




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที ่14 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. ตรังวิจัยแยกขยะทรายชายหาด 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. น.ส.เสาวลักษณ์ 
ขาวแสง อายุ 30 ปี ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย ศูนย์
ปฏิบัติการอุทยานฯทางทะเลที่  3 จ.ตรั ง 
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้มีการด าเนินการ
ศึกษางานวิจัยต่อ ด้วยการน าทรายบริเวณ
ชายหาดมาท าการคัดแยกขยะเพ่ือหาการ
ปนเป้ือนบนหน้าผิว รวมทั้งลักษณะสีหรือ
ขนาด โดยการสุ่มน าทรายที่บริเวณหาดเจ้า
ไหม จ านวน 5 แปลง ซึ่งในแต่ละแปลงจะมี
พ้ืนที่ 25 ตร.ม หรือ 5 คูณ 5 ม. ซึ่งถือเป็น
การศึกษาวิจัยในลักษณะเช่นน้ีเป็นครั้งแรก 
และคาดว่าจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจยิ่ง ทั้งน้ี ส่วน
ใหญ่ขยะที่พบในทรายจะเป็นประเภทเศษไม้ 
หรือเศษผลไม้ต่างๆ แต่ไม่สามารถทราบได้ว่ามี
ต้นทางมาจากไหน กว่าที่จะถูกซัดลอยมาเกย
ตื้นริมชายหาด เ น่ืองจากในบาง พ้ืนที่ ริ ม
ชายหาดของ จ.ตรัง ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย และ
มักจะมีการซัดพาเศษขยะมาเกยตื้นจ านวน
มาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ที่มีเพียง 30 คน คง
ไม่สามารถตระเวนเก็บขยะหน้าชายหาด
ทั้งหมดได้อย่างทั่วถึง จึงต้องอาศัยชาวบ้าน 
และนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันเก็บขยะ หรือ
บรรเทาปริมาณขยะให้ลดน้อยลง เพ่ือช่วยให้
ส่ิงแวดล้อมกลับมาดีข้ึน 

สอช.  
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 

2. เปิดยุทธการตัดโค่นป่าถูกบุกรุก 
 น า ย อ า เ ภ อ พ ะ โ ต๊ ะ  จ . ชุ ม พ ร  
สนธิก าลังขสป.ควนแม่ยายหม่อน กองก าลัง
ผสม ต ารวจ ทหาร เปิดยุทธการพลิกฟ้ืนผืนป่า
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน น าเล่ือยยนต์ อุปกรณ์
เครื่องมือ ตัดโค่นรื้อถอนพืชผลอาสินในพ้ืนที่
ผืนป่าแปลงคดี 5 แห่ง เน้ือที่กว่า 36 ไร่ ที่ถูก
บุกรุกยึดครองท าสวนยางพารา ทุเรียน มังคุด 

สอช.  
สปฟ.  

สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) 

ไทยรัฐ หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
และสวนผสมอ่ืนๆ รวมเกือบ 2,000 ต้น หลัง
เจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้ผู้กระท าผิดท าการรื้อ
ถอนแล้ว แต่ยังฝ่าฝืนไม่รื้อถอนให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากน้ี ยังได้รื้อ
ทรัพย์สินเบ็ดเตล็ดอ่ืนที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แล้ว ไม่ได้เป็นที่ดินของผู้ยากไร้ เพ่ือพลิกฟ้ืน
ผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
3. จับไม้มะค่า 
 นายภัทรภูมิ พงศ์พานิช หน.ป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้ลอง จ.แพร่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบบริเวณหน้าส านัก
สงฆ์ถ้ าจักรพรรดิ ม.5 ต.ผามอก อ.ลอง จ.แพร่ 
พบไม้มะค่า 12 ท่อน กระบะ 1 คัน เล่ือยโซ่
ยนต์ 1 เครื่อง และจับกุมผู้ต้องหาได้ 3 คน 
คือ 1.นายณรงค์ จินายะ 2.นายศราวุธ หนอง
แป้น และ 3.นายปัณณวัฒน์ จันติ๊บ น าตัวส่ง 
สภ.เวียงต้า ด าเนินคด ี

สปฟ.  
สบอ.13 (แพร่) 

ไทยรัฐ หน้า 15 
(กรอบบ่าย) 

 

- 

4. คอลัมน์ ประชาชื่น สุรพงษ์ กองจันทึก 
อ านาจเถื่อนในสังคมไทย กับ ความหวัง จาก 
บิลลี ่
 ผู้เขียนคอลัมน์ ตั้งค าถาม 13 ข้อ 
เรื่องอ านาจเถื่อนในสังคมไทย กับ ความหวัง 
จาก บิลล่ี กับ นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธาน
มู ล นิ ธิ ผ ส า น วั ฒน ธ ร ร ม  อดี ต ป ร ะ ธ า น
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ  
ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น 
เจ้ าของค าน า อัน ลือ ล่ันในโลกออนไลน์   
จากหนังสือใจแผ่นดิน แผ่นดินแกลางใจกระเห
รียงแก่งกระจาน ซึ่งเปิดความจริง-ล้างความ
เท็จ ปมกะเหรี่ยงติดอาวุธ รุกป่า ยึดที่ดิน ว่า
หาใช่เช่นน้ันไม่ แม้จุดจบน่าเศร้าอย่างไม่เกิน
ความคาดเดา แต่เจ้าตัวเช่ือว่าคดีน้ีจะน าไปสู่
ส่ิงอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะแนวทางการ
แก้ ไขปัญหาเรื่ อง  “คนกับป่า” และน้ีคือ
ค าตอบของ นายสุรพงษ์ เช่น ดีเอสไอบอก 3 

สอช.  
สบอ. (สาขาเพชรบุรี) 

มติชน หน้า 13 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
เดือนจับคนร้ายได้ เช่ือไหม? – เช่ือไม่เช่ือไม่รู้ 
แต่ ส่ิ งที่ ดี เ อส ไอ พูด ผ่าน ส่ือ  น่ีคื อ สัญญา
ประชาคม เมื่อประกาศต่อส่ือจ านวนมากอย่าง
น้ี น่าจะท าได้เข้ากล้าพูด 
5. คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย ซาฟารีห้วย
ขาแข้ง 
 ผู้เขียนคอลัมน์น าเสนอกรณี คุณกวาง
น้อย เขียนจดหมายถามถึงเรื่องกระแสข่าว 
การท าการท่องเที่ยวแบบซาฟารี  ที่ ขสป. 
ห้วยขาแข้ง ว่า จะต้องช้ีแจงให้ชัดเจนว่าจะไม่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขสป. เอาเฉพาะพ้ืนที่ป่ากัน
ชนเท่าน้ัน และต้องประชาสัมพันธ์ส่ือสารให้
สังคมทราบว่าสาเหตุที่ท าเพราะอะไร เช่นเพ่ือ
ไม่ให้สัตว์ป่าออกมาหากินนอกพ้ืนที่เป็นต้น 
ด้านผู้เขียนตอบว่า เห็นด้วยว่า โครงการที่
เกี่ยวข้องกับป่าที่อุดมสมบูรณ์ จะต้องแสดง
ข้อมูลให้รับรู้กันมากๆ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการแสดงคิดเห็น 
เพ่ือผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจจะได้รอบคอบ 

สอช.  
สบอ.12 (นครสวรรค์) 

ข่าวสด หน้า 6 
 

- 

6. ดีเอสไอ-ทส.ข่าวรั่วยกเลิกถกฆ่าบิลลี่ 
 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
พ.ต.ท.กรวัชร์  ปานประภากร รองอธิบดี 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวว่า ใน
วันที่ 13 ก.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
ติดภารกิจ จึงขอยกเลิกนัดการเข้าหารือของดี
เอสไอ ทั้งน้ี ดีเอสไอไม่มีประเด็นอะไรที่เข้า
พูดคุย เพียงแต่ต้องการขอบคุณนายวราวุธ 
และผู้บริหารทส. ที่ ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันยัง
มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดี
พิ เศษของดี เอสไอ ปฏิบัติงานอยู่ ใน พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจ านวนมาก 

ส่วนความคืบหน้าการคล่ีคลายคดี
ฆาตกรรมนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลล่ี 
แกนน ากระเหรี่ยงบ้านบางกลอย จ.เพชรบุรี 

สอช.  
สบอ.3  

(สาขาเพชรบุรี) 

ข่าวสด หน้า 1,11 
(กรอบบ่าย), 
เดลินิวส์ หน้า 

1,11,  
มติชน หน้า 1,5, 

ไทยโพสต์  
หน้า 10,  

ไทยรัฐ หน้า 15 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ยังอยู่ระหว่างการสอบปากค าพยานเพ่ิมเติม 
และรอผลการตรวจพิสูจน์ช้ินส่วนกระดูกอีก 8 
ช้ินจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งในสัปดาห์
หน้าพ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง จะประชุมติดตาม
ความคืบหน้าในการสอบสวนอีกครั้ง 

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผอ.สถาบัน
นิติ วิ ท ย า ศ า สตร์  ก ล่ า ว ว่ า  ส ถ า บั น นิ ติ
วิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 2 สัปดาห์ 
ในการตรวจพิสูจน์ช้ินส่วนกระดูกที่งมขึ้นมา
จากร่องน้ าลึกภายในอช.แก่งกระจาน เพ่ือ
พิสูจน์อายุของเจ้าของช้ินส่วนกะโหลกและ
ช่วงเวลาที่เสียชีวิต 

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ส าหรับรถยนต์
ของอช.แก่งกระจาน ที่พบคราบเลือดบนพรม
ชุดสอบสวนต ารวจภูธรภาค 7 อายัดไว้ก่อน
ห น้ า น้ี  แ ล ะ น า ไ ป เ ก็ บ รั ก ษ า ไ ว้ ที่  ส ภ . 
แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งผลการตรวจก่อน
หน้าน้ีพบว่าคราบเลือดดังกล่าวทราบเพียงเป็น
คราบเลือดของมนุษย์ เพศชาย แต่ปริมาณ
คราบเลือดที่ เก็บได้มีจ านวนน้อยจึงยังไม่
สามารถน ามาสกัดดีเอ็นเอได้ว่าเป็นคราบเลือด
ของใคร ต้องใช้ระยะเวลาตรวจพิสูจน์ใน
ห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพ่ือเทียบเคียงดี
เอ็นเอให้สมบูรณ์ ซึ่งทางต ารวจภูธรภาค 7 
เป็นผู้รับผิดชอบ 
7. ท่าตะเกียบ ร้องแก้ปัญหาช้าง 
 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ที่อาคารรัฐสภา 
นายพิธา ล้ิมเจริญวัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรค
อนาคตใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนย อ.ท่าตะเกียบ 
จ.ฉะเชิงเทรา เสนอแนวทางแก้ปัญหาคนกับ
ช้า ง  ใน พ้ืนที่ ป่ า รอยต่ อ  5 จั งห วัดภาค
ตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จับทบุรี 
ร ะ ย อ ง  แ ล ะ ช ล บุ รี  ทั้ ง น้ี  ป ร ะ ช า ช น  

สอช.  
สอป.  

สบอ.2 (ศรีราชา) 

มติชน  หน้า 12 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
อ.ท่าตะเกียบได้เสอนแนวทางแก้ไขปัญหา 7 
ข้อ อาทิเช่น 1.แก้ไขปัญหาภายใต้หลักคิด ช้าง
อยู่ได้ คนอยู่ได้ 2.ให้น าช้างคืนกลับสู่ป่าอย่าง
ถาวร เป็นต้น 
8. คอลัมน์ ประเทศไทยใจเดียว อุโมงนี้ เพื่อ
สัตว์ป่า 
 ผู้ เขี ยนคอลัมน์น า เสนอกรณีของ 
โครงการก่อสร้างทางเช่ือมผืนป่ามรดกโลก 
ระหว่างอช.เขาใหญ่ กับอช.ทับลาน ที่เป็นการ
ขยายถนนสาย 304 กบินทร์บุรี-ปักธงชัย 
ร ะ ห ว่ า ง ห ลั ก กิ โ ล ที่  1 9 2 + 0 1 5  ถึ ง 
195+015 ระยะทาง 3 กม. เพื่อเป็นลดอุบติ
เหตุเกี่ยวกับสัตว์ป่าและเป็นทางผ่านให้สัตว์ป่า
ทั้ง 2 ผืนป่า 

สอช.  
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

กรุงเทพธุรกิจ เสาร์
สวัสดี  หน้า 8 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตยท์ี ่15 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. เสือตาย 86 ตัววัดป่าตาบัว 

เสือโคร่งของกลาง จ านวน 147 ตัว 
ที่ อ ส .  ยึ ด ม า จ า ก วั ด ป่ า ห ล ว ง ต า บั ว ฯ  
จ.กาญจนบุรี แล้วส่งไปดูแลที่สถานีเพาะเล้ียง
สัตว์ป่าเขาประทับช้าง และสถานีเพาะเล้ียง
สัต ว์ ป่า เขาสน อ .จอมบึง  จ .ราชบุรี  น้ั น  
ป่วยตายด้วยโรคอัมพาตล้ินกล่องเสียงไปแล้ว
จ านวน 86 ตัว โดยเจ้าหน้าที่พบอาการของ
โรคอัมพาตล้ินกล่องเสียงในเสือโคร่งของกลาง 
มาตั้ งแต่แรกรับมาดูแลที่ เขาประทับช้าง 
ในช่วงเดือน มิ.ย. 59 ซึ่งแม้จะมีการจัดการ
สุขภาพเสือและดูแลสุขอนามัยมาเรื่อยๆ แต่
พบว่ากลุ่มเสือโคร่งที่ตายส่วนใหญ่เป็นสาย
พันธ์ุไซบีเรีย  ที่ เกิดจากการเพาะพันธ์ุใน
ครอบครัวเดียวกันจนเลือดชิดที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน
ตัวเองที่ดีพอ โดยโรคอัมพาตล้ินกล่องเสียงถือ
เป็นโรคที่มักพบในกลุ่มเสือและกลุ่มแมว 

ผู้ส่ือข่าวรายงานด้วยว่า เสือของกลาง 
เริ่มทยอยตายตัวแรกตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 59 
และทยอยตายเรื่อยมาจนถึงปัจจุ บัน โดย
เจ้าหน้าที่สถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่าเขาประทับ
ช้าง และเขาสน จ.ราชบุรี ได้รายงานเรื่องน้ีให้ 
นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.รับทราบข้อมูล
แล้ว ส่วนซากเสือของกลางได้จัดการซาก 
บางส่วนมีการแช่ฟอร์มาลีน และฝังตามหลัก
วิชาการ 

ด้านนายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.
เผย ว่า  ขณะน้ี ได้ ใ ห้มหา วิทยา ลัยม หิดล  
มาตรวจพิสูจน์ คาดว่าจะได้ผลสัปดาห์หน้า 
ยืนยันว่าอส.ดูแลเสือเป็นอย่างดีตามหลัก
วิชาการ ซึ่งการติดเช้ืออาจจะเกิดขึ้นมาได้ 
เจ้าหน้าที่ก าลังรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด 
โดยเสือ 86 ตัวทยอยตาย ไม่ได้ตายรวดเดียว 

สอช.  
สอป.  

สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 
1,14,  

เดลินิวส์ หน้า 1,2, 
มติชน หน้า 9 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
นายวรา วุธ  ศิลปอาชา รมว .ทส.  

เผยว่า ได้รับ รายงานเรื่องน้ีแล้ว ก าลังให้ทีม
วิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลสรุปข้อมูล
ส่งกลับมาให้ คาดว่าภายใน 1-2 วัน จะทราบ
ผล เบ้ืองต้นคาดว่า น่าจะเป็นโรคติดเช้ือ ซึ่ง
เป็นโรคติดต่อ ที่เป็นมาตั้งแต่เอาออกมาจาก
วัด ทั้งน้ี เสือเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวต่อ
โรคติดต่อที่ เกิดขึ้น จึงท าให้ค่อยทยอยตาย 
อย่างไร ก็ตาม ต้องรอฟังผลสรุปละเอียดจาก
ทีมนักวิชาการของมหิดลก่อน 
2. สมศักดิ์ขอเวลาเพิ่มสอบคดีบิลลี่ 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม  
เปิดเผยถึ งการสอบสวนเ พ่ือค ล่ีคลายคดี
ฆาตกรรมนายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลล่ี 
แกนน ากะเหรี่ ยง บ้านโป่ง ลึก -บางกลอย  
จ.เพชรบุรี ว่า ที่ผ่านมา จึงถือได้ว่าดีเอสไอเพ่ิง
เริ่มต้นสอบสวนอย่างเป็นทางการในเดือน 
ก.พ.2562 ขณะน้ีดีเอสไอใช้เวลาท างานยังไม่
ถึง 7 เดือน เบ้ืองต้นได้รับรายงานว่าในช้ัน
สอบสวน ดีเอสไอมีหลักฐานเพียงพอที่จะส่ัง
ฟ้องได้แล้ว แต่เพ่ือความรอบคอบจึงขอเวลา
อีก 3 เดือนในการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพ่ิมเติม จากน้ันจะสรุปส านวนการสอบสวนให้
รัดกุม ในระหว่างน้ีจึงไม่ควรไปเร่งรัดเจ้าหน้าที่ 
 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส กล่าว
ว่า ดีเอสไอเข้าไปหารือและแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพ่ือ
สอบถามข้อสงสัยบางประเด็นที่ยังไม่อยากให้
ข่าว เกรงว่าจะเกิดความคลาดเคล่ือน หากดี
เอสไอส่งข้อมูลมาก็พร้อมให้การสนับสนุนการ
ท างานอย่างเต็มที ่
 นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.กล่าว
ว่า นายบุญแทน บุษราคัม เจ้าหน้าที่ขสป.กรม
หลวงชุมพรฯ เป็นหน่ึงในเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับคดี บิล ล่ี ไม่ ได้หายไปไหนแต่อยู่ ความ

สอช.  
สบอ.3  

(สาขาเพชรบุรี)  
สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) 

ข่าวสด หน้า 12, 
ข่าวสด หน้า 2, 
มติชน หน้า 10, 
ไทยรัฐ หน้า 11, 
เดลินิวส์ หน้า 9 

(กรอบบ่าย) 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
คุ้มครองของอส.โดยได้เดินทางมารายงานตัวที่ 
สบอ.4 (สุราษฎรธานี) แล้ว 
3. เปิดศูนย์เฝ้าระวังช้างป่ากุยบุรี 

นายวรา วุธ  ศิลปอาชา รมว .ทส.  
เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วย
ร ะบบ เตื อน ภั ย ล่ ว ง ห น้ า  ณ อช . กุ ย บุ รี   
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมี นายธัญญา  
เนติธรรมกุล ออส.และคณะผู้บริหารให้การ
ต้อนรับ 
 นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.กล่าว
ว่ า  จากการราย งานใน ช่ วงตั้ ง แต่ เ ดื อน
พฤศจิกายน 2561 จนถึงปัจจุบัน พบว่า 
กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติดังกล่าว
สามารถบันทึกภาพช้างป่า จ านวน 518 ครั้ง 
รวม 1,826 ภาพ พบความเสียหายต่อพืชผล
ทางการเกษตรจ านวน 27 ครั้งเท่าน้ัน ซึ่งหาก
เปรียบเทียบจากข้อมูลก่อนมีการติดตั้งกล้อง
ดักถ่ายภาพสัตว์ป่า อัตโนมัติ ใน ช่วงเวลา
เดียวกัน (พ.ย.60 – ส.ค.61) พบว่าช้างป่าได้
ออกมาท าลายพืชผลทางการเกษตรของ
ราษฎร จ านวน 628 ครั้ ง และพบความ
เสียหายของพืชผลทางการเกษตร จ านวน 
217 ครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จจากการ
ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติ และ
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปด าเนินการผลักดันช้างป่าได้
อย่างทันท่วงที จึงท าให้อัตราความเสียหาย
ของพืชผลทางการเกษตรลดลงเป็นอย่างมาก 
จึงหวังว่า โครงการน้ีจะเป็นอีกโครงการหน่ึงที่
น าไปสู่การอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลระหว่าง
ช้างป่าและชุมชนในพ้ืนที่ เป็นการส่งเสริมการ
คุ้มครองช้างป่าในพ้ืนที่ และจะเป็นตัวอย่างใน
การแก้ปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในพ้ืนที่
อนุรักษ์อ่ืนๆ ต่อไป 
 
 

สอช.  
สอป.  

สบอ.3  
(สาขาเพชรบุรี) 

มติชน หน้า 12, 
เดลินิวส์ หน้า 9, 
ไทยรัฐ หน้า 15 

(กรอบบ่าย) 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
4. ศาลสั่งหยุดท าถนนแก่งกระจาน 

ผู้ส่ือข่าวรายงานจากกรณีที่ สบอ.3 
(บ้านโป่ง) ได้รับอนุมัติ ให้ด าเนินโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายบ้านกร่าง-
พะเนินทุ่ ง  ภายในพ้ืนที่ อช.แก่ งกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี ที่มีสภาพช ารุดเสียหาย ให้เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ า 
ระยะทาง 18.50 กิโลเมตร ต่อมา นักอนุรักษ์
ธรรมชาติและนักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อมได้
ร้องเรียนและคัดค้าน โดยเห็นว่าเป็นการ
กระท าที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ และไม่ได้มีการท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตามที่
กฎหมายก าหนด จนน ามาสู่การยื่นฟ้องต่อศาล
ปกครอง ล่าสุด ศาลปกครองเพชรบุรีได้อ่านค า
พิพากษา คดีหมายเลขแดงที่  ส.3/2562 
ระหว่าง น.ส.พีรยา สังวรณ์ กรรมการและ
เหรัญญิกกลุ่มคนรักป่าแก่งกระจาน เป็นผู้ฟ้อง
คดี กับผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) และผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรี เป็นผู้ถูกฟ้องคดี เรื่องคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองเพชรบุรี 
เห็นว่า การด าเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง 
ไม่ ได้มีการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย จึงเป็นการกระท าทางปกครองที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาห้ามผู้ถูกฟ้องคดี
ทั้งสองกระท าการหรือด าเนินโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน สายบ้านกร่าง-พะเนินทุ่ง ใน
พ้ืนที่อช.แก่งกระจาน จนกว่าจะได้มีการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความ
เห็นชอบต่อรายงานการประเมินผลกระทบ
ดังกล่าวตามกฎหมายแล้ว 

สอช. 
สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

ข่าวสด หน้า 12 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
5. ผวาคลิปปลาทูกินขยะพลาสติก 
 ผู้ ใ ช้ เ ฟซ บุ๊ ก  Sea Man Koh Ngai 
โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ ขณะที่ฝูงลูกปลาทู 
ก า ลังตอดกินเศษขยะในทะเล ซึ่ งมีขยะ
พลาสติกปะปนอยู่ โดยผู้โพสต์ระบุพิกัดที่พบ 
อยู่บริเวณใกล้เกาะไหง ในเขตอช.มู่เกาะลันตา 
จ.กระบ่ี พร้อมระบุข้อความในโพสต์ว่า วิกฤติ
อันตรายปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ #ฝูงลูกปลา
กินขยะและไมโครพลาสติกที่ลอยอยู่ ผิวน้ า 
ตามแนวปะการังที่ลอยมากับขยะ อนาคตเรา
ยังต้องกินอาหารทะเลปนเป้ือนสารเคมีในสัตว์
ทะเลแน่นอน ถ้ายังไม่ช่วยกันทิ้งให้ลงถังขยะ 
ทั้ง น้ี ปัญหาขยะไมโครพลาสติก หรือขยะ
พลาสติก และเม็ดโฟมขนาดเล็ก ก าลังเป็น
กระแสที่กลุ่มนักอนุรักษ์ ก าลังให้ความส าคัญ 
โดยก่อนน้ีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊ก
ของ ดร.ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ กล่าวถึงขยะที่
ลอยปะปนอยู่ในทะเล ท าให้สัตว์ทะเลที่บริโภค
แพลงก์ตอน กินส่ิงเหล่าน้ีเข้าไป บางส่วน
สามารถสลายกลายเป็นนาโนพลาสติก แทรก
ซึมเข้าสู่กระแสเลือดและเน้ือเยื่อของสัตว์ทะเล 
โดยเฉพาะปลาทู ที่มนุษย์น ามาบริโภค ซึ่ง
องค์การอนามัยโลก เคยเตือนว่าอาจจะส่งผล
ให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา 

สอช.  
สอป. 

ไทยรัฐ หน้า 11 
(กรอบบ่าย),  

มติชน หน้า 1,8 
 

- 

6. ช้างปา่กระทืบดับหนุ่มสวนทุเรียน 
 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ที่บ้านเลขที่ 84 
หมู่ที่ 8 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี  
ลูกและญาติๆช่วยกันเตรียมจัดงานศพ นาย
ปรีชา ประกอบแก้ว อายุ 57 ปี ที่เสียชีวิตจาก
การถูกโขลงช้างป่า 4-5 ตัวที่ลงมาหากินใน
สวนทุ เ รี ยน พ้ืนที่  หมู่ ที่  9  ต .คลองสระ  
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น 

นายศุภฤกษ์ ยิ้มประเสิรฐ หน.อช. 
ใต้ร่มเย็น กล่าวว่า หลังทราบเรื่องในนามของ 

สอช.  
สอป.  

สบอ.3 (สาขเพชรบุรี) 
สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) 

 

ไทยรัฐ หน้า 1,15 
(กรอบบ่าย),  

ข่าวสด หน้า 7 
(กรอบบ่าย),  

ข่าวสด หน้า 10 
(ภาพข่าวกรอบ

บ่าย) 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
อส. ได้ เดินทางเข้าช่วยเหลือและเยียวยา 
เบ้ืองต้น ส าหรับที่เกิดเหตุเป็นรอยต่อระหว่าง 
อ.กาญจนดิษฐ์ และ อ.บ้านนาสาร ซึ่งจะมี
โขลงช้างป่าที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อช.ใต้ร่มเย็น 
จ านวน 2 โขลง และจะออกมาหากินในพ้ืนที่
ปลูกผลอาสินของชาวบ้านเป็นประจ า ซึ่งทาง
อุทยานฯใต้ร่มเย็น ก็ได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่และ
ร่วมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ เฝ้าระวัง ช้างทั้ง2 
โขลงน้ีอยู่แล้วด้วยการรายงานผ่านกลุ่มไลน์กัน
เป็นประจ า และหลังจากน้ีจะแจ้งท าความ
เข้าใจกับชาวบ้านในพ้ืนที่ว่าเมื่อเจอกับช้างป่า 
อย่าจุดลูกประทัด หรือยิงปืน ที่ท าให้เกิดเสียง
ดัง เพราะจะท าให้ช้างป่ารู้สึกว่าตัวมันก าลังจะ
เกิดอันตราย และเข้าท าร้ายได้ หรืออยู่ให้ห่าง
ที่สุดเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตต่อไป 

นายวสันต์ เกตุสิงห์ ชุดกู้ชีพกู้ภัยของ 
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านป่าละอู ว่ามีช้างป่าเดิน
เข้าไปในหมู่ บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ และเข้าไป
บริเวณอาคารพาณิชย์ช้ันเดียวริมถนนทางเข้า
ห มู่ บ้ า น  ต . ห้ ว ย สั ต ว์ ใ ห ญ่  อ . หั ว หิ น  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงน าก าลังเจ้าหน้าที่และ
ผู้เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังอาคารพาณิชย์ จุดที่
ได้รับแจ้งพบช้างป่าตัวขนาดใหญ่อยู่ในห้อง
ของอาคารแล้ว โดยมีประตู้ม้วนเหล็กถูกเปิด
ขึ้นไปเกือบสุด ทุกคนพยายามช่วยกันไล่ 
รวมทั้งเจ้าของห้องดังกล่าวด้วย ทราบช่ือคือ 
ลุงถนอม และป้าใหญ่ 2 สามีภรรยา โดย
เจ้าหน้าที่ต้องระวังการขับไล่ช้างป่าตัวดังกล่าว 
เน่ืองจากเกรงว่าจะพังก าแพงห้องนอน และ
ออกทะลุด้านหลังซึ่งจะสร้างความเสียหาย จึง
ต้องใช้วิธีเข้าไปทางประตู้หลังและจุดลูกโป่งอยู่
หลายลูกไม่ยอมออกไป จนกระทั่งลุงถนอม 
เจ้าของห้องดังกล่าวต้องใช้ยาฆ่าแมลงมาฉีด
พ่นและจุดลูกโป่ง ช้างป่าจึงยอมออกไปทาง



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ประตู้ด้านหน้า ซึ่งใช้เวลาไล่อยู่นานกว่าครึ่ง
ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที ่16 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. คอลัมน์ บทน ามติชน ช้างป่าท่าตะเกียบ 
 ผู้เขียนคอลัมน์น าเสนอกรณี นายพิธา 
ล้ิมเจริญวัตน์ ส.ส.บัญชีรายช่ือพรรคอนาคต
ใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รับเรื่อง
ร้อง เรียนจากประชาชนย อ.ท่าตะเกียบ  
จ.ฉะเชิงเทรา เสนอแนวทางแก้ปัญหาคนกับ
ช้า ง  ใน พ้ืนที่ ป่ า รอยต่ อ  5 จั งห วัดภาค
ตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จับทบุรี 
ระยอง และชลบุรี 

สอช.  
สอป.  

สบอ.2 (ศรีราชา) 

มติชน หน้า 2 
 

+ 

2.  คอลัมน์  เ ดลินิ วส์ วา ไ รตี้  พระมหา
กรุณาธิคุณต่อ ช้างป่า 
 ผู้เขียนคอลัมน์น าเสนอกรณี ในหลวง
รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 
จั งหวัดในภาคตะวันออก ไ ว้ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เพื่ออนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่ประเทศ
ไทย 

สอช.  
สอป. 

สบอ.2 (ศรีราชา) 

เดลินิวส์ หน้า 4 
 

+ 

3. จ่อแจ้ง 3 ข้อหาอุ้มฆ่าบิลลี ่
แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(ดีเอสไอ) เผยว่า ในช่วงกลางสัปดาห์หน้า 
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ พ.ต.ท.
กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ  
จะเรียกประชุมทีมพนักงานสอบสวน เพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าการสอบปากค าพยานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ในคดี ฆ าตกร รมนายพอละจี   
รักจงเจริญ หรือบิลล่ี แกนน ากะเหรี่ยงบ้านโป่ง
ลึก-บางกลอย ซึ่งแหล่งข่าวเปิดเผยด้วยว่า 
ขณะน้ีพยานหลักฐานในส านวนคดีมี เพียง
พอที่ จะออกหมายเรี ยก ผู้ต้ องต้อง สัยมา
รับทราบข้อกล่าวหา แต่ทางผู้บริหารของดีเอส
ไอต้องการความรัดกุมในทางคดี จึงส่ังการให้
ขุดสอบสวนกระจายลงพ้ืนที่เพ่ือสอบปากค า

สอช.  
สบอ.3  

(สาขาเพชรบุรี) 

กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 13,  

เดลินิวส์ หน้า 
1,13,  

ข่าวสด หน้า 1,7, 
คม ชัด ลึก  
หน้า 1,15,  

มติชน หน้า 1,12 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
พยานเพ่ิมเติมและรอผลตรวจพิสูจน์อย่างเป็น
ทางการจากทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ก่อน
แจ้งข้อกล่าวหา เบ้ืองต้นพนักงานสอบสวน
เตรียมแจ้ง 3 ข้อหา ฆ่าคนตาย ปล้นทรัพย์ 
และกักขังหน่วงเหน่ียว ซึ่งแหล่งข่าวเปิดเผย
ด้วยว่า คณะพนักงานสอบสวนที่มี อัยการ
ส านักการสอบสวนมาเข้าร่วมสอบสวน ได้
เสนอให้ออกหมายเรียกกลุ่มบุคลมาที่เก่ียวข้อง
มาแจ้งกล่าวหา หรือออกหมายจับได้แล้ว 
เน่ืองจากพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว แต่ทางดี
เอสไอเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่การงาน
และมีต าแหน่งราชการระดับสูง ตามข้ันตอนจึง
ควรจะออกหมายเรียกก่อน หากไม่มาพบ
พนักงานสอบสวนโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร จึง
จะขออนุมัติศาลออกหมายจับ 
4. อัดอุทยานฯท าเสือตาย 
 ผู้ส่ือข่าวรายงาน จากกรณีอส. ยึดเสือ
โคร่งของกลาง จ านวน 147 ตัว จากวัดป่า
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หรือ (วัดเสือ)  
หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี กระทั่ง
ล่าสุด เสือของกลางได้ทยอยเสียชีวิตลงด้วย
โรคอัมพาตล้ิน กล่องเสียง จ านวน 86 ตัว จาก
ของกลางทั้งหมด 147 ตัว โดยผู้ส่ือข่าวได้
เดินทางไปที่วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปัญโน 
เ พ่ื อ ก ร า บนมั ส ก า ร พ ร ะ วิ สุ ท ธิ ส า ร เ ถ ร  
(ภูสิต ขันติธโร) หรือ หลวงตาจันทร์ เจ้าอาวาส
ฯ โดยหลวงตาจันทร์ กล่าวว่า การที่เสือตายไป
คนเล้ียงคงจะขี้เกียจ ขี้เกียจเพราะมันมีโรคภัย
ไข้ เจ็บ  มั นตากแดดมันร้ อนก็ ตายยก ฝูง 
ส่ือมวลชนลองไปสืบดูซิว่ามีใครเอาซากมันไป
ขายหรือไม่ ไปถามดูซิว่าเขี้ยวเสือยังอยู่ไหม 
ฝากไปถึงนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
ขอให้เอาลูกเสือที่ เกิดใหม่มาให้กับทางวัด  
เราจะเ ล้ียงให้ดู  และเราจะท าเ ป็นแหล่ง

สอป.  
สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 15, 
มติชน หน้า 8, 
เดลินิวส์ หน้า 6 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ท่ อ ง เที่ ย ว เ ช่ น บึ ง ฉ ว ากที่ ท่ า นก า ลั ง ท า   
อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันเสาร์ที ่14 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. สุดเศร้า! เสือโคร่ง วัดป่าหลวงตาบัว ตาย
แล้ว 86 ตัว อุทยานฯ เร่งส่งซากตรวจพิสูจน์ 

ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า อส.ว่า ขณะน้ี 
เสือโคร่งของกลาง จ านวน 147 ตัว ที่อส. 
ไปยึดจาก วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน  
จ.กาญจนบุรี น ามาดูแลที่สถานีเพาะเล้ียงสัตว์
ป่าเขาประทับช้าง และเขาสน จ.ราชบุรี   
น้ัน ป่วยตายด้วยโรคอัมพาตล้ินกล่องเสียงไป
แล้วจ านวน 86 ตัว 

โดย เจ้ าหน้าที่พบอาการของโรค
อัมพาตล้ินกล่องเสียงในเสือโคร่งของกลาง มา
ตั้งแต่แรกรับมาดูแลที่เขาประทับช้าง ในช่วง
เดือน มิถุนายน 2559 ซึ่งแม้จะมีการจัดการ
สุขภาพเสือและดูแลสุขอนามัย มาเรื่อยๆ แต่
พบว่ากลุ่มเสือโคร่งที่ตายส่วนใหญ่เป็นสาย
พันธ์ุไซบีเรีย  ที่ เกิดจากการเพาะพันธ์ุใน
ครอบครัวเดียวกันจนเลือดชิดที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน
ตัวเองที่ดีพอ โดยโรค อัมพาตล้ินกล่องเสียงถือ
เป็นโรคที่มักพบในกลุ่มเสือ และกลุ่มแมว 

สอป. 
สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

 

https://www.khaosod.c

o.th/around-

thailand/news_288854

5 

 

https://www.dailynews

.co.th/politics/731495 

 

https://news.thaipbs.o

r.th/content/284196 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2888545
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2888545
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2888545
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_2888545
https://www.dailynews.co.th/politics/731495
https://www.dailynews.co.th/politics/731495


ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอาทิตยท์ี ่15 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. 1.อุทยานฯ หาดเจ้าไหมระดมก าลังเก็บ
ขยะตามชายหาดเจ้าไหม เผยบางวันเก็บ
ขยะได้มากถึง 400 กก. แถมยังพบเข็มฉีด
ยา และไฟแช็กเกลื่อนหาด 

วันน้ี (15 ก.ย.) นายณรงค์ คงเอียด 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และ 
นายชุติพงศ์ พลวัฒน์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม พร้อมเจ้าหน้าที่จ านวน 
60 คน ระดมลงพ้ืนที่บริเวณชายหาดเจ้าไหม 
จ.ตรัง เพ่ือช่วยกันรณรงค์เก็บขยะบริเวณ
ชายหาดซึ่งถือเป็นทะเลหน้าบ้าน เป็นการดูแล
ค ว า ม สะอ า ด ไป พร้ อ ม กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล หลังจากที่พะยูน
น้อย “มาเรียม”เสียชี วิตจากการกิน เศษ
พลาสติก และล่าสุด ยังพบไมโครพลาสติกใน
กระเพาะปลาทูอีกด้วย เป็นเหตุผลให้สังคม
ช่วยกันสร้างกระแสเพ่ือให้มีการดูแลจัดการ
ทะเล ด้วยการไม่ทิ้งขยะลงทะเลทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะขยะไม่ย่อยสลาย เช่น พลาสติก
ต่างๆ นายชุติพงศ์ พลวัฒน์ ผู้ช่วยหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม กล่าวว่า ในส่วน
ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีหน่วย
การจัดเก็บขยะ 4 หน่วย โดยทุกเช้าหลัง
เคารพธงชาติก็จะช่วยกันเก็บขยะ ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นขยะทะเลมาจากชุมชนบ้าง พ้ืนที่ชายฝ่ัง
บ้าง ประกอบด้วย ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 
และขยะพลาสติก โดยจะมีการเก็บรวบรวมคัด
แยกออกเป็นแต่ละประเภท เช่น แก้วพลาสติก 
ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก ไฟแช็ก เข็มฉีดยา 
จากน้ันน ามาช่ังน้ าหนักเพ่ือประมวลว่าการ
จัดเก็บได้ประมาณวันละกี่กิโลกรัม อย่างไรก็
ตาม ในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะไม่เท่ากัน 
ขึ้นอยู่กับคล่ืนที่ซัดขยะเข้าฝ่ังบริเวณชายหาด

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

https://mgronline.co
m/south/detail/9620

000088769 

- 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ทั้งน้ี เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม มีประมาณ 60 คน โดยจะเก็บกัน
วันละประมาณ 1 ชม. และได้ปริมาณขยะที่
เยอะสุดวันละประมาณ 400 กก. โดยเฉพาะ
ขยะที่เก็บได้และอันตราย เช่น เข็มฉีดยา ไฟ
แช็ก ซึ่ งพบทั่ วอยู่ตามชายหาดน้ัน ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องเพ่ิมความระมัดระวังเพราะ
อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้  ทั้ ง น้ี  ทางกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้มี
นโยบายลดละเลิกใช้ถุงพลาสติกและขวดน้ าที่
มีพลาสติก รวมถึงมีการรณรงค์จัดกิจกรรมอยู่
เ ป็นประจ า  และยั งมี การ ให้ข้ า ราชการ 
เจ้าหน้าที่ หันมาใช้ถุงผ้าหรือหากน าข้าวมากิน
ให้น าป่ินโตหรือกล่องที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่
ได้ รวมถึงของที่ย่อยสลายได้ 
2. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช สั่งปิดดอยหลวงเชียงดาว เพื่อฟื้นฟู
ระบบนิเวศน์ 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้ออก
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุ
พืช “เรื่องปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอย
หลวงเชียงดาว ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเชียง
ดาว จ.เชียงใหม่” โดยมีประกาศ เมื่อวันที่ 11 
กันยายน ที่ผ่านมา หลังจากเจ้าหน้าที่ขึ้นไป
ส ารวจบนดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเกิดไฟไหม้ป่า 
ตั้ งแต่ เดือนมีนาคม-เมษายน เ สียหายไป
ทั้งหมดเกือบ 4 พันไร่ นอกจากน้ี ยังมีสัตว์ป่า
สงวนเสียชีวิตจากไฟป่า และจากการล่าสัตว์
ด้วยน้ ามือมนุษย์ 

สอช. 
สบอ.15 (เชียงราย) 

 

https://www.khaosod.c

o.th/around-

thailand/news_288854

5 

- 

3.  ลุ้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 
อุทยานมรดกแห่งอาเซียน 

อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะอ่างทอง 
พ้ืนที่กว่า 63,000 ไร่ ในเวิ้งทะเล 520,000 
ไร่ ผนวกพ้ืนดินครอบคลุม 42 เกาะน้อยใหญ่  

อส. 
สบอ.4 

(สุราษฏธานี) 
 

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

ves/1119622 

+ 

http://news.ch7.com/detail/363789
http://news.ch7.com/detail/363789


หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
11,000 ไร่ เตรียมความพร้อมบนมาตรการ 
ยกระดับเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียนปลายปี
น้ี ด้วยจับมือสร้างเครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วม 
บวกเจ้าหน้าที่เข้มงวดมาตรการทางกฎหมาย 
สอดส่องผู้ลักลอบจับสัตว์ทะเล นานาชนิด 
ด้ วยที ม  smart patrol "การลาดตระ เวน
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ" ใช้เทคโนโลยีร่วม
ตรวจสอบ เปิดรับนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ผ่านมิติให้ความรู้ ผ่านโซเชียล เสนอแหล่ง
ท่องเที่ ยว ที่ ผู้มา เยื อนเคารพพ้ืนที่ รั กษา
ทรัพยากร ผ่านการชมวิวมุมสูง ไม่รบกวนสัตว์
ทะเล ส่วน 3 เกาะหลักหัวใจ จังหวัดสุราษฎร์
ธ า นี  ส ร้ า ง ร า ย ไ ด้ ติ ด อั น ดั บ  1ใ น  
7 ร า ย ไ ด้ ม า จ า ก ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ก ว่ า  
80,000 ล้านบาท เกาะสมุย เกาะพะงัน และ
เกาะเต่า คนมาเที่ยวมาก เติบโตขึ้น ท าให้เกิด
ความเส่ือมโทรม มีการคุกคามสัตว์ทะเล 
ปะการัง ขยะทางทะเล จึงต้องให้การคุ้มครอง 
ผ่านกฎหมาย มาร่วมปี พร้อมจับมือร้าน
สะดวกซื้อ บริการนักท่องเที่ยว "ลด ละ เลิก 
ใช้ถุงพลาสติก" น ามาซึ่งการ ก าจัดขยะทะเล
,ท าปะการังเทียม ฟ้ืนฟูทะเล เน้นรณรงค์ 
เชิงรุก การท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากร
ทางทะเล พร้อมไปกันได้ ผ่านชุมชน และผู้มา
เยือน ที่เก็บความสวยงาม ความประทับใจ 
โ ด ย ไ ม่ ร บก วน ส่ิ ง ใ ด  เ พ่ื อ ใ ห้ ตั้ ง อ ยู่  ร อ
นักท่องเที่ยวชุดใหม่ได้เก็บความประทับใจ
กลับไปเหมือนๆ กัน 

 

 

 

 

 



 

ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันจันทร์ย์ที ่16 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1.เจ้าอาวาสวัดเสือ วอนขอเสือกลับมาเลี้ยง 
ลดการสูญเสียเพิ่ม 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุ
พืช ยึดเสือโคร่ง 147 ตัว จาก วัดป่าหลวงตา
บัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี และน า ไปเล้ียงดูแลที่สถานี
เพาะเล้ียงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง และสถานี
เพาะเล้ียงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี  เมื่อปี 
2559 ปรากฏว่าเสือทยอยตายไปแล้วรวม 
86 ตัวล่าสุดพระวิสุทธิสารเถร หรือหลวงตา
จันทร์  เจ้าอาวาสวัดเสือ กล่าวว่า กรณีที่
เกิดขึ้นคงเกิดจากคนเล้ียงขี้เกียจ เมื่อเสือป่วย
แต่ไม่ได้ท าการรักษา เป็นเหตุให้เสือตาย
จ านวนมาก ขณะที่เสืออยู่วัดน้ีมีการดูแลอย่าง
ดี อยากให้ตรวจสอบว่าซากเสือที่ตายทั้งหมด
อยู่ที่ ไหน มีการลักลอบน าซากออกไปขาย
หรือไม่นอกจากน้ียังฝากไปยัง นายวราวุธ  
ศิลปอาชา รมว.ทส. หากกรมอุทยานฯ เล้ียง
เสือที่เหลืออยู่ไม่ได้ ก็ขอให้เอากลับมาให้ที่วัด
เล้ียง อย่าไรก็ตาม ในเวลา 13.00 น. วันน้ี 
นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ  สัต ว์ ป่ าฯ  ได้ นัดแถลง
รายละเอียดถึงกรณีดังกล่าว ขณะที่บรรยากาศ
บริเวณสถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่า เขาประทับช้าง 
ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีวันน้ี ยังคงมี
นักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาให้อาหารเสือดาว
และเสือโคร่งพร้อมชมการแสดงของสัตว์ป่า
ตามปกต ิ

สอป.  
สบอ.3(บ้านโป่ง) 

 

https://www.one31.n
et/news/detail/1434

3 

- 

2. มว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อม  ล งพื้ น ที่ ศู น ย์ พั กพิ ง สั ต ว์   
ต.แจระแม หลังเยี่ยมชาวบ้านแล้วเสร็จ  
ลั่น ทุกชีวิตล้วนส าคัญ 

สอป. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 
 

https://www.ejan.co/
news/5d7e0f7785d

57 
 

+ 

https://www.ejan.co/news/5d7e0f7785d57
https://www.ejan.co/news/5d7e0f7785d57
https://www.ejan.co/news/5d7e0f7785d57


หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
หลังจากที่  นายวรา วุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรววทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ลงพ้ืนที่พบปะให้ก าลังใจ และ
แจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านเสร็จแล้ว ก็มุ่งหน้าต่อ
ที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 9 (อุบลราชธานี) 
ซึ่งตั้งเป็นศูนย์พักพิงสัตว์ช่ัวคราว ในวิกฤตน้ า
ท่ วมหนักครั้ ง น้ี  ที่  ต . แจระแม อ . เมื อ ง  
จ.อุบลราชธานี นายวราวุธ กล่าวว่า ห่วงทั้งคน 
ห่วงทั้งสัตว์ ไม่ว่าจะคนหรือสัตว์ก็รักชีวิตกัน
ทั้งน้ัน เพราะทุกชีวิตมีค่า 

โ ด ย เมื่ อ ถึ ง พ้ื นที่  สพญ .คชริ นท ร์   
ราชสินธ์ุ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 9 เล่าให้จันฟังว่า สัตว์
ต่างๆ เหล่าน้ี อพยพหนีน้ าท่วมกันทั้งน้ัน ซึ่ง
ทางหน่วยงานก็มีรถฉุกเฉินจากกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช คอยให้บริการ 
ซึ่งมีทั้งที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าเจอสัตว์พลัดหลง 
สัตว์ที่เจ้าของขอให้ช่วยอพยพมา ทั้ง หมา แมว 
ลิง  หรือกระทั่ ง สัต ว์ ป่าคุ้ มครอง  งูหลาม  
แมวดาว ฯล 

นอกจากน้ี จันได้น าเงิน 20,000 บาท 
ไปบริจาคด้วย ซึ่งเมื่อเช้า ตอนที่จันลงจากที่
พักจะมาเช็คเอ้าท์โรงแรม ก็เจอกับพ่ีๆ ทีม
มูลนิธิร่วมกตัญญู ก็ได้คุยกันสักพักว่าจะไปช่วย
ชาวบ้านที่ไหน อะไรยังไง จู่ๆ ก็มีพ่ีผู้ชาย หน่ึง
ในน้ัน เขาบอกว่าช่ือ เส่ียปู เป็นทีมจาก มูลนิธิ
ร่ วมกตัญญูอยู่ ลพ บุ รี  ค วั ก เ งิ นมา ใ ห้จั น 
20,000 บาท พร้อมบอกว่า เห็นจะลงพ้ืน
ที่มาช่วยชาวบ้านกับคณะรมว.กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เลยฝาก
เงินมาช่วยชาวบ้านด้วย เพราะว่าพ่ีเขาจะไป
ปฏิบัติภารกิจที่ลพบุรีต่อแล้ว 

 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่17 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. ดีเอสไอจ่อสรุปสัปดาห์หน้าฟันฆาตกรรม
บิลลี่จะมีใครผิดบ้าง 
 ผู้ ส่ื อ ข่ า ว ร า ย ง านจ า ก กร ณีก ร ม
สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) แถลงข่าวการ
สืบสวนสอบสวนคล่ีคลายคดีการหายตัวไปของ
นายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ แกนน าชาว
กะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย ความคืบหน้า
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันที่ 
16 ก.ย. มีรายงานจากแหล่งข่าวในดีเอสไอว่า 
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ พ.ต.ท.
กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอจะ
เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคดี 
อาทิ เจ้าหน้าที่ที่ลงพ้ืนที่ เกิดเหตุหาข้อมูล
พยานหลักฐานเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือทราบความคืบหน้าทุกด้าน
ว่าถึ งจุดไหนแล้ว หลังพนักงานสอบสวน
สอบปากค าเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสืบสวนภาค 7 
เพ่ือยืนยันข้อมูลที่ระบุว่า นายบิลลี่ไม่ได้รับการ
ปล่อยตัวจากชุดจับกุม อีกทั้งยังมีข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ สืบสวนสอบสวนของส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) ที่ระบุในส านวนเช่นเดียวกันเรื่องนาย
บิลล่ีไม่ได้รับการปล่อยตัว เพ่ือพิจารณาออก
หมายเรียกกลุ่มผู้ต้องหาอุ้มฆ่านายบิลล่ีมา
รับทราบข้อกล่าวหาฆ่าคนตาย ปล้นทรัพย์ 
และกักขังหน่วงเหน่ียว 

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส.เผยว่า 
ทั้งน้ี หากบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีฆาตกรรม 
บิลล่ีเป็นข้าราชการระดับซี 9 ต้องเป็นอ านาจ
ห น้ าที่ ข อ งตน ในการ โ ยกย้ า ยต า แห น่ ง 
แต่เน่ืองจากเวลาน้ีดีเอสไอยังไม่มีหนังสือยื่น
มายังกระทรวง หรือออกหมายเรียกข้าราชการ
คนใด กระทรวงต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 

สอช.  
สบอ.3 

(สาขาเพชรบุรี) 

ไทยรัฐ หน้า 
1,10,  

Bangkok Post 
หน้า 2,  

เดลินิวส์ หน้า 
1,16,  

ข่าวสด หน้า 1,7,  
ข่าวสด หน้า 4, 

คม ชัด ลึก  
หน้า 1,6,  

กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 13,  

มติชน หน้า 1,9, 
ไทยโพสต์ หน้า 3 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ขณะน้ีข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจับกุมบิลล่ีถูกโยกย้ายออกนอกพ้ืนที่
หมดแล้ว ขอยืนยันว่า หากดีเอสไอต้องการ
อะไรกระทรวงยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ 

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.กล่าว
ว่า การโยกย้ายข้าราชการระดับซี 9 เป็น
อ านาจของปลัด ทส.อยู่แล้ว ในส่วนของตนส่ัง
โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจับกุมบิลลี่
ออกนอกพ้ืนที่ไปแล้ว 3 คน เพ่ือความสบายใจ
ของทุกฝ่าย ระหว่างน้ีขึ้นอยู่กับการสอบสวน
ของดีเอสไอ หากจะเรียกสอบปากค าเป็นไป
ตามขั้นตอนของกฎหมายในการหาพยาน
แวดล้อมต่างๆ รวมทั้งการสอบสวนพยาน
บุคคลด้วย กรมอุทยานฯ พร้อมให้ความ
ร่วมมือ 

ที่ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  6-200 อ า ค า ร 
student center มหาวิทยาลัยรั ง สิต นาย
อรรถ วิท  อุ ไ รรั ต น์  รั กษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเสวนาทาง
วิชาการ หัวข้อการฆาตกรรมอ าพรางศพนาย
พอละจี หรือบิลล่ี บุคคลใดต้องรับผิดชอบ 
และหัวข้อปัญหาสิทธิชนเผ่าพ้ืนเมืองกะเหรี่ยง
แห่งบ้านบางกลอยบนใจแผ่นดิน กับการขึ้น
ทะเบียนผืนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก มี
หลายฝ่ายร่วมเสวานา อาทิ พ.ต.ท.กรวัชร์            
ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ (ดี เอสไอ) เจ้าหน้าที่  ป.ป.ท. และ 
นางพิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยาของบิลล่ี 
2. เสือวัดหลวงตาบัวป่วยไขห้ัดสุนัข 
 นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.เปิดเผย
ว่า ขณะน้ีผลการตรวจพิสูจน์เสือของกลาง 
ทีอ่ส.ไปตรวจและยึดมาจากวัดหลวงตามหาบัว 
ญาณมหาสัมปัญโณ จ.กาญจนบุรี  จ านวน  
86  ตั ว  ที่ ต า ย ไ ป  แ ล ะ อส . ไ ด้ ส่ ง ไ ป ใ ห้
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (ห้องแลบ) 

สอป.  
สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 15, 
ไทยรัฐ หน้า11, 

เดลินิวส์ หน้า 13, 
Bangkok Post 

หน้า 1,  
คม ชัด ลึก  
หน้า 5,  

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ทางมหาวิทยาลัยมหิดลตรวจน้ัน ผลออกมา
แล้ว ว่า เสือทั้ง 86 ตัว ตายด้วยโรคติดเช้ือ
ทางเดินหายใจ โรคไข้หัดสุนัข ซึ่งเสือเหล่าน้ี
เป็นมาตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่เอาออกมาจากวัดแล้ว 
ส าหรับโรคไข้หัดสุนัขน้ัน เป็นโรคติดเช้ือที่เกิด
กับระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาท 
โดยโรคดังกล่าวน้ียังไม่เคยมีรายงานการพบใน
ประเทศไทยมาก่อน และเพ่ิงจะมีรายงานใน
กลุ่มเสือเล้ียงสายพันธ์ุไซบีเรียในต่างประเทศ
เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาน่ีเอง ส าหรับเสือของกลาง
ที่อส.ยึดมาน้ัน เดิมทีเป็นเสือที่มีสายเลือดชิด 
หรือการผสมพันธ์ุกันเองในเครือญาตเดียวกัน 
ท าให้สายพันธ์ุที่ เกิดใหม่ค่อนข้างอ่อนแอ 
ส่งผลให้เกิดโรคได้ง่าย เน่ืองจากภูมิคุ้มกันไม่
แข็งแรงมากนัก แต่ยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่ 
แน่ชัด 
 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองออส. 
กล่าว ส าหรับปัญหาการเจ็บป่วยตาย ของ 
เ สื อ โ ค ร่ ง  ที่ รั บ ม า จ า ก วั ด ห ล ว ง ต า บั ว  
ญาณสัมปันโน พบว่าการเคล่ือนย้ายเสือโคร่ง
ของกลางเป็นการด าเนินการที่ไม่ปกติ ท าให้
เสือส่วนใหญ่มีภาวะเครียด ซึ่งต่อมาพบปัญหา
การเจ็บป่วย คือ 1.พบว่ามี ปัญหาระบบ
ทางเดินหายใจมีอาการหายใจเสียงดังเป็นส่วน
ใหญ่ ซึ่งเป็นอาการอัมพาตล้ินกล่องเสียง ท าให้
การหายใจเข้าออกล าบากเมื่ออาการหนักมาก
ขึ้นจะไม่กินอาหาร มีอาการชักเกร็ง และตาย
ในที่สุด 2.พบการติดเช้ือไวรัสไข้หัดสุนัข ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มียารักษา โดยการติดเช้ือท าให้
เกิดอาการผิดปกติ ในระบบประสาท ระบบ
ทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร แต่ยัง
ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด 
 นายสัตวแพทย์ ภัทรพล มณีอ่อน 
หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า กล่าว
ว่า ด้านมาตรการดูแลสุขภาพเสือโคร่ง จากน้ี

มติชน หน้า 10 
(ภาพข่าว),  

มติชน หน้า 11, 
X-citeไทยโพสต์ 

หน้า 2 
 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
เจ้าหน้าที่จะมีการคัดแยกเสือโคร่งตามกลุ่ม
อาการเพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจติดตามอาการ
และประเมินการรักษา โดยจะมีการใช้วัคซีน
ป้องกันโรคไข้หัดสุนัข และติดตามผลเป็นระยะ 
ส่วนการดูแลรักษาเสือโคร่งที่มีอาการป่วย 
สัตวแพทย์ รั กษาและ ใ ห้ย าต ามอากา ร 
นอกจาก น้ี จะมีการควบคุมระบบความ
ปลอดภัยทางชีวอนามัยภายในสถานีเพาะเล้ียง
สัตว์ป่า ทั้ง 2 แห่ง อย่างเข้มงวด พร้อมการ
ปรับกรงคอกให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกและเพ่ิม
พ้ืนที่กรงคอก (สนาม) เพ่ือลดความเครียดของ
เสือโคร่ง โดยจะมีสัตวแพทย์ปฏิบัติงานประจ า
สถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่า ทั้ง 2 แห่ง โดยจะมี
การประชุมเพ่ือประเมินผลการดูแลรักษาต่อไป 
3. ภาพข่าว เสริมทักษะ 
 นายอยู่  เสนาธรรม ผอ.สบอ.  2  
(ศรี ร าชา )  เ ปิดการ ฝึกอบรมสร้ า ง เสริ ม
ประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิง
คุณภาพ แก่เจ้าหน้าที่ขสป.และเขตห้ามล่า 
สัตว์ป่า ณ ขสป.เขาอ่างฤาไน อ.ท่าตะเกียบ  
จ.ฉะเชิงเทรา 

สอช.  
สบอ.2 (ศรีราชา) 

เดลินิวส์ หน้า 15  
 

+ 

4. สั่งปิดดอยหลวงเชียงดาว 
 นายประกาศิต ระวิวรรณ หน.ขสป.
เชียงดาว เปิดเผยว่า จากการขึ้นไปส ารวจ
ความเสียหายจากไฟป่าบนดอยทุกยอดดอยถูก
ไฟไหม้กินพ้ืนที่ก ว่า 4 พันไร่  นายธัญญา  
เนติ ธรรมกุ ล  ออส .จึ งออกประกาศอส .  
‘เรื่องปิดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยหลวง
เชียงดาว ในขสป.เชียงดาว จ.เชียงใหม่’โดยมี
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังจาก
เจ้าหน้าที่ขึ้นไปส ารวจบนดอยหลวงเชียงดาว 
ซึ่งเกิดไฟไหม้ป่าตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือน
เมษายน เสียหายไปทั้งหมดเกือบ 4 พันไร่ 
นอกจากน้ียังมีสัตว์ป่าสงวนเสียชีวิตจากไฟป่า
และจากการล่าสัตว์ด้วยน้ ามือมนุษย์ด้วย จึง

สอช.  
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ หน้า 13 
(กรอบบ่าย) 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ท าให้ในปีน้ีนายธัญญา ได้มีค าส่ังเมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2562 ไปจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  
2563 ใ ห้มี ก า ร ส่ั ง ปิดดอยหลวงซึ่ ง ปี น้ี
นักท่องเที่ยวจะไม่สามารถเดินทางขึ้นไปเที่ยว
ดอยหลวงเชียงดาวได้ 
5. ฝูงฉลามหูด าโผล่หมู่เกาะห้อง 
 น า ย วี ร ะ ศั ก ดิ์  ศ รี สั จ จั ง  อ ช . 
ธารโบกขรณี จ.กระบ่ี เปิดเผยว่า พบเห็นฝูง
ฉลามหูด าขึ้นมาว่ายน้ าหาอาหารริมชายหาด
ไม่บ่อยนัก  ส่วนใหญ่จะในช่วงอากาศเปิด  
และน้ าขึ้นไม่สูง และจะพบในช่วงเช้าเท่าน้ัน 
แต่ครั้งน้ีมีจ านวนมากที่สุด มีกว่า 100 ตัว ทั้ง
ขนาดเล็กขนาดใหญ่ เข้ามากินสัตว์น้ าขนาด
เล็กใกล้ชายฝ่ัง เน่ืองจากส่วนใหญ่ฉลามหูด า
อาศัยบริเวณน้ าลึกและออกหาอาหารในช่วง
กลางคืนรอบๆ หมู่เกาะห้อง  ที่ยังคงมีความ
อุดมสมบูรณ์ ซึ่งฉลามหูด าไม่ท าร้ายคน จึงไม่มี
ปัญหากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา และ
นับว่าน่ายินดี เพราะในการพบฉลามหูด า บ่งช้ี
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลในบริเวณหมู่
เกาะห้อง 

สอช.  
สอป.  

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

มติชน หน้า 8 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 

6. ทส.ดึงไอทีแก้ปมช้างป่าออกนอกพื้นที่ 
 นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.ทส. 
กล่าวหลังเป็นประธานเปิดศูนย์เฝ้าระวังช้างป่า
ด้ ว ย ร ะบบ เตื อน ภั ย ล่ ว งห น้ า  ( Kuiburi's 
Elephant Smart Early Warning System)  
ที่อช .กุย บุรี  จ .ประจวบคี รี ขัน ธ์  ว่ า  การ
แก้ปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า ในพ้ืนที่อช. 
กุ ย บุ รี  อ ส . น้ อ ม น า  พ ร ะ ร า ช ด า รั ส
พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า 
"ช้างควรอยู่ ในป่า เพียงแต่ต้องท าให้ป่า มี
อาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือ ให้ไปสร้าง
อาหารในป่าเป็น แปลงเล็กๆ และกระจาย 
กรณีช้างออกมา ที่ ชายป่า ต้องให้ความ

สอช.  
สอป.  

สบอ.3  
(สาขาเพชรบุรี) 

แนวหน้า หน้า 11, 
X-citeไทยโพสต์ 

หน้า 20 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ปลอดภัยกับช้างป่า" มาใช้เป็นหลักแก้ปัญหา
ดังกล่าว ซึ่ง คล่ีคลายไประดับหน่ึงแล้วต่อมา 
อส.และกลุ่มทรูจัดท า บันทึกความเข้าใจว่า 
ด้วยความร่วมมือ ตามโครงการเฝ้าระวังช้างป่า 
ด้วยระบบ เตือนภัยล่วงหน้าในอช.กุยบุรี เมื่อ
วันที่  26 ธ .ค .  60 ในการ  ประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีการส่ือสารร่วมกับ การใช้กล้องดัก
ถ่ายภาพอัตโนมัติ  และพัฒนาระบบ เตือนภัย
ล่วงหน้า ในคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนแบบ
ทันทีทันใด  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ 
เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างสมดุลระหว่างช้างป่าและชุมชนในพ้ืนที่  
อีกทั้งเป็นการ ส่งเสริมการคุ้มครองช้างป่าใน
พ้ืนที่  และ เป็นตัวอย่างการแก้ ปัญหาที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันในพื้นที่อนุรักษ์อ่ืนๆ ด้วย 
7. ช้างป่ากระทืบดับ 
 ร.ต .อ.กฤษกร กมลพบ รอง สว.
(สอบสวน) สภ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี รับแจ้ง
เหตุมีคนถูก ช้างท าร้ายเ สีย ชี วิต ศพอยู่ที่
โรงพยาบาลแก่งหางแมว จึงไปตรวจสอบ 
พร้อมหน่วยกู้ ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรม
สถานจันทบุรี พบศพ นายท้าวแหวน ไชยะ
เพชร  อายุ  26  ปี  เ ป็ นช าว  สปป .ล า ว  
มีบาดแผลและรอยฟกช้ าตามใบหน้าและล าตัว 
หน้าอกยุบ สอบสวนเบ้ืองต้นทราบว่า เมื่อคืน
เวลาประมาณ 4 ทุ่ม ผู้ตายไปนอนเฝ้าสวน
ยางพาราของนายจ้าง ที่หมู่ 17 ต.ขุนซ่อง  
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี กระทั่งเวลา 01.00 
น. มีช้างป่าบุกเข้ามาในขน า ผู้ตายรู้ สึกตัว
พยายามว่ิงหนีเอาตัวรอด แต่ถูกช้างใช้งวงดึง
จนล้มลงในดินโคลน ก่อนกระทืบซ้ าหลายครั้ง 
ขณะเดียวกันผู้ตายได้ร้องขอความช่วยเหลือ
จากคนงานด้วยกัน แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย 
รอจนแน่ใจว่าช้างหนีไปแล้วจึงพากันมาดู  

สอช.  
สอป.  

สบอ.2 (ศรีราชา) 

ไทยรัฐ หน้า 15, 
X-citeไทยโพสต์ 

หน้า 3 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
พบร่างผู้ตายนอนหายใจรวยริน จึงได้โทรศัพท์
แจ้งเจ้าของสวนทราบ แล้วรีบพากันน าคนเจ็บ
ส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตระหว่างทาง 
8. น้ าท่วมทางเข้าน้ าตกพลิ้ว 
 ที่ จ.จันทบุรี ช่วงเย็นวันที่ 15 ก.ย. 
เกิดฝนตกกระหน่ าติดต่อกันหลายช่ัวโมงใน
พ้ืนที่อช.น้ าตกพล้ิว ต.พล้ิว อ.แหลมสิงห์ 
กระทั่งค่ าน้ าป่าจากเทือกเขาสระบาปไหลลงสู่
ล าธารเอ่อท่วมเส้นทางเข้าอช.น้ าตกพล้ิว 
เจ้าหน้าที่ต้องเก็บข้าวของเครื่องใช้ภายใน
ส านักงานหน้าประตูทางเข้าหนีน้ า ส่วนร้านค้า
บ้านเรือนประชาชนและสวนผลไม้ได้รับความ
เสียหาย ถนนหลวงหมายเลข 3 สายจันทบุรี-
ตราด ช่วงทางเข้าอุทยานฯ หน้าวัดมังกร 
บุปผาราม แยกศูนย์วิจัยพืชสวนพล้ิว ต.พล้ิว 
ถูกน้ าท่วมสูงกว่า 60 ซม. รถยนต์ว่ิงผ่านไม่ได้ 
ต้องเปล่ียนไปใช้เส้นทาง อ.มะขาม ไปยัง 
อ.ขลุง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด หลังเกิดเหตุ
กว่า 4 ช่ัวโมง น้ าที่ท่วมทางเข้าอช. สามารถใช้
สัญจรได้ ส่วนพ้ืนที่ทางน้ าตอนล่างไล่ตั้งแต่  
ต.พล้ิว , ต.ตะปอน อ.ขลุง และ ต.คมบาง  
อ.เมืองจันทบุรี เจอปัญหาน้ าทะเลหนุนท าให้
การระบายช้าเอ่อท่วมบ้านและสวนผลไม้ได้รับ
ความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง และระดับน้ า
ค่อยๆลดลงเรื่อยๆและเข้าสู่สภาวะปกติในช่วง
เช้ามืดวันรุ่งขึ้น 

สอช.  
สบอ.2 (ศรีราชา) 

ไทยรัฐ หน้า 15 
 

- 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอังคารที ่17 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดประชุมใหญ่ครั้ง
แรก เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการสู่สากล 

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.กล่าวว่า 
อส. จะจัดประชุมการบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติประเทศไทยสู่สากล หรือ Thailand 
Parks Congress ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  1 6 - 1 8 
กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
กรุ ง เทพมหานคร  เ พ่ื อน า เสนอผลงาน 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณ์ และ
ร่วมกันหาแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์
ให้สอดรับต่อนโยบายด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
รัฐบาล ภายใต้พระราชบัญญัติ ระเบียบและ
กฎหมายฉบับใหม่ รวมทั้งเป็นการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประชุมอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (COP 15) ในปี 
2563 ซึ่ งประเทศไทยมีพันธกรณีในการ
อนุรั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติ และการ ใ ช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

สอช. 
 

 

https://mgronline.com/l

ocal/detail/9620000089

136 

+ 

2. อท.-ชาวบ้าน-นักวิชาการ-นักการเมือง 
ร่วมกันหาทางออกให้ผืนป่าแก่งกระจาน 

ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีพิธีร าลึกถึง
บิลล่ีและเสวนาวิชาการ เรื่องปัญหาสิทธิชน
เผ่าพ้ืนเมืองกะเหรี่ยงแห่งบ้านบางกลอยบน- 
ใจแผ่นดิน กับการขึ้นทะเบียน “ผืนป่าแห่ง
กระจาน”เป็นมรดกโลก โดยน.ส.สุนีย์ ศักดิ์เสือ 
ผู้ แท นอส . ก ล่ า ว ว่ า ใ น ส่ วนข อ ง ก ลุ่ ม ป่ า 
แก่งกระจานซึ่งได้มีมติควรเสนอเป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติซึ่งอท.ได้ด าเนินการโดยเสนอ
พ้ืนที่คุ้มครองรวม 4.8 พันตารางกิโลเมตร 
โดยผืนป่าแห่งน้ีมีสัตว์เป็นชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าที่
ส าคัญ เช่น เสือ จระเข้ ช้าง โดยเมื่อปี 2557 
ไอยูซีเอ็นได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินโดยได้

สอช.  
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

 
 

https://siamrath.co.th/n

/103394 

 

https://news.thaipbs.or.

th/content/284256 

- 

https://siamrath.co.th/n/103394
https://siamrath.co.th/n/103394


หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ให้ค าแนะน าหลายด้าน จนกระทั่งปี 2558 
จึงได้มีมติ ทั้งน้ีกระบวนการน าเสนอของอท.
อาจมีการตกหล่น เพราะเราเน้นเรื่องการดู
และทรัพยากร เรามองพืชและสัตว์ซึ่งอาจลืม
ชุมชนในพ้ืนน่ีไป แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่
การประชุมมรดกโลกครั้ งที่ ผ่ านมาได้ ส่ ง
ค าแนะน ากลับมาให้เราได้หารือแบบเปิดกว้าง 
3. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน จัดฝึกอบรม
ทบทวนการลาดตระเวน ในอุทยานแห่งชาติ 

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ภายใต้การ
อ านวยการของ นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ 
ผอ.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 13 ได้มอบให้ 
นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผอ.สอช. นายต่อพงศ์ 
จันโทภาส หน.อช.ขุนสถาน จัดโครงการ
ฝึ ก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร  ก า ร ท บ ท ว น ก า ร
ลาดตระเวนในอุทยานแห่งชาติ ด้วยกรม อส.
เห็นความส าคัญของงานลาดตระเวนเชิง
คุณภาพ (สมาร์พาโทล/Smart Patrol) ซึ่งได้
จัดอบรมให้ จนท.อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
จ านวน 2 รุ่นในห้วงที่ผ่านมา จนท.ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาแล้ว มาขยายผลสู่ จนท.ชุด
ลาดตระเวนทุกคนประกอบกับก าหนดให้ทุก
อุทยานแห่งชาติ ฝึกทบทวนก าลังพลประจ าปี 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี น้ัน ทางอุทยานแห่งชาติ
ขุนสถาน ก าหนดจัดการฝึกทบทวน สมาร์ทพา
โทล ประจ าปี 2562 ขึ้นในวันที่ 16 – 17 
ก.ย.2562 จ านวน 2 วัน/1 คืน (พักค้างแรม
ในป่า)เพ่ือให้ความรู้ทักษะภาคปฏิบัติในการ
ลาดตระเวนป่า เช่น การหาข่าวการจับกุมการ
ควบคุมตัวผู้กระท าผิด และทักษะการยังชีพใน
ป่าและด้านอ่ืนๆ เพ่ือการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลาย 
ป่า ไม้ และ สัต ว์ ป่า  ใน พ้ืนที่ อช .  เ พ่ื อ เ ป็น 
การคุ้มครองดูแลรักษาอช. ในการคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.

สอช. 
สอป. 

สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) 
 
 

https://www.chiangmai

news.co.th/page/archiv

es/1120901 

+ 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
อช. เพ่ือให้การป้องกันรักษาอช. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการ
เตรียมความพร้อม ให้แก่พนักงานพิทักษ์ป่า ที่
มีหน้าที่หลักในการท างานด้านการป้องกัน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ในเขตอช. 

 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที ่18 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ล่าตัว'ด.'-มือผ่าจยย.บิลลี ่

เมื่อวันที่ วันที่ 17 ก.ย. ที่กรมสอบสวน
คดีเศษ(ดีเอสไอ) พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี 
ดีเอสไอ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือ กับ  
พ.ต.ท.กชวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ 
แ ล ะ ชุ ด ส อ บ ส ว น ดี เ อ ส ไ อ ค ดี ฆ า ต ก ร ร ม 
นายพอละจี  รักจงเจริญ หรือบิลลี่  แกนน า
กะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย ว่า เป็นการ
สอบถามความคืบหน้าตามปกติว่ามีส่วนใด
คืบหน้าบ้าง ทั้งนี้ในส่วนของหลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ ในส่วนเศษชิ้นส่วนกระดูก คงต้อง
รอให้เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ สกัดดีเอ็นเอ 
เพ่ือเปรียบเทียบว่าใช้ของนายพอละจี หรือไม่  
ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนั้นจะต้องใช่เวลาพอสมควร 
อีกทั้งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ค่อย
ข้างซับซ้อน นอกจากนี้จะเริ่มมีการตรวจสอบ
ภาพถ่ายถังน้ ามัน กับถังที่ดีเอสไอเก็บได้จาก
แหล่งน้ าสะพานแขวน ในเขตอช.แก่งกระจาน  
ว่าเป็นใบเดียวกันหรือไม่อย่างไร 

พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าวว่า พยานหลักฐานที่
มีอยู่ก็มีมากพอสมควร แต่เพ่ือความรัดกุม ต้องมี
การสอบเพ่ิมเติม อีกทั้งต้องรอความชัดเจนจาก
พยานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดข้อ
สงสัย และเพ่ือความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และใน
วันที่ 19 ก.ย.นี้จะมีการประชุมคณะพนักงาน
สอบสวน หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้
ทราบต่อไป ทั้งนี้รายงานข่าวแจ้งว่าชุดสืบสวน 
ดีเอสไอได้ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการช าแหละรถจักรยานยนต์ของนายพอละจี 
มีชื่อย่อ ด. ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามมาสอบปากค า
เพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลพิกัดการทิ้งซาก
รถจักรยานยนต์ 

พ.ต.ท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ป.ป.ท) เปิดเผยว่า บอร์ด ป.ป.ท.ได้มีมติ
ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงความผิด
คดีทุจริตปลูกป่า 4,200 ไร่ ในอช.แก่งกระจาน 
ที่ว่าจ้างบริษัทเอกชนคู่สัญญาในวงเงิน 15 ล้าน

สอช. 
สบอ.3 

(สาขาเพชรบุรี) 
 

ข่าวสด หน้า 1,12, 
เดลินิวส์ หน้า 1,9, 

กรุงเทพธุรกิจ 
หน้า 13, 

กรุงเทพธุรกิจ หน้า 
16,13, 

มติชน หน้า 1,12, 
มติชน หน้า 9, 

ไทยโพสต์ หน้า 3 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
บาท ซึ่งตามขั้นตอนหลังตั้งคณะอนุกรรมการไต่
สวนฯแล้ว  ก็จะเข้ าสู่ กระบวนการสืบสวน
สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามกรอบระยะเวลาที่
กฏหมายก าหนด ซึ่งทาง ป.ป.ท. พร้อมให้ความ
เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายที่ร้องและผู้ถูกร้องได้
ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป 
2. ว่าที่ปลัดทส.หารือหลวงตาจันทร์ 

จากกรณีกรมอุทยานฯ ยึดเสือโคร่ง 
ของกลาง จ านวน 147 ตัว จากวัดป่าหลวงตา
บัว ญาณสัมปันโน หรือ(วัดเสือ)ที่ เคยเป็น  
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกในอดีต ตั้งอยู่ริม
ถนนสาย 323 กาญจนบุรี -ไทรโยค หมู่  5  
ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี น าไปดูแลและ
เสือของกลางได้ทยอยเสียชีวิตลงด้วยโรคอัมพาต
ลิ้นกล่องเสียง จ านวน 86 ตัว จากของกลาง
ทั้งหมด 147 ตัว เมื่อวันที่ 17 ก.ย. นายวราวุธ 
ศิลปะอาชา รมว.ทส. ได้มอบหมายให้นายจตุพร  
บุรุษพัฒน์  ว่ าที่ ปลั ด  ทส.  เดินทางเข้ าพบ  
พ ร ะ วิ สุ ท ธิ ส า ร เ ถ ร  ( ภู สิ ต  ขั น ติ ธ โ ร )  
หรือหลวงตาจันทร์ เจ้าอาวาสวัดป่า หลวงตาบัว  
ญาณสัมปันโน ที่บริเวณศาลาการเปรียญ  

นายจตุพร ได้กล่าวกับหลาวงตาจันทร์
ว่า การที่ผมเดินทางมาในครั้งนี้เนื่องจาก ท่าน
รมว.ทส. มีความเป็นห่วงหลวงพ่อ เนื่องจากเสือ
ของกลางได้ทยอยตัวไปจ านวน 86 ตัว มี
หน่วยงานแห่งหนึ่งที่เป็นของชาวต่างชาติ จะเข้า
มาให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับทางวัดใน
การดูแลเสือของกลางเป็นเงินจ านวนมากถึง 1 
หมื่นล้านบาท จึงได้มีการพูดคุยสนทนากัน
เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับทางวัด รวมทั้ง
ปัญหาการเสียชีวิตของเสือ จ านวน 86 ตัวด้วย 
ส่วนเสือที่เหลือได้สั่งการให้ดูแลอย่างเต็มที่ ส่วน
การจะน าเสือของกลางกลับมาให้ทางวัดดูแล นั้น
คงเป็นไปไม่ได้ เพราะเสือทั้งหมดร่วมทั้งลูกเสือที่
เกิดใหม่ถือเป็นเสือของกลาง 

สอป. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 
 

มติชน หน้า 7,  
ข่าวสด หน้า 4, 
ไทยรัฐ หน้า 22 

- 

3.กรมอุทยานฯติวเข้มเจ้าหน้าที่รับอนุสัญญา
ความหลากหลาย 

เมื่ อวันที่  16 ก.ย.  ที่ โ รงแรมรามา 
การ์เด้นส์ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา 
รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมใหญ่การ

กคส. 
สอช.  

สบอ.1 – 16  
(และสาขา) 

 

มติชน หน้า 7 
(กรอบบ่าย) 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
บริหารจั ดการ อุทยานฯ เป็นครั้ ง แรกของ 
ประเทศไทย เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการ
อุทยานแห่งชาติยุคใหม่  พัฒนาสู่มาตรฐาน 
สากล โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.  
นายทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สอช.เข้าร่วมงานด้วย 
พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานฯทั่วประเทศร่วม 
ในงาน 

นายธัญญา กล่าวว่า อส.จัดประชุมการ
บริหารจัดการอุทยานฯประเทศไทยสู่สากล หรือ 
Thailand Parks Congress ระหว่างวันที่ 16 – 
18 ก.ย. เพ่ือน าเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นประสบการณ์ และร่วมกันหาแนวทาง
บริหารจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ให้สอดรับกับนโยบาย
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ภายใต้พ.ร.บ. ระเบียบ
และกฎหมายฉบับใหม่ รวมทั้งเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการประชุมอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (COP 15) ในปี 
2563 ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

นายทรงธรรม กล่าวว่า อช.เป็นพ้ืนที่
ส าคัญอันดับแรกของพ้ืนที่อนุรักษ์ มีจ านวน 
155 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นพ้ืนที่รวมกว่าหนึ่ง
ในห้าของพ้ืนที่ประเทศ ให้ประโยชน์กับประเทศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะที่สภาพภูมิอากาศ
ของโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง ท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอช.ต้องมี
การปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยจ าเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนด้านนโยบาย กฎหมาย งบประมาณ 
บุคลากร และองค์ความรู้ จากภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติที่ได้มาตรฐานสากลและเกิดความยั่งยืน 

นายยุทธพล กล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่
อช.ท างานร่วมกับประชาชนด้วยความเข้าใจ 
เพราะก่อนมาเป็นเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เคยเป็นประ
ขาชนมาก่อน อย่ าทะเลาะเบาะแว้ งกลับ
ประชาชน ให้ท างานด้วยความเข้าใจเอาใจเขามา
ใส่ใจเราและเอาใจเราไปใส่ใจเขา ที่ส าคัญคือ



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เรื่องความขัดแย้งในองค์กร ตั้งแต่นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ เข้ารับต าแหน่ง 
เกือบ 2 เดือน ทราบว่ามีความขัดแย้งตลอดเวลา
จึ ง ขอ ให้ ทุ กคนท า ง านด้ ว ยคว ามสามั คคี  
นอกจากนั้นสิ่งที่ ขอเน้นย้ าว่าอย่าให้มีการทุจริต
อย่างเด็ดขาด 
4.ไม่เจอซากพะยูนไส้แตก 

ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี มัคคุเทศก์อาชีพ
จังหวัดตรังพบซากพะยูนไส้แตกลอยอยู่กลาง
ทะเลระหว่างเกาะยา จ.ตรัง-เกาะไหง จ.กระบี่ 
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดวันที่ 16 ก.ย. 
นายวิทยา มากนคร นายชั่งเครื่องกล สบทช.10 
อ.ซิเกา พร้อมก าลังยังคงพยายามค้นหาซาก
พะยูนตัวนี้ แต่ยังไม่พบ และได้ประสานเครื่อข่าย
ประมงในพ้ืนที่ให้ช่วยหาอีกแรง 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ หน้า 13 
(กรอบบ่าย) 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพุธที ่18 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. เลขาฯ รมว.ทส.รับลูกเร่งขับเคลื่อนงาน 
3 คลัสเตอร์ ป่าและสัตว-์สิ่งแวดล้อม-น้ า 

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์เลขานุการ
รมว.ทส. เปิดเผยว่า จากผลติดตามความ
คืบหน้าการด าเนินงาน ตามข้อสั่งการของนาย
วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ที่เน้นขับเคลื่อน 
3 คลัส เตอร์  ประกอบด้วย ป่ าแล ะสัตว์  
สิ่งแวดล้อม และน้ า เพ่ือให้เกิดการแก้ไขและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้น ขณะนี้ได้มี
การด าเนินงานและมีความคืบหน้าแล้วใน
หลายส่วน โดยในเรื่ องป่ าและสัตว์  ทส. 
ได้ก าหนดเป้าหมายสูงสุดในการเพิ่มพ้ืนที่ป่าให้
ได้  40% จากปัจจุบั น เหลือแค่  30% ซึ่ ง
ภารกิจส าคัญคือการจัดสรรพ้ืนที่ให้มีความ
เหมาะสม ต้องสร้างป่าเพ่ิมทดแทนการบุกรุก
ท าลาย ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา ป่า 
รุกคน – คนรุกป่า จะใช้คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มาร่วมแก้ปัญหา โดย
จะต้องแยก “นายทุน” ออกจาก “เกษตรกร” 
เพ่ือแก้ปัญหาเรื่องสิทธิท ากินให้ชัดเจนเพ่ือให้
คนจนได้มีที่ ดินท ากินจริ ง  ๆ พร้อมถอด
บทเรียน “ป่าพรุควนเคร็ง” เป็นต้นแบบการ
จัดการไฟป่าของประเทศ นอกจากนี้จะมีการ
จับมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือ
ร่วมกันก าหนดเขตพ้ืนที่ เพ่ือแก้ปัญหาการ
ลักลอบเผาป่าเพ่ือยึดครองที่ดิน หากพบต้อง
ด าเนินการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด พร้อม
ระดมปลูกป่าขนานใหญ่เพ่ือพลิกฟ้ืนผืนป่าให้
กลับมาสมบูรณ์ดั่งเดิม 

ด้าน “สัตว์ป่า” ทั้งสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์
กับสัตว์ป่าธรรมชาติต้องยึดกฎหมายเป็นหลัก 
และ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่ งชนิดสัตว์ป่ าและพืชป่าที่ ใกล้สูญพันธุ์   
(ไซเตส) อย่างเคร่งครัด พร้อมกับเสริมเขี้ยว
เล็บให้กับทีมงานรับผิดชอบป้องกันการ
ลักลอบการค้าสัตว์ป่าที่ปัจจุบันทั้งประเทศมี
อยู่ราว 20 คนเท่านั้น ถือว่าน้อยมากในการ
ป้องกันและปราบปรามพวกค้าสัตว์ป่า 

กคส. 
สอป. 
สอช. 

สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) 
 

https://mgronline.co
m/politics/detail/962
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/ข่าวเชิง± 
ส าหรับปัญหาขยะพลาสติก กับฝุ่น 

PM2.5 ซึ่งอยู่ ในคลัสเตอร์  “สิ่ งแวดล้อม” 
ล่าสุดท่านรัฐมนตรีฯ ได้หารือกับภาคเอกชน 
43 บริษัท และได้ก าหนดให้ยกเลิกการใช้
ถุงพลาสติกใช้ครั้ ง เดียวทิ้ ง  ตั้ งแต่วันที่  1 
มกราคม 2563 โดยทุกห้างสรรพสินค้าหรือ
ห้างร้านต่าง ๆ ต้องงดแจกถุงพลาสติก โดย
เป็นมาตรการขอความร่วมมือ “กึ่งบังคับ” 
เพราะในอนาคตต้องหยุดและเลิกใช้เพ่ือไม่ให้
ถุงพลาสติกตกค้างในระบนิเวศ หรือลงสู่ทะเล 
กลายเป็นอาหารของสัตว์ทะเล และกลายเป็น
ไมโครพลาสติก ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ ดังนั้น
ทุ ก ส ถ าน ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง อส .  จ ะห้ า ม
นักท่องเที่ยวน าขยะพลาสติกเข้าไป และต้อง
น าขยะกลับมาด้วย ยิ่งปัจจุบันเกิดความวิตก
เรื่องพลาสติกย่อยสลายได้หรือไบโอพลาสติกที่
อาจมีสารเคมีปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม จะต้อง
บริหารจัดการให้มีความปลอดภัยและไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม” 

นายธเนศพล กล่าวต่อว่า ส าหรับ
ปัญหาเรื่อง “น้ า” เป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีฯ ให้
ความส าคัญอันดับต้นๆ โดยประกาศชัดเจนว่า 
พ้ืนที่แล้งซ้ าซากพ่ีน้องประชาชนต้องมีน้ า
อุปโภคบริโภคและท าการเกษตร จึงเร่งจัดท า
โครงการ ธนาคารน้ าใต้ดินเพ่ือรับมือปัญหาภัย
แล้ง 
2. สุพรรณบุรี ก าลังชุดเหยี่ยวดงบุกรวบ
พ่อค้าสุนัขจิ้งจอกประกาศขายในเฟซบุ๊ก 

ที่ จ.สุพรรณบุรี  ตามที่นายธัญญา 
เนติธรรมกุล ออส.เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ค้ า สั ต ว์ ป่ า แ ล ะ พื ช ป่ า  
มีน โ ยบายการป้ อ งกั นและปราบปราม  
การลักลอบค้าและครอบครองสัตว์ป่าผิด
กฎหมาย ล่าสุดนายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักป้องกันปราบปราม และ
ควบคุมไฟป่า สืบทราบว่ามีการประกาศขาย
สุนัขจิ้งจอกผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยใช้ชื่อเฟ
ซบุ๊ก “นายไพฑูรย์ หรือโอ๋ พวงมาลี  จึงได้สั่ง
การให้นายถิรเดช ปาละสุวรรณ นักวิชาการป่า
ไม้ช านาญการพิเศษ และนายนาวี  ช้ า ง

สอป. 
สปฟ. 

สบอ.3 (บ้านโป่ง) 
 
 
 
 

https://www.77jowo.
com/contents/1313
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/ข่าวเชิง± 
ภิรมย์  นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ 
ติดต่อขอซื้อสุนัขจิ้งจอกผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
ชื่ อ เฟซบุ๊ ก  “นาย ไพฑู ร ย์  ห รื อ โ อ๋  พว ง
มาลี  จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 9,000 บาท ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้
มีการโอนเงินมัดจ าจ านวน 1,000 บาท และ
ได้มีการนัดหมายส่งสุนัขจิ้งจอกกันที่ลานจอด
รถตรงข้าม รพ.ดอนเจดีย์  อ .ดอนเจดีย์   
จ.สุพรรณบุรี ก าลังชุดปฏิบัติการปราบปราม
การกระท าความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า 
“ชุดเหยี่ยวดง” จึงได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการ
พิเศษ 1362 ส านักงานสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) ส านักป้องกัน
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ต ารวจ กก.5 
บก.ปทส. เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก 
สบอ.3 (บ้านโป่ง) และก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สภ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี มาซุ่มดักรออยู่
กระทั่งถึงเวลานัดหมายนายไพฑูรย์ พวงมาลี 
ได้ขับรถยนต์เก๋งฮอนด้า แจ๊ส สีขาว ทะเบียน 
กง 6513 สุพรรณบุรี มาตามที่ได้นัดหมายกับ
สายลับไว้ สายลับจึงจ่ายเงินที่ยังเหลืออยู่ให้กับ
นายไพฑูรย์  จนครบ 9,000 บาท ก าลั ง
เจ้าหน้าที่ชุดที่ดักซุ่มอยู่จึงแสดงตัวจู่โจมเข้า
ตรวจค้นในรถพบสุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครองจ านวน 2 ตัว ถูกขังอยู่ในกรงเหล็ก 
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายไพฑูรย์ หรือโอ๋ 
พวงมาลี อายุ 38 ปี บ้านอยู่ ต.หนองประดู่ 
อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี พร้อมกับยึดสุนัข
จิ้งจอก จ านวน 2 ตัว พร้อมกรงเหล็ก จ านวน 
1 กรง และรถยนต์ฮอนด้าแจ๊ส จ านวน 1 คัน 
ไว้เป็นของกลาง 
3. แจงปม "แมว" ตามนักท่องเที่ยวขึ้นดอย
ผ้าห่มปก  

ผอ.สบอ.16 (เชียงใหม่)ชี้แจงกรณีมีผู้
โพสต์พบแมว ใน พ้ืนที่ อช .ดอยผ้ าห่มปก  
จ.เชียงใหม่ โดยเป็นแมวที่ชาวบ้านแอบน า 
มาปล่อย ล่าสุดเจ้าหน้าที่น าไปดูแลนอกพ้ืนที่
แล้ว จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง โพสต์ภาพ
และข้อความว่า "ได้เดินขึ้นดอยผ้าห่มปก ซึ่ง
เป็นดอยที่มีความสูงอันดับ 2 ของประเทศ จุด

สอช. 
สอป. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 
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/ข่าวเชิง± 
ที่สูงที่สุดมีความสูง 2,285 เมตร (7,497 
ฟุต) จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นภูเขา
ที่ สู งที่ สุ ด เป็น อันดับ  2 ของประเทศไทย  
รองจากดอยอินทนนท์เท่านั้น แต่สิ่งที่ท าให้ 
ทริปการเดินขึ้นดอยครั้ งนี้ เป็นที่น่าจดจ า
มากกว่าครั้งไหน ๆ คงจะเป็นขบวนไกด์แมวที่
คอยน าทางไปกลับระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร" 

วันนี้ ( 17 ก.ย.2562) นายสมหวัง 
เรืองนิวัติศัย ผอ.สบอ.16 (เชียงใหม่) กล่าวว่า 
ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
พบว่าแมวที่พบในบริเวณยอดดอยผ้าห่มปกนั้น 
เป็นแมวที่ชาวบ้านลักลอบน ามาปล่อยทิ้งไว้ที่
ลานกาง เต็นท์กิ่ วลม และในวัน เกิด เหตุ   
คือ วันที่ 13 ก.ย.2562 แมวกลุ่มดังกล่าวได้
ตามนักท่องเที่ยวขึ้นไปบนยอดดอยผ้าห่ม 

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้อช.ดอยผ้าห่มปก
พิจ า รณาด า เนิ นการ ใน เ รื่ อ งกล่ า วแล้ ว  
ซึ่งได้รับรายงานว่า น าแมวออกจากพ้ืนที่อช. 
ดอยผ้าห่มปกแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ได้น าไปดูแล 
พร้อมก าชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังไม่ให้มีการ
ลักลอบน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาปล่อยในเขตอช. 
อีกหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตัวละ 1,000 บาท 
และถูกเชิญให้ออกจากพ้ืนที่ทันที เพ่ือป้องกัน
การน าเชื้อโรคจากสัตว์บ้านเข้าไปติดสัตว์ในป่า 
4. ป.ป.ท.ลุยต่อสอบทุจริตปลูกป่าแก่ง
กระจาน 

ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท) 17 กันยายน 
2562 พ . ต . ท  ว ัน น พ  ส ม จ ิน ต น า ก ุล 
เลขาธิการ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า บอร์ด ป.ป.ท.
ไ ด ้ม ีม ต ิตั ้ง ค ณ ะ อ น ุก ร ร ม ก า ร ไ ต ่ส ว น
ข้อเท็จจริงความผิดคดีทุจริตปลูกป่า 4,200 
ไร่ ในอช.แก่งกระจาน ที่ว่าจ้างบริษัทเอกชน
คู่สัญญาในวงเงิน 15 ล้านบาท  ตามขั้นตอน
หลังตั ้งคณะอนุกรรมการไต่สวนฯแล้วก็จะ
เข ้า สู ่ก ร ะบวนการส ืบสวนสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงตามกรอบระยะเวลาที่กฏหมาย
ก าหนด และพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้ง
สองฝ่ายชี้แจงข้อเท็จจริง อย่างไร็ตาม ก่อน
หน้านี ้เจ้าหน้าที ่ป.ป.ท ภาค 7 ได้ลงพื้นที่

สอช.  
สปฟ. 

สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 
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/ข่าวเชิง± 
ตรวจสอบข ้อ เท ็จจร ิง  ตามที ่น ายสม ัคร  
ดอนนาป ี อด ีตผอ.สอช . ได ้ยื ่นค าร ้อง ให ้ 
ป.ป.ท. ตรวจสอบคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 
ตุลาคม 2556 โดย ป.ป.ท. ประสานให้ศูนย์
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ดีเอสไอ น าโดรน
ขึ้นบินตรวจสอบและวิเคราะห์ภาพถ่ายทาง
อากาศ พบร่องรอยการน ากล้าไม้เข้าไปปลูก
ป่าจร ิง  แต ่ปล ูกไม ่ตรงตามแปลงที ่ได ้ขอ
อนุมัติกับอส.อีกทั้ง เป็นการปลูกป่าในพื้นที่
แ ค ่ 1-2 ไ ร ่ ซึ ่ง ไ ม ่ค ร อ บ ค ล ุม ทั ่ว พื ้น ที ่  
4,200 ไร่ 

ส าหรับคดีเผาบ้านชุมชนกะเหรี ่ยง
นั้น ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาว่า พนักงาน
เจ ้าหน ้าที ่ของอส.สามารถใช ้ด ุลพ ิน ิจ อื ่น  
ไม่ใช้มาตรการที่มีความรุนแรงกระท าต่อสิ่ง
ปล ูกสร ้า งและทร ัพย ์ส ินของได ้ แม ้จะมี
กฎหมายให้อ านาจไว้ก ็ตาม และการเผา
ท าลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน จึงท าให้ผู้
ฟ ้อ งคด ีต ้อ งส ูญ เส ียป ัจจ ัย ส าค ัญ ในการ
ด า ร งช ีว ิต  ถ ือ เป ็น พฤต ิก า รณ ์ที ่ม ีค ว าม
ร้ายแรงกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่ง
สิทธิในการด ารงชีวิตและสิทธิในทรัพย์สิน 

 

 

 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดทีี่ 19 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. เร่งแก้ปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าว
หลังเป็นประธานเปิดศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วย
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Kuiburi's Elephant 
Smart Early Warning System) ที่ อ ช . กุ ย บุ รี   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า การแก้ปัญหาระหว่างคน
กับช้าง ป่า  ใน พ้ืนที่ อช .กุย บุรี  อส . น้อมน า   
พระร าชด า รั สพร ะบาทสม เด็ จพร ะบรม  
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ความว่า "ช้างควรอยู่ ในป่า 
เพียงแต่ต้องท าให้ป่า มีอาหารช้างเพียงพอ การ
ปฏิบัติคือ ให้ไปสร้างอาหารในป่าเป็น แปลง
เล็กๆ และกระจาย กรณีช้างออกมา ที่ชายป่า 
ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า" มาใช้เป็นหลัก
แก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่ง คล่ีคลายไประดับหน่ึงแล้ว 
ต่อมาอส.และกลุ่มทรูจัดท า บันทึกความเข้าใจว่า 
ด้วยความร่วมมือ ตามโครงการเฝ้าระวังช้างป่า 
ด้วยระบบ เตือนภัยล่วงหน้าในอช.กุยบุรี เมื่อ
วันที่ 26 ธ.ค. 60 ในการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การส่ือสารร่วมกับ การใช้กล้องดักถ่ายภาพ
อัตโนมัติ และพัฒนาระบบ เตือนภัยล่วงหน้า ใน
คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนแบบทันทีทันใด 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ เจ้าหน้าที่ใน
การเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
ระหว่างช้างป่าและชุมชนในพ้ืนที่ อีกทั้งเป็นการ 
ส่งเสริมการคุ้มครองช้างป่าในพ้ืนที่ และ เป็น
ตัวอย่างการแก้ปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ในพ้ืนที่อนุรักษ์อ่ืนๆ ด้วย 
 นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.กล่าวว่า 
"ทั้ ง น้ีในการติดตั้ งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า
อั ต โ น มั ติ  บ ริ เ ว ณ พ้ื น ที่ ป่ า ก่ อ น ถึ ง พ้ื น ที่
เกษตรกรรมของราษฎรจ านวน 25 จุด เพื่อแจ้ง
เตือนข้อมูลผ่านศูนย์ฯดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่
ร่วมกันเข้าไปด าเนินการผลักดันช้างป่ากลับคืน
เข้าไปในพ้ืนที่ ป่าอช.กุยบุรี  ก่อนที่ ช้างป่าจะ
ออกมาท าลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร

สนร. 
สอป. 
สอช.  

สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

เดลินิวส์ หน้า 8, 
สยามรัฐ หน้า 12 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ได้อย่างทันท่วงที จึงท าให้อัตราความเสียหาย
ของพืชผลทางการเกษตรลดลงเป็นอย่างมาก" 
2. ว่ิงฝ่าฝนปลูกป่าเขาใหญ่ 
 ผู้ ส่ื อข่ า ว ร าย ง าน ว่ า  นาย สุ ร พัน ธ์   
ศิลปะสุวรรณ นายอ าเภอปากช่อง เดินทางมา
เป็นประธานในการปล่อยตัวนักว่ิงในกิจกรรม 
“ว่ิงฝ่าฝนไปปลูกป่าและช่วยสัตว์ป่ากับเราที่ 
เขาใหญ่” ( Khao Yai Running in The Rain ) 
ได้เผยว่า ปีน้ีถือเป็นปีแรกที่ได้จัดว่ิงรายการน้ีขึ้น 
รู้ สึกดี ใจมากที่ กระแสตอบรับจากนักว่ิงทั่ ว
ประเทศหล่ังไหลสมัครเข้าร่วมกันจ านวนมากจน
ล้นโควต้า และเป็นส่วนหน่ึงในการมอบรายได้
ให้กับอช.เขาใหญ่เป็นจ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือน าไปช่วยเหลือสัตว์ป่าที่เจ็บป่วยหรือได้รับ
บาดเจ็บให้กับศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพสัตว์ป่าในครั้งน้ี 
ในส่วนผลการแข่งขัน ปรากฏว่าระยะทาง 12 
กิโลเมตรชาย เข้ามาเป็นที่ 1 ได้แก่ มร.กิลเรส  
กูติเออร์ ชาวฝรั่งเศสเข้าเส้นชัยใช้เวลาเพียง 49 
นาทีเท่าน้ัน อันดับสอง นายอภิชาติ เหล่ารัดเด
ชา อันดับ 3 นายนนทนันท์ นวลงาม ส่วน
ชนะเลิศประเภทหญิง ชนะเลิศได้แก่ คุณไอริณ 
โรจนดิษ ฐ์  ท า เวลา  56 นาที  อันดับสอง  
คุณกัลยา ศรีนันทวงศ์ อันดับ 3 คุณกสุมา โกมล 
และประเภททีมที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมมากสุดได้ 
แก่ทีม กรานมอนเต้ 

สอช.  
สอป. 
สปฟ. 

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

มติชน หน้า 24 
 

+ 

3. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมระดมเจ้าหน้าที่
เก็บขยะชายหาด 
 นายณรงค์ คงเอียด หน.อช.หาดเจ้าไหม 
และนายชุติพงศ์ พลวัฒน์ ผู้ช่วยหน.อช.หาดเจ้า
ไหม พร้อมเจ้าหน้าที่จ านวน 60 คน ระดมลง
พ้ืนที่บริเวณชายหาดเจ้าไหม จ.ตรัง เพ่ือช่วยกัน
รณรงค์เก็บขยะบริเวณชายหาดซึ่งถือเป็นทะเล
หน้าบ้าน เป็นการดูแลความสะอาดไปพร้อมกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
หลังจากที่พะยูนน้อย “มาเรียม” เสียชีวิตจาก
การกินเศษพลาสติก และล่าสุด ยังพบไมโครพลา
สติกในกระเพาะปลาทูอีกด้วย เป็นเหตุผลให้
สังคมช่วยกันสร้างกระแสเพ่ือให้มีการดูแล
จัดการทะเล ด้วยการไม่ทิ้ งขยะลงทะเลทุก

สอช.  
สอป. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ หน้า 14 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
รูปแบบ โดยเฉพาะขยะไม่ย่อยสลาย เ ช่น 
พลาสติกต่างๆ 

นายชุติพงศ์ พลวัฒน์ ผู้ช่วยหน.อช. 
หาดเจ้าไหม กล่าวว่า ในส่วนของพ้ืนที่ อช. 
หาดเจ้าไหม มีหน่วยการจัดเก็บขยะ 4 หน่วย 
โดยทุกเช้าหลังเคารพธงชาติก็จะช่วยกันเก็บขยะ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขยะทะเลมาจากชุมชนบ้าง 
พ้ืนที่ ชาย ฝ่ัง บ้าง ประกอบด้วย ขยะทั่ ว ไป  
ขยะอันตราย และขยะพลาสติก โดยจะมีการเก็บ
รวบรวมคัดแยกออกเป็นแต่ละประเภท เช่น แก้ว
พลาสติก ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก ไฟแช็ก 
เข็มฉีดยา จากน้ันน ามาช่ังน้ าหนักเพ่ือประมวล
ว่าการจัด เก็บได้ประมาณวันละกี่ กิ โลกรัม 
อย่างไรก็ตาม ในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคล่ืนที่ซัดขยะเข้าฝ่ังบริเวณ
ชายหาด 
4. ได้พยานใหม่!โยงทีมฆ่าบิลลี ่

พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดี 
ดีเอสไอ เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรม
นายพอละจี  รักจงเจริญ หรือบิลล่ี  แกนน า
กะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก - บางกลอย จ.เพชรบุรี  
ว่าในวันที่ 19 ก.ย. เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.
ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ จะเป็นประธาน
การประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพ่ือติดตาม
ความคืบหน้า โดยมีวาระเพ่ือติดตามงานและข้อ
ส่ังการต่างๆ เพ่ิมเติม รวมถึงการสอบปากค า
พยานแวดล้อมที่เรียกว่าพยานแห้ง คือข้อมูลเก่า
ดั้ ง เดิมที่ จะน ามาใช้ประกอบส านวนในคดี
ฆาตกรรม ขณะน้ีดีเอสไอก าลังสืบเสาะหาพยาน
ส าคัญที่สามารถบ่งช้ีมูลเหตุและรูปคดีฆาตกรรม
ให้ชัดเจนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มคนร้ายที่ลง
มือฆ่า ดีเอสไอได้กลับไปสอบปากค าพยานบุคคล
รายหน่ึงที่ยอมให้การอีกครั้ง โดยเป็นข้อมูล
ส าคัญและเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มก่อเหตุมาก
ที่สุด ซึ่งพยานปากน้ีดีเอสไอได้เฝ้าคุ้มครองอย่าง
ใกล้ชิด 

สอช.  
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

ข่าวสด หน้า 1,11, 
คม ชัด ลึก หน้า 4, 
ไทยโพสต์ หน้า 3 

 

- 

5. ชิงชัยซี 10 ผู้ตรวจราชการ ทส. 5 ต่ า
แหน่ง 
 นาย วิจา รย์  สิม าฉายา  ป ลัด  ทส . 
ได้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ใน

อส. 
 

มติชน หน้า 12, 
ไทยรัฐ หน้า 12 

 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ต าแหน่งผู้ตรวจราชการ ทส. (ระดับ 10) ที่ว่าอยู่ 
5 ต าแหน่ง ในวันที่ 20 ก.ย.น้ี โดยมี 18 รายช่ือ 
จากกรมต่างๆ ในสังกัด ทส. โดยจะท าการแต่งตั้ง
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ก.ย.น้ี ทั้งน้ีผู้ส่ือข่าว
รายงานว่า ส าหรับผู้ที่อยู่ในข่ายที่คาดว่าจะได้รับ
คัด เ ลือกขึ้น เ ป็น ผู้ตรวจการ ทส. อาทิ เ ช่น  
นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองออส. นายจงคล้าย 
วรพรงศธร รองออส. เป็นต้น 
6. กรมอุทยานฯ เปิดประชุม ครั้งแรก บริหาร
จัดการอุทยานแห่งชาติ 
 นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.เผยว่า 
อส.จัดประชุมการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
ประเทศไทย สู่สากล หรือ  Thailand Parks 
Congress ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.ย. 262  
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
น า เสนอผลงาน แลกเป ล่ียนความคิด เ ห็น
ประสบการณ์ และร่วมกันหาแนวทางบริหาร
จัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ให้สอดรับกับนโยบายด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของรัฐบาล ภายใต้พระราชบัญญัติ 
ระเบียบและกฎหมายฉบับใหม่ รวมทั้งเป็นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (COP 15) 
ในปี 2563 ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์
อย่ างยั่ งยืน  โดยมีหน่วยงานในส่ังกัด และ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา และ
ส่ือมวลชน รวมทั้งส้ินจ านวน 480 คน 

ทรงธรรม กล่าวว่า อช.เป็นพ้ืนที่ส าคัญ
อันดับแรกของพ้ืนที่อนุรักษ์ มีจ านวน 155 แห่ง
ทั่วประเทศ คิดเป็นพ้ืนที่รวมกว่าหน่ึงในห้าของ
พ้ืนที่ประเทศ ให้ประโยชน์กับประเทศทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม ขณะที่สภาพภูมิอากาศ
ของโลกเกิดความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง ท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอช.ต้องมี
การปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
ความเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยจ าเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนด้านนโยบาย กฎหมาย งบประมาณ 
บุคลากร และองค์ความรู้ จากภาคส่วนต่างๆ 

สอช.  
กคส.  

สบอ.1-16  
(และสาขา) 

X-citeไทยโพสต์ 
หน้า 20 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติที่ได้มาตรฐานสากลและเกิดความยั่งยืน 
7. ภาพข่าว หายาก 
 เฟซบุ๊กของอช.ล าคลองงู โพสต์ภาพ 
“สมเสร็จ” จากกล้องถ่ายภาพของสมาคมสัตว
วิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย สัตว์ป่า
สงวนหายากใกล้สูญพันธ์ุ แสดงถึงความอุดม
สมบูรณ์ของป่า เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ผ่านมา 

สอป.  
สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

มติชน หน้า 10 
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ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพฤหัสบดทีี่ 19 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1 .  20 ก . ย . นี้  อุ ท ย า น ฯ  รั บ ค า ท้ า  
"หลวงตาจันทร์" เปิดถังดองเสือตาย 

พระวิสุทธิสารเถร (ภูสิต ขันติธโร) 
หรือหลวงตาจันทร์ เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตา 
มหาบัว จ.กาญจนบุรี  กล่าวว่า หากอส.ไม่
สามารถดูแลเสือของกลางที่น าออกไปจากวัด
เมื่อ 3 ปีที่แล้วได้ ก็ให้น ามาคืนวัด พร้อมรับ
เ ล้ี ย ง เ พ ร า ะ เ ห็ น ข่ า ว แ ล้ ว รู้ สึ ก ส ง ส า ร  
ส่วนกรณีอส. ช้ีแจงว่าเสือตายเพราะผสมพันธ์ุ
กันเอง จนเกิดภาวะเลือดชิดไม่เช่ือว่าเป็น
สาเหตุหลัก เพราะเสือน่าจะตายจากการ
ปัญหาการเล้ียงดูที่ไม่ได้มาตรฐานมากกว่า 
โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่ไม่สมบูรณ์ 
เหมือนอย่างที่วัดเคยเล้ียงดูมา รวมทั้งไม่มีการ
ฉีดวัคซีน และขูดหินปูนทุกๆ 6 เดือน 

หลวงตาจันทร์ บอกว่า เท่าที่สอบถาม
จากอาสาสมัครชาวต่างชาติ ที่เข้าไปดูสถานี
เพาะเล้ียงสัตว์ป่าทั้ง 2 แห่ง ที่น าเสือของกลาง
ไปดูแล รู้มาก่อนแล้วว่าเสือที่น าไปจากวัด มี
ชีวิตความเป็นอยู่อดอยาก บางตัวเอาหน้าพุ่ง
ชนกับกรงจนเลือดออก เจ้าหน้าที่ต้องซ่อมกรง
หลายครั้ง เช่ือว่าเสือต้องการจะกลับมาที่วัด 
จึงแสดงอาการดังกล่าว และเกิดความเครียด
อย่างหนัก จนมีนิสัยดุร้าย 

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า วันที่ 20 ก.ย.น้ี 
นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เตรียมลงพ้ืนที่
สถา นี เพาะเ ล้ี ย ง สัต ว์ ป่า เขาประทับ ช้า ง  
จ.ราชบุรี ดูการจัดการซากเสือของกลางที่ยึด
จากวัดป่าหลวงตาบัวฯและมีแนวโน้มว่าจะเปิด
ให้ส่ือพิสูจน์ถังแช่ซากเสือ เน่ืองจากให้เตรียม
อุปกรณ์ป้องกันกล่ินไปด้วย 

ส าหรับวัดป่าหลวงตาบัวฯ ได้ได้ขอ
อนุญาตจัดตั้ งและด าเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะแล้ว ตั้งแต่ปี 2559 หลวงตาจันทร์ 
มีความต้องการที่จะกลับมาเปิดวัดให้เป็นสวน
สัต ว์ อีกครั้ ง  แต่ ยืนยัน ว่า ไม่ ได้ท า เ พ่ือหา

สอป. 
กคส. 

สบอ.3 (บ้านโป่ง) 
 
 

 

https://news.thaipbs.
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หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ผลประโยชน์ จากสัตว์ป่า แต่เพ่ือเป็นการศึกษา
เรียนรู้ และเป็นที่พ่ึงให้กับสัตว์โลก ซึ่งชาวบ้าน
ก็จะได้รับผลประโยชน์ มีรายได้เสริม จากการ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อีกด้วย 
2. พบ สมเสร็จ สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ 
จากกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า ที่ อช. ล าคลองงู  
จ.กาญจนบุรี 

อส. เผยภาพน่ายินดี  พบสมเสร็ จ 
สัตว์ป่าสงวน ที่หายากใกล้สูญพันธ์ุ ซึ่งได้ภาพ
จากการติดตั้งกล้องดักถ่ายกว่า 4 เดือน โดย 
อส. เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า นายสาธิต 
ป่ินกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติล าคลองงู   
จ.กาญจนบุรี แจ้งว่าสายตรวจส่วนกลางอช. 
ล าคลองงู ได้ลาดตระเวน smart patrol และ
ได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า ในป่าเขตอช. 
ล าคลองงู พบสมเสร็จ สัตว์ป่าสงวน ที่หายาก
ใกล้สูญพันธ์ุ ซึ่งแต่เดิมมีแต่เรื่องบอกเล่าว่าเคย
พบเห็นแต่ยังไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดพบแต่
ร่องรอย โดยสายตรวจได้ลาดตะเวนติดตาม
ร่องรอยและติดตั้งกล้องดักถ่าย ใช้เวลาเกือบ 
4 เดือนจนได้ภาพปรากฏชัดดังกล่าว เป็นที่
น่ายินดีและแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า 

นายสาธิต ป่ินกุล หน.อช.ล าคลองงู 
เผยว่า ก่อนหน้าน้ีตนได้ทราบข่าวมาว่า เคยมี
คนเล่าว่าในเขตอช.ล าคลองงู มีสัตว์ป่าสงวน
หายากก็คือสมเสร็จ แต่ก็ยังไม่มีใครเคยเห็น 
ซึ่งหลังจากน้ันก็ลาดตระเวน smart patrol ไป
เจอรอยเท้า เราก็เริ่มมีความหวังแล้วแสดงว่ามี
จริง 

หลังจากน้ันทางอช.ก็ได้ติดตั้งกล้องดัก
ถ่ายสัตว์เพ่ือเป็นการยืนยันเชิงประจักษ์ว่าเรามี
สัตว์ที่มีค่าจริงๆ ก็ตามรอยอยู่นานถ้านับเริ่ม
จากวางแผนก็ครึ่งปี แต่ลงพ้ืนที่แกะรอยจริง
ประมาณ 4 เดือน จนกระทั่ง เมื่อวันที่  17 
ก.ย. 62 ลูกน้องไปเก็บกล้องออกมาก็ประสบ
ความส าเร็จดักถ่ายเจอจนได้ ซึ่งเป็นการยืนยัน
ว่าเราได้พบสัตว์ป่าสงวนหายาก ที่ทุกคนคิดว่า
สูญพันธ์ุ มีอยู่ในอช.ล าคลองงู ก็เป็นเรื่องที่น่า
ช่ืนใจและเป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
ของป่าด้วย 

สอป. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 
 

https://ejan.co/news/5d

821f6acb128 
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สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที ่20 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ระบบเตือนภัยช้างป่ากุยบุรี 

นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.ทส. กล่าว
หลังเป็นประธานเปิดศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วย
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Kuiburi's Elephant 
Smart Early Warning System) ที่ อุ ท ย านฯ 
กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า การแก้ปัญหา
ระหว่างคนกับช้างป่า ในพ้ืนที่อุทยานฯกุยบุรี 
ก ร ม อุ ท ย า น ฯ  น้ อ ม น า  พ ร ะ ร า ช ด า รั ส
พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า 
" ช้ า งควรอยู่ ใน ป่ า  เ พี ย งแต่ ต้ อ งท า ใ ห้ ป่ า  
มีอาหารช้างเพียงพอ การปฏิบัติคือ ให้ไปสร้าง
อาหารในป่าเป็น แปลงเล็กๆ และกระจาย กรณี
ช้างออกมา ที่ชายป่า ต้องให้ความปลอดภัยกับ
ช้างป่า" มาใช้เป็นหลักแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่ง 
คล่ีคลายไประดับหน่ึงแล้ว ต่อมากรมอุทยาน
แห่งชาติฯและกลุ่มทรูจัดท า บันทึกความเข้าใจ
ว่า ด้วยความร่วมมือ ตามโครงการเฝ้าระวังช้าง
ป่ า  ด้ ว ย ร ะ บ บ  เ ตื อ น ภั ย ล่ ว ง ห น้ า ใ น 
อุทยานฯกุยบุรี เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 60 ในการ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารร่วมกับ การใช้
กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ  และพัฒนาระบบ 
เตื อน ภัย ล่ ว งห น้ า  ในคอม พิว เ ตอร์  แ ละ 
สมาร์ทโฟนแบบทันทีทันใด  เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังช้างป่า
ออกนอกพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างช้างป่าและ
ชุมชนในพ้ืนที่  อีกทั้ ง เ ป็นการ ส่ง เสริมการ
คุ้มครองช้างป่าในพ้ืนที่ และ เป็นตัวอย่างการ
แก้ ปัญหาที่มี ลักษณะคล้ายคลึงกันในพ้ืนที่
อนุรักษ์อ่ืนๆ ด้วย 

สบอ.3 
(สาขาเพชรบุรี) 

สอช. 
สอป. 

กรุงเทพธุรกิจ หน้า 
15, คม ชัด ลึก หน้า 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรม

อุทยานฯ กล่าวว่า "ทั้งน้ีในการติดตั้งกล้องดัก
ถ่ายภาพสัตว์ป่าอัตโนมัติ บริเวณพ้ืนที่ป่าก่อนถึง
พ้ืนที่เกษตรกรรมของราษฎรจ านวน 25 จุด เพ่ือ
แจ้ง เตือนข้อมูลผ่านศูนย์ฯดังกล่าว และให้
เจ้าหน้าที่ร่วมกันเข้าไปด าเนินการผลักดันช้างป่า
กลับคืนเข้าไปในพ้ืนที่ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
ก่อนที่ช้างป่าจะออกมาท าลายพืชผลทางการ
เกษตรของราษฎรได้อย่างทันท่วงที จึงท าให้
อัตราความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร
ลดลงเป็นอย่างมาก" 
2. เปิดประชุมใหญ่ บริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติ 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรม
อุทยานฯเผยว่า กรมอุทยานฯ จัดประชุมการ
บริหารจัดการอุทยานแห่งชาติประเทศไทยสู่
สากล หรือ Thailand Parks Congress ระหว่าง
วันที่ 16 - 18 ก.ย. 262 ณ โรงแรมรามาการ์
เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าเสนอผลงาน 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณ์ และ
ร่วมกันหาแนวทางบริหารจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ให้
สอดรับกับนโยบายด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของรัฐบาล 
ภายใต้พระราชบัญญัติ ระเบียบและกฎหมาย
ฉบับใหม่ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประชุมอนุ สัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (COP 15) ในปี 2563 
ซึ่ งประเทศไทยมี พันธกรณีในการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน โดยมีหน่วยงานในส่ังกัด และเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนจาก
สถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา และส่ือมวลชน 
รวมทั้งส้ินจ านวน 480 คน 

สอช. 
สบก.1 – 16 

และสาขา 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
นายทรงธรรม สุขสว่าง ผอ.สอช. กล่าว

ว่า อุทยานแห่งชาติเป็นพ้ืนที่ส าคัญอันดับแรก
ของพ้ืนที่อนุรักษ์ มีจ านวน 155 แห่งทั่วประเทศ 
คิดเป็นพ้ืนที่รวมกว่าหน่ึงในห้าของพ้ืนที่ประเทศ 
ให้ประโยชน์กับประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ขณะที่ สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดความ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ท าให้
บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น 
อุทยานแห่งชาติต้องมีการปรับตัวและเตรียม
ความพร้อมเ พ่ือรองรับความเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว โดยจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
นโยบาย กฎหมาย งบประมาณ บุคลากร และ
องค์ความรู้  จากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่ได้
มาตรฐานสากลและเกิดความยั่งยืน 
3.อธิบดีดีเอสไอถกคดีบิลลี ่19 ก.ย. 

พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดี 
ดีเอสไอ เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรม
นายพอละจี  รักจงเจริญ หรือบิลล่ี แกนน า
กะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย จ.เพชรบุรี ว่าใน
วั น ที่  1 9  ก . ย .  เ ว ล า  0 9 . 0 0  น .  
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ จะเป็น
ประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพ่ือ
ติดตามความคืบหน้า โดยมีวาระเพ่ือติดตามงาน
และข้อ ส่ั งการต่ างๆ เ พ่ิม เติม  รวมถึ งการ
สอบปากค าพยานแวดล้อมที่เรียกว่าพยานแห้ง 
คือข้อมูลเก่าดั้งเดิมที่จะน ามาใช้ประกอบส านวน
ในคดีฆาตกรรม ขณะน้ีดีเอสไอก าลังสืบเสาะหา
พยานส าคัญที่สามารถบ่งช้ีมูลเหตุและรูปคดี
ฆาตกรรมให้ชัดเจนเพ่ือแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่ม
คนร้ายที่ลงมือฆ่า ดีเอสไอได้กลับไปสอบปากค า
พยานบุคคลรายหน่ึงที่ยอมให้การอีกครั้ง โดย
เป็นข้อมูลส าคัญและเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มก่อ

สบอ.3 
(สาขาเพชรบุรี) 

 

มติชน หน้า 5 (กรอบ
บ่าย), เดลินิวส์ หน้า 
13 (กรอบบ่าย) 
ไทยรัฐ หน้า 15, ข่าว
สด หน้า 1,11, ข่าว
สด หน้า 4, กรุงเทพ
ธุรกิจ หน้า 16, มติ
ช น  ห น้ า  1 , 5 , 
เดลินิวส์ หน้า 1,2, 
แนวหน้า หน้า 1,10, 
ไทยโพสต์  หน้า 3, 
สยามรัฐ หน้า 1,8 ,  

Bangkok Post หน้า 
2 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เหตุมากที่ สุด ซึ่งพยานปากน้ีดีเอสไอได้ เฝ้ า
คุ้มครองอย่างใกล้ชิด 
4.ภาพข่าว เก็บขยะ 

เจ้าหน้าที่อุทยานฯธานโบกขรณี  
จ . ก ร ะ บ่ี  ภ า ค เ อ ก ช น  แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น  
ร่วมโครงการ “เก็บด้วยรักษ์ ตักด้วยใจ” เก็บ
ขยะบริเวณชายหาดและลงเรือตักขยะพลาสติกที่
ลอยในทะเลบริเวณเกาะห้อง เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรราช) 

สอช. 
 
 

มติชน หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

+ 

5.ลุยค้นหมู่บ้านฆ่าเลียงผา 
เมื่ อ วันที่  18 ก.ย .  นายประกาศิต  

ระวิวรรณ หน.ชุดสายตรวจสัตว์ป่าชุดที่ 1 สบอ.
16 ร่ วมกับ จนท. อุทยานฯดอยผ้า ห่มปก  
จ.เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
เข้ าตรวจสอบพ้ืนที่ บ้ านห้วยนกกก ม .15  
ต.ม่อนป่ิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยได้เข้าตรวจค้น 
บ้านเลขที่ 100 ม.15 ต.ม่อนป่ิน อ.ฝาง พบ 
ซากเลียงผา 3.5 กก. บ้านเลขที่206 ม.15 พบ 
ซากเลียงผา 3.8 กก. ซากเก้ง 2.5 กก. และบ้าน
ไม่มีเลขที่ ม.15 พบซากเลียงผา 8.6 กก. จึง
ตรวจยึดน าผู้กระท าผิดด าเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

สอป. 
สอช. 

 

เดลินิวส์ หน้า 13 
(กรอบบ่าย), ข่าวสด 
หน้า 12 (กรอบบ่าย) 

- 

6.เปิดปมพัฒนาถ้ าหลวงล่าช้าผิดแผน 
ผู้ ส่ื อข่ า วรายงานจากกรณี  พล .อ . 

สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ใน 
คณะ สว.ไปประชุมที่ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ 
โดยในการประชุมตอนหน่ึงได้หยิบยกเรื่องการ
พัฒนาพ้ืนที่อุทยานฯถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน มี
การ พัฒนา ล่า ช้ า น้ัน  นายกมลไชย  คชชา  
ผอ.สบอ. 15 ได้พูดถึงเรื่องน้ีว่าว่า ที่ ผ่านมา
รัฐบาล โดย ครม.สัญจร ที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 
30 ต.ค. 62 ได้อนุมัติหลักการในการพัฒนา
อุ ท ย า น ฯ ถ้ า ห ล ว ง  ด้ ว ย ง บ ป ร ะ ม า ณ  
3,899.5 ล้านบาท ที่ ผ่ านมาอยู่ ระหว่าง

สบอ.15 
(เชียงราย) 

สอช. 
 
 
 

ข่าวสด หน้า 6 
(กรอบบ่าย) 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
การศึกษาและการท าทีโออาร์ โดยทาง ทส.ได้รับ
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาเพียง 17 ล้านบาท 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ ขณะเดียวกัน
ใน พ้ืนที่พยายามพัฒนาด้ านต่างๆ ทั้ งการ
คมนาคม การจัดพ้ืนที่ให้นักท่องเที่ยว เป็นต้น 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่าง
เต็มที่แล้ว 
7.ชงย้ายช้างป่าเกเรเข้าป่าลึก 

วันที่  19 ก.ย .  นายมานะ เ พ่ิมพูล  
หน.อุทยานฯแก่งกระจาน และผู้เกี่ยวข้อง ลง
พ้ืนที่ตรวจสอบบริเวณร้านค้าขายของช าริมถนน
ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 1 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน 
ภายหลังถูกช้างป่าละอูเข้ารื้อค้นหาอาหารและ
ท าลายร้านค้าพังเสียหายรวม 4 หลัง เมื่อคืนดึก
ที่ผ่านมา และได้ส่ังการให้ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
จ่ายเงินซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้ก่อนเบ้ืองต้น
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้น 

นายมานะ กล่าวว่า ได้ประชุมหารือโดย
เสนอกรมอุทยานฯ ท าการเคล่ือนย้าย “พลาย
บุญมี” ช้างป่าที่มีพฤติกรรมออกหากินนอกพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์และสร้างความเสียหายต่อชุมชนช่วงปี
ที่ผ่านมา รวม 7 ครั้งออกจากพ้ืนที่ระยะทาง
ประมาณ 150 กม.ไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานที่ กจ. 20 ห้วยคมกฤต ที่
ทางอุทยานฯได้ด าเนินการจัดท าเป็นแหล่งน้ า
และแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าไว้มีพ้ืนที่รองรับอย่าง
เพียงพอ 

สบอ.3 
(เพชรบุรี) 

สอป. 
 

ม ติ ช น  ห น้ า  9 , 
ไทยรัฐ หน้า 15 

+ 

8.พะยูนตายตัวที่11พบซากเกยหายกระบ่ี 
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ได้มีชาวบ้านไปพบ

ซากพะยูนถูกคล่ืนซัดเข้ามาเกยตื้นอยู่บริเวณ
ชายหาดบ้านหลังเขา หมู่ 5 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 
จ.ตรัง โดยเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะ 
ลิบง ได้น าซากพะยูนตัวใหญ่ ไม่ทราบเพศ  

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

สอป. 
 

แนวหน้า หน้า 1,11 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ไม่ทราบสาเหตุการตาย ขนาดโตเต็มวัย คาดว่า
ตายมาแล้วประมาณ 5-7วัน มาขึ้นฝ่ัง ที่ท่าเรือ
หาดยาว ต.เกาะลิบง เบ้ืองต้น เช่ือว่าเป็นพะยูน
ตัวที่11 ที่ถูกพบลอยตายอยู่ในทะเลตรัง บริเวณ
ระหว่างเกาะยา จ.ตรัง กับเกาะไหง จ.กระบ่ี ห่าง
กันประมาณ3ไมล์ทะเล โดยผู้พบใช้เชือกมัดซาก
ผูกติด ไ ว้กับถั งแกลลอนน้ ามัน ตั้ งแต่ วันที่   
14 กันยายนที่ ผ่านมาและแจ้ ง  เจ้ าหน้าที่
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังที่10 ให้ออกไปเก็บซาก แต่ค้นหาไม่พบ 
เน่ืองจากฝนตกหนักและคล่ืนลมแรง จนกระทั่งมี
ชาวบ้านพบซากพะยูนถูกคล่ืนซัดมาเกยตื้นอยู่
บริเวณชายหาดบ้านหลังเขา หมู่ 5 ต.เกาะลิบง 
ดังกล่าว ทั้งน้ี จากการตรวจสอบอย่างละเอียด 
พบว่าซากพะยูนเหลือเพียงหนังและเศษเน้ือ  
ยาวประมาณ 2เมตร น้ าหนักประมาณเกือบ 
200 กิโลกรัม ส่วนของครีบหางกว้างประมาณ 
40 เซนติเมตร เป็นพะยูนตัวเต็มวัย หนุ่ม-สาว 
เช่ือว่าน่าจะตายอย่างเฉียบพลันหรือตายจาก
อุบัติเหตุ จากน้ัน เจ้าหน้าที่ได้น าซากไปลงบันทึก
ประจ า วันที่  สภ.กันตัง เ พ่ือเป็นหลักฐานให้
เจ้าหน้าที่ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ังที่10ใช้ในการเคล่ือนย้ายซาก
ต่อไป 
9.กรมชลปัดฝุ่นเขื่อนพุระก า 

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.ที่ส านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) 
ชาวบ้านจากบ้านพุระก า และบ้านหนองตาดั้ง  
ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี เดินทางมายื่น
หนังสือต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
เ พ่ือขอให้มีการทบทวนโครงการก่อสร้ า ง 
อ่างเก็บน้ าหนองตาตั้ง หรือ เขื่อนพุระก า ที่อยู่ใน
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าล าภาชี และเป็นส่วนหน่ึง

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 
สบอ.3 

(สาขาเพชรบุรี) 
สอป. 
สอช. 

 

X-citeไ ท ย โ พ ส ต์  
หน้า 3 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ของผืนป่าแก่งกระจาน ซึ่งรัฐบาลไทยก าลังเสนอ
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อยูเนสโก อย่างไรก็
ตาม วันน้ีที่ประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมมี
มติให้ กรมชลประทานกลับไปศึกษาข้อมูลและ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านในพ้ืนที่
เพ่ิมเติม ชาวบ้านคงต้องเตรียมตัวร่วมกันแสดง
จุดยืนว่า ไม่เห็นด้วยให้มีการสรางเขื่อนในพ้ืนที่
ต้นน้ า และต้องติดตามการด าเนินการโครงการน้ี
เพ่ือไม่ให้น าความเห็นของชาวบ้านไปบิดเบือน 

ส าหรับ ผืนป่าพุระก าถือเป็นแหล่งต้น
น้ าของแม่น้ าล าภาชี เป็นแหล่งที่อยู่ของนกเงือก
ที่ใกล้สูญพันธ์ุหลายชนิด มีการพบรังและการ
ขยายพันธ์ุ รวมทั้งเป็นเส้นทางอพยพหากินของ
นกเงือกที่มีความเช่ือมโยงกับผืนป่าเขาใหญ่ และ
ผืนป่าทางภาคใต้ไปจรดป่าในเทือกเขาบูโดและ
ป่าฮาลาบาลาที่เป็นแหล่งนกเงือกส าคัญของ
ภูมิภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. ประธานกลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ แนะรัฐต้อง
ใจกว้าง พิสูจน์ฝีมือเอาเสือกลับมาให้วัดดูแล
อีกครั้ง 

ประธานกลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ ล่ัน คิด
แล้วว่าเสือของกลาง 147 ตัว ที่ขนย้ายไปจาก
วัดเสือไม่รอด เหตุส่ิงแวดล้อมต่างกัน ขณะที่
วัด เ ล้ียงเหมือนลูก เสือผูกพันกับคน แต่   
จนท.รัฐเล้ียงแบบราชการ แนะกรมอุทยานฯ 
ใจกว้าง พิสูจน์ฝีมือเอาเสือกลับมาให้วัดดูแล
อีกครั้งจากกรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
แ ล ะ พั น ธ์ุ พื ช  ยึ ด เ สื อ โ ค ร่ ง ข อ ง ก ล า ง  
จ า น ว น  147 ตั ว จ า ก วั ด ป่ า ห ล ว ง 
ตาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ ที่เคยเป็น
สถานท่องเที่ยวช่ือดังระดับโลกในอดีต ตั้งอยู่
ริมถนนสาย 323 กาญจนบุรี-ไทรโยค หมู่ 5 
ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และน าไปดูแล
ที่สถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง และ
สถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่าเขาสน ต.รางบัว อ.
จอมบึง จ.ราชบุรี  เมื่อปี พ.ศ.2559 หรือ
ประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา 

วั น ที่  19 ก . ย .  น า ง ภิ นั น ท น์   
โชติรสเศรณี ประธานกลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ 
เปิดเผยถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ตนคิดตั้งแต่วันที่
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ มาด าเนินการย้ายเสือ
ออกจากวัดแล้วว่า เสือคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่
นาน ต้องตายแน่ เน่ืองจากส่ิงแวดล้อมที่อยู่
อาศัยแตกต่างกัน วัดเ ล้ียงเสือเหมือนลูก
เหมือนหลาน มีความใกล้ชิด โอบกอด ซึ่งท าให้
เกิดความผูกพันในจิตใจเสือ คือความอบอุ่นที่
เสือเหล่าน้ันได้รับการที่มีผู้คนจ านวนมากทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมเยือนเสือที่

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

สอป. 
 

 

https://mgronline.co
m/local/detail/9620

000090578 
 

- 

https://mgronline.com/local/detail/9620000090578
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หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
วัด ทั้งอาหารและเงินจึงมีมากพอที่จะเสริม
อาหารให้แก่เสือ ซึ่งตั้งแต่เกิดมาเสือเหล่าน้ัน
ได้ท าหน้าที่รับแขก มีความคุ้นชินกับผู้คน การ
เปล่ียนที่อยู่ใหม่ ส่งผลให้มันกลายเป็นเสือเหงา 
ซึมเศร้า มีภาวะเครียด ซึ่งส่งผลท าให้เสือมี
สุขภาพที่อ่อนแอ และตายในที่สุดส่วนการผสม
พันธ์ุในครอบครัวเดียวกันจนเลือดชิด เป็นเหตุ
ให้เสือที่เกิดไม่แข็งแรงก็เป็นไปได้ แต่การตาย
เป็นจ านวนมากเช่นน้ีกรมอุทยานฯ จะต้อง
ตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อที่จะตอบสังคมให้
ได้ เพราะหลังจากที่เสือเหล่าน้ันตายก็เกิดข้อ
กังขาตามมามากมายว่าเกิดอะไรขึ้น และการที่
ออกมาระบุว่า เสือดังกล่าวเป็นโรคติดต่อตั้งแต่
เอามาจากวัด ตนเช่ือว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่
เช่ือ เน่ืองจากเสือเหล่าน้ันได้ย้ายไปอยู่ในความ
ดูแลของกรมอุทยานฯ มานานกว่า 3 ปีแล้ว 
จึงมาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นทั้งน้ี ต้องยอมรับว่า 
เจ้าหน้าที่ของรัฐท าตามกฎหมาย คือ ยึดเสือ
เป็นของกลาง และมาท าการขนย้ายเสือไป แต่
ขณะเดียวกัน การดูแลเสือก็ท าแบบราชการ
เช่นกัน จะพาเงิน พาเวลา พาความอบอุ่นที่
ไ ห น ม า ดู แ ล เ สื อ ไ ด้ เ ท่ า ที่ วั ด ดู แ ล เ สื อ 
เปรียบเทียบกรณีที่มีเหตุรถชนกันต ารวจยึด
ของกลางแล้วเอาไปตากแดดตากฝน กว่าคดี
ค ว ามจะจบบางคั นต้ อ งข ายซ ากรถทิ้ ง 
ตั้งแต่วันที่ เห็นข่าวขนย้ายเสือ ก็นึกแล้วว่า  
เสือเอ๋ยเจ้าจะมีชีวิตได้อีกสักกี่วัน มีผู้คนอีก
มากมายที่อยากเล้ียงสัตว์ พอไม่อยากเล้ียง 
เช่น นก เมื่อปล่อยไปก็ตายทันที ไม่ว่ามนุษย์ 
สัตว์ เล้ียงแบบไหน สอนอย่างไร ส่ิงแวดล้อม 
ท าให้เป็นแบบน้ันกรณีที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้
น าเสือที่เหลืออยู่กลับมาให้ทางวัดดูแล โดยรัฐ
และวัดดูแลร่วมกัน ในเรื่องน้ีถ้ากรมอุทยานฯ 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ใจกว้างก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือ ซึ่งน่าจะเป็นเรื่อง
ที่ดี โดยเอาเสือกลับไปให้วัดดูแล เพ่ือรักษา
ชีวิตเสือที่เหลืออยู่ เพราะไม่ว่าจะมนุษย์หรือ
สัตว์ต่างก็มีหัวใจ และต่างก็รักชีวิตกันทั้งน้ัน 
ฉะน้ันกรณีน้ีของกลางเป็นส่ิงมีชีวิต หน่วยงาน
ของรัฐก็ควรจะพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วน 
เพ่ือเสือที่เหลืออยู่จะได้ไม่ต้องมาตายลงเพราะ
ความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระท า 
2.ช้างป่า “ชบาแก้ว” กลับคืนโขลงช้าง
ส าเร็จ 

ผู้ ส่ือข่าวได้รับการเปิดเผยจากทีม
ปฏิบัติงานส่งลูกช้างป่า ที่ช่ือชบาแก้ว คืนโขลง
แม่ช้าง  ว่าชบาแก้วสามารถกลับเข้าโขลงช้าง
ได้แล้ว  โดยกลางดึกที่ ผ่านมา เจ้าหน้าที่ 
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูวัว  จังหวัดบึงกาฬ  ทีม
สัตวแทย์  คณะท างานจากส านักอนุรักษ์สัตว์
ป่า    ได้จัดท าคอกช้างช่ัวคราว  และน าลูกช้าง
เข้าไปบริ เวณป่าลานช้าง    โดยวางก า ลัง
เจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ เพ่ือเฝ้าระวังอย่าง
ใก ล้ ชิ ด   แ ละติ ด ตั้ ง ก ล้ อ ง ดั ก ถ่ า ยภ า พ
อัตโนมัติ  กล้องถ่ายคล่ืนความร้อน  ตลอดจน
การวางอาหารล่อ เพ่ือให้โขลงช้างเข้ามา
ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 11.00 น. จนถึงเวลา 
23.30 น. พบกลุ่มโขลงช้างเข้ามาหลาย
ชุด  จนพบกลุ่มช้างโขลงสุดท้ายเข้ามาบริเวณ
คอกชบาแก้ว  ประมาณ 20 ตัว มีช้างทุกเพศ 
ทุกวัย ช้างโตเต็มวัย ช้างวัยรุ่น ลูกช้าง  โดยมี
ช้างที่เข้าไปในคอกจ านวน 2 ตัว  และพังคอก
น าลูกช้างว่ิงเข้าไปในป่า 

นายทวีป  ค าแพงเมือง  หัวหน้าเขต
รักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูวัว  เผยว่า  ขณะน้ีได้น า
คณะท างานเข้าไปตรวจสอบพื้นที่  เพ่ือติดตาม

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 

สอป. 
 

https://tna.mcot.net/
view/tOS6aoQ 

 

+ 
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หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ร่องรอยของโขลงช้างที่น าชบาแก้ว ไป  พบว่า
ช้าง โขลงดั งก ล่าวมุ่ งหน้า ไปทาง ป่า ห้วย
พวง   จึงได้วางก าลังเพ่ือติดตามและเฝ้าระวัง
โขลงช้างป่าที่คาดว่าชบาแก้ว  จะอยู่ในโขลง
ช้างป่าโขลงน้ี  และอีกชุดก็ท าการติดตามเฝ้า
ระวังในพ้ืนที่โดยรอบ.-ส านักข่าวไทย 

 

 

 


