะเป็นขยะ
พลาสติก อวน ตาข่าย ขวดน้ า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ส่งแวดล้อมทางทะเล 

ทั้ ง นี้ น า ย ณ ร ง ค์  ค ง เ อี ย ด  ห น . อ ช . 
หาดเจ้ าไหม กล่ าวว่ า  อส .  โดยนายธัญญา  
เนติธรรมกุล ออส. ได้ประกาศเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 
2563 ที่ผ่านมาว่า ถ้ ามรกตซึ่งเป็นแห่งท่องเที่ยว
ทา งทะ เล อันซีน ไทยแลน์ ของจั งหวั ดตรั ง 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

http://www.dnp.go.th/p
erSonnel/contact.html 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ที่ผ่านมาถ้ า
ม รกตจะปิ ดก ารท่ อ ง เ ที่ ย วนั บตั้ ง แ ต่ วั นที่   
1 มิถุนายน –  30 กันยายน ของทุกปีทาง
ผู้ประกอบการได้ท าหนังสือขอให้ พิจารณา
เนื่องจากบางวันสามารถท่องเที่ยวได้ แต่ก็ติด
ค าสั่งประกาศของกรมอุทยานฯท าให้ไม่สามารถ
พานักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวได้ หลังจากการ
พิจารณาแล้วได้ประกาศให้ถ้ ามรกต สามารถ
ท่อง เที่ ยว ได้ตลอดทั้ งปี  ส่ วนกา รปิดแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางทะเล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 
กันยายน ยังคงปิดทุกปี ในขณะที่นายสมศักดิ์ 
เสือบุญทอง นายกสมาคมการท่องเที่ยวและ
โรงแรมจังหวัดตรัง นายสวัน เสน่หา ประธาน
ชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมง ได้
ขอบคุณนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อนุมัติให้
ถ้ ามรกตสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจะท า
ให้การท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง คึกคักมากยิ่งขึ้น 
และพร้อมปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ ในการน านักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยว
ทางทะเล เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
นักท่องเที่ยว ทางนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
ที่ ให้ความส าคัญอย่างมากในเรื่ องของการ
ท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและการป้องกันอันตรายที่
จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. เมียพบอัยการ-จี้ฟ้องฆ่า 'บิลลี่' 

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
น.ส.พิณนภำ พฤกษำพรรณ ภรรยำนำยบิลลี่   
รักจงเจริญ นักต่อสู้ เพื่ อสิทธิชำวกะเหรี่ ยง 
แก่งกระจำน ที่ถูกอุ้มฆ่ำพร้อมด้วยทนำยควำม 
และชำวกะเหรี่ยง 10 หมู่บ้ำน ต.ยำงน  ำกลัด
เหนือ และ ต.ยำงน  ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้ำปล้อง 
จ.เพชรบุรี เข้ำร้องขอควำมเป็นธรรมต่ออัยกำร
สู งสุด  กรณี อัยกำรสั่ ง ไม่ฟ้อง  นำยชัยวัฒน์   
ลิ มลิขิตอักษร อดีต หน.อช.แก่งกระจำน และพวก 
ในข้อหำฆ่ำ ต่อมำกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอส
ไอ) ท ำควำมเห็นแย้งกลับมำยังอัยกำร 

น.ส.วรำภรณ์ กล่ำวว่ำ หลังจำกดีเอสไอท ำ
ควำมเ ห็นแย้ ง  ทำงน .ส .พิณนภำ  ในฐำนะ 
ผู้เสียหำยได้ปรึกษำทนำยแล้ว จึงท ำหนังสือขอ
ควำมเป็นธรรมอัยกำรสูงสุดใน 5 ประเด็นคือ 
พยำนหลักฐำนของพนักงำนสอบสวนฟังได้หรือไม่
ว่ำมีกำรควบคุมตัวบิลลี่ โดยยังไม่ได้ปล่อยตัว
ตำมที่ผู้ต้องหำกล่ำวอ้ำง และหลังจำกถูกควบคุม
ตัวจนดีเอสไอค้นพบชิ นส่วนกะโหลกของบิลลี่  
ในอุทยำนฯ แก่งกระจำน จึงไม่มีข้อเท็จจริงใด
ชี ให้เห็นว่ำบิลลี่น่ำจะยังมีชีวิตอยู่ นอกจำกนี กำร
ตรวจพิสู จน์ด้ วยวิ ธี ไมโทคอนเดรี ยมีควำม
น่ำเชื่อถือ เพียงพอสรุปว่ำชิ นส่วนกะโหลกมนุษย์
ที่พบเป็นของบิลลี่ และพิสูจน์ได้ว่ำนำยพอละจีได้
เสียชีวิตแล้ว ส่วนข้อโต้แย้งของอัยกำรเป็นเพียง
ควำมเห็นส่วนตัว จำกเหตุผลดังกล่ำวจึงขอให้
อัยกำรสูงสุดใช้ดุลพินิจมีค ำสั่งชี ขำดผู้ต้องหำ
ทั งหมดทุกข้อกล่ำวหำ 

 
 

สบอ.9 
(อุบลรำชธำนี) 

ข่ำวสด หน้ำ 11 
ข่ำวสด (กรอบบ่ำย)  

หน้ำ 1,7 

- 

 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
2. 9 จุดเที่ยว ตามรอย "เบลล่า-เวียร์" ไปให้ถึง
ที่ จากคลิปเที่ยว "คิด...แล้วไปให้ถึง" 

น้ าตกตาดวิมานทิพย์ จ.บึงกาฬ 
ชมควำมอลังกำรของน  ำตกสุดอันซีนของ 

บึงกำฬ "น  ำตกตำดวิมำนทิพย์ "  อยู่ ใน เขต  
อช.ภูลังกำ ควำมพิเศษของที่นี่คือน  ำตกจะมีน  ำ
เฉพำะ หลังฝนตกหนักๆ อย่ำงต่อเนื่องเท่ำนั น 
เพรำะน  ำตกแห่งนี เป็นสำยน  ำที่ไหลลงมำ จำกบน
ภูเขำหินทรำย ด้ำนบนไม่มีเขื่อนหรือที่กักเก็บน  ำ 
ท ำให้น  ำตกไหลลงมำไว และหมดไปอย่ำงรวดเร็ว 
ฉะนั น ใครที่อยำกมำชมแนะน ำให้โทรสอบถำม
ทำงอุทยำน ล่วงหน้ำก่อน 

สอช. 
สบอ.10 
(บึงกำฬ) 

ผู้จัดกำรรำยวัน  
360 องศำ หน้ำ 13 

+ 

3. คอลัมน์ จดหมาย 
แนวทำงแก้ไขปัญหำน  ำท่วม-น  ำแล้งลุ่มน  ำ

ยม 14 แนวทำง โดยไม่ต้องสร้ำงเขื่อนแก่งเสือ
เต้น เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่ำง เขื่อนเตำปูน อ่ำง
เก็บน  ำเตำปูน ประตูระบำยน  ำเตำปูน (ปตร.) 
โครงสร้ำงเตำปูน ฯลฯ 

รักษำและพัฒนำป่ำชุมชนไว้ใช้สอยเป็น
ซู เปอร์มำร์ เก็ตของชุมชน รักษำป่ำอนุรักษ์  
อุ ท ย ำ น แ ห่ ง ช ำ ติ  เ ข ต รั ก ษ ำ พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ ำ  
อย่ำงเข้มงวด ห้ำมมิให้พัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่
ผ่ำ ใจกลำง อช.แม่ยม รวมทั ง เขื่อนแม่วงก์   
ในเขต อช.แม่วงก์ เป็นต้น 

สอช. 
สอป. 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

สบอ.13 
สำขำล ำปำง 

มติชนสุดสัปดำห์ หน้ำ 6 + 

4. เมืองพัทลุงจัดแข่งขันว่ิง 
เมื่อเร็ว ๆ นี  ที่ห้องประชุมชั น 2 ส ำนักงำน

ส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำจั งหวัดพัทลุ ง  นำยกู้ เกี ยรติ   
วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เป็นประธำนกำรประชุม
คณะกร รมกำ รจั ด กำ ร แข่ ง ขั น  Ultra Trail 
Thailand 2020  Series #01  Phatthalung  
ซึ่งมีคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันฝ่ำยต่ำง ๆ 
จ ำนวน 14 คณะ เข้ำร่วมประชุมอย่ำงพร้อม
เพรียง 

สอช. 
สบอ.6 
(สงชลำ) 

เดลินิวส์ หน้ำ 10 + 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
นำยกู้เกียรติ เปิดเผยว่ำ ตำมที่กระทรวง

กำรท่องเที่ยวและกีฬำ มอบหมำยให้จังหวัด
พัทลุงจัดกำรแข่งขันวิ่ง Ultra Trail Thailand 
2020 Series #01 Phatthalung ในระหว่ำง
วันที่ 26-27 กันยำยนนั น จังหวัดพัทลุงได้เตรียม
ควำมพร้อมไว้ในทุก ๆ ด้ำน โดยเฉพำะด้ำนควำม
ปลอดภัยที่จะต้องดูแลเป็นพิ เศษ เนื่องจำก
เส้นทำงวิ่ งระยะ 60 กม. จะต้องวิ่ ง เข้ำป่ำ
เทือกเขำบรรทัด และ อช.เขำปู่เขำย่ำ จึงจ ำเป็น
จะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ ทหำรและอำสำสมัคร
หน่วยกู้ภัย ร่วมท ำงำนกับฝ่ำยพยำบำลเริ่มตั งแต่
ทดสอบวิ่งเสมือนจริงในวันที่ 22-23 กันยำยน 
5. หญ้าทะเลตรังเน่าตายพันไร่หว่ันกระทบ 
'พะยูน' สูญพันธุ์ 

ผู้สื่ อข่ำวรำยงำนว่ำ  ตัวแทนเครือข่ำย
ประมงพื นบ้ำน จ.ตรัง ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ส่วน
อนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง จ.ตรัง  
น ำโดย นำยแสวง ขุนอำจ นำงแช่ม เพ็ชรจันทร์ 
และนำยสุเวทย์ เกตุแก้ว ร่วมลงพื นที่ตรวจสอบ
แหล่งหญ้ำทะเลหน้ำแหลมจุโหย ภำยใน ขสป. 
หมู่ เกำะลิบง ต . เกำะลิบง อ .กันตั ง  จ .ตรั ง  
หลังพบว่ำหญ้ำทะเลเน่ำตำยเป็นบริเวณกว้ำง  
เชื่อว่ำสำเหตุเกิดจำกกำรขุดลอกร่องน  ำบริเวณ
ปำกแม่น  ำตรังของกรมเจ้ำท่ำ เนื่องจำกมีกำรน ำ
ตะกอนดินจำกกำรขุดลอกร่องน  ำไปทิ งในทะเลอยู่
ห่ำงจำกจุดแหล่งหญ้ำทะเล 2-3 กิโลเมตร เมื่อ
ตรวจสอบพบตะกอนดินทับถมหนำแน่นจนเป็น
ดินโคลน 

นำยสุเวทย์ กล่ำวว่ำ ชำวประมงพื นบ้ำนได้
ประชุมหำรือเรื่องดังกล่ำวตั งแต่ปี 2561 แต่ไม่มี
ควำมคืบหน้ำจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อ
ต้นปี 2562 พบตะกอนดินทับถมหญ้ำทะเลกว่ำ 
200 ไร่ จึงตั งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้มีหน้ำที่
ในกำรดูแลหญ้ำทะเล โดยปี 2563 พบหญ้ำ
ทะเลตำยลำมนับ 1,000 ไร่ 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมรำช) 

มติชน หน้ำ 17 - 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
นำยแสวง  กล่ ำ วว่ ำ  จำกกำรลงพื นที่

ตรวจสอบ 2 ครั ง เชื่อว่ำเกิดจำก หลำยปัจจัย 
เช่น ปัญหำกำรขุดลอกร่องน  ำของกรมเจ้ำท่ำ 
กระแสน  ำที่เปลี่ยนทิศ และมลพิษทำงน  ำ ซึ่งใน
อนำคตอำจกระทบพะยูนตรังที่มีอยู่เกือบ 200 
ตัว และกระทบกับแผนพะยูนแห่งชำติที่จังหวัด
พยำยำมผลักดันให้เกิดขึ น 
6. "ควายน้ า" ทะเลน้อยสร้างรายได้ 

นำยวิรัตน์ รอดนวล ประธำนกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนคนเลี ยงวัวลังกำสุกะพัทลุง เผยว่ำ ขณะนี 
กำรเลี ยงและกำรตลำดกระบือหรือควำยมีทิศทำง
ที่ดีขึ นกว่ำเดิมมำก โดยเฉพำะควำยทะเลน้อยที่
เลี ยงใน ขสป.ทะเลน้อย มีมำกกว่ำ 4,500 ตัว 
"ควำย" เลี ยงขุนง่ำยและควำมเสียหำยจะน้อยกว่ำ
โคมำก ส่วนรำคำกำรซื อขำย รำคำตั งแต่ตัวละ 
25,000-40,000 บำท ส ำหรับควำยทะเลน้อย 
หรือ "ควำยน  ำ" มีกำรซื อกันไม่น้อยกว่ำปีละ 90 
ล้ำนบำท โดยตลำดบริโภคส่วนใหญ่นอกจำก
ภำยในประเทศแล้ว ยังส่งไปยังประเทศมำเลเซีย 
เวียดนำมและจีน ขณะนี คนรุ่นใหม่ของไทยไม่
นิยมกำรเลี ยงควำย แต่จะนิยมกำรเลี ยงโคเนื อ  
โคนม โคพื นเมือง 

สอป. 
สบอ.6 
(สงชลำ) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่ำย)  
หน้ำ 14 

+ 

7. 'กรมน้ า' เตรียมพร้อมรับน้ าหน้าฝน 2563 
วันที่  27 ส.ค.  63 กรมทรัพยำกรน  ำ 

น ำมวลชนเยี่ยมชมพื นที่โครงกำรอนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน  ำในพื นที่ ต.ยำงหัก อ.ปำกท่อ จ.รำชบุรี 
ซึ่งเป็นโครงกำรแก้ไขและบรรเทำปัญหำควำม
เ ดื อ ด ร้ อน ขอ งป ระ ช ำ ช น ใ น เ ขต พื น ที่ อั น
เนื่องมำจำกภัยแล้งและอุทกภัยใน จ.รำชบุรี  
ประกอบด้วยโครงกำรย่อย ได้แก่  โครงกำร
อนุรักษ์ฟื้นฟูล ำห้วยพุน้อย โครงกำรปรับปรุง
ฟื้นฟูแหล่งน  ำล ำห้วยแม่ประจัน โครงกำรก่อสร้ำง
ฝำยน  ำล้นล ำห้วยแม่ประจัน โครงกำรปรับปรุง
ฟื้นฟูแหล่งน  ำล ำห้วยพุกรูด เป็นต้น ซึ่ง ต.ยำงหัก 
เป็นต ำบลหนึ่งใน อ.ปำกท่อ มีพื นที่ส่วนใหญ่เป็น

สอช. 
สบอ.3 

(บ้ำนโป่ง) 
สบอ.3 

สำขำเพชรบุร ี

มติชน (กรอบบ่ำย)  
หน้ำ 19 

+ 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ป่ำเขำที่มีควำมสูงชัน ในช่วงฤดูฝนจึงเป็นพื นที่
รองรับน  ำฝน มีแหล่งต้นน  ำสำยหลักอยู่ในเขต 
อช.เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน คือ ห้วยแม่
ประจันต์ ไหลลงสู่พื นที่ ต.ยำงหัก ผ่ำน อ.หนอง
หญ้ำปล้อง ซึ่งเป็นพื นที่ต้นน  ำของแม่น  ำเพชรบุรี
และไหลลงสู่ทะเลที่ อ.บ้ำนแหลม จ.เพชรบุรี 
8. คอลัมน์ ว่ิงรอบโลก ปั่นทั่วไทย 

ก ำ ร กี ฬ ำ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( ก ก ท . )  
และ ผู้จัดกำรแข่งขัน Thailand by UTMB ยังคง
เปิดรับสมัครนักวิ่งร่วมงำนวิ่งเทรลระดับโลก 
รำยกำร Thailand by UTMB วันที่ 30 ต.ค.นี   
ที่ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ สนใจสมัครและดู
ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท ำ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
https://www.thailandbyutmb.com/  
และเพจเฟซบุ๊ก THbyUTMB/ 

ส่วนกำรเตรียมกำรด้ำนต่ำงๆ ทนุเกียรติ 
จันทร์ชุม ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกีฬำอำชีพและกีฬำ
มวย กกท. และ กริชสยำม คงตรี  หน.อช . 
ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ประชุมร่วมกันไปเมื่อ
วันก่อนเป็นที่เรียบร้อย ทุกอย่ำงพร้อม 100 
เปอร์ เ ซ็ นต์  พร้ อมย  ำ ว่ ำ  กลุ่ มนั กวิ่ ง อำชีพ
ต่ำงประเทศ สำมำรถเข้ำร่วมแข่งขันได้ แต่ต้อง
ปฏิบัติตำมมำตรกำรสำธำรณสุขของไทยอย่ำง
เคร่งครัด ทั งกำรท ำประกันโควิด-19 กำรกักตัว 
14 วัน ตำมมำตรกำรรัฐ ซึ่งเล็งไว้ที่โรงแรมบน
เกำะมันนอก จ.ระยอง ส ำหรับเม็ดเงินหมุนเวียน
ที่คำดว่ำจะได้จำกรำยกำรนี อยู่ที่ 150-200 ล้ำน
บำท ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ไม่
น้อย ในยำมที่ทุกอย่ำงก ำลังฝืดเคือง 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่ำย)  
หน้ำ 19 

+ 

9. ภาพข่าว : มอดไม้ 
เจ้ำหน้ำที่หน่วย อช.เขื่อนศรีนครินทร์   

อ.ศรีสวัสดิ์  จ.กำญจนบุรี  จับกุมนำยปวรุตม์  
สงครำมศักดิ์ ขณะใช้เลื่อยยนต์ตัดไม้ที่ป่ำบ้ำน
ปำกเหมือง หมู่ 7 ต.ด่ำนแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ 
ส่วนอีกคนหลบหนีไปได้ ยึดของกลำงปืนยำวลูก

สอช. 
สปฟ. 
สบอ.3 

(บ้ำนโป่ง) 

มติชน (กรอบบ่ำย)  
หน้ำ 10 

- 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
กรดติดล ำกล้อง กระสุน 86 นัด ไม้ประดู่ 3 ท่อน 
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 63 
10. ภาพข่าว : ทางคนทางข่าว : ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

น ำ ย ส ว่ ำ ง  ก อ ง อิ น ท ร์  ผ อ . ส บ อ . 1 
(ปรำจีนบุรี) พร้อม ว่ำที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล 
หน.อช . เขำใหญ่  หลวงพ่อกัณหำ  สุขกำโม  
เจ้ำอำวำสวัดป่ำทรัพย์ทวี ธรรมำรำม ร่วมกับ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำร นักเรียนร่วมปลูก
ต้นไม้ ตำมโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรม รำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำคม ในพื นที่
หน่วยพิทักษ์อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ ขญ.23 (วัง
หมี) บ้ำนเทพนิมิต ต.โป่งตำลอง อ.ปำกช่อง จ.
นครรำชสีมำ 

สอช. 
สบอ.1 

(ปรำจีนบุรี) 

มติชน (กรอบบ่ำย)  
หน้ำ 17 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. แก๊งล่าปลาสวยงามอาละวาด ลอบจับปลา
กลางทะเลหมู่เกาะลันตา 

จำกกรณีที่เจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติหมู่
เกำะลันตำ ได้ด ำน  ำส ำรวจกำรลักลอบท ำประมง
ผิดกฎหมำย บริเวณเกำะห้ำ แหล่งด ำน  ำลึกที่
ส ำคัญของอุทยำนฯ พบสำยเชือกขนำดใหญ่วำง
รำบไปตำมแนวทรำยใกล้กับแนวปะกำรัง และ
เมื่อตำมสำยเชือกไปก็พบกับลอบขนำดใหญ่วำง
อยู่ ซึ่งภำยในนั นมีปลำสวยงำมติดอยู่จ ำนวนมำก 
เช่น ปลำโนรี ปลำนกแก้ว ปลำสินสมุทร เป็นต้น 

ทำงเจ้ำหน้ำที่จึงได้ใช้มีดตัดอวนของลอบ
ปล่อยสัตว์น  ำทั งหมดไปตำมธรรมชำติ ซึ่งพบว่ำมี
กำรวำงไว้ อีกหลำยจุด จึงได้ปล่อยปลำและ
ท ำลำยลอบทิ ง ก่อนที่จะท ำเครื่องหมำยพิกัด เพื่อ
เข้ำมำเก็บกู้ออกไปในภำยหลัง เนื่องจำกเป็นลอบ
ขนำดใหญ่ เบื องต้นคำดว่ำวำงลอบดังกล่ำวนั น
เป็นของกลุ่มคนที่ล่ำสัตว์น  ำสวยงำม เพื่อน ำไป
จ ำหน่ำยในตลำดปลำสวยงำมหำยำก  

ล่ำสุด นำยวีระศักดิ์  ศรีสัจจัง หน.อช. 
หมู่เกำะลันตำ จ.กระบี่ กล่ำวว่ำ กำรพบกำร
ลักลอบในครั งนี  ทำงเจ้ำหน้ำที่ไม่ได้แจ้งควำม 
เนื่องจำกหำกแจ้งต้องน ำของกลำงไปแจ้งต่อ
เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ซึ่งอำจส่งผลต่อสัตว์น  ำที่ติดอยู่
ได้ แต่ได้มีกำรจัดชุดคอยเฝ้ำระวังเรือที่เข้ำมำใน
จุดต่ ำ งๆ หำกมีก็ จะ เข้ ำตรวจสอบได้ทันที  
นอกจำกนั นก็ ได้ ออกประชำสัมพันธ์ ไปยั ง
ชำวประมง และเรือน ำเที่ยว ให้ช่วยกันสอดส่อง
ดูแลหำกพบก็ให้แจ้งเบำะแสแก่เจ้ำหน้ำที่ในกำร
เข้ำจับกุม และอยำกจะฝำกไปยังผู้ที่จะท ำประมง
ผิดกฎหมำยในเขตอุทยำนนั น จะมีควำมผิดตำม 
พรบ.อุทยำนแห่งชำติ มำตรำ 19 ปี 2562 ซึ่งมี
โทษสูง คือ จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกินสองแสน

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมรำช) 

https://www.banmuang.
co.th/news/region/204
080 

- 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
บำท หรือทั งจ ำทั งปรับ และหำกสำมำรถยึดเรือได้ 
ไม่ว่ำจะมีกำรเช่ำว่ำจ้ำงมำหรือไม่ ก็จะมีกำรริบ
ทรัพย์สินนั นด้วยเช่นกัน 
2. ป่าไม้-ปกครองตะกั่วป่า บุกตรวจสอบ
นายทุนสร้างโฮมสเตย์ รุกป่าเขาหลัก-เขาโตน 

นำยวิริยะ อ่อนแก้ว หัวหน้ำชุดปฎิบัติกำร
พิเศษป่ำไม้พังงำ พร้อมด้วย นำยสมศักดิ์ ชูแสง 
ปลัดอ ำเภอหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนปกครอง  
นำยจักรพงศ์ ทองนะ ปลัดอ ำเภอศูนย์ด ำรงธรรม 
นำยนพพร อ่อนน้อม ปลัด  อบต.บำงม่ ว ง  
นำยประชำชม ทันงำน ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 8 ต ำบล
บำงม่วง จนท.อช.เขำหลัก – ล ำรู และ จนท.ที่ดิน
อ ำเภอตะกั่วป่ำ เข้ำตรวจสอบพื นที่ป่ำเทือกเขำ
หลัก – เทือกเขำโตน น  ำตกบ่อหิน หมู่ที่  8  
บ้ำนบำงสัก อ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ หลังจำกทำง
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพังงำ ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนจำกชำวบ้ำนบำงสัก ว่ำพบเห็นนำยทุน
ท ำกำรบุกรุกพื นที่ป่ำบริเวณน  ำตก เป็นบริเวณ
กว้ำงเพื่อสร้ำงเป็นที่พักโฮมสเตย์และเป็นลักษณะ
คล้ำยกับสวนสัตว์ มีกำรท ำแนวรั วกั นเพื่อเป็น
สถำนที่ท่องเที่ยว เบื องต้นทำงเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ ได้
มีกำรเดินส ำรวจพิกัด GPS บริ เวณรอบพื นที่
ดังกล่ำวที่พบว่ำขณะนี ได้มีกำรก่อสร้ำงที่พั ก 
สถำนที่เลี ยงสัตว์ และพบว่ำมีกำรเลี ยงลิง นกห่ำง
นกยูงอยู่ภำยในกรงเหล็กขนำดใหญ่ โดยทำง
เจ้ำหน้ำที่ได้เก็บภำพไว้เป็นหลักฐำน พร้อมให้ทำง
เจ้ำของที่ดินดังกล่ำวน ำเอกสำรที่ดินมำแสดงแต่
พบเพียงคนดูแลไม่พบเจ้ำของที่ดินตัวจริง จึงต้อง
รอให้เจ้ำของที่ดินน ำเอกสำรมำแสดงให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ต่อไป 

นำยวิริยะ อ่อนแก้ว หัวหน้ำชุดปฎิบัติกำร
พิเศษป่ำไม้พังงำ กล่ำวว่ำ ได้รับแจ้งเบำะแสกำร
บุกรุกพื นที่ป่ำ โดยมีชำวบ้ำนที่ใช้ชื่อว่ำชำวบ้ำน 
ได้แจ้งไปยังศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดพังงำพบเห็น
นำยทุนท ำกำรบุกรุกพื นที่ป่ำบริเวณน  ำตกบ่อหิน 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมรำช) 

https://www.banmuang.
co.th/news/region/204
080 

- 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
บ้ำนบำงสัก ต.บำงม่วง อ.ตะกั่วป่ำ จ.พังงำ มีกำร
บุกรุกพื นที่ป่ำเป็นบริเวณกว้ำงเพื่อสร้ำงเป็นที่พัก
โฮมสเตย์และเป็นลักษณะคล้ำยกับ สวนสัตว์และ
มีกำรกั นรั ว เพื่อเป็นที่ท่องเที่ยว ซึ่ งวันนี ทำง
เจ้ำหน้ำที่พนักงำนที่ดินจังหวัดพังงำ สำขำตะกั่ว
ป่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงม่วง เจ้ำหน้ำที่
อุทยำนเขำหลักล ำรู่ เจ้ำหน้ำหน้ำที่ ฝ่ำยควำม
มั่นคงอ ำเภอตะกั่วป่ำตำมหน้ำที่ป่ำไม้จังหวัดพังงำ 
ก็ได้มีกำรร่วมตรวจสอบในเบื องต้นซึ่งจำกกำรเข้ำ
ไปตรวจสอบไม่พบกับเจ้ำของผู้ประกอบกำรพบ
แต่ลูกจ้ำงซึ่งทำงลูกจ้ำง ให้กำรว่ำ พื นที่ดังกล่ำว
เป็นพื นที่ได้ครอบครองต่อเนื่องมำนำนแล้วเป็น
สวนผลไม้รวมซึ่งจำกกำรตรวจสอบในเบื องต้น
ของเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้พบว่ำพื นที่ดังกล่ำว ไม่มี
หลักฐำนมำแสดงจึงได้ท ำกำรตรวจสอบพิกัด GPS 
ซึ่งพบว่ำอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำเทือกเขำ
หลัก-เขำโตน โดยทำงเจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้จะท ำกำร
บันทึกกำรตรวจสอบตำมหนังสือร้องเรียน แต่ไม่
พ บ เ อ ก ส ำ ร ที่ ดิ น ดั ง ก ล่ ำ ว  โ ด ย ต ำ ม ม ติ
คณะรัฐมนตรีถ้ำชำวบ้ำนเข้ำไปอยู่อำศัยคนอยู่
ร่วมกับป่ำ แต่จะไม่ให้ท ำอยู่ในเชิงพำณิชย์ 

 


