


















































  สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น : แห่สัมผัสลม
หนาวคึกคัก 

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

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

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

มติชน หน้า 1 
ไทยรัฐ หน้า 1 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
หน้า 11 

มติชน (กรอบบ่าย) หน้า 1 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  

หน้า 1,10 
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  

หน้า 11 
    

+ 

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

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

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

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโปุง) 

เดลินิวส์ หน้า 10 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

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

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

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

สยามกีฬา หน้า 4 + 

4. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร : ฝึกอบรมจิต
อาสาปลูกปุา 

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

สฟอ. 
สบอ.13 
(แพร่) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
5. จับเขมรลอบเข้าไทยตัดพะยูง 

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

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

สอป. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 5 

+ 

 
 

 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 

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

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

สอป. 
สบอ.6 

สาขาปัตตานี 

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

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

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

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

1 .ผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

สอช. 
สปฟ. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

https://www.banmuang.
co.th/news/region/210
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

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

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

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

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

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

สอป. 
สบอ.3 

(บ้านโปุง) 

https://onbnews.today/
post/39797 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

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

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

3. ผู้ ขายติดปูายโฆษณาขาย เนื้อหมูปุา  
หมูปุาไม่ใช่สัตว์ปุาคุ้มครอง ผู้ขาย และผู้ซื้อ
สามารถซื้อขายเนื้อหมูปุาโดยไม่ผิดกฎหมาย 

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

 


