




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที ่5 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ตรัง'เปิดแล้วไฮซีซั่น-เที่ยวทางทะเล 

ท่องเกาะแก่งสุดคึกคักที่ท่าเทียบเรือปากเมง ที ่
อช.หาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรังผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลประกอบด้วย สมาคมท่องเที่ยว
และโรงแรม จ.ตรัง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ตรัง 
ชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาดปากเมงพร้อมด้วย
อช.หาดเจ้าไหมไหม ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
จ.ตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงาน จ.ตรัง 
ต ารวจท่องเที่ยว จ.ตรัง และต ารวจน  าร่วมจัดกิจกรรมเปิด
ฟ้าทะเลตรัง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว รับทราบ
ว่า จ.ตรั ง เปิดการท่องเที่ยวหรือเปิดไฮซีซั่นอย่า ง 
     โดย  ททท .ส า นักงานตรั ง  จั ดแคมเปญและ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องตรังอลังการงานเที่ยว เปิดการ
ท่องเที่ยวทะเลตรัง ในฤดูกาลท่องเที่ยว 2562 ทั งทาง
ภาครัฐ เอกชน ชมรม รวมทั งผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่าง
ใ ห้ร่ วมมื อกันอย่ า งดีมาก เ พ่ือสร้ า งรอยยิ ม ใ ห้กับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายัง จ.ตรัง 

ส า ห รั บ ใน วั น แ ร ก ข อ ง ก า ร เ ปิ ด ไ ฮ ซี ซั่ น  มี
นักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวทะเลตรัง 
โดยมีเรือทัวร์วันเดย์ทริป จ านวน 4ล า ประเดิมไปยังเกาะ
แก่งต่างๆ ประกอบด้วย เกาะมุกด์ เกาะเชือก เกาะ
กระดาน และถ  ามรกต ในราคาค่าบริการคนละ 850 
บาท พร้อมอาหารบุฟเฟต์ น  าดื่ม กาแฟ ขนมว่าง อาหาร
ท้องถิ่น ผลไม้ อุปกรณ์ด าน  า  และชูชีพรักษาความ
ปลอดภัย อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะที่ท่าเรือปากเมง มี
นักท่อง เที่ ยว เดินทางมาใช้บริการประมาณวันละ  
1,500 คน 

สอช. 
สบอ.๕ 

(นครศรีธรรมราช) 
 

ข่าวสด หน้า 16 
(กรอบบ่าย) 

+ 

2. อุทยานฯภูกระดึง-เปิดให้ขึ้นแล้ว – 
ขณะนี ทีอช .ภูกระดึ ง  สถานที่ท่อง เที่ ยวทาง

ธรรมชาติ ช่ือดัง นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศ
หนาว และพันธ์ุพืชที่ยังอุดมสมบูรณ์ มีนัก ท่องเที่ยวทั ง
จาก จ.เลย จังหวัดใกล้เคียง และกรุงเทพฯ มากันอย่าง
คึกคัก 

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 
 

ข่าวสด หน้า 16   
(กรอบบ่าย) 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธ์ิ หน.อช.กระดึง กล่าวว่า 

ภูกระดึง เป็นขุนเขามหัศจรรย์แห่งเมืองเลย ด้วยสัณฐาน
หินทรายมียอดตัดเรียบอุดมไปด้วย ทุ่งหญ้าในป่าสน หน้า
ผาสวยงามหลายแห่ง เช่น ผานกแอ่น ผาหมากดูก และผา
หล่มสักเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อย่างหน่ึงของภูกระดึง 
ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย 
๓. คอลัมน์ ทีวีเด่น – 

ไทยรัฐทีวี 32 เวลา 13.00 น. รายการ "คนมันส์
พันธ์ุอาสา" พาติดตามภารกิจอาสาสร้างถังขยะ ให้ท้อง
ทะเล ณ อช .หาดนพรัตน์ธารา-หมู่ เกาะพีพี อ.เมือง  
จ.กระบ่ี ปัญหาขยะเป็นประเด็นที่มีความส าคัญที่ทั่วโลก
ให้ความสนใจและร่วมกันรณรงค์เก็บขยะกันอยู่ทั่วทุกที่  
แต่การสร้างจิตส านึกให้คนหันมาเห็นความส าคัญมาก
ยิ่งขึ นนั นเป็นส่ิงที่ส าคัญ ยิ่งกว่า ซึ่งประเทศไทยถือเป็น
ประเทศอันดับ 6 ที่สร้างขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุด
ในโลก โดยจีน อินโดฯ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย 
ร วม กั นทิ ง ข ย ะล ง ท ะ เ ลคิ ด เ ป็ น  60% ข อ ง ข ย ะ  
ในทะเลทั งหมด โรงแรมริมทะเลหลายโรงแรมทั่วโลกเกิด
ไอเดียขึ นมา สร้างถังขยะรูปปลาโดยใช้ช่ือว่า "Goby The 
Fish" เพ่ือสะท้อนปัญหา ขยะบนชายหาดที่จะไหลลงสู่
ทะเล 

สบอ.๕ 
(นครศรีธรรมราช) 

สอช. 

แนวหน้า หน้า 18 +  

๔. พรานล่า'นกชนหิน'ปักหมุดประเทศไทย ตัด 'งาสี
เลือด'ส่งขาย'จีน-สิงคโปร์'  

เ มื่ อ ข บ ว น ก า ร ลั ก ล อ บ ล่ า  " น ก ช น หิ น "  
น ก เ งื อ ก ส า ย พั น ธ์ุ โ บ ร า ณ ห า ย า ก  ถึ ง ใ น เ ข ต  
อช.บูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพ่ือน า "โหนก" ที่เรียก
ขานกั น ว่ า  " ง า สี เ ลื อด "  ไปขาย ใ ห้ก ลุ่ ม นักสะสม
เครื่องประดับจากชิ นส่วนสัตว์ป่า จนสุ่มเส่ียงที่จะสูญพันธ์ุ  

ทั งนี  นกชนหิน (Helmeted hornbill) เป็นนก
ขนาดใหญ่ในวงศ์นกเงือก มีถิ่นอาศัยกระจายในพื นที่ป่า
ดิบชื นทางตอนใต้ของคาบ สมุทรมาเลย์ ไปจนถึงเกาะสุ
มาตราและเกาะบอร์เนียว โดยมีเขตกระจายพันธ์ุเหนือสุด
บริ เวณภาคใต้ตอนล่างของไทย อยู่ ในบัญชี 1 ของ
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ หรือไซเตส 
(CITES) ตั งแต่ปี 2518 ห้ามค้าชิ นส่วนของนกชนหินมี

สบอ.4  
(สุราษฎร์ธานี) 

สบอ.6  
(ปัตตานี) 

สอช. 
สอป. 
กคส. 

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 
360 องศา 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ความผิดตามกฎหมายทั งไทยและ ทั่วโลก รวมทั งมี
สถานะการคุ้มครองเป็นสัตว์คุ้มครองในประเทศไทย 

เป็น 1 ใน 13 ชนิดของกลุ่มนกเงือกในไทย อยู่ใน
ภาวะที่น่าเป็นห่วง คาดการณ์ว่าในเมืองไทยมีประชากร
ประมาณ 100 ตัว โดยพบการกระจายพันธ์ุใน ขสป. 
ฮาลาบาลา จ.นราธิวาส,อช.บางลาง จ.ยะลา อช.บูโด- 
สุไหงปาดี และอช.เขาสก จ.สุราษฎร์ธานีนกชนหิน มี
ลักษณะโดดเด่นต่างกับนกเงือกชนิดอ่ืนๆ ด้วย อวัยวะ
ส่วน "โหนกบริเวณหัวกะโหลก" ท่ีมีสีเหลืองแดงจะตันแข็ง
เหมือนงาช้าง จนได้รับการขนานนามว่า "งาสีเลือด" ท าให้
ถูกน าไปใช้ในการ ท าตราประทับ เครื่องตกแต่ง ก าไล 
สร้อย ทดแทนงาช้าง อีกทั งมีความเช่ือว่าเป็นส่ิงมงคล  
ท าให้โหนกของนกชนหินมีมูลค่ามาก เป็นที่ต้องการใน
ตลาดซื อขายชิ นส่วนสัตว์ป่า จนเกิดการลักลอบล่านกชน
หินอย่าง บ้าคล่ัง  โดยเฉพาะในประเทศจีนและสิงคโปร์ 

ส าหรับ สถานการณ์การลักลอบซื อขายชิ นส่วน
และเครื่องประดับจากโหนกนกชนหินในโลกออนไลน์ใน
เมืองไทย ข้อมูลจากองค์กร ติดตามการค้าสัตว์ป่า 
(TRAFFIC) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า ระยะเวลา 
6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561-เมษายน 2562 
ยังคงด าเนินไปอย่างคึกคักไม่เกรงกลัวกฎหมาย 

พบโพสต์ซื อขายสินค้าจากนกเงือกถึงอย่างน้อย 
236 โพสต์ เสนอขายชิ นส่วนและผลิตภัณฑ์จากนกเงือก
มากกว่า 546 ชิ น โดย 173 โพสต์ (73 เปอร์เซ็นต์) ของ
การซื อขายสินค้าจากนกเงือกนั น เป็นสินค้าจาก "โหนก
นกชนหิน" ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความนิยมและความต้องการ
ในตลาดที่สูงมาก 
7. คอลัมน์ Travel Focus: เปิดเส้นทางจักรยาน FPT 
49 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ร.10 

ส า น ต่ อ พ ร ะ ร า ช ป ณิ ธ า น แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ 
พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากแรงบันดาลใจ
ต้นที่ 100 ล้าน.สู่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก "เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน" 

สบอ.7 
(นครราชสีมา) 

สอช. 
 

เดลินิวส์ หน้า 10 
(กรอบบ่าย) 

กรุงเทพธุรกิจ หน้า 
8 
 

+  



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
มุ่ ง ส่ ง เสริมจิ ตอาสา การมี ส่ วนร่ วม ใน การรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม 

วิ เ ชี ย ร  จั นท ร โณทั ย  ผู้ ว่ า ร า ชก า ร จั ง ห วั ด
นครราชสีมา เป็นประธานในงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
"เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน" แปลงปลูกป่า FPT 
49 ขหล.เขาภูหลวง โดยนายประกิต วงศศรีวัฒนกุล รอง
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯพร้อมด้วย พันเอกโกศล  
กิจกุลธนันต์ รองผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาภาค 5 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ ชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)ร่วมกันเปิดเส้นทางป่ัน
จักรยานและเส้นทางศึกษาธรรมชาติในแปลงปลูกป่า FPT 
49 พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ ง และพัฒนาโป่งเทียม สาน
ต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 10 ณ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

ชาญศิลป์ กล่าวว่า "เน่ืองในโอกาส พระราชพิธี
บ ร ม ร า ช า ภิ เ ษ ก  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2562  
กลุ่ม ปตท. ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "เทิดไท้องค์
ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน" ต่อเน่ืองตลอดปีมุ่งมั่นสานต่อ
พระราชปณิธานและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้ าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมมือกับอส.และหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
ตลอดจนชุมชนใน จ.นครราชสีมา พัฒนาเส้นทางจักรยาน 
ระยะทาง 7 กิโลเมตร ไปสู่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 800 
เมตร ในพื นที่แปลงปลูกป่าประวัติศาสตร์ จากต้นประดู่
ป่าทรงปลูก "ต้นไม้ต้นที่ 100 ล้าน" ในโครงการปลูกป่า 
ถ า ว ร เ ฉ ลิ มพ ระ เ กี ย ร ติ ฯ  1 ล้ า น ไ ร่  ข อ ง  ปต ท .  
เมื่อปี 2540 ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 ขหล.เขาภูหลวง
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง และชมนิทรรศการเผยแพร่  
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว 
รัชกาลที่ 10 ที่มีต่อการพัฒนาพื นที่สีเขียวพลิกฟ้ืนแปลง
ปลูกป่า FPT 49 จากสภาพเขาหัวโล้น กลายเป็นผืนป่า
บก ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ปตท.เป็นแหล่ง เรียนรู้การ
ฟ้ืนฟูป่าและระบบนิเวศให้คงอยู่อย่างยั่งยืน" 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ขหล.เขาภูหลวงเป็นจุดศูนย์กลางพื นที่อนุรักษ์

มรดกทางทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการรับรองจาก 
UNESCO ถึง 2 โปรแกรม คือ พื นที่สงวนชีวมณฑล 
สะแกราช และมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และอยู่
ระหว่างการขอรับรองอีก 1 โปรแกรม คือ อุทยานธรณี
โคราช หากได้รับการรับรองครบทั ง 3 โปรแกรมจะได้ช่ือ
เ ป็ น  " ดิ นแดนแ ห่ ง  3 มงกุ ฎขอ งยู เ นส โก "  หรื อ  
The UNESCO Triple Crown แห่งที่ 4 ของโลก ซึ่ง ต้น
ประดู่ป่าทรงปลูก "ต้นไม้ต้นที่ 100 ล้าน" เป็นศูนย์กลาง
ของพื นที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ เพ่ือเป็นมรดก
ตกทอดให้กับลูกหลานไทย ใต้ร่มพระบารมี สืบไป 
๘.ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย' ปัญหาของไทย ปัญหาของ
โลก  

ปัญหาการค้าสัตว์ป่าเป็นเรื่องส าคัญและส่งผล
กระทบต่องานอนุรักษ์อย่างยิ่ง WWF ในฐานะองค์กร
วิทยาศาสตร์ที่ท างานด้านการอนุรักษ์มาอย่างยาวนาน 
เล็งเห็นความส าคัญของความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงริเริ่มโครงการต่อต้านการค้า
สัตว์ป่า ในเขตสามเหล่ียมทองค า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่า โดยการ
พัฒนาระเบียบ ข้อปฏิบัติ และเพ่ิมศักยภาพของเจ้า
พนักงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย" นายเจษฎา ทวี
กาญจน์ ผู้จัดการโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า WWF 
ระบุถึงที่มาที่ไปของการจัดการอบรม คณะท างานระดับ
จังหวัด ด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ณ โรงแรมฟอร์จูน 
ริเวอร์วิว อ าเภอเชียงของ จ.เชียงราย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความรู้และศักยภาพ
ของคณะท างานในพื นที่จ.เชียงราย ในด้านการค้าสัตว์ป่า
ผิดกฎหมาย ทั งด้านเทคนิคการจับกุม การสืบสวน
สอบสวน การจ าแนกชนิดพันธ์ุ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าสัตว์ป่า 

การอบรมคณะผู้แทนในครั งนี  มุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะการป้องกัน และปราบปรามการค้าสัตว์ป่าผิด
กฎหมาย นอกจากนั นยั งมีการชี แจงภาพรวมของ

กคส. 
 

เดลินิวส์ หน้า 1 
(กรอบบ่าย) 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
สถานการณ์ดังกล่าวทั งในระดับจังหวัด ประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน  การแสดงซากสัตว์ป่าของกลางจากอส.
เพ่ือเป็นตัวอย่างในการสาธิต โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหลายองค์กรเข้าร่วมการ
อบรม อาทิ WWF, เครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าและ
พืชป่า (TRAFFIC) อส. ,กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
และกองบัญชาการกองทัพไทย ภายใต้แนวคิด 'การค้า
สัต ว์ ป่ากฎหมายไม่ ได้ เ ป็นปัญหาของหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึง หรือเพียงประเทศไทย และบริ เวณ
สามเหล่ียมทองค า แต่เป็นปัญหาส าคัญของโลก" 

นายนุวรรต ลีลาพตะ ผู้อ านวยการส่วนด่านตรวจ
สัต ว์ ป่า  กองคุ้ มครองพัน ธ์ุ สัต ว์ ป่ าและพืชป่าตาม
อนุสัญญา  ซึ่งก ากับดูแลด่านตรวจสัตว์ป่า 47 แห่งทั่ว
ประเทศ และเป็นหน่ึงในวิทยากรผู้ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
กล่าวถึงการอบรมในครั งนี  ระบุว่า การฝึกอบรมความรู้
ลักษณะนี  นอกจากจะได้พัฒนาความรู้ทางด้านการบังคับ
ใช้กฎหมายในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายแล้ว 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสได้สร้างเครือข่ายเพ่ิมเติม 

อนุสัญญาไซเตส คืออนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญ
พันธ์ุ  ซึ่งปัจจุบันมีภาคีทั งสิ น 183 ประเทศ โดยประเทศ
ไทยเป็นภาคีล าดับที่ 80 โดยในการอบรมครั งนี ยังได้
ตัวแทนจาก TRAFFIC มาให้ข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับ
อนุสัญญาดังกล่าวอีกด้วย 
๙.คอลัมน์ ว่ิงรอบโลก ปั่นทั่วไทย 

วันแห่งความรักปีหน้าด้วยการ ว่ิงห้ามพลาด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดว่ิงตามภูมิประเทศว่ิง
เทรลตามมาตรฐาน  UTMB-Ultra trail Mont Blanc 
อัลตราเทรล ไทยแลนด์ 2020 วันที่ 14-16 ก.พ.2563 
ที่อช.ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ติดตามรายละเอียด
และสมัครที่เพจเฟซบุ๊ก Ultra Trail Thailand 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

สอช. 
 
 
 

ไทยรัฐ หน้า 19 + 

๑0. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ยึดสัตว์ป่าคุ้มครอง 
เมื่อวันที่ 4 ต.ค. ชุดปฏิบัติการปราบปรามการ

กระท าความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง)อส.
ร่วมกับ กก.2 บก.ปทส. น าหมายค้นศาลจังหวัดมีนบุรี ที่ 

กคส. 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ค.452/2562 ลง วันที่  4 ต.ค .2562 เข้ าตรวจค้น
บ้านเลขที่ 39/686 หมู่บ้านเนเบอร์โฮม สุขาภิบาล 5  
ซอย 82 เขตคลองสามวา กทม. หลังทราบว่าบ้านหลัง
ดังกล่าวมีการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยพบ น.ส.
ปุณยวีร์ ศิริถาวรชัย ที่ให้การว่าเป็นเพื่อนของเจ้าของบ้าน
ช่ือนายยิ่งยศ เนียมปาน แต่ไม่อยู่บ้าน และจากการตรวจ
ค้นเจ้าของบ้านไม่มีเอกสารแสดงการครอบครองสัตว์ป่า 
ดังนี  1.หมีขอ หรือบินตุรง 2 ตัว 2.เม่นใหญ่ 1 ตัว 3.นก
ปรอดหัวโขน 4 ตัว และกรงไม้ 4 กรง กรงเหล็ก 3 กรง 
ถือว่ากระท าความผิดตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้ มครอง 
สัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 19 น าส่งพนักงานสอบสวน  
กก.1 บก.ปทส.ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป. 
๑๑. เด็กไทยจิตอาสา ช่วยชาวเขา ผ่านโครงการ 
'ก้าวใหม่ชาวดอย'  

ปัญหาวิกฤตภัยทางธรรมชาติ ที่เป็นผลมาจากการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ รุกล  าพื นที่ต้นน  า ส่งผลให้ปริมาณ
น  าจากแหล่งธรรมชาติลดลงเรื่อยๆ หลายพื นที่ขาดแคลน
น  าในการอุปโภคบริโภค และเกิดปัญหาภัยแล้ง ขาด
แคลนน  าในการท าเกษตรกรรม ด้วยปัญหาที่เกิดขึ น  
จึ ง เ ป็ นที่ ม า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  " ก้ า ว ใ หม่ ช า ว ด อ ย "  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างหมู่บ้านต้นแบบชาวเขา 
เพ่ือให้ชาวเขาสามารถพ่ึงพาตัวเอง มีที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
แหล่ง ไม่รุกล  าพื นที่ป่า พัฒนาด้านชีวิตความเป็นอยู่ สร้าง
รายได้แก่ครัวเรือนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นอย่างยั่งยืน  

น้ อ ง ช วิ น - น า ย ช วิ น  อั ศ ว เ ส ต กุ ล  อ า ยุ   
17 ปี เด็กไทยจิตอาสา จากโรงเรียนนานาชาติบางกอก
พัฒนา เล่าว่า โครงการก้าวใหม่ชาวดอย เป็นโครงการที่
ตั งใจจะพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนชาวบ้านแม่
จอน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชาวเขา
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลูกจิตส านึกให้ชาวบ้านหวงแหนผืน
ป่า สามารถพ่ึงพาตนเอง และสามารถสร้างรายได้ สร้าง
อาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีพร้อมทั งรักษา-สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มาจากหลายช่ัวอายุคนให้
ยังคงอยู่ต่อไป 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

สอช. 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
โ ค ร ง ก า ร  " ก้ า ว ใ ห ม่ ช า ว ด อ ย "  แ บ่ ง เ ป็ น  

3 โครงการ คือ 1.การท าฝายเพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ในการ
เพาะปลูกและอุปโภคในฤดูแล้ง 2.โครงการฟ้ืนฟูป่าที่
ด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่อช.ศรีลานนา ได้ปลูกไม้ยืน
ต้นประจ าถิ่น ได้แก่ สัก มะค่าแต้ ตะเคียนทอง ชิงชัน โดย
ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านแม่จอน และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ และ 3.โครงการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชน
แม่จอน เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ น 
๑๒.คอลัมน์ รายการ TV – 

คนไทยหัวใจไม่ท้อ คนไทย หัวใจไม่ท้อ ตอน จิต
อาสา ฟ้ืนฟูดูแลน  าตกเกาฟุ สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ
ของ อช.ถ  าผาไท จ.ล าปาง 

คนมันส์พันธ์ุอาสา อาสาสมัครจากทั่วทุกทิศ
ร่ วมกั นสร้ า งถั งขยะรู ปปลา  Goby The Fishที่ อช . 
ห า ด น พ รั ต น์ ธ า ร า  ห มู่ เ ก า ะ พี พี  อ . เ มื อ ง  
จ . ก ร ะ บ่ี  เ พ่ื อ ส่ื อ ว่ า ป้ อ น ข ย ะ พ ล า ส ติ ก ใ ห้ ฉั น  
อย่าไปป้อนขยะให้ทะเล 

สบอ.13 
(ล าปาง) 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
สอช. 
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๑๓.คอลัมน์ ทางคนทางข่าว 
ขณะที่โซนจังหวัดภาคเหนือ ฤดูกาลที่ก าลังเปล่ียน

ผ่าน เข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ สถานที่
ท่องเที่ยวยอดฮิต ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง ช่วงนี อากาศ
เย็น อุณหภูมิลดลงอย่าง ต่อเน่ือง ล่าสุด แตะ 7 องศา
เซลเซียส มีทะเลหมอกให้ได้ชมกันแล้ว จุดชมวิวสวยงาม 
"กิ่วแม่ปาน" เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางไปสัมผัสลม
หนาว ชมทะเลหมอกมากขึ นเรื่อยๆ แนะน าเพ่ิมเติม
ส าหรับผู้ขับขี่รถ สามารถแวะท่องเที่ยวตามเส้นทางก่อน
ขึ นสู่ยอดดอย เช่น น  าตก นาขั นบันไดที่บ้านแม่กลาง
หลวง ซึ่งเป็นผืนนาข้าวผืนใหญ่ลดหล่ันลงมาตามเชิงเขา
สวยงาม น่าบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก แถมพักรถ และพัก
สายตาคลายความเหน่ือยล้าจากการเดินทางไกล 

แต่กระนั น มีค าเตือนจากเจ้าหน้าที่อช .ดอยอิน
ทนนท์ ถึงกลุ่มที่ขับขี่ยานพาหนะให้ระมัดระวัง เน่ืองจาก
ช่วงปลายฝน บางวันยังมีฝนตกบ้าง ท าให้ถนนล่ืน เส่ียง
ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย เพ่ือการเดินทางท่องเที่ยวที่มี
ความสุข และปลอดภัย ตลอดเส้นทาง 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

สอช. 
 

มติชน หน้า 7 + 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตยท์ี ่6 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ลดขนาด เพิ่มขนาด ตกเหวนรก ช้างป่าตาย 6 ตัว 
   สุดสลด โขลงช้างป่าเขาใหญ่พลัดร่วงน  าตก 
เหวนรกตายหมู่ 6 ตัว รอดตาย 2 ตัว ติดอยู่บนโขดหิน 
ริมธารน  าหน้าผาสูง ชัน เจ้าหน้าที่ อช.ประสานทีม 
สัตวแพทย์และหน่วยกู้ภัยหาทางช่วย ใช้เชือกโรยตัวลงไป
ให้อาหารประทังชีวิตไปก่อนที่ช้างทั ง 2 ตัวตัดสินใจเดิน
ลุยธารน  าข้ามมาฝ่ังจุดชมวิวเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปลอดภัย
แล้ว แต่ยั งขึ นมาไม่ ได้ เพราะอ่อนแรงและตื่ นตกใจ  
คาดโขลงช้างทั ง 8 ตัวพากันออกหากินเดินผ่านสันเขา  
มีลูกช้างล่ืนไถลพลัดตกลงไปในแอ่งน  าชั น 1 ก่อน ช้างที่
เหลือลงไปช่วยจนพลัดตกลงไปอีกชั นตายอีก 5 ตัว ส่วน
อีก 2 ตัวตะเกียกตะกายปีนขึ นจากน  าได้เลยรอดตาย
หวุดหวิด 
          เหตุสลดโขลงช้างป่าพลัดตกเหวนรกตาย 6 ตัว 
เปิดเผยเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 5 ต.ค. เจ้าหน้าที่อช.เขาใหญ่ 
ประจ าจุดบริการน  าตกเหวนรก ต.นาหินลาด อ.ปากพลี 
จ.นครนายก ได้ยินเสียงโขลงช้างร้องดังสน่ันบริเวณน  าตก 
จึงน าก าลังเดินเท้าเข้าไปส ารวจบริเวณดังกล่าว พบช้าง
ป่า 2 ตัว ยืนอยู่บนโขดหินตรงหน้าผาริมธารน  าฝ่ังตรง
ข้ามจุดชมวิว ส่วนบริเวณธารน  าตกเหวนรกชั นที่ 1 พบ
ซากลูกช้างป่าอายุประมาณ 3 ปี จมน  าตาย 1 ตัว ต่อมา
เจ้าหน้าที่อช.เขาใหญ่ออกเดินส ารวจจากศาลาแปด
เหล่ียมลัดเลาะลงเขาไปอีกประมาณ 1 กม. เป็นบริเวณ
ชั น 2 ของน  าตกเหวนรก พบซากช้างป่าอีก 5 ตัว ใน
จ านวนนี  4 ตัว เป็นตัวใหญ่ 3 ตัว และลูกช้าง 1 ตัวนอน
ตายเป็นกลุ่มอยู่บริเวณซอกโขดหิน ส่วนอีกตัวตายอยู่ใน
ล าธาร เจ้าหน้าที่ได้รายงานให้นายครรชิต ศรีนพวรรณ 
ห น . อ ช . เ ข า ใ ห ญ่  น า ย วิ ชั ย  พ ร ลี แ ส ง สุ ว ร ร ณ์   
ผอ.ส่วนอุทยาน สบอ.1 (ปราจีนบุรี) นายวิทยา หงษ์เวียง
จันทร์ ผอ.สบอ.1 (ปราจีนบุรี ) เข้าไปยังจุดเกิดเหตุ  
พร้ อมด้ วยนายณัฐพงศ์  ศิ ริ ชนะ  ผวจ .นครนายก  
น า ย ป ก ค ร อ ง  ท อ ง เ นื อ แ ข็ ง  ผ อ . กู้ ภั ย ภ า ค
ตะวันออกเฉียง เหนือ น.ส.ชนัญญา กาญจนสาขา  

สอช. 
สอป. 

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

ไทยรัฐ กรอบบ่าย
หน้า 1,12,15 

แนวหน้า หน้า 1,10 
ข่าวสด หน้า 1,7 

ไทยโพสต์หน้า 1,10 
ไทยรับ หน้า 
1,14,15 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 ,13 

ข่าวสด หน้า 1,7 
มติชน หน้า 1,9 

เดลินิวส์ หน้า 1,8 
กรุงเทพธุรกิจหน้า 4 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
สัตวแพทย์ สบอ.1 (ปราจีนบุรี) หน.อช.เขาใหญ่ประกาศ
ปิดการท่องเที่ยวบริเวณน  าตกเหวนรก พร้อมส่ังก าลัง
เจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ลงพื นที่ตรวจสอบเพ่ือวาง
แผนการช่วยชีวิตช้าง 2 ตัวที่ติดอยู่ตรงหน้าผาจุดชมวิว
น  าตกเหวนรกชั นที่ 1 และในช่วงบ่าย เจ้าหน้าที่ อช. 
เขาใหญ่พร้อมหน่วยกู้ภัยน าอุปกรณ์ไต่หน้าผาและอาหาร 
เดินขึ นเขาและโรยตัวลงไปให้อาหารช้าง 2 ตัว ที่ติดอยู่
บริเวณหน้าผาเพ่ือประทังชีวิต เน่ืองจากช้างทั ง 2 ตัวไม่
สามารถเดินขึ นมาได้เพราะเป็นเขาสูงชัน เป็นจุดเส่ียงที่
อาจท าให้พลัดตกลงไปเสียชีวิต  เบื องต้นเจ้าหน้าที่
สันนิษฐานว่า ช้างป่าโขลงนี มีอยู่ด้วยกัน 8 ตัว เส้นทาง 
หากินเดินผ่านสันเขาบริเวณนี ที่มีการปักเสาปูนกั นไม่ให้
ช้างป่าผ่านเข้าไปยังน  าตกเหวนรก ถ้าช้างลงไปแล้วจะ
ขึ นมาไม่ได้เน่ืองจากทางลาดชันและกระแสน  าแรง คาดว่า
ช้างลงจากทางเดินของนักท่องเที่ยวล่ืนไถลตกลงไปในแอ่ง
น  าตกชั นแรกที่อยู่ต่ าลงไปประมาณ 50 เมตร เช่ือว่า
ลูกช้างพลัดตกลงไปก่อน แม่ช้างและช้างพ่ีเลี ยงทั งหมดลง
ไปช่วยจนถูกกระแสน  าพัดตกลงไปชั นที่  2 ต่ าลงไป
ประมาณ 50 - 60 เมตร ตายอีก 5 ตัว ส่วนช้างที่รอด
ตาย 2 ตัว หน่ึงในนั นเป็นแม่ช้างคาดว่าปีนไต่ขึ นจากน  า
ได้เลยรอดชีวิต แต่ไม่สามารถกลับขึ นสันเขาได้เพราะทาง
ชันสูงกว่า 100 เมตร เจ้าหน้าที่ต้องน าอาหารจ าพวก
สับปะรดไปให้กินประทังชีวิตไปก่อน 
          ส าหรับน  าตกเหวนรกต้นน  าเกิดจากคลองท่าด่าน 
เป็นน  าตกที่มีความสูงและสวยงามมากแห่งหน่ึงของ
อุทยานแห่งชาติ เขา ใหญ่  น  า ตกมี  3  ชั น  ชั นที่  1  
สูงประมาณ 50 เมตรเป็นหน้าผาลาดชัน ฤดูน  าหลากน  า
จะไหลเช่ียวท าให้สายน  าที่พุ่งสู่แอ่งน  าข้างล่างเสียงดังและ
ละอองน  าฟุ้งกระจายไปทั่ว ส่วนชั น 2 และ 3 ค่อนข้าง
อันตรายจะไม่ค่อยเปิดให้เข้าชม ระหว่างทางเดินมายัง
น  าตกเหวนรกจะมีแนวเสาปูนกั นเป็นระยะ สร้างขึ นเพ่ือ
ป้องกันช้างพลัดตกไปยังน  าตก เน่ืองจากตั งแต่ปี 2530 
จะมีช้างตกลงไปยังหน้าผาข้างล่างปีละตัวสองตัวเสมอ 
และครั งใหญ่ที่สุดเมื่อวันที่ 2 ส.ค.2535 มีช้างโขลงหน่ึง 
8 ตัว ถูกกระแสน  าพัดตกลงไปตายทั งหมด อช.เขาใหญ่



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
จึงสร้างแนวป้องกันขึ นมา แต่ไม่วายเกิดเหตุช้างป่าพลัด
ตกลงไปตายอีกครั งถึง 6 ตัว 
2. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ระงับปล่อย "ชบาแก้ว" 
 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เปิดเผยว่ากรณี
ที่อส.จะปล่อยลูกช้าง "ชบาแก้ว" คืนป่าให้กลับไปอยู่ตาม
ธรรมชาตินั น ตนได้รับข้อความจากประชาชนที่ห่วงใย
ลูกช้าง "ชบาแก้ว" จึงได้ประสานงานไปยังอส. ขอให้ระงับ
การปล่อยลูกช้างป่า "ชบาแก้ว" กลับคืนสู่ป่าไว้ก่อน 
เน่ืองจากยังไม่มีความแน่นอนว่า หากปล่อยไปแล้วลูกช้าง
จะปลอดภัย หรือจะใช้ ชี วิตในธรรมชาติ ได้หรือไม่  
นอกจากนี ยังได้เน้นย  าให้ดูแลลูกช้างให้แข็งแรง โดยยังไม่
มีก าหนดเวลาในการปล่อยคืนสู่ป่า ขึ นอยู่กับตัวลูกช้างเอง
ว่าจะสามารถปรับพฤติกรรมและฟ้ืนฟูสัญชาตญาณสัตว์
ป่าได้เมื่อไหร่ ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ 

สอป. 
 

ไทยรัฐ หน้า 15 
(กรอบบ่าย) 

ไทยรัฐหน้า 15 
 

+ 

3. ชมทะเลหมอก สัมผัสลมหนาว 
 วันที่ 5 ต.ค. ว่าบริเวณความกดอากาศสูงมวล
อ า ก า ศ เ ย็ น ก า ลั ง ป า น ก ล า ง ไ ด้ แ ผ่ ป ก ค ลุ ม ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่งผลให้มีลมตะวันออก
เฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่า ท าให้
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื นที่ กับมีลมกระโชก
แรงบางแ ห่ง อุณหภูมิ ลดลง  1 -2 องศา เซล เซี ยส  
บนเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชาด้านเขา 
พ ร ะ วิ ห า ร อ า ก า ศ เ ย็ น จุ ด ช ม วิ ว ผ า ม อ อี แ ด ง 
อช.เขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ อุณหภูมิ
ต่ าสุดอยู่ที่ 22 องศา ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ นักท่องเที่ยว 
แห่ขึ นสัมผัสอากาศเย็นสบาย ชมตะวันขึ นสามแผ่นดิน 
ชมภาพแกะสลักนูนต่ าและสถูปคู่โบราณสถาน 
          จ.กาฬสินธ์ุ สภาพอากาศหนาวเย็นลงอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะช่วงกลางดึกจนถึงช่วงเช้า อากาศจะ
หนาวเย็น และมีหมอกลงจัดส่งผลต่อการเดินทางของผู้ใช้
รถใช้ถนน ต้องเพ่ิมความระมัดระวัง พื นที่ อ.สหัสขันธ์ 
ตามยอดเขาภูสิงห์ ภูค่าว มีทะเลหมอกยามเช้าสวยงาม 
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสัมผัสอากาศหนาวเย็น 
ท าให้การท่องเที่ยวในพื นที่เริ่มคึกคัก 

สอช. 
สบอ.8 (ขอนแก่น)  

สบอ.9 (อุบลราชธานี) 
สบอ.14 (ตาก) 

 

ไทยรัฐ หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

ไทยรัฐ หน้า 13 
(กรอบบ่าย) 

ข่าวสด หน้า 16 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
          จ.ตาก หลายพื นที่ชายแดน จ.ตาก อุณหภูมิลด
ต่ าลงที่ดอยมูเซอ อ.เมืองตาก ลดเหลือ 17.7 องศา
เซลเซียส ที่ อ.พบพระ 19 องศาเซลเซียส ท าให้มีหมอก
ลงจัดในหลายพื นที่ที่จุดชมวิว "ม่อนชมม่าน" นักท่องเที่ยว
ชมบรรยากาศสวยงามของทะเลหมอกโดยเฉพาะบ่อน  า
ร้อนห้วยน  านัก ต.ช่องแคบ อ.พบพระ นายสุรศักดิ์   
จ าปาแก้ว หน.อช.น  าตกพาเจริญ เปิดเผยว่า บ่อน  าร้อน
ห้วยน  านักเหมาะส าหรับแช่น  าร้อนผ่อนคลายในหน้า
หนาว ซึ่ งมีความร้อนประมาณ 60 องศาเซลเซียส  
ทางอช.ได้ปรับปรุงสถานที่ใหม่มีท่ีพักไว้พร้อมบริการ 

จังหวัดเลยพื นที่ของจังหวัดตั งแต่เย็นวานนี มีฝน
ตกเกือบทุกพื นที่ ท าให้อากาศเย็นสบาย โดยเฉพาะวันนี 
เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว
ตามภูต่างๆ ของจังหวัดเลย โดยเฉพาะที่อช.ภูเรือ อ.ภูเรือ 
จ.เลย มี นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศที่ เย็น  
ชมหมอกในตอนเช้า ดูพระอาทิตย์ขึ น ไหว้พระยอดภูเรือ 
ท่ามกลางอุณหภูมิ 14.5 องศา และชมดอกไม้เมืองหนาว
หลายสายพันธ์ุที่ออกดอกสวยงามบนยอดภูเรือ ที่ทาง
อุทยานฯ ปลูกไว้เพ่ือรอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัส
ความสวยงามในปลายฝนต้นหนาวนักท่องเที่ยวต่าง
ถ่ายรูปเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก 
4. 'ตรัง'เปิดแล้วไฮซีซั่น-เที่ยวทางทะเล 
 ที่อช.หาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเล ประกอบด้วย 
สมาคมท่องเที่ยวและโรงแรม จ.ตรัง สมาคมธุรกิจการ
ท่องเที่ยว จ.ตรัง ชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมหาด 
ปากเมง พร้อมด้วยอช.หาดเจ้าไหม ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส านักงาน จ.ตรัง ต ารวจท่องเที่ยว จ.ตรัง และต ารวจน  า
ร่วมจัดกิจกรรมเปิดฟ้าทะเลตรัง เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยว รับทราบว่า จ.ตรัง เปิดการท่องเที่ยว  
หรือเปิดไฮซีซั่นอย่างเป็น ทางการแล้ว นับตั งแต่บัดนี เป็น
ต้นไป 
 
 

สอช.  
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ข่าวสด หน้า 16 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
5. ภาพข่าว: มอบของท่ีระลึก 

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานเปิดศูนย์
เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า ที่อช.กุยบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ์ สกัดช้างป่าเข้าพื นที่การเกษตร โดยมี
กลุ่มจิตอาสาเพ่ือผืนป่ากุยบุรี มอบภาพช้างป่าให้เป็นที่
ระลึก 

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 14 

+ 

6. เด็กไทยจิตอาสา ช่วยชาวเขา ผ่าน โครงการ 
'ก้าวใหม่ชาวดอย' 

ปัญหาวิกฤตภัยทางธรรมชาติ ที่เป็นผลมาจาก
การท าลายทรัพยากรป่าไม้ รุกล  าพื นที่ต้นน  า ส่งผลให้
ปริมาณน  าจากแหล่งธรรมชาติลดลงเรื่อยๆ หลายพื นที่
ขาดแคลนน  าในการอุปโภคบริโภค และเกิดปัญหาภัยแล้ง 
ขาดแคลนน  าในการท าเกษตรกรรม ซึ่งปัญหาเหล่านี ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของประชาชนอย่างมาก และ
นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ น ปัญหาเหล่านี ถือเป็นวาระ
ส าคัญแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
แก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาการรุกล  าเขตพื นที่ป่าของ
ชาวเขา  ด้วยปัญหาที่เกิดขึ น จึงเป็นที่มาของโครงการ 
"ก้าวใหม่ชาวดอย" โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างหมู่บ้าน
ต้นแบบชาวเขา เพ่ือให้ชาวเขาสามารถพ่ึงพาตัวเอง มีที่
อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ไม่รุกล  าพื นที่ป่า พัฒนาด้านชีวิต
ความเป็นอยู่ สร้างรายได้แก่ครัวเรือนและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ นอย่างยั่งยืน ลดความเหล่ือมล  าทางสังคม ลดปัญหา
การย้ายถิ่นฐานของชาวเขา และการตัดไม้ท าลายป่า ซึ่ง
เป็นแหล่งต้นน  าของประเทศโครงการ "ก้าวใหม่ชาวดอย" 
แบ่งเป็น 3 โครงการ คือ 1.การท าฝายเพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้
ในการเพาะปลูกและอุปโภคในฤดูแล้ง 2.โครงการฟ้ืนฟู
ป่าที่ด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ อช.ศรีลานนา ได้ปลูกไม้
ยืนต้นประจ าถิ่น ได้แก่ สัก มะค่าแต้ ตะเคียนทอง ชิงชัน 
โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านแม่จอน และเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ และ 3.โครงการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในชุมชน
แม่จอน เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ น 

 
 

สอช. 
สตน. 

สบอ.16 (เชียงใหม่) 
 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 21 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
7. รายงาน: กางแผนเร่งฟ้ืน'ถ้ าหลวง' โชว์อุปกรณ์ช่วย 
13 หมูป่า เล็งเปิดปากถ้ าดึงนทท.ช่วงไฮซีช่ัน 

จากเหตุการณ์เยาวชน 13 ชี วิตทีมหมู ป่า 
อะคาเดมี แม่สาย ติดอยู่ภายในถ  าหลวงบริ เวณวน 
อุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย  
จ . เ ชี ย ง ร า ย  ห้ ว ง ร ะห ว่ า ง วั นที่  23  มิ ถุ น า ยน  -  
10 กรกฎาคม 2561 หลังเหตุการณ์ครั งนี ท าให้ช่ือของ 
"ถ  าหลวง" โด่งดังไปทั่วโลก มีผู้คนต่างหล่ังไหลเข้าไปเยือน
อย่างไม่ขาดสาย วันละหลายพันคนและยิ่งช่วงเทศกาล  
มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาไม่ต่ ากว่าวันละ 1 - 2 หมื่นคน 
          ท าให้การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่   
หรือ ครม.สัญจร ที่ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
2561 ได้อนุมัติหลักการแผนพัฒนาถ  าหลวง-ขุนน  า 
นางนอน โดยเสนอของบประมาณ เพ่ือการพัฒนามูลค่า 
3,899.5 ล้านบาท ครอบคลุมพื นที่บริ เวณถ  าหลวง  
12 ไร่ พื นที่ขุนน  านางนอน ซึ่งมีถ  าทรายทองและสระน  า
มรกตอีก 8 ไร่ และพื นที่ปากทางเข้าถ  าหลวงซึ่งเป็นพื นที่
ไร่ยาสูบอีก 700 ไร่  ส่วนพื นที่ อ่ืนๆ มีเพียงการปรับ 
ภูมิทัศน์โดยรอบให้น่าเยี่ยมชมและมีป้ายคัตเอาต์บอกเล่า
เรื่องราวของเหตุการณ์ 13 ทีมหมูป่าติดถ  าเท่านั น ขณะที่
ถนนทางเข้าถ  าซึ่งเป็นเหมือนประตูหน้าบ้านกลับช ารุด
ทรุดโทรม ผุพังไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือด าเนินการ
สร้างใหม่ เช่นเดียวกับบริเวณถ  าหลวงซึ่งเป็นพื นที่ซึ่งเด็ก
ทั ง 13 คนติดอยู่ภายในและเป็นเป้าหมายหลักของคนที่
เดินไปเยือนถ  าหลวง กลับถูกสร้างปิดกั นด้วยโครงเหล็ก
และล็อกประตูไว้อย่างแน่นหนา จนมองแทบไม่เห็นตัวถ  า 
          ในทางกลับกันมีการแสวงหาผลประโยชน์ด้านอื่น
ด้วย การเปิดให้มีการประมูลการถ่ายท าภาพยนตร์
เกี่ยวกับถ  าหลวง ซึ่งจะเปิดฉายในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2562 เพ่ือหารายได้ให้กับภาคส่วนอ่ืนๆ หรือภาคธุรกิจ 
ท าให้ปัจจุบันถ  าหลวงถูกวิพากษณ์วิจารณ์และโจมตีจาก
ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนนักท่องเที่ยว 
ถึงการพัฒนาถ  าหลวงที่ล่าช้าและไม่มี ส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมทั งไม่ได้สัมผัสถึงถ  าหลวง
อย่างที่ตั งความหวังไว้ 

สอช.  
สบอ.15 (เชียงราย) 

มติชน หน้า 20 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
          นายกวี ประสมพล หน.อช.ถ  าหลวง-ขุนน  า 
นางนอน กล่าวว่า ปัจจุบันแม้จะเป็นช่วงฤดูฝนที่เป็นช่วง
โลว์ซีซั่น พื นที่ถ  าหลวงยังมีนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและ
ต่างชาติเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ในช่วงวันปกติวัน
ละประมาณ 1,000-2,000 คน หากเป็นวันหยุดสัปดาห์
จะอยู่ประมาณ 3,000-5,000 คน แต่หากเป็นช่วง
เทศกาลจะมีมากถึงวันละ 1 หมื่นคน ซึ่งช่วงที่ยังไม่มีการ
ท าถนนใหม่ทางอุทยานถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน มีการจัด
รถบริการรับส่งนักท่องเที่ยวฟรีเพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวก ซึ่งทางอุทยานไม่สามารถด าเนินการอะไรได้ 
เพราะยังไม่มีการประกาศเขตอุทยานอย่างเป็นทางการ 
ทุกวันนี จึงมีภาระหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มา
เยือนในด้านการให้ข้อมูล หรือดูแลความปลอดภัย ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การพัฒนาเป็นแผนระดับ
จังหวัดและระดับกรม ซึ่งขณะนี ยังไม่มีค าส่ังให้ด าเนินการ
ใดๆ มีเพียงอนุมัติงบประมาณ 400,000 บาท จัดท า
ป้ายอุทยานใหม่ขึ น โดยท าเป็นผาหินจ าลองเทือกเขาดอย
นางนอน คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนหรือปลายเดือน
ตุลาคมนี  
          นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15 (เชียงราย) 
กล่าวว่า ขณะนี ทางอส.ส่ังการให้ประกาศเป็นอช.ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการอช.แล้ว อยู่ระหว่าง
รอประกาศกฤษฎีกา ซึ่งทางนายธัญญา เนติธรรมกุล 
ออส.ได้ติดตามเรื่องนี คาดว่าจะสามารถประกาศได้ภายใน
ปีนี  

นายกมลไชยกล่าวย  า ว่า ส าหรับแผนพัฒนา
ขณะนี ทางอส. ได้เสนอของบประมาณ 17 ล้านบาท ไป
ยังทส. ซึ่งการพัฒนาจะเน้นไปในด้านประวัติศาสตร์การ
กู้ภัยช่วยเหลือน้องทีมหมูป่า และที่บอกว่างบประมาณ
เกือบ 4 พันล้านบาท แต่ไม่มีการท าอะไรเลย จริงๆ แล้ว
ไม่มีเงินส่วนนี มาเลย แผนพัฒนาถ  าหลวงจะไม่มุ่งเน้นส่ิง
ปลูกสร้าง เพราะมีพื นที่จ ากัดเพียง 4 ไร่เศษ และเกรงจะ
ท าลายส่ิงแวดล้อม แต่จะเน้นพัฒนาพื นที่ถ  าหลวงโชว์
ส่ิงของที่ใช้ในการกู้ภัย เช่น ท่อส่งน  า สายซิปไลน์ เบทไลน์ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ที่ใช้ช่วยเด็กออกมา ส่วนบริเวณด้านหน้าถ  าหลวงซึ่งเป็น
จุดที่ทางกรมทรัพยากรน  าบาดาลมีบทบาทในการเจาะน  า
บาดาล 3 บ่อ เพ่ือช่วยเด็กออกถ  า ทางกรมทรัพยากรน  า
บาดาลจึงได้น าเงินกองทุนน  าบาดาลกว่า 6 แสนบาท  
มาปรับภูมิทัศน์บอกเล่าเรื่องราวของกรมทรัพยากรน  า
บาดาลให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย 
          นอกจากการพัฒนาพื นที่ถ  าหลวง ที่บริเวณขุน 
น  านางนอน ซึ่งเป็นที่ตั งของถ  าทรายทอง และสระน  าเขียว
มรกต ซึ่งเป็นจุดที่มีการพร่องน  าออกจากถ  าหลวงได้มีการ
พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ โดยมีการจัดท าป้ายขุนน  านาง
นอนใหม่ มีการปรับทาสีสร้างอาคารนิทรรศการ จัดสร้าง
ห้องน  าใหม่แทนห้องน  าเดิมที่ทรุดโทรมจากการใช้มานาน 
28 ปี ปรับภูมิทัศน์เส้นทางเดินและโดยรอบสระน  ามรกต 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีช่ันนี  
8. เส้นทางจักรยานในแปลงปลูกป่า 
 อส.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกลุ่ม ปตท. 
ร่วมเปิด เส้นทางจักรยานศึกษาธรรมชาติสานต่อพระราช
ปณิธานและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่ หัว โดยได้พัฒนาเส้นทางจักรยานระยะทาง 7 
กิโลเมตร เช่ือมไปสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 
800 เมตร ในพื นที่แปลงปลูกป่าประวัติศาสตร์ โดยมีแรง
บันดาลใจจากต้นประดู่ป่าทรงปลูก "ต้นไม้ต้นที่ 100 
ล้าน" ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้าน
ไร่ ของ ปตท. เมื่อปี 2540 ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 
เ ข ต ห้ า ม ล่ า สั ต ว์ ป่ า ป่ า เ ข า ภู ห ล ว ง  อ . ปั ก ธ ง ชั ย  
จ.นครราชสีมา ภายใต้การดูแลของอส. เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึง และตระหนักในความอุดมสมบูรณ์ของผืน
ป่าใต้ร่มพระบารมีแห่งนี  

สอช. 
สบอ.7 (นครราชสีมา) 

เดลินิวส์ 10 + 

9. 'ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย' ปัญหาของไทย ปัญหาของ
โลก 
   "ปัญหาการค้าสัตว์ป่าเป็นเรื่องส าคัญและส่งผล
กระทบต่องานอนุรักษ์อย่างยิ่ง WWF ในฐานะองค์กร
วิทยาศาสตร์ที่ท างานด้านการอนุรักษ์มาอย่างยาวนาน 
เล็งเห็นความส าคัญของความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่

สอป. 
กคส. 

เดลินิวส์ หน้า 1 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงริเริ่มโครงการต่อต้านการค้า
สัตว์ป่า ในเขตสามเหล่ียมทองค า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่า โดยการ
พัฒนาระเบียบ ข้อปฏิบัติ และเพ่ิมศักยภาพของเจ้า
พนักงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและ
ปราบปรามการ ค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย" นายเจษฎา  
ทวีกาญจน์ ผู้จัดการโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่า WWF 
ระบุถึงที่มาที่ไปของการจัดการอบรม คณะท างานระดับ
จังหวัด ด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ณ โรงแรมฟอร์จูน 
ริเวอร์วิว อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย การอบรม
คณะผู้แทนในครั งนี  มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการป้องกัน 
และปราบปรามการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย นอกจากนั นยัง
มีการชี แจงภาพรวมของสถานการณ์ดังกล่าวทั งในระดับ
จังหวัด ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน  การแสดงซากสัตว์
ป่าของกลางจาก อส.เพ่ือเป็นตัวอย่างในการสาธิต โดยมี
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจาก
หลายองค์กรเข้าร่วมการอบรม อาทิ WWF, เครือข่ายเฝ้า
ระวังการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า (TRAFFIC), กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, กรมศุลกากร เจ้าหน้าที่
ต ารวจ และกองบัญชาการกองทัพไทย ภายใต้แนวคิด 
'การค้าสัตว์ป่ากฎหมายไม่ได้เป็นปัญหาของหน่วยงานใด
หน่วยงานหน่ึง หรือเพียงประเทศไทย และบริ เวณ
สามเหล่ียมทองค า แต่เป็นปัญหาส าคัญของโลก" 
          อนุสัญญาไซเตส คืออนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญ
พันธ์ุ  ซึ่งปัจจุบันมีภาคีทั งสิ น 183 ประเทศ โดยประเทศ
ไทยเป็นภาคีล าดับที่ 80 โดยในการอบรมครั งนี ยังได้
ตัวแทนจาก TRAFFIC มาให้ข้อมูลเบื องต้นเกี่ยวกับ
อนุสัญญาดังกล่าวอีกด้วย นอกจากอส. และกรมศุลกากร
แล้ว เจ้าหน้าที่ต ารวจยังเป็นอีกหน่วยงานที่มีส่วนส าคัญ
ในการบังคับใช้กฎหมายโดย พ.ต.ท.พากษกรณ์ เจนใจ 
สารวัตร กองก ากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการ
กระท าความผิดเกี่ ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจนอกจากจะร่วมมือ
กับอส. และกรมศุลกากรแล้ว ยังได้มีการร่วมมือกับ



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
หน่วยงานในพื นที่ เช่น ฝ่ายปกครองและภาคประชาชนใน
การตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที ่7 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ซากช้างไหลลง'ขุนด่าน'  
          อช . เขาใหญ่ จั ด ชุด เฝ้า ช้าง ป่าตลอดทั งคืน  
เจอรอยตีนช้าง 2 ตัวเดินเข้าป่าปลอดภัย ส่วนซากช้าง 6 
ตัวในน  าตกเหวนรกถูกน  าซัดหายไป 3 เหลืออยู่ 3 ซาก 
คาดไหลลงไปเขื่อนขุนด่านฯ ส่งก าลังเจ้าหน้าที่ตามหาแต่
ยังไม่เจอ ประธานชมรมคนรักสัตว์ป่าเผยเมื่อเจอซากช้าง
จะใช้วิธีถอดงาออก แล้วช าแหละ ช้างน  าหนัก 5 ตัน
ออกเป็นชิ น ๆ เพ่ือง่ายต่อการย่อยสลายไปตามธรรมชาติ 
นายครรชิต ศรีนพวรรณ หน.อช.เขาใหญ่ กล่าวถึงความ
คืบหน้าช้างป่า 6 ตัว พลัดตกลงไปตายในน  าตกเหวนรก 
อช.เขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี-นครนายก และช่วยเหลือขึ นมา
ได้  2 ตัว ว่าขณะนี อช.เขาใหญ่ ได้ประกาศปิดการ
ท่องเที่ยวบริเวณน  าตกเหวนรก เป็นการช่ัวคราว เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ ชุดผลักดันช้าง ชุดกู้ ภัยอช.เขาใหญ่ และ 
สัตวแพทย์ร่วมด าเนินการน าซากช้าง 6 ตัว ขึ นมาจากน  า 
และที่ยังมีชีวิตอยู่อีก 2 ตัว 
          ขณะที่  นายญาณวุฒิ แสงวงษ์ ผู้ช่วยหน.อช. 
เขาใหญ่ กล่าวว่า น  าตกเหวนรก ตั งอยู่ในบริเวณ กม.ที่ 
24 บนทางหลวงหมายเลข 3077 (ปราจีนบุรี-เขาใหญ่) 
จากบริเวณจอดรถต้องเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1 กม. 
โดยข้ามห้วยสมอปูนจนถึงจุดชมน  าตก ชั นที่ 1 น  าตกมี
สามชั น ชั นที่ 1 มีความสูงประมาณ 50 เมตร เป็นหน้า
ผาลาดชัน ในฤดูน  าหลากน  าจะไหลเช่ียว ท าให้สายน  าที่
พุ่งตัวสู่แอ่งน  าข้างล่างมีเสียงดังและละอองน  าฟุ้งกระจาย
ไปทั่ว ส่วนชั น 2 และ 3 ค่อนข้างอันตราย จะไม่ค่อยเปิด
ให้เข้าชมและในช่วงนี ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
ในบริเวณท่ีช้างป่าตกเหว 
          ทางด้าน นายปกครอง ทองเนื อแข็ง หัวหน้าศูนย์
กู้ภัยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ 3 กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้
จัดชุดโรยตัวลงไปยังจุดเกิดเหตุ เพ่ือประเมินสถานการณ์
เพ่ือหาทางช่วยเหลือช้าง 2 ตัวที่ติดริมหน้าผา น  าตกชั น 
1 และน  าตกชั น 2 พบซากช้างป่าเหลือ 3 ตัว ที่เหลือถูก
น  าตกพัดไปแล้ว จึงให้ชุดกู้ภัยเดินส ารวจพื นที่เป็นบริเวณ

สอช. 
สอป. 

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

เดลินิวส์  
หน้า 1,13 
(กรอบบ่าย) 

มติชน หน้า 1,11 
(กรอบบ่าย) 

ไทยรัฐ หน้า 1,6 
ข่าวสด หน้า 1,11 

มติชน หน้า 4 
(กรอบบ่าย)  

สยามรัฐ หน้า 1 ,8 
เดลินิวส์ หน้า 1,13 
คมชัดลึก หน้า 1,15 
ผู้จัดการรายวัน 360 

องศา หน้า 1,4 
ข่าวสด หน้า 1,11 
มติชน หน้า 11 

ไทยโพสต์ หน้า 1,2 
กรุงเทพธุรกิจ หน้า 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
กว้าง พบเพียงรอยตีนช้างเดินข้ามและหายเข้าไปแล้ว จึง
เช่ือว่าช้างป่า 2 ตัว ที่ติดอยู่รอดชีวิตแล้ว 
          เช่นเดียวกับ สพญ.ชนันญา กาญจนสาขา หรือ 
"หมอโบ" สัตวแพทย์ประจ าอส. ที่ประจ าการอยู่อช. 
เขาใหญ่ เปิดเผยว่า ตอนนี คาดว่าช้าง 2 แม่ลูก น่าจะออก
พื นที่บริ เวณที่ พักเมื่อคืนนี  เน่ืองจากพื นที่ตรงจุดนั น
ค่อนข้างมีความชื นสูง เพ่ือไปหาพื นที่ใหม่ที่เหมาะสมกับ
ช้าง ขณะที่สภาพร่างกายของช้าง 2 แม่ลูก ในส่วนของตัว
ลูกไม่มีพฤติกรรมแสดงออกมาว่าอ่อนเพลียเท่าไรนัก โดย
ดูจากการแกว่งหู และหางยังปกติ แต่ตัวแม่อาจได้รับ
บาดเจ็บเล็กน้อย เพราะช่วงขึ นเนินหิน อาจมีการพักขา
บ้าง แต่ช่วงหลังที่ตนสังเกตพบว่า ช้างตัวแม่อารมณ์ดีขึ น 
ส่วนสาเหตุที่ ช้างป่าโขลงนี มายังจุดเกิดเหตุ อาจเป็น
เพราะลักษณะนิสัยช้างจะข้ามพื นที่ป่าจากฝ่ังหน่ึงไปยังอีก
ฝ่ังหน่ึงอยู่แล้ว เน่ืองจากอาหารของช้างจะเจริญเติบโตใน
แต่ละพื นที่ไม่เท่ากัน ช้างสามารถรับรู้ได้ว่าพื นที่ ไหนมี
อาหาร และจะพยายามเสาะแสวงหาอาหารไปตามพื นที่
ต่าง ๆ ภายในป่า 
          มีรายงานข่าวเพ่ิมเติมว่า ช่วงเช้าวันนี นายครรชิต
พร้อมด้วย นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ ผอ.ส่วนอุทยาน 
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) ระดมก าลังเจ้าหน้าที่อช.เขาใหญ่ฯ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และมูลนิธิต่าง ๆ ให้ไปรวมก าลัง
กันที่จุดลงเฮลิคอปเตอร์บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  
เพ่ือเดินเท้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุที่ช้างป่าตกลงมาตาย โดย
จะต้องใช้เวลาเดินเท้าร่วม 2 ชั่วโมง เน่ืองจากจุดเกิดเหตุ
อยู่ชั น 2 ของน  าตกเหวนรกโดยทุกคนจะต้องใช้ความ
ระมัดระวังให้มาก เพราะเส้นทางล่ืนและลาดชันมาก 
ตอนนี คงพบซากช้างที่ตายเพียง 3 ตัว ส่วนอีก 3 ตัว คาด
ว่าน่าจะถูกกระแสน  าพัดพาไปแล้ว จึงจ าเป็นต้องให้
เจ้าหน้าที่อุทยานอีกชุดหน่ึง ไปคอยดูอยู่บริเวณเขื่อนขุน
ด่านฯ ต.หินตั ง อ.เมือง จ.นครนายก เพราะน  าตกเหวนรก 
จะต้องไหลลงมาที่เขื่อนขุนด่านฯ 
         ทางด้าน นายบดินทร์ จันทร์ศรีค า ประธานชมรม
คนรักสัตว์ป่า จ.นครนายก กล่าวว่า วันนี ระดมก าลัง
เจ้าหน้าที่และมูลนิธิฯ ต่าง ๆ เพ่ือเดินเท้าเข้าไปเร่งกู้ซาก



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ช้าง 6 ตัว ถ้าเจอในเบื องต้นจะใช้วิธีถอดงาช้างออก  
แต่คงต้องใช้เวลาก่อน จากนั นจะช าแหละช้างออกเป็น 
ชิ น ๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการย่อยสลาย จากนั นจะใช้ตาข่าย
คลุมซากช้างเอาไว้ เพ่ือไม่ให้ลอยลงมา ส่วนสาเหตุที่ต้อง
ช าแหละเนื อช้างออกเป็นชิ นส่วน เพราะช้างแต่ละตัวมี
น  าหนักประมาณ 5 ตัน คงยากในการกู้ซากช้าง ดังนั น  
จึงมีความจ าเป็นต้องใช้วิธีการช าแหละช้างเพ่ือช่วยย่อย
สลายไปตามธรรมชาติ 
2. ลดขนาด เพิ่มขนาด ดีเอสไอเตรียมบินตรวจแก่ง
กระจานคดีบิลลี่ 
 ที่กรมสอบสวนคดีพิ เศษ (ดี เอสไอ) พ.ต.อ. 
ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนายพอละจี   
รักจงเจริญ หรือบิลล่ี กะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอยว่า 
วันที่ 7 ตุลาคมนี  ดีเอสไอจะประชุมคณะท างานและ
พนักงานสอบสวนเพ่ือติดตามความคืบหน้า ทั งนี ในส่วน
ของผลการตรวจดีเอ็นเอจากเศษกระดูกที่พบในบริเวณที่
เกิดเหตุนั น อยู่ระหว่างการตรวจสอบพิสูจน์จากสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ คาดว่า 2-3 วันจะทราบว่าสามารถสกัด
ดีเอ็นเอจากเศษกระดูกที่ส่งไปได้หรือไม่ เน่ืองจากเศษ
กระดูกส่งไป 8 ชิ น ได้รับความเสียหายอย่างมาก ต้องใช้
กรรมวิธีทางนิติ วิทยาศาสตร์ เพ่ือสกัดดีเอ็นเอว่าจะ
ปรากฏผลหรือไม่ หากยังไม่ปรากฏผลทางสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์  กระทรวงยุติธรรม ได้ประสานไปยั ง
หน่วยงานต่างประเทศที่สามารถสกัดดีเอ็นเอได้อย่าง
เช่ียวชาญ มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทันสมัยสามารถ
สกัดได้อย่างแน่นอน ส าหรับส านวนการสอบสวนจาก
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) นั น ทราบว่า ป.ป.ท.ส่งส านวนให้ดีเอสไอ เมื่อ
ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ดังนั นในวันที่ 7 
ตุลาคมนี  คงพูดคุยเรื่องดังกล่าวอีกครั ง 
          พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ 
กล่าวว่า การประชุมกับคณะท างานคล่ีคลายคดีดังกล่าว 
เพ่ือรับทราบและรายงานผลความคืบหน้าทางคดีในแต่ละ
ชุดท างาน ที่มอบหมาย วันที่ 10 ตุลาคมนี  ตนและอธิบดี

สอช. 
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

 

มติชน หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

แนวหน้า หน้า 1,11 
ข่าวสด หน้า 11 

(กรอบบ่าย) 
คม ชัด ลึก หน้า 4 
ข่าวสด หน้า 1,12 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษจะเดินทางลงพื นที่อช.แก่งกระจาน 
เพ่ือตรวจสอบสภาพพื นที่โดยรอบของอุทยาน ดีเอสไอ
เตรียมขึ นเฮลิคอปเตอร์ของต ารวจเพ่ือตรวจสอบเส้นทาง 
เข้า-ออก ของอช.แก่งกระจาน ว่าสามารถเดินทางเข้าออก
ได้กี่ทาง เพ่ือให้สอดคล้องกับการจ าลองเหตุการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนคดี ได้ด าเนินการไว้แล้ว 
3. ปลายฝนต้นหนาวรอท้านักท่องเที่ยว ขึ้นภูสัมผัส
อากาศบริสุทธิ์ชมทะเลหมอก 
 ปลายฝนต้นฤดูหนาวเป็นหน่ึงฤดูที่หลาย ๆ คน
ช่ืนชอบ เพราะหลาย ๆ คน ใช้ช่วงนี เป็นการพักผ่อน
ประจ าปี เ พ่ือสัมผัสไอหนาวในเขตพื นที่ อช.ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในเขตพื นที่ภาคเหนือ ที่มีแหล่งท่องเที่ยว
หลากหลายรูปแบบ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกเท่ียว จึงท าให้
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เตรียมพร้อมปัดฝุ่น เปิดเทศกาล
การท่องเที่ยว สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า สูดอากาศอัน
บริสุทธ์ิ ดังนั นหากนักท่องเที่ยวที่สนใจก็สามารถเดินทาง
มาได้ในช่วงวันหยุด โดยสามารถเลือกสถานที่ที่เหมาะแก่
การท่องเที่ยวได้อย่างจุใจ โดยเฉพาะ 4 ภูหลักที่อยู่ใน 3 
จังหวัดใหญ่ อันได้แก่ 1.ภูสอยดาว นักท่องเที่ยวทุกคน
ที่มาเยือนต้องเดินเท้าขึ นไปสัมผัสอช.ภูสอยดาว ที่เป็น
ลานสนโดยเป็นพื นที่ราบที่มีต้นสนสามใบขึ นกระจายอยู่
ทั่วบริเวณ สลับกับทุ่งหญ้า มีดอกหงอนเงือก ออกดอกสี
ม่วงบานสะพรั่ง ไปทั่วทุ่งหญ้า แซมกับดอกหญ้าบัวที่ออก
ดอกสีเหลืองสดใส สลับกับป่าสน ส่วนภูที่ 2.ได้แก่ ภูหิน
ร่องกล้า ตั งอยู่ ในเขตพื นที่  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของ
ภาคเหนือ ตอนล่าง หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าเป็นอนุสรณ์
สถานบนลานดอกไม้ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่งดงามและน่าสนใจอีกมาก มาย 3.ภูแผงม้าหรือภูลมโล 
ซึ่ งตั งอยู่ ในเขตพื นที่จั งหวัดพิษณุโลก ห่างจากอช. 
ภูหินร่องกล้าไม่ไกลนัก และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้า
ชมภูแผงม้าเป็นหน้าผากว้าง อากาศเย็นสบาย ในช่วงฤดู
หนาวจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถขับรถ
ขึ นมาชมทะเลหมอกยามเช้าได้อย่างสวยงาม และช่วงเย็น

สอช. 
สบอ.11 (พิษณุโลก) 

เดลินิวส์ หน้า 14 
(กรอบบ่าย) 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ชมพระอาทิตย์ตกลับทิวเขา ที่มีทัศนียภาพสวยงาม ให้
นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป อากาศหนาวเย็นอุณหภูมิอยู่ที่ 5-
10 องศา มีลานกางเต็นท์ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนท้า
ลมหนาวอย่างใกล้ชิดธรรมชาติ 
          ส่วนภูสุดท้ายได้แก่ ภูทับเบิก เป็นยอดเขาที่สูง
ที่ สุดใน จ.เพชรบูรณ์ ตั งอยู่ที่ บ้านทับเบิก ต.วังบาล  
มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามด้วยธรรมชาติแบบทะเล
ภูเขา อากาศบริสุทธ์ิ สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี 
และอยู่บนที่สูง จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลสุด
ลูกหูลูกตา และชาวม้งมีอาชีพปลูกไร่กะหล่ าปลีทั่วทั งเขา 
จนกลายเป็นเขากะหล่ าปลี แหล่งท่องเที่ยวทั ง 4 ภู  
นี สามารถเดินทางติดต่อกันได้ และอยู่ไม่ห่างจากกันมาก
นัก ตลอดจนยังสามารถไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัดได้อีก นอกเหนือจากการเที่ยวภู 
โดยเฉพาะเขาค้อ มนต์เสน่ห์ที่ไม่มีวันตาย ชมพันธ์ุไม้
นานาชนิด ตามสโลแกนที่ว่า นอนเขาค้อ 1 คืน อายุยืน 1 
ปี หรือจะเลยไปเที่ยวชมอนุสรณ์สถานทหารกล้า และยัง
เลยต่อไปเที่ยวยังอช.ทุ่งแสลงหลวง ที่บ้านหนองแม่นา 
ชมทุ่งหญ้าสะวันนา และชมผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
พันธ์ุไม้นานาชนิด  
4. ภาพข่าว: เตรียมเปิดถ้ าหลวง 
 เจ้าหน้าที่เร่งจัดท าป้ายอช.ถ  าหลวง-ขุนน  านาง
นอน บนผาหินจ าลองรูปเทือกเขาดอยนางนอน พร้อม
พัฒนาพื นที่ถ  าหลวง  เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในช่วงไฮซี
ซั่นของ จ.เชียงราย ซึ่งจะมีพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการ
ใน วันที่ 10 ต.ค. 2562 

สอช.  
สบอ.15 (เชียงราย) 

แนวหน้า หน้า 2 
เดลินิวส์ หน้า 13 

(กรอบบ่าย) 
มติชน หน้า 7 

 

+ 

5. ภาพข่าว: แจกสิ่งของ 
น า ย สิ ท ธิ  วิ ม า ล า  ห น . อ ช . ด อ ย เ วี ย ง ผ า  

และ เจ้าหน้าที่  น าส่ิงของแจกชาวบ้านและนักเรียน 
ร่วมกันปลูกต้นไม้ บนพื นที่แหล่งต้นน  าของขุนเขาดอย
เ วีย งผา  ซึ่ งมี พื นที่ ทั งหมด  2 จั งห วัด  คือ  อ .ฝาง  
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

สอช. 
สตน. 

สบอ.15 (เชียงราย) 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

ข่าวสด หน้า 6 
(กรอบบา่ย) 

+ 

6. ภาพข่าว: ดูแล 
เจ้ าหน้าที่ ขสป. ภู วัวดู แล ช้าง ป่า  ชบาแก้ ว  

เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพของลูกช้างให้แข็งแรง ที่ ผ่านมาเคย

สอช. 
สอป. 

สบอ.10 (อุดรธานี) 

ข่าวสด หน้า 6 
(กรอบบา่ย) 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ปล่อยเข้าป่าเพ่ือให้เข้า กับโขลงช้างป่าแต่ก็ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ที่ส านักงานเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูวัว บ้านขาม
เป้ีย อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 

 

7. รายงาน: 'ทองผาภูมิ' ระดมสร้างแหล่งอาหาร'ช้าง' 
ชูธง'คน-สัตว์ป่า'อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 

จากสภาพพื นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของผืนป่าตะวันตก มีพื นที่อช. 7 แห่ง รวมพื นที่
ประมาณ 6,035,611 ไร่ ปัจจุบันปัญหาช้างป่าออก
นอกพื นที่ป่าอนุรักษ์ ส่งผลกระทบแก่ราษฎรที่อยู่รอบ
พื น ที่ ป่ า อ นุ รั ก ษ์ จ า น ว น ม า ก  น า ย จี ร ะ เ กี ย ร ติ   
ภูมิสวัสดิ์ ผู้ ว่าราชการ จังหวัดกาญจนบุรี จึงเล็งเห็น
ความส าคัญของการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง จึง
แต่งตั งคณะกรรมการขึ นมาเพ่ือเร่งหาแนวทางแก้ปัญหา 
และป้องกันช้างป่าออกมาบุกรุกหากินในพื นที่เกษตรของ
ราษฎร ตลอดจนจัดหาแหล่งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนใน
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ น  จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ
คณะกรรมการ ซึ่งมีผู้แทนจากอช.ทองผาภูมิ อช.ไทรโยค 
และขสป.ร่วมประชุม และน าเสนอแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันช้างป่าออกนอกเขตอช. รวมถึงลดความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่าในหลายวิธี เช่น ส ารวจพื นที่สร้าง
แนวรั วป้องกันช้างป่า, จัดการประชุมสร้างความเข้าใจกับ
หน่วยงานราชการและราษฎรที่ ได้ รั บผลกระทบ , 
ตรวจสอบเส้นทางการเดิน เวลาการเข้าออกหากินและจุด
หลบพักอาศัยของช้าง , ออกหน่วยลาดตระเวนพิสูจน์
ทราบภัยคุกคามและปัญหาที่ท าให้ช้างป่าออกมาจากป่า , 
ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ป้องกัน เฝ้าระวังและผลักดัน
ช้างป่าให้กลับคืนสู่ป่า, จัดท าแหล่งอาหารให้กับช้างป่า
และสัตว์ป่าอ่ืนๆ โดยท าโป่งเทียมและปรับปรุงดินเดิมที่มี
อยู่ในพื นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื นที่งดปลูกพืช
ทางการเกษตรที่ช้างป่าชอบกิน และหันมาปลูกพืชชนิด
อ่ืนทดแทน รวมถึง  ให้ความช่วยเหลือราษฎรและ
ครอบครัวที่ถูกช้างป่าท าร้ายจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
แต่ เ น่ื องจากปัจจุ บันพื นที่ ชุมชนรอบแนวเขต อช .  
ก าลังเปล่ียนรูปแบบเข้าสู่สังคมเมืองเพ่ิมมากขึ น ดังนั น
อช.ในเขตพื นที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงเห็นควรให้เพ่ิมก าลัง

สอช.  
สอป. 

สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

มติชน หน้า 20 
(กรอบบ่าย) 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ในอุทยานฯ เพ่ือสนับสนุน
ราษฎรส าหรับจัดชุดเฝ้าระวังช้างป่า แต่การด าเนินงาน
ต่างๆ ต้องใช้ทุนค่อนข้างมาก คณะกรรมการจึงเห็นควร
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอโครงการไปยังจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือพิจารณางบประมาณน าไปแก้ปัญหาต่อไป 
8. สุราษฎร์อ่วมกลางดึกฝนถล่มท่วมบ้านเรือนภูกระดึง
วูบ -14 องศาแห่สูดอากาศหนาวคึก 
 กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศว่า ในช่วง
นี ตอนบนของประเทศมีฝนฟ้าคะนองเพ่ิมขึ นกับมีลม
กระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ น หลังจากนั น
อุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในช่วงวันที่ 8 - 12 ตุลาคม 
พื นที่ตอนบนมีฝนลดลง ส าหรับภาคใต้จะมีฝนตกต่อเน่ือง
ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั งนี ในช่วงดังกล่าว 
ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 - 30 ของพื นที่
อุณหภูมิต่ าสุด 22 - 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 
31 - 33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิพื นที่ภาคเหนือและ
อีสานเริ่มลดลง ส่งผลให้ขณะนี บรรยากาศการท่องเที่ยว
เริ่มคึกคัก โดยที่ จ.เลย จากสภาพฝนตกลงมาเกือบทุก
พื นที่ ท าให้อากาศในตอนเช้ามีหมอกปกคลุม อุณหภูมิ
ลดลง พื นที่หลายอ า เภอเริ่มมีสภาพอากาศเย็นลง 
โดยเฉพาะอช.ภูกระดึง มีนักท่องเที่ยวเดินจากที่พักไป
สัมผัสอากาศหนาวตั งแต่เช้ามืด ชมพระอาทิตย์ขึ นและ
ทะเลหมอกที่ผานกแอ่น ท่ามกลางอากาศหนาว 14 
องศาเซลเซียส ส าหรับสภาพอากาศทั่วไปเช้าวันนี ของ  
จ.เลย มีอากาศเย็นกับมีหมอกหนาบางในตอนเช้าและมี
หมอกหนาในบางพื นที่ โดย อ.เมืองเลย มีอุณหภูมิ 21.8 
องศาเซลเซียส อ. วังสะพุง 21.6 องศาเซลเซียส  
อ.ด่านซ้าย 20.0 องศาเซลเซียส อ.เชียงคาน 23.0 
องศาเซลเซียส อ.ท่าล่ี 22 องศาเซลเซียส อ.ภูกระดึง 
19.0 องศาเซลเซียส อ.ภูเรือ 21.5 องศาเซลเซียส  
อ.ปากชม 23.0 องศาเซลเซียส อ.นาด้วง 24.0 องศา
เซลเซียส อ.ภูหลวง 20.0 องศาเซลเซียส อ.ผาขาว 21.0 
องศาเซลเซียส อ. เอรา วัณ 21.0 องศาเซลเซียส  
อ.หนองหิน 23.0 องศาเซลเซียส อช.ภูกระดึง 14.0 

สอช. 
สบอ.8 (ขอนแก่น) 

มติชน หน้า 1,5 
(กรอบบ่าย) 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
องศาเซลเซียส อุทยานแห่งชาติ ภูเรือ 15.0 องศา
เซลเซียส ขสป.ภูหลวง (ภูเรือ) 14.0 องศาเซลเซียส 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง (ภูเรือ) 17.5 องศา
เซลเซียสจากภาวะฝนที่ยังคงตกกระจายในหลายพื นที่ 
อาทิ จ.นครราชสีมา ผู้ส่ือข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ชาวบ้านพิมาน หมู่ 15 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ 
เน่ืองจากถนนทางเข้าออกหมู่บ้านได้รับความเสียหายจาก
ฝนกัดเซาะ ท า ให้ ผิวการจราจรขาดเป็น บางช่วง 
ยากล าบากต่อการสัญจรผ่านไปมา หากอ้อมไปอีกทาง
ต้องเพ่ิมระยะการเดินทาง อีกนับสิบกิโลเมตร จึงขอให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งด าเนินการแก้ไข 
9. ภาพข่าว: แสดงความยินดี 
 กมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15 (เชียงราย) เข้าร่วม
แสดงความยินดีกับ อนุภาส ปฏิเสน ชัยยนต์ศรีสมุทร  
ส . จ . แม่ ส า ย  จ . เ ชี ย ง ร า ย  และ  Mr.vorn unwoth 
Mr.josho morris ทีมส่วนหน้าที่ให้ความช่วยชีวิต 13 
หมูป่าติดถ  าหลวงขุนน  านางนอนที่ได้รับโล่รางวัลประกาศ
เกียรติคุณจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.เน่ืองใน
โอกาสฉลองครบ รอบ 17 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่าและพันธ์ุพืช 

สบอ.15 (เชียงราย) สยามรัฐ หน้า 12 
สยามรัฐ หน้า 4 

+ 

10. ลิบง โมเดล ลมหายใจของพะยูนฝูงสุดท้าย 
 หากสโลแกนที่ว่า "ถ้ามาลิบงแล้วไม่เห็นพะยูน 
ถือว่ายังมาไม่ถึงลิบง" เราคง ขึ นช่ือว่ามาไม่ถึงลิบงแน่ๆ 
แต่ไม่ถึงกับ น่าผิดหวังเสียทีเดียว เพราะส่ิงที่อยู่ตรงหน้า 
สร้างความตื่นตาตื่นใจใคร่รู้ได้ไม่แพ้กัน บนพื นที่กว้างสุด
หล้าฟ้าเขียวราวๆ 12,000 ไร่ จากพื นที่ทะเลตรัง
ทั งหมด 21,000 ไร่ เต็มไปด้วย หญ้าทะเลกว่า 10 ชนิด 
ท าให้เกาะที่ใหญ่ที่สุดของเมืองตรังอย่าง 'เกาะลิบง' ใน
อ าเภอกันตัง เป็นแหล่งอาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ เกาะแห่ง
นี จึงเป็นแหล่งอนุรักษ์พะยูนที่ส าคัญอีกแห่งหน่ึง เพราะถ้า
ยังจ ากันได้ที่น่ีเคยเป็นสถานอนุบาลพะยูนน้อยมาเรียม 
ก่อนการจากไปโดยไม่มีวันกลับ ส่วนเหตุผลที่เกาะลิบงมัก
พบพะยูนมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ บ่อยครั ง  น่ันเป็น
เพราะว่าที่น่ีเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย หลังการตายของพะยูนน้อยมาเรียม  

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

กรุงเทพธุรกิจหน้า 1 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ส่งความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยัง
เหลืออยู่ให้คนได้จ าจ านวนไม่น้อย แต่สถานการณ์พะยูน
ไทยตอนนี  กลับเริ่มวิกฤตอีกระลอกหลังพบพะยูนตาย
เพ่ิมขึ น โดยคาดว่าขณะนี ทั งประเทศมีพะยูนเหลืออยู่ไม่
ถึง 200 ตัว และยังคงมีอัตราการตายเฉล่ียต่อปีสูงขึ น
เรื่อยๆ การลดลงของพะยูน สร้างความกังวลให้กับคนใน
ชุมชนเกาะลิบง เน่ืองจากผูกพันกับพะยูนมาตั งแต่ปู่ย่าตา
ทวด บางคนเติบโตมากับพะยูนและเห็นพะยูนเป็นเรื่อง
ปกติ ส่วนนี เองที่ผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจในการร่วม
แรงร่วมใจกันให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์พะยูนสัตว์
ทะเลหายากที่ใกล้ค าว่าจะสูญพันธ์เต็มที จึงเกิดกลุ่มอาสา
พิทักษ์ดุหยงขึ น สถานการณ์ที่เกิดขึ นกับพะยูนขณะนี   
ท าให้คนในชุมชนตระหนักว่า เราจะลดการตายของพะยูน 
และจะรักษาหญ้าทะเลได้อย่างไร ถ้าคนในชุมชนร่วมมือ
กันปกป้องดูแลทรัพยากรที่มีอยู่ให้ดี จะสร้างรายได้เพ่ิม
จากการท าสวนยางพาราและท าประมง เน่ืองจากจะเป็น
การเพ่ิมรายได้ในส่วนของการท่องเที่ยวชุมชนแทน 
น าไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน 
          แม้ เกาะลิบงจะเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ อุดม
สมบูรณ์ที่สุด แต่กลับเป็นที่รู้จักน้อยมาก และช่วงเดือน
เมษายนที่ผ่านมาได้เกิดปรากฏการณ์หญ้าทะเลตายเป็น
จ านวนมาก รวมถึงกรณีการตายของมาเรียม จึงเป็นที่มา
ของโครงการปริศนาหญ้าทะเล โดยการสนับสนุนของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการอนุรักษ์แหล่ง
อาหารส าคัญของพะยูน ในชุมชนเกาะลิบง พื นที่อนุรักษ์
พันธ์ุสัตว์ และอนุบาลสัตว์ทะเล "ล าพังคนบนเกาะลิบง 
3,200 คน คงไม่ได้ทิ งขยะมหาศาลจนเป็นสาเหตุท าให้
มาเรียมตายได้ อย่าลืมว่าขยะเหล่านั นไหลมาจากทั่วทิศ 
และพวกเราทุกคนก็อาจมีส่วนเป็นเจ้าของขยะสักชิ น 
ดังนั นหากจะแก้ที่ต้นน  าจริงๆ พวกเราต้องท าให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเสียก่อน" คนอง ฉุกคิดถึงประเด็นที่ชาว 
ลิบงตกเป็นจ าเลยสังคม วิลล่ี ป้อนา นักวิจัยรุ่นเยาว์วัย 
17 ปีตัวแทนกลุ่มเยาวชน Active เกาะลิบง และในฐานะ
หัวหน้าโครงการดังกล่าว บอกถึงเหตุผลที่เข้าร่วมครั งนี ว่า 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้เห็นหญ้า
ทะเลเปล่ียนสี และลอยตายเกล่ือนเต็มหน้าหาด เป็น
เพราะอุณหภูมิของน  าทะเลที่สูงขึ นในช่วงนั น ท าให้หญ้า
ทะเลลดลงเป็นผลให้พะยูนลดจ านวนลงด้วย ชุมชนก็เกิด
การตื่นตัวกัน พอมีงานวิจัยเข้ามาท าให้เกิดการฟ้ืนฟูหญ้า
ทะเล และหลังจากที่ได้ท ากิจกรรมทั งเดินส ารวจร่องรอย
การกินหญ้าทะเลของพะยูนที่ร่วมกับทีมอาสาพิทักษ์ดุห
ยง ก็พบว่ามีพะยูนมากินหญ้าที่เกาะมากขึ น น่ันแสดงให้
เห็นว่าถ้าไม่มีหญ้าทะเลก็ไม่มีพะยูน รวมถึงสัตว์ทะเลอีก
หลายชนิดที่กินหญ้าทะเลเป็นอาหารด้วย ประเทศไทยติด
อันดับ 6 ของประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกที่ขาดการ
บริหารจัดการที่ถูกต้อง จากงานวิจัยของ Jambeck และ
ทีมงาน ในปี 2558 สอดคล้องกับสถานการณ์ขยะใน
บ้านเราที่สร้างขยะ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน หรือคิด
เป็น 76,360 ตันในหน่ึงวัน ท าให้มีขยะมูลฝอยทั่ว
ประเทศ 27.82 ล้านตัน แต่มีการจัดการขยะอย่าง
ถูกต้องเพียง 10.88 ล้านตัน หรือ 39.1 เปอร์เซ็นต์ของ
ปริมาณทั งหมด น ากลับมาใช้ใหม่น้อยเพียง 9.58 ล้าน
ตัน ราวๆ 34.4 เปอร์เซ็นต์ และยังมีอีก 7.36 ล้านตัน 
หรือ 26.5 เปอร์เซ็นต์ ที่มีการจัดการอย่างไม่ถูกต้องนัก 
รวมถึงยังมีขยะตกค้างอย่างถุงพลาสติกอ่ืนๆ อีก 18.9 
เปอร์เซ็นต์ ที่พบมากสุดบริเวณชายหาด แนวปะการัง 
และป่าชายเลนในพื นที่  24 จังหวัดชายทะเลแม้จะ
พยายามแก้ไขปัญหาขยะแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะเก็บขยะตาม
แนวชายฝ่ังหรือในทะเล การรณรงค์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่
สามารถทดแทนทั งถุงพลาสติกและกล่องโฟม แต่ดู
เหมือนว่ายังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนัก ท าให้ไม่เกิด
ประสิทธิภาพที่ชัดเจน และผลกระทบที่ตามมาค่อยๆ จะ
ขยายวงกว้างไปกว่าเดิม รวมทั งส่งผลให้ทัศนียภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวเส่ือมโทรม เศรษฐกิจการท่องเที่ยวถดถอย 
และอีกประเด็นส าคัญคือ อาจน าไปสู่ปัญหาขยะข้ามแดน 
ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยขยะ
พลาสติกในทะเลร้อยละ 80 มาจากกิจกรรมบนบก ซึ่งก็
คือการท่องเที่ยวชายหาด ชุมชนริมทะเล และบริเวณ



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ท่าเรือ อีก 20 เปอร์เซ็นต์มาจากกิจกรรมในทะเล ทั งการ
ขนส่ง การประมง และการท่องเที่ยวทางทะเล 
11. ช้างป่าละอูติดเชื้อตาย 
 นายธนนท์  พรร พีภาส นายอ า เภอ หัว หิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงกรณีพบซากช้างป่าเพศเมีย 
อายุประมาณ 10 ปี นอนขึ นอืดตายอยู่ภายในแปลงหญ้า
ของชาวบ้าน นอกเขตอช.แก่งกระจานหมู่ 3 บ้านป่าละอู
บน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ว่า จากการตรวจโดยรอบไม่
พบว่าช้างถูกคนท าร้าย โดยเจ้าหน้าที่ได้สแกนตัวช้างไม่
พบวัตถุ โลหะแต่อย่ างใด ส่วนสาเหตุการตายทาง 
สัตวแพทย์ได้ตั งไว้ 2 ประเด็น คือช้างเกิดอาการเจ็บป่วย
และติดเชื อตาย หรือไม่อาจได้รับสารพิษเข้าไป อย่างไรก็
ตาม ต้องรอผลตรวจยืนยันจากห้องปฏิบัติการสัตว์ป่าอีก
ครั งส าหรับซากช้างจะได้ท าการขุดฝังกลบต่อไป 

สอป. 
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

ไทยรัฐ หน้า 22 - 

12. สวยได้ไม่ใส่ 'งาช้าง' กลยุทธ์ต่อต้านลักลอบค้า
สัตว์ป่า 
 งานวิจัยการบริโภคผลิตภัณฑ์จากช้างและเสือใน
ประเทศไทยของ USAID Wildlife Asia ที่จัดท าในปี พ.ศ.
2561 พบว่ามี ผู้ที่ เ ป็นเจ้ าของครอบครองและใช้
ผลิตภัณฑ์งาช้างอยู่ประมาณ 500,000 คน ส่ิงที่น่าวิตก
กังวลคือ ยังมีคนไทยอีกประมาณ 750,000 คน ที่ตั งใจ
จะซื อผลิตภัณฑ์งาช้างในอนาคต และอีกกว่า 2.5 ล้าน
คน ที่ยังคิดว่าการเป็นเจ้าของและใช้งาช้างนั นเป็นที่
ยอมรับในสังคม ปฏิเสธไม่ได้ว่า ตลาดผู้บริโภคงาช้างกลุ่ม
หลักในประเทศไทย คือกลุ่มผู้หญิงที่ต้องการซื องาช้างเป็น
เครื่องประดับ เป็นไอเทมเสริมท าให้การแต่งตัวสะดุดตา
มากขึ น เพราะคิดว่าใส่งาช้างแล้วดูแพง ใส่แล้วสวยเป๊ะปัง 
ท าให้ดูสูงส่ง เสริมสร้างบุคลิกภาพ ยิ่งได้เครื่องประดับ
งาช้างออกแบบดีๆ มีสไตล์ ก็อยากลงทุนซื อสักชิ นเก็บไว้
ใส่งานส าคัญ เพราะงาช้างมีมูลค่า เป็นของหายาก ควรค่า
แก่การสะสม แคมเปญใหม่นี จัดท าขึ นเพ่ือสร้างกระแส
ความนิยมในเรื่องความสวยงามหรือไลฟ์สไตล์ความสวย
แบบใหม่ที่ชักชวนให้สังคมช่วยกันปฏิเสธการใช้งาช้างเป็น
เครื่องประดับ พร้อมชี ให้เห็นว่าเครื่องประดับจากงาช้าง
ไม่สวยงามและไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม มีการรวมพลัง

สอป. 
กคส. 

ไทยโพสต หน้า 4 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ยับยั งผู้หญิงจากการซื อและสวมใส่เครื่องประดับงาช้าง 
รวมถึงลดการยอมรับทางสังคมที่มีต่อผลิตภัณฑ์งาช้าง 
ภายในงานได้เน้นถึงความส าคัญของข้อความรณรงค์หลัก 
"สวยที่ใจ ไม่ใช่ที่งา" และ "งาช้างไม่ใช่ของสวยงามและไม่
เป็นที่ยอมรับ" ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านวิดีโอความยาว 45 
วินาที โดยมีผู้มีช่ือเสียงด้านแฟช่ันและความงาม 5 คน 
ได้แก่ ซินดี -สิรินยา บิชอพ นางแบบและนักแสดงช่ือดัง 
ซึ่งช่วยเหลืองานสังคมในหลายๆ ด้าน, พิชญา สุนทรญาณ
กิจ หรือ 'เชฟแพม' เชฟรุ่นใหม่ที่ได้รับรางวัลสุดยอดเชฟ
หลายรายการในระดับสากล, จริยดี สเป็นเซอร์ พิธีกรและ
นักธุรกิจ, แพรวัชร ชมิด ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายมิสยูนิ
เวิร์สไทยแลนด์ 2019 และวฤณ จรุงวัฒน์ ช่างภาพและ
ผู้ผลิตคอนเทนต์ ทั งยังเป็นบล็อกเกอร์ทางด้านไลฟ์สไตล์
ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงคนอ่ืนๆ ผ่านตัวตนของเธอ 
ทั งเรื่องความสวยงาม การเดินทางหรืองานออกแบบ หญิง
เก่งทั ง 5 คนนี ถือเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ประกอบอาชีพ
หลากหลาย แต่มีความเช่ือในเรื่องคุณค่าของความสวยที่
แท้จริงในแบบเดียวกันคือ สวยที่ใจ ไม่ใช่ที่งา 
          นอกจากนี ยังมีการแนะน าวิดีโอแอนิเมช่ันความ
ยาว 60 วินาที ที่จัดท าขึ นเพ่ือรณรงค์ไม่ให้นักท่องเที่ยว
ซื อผลิตภัณฑ์ที่ระลึกและของฝากจากงาช้าง วิดีโอชุดนี  
โครงการ USAID Wildlife Asia ผลิตร่วมกับมูลนิธิโกลเด้น 
ไทรแองเกิ ล เอเชียน เอเลเฟนท์ (Golden Triangle 
Asian Elephant Foundation) ของไมเนอร์ กรุ๊ป โดย
วิดีโอนี จะน าไปเผยแพร่ผ่านทางช่องรายการของเครือ
โรงแรมอนันตรา บอกกล่าวให้นักท่องเที่ยวรับรู้ว่าการน า
งาช้างเข้าและออกจากประเทศไทยนั นผิดกฎหมายด้วย 
แคมเปญนี ท้ าทาย ถือ เ ป็นการหยุด เทรนด์แฟ ช่ัน
เครื่องประดับจากงาช้าง และหวังจะสร้างบรรทัดฐานทาง
สังคมใหม่ เพราะนอกจากเรื่องสวยๆ งามๆ แล้ว งาช้างยัง
เกี่ยวข้องกับเรื่องความเช่ือด้วย เอเลนอรา เดอ กุซมาน 
หัวหน้ากลุ่มรณรงค์เพ่ือลดความต้องการบริโภคสัตว์ป่า 
โครงการ USAID Wildlife Asia กล่าวออฟฟิศหรือเจ้าของ
ธุรกิจ มักติดตามแนวโน้มแฟช่ันล่าสุด ส่วนใหญ่ไม่ได้ตั งใจ



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
วางแผนซื อผลิตภัณฑ์จากงาช้างล่วงหน้า แต่จะซื อเมื่อเจอ
สินค้าท่ีสวยงามสะดุดตา 
          "แคมเปญนี เราต้องการกระตุ้นให้ผู้หญิงปฏิเสธ
เครื่องประดับที่ท าจากงาช้าง เพราะงาช้างไม่ใช่ ส่ิง
สวยงาม และการน ามาสวมใส่ก็ไม่ได้เป็นบรรทัดฐานทาง
สังคมที่ยอมรับได้อีกต่อไป เรามีจุดมุ่งหมายหวังสร้าง
ค่านิยมในไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ไม่ต้องใช้งาช้าง" 
          แต่ที่ส าคัญยิ่งกว่านั น หัวหน้ากลุ่มรณรงค์เพ่ือลด
ความต้องการบริโภคสัตว์ป่าบอกว่า เป้าหมายคือต้องการ
ช่วยต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และจีน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 23 พันล้านดอลลาร์ต่อปี 
โดยอาชญากรรมค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายเป็นอาชญากรรม
ข้ามชาติที่มีมูลค่าสูงติดอันดับ 4 ของโลก รองจากยาเสพ
ติด การค้ามนุษย์ และการขายอาวุธ หน่ึงในกลยุทธ์หลัก
ของโครงการคือ การลดความต้องการของผู้บริโภคงาช้าง 
ซึ่งเป็นหน่ึงในสินค้ายอดนิยมที่มีการซื อขายกันอย่างผิด
กฎหมายทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หลังจากที่แคมเปญนี ประสบความส าเร็จแล้ว ก็จะมุ่งไปสู่
การรณรงค์ผลิตภัณฑ์จากเสือ เพราะผู้คนมองว่าเสือและ
งาช้างเป็นเครื่องรางที่น ามาซึ่งความโชคดี เชื่อในพลังทาง
ไสยศาสตร์ เช่ือในพลังทางการแพทย์ คาดหวังว่าจะ
สามารถออกแคมเปญในอนาคตอันใกล้ ส าหรับแคมเปญ 
" ส ว ย ที่ ใ จ  ไ ม่ ใ ช่ ที่ ง า - Beautiful Without Ivory" 
ประชาชนสามารถช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์  
"สวยที่ใจ ไม่ใช่ที่งา" และ "งาช้างไม่ใช่ของสวยงาม 
แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ "  ด้ ว ย ก า ร ล ง ช่ื อ ที่
www.beautifulwithoutivory.org. 
13. แห่เที่ยวเกาะเสม็ดรายได้พุ่ง 
   นายประยูร พงศ์พันธ์ หน.อช.เขาแหลมหญ้า-
ห มู่ เ ก า ะ เ ส ม็ ด  จ . ร ะ ย อ ง  เ ผ ย ว่ า  ใ น ปี  2 5 6 2  
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
เพ่ิมจากปี 2561 ถึง 25% ท าให้การจ าหน่ายบัตร
ค่าธรรมเนียมเข้า อช. ปี 2562 รายได้เพ่ิมขึ นอีก 75 
ล้านบาท จากปี 2561 รายได้ที่เพ่ิมขึ นสืบเน่ืองมาจากมี
นักท่องเที่ยวแห่มาท่องเที่ยวในหมู่ เกาะของอช.เช่น 

สอช. 
สบอ.2 (ศรีราชา) 
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(กรอบบ่าย) 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เกาะเสม็ด เกาะกุฎี เกาะทะลุ นักท่องเที่ยวมีทั งคนไทย 
คนต่างชาติ เพ่ิมขึ น โดยเฉพาะทัวร์คณะคนจากประเทศ
จีนมาอันดับหน่ึง ตามด้วยคนทางยุโรป และคนไทย ใน
ด้านของสถานที่ท่องเที่ยวการบริการแก่นักท่องเที่ยวทาง
อุทยานฯได้ก าชับผู้ประกอบการให้ใส่ใจดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทั งความสะอาด ให้ถูกสุขลักษณะ 
ให้บริการแบบประทับใจ เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเอาไว้เพ่ือความเป็นระเบียบและ
เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม รายได้เข้ารัฐน ามา
พัฒนาประเทศต่อไป 
13. คอลัมน์ จับกระแสทั่วไทย: ว่ิงปลุก...ภูกระดึง 
   นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธาน
พิธีเปิดกิจกรรม "Phu Kradueng Wake up run ว่ิงปลุก
...ภูกระดึง" (ตื่นได้แล้ว) ซึ่ง ททท.ส านักงานเลย ร่วมกับ
อ ช . ภู ก ร ะ ดึ ง  ต . ศ รี ฐ า น  อ . ภู ก ร ะ ดึ ง  จ . เ ล ย  
จัดขึ น มีนักว่ิง 1 ,360 คนร่วมกิจกรรม โดยแบ่งการ
แข่งขันเป็น 2 ระยะทาง วิ่งขึ นภูกระดึง 9 กิโลเมตร และ
ระยะทาง 25 กิโลเมตร ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย
อุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส 

สอช. 
สบอ.8 (ขอนแก่น) 
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ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันเสาร์ที ่5 ตุลาคม 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. ระดม จนท.อุทยานฯกู้ภัยเข้าช่วยช้างป่า 
2 ตัวท่ีรอดชีวิตตกเหวนรกขึ้นมาได้แล้ว 

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวถึงกรณีช้างป่าตก
เหวนรกตายหมู่ 6 ตัว และยังมีชีวิตอยุ่อีก 2 
ตัวว่า ขณะนี ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก าลังระดม
ก าลังเข้าไปช่วยเหลือช้างอีก 2 ตัวอย่างเต็มที่ 
และมั่นใจว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จะสามารถประเมินสถานการณ์และคบล่ีคลาย
สถานการณ์ให้ออกมาอย่างดีที่สุดได้ 

นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี ได้
ระดมก าลังเจ้าหน้าที่ เขาใหญ่รวมทั งกู้ ภัย
นครราชสีมาเข้ า ช่วยช้าง อีก 2 ตั ว  โดย
พยายามโยนเชือก ซึ่งผูกเป็นห่วงเพ่ือมัดตัวช้าง
และช่วยกันดึงช้างขึ นมา แต่ถึงขณะนี ยังไม่
สามารถช่วยได้โดยจะต้องช่วยช้างที่ยังไม่ตาย
ออกมาก่อนที่จะเข้าไปจัดการกับซากช้างทั ง  
6 ตัว อน่ึง เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยขึ น
เมื่อเช้าวันที่  5 ตุลาคมที่ ผ่านมา โดยนาย
ครร ชิต  ศรี นพวรรณ หน .อช . เข า ใหญ่   
ได้รายงานต่อนายธัญญา เนติธรรมกุล หน.อช.
เขาใหญ่ว่า เมื่อเวลา 03.00 น.ของวันนี  
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ ขญ.20 (น  าตกเหวนรก) ได้ยินเสียง
ช้างร้องบริเวณล าห้วยสมอปูนที่ไหลไปสู่น  าตก
เหวนรก และเมื่อเวลา 06.00 น.เจ้าหน้าที่จึง
เข้าไปตรวจสอบบริเวณล าห้วยจนถึงน  าตกเหว
นรก พบลูกช้างป่าจ านวน 1 ตัวอายุประมาณ 
3 ปี จมน  าบริเวณชั นแรกของน  าตก และพบ
ช้างอีก 2 ตัวอยู่บนฝ่ังหน้าผาของน  าตก

สอป. 
สอช. 

สบอ.1(ปราจีนบุรี) 

https://www.naewna.c
om/local/445297 

https://www.thairath.c
o.th/news/society/167

6011 

https://mgronline.com
/onlinesection/detail/9

620000096028 

https://www.naewna.c
om/likesara/445298 

https://ejan.co/news/5
d984a07e8734 

https://www.bangkokbi
znews.com/news/detai

l/849826 

https://tna.mcot.net/vi
ew/7sHZHeH 

- 
ก ร ณี ดั ง ก ล่ า ว
ส่ื อ ม ว ล ช น แ ล ะ
ประชาชนให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก 
และมีการแสดงความ
คิ ด เ ห็ น ผ่ า น โ ล ก
อ อ น ไ ล น์ แ ส ด ง
ความเห็นใจกับช้างที่
เ สียชี วิตและเอาใจ
ช่ ว ย เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ ห้
ช่วยเหลือช้างอีก 2 
ตั ว ใ ห้ ไ ด้  ข ณ ะ ที่
บ า ง ส่ ว น แ ส ด ง
ค ว า ม เ ห็ น ว่ า ค ว ร
ท าทางกั นช้าง เพ่ือ
ไ ม่ ใ ห้ ช้ า ง เ ข้ า ไ ป
บริเวณนั นอีกดังเช่น
ที่เคยเกิดเหตุการณ์
ลักษณะนี เมื่อปี พ.ศ.
2535 

https://www.naewna.com/local/445297
https://www.naewna.com/local/445297
https://www.thairath.co.th/news/society/1676011
https://www.thairath.co.th/news/society/1676011
https://www.thairath.co.th/news/society/1676011
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000096028
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000096028
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000096028
https://www.naewna.com/likesara/445298
https://www.naewna.com/likesara/445298
https://ejan.co/news/5d984a07e8734
https://ejan.co/news/5d984a07e8734
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/849826
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/849826
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/849826
https://tna.mcot.net/view/7sHZHeH
https://tna.mcot.net/view/7sHZHeH


หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
พยายามที่จะลงไปช่วยลูกช้างที่อยู่ในน  าตก
และมีสภาพอ่อนแรง และได้ตรวจสอบตาม
น  าตกลงจนถึงชั นล่างพบช้างป่าอีกจ านวน 5 
ตัวจมน  าตาย รวมช้างป่าตาย 6 ตัว ล่าสุดเวลา 
13.50 น. มีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่สามารถ
ช่วยช้าง 2 ตัวขึ นมาได้แล้ว ส่วนตัวที่ตาย
ทั งหมด ยังน าขึ นมาไม่ได้ 

2.รมว.ทส. ระงับการปล่อยลูกช้ างป่ า  
"ชบาแก้ว" ย้ าการดูแลลูกช้างให้แข็งแรง 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(รมว.ทส.) เปิดเผยว่า กรณีที่อส.จะปล่อย
ลูกช้าง "ชบาแก้ว" คืนป่าให้กลับไปอยู่ตาม
ธรรมชาติ  นั น  ได้ รับข้อความจากพ่ี น้อง
ประชาชนหลายท่านที่ห่วงใย ลูกช้าง"ชบาแก้ว" 
จึงได้  ้ประสานงานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ขอให้ระงับการปล่อย
ลูกช้างป่า "ชบาแก้ว" กลับคืนสู่ป่าไว้ก่อน เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว เน่ืองจากยังไม่มีความแน่นอน
ว่าหากปล่อยไปแล้ว ลูกช้างจะปลอดภัย หรือ
จะใช้ชีวิตในธรรมชาติได้หรือไม่ 

นอกจากนี  ยังได้เน้นน  า ให้ดูแลลูกช้าง
ให้แข็งแรง โดยยังไม่มีก าหนดเวลาในการ
ปล่อยคืนสู่ป่า ทั งนี ขึ นอยู่กับตัวลูกช้างเองว่า
จ ะ ส า ม า ร ถ ป รั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ฟ้ื น ฟู
สัญชาตญาณสัตว์ป่าได้เมื่อไหร่ ขอให้พ่ีน้อง
ประชาชนทุกท่านสบายใจได ้

สอป.       
https://mgronline.co
m/politics/detail/962
0000095956 

https://www.maticho
n.co.th/local/quality-
life/news_1699484 

           + 

3.นักว่ิงกว่าพันคนร่วมว่ิงพิชิตภูกระดึง 
ททท.มั่นใจช่วยปลุกกระแสนักท่องเที่ยวขึ้นภู
เพิ่ม 

ททท.ร่วมอช.ภูกระดึงปลุกกระแสดึง
นักท่องเที่ยวปีนขึ นยอดภูกระดึงให้มากขึ น  
จัดว่ิง Phu Kradueng Wake up run ว่ิงปลุก

สอช. 
สบอ.8(ขอนแก่น) 

https://mgronline.co
m/local/detail/9620
000095967 

           + 

https://mgronline.com/politics/detail/9620000095956
https://mgronline.com/politics/detail/9620000095956
https://mgronline.com/politics/detail/9620000095956
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1699484
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1699484
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1699484
https://mgronline.com/local/detail/9620000095967
https://mgronline.com/local/detail/9620000095967
https://mgronline.com/local/detail/9620000095967


หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
...กระดึง (ตื่นได้แล้ว) ปีที่ 3 มีนักว่ิงทั งในและ
นอกพื นที่เข้าร่วมว่ิงมากถึง 1,360 คน 

 (5ต.ค.)นายชัยวัฒน์ ช่ืนโกสุม ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเลย เป็นประธานปล่อยนักว่ิง 
ว่ิงปลุก...ภูกระดึงตื่นได้แล้ว (Kaduens Wake 
up run) จ านวน 1,360 คน ซึ่ง การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.)ส านักงานจังหวัดเลย
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจัดขึ น เพ่ือ
ดึงดูดนักว่ิงนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจนอก
พื นที่และในพื นที่เข้าร่วมกิจกรรมว่ิงพิชิตภู
กระดึง ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับพื นที่
ชุมชน ที่ส าคัญเป็นการปลุกจิตส านึกรักษา
ความสะอาดในเส้นทางการว่ิงรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และเพ่ือหารายได้เป็นสวัสดิการ
แก่เจ้าหน้าที่ ผู้พิทักษ์ ของอุทยานแห่งชาติ      
ภูกระดึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอาทิตยท์ี ่6 ตุลาคม 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. 2 ช้างป่า" ขึ้นจากน้ าตกเหวนรก ใช้โดรน
บินค้นหา-ติดตามอาการ 

นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผอ.ส่วน
อุทยานแห่งชาติ ส านักบริหารพื นที่อนุรักษ์ที่ 
1 (ปราจีนบุรี) เปิดเผยความคืบหน้าการกู้ซาก
ช้างป่าที่ตกลงไปในน  าตกเหวนรก อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ว่า ได้ตั งศูนย์
อ านวยการร่วม ที่น  าตกเหวนรก เพ่ือกู้ซากช้าง
ที่เหลือ พบว่า ขณะนี เหลือซากช้างป่า 3 ตัว 
ติดค้างบริเวณโขดหิน ส่วนอีก 3 ตัวไหลไปกับ
กระแสน  า โดยเจ้าหน้าที่จะขึงตาข่ายป้องกัน
ซากช้างไหลลงไปด้านล่าง พร้อมส ารวจหาที่ฝัง
กลบซากช้าง ส่วนช้างป่า 2 ตัวที่ รอดชีวิต 
เจ้าหน้าที่ให้อาหารเป็นกล้วยปริมาณ 3 คันรถ 
เมื่อวานนี  (5 ต.ค. ) เ พ่ือ ฟ้ืนฟูร่ างกายให้
แข็งแรง ล่าสุดเจ้าหน้าที่ เข้ าส ารวจเวลา 
05.00 น.  พบร่องรอยของ ช้างทั ง  2 ตั ว 
พยายามปีนขึ นจากโขดหินน  าตก คาดว่าเดิน
เข้าป่าแล้ว โดยวันนี จะใช้อากาศยานไร้คนขับ 
(โดรน) บินส ารวจการเคล่ือนที่ และอาการของ
ช้าง ว่าบาดเจ็บ หรืออาการน่ากังวลหรือไม่ 
หากไม่พบซากช้างในล าน  าก็เช่ือได้ว่า ช้าง 2 
ตัวปลอดภัยดี 

สอช. 
สบอ.3 (บ้านป่ง) 

http://www.komchadl
uek.net/news/regional/

392047   

- 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
2.รวบหนุ่มใหญ่ กลางป่าเอราวัณพร้อมซาก
สัตว์ป่าคุ้มครอง 

นายปรยุษณ์ ไวว่อง หน.อชแจ้งว่า 
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา อช.เอราวัณ 
จ.กาญจนบุรี ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวณ
เชิงคุณภาพ บริเวณป่าทั่งก้างย่าง หมู่ที่  3 
ต าบลไทรโยค จ.กาญจนบุรี  ทั งนี  พบการ
กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้จ านวน 1 
รายพบผู้กระท าความผิด 1 คนยึดซากเม่นหาง
พวง 1 ซาก ของกลางและอุปกรณ์การกระท า
ความผิด 12 รายการ จากนั นเจ้าหน้าที่ฯ ได้
น า เรื่ องลงบันทึกประจ า วันกล่าวโทษต่อ
พนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

สอช. 
สบอ.3 (บ้านป่ง) 

http://www.komchadl
uek.net/news/regional/

392047   

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข่าวจากสื่อออไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันจันทร์ที ่7 ตุลาคม 2562   

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. พระแตกตื่นกันทั้งส านักสงฆ์ เจอชะมดหลง
เข้ามา 

พระสงฆ์ภายในส านักสงฆ์ ที่จ .ราชบุรี  
พากันแตกตื่น หลังสุนัขพากันเห่าเสียดัง พอ
ออกไปดู เจอลูกชะมดสัตว์ป่าคุ้มครองหายาก
เกาะที่ต้นไม้ รีบจับตัวใส่กรง แจ้งเจ้าหน้าที่รับตัว
ไปดูแล  พระครูปลัด ประพลฌศักดิ์ พลญาโณ 
เ จ้ า อ า ว า ส  ส า นั ก ส ง ฆ์ ห้ ว ยน  า ห นั ก  ม .6  
ต .ตะนาวศรี  อ .สวนผึ ง จ .ราชบุรี  ได้แจ้งให้ 
นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อ านวยการ สบอ.3  
( บ้านโป่ง ) จังหวัดราชบุรี เข้ามารับตัว ลูกชะมด
แปลงลายแถบ 1 ตัว หลังพบว่า พลัดหลงเข้ามา
ที่ส านักสงฆ์ เจ้าอาวาสส านักสงฆ์ เล่าว่า ช่วงค่ า
ที่ผ่านมา เห็นสุนัขพากันส่งเสียงเห่าไล่อะไร
บางอย่าง จนเสียงดังไปทั่วบริเวณ พระท่ีก าลังจ า
วัด ก็พากันตื่นออกมาดู พบว่า มีสัตว์ป่าลวดลาย
คล้ายเสือโคร่ง เกาะอยู่บนต้นไม้ จึงให้ลูกศิษย์ใช้
ผ้าช่วยกันจับไว้ แล้วน ามาใส่เกรง เพราะเกรงว่า 
จะโดนสุนัขกัดตาย เมื่อตรวจสอบดูก็พบว่า  
สัตว์ป่าดังกล่าว เป็นชะมดแปลงลายแถบ หรือ
อีเห็นลายเมฆ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ค่อนข้างหา
ยาก พร้อมรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มารับตัวไปดูแล ด้าน 
นายประทีป (ผอ.สบอ. 3) บอกว่า ชะมดแปลง
ลายแถบ ค่อนข้างหาได้ยากในโซนจังหวัดราชบุรี 
ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางภาคใต้ แถบประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เข้าใจว่า ชะมดตัวที่พบ 
อาจเป็นตัวลูก ที่ออกหากินเวลากลางคืน อีกทั ง
บริเวณส านักสงฆ์ อยู่ติดกับพื นที่ป่าเทือกเขา
ตะนาวศรี  ติดกับประเทศเมียนมา คาดว่ า  
ลูกชะมด คงถูกสุนัขหลายตัวไล่ต้อน เข้ามาที่นี่ 
ส าหรับชะมดแปลงลายแถบ จัดอยู่ในประเภท
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ถูกคุกคามหายาก แต่ยังไม่ถึง
ขนาดใกล้สูญพันธุ์ และห้ามผู้ใดล่า เพราะจะมี

สบอ.3  
( บ้านโป่ง ) 

สอป. 
 

http://www.thaich
8.com/news_deta
il/84904/ 
 

- 

http://www.thaich8.com/news_detail/84904/
http://www.thaich8.com/news_detail/84904/
http://www.thaich8.com/news_detail/84904/


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือ ทั งจ าทั งปรับ จากนี  จะน าไปเพาะเลี ยงดูแล
ชั่ วคราว ที่ สถานี เพาะเลี ยงสัตว์ป่ า เขาสน  
ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื นที่ที่เหมาะสม 

2. น ้ำตกผำตำด จ.กำญจนบุรี สวยงำม
ท่ำมกลำงธรรมชำติ 

เช้านี ที่หมอชิต -  ด้านหลังเราทั ง 3 คน 
คือ น  าตกผาตาด น  าตกขนาดใหญ่ภายใน 
อช . เขื่อนศรีนครินทร์  มีความสวยงามและ
ยิ่งใหญ่ จนถูกขนานนามว่าเป็น ทีลอซูแห่ง
กาญจนบุรี  น  าตกผาตาดอยู่ที่บ้านวังผาตาด  
ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มีทั งหมด  
3 ชั น แต่ละชั นมีความสวยงามแตกต่างกันไป 
นักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่
ชอบอยู่ ท่ ามกลางธรรมชาติ อัน เ งี ยบสงบ  
และมักจะมากางเต็นท์นอนพักค้างคืนที่ลานกาง
เต็นท์ของทางอุทยาน ใกล้กับน  าตกชั นที่ 1 ที่
ส าคัญน  าตกชั นที่ 1 นี  ยังมีธารน  าไหลผ่านจุดกาง
เต็นท์ ให้นักท่องเที่ยวลงไปแช่น  าพักผ่อนได้อีก
ด้วย ส่วนชั นที่  2 และ 3 ก็สวยงามไม่แพ้กัน 
สามารถเดินเท้าขึ นไปตามทางเดินอีกประมาณ 
100 เมตร ก็จะถึงน  าตกชั นที่  2 ส่วนในชั นที่   
3 เป็นชั นที่ใหญ่สุดและสวยงามที่สุดของน  าตก 
ผาตาด มีลักษณะเป็นน  าตกที่ไหลลงมาจาก 
หน้าผาสูง กว้างประมาณ 10 เมตร มีสายน  าไหล
ลงมาไม่ขาดสายจนดูเหมือนม่านสีขาวที่ปกคลุม
โขดหินน้อยใหญ่เอาไว้อย่างสวยงาม 

สบอ.3  
( บ้านโป่ง ) 

 

https://www.siam
news.com/view-

42569.html 
 
 

+ 

 

https://www.siamnews.com/view-42569.html
https://www.siamnews.com/view-42569.html
https://www.siamnews.com/view-42569.html




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่8 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ภาพข่าว: รอซากช้าง 
   จนท.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยังเฝ้ารอเก็บกู้
ซากช้างที่ตกน้้าตก เหวนรกสิ้นใจทั้ง 6 ตัวลอยตกลง
น้้าตกมาถึงชั้นที่ 3 เนื่องจากชั้นที่ 2 น้้ายังไหลเชี่ยวกราก 
และอันตรายเกินกว่านักประดาน้้าเข้าไป 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

ข่าวสด หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

ข่าวสดหน้า 10 
 

- 

2. ดีเอสไอสอบพยาน 20 รายคดี'บิลลี่' ส านวนป.ป.ท.
ยันไม่เคยถูกปล่อยตัว 
 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พ.ต.ท.กรวัชร์ 
ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีฆาตกรรมนายพอละจี 
รักจงเจริญ หรือบิลลี่  แกนน้ากะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก - 
บางกลอย ว่า ดีเอสไอได้รับส้านวนการสอบสวนกรณี 
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหน.อช.แก่งกระจาน กับ
พวกกระท้าความผิดต่อต้าแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่
เปรียบเทียบปรับและไม่น้าตัวนายบิลลี่  ซึ่ งกระท้า
ความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ พร้อมของกลางน้้าผึ้งป่าให้
ต้ารวจ สภ.แก่งกระจานด้าเนินคดี ซึ่งส้านักงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ส่งไปให้
ส้านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป .ป .ช )  และป.ป.ช .ได้ส่ งมาให้ดี เอสไอแล้วซึ่ ง ได้
มอบหมายให้พนักงานสอบสวนตรวจดูส้านวนอย่าง
ละเอียดแล้วในช่วง 5-6 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า
ส้านวนการสอบสวนของ ป.ป.ท.ค่อนข้างละเอียดและมี
ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องมากพอสมควร ในส่วนนี้ดีเอสไอ
จะน้าไปประกอบกับส้านวนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
สอบสวนต่อไป 

พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ กล่าวถึง
การบินส้ารวจเส้นทางในอช.แก่งกระจาน เพ่ือน้ามา
ประกอบส้านวนคดีฆาตกรรมนายพอละจี ในวันที่ 11
ตุลาคมนี้ว่า จ้าเป็นต้องพิสูจน์ทราบเส้นทางเข้าออกทุกจุด
ภายในอช.แก่งกระจาน เพ่ือน้ามาตรวจสอบเปรียบเทียบ
กับค้าให้การของพยานว่าในแต่ละจุดเกิดเหตุภายใน
ช่วงเวลาต่างๆ ตรงกับข้อเท็จจริงในค้าให้การหรือไม่ 

สอช. 
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

 

มติชน หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

แนวหน้า หน้า1,2 
เดลินิวส์ หน้า13 

(กรอบบ่าย) 
ข่าวสดหน้า 1,7 
ไทยโพสต์ หน้า 3 
เดลินิวส์ หน้า13 
ผู้จัดการรายวัน  

360 องศา 
ไทยรัฐ หน้า 10 

(กรอบบ่าย) 
มติชน หน้า 2 
(กรอบบ่าย) 

 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เนื่องจากข้อเท็จจริงในทุกจุดจะถูกหยิบมาเป็นประเด็น
ต่อสู้ในทางคดีได้ทั้งหมด แหล่งข่าวจากดีเอสไอ กล่าวว่า 
ส้าหรับพยาน 20 ปากที่พนักงานสอบสวนก้าหนดเรียก
สอบปากเพ่ิมเติม เป็นพยานในส่วนของเจ้าหน้าที่ชุด
สืบสวนในพ้ืนที่ เกิดเหตุ แพทย์นิติเวช และพนักงาน
สอบสวนชุดต่างๆ ที่ต้องให้การยืนยันในส้านวนก่อนขึ้น
เป็นพยานในชั้นศาล รวมถึง พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา 
ผู้อ้านวยการส้านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 
ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต ใ น ภ า ค รั ฐ  ( ป . ป . ท . )  ใ น ฐ า น ะ ป ร ะ ธ า น
คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่
อุทยานฯ กับพวกกระท้าความผิดฐานทุจริต หรือกระท้า
ความผิดต่อต้าแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่เปรียบเทียบปรับ
และไม่น้าตัวนายบิลลี่ ซึ่งกระท้าความผิดฐานลักลอบเก็บ
น้้าผึ้งป่า ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.แก่งกระจาน 
3. ครม.ตั้ง'ประเสริฐ'ปลัดศึกษาฯ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 
ราย นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ เป็น ผู้ตรวจฯ นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์  รอง
เลขาธิการส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็น ผู้ตรวจฯ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็น ผู้
ตรวจฯ นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองออส. เป็น ผู้ตรวจฯ 
นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เป็น ผู้ตรวจฯ 

อส. 
 

ข่าวสดกรอบบ่าย 
หน้า 10 

แนวหน้า หน้า 
1,10,11 

จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 10 
ข่าวสด หน้า 12 
ข่าวสดหน้า 10 

+ 

4. สั่งตั้งเพนียดกันช้างตกเหว 
 จากกรณีช้างป่า 6 ตัว ในเขตอช.เขาใหญ่ พลัด
ตกลงน้้าตกเหวนรกตาย ในพ้ืนที่ ต.นาหินลาด อ.บางพลี 
จ.นครนายก แต่ยังมีช้างอีก 2 ตัวในโขลงเดียวกันที่
เจ้าหน้าที่ช่วยกันออกจากริมหน้าผาและผลักดันกลับเข้า
ป่าไปได้อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ความคืบหน้า
เมื่อวันที่  7 ต.ค. นายครรชิต ศรีนพวรรณ หน.อช. 
เขาใหญ่ กล่าวถึงขั้นตอนและรายละเอียดการเก็บกู้ซาก
ช้างป่าที่ตายทั้ง 6 ตัวขึ้นจากน้้าว่า ต้องดูที่ทัศนียภาพ
โดยรอบน้้าตก เพราะมีฝนตกลงมาตลอด ซึ่งน้้าตกเหว

สอช.  
สอป. 

สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

ข่าวสด หน้า 1,12 
(กรอบบ่าย) 

มติชน หน้า 1,3 
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์ หน้า 1,2 
(กรอบบ่าย) 

เดลินิวส์ หน้า 1,13 
(กรอบบ่าย) 

กรุงเทพธุรกิจ หน้า 
13 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
นรกเป็นน้้าตกที่มีความสูงจากชั้นที่ 1 ลงมาชั้นที่ 2 ความ
สูงประมาณ 50 เมตร และน้้าไหลเชี่ยวรุนแรงมาก และ
ซากช้างได้หลุดลงมาจากชั้นที่ 1 มาอยู่น้้าตกชั้นที่ 2 แต่ก็
ยังอันตรายมาก เจ้าหน้าที่และประดาน้้าไม่สามารถเข้าไป
บริเวณซากช้างได้ ต้องรอให้ซากช้างลอยลงมาในจุดที่
ปลอดภัยถึงจะสามารถน้าอุปกรณ์ดักรอ โดยเมื่อปีพ.ศ.
2530 ก็เกิดเหตุการณ์ช้างป่า 8 ตัวตกน้้าตกตายทั้งหมด 
          นายครรชิตกล่าวต่อว่า น้้าตกเหวนรกมีน้้าตก 3 
ชั้น จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่  3 มีความสูงประมาณ 150 
เมตร เป็นน้้าตกที่อันตรายสมชื่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผวจ.นครนายก เจ้าหน้าที่ของอช. สัตวแพทย์จากอส.
เจ้าหน้าที่ทหาร ต้องวางก้าลังเฝ้าระวังโดยรอบบริเวณ
น้้าตกเพ่ือป้องกันช้างป่าอาจจะหวนกลับมาหาเพ่ือน ส่วน
กลุ่มช้างที่ออกหากินริมถนนบริเวณถนนจากประตูเข้า
เนินหอม ผ่านทางเข้าน้้าตกเหวนรก เข้าอุทยานฯ จะเป็น
กลุ่มเดียวกันหรือไม่ ไม่ทราบ เพราะช้างป่าบริเวณนั้นมี
หลายโขลง และได้น้าโต๊ะหมู่บูชาเข้าไปตั้งบริเวณศาลา 8 
เหลี่ยม บริเวณหน่วยพิทักษ์เหวนรก เพ่ือท้าพิธี ถือเป็น
เรื่องน่าเศร้าสลดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
          วันเดียวกัน นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผอ.สบอ.
1 (ปราจีนบุรี) อส.ให้สัมภาษณ์ว่า ช้างป่า 2 ตัวที่รอดตาย
จากการเดินทางผ่านล้าห้วยสมอปูนที่ไหลลงสู่น้้าตกเหว
นรกนั้นขณะนี้ปลอดภัย และกลับเข้าสู่โขลงใหญ่ในป่า
แล้ว เนื่องจากปกติช้างป่าจะใช้เส้นทางเดินจากทางทิศ
เหนือของป่ามาสู่ทิศใต้ เ พ่ือหาอาหาร โดยทุกครั้ งที่
เดินทางก็จะต้องเดินข้ามล้าห้วยดังกล่าว เพราะเป็นจุดที่
ช้างรู้ว่าปลอดภัยที่สุด เนื่องจากบริเวณอ่ืนจะเป็นผาสูง 
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคงเป็นอุบัติเหตุท้าให้ช้างพลัด
ตกไปถึง 8 ตัว 
          นายวิทยากล่าวว่า ส้าหรับช้าง 2 ตัวที่รอด
สันนิษฐานว่าเป็นแม่ช้างที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์ชีวิต
สูง คาดว่ามีอายุ 35 ปี โดยอีกตัวก็เป็นช้างรุ่นอายุ 15 ปี 
จึงมีความช้านาญพ้ืนที่และสามารถเอาตัวรอดขึ้นมาได้ 
และข้อสังเกตที่ท้าให้มั่นใจว่าช้าง 2 ตัวกลับเข้าสู่โขลงใน
ป่าแล้วคือ 1.พบรอยตีนของช้างใกล้หน้าผามีทิศของรอย

คม ชัด ลึก หน้า 1 
มติชน หน้า 1,12 

 
 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เดินขึ้นไปทางทิศเหนือแล้ว 2.พบร่องรอยการกินต้นไผ่
ข้ า งทา ง ใกล้ บ ริ เ วณที่ ช้ า ง  2  ตั ว ขึ้ น จ ากหน้ า ผ า  
3.พบร่องรอยการกินโป่งบริเวณป่า และ 4.พบมูลช้างที่มี
เศษไผ่ โป่ง และผลไม้ที่เจ้าหน้าที่อุทยานได้ให้ช้าง 2 ตัว
กินขณะที่ช่วยเหลือขึ้นจากหน้าผา จึงท้าให้มั่นใจว่าช้าง
ทั้ง 2 ตัวนั้นปลอดภัยและกลับเข้าสู่โขลงใหญ่ที่ป่าทางทิศ
เหนือแล้ว 
          ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.กล่าวว่า  
ช้าง 2 ตัวที่ได้รับการช่วยเหลืออยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูจาก
การขาดน้้าและอาหาร ซึ่งสภาพดีขึ้นมาเรื่อยๆ ได้ก้าชับ
นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.ให้เร่งท้าเพนียดก้าแพงกั้น
บริเวณน้้าตกเหวนรก เพราะที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุลักษณะ
นี้มาแล้ว จึงไม่อยากให้เกิดเหตุซ้้าอีก แต่บางครั้งต้อง
ยอมรับว่าเป็นเหตุสุดวิสัย เมื่อเกิดเหตุแล้วต้องป้องกันให้
ดีที่สุด ขณะที่การท้าแนวป้องกันในพ้ืนที่อ่ืนๆ เรายังเฝ้า
ระวังและต้องขอความร่วมมือจากทหารรวมทั้งประชาชน 
ในการเข้ามาช่วยดูแลเป็นหูเป็นตา ช่วยเสริมเพ่ือลด
อุบัติเหตุ โดยสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาได้ที่กรมอุทยานฯ 
เพ่ือเราจะได้ด้าเนินการต่อไป 
          นายวราวุธกล่าวว่า ส่วนกรณีช้างชบาแก้วที่อยู่
ภายในขสป.ภูวัว จ.บึงกาฬ เจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี  
ผลตรวจเลือดพบว่ายังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ ยืนยันว่าเราจะ
ดูแลความปลอดภัยของชบาแก้วและช้างทุกตัวเป็นอย่างดี 
5.  คอลัมน์ ย่อยข่าว: ไทยและเทศร่วมปั่นทัวร์ เดอ  
อันดามันที่ระนอง 

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระนอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา
จักรยานทางไกลทัวร์ เดอ อันดามัน 2019 ประเภท 
ทัวร์ริ่ง สนามท่ี 2 ภายใต้สโลแกน "ปั่นกินลม ชมวิถีชาวเล 
สัมผัสเสน่ห์อันดามัน" ที่ บริเวณภูเขาหญ้า ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดระนอง โดยมี ดร.พัฒ
พงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อม
ด้ ว ย  หั ว หน้ า ส่ ว น ร า ชกา ร พ้ื นที่ จั ง ห วั ด ร ะนอง ,  
นักปั่นชาวไทยและต่างชาติรวมถึงนักปั่นจากประเทศ
เมียนมา เข้าร่วมกว่า 150 คน 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

แนวหน้า หน้า 9 
คม ชัด ลึก หน้า 13 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ขณะที่ จุดเช็กอินที่ 2 อยู่ที่อช.น้้าตกหงาว โดยมี 

กิจกรมปลูกป่าคืนธรรมชาติให้นักปั่นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 
เพ่ือช่วยให้มีใจรักต้นไม้ รักป่าไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้
และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละจุดนักปั่นยังได้ร่วม
กิจกรรมการถ่ายภาพพร้อมกับเช็คอิน ติดแฮชแทค 
#TourdeAndamam 2019 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในจังหวัดอีกด้วย 

ส้าหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามหรือติดตาม
รายละเอียดได้ท่ี เฟสบุ๊ค Tour de Andaman 2019 
6. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: โถส้วมโผล่ดอยสุเทพ 

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและ
นักท่องเที่ยวว่า ที่บริเวณจุดชมวิวระหว่างทางขึ้นพระธาตุ
ดอยสุเทพ ได้มีการน้าโถส้วมมาวางไว้เป็นภาพที่ไม่
สวยงาม รวมถึงท้าลายบรรยากาศบริเวณจุดชมวิวจึงได้ไป
ตรวจสอบยังบริเวณจุดชมวิว ระหว่างทางขึ้นพระธาตุ 
ดอยสุเทพ กม.12 ก็พบกับโถส้วมซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ริม
ถนน ใกล้กับบริเวณจุดชมวิวทิวทัศน์สวยงามสามารถ
มองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้ ทางด้าน นายวุฒิชัย โสมวิภาต 
หน.อช.ดอยสุเทพ-ปุย เปิดเผยว่า หลังจากที่ทางตนได้มี
การสั่งการให้ด้าเนินการรื้อถอนโดยด่วนขณะนี้พบว่ามีโถ
ส้วมในลักษณะดังกล่าวทั้งสิ้น 3 จุดด้วยกัน และได้สั่งการ
ให้ เจ้าหน้าที่ ในพ้ืนที่ด้าเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จ  
จากการตรวจสอบทราบว่าน่าจะเป็นโถส้วมที่ทาง
หน่วยงานและมูลนิธิต่าง ๆ ได้มาด้าเนินการก่อสร้าง
ชั่วคราว โดยตั้งใจจะให้เป็นสุขาชั่วคราว 

สอช. 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

 

เดลินิวส์ หน้า 13 
(กรอบบ่าย) 

+ 

7. คอลัมน์ สมรู้ร่วมคิด: ปฏิบัติการไล่ล่างาสีเลือด 
          หลายปีก่อน หากเราพิมพ์ค้าว่า นกเงือก ค้นหา
ใน Google  ภาพที่ปรากฏให้เห็นคือ ภาพนกทูแคน พอๆ 
กับภาพนกเงือก เป็นการสะท้อนว่า ที่ผ่านมาคนไทย
จ้านวนมากยังไม่รู้จัก นกเงือกและอาจจะรู้จักนกทูแคน
แห่งทวีปอเมริกาใต้ มากกว่านกเงือกในเมืองไทยในโลกนี้
มีนกเงือกหลายสายพันธุ์ถึง 54 ชนิด ส่วนในประเทศไทย
มีนกเงือกให้จดจ้ากันถึง 13 ชนิด นกเงือกในป่าเป็นดัชนี
ชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า เช่นเดียวกับเสือโคร่ง นก
เงือกและเสือโคร่ง ต่างใช้พ้ืนที่ป่าหากินเป็นบริเวณกว้าง

สอช.  
สอป. 
กคส. 

สบอ.6 (สาขาปัตตานี) 

กรุงเทพธุรกิจหน้า 2 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
มาก ตัวหนึ่งบินบนฟ้า อีกตัวหากินบนพ้ืนดิน นกเงือกยัง
ช่วยกระจายพันธุ์ไม้กว่า 200 ชนิด นกเงือกชอบกิน 
ผลไม้สุก และน้าพาเมล็ดไปทิ้งในพ้ืนที่ต่างๆ จึงเป็นตัว
ช่วยปลูกป่า และปลูกแหล่งอาหาร สามารถกระจายพันธุ์
ไม้ทั่วป่าแม้ในพ้ืนที่สูงชัน ในบรรดานกเงือกทั้ง 13 ชนิด
ในเมืองไทย นกชนหินเป็นนก หายากมากที่สุด และเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ จากการล่านกในอดีตที่ ผ่านมา ลูกนก
เงือกชนหินเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยม ของบรรดานักสะสม
สัตว์ป่า ตลาดขายสัตว์ป่ามีราคาสูงถึงตัวละ 20,000 
บาท แต่ภัยคุกคาม นกชนหิน ไม่ได้มีเพียงการจับลูกนกใน
รังไปขาย ล่าสุดคือการตัดหัว เอาโหนก นกเงือกเป็นนก
โบราณ ถือก้าเนิดมาไม่ต่้ากว่า 50 ล้านปี เป็นนกที่พบ
เห็นได้ยากมาก ในประเทศพบได้เฉพาะทางภาคใต้ และ
เป็นนกเงือกชนิดเดียวที่มีโหนกตันคล้ายงาช้างสีแดงคล้้า
โหนกตันคล้ายงาช้าง คือ สิ่งที่ยั่วยวนให้บรรดานักล่า 
เข้าป่า เพ่ือแสวงหามาแกะสลักคล้ายงาช้างโหนกของนก
ชนหิน มีคุณลักษณะเทียบเท่างาช้าง เพราะโหนกที่มีสี
เหลืองและแดงจะตันแข็ง เรียกว่า งาสีเลือด หรืองาสีแดง 
หายากมาก กลายเป็นสัญลักษณ์ความมั่งคั่ง เพราะหัว 
นกชนหินนั้นหายาก ยิ่งกว่างาช้าง มีราคาแพงกว่างาช้าง
เสียอีก ถูกน้าไปใช้ท้าตราประทับ เครื่องตกแต่ง ก้าไล 
สร้อย หรือหัวเข็มขัดแหล่งรับซื้อส้าคัญคือตลาดมืดใน
ประเทศจีน และสิงคโปร์ หัวนกชนหินมีราคาสูง 

อนุสัญญาไซเตสที่ว่าด้วยการค้าพืชป่าและสัตว์
ป่าใกล้สูญพันธุ์ ก็ให้การคุ้มครองนกชนิดนี้ในขั้นสูงสุด 
หมายความว่าห้ามมิให้มีการค้าระหว่างประเทศอย่าง
เด็ดขาด แต่ตลาดมืดก็ยังคงเฟ่ืองฟู แหล่งข่าวในจังหวัด
นราธิวาสบอกผู้เขียนว่า พรานที่เข้าไปล่า นกชนหิน คือ
อดีตทหารพรานประมาณ 4-5 คน ตอนแรกเข้าป่ามาล่า
หมูป่า แต่ตอนนี้ยิงนกชนหินตามใบสั่งของใครบางคนใน
จังหวัดนราธิวาส ตัดเอาเฉพาะหัวนกมีโหนกตันสีแดง
คล้ายงาช้าง ที่เรียกว่า งาสีเลือด 
          นกเงือกชนหินในไทย คาดว่าจะมีประชากร
ประมาณ 50-80 คู่  ในอช.บูโดสุไหงปาดี น่าจะเหลือไม่
เกิน 10 คู่  ท้าให้  หลายฝ่ายมีความเป็นห่วงเป็นใย 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
นกชนหินว่า จะสูญพันธุ์ ไปในไม่ช้า  จึงมีการรณรงค์ 
"สนับสนุนให้นกชนหินเป็นสัตว์สงวนล้าดับที่ 20  ของ
ประเทศไทย" เพ่ือการป้องกันและคุ้มครองตามกฎหมาย
จะเคร่งครัดขึ้น 
8. ปรับภูมิทัศน์รอบถ้ าหลวง รอรับนักท่องเที่ยวหนาวนี้ 
 นักท่องเที่ยวยังคงแห่เข้าไปที่ถ้้าหลวง ขุนน้้า 
นางนอนอย่างไม่ขาดสาย อช.เริ่ม มีการปรับปรุงถนนและ
ภูมิทัศน์โดยรอบให้ดีขึ้นกว่าเดิม เตรียมรับการท่องเที่ยว 
แต่ยังไม่อนุญาตเข้าไปเที่ยวในถ้้า รอค้าตอบจาก รมว.
ทรัพย์ฯ ที่จะเปิดป้ายวันที่ 10 ต.ค.นี้ช่วงระหว่างวันที่  
6 - 7 ตุลาคม ที่อช.ถ้้าหลวงขุนน้้านางนอน (เตรียมการ) 
ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เริ่มมีการพัฒนาปรับปรุง
ถนนทางเข้าสู่ถ้้าหลวงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขุดหน้าดินเดิมที่เป็น
ถนนดินลูกรังที่ขรุขระแล้วน้ามาบดอัดใหม่เพ่ือให้หน้าดิน
เรียบเพื่ออ้านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว 

สอช. 
สบอ.15 (เชียงราย) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 11 

+ 

9. รายงาน: 'ทองผาภูมิ' ระดมสร้างแหล่งอาหาร'ช้าง' 
ชูธง'คน-สัตว์ป่า'อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล 
 จีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้ ว่ าราชการ จังหวัด
กาญจนบุรี  จึงเล็งเห็นความส้าคัญของการแก้ปัญหา
ดังกล่าวอย่างจริงจัง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือ
เร่งหาแนวทางแก้ปัญหา และป้องกันช้างป่าออกมาบุกรุก
หากินในพ้ืนที่เกษตรของราษฎร ตลอดจนจัดหาแหล่ง
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนในการแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น 
จากการประชุมหารือคณะกรรมการ ซึ่งมีผู้แทนจาก 
อช.ทองผาภูมิ อช.ไทรโยค และขสป. ร่วมประชุม และ
น้าเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันช้างป่าออกนอกเขตอช. 
รวมถึงลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในหลายวิธี 
เช่น ส้ารวจพ้ืนที่สร้างแนวรั้วป้องกันช้างป่า , จัดการ
ประชุมสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานราชการและราษฎร
ที่ได้รับผลกระทบ, ตรวจสอบเส้นทางการเดิน เวลาการ
เข้าออกหากินและจุดหลบพักอาศัยของช้าง, ออกหน่วย
ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบภัยคุกคามและปัญหาที่ท้าให้ช้าง
ป่าออกมาจากป่า, ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ป้องกัน เฝ้า
ระวังและผลักดันช้างป่าให้กลับคืนสู่ป่า , จัดท้าแหล่ง

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

มติชน หน้า 20 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
อาหารให้กับช้างป่าและสัตว์ป่าอ่ืนๆ โดยท้าโป่งเทียมและ
ปรับปรุงดินเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรใน
พ้ืนที่งดปลูกพืชทางการเกษตรที่ช้างป่าชอบกิน และหัน
มาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน รวมถึง ให้ความช่วยเหลือ
ราษฎรและครอบครัวที่ถูกช้างป่าท้าร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
และเสียชีวิต 
10. คอลัมน์ จับกระแสทั่วไทย: ว่ิงปลุก...ภูกระดึง 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานพิธี
เปิดกิจกรรม "Phu Kradueng Wake up run วิ่งปลุก... 
ภูกระดึง" (ตื่นได้แล้ว) ซึ่ง ททท.ส้านักงานเลย ร่วมกับ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย  
จัดขึ้น มีนักวิ่ง 1 ,360 คนร่วมกิจกรรม โดยแบ่งการ
แข่งขันเป็น 2 ระยะทาง วิ่งขึ้นภูกระดึง 9 กิโลเมตร และ
ระยะทาง 25 กิโลเมตร ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย
อุณหภูมิ 14 องศาเซลเซียส 

สอช. 
สบอ.8 (ขอนแก่น) 

มติชน หน้า 20 + 

11. ภาพข่าว: รับรางวัล 
ธัชนนท์ จารุพัชนี ตัวแทนชาว กรีนเวฟเข้ารับโล่

ประกาศเกียรติคุณจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
ในฐานะที่คลื่นกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม เป็นหน่วยงานที่
ได้ปฏิบัติช่วยเหลือราชการอส. อันเป็นประโยชน์แก่
ราชการและประเทศชาติโดยส่วนรวม ในสาขาการ
ส่งเสริมและพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 
17 ปี อส. 

อส. ไทยโพสต์ หน้า 11 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข่าวจากสื่อออไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอังคารที ่๘ ตุลาคม 2562   

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. เสือ สิ้น ลาย 

คุณภาพชีวิตของเสือของกลาง คือปัญหา
การลักลอบค้าสัตว์ป่า ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้น
ภายในวัด เพราะเมื่อขึ้นชื่อว่าผลประโยชน์  
ย่อมเป็นที่สิ่งหอมหวลเสมอ พระวิสุทธิสารเถร 
หรื อหลว งตาจั นทร์  ขั นติ ธ โ ร  เ จ้ าอาวาส 
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน เคยบอกถึง  
การสื่อสารผ่านจิตระหว่างมนุษย์กับสัตว์ดุร้าย 
ซึ่งเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้  
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด วัดป่าหลวงตาบัวก็คงจะ
เป็นวัดเสืออยู่อย่างนั้น และเสือก็คงจะเพ่ิม
จ้านวนมากขึ้นเรื่อยๆ มีการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือกว่า 
2000 ไร่เพ่ือขยายเป็นสวนสัตว์เปิด รองรับ
นักท่องเที่ยว และข้อมูลย้อนหลังท้าให้เราทราบ
ว่า วัดมีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน 
แต่ทุกอย่างก็สะดุดลงหลังจากพบว่า วัดมีการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่า และหาผลประโยชน์อย่างผิด
กฎหมายจากเสือฝากเลี้ยงเหล่านี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพบเสือโคร่งซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจึง
ยึดเสือ 7 ตัวเป็นของกลาง แต่ฝากให้วัดดูแลไป
ก่อน กว่าสิบปีผ่านไปเสือโคร่งในวัดเพ่ิมจ้านวน
เป็น 147 ตัว จากการผสมพันธุ์กันเอง 

หลังจากที่สื่อมวลชนต่างชาติรายงานพบ
หลักฐานที่ เชื่ อว่ ามีการลักลอบค้าเสือทีวัด 
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นและพบสัตว์ป่าอ่ืนๆทั้งนก
เงือกและมีควาย และยังพบซากลูกเสือ พร้อมกับ
อวัยวะสัตว์จ้านวนมากเก็บไว้ในห้องเย็น ทั้งยังมี
การแปรรูปอวัยวะเสือ เป็นเครื่องรางของขลัง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตะกุด หรือผ้ายันต์ ที่ท้ามา
จากเข้ียวและหนังของเสือจ้านวนมาก  

สบอ.3 
(บ้านโปร่ง) 

กคส. 
สอป. 

 

https://thainews.e
asybranches.com/ 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ระหว่างที่คดีความ ยังด้าเนินไปตลอด 3 

ปี ไม่มีใครรู้ว่าเสือที่ย้ายไปในสถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าทั้ง 2 แห่งและมีความเป็นอยู่อย่างไร ท่า
มกระแสข่าวล่าสุดว่าเสือทยอยตาย พวกมัน
รูปร่างผอมโซ หายใจโรยริน และไม่มีแรงพอที่จะ
ค้ารามออกมา น้ามาสู่การแถลงข่าวอย่างเป็น
ทางการของอส. ยอมรับว่าเสือของกลางทยอย
ตายไปตั้งแต่ปี 2559 รวมแล้ว 86 ตัว โดยระบุ
ว่าเสือที่ยึดมาจากวัดมีสุขภาพอ่อนแอมาตั้งแต่
แรก จากการผสมพันธุ์ เลือดชิด ประกอบกับ
ความเครียดจากการเปลี่ยนสถานที่และติดเชื้อ
ไวรัสไข้หัดสุนัข แต่ค้าถามก็คือระหว่างวัดกับ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ที่อยู่ในความดูแลของ
กรมอุทยา ใครดูแลเสือได้ดีกว่ากัน 

ทีมข่าวได้ท้าหนังสือขอเข้าไปตรวจสอบ
ในสถานี เพาะเลี้ ยงสัตว์ป่า เขาประทับช้ าง  
จ.ราชบุรี หนึ่งในสถานที่ ที่น้าเสือของกลางจาก
วัดป่าหลวงตาบัวมาเลี้ยงต่อ ใช้เวลาหลายวัน
ไม่ได้รับการตอบรับ กระทั้งในที่สุดกรมอุทยานฯ 
ตัดสินใจพาทีมข่าวทุกส้านักลงพ้ืนที่พร้อมกัน 
เพ่ือดูการก้าจัดซากเสือของกลางที่ตายแล้ว 
อย่างถูกต้อง คณะสื่อมวลชนที่ไปพร้อมกับเรา 
ไม่มีเพียงแค่สื่อส้านักข่าวใหญ่ในประเทศเท่านั้น 
แต่ยังได้รับความสนจากสื่อต่างชาติหลายส้านัก 
เจ้าหน้าที่เริ่มต้นด้วยการล้อมวงคุยกับสื่อมวลชน
อธิบายถึงสาเหตุการตายของเสือโคร่ง ทั้ง 86 
ตัว ว่าไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดพลาด แต่เกิด
จ า ก สุ ข ภ า พ ที่ อ่ อ น แ อ ม า ก่ อ น ห น้ า นี้ 
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ พาเราเข้าไปยังส่วนหนึ่ง
ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ซึ่งเป็นสถานที่เก็บ
ซากสัตว์เสือที่ตายแล้ว บรรจุอยู่ในถัง 200 ลิตร 
แช่ฟอร์มาลีนเข้มข้น เจ้าหน้าที่แต่งตัวมิดชิด เปิด
ถัง 200 ลิตรออกมา พร้อมด้วยกลิ่นซากเน่า
คละคุ้ง และแสบตาจากไอระเหยของฟอร์มาลีน 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
และได้น้าเหล็กคุ้ยกับซากเสือออกมาจากถัง 
เพ่ือให้เห็นว่าทั้งหนัง หาง เล็บ เขี้ยว ทุกอย่างยัง
อยู่ครบ 

ส่วนนี่คือกรงเลี้ยงเสือท่ีก้าลังมีการ
ข ย า ย พื้ น ท่ี อ อ ก ไ ป ใ ห้ ก ว้ า ง ขึ้ น นั่ น
หมายความว่าตลอด 3 ปีท่ีผ่านมาเสือของ
กลางท่ีน้ามาจากวัดป่าหลวงตาบัว ต้องอยู่
ใ น พื้ น ท่ี แ ค บ ๆ  แ ม้ จ ะ ไ ม่ มี ก า ร ห า
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีตายเหมือน
อย่าง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณภาพชีวิตของ
เสือท่ีอยู่ท่ีนี่ต่างจากท่ีวัดเสืออย่างแน่นอน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า 
เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคประชาสังคม  
ท่ีติดตามปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่ามา
อย่างต่อเนื่อง เขาไม่ปฏิเสธว่าเสือจ้านวน 
147 ตัวท่ีย้ายจากวัดป่าหลวงตาบัว มาอยู่
ในการดูแลของกรมอุทยานฯ มีความ
เป็นอยู่ท่ีต่างออกไปจากเดิม และยอมรับว่า
ไม่มีหน่วยงานไหนท่ีมีความพร้อมในการรับ
เล้ียงเสือจ้านวนมากขนาดนี้ แต่ปัญหาไม่ได้
ท่ีการเลี้ยงดู  หากแต่ปัญหาอยู่ ท่ีมีการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าภายในวดั 

2. พบโลมาหัวบาตร!! เกยหาดบางปู สามร้อย
ยอด 

นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประจ้าอช . 
เขาสามร้อยยอด ตรวจสอบซากโลมาที่ขึ้นมาเกย
ตื้ น บ ริ เ ว ณ ห า ด บ า ง ปู  ต . ส า ม ร้ อ ย ย อ ด  
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากได้รับ
แจ้งจากชาวบ้าน เบื้องต้นพบเป็นโลมาหัว
บ าต ร   แต่ ยั ง ร ะบุ ส า เ หตุ ก า ร ต าย ไม่ ไ ด้   

สบอ.3 
(บ้านโปร่ง) 

สอช. 
สอป. 

https://today.line.
me/th/pc/article/
พบโลมาหัวบาตร+
เกยหาดบางปู+สาม
ร้อยยอด-oWE8MN 

 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
รอเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง จ.ชุมพร ผ่าพิสูจน์  

วันที่  7  ตุลาคม 2562 นายรุ่ งโรจน์  
อัศวกุลธารินท์ หน.อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีโลมาเกยตื้น
บริ เ วณหาดบางปู  หมู่  8 ต.สามร้ อยยอด  
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังรับแจ้ง
แล้วได้สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง เมทินี ทองเพชร 
นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประจ้ า อุทยาน
แ ห่ ง ช า ติ เ ข า ส า ม ร้ อ ย ย อ ด  พ ร้ อ ม
เจ้าหน้าที่  เดินทางไปตรวจสอบซึ่งพบว่าอยู่นอก
เขตอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พบว่าเป็น
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ  เพศผู้ มีความยาวเกือบ 
1 เมตร บริเวณดวงตามีเลือดไหล และบริเวณ
หางมีแผลเล็กน้อย สภาพค่อนข้างสด และได้แจ้ง
ไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อ่าวไทยตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง จ.ชุมพร ซึ่งจะเดินทางมารับซากเพ่ือผ่า
พิสูจน์สาเหตุการตายในวันพรุ่ งนี้  โดยทาง
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ได้น้า
ซากโลมาบรรจุใส่กล่องท้าการแช่แข็งเอาไว้รอ
เจ้าหน้าที่ฯมาด้าเนินการมารับไป จากข้อมูลทาง
วิชาการพบว่าโลมาหัวบาตรชนิดนี้ มีลักษณะ
ทั่วไปคล้ายกับโลมาอิรวดี คือมีส่วนหัวกลมหลิม
เหมือนบาตรพระ ไม่มีจะงอยปาก แต่ส่วนหลัง
เรียบไม่มีครีบหลัง ครีบค่อนข้างใหญ่ปลายแหลม 
และลักษณะฟันในปากจะเป็นตุ่ม ไม่แหลมคม 
อันเป็นลักษณะเฉพาะของโลมา ในวงศ์พอร์พอย์ 
ซึ่งทั่วโลกพบอยู่6ชนิด  ในประเทศไทยพบเพียง



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ชนิดนี้ เดียว มีขนาดโตเต็มที่ยาว 1.9 เมตร  
ลูกแรกเกิดยาว 70-80 ซม. ในน่านน้้าไทย
สามารถพบได้ทุกจังหวัดที่ติดกับทะเล โดยพบ
มากที่สุดในฝั่ ง อ่าวไทย   และจัดเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 เหมือนกับวาฬและ
โลมาชนิดอื่นๆ 

 

 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที ่9 ตุลาคม 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. สลดช้างตกเหวอีก 5 รวม 11 ตัว อุทยานเร่งกู้ซาก-
ซ่อมเพนียด 
          ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวด่านเนินหอม อ.เมือง 
จ.ปราจีนบุรี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครนายก นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายอัศวิน โรมประเสริฐ นายก
สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทย นายวิทยา  
หงษ์เวียงจันทร์  ผอ.สบอ.1 (ปราจีนบุรี )  นายวิชัย  
พรลีแสงสุวรรณ ผู้อ านวยการส่วนอุทยาน สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) นายครรชิต ศรีนพวรรณ หน.อช.เขาใหญ่ 
และ พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ รอง ผอ.รมน.จังหวัด
นครนายก ร่วมแถลงข่าวกรณีช้างป่า 6 ตัว ที่ตายจากการ
ตกน  าตกเหวนรก อุทยานแห่งชาติ โดยสมาคมตอบโต้ภัย
พิบัติแห่งประเทศไทยได้บินส ารวจอย่างละเอียดอีกครั ง 
เพ่ือหาแนวทางการกู้ซากช้าง ปรากฏว่าพบซากช้างป่า
ตายลอยขึ นอืดในน  าตกเหวนรกชั นต่างๆ เพ่ิมอีก 5 ตัว 
รวมซากช้างป่าตายจ านวน 11 ตัว เหลือรอดเพียงช้างแม่
ลูก 2 ตัว เท่านั น ล่าสุดพบร่องรอยออกมาหากินอาหาร
ได้แล้ว 
          นายวิชัยกล่าวว่า ส าหรับช้าง 2 ตัวแม่ลูกที่รอด
ชี วิ ต  พบร่องรอยการกินอาหาร  รวมทั ง รอย เท้ า  
โดยเจ้าของร้านค้าที่น  าตกเหวนรกระบุว่าเห็นช้างแม่ลูก
ออกมากินกล้วยบริเวณหลังร้านจึงถ่ายภาพไว้ เมื่อคืน
วันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา บอกลักษณะเหมือนช้างสองแม่
ลูก จึงมั่นใจว่าช้างโขลงที่พลัดตกน  าตกเหวนรก มีทั งหมด
จ านวน 13 ตัว ตาย 11 ตัว รอด 2 ตัว 
          "มาตรการระยะสั นจะซ่อมแซมช ารุดเพนียดแนว
กันช้างเหนือน  าตกเหวนรกที่ เสียหายไป รวมทั งทาง
มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จะเข้า
มาติดตั งเซ็นเซอร์โดยใช้โซลาร์เซลล์ ส าหรับแจ้งเตือน
มายังเจ้าหน้าที่ทันทีที่ช้างเข้าใกล้แนวเซ็นเซอร์ รวมทั ง
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการ
ให้ตั งจุดสกัดโดยเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ในการดู

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

มติชนหน้า 1  
(กรอบบ่าย) 

แนวหน้า หน้า 1,11 
เดลินิวส์ หน้า 1,16 

(กรอบบ่าย) 
ข่าวสด หน้า 1,7 

(กรอบบ่าย) 
คม ชัด ลึก หน้า 

4,15 
คม ชัด ลึก หน้า 1  
เดลินิวส์ หน้า 1,16 
กรุงเทพธุรกิจ หน้า 

16,13 
ผู้จัดการรายวัน 360 

องศา หน้า 1,4 
ไทยรัฐ หน้า 1,13 
มติชน หน้า 1,12 
ข่าวสด หน้า 1,7 

ไทยโพสต์ หน้า 1,2 
สยามรัฐ หน้า 1,8 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ช้าง คอยดูแลช้างที่จะเข้าไปใต้แนวเพนียดป้องกัน ซึ่งเป็น
เส้นทางที่อันตราย ส าหรับระยะยาวคงจะต้องร่วมกับ 
กรมอุทยานแห่งชาติฯและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการ
ออกแบบและหาแนวทางที่จะเบี่ยงเบนเส้นทางเดินช้าง 
หรือสร้างเส้นทางให้ช้างต่อไป" ส่วนการเก็บกู้ซากช้าง 
ตรงไหนเก็บกู้ได้ก็จะด าเนินการก่อน กู้ภัยอาจเดินเข้าไป 
2.8 กม.ในการเก็บกู้ซาก ต้องศึกษาเส้นทางข้อจ ากัดที่
อันตรายลาดชัน ต้องใช้คนช านาญในการปีนป่ าย  
พร้อมน าโดรนบินโรยปูนขาวป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื อโรค ขณะเดียวกันได้น าตาข่ายไปขึงดักที่คลองต้นไทร
ป้องกันไม่ให้ซากช้างป่าตกลงในเขื่อนขุนด่านปราการชล 
จ.นครนายก ด้านล่าง 
          นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ในฐานะรักษาการผู้อ านวยการ
ส านักอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า มาตรการในการป้องกัน
ไม่ให้ช้างป่าตกน  าตกเหวนรกอีก จากการศึกษาสาเหตุ
การตายของโขลงช้างในครั งนี  คาดเบื องต้นว่าพฤติกรรม
ของลูกช้างมีความอยากรู้อยากเห็น ท าให้อาจอยู่ห่างจาก
โขลงในบางครั ง ประกอบกับสภาพพื นที่เป็นที่ลาดชันสูง 
ไม่คุ้นเคย ท าให้พลัดตกลงไป ช้างพ่ีเลี ยงติดตามไปจึงพลัด
ตกลงไปด้วย ส่วนช้างที่รอดอีก 2 ตัว จึงเดินอ้อมไปใช้อีก
เส้นทางหนึ่ง เพราะพบร่องรอยหลังรั วกั นช้าง หรืออาจจะ
เกิดจากสาเหตุอ่ืน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาหาสาเหตุที่
แท้จริง อย่างไรก็ตาม เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหากิน
ประจ าของช้างอยู่แล้ว ต้องมีการเก็บสถิติข้อมูลและศึกษา
พฤติกรรมของช้างป่าที่น  าตกเหวนรกเพ่ิม เ พ่ือวาง
แผนการจัดการช้างป่าในระยะยาว 
          นายวราวุ ธ  ศิลปอาชา  รมว .ทส . กล่ า วว่ า  
ได้รับรายงานว่าพบซากช้างเพ่ิมอีก 5 ตัว รวมเป็นช้าง
ตายทั งหมดจ านวน 11 ตัว 
          "รู้สึกเสียใจมาก แต่ก็เข้าใจว่าเป็นเหตุสุด วิสัย ได้
ก าชับให้ท าแนวรั วกั นให้แข็งแรงมากขึ น เพ่ือขวางไม่ให้
ช้างเดินไปในบริเวณที่เสี่ยงจะตกเหวอีก" รัฐมนตรี ทส.
กล่าว จากการตรวจสอบข้อมูลช้างป่าในอช.เขาใหญ่ตาย



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ลงจากการพลัดตกเหวตายพบว่าเกิดขึ นหลายครั ง  
โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2529 นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง
ได้มาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าพบซากช้าง 1 ตัว นอนตายอยู่ที่
น  าตกเหวนรก เป็นช้างพลายติดโขดหินแช่น  าอยู่บริเวณ
น  าตกเหวนรก คาดว่าตกจากด้านบนของน  าตกความสูง
ประมาณ 60 เมตร ต่อมาเดือนตุลาคม 2530 มีช้างป่า
ตกเหวตายอีก 4 ตัว เป็นแม่ช้าง 2 ตัว และลูกช้างอีก 2 
ปี 2531 มีช้างป่าตกเหวตายอีก 2 ตัวในบริเวณเดียวกัน 
วันที่ 2 สิงหาคม 2535 ครอบครัวช้างป่าแม่ลูก 8 ตัว 
ถูกกระแสน  าเชี่ยวกรากพัดพาร่างจมดิ่งเสียชีวิตทั งหมด 
ขณะเดินข้ามธารน  าเหนือน  าตกเหวนรก กระทั่งล่าสุดช้าง
ป่าคาดว่าอยู่ ในโขลงเดียวกันตกน  าตกเหวนรกตาย 
อีก 11 ตัว 
          พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
(ฝ่ายความมั่นคง) ในฐานะประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่า
รอยต่อห้าจังหวัด ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีช้างป่าเขาอ่างฤาไน
ถูกยิงตาย เนื่องจากบุกพื นที่สวนปาล์มของชาวบ้านที่  
จ.ฉะเชิงเทรา ว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในมูลนิธิอนุรักษ์
ป่ารอยต่อห้าจังหวัดไปดูรายละเอียดเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ นและน่าเสียใจ เพราะช้าง
ก าลังท้องด้วย ก่อนหน้านี ก็ได้เกิดเหตุช้างป่าพลัดตกลงไป
ในน  าตกเหวนรกขึ นอีก ดังนั นเจ้าหน้าที่ต้องพยายามดูแล
ให้ดีที่สุด เพ่ือให้ช้าง คน และป่า สามารถอยู่ร่วมกันได้  
2. เสวนาถือครองที่บนเกาะพีพี 

 กลุ่ มชาวบ้านชาว เลบนเกาะพี พี  จ .กระบี่   
กว่า 150 คน ได้จัดเวทีเสวนาการถือครองที่ดินบนเกาะ
พี พีที่ ห้ องประชุม โรงแรมอ่าวนางภู พิมานรี สอร์ ต 
แอนด์สปา ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ เพ่ือติดตามความ
คืบหน้ากรณีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพี
พีเปิดให้ชาวบ้านแจ้งการครอบครองที่ดินในพื นที่ หมู่ 7 
หมู่ 8 บนเกาะพีพี ต.อ่าวนางเพ่ือออกส ารวจตามประกาศ
อส.ตั งแต่วันที่ 25เม.ย.-2 พ.ค.2562 แต่เรื่องกลับ 
เงียบไป ท าให้กลุ่มชาวบ้านเกรงว่าจะถูกขับไล่ออกจาก
พื นที่ที่ครอบครอง โดยมีนายวรพจน์ ล้อมลิ ม หน.อช. 
นายศรัทธา ทองค า นายอ าเภอเมืองกระบี่ นายสาคร 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

ไทยรัฐ หน้า 10 
(กรอบบ่าย) 

มติชน หน้า 9 
 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่พรรคประชาธิปัตย์ร่วมรับฟังและ
ชี แจงปัญหา 

ด้านนายวรพจน์ชี แจงว่า การส ารวจที่ดินบน
เกาะพีพีเป็นพื นที่น าร่องในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
พื นที่ป่าในเขตอุทยานฯ ของ จ.กระบี่ โดยใช้ภาพถ่ายปี 
2545 ในการตรวจสอบการเข้าท าประโยชน์เป็นหลัก 
และจะไม่มีการยึดคืนพื นที่ตามที่ชาวบ้านเป็นกังวล 
ขณะนี ทางกรมอุทยานฯก าลังเร่งด าเนินการ คาดว่าอีก
ประมาณ 270 วันชาวบ้านที่อยู่ในเขตอุทยานฯจะทราบ
ทิศทางท่ีแน่นอนในการด าเนินการต่อไป 
3. ดีเอสไอสอบปธ.ไต่สวนคดีบิลลี่ 

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รายงานข่าว
แจ้งว่าเมื่อเวลา 13.30 น. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา  
ผอ.ส านักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2 ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณี 
นายชัยวัฒน์ ลิ มลิขิตอักษร อดีตหน.อช.แก่งกระจาน  
กับพวกกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ราชการ  
ได้ เดินทางมายังดี เอสไอเพ่ือให้ปากค ากับพนักงาน
สอบสวนคดี คดีฆาตกรรมนายพอละจี  รักจงเจริญ  
หรือบิลลี่  แกนน ากะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก -บางกลอย 
ภายหลังดีเอสไอได้รับส านวนจากทาง ป.ป.ท. เนื่องจาก
คดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงต่อการเสียชีวิตของนายพอ 
ละจี ทั งนี คณะพนักงานสอบสวนได้สอบปากค านานกว่า 
4 ชั่ว โมง โดยเป็นการสอบสวนเพ่ือเป็นส านวนไต่
ส่วนประกอบคดีฆาตกรรม อีกทั งพนักงานสอบสวนจะได้
สอบถามยืนยันค าให้การเรื่องนายพอละจีได้รับการปล่อย
ตัวหรือไม่ 

 กรณีนายชัยวัฒน์ ลิ มลิขิตอักษร อดีตหน.อช.
แก่งกระจาน กับพวกกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการนั น เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ได้สอบปากค านายชัยวัฒน์ 
และพวกรวม 4 ราย โดยมีการระบุว่าการกระท าความผิด
เข้าข่ายมาตรา 157 เรื่องการควบคุมตัวมิชอบ และกรณี
ที่ ไม่แจ้งความด าเนินคดีกับนายพอละจี  รักจงเจริญ  
หรือบิลลี่  แกนน ากะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก -บางกลอย  
ในความผิดฐานลักลอบเก็บน  าผึ งป่า ซึ่งในค าให้การของ

สอช. 
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

 

มติชน หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

ข่าวสด หน้า 11 
มติชน หน้า 12 
มติชน หน้า 2 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
นายชัยวัฒน์ที่ชี แจงกับ ป.ป.ท.ระบุว่า พบว่าของกลาง
น  าผึ งป่าจ านวน 5 ขวด แต่ในข้อเท็จจริง ป.ป.ท.จากการ
สอบค าให้การของเจ้าหน้าที่อุทยานฯพบว่าน  าผึ งของ
กลางมีจ านวน 6 ขวด และอีก 1 ถุงปุ๋ย ซึ่งทาง ป.ป.ท.
เห็นว่านายพอละจีผิด แต่เจ้าหน้าที่อช.ไม่ได้ด าเนินคดี 
หรือน าตัวส่ ง เจ้าหน้าที่ต ารวจเ พ่ือแจ้งข้อกล่าวหา 
เนื่องจากของกลางที่ไม่ใช่ปริมาณที่น้อย แต่กลับระบุว่า
ปล่อยตัวไป อีกทั ง เมื่อสอบถามเรื่องการปล่อยตัว 
นายพอละจีจุดใด ก็ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าปล่อยตัว 
ดังนั นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.ในคณะอนุกรรมการไต่ส่วนจึงมี
มติแจ้งข้อกล่าวหา เรื่องความผิดตามมาตรา 157 และ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 200 และเข้าข่าย
ความผิดวินัยร้ายแรง พร้อมทั งให้นายชัยวัฒน์และพวกท า
หนังสือชี แจงข้อกล่าวหา อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ท ซึ่งทางคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ได้ให้ชุดอนุกรรมการไต่สวนสอบเพ่ิม แต่ทางดีเอส
ไอได้พบเศษกระดูกซึ่งระบุได้ว่าเป็นของนายพอละจี  
จึงกลายเป็นคดีฆาตกรรม ทางคณะกรรมการ ป.ป.ท.จึงมี
มติให้ส่งเรื่องไปยังดีเอสไอเพ่ือด าเนินการสอบสวนต่อไป 
4. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ชี้ป่าสมบูรณ์เสือกิน
วัวแดง 
 นายธนิตย์ หนูยิ ม ผอ.สบอ.12 (นครสวรรค์) เผย
ว่า ได้รับแจ้งจากนายปรีดา พิมคีรี ชาวบ้าน ต.แม่เปิน  
อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ว่า ขณะเข้าไปเก็บเห็ดในป่า
สงวนแห่งชาติทับเสลา-ป่าห้วยคอกควาย ต.ระบ า 
อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี พบซากวัวแดง สภาพเหลือครึ่งท่อน
เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมาเบื องต้นเข้าใจว่าถูกพรานป่าล่า 
จึงวิ่งหนีออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ แต่จาก
การตรวจสอบไม่พบร่องรอยกระสุนปืนหรือการถูกท าร้าย
จากมนุษย์ จึงประสาน นายธานี วงศ์นาค เจ้าหน้าที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าห้วย
ขาแข้ง และทีมวิจัยเสือโคร่งเข้าตรวจสอบพบว่าเป็น
ร่องรอยถูกเสือโคร่งกินตั งแต่ตะโพกไปถึงท่อนหลัง ล าไส้ 
เครื่องใน ขณะเดียวกันตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงพบ
รอยเท้าเสือโคร่ง และรอยลาก จึงถือเป็นไปตามห่วงโซ่

สอช.  
สอป. 

สบอ.12 (นครสวรรค์) 

เดลินิวส์ หน้า 13 
(กรอบบ่าย) 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ห่วงอาหารตามธรรมชาติ และการล่าเป็นการใช้ประโยชน์
ตามระบบพีระมิดอาหารไม่ท าให้วัวแดงสูญพันธุ์แต่ 
อย่างใด 
5.  ปราสาทหินพันยอด จากอุทยานธรณีสตูล สู่อุทยาน
ธรณีโลก 

ผู้เขียนเล่าว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผมมีโอกาส
เดินทางไปกับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล (ททท.สตูล) นั่ง
เรือหัวโทงน าเที่ยวของชาวบ้านบ่อเจ็ดลูก อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล ลัดเลาะไปตามเกาะเขาใหญ่เทือกเขาหินปูน
กลางทะเลอันดามัน ซึ่งตั งอยู่ในเขตอช.หมู่เกาะเภตรา 
จุดมุ่งหมายหลักคือไปชม "ปราสาทหินพันยอด" ซึ่งเป็น
เวิ งน  าอยู่ในซอกหลืบเล็กๆ ถูกรายล้อมด้วยเขาหินปูนยอด
แหลมๆ ตะปุ่มตะป ่า ผมเคยเห็นภาพถ่ายมุมสูงของ
บริเวณนี ที่ถ่ายด้วยโดรน ท าให้เป็นความใฝ่ฝันส่วนตัวมา
นานแล้วที่อยากมาดูกับตาตัวเองสักครั ง แต่ไม่มีโอกาสสัก
ที แม้ที่นี่จะอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักเมื่อเทียบกับผู้คน
จ านวนมากที่อุตส่าห์ดั นด้นเดินทางนับพันกิโล นับตั งแต่
องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ปราสาทหินพังยอด เป็น
เ ข ต อุ ท ย า น ธ ร ณี โ ล ก  ( Satun UNESCO Global 
Geopark) พร้อมๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี
ชื่อเสียงอ่ืนๆ ใน 4 อ าเภอของจังหวัดสตูล คือ มะนัง  
ทุ่งหว้า ละงู และอ าเภอเมือง ที่นี่ถือเป็นแหล่งธรณีวิทยา
แห่งแรกของเมืองไทยที่ได้รับการยกระดับไปสู่แหล่ง
ธรณีวิทยาแห่งแรกของเมืองไทยที่ได้นรับการยกระดับ
ไปสู่แหล่งธรณีวิทยาโลก เนื่องจากมีหลักฐานบ่งชี ทาง
ธรณีวิทยา โดยเฉพาะการค้นพบซากฟอสซิลที่ฝังตัวอยู่ใน
เนื อหินปูนที่ซ้อนทับถมกัน รวมไปถึงซากดึกด าบรรพ์
ต่างๆ ท าให้สามารถค านวณได้ว่าเทือกเขาหินปูนกาง
ทะเลอันดามันแห่งนี มีอายุไม่ต่ ากว่า 500 ล้านปี!! เที่ยว
ปราสาทหินพันยอด ได้ทั งเกร็ดความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
ชื่อเกาะแกร่งผาหิน จากการถ่ายทอดโดยมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นที่ได้รับการลอกเล่าสืบต่อกันมาจากยุคเก่าก่อน 
เพ่ิมเสน่ห์ให้การเดินทางท่องเที่ยวครั งนี ไม่มีเบื่อเลยจริงๆ 

 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 1 

คม ชัด ลึก หน้า 
1,17,18 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
6. 'ตรัง'ชวนคนรักสุขภาพว่ิง 'หาดปากเมง' กระตุ้น
เศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 

ชายหาดปากเมง อช.หาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด  
อ.สิ เกา จ.ตรัง เป็นสถานที่ส าคัญของจังหวัด และ
นักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี ทั งยังเป็นประตูสู่ทะเล
ตรังที่มีถ  ามรกตแหล่งท่องเที่ยวอันซีน รวมทั งเกาะแก่งอีก
มากมายที่สวยงามเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ทางสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง และ
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง โดย นายศุภศักดิ์ 
ศรี หมาน  ททท .ตรั ง  น . ส . นั นทวัน  ศิ ริ โ ภค พัฒน์   
ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานตรั ง   
นายธวัช โพธิ์เย็น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด
ตรัง นายสมศักดิ์ เสือบุญทอง นายกสมาคมการท่องเที่ยว
และโรงแรมจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรม วิ่งหาด
ปากเมง  BIKINI  RUN @PAKMENG BEACH TRANG ซ่ึง
จะมีขึ นในวันที่ 9 พ.ย.62 ส าหรับนักท่องเที่ยวท่านใด
สนใจร่ วมกิจกรรมสอบถามรายละเ อียดเ พ่ิมได้ที่  
Facebook: Bikini Run 2019 (Trang) 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

เดลินิวส์ หน้า 14 
(กรอบบ่าย) 

+ 

7. ภาพข่าว : ท าดี 
          คลื่น "กรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม" เดินหน้าท าสิ่ง
ดีๆ ตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด "ดีเจเฟ๊ียต"   
ธัชนนท์ จารุพัชนี เป็นตัวแทนชาวกรีนเวฟเข้ารับโล่
ประกาศเกียรติคุณจาก วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ได้ปฏิบัติช่วยเหลือราชการอส.
อันเป็นประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติโดยส่วนรวม 
ในสาขาการส่งเสริมและพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาครบรอบ 17 ปี อส.ซึ่งเหล่าดีเจกรีนเวฟต่างร่วม
แสดงความยินดีและภาคภูมิใจกันสุดๆ ที่สตูดิโอ เอไทม์ 
มีเดีย 

สบก. คม ชัด ลึก หน้า 7 
 

+ 

8. คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ 
 ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่าสลดใจจริงๆเหตุช้างป่า
ตกเหวนรก เขตอช.เขาใหญ่ อ.ปากพลี จ.นครนายก  
ตายไป 6 ตัว หลังจากนี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องจับ
เข่าคุยกัน เพ่ือหามาตรการป้องกัน 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ หน้า 22 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เชิญชวน

ร่วมงานเปิดฟ้าอันดามัน 25 -28 ต.ค.นี  มีกิจกรรมทั ง
เก็บขยะบริเวณเกาะไข่เกาะอาดังและด าน  าเก็บขยะใต้
ทะเลเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเพ่ือรองรับฤดูการ
ท่องเที่ยวทางทะเลประจ าปีนี  
9. Trail Running สิ่งท่ีนักว่ิงต้องรู้เมื่อจะไปวิ่งเทรล 
 งานวิ่ง "Trail for Heroes วิ่งเทรลเพ่ือผู้พิทักษ์
ป่า" ภายใต้โครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเรา 
เพ่ือคนเฝ้าป่า ปีที่ 2 จัดขึ นโดยมูลนิธิเอสซีจี ที่มุ่งเน้นการ 
อนุรักษ์ผืนป่า ไม่ว่ าจะเป็นการรณรงค์ ให้นักวิ่ งน า
กระบอกน  า หรือเป้น  ามาเพ่ือลดปริมาณขยะแทนการใช้
แก้วที่ใช้แล้วทิ ง อีกทั งยังใช้บรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการท างานของผู้พิทักษ์ป่า  
ผู้ที่ช่วยดูแลผืนป่าทั่วประเทศให้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ 
โดยมูลนิธิฯ จะน ารายได้ทั งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย  
ไปซื ออุปกรณ์ลาดตระเวนให้แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ 
เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ พิ ทั ก ษ์ ป่ า ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง  
"ห่วงหน้า พะวงหลัง" ซึ่งงานวิ่ง Trail for Heroes ก าลัง
จะจัดขึ นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ อช.ปางสีดา  
จั ง ห วั ด ส ร ะ แ ก้ ว ส า ห รั บ ผู้ ส น ใ จ ส มั ค ร ไ ด้ ที่  
https://www.runlah.com/events/tfh19 หรือ โทร.
08-1818-6155, 06-5992-7397 นอกจากนี ยัง
สามารถสนับสนุนเสื อโครงการ HANDS FOR HEROES 
หรือบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 
ชื่อบัญชี "แฮนดส์ ฟอร์ ฮีโร่ส์ โดยมูลนิธิเอสซีจี" เลขที่
บัญชี 468-0-71691-0 และสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 
" HANDS FOR HEROES" ผ่ า น ท า ง  Facebook: 
handsforheroes 

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.1 (ปราจีนบุรี)  

ไทยโพสต์ หน้า 17 + 

10. ภาพข่าว: แวดวงรอบกรงุ: สร้างเครือข่าย 
วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.งานแถลงผลงานการ

สร้างเครือข่ายเพ่ือการจัดการและการคุ้มครองพื นที่ 
สอช. มี จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ โสภณ ทองดี 
อธิบดีกรมอุทยานฯ และอัศวิน อิงคะกุล ร่วมต้อนรับที่
โรงแรมมิราเคิลฯ 

สอช. 
 

มติชน หน้า 20 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
11. ภาพข่าว: นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ 

นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ ผู้อ านวยการสอช. 
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) พร้อมด้วย นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา 
ปลัดอ าเภอปากช่อง และนายสุพจน์ สาธิตภิญโญ ตัวแทน
กลุ่มจิตอาสาเรารักเขาใหญ่ ร่วมรับมอบประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล จ านวน 449 ทุน รวมทุนประกันจ านวนทั งสิ น 
44.9 ล้านบาท จากบริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) โดยมี นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษา
ฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนมอบ 

สอช. 
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

ผู้จัดการรายวัน 360 
องศา หน้า 6 

+ 

12. คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ 
นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15 (เชียงราย)  

ลงมือควบคุมการท าป้ายชื่อ อช.ถ  าหลวง-ขุนน  านางนอน 
จ.เชียงราย ด้วยตัวเอง เป็นป้ายขนาดใหญ่จ าลอง
เทื อก เ ขาดอยนางนอน  เ พ่ื อ เป็ นแลนด์ ม า ร์ ก ใ ห้
นักท่องเที่ยวถ่ายรูปและยัง เตรียมเปิดถ  าหลวงให้
นักท่องเที่ยวเข้าชมรับไฮซีซัน ส่วนวันเปิดรอเพียงผู้ใหญ่ 
"สับสวิตช์" คาดนักท่องเที่ยวแห่เข้าชม 

สอช. 
สบอ.15 (เชียงใหม่) 

ไทยรัฐ หน้า 22 
(กรอบบ่าย) 
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สรุปข่าวจากสื่อออไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวันพุธที ่๙ ตุลาคม 2562  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1.โขลงช้าง เดินกินอาหารอย่างมีความสุข ใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา 

นายวสันต์ กล่อมจินดา  หัวหน้าขสป . 
ซับลังกา แจ้งว่าวันที่  6 ต.ค 62 เมื่อเวลา 
15.30 น. เจ้าหน้าที่ขสป .ซับลังกา ได้ออก
ติดตาม เก็บข้อมูลช้างป่าและลูกช้างและป้องกัน
การออกนอกพื นที่ โขลงช้าง จ านวน 10 ตัว 
พร้อมกับลูกช้างป่า โดยโขลงช้างได้ออกมาหากิน
ใกล้บริเวณประตูรั วกันช้างหลังที่ท าการเขตฯ  
ซึ่งจะเป็นพฤติกรรมประจ าๆในห้วงมีลูกเล็กๆ ซึ่ง
สถานการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้ 
ส าหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี 
ตั งถือเป็นป่าที่ อุดมสมบูรณ์ที่สุดของจ.ลพบุรี 
และกลุ่มภาคกลางตอนบน มีพื นที่ 96,875 ไร่ 
เป็นป่าต้นน  าล าธาร”ล าสนธิ”ซึ่งเป็นล าน  าสาย
หลักของอ าเภอล าสนธิ และไม่กี่สายของจ.ลพบุรี 
และภาคกลาง ที่ไหลลงสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

อส .ร่ วมกั บมู ลนิ ธิ คื น ช้ า ง สู่ ธ ร รมชาติ  
ด า เนิ นการ โครงการคืนช้ า งสู่ ธ ร รมชาติ  ใน
พระราชด า ริ ของสม เด็ จพระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ด าเนินการ
ในพื้นที่ขสป.ซับลังกา มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 สนอง
พระราชปณิธานในการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายาก และ
ใกล้สูญพันธุ์ ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน ทรงปล่อย
ช้าง จ านวน 6 ตัว และสัตว์ป่า จ านวน 461 ชนิดคืน
สู่ธรรมชาติ 

สบอ.1 
(สระบุรี) 
สอป. 
สอช. 

https://www.sprin
gnews.co.th/thaila

nd/554819 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
2. ต้องการเลือดกรุ๊ป AB และ O ช่วย
เจ้าหน้าที่อุทยานป่วยหนัก 

นายสามารถ พาเฮ้า พนักงานจ้างเหมา
ประจ าเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
ที่ 3 (หน่วยพิทักษ์ฯ ขญ.9 (ใสใหญ่) ป่วยเป็น
โ รค ใน เขตร้ อน  รั กษาตั ว อยู่ ที่ ห้ อ ง ไอซี ยู  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ซึ่งพ่ีมล 
ภรรยาของพ่ีสามารถ เล่าให้อีจัน ฟังว่า ประมาณ
ต้นเดือนตุลาคม พ่ีสามารถมีอาการอ่อนเพลีย  
มีไข้ขึ นสูงถึง 40 องศา จึงพาไปโรงพยาบาล 
หมอบอกว่ามีอาการติดเชื อในกระแสเลือด  
จึงสันนิษฐานว่า อาจจะเป็นไข้เลือดออกเพราะ
เกล็ดเลือดต่ าด้วยในตอนนั น จึงส่งพ่ีสามารถไป
รักษาต่อที่ โ รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สระแก้ว หมอก็บอกอีกว่ามีอาการของโรคฉี่หนู
เข้ามาแทรกซ้อนอีกด้วย อาการทั งหมดที่สังเกต
มาคล้ายจะเป็นกลุ่มของโรคในเขตร้อน ที่มักจะ
เกิดขึ นกับคนที่คลุกคลีอยู่ในป่าบ่อยๆ จนถึง
ตอนนี อาการของ พ่ีสามารถยั งน่า เป็นห่วง  
หมอจึงต้องการเลือดกรุ๊ป AB และ O ด่วน 
เพราะ มีเลือดออกที่ปอด ท าให้หายใจไม่สะดวก
และมีเกล็ดเลือดต่ า แพทย์ใช้ท่อเพ่ือช่วยหายใจ
หากใครอยากจะบริจาคเลือด สามารถเข้าไป
บริจาคได้ที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชสระแก้วได้นะคะ ระบุว่าบริจาคให้
นายสามารถ พาเฮ้า หรือโทรสอบถารายละเอียด 
ได้ที่พ่ีมล 092-491-2701 (ภรรยา) 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 
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