




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที ่21 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. พบพะยูนตายตัวที ่11 รอบปี 

ได้มีชาวบ้านไปพบซากพะยูนถูกคล่ืนซัด
เข้ามาเกยตื้นอยู่บริเวณชายหาดบ้านหลังเขา  
หมู่ 5 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยเจ้าหน้าที่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ได้น าซากพะยูน
ตัวใหญ่ ไม่ทราบเพศ ไม่ทราบสาเหตุการตาย 
ขนาดโตเต็มวัย คาดว่าตายมาแล้วประมาณ 5 - 
7วัน มาขึ้นฝ่ัง ที่ท่าเรือหาดยาว ต.เกาะลิบง 
เบ้ืองต้น เช่ือว่าเป็นพะยูนตัวที่11 ที่ถูกพบลอย
ตายอยู่ ในทะเลตรัง บริเวณระหว่างเกาะยา  
จ.ตรัง กับเกาะไหง จ.กระบ่ี ห่างกันประมาณ3
ไมล์ทะเล โดยผู้พบใช้เชือกมัดซากผูกติดไว้กับถัง
แกลลอนน้ ามัน ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายนที่ ผ่าน
มาและแจ้ง เจ้าหน้าที่ส านักงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่ 10 ให้ออกไป
เก็บซาก แต่ค้นหาไม่พบ เน่ืองจากฝนตกหนัก
และคล่ืนลมแรง จนกระทั่งมีชาวบ้านพบซาก
พะยูนถูกคล่ืนซัดมาเกยตื้นอยู่บริเวณชายหาด
บ้านหลัง เขา  หมู่  5 ต . เกาะลิบง  ดั งกล่าว  
ทั้งน้ี จากการตรวจสอบอย่างละเอียด พบว่าซาก
พะยูนเหลือเพียงหนังและเศษเน้ือ ยาวประมาณ 
2เมตร น้ าหนักประมาณเกือบ 200 กิโลกรัม 
ส่วนของครีบหางกว้างประมาณ 40 เซนติเมตร 
เป็นพะยูนตัวเต็มวัย หนุ่ม-สาว เช่ือว่าน่าจะตาย
อย่างเฉียบพลันหรือตายจากอุบัติเหตุ จากน้ัน 
เจ้าหน้าที่ได้น าซากไปลงบันทึกประจ าวันที่   
สภ.กันตังเพ่ือเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่
10 ใช้ในการเคล่ือนย้ายซากต่อไป 

สอช.  
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
สอป. 

ไทยรัฐ หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

 

- 

2. คืนลูกช้างกลับโขลง 
 ผู้ ส่ือข่ าวได้ รั บการ เ ปิดเผยจากทีม
ปฏิบัติงานส่งลูกช้างป่า "ชบาแก้ว" คืนโขลงแม่
ช้าง ว่า ชบาแก้ว สามารถกลับเข้าโขลงช้างได้
แล้ว ซึ่งการปฏิบัติการเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. 
จนถึงเวลา 23.30 น. พบกลุ่มโขลงช้างเข้ามา
หลายชุด จนพบช้างโขลงสุดท้ายเข้ามาบริเวณ
คอกของชบาแก้ว ประมาณ 20 ตัว มีช้างทุกเพศ 
ทุกวัย ก่อนที่จะมีช้าง 2 ตัวเข้าไปในคอก และ

สอป.  
สบอ.10 (อุดรธานี) 

ไทยรัฐ หน้า 15 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
พังคอกน าชบาแก้ว ว่ิงเข้าป่า ด้านนายทวีป  
ค าแพงเมือง หน.ขสป.ภูวัว รายงาน และขณะน้ี
ได้น าคณะท างานเข้าไปตรวจสอบพ้ืนที่ เ พ่ือ
ติดตามร่องรอยของโขลงช้างที่น า "ชบาแก้ว" 
ลูกช้างป่าไป พบว่าช้างโขลงดังกล่าวมุ่งหน้าไป
ทางป่าห้วยพวง (วัดถ้ าบูชา) จึงได้วางก าลังเพ่ือ
ติดตามและเฝ้าระวังโขลงช้างป่าต่อไป 
3. รื้อถอนอาสินรุกหมู่เกาะชุมพร 
 ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า (คปป.) จ.ชุมพร 
น าโดย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผวจ.ชุมพร 
น า ก า ลั ง เ จ้ า ห น้ า ที่ อ ช . ห มู่ เ ก า ะ ชุ ม พ ร  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 100 นาย พร้อม
เครื่องมือเข้ารื้อถอนพืชผลอาสินในพ้ืนที่อช. 
หมู่ เกาะ ชุมพร จ านวน 2 แปลง ใน พ้ืนที่   
ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร เน้ือที่ร่วม 13.9 ไร่ 

สอช. 
สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) 

มติชน หน้า 5 
(กรอบบ่าย) 

 

- 

4. ภาพข่าว ติวเข้มกู้ภัยทะเล 
 ด.ต.เดชาธร ทวีกุลเกาะสมัน ต ารวจน้ า
ตรัง และประธานกู้ภัยทางทะเล ร่วมกับไกด์ทัวร์ 
ผู้ประกอบการ และอาสาสมัครกู้ ภัย  และ
ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ภัยทาง
ทะเลชุมชน ที่ชายหาดปากเมง อช.หาดเจ้าไหม 
ต.ไม้ฝาด อ.สิกา เพ่ือรองรับฤดูการลท่องเที่ยทาง
ทะเลที่จะมาถึงในเดือน ต.ค.น้ี 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน หน้า 7 
 

+ 

5. กลุ่มอนุรักษ์กาญจน์หนุนส่งเสือคืนวัด 
 ผู้ ส่ือข่าวรายงานจากกรณี จากกรณี 
อส. ยึดเสือโคร่งของกลาง จ านวน 147 ตัว จาก
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ 
ที่ หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และ
น าไปดูแลที่สถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่าเขาประทับ
ช้าง และสถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่าเขาสน ต.รางบัว 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี หลังจากที่อส. ได้เคล่ือนย้าย
เสือจ านวนดังกล่าวไป ท าให้ วัดเสือ แหล่ง
ท่องเที่ยวซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด ล่าสุด เสือ
ของกลางได้ทยอยเสียชีวิตลงด้วยโรคอัมพาตล้ิน
กล่องเสียง 86 ตัวน้ัน 
 ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ก.ย. นางภินันทน์ 
โชติรสเศรณี ประธานกลุ่มอนุรักษ์กาญจน์ 
เปิดเผยถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ตนคิดตั้งแต่วันที่
เจ้าหน้าที่อส. มาด าเนินการย้ายเสือออกจากวัด

สอช.  
สอป.  

สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

มติชน หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
แล้วว่า เสือคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน ต้องตายแน่ 
เน่ืองจากส่ิงแวดล้อมที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน  
วัดเล้ียงเสือเหมือนลูกเหมือนหลาน มีความ
ใกล้ชิด โอบกอด ซึ่งท าให้เกิดความผูกพันใน
จิตใจเสือ คือความอบอุ่นที่เสือเหล่าน้ันได้รับ 
ส่วนกรณีที่หลายฝ่าย เรียกร้ องให้น า เ สือที่
เหลืออยู่กลับมาให้ทางวัดดูแล โดยรัฐและวัด
ดูแลร่วมกัน ในเรื่องน้ีถ้าอส.ใจกว้างก็เป็นการ
พิสูจน์ฝีมือ ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่ดี โดยเอาเสือ
กลับไปให้วัดดูแล เพ่ือรักษาชีวิตเสือที่เหลืออยู่ 
เพราะไม่ว่าจะมนุษย์หรือสัตว์ต่างก็มีหัวใจ และ
ต่างก็รักชีวิตกันทั้งน้ัน ฉะน้ันกรณีน้ีของกลาง
เป็นส่ิงมีชีวิต หน่วยงานของรัฐก็ควรจะพิจารณา
ให้รอบคอบถี่ถ้วน เพ่ือเสือที่เหลืออยู่จะได้ไม่ต้อง
มาตายลงเพราะความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์
เป็นผู้กระท า 
6. ยิงปิ๊กอัพขนไม้หวงห้าม 
 ว่าที่ ร.ต.ไพฑูรย์ จงจินากูล นายอ าเภอ 
จ.อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่อช.แก่งตะนะ  
ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจยึดไม้
ห่วงห้ามจ านวน 8 ท่อน และรถปิกอัพนิสสัน 
สีเขียว ทะเบียน กบ 8743 ยโสธร ส่วนผู้กระท า
ผิดไหวตัวทันกระโดดน้ าหนีไปได้ เจ้าหน้าที่ตรวจ
ยึดของกลางทั้งหมดส่ง สภ.โขงเจียม เพ่ือขยาย
ผลหาตัวผู้กระท าผิดมาด าเนินคดีต่อไป 

สอช.  
สปฟ.  

สบอ.9 (อุบลราชธานี) 

เดลินิวส์ หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

 

- 

7. พิสูจน์ซากเสืออยู่ครบ 
น.ส.กาญจนา นิตยะ ผอ.สอป.อส.พร้อม

ด้วยนายสมโภชน์ มณีรัตน์ โฆษกอส.พาคณะ
ส่ือมวลชนลงพ้ืนที่ พิสูจน์ซากเสือโคร่งที่บรรจุใน
ถังแช่ฟอร์มาลิน เป็นเสือโคร่งของกลางจากการ
ตรวจยึดจากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน  
จ.กาญจนบุรี ที่ตายไปจ านวน 86 ตัว จากเสือ
ของกลางทั้งหมด 147 ตัว ตามที่ข่าวได้น าเสนอ
ไปแล้วน้ัน 

นายสมโภชน์กล่าวว่า การพาส่ือมวลชน
ลงพ้ืนที่ในวันน้ี เพ่ือให้ส่ือและสาธารณชนได้
ทราบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่สถานที่ที่น าเสือของ
กลางมาเล้ียงดูแล เพ่ือให้ได้เห็นสภาพแวดล้อม
ของสถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง  
จ.ราชบุรี หน่ึงในสถานที่เก็บรักษาสัตว์ป่าของ

สอช.  
สอป.  

สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 1,6, 
Bangkok Post  

หน้า 1,  
Bangkok Post  

หน้า 3 (ภาพข่าว), 
เดลินิวส์ หน้า 1 

(ภาพข่าว),  
เดลินิวส์ หน้า 12, 
ข่าวสด หน้า 1,11 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
กลางของอส. และเป็นสถานที่เล้ียงดูแลเสือของ
กลางที่ยึดจากวัดป่าหลวงตาบัว ซากเสือของ
กลางแช่ฟอร์มาลินเพ่ือรักษาซากและป้องกัน
ไม่ให้น าอวัยวะของเสือไปท าประโยชน์อ่ืนได้อีก 
จากน้ีจะฝังซากพร้อมถังลงพ้ืนดิน ความลึกไม่
น้อยกว่า 3 ม. หลังจากน้ีหากมีการช้ีแจงให้
สังคมเข้าใจและหลักฐานครอบคลุมทั้งหมดแล้ว 
จะมีการเสนอขออนุมัติจากอส.เพ่ือท าลายซาก
เสือโคร่งด้วยการเผา เพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดตาม
หลักวิชาการ จะไม่เหลือซากให้ใครน าไปหา
ประโยชน์ได้อีก 

นายบรรพต  มา ลีหวล  หน .สถา นี
เพาะเล้ียงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง กล่าวว่า ตั้งแต่
รับเสือของกลางมา เสือส่วนใหญ่มีอาการหายใจ
แรง เครียด อุจจาระสีคล้ า เจ้าหน้าทิ่อส.ได้ดูแล
อย่างดีที่สุดตามหลักวิชาการ ซึ่งต่อมาเริ่มมีเสือ
ตายตัวแรกในเดือน พ.ค 2559 และเริ่มตายอีก 
3-4 ตัว จึงได้ ส่งช้ินเน้ือตัวอย่างให้คณะสัตว
แพทย์ มหิดล พบว่าเป็นโรคอัมพาตล้ินกล่อง
เ สี ย งและ เ ป็น โ ร ค หัด สุ นั ข  ท า งม หิดล ได้
ร่วมกับอส.ดูแลเสือโคร่งของกลางทั้งหมดเป็น
อย่างดี แต่เน่ืองจากโรคดังกล่าวเป็นโรคร้ายแรง 
ยังไม่มียารักษาเป็นการเฉพาะ จึงเป็นสาเหตุให้
เสือทยอยตาย โดยที่เขาประทับช้างได้รับเสือ
ของกลางมา 85 ตัว ตายไป 54 ตัว และน าฝัง
กลบไปแล้ว 40 ตัว แช่อยู่ในถังฟอร์มาลินอีก 
14 ตัว ขณะน้ียังมีเสือที่มีชีวิตอยู่ 31 ตัว เสือที่
เหลือเจ้าหน้าที่จะเฝ้าระวังเป็นอย่างดี 

เมื่อถามว่า กรณีที่ทางวัดท้าว่าให้น าเสือ
กลับไปเล้ียง โดยวัดจะเล้ียงไม่ให้ตายอีก นาย
บรรพต กล่าวว่า อย่าท้าเลย เราไม่ควรเอาชีวิต
สัตว์มาท้ากันแบบน้ี ใครจะว่าเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ดี 
แต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลอย่างดีที่สุดแล้ว 
และดูแลถูกต้องตามหลักวิชาการ 
8. หัวหินเร่งท ารั้วกันช้างป่าละอู 
 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอ าเภอหัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า ส าหรับการแก้ไข
ปัญหาช้างป่าละอูออกมาสร้างความเดือดร้อนให้
ชาวบ้านในพ้ืนที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ น้ัน ส าหรับการ
แก้ไขปัญหาในระยะยาวจะเร่งขับเคล่ือนแผน

สอช.  
สอป.  

สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

มติชน หน้า 3 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
แม่บท เช่น การสร้างแหล่งอาหารช้างในป่า  
การท าโป่งเที่ยม การจัดชุดเฝ้าระวังช้างป่า  
ขณะเดี่ ย วกันการสร้ า งแนวรั้ วกั นด้ านทิ ศ
ตะวันออกท่ียังคงเหลืออีก 17 กม. ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เน่ืองจากอยู่ในเขตปลอดภัยทาง
ทหาร ส าหรับแนวรั้วด้านทิศตะวันตกยังเหลืออีก 
20 กม. มีแผนก่อสร้างแล้ว 10 กม. ซึ่งได้รับ
งบประมาณแล้ว 5 กม. ส่วนการย้ายช้างพลาย
บุญมี นักวิชาการของอช.แก่งจานอยู่ระหว่างการ
ประเมินความเหมาะสม และขอความเห็นชอบ
จากผู้บริหารอส. 
9. เชียงรายยึดไม้ประดู 18 แผ่น 
 เจ้ าหน้าที่ หน่วยเรือรั กาความสงบ
เรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขง เขตเชียงราย น าก าลัง
เข้าตรวจค้นบ้านหลังหน่ึงในพ้ืนที่ ม.2 ต.ริมโขง 
อ.เชียงของ ไม่พบผู้ใด แต่ภายในบ้านพบไม้
ประดู่ที่แปรรูปแล้วมีความยาว 3 ม. กว้าง 25 
น้ิว หนา 3 น้ิว รวม 18 แผ่น เจ้าหน้าที่ตรวจยึด
ของกลางทั้งหมด ส่ง สภ.เชียงของ ด าเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป 

สอช. 
สปฟ.  

สบอ.15 (เชียงราย) 

มติชน หน้า 9 
 

- 

10. เล็งปิดอ่าวมาหยา ป ี2564 
นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.พรรค

ภูมิใจไทย เขต 2 จ.กระบ่ี เปิดเผยว่า ล่าสุดทาง
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ได้น าประเด็นการปิดอ่าวมาหยา มาประชุม
เพ่ือทบทวนการปิดอ่าวมาหยา โดยมีนายทวีศักดิ์ 
ว า ณิ ช ย์ เ จ ริ ญ  อ ธิ บดี ก ร ม กา ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  
เป็นประธาน มีตัวแทนหน่วยงานเกี่ยวข้องจาก 
อส.ร่วมหารือ หลังอส. มีค าส่ังปิดอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 โดยเบ้ืองต้นก าหนด
ไว้ว่าอาจจะปิดนานประมาณ 2 ปี หมายถึง
อาจจะมีก าหนดเปิดอีกครั้งในวันที่ 6 พ.ค.64 
ทั้งน้ีจากการประชุมร่วมกับกรมการท่องเที่ยว 
สรุปสาระส าคัญได้ว่า ก่อนจะมีการเปิดอ่าวมา
หยาอีกครั้ง จะต้องมีคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบร่วมกับอส.ว่ามีความพร้อมสมควรเปิด
ได้หรือไม ่

สอช.  
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน หน้า 12 
 

+ 

11. ตั้งรูปปั้นพะยูนน้อย 
 น า ย ว ร พ จ น์  ล้ อ ม ล้ิ ม  ห น . อ ช . 
หาดนพรัตน์ธาร-หมู่เกาะพีพี จ.กระบ่ี ได้น าทุ่น 

สอช.  
สอป.  

แนวหน้า หน้า 1,11 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ไปติดตั้ งแนวเขตอนุรักษ์หญ้าทะเล บริ เวณ
อ่าวทึง ต.หนองทะเล เพ่ือเป็นการคุ้มครองสัตว์
ทะเลหายากและเป็นพ้ืนที่ที่พบพะยูนน้อย 
มาเรียม 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

12. ช้างเหยียบสยอง 
 พ.ต.อ.กุลชาติ กุลชัย ผกก.สภ.บ่อทอง 
จ.ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ไปตรวจสอบเหตุ
คนถูกช้างเหยียบเสียชีวิต บริเวณวัดบุญญาวาส 
ม.3 ต.บ่อท่อง พบช้างป่าเพศผู้อายุประมาณ  
6 - 7 ปี เดินวนเวียนอยู่ข้างศพ นายขวัญศรีเงิน 
โรจน์พัฒนาทรัพย์ อายุ 46 ปี จากน้ันเจ้าหน้าที่
ระดมช่วยกัน ไ ล่ ช้ า งจนเดิ น เข้ า ป่าหายไป 
เบ้ืองต้นคาดว่าเป็นช้างป่าลงมาหากินแล้วเกิดตก
มันไล่ท าร้ายเหยื่อจนเสียชีวิต 

สอป.  
สบอ.2 (ศรีราชา) 

ไทยรัฐ หน้า 15 
 

- 

13. ผวาหมีควาย 
 เมื่อวันที่ 20 ก.ย. นายบุญเชิด เจริญสุข 
หน.อช.ปางสีดา อ.เมืองสระแก้ว รับแจ้งเหตุว่า
ชาวบ้านพบหมีควายเข้ามากินไก่ในหมู่ บ้าน  
จึงน าก าลังเจ้าหน้าที่อช. และเจ้าหน้าที่อนุรักษ์
สัตว์ป่าช่องกล่ าบนไปตรวจสอบพบ นายนะ  
จิตะคุ อายุ 57 ปี อยู่ บ้านเลขที่ 307 ม.10  
ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว พาไปดูที่บ้าน พบ
รอยเท้าขนาดใหญ่กว้างยาวประมาณ 4-5 น้ิว 
รอบเล้าไก่ และเล่าว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตนพบหมี
ควายด าหนักกว่า 100 กก. ว่ิงออกจากเล้าไก
หนีเข้ าป่าหายไป ด้านเจ้าหน้าที่จะหาทาง
ป้องกันไม่ให้หมีควายออกมาอาละวาอีกต่อไป 

สอช.  
สอป.  

สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ หน้า 15 
 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตยท์ี ่22 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าเตือนภัยล่วงหน้า 

ผู้ ส่ือข่ าวรายงานกรณี นายวรา วุธ  
ศิลปอาชา  รมว.ทส. กล่าวหลังเป็นประธานเปิด
ศูนย์เฝ้าระวังช้างป่าด้วยระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
( Kuiburi's Elephant Smart Early Warning 
System) ที่อช.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า  
การแก้ปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า ในพ้ืนที่อช.
กุยบุรี อส.น้อมน า พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จ
พระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า "ช้างควรอยู่ 
ในป่า เพียงแต่ต้องท าให้ป่า มีอาหารช้างเพียงพอ 
การปฏิบัติคือ ให้ไปสร้างอาหารในป่าเป็น แปลง
เล็กๆ และกระจาย กรณีช้างออกมา ที่ชายป่า 
ต้องให้ความปลอดภัยกับช้างป่า" มาใช้เป็นหลัก
แก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่ง คล่ีคลายไประดับหน่ึงแล้ว 
ต่อมาอส.และกลุ่มทรูจัดท า บันทึกความเข้าใจว่า 
ด้วยความร่วมมือ ตามโครงการเฝ้าระวังช้างป่า 
ด้วยระบบ เตือนภัยล่วงหน้าในอุทยานฯกุยบุรี 
เมื่อวันที่  26 ธ.ค. 60 ในการ  ประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีการส่ือสารร่วมกับ การใช้กล้องดัก
ถ่ายภาพอัตโนมัติ  และพัฒนาระบบ เตือนภัย
ล่วงหน้า ในคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนแบบ
ทันทีทันใด  เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ 
เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุลระหว่างช้างป่าและชุมชนในพ้ืนที่ อีกทั้ง
เป็นการ ส่งเสริมการคุ้มครองช้างป่าในพ้ืนที่ และ 
เป็นตัวอย่างการแก้ปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กันในพ้ืนที่อนุรักษ์อ่ืนๆ ด้วย 
 นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.กล่าวว่า 
"ทั้ ง น้ีในการติดตั้ งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า
อั ต โ น มั ติ  บ ริ เ ว ณ พ้ื น ที่ ป่ า ก่ อ น ถึ ง พ้ื น ที่
เกษตรกรรมของราษฎรจ านวน 25 จุด เพื่อแจ้ง
เตือนข้อมูลผ่านศูนย์ฯดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่
ร่วมกันเข้าไปด าเนินการผลักดันช้างป่ากลับคืน
เข้าไปในพ้ืนที่ ป่าอช.กุยบุรี  ก่อนที่ ช้างป่าจะ
ออกมาท าลายพืชผลทางการเกษตรของราษฎร

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

ไทยโพสต์ หน้า 4 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ได้อย่างทันท่วงที จึงท าให้อัตราความเสียหาย
ของพืชผลทางการเกษตรลดลงเป็นอย่างมาก" 
2. ห้ามลงเล่นน้ าตกห้วยแม่ขม้ิน 
 น า ย ฐิ ติ  โ ส ม ภี ร์  ห น . อ ช . เ ขื่ อ น 
ศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เผยว่า 
สถานการณ์บริเวณน้ าตกห้วยแม่ขม้ิน อ.ศรีสวัสดิ์ 
และน้ าตกผาตาด ที่อยู่ ในพ้ืนที่หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์  ที่  ศร.4  
(ผาตาด) อ.ทองผาภูมิ ขณะน้ีน้ าป่าได้ไหลหลาก
ลงมาจากป่าต้นน้ ารุนแรงมาก น้ าเป็นสีแดงขุ่น
ทั้ง 2 แห่ง จึงฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไป
เที่ ยวน้ าตกทั้ งสองแห่ง ห้ามลงเล่นน้ า โดย
เด็ดขาด เพราะอาจจะเกิดอันตรายกับตัวท่านได้ 
แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยังสามารถเดิน
เที่ ย วชมสถานการ ณ์ของ น้ า ได้ ต ามปกติ   
ซึ่งเจ้าหน้าทีอ่ช. จะคอยดูแลความปลอดภัยให้ 

สอช.  
สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 11 
(กรอบบ่าย),  

แนวหน้า หน้า 1 
(ภาพข่าว) 

 

- 

3. ชบาแก้ว หลงฝูง 
หลั งจ าก เจ้ าห น้ าที่ เ ริ่ มป ฏิ บัติ ก า ร 

พาลูกช้างป่า "ชบาแก้ว" หรือ "บุญแก้ว" กลับเข้า
ป่า โดยกั้นคอกไว้ ก่อนตั้งกล้องติดตาม จนพบ
ช้างป่าโขลงใหญ่เข้ามาพังคอก พาลูกช้างว่ิงเข้า
ป่าไปเมื่อกลางดึกของวันที่ 19 ก.ย. ตามที่ได้
รายงานไปแล้วน้ัน ล่าสุด วันที่ 20 ก.ย. ได้รับ
แจ้งว่าเจอลูกช้างไม่อยู่กับฝูง ห่างจากจุดปล่อย 
1 กม. เจ้าหน้าที่ก าลังน ามาพักฟ้ืน และตรวจ
สุขภาพทั่วไป ร่างกายปกติไม่มีบาดแผล แต่ร้อง
อยากกินนม ต่อมาชุดลาดตระเวนสมาร์ท 1 
ออกตรวจติดตามฝูงช้างป่า หลังส่งคืนลูกช้างป่า 
เวลา 15.54 น. ได้รับแจ้ง ว่าพบลูกช้างป่า 
บริเวณป่าห้วยกินยา สภาพทั่วไปของลูกช้างป่า
ปกติ เจ้าหน้าที่ได้เคล่ือนย้ายลูกช้างป่า มายัง
คอกช้างป่าช่ัวคราว ณ หน่วยพิทักษ์ป่าถ้ าพระ 
ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ 

สอช.  
สอป.  

สบอ.10 (อุดรธานี) 

ไทยรัฐ หน้า 15 
(กรอบบ่าย),  

ไทยรัฐ หน้า 1  
(ภาพข่าว กรอบบ่าย) 

 

- 

4. สบอ.13 (แพร่) สร้างบ้านผู้ยากไร้พิการ 
 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.13 
(แพร่) มอบหมายให้ นายธันวา  ม่วงทอง หัวหน้า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า จ.น่าน สบอ.13 (แพร่) 
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูฟ้า  
น าก าลังร่วมสร้างบ้านผู้ยากไร้  ร่วมกับฝ่าย
ปกครอง อ.บ่อเกลือ  กองร้อย ตชด.3254  

สอช.  
สบอ.13 (แพร่) 

สอป. 

ไทยรัฐ หน้า 10 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
(ฐานบ้านสบมาง) โดยมี นายนิพนธ์ ใจปิง ผญบ.
ผาสุข ผู้น าชุมชนและชาวบ้านบ้านผาสุข หมู่ 3 
ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็นผู้ประสานงาน
ก าลังทั้งหมดร่วมกันสร้างบ้านผู้ยากไร้ และมี
พิการด้านร่างกาย คือ นายแสน ใจปิง เลขที่ 
111 หมู่ 3 บ้านผาสุข  ต.ภูฟ้า โดยการจัดสรร
งบประมาณ ของ อ.บ่อเกลือ ด้วยการคัดเลือก 
และได้ผ่านการคัดเลือกจากประชาคมหมู่บ้าน
บ้านผาสุข  ว่าเป็นผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ 
เป็นไปตามนโยบายของอส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที ่23 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. ครั้งแรกของไทยถกแผนบริหารจัดการอทช. 

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส.เผยว่า 
อส.จัดประชุมการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
ประเทศไทย สู่สากล หรือ  Thailand Parks 
Congress ระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.ย. 262  
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
น า เสนอผลงาน แลกเป ล่ียนความคิด เ ห็น
ประสบการณ์ และร่วมกันหาแนวทางบริหาร
จัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ให้สอดรับกับนโยบายด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของรัฐบาล ภายใต้พระราชบัญญัติ 
ระเบียบและกฎหมายฉบับใหม่ รวมทั้งเป็นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการประชุมอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (COP 15) 
ในปี 2563 ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์
อย่ างยั่ งยืน  โดยมีหน่วยงานในส่ังกัด และ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา และ
ส่ือมวลชน รวมทั้งส้ินจ านวน 480 คน 

นายทรงธรรม ผอ.สอช.กล่าวว่า อช.เป็น
พ้ืนที่ส าคัญอันดับแรกของพ้ืนที่อนุรักษ์ มีจ านวน 
155 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นพ้ืนที่รวมกว่าหน่ึง
ในห้าของพ้ืนที่ประเทศ ให้ประโยชน์กับประเทศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ขณะที่สภาพภูมิอากาศ
ของโลกเกิดความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง ท าให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอช.ต้องมี
การปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
ความเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยจ าเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนด้านนโยบาย กฎหมาย งบประมาณ 
บุคลากร และองค์ความรู้ จากภาคส่วนต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการอุทยาน
แห่งชาติที่ได้มาตรฐานสากลและเกิดความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ 

สอช. แนวหน้า หน้า  11 
 

+ 

2. แก่งกระจานป้องช้างป่าบุกชุมชน 
 นายมานะ เพิ่มพูล หน.อช.แก่งกระจาน 
เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ ศรีช่วย 
ผช.หน.อช.แก่งกระจาน น าก าลังเจ้าหน้าที่ชุด

สอช.  
สอป.  

สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

ข่าวสด หน้า 12, 
แนวหน้า หน้า 2 

(ภาพข่าว) 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ปฏิ บัติ ง า น เ ฝ้ า ระ วั ง ช้ า ง ป่ าแก่ ง กร ะจ าน 
ขับเคล่ือนบูรณาการแก้ไขปัญหาช้างป่าร่วมกับ
องค์ ก า รบริ หา ร ส่ วนต าบล ห้วย สัต ว์ ให ญ่   
และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย 
ท าการย้ายตู้คอนเทรนเนอร์จุดรับแจ้งเหตุกรณี
ช้างป่าเข้าชุมชนบริเวณซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน
ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปยัง
บริ เ วณหน้ารั้ ว ป้องกัน ช้ า ง ป่าซึ่ ง เ ป็นจุ ดที่
เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ เพ่ิมทัศนวิสัยใน
สังเกตเห็นช้างป่าได้ง่ายขึ้นพร้อมจัดผลัดเปล่ียน
ก าลังเจ้าหน้าที่รักษาการณ์เฝ้าระวังและรับแจ้ง
เหตุ 24 ชม. เพ่ือลดปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรรวมถึงพ้ืนที่ล่อแหลมที่เส่ียงกับช้างป่าเดิน
ข้ามถนนในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวและชุมชนใช้
เส้นทางสายหลัก โดยในช่วงน้ีพบช้างป่าออกหา
กินบนถนนอย่างต่อเน่ืองและเจ้าหน้าที่ได้ท าการ
ผลักดันช้างเข้าป่าไป 
3. น้ าป่าเขาใหญ่ทะลักท่วมถนน 

ที่ จ.ปราจีนบุรี ตลอดคืนที่ผ่านมาเกิด
ฝนตกหนักในพ้ืนที่อช.เขาใหญ่ ท าให้ปริมาณ
น้ าฝนสะสมจ านวนมากจากเทือกเขาใหญ่ไหล
ทะลักเข้าท่วมถนนสุวรรณศร บริเวณ กม.168 
บ้านโง้ง หมู่ 2 ต.โพธ์ิงาม อ.ประจันตคาม ระดับ
น้ าสูง 10-20 ซม. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงน า
ป้ายมาปักตามแนวขอบถนน เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้ขับขี่ 

สอช.  
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ หน้า 14 
 

- 

4. น้ าป่าซัด-กาญจน์ปิด 3 น้ าตก 
 ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ที่บริเวณน้ าตกห้วย
แม่ขมิ้น ภายในอช.เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ 
พบว่ามีน้ าป่าไหลหลากเข้ามาที่บริเวณตัวน้ าตก 
ส่งผลให้น้ าตกทุกช้ันมีปริมาณน้ าไหลแรงและมีสี
ขุ่นมาก ทางอุทยานจึงออกประกาศเตือน ห้าม
นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ าตกห้วยแม่ขมิ้นอย่าง
เด็ดขาด เน่ืองจากเกรงว่าอาจจะได้รับอันตราย
จากปริมาณน้ าที่ ไหลรุนแรง อย่างไรก็ตาม 
นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าไปเที่ยวชมตัวน้ าตก
และกางเต้นท์นอนพักผ่อน ในจุดที่เจ้าหน้าที่
จัดเตรียมไว้ไห้บริการได้ ส่วนที่บริเวณน้ าตกผา
ตาด ภายในอช.เขื่อนศรีนครินทร์  ต. ล่ินถิ่น  
อ.ทองผาภูมิ พบว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเน่ือง 

สอช.  
สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

ข่าวสด หน้า 11 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ส่งผลให้เกิดน้ าป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณตัว
น้ าตกท้ัง 3 ชั้น ท าให้น้ าไหลแรงกว่าปกติและมีสี
น้ าตาลเข้มมาก  เจ้ าหน้าที่ ออกเตือนห้าม
นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ า บริเวณตัวน้ าตกอย่าง
เด็ดขาด เน่ืองจากเกรงว่าอาจจะได้รับอันตราย
จากกระแสน้ าที่ไหลเชี่ยวกราก 
5. ศึกษา 2 คดีท าส านวนฆ่าบิลลี่ 
 พ . ต . อ . ไ พ สิ ฐ  ว ง ศ์ เ มื อ ง  อ ธิ บ ดี 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึง
ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนายพอละจี  
รักจงเจริญ หรือบิลล่ี แกนน ากะเหรี่ยงบ้านโป่ง
ลึก-บางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ว่า ได้
มอบหมายให้พนักงานสอบสวนไปน าค าพิพากษา 
คดีฆ่าห่ันศพหมอผัสพร บุญเกษมสันติ และคดี
อุ้มนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความด้านสิทธิ
มนุษยชน มาศึกษาในรายละเอียด เพ่ือน ามาอุด
ช่องโหว่ในการสอบสวนคดีฆาตกรรมบิลลี่. ซึ่งทั้ง 
2 คดีมีความแตกต่างกัน โดยบิลล่ี หายตัวไป
ภายหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่อช.แก่งกระจาน
จับกุมตัวพร้อมรถจักรยานยนต์ในความผิด
เกี่ยวกับการน าน้ าผ้ึงป่าออกจากเขตอช.โดยผิด
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม ดีเอสไอจะยังไม่ออก
หมายเรียกหรือหมายจับบุคคลใด จนกว่าจะ
ทราบผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 
ช้ินส่วนกระดูกอีก 8 ช้ิน และวัตถุพยานอ่ืนๆ 
อย่างเป็นทางการ 

สอช.  
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

ข่าวสด หน้า 12 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวันเสาร์ที ่21 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. สุดเวทนาปูเสฉวน ใช้ขวดพลาสติก เป็น
ที่อยู่อาศัย แทนเปลือกหอย 

ผู้ ส่ือข่าวรายงาน ได้มีน าคลิปวีดีโอ 
ความยาวประมาณ 40 นาที มาแชร์ในกลุ่ม
ไลน์ ซึ่งเป็นภาพที่น่าเวทนาของปูเสฉวน ที่ต้อง
อาศัยในขวดพลาสติก แทนการอาศัยอยู่ใน
ซ า ก ข อ ง เป ลื อ ก หอ ย  แ ล ะ ท ร า บ กั น ดี   
ว่าปูเสฉวนน้ันใช้เปลือกหอยเป็นบ้านเพ่ือ
ป้องกันส่วนล าตัวที่บอบบาง และต้องเปล่ียน
เปลือกหอยไปเรื่อยๆ ตามขนาดร่างกายที่โต
ขึ้น แต่จากปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม จึงท าให้
ปูเสฉวนจ านวนมากไม่สามารถหาเปลือกหอย
มาเป็นบ้านได้ และต้องฉวยเอาเศษขยะมาใช้
แทน เหมือนในคลิปวิดีโอซึ่งจากการสอบถาม 
เ จ้ า ขอ ง ค ลิป วี ดี โ อ  ซึ่ ง เ ป็ น นั ก อ นุ รั ก ษ์   
(ขอปิดนาม) เปิดเผยว่า ภาพปูเสฉวน อาศัยอยู่
ใ น ข ว ด พ ล า ส ติ ก  ต น ถ่ า ย ไ ด้  ข ณ ะ ที่ 
ไ ป เ ที่ ย ว เ ก า ะ ไ ห ง  อ ช . หมู่ เ ก า ะ ลั น ต า  
จ.กระบ่ี เป็นภาพปูเสฉวน 2 ตัว ได้เข้าไป
อาศัย ในขวดขวดพลาสติก แม้จะเป็นการ
ปรับตัวที่ น่ารักและเป็นภาพชวนตลกของ
ปูเสฉวน แต่ส่ิงที่เห็นในคลิป ได้สะท้อนความ
หายนะที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ บนชายหาดอัน
สวยงาม ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้มาก่อน เพราะใน
ทุกๆ ปีมีขยะพลาสติกเป็นจ านวนมากถูกทิ้งลง
ทะเล และปัจจุบันก าลังเป็นปัญหา ท าให้สัตว์
ทะเล หลายชนิดต้องสังเวยให้กับขยะพลาสติก 
และในจ านวนสัตว์ดังกล่าว พะยูน มาเรียม 
รวมอยู่ด้วย 

สอช. 
สอป.  

สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) 
 
 

 

https://www.77jowo.co

m/contents/131514 

 

https://mgronline.co
m/south/detail/96200

00091142 

- 

2. พบฉลามหูด ากว่า10ตัว ไล่จับปลาทู 
บริเวณน้ าตื้น ริมหาดเกาะห้องท่ีกระบี่ 

พบฝูงฉลามหูด ากว่า 10 ตัว ไล่กินฝูง
ปลาทูบริ เวณน้ าตื้น หมู่ เกาะห้อง ในเขต
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี บ่งช้ีความอุดม
สมบูรณ์ โดยเจ้าหน้าที่คุมเข้มห้ามท าประมง 
และเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้าม 
ท าร้าย 

สอช. 
สอป.  

สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) 
 

 

https://www.77jowo.co

m/contents/131535 
+ 

https://www.77jowo.com/contents/131514
https://www.77jowo.com/contents/131514


หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ฝูงฉลามหูด ากว่า 

10 ตัว ช่วงเช้าวันน้ี มีฝูงปลาทู จ านวนมาก 
เข้ามาหากิน ชายฝ่ัง บริเวณ หมู่ เกาะห้อง 
ต าบลเขาทอง อ าเภอเมืองกระบ่ีได้มีฝูงฉลามหู
ด ากว่า 10 ตัว ว่ายน้ า ติดตามไล่จับปลาทูเป็น
อาหาร  โดยฉลามฝูงดังกล่าว แต่ละตัว มียาว
ประมาณ 1-1.50 เมตร จากภาพที่บันทึกไว้
ได้ ระบุว่า ฉลามหูด าใช้เวลาขึ้นมาหาอาหาร 
30 นาที จึงว่ายน้ ากลับลงไปยังบริเวณน้ าลึก 
3. 'อุทยานฯเขาใหญ่' ตรวจเข้ม สายแว๊น-
บิ๊กไบค์ ป้องกันเสียงท่อดัง รบกวนสัตว์ป่า 

นายครรชิต ศรีนพวรรณ หน.อช. 
เขาใหญ่ รายงานว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์น้ี 
ได้ส่ังการให้เจ้าหน้าที่เขตการจัดการอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ที่ 1 และเขตการจัดการอช.
เขาใหญ่ที่  5 ออกปฏิบัติหน้าที่เพ่ืออ านวย
ความสะดวก และให้ค าแนะน าแก่นักท่องเที่ยว
ในการใช้เส้นทางสัญจรบนพ้ืนที่อช.เขาใหญ่
พร้อมขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและ
ผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านเขตอุทยานแห่งชาติ ที่ขี่
ร ถ จั ก ร ย า นย นต์ ทั้ ง ข น า ด เ ล็ ก  ร ว ม ถึ ง
จักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือรถบ๊ิกไบค์ โดย
ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องมือตรวจวัด
ระดับเสียง วัดความดังจากท่อไอเสียก่อนขับขี่
ผ่านด่านทางขึ้นอุทยานแห่งชาติทั้งสองฝ่ัง เพื่อ
เป็นการควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกิน 95 เดซิ
เบล และจ ากัดการใช้ความเร็วไม่ให้เกิน 60 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

สอช. 
สอป.  

สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) 
 

 

https://www.nationtv.tv

/main/content/378742

576/ 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวันอาทิตยท์ี ่22 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. เชียร์สนั่นสังเวียน! สบอ.15 เปิดสวนป่าฯ 
ตั้งกลอนชนกว่างนักสู้แห่งขุนเขาล้านนา 

นายธัญนรินทร์ ณ นคร ผู้อ านวยการ
ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช อส. , 
นายกวี ประสมพล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 
สบอ .15 ( เ ชีย งราย )  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการจัดงาน น าเจ้าหน้าที่ตลอดจน
บรรดาคนรักกีฬาชนกว่าง หรือเซียนกว่าง 
หอบห้ิวกว่างตัวโปรดเข้าคิวขึ้นสู้บนไม้กลอน
กันอย่างคึกคักนายกวีเปิดเผยว่า การจัดงาน 
"กว่าง" ยอดนักสู้แห่งล้านนาในครั้งน้ีเป็นการ
จัดงานต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 เพ่ือส่งเสริมการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่สวนรุกขชาติโปงสลี ที่ได้รับ
เลือกให้เป็นสถานที่ด าเนินกิจกรรมโครงการป่า
ในเมือง "สวนป่าประชารัฐเพ่ือความสุขของคน
ไทย" เพราะมีสภาพเป็นป่าไม้สักที่ มีล าตัน
ขนาดใหญ่จ านวนมาก ถือเป็นป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ควรค่าแก่การอนุรักษ์และดูแลรักษาไว้
ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยา
แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว
พักผ่อนหย่อนใจที่ส าคัญอีกแห่งหน่ึงของชาว
เชียงรายและนักท่องเที่ยวด้วย 

สอป. 
สอช. 

สบอ.15 (เชียงราย) 
สวจ. 

 
 

https://mgronline.com/l

ocal/detail/9620000091

264 

+ 

2. ผู้ ว่าฯตราด น ามวลชนจิตอาสาฯจาก
หลายภาคส่วนกว่า 500 คน ระดมเก็บขยะ
แนวชายหาดเกาะช้าง 

นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่า
ราชการ จ.ตราด ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม 
ระดมมวลชนจากหลายภาคส่วน เก็บขยะแนว
ชายหาด พ้ืนที่  หมู่  4 ต.เกาะช้าง โดยมี  
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน-มวลชนจิตอาสาฯ
ที่มาจากหลายพ้ืนที่-ทหาร-ต ารวจ-อาสากู้ภัยฯ
ตราด เขตเกาะช้าง-กลุ่มแทรชฮีโร่- พนักงาน
โรงแรม-รีสอร์ท เข้าร่วมกว่า 500 คน โดยมี 
นายทศพล สินยบุตร นายอ าเภอเกาะช้าง 
กล่าวรายงาน นอกจากน้ียังมี นายวิเชียร 
ทรัพย์เจริญ นายกอบจ.ตราด-พล.ร.ต. อเนก 

สอช.  
สบอ.2 (ศรีราชา) 

 
 

https://policemagazine
24.blogspot.com/2019/

09/500.html 

+ 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
อันสุขสันต์ รองผบ.กปชต.-นายสัญญา เกิดมณี 
นายกเทศมนตรี  ต.เกาะช้าง-นายโกสิทธ์ิ 
นิลรัตน์ หน.อช.หมู่เกาะช้าง-หัวหน้าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม หลังพิธีเปิดแล้วทาง ผู้ว่า
ราชการ จ.ตราด-นายกอบจ.ตราด ก็ได้ร่วมกับ 
หัวหน้าส่วนราชการ-กลุ่มพลังมวลชนจาก
หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ-เอกชน เดินเก็บขยะ
ที่ถูกคล่ืนซัดเข้ามากองอยู่บนชายหาดไชย
เชษฐ์-หาดคลองพร้าว ตลอดแนว ระยะทาง
ยาวกว่า 2 กม.ขยะที่พบมีทั้ง ท่อนไม้ เศษกิ่ง
ไม้ ใบไม้แห้ง ลูกมะพร้าวแห้ง ขวดพลาสติก 
กล่องโฟม ที่นอน วัสดุใช้ในครัวเรือน และขยะ
จากธรรมชาติ โดยขยะที่กลุ่มพลังมวลชนที่
มาร่วมกิจกรรม สามารถเก็บใส่ถุงด าได้ ก็คือ 
ประเภท พลาสติก กล่องโฟม และกิ่งไม้ขนาด
เล็ก ส่วนใบไม้แห้งที่ถูกคล่ืนซัดมากองทับถม
บนชายหาดจ านวนมากนับร้อยตัน ไม่สามารถ
เก็บได้ ต้องใช้เครื่องจักรกลหนักจัดการเท่าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 
ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวันจันทร์ที ่23 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. ระนองจัดกิจกรรมเดิน-ว่ิง มินิเทรล @
ระนอง 2019 ส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติอุทยานแห่งชาติน้ าตกหงาว 

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ที่ อช.น้ าตกหงาว 
อ.เมือง จ.ระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิด
กิจกรรมเดิน-ว่ิง มินิเทรล @ระนอง 2019  
ซึ่งจัดโดย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระนอง โดยมี ดร.ยศพนธ์  สุกุมลนันท์ 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน พัฒนาการกีฬากรมพล
ศึกษา กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา  
ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระนอง นายสมเจตน์ จันทนา หน.อช. 
น้ าตกหงาว หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกขน และประชาชน กว่า  
800 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

สอช.  
สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) 

 
 

https://www.77jowo.co

m/contents/131561 
+ 

2. กรมอุทยานฯ เร่งช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงใน
พื้นที่ประสบภัยน้ าท่วม 

นายชัยวัฒน์ ล้ิมลิขิตอักษร ผอ.สบอ.9 
(อุบลราชธานี) กล่าวว่า ได้เร่งช่วยเหลือสัตว์
เล้ียงในพ้ืนที่ จ.อุบลราชธานี ที่ประสบอุทกภัย 
โดยแบ่งการช่วยเหลือสัตว์เล้ียง เป็น 3 กลุ่ม 
กลุ่มแรก ให้การช่วยเหลือด้วยการให้อาหาร 
เน่ืองจากอยู่ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยอยู่แล้ว 101 
ตัว แบ่งเป็น สุนัข 93 ตัว และแมว 8 ตัว กลุ่ม
ที่  2 ช่วยเหลือด้วยการเข้า พ้ืนที่ที่ประสบ
อุทกภัยและเคล่ือนย้ายสัตว์เล้ียวมาไว้ในจุด
อพยพที่ปลอดภัย 60 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 36 
ตัว แมว 20 ตัว และแพะ 4 ตัว และกลุ่ม
สุดท้าย ให้การช่วยเหลือด้วยการเข้าไปในพ้ืนที่
ที่ประสบอุทกภัย และเคล่ือนย้ายสัตว์มา
อ นุบ า ล ไ ว้ ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ฉ พ า ะกิ จ 
ช่ วย เห ลือ ผู้ประสบภัย  สั งกั ดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในสบอ.9 
(อุบลราชธานี) 61 ตัว แบ่งเป็น สุนัข 51 ตัว 
แมว 8 ตัว และไก่ 2 ตัว รวมสัตว์เล้ียงที่ศูนย์
ปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ ได้ช่วยเหลือมา ทั้งหมด 

สอช.  
สบอ.9 (อุบลราชธานี) 

 
 

https://mgronline.com
/uptodate/detail/9620

000091426 

- 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
222 ตัว ทั้งน้ี สัตว์เล้ียงที่น ามาอนุบาลไว้ที่
ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยวันน้ีได้ท าหมันแล้ว 59 ตัว แบ่งเป็น 
สุนัข 51 ตัว และแมว 8 ตัว โดยทีมสัตวแพทย์
ผู้เช่ียวชาญและผู้ช่วยรวม 69 คน 
3. “โตโน่ ภาคิณ” ร่วมเก็บขยะคืนความ
สะอาดชายหาดที่พังงา ขณะ ททท.หนุน
ท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว 

ที่ บ ริ เ วณช ายหา ด อช . เ ข า ล า ปี - 
หาดท้ าย เหมือง  อ .ท้ าย เหมือง  จ . พั งงา  
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 
เป็นประธานเปิดโครงการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยสานแนวคิด “ท่องเที่ยวสไตล์ 7 
Greens” รณรงค์การท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตร
กับธรรมชาติ  จั ด โครงการ  CSR Holiday 
Trip&Treat #เ ที่ ย ว ด้ ว ย ช่ ว ย ไ ด้  ช ว น
นักท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวบุก จ.พังงา ร่วมสร้าง
ความ สุขพร้ อมท า กิ จ กร รม เก็ บขยะกั บ  
“โตโน่ ภาคิณ” คืนความสะอาดให้ธรรมชาติ
และชายหาด โดยมีนายนพดล ภาคพรต  
รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ด้านตลาดในประเทศ นายประภาส 
ขุนพิทักษ์ นายอ าเภอท้ายเหมือง นายมงคล 
ล่ิววิริยกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาล าปี-
หาดท้ า ย เหมื อ ง  นาย ชูชาติ  อ่ อนเจ ริญ 
ผู้อ านวยการ ททท. ส านักงานพังงา นายบุญชู 
แพใหญ่ นายกสมาคมประมงจังหวัดพังงา 
พร้อมด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วม
โครงการ CSR Holiday Trip&Treat เที่ยวด้วย
ช่วยได้ ที่จังหวัดพังงา 

สอช.  
สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) 

 
 

https://mgronline.com

/south/detail/9620000
091396 

+ 

 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่๒๔ กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1. แก่งกระจานป้องช้างป่าบุกชุมชน 
 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.  นายมานะ เพ่ิมพูล 
หน . อุทยานฯแก่ งกระจาน  เ ปิด เผย ว่า ได้
มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์  ศรี ช่วย ผช.หน.
อุทยานฯแก่งกระจาน น าก าลังเจ้าหน้าที่ ชุด
ป ฏิ บัติ ง า น เ ฝ้ า ระ วั ง ช้ า ง ป่ าแก่ ง กร ะจ าน 
ขับเคล่ือนบูรณาการแก้ไขปัญหาช้างป่าร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ และ
สมาคมอนุรักษ์ สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย  
ท าการย้ายตู้คอนเทรนเนอร์จุดรับแจ้งเหตุกรณี
ช้างป่าเข้าชุมชนบริเวณซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน
ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปยัง
บริ เ วณหน้ารั้ ว ป้องกัน ช้ า ง ป่าซึ่ ง เ ป็นจุ ดที่
เหมาะสมทันต่อสถานการณ์ เพ่ิมทัศนวิสัยใน
สังเกตเห็นช้างป่าได้ง่ายขึ้นพร้อมจัดผลัดเปล่ียน
ก าลังเจ้าหน้าที่รักษาการณ์เฝ้าระวังและรับแจ้ง
เหตุ 24 ชม. เพ่ือลดปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรรวมถึงพ้ืนที่ล่อแหลมที่เส่ียงกับช้างป่าเดิน
ข้ามถนนในช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวและชุมชนใช้
เส้นทางสายหลัก โดยในช่วงน้ีพบช้างป่าออกหา
กินบนถนนอย่างต่อเน่ืองและเจ้าหน้าที่ได้ท าการ
ผลักดันช้างเข้าป่าไป 

สบอ.3 
(สาขาเพชรบุรี) 

สอป. 
 

ม ติ ช น  ห น้ า  1 1 
(กรอบบ่าย), มติชน 
หน้า 11 (ภาพข่าว 
กรอบบ่าย) 

+ 

2. ใช้คดีหมอวิสุทธิ์-ทนายสมชาดสางปม บิลลี่ 
เมื่อวันที่  22 ก.ย. พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์

เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของนาย
พอละจี รักจงเจริญ หรือบิลล่ี แกนน ากะเหรี่ยง
บ้านโป่งลึก-บางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
ว่า ได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนไปน าค า
พิพากษา คดีฆ่าห่ันศพหมอผัสพร บุญเกษมสันติ 
และคดีอุ้มนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความ

สบอ.3 
(สาขาเพชรบุรี) 

สอช. 

มติชน หน้า 12 
(กรอบบ่าย) 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
ด้านสิทธิมนุษยชน มาศึกษาในรายละเอียด เพ่ือ
น ามาอุดช่องโหว่ในการสอบสวนคดีฆาตกรรม 
บิลล่ี. ซึ่งทั้ง 2 คดีมีความแตกต่างกัน โดยบิลล่ี 
หายตัวไปภายหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 
แก่งกระจานจับกุมตัวพร้อมรถจักรยานยนต์ 
ในความผิดเกี่ยวกับการน าน้ าผ้ึงป่าออกจากเขต
อุทยานฯโดยผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ดีเอสไอ
จะยังไม่ออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลใด 
จนก ว่ าจ ะทราบผลกา รต รวจ พิ สู จ น์ ท า ง 
นิติวิทยาศาสตร์ ช้ินส่วนกระดูกอีก 8 ช้ิน และ
วัตถุพยานอ่ืนๆ อย่างเป็นทางการ 
3.คอลัมน์ ข่าวข้นคมเข้ม 

ผู้เขียนคอลัมน์น าเสนอกรณี เรื่องของ
ทรั พยากรธร รมชาติ  ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ชี วิ ตคน 
จ านวนมาก สัตว์ป่านานาพันธ์ุ ทรัพยากรล้ าค่า
หลากหลาย หากเสียไปแล้วสูญไปเลย วันน้ี 
วราวุธ ศิลปอาชา ได้คุมกระทรวงทรัพยากร 
“โครงการร้อนๆ” กระเช้าภูกระดึง – ซาฟารี
ห้วยขาแข้ง ถูกชงเข้ามาให้ตัดสินใจ ต้องคิดให้
มากคิดให้รอบคอบ ฟังเสียงจากที่ปรึกษาใหญ่ 
กัญจนา ศิลปอาชา ให้มาก ส่วนอีกกรณีที่ต้อง
หนักใจแทน เรื่อง “คนร้อนๆ” ของกระทรวง 
พัวพันคดีอุ้มฆ่าเผา “บิลล่ี” หนุ่มกะเหรี่ยงนัก
ต่อสู้เพ่ือชาติพันธ์ุและผืนป่าแก่งกระจาน 

สบอ.3 
(สาขาเพชรบุรี) 

สอป. 

ข่าวสด หน้า 4 - 

4.วราวุธ สั่งสอบท่ีดินเกาะหลีเป๊ะ 
เ มื่ อ วั น ที่  2 3  ก . ย .  น า ง ส า ย ใ จ  

หาญทะเล ชาวเลเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล เผยว่า 
พวกตนก าลังได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่มี
ที่อยู่อาศัยเน่ืองจากที่ดินที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้ถูก
นายทุนบุกรุก โดยเมื่อไม่กี่วันก่อนได้มีนายทุนที่
อ้างกรรมสิทธิในที่ดินแปลงหน่ึงจ านวน 9 ไร่ ได้
ไปขุ ดและถมที่ ดิ น ใน พ้ืนที่ ที่ เ คย เ ป็นที่ ดิ น
สาธารณะ และทราบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวได้

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

สอช. 

X-citeไทยโพสต์ 
หน้า 4 

- 
กร ณ๊ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น
เรื่องที่ ส่ือมวลชนจะ
ให้ความสนใจอย่าง
ต่อเ น่ืองเพราะเป็น
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน และท่าน
รัฐมนตรีได้ลงมาดูแล
เองดั ง น้ัน  สบอ .5 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
บวมงอกออกมาเป็น 23 ไร่ท าให้ตนซึ่งมีบ้านใน
บริเวณดังกล่าวเดือดร้อน ในที่สุดจึงได้ร้องเรียน
ไปยังนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. โดยล่าสุด
นายทุนได้หยุดขุด-ถมที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว 
นอกจากน้ียั งมี เจ้ าหน้าที่ของอุทยานฯและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมารังวัดที่ดิแล้ว 

รายงานข่ า วแจ้ ง ว่ า  ภายหลังจาก 
นายวราวุธได้รับการร้องเรียนจากชาวเลบนเกาะ
หลีเป๊ะได้ส่ังการไปยังกรมอุทยานฯให้ตรวจสอบ
ปัญหาดังกล่าว โดยล่าสุดทางกรมอุทยานฯได้เข้า
ตรวจสอบพบว่ามีเครื่องจักรก าลังปรับดินและถม
ดิน จึงได้แจ้งให้หยุดด าเนินการและขอตรวจสอบ
เอกสารการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว และ
ได้สอบถามรายละเอียดของเอกสารทางที่ดิน 
ตลอดจนได้สอบถามกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่
บริเวณท่ีมีการถมดิน ซึ่งผู้ครอบครองที่ดินอ้างว่า
อาณาเขตที่ดินทิศต าแหน่งที่ดินสอดคล้องกับ
ต าแหน่งที่ดิน ส่วนการพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่
ข้างเคียงคือนางสวัสดี หาญทะเล และญาติๆซึ่ง
เป็นผู้อ้างสิทธิการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าว
ข้างต้น ว่าบรรพบุรุษของตนได้ครอบครองมา
ตั้งแต่อดีต ซึ่งตนเองเป็นรุ่นเหลนและอาศัยท า
กินในที่ดินแปลงน้ีมาตลอดจนเมื่อประมาณต้น 
ปี2562 ได้มีนายทุนแสดงสิทธิในที่ดินแปลง
ดังกล่าวและให้นางสวัสดี หาญทะเล ออกจาก
ที่ดินแปลงน้ี ข่าวแจ้งว่า เจ้าหน้าที่อุทยานฯได้
สอบถามผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ซึ่งระบุว่าที่ดินแปลง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการจังหวัดสตูล อย่างไรก็ตาม
กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะได้มอบหมายให้
ส านักงานตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธ์ิที่ดินจาก
ส่วนกลาง ด าเนินการตรวจสอบแปลงที่ดิน
ดังกล่าวควบคู่ไปอีกทางหน่ึงด้วย 

(นครศรีธรรมราช )
ควรรายงานความ
คืบหน้าให้ส่วนกลาง
ทราบโดยตลอด 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
5.สุนัขจรจัดไล่กัดกวางป่าพลัดตกหน้าผาตาย
อนาถ 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. นายธีระพงศ์ ช่วยชู 
นายอ าเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้ง
จากนายมาเนก เ สือทอง ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 8  
ต.ขนอม ว่าเกิดเหตุกวางป่าพลัดตกภูเขาตายที่
บริเวณภูเขาเพรา ริมถนนสายเลียบชายทะเล
อ่าวไทย เขาพลายด า-ในเพลา หมู่ 8 ต.ขนอม 
จึ งพร้ อมด้วยนายพีระชัย คงแก้ว หัวหน้า 
อุทยานฯหาดขนอม-หมู่ เกาะทะเลใต้  และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อเดินทางไปตรวจสอบที่เกิด
เหตุ  เมื่อไปถึงพบซากกวางป่าเพศเมีย อายุ
ประมาณ 2 ปี เศษ ตั วขนาดใหญ่น้ าห นัก
ประมาณ 80 กก. สภาพขาและคอหักตายกลาง
ถนนสายดังกล่าวซึ่งอยู่ริมภูเขาเพรา โดยห่างไป
ประมาณ 100 ม. พบสุนัขจรจัดจ านวน 2 ตัว
ยืนคุมเชิงอยู่  เจ้าหน้าที่จึงไล่สุนัขทั้งสองตัว
หลบหนีไป โดยพบว่าซากกวางป่ามีบาดแผลขา
หักและคอหัก ซึ่งที่เกิดเหตุอยู่ริมหน้าผาเชิงภูเขา
เพราะความสูงจากริมถนนประมาณ 15 ม. หล่น
ลงมากระแทกพ้ืนถนนอย่างจังท าให้ขาและคอ
หักตายสลดดังกล่าว ก่อนที่จะมอบซากกวางป่า
ให้กับ จนท.อุทยานฯน าไปฝังในเขตอุทยานฯ
ต่อไป 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

สอป. 
สอช 

 X-citeไทยโพสต์ 
หน้า 4 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากสื่อออไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคาร ที ่๒๔ กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1.พบแล้ว! กลุ่มมอเตอร์ไซค์วิบากลุยอุทยานฯ 
ไทรโยค ล่าสุดถึงฐานร้อย ตชด.136 

จากกรณีกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ 10 
คน น ารถจักรยานยนต์วิบาก เข้าไปท่องเที่ยว
ภายในอุทยานแห่งชาติ ไทรโยค ซึ่ งคาดว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะไปที่เหมืองเต่าด า 
โดยจะต้องผ่านฐานปฏิบัติการเขาปลาน้อย  
ร้อย ตชด.ที่  136 และหน่วยพิทักษ์ อุทยาน
แห่งชาติไทรโยค ท้องที่ หมู่ 8 ต.วังกระแจะ  
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ที่ส าคัญจะต้องขับผ่าน
บริเวณล าห้วยหุบกระเปอ อีกด้วย โดยแหล่งข่าว
ในพ้ืนที่แจ้งให้ทราบว่า เห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้า
มาในพ้ืนที่ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา 

ล่ า สุ ด  เ มื่ อ เ ว ล า  22.00 น . วั น น้ี   
23 ก.ย. นายขวัญชัย ถิระศิลป์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
กู้ภัยกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ครั้งแรกช่วงเวลา
ประมาณ 16.30 น.มีข่าวว่าคณะเจ้าหน้าที่พบ
กลุ่มนักท่องเที่ ยวแล้ว แต่ท้ ายที่ สุดก็ยั ง ไม่
สามารถยืนยันได้  เ น่ืองจากขาดการติดต่อ 
แต่ล่าสุด นักท่องเที่ยวทั้งหมดได้ออกมาครบแล้ว 
ขณะน้ีพักอยู่ที่จุดบริการประชาชนมะเซอย่อ 
กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 136 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

สอช. 
 

https://mgronline.
com/local/detail/
962000009183

8 
 

- 

2 .  อ บ จ . ร ะ ย อ ง  ตั้ ง ก อ งทุ น ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ประสบภัยจากช้างปา่ 

วันที่  23 ก.ย.62 นายปิยะ ปิตุเตชะ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อม
ด้วย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ร่วมแถลงข่าวการ
จัดตั้ง "กองทุนผู้ประสบภัยจากช้างป่าระยอง"  
ที่ห้องประชุมช้ัน 10 อาคารองค์การบริหารส่วน

สบอ.2 
(ศรีราชา) 

สอป. 
 
 

https://mgronline.
com/local/detail/
962000009171

8 
 

+ 

https://mgronline.com/local/detail/9620000091838
https://mgronline.com/local/detail/9620000091838
https://mgronline.com/local/detail/9620000091838
https://mgronline.com/local/detail/9620000091838
https://mgronline.com/local/detail/9620000091718
https://mgronline.com/local/detail/9620000091718
https://mgronline.com/local/detail/9620000091718
https://mgronline.com/local/detail/9620000091718


 

 

 

จังหวัดระยอง เพ่ือให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่
ไ ด้ รั บบาด เจ็ บจ ากกา รถู ก ช้ า ง ป่ าท า ร้ า ย 
         นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
เผยว่า ในส่วนของมาตรการแก้ไขปัญหาช้างป่า
เขาชะเมา บุกพ้ืนที่สวนของชาวบ้านจนได้รับ
ความเสียหายและท าร้ายร่างกายชาวบ้านน้ัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยว แต่ในส่วนของผู้ที่ถูกช้างป่าท าร้ายจนได้รับ
บาดเจ็บและเสียชีวิต ขณะน้ียังไม่มีหน่วยงานใด
เข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือ ดังน้ัน อบจ.จึงมี
ห น้าที่ ในการ เยี ยวยาและ เห็น ว่า ผู้ที่ ได้ รั บ
ผ ล ก ร ะ ท บ ค ว ร จ ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล บ้ า ง 
จึงมีมติร่วมกันในการจัดตั้งกองทุนผู้ประสบภัย
จากช้างป่าระยอง ขึ้น โดยมีส่ือมวลชนร่วมเป็น
คณะกรรมการขับเค ล่ือนกองทุนฯ เ พ่ือหา
แนวทางระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้าง
ป่าผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งใน
เบ้ืองต้น ตนได้รับเงินบริจาคแล้ว จ านวน 2 แสน
บาท” นายปิยะ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง  





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที ่๒5 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1.หมาไล่กัดกว่าป่าตกหน้าผาคาที่ 

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. นายธีระพงศ์ ช่วยชู 
นายอ าเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้ง
จากนายมาเนก เ สือทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่  8  
ต.ขนอม ว่าเกิดเหตุกวางป่าพลัดตกภูเขาตายที่
บริเวณภูเขาเพรา ริมถนนสายเลียบชายทะเล
อ่าวไทย เขาพลายด า-ในเพลา หมู่ 8 ต.ขนอม 
จึ งพร้ อมด้วยนายพีระชัย คงแก้ว หัวหน้า 
อุ ท ย า น ฯ ห า ด ข น อ ม - ห มู่ เ ก า ะ ท ะ เ ล ใ ต้   
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อเดินทางไปตรวจสอบที่
เกิดเหตุ  เมื่อไปถึงพบซากกวางป่าเพศเมีย  
อายุประมาณ 2 ปีเศษ ตัวขนาดใหญ่น  าหนัก
ประมาณ 80 กก. สภาพขาและคอหักตายกลาง
ถนนสายดังกล่าวซึ่งอยู่ริมภูเขาเพรา โดยห่างไป
ประมาณ 100 ม. พบสุนัขจรจัดจ านวน 2 ตัว
ยืนคุมเชิงอยู่  เจ้าหน้าที่จึงไล่สุนัขทั งสองตัว
หลบหนีไป โดยพบว่าซากกวางป่ามีบาดแผล 
ขาหักและคอหัก ซึ่งที่เกิดเหตุอยู่ริมหน้าผาเชิง
ภูเขาเพราความสูงจากริมถนนประมาณ 15 ม. 
หล่นลงมากระแทกพื นถนนอย่างจังท าให้ขาและ
คอหักตายสลดดังกล่าว ก่อนที่จะมอบซาก
กวางป่าให้กับ จนท.อุทยานฯน าไปฝังในเขต
อุทยานฯต่อไป 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

สอป. 
 

ไทยรัฐ หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

 

- 

2. ฝนตกผามออีแดงหมอกฟุ้ง 
เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ที่จุดชมวิวผามออีแดง 

อุทยานฯเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะ
เกษ ช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเน่ือง ท าให้
ตอนเช้าในตัว อ.กันทรลักษณ์ยังมีฝนตกหนัก 
และมีหมอกฟุ้งกระจายที่บริเวณหน้าผา ท้องฟ้า
ปิดมอไม่เห็นวิวทิวทัศน์ทะเลหมอกและตะวันขึ น 
3 แผ่นดิน 

สบอ.9 
(อุบลราชธานี) 

สอช. 

ไทยรัฐ หน้า 14 
(กรอบบ่าย) 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
3.ภาพข่าว ผลักดันช้างป่า 
นายสุร พันธ์ ศิลปะสุวรรณ นอภ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา เปิดอบกรมการผลักดันช้างป่า
ออก หา กิ นนอก อุ ท ย านฯ เ ข า ให ญ่ โ ด ย มี   
นายครรชิต ศรีนพวรรณ หน.อช. เขาใหญ่  
พร้อมวิทยากรฯ ร่วมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ห้อง
ประชุม อช.เขาใหญ่ 

สบอ.7 
(นครราชศรีมา) 

สอป. 
สอช. 

ไทยรัฐ หน้า 23 + 

4.พบซากโลมาสีชมพูเกยตื้นริมหาดสิชล 
เ มื่ อ วั น ที่  2 4  ก . ย .  น า ย ส ม ช า ย  

ฉลาดแฉลม ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเลและชาย ฝ่ังหาดบางดี เสาเภา  อ.สิชล  
ได้เดินทางไปตรวจสอบซากโลมาที่เสียชีวิตลอย
มาติดริมหาดชลสินธ์ุ ม.16 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล 
ตรวจสอบพบเป็นโลมาหลังโหนกสีชมพู มีขนาด
ยังไม่โตเต็มที่ ยาวประมาณ 1 ม. เพศผู้ท้องแตก
เน่ืองจากเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4-5 วัน  
น  าหนักประมาณ 60 กก.  ซึ่ง โลมาสีชมพูชนิดนี   
ช่วงตัวเล็กๆจะเป็นสีด าเมื่อ  ตัวโตเต็มที่จะ
เปล่ียนผิวเป็นสีชมพู สวยงาม เป็นมีเฉพาะพื นที่
อ.ขนอม อ.สิชล เบื องต้นก็ได้ประสานไปยัง 
ศูนย์ วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังอ่าวไทยตอนล่าง(สงขลา) เพ่ือเดินทางมา
รับซากโลมาตัวนี เพ่ือน าไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุ
การตายต่อไป  

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

สอป. 
 

X-citeไทยโพสต์ 
หน้า 4 

- 
 

5.บินฝนหลวงตกนักบินคาที่2ศพ 
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. ร.ต.อ.อภิชัย พุ่มชัย 

รอง สว. (สอบสวน) สภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
รับแจ้งเกิดเหตุเครื่องบินเล็กของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รุ่น Cessna Caravan สีเขียว-ขาว 
สังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร หมายเลข
เครื่อง 1917 เกิดอุบัติเหตุตกกระแทกพื นกลาง
ไร่น้อยหน่า พื นที่ หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี เป็นเหตุให้ ร.อ.ตฤณ อัมระนันท์ 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

สอช. 

ไทยรัฐ หน้า 1,15 
(กรอบบ่าย) 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
อายุ  58  ปี  นั ก บิน  ท  4  เ ป็น ครู ก า ร บิน  
และนายสุขสันต์ จงเสถียรธรรม อายุ 28 ปี 
นักบินผู้ช่วย เสียชีวิตติดใต้ซากเครื่องบิน หลัง
เกิด เหตุนายสมยศ ศิล ปี โยดม รอง  ผวจ .
กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายพนัชกร โพธิบัณฑิต 
หัวหน้าอุทยานฯไทรโยค เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์
กาญจน์ มูลนิธิกู้ ภัยกาญจนบุรีและมูลนิธิ ป่อ
เต็กตึ๊ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนธิก าลังลง
พื นที่ จากนั นเจ้าหน้าที่เร่งน าเครื่องตัดถ่างตัด
ซากเครื่องบินน าร่างผู้เสียชีวิตทั ง 2 ศพออกมา 
น าส่งไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวช รพ.ต ารวจ
ต่อไป 

 
สรุปข่าวจากสื่อออไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวนัพุธ ที ่๒5 กันยายน 2562 

 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1.เครื่องบินท าฝนเทียมตก ดับ 2 ศพ 

เวลา 10.30 น.ของวันที่ 24 ก.ย.62 
ร.ต.อ.อภิชัย พุ่มชัย รองสารวัตรสอบสวน สภ.
ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ไป
ท าไร่ผักในพื นที่บ้านหนองเป็ด หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.
ไทรโยคฯ ว่ามีเครืองบินตก หลังรับแจ้งจึงรีบ
รายงานให้ พ.ต.อ.วันชัย อ่อนละออ ผกก.สภ.
ไทรโยค  และ พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผบช.ภ.7 
พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์ รอง ผบก.ภ.จว .
กาญจนบุรีทราบเรื่อง จากนั นจึงรีบเดินทางไป
ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พ.ต.ท.บัญญัติ 
ไขยโกฎิ รอง ผกก.สอบสวนฯ และเจ้าหน้าที่
ทหาร เจ้าหน้าที่ ตชด.และหน่วยกู้ชีพอุทยาน
แห่งชาติไทรโยค กรมป่าไม้ ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัย

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

สอช. 

https://www.ban
muang.co.th/new
s/region/164196 

 

- 

https://www.banmuang.co.th/news/region/164196
https://www.banmuang.co.th/news/region/164196
https://www.banmuang.co.th/news/region/164196


กาญจนบุรี มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ เจ้าหน้าที่กู้ภัย 
อพ.ปร อ.ไทรโยคฯ 

 เบื องต้นแนวทางการสอบสวนทราบว่า 
เครื่องบินล าดังกล่าวบินขึ นจากสนามบินกองพล
ทหารราบที่  9 ในภาระกิจฝึกบิน เมื่อเวลา 
10.00 น.จนกระทั่งเวลา 10.30 น.เครื่องบิน
ได้หายไปจากจอเรดาร์ ไม่สามารถติดต่อได้ 
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การบินจึงได้วิทยุแจ้งหน่วย
ทหารในสังกัดพล ร.9 รวมทั งเจ้าหน้าที่ทหาร 
มทบ.17 และหน่วยงานทุกหน่วยออกติดตาม
ค้นหา โดยในส่วนของทหารได้น าเครื่องบิน
เฮลิคอปเตอร์ออกติดตามค้นหาทางอากาศ 

ส่วนสาเหตุเบื องต้นยังไม่สามารถระบุได้
ว่า อุบัติเหตุเครื่องบินตกครั งนี เกิดจากสาเหตุ
อะไร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ท าการน าเครื่องตัดถ่างน า
ร่างของนักบินและนักบินฝึกหัตทั ง 2 รายน าส่ง 
รพ.ไทรโยค ก่อนจะส่งต่อไปยังสถาบันนิติเวช 
รพ.ต ารวจ เพ่ือให้แพทย์ท าการผ่าพิสูจน์สาเหตุ
การตายอีกครั ง โดยในส่วนของสาเหตุ เจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานต ารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารได้ท าการค้นหากล่องด าที่
อยู่ในซากเครื่องบินเพ่ือน าไปตรวจสอบสาเหตุ
การประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกครั งนี ต่อไป 
2. นายอ าเภองาว เปิดยุทธการล้างมอดไม้ใน
พื้นที่ จ.ล าปาง 

เ มื่ อ วั น ที่ 24 กั น ย า ย น  2562  
นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอ าเภองาว 
จั ง ห วั ด ล า ป า ง  ร่ ว ม กั บ  น า ย ชู เ กี ย ร ติ   
พงศ์ศิริวรรณ ผู้อ านวยการส านักจัดการกรม 
ทรัพยากรป่าไม้ที่  3 ล าปาง พ.อ.พงษ์เพชร  
เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน  
ร่วมปล่อยก าลังผสมเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย 
ก าลังต ารวจ กก.4 บก.ปทส. ต ารวจ.ศปทส.ภ.5 
ต ารวจ สภ.งาว จ.ล าปาง ต ารวจ ตชด.33 
เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติถ  าผาไท 

สบอ.13 
(ล าปาง) 
สอช. 

 

https://www.chia
ngmainews.co.th/
page/archives/11

27842 

+ 



 

 

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครองอ าเภองาว เจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันและรักษาป่า ในพื นที่ อ าเภองาว 
จังหวัดล าปาง กว่า 100 นาย ออกปฏิบัติการ
ตามภารกิจป้องกันปราบปรามการกระท าผิด
เกี่ยวกับ ทรัพยากรป่าไม้ รวมไปถึงยาเสพติด
และอาชญากรรมต่างๆในพื นที่  อ า เภองาว 
จั ง ห วัดล าปา ง  หลั ง จ ากที่ ห้ ว ง  3-4 วั น นี   
ก า ลัง เจ้ าหน้าที่ ได้ลงพื นที่ ตรวจตรวจสอบ
กลุ่มเป้าหมายสามารถจับกุมผู้กระท าผิดพร้อม
ของกลางจ านวนมาก อีกทั งข้อมูลต่างทีได้รับเข้า
มาพบว่ายังมีการตัดไม้ท าลายป่าหลายจุดและซุก
ซ่อนไม้เถื่อนไว้ จึงได้ปล่อยก าลังออกตรวจสอบ
ในพื นที่อ าเภองาว พื นที่กลุ่มเป้าหมาย เบื องต้น
พบของกลางและ ผู้กระท า ผิด  หลายราย
โดย เฉพาะ ใน พื นที่  เ ข ต บ้ านหวด  หมู่  4  
ต าบลบ้านหวด อ าเภองาว จังหวัดล าปาง พบว่า
มีการตัดไม้ท าลายป่ากระจายไปในพื นที่พร้อม
กับทิ งของกลางเป็นไม้สักท่อนไม้ประดู่ท่อนและ
แปรรูปจ านวนมากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดพร้อม
กระจายก าลังเฝ้าพื นที่ อีกส่วนได้ไปขอหมายศาล
จังหวัดล าปางเพ่ือเข้าตรวจค้นภายในบ้านเรือน 
เน่ืองจากการข่าวรับแจ้งว่ายังไม้แปรรูปซุกซ่อน
หลายจุดซึ่งการท างานเชิงรุกครั งนี คาดว่าจะสาว
ถึงตัวการใหญ่ที่เคล่ือนไหวการลักลอบขนย้ายไม้
เถื่อนข้ามชาติ ที่หลบหนีการจับกุมเจ้าหน้าที่มา
ตลอดได้อย่างแน่นอน 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดทีี่ 26 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
1.บินฝนหลวงตกนักบินคาที่ 2 ศพ 
 ร.ต.อ.อภิชัย พุ่มชัย รอง สว. (สอบสวน) 
สภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  รับแจ้ง เกิดเหตุ
เครื่องบินเล็กของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รุ่น Cessna Caravan สีเขียว-ขาว สังกัดกรมฝน
หลวงและการบินเกษตร หมายเลขเครื่อง 1917 
เกิดอุบัติเหตุตกกระแทกพ้ืนกลางไร่น้อยหน่า 
พ้ืนที่ หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
เป็นเหตุให้ ร.อ.ตฤณ อัมระนันท์ อายุ 58 ปี 
นักบิน ท 4 เป็นครูการบิน และนายสุขสันต์  
จงเสถียรธรรม อายุ 28 ปี นักบินผู้ช่วย เสียชีวิต
ติดใต้ซากเครื่องบิน หลังเกิดเหตุนายสมยศ  
ศิลปีโยดม รอง ผวจ.กาญจนบุรี  พร้อมด้วย 
นายพนัชกร โพธิ บัณฑิต  หน .อช . ไทรโยค 
เจ้ าหน้าที่มูลนิ ธิพิทักษ์กาญจน์ มูลนิธิกู้ ภัย
กาญจนบุรีและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง สนธิก าลังลงพ้ืนที่ จากน้ันเจ้าหน้าที่เร่ง
น า เครื่ อ งตั ดถ่ า งตั ดซาก เครื่ อ ง บินน า ร่ า ง
ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ศพออกมา น าส่งไปตรวจพิสูจน์
ที่สถาบันนิติเวช รพ.ต ารวจต่อไป 

สอช.  
สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 1,15 
(กรอบบ่าย) 

 

- 

2. คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้ ตามเสียงปักษา 
'แต้วแล้ว' 
 ผู้เขียนคอลัมน์น าเสนอกรณี นกแต้ว
แล้วท้องด า หน่ึงในสัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธ์ุของ
ไทย และยังเป็นหน่ึงในนกที่นักดูนกชาวไทยและ
ชาวตางชาติให้ความสนใจ ทั้งน้ีนกแต้วแล้วท้อง
ด ามีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยบริเวณขสป. 
เ ข า ป ร ะ - บ า ง ค ร า ม  ต . ค ลอ ง ท่ อ ม เห นื อ  
อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี ซึ่งเป็นหย่อมป่าที่เดี่ยวใน
ประเทศไทยที่จะพบนกชนิดน้ีได้ 

สอช.  
สอป.  

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ หน้า 4 
 

+ 

3. ฝันค้าง มรดกโลกแก่งกระจาน 
 ผู้เขียนน าเสนอกรณี เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 
62 อส.ได้ขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดก

สอช.  
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

กรุงเทพจุดประกาย 
หน้า 1 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
โลก องค์การยูเสนโก ครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู 
สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน พิจารณาขึ้นทะเบียน
กลุ่มผืนป่าแก่ งกระจานเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ แต่ถูกท้วงติงและตีกลับมา 3 ข้อ เช่น 
ประเด็นข้อกังวลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ชุมชนชาวกะเหรี่ยงในพ้ืนที่ให้ไทยไปท าเอกสาร
และส่งกลับมาพิจารณาใหม่ ภายใน 3 ปี ซึ่งการ
ยื่นขอเป็นมรดกโลกส าหรับผืนป่าแก่งกระจานน้ี
ไทยได้เคยเสนอไปแล้วหลายครั้ง ซึ่งข้อท้วงติงน้ี
ชัดเจนจากกรณีการบังคับให้สูญหายของ บิลล่ี 
หรือ พอละจี  รักจงเจริญ แกนน้ าชาวบ้าน
กะเหรี่ยง ซึ่งภายหลัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) ได้แถลงยืนยันว่า บิลล่ี เสียชีวิตแล้วจาก
การถูกฆ่าแล้วน้ ามาถ่วงน้ าในเขตอุทยานฯแก่ง
กระจาน และน้ันคือหลักฐานที่ยืนยันว่าการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มชาติพันธ์ุพ้ืนเมืองใน
ประเทศยังมีอยู่จริง ทั้งน้ีการแสวงหาทางออก
ร่วมกันในการรักษามรดกทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน น่าจะเป็นการ
ทางสู่ความเป็นไปได้ในการขึ้นทะเบียนผืนป่า
แก่งกระจานและพ้ืนที่เช่ือมโยงสู่การเป็นมรดก
โลกในอนาคตอันใกล้ 
4. ชลบุรี-พบช้างป่วยแล้ว 
 ผู้ ส่ือข่าวรายงานจากกรณี ช้างเพศผู้ 
อายุประมาณ 3 ปี ที่ติดบวงนายพรานในป่าลึก
เขาชะเมา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เมื่อช่วงต้น
เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ต่อมาชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่
เข้าไปช่วย แต่ช้างเดินหลบหนีเข้าป่าลึกไป และ
ไม่มีใครพบเห็นอีก ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ก.ย. จนท.
สนง.อนุรักษ์ สัตว์ป่าที่  2 แจ้งว่า พบช้างตัว
ดังกล่าวแล้ว อยู่ ในป่าลึก ม.6 ต.พลวงทอง  
อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี สภาพหิวโหยผอมโซ คาดว่า
ออกหากินไม่ได้เน่ืองจากขาเจ็บ เพราะขาขวา
บาด เจ็บ  บวมเ ป่ง  หมีหนอง เริ่ ม เ น่าแ ล้ว  

สอช.  
สอป.  

สบอ.2 (ศรีราชา) 

ข่าวสด หน้า 7 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อสั่งการ 
จึงประสานทีมสัตวแพทย์ เข้าพ้ืนที่ ช่วยเหลือ 
และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพฤหัสบดทีี่ 26 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. 'นักอนุรักษ์นกเงือกเขาบูโด' เศร้าใจนก
ชนหินถูกนายพรานยิงตายรวด 4 ตัว วอน
รัฐเร่งคุ้มครอง 

นายปรีดา เทียนส่งรัศมี  หัวหน้า
โครงการคุ้มครองนกเงือก (ส่วนภาคใต้) คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง
ขบวนการ ล่ านกชนหินใน เขต อช . บู โด - 
สุไหงปาดี ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีข้อความว่า 
ขณะที่พิมพ์ข้อความอยู่น้ี ผมนอนอยู่ในเปลบน
เขาตะโหนด อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ใจสับสน
และกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มาว่า ตอนน้ีมี
พรานจากรือเสาะและยะลาก าลังขึ้นเขามา 
ล่าสัตว์ และสัตว์ที่เขามาล่าคือ หัวนกชนหิน 
ซึ่งมีตลาดรับซื้ออยู่ในเมืองนราธิวาส เขาให้
ราคาถึงหัวละหมื่น ชาวบ้านมาบอกว่าสองวัน
ก่อนเขาเจอพรานมาซุ่มยิงนกเงือกที่ต้นไทรสุก 
พบยิงนกชนหินถึง 4 ตัว ใจหายและรู้สึกโกรธ
จะท าอย่างไรกันดี? ส่ิงที่เราช่วยกันดูแลรักษา
ก าลังถูกท าลาย และผมก็ไม่สามารถช่วยอะไร
ได้เลย เพียงแค่บันทึกบอกกล่าวและได้ระบาย
อะไรบ้าง ชาวบ้านที่ให้ข้อมูลเขาก็กลัวเพราะ
พวกมันมีปืน ชาวบ้านคนหน่ึงบอกว่า"ผมเคย
เตือนเขาแล้วว่าอย่ายิงนกเงือก เขาอนุรักษ์กัน 
มันกลับท้ายิงผมอีก หลายปีที่ผ่านมาส าหรับ
ผมคือความล้มเหลวโดยส้ินเชิง หากปล่อยให้
เหตุการณ์ยังคงเป็นเช่นน้ีต่อไป จะมีประโยชน์
อะไรส าหรั บงานอนุรั กษ์นก เงื อกที่ บู โด  
ขอพ้ืนที่ตรงน้ีได้บอกเล่าความจริงเผ่ือว่าจะมี
ทางออกที่ดีกว่าและมาช่วยกันหาทางแก้ไข
ต่อไป ซึ่งเวลาน้ีผมก็เพียงแค่ภาวนาต่อเจ้าป่า
เจ้าเขาบูโดขอให้คุ้มครองพวกมันด้วยเถิด 

สอช.  
สอป. 

สบอ.6 (สาขาปัตตานี) 
 
 
 

https://www.thaipost.
net/main/detail/46648 

- 

2. ฟิน! นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว
ดอยอินทนนท์ 

สอช. 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

https://siamrath.co.th/n

/105298 
+ 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
นายกริ ชสยาม  คงสตรี  หน .อช . 

ด อ ย อิ น ท น น ท์  บ อ ก ว่ า  ใ น พ้ื น ที่ อ ช . 
ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พบว่า
เช้า วันน้ีที่ยอดดอยอินทนนท์ยั งคงคึกคัก
นักท่องเที่ยว เยี่ยมชมทัศนียภาพยามเช้า 
ท้องฟ้าเปิด อากาศหนาวเย็นลง โดยเฉพาะ
ยอดดอยอินทนนท์เช้าน้ี อุณหภูมิต่ าสุดลดลง
มาอยู่ที่ 9 องศาเซลเซียส ส่วนที่จุดชมวิวกิ่วแม่
ปาน วัดอุณหภูมิได้ 13 องศาเซลเซียส และที่
ท าการ 14 องศานอกจากที่นักท่องเที่ยวจะได้
สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นลงในช่วงกลางฤดูฝน
แล้ว ยังได้ชมทะเลหมอกที่เกิดขึ้นจากเมฆฝนที่
ลอยต่ ากว่ายอดดอย กลายเป็นความสวยงามที่
ตัดกับแสงสีส้มยามเช้าของพระอาทิตย์ขึ้น กับ
ปุยเมฆที่ทอดยาวออกไปทางด้านล่าง 

 
 

3. จระเข้น้ าจืดไทยแท้ พันธุ์หายาก โผล่
พื้นที่น้ าท่วมอุบล คาดมากับพายุ 2 ลูก 

นายชัยวัฒน์ ล้ิมลิขิตอักษร ผอ.สบอ. 
9 ( อุบลราชธานี ) ได้รับแจ้งจาก นายสัน  
สารันต์ ชาวบ้าน โดมประดิษฐ์ ว่าจับลูกจระเข้ 
ซึ่งคาดว่าเป็นลูกจระเข้ ด้านบนที่อยู่เหนือกว่า
จุดพระนารายณ์บรรทมศิลป์ น่าจะโดนน้ าป่า
ซัดมาจนมาถึงบริเวณบุ่งเอือดส าหรับการพบ
เจอจระเข้ดังกล่าวคาดว่าเกิดจากพายุโพดุล
เข้าภาคอีสาน ท าให้น้ าชีมีมวลน้ ามหาศาล ลง
มาท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบกับพายุ
คาจิกิ  ตกกระหน่ าในพ้ืนที่ ในช่วงต้นเดือน
กันยายน โดยเฉพาะบริเวณป่าต้นน้ าล าโดม
ใหญ่ทางตอนใต้ของจังหวัดอุบลราชธานีจึงท า
ให้เกิดการไหลบ่าของน้ าป่าในล าโดมใหญ่ ซึ่ง
เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของจระเข้น้ าจืดซึ่งเป็นเพียง
ไม่กี่แห่งของประเทศไทย จึงได้พัดพาจระเข้น้ า
จื ด พัน ธ์ุ ไทยแท้ ลงมายั งบริ เ วณด้ าน ล่า ง
เทือกเขาพนมดงรัก บริเวณหน้าหน่วยพิทักษ์
ป่าวังเจ้า ของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่ายอดโดม

สอช. 
สอป. 

สบอ.9 (อุบลราชธานี) 
 
 

https://www.sanook.co

m/news/7907374/ 

 

https://news.mthai.com

/general-

news/762364.html 

 

https://www.nationtv.tv

/main/content/378743

455/ 

+ 
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หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
จากการสอบถามนายสัน สารันต์ บ้านโดม
ประดิษฐ์ อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี ชาวบ้านที่
จับจระเข้ได้ ระบุว่า เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
เวลาประมาณ 23.00 น. ขณะพายเรือหาปลา
กับเพ่ือน รวม 2 คน พบจระเข้น้ าจืด 1 ตัว ริม
ตล่ิง บริเวณบุ่งเอียด ล าโดมใหญ่ ก่อนถึงฐาน
ปฏิบัติการไทยสู้ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า (ขสป.) 
ยอดโดม ประมาณ 500 เมตร จึงจับจระเข้
ด้วยมือเปล่า ตั้งใจน าไปปล่อยล าน้ าด้านบน 
เพราะมีความเช่ือว่าเป็นลูกหลานของเจ้าปู่แข้
ด่อน แต่เปล่ียนใจน าส่ง ขสป.ยอดโดม เพ่ือ
น า ไปปล่อยในพ้ืนที่ ป่าอนุรักษ์ต่อไปด้าน
นางสาวบงกชมาศ พิมพ์สิน นายสัตวแพทย์
ป ฏิ บัติ การ  นางสาวณัฐกานต์  ค า สีม่ ว ง 
นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ พร้อมด้วยว่าที่ 
ร.ต.อนุสิทธ์ิ ประสพสุข พนักงานพิทักษ์ป่า เข้า
ตรวจ พบว่า ลูกจระเข้ที่พบเป็นจระเข้น้ าจืด 
เพศเมี ย  อายุประมาณ 1-2 ปี  สุขภาพ
โดยทั่วไปแข็งแรงดี ความยาวล าตัวทั้งหมด 
101 ซม. ความยาวจากปลายปากถึงรูทวาร 
48 ซม.น าไปเจาะเลือดเพ่ือตรวจโรคและ
วินิจฉัยสายพันธ์ุ ส าหรับเป็นข้อมูลจระเข้น้ าจืด
ที่พบในบริเวณพ้ืนที่ ขสป.ยอดโดมโดยขณะน้ี
เจ้าหน้าที่ได้น าจระเข้น้ าจืดตัวดังกล่าว ไปพัก
ไว้ในบ่อพักเล้ียงช่ัวคราว ขสป.ยอดโดม เพ่ือรอ
การปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป 

 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ประจ าวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 

ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
1. ดีเอสไอถกคดีบิลล่ี 
 ที่กรมสอบสวนคดี พิ เศษ (ดี เอสไอ) 
พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีดีเอสไอ เผยว่า ใน
วันที่  26 ก.ย. เวลา 13.00 น. ตนได้เรียก
ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีฆาตกรรมนาย
พอละจี หรือ บิลล่ี รักจงเจริญ โดยชุดสอบสวน
จะลง พ้ื นที่ ส อบปาก ค า เ พ่ิ ม เ ติ ม  เ พ่ื อ ห า
พยานหลักฐานให้มีความสมบูรณ์เพียงพอในการ
ท าส านวน ส่วนคดีที่เจ้าหน้าที่อุทยานละเว้นการ
ปฏิ บัติห น้าที่ โดยมิชอบ ไม่ ส่งตั วนายบิล ล่ี
ด าเนินคดีที่ ป.ป.ช. มีมติให้ส่งให้ดีเอสไอด าเนิน
คดีน้ัน คาดว่าเมื่อส านวนมาถึงดีเอสไอ จะน ามา
รวมส านวนการสอบสวนคดีฆาตกรรม เพ่ือแจ้ง
ข้อหาเพ่ิมกับผู้กระท าผิดต่อไป 

สอช.  
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

ข่าวสด หน้า 11 
(กรอบบ่าย) 

 

- 

2. คอลัมน์ สกู๊ปหน้า 1 เสือโคร่งตาย 86 ตัว
ชีวิตสัตว์ป่าอยูก่รง 
 ผู้เขียนคอลัมน์น าเสนอกรณี สาเหตุการ
ตายของเสือโคร่งของกลางที่อส. ยึดไปจากวัด
เสือ จ.กาญจนบุรี ที่มีข่าวน าเสนอไปเมื่อไม่นาน
ที่ผ่านมา โดย รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี 
คณะบดีคณะสัตวแพยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหา
นคร บอกว่าอาจจะสามารถจ าแนกปัจจัยสาเหตุ
การตายของเสือได้ เช่น 1.ปัจจัยที่ท าให้เสือป่วย
ง่าย ที่กล่าวคือ การผสมพันธ์ุเลือดชิดที่มาจาก
พ่อแม่พันธ์ุเริ่มต้นไม่เกิน 10 ตัว ดังน้ัน ปัจจัย
เรื่องการผสมเลือดชิดจะท าให้เสือเกิดมารุ่นหลัง
อ่อนแอลงและป่วยเป็นโรคได้ง่ าย 2.ปัจจัย
ความเครียดของเสือ ซึ่งมีการตรวจพันธุกรรม
พบว่า มีสายเลือดของเสือโคร่งพันธ์ุไซบีเรียใน
กลุ่มเสือโคร่งที่เล้ียง ซึ่งปกติเสือโคร่งพันไซบีเรีย
จะมีขนหนาเน่ืองจากเป็นเสือที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
เขตหนาว ส่วนการน าเอามาเล้ียง รวมทั้งการขน
ย้ายซึ่งสภาพอากาศในประเทศไทยน้ันมีอากาศ

สอป.  
สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 1,5  
 

- 



ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
ร้อนท าให้เสือโคร่งเกิดความเครียด และส่งผลต่อ
ภูมิตานทานได ้เป็นต้น 
3. ภาพข่าว ร่วมประชุม 
 นาย สุ วิทย์  จั นทร์ หวร  รอง  ผวจ .
มุกดาหาร เปิดการประชุมคณะกรรมการที่
ปรึกษาขสป.ภูสีฐาน จ.มุกดาหาร ณ ห้องประชุม
ช้างน้าว ช้ัน 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  
มี นายคมกฤต สามเพชรเจริญ หน.ขสป.ภูสีฐาน
ให้การต้อนรับ 

สอช.  
สบอ.9 (อุบลราชธานี) 

ไทยรัฐ หน้า 16 
(กรอบบ่าย) 

 

+ 

4. กะโหลกช้างถูกยิง 
 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. นายวันชัย บุญทัน 
จนท.อช.เขา15 ช้ัน อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 
นายนภัสกร ตาดม่วง ปธ.ชมรมพิทักษ์ช้างแก่ง
หา ง แมว  ร่ ว มด้ วยห น่วย ง านที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
เข้าตรวจสอบโครงกระดูกช้างมีรอยคล้ายถูกยิงที่
หน้าผาก บริเวณเขาหินขวาก-ซับดาวเรือง ม.17 
ต.ขุนช่อง อ.แก่งหางแมว พบโครงกระดูกช้าง 
คาดเป็นช้างป่าเพศผู้ มีงาวัดจากโคนถึงปลาย
ยาว 30 ซม. ตรงหน้าผากมีรอยรูกระสุน 3 รู 
ขาหน้าซ้ายมีลักษณะเป็นบ่วงคล้องอยู่ คาดตาย
มาแล้ว 1 เดือน จึงรายงานให้ นายอยู่ เสนา
ธรรม ผอ.สบอ.2 (ศรีราชา) เ พ่ือประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องตรวจพิสูจน์อีกครั้ง 

สอช.  
สอป. 

สบอ.2 (ศรีราชา) 

ไทยรัฐ หน้า 19 
(กรอบบ่าย) 

 

- 

5. ผลตรวจกระดูกคดีบิลล่ี 
 ที่กรมสอบสวนคดี พิ เศษ (ดี เอสไอ) 
พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีดีเอสไอ 
เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะพนักงาน
สอบสวนคดีฆาตกรรมนายพอละจี หรือ บิลล่ี  
รักจงเจริญ แกนน ากะเหรี่ยงโป่งลึก-บางกลอย 
ว่า ที่ประชุมได้เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนแต่ละ
ชุดลง พ้ืนที่ สอบปากค าพยานและรวบรวม
พยานหลักฐาน ขณะน้ีคดีมีความคืบหน้าไป
มากกว่า 70 % ส่วนการตรวจช้ินส่วนกระดูกที่
พบ 20 ช้ิน ตรวจพิสูจน์ได้เพียง 8 ช้ิน เป็น
กระดูกมนุษย์ แต่ไม่ได้หมายความว่า ที่เหลืออีก 

สอช.  
สบอ.3 (สาขาเพชรบุรี) 

ไทยโพสต์ หน้า 3, 
เดลินิวส์ หน้า 13, 
ข่าวสด หน้า 1,2, 

กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 13 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
12 ชิ้น ไม่ใช่กระดูกมนุษย์ เพียงแต่วัตถุพยานที่
พบมีขนาดเล็กเกินไปจนไม่สามารถน ามาตรวจดี
เ อ็นเอได้  มั่ นใจใ ช้ เวลาไม่ เกิน  2 สัปดาห์   
จะทราบผลตรวจที่ชัดเจน 

พ.ต.ท .กร วัชร์ก ล่าว ว่า  ส านวนคดี
เจ้าหน้าที่อุทยานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบที่ไม่ส่งตัวนายบิลล่ีด าเนินคดี ซึ่ง ป.ป.ช.  
มีมติให้ส่งให้ดีเอสไอด าเนินคดี คาดว่าไม่เกิน 2 
สัปดาห์จะส่งถึงดีเอสไอ โดยพนักงานสอบสวน
จะน ามาผนวกรวมกันเพ่ือให้คดีมีพยานหลักฐาน
เพ่ิมมากขึ้น การสอบสวนของดีเอสไอจะไม่เรียก
ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องหรือกลุ่มผู้ต้องสงสัยมาให้
ปากค า  แ ต่ จ ะ ใ ช้ วิ ธี สอบสวนและค้ นห า
พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์การกระท าความผิด 
โดยตลอดสัปดาห์ที่ ผ่านมาการสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ 6 ชุด ได้หลักฐานที่มี
รายละเอียดเพ่ิมมากขึ้น สัปดาห์ต่อไปจะเน้น
สอบพยานในที่ เกิ ด เหตุ  พยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง และค้นหาพ้ืนที่ต้องสงสัย 

แหล่งข่าวจากชุดสอบสวน เปิดเผยว่า 
คณะพนักงานสอบสวนได้แนะน าให้ทีมสอบสวน
รวบรวมส านวนคดีฆาตกรรมอ่ืนๆ ที่เคยเกิดเหตุ
ในพ้ืนที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งเกี่ยวพันกับกลุ่มผู้ต้อง
สงสัย เพ่ือเช่ือมโยงให้เห็นถึงพฤติกรรมและ
แรงจูงใจในการก่อเหตุอุกอาจ ซึ่งบ่งช้ีว่ากลุ่มผู้
ต้องสงสัยมีพฤติการณ์เป็นซุ้มมือปืน จิตใจ
เห้ียมโหด สามารถก่อเหตุฆ่าคนตายได้ เพียง
เพราะมีเหตุขัดแย้งทั่วไป 
6. ช้างล้มในป่า 
 เมื่อวันที่  26 ก.ย. นายเจริญ ใจชน  
หน.อช.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และทีมสัตว
แพทย์ไปตรวจสอบช้างป่าสีดอตายอยู่กลางป่า
ห้วยปากคอก ม.7 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ  
พบซากช้างมีเลือดไหลออมาที่งวงและอวัยวะ
เพศ ไม่มีร่องรอยของการถูกท าร้าย เบ้ืองต้น

สอป. 
สอช.  

สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 19, 
ข่าวสด หน้า 7,  
แนวหน้า หน้า 

1,11,   
X-citeไทยโพสต์ 

หน้า 3 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
สันนิษฐานสาเหตุการตายน่าจะเกิดภาวะติดเช้ือ
ในกระแสเลือด ช้างตัวดังกล่าวอายุประมาณ 5-
7 ปี ตายมาแล้วประมาณ 2 วัน ทั้งน้ีคณะสัตว
แ พ ท ย์ เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ช้ิ น เ น้ื อ ไ ป ต ร ว จ ที่
ห้องปฏิบัติการของอส. เพ่ือหาสาเหตุการตาย
ต่อไป ส่วนซากช้างเจ้าหน้าที่ท าลายด้วยการเผา 
7. ลูกช้างติดกับดักล้มแล้ว 
 จากกรณีลูกช้างป่าอายุ 3 ปี อยู่ในพ้ืนที่
เขาชะเมา จ.ระยอง ถูกบวงกับดักรัดขา แล้วเดิน
หลงเข้ามาใน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่  
สบอ.2 (ศรีราชา) จึงน าตัวมารักษา ล่าสุดลูกช้าง
ล้มแล้ว โดยทาง เจ้าหน้าที่ สบอ. 2 (ศรีราชา) 
น าซากมาฝังกลบที่หน่วยพิทักษ์ป่าเขาใหญ่ ขสป.
เขาอ่างฤาไน ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง ทาง 
สพ.ย.ญฐนน ปานเพชร สัตวแพทย์ประจ าหน่วย
อนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ. 2 เผยว่า สาเหตุการตาย
ของลูกช้างเกิดจากแผลที่ อักเสพเรือรัง เป็น
หนอง หลังรักษาช้างอยู่ได้เพียง 12 ชม.ก็ล้ม 
เพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหว และติดเช้ือใน
กระแสเลือด 

สอป.  
สบอ.2 (ศรีราชา) 

ข่าวสด หน้า 7 
 

- 

8. บิ๊กคลีนน่ิงโรงเรียนหลังน้ าลด 
 ที่โรงเรียนบ้านหนองกินเพล หมู่ 3 บ้าน
หนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินช าราบ  
จ . อุ บ ล ร า ช ธ า นี  น า ย นิ รั น ด ร์  สุ รั ส ว ดี   
ผอ . ส า นั ก ง า นท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย  
นาย ชัย วัฒ น์  ล้ิ ม ลิขิ ต อั กษร  ผอ .สบอ .  9 
(อุบลราชธานี) น าผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ทส. พร้อม
กับต ารวจ ทหาร จิตอาสา ชาวบ้าน ครู และ
นักเรียน ช่วยกันเก็บกวาดขยะส่ิงปฏิกูล ท าความ
สะอาดอาคาร ห้องเรียน ถนนภายในโรงเรียน 
เพ่ือเริ่มฟ้ืนฟูโรงเรียนหลังน้ าท่วมสูงมิดหัวนาน 2 
สัปดาห์ ปัจจุบันน้ าลดลงหมดแล้ว ดินโคลน
สะสมเต็มพ้ืนที่ วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
บางส่วนจมน้ าเสียหาย เร่งช่วยกันฟ้ืนฟูเพ่ือ

สอช.  
สบอ.9 (อุบลราชธานี) 
สบอ.16 (เชียงใหม่) 

ไทยรัฐ หน้า 18 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเน้ือหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข้อส่ังการ 
เตรียมจัดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 30 
ก.ย.น้ี 
 ส่ วนที่ ด อย อินทนนท์  อ . จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ สภาพอากาศกลับมาหนาวเย็น ที่จุด
ชมวิวกิ่วแม่ปานอุณหภูมิวัดได้ 9 องศาฯ ส่วน
ยอดดอยอินทนนท์ 13 องศาฯ ด้านนายกริช
สยาม คงสตรี หน.อช.ดอยอินทนนท์ เผยว่า ปีน้ี
นั บ เ ป็ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ข อ ง อ ช .  มี ย อ ด
นักท่องเที่ยวรวมแล้ว 850,000 คน เก็บเงินค่า
เข้าชมได้กว่า 100 ล้านบาท จะเห็นว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ ยวยอดนิยมของชาวไทยและ
ต่างประเทศ เพราะจ านวนตัวเลขนักท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปีน้ีจัดเตรียมความ
พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้ งการปรับปรุง
อาคาร บ้านพัก ลานกางเต็นท์ ขณะเดียวกัน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานเริ่มซ่อมแซม
ปรับปรุงไปแล้วกว่า 50% ใช้งบประมาณ 8 
ล้านบาท เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเปิดการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ย.น้ี 
พร้อมจัดฝึกอบรมชุดกู้ภัยอช.เตรียมพร้อมดูแล
ช่วยเหลือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากส่ือออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ประจ าวันศุกร์ 27 กันยายน 2562 

หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
1. WWF ผนึก องค์กรรัฐร่วมต้านการค้าสัตว์
ป่าผิดกฎหมาย 

องค์การกองทุนสัต ว์ป่าโลกสากล 
(WWF) จัดการอบรมคณะท างานระดับจังหวัด 
ด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฏหมาย ณ โรงแรม 
ฟ อ ร์ จู น  ริ เ ว อ ร์ วิ ว  อ า เ ภ อ เ ชี ย ง ข อ ง  
จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ความรู้และศักยภาพของคณะท างานในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย ในด้านการค้าสัตว์ป่าผิด
ก ฏ ห ม า ย  ทั้ ง ด้ า น เ ท ค นิ ค ก า ร จั บ กุ ม  
การสืบสวนสอบสวน การจ าแนกชนิดพันธ์ุ 
และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่า  
การอบรมคณะผู้แทนในครั้ ง น้ี มุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะการป้องกัน และปราบปราม
การค้าสัตว์ป่าผิดกฏหมาย นอกจากน้ันยังมี
การช้ีแจงภาพรวมของสถานการณ์ดังกล่าวทั้ง
ในระดับจังหวัด ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 
การแสดงซากสัตว์ป่าของกลางจากกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เพ่ือเป็นตัวอย่าง
ในการสาธิต โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหลายองค์กรเข้าร่วม
การอบรม อาทิ WWF, เครือข่ายเฝ้าระวัง
การค้าสัตว์ป่าและพืชป่า (TRAFFIC), อส. , 
ก ร ม ศุ ล ก า ก ร  เ จ้ า ห น้ า ที่ ต า ร ว จ  แ ล ะ
กองบัญชาการกองทัพไทย ภายใต้แนวคิด 
การค้าสัตว์ป่ากฏหมายไม่ได้เป็นปัญหาของ
หน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง หรือเพียงประเทศ
ไทย และบริเวณสามเหล่ียมทองค า แต่เป็น
ปัญหาส าคัญของโลก 

สอป. 
กคส. 

สบอ.15 (เชียงราย) 
 
 
 

https://www.ryt9.com/
s/prg/3047483 

+ 

2. น้ าตกม่านฟ้าวังน้ าเขียว ม่านน้ าตระการ
ตาในดินแเดนแห่งโอโซน 

น้ าที่ตกลงมาต่อเน่ืองในช่วงน้ี ส่งผลดี
ท าให้ผืนป่าอช.ทับลาน กลับมาอุดมสมบูรณ์

สอช. 
สบอ.7 (นครราชสีมา) 

 
 

https://www.sanook.co

m/travel/1417201/ 
+ 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
อีกครั้ ง โดยเฉพาะที่บริ เวณน้ าตกม่านฟ้า 
ภ าย ในห น่ ว ย พิ ทั ก ษ์ อ ช . ทั บล า นที่  13  
(สวนห้อม)  ต . วั ง น้ า เขี ยว  อ . วั ง น้ า เขี ย ว  
จ.นครราชสีมา ขณะน้ีได้มีน้ าไหลจากหินช้ัน
บน ตกลงมาช้ันล่าง เป็นริ้วน้ าที่สวยงามยิ่ง ซึ่ง
มี นักท่อง เที่ ยวแห่ เข้ า ไปเที่ ยวชม สัม ผัส
ธรรมชาติอันสวยงามกันอย่างคึกคัก 
3. กรมอุทยานฯ ดัน "นกชนหิน" เป็นสัตว์
ป่าสงวน 

อส. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ป้องกันปราบปรามการล่านกชนหิน สัตว์ป่า
คุ้มครอง พร้อมดันสถานภาพเป็นสัตว์ป่าสงวน 
สู่แผนแม่บทแห่งชาติในการอนุรักษ์และเพ่ิม
ประชากรนกชนหินในธรรมชาติจากกรณีกลุ่ม
อนุรักษ์นกเงือก กังวัลเกี่ยวกับการล่านกชนหิน
ในไทยเพ่ือส่งขายต่างประเทศ พร้อมเรียกร้อง
อส. ประกาศให้นกชนหิน สัตว์ป่าคุ้มครอง  
เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย อส. ระบุว่า ปัจจุบัน
ปัญหาการล่านกชนหิน แบ่งการล่าเพ่ือเอาลูก 
ซึ่ งฤดูกาลท ารั งประมาณเดือนธันวาคม -
พฤษภาคม และนายพรานล่าเพ่ือเอาโหนก 
โดยปี 2558-2562 มีคดีการกระท าผิดด้าน
สัตว์ป่า กรณีของนกชนหิน 3 คดี  จับกุม
ผู้ต้องหาได้ 5 คน และยึดนกชนหินที่ยังมีชีวิต 
3 ตัว และซาก 1 ตัว 

สอป. 
กคส. 

สบอ.6 (สาขาปัตตานี) 
 
 
 

https://news.thaipbs.o
r.th/content/284599 

+ 

4. น่านส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 13 รับ
งูเหลือมยาว 4 เมตร 

นายธันวา ม่วงทอง หน.ขหล.ภูฟ้า 
จังหวัดน่าน คณะเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ภูฟ้าจังหวัดน่าน ได้รับการประสาน จาก 
เจ้ าห น้ าที่ ต า ร วจ  ประจ าห น่วยบริ ก า ร
ประชาชนช้างเผือก ชุดเฉพาะกิจเยี่ยวฟ้า  
ว่า เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 25 กันยายน 
2562 ตู้ช้างเผือกและชุดเฉพาะกิจเหยี่ยวฟ้า 
รับแจ้งจากศูนย์ วิทยุ  191 และศูนย์ วิทยุ 

สอป. 
สบอ.13 (แพร่) 

 
 
 

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

ves/1129456 

+ 



หัวข้อข่าวออนไลน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว็ปไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง            

/ข่าวเชิง± 
นันทบุรี  มีชาวบ้านห้วยส้มป่อย ขอความ
ช่วยเหลืองูเหลืมกินไก่ และก าลังจะกินลูกวัวที่
เกิดใหม่ ตู้ช้างเผือกและชุดเฉพาะกิจเหยี่ยวฟ้า 
ได้ช่วยกันจับงูเหลือมขนาดความยาว 4 เมตร 
15 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม 
มาดูแล อนุบาลเ ล้ียงดู ไ ว้ตู้ ยามช้างเผือก  
และได้ประสานกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ภู ฟ้ า เ พ่ื อ ม า รั บ งู เ ห ลื อ ม ตั ว ดั ง ก ล่ า ว ไ ป
ด าเนินการต่อไป 

 

 


