




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที ่29 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ ทุบประเด็นโดยบานเย็น8 
      เชิญเพ่ือนสื่อมวลชน ร่วมงานร าลึก 30 ปี 
สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-6 ก.ย. 
63 มีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย ทั้ งจุดเทียน
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ซูม มิตติ้ง พร้อมกันทั่ว
โลก ฉายเลเซอร์ข้อความรณรงค์สิ่งแวดล้อม  
2 จุด ที่ตึกมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ หอศิลป 
กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีถ่ายทอดสดการจุดเทียน
ร าลึกจาก ขสป.ห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
ซึ่ งปีนี้ทางเขตฯ งดให้บุคคลทั่ ว ไป เข้ าร่ วม 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

เดลินิวส์ หน้า 5 + 

2. พลังคนสร้างสรรค์โลก ฟื้นฟูต้นน้ าชีด้วย
ศาสตร์พระราชา 
     โครงการ "พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลัง
ตามรอยพ่อของแผ่นดิน" ที่เกิดจาก ความร่วมมือ
ของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยส ารวจและผลิต 
จ ากัด, สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง, มูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และภาคีเครือข่าย
ต่าง  ๆ เดินทางมาถึงในปีที่  8   ส าหรับปีนี้
โครงการพลังคนสร้างสรรค์ โลกฯชูแนวคิดเรื่อง 
"สู้ทุกวิกฤต รอดพอดีด้วยศาสตร์พระราชา" ด้วย
การจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ ศูนย์ปราชญ์
ศาสตร์พอเพียง บอกเล่า ก้าวตาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีอาสาสมัครกว่า 200 คน 
เพ่ือมา สร้างโคก หนอง นา ชัยภูมิโมเดลบนพ้ืนที่
กว่า 11 ไร่เศษ ที่ส าคัญจังหวัดนี้ยังเป็นธนาคาร
น้ าของภาคอีสาน มีความส าคัญทางภูมิศาสตร์ใน
ทุกมิติ  จุดส าคัญสูงสุด คือเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าชี  
เนื่องจากพ้ืนที่ โดยรอบเป็นป่า มีภูเขาสูง เมื่อฝน
ตกลงมาน้ าส่วนหนึ่งจะไหลลงแม่น้ าป่าสัก และ 
ผ่านมาเราสตาร์ตโครงการนี้ที่ลุ่มน้ า ป่าสักที่มี
พ้ืนที่ 10 ล้านไร่ "นอกจากนั้น แม่น้ าชียังเป็น

สอป. 
สตน. 
สนร. 

สบอ.7 
(นครราชสีมา) 

ประชาชาติธุรกิจ |หน้า 27 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
แม่น้ าที่ยาวถึง 830 กิโลเมตร คือยาวที่สุดใน 
ประเทศไทย ทั้งยังไหลผ่านจาก ขสป.ภูเขียว  
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ดังนั้น พอฝนตกน้ าจะ
ไหลลงแม่น้ าป่าสัก แม่น้ าชี แล้วไหลผ่านจังหวัด
ต่าง ๆ ในภาคอีสาน 

3. คอลัมน์ พักโซเชี่ยลเที่ยวกันเถอะ: ป่าหิน
งามยามสาย กับเจ้าหญิงปลายฝน 
     ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ ากว่า  
7 ล้านไร่ ในจังหวัดชัยภูมิ ท าให้มีสภาพที่ชุ่มชื้น
ตลอดทั้งปี ซึ่งนอกจากฝนที่ตกตามฤดูกาลแล้ว 
ชัยภูมิยั งมีลักษณะของ "ฝนหยาด"  ในช่วง
กลางคืนที่เกิดจากธรรมชาติ แม้จะอยู่ในช่วงเมษา
หน้าร้อน ป่าชัยภูมิก็ยังมีสภาพชุ่มเย็น 
     นักเดินป่ารู้จักชัยภูมิจากสภาพผืนป่าที่มี
ความชุ่มชื้น ขณะที่คนทั่วไปมักจะรู้จักชัยภูมิใน
นามของดินแดนแห่งป่าสายฝน เพราะในช่วง
ปลายมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปี พืชพรรณ
แห่งฤดูกาลจะบานสะพรั่ง เป็นทุ่งดอกกระเจียวสี
หวานแทรกตัวขึ้นมาท่ามกลางทุ่งหญ้าในป่าใหญ่ 
     พ้ืนที่ใน อช.หินงาม เป็นเทือกเขาที่มีความสูง
ประมาณ 200-800 เมตร หลังจากสถานการณ์
โควิด-19 เริ่มเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 
เป็นต้นมา ภายใต้รูปแบบ New Normal พร้อม
จ ากัดจ านวนผู้เข้าชม ซึ่งนักท่องเที่ยวควรติดต่อ
สอบถามล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 
     เขตอุทยานมีค่ า เข้ าชมคนละ 40 บาท 
ส าหรับผู้ ใหญ่ เด็ก 20 บาท ค่าจอดรถยนต์  
30 บาท ภายในมีบริการรถรางให้บริการคนละ  
30 บาท เพ่ิมความสะดวกในการเดินทางไปตาม
จุดต่างๆ วันนี้เรานั่งรถรางไปเริ่มต้นกันที่ผาสุด
แผ่นดิน ชมความงามของเนินผาซึ่งคลาคล่ าไป
ด้วยผู้คนในช่วงวันหยุด แล้วเดินเท้าต่อไปยังส่วน
ของทุ่งดอกกระเจียว ระยะทางรวมประมาณ  
1 กิโลเมตร โดยจะมีสะพานไม้ทอดยาวคดเคี้ยว
ไปในผืนป่า เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเจ้าหญิงน้อยที่

สอช. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

สยามธุรกิจ หน้า 17 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ก าลังอวดสีสันในช่วงก่อนเที่ยงที่สภาพอากาศ
ก าลังดี 

4. คอลัมน์ แวดวงยานยนต์: อช.เขาใหญ่ฝึกขับ
รถสปิริต 4x4 
     สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผอ. โรงเรียนพัฒนา
ทักษะการขับขี่ รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ Spirit of 
the 4x4 Driving Schoo เปิดเผยว่า อช.เขาใหญ่ 
น าทีมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมขั้นพ้ืนฐาน  
การขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ เพ่ือน าความรู้ไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ พิทักษ์รักษาผืนป่ามรดกโลก 
โดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้
เอ้ือเฟ้ือรถ MG EXTENDER ให้ใช้ฝึกฝน 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

กรุงเทพธุรกิจ หน้า 10 + 

5. จนท.ลุยสอบนายทุนบุกรุกเทือกเขาหลัก 
       นายวิริยะ อ่อนแก้ว หน.ชุดปฏิบัติการ 
พิเศษป่าไม้ พังงา พร้อม นายสมศักดิ์  ชูแสง 
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง  
นายจักรพงศ์ ทองนะ ปลัดอ าเภอศูนย์ด ารงธรรม
พร้อมปลัด อบต.บางม่วง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
ต าบลบางม่วง เจ้าหน้าที่ อช.เขาหลัก-ล ารูและ
เจ้าหน้าที่ ที่ดินอ าเภอตะกั่วป่าได้เข้าตรวจสอบ
พ้ืนที่ป่าเทือกเขาหลัก-เทือกเขาโตนน้ าตกบ่อหิน 
หมู่ที่ 8 บ้านบางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา หลังศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดพังงารับเรื่องร้องเรียนจาก
ชาวบ้านบางสักว่าพบเห็นนายทุนบุกรุกพ้ืนที่ป่า
บริเวณน้ าตก เป็นบริเวณกว้างเพ่ือสร้างเป็น 
ที่พักโฮมสเตย์ เป็นลักษณะคล้ายกับสวนสัตว์มี
การท าแนวรั้วกั้น เ พ่ือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  
โดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เดินส ารวจพิกัด GPS บริเวณ
รอบพ้ืนที่ดังกล่าว พบมีการก่อสร้างที่พัก สถานที่
เลี้ยงสัตว์และพบว่ามีการเลี้ยงลิง นกห่าง นกยูง  
อยู่ภายในกรงเหล็กขนาดใหญ่โดยเจ้าหน้าที่ได้
เก็บภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมให้เจ้าของที่ดินน า
เอกสารที่ดินมาแสดงพบเพียงคนดูแลไม่พบ
เจ้าของที่ดินตัวจริง จากการเข้าไปตรวจสอบ 

สอช. 
สอป. 
สปฟ. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

แนวหน้า หน้า 2 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ไม่พบเจ้าของผู้ประกอบการพบ แต่ลูกจ้างซึ่งให้
การว่าพ้ืนที่ดังกล่าวครอบครอง ต่อเนื่องมานาน
แล้ว เป็นสวนผลไม้รวม เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ป่าไม้
พบพ้ืนที่ดังกล่าว ไม่มีหลักฐานมาแสดงจึงได้ท า
การ ตรวจสอบพิกัด GPS พบอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าเทือกเขาหลัก-เขาโตน เจ้าหน้าที่ป่าไม้
ได้บันทึกการตรวจสอบ แต่ไม่พบเอกสารที่ดิน
ดังกล่าว โดยตามมติคณะรัฐมนตรีถ้าชาวบ้านเข้า
ไปอยู่อาศัย คนอยู่ร่วมกับป่า แต่จะไม่ให้ท าอยู่ใน
เชิงพาณิชย์ 

5. ฟื้นป่า-อุทยานฯ ลุ่มน้ ามวกเหล็ก 
    เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
น้ าตกศิริพบ อช.น้ าตกเจ็ดสาวน้อย อ.มวกเหล็ก 
จ.สระบุรี นายณรงค์ศักดิ์ นามตาปี หน.อช.น้ าตก
เจ็ดสาวน้อย ได้จัดโครงการอาสาสมัครพัฒนา
อุทยานแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือเปิด
โอกาสให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และพ้ืน
ฟูทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ภายในงานมีการเสวนาในหัวเรื่องการ
บริหารจัดการลุ่มน้ ามวกเหล็กแบบบูรณาการ
กิจกรรมปลูกต้นไม้และเดินศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติดงพญาเย็น ในเขต อช.น้ าตกเจ็ดสาว
น้อย มีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอ าเภอ
มวกเหล็ก ร่วมงานและเปิดเส้นทางธรรมชาติด้วย 

สอช. 
สบอ.1 

สาขาสระบุรี 

ข่าวสด หน้า 6 + 

6. คอลัมน์ ย าใหญ่การเมือง 
      "โกแดง" สาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรค
ประชาธิปัตย์ ชี้ช่องวิธีแก้ปัญหานักท่องเที่ยว
ต่างชาติหดหาย ในช่วงโควิด-19 รมวทส. ต้องสั่ง
ให้กรม อส.ลดค่าธรรมเนียมการเข้าชม และให้
โอกาสชาวบ้านท้องถิ่นที่ท าอาชีพเรือทัวร์เกาะ
ช่วงนี้ด้วย ช่วยกันคนละไม้ละมือ 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ หน้า 3 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
7. ภาพข่าว : ทางคนทางข่าว : ปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 
    นาย สว่าง กองอินทร์ ผอ.สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 
พร้อม ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล หน.อช.เขาใหญ่ 
หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์
ทวี  ธรรมาราม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหาร นักเรียนร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่ อ ง ใน โอกาสวั น เฉลิ มพระชนม  พร รษา  
12สิงหาคม ในพ้ืนที่หน่วยพิทักษ์ อช.เขาใหญ่ 
ขญ.23 (วังหมี) บ้านเทพนิมิต ต.โป่งตาลอง  
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

มติชน หน้า 17 + 

8. คอลัมน์ ว่ิงรอบโลก ปั่นทั่วไทย 
     การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท. ) และ 
ผู้ จั ด กา รแข่ ง ขั น  Thailand by UTMB ยั งค ง
เปิดรับสมัครนักวิ่งร่วมงานวิ่งเทรลระดับโลก 
รายการ Thailand by UTMB วันที่ 30 ต.ค.นี้   
ที่ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ สนใจสมัครและดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ 
https://www.thailandbyutmb.com/  
และเพจเฟซบุ๊ก THbyUTMB/ 
     นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผอ.ฝ่ายกีฬาอาชีพ
และกีฬามวย  กกท .  และ  นายกริ ชสยาม  
คงตรี หน.อช.ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ประชุม
ร่วมกันไปเมื่อวันก่อนเป็นที่เรียบร้อย ทุกอย่าง
พร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมย้ าว่า กลุ่มนักวิ่ง
อาชีพต่างประเทศ สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ แต่
ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของไทย
อย่างเคร่งครัด ทั้ งการท าประกันโควิด -19  
การกักตัว 14 วัน ตามมาตรการรัฐ ซึ่งเล็งไว้ที่
โรงแรมบนเกาะมันนอก จ.ระยอง ส าหรับเม็ดเงิน
หมุนเวียนที่คาดว่าจะได้จากรายการนี้อยู่ที่ 150-
200 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ไม่น้อย ในยามที่ทุกอย่างก าลังฝืดเคือง 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

ไทยรัฐ หน้า 19 + 



 
ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวนัเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. กระบี่-ตะลึง พบซากอวนถูกทิ้งแนวปะการัง
สวยงามกว่า 200 กิโลกรัม บริเวณพีพีดอน 
รอบเกาะห้า 
     วันที่  28 สิ งหาคม 2563 นายวรพจน์   
ล้อมลิ้ม หน.อช.หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี  
จ.กระบี่ น าก าลังชุดนักด าน้ าของ อช.หาดนพรัตน์
ธาราหมู่เกาะพีพี และฝ่ายศึกษาวิจัย อช. ร่วมกับ
นักด าน้ าจิตอาสาเรือโพไซดอน ออกแผนปฏิบัติ
การดูแลป้องกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรใต้
ท้องทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ งแนวปะการั ง  
และสั ต ว์ น้ า ที่ ห าย ากและใกล้ จะสูญ พันธุ์   
บริเวณโดยรอบเกาะห้า บ้านอ่าวนาง ต.อ่าวนาง  
อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ปรากฏว่าพ้ืนที่ในระยะห่าง
จากเกาะห้า 800 เมตร บริเวณแนวปะการังและ
ทรัพยากรสัตว์น้ ายังมีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อนัก
ด าน้ าได้ส ารวจพ้ืนที่ออกไปถึง 1,000 เมตร  
ทางทิศตะวันตกปรากฏว่าพบซากอวน 1 ผืนที่มี
สภาพเก่าไม่ต่ ากว่า 1 ปี ติดอยู่ที่ปะการังเนื้อที่
ประมาณ 2 เมตร ท าให้ปะการังได้รับความ
เสียหายเพียงเล็กน้อย เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันท าการ
เก็บกู้ซากอวนดังกล่าวด้วยวิธีการตัดอวนให้ติด
กับปะการังให้น้อยที่สุด และไม่ให้ไปกระทบกับ
ปะการัง เพราะปะการังเริ่มมีการฟ้ืนตัวกลับคืน
มาอีกครั้ง  
     ด้าน นายวรพจน์  ล้อมลิ้ม หน.อช.หาด
นพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ กล่าวว่าการ
ออกแผนปฏิบัติการดูแลป้องกันรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรใต้ท้องทะเล ครั้งนี้เป็นมาตรการหนึ่งใน
การป้องกันและป้องปราม ในการลักลอบจับ
ทรัพยากรสัตว์น้ าในเขตอุทยานแห่งชาติหาด
นพรั ตน์ ธ า ราหมู่ เ กาะ พี พี  ซึ่ งปั จจุ บั นยั ง มี
ชาวประมงที่ตั้งใจพยายามที่จะลับลอบเข้าจับ

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.77kaoded.
com/news/pradit/1937
165 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สัตว์น้ า เพราะในเขตดังกล่าวมีทรัพยากรสัตว์น้ า
อุดมสมบูรณ์ และชาวประมงที่ไม่ได้ตั้งใจเมื่ออวน
ขาดเป็นจ านวนมาก ไม่ได้ค านึงว่าอวนที่ทิ้งลงไป
ในทะเลจะไปท าลายปะการัง และแหล่งที่อาศัย
ของสัตว์น้ า จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการออกส ารวจ
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวของ อช.หาดนพรัตน์ธารา 
หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ให้คงมีสภาพที่สมบูรณ์ไม่มี
การถูกท าลาย เป็นการดูแลรักษาและอนุรักษ์
ปะการังและสัตว์น้ า ให้คงอยู่ เป็นแหล่งดึงดูด
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว ไ ท ย แ ล ะ ช า ว ต่ า ง ช า ติ 
มาสัมผัสกับธรรมชาติของทะเลอันดามันน่านน้ า
ของ จ.กระบี่ อย่างยังยืน 

 
2. พบวัตถุระเบิดในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึง
บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  
    วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สาย
ตรวจประมงฯ ของกรมประมง พบวัตถุระเบิดใน
พ้ืนที่บึงบอระเพ็ดในบริเวณปากคลองห้วยหิน-
พนมเศษ เป็นระเบิดเก่าขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ได้
ประสานกับหน่วยเก็บกู้ฯ มาด าเนินการเก็บกู้ 
และได้ปักธงเตือนไว้ ณ จุดพบเจอแล้ว รวมทั้งได้
ประสานงานกับชุมชน ให้แจ้งประชาชนไม่ให้เข้า
ใกล้พื้นที่ดังกล่าว 
     ทั้งนี้การที่พบวัตถุระเบิดบ่อย และกระจายใน
หลายจุดในบึงบอระเพ็ด มาอย่างต่อเนื่องนั้น 
เนื่ องจากในอดีตบริ เวณพ้ืนที่บึ งบอระเพ็ด  
จะถูกใช้เป็นจุดปลดทิ้งลูกระเบิดก่อนเครืองบินจะ
ลงจอดที่สนามบินตาคลี จังหวันครสวรรค์ มูลเหตุ
ที่พบวัตถุระเบิดในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด 
จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ เนื่องจากว่า ขณะนี้
ระดับน้ าในบึงบอระเพ็ด ลดระดับต่ าลงมามากๆ 
ท าให้พ้ืนที่ที่เดิมเคยถูกปกคลุมด้วยน้ า กลายเป็น
เป็นพ้ืนดิน ที่สามารถมองเห็นวัตถุต่างๆ ที่เคยถูก
น้ าท่วมจมอยู่ ได้ชัด 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

http://www.newstv13si
amthai.com/2020/08/
blog-post_120.html 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
3. สลดชาวบ้านเหยียบกับระเบิดเสียชีวิตคาด
เข้าไปเก็บเห็ด 
     เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายวุฒิกุล งามปัญญา 
หน.ขสป.ห้วยทับทัน - ห้วยส าราญ จ.สุรินทร์ 
กล่าวว่า จนท.ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ ได้รับ
แจ้งจากกองร้อย ตชด. 214 ฐานปฏิบัติการช่อง
พริก ว่าพบชาวบ้านเหยียบกับระเบิดเสียชีวิต  
1 ราย  บริ เ วณแนวชายแดนไทย -กัม พูชา  
บ้านตระเวงเก่า ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์  
ในพ้ืนที่ ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ คาดว่า
ผู้เสียชีวิตเข้าไปเก็บเห็ด แล้วเดินพลัดหลงจนไป
ถึงบริเวณที่มีทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน ทั้งนี้ 
การเข้าไปในพ้ืนที่ ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วยส าราญ 
ของผู้เสียชีวิต ไม่ได้มีการขออนุญาตเข้าไปใน
พ้ืนที่แต่อย่างใด จนท.ขสป.ห้วยทับทัน-ห้วย
ส าราญ จึงได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งประสานไปยังทหารกัมพูชา หน่วย ปชด.
403 , ตชด.905 ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ใกล้เคียง 
เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดที่อาจเกิดเหตุปะทะกัน 
ระหว่างเข้าพิสูจน์ทราบในที่เกิดเหตุ บริเวณท่ีเกิด
เหตุพบศพ นางมุนิลตรา สารีมี บ้านเลขที่ 64 
หมู่ที่  10 บ้านทุ่งหลวง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์  
จ.ศรีสะเกษ อายุ 46 ปี เสียชีวิตเนื่องจากเหยียบ
กับระเบิดไม่ทราบชนิด เจ้าหน้าที่จึงได้น าศพออก
จากพ้ืนที่เกิดเหตุเพ่ือชันสูตรพลิกศพที่ รพ.บัวเชด 
จ.สุรินทร์ และมอบให้ญาติน าศพไปบ าเพ็ญกุศลที่
ภูมิล าเนาต่อไป  
     ทั้งนี้ ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์สังกัดส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่  9 มีพ้ืนที่ เชื่อมต่อกับประเทศ
เ พ่ือนบ้าน ท า ให้ เสี่ ยงต่อการพบกับระเบิด  
ด้านเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน นอกจากจะต้องระวัง
อันตรายจากการลักลอบตัดไม้แล้ว ยังต้องระวัง
กับระเบิดในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนอีกด้วย 

สอป. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

https://www.newtv.co.t
h/news/63653 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
4. พังงา เศร้า!! ไข่เต่ามะเฟืองรังแรกนอกฤดู
กาล เน่าทั้งรังเหตุไม่มีเชื้อตัวผู้ผสมในไข่ 
     วันที่  28 สิ งหาคม 2563 นายหฤษชัย  
ฤทธิช่วย  หน.อช.เขาล าปี -หาดท้ายเหมือง  
เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเย็นวานนี้ เจ้าหน้าที่ชุดสาย
ตรวจที่ เฝ้าติดตามการฟักไข่ของเต่ามะเฟือง 
รังที่  1 แม่ เต่าวางไข่ที่บริ เวณเขาหน้ายักษ์   
หาดท้ายเหมือง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ซึ่ งปั จจุ บั นมี ร ะยะ เ วลาการ ฟัก ไข่  58 วั น  
จากการเฝ้าสังเกตการณ์พบว่าในช่วงเช้าของ 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 พบว่าทรายบริเวณ
หลุมไข่มีการยุบตัวลงซึ่งเป็นสัญญาณที่คาดว่า
น่าจะมีลูกเต่าฟักออกจากไข่จึงประสานไปยัง 
นายปรารพ แปลงงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ 
อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่  2 จังหวัดภู เก็ต  
ร่ วมพิจารณาและเข้าสั ง เกตุการณ์ ใน พ้ืนที่   
กระทั่งเวลา 20.00 น. ได้ท าการเปิดหลุมทราย
และพบว่าไข่ เต่าในหลุมเน่า เสียทั้ งหมดนับ 
จ านวนได้ 66 ฟอง ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการ 
ที่ ไข่ ไม่มีน้ า เชื้ อจากเพศผู้ มาผสมท าให้ ไม่มี 
การพัฒนาต่อของตัวอ่อน ทั้งนี้ได้ท าการย้ายไข่
ออกจากพ้ืนที่ เ พ่ือน าไปท าลายนอกบริ เวณ 
หาดทรายเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อรา
ต่อไป 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

http://www.khaochad.c
om/402223?r=1&widt
h=414 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตย์ท่ี 30 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. พบแล้วป้าหาเห็ด-น้ าป่าซัดดับ 
     เมื่อเวลา 10.59 น. วันที่ 29 ส.ค. เจ้าหน้าที่
พบศพ นางสมพิทร มาลัยทอง อายุ  52 ปี 
ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ เป็นผู้พิการเดินไม่
สะดวก มีอาชีพหาของป่าซึ่งหายออกจากบ้าน
ตั้งแต่เช้าวันที่ 27 ส.ค. คาดว่าน่าจะเข้าไปหาเห็ด
แล้วหลงป่า 
     นายพยุงศักดิ์  พลลุน นายอ าเภอสูงเม่น 
ร่วมกับ นางศิริพร สิทธิเศรษฐ ก านันต.บ้านเหล่า 
นายชัด เนื้ออ่อน ผญบ.น้ าฮอก หมู่  3 ฝ่าย
ปกครอง และชาวบ้านที่มีความช านาญป่า พร้อม
ด้วยจนท.ขสป.ล าน้ าน่านฝั่งขวา รวมกันเกือบ 60 
คน แบ่งเป็น 4 คณะ เดินเท้าขึ้นเขาสูงทั้งสองฝั่ง
เขาทั้งฝั่งบ้านกวาง อ.สูงเม่น และฝั่งบ้านน้ าฮอก 
2 คณะ จากนั้นด้านล่าง อีก 2 คณะให้เดินตาม
ข้างล าห้วย และจุดที่นางสมพิทรเคยไปเก็บผัก 
โดยมีคนเฒ่าคนแก่ได้ท าพิธีจุดธูปเปิดป่าเพ่ือให้
การค้นหาสะดวกและพบคนหายโดยเร็วไม่มี
อุปสรรค 
     ต่อมาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์ไพร 
พบศพนางสมพิทรจมน้ าอยู่เหนืออ่างน้ าฮอก ห่าง
จากที่จอดรถประมาณ 1 ก.ม. เบื้องต้นสันนิษฐาน
ว่า อาจจะเกิดจากเป็นลมหน้ามืดก่อนจะตกน้ า 
ประกอบกับพิการขาไม่ดีเดินกะเผลก ประกอบ
กับผู้ ตายเลือกเดินข้ามน้ าจุดที่ ตื้นที่ สุ ด  แต่
ระหว่างนั้นมีฝนตกหนักและน้ าหลาก อาจจะพัด
จนตกน้ าและจมน้ าได้ ในที่เกิดเหตุยังพบถังน้ าสี
เหลือง ซึ่งเป็นถังน้ าใส่สังฆทานที่ผู้เสียชีวิตน ามา
ใส่เห็ด มีพืชผักพ้ืนบ้านอยู่ในถังน้ าจ านวนหนึ่ง 
ขณะที่ทางญาติๆ ไม่มีใครติดใจในการเสียชีวิต 
เป็นอุบัติเหตุจมน้ าเสียชีวิต จึงมอบศพให้ญาติ
น าไปประกอบตามประเพณี โดยน าศพไปตั้ง

สอป. 
สบอ.13 
(แพร่) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)   
หน้า 11 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
บ าเพ็ญกุศลที่วัดน้ าฮอกและจะฌาปนกิจวันที่ 30 
ส.ค.นี้ 

2. เร่งค้นหาจนท.ขับเรือจมในเขื่อน 
     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
เมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่  28 สิงหาคม 
ต ารวจ สภ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้ง
เหตุ มี จนท . ขสป . คลองแสง  อ .บ้ านตาขุ น  
ขับเรือสเตจ เสียหลักชนตอไม้จมน้ าสูญหายใน
อ่างเก็บน้ าเขื่อนรัชชประภา บริเวณคลองโหง  
หมู่ 3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน ห่างจากฝั่งท่าเรือ
ประมาณ 40 กิโลเมตร จากตรวจสอบทราบชื่อ
นายธนกร ชนะอักษร ต าแหน่ง ลูกจ้างบริการ
บุคคลภายนอก ขสป.คลองแสง 
     สอบสวนเบื้องต้น ขณะเกิดเหตุมี นายวฤทธิ์ 
ไม้เรียง ชาว ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน ได้ขับน าเรือ 
ส เตจ อีกล า กลั บจ ากลาดตระ เ วนด้ ว ยกั น  
เห็นเหตุการณ์ แต่บริเวณที่เกิดเหตุไม่มีสัญญาณ
โทรศัพท์ จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ และทางฝ่าย
ปกครองอ าเภอบ้านตาขุนได้ประสานทีมด าน้ ากู้
ชีพบ้านตาขุน ร่วมกับขสป.คลองแสง ญาติ 
ผู้สูญหายร่วมกันค้นหาแต่ยังไม่พบ 

สอป. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

มติชน (กรอบบ่าย) หน้า 7 - 

3. กระบี่ฟื้นฟูเกาะพีพี รอนักท่องเที่ยวไปเยือน 
     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายวรพจน์ 
ล้อมลิ้ม หน.อช.หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี  
จ.กระบี่ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ชุดนักด าน้ าหน่วย
พิทักษ์เกาะพีพี 7 อช.หาดนพรัตน์ธาราหมู่ 
เกาะพีพี จ.กระบี่ ร่วมกับชุดด าน้ าฝ่ายศึกษาวิจัย
อุทยานแห่งชาติ อส.ออกแผนปฏิบัติการดูแล
ป้องกันรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวปะการัง และสัตว์น้ าที่หา
ยากและใกล้จะสูญพันธุ์  วันที่ สองของแผน
ดังกล่าวในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหมู่เกาะพีพี 
ตรงบริเวณโดยรอบแหลมหินจ้องและบริเวณหิน
กลาง หมู่ที่ 7 บ้านเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง

สอช. 
สบอ.5 

(นครศระรรมราช) 

แนวหน้า หน้า 1 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
กระบี่ จ.กระบี่ พ้ืนที่ทั้ง 2 แห่ง อยู่ติดกันรวมเนื้อ
ที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ที่ระดับน้ าลึก 10-20 เมตร 
พบแนวปะการังและทรัพยากรสัตว์น้ ายังมีความ
อุดมสมบูรณ์ ไม่มีการถูกท าลายแต่อย่ างใด  
ทั้งยังพบปะการังที่ก าลังเจริญเติบโตที่ทางอช. 
หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ได้ท าการ
ฟ้ืนฟูมาก่อนหน้านี้ 3 ปี และที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติอีกจ านวนมาก 
     น าย ว รพจน์  กล่ า วต่ อ ไป ว่ า  ก า ร ออก
แผนปฏิบัติการดูแลป้องกันรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรใต้ท้องทะเล เป็นมาตรการในการ
ป้องกันและป้องปรามการลักลอบจับทรัพยากร
สัตว์น้ า ในเขต อช.หาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี  
จ.กระบี่ ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวไม่มีชาวประมง 
เข้ามาท าการ ลับลอบวางลอบหรือไซดักจับปลา
แต่อย่างใด จึงท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ ามีความอุดม
สมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น มีปะการั งหลายๆ ชนิด  
งอกงามและเป็นแหล่ งที่ อาศัยของสัตว์น้ า   
เหมาะแก่การท่องเที่ยวด าน้ าชมปะการังและปลา
สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือไป
ยังผู้ประกอบการด าน้ าน าเที่ยวทั้งในจังหวัดกระบี่
และจังหวัดภูเก็ต ที่น านักท่องเที่ยวมาด าน้ าชม
ปะการังอย่าไปแตะต้องหรือจับ ทั้งอย่าท าให้มีฝุ่น
ละอองทรายเกิดขึ้น เพราะจะท าให้ฝุ่นละออง
ทรายไปทับถมปะการัง จะท าให้ปะการังตายได้ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
4. เยาวชนพื้นที่ร่วมใจอนุรักษ์สานต่อภารกิจ
พิทักษ์น้ า 
     อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกระบวนการ
สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่บอกเล่าเรื่องราวบ้าน
เกิ ดและสิ่ ง แวดล้ อม ในมุมมองของตน เอง  
กับโครงการ R.I.D. Young Team ปี 2 น้ ามีชีวิต
ภารกิจ พิทักษ์น้ า  นายมหิทธิ์  ว งศ์ษา  หน . 
ฝ่ า ย วิ เ ค ราะห์ ผลกระทบสิ่ ง แ วดล้ อมที่  2  
ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กล่าวว่า 
จากความส าเร็จในปีแรกท าที่โครงการห้วยโสมง
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมี
ชายขอบเป็นเขต อช.ทับลาน และ อช.ปางสีดา  
ปีนี้ที่จัดโครงการ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล  
จ.นครนายก ซึ่งมีบริบทพ้ืนที่คล้ายกัน และได้ชื่อ
เป็นมรดกโลกเช่น เดียวกัน ทั้ งยั งป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวส าคัญ จึงเลือกพ้ืนที่นี้ เพ่ือให้เยาวชน
รอบ ๆ มาอบรมให้ความรู้ด้ านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

สอช. 
สตน. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

เดลินิวส์ หน้า 1 + 

5 .  Save The Wild Protect The Sea ณ  
เกาะล้าน 
     ห ม อ ล็ อ ต  น ส พ . ภั ท ร พ ล  ม ณี อ่ อ น 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
จัดการสุขภาพสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า  
กล่าวว่า หลังวิกฤติโควิด - 19 ธรรมชาติส่ง
สะท้อนถึงการกลับคืนมาให้ในภาพลักษณ์ที่ดี 
และพร้อมให้นักท่องเที่ ยวตระหนักถึ งการ
เชื่อมโยงท่องเที่ยวสุขภาพ สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์สุขภาพโลก เป็นเรื่องที่ส าคัญที่โลก
ต้องขับเคลื่อนไปด้วยกัน นอกจากขยะทั่วไปแล้ว 
วันนี้ ยั งมี ขยะติด เชื้ ออย่ างหน้ากากอนามัย  
หรือกระดาษทิซชูที่ใช้แล้วเพ่ิมข้ึนมาด้วย 
     กระดาษทิซชูที่ ใช้แล้วจากการเช็ดน้ ามูก 
น้ าตา น้ าลาย หรือการถ่มน้ าลายในที่สาธารณะ 
อาจเกิดการกระจายเชื้อในพ้ืนที่ส่วนรวมอย่าง
รวดเร็ว ตรงจุดนี้จึงควรให้ความส าคัญในการ

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

เดลินิวส์ หน้า 6 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
จัดการขยะรวมถึงขยะติดเชื้อด้วย ปัจจุบันชุมชน
แหล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว มี ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมแล้ว จึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว
มีส่วนร่วมด้วย เพียงแค่ทุกคนน าขยะกลับไป 
ทิ้งที่บ้านไม่หลงเหลือไว้เป็นภาระให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือเป็นอีกส่วนที่จะเชื่อมโยงการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน 
6. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: จับโพสต์ขายหนัง
เสือ 
     เวลา 14.30 น. วันที่ 29 ส.ค. นายพนัชกร 
โพธิบัณฑิต หน.หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ)
วางแผนล่อซื้อผู้ค้าสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าทาง
ออนไลน์จาก นายธัญญา เทพธรรม อายุ 42 ปี 
หลังมีการใช้เฟซบุ๊กชื่อ "ไม่รู้" ในเพจกลุ่มซื้อขาย
แลกเปลี่ยนเขาวัวเขาควายแพะสัตว์ทั่วไปทุกชนิด
โดยโพสต์ขายหนังเสือลายเมฆซึ่งเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครองจ าพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมล าดับที่ 185 
ในราคา 4,000 บาท นัดส่งมอบของกลางกันใน
พ้ืนที่หมู่ 1 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี ก่อนจับกุมได้
พร้อมของกลาง คุมตัวส่งพนักงานสอบสวน  
สภ.เมืองเพชรบุรี ด าเนินคดี 

ศปพ. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

ไทยรัฐ หน้า 15 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
7. สะเอียบต้านเขื่อนเสือเต้นค้านปลุกผีเขื่อน
แก่งเสือเต้น 
     คณะกรรมการคัดค้านเขื่อนต าบลสะเอียบ  
อ.สอง จ.แพร่ น าโดย นายสมมิ่ง เหมืองร้อง 
ประธานคณะกรรมการคัดค้านเขื่อนต.สะเอียบ 
ท ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 
ขอคัดค้านโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้น เขื่อนยมบน 
เขื่อนยมล่าง ขอคัดค้านโครงการเขื่อนแม่น้ ายมที่
กระทบต่อ อช.แม่ยม และชุมชนต าบลสะเอียบ 
ขอให้ถอดถอนโครงการ เขื่ อนแก่ ง เสือ เต้น  
ออก จ า ก แ ผ น เ จ้ า พ ร ะย า เ ด ล ต้ า  2 0 4 0  
ขอ ให้ ย ก เ ลิ ก โ คร งก าร เ ขื่ อ นแก่ ง เ สื อ เ ต้ น  
เขื่อนยมบน เขื่อนยมล่าง โดยมีมติคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) รับรอง 

สอช. 
สบอ.13 
(แพร่) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

ข่าวสด หน้า 12 

- 

8.  ลดขนาด เพิ่ มขนาด เขี ยวๆต้ อง เที่ ย ว  
'หน้าฝน' 
     หนึ่งในน้ าตกที่ต้องไปช่วงฤดูฝนเท่านั้นคือ 
"น้ าตกถ้ าพระ" ในพ้ืนที่ของ ขสป.ภูวัว จ.บึงกาฬ 
ด้วยความที่ไหลลงมาตามภูเขาหินทรายต่างจาก
น้ าตกแห่ ง อ่ืน  ๆ  ไม่มี ผื นดิ นคอยท าหน้ าที่ 
กักเก็บน้ า  จึงท าให้มีสายน้ าไหลแรงเฉพาะ 
หน้าฝนเท่านั้น และหากช่วงเวลาไหนฝนขาดช่วง 
น้ าตกแห่งนี้ก็จะมีน้ าไหลน้อยตามไปด้วย แต่แม้
จะมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาท่องเที่ยวเฉพาะช่วง ทว่า
น้ าตกถ้ าพระแห่งนี้กลับมีแฟนคลับขาประจ าที่เฝ้า
รอช่วงเวลานี้เสมอ เพราะนอกจากแอ่งน้ าขนาด
ไหญ่ที่รองรับสายน้ าที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูง
แล้ว ลงมาด้านล่างยังมีร่องน้ าที่จะกลายเป็น 
สไลเดอร์ธรรมชาติในช่วงนี้ด้วย น้ าตกถ้ าพระ 
ไปเที่ยวได้ถึงช่วงราวต้นเดือนตุลาคมเท่านั้น 
     แต่หากอยากล่องเรือยางชมธรรมชาติไปเรื่อย 
ๆ มากกว่า ขอแนะน า "ทีลอเร" ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าทุ่ งใหญ่นเรศวรฝั่ งตะวันออก จ.ตาก  
น้ าตกที่อยู่บนโตรกผา มีลักษณะเป็นเพิงผาคล้าย
ถ้ าริมล าน้ าแม่กลอง โดยมีล าธารน้ าสายใหญ่ไหล

สอป. 
สบอ.10 

(อุดอนธานี) 
สบอ.14 
(ตาก) 

เดลินิวส์ หน้า 15 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ผ่านหน้าผาสูงชันตกลงสู่ล าน้ าแม่กลอง สูง 80 
เมตร และจะสวยที่สุดตอนที่แสงอาทิตย์สาดส่อง
สะท้อนสายรุ้งบนละอองน้ า หากอยากเห็นภาพ
แบบที่ว่าต้องเตรียมสัมภาระให้พร้อม ทั้งเต็นท์ 
ถุงนอน ถุงกันน้ า ชุดพร้อมเปียก และส าหรับ 
กันหนาวเพราะต้องค้างคืนในป่า 1 คืนด้วย 
เนื่องจากจะต้องล่องเรือยางเข้าไปในป่าระยะทาง 
40 กิโลเมตร มีแก่งดักระหว่างทางอีก 11 แก่ง 
ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงยาก ก่อนจะใช้วิธีการเดิน
ป่าออกมาทางหมู่บ้านปะหละทะอีกราว 35 
กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวนัอาทิตยท์ี่ 30 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ 6 ชนิด 360 
ตัว เพิ่มประชากรสัตว์ป่าประเทศให้คืนความ
สมบูรณ์ของผืนป่า 
     นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เปิดโครงการ
ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ "ส่งสัตว์ป่าคืนวนา 
เพ่ือป่าสมบูรณ์" บริเวณทุ่งกะมัง ขสป.ภูเขียว จ.
ชัยภูมิ เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์
สั ตว์ป่ าของพระบาทสมเด็ จพระวชิ ร เกล้ า
เจ้าอยู่หัว อนุรักษ์สายพันธุ์แท้ และเพ่ิมความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าในพ้ืนที่  
ขสป.ภูเขียว 
     นายวราวุธ กล่าวว่า ครั้งนี้ได้ปล่อยสัตว์ป่า 
คืนสู่ธรรมชาติ 6 ชนิด รวม 360 ตัวประกอบด้วย 
ละอง หรือละมั่ ง พันธุ์ ไทย 7 ตัว  เนื้อทราย  
20 ตั ว  เ ก้ ง  10 ตั ว  น ก ยู ง ไ ท ย  23 ตั ว  
ไก่ ฟ้าพญาลอ 200 ตัว  และไก่ ฟ้ าหลั งขาว  
100 ตัว เพ่ือปรับปรุงพันธุ์สัตว์ป่า แก้ปัญหา
เลือดชิดและมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
มากขึ้น โดยคัดเลือกสัตว์ป่าจากสถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าภูเขียวที่มีสุขภาพสมบูรณ์ เป็นสายพันธุ์ที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่และได้เตรียมความพร้อมปรับ
สภาพให้สัตว์ป่าสามารถด ารงชีวิตในธรรมชาติได้ 
พร้อมทั้งยัง เก็บตัวอย่างเลือดเ พ่ือตรวจโรค  
การติดเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ เพ่ือศึกษา 
และติดตามตัว และพฤติกรรมสัตว์ป่าหลังปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติด้วย 
     การด าเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน
จากภาครัฐภาคเอกชนโรงเรียน วัด พ่ีน้อง
ประชาชน ในพ้ืนที่อ.คอนสาร อ.เกษตรสมบูรณ์ 
และอ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ซี่งทาง อส. คาดหวัง
ว่าจะมีละอง หรือละมั่งพันธุ์ ไทย ซึ่งเป็นสัตว์ 
ป่าสงวน ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์สามารถอาศัย

สอป. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

https://thainews.prd.go.t
h/th/news/detail/TCATG
200830071424772 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
และด ารงชีวิตในพ้ืนป่าตามธรรมชาติ ใน ขสป. 
ภูเขียว รวมถึงสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใน
วันนี้จะด ารงชีวิตได้อย่างปลอดภัย สามารถ
ขย าย พัน ธุ์ ไ ด้ เ อ ง ต ามธ ร รมช าติ แ ล ะ เป็ น
องค์ประกอบส าคัญ ในระบบนิ เ วศอ านวย
ประโยชน์แก่ประชาชน สร้ า งความมั่ นคง 
แ ล ะ ยั่ ง ยื น ใ ห้ กั บ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 
และสิ่งแวดล้อมของประเทศสืบต่อไป 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. เข้มต่างด้าว สกัดโควิดพม่า 
     ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด 
รองผบ.เฉพาะกิจจงอางศึก จัดก าลังพลทหาร
ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานป้องกันชายแดน 
ออกลาดตระเวนเดินเท้าตามช่องทางธรรมชาติ
ชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่ชาว
เมียนมานิยมใช้เป็นเส้นทางลักลอบ เข้าประเทศ
ไทยเป็นประจ า โดยก่อนหน้านี้ทหาร ตชด. 
เจ้าหน้าที่ป่ าไม้  เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติ   
และฝ่ายปกครอง ร่วมกันวางรั้ว ลวดหนามเพ่ือ
ป้องกันในเบื้องต้นแล้ว พร้อมทั้ง ประสานก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และชาวบ้านตามแนว
ชายแดน ให้ช่วยกันสอดส่อง ดูแล แจ้งเบาะแส
ข่ า ว ส า ร  แ ล ะ เ ฝ้ า ร ะ วั ง ป้ อ ง กั น  ใ น พ้ื น ที่ 
เขตรับผิดชอบของหมู่บ้านตนเอง อีกทางหนึ่งด้วย 

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

ข่าวสด หน้า 1,6 

+ 

2. สุราษฎร์ - สมุยอัดโปรฯเที่ยวหยุดยาว 
     เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ จ.สุราษฎร์ธานี 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงวันหยุดยาวชดเชย
เทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหลายแห่งได้จัดโปรโมชั่น
พิ เ ศ ษ  โ ด ย  ท ท ท . สุ ร าษ ฎ ร์ ธ า นี  ร่ ว ม กั บ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขต อช.เขาสก 18 แห่ง 
ใน  อ .พนม ร่ วมโครงการลดราคาห้อง พัก  
600 บาท 300 ห้อง ตั้งแต่วันที่ 1-30 กนัยายน  
มียอดส ารองห้องพักแล้ว 47 ห้อง ยังจองได้อีก 
253 ห้อง มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ล่องแพไม้
ไผ่ พายเรือแคนู กินข้าวกระบอกไม้ไผ่ (bamboo 
cooking) 
     น.ส.นันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผอ.ททท.ส านักงาน
สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปกติที่พักรีสอร์ตแถบเขา
สก เป็นตลาดหลักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
แต่ เมื่อไม่มีการเดินทางข้ามประเทศ จึงจัด
โปรโมชั่นรายการ พิเศษให้เป็นที่รู้จักของคนไทย

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน หน้า 8 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
และเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยว ททท.ร่วมสนับสนุน
ค่าห้องพักให้ 600 บาทต่อคืน รีสอร์ตบางแห่งค่า
ห้องคืนละ 600 บาท ได้ประกาศขึ้นเฟซบุ๊กให้
นักท่องเที่ยวพักฟรี เพราะ ททท.ออกให้แล้ว บาง
แห่งราคาคืนละ 1,200 บาท เก็บเพียง 600 
บาท ส่วนแพที่พักในอ่างเก็บน้ าเขื่อน รัชชประภา 
มีการจองล่วงหน้าไว้แล้ว เนื่องจากแถบนี้มีแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อีกหลายแห่ง 
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนที่ อ.เกาะสมุย 
เตรียมเปิดเส้นทางเดินเรือเพ่ือการท่องเที่ยวใหม่ 
สิชล ซีชอร์ ระหว่าง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช-
เกาะสมุย ในวันที่ 5 กันยายน ใช้เรือสปีดโบ๊ตล า
ใหญ่ ใช้เวลา เดินทาง 40 นาที ค่าบริการเที่ยว
ละ 500 บาท/คน ออกจากเกาะสมุย เวลา 
08.00 น. และ 16.30 น. ออกจากสิชล เวลา 
09.30 น. และ 17.30 น. มีรายงานว่าสมาคม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ประกาศร่วมกับ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่พัก พูล วิลล่า และ
โรงแรมชั้นน ากว่า 60 แห่ง จัดโปรโมชั่นพิเศษ 
โปรลดทั้งเกาะ Pool Villa พร้อมใจลดราคาสูงสุด 
70% ต้อนรับหยุดยาววันที่ 4-7 กันยายนนี้ 
3.คอลัมน์ รอบรั้วทั่วท้องถิ่นไทย 
     ท าดีต้องชื่นชม เทวินทร์ มีทรัพย์ หน.อช. 
เขาแหลม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี น าทีมจิต
อาสาท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณรอบ ๆ สะพาน
ไม้อุตตมานุสรณ์ (สะพานมอญ) จนสะอาดตา 

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

เดลินิวส์ หน้า 10 + 

4. คอลัมน์ มุมข้าราชการ : พลเรือนเข้า วปอ. 
    ซี.12 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) รุ่นที่ 63 ปีนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
หลักสูตร 285 ราย เป็นข้าราชการฝ่ายทหาร  
92 ราย ข้าราชการฝ่ายพลเรือน 76 ราย  
ส่วนราชการอิสระ 25 ราย ตัวแทนภาคเอกชน
จาก 4 องค์กร 15 ราย บุคคลทั่วไป 67 ราย  
และนักศึกษาชาวต่างประเทศ 11 ราย ที่นี่ให้
ความส าคัญกับข้าราชการพลเรือน จึงขอน าเสนอ

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ หน้า 12 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ก่อนเป็นประเดิมโดย ข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ มีเข้า วปอ.63 จ านวน 
76 ราย โดยมีนายสว่าง กองอินทร์ ผู้อ านวยการ
สบอ.1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ป่าแม่วงก์สุดสมบูรณ์ พบนกเงือกกรามช้าง 
กว่า 30 ตัว บินผ่านช่องเย็น     
     วันที่  30  ส .ค .63 อช .แม่ ว งก์  มี พ้ืนที
ค ร อ บ ค ลุ ม ท้ อ ง ที่ อ า เ ภ อ ป า ง ศิ ล า ท อ ง  
จ .ก าแพง เพชร อ .แม่ ว งก์  และ อ .แม่ เปิ น  
จ.นครสวรรค์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งก าเนิดต้น
น้ าล าธารตามเทือกเขาสูงชัน ก่อก าเนิดเป็นน้ าตก
ที่สวยงาม 4-5 แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขุนน้ าเย็น
และช่องเย็น มีลานกางเต็นท์ มีค านิยามที่กล่าวว่า 
ไม่ว่าประเทศไทยจะร้อนสักเพียงใด แต่ที่ช่องเย็น
จะมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี มีวิวให้ถ่ายรูป
สวยๆ และจุดที่เป็นไฮไลต์คือ จุดชมวิวภูสวรรค์ 
ทางขึ้นเขาราวๆ 300 เมตร ชมพระอาทิศขึ้น
และพระอาทิตย์ตกท่ีสวยงามที่สุด เป็นแหล่งดูนก
ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทย ยังเป็นถิ่นอาศัย
ของนกหลากหลายชนิด มีจุดดูนกอยู่ตามถนน
สายคลองลาน-อุ้มผาง ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีนก
นานาชนิดบินผ่าน โดยนกชนิดที่เด่นและเป็นที่
สนใจของนักส่องนกมากๆ คือ นกเงือกคอแดง 
(Rufous necked Hormbill) เป็นนกที่ถือเป็น
สัญลักษณ์ของรักแท้ เป็นนกนักปลูกป่า และเป็น
นกที่ใช้เป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืน
ป่า ปัจจุบันนกชนิดนี้หาพบได้ยากและใกล้สูญ
พันธุ์ นอกจากนี้ยังมีนกอีกชนิดหนึ่งที่มีความเด่น
และเป็นที่สนใจไม่แพ้กัน คือ นกเงือกกรามช้าง 
(Wreathed Hornbill) รวมทั้งนกชนิดอ่ืนที่ตอนนี้
นักท่องเที่ยวบันทึกได้แล้วกว่า 300 ชนิด 

     นายอาทิตย์ นิมา นักถ่ายภาพพัฒนาเมือง  
จ.นครสวรรค์ ผู้ถ่ายภาพนกเงือกได้ ช่วงเวลา 
08.45 น. บริเวณป้ายช่องเย็น กล่าวว่า วันนี้
อากาศที่ป่าขุนน้ าเย็นและช่องเย็นในอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ดีมาก ประกอบกับโชคดีมาก สม
กับความตั้งใจที่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนถ่ายภาพ ได้

สอช. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 
 

https://www.thairath.co.
th/news/local/north/19
20871 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เห็นแบบระยะใกล้ๆ เป็นนกเงือกกรามช้างรวมฝูง
ถึง 30 ตัว ที่บริเวณช่องเย็น ซึ่งในรอบ 10 ปีการ
ได้เห็นเป็นฝูง 30 ตัว ไม่ใช่จะพบเห็นได้บ่อยๆ
ขณะที่นกเงือกฝูงนี้อยู่ในผืนป่าตะวันตก บินผ่าน
ร่องเขาช่องเย็น บินข้ามไปทางอุทยานแห่งชาติ
คลองวังเจ้า นักท่องที่อยู่ในบริเวณลานกางเต็นท์
ที่ช่องเย็น ต่างตะลึงที่เห็นนกเงือกฝูงใหญ่ นก
เงือกกรามช้าง (Wreathed Hornbill) สวยงาม
มากๆ เสียงปีกกระทบอากาศ เกิดเสียงดังไปทั่ว
บริเวณผืนป่าแม่วงก์ ซึ่งในฝูงกว่า 30 ตัว ส่วน
ใหญ่จะเป็นนกเงือกหนุ่ม ส่วนนกเงือกสาว (เห็น
อยู่มีประมาณ 3 ตัว) บินรวมๆ กันมา 

     ด้านนายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หน.อช.แม่วงก์ 
กล่าวว่า จากการที่ นายอาทิตย์ นิมา นักพัฒนา
เมือง นักถ่ายภาพ จากจังหวัดนครสวรรค์ และ
นักท่องเที่ยวพบนกนานาชนิดรวมฝูงและฝูงนก
เงือกกรามช้าง รวมเกือบ 30 ตัว บินไปทั่วป่าขุน
น้ าเย็น ช่องเย็น และนักท่องเที่ยวยังสามารถ
ถ่ายภาพนกเงือกคอแดงที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ในป่า
ได้ สื่อให้เห็นถึงการวิวัฒนาการการคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ การที่พบนกเงือกจ านวนมากในวัน
เดียวในรอบ 10 ปี ที่เพ่ิงได้เห็นนกเงือกท่ีบินผ่าน
มาเป็นฝูงใหญ่ บ่งบอกว่านกเงือกออกหากินผลไม้ 
และบินส ารวจเส้นทาง รวมทั้งบินรวมกลุ่มหา
คู่ครองผสมพันธุ์ โดยเป็นสัตว์ที่มีความสามารถใน
การแข่งขันตามธรรมชาติสูง ดังนั้นถ้าเขาไม่ถูก
รบกวนจากมนุษย์ เขาจะสามารถด ารงพันธุ์ได้
ต่อเนื่องอีกยาวนาน ขณะเดียวกัน นกเงือกยังเป็น
นักปลูกป่าที่ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ไปทั่วพ้ืนป่า 
เป็นนกที่เบ่งบอกถึงดัชนีชี้วัดบอกความสมบูรณ์
ของผืนป่า และสื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ของผืนป่าของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ที่นอกจาก
จะมีสัตว์ป่าที่หลากหลายและชุกชุมแล้ว ผืนป่าก็



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ยังเป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
และคงความอุดมสมบูรณ์สูงด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1."วราวุธ" น าทีม ทส.ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธาน
เปิดโครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ "ส่งสัตว์ป่า
คืนวนา เพ่ือป่าสมบูรณ์" ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม ณ บริเวณ
ทุ่งกระมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ 
กล่าวว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ   
เป็นพ้ืนที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานา
ชนิด ทั้งที่เป็นสัตว์ป่าดั้งเดิมของพ้ืนที่และสัตว์ป่าที่
เกิดจากการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพ่ือเป็นการสืบสาน
พระราชปณิ ธานในการอนุ รั กษ์ สั ตว์ ป่ าของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมอุทยานฯ  
จึงได้จัดท าโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อนุรักษ์สายพันธุ์แท้และเพ่ิมความหลากหลายทางชนิด
พันธุ์ของสัตว์ป่าในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 
มีสัตว์ป่าที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้แก่ ละองหรือ
ละมั่งพันธุ์ ไทย จ านวน 7 ตัว เนื้อทราย จ านวน  
20 ตัว เก้ง จ านวน 10 ตัว นกยูงไทย จ านวน 23 ตัว 
ไก่ฟ้าพญาลอ จ านวน 200 ตัว และ ไก่ฟ้าหลังขาว 
จ านวน 100 ตัว รวมทั้งสิ้น 360 ตัว ซึ่งได้คัดเลือก
สัตว์ป่าจากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว ที่มีสุขภาพ
สมบูรณ์เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และมีการ
เตรียมความพร้อมปรับสภาพให้สัตว์ป่าสามารถ
ด ารงชีวิตในธรรมชาติได้ พร้อมทั้งได้เก็บตัวอย่างเลือด
เพ่ือตรวจโรค การติดเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 

สอป. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

ไทยโพสต์ หน้า 6 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2.ภาพข่าว: อบรม 

นายด ารัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.ส านักอุทยานฯ 
กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นประธานพิธีปิดโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วย
ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับพ้ืนที่พิเศษ
ของกรมอุทยานฯ รุ่นที่  8 ที่ศูนย์ฝึกอบรมที่   
3 (ชะอ า) จ.เพชรบุรี 

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

ข่าวสด หน้า 6 + 

3. คอลัมน์ ทดเวลาเจ็บ 
วันอังคารที่  1 กันยายน พ.ศ. 2563  

ตรงกับวันส าคัญที่ถูกยกให้เป็น "วันสืบ นาคะเสถียร" 
เ พ่ือร าลึกถึงการจากไป ของนักอนุรักษ์ไทย  
และอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
ที่ทุ่มเททั้งชีวิตในการอนุรักษ์ป่า และพยายามที่
จะปลูกจิตส านึกของคนไทยให้เห็นถึงความส าคัญ
ของป่าไม้และสัตว์ป่า 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

สยามกีฬา หน้า 14 + 

4.คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค: อาสาพัฒนา
อุทยานแห่งชาติ 

นายณรงค์ศักดิ์ นามตาปี หัวหน้าอุทยาน
แห่ งชาติน้ า ตก เจ็ ดส าวน้ อย  อ .มวก เหล็ ก  
จ.สระบุรี จัดโครงการอาสาสมัครพัฒนาอุทยาน
แห่งชาติ เพ่ือให้ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
อุทยานฯร่วมท างานอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง  
และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
มีการเสวนา "การบริหารจัดการลุ่มน้ ามวกเหล็ก
แบบบูรณาการ" ปลูกตันไม้ เดินศึกษาเส้นทาง
ธรรมชาติดงพญาเย็น เขตอุทยานแห่งชาติน้ าตก
เจ็ดสาวน้อย มีนายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล 
นายอ าเภอมวกเหล็ก ร่วมเปิดเส้นทางธรรมชาติ 

สอช. 
สบอ.1 

สาขาสระบุรี 

มติชน หน้า 17 + 

5.โลดทะนงใบขน 
ส านักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ 

บันทึกข้อมูลพันธุ์ไม้แปลกตา ที่หายากใกล้สูญ
พัน ธุ์ โ ล ดทะน ง ใบขน  ( EUPHORBIACEAET)  
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า rigonostemon flavidus Gagnep. 

 

สวจ. 
สอป. 
สอช. 

สบอ.10 
(อุดรธานี) 

ไทยรัฐ หน้า 7 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่ส าคัญ เป็นไม้

พุ่ม สูงประมาณ 1-2 ม. กิ่งอ่อนมีขนหยาบแข็ง  
สีเหลืองถึงสีน้ าตาล กิ่งแก่ มีขนสากแข็งหรือ
เกลี้ยง ใบเดี่ยวเรียงอัดแน่นเป็นกลุ่ม รูปใบหอก
กลับถึงรูปขอบขนานแกมรูปใบหอกกลับกว้าง 
4.5-9.5 ซม. ยาว 11.5-34.5 ซม. ปลายเรียว
แหลม โคนใบสอบเรียวคล้ายเป็นติ่ง หรือไว้เป็น
รูปหัวใจ ขอบใบเรียบ หรือจักฟันเลื่อยถี่มีขนครุย 
แผ่นใบบางคล้ายกระดาษมีขนปกคลุมหนาแน่น
ทั้งสองด้าน 

การกระจายพันธุ์ ในประเทศไทยขึ้ น
กระจายในป่าดงดิบแล้ง ในขสป.ภูวัว จ.บึงกาฬ 
และอุทยานแห่งชาติภูลังกา จ.นครพนม ที่ระดับ
ความสูงประมาณ 176 ม. ออกดอก พฤษภาคม-
ตุลาคม กลายเป็นผลสิงหาคม-ธันวาคม 
6.คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ซิวพรานโหด 

นายเอกลักษณ์ สังเกตุ พนักงานพิทักษ์ป่า
เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าถ้ า เจ้าราม จ .สุ โขทัย  
พร้อมจนท.หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ทุเลาในและหน่วย
พิทักษ์ป่า วังชมภูออกลาดตระเวนในพ้ืนที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ าเจ้าราม ต่อเนื่องป่าแม่มอก 
อ.เถิน จ.ล าปาง พบชาย4คนขี่รถ จยย.ออกมา
จากป่าเรียกตรวจค้นแต่ทั้งหมดเร่งเครื่องหนีจับ
ตัวได้คนเดียวคือนายประเทือง เทือกถา อายุ 63 
ปี อยู่บ้านเลขที่ 90/3 หมู่ 4 ต.เวียงมอก อ.เถิน 
ค้นในเป้พบซากหมูป่าช าแหละ แล้ว 20 กก. 
และซากชะมดเช็ดอีก 1 ตัว หนัก 3.1 กก. พร้อม
อุปกรณ์เดินป่าหลายรายการผู้ต้องหารับสารภาพ
ว่าชักชวนเพ่ือนบ้านอีก 3 คน เข้าป่าล่าสัตว์ไป
เป็นอาหารน าส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งเสลี่ยม 
จ.สุโขทัย. 

สอป. 
สปฟ. 

สบอ.14 
(ตาก) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 15 

- 

7.มอบทุนการศึกษาเยาวชน 
ดร.ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้าน

สิ่งแวดล้อม พร้อมนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 
ประธานบริหาร บริษัท ปตท.พร้อมคณะผู้บริหาร 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 14 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ปตท.มอบทุนการศึกษาโรงเรียน 18 แห่ง ใน  
อ.เมืองพังงา และ อ.ตะกั่วทุ่ง โดยมีนางกันตวรรณ  
ตันเถียร ส.ส.เขต จ.พังงา และนายศรายุทธ  
ตันเถียร หน.อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ร่วมมอบ
ที่ร.ร.เกาะปันหยี และดูวิถีชีวิตชุมชน หมู่  2  
ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา ส าหรับการมอบ
ทุนการศึกษา สืบเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-
19 ส่งผลให้ประชาชนใกล้พ้ืนที่อนุรักษ์อ่าวพังงา 
ขาดรายได้จากการท่องเที่ยวหน่วยงานภาครัฐ 
ร่วมกับรัฐวิสาหกิจจึงจัดสรรงบประมาณกว่า 
650,000 บาท มอบให้โรงเรียนที่อยู่ในเขตใกล้
กับอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพ่ือต้องการให้เด็ก
และเยาวชนที่เติบโตขึ้นได้ให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใช้ชีวิตแบบนิวนอร์มอล 
ควบคู่กับการท่องเที่ยวแบบใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม. 
8. ภาพข่าว: บวงสรวง 

พล.ท.ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 
ปธ.พิธีบวงสรวงปราสาทโดนตวล ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กัทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 
มีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมเพื่อความเป็นสิริมงคล 

สอช. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 14 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” ม่ันใจ “SPIRIT 4x4” 

โ ร ง เ รี ย น พัฒ น า ทั ก ษ ะก า ร ขั บ ขี่ ร ถ
ขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ Spirit of the 4x4 Driving 
School โดย สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อ านวยการฯ 
ได้รับเกียรติจาก รักสุดา มามะ ผู้ช่วยหัวหน้า
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ น าทีมเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรมข้ันพ้ืนฐาน การขับรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 
เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์
รักษาผืนป่ามรดกโลก โดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ 
( ป ระ เทศ ไทย )  จ า กั ด  ได้ เ อ้ื อ เ ฟ้ื อ รถ  MG 
EXTENDER ให้ใช้ฝึกฝนครั้งนี้  ณ สนาม Spirit 
Adventure Ground จ. นครนายก 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

https://www.motormilli
onaire.com/content/35

338/-
%E0%B8%AD%E0%B8
%B8%E0%B8%97%E0
%B8%A2%E0%B8%B2
%E0%B8%99%E0%B9
%81%E0%B8%AB%E0
%B9%88%E0%B8%87
%E0%B8%8A%E0%B8
%B2%E0%B8%95%E0
%B8%B4%E0%B9%80
%E0%B8%82%E0%B8
%B2%E0%B9%83%E0
%B8%AB%E0%B8%8D

%E0%B9%88-
%E0%B8%A1%E0%B8
%B1%E0%B9%88%E0
%B8%99%E0%B9%83

%E0%B8%88-spirit-
4x4- 

+ 

2.ฮือฮา!! พบนกเงือกกรามช้างฝูงใหญ่ กว่า 
30 ตัว ที่ช่องเย็น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 
จังหวัดก าแพงเพชร 

วันที่ 30 ส.ค.2563 เวลา 08.45 น. 
Mr. Artis Nima นั ก พัฒนา เมื อ งนครสวรรค์   
ใ น น า ม นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ม า เ ที่ ย ว ช่ อ ง เ ย็ น  
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดก าแพงเพชร 
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) 
ส า ม า ร ถ ถ่ า ย ภ า พ ฝู ง น ก เ งื อ ก ก ร า ม ช้ า ง 
(Wreathed Hornbill) กว่ า  30  ตั ว  ได้ แบบ
ระยะใกล้ๆ บริเวณลานกางเต้นท์ช่องเย็น การได้

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

http://fm91bkk.com/%
E0%B8%AE%E0%B8%B
7%E0%B8%AD%E0%B
8%AE%E0%B8%B2-

%E0%B8%9E%E0%B8
%9A%E0%B8%99%E0
%B8%81%E0%B9%80
%E0%B8%87%E0%B8
%B7%E0%B8%AD%E0
%B8%81%E0%B8%81
%E0%B8%A3%E0%B8

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เห็นฝูงนกเงือกกรามช้าง (Wreathed Hornbill) 
เป็นฝูง 30 ตัว ถือเป็นเรื่องยาก และไม่ได้พบเห็น
ได้บ่อยๆ โดยนกเงือกกรามช้างฝูงนี้ อาศัยอยู่ใน
ผืนป่าตะวันตก ส่วนใหญ่จะเป็นนกเงือกตัวผู้  
เท่าที่มองเห็น พบนกเงือกตัวเมียประมาณเพียง 3 ตัว 

%B2%E0%B8%A1%E0
%B8%8A%E0%B9%89
%E0%B8%B2%E0%B8
%87%E0%B8%9D%E0
%B8%B9%E0%B8%87
%E0%B9%83%E0%B8
%AB%E0%B8%8D%E0

%B9%88 
3.ลุงหาหน่อไม้ ข้ามคืนกลายเป็นศพ นอนคว่ า
หน้ากลางป่า ซุกในกอไผ่ 

วันที่  31 ส.ค.63 ที่บริ เวณป่าสงวน
แห่งชาติแม่ยาง แม่อาง เขตแนวเขาดอยพระบาท 
ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล าปาง เจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติเขลางค์บรรพต น าโดย น.ส.ตวงพร 
เกียรติด ารง หัวหน้าอุทยานฯ เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ตชด.33 เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ไทยอาสาป้องกัน
ชาติ กอ.รมน.จ.ล าปาง (ทสปช.) เจ้าหน้าที่
สมาคมกู้ภัยนครล าปาง ร่วมกันเดินเท้าปูพรหม 
ออกตามหาตัว นายถนัด ธนสาร อายุ 62 ปี 
ชาวบ้านหมู่ 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ล าปาง  
ซึ่งหายตัวไปภายในป่าดังกล่าว หลังจากออกจาก
บ้านไปหาหน่อไม้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 30 ส.ค.
ที่ผ่านมา และไม่ได้กลับเข้าบ้าน ญาติจึงได้แจ้ง
ความขอให้ช่วยออกตามหา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดม
ก าลังปูพรมกันค้นหาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 30 
ส.ค. จนถึงเวลา 22.00 น. แต่ไม่พบตัวจึงต้อง
ถอนก าลัง และออกตามหากันในวันรุ่งขึ้น 

ต่อมาเวลาประมาณ 13.40 น. เจ้าหน้าที่
ได้ พบผู้ เ สี ยชี วิ ตภาย ในป่ า  คาดว่ าจะ เป็ น  
นายถนัด ห่างจากถนนสายล าปาง-แพร่ ทางลง
เนินกิ่วพระเจ้า ขาเข้าเมืองล าปาง เข้าไปในป่า
ประมาณ 500 เมตร ในสภาพนอนคว่ าหน้า  
พบรองเท้าห่างจากศพประมาณ 2 เมตร และพบ
กระสอบใส่หน่อไม้สดอยู่ริมถนนด้านล่าง 1 
กระสอบ จึงได้แจ้งให้ญาติทราบเพ่ือเข้าไปยืนยัน 

สอช. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 

https://today.line.me/th
/article/%E0%B8%A5%
E0%B8%B8%E0%B8%
87%E0%B8%AB%E0%
B8%B2%E0%B8%AB%E
0%B8%99%E0%B9%8
8%E0%B8%AD%E0%B
9%84%E0%B8%A1%E
0%B9%89+%E0%B8%
82%E0%B9%89%E0%
B8%B2%E0%B8%A1%
E0%B8%84%E0%B8%
B7%E0%B8%99%E0%
B8%81%E0%B8%A5%
E0%B8%B2%E0%B8%
A2%E0%B9%80%E0%
B8%9B%E0%B9%87%
E0%B8%99%E0%B8%
A8%E0%B8%9E+%E0
%B8%99%E0%B8%AD
%E0%B8%99%E0%B8
%84%E0%B8%A7%E0
%B9%88%E0%B8%B3
%E0%B8%AB%E0%B8
%99%E0%B9%89%E0
%B8%B2%E0%B8%81
%E0%B8%A5%E0%B8

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ซึ่งเป็น นายถนัด จริง จากนั้นได้ประสานต ารวจ 
สภ.เขลางค์นคร และแพทย์เวรโรงพยาบาล
ล าปาง เข้าตรวจสอบชันสูตรศพ 

เบื้องต้นสันนิษฐานว่า ขณะที่ นายถนัด 
ก าลังจะลุกขึ้นได้เกิดหน้ามืดเป็นลมจึงท าให้หน้า
คะม าลงพ้ืน ร่างของ นายถนัด ไถลลงเนินไปซุก
อยู่ในกอไม้ไผ่เสียชีวิตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่จะได้ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีก
ครั้ง ก่อนด าเนินการต่อไป 

%B2%E0%B8%87%E0
%B8%9B%E0%B9%88
%E0%B8%B2+%E0%B
8%8B%E0%B8%B8%E
0%B8%81%E0%B9%8
3%E0%B8%99%E0%B
8%81%E0%B8%AD%E
0%B9%84%E0%B8%9

C%E0%B9%88-
BVDmOG 

4.ชาวบ้านออกหาปลา พบลูกระเบิดชนิด 
M117 กลางบึงบอระเพ็ด ร้องอีโอดีเก็บกู้ 

ชาวบ้านออกหาปลา พบลูกระเบิดชนิดทิ้ง
จากเครื่องบินแบบ M117 สมัยสงครามเวียดนาม 
ก ล า ง บึ ง บ อ ร ะ เ พ็ ด  ห ลั ง น้ า ล ด แ ห้ ง  
พบระเบิดยังใช้งานได้ แต่ชนวนไม่สามารถใช้ได้
แล้ว EOD กองบิน 4 เร่งเก็บกู้ท าลายทิ้ง ชาวบ้าน
บึงบอระเพ็ดออกหาปลา พบลูกระเบิดขนาดใหญ่ 
ว า ง อ ยู่ ใ น น้ า ที่ ตื้ น เ ขิ น  ใ น เ ข ต พ้ื น ที่   
ต.พระนอน อ. เมือง จ .นครสวรรค์  จึ งแจ้ ง
เจ้าหน้าที่อีโอดี ชุดท าลายวัตถุระเบิด จากกองบิน 
4 ตาคลี EOD ชุดท าลายวัตถุระเบิดต ารวจภูธร
จังหวัดนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่สายตรวจประมงน้ า
จืดบึงบอระเพ็ด เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึง
บอระเพ็ด เข้าพ้ืนที่ท าการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 
29 ส.ค.63 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
%AD%E0%B8%A3%E0
%B8%B0%E0%B9%80
%E0%B8%9E%E0%B9
%87%E0%B8%94+%E
0%B8%A3%E0%B9%8
9%E0%B8%AD%E0%B
8%87%E0%B8%AD%E
0%B8%B5%E0%B9%8
2%E0%B8%AD%E0%B
8%94%E0%B8%B5%E
0%B9%80%E0%B8%8
1%E0%B9%87%E0%B
8%9A%E0%B8%81%E
0%B8%B9%E0%B9%8

9-1M5llv 
5.ตายอีกตัว! พบซากเต่าตนุเกยตื้น บนหาด
สลัด เกาะพะงัน 

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 
จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหาดสลัด 
ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หลัง
ได้รับแจ้งจากราษฎรในพ้ืนที่ว่าพบเต่าเกยตื้น 
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นซากเต่าตนุ อายุ
ประมาณ 20 ปี ความยาว 80 ซม. ความกว้าง 
60 ซม. น้ าหนักตัวประมาณ 100 กิโลกรัม 
สภาพภายนอกเน่า เกล็ดกระดองหลุด ไม่พบไม
โครชิพ ผ่ าดู สภาพภายในพบ รอยช้ าตาม
กล้ามเนื้อ กระเพาะอาหารพบสาหร่าย เปลือก
หอย หมึก และพบสิ่งแปลกปลอม เชือกในล่อน 
จึงได้น าส่งสัตว์แพทย์เพ่ือท าการชันสูตรหาสาเหตุ
การตายที่แน่ชัด 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

https://www.thaiquote.
org/content/240497 

- 

6. "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงวุ่นล่าตัว 
“ช้างตกมัน” หว่ันท าร้ายชาวบ้าน 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2563 เจ้าหน้าที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง จ.แพร่ รับแจ้งจาก
ชาวบ้านว่ามีช้างตกมันเดินอยู่ ในป่าเขตพ้ืนที่

สอป. 
สบอ.13 
(แพร่) 

https://today.line.me/th
/article/%E0%B9%80%
E0%B8%82%E0%B8%
95%E0%B8%A3%E0%
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
รอยต่อระหว่างจังหวัดแพร่ และจังหวัดล าปาง  
จึงได้ส่งชุดลาดตระเวนออกตรวจสอบโดยรอบ
บริเวณที่ได้รับแจ้ง เนื่องจากเป็นเขตชุมชน เกรง
จะเกิดอันตรายกับชาวบ้านในพ้ืนที่ได้ในเบื้องต้น
ได้รับแจ้งจากผู้น าชุมชนว่า ลูกบ้านเข้าไปหา
หน่อไม้  พบช้างตกมัน เดินอยู่ ในป่า  ขอให้
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และผลักดันออกนอก
พ้ืนที่ จึงได้จัดก าลังออกตรวจสอบโดยรอบบริเวณ
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีช้างหลงอยู่ในป่าจริงหรือไม่ เพ่ือ
ความปลอดภัยของชาวบ้าน นายมังกร ใสสะอาด 
ชุดลาดตระเวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง 
กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปหาหน่อไม้
ตั้ งแต่ เมื่อวานที่ เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยม 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งมีหลายจุดที่ชาวบ้าน
แจ้งมาว่าเจอช้าง แต่ในเบื้องต้นยังไม่มีใครยืนยัน
แน่ชัดว่าเป็นช้างแบบไหน รูปลักษณ์ยังไง และที่
เจอคือจุดไหน เพราะได้ท าการออกตรวจตาม
พ้ืนที่ ที่ได้รับแจ้งแล้วจนทั่ว ยังไม่พบร่องรอย  
แต่ก็ยังคงต้องออกตรวจต่อไปจนกว่าจะแน่ใจว่า
ช้างเชือกดังกล่าวไม่อยู่ในพื้นท่ีแล้ว 

E0%B8%A9%E0%B8%
B2%E0%B8%9E%E0%B
8%B1%E0%B8%99%E
0%B8%98%E0%B8%B
8%E0%B9%8C%E0%B
8%AA%E0%B8%B1%E
0%B8%95%E0%B8%A
7%E0%B9%8C%E0%B
8%9B%E0%B9%88%E
0%B8%B2%E0%B8%9
4%E0%B8%AD%E0%B
8%A2%E0%B8%AB%E
0%B8%A5%E0%B8%A
7%E0%B8%87%E0%B
8%A7%E0%B8%B8%E
0%B9%88%E0%B8%9
9%E0%B8%A5%E0%B
9%88%E0%B8%B2%E
0%B8%95%E0%B8%B
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B8%95%E0%B8%81%
E0%B8%A1%E0%B8%
B1%E0%B8%99%E2%
80%9D+%E0%B8%AB
%E0%B8%A7%E0%B8
%B1%E0%B9%88%E0
%B8%99%E0%B8%97
%E0%B8%B3%E0%B8
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
%B8%9A%E0%B9%89
%E0%B8%B2%E0%B8

%99-MoNYgD 
7.กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงาน “ร าลึก 30 ปี  
สืบ นาคะเสถียร” ณ ขสป.ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี  
หวังกระตุ้นเตือนประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม 

วันที่ 31 ส.ค.63 นายจงคล้าย วรพงศธร 
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช เป็นประธานงาน “ร าลึก 30 ปี สืบ นาคะ
เสถียร” ร่วมด้วย ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัด
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี นายชัชวาล พิศด าข า 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นายศศิน เฉลิมลาภ ประธาน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ.สบอ.12 
นายเพ่ิมศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่และประชาชนที่
สนใจ เข้ าร่ วมงาน ณ ขสป.ป่ าห้ วยขาแข้ ง  
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

ส าหรับงาน “ร าลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร” 
ได้จัดให้มีการประชุมและร่วมแสดงคิดเห็นในการ
พัฒนางานการอนุ รั กษ์ ใ นผื นป่ า ตะวั นต ก  
ณ ห้องประชุมขสป.ห้วยขาแข้ง โดย ดร.ธีรภัทร 
ประยูรสิทธิ  ปลัดประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฎิรูปประเทศ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง
การจัดการกลุ่มป่าในประเทศ ว่า 30 ปีแห่งการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการป่าห้วยขาแข้ง มีการ
พัฒนาขึ้นมาก ทั้ งด้ านการบริหารจัดการ , 
การป้องกัน,การวิจัย,การประชาสัมพันธ์ และการ
มีส่วนร่วมกับชุมชน ตลอดจนสัตว์ป่าที่มีให้เห็น
มากข้ึน เช่น เสือ กระทิง วัวแดง อีกท้ังความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไมด้้วย 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

https://www.thailandplu
s.tv/archives/209525 

+ 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ร่วมร าลึก 30 ปี 'สืบ นาคะเสถียร' 

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.63 นายจงคล้าย วรพงศธร 
รอง ออส. เป็นประธานงาน "ร าลึก 30 ปี   
สืบนาคะเสถียร" ร่วมพิธีท าบุญเลี้ยงพระถวาย
สั ง ฆ ท า น พิ ธี ม อ บ ทุ น  สื บ เ จ ต น า รั ก ษ์ ป่ า 
ห้วยขาแข้ง" แก่ บุตร-ธิดา จนท.ผู้พิทักษ์ป่า 
พร้อมวางหรีด ร าลึกสืบนาคะเสถียร โดยมี 
นายสมปอง ทองศรีเข้ม ผอ.ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร นายศรีพัชรินทร์ นาคะเสถียร สายสกุลสืบ
นาคะเสถียร  นายธนิต หนูยิ้ม ผอ.สบอ.12  
ผู้แทนกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเอกชน 
ประชาชนและนั ก เ รี ยน ในพื้ นที่ ใ กล้ เ คี ย ง  
เข้าร่วมงาน ณ อนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร  
ขสป.ห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

โดยนายจงคล้าย และคณะผู้จัดงานได้ร่วม
มอบทุนให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายและ
ในเขตพื้นที่กันชน ขสป.ห้วยขาแข้ง จ านวน  
70 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ซึ่งมาจากผู้มีจิต
ศรัทธาที่ร่ วมสมทบทุนให้ นอกจากนี้ผู้ แทน 
นายนพดล พลเสน ผช.รมว.ทส. ได้มอบทุน
สนับสนุนการท างานให้กับเจ้าหน้าที่ 

ทั้งนี้ได้จัดพิธีวางหรีดร าลึก สืบนาคะเสถียร 
โ ด ย มี ผู้ แ ท น จ า น ว น  8 3  คณ ะ  ว า ง ห รี ด  
เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
และผู้ว่าฯ อุทัยธานี เป็นต้น 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

สยามรัฐ หน้า 10 + 

2. คอลัมน์ กรีนไอเดีย : เขาช่อง ร่วม "GREEN 
ROAD" รณรงค์คัดแยกขยะ 

"ดร.อริยา จิระเลิศพงษ์" ผู้บริหารรุ่นใหม่ 
กาแฟเขาช่อง กล่าวว่า ในปี 2563 กาแฟเขา
ช่องได้จัดท าแคมเปญรณรงค์ดูแลสิ่งแวดล้อม  

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ฐานเศรษฐกิจ หน้า 23 + 

 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ชื่อ "ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง" เป็นแคมเปญ 
น าร่อง สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกาย 
ให้แฟนกาแฟเขาช่องหรือผู้บริโภคได้มามีส่วนร่วม 
ในการลดการทิ้งสิ่งที่ไม่ใช้แล้วอย่างง่ายๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการลดใช้ การใช้ซ้ า หรือการน ามาแปรรูปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อไม่ให้เกิดขยะสะสมเป็น
มลพิษระยะยาวในชุมชนของตัวเอง 

ล่าสุด กาแฟเขาช่อง ยังสนับสนุนโครงการ 
GREEN ROAD ของ ม.เชียงใหม่ ภายใต้การดูแล
ของ ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ ที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับ การเก็บและคัดแยกขยะพลาสติก น ามา
ท าเป็นอิฐบล็อกรีไซเคิลเพื่อใช้ปูพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ โดยการสนับสนุนงบประมาณและซอง
ผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อน าไปท า
อิฐบล็อกรีไซเคิล ปูถนนเป็นลู่วิ่งเลียบชายหาด 
ระยะทาง 3 กิโลเมตร ให้กับ อช.หาดนพรัตน์
ธารา หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ รวมถึงในแคมเปญ 
"ท้ า ไม่ทิ้ งกับกาแฟเขาช่อง "  ที่ เปิ ด ใ ห้ผู้ ชม 
จากทางบ้าน ส่งซองผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องมา
โหวตทีมที่ชอบเพื่อลุ้นรางวัลในแคมเปญแล้ว  
ยังจะน าไปร่วมท าอิฐบล็อกรีไซเคิลเพื่อปูถนนใน
โครงการ GREEN ROAD เพื่อเป็นประโยชน์ยั่งยืน
ให้ชุมชนอีกด้วย 
3. สั่งรื้อรีสอร์ต 40 ล. รุก 'เขาแหลม' 

วันที่  1 ก.ย. นายนิพนธ์  จ านงสิริศักดิ์   
ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) นายเทวินทร์ มีทรัพย์  
หน.อช.เขาแหลม น าเจ้าหน้าที่ ปิดประกาศค าสั่ง
ให้ผู้ประกอบการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บริเวณ 
โรงแรม "พรไพลิน รีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท" ตั้งอยู่ริม
อ่างเก็บน้ าเขื่อนวชิราลงกรณหมู่ 1 ต.หนองลู 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

นายนิพนธ์  กล่าวว่ า  โรงแรมพรไพลิน  
รีเวอร์ไซด์ รีสอร์ท โรงแรมหรูชื่อดังรวมมูลค่า  
40 ล้านบาท ปลูกสร้างบุกรุกเขต อช.เขาแหลม 
รวมเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา โดยให้เจ้าของ

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

มติชน หน้า 7 
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 

หน้า 11 
ไทยรัฐ หน้า 15 

- 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
รื้อถอนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็น
ต้นไป หากฝ่าฝืนไม่ยอมรื้อถอนภายในเวลาที่
ก าหนด จะมีโทษจ าคุก 1-3 ปี หรือปรับไม่เกิน  
3 แสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และยังต้องถูกปรับ
รายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะรื้อถอน
เสร็จ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
ให้กับทางราชการเป็นเงิน 882,300 บาท 

"หากครบก าหนดแล้วยังไม่มีการรื้อถอน 
ทางอุทยานฯจะแจ้งความด าเนินคดีในข้อหาฝ่า
ฝืนประกาศค าสั่งโดยทันที และส่งเรื่องด าเนินการ
ยึดทรัพย์ พร้อมกับเข้ารื้อถอนโรงแรมดังกล่าว 
เพื่อน าพื้นที่มาฟื้นฟูให้กลับมาเป็นผืนป่าดังเดิม
ต่อไป" นายนิพนธ์ กล่าว 
4. HERO Pattaya รักษ์ป่า รักษ์ทะเล 

  การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ครั้งนี้ 
ห า ก ไ ม่ มอ ง เ รื่ อ งกา รสร้ า งคว าม เสี ยหา ย  
ต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างหนัก เราก็จะ
พบว่า "โควิด-19"ช่วยท าให้ธรรมชาติได้หยุดพัก
และรักษาตัวเองครั้งส าคัญเลยทีเดียว 

เพื่ อ เป็นการร่ วมอนุรั กษ์ ใ ห้ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยาให้สวยงามและอุดม
สมบูรณ์ กลุ่มพันธมิตรพัทยาหรือ HERO Pattaya  
ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการและนักธุรกิจเมือง
พั ท ย า  โ ด ย มี เ อ - สุ ร พั น ธ์  ช า ว ป า ก น้ า   
ดีเจ.กฤษ-กฤษกร ภูมิรัตน์ เจ้าของร้าน Sushiro 
พร้อมด้วย น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน (หมอล็อต) 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ หน.กลุ่มงาน
จัดการสุขภาพสัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า  
กา รท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ห่ งป ร ะ เทศ ไทย  ( ททท . )  
กลุ่มมิตรภาพสร้างสรรค์ Bike Finder และ Ride 
Explorer จึงได้ร่วมสร้างสรรค์โครงการ Save 
The Wild Protect The Sea รักษาสิ่งแวดล้อม 
รักษ์ป่า รักษ์ทะเล 

 
 

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

ประชาชาติธุรกิจ หน้า 17 
ไทยรัฐ หน้า 22 

+ 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
5 .  ค อ ลั ม น์  จั บ ก ร ะ แ ส ภู มิ ภ า ค  :  ม อ บ
ทุนการศึกษา 

ดร.ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้าน
สิ่ งแวดล้อม น าทีมผู้บริหาร ปตท.  ลงพื้นที่
โ รง เรี ยนเกาะปันหยี  ส ารวจวิ ถีชี วิ ตชุมชน 
เกาะปันหยี หมู่ 2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา  
เพื่อมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนแก่โรงเรียน 
18 แห่งในพื้นที่ อ.เมืองพังงา และ อ.ตะกั่วทุ่ง  
ที่อยู่ ใกล้เขตอ่าวพังงา โดยมี นางกันตวรรณ  
ตันเถียร ส.ส.พังงา และนายศรายุทธ ตันเถียร 
หน.อช.อ่าวพังงา ร่วมมอบอุปกรณ์ให้แก่ชุมชน 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

มติชน หน้า 17 + 

6. คอลัมน์ โลกสองวัย : ชื่อกลุ่ม 'ดอกไม้  
นามพระราชทาน' 

" ทิ พ ย์ เ ก ส ร "  ( Utricularia minutissma 
Vahl. วงศ์ LENTIBULARIACEAE) 

พันธุ์ ไม้พระราชทานนามจากทุ่งดอกไม้  
อช.ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี พบขึ้นตามบริเวณ
ลานหินทรายน้ าขังและพื้นที่โล่งชุ่มน้ า  ไม้ล้มลุก 
กินแมลง ล าต้นเล็กมากอยู่ใต้ดิน ใบเดี่ยวขนาด
เล็กรูปแถบ และมีใบที่เปลี่ยนเป็นถุงขนาดเล็ก 
ส าหรับดักจับแมลง ดอกออกเป็นช่อ 1-3 ดอก 
ก้านช่อดอกสูง 10-30 ซม. ดอกย่อยสีม่วงอ่อน 
แกมชมพู ผลเป็นผลไม้แห้งชนิดแตกเมื่อแก่ 

สอช. 
สวจ. 

สบอ.9 
(อุบลราชธานี) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 18 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. “นกเงือกกรามช้าง”ฝูงใหญ่โผล่“ช่องเย็น” 
บ่งชี้ป่าแม่วงก์สมบูรณ์ 

อส. รายงานว่า Mr. Artis Nima นักพัฒนา
เมืองนครสวรรค์ ในนามนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 
ช่องเย็น อช.แม่วงก์ จ.ก าแพงเพชร สบอ.12 
(นครสวรรค์ ) ถ่ายภาพฝูงนกเงือกกรามช้าง 
( Wreathed Hornbill) ก ว่ า  3 0  ตั ว  ไ ด้ ใ น
ระยะใกล้ บริเวณลานกางเต้นท์ช่องเย็น 

โดยการได้เห็นฝูงนกเงือกกรามช้าง เป็นฝูง 
30 ตัว ถือเป็นเรื่องยาก และไม่ได้พบเห็นได้
บ่อยๆ โดยนกเงือกกรามช้างฝูงนี้ อาศัยอยู่ในผืน
ป่าตะวันตก ส่วนใหญ่จะเป็นนกเงือกตัวผู้ เท่าที่
มองเห็น พบนกเงือกตัวเมียประมาณเพียง 3 ตัว 

นอกจากนี้ จนท.อช.แม่วงก์ รายงานว่า 
นักท่องเที่ยวยังถ่ายภาพนกเงือกคอแดง (Rufous 
necked Hornbill) ที่ก าลั ง เกาะอยู่บนต้น ไม้   
ในบริเวณโซนลานกางเต้นท์ช่องเย็นได้อีกด้วย 
โดยนกเงือกทั้งสองชนิด ถือเป็นนกนักปลูกป่า  
ที่ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ไปทั่วผืนป่า และยังใช้
เป็นตัวดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของผืนป่า การพบ
นกเงือกฝูงใหญ่ สื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ของป่าใน อช.แม่วงก์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่า
ตะวันตกที่ยังมีความสมบูรณ์ของผืนป่าและความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงมาก 

ทั้งนี้ นกเงือกกรามช้าง เป็นนกขนาดใหญ่  
มีความยาวจากหัวถึงหาง ประมาณ 75-100 
ซม. จงอยปากยาว เพศเมีย มีถุงใต้คอสีฟ้า ส่วน
เพศผู้ ถุงใต้คอสีเหลือง ทั้ง 2 เพศ มีขีดด า 2 ข้าง 
ล าตัวสีด าปลอด หางมีสีขาว เพศผู้หนัก 1.8-
3.65 กก. เพศเมียหนัก 1.36-2.7 กก. 

สอป. 
สอช. 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

https://www.thaiquote.
org/content/240526 

+ 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ทส.ปล่อยสัต ว์ป่าสู่ ธรรมชาติ คืนความ
สมบูรณ์ให้ป่าภูเขียว 
      นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธาน
เปิดโครงการปล่อยสัตว์ป่ าคืนสู่ ธ รรมชาติ   
"ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์" ที่ขสป.ภูเขียว 
จ.ชัยภูมิ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.
นายธัญญา เนติธรรมกุล  ออส. พร้อมคณะ
ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม เข้ า ร่ วม ณ  บริ เ วณทุ่ งกระมั ง  
ขสป.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

นายวราวุธ  กล่าวว่า  นับเป็นพระมหา
กรุณาธิคุณอย่ า งหาที่ สุ ดมิ ได้ที่ พื้ นที่ แ ห่งนี้  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้ า เจ้ าอยู่ หั ว  
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จฯ มาทรงปล่อย
เนื้อทรายคืนสู่ธรรมชาติจนในปัจจุบันได้สืบต่อ
สายพันธุ์และกระจายออกไปมากขึ้น ซึ่งการ
ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาตินอกจากจะเป็นวิธีที่
จะช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้ว ยังเป็นการให้อิสรภาพ
แก่สัตว์ที่เพาะเลี้ยงไว้ให้สามารถด ารงชีพได้ตาม
ธรรมชาติ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ระบบ
นิเวศให้ผืนป่าแห่งนี้ต่อไป 

สอป. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

สยามรัฐ หน้า 12 
เดลินิวส์ หน้า 8 

+ 

2. ภาพข่าว : นักว่ิงจากทีมรันน่ิงหนองสองห้อง 
นักวิ่งจากทีมรันนิ่งหนองสองห้องถ่ายภาพ

ร่วมกันหลังคว้ารางวัลหลายรุ่น ในการแข่งขันวิ่ง
มินิมาราธอน "ร้อยแก่นสารสินธุ์ จูราสสิค 2020" 
ที่  อช.ภูเวียง พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ขอนแก่น  
อดิศักดิ์ วนาทรัพย์ด ารง ขตว.ขอนแก่น 

 
 

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

เดลินิวส์ หน้า 15 + 

 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
3. คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย : นครนายก – ไล่ช้าง
เข้าป่า 

วันที่ 2 ก.ย. ที่น้ าตกแก่งสามชั้น หมู่ที่ 2 ต.
สาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก จนท.อช.เขาใหญ่ที่
1 3  แ ล ะ ชุ ด เ พื่ อ น ช้ า ง ข อ ง  ต . ส า ลิ ก า  
พร้อมชาวบ้านกว่า 20 คน ช่วยกันเร่งผลักดัน
ช้างพลายงาเดียวเพศผู้ ที่ออกจากป่าข้ามถนน 
มากินผลไม้ในสวนของชาวบ้าน สร้างความ
เสียหายเป็นจ านวนมาก โดยใช้ประทัดแบบลูก
บอลจุดไล่เพื่อให้ช้างออกจากพื้นที่โดยใช้เวลา
เกือบ 3 ชั่วโมง จึงสามารถผลักดันช้างพลาย 
งาเดียววิ่งกลับข้ามถนนคืนสู่ธรรมชาติได้ 

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

ข่าวสด หน้า 7 - 

4. ทส.น าทีมลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งเร่ง
ช่วยเหลือชาวบ้านอ าเภอปากท่อ 

จ.ราชบุรี นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์   
ผอ.ส านักงานทรัพยากรน้ า ภาค 7 พร้อมทั้ง
เจ้าหน้าที่เยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า  
ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความ
เ ดื อ ด ร้ อน ขอ งป ระ ช า ช น ใ น เ ขต พื้ น ที่ อั น
เนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่อง 
จึงเข้ามาด า เนินการ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
ล าห้วยแม่ประจัน โครงการปรับปรุงฟื้นฟูหุกรูด   
เป็นต้น ซึ่งต าบลยางหัก เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอ
ปากท่อ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาที่มีความสูงชัน 
ในช่วงฤดูฝนจึงเป็นพื้นที่รองรับน้ าฝน มีแหล่งต้น
น้ าสายหลักอยู่ในเขต อช.เฉลิมพระเกียรติไทย
ประจัน คือห้วยแม่ประจันต์ ไหลลงสู่พื้นที่ต าบล
ยางหักผ่านอ าเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งเป็นพื้นที่
ต้นน้ าของแม่น้ า เพชรบุรีและไหลลงสู่ทะเล  
ที่อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ปี 2558 
เกิดวิกฤติภัยแล้งประชาชนขาดแคลน น้ าในการ
อุปโภคบริโภคและท าการเกษตร สาเหตุหนึ่งเกิด
จากการขาดแคลนฝายชะลอน้ าและแหล่งกักเก็บ
น้ า ประชาชนในพื้นที่ได้ขอความอนุเคราะห์มายัง
ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 ในการส ารวจและ

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

เดลินิวส์ หน้า 10 + 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าสนับสนุนพื้นที่
โ ค ร งกา รพัฒนาแหล่ งน้ า อั น เนื่ อ งมา จาก
พระราชด าริ สืบสาน รักษาและต่อยอด ในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี  
5. พินิจมอบกล้าไม้บึงกาฬปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 

นายพีรวัส เมฆิน ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.บึงกาฬ 
กล่าวว่า โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า  
มีที่มาจากปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เศรษฐกิจ 
สังคม และการท่องเที่ยว รวมทั้งสภาพแวดล้อม
และผืนป่า ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศป่าไม้ลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธาร 
หากสภาพป่าธรรมชาติถูกท าลายและระบบนิเวศ
มีความสมบูรณ์ต่ า การที่จะกลับมาฟื้นตัวสมบูรณ์
ไ ด้ ดั ง เ ดิ ม นั้ น  ไ ม่ ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้ โ ด ย ง่ า ย  
ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  
จึงได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร่วมหารือเพื่อก าหนดแนวทางใน
การฟื้นฟูพื้นที่ ป่าไม้และแก้ไขปัญหาไฟป่าให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมอบหมายให้ทุก
จังหวัด ร่วมกับ อส. และกรมป่าไม้ ประสานกับ
ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการปลูกป่า  
และป้องกันไฟป่า ในปี พ.ศ.2563-2570 
เป้าหมายเนื้อที่ 2.68 ล้านไร่ทั่วประเทศ ส าหรับ
จังหวัดบึงกาฬมีการเปิดปลูกป่าไปแล้วจ านวน 
15 ไร่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา 
และการปลูกป่า ดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนสามารถจองพื้นที่สนับสนุนด าเนินโครงการได้ 

 
 

สปฟ. 
สตน. 

สบอ.10 
(อุดรธาน)ี 

มติชน หน้า 1 
มติชน (กรอบบ่าย) หน้า 1 

+ 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
6. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร : 40 ครัวเรือน
เดือดร้อนไม่มีไฟฟ้าใช้ 

นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส.สตูล เขต 2 
พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า หลังจากได้รับการ
ร้องเรียนจากชาวบ้าน บ้านวังคราม หมู่  10  
ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า ว่าไม่มีไฟฟ้าใช้นั้น ล่าสุดได้
ลงพื้นที่อีกครั้งพบว่าชาวบ้านกว่า 40 ครัวเรือน 
ได้รับความเดือดร้อน บางครัวเรือนใช้โซลาร์เซลล์
แผงเล็ก เปิดพัดลม ทีวี ต้องเปิดทีละอย่างจะใช้
พร้อมกันไม่ได้เพราะไฟไม่พอ เวลาฝนตกก็ใช้
ไม่ ได้  ช าวบ้ าน เคยท า เรื่ องขอไฟฟ้ า ไปยั ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ติดปัญหาพื้นที่ดังกล่าว
ต้องผ่าน ขสป.เทือกเขาบรรทัด และจะประสาน
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย ว ข้ อง เพื่ อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้านต่อไป 

สอป. 
สบอ.6 
(สงขลา) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

- 

7. ปลัดแม่ริมแจ้งความ 'ฌอน-พวก' 
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ 

สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ 
ปลัดอ าเภอแม่ริม ในฐานะฝ่ายอ านวยการศูนย์
ด ารงธรรมอ าเภอแม่ริม ได้ เข้าแจ้งความกับ 
พ.ต.ท.ขจร เรือนค า พนักงานสอบสวน สภ.แม่ริม 
เพื่อด าเนินคดีกับนายฌอน บูรณะหิรัญ ไลฟ์โค้ช
ชื่อดัง พร้อมพวก คือ บริษัทต๊อก ลิดเดอร์ส จ ากัด 
รวม 2 ราย ฐานความผิด 3 ข้อหา คือเรี่ยไรเงิน
บริจาคโดยไม่ได้รับอนุญาต ยักยอกหรือฉ้อโกง
ประชาชน และคอมพิวเตอร์ น าเข้าข้อมูลอันเป็น
เท็จ ท าให้เกิดความเสียหาย กรณีนายฌอน
เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือดับไฟป่าดอยสุเทพ 

นายบุญญฤทธิ์ กล่าวว่า ได้เข้าแจ้งความ
ด า เนินคดีนายฌอน เนื่ องจากมีผู้ เ สี ยหาย
ร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอแม่ริม ซึ่งเป็น
พยานคดีดังกล่าว 2 ราย พบว่านายฌอนกระท า
ความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีผู้โอนเงินบริจาค รวม 
6,074 ราย เป็นเงิน 1,475,274.79 บาท ซึ่ง
บางส่วนเป็นผู้เสียหายในเชียงใหม่ที่บริจาคเงิน

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

- 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ให้กับจิตอาสาดับไฟป่า 4 อ าเภอ คือ อ.เมือง  
อ.แม่ริ ม  อ.หางดง  และ  อ .แม่แตง ใน เขต  
อช.ดอยสุเทพ-ปุย และเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
แต่น าไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ผู้บริจาค ให้โอกาส
นายฌอนเข้ามาชี้แจงนานแล้ว แต่ไม่มาชี้แจง ซึ่ง
มีผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความด าเนินคดีที่ 
สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  และ ปอท.อีกด้วย  
ส่วนกรณีนายฌอนขอคืนเงินดังกล่าวให้ทาง
จังหวัดนั้น ไม่ทราบ แต่เชื่อว่าไม่มีใครกล้ารับเงิน
คืน เพราะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อน 
เพราะเงินดังกล่าวเป็นเงินประชาชนที่สนับสนุน
เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ซึ่งเงินดังกล่าวยังอยู่ในมือของ
นายฌอน ถือเป็นเงินที่ผิดกฎหมายอยู่ ดังนั้นต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จัดประชุม PAC 
สัญจร น าชมหน่วยพิทักษ์ อุทยานโฉมใหม่ 
พร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้ว 

วันนี้  (2 ก.ย .  63)  เวลา  12.30 น .  
นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา ประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ ป รึ ก ษ า  อ ช . อ่ า ว พั ง ง า 
( Protected Area Committee : PAC) ครั้ ง ที่  
4/2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ อพ.1 (เกาะละ
วะใหญ่) อช.อ่าวพังงา โดยที่ประชุมได้แจ้งผลการ
ด า เนิน งานของ อุทยานแห่งชาติ อ่ า วพั ง ง า  
การประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยาน
แห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 
มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) ในการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติแบบ New Normal ของ อช. 
อ่าวพังงา 

นายศรายุทธ ตันเถียร หน.อช.อ่าวพังงา 
กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้น าคณะกรรมการที่
ปรึกษาฯและส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ อพ.1 (เกาะละวะใหญ่) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ อพ.2 (เขาพิงกัน) 
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ อพ.3 (เกาะโบย
ใหญ่) และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติย่อย เกาะ
ห้อง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของ อช.อ่าวพังงา ปัจจุบันได้
ท าการปรับปรุงพัฒนาใหม่ทั้งหมด เพิ่มสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติเดิม ๆ ไว้ 

โดยทางอุทยานฯ มีที่พักไว้ส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาเข้าพัก พร้อมสิ่ง
อ านวยความสะดวกพื้นฐาน มีมาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่าง

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://thainews.prd.go.t
h/th/news/detail/TCATG
200902193937665 

+ 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เข้มงวด ทั้งตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย เช็คอิน
ผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" จุดบริการเจล
แอลกอฮอล์ ถือเป็นการประชุมนอกพื้นที่และเป็น
การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด
พังงา ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเข้าชมความ
งดงามของทะเลและธรรมชาติของพังงา อีกครั้ง 
2. ปัง ! 

รุ่งสางของวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 เสียงปืน
นัดหนึ่งดังขึ้นกลางป่าใหญ่ เสียงปืนนี้ไม่จางหายไป
เหมือนเสียงอ่ืน  ๆหากยังดังก้องสะท้อนต่อมาอีกหลาย
สิบปี เสียงปืนนี้คือเสียงปืนที่ดังขึ้นในบ้านพักของ  
สืบ นาคะเสถียร ใน ขสป.ห้วยขาแข้ง ที่ส่งให้เกิดแรง
กระเพื่อมท าให้การอนุรักษ์สัตว์ป่าและผืนป่ากลายมา
เป็นประเด็นสาธารณะจนถึงปัจจุบัน 

สามสิบปีผ่านไป คืนวันที่  1 กันยายน พ.ศ. 
2563 มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ได้ฉายเลเซอร์ค าพูดของ 
‘นายสืบ’ ไปตามจุดต่างๆ  ของกรุงเทพฯ ค าพูดที่ยังเป็น
ที่จดจ าจนถึงวันนี้ ค าพูดที่พูดแทนสัตว์ป่า และความอ
ยุติธรรมของสังคม 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

https://www.facebook.c
om/267847432346/p
osts/1015833272312
7347 

+ 

3. Environment: ข่าวดี! เสือโคร่งในป่าไทยเพิ่มขึ้น
จาก 80 ตัว เป็น 160 ตัว สะท้อนป่าเมืองไทยยังดี 

การประเมินจ านวนเสือโคร่งในป่าธรรมชาติของ
ไทยก่อนหน้านี้ พบว่าในปี 2556  ประเทศเรามีเสือ
โคร่งเหลืออยู่ประมาณ 60-80 ตัว แต่ข้อมูลล่าสุดของ 
อส. ระบุว่าจ านวนเสือโคร่งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 
130-160 ตัว ตัวเลขนี้มาจากแหล่งข้อมูล 3 ส่วน 

1. การเก็บข้อมูลภาคสนามของนักวิจัยที่ติดตาม
ร่องรอยและบันทึกภาพโดยกล้องดักถ่ายอัตโนมัติที่ติด
ไว้ในผืนป่าต่าง  ๆเช่น ในพื้นที่กลุ่มป่าทางฝั่งตะวันตก
อย่างห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร แม่วงก์ ฯลฯ และ
พื้นที่ทางเขาใหญ่เป็นหลัก 

2. รายงานโดยอ้างอิงจากจ านวนเสือโคร่งที่ถูก
ถ่ายภาพได้ และได้รับการเปรียบเทียบจากฐานข้อมูลที่
มีอยู่ทั้งหมด ผ่านการตรวจสอบลวดลายบนตัวเสืออย่าง

สอป. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุร)ี 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

https://www.facebook.c
om/1741355449523
333/posts/28210952
18216012 

+ 

https://www.facebook.com/267847432346/posts/10158332723127347
https://www.facebook.com/267847432346/posts/10158332723127347
https://www.facebook.com/267847432346/posts/10158332723127347
https://www.facebook.com/267847432346/posts/10158332723127347


ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ละเอียดเพราะเสือโคร่งแต่ละตัวจะมีลายบนตัวไม่
เหมือนกัน ท านองเดียวกับลายนิ้วมือของคนเรานั่นเอง 

3. อ้างอิงจากที่ยังเห็นพวกมันวนเวียนเดินผ่าน
กล้องดักถ่าย รวมไปถึงการติดตามผ่านการติดปลอกคอ
สัญญาณดาวเทียมไว้ที่ตัวเสือ ซึ่งหากหายนานเกินไป ก็
อาจสันนิษฐานได้ว่า ได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ไม่มีกล้องดัก
ถ่ายภาพติดตั้ง หรือถ้าเป็นเสือโคร่งที่อายุมากแล้ว ก็
อาจเดาได้ว่า เสียชีวิต (อายุขัยเฉลี่ยของเสือโคร่งในป่า 
คือ 15 ปี) เรื่องนี้ถือเป็นข่าวดี เพราะการรักษาเสือ
โคร่งได้ หมายถึงงการรักษาป่าในภาพรวมของระบบ
นิเวศได้ทั้งหมด 
4. กรมอุทยาน เร่ง ถ่ายทอดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก
ให้เกิดความยั่งยืนสู่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้
แห่งชาติ 

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. กล่าวว่า ออส.  
ได้เร่งสร้างการรับรู้นโยบายป่าไม้แห่งชาติและการ
ขับเคลื่อนสู่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ภายใต้
แนวคิด “DNP Green Growth” เพื่ อถ่ ายทอดและ
ขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บท
พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติสู่การปฏิบัติ ด้วยการสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจในทุกมิติของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
พร้อมทั้ง ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้
แห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
จัดท าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บท
พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เพื่อน าไปจัดท าร่างแผน
แม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืชเห็นความส าคัญการขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้
แห่งชาติให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันกรม
อุทยานฯเป็นหน่วยงานที่ดูแลสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ตาม
นโยบายป่าไม้แห่งชาติมากที่สุดและครอบคลุมพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ที่ส าคัญของประเทศ เช่น อุทยานแห่งชาติ  

หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 

https://thainews.prd.go.t
h/th/news/detail/TCATG
200902180321623 

+ 



ล าดับที่/สรปุเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน 
สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ จึงจ าเป็นต้อง
คุ้มครอง รักษา สร้าง และพัฒนาป่าอนุรักษ์เหล่านี้ เพื่อ
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติในอนาคต 
ขณะนี้ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติได้
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนการ
เตรียมการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ  

 


