




  

สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. ภาพข่าว : ทางคนทางข่าว : พร้อมเปิดให้
เที่ยว 
     นายจ าเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พ่อเมืองพังงา 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา อช.อ่าวพังงา 
เรื่องประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
แบบ New Normal ก่อนเยี่ยมชมหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่ งชาติที่  อพ.1 (เกาะละวะใหญ่ )  
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ อพ.2 (เขาพิงกัน)  
ห น่ ว ย พิ ทั ก ษ์ อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ที่ อ พ . 3  
(เกาะโบยใหญ่ )  และ  หน่วยพิทักษ์ อุทยาน
แห่งชาติ (ย่อย) เกาะห้อง ในเขต อช.อ่าวพังงา 
ห ลั ง ก า ร พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง เ พ่ื อ ใ ห้ บ ริ ก า ร
นักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 17 

+ 

2. ‘สมุย’คิด...แล้ว(ต้อง)ไปให้ถึง ชวนคนไทย
เที่ยวในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กระเตื้อง   
     "คิด...แล้วไปให้ถึง เที่ยวไทย ช่วยเศรษฐกิจ
ไทย" แบ๊กทูเบสิก หันมอง 'นักท่องเที่ยวไทย ' 
เจาะตลาดใหม่ให้สมุย นอกจากสถานที่ท่องเที่ยว
ที่อยู่ในลิสต์ของพระเอกหนุ่มแล้ว เจ้าของพ้ืนที่
อย่ าง  นายศุภากาญจน์  ยอดฉุน ผอ.ททท. 
ส านักงานเกาะสมุย  ยั งแนะน า เ พ่ิม เติมว่ า  
สมุยไม่ได้มีดีแค่ทะเล เพราะช่วงนี้มีผลไม้นานา
ชนิดออกผลผลิตให้รับประทาน อาทิ "ลางสาด" 
ผลไม้ขึ้นชื่อของสมุย โดดเด่นด้วยรสชาติหวาน
อร่อย เนื้ อขาวนวล เปลือกบาง  ยางน้อย ,  
เงาะโรงเรียน, ทุเรียนหมอนทอง หากเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวมาแรง พลาดไม่ได้กับ "เกาะมัดสุม" 
หรือเกาะหมู หรือจะเป็น "เกาะแตน" อยู่ทางตอน
ใต้ของเกาะสมุย ฝั่งตะวันออก เป็นชายหาดยาว
ขนานกับแนวปะการังชายฝั่ง พร้อมเติมเต็มกับ

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 13 

+ 

 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ธรรมชาติอันสมบูรณ์ที่ อช.หมู่เกาะอ่างทอง ก็ได้
เช่นกัน 

3. คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า 
     อส. จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความ
คิดเห็นร่างนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติฯ 
ตาม พ.ร.บ.  อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2562   
นายจงคล้าย วรพงศธร รอง ออส. ในฐานะ
ประธานเปิดจัดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟัง
ความคิดเห็นร่างนโยบายการจัดการอุทยาน
แห่งชาติและหลักเกณฑ์การท าแผนบริหารจัดการ
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 เชื่อมั่นว่าการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจะเป็นกรอบและแนวทางในการ
ด าเนินการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ 
ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุ เป้าหมายและ
เจตนารมณ์ของการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ได้ ซึ่งจะ
น าไปสู่การปรับปรุงเพ่ือเสนอ ทส.ประกาศใช้
บังคับ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สอช. 
สวจ. 

แนวหน้า หน้า 4 + 

4. Trail Running ว่ิงสู้รักษ์ 
     ว่ิงผ่าป่า...อย่าหาท า? 

เมื่อธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนโหยหานักวิ่ง
หลายคนจึงก้าวเท้าวิ่งเข้าป่าเพ่ือสัมผัสธรรมชาติ 
ถึงเสน่ห์ของพงไพรจะน่าหลงใหลสักเท่าไร แต่ก็
อาจต้องตระหนักกันสักนิดว่าบางพ้ืนที่ก็ "อย่าหา
ท า!" 

นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ คุณหมอนัก
อนุรักษ์ บอกว่าโดยเจตนาของการวิ่งเทรลเป็น
เรื่องที่ดี เพราะเป็นการออกก าลังกาย และเป็น
การใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีงานวิ่งเทรล
น้ าดีมากมาย แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีบางงานส่ง
ผลเสียต่อระบบนิเวศ ถ้าจัดงานในเขตพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน  

สอช. 
สอป. 

กรุงเทพธุรกิจ หน้า 1 - 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
เขตห้ามล่า หรือแม้แต่ป่าสงวนแห่งชาติ สิ่งที่ไม่
เหมาะสมอย่างยิ่งเลยคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เพราะเหตุผลของการก าหนดเขตเพ่ืออนุรักษ์ป่า
และสัตว์ป่าโดยตรง ไม่ได้มีเรื่องของนันทนาการ 
ไม่มีการรองรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว ส่วนมากเป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก อย่างดอยหลวง
เชียงดาวเป็นที่อาศัยของกวางผา หรือพันธุ์ไม้ถิ่น
เดียว บางคนไม่รู้จัก หรือไม่ได้มองก็อาจเหยียบได้
ส่วนอุทยานแห่งชาติจะซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่ง คือมี
โซนเพ่ือนันทนาการได้ เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวไปอยู่
แล้ว ก็คงต้องดูว่าถ้าไม่ใช่พ้ืนที่เปราะบางมาก 
หรือเป็น พ้ืนที่ที่มีนักท่องเที่ ยวอยู่แล้ว  ก็จัด
กิจกรรมได้ แต่จ านวนไม่มาก สรุปว่าเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าต้องไม่มีการจัดงานเด็ดขาด อุทยาน
แห่งชาติคือต้องดูความเหมาะสมของพ้ืนที่ ดู
ปริมาณคน ขีดความสามารถในการรองรับ
เพียงพอหรือเปล่า แล้วมีพ้ืนที่ธรรมชาติเยอะแยะ
ไปหมดเลยที่ไม่อยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ และเป็นพื้นที่ที่
สวยงาม จัดกิจกรรมเพ่ือการกีฬาได้ ถ้าจะจัดงาน
วิ่งเทรลจึงไม่ควรจัดในพ้ืนที่มีสัตว์ป่าหรือพันธุ์ไม้
พิเศษ นอกจากนี้ผู้จัดงานบางรายยังพยายามใส่
กิจกรรมที่ดูคล้ายว่าเป็นเชิงอนุรักษ์ เช่น ปลูกป่า, 
ท าฝาย ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่ากิจกรรม CSR ท านอง
นี้หากท าผิดวิธีหรือท าอย่างไม่เข้าใจจะกลายเป็น
ความเสียหายอย่างมหันต์  

นพ.รังสฤษฎ์ อธิบายว่า การปลูกป่าในพ้ืนที่
ป่าสมบูรณ์นั้นไม่มีความจ าเป็น เพราะอาจเป็น
การท าลายระบบนิเวศ อาจเป็นเพราะความรู้ไม่
มากพอ คิดเพียงว่าปลูกป่าท าฝายเป็นสิ่ งดี   
แต่ความจริงแล้วถ้าผิดที่ผิดทางก็ไปกันใหญ่  
ถ้าไม่ใช่หมอจริงแล้วไปรักษาคนไข้ จะเยียวยา
ธรรมชาติแต่ไม่มีความรู้ เหมือนใช้หมอเถื่อน
รักษา บางทีโรคก็ยิ่งร้ายได้นะ นี่ก็ต้องปรึกษาคน



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ที่มีความรู้ อันนี้ต้องยอมรับเพราะแม้แต่กรม
อุทยานเองก็ปล่อยให้มีการปลูกป่าที่ไม่ถูกต้อง 
เช่น เอาพันธุ์ไม้ไม่ใช่ท้องถิ่นมาปลูก 
          ฝายนี่ชัดเจน เพราะการกั้นล าน้ าที่เป็น
ล าน้ าถาวร จากระบบนิเวศน้ าไหลเป็นระบบนิเวศ
น้ านิ่ง สัตว์น้ าตายเยอะแยะมากมาย" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. เข้าพบอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ 
     วันที่ 3 ก.ย.63 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 
ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ 
ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้ า วุฒิสภาได้เดินทาง
มา เข้ าพบนายธัญญา  เนติ ธ รรมกุ ล  ออส .  
เพ่ือหารือแนวทางการสร้างฝายแหล่งน้ าส าหรับ
เพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่พ้ืนที่ป่า ซึ่งจะไปหล่อเลี้ยง
พ่ีน้ อ ง เกษตรกร ให้ มี น้ า กิ น  น้ า ใช้  น้ า เ พ่ื อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ เป็นการสร้างอาชีพและ
รายได้ให้แก่พ่ีน้องเกษตรกร ถือเป็นการแก้ไข
ปัญหาความยากจนอีกทางหนึ่ง 
     หลังจากนั้นได้ พูดคุยหารือเกี่ยวกับแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินท ากินของ
ราษฎรในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็น
ปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันกรม
อุทยานแห่งชาติฯได้ใช้แนวทางในการแก้ปัญหา
ตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ.2562 และมาตรา 121 พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562 

สตน. 
สฟอ. 

https://www.thethaipres
s.com/2020/18813/ 

+ 

2. เมียสุดห่วง! ตามหาผัวเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่า
หายตัวลึกลับ พบแค่จยย.จอดทิ้ง 
     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 ก.ย. ที่บ้านเขา
กุ ม แ ป  ม . 6  ต . ช้ า ง ข ว า  อ . ก า ญ จ น ดิ ษ ฐ์   
จ.สุราษฎร์ธานี  จนท.อช. ใต้ร่มเย็น ต ารวจ  
ฝ่ายปกครอง ชาวบ้าน และกู้ภัย เดินขึ้นภูเขา 
กุมแป เพ่ือค้นหาตัว นายจตุพร มลิลา อายุ 35 ปี 
จนท.อนุรักษ์ป้องกันและรักษาป่า ที่หายตัวออก
จากบ้านไปเมื่อเช้าตรู่วันที่  1 ก.ย. ที่ผ่านมา  
หลังพบรถจักรยานยนต์ที่ขี่ออกจากบ้านจอดอยู่

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

https://www.khaosod.co
.th/around-
thailand/news_483664
9 

- 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ห่างจากบ้านที่อยู่ปัจจุบันกว่า 50 กม. แต่ไม่
สามารถติดต่อผู้สูญหายได้ 
     น.ส.วิจิตร ไฝ้ดี อายุ 29 ปี ภรรยาผู้สูญหาย 
ที่ท างานที่ เ ดียวกันที่  อช . ใต้ ร่ม เย็น เล่ าว่ า  
ในช่วงเช้าวันที่ 1 ก.ย. เวลาประมาณ 04.30 น. 
ผู้สูญหายยังอยู่บ้านที่ อ.บ้านนาสาร ปกติในช่วง
เช้าจะออกไปตลาด เพ่ือจะซื้อกับข้าวไปที่ท างาน 
จนเวลาประมาณ 07.00 น. จะไปท างานพร้อม
กัน แต่ก็ยังไม่มาจึงพบว่าโทรศัพท์และกระเป๋าเงิน
ก็ไม่ได้หยิบไป จึงพยายามถามญาติทุกคนทั้งฝั่ง
ตนเองและฝั่งของสามีแต่ก็ไม่พบตัว และพยายาม
ค้นหาที่ต่างๆ แต่ก็ไม่พบตัว ก่อนจะเข้าแจ้งความ 
     น.ส.วิจิตร กล่าวต่อว่า ต่อมาวันที่ 2 ก.ย.  
พบรถจักรยานยนต์  ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นสกุ๊ปปี้  
ทะเบียน คพม 354 สุราษฎร์ธานี ที่ใช้ขี่ออกจาก
บ้าน จากอยู่ในสวนปาล์มริมภูเขากุมเป ในสภาพ
ไม่ล็อคคอ แต่ไม่มีกุญแจ จึงคิดว่าผู้สูญหายจะอยู่
บนภูเขาลูกนี้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเกิดความเครียด
ส่วนตัว อาจจะหายไปสงบสติอารมณ์ และอาจจะ
เป็นลมอยู่บนภูเขา ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคาดว่า
ยังมชีีวิตอยู่ และจะเริ่มต้นหาบนภูเขาก่อน ที่มีถ้ า
อยู่ 2 จุดบนภูเขาลูกนี้ และพยายามหากล้อง
วงจรปิดในจุดต่างๆ หาเบาะแสคนสูญหายรายนี้
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ สังคมฅนรถ 
     อช.เขาใหญ่ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
ขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ณ โรงเรียนพัฒนาทักษะ
การขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ Spirit of the 
4x4 Driving School เพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์รักษาผืนป่ามรดกโลก โดยมี สุ
กานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อ านวยการฯ ให้การต้อนรับ 
"รักสุดา มามะ" ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ โดยบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ได้ เ อ้ือเฟ้ือรถ MG EXTENDER ใช้ส าหรับการ
ฝึกอบรมครั้ งนี้  ณ สนาม Spirit Adventure 
Ground จ.นครนายก 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

สยามธุรกิจ หน้า 20 + 

2. GREEN ROAD ถนนขยะพลาสติกและซอง
กาแฟ 

กา รสนั บ สนุ น โ ค ร งก า ร  GREEN ROAD  
ของ มรภ.เชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.
เวชสวรรค์ หล้ากาศ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บ
และคัดแยกขยะพลาสติก น ามาท าเป็นบล็อกรี
ไซเคิลเพ่ือใช้ปูพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณและซองผลิตภัณฑ์กาแฟ
เขาช่องที่ไม่ใช้แล้ว เพ่ือน าไปท าอิฐบล็อกรีไซเคิล 
ปูถนนเป็นลู่วิ่งเลียบชายหาด ระยะทาง 3 กม. 
ให้กับ อช.หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ 
     ทั้งนี้ ทุกคนในสังคมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างสรรค์ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้สังคม 
ด้วยการลดทิ้งขยะใกล้ตัวคุณง่ายๆ กันตั้งแต่วันนี้ 
และติดตามแคมเปญ "ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง" 
และ กิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

โครงการนี้จะจุดประกายให้ทุกคนได้เห็นว่า
ขยะที่ไม่ใช้แล้วในมือคุณ หากจัดการอย่างถูกต้อง
จะสร้างประโยชน์ได้อีกมากมาย 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

กรุงเทพธุรกิจ หน้า 5 + 

 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
3. คอลัมน์ ประเทศไทยใจเดียว : ภูเขียว...ใน
ดวงใจ 

พ้ืนที่ที่ เรียกว่า 'ภูเขียว ' ส าหรับ จ.ชัยภูมิ  
มีสองที่คือ อ.ภูเขียว กับ ขสป.ภูเขียว ซึ่งกินพ้ืนที่ 
หลายอ าเภอ แต่ถ้าจะเข้าต้องไปเข้าทางอ าเภอ
คอนสาร ซึ่งถ้าเราไปจากทางชัยภูมิ ก็จะต้องเลย
อ าเภอชุมแพของขอนแก่น ไปอีก ผ่านทุ่งลุยลาย
แล้วจึงจะขึ้นภูเขาสูง และถนนจะไปสุดทางที่
เขื่อนจุฬาภรณ์ 

ความยิ่งใหญ่ของป่าภูเขียวคือการเป็นผืนป่า
ที่สมบูรณ์มากในภาคอีสาน ป่าที่เรียกว่าป่าดงดิบ
อย่างแท้จริง ยิ่งเมื่อมีพ้ืนที่ป่า อนุรักษ์อ่ืนๆ มาต่อ
กันอย่างทางด้านตะวันตกก็ต่อกับพ้ืนที่ อช.ตาด
หมอก ขสป.ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ ด้านเหนือติดทาง
อช.น้ าหนาว ทางตะวันออกติด  ขสป.ผาผึ้ ง  
ล าพัง ขสป.ภูเขียว เป็นพ้ืนที่ที่ภูเขาที่สูงกว่า
พ้ืนดินคือสูงราว 235-1,310 เมตร เป็นส่วน
หนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ์  มียอดเขาที่สูงที่สุด
ได้แก่ ยอดเขาโป่งทองหลาง (1,310 เมตร) มี
เนื้ อที่  975 ,000 ไร่  หรือ 1 ,500 ตาราง
กิโลเมตร พอมีเนื้อท่ีอ่ืนมาเชื่อมต่อกันอีก เลยเป็น
ป่าผืนใหญ่ร่วม 2,800,000 ไร่ เรียกว่ากว้าง
ใหญ่มหาศาล  เมื่อป่ามีพ้ืนที่ที่กว้างใหญ่ มีความ
สมบูรณ์ของตัวพื้นที่  

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รมว.ทส.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์   
ปลัด ทส. และนายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. 
ปล่อยสัตว์ป่าที่มาจาก การเพาะเลี้ยงของศูนย์
เพาะเลี้ยงต่างๆ ในสังกัดกรมอุทยานฯ น ามา
ปล่อยรวมทั้งสิ้น 360 ตัว มีทั้งละอง ละมั่ง เก้ง 
กวาง เนื้อทราย ไก่ฟ้า นกยูง โดยก่อนปล่อยก็มี
การตรวจโรค ตรวจเลือด จากสัตว์แพทย์ของศูนย์
เพาะเลี้ยง มีการติดเครื่องหมาย ให้สัตว์ออกสู่ป่า

สอป. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 
 

กรุงเทพธุรกิจ หน้า 4 + 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ธรรมชาติด ารงชีวิตของเขาอย่างอิสระ เติมเต็มค า
ว่าป่าให้สมบูรณยิ่งขึ้น เพราะภูเขียวอยู่บนภูเขา
สูงมีป่าไม้ที่สมบูรณ์ อากาศจึงเย็นสบาย เงียบ
สงบ คนที่ สนใจและชอบธรรมชาติแบบป่าเขา
จริงๆ เช้าจิบกาแฟ ฟังเสียงนกเสียงชะนี กลางคืน
เสียงจักจั่นเรไร และนกกลางคืน ก็สามารถเข้าไป
เที่ยวชมหรือไปพักแรมที ่ขสป.ภูเขียว ได ้
4. เที่ยวไทยคึกคักรถแน่นทุกทิศ 

ส าหรับเส้นทางมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานการจราจร
บนถนนมิตรภาพตั้งแต่ กม.35 หน้าองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) 
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สุดเขตภาคกลางเข้าสู่
ป ร ะตู อี ส านขึ้ น เนิ นกลา งดง  กม .36 -39  
ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ปริมาณรถ
สะส มม า ก ขึ้ น ที่ ถ นน บ าย พา ส เ ลี่ ย ง เ มื อ ง
นครราชสีมา มุ่งหน้าไป จ.ขอนแก่นปริมาณรถ
หนาแน่นสลับหยุดนิ่ง ส่วนที่จุดชมวิวผามออีแดง 
อช.เขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  
ช่วงเช้าตรู่ เกิดฝนตกหนักหลังฝนหยุดตกเกิด
หมอกปกคลุมไปทั่วบริ เวณนักท่องเที่ยวต่าง
ผิดหวังมองไม่เห็นทะเลหมอก 

สอช. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 15 

+ 

5. ถกแผนอนุรักษ์ผืนป่างานร าลึก  30 ปี 
'สืบ นาคะเสถียร' 

น า ย จ ง ค ล้ า ย  ว ร พ ง ศ ธ ร  ร อ ง  อ อ ส .  
เป็นประธานงาน "ร าลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร" 
วันที่ 1 กันยายน 2563 ร่วมด้วย ดร.ธีรภัทร 
ประยูรสิทธิ ปลัดประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
นายชัชวาลย์  พิศด าข า ที่ปรึกษา รมว.ทส. 
นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะ
เสถียร นายเ พ่ิมศักดิ์  กนิษฐชาต หน.ขสป. 
ห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมงาน 
ที ่ขสป.ห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

แนวหน้า หน้า 2 + 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
โดยงาน "ร าลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร"  

ปีนี้ ได้มีการประชุมจัดเวทีร่วมแสดงคิดเห็น  
ก า ร พั ฒ น า ง า น อ นุ รั ก ษ์ ผื น ป่ า ต ะ วั น ต ก  
ที่ห้องประชุม ขสป.ห้วยขาแข้ง โดย นายธีรภัทร 
ประยูรสิทธิ ปลัดประจ าส านัก นายกรัฐมนตรีใน
ฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
กล่าวถึงแผนจัดการกลุ่มป่าในประเทศว่า 30 ปี
แห่งการเปลี่ยนแปลงการจัดการป่าห้วยขาแข้ง
พัฒนาขึ้นมากทั้งด้านบริหารจัดการ การป้องกัน 
การวิจัย ประชาสัมพันธ์  การมี ส่วนร่วมกับ
ชาวบ้านชุมชน ตลอดจนสัตว์ป่า ที่มีให้เห็นมาก
ขึ้น เช่น เสือ กระทิง วัวแดง อีกทั้ง ความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้ที่มากข้ึนด้วย 
6. เตือนชาวบ้านระวังเสือด า 
     เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายยุทธพงศ์ ไชยศร 
นายอ าเภอแจ้ห่ม จ.ล าปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง นายเสรี นาละออง ผู้ใหญ่บ้านสามัคคี 
พร้อมด้วยชาวบ้านสามัคคี หมู่  5 ต.บ้านสา  
13อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง เข้าตรวจสอบจุดที่ชาวบ้าน
พบเสือด าตัวใหญ่ ก าลังกินน้ าในหลุมบนถนนดิน
ลูกรัง ภายในป่าห้วยหลวง หรือเขตป่าสงวน
แห่งชาติแม่ทรายค า เขตบ้านสามัคคี เมื่อวันที่ 1 
กันยายนที่ผ่านมา ก่อนหนีหายเข้าไปในป่าหญ้า
ข้างทาง 
     นายยุทธพงศ์ เปิดเผยว่า พ้ืนที่ป่าเขตนี้เป็น
รอยต่อกับ ขสป.ดอยพระบาท เป็นผืนป่าอุดม
สมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอยู่อาศัย
ร่วมกัน โดยเฉพาะสัตว์ป่าหายาก จากข้อมูลการ
พบเสือด าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก อ าเภอได้ก าชับให้
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน ประกาศให้ลูกบ้านหมู่บ้าน
ใกล้เคียงที่จะเข้ามาท าไร่ท าสวนบริเวณนี้ทราบว่า
ขณะนี้พบเสือด าอยู่บริ เวณดั งกล่ าว  ขอให้

สอป. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

- 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ชาวบ้านใช้ความระมัดระวังตัว เนื่องจากสัตว์ป่า
อาจมีความดุร้าย และอาจจะท าอันตรายได้ หาก
ชาวบ้านพบสัตว์ป่า หรือเสือด า อย่าเข้าไปใกล้ 
หรือท า อันตรายใดๆ เพราะถือเป็นสัตว์ป่ า
คุ้มครอง หายาก และใกล้สูญพันธุ์ 
     นายวิสุทธิ์ ศรีจันทร์นัน ผู้พบเสือด า กล่าวว่า 
ตอนที่เจอเสือด าตกตะลึงมาก เพราะไม่เคยเห็น 
เป็นเสือด าตัวใหญ่สูงประมาณ 1 เมตร ยาว
ประมาณ 1 วา หางยางสีด าตาสีเหลือง 
7. อส.ติวเข้มนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 
     นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเพ่ือสร้างการรับรู้นโยบายป่าไม้
แห่งชาติและขับเคลื่อนสู่แผนแม่บทพัฒนาการป่า
ไม้แห่งชาติ 
     นายธัญญา กล่าวว่า การจัดงานสัมมนาเพ่ือ
สร้างการรับรู้นโยบายป่าไม้แห่งชาติและการ
ขับเคลื่อนสู่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ 
สู่การปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมสร้างการรับรู้และ
ความเข้าใจในทุกมิติของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค อีกทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่ างแผนแม่บท
พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เพ่ือเป็นข้อมูลน าเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการจัดท าร่างนโยบายป่าไม้
แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้
แห่งชาติ ในการจัดท าร่างแผนแม่บทพัฒนา 
การป่าไม้แห่งชาติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 

สฟอ. ข่าวสด หน้า 6 + 

 
 

 
 

 



  

ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. "กิ้งกือมังกรสีชมพู" หนึ่งเดียวในโลก ณ  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าประทุน 
     ช่ ว ง ป ล า ย ฝ น ต้ น ห น า ว ที่ หุ บ ป่ า ต า ด   
ขสป.ถ้ าประทุน ในพ้ืนที่อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  
มีหนึ่งสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หายาก ซึ่งพบในประเทศ
ไทยและที่หุบป่าตาดเพียงแห่งเดียวเท่านั้น นั่นก็
คื อ  " กิ้ ง กื อ มั ง ก ร สี ช ม พู "  ที่ จ ะ เ ผ ย ตั ว ใ ห้
นักท่องเที่ยวได้เห็นเพียงปีละครั้งเท่านั้น 
     "กิ้งกือมังกรสีชมพู" สิ่ งมีชีวิตมหัศจรรย์   
ที่ถูกการันตีด้วยการประกาศให้เป็นสุดยอดการ
ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ในอันดับที่ 3 ของโลก 
จากมหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา 
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในด้านความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเปฌนอย่างมากที่
ได้ชื่อว่า "กิ้งกือมังกรสีชมพู" นั้น เพราะอยู่ในวงศ์
กิ้งกือมังกร (พาราดอกโอโซมาติเดีย) บวกกับสี
ชมพูสดใส และยังมีลักษณะเด่นด้วยลวดลายและ
ปุ่มหนาคล้ายมังกร เมื่อโตเต็มวัยจะมีล าตัวยาว  
7 ซม. มี 20 - 40 ปล้อง ที่ส าคัญและต้องระวัง
ส าหรับนักท่องเที่ยวคือ สามารถขับสารพิษ
ประเภทไซยาไนด์ เพ่ือป้องกันตัวได้อีกด้วย 
     การเข้าไปชมก้ิงกือมังกรสีชมพู สามารถชมได้
ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ตั้วแต่เดือนพฤษภาคม - 
พฤศจิกายน ขึ้นอยู่กับความชุ่มขื้นของผืนป่า 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

http://www.fm91bkk.co
m/-
%E0%B8%81%E0%B8
%B4%E0%B9%89%E0
%B8%87%E0%B8%81
%E0%B8%B7%E0%B8
%AD%E0%B8%A1%E0
%B8%B1%E0%B8%87
%E0%B8%81%E0%B8
%A3%E0%B8%AA%E0
%B8%B5%E0%B8%8A
%E0%B8%A1%E0%B8
%9E%E0%B8%B9-
%E0%B8%AB%E0%B8
%99%E0%B8%B6%E0
%B9%88%E0%B8%87
%E0%B9%80%E0%B8
%94%E0%B8%B5%E0
%B8%A2 
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สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอาทิตยท์ี่ 6 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. 'ท็อป' ไปเขาใหญ่ดูแนวกั้นช้าง 

ที่น้ าตกเหวนรก อช.เขาใหญ่ อ.ปากพลี  
จ.นครนายก เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 ก.ย. 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เดินทางมาตรวจ
เยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 20 (น้ าตกเหวนรก)  
ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาช้างป่าพลัดตก
น้ าตกเหวนรก มีนายสว่าง กองอินทร์ ผอ.สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) พร้อมคณะให้การต้อนรับจากนั้น
นายวราวุธลงพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกเหวนรก
จากบริ เ วณที่ จอดรถต้อง เดิน เท้ าต่ อ ไป อีก
ประมาณ 1 กม. ข้ามห้วยสมอปูนจนถึงจุดชม
น้ าตก ชั้นที่ 1 เป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ 20 (น้ าตกเหวนรก) 

เจ้าหน้าที่รายงานว่า หลังเกิดเหตุโขลงช้าง
ป่าเขาใหญ่ 11 ตัวพลัดตกลงไปตายในน้ าตกเหว
นรกเมื่อวันที่ 5 ต.ค.62 อช.เขาใหญ่ ได้ซ่อมแซม
เพนียดป้องกันช้างป่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และยัง
จัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานฯขึ้นในพ้ืนที่ จัดก าลัง
ชุดลาดตระเวนคอยดูแลป้องกันช้างป่าเข้ามาใน
พ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งระบบเสียง ระบบสัญญาณ
ไฟคอยผลักดันช้ างไม่ ให้ เข้ ามาใกล้ เพนียด 
หลังจากนั้นยังไม่พบช้างป่าเขาใหญ่เข้ามาใกล้
น้ าตกเหวนรกอีกเลย 

ต่อมานายวราวุธพร้อมคณะเดินเข้าตรวจ
พ้ืนที่ที่ช้างป่าเขาใหญ่พลัดตกน้ าตกเหวนรก 
ตาย 11 ตัวเพ่ือให้เห็นสภาพที่ชัดเจน ก่อนเดิน
ลงไปบริเวณจุดชมวิวน้ าตกเหวนรก  
      นายวราวุธ กล่าวว่า ตอนนี้ อส.ได้ด าเนินการ
โดยมีหน่วยเจ้าหน้าที่คอยผลักดันช้างมีสถานีดัน
ช้างที่อยู่ใกล้กับเพนียดที่ได้ทนุบ ารุงและซ่อมแซม

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 15 

+ 

 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ขึ้นมาใหม่ มีทั้งระบบเสียง ระบบสัญญาณไฟ  
ที่จะคอยผลักดันช้างไม่ให้เข้ามาใกล้เพนียด ตั้งแต่
วันที่ เกิดเหตุ 5 ต.ค.62 จนถึงวันนี้ก็ประสบ
ผลส าเร็จเพราะไม่มีช้างเข้ามาใกล้แนวที่ท าไว้  
ถือว่าได้ผลระดับหนึ่งต้องคอยดูกันต่อไปว่าพอ
หมดฤดูนี้สิ่งที่ท าไว้จะได้ผลมากน้อยเพียงใด 
2. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก : เที่ยว "ภูค้อ" 

ช่วงเช้าวันที่ 5 ก.ย. นักท่องเที่ยวจ านวน
มากเดินทางในช่วงวันหยุดชดเชยเทศกาล
สงกรานต์ ขึ้นไปเที่ยวที่ภูค้อ ต.นาพึง อ.นาแห้ว 
จ.เลย เพ่ือชมดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้า สัมผัสทะเล
หมอกขาวโพลน อุณหภูมิเย็นสบาย วัดได้ 20 
องศาเซลเซียส บรรดาหนุ่มสาวต่างถ่ายรูปเก็บไว้
เป็นที่ระลึก ส่วนที่  อช.ภูเรือ มีนักท่องเที่ยว
จ านวนมากเริ่มทยอยมาตั้งแต่เย็นวันที่ 4 ก.ย. 
ขึ้นไปพักกางเต็นท์นอนที่อุทยานฯ ช่วงเช้ามืดไป
จุดชมวิวรอชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเล
หมอก และกราบไหว้พระพุทธรูปนาวาบรรพต 
บนยอดภูเรือเพ่ือเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต 

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 15 

+ 

3. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก : ซากพะยูนเกยหาด 
วันที่ 5 ก.ย.นายณรงค์ คงเอียด หน.อช.

หาดเจ้าไหม จ.ตรัง รับแจ้งจาก นายพัน หมาดบู 
ผญบ.หมู่ 2 บ้านเกาะมุกด์ ต.เกาะลิบง อ.กันตัง 
ว่าพบซากพะยูนถูกคลื่นซัดมาเกยตื้นบริเวณ
ชายหาดบ้านเกาะมุกด์ จึงประสานไปยังศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง ไปตรวจสอบพบ
ซากพะยูนเพศเมียยาว 2.60 เมตร น้ าหนัก
ประมาณ 220 กก. สภาพสด มีบาดแผลเพียง
เล็กน้อยที่ปาก เจ้าหน้าที่ไปลงบันทึกประจ าวันที่ 
สภ.กันตัง ก่อนน าซากพะยูนมายังที่ท าการ 
อช.หาดเจ้าไหม ก่อนผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตาย
ที่แน่ชัดถือเป็นพะยูนในทะเลตรังที่ตายเป็นตัว
แรกในปี 2563 คาดสาเหตุจากช่วงนี้มีมรสุม

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 15 

แนวหน้า หน้า 2 
ข่าวสด (กรอบบ่าย)  

หน้า 12 

- 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
คลื่นลมแรงมาก อาจถูกคลื่นซัดพลัดหลงฝูงจน
เกิดอาการอ่อนแรงกระทั่ งมาเกยตื้นตายที่
ชายหาด 
4. บ้านแม่กอน ต้นแบบพัฒนาระบบน้ าแก้ขาด
แคลน ฟื้นชีวิต 7 ชนเผ่า 

วิกฤติไม่มีน้ าใช้ของชาวไทยภูเขาบ้านแม่
กอน ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งมี 
กว่า 321 หลังคาเรือน ท าให้ประชากรเกือบสอง
พันคนเผชิญความเดือดร้อนหนัก ขาดน้ ากระทบ
การท าเกษตรและคุณภาพชีวิต  

นายนพวัชร สิงห์ศักดา ที่ปรึกษาสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 
กล่าวว่า สถาบันฯ ปิดทองหลังพระฯ มาขยายผล
การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  
โดยน าแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่  9  
มาสร้างคนและระบบการพัฒนาพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้าใจ
แก่ รั ฐ  ผู้ น าท้ อ งที่  ผู้ น าท้ อ งถิ่ น  น า ร่ อ ง ใน  
4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
และพะเยา โดยหมู่บ้านแม่กอนเป็นหมู่บ้านขยาย
ผลในโครงการร้อยใจรักษ์ 

นายนพวัชร กล่าวว่า บ้านแม่กอนอยู่ในเขต
อช.ผาแดง อยู่ในพ้ืนที่ต้นน้ าของ อ.เชียงดาว  
แต่ชุมชนต้องการแก้ปัญหาน้ าไม่พอใช้ ทั้งน้ า
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน และน้ าเพ่ือการเกษตร 
เพ่ือให้ชาวบ้านแต่ละครัวเรือนสามารถอยู่รอด
และสามารถพ่ึงพาตัวเองได้อย่างมั่นคงโดยการ
ประกอบอาชีพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 รับสั่งถ้ามีน้ า
เพียงพอการเกษตรก็ไปต่อได้ สถาบันฯ ปิดทอง
หลังพระฯ ยึดการพัฒนาลุ่มน้ าเป็นหลัก โดยใช้
ห ลั ก ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ ม า ด า เ นิ น ง า น  3  ร ะ ย ะ 
ท าโครงการ Quick Win สร้างระบบน้ าเห็นผล
รูปธรรม โดยชาวบ้านมีส่วนร่วม นอกจากนี้  

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

ไทยโพสต์ หน้า 4 + 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
หมู่บ้านตั้งในเขตอนุรักษ์ กรมอุทยานฯ อนุญาต
ให้ท าโครงการพัฒนาทั้ งงานโครงสร้างฝาย  
ระบบท่อ นอกจากชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์แล้ว 
ช่ ว ย เ ติ มน้ า เ พ่ิ ม ค ว า มชุ่ ม ชื้ น ใ ห้ ป่ า ต้ นน้ า   
ด้านโครงการหลวงเข้ามาส่งเสริมการปลูกพืชและ
เพ่ิมศักยภาพในการผลิตทางการเกษตร ทั้งยังมี
การตั้งคณะกรรมการ พชร.บ้านแม่กอน ระดับ
ท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด ที่นี่เป็นตัวอย่างน า
องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริมาพัฒนาอย่าง
เป็นขั้นตอนให้แก่บ้านอ่ืนๆ 

ขณะที่ อส. ท างานกับผู้น าชุมชน ท าเกษตร
แปลงรวมจากนโยบายทวงคืนผืนป่า จะเปลี่ยน
จากเกษตรเชิงเดี่ยว มาท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลูก
ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมถึงเป็นแหล่ง
พันธุกรรมพืช ช่วยสร้างรายได้และเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวให้เชียงใหม่ 
5. รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมการให้บริการ 

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส. พร้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. 
และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ลงพ้ืนที่
ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมทั้ ง ให้ ก าลั ง ใจ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิบั ติ ง าน  
ที่ให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
ชดเชยวันสงกรานต์ ที่ จ.นครนายก ปราจีนบุรี 
นครราชสีมา และสระบุรี 

ทั้ งนี้  นายวราวุ ธ  ลง พ้ืนที่ ตรวจ เยี่ ยม
โค ร งก า ร ร ะบบกระจ ายน้ า ด้ ว ยพลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จ.นครนายก เพ่ือสนับสนุนโครงการพระราชด าริ
สวนผลไม้ภาคใต้ ในการแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ า หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม
ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 จังหวัดนครนายก  
รับฟังสรุปผลการด าเนินงานช่วยเหลือสัตว์ป่า 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

เดลินิวส์ หน้า 9 + 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
มอบนโยบายเรื่องการป้องกันโรคติดต่อของ 
สัตว์ป่า และการจัดท าระบบลงทะเบียนเข้าเยี่ยม
ชมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนตรวจติดตาม
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การแก้ไขปัญหาช้างป่าพลัดตกน้ าตกเหวนรก 
และตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่  ที่น้ าตก
ส า ริ ก า  น้ า ต ก เห วนรก  และศู น ย์ บ ริ ก า ร
นักท่องเที่ยวเขาใหญ่ 

นายวราวุธ เน้นย้ าให้นักท่องเที่ยวท่องเที่ยว
แบบเชิงอนุรักษ์ และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมโรคติดต่อโควิด -19  อย่าง
เคร่งครัด โดยจัดจุดคัดกรองวัดไข้นักท่องเที่ยวทุก
คนที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งจุด
ให้บริการเจลล้างมือ และใช้ระบบการจองคิวผ่าน
แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น  QueQ เ พ่ื อ จ า กั ด จ า น ว น
นักท่องเที่ยว และยังเป็นการรักษาสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย   

ทั้งนี้ นายวราวุธ ยังได้ตรวจความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ ในการให้บริการประชาชน โดยให้
ค านึงถึงความสะดวกการใช้บริการ ความสะอาด
และความปลอดภัย และได้ชมสาธิตการช่วยเหลือ
ชีวิตนักท่องเที่ยวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย ซึ่งใน
วันที่  6 ก.ย.  จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมสวน
พฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) และ อช.น้ าตก
สามหลั่น จ.สระบุรี อีกแห่งด้วย 
6. หยุดยาวแห่บินดอนเมือง ครึ่งแสนเที่ยว 
'จว.ไกล' คึก 

หนองคาย-เลยเริ่มมีทะเลหมอก 
ที่ จ.เลย บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคัก

มาก มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวตาม
สถานที่ต่างๆในจังหวัดเลย ทั้งในอุทยานแห่งชาติ
ต่างๆ รวมทั้งอ าเภอเชียงคาน นักท่องเที่ยวจองที่
พัก โรงแรมรีสอร์ตเต็มหมดทุกแห่งตั้งแต่วันแรก

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

+ 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ของช่วงหยุดยาว 4 วัน รวมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ตามยอดภู ใน อ.นาแห้ว นักท่องเที่ยวต่างจองที่
พักสัมผัสกับชีวิตในชุมชน และเพ่ือมาดูทะเล
หมอกในช่วงเช้าโดยเฉพาะภูค้อภูน้อย เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่มาแรงของจังหวัดเลย ที่มีจุดชม
ทะเลหมอก 

 
7. หยุดยาวแห่ท่องเที่ยวคึกคัก โรงแรม-ร้านค้า
รับทรัพย ์

ยอดดอยอินทนนท์เชียงใหม่ นักท่องเที่ยว
นับพันคนแห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาว ชมความ
งดงามของพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกยาม
เช้า โดยเฉพาะจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน กิโลเมตร 
ที่ 42 นักท่องเที่ยวยืนเต็มแนวถนน รอถ่ายภาพ
ทะเลหมอก 

ด้ านนายกริ ชสยาม คงสตรี  หน .อช . 
ดอยอินทนนท์ บอกว่าช่วงหยุดยาว 4 วัน บ้านพัก 
23 หลัง จ านวน 90 ห้องของอุทยานฯ เต็มหมด
ทั้ง 4 วัน เมื่อวานนี้ วันหยุดวันแรกมีนักท่องเที่ยว
ขึ้นไปมากถึง 2,544 คน เป็นคนไทย 2,528 คน 
ต่างชาติ 16 คน 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

แนวหน้า หน้า 1 
มติชน หน้า 1,7,8 

+ 

8. '1 คน 1 ต าบล' ทส.ร่วมฝ่าวิกฤต โควิด-19 
จ้างคน-สร้างงาน ฟื้นฟูทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า 
ทส.ท าโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โ ร คติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส  โ ควิ ด - 19  ใ ช้ ป ระมาณ 
445,176,000 บาท จ้างงาน 16,488 อัตรา 
อัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการ
จ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 
2563 เ พ่ือช่ วย เหลื อประชาชนที่ ตกงาน  
และเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สอป. 
สอช. 

 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 19 

+ 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดศักยภาพในการขับเคลื่อน
นโยบายเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อส. ท าหน้าที่ลูกจ้างผู้ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเป็นแหล่ง
น้ าแหล่งอาหารของสัตว์ป่า จ านวน 3,500 อัตรา 
4 . ก ร ม ท รั พ ย า ก ร ท า ง ท ะ เ ล แ ล ะ ช า ย ฝั่ ง  
ในโครงการจ้างส ารวจพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่า
ชายเลน จ านวน 675 อัตรา 

ด้าน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส.กล่าว
ว่า นอกเหนือจากงบประมาณ กลางที่ ทส.ได้
รับมาเพ่ือน าไปจ้างให้ประชาชนมีงานท าแล้ว 
ล่าสุดนั้น ทส.ได้ท าเรื่องขอใช้งบเงินกู้ จาก พ.ร.ก.
เงินกู้ 1.9 ล้านบาท จากรัฐบาล ส าหรับน ามาจ้าง
งานในหน่วยงาน ต่างๆ ของ ทส.ประมาณ 
10,000 อัตรา ซึ่งจะด าเนินการต่อเนื่องจากที่
เคยท าก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2563  
ที่ผ่านมา สิ้นสุดลงในวันที่  30 ก.ย. 2563  
โดยหลังจากนี้จะน าไปจ้างงานต่อ ผู้ได้รับการ
ว่าจ้างจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท 
เท่าเดิม โดยจ้างงานต่อไปอีก 3 เดือน คือ ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2563 โดยท างาน
ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติ 
กรมป่าไม้  ส านักงานปลัด ทส. งานที่ท าเช่น  
ปลูกป่า ท าแนวกันไฟ และเก็บข้อมูลหน่วยงาน
ต่างๆ สังกัด ทส.ทั่วประเทศ 
9. รายงาน : ทะเลตรังเงียบเหงา! อุทยานฯหาด
เจ้าไหมฮึดสู้ เปิด'ถ้ ามรกต'อันซีนไทยแลนด์ 

อช.หาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 
นายณรงค์  คง เ อียด  หน .อช .หาด เจ้ า ไหม  
พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  เสือบุญทอง นายก
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง 
แ ล ะ  น า ย ส วั น  เ ส น่ ห า  ป ร ะ ธ า น ช ม ร ม

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 17 

+ 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ผู้ประกอบการร้านอาหารและโรงแรมหาดปาก
เมง เป็นประธานและร่วมจัดกิจกรรมเปิดแหล่ง
ท่องเที่ยว "ถ้ ามรกต" ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซี
นทางทะเลของประเทศไทย ที่ทาง อช.หาดเจ้า
ไหม ปิดในช่วงหน้ามรสุมทะเลฝั่งอันดามัน โดยมี
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว  
และนักประดาน้ าท ากิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล 
บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น  ขณะที่
บรรยากาศการท่องเที่ยวทะเลตรังยังเงียบเหงา  
มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวไม่มาก 

 
10. คอลัมน์ ตะลุยโลกใบใหญ่ 

ตะลุยโลกใบใหญ่ สัปดาห์นี้ "พ่ีม้ามังกร" 
ขอพาไปท่องเที่ยว "อช.กุยบุรี" ต.หาดขาม อ.กุย
บุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  ที่ ได้รับสมญานามว่า 
"ซาฟารีเมืองไทย" เพราะมีธรรมชาติที่หลากหลาย 
อ.กุยบุรี มีพ้ืนที่ 605,625 ไร่ ครอบคลุม 4 
อ า เภอ ได้แก่  อ .ปราณบุรี  อ.สามร้อยยอด  
อ.กุยบุรี และ อ.เมือง ได้รับการประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติเมื่อปี 2542 ซึ่งนับเป็นอุทยาน
แห่งชาติล าดับที่ 90 ของประเทศไทย 

ภาย ใน พ้ืนที่ อุ ทย านแห่ งนี้ เ ป็ นแหล่ ง
รวบรวมความหลากหลายของสัตว์ป่า โดยเฉพาะ
ช้างป่าซึ่งปัจจุบันมีจ านวนกว่า 400 ตัว กระทิง
ไม่น้อยกว่า 400 ตัว วัวแดง 7 ตัว และยังมีเก้ง 
เสือโคร่ง เสือดาว หมีควาย ค่างแว่น และชะนี 
รวมทั้งมีสัตว์ป่าสงวน ได้แก่ แมวลายหินอ่อน 
พะยูน เก้งหม้อ นกกระเรียน เลียงผา กวางผา ละ
องหรือละมั่ง สมัน กูปรี ควายป่า แรด กระซู่ 
สมเสร็จ นกแต้วแร้วท้องด า และนกเจ้าฟ้าหญิงสิ
รินธร นอกจากชมสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ที่มีอยู่อย่าง
อุดมสมบูรณ์ภายใน อช.กุยบุรี จะได้เยี่ยมชมการ
จัดท าแปลงหญ้าเพ่ือเป็นพืชอาหารเสริมให้กับ

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

ไทยรัฐ หน้า 13 + 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สัตว์ป่าและช้างมากกว่า 2,000 ไร่ การเพ่ิม
แหล่งน้ าให้สัตว์ป่า โดยสร้างอ่างเก็บน้ ารองรับ
น้ าฝนธรรมชาติให้คงอยู่ต่อเนื่องจนถึงฤดูฝนของ
ปีถัดไป โดยมีแหล่งน้ ากระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ถึง 
20 แห่ง รวมทั้งมีการสร้างแหล่งน้ าในลักษณะ
กระทะน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร  
ความจุ 12,000 ลิตร กระจายอยู่ในพ้ืนที่จ านวน 
43 แห่ง เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและให้สัตว์ป่า
สามารถเดินลงไปกินน้ า อาบน้ า และแช่ตัวได้ 
และยังมีการสร้างโป่งเทียมจ านวน 73 โป่ง  
เพ่ือแก้ปัญหาด้านสารอาหารของสัตว์ป่าอีกด้วย
ครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอาทิตยท์ี่ 6 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ชื่นชม! เศรษฐีใจบุญ-พนง.โรงแรม เร่ง
ช่วยชีวิตเต่ากระติดอวนใกล้ตาย ลอยเกยหาด
เกาะพีพี 

นายคณากร วงศ์นา อายุ 36 ปี เจ้าของ
โรงแรมยูริบรีสอร์ท ที่หน้าอ่าวต้นไทร เกาะพีพี  
ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน
โรงแรมได้เข้าให้การช่วยเหลือเต่ากระขนาดยาว
ประมาณ 30 ซม.กว้าง 20 ซม.ที่ติดอยู่ภายใน
เศษอวนและซากไม้ที่ ลอยมาติดอยู่ ที่ ห าด  
โดยสภาพเต่าอ่อนแรงอย่างมาก ทางนายคณากร 
ได้ใช้มีดตัดอวนพร้อมแจ้งให้พนักงานไปน า
กะละมังขนาดใหญ่มาเพ่ือใส่เต่า ใช้เวลาประมาณ 
2 นาที ก็ตัดอวนน าเต่าออกมาได้ส าเร็จ จากนั้น
จึงได้แจ้ง จนท.อช.หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี 
มารับเต่าตัวดังกล่าวน าไปดูแลต่อ 

นายคณากร กล่าวว่า ตนเดินมาที่ชายหาด 
เห็นเศษอวนขนาดใหญ่ที่ผูกติดกับไม้ ลอยมาติด
อยู่ที่ชายหาด จึงเดินเข้าไปดูพบว่ามีเต่าติดอยู่
ด้านล่างและเมื่อยกขึ้นดูก็พบว่ายังไม่ตาย จึงรีบ
เข้าช่วยเหลือ ซึ่งก็ดีใจที่สามารถช่วยเต่าได้ แต่ก็
เสี ย ใจที่ อวนและ เศษไม้ ขยะทะเล เหล่ านี้   
ท าร้ายเต่าและสัตว์ทะเลอ่ืนๆ หากช่วยไม่ทันเต่าก็
คงตายแน่นอน  

ขณะที่นักวิชาการที่ประจ าอยู่ที่เกาะพีพี ซึ่ง
ได้เข้าไปฟ้ืนฟูอ่าวมาหยา เผยว่า ปัญหาขยะและ
เศษอวนนั้น ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศน์
ของทะเลกระบี่ เพราะเศษอวนขนาดใหญ่นั้นจะ
ท าร้ายต่อสัตว์ทะเลที่ไปติดท าให้ตายได้หากช่วย
ไม่ทัน ขณะที่เศษอวนขนาดเล็ก ที่มองว่าไม่เป็น
อันตรายกับสัตว์ แต่กลับเป็นอันตรายต่อปะการัง 
โดยเฉพาะปะการังปลูกที่อ่าวมาหยา ที่พบว่าเศษ

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://ch3plus.com/ne
ws/category/206712 

+ 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
อวนเหล่านี้ ได้มาพันรอบปะการังท าให้อ่อนแอ
และตายลงด้วย ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการรณรงค์
อย่างจริงจัง ไม่ใช่ เฉพาะขยะที่ทิ้ งลงทะเลที่
ท าลายระบบนิเวศอย่างหนักด้วย 
2. สุดช็อก! นักท่องเที่ยวต่างชาติ พลาดร่วงหน้าผา
น้ าตก หัวฟาดหิน ดับคาที่ 

เกิดเหตุนักท่องเที่ยวหนุ่มชาวต่างชาติ ตกหน้าผา
น้ าตก 2 ชั้น ล่วงลงมาในซอกหินเสียชีวิตคาที่ จากการ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
รัสเซียและชาวอุเบกิสถาน จ านวน 7 คนเดินทางมาจาก
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือมาพักผ่อนและท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรรมชาติที่จังหวัดระนอง  

เมื่อเดินทางมาถึงได้เข้ามาเที่ยวที่น้ าตกหงาว 
และเป็ นที่ ตั้ งหน่ วยท าการ  อช.น้ าตกหงาว 
โดยเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพกลุ่มนักท่องเที่ยวไว้ทั้ง  
7 คน โดยผู้ตายเป็นหนุ่ม สัญชาติอุเบกิสถาน ก่อนเดิน
ขึ้นไปถ่ายภาพที่น้ าตก โดยผู้ตายได้ถอดกางเกงยืดสีด า
ออก ใส่กางเกงขาสั้นสีฟ้าเท้าเปล่า เดินออกจากเส้นทาง 
เพ่ือปืนขึ้นหน้าผาน้ าตก สูง ร่วม 2 ชั้น ก่อนเหยียบหิน
พลาด ลื่นพลัดหล่นลงมาศีรษะด้านข้างยุบ และร่าง
กระแทกกับโขดหินด้านล่าง มีเลือดออกทางปากและ
จมูก เสียชีวิตคาท่ีทันที ท่ามกลางความตกใจของ
เพ่ือนๆที่เดินทางมาด้วยกัน แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ 
ซึ่ งเจ้ าหน้ าที่ อุ ทยานได้ กล่ าวกั บผู้ สื่ อข่ าวว่ า  
โดยปกติจะมีการสั่งห้ามและป้ายบอกห้ามลงเล่นน้ า 
และป้ายบอกจุดที่ห้ามปีนป่ายไปถ่ายภาพ โดยจะมี
เจ้าหน้าที่อุทยานน้ าตกหงาว เดินตรวจตราไปมา ในแต่
ละจุด จ านวน 2 คน  แต่ช่วงจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุลื่น
หล่นจากน้ าตก เพราะหนุ่มผู้ตายฝ่าฝืนจุดเสี่ยง เข้าไป
เพ่ือเก็บภาพตามสไตล์บุคลิกที่ชอบปีนป่ายและกระโดด 
โดยมีเพ่ือนๆชาวรัสเซียอีก คนรอถ่ายภาพอยู่ด้านล่าง 
จนเกิดเหตุไม่คาดคิดที่เกิดขึ้น 

สอช. 
สบอ.5 

(สุราษฎร์ธานี) 

https://ch3plus.com/ne
ws/category/206707 

- 

 



  

สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.คอลัมน์ สานพลังเพื่อโลกสีเขียว: "เฉลียว 
ยันสาด" .. 20 ปี กับการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง
ทวงคืนผืนน้ าสาธารณะกว่า 600 ไร่ 

ผู้ เ ขี ยนกล่ า วถึ ง  "สื บ  นาคะ เสถี ย ร "  
หลายคนคงรู้จักกันในนามของผู้อนุรักษ์ป่า จาก
การพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลานและเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง โดยตัดสินใจฆ่า
ตัวตายเพ่ือเรียกร้องให้สังคมเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แม้จะเป็นเรื่องที่
น่าสะเทือนใจ แต่สุดท้ายด้วยความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจของเขา ก็ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่น่ายกย่องเป็น
อย่างมากในสังคมไทย 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

ไทยโพสต์ หน้า 12 + 

2. ทัวร์เถื่อนลอบพาเที่ยวป่าอนุรักษ์ 
เมื่อวันที่ 6 ก.ย.63 นายเทวินทร์ มีทรัพย์ 

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี 
เปิดเผยว่าได้รับแจ้งข่าวร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคล
จัดทริปเดินป่าโดยลักลอบพานักท่องเที่ยวเข้าไป
เดินป่าบริเวณดอยหัวช้าง หรือเขาชะลูโละ ในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ซึ่งเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยวรวมถึงอาจตกเป็นเหยื่อของ
มิจฉาชีพได้ 

ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมจึง
ด าเนินการตรวจสอบ พบว่าบริเวณพ้ืนที่ซึ่งได้รับ
การร้องเรียน อยู่บริเวณพ้ืนที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 7  
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี ซึ่งอยู่ในอช.เขาแหลม 
และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก การเข้าไป
ด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือหาผลประโยชน์ในเขต
อุทยานแห่งชาติ หรือกระท าด้วยประการใดๆ  
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ถือ
ว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

เดลินิวส์ หน้า 12 - 

 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
3.ก.ทรัพย์เดินหน้าจ้างงาน1คน1ต าบลฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผู้ เขียนกล่าวถึง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63  
ที่ ผ่ านมา ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดลงในวันที่  30 ก.ย.63  
นี้โดยหลังจากนี้จะน าไปจ้างงานต่อ ผู้ได้รับการ
ว่าจ้างจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท 
เท่าเดิม โดยจ้างงานต่อไปอีก 3 เดือน ในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ 
ส านักงานปลัด ทส. งานที่ท าเช่น ปลูกป่า ท าแนว
กันไฟ และเก็บข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ 

สอช. 
สอป. 

 

เดลินิวส์ หน้า 10 + 

4.กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงาน "ร าลึก 30 ปี 
สืบ นาคะเสถียร 

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรม
อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ  สั ต ว์ ป่ า  แ ล ะ พั น ธุ์ พื ช  
เป็นประธานงาน "ร าลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร"  
ร่วมด้วย ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี  นายชัชวาล พิศด าข า  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม นายศศิน เฉลิมลาภ ประธาน
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ.สบอ.12 
นายเพ่ิมศักดิ์ กนิษฐชาต หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เจ้าหน้าที่และประชาชนที่
สนใจเข้าร่วมงาน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

ไทยโพสต์ หน้า 6 + 

5.คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: นทท.ลื่นตกผา 
วันที่ 6 ก.ย.63 พ.ต.ท.สุรศักดิ์ จินตนา 

สว.(สอบสวน)สภ.ราชกรูด จ.ระนอง เผยกรณี
บ่ายวันที่ 5 ก.ย. มีนักท่องเที่ยวชาวอุซเบกิสถาน
ชื่อนายซอยพอฟ อับดุลลอฮ์ อายุ 22 ปี ลื่นตก
จากหน้าผาน้ าตกหงาวอช.น้ าตกหงาว ต.หงาว  
อ.เมืองระนอง ว่า สอบสวนทราบว่าผู้ตายเป็น
อาสาสมัครมูลนิธิปรานต์ฮ่ันอวี่ ได้เช่ารถจยย. 
3 คันและรถยนต์ 1 คัน เดินทางจาก จ.ภูเก็ต 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

ไทยรัฐ หน้า 15 - 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พร้อมเพ่ือนชาวรัสเซียและอุซเบกิสถาน รวม 7 คน 
เพ่ือท่องเที่ยว จ.ระนอง ขณะเที่ยวชมน้ าตกหงาว
ผู้ตายเดินออกนอกเส้นทาง ปีนขึ้นหน้าผาน้ าตก
ในชั้นที่ 2 ก่อนเหยียบหินพลาดลื่นตกลงมาศีรษะ
กระแทกหินสิ้นใจทันที ท่ามกลางความตกใจของ
เพ่ือน น าศพส่งแพทย์ รพ.ระนอง ชันสูตรพลิกศพ
ตามข้ันตอน. 
6. คอลัมน์ ข่าวส้ันทันโลก: เร่งหาคนหาหน่อไม้ 

วันที่ 6 ก.ย.63 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้งร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเขา
ปันโสฝ่ายปกครองอ าเภอห้วยคต จ.อุทัยธานี และ
ชาวบ้านกว่า 50 คน ระดมค้นหานายเดช รัตนวร
รณ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 145 หมู่ 3 บ้าน
ห้วยรอบ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต ที่เข้าไปหา
หน่อไม้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.แล้วหายตัวไปบริเวณ
ชายป่าข้างวัดป่าเขามโนราห์หมู่ 3 ต.ทองหลาง 
ญาติช่วยกันตามหาแต่ไม่พบร่องรอย อย่างไรก็
ตาม จุดที่นายเดชไปหาหน่อไม้เป็นถิ่นอาศัยของ
ช้างป่าจ านวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องคอยจุดประทัด
ไล่ช้างเป็นระยะ เพ่ือป้องกันอันตรายจากช้างป่า
ก่อนปูพรมค้นหา แต่ยังไม่พบ. 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

ไทยรัฐ หน้า 15 - 

7.เที่ยว'เสม็ด'โวย-ติดด่านคัดกรองโควิด 
ด้านนายยานยนต์ อรุณเวสสะเศรษฐ นายก

สมาคมผู้ ประกอบการเรื อน าเที่ ยวเกาะเสม็ ด  
จ . ระยอง  กล่ า วว่ า  ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม วั นหยุ ดยาว  
มีนักท่องเที่ยวผ่านเข้าไปเที่ยวบนเกาะเสม็ดไม่ต่ า
กว่า 15,000 คน จึงท าให้เกิดความแออัดบน
สะพานท่าเรือหน้าด่าน ซึ่งเป็นจุดเข้า-ออกเพียง
ทางเดียว ทางออกคือควรเพิ่มจุดขึ้นลงอีก เหมือน
ที่ผ่านมา ที่มีจุดขึ้นลงตามชายหาดต่างๆ ก็จะ
กระจายนักท่องเที่ยว ลดความแออัดลงได้ ฝากถึง
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ช่วยตรวจสอบด้วย 

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

ข่าวสด หน้า 1,7,12 - 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ด้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า 

ชี้แจงว่า การเข้า-ออกเกาะเสม็ด มีจุดคัดกรอง
เพียงจุดเดียว รวมถึงด่านเก็บค่าผ่านเข้าอุทยานด้วย 
8. 19 ล้านคนแห่กลับกรุง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส าหรับบรรยากาศ
การท่องเที่ยวของ จ.เชียงใหม่ ในช่วงวันหยุดยาว
ชดเชยช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น พบว่าได้มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ 
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะที่บริเวณอช.ดอยอินทนนท์
ยั งคงคึกคัก เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยว
เดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นโดยพบว่าได้
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเข้าคิวรอการตรวจวัด
คัดกรองตามมาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่ตั้งแต่ช่วง
เช้าเพ่ือขึ้นไปท่องเที่ยวซึ่งสภาพอากาศเช้าวันนี้ที่
กิ่ วแม่ปานวัดได้  10 องศา เซลเซียส ทั้ งนี้   
ทางเจ้าหน้าที่ก็ ได้บั งคับใช้มาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ ระบาดของ โรคโควิด -19  
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งยังได้จ ากัดนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าไปเพื่อลดความแออัดด้วย 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ หน้า 1,12 + 

9.ปรับแผนต่างชาติเที่ยวไทย 
ผู้เขียนกล่าวถึง ที่อช.ทุ่งแสลงหลวง หน่วย

หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นักท่องเที่ยว
เข้ากางเต็นท์พักค้างแรมจ านวนมาก แต่ทาง
อุทยานฯจ ากัดให้เข้าไปพักค้างแรมเพียงคืนละ 
400 คนเท่านั้น โดยนายปัญญา จันทร์มา 
พนักงานพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 
หน่วยหนองแม่นา กล่าวว่า อุทยานฯจ าเป็นต้อง
จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นมาตรการ
ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ซึ่งช่วงหยุดยาว  
2 วันที่ผ่านมาที่พักเต็มหมด โดยส่วนใหญ่ก็จะพัก
ค้างแรม 1-2 คืน 

 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

มติชน หน้า 1,8 + 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
10.อุทยานฯจัดสัมมนานโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ยกระดับจนท.ให้บรรลุเป้าหมายอย่างย่ังยืน 

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์ พืช 
ตระหนักถึ งความส าคัญของการขับเคลื่ อน
นโยบายป่าไม้แห่งชาติให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันกรมเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติมาก
ที่สุด ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ส าคัญของ
ประเทศเช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยานสวนพฤกษศาสตร์ 
สวนรุกขชาติ ดังนั้น กรมจึงต้องคุ้มครอง รักษาสร้าง
และพัฒนาป่าอนุรักษ์เหล่านี้ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

สอช. 
สอป. 
สวจ. 

สยามรัฐ หน้า 8 + 

11.คอลัมน์ รู้ไปโม้ด: น้ าตกโตนสะตอ 
ส าหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด 

เริ่มต้นจากการเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด 
จ.ตรัง ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ประกาศจัดตั้งเป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ครอบคลุมพ้ืนที่
บางส่วนของ 4 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ตรัง สตูล 
และสงขลา ก่อนที่ต่อมาในปี 2524 ได้ย้ายที่ท า
การเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดไปอยู่ที่
หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านนาวง หมู่ที่  1  ต.บ้านนา  
อ . เ มื อ ง  ( ปั จ จุ บั น เ ป็ น  อ . ศ รี น ค ริ น ท ร์ )  
จ.พัทลุง มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 791 ,847 ไร่ หรือ 
1266.96 ตารางกิโลเมตร 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
สบอ.6. 
(สงขลา) 

ข่าวสด หน้า 16 + 

12.รายงาน: ทะเลตรังเงียบเหงา! อุทยานฯ
หาดเจ้าไหมฮึดสู้ เปิด'ถ้ ามรกต'อันซีนไทยแลนด์ 

นายณรงค์  คงเ อียด หัวหน้า อุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม พร้อมด้วย นายสมศักดิ์  
เสือบุญทอง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและ
โรงแรมจังหวัดตรัง  และ นายสวัน เสน่หา 
ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและ

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน หน้า 17 + 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
โรงแรมหาดปากเมง เป็นประธานและร่วมจัด
กิจกรรมเปิดแหล่งท่องเที่ยว "ถ้ ามรกต" ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวอันซีนทางทะเลของประเทศไทย 
ที่ทางอุทยานฯหาดเจ้าไหมปิดในช่วงหน้ามรสุม
ทะเลฝั่ง อันดามัน โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และนักประดาน้ าท า
กิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล บรรยากาศเป็นไปด้วย
ความชื่นมื่น ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวทะเล
ตรังยังเงียบเหงา  

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ช่วงที่ เราเปิดใน
วันหยุดที่ใกล้จะถึงนี้ มีนักท่องเที่ยวจองล่วงหน้า
เพ่ิมมากข้ึน หลังจากทราบข่าวว่าเราเปิดถ้ ามรกต
อย่างเป็นทางการแล้ว ในส่วนการปฏิบัติของ
ผู้ประกอบการนั้นได้คุยเบื้องต้นว่าในเมื่อเขาเปิด
การท่องเที่ยวเปิดถ้ ามรกตให้แล้วคุณต้องปฏิบัติ
ตามกฎที่วางไว้ ถ้ ามรกตนั้นเข้าได้ตามที่ทาง
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมก าหนด 600 คนต่อวัน 
13. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: ผ่าพะยูนพบ
เนื้องอกตับ 700 กรัม 

วันที่  5 ก.ย.  พบซากพะยูน เพศเมีย  
ยาว 2.75 เมตร น้ าหนักประมาณ 220 กก. 
ตายเกยตื้นบริ เวณชายหาดเกาะมุกด์  หมู่  2  
ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ล่าสุด ที่ สนง.อุทยาน
แห่ ง ช าติ ห าด เ จ้ า ไหม  นายสั นติ  นิ ล วั ตน์   
ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
อันดามันตอนล่าง พร้อมด้วยสพญ.ปิยรัตน์   
คุ้มรักษา สัตวแพทย์ประจ าศูนย์ร่วมกันผ่าซาก
พะยูน สพญ.ปิยรัตน์เปิดเผยว่า จากการผ่าพิสูจน์
ซากพบว่า มีน้ าอยู่ในปอดและมีเนื้องอกในตับ 
น้ าหนักประมาณ 700 กรัม มีก้อนหนองอยู่
ภายในจ านวนมาก กระเพาะอาหารและล าไส้ยังมี
หญ้าทะเล ไม่พบขยะหรือเศษพลาสติก คาดว่า
ตายไม่เกิน 1 วัน สาเหตุจากภาวะป่วยตามธรรมชาติ. 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
 หน้า 10 

- 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
14.วันหยุด นทท.แห่เที่ยวถ้ านาคา 

นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติภูลังกา เผยว่า ทางขึ้นไปชมถ้ านา
คามีหลายจุด แต่จุดที่แนะน าควรจะเป็นบริเวณ 
"ส านักสงฆ์ฐิติสาราราม" (วัดตาดวิมานทิพย์) และ
จุดวัดถ้ าชัยมงคล ซึ่งทั้ง 2 จุดสามารถขึ้นลงได้
สะดวก ระยะทางขึ้น 2 กิโลเมตร ใช้เวลาไปกลับ
ประมาณ 3 ชั่วโมง ทางเดินเป็นทางดินสลับกับ
บันได และมีบางช่วงจะต้องดึงเชือก เส้นทางเดิน
ป่าชัดเจนมีป้ายบอกทางและมีเจ้าหน้าที่ประจ า
จุดต่างๆเพ่ือแนะน าและรักษาความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว ระหว่างทางจะมีจุดให้นักท่องเที่ยว
ได้ถ่ายรูปสัมผัสกับธรรมชาติ เช่น ประตูเต่า หิน
หัวเรือ หัวนาคาหัวที่ 3 น้ าตกตาดวิมานทิพย์ 
(น้ าตกหากจะขึ้นให้ครบ 7 ชั้น แนะน าให้มีเจ้าะ
หน้าที่น าทาง) หินพญาเต่า หัวนาคาหัวที่ 1 ถ้ า
หลวงปู่วัง เจดีย์หลวงปู่วัง ถ้ านาคา เจดีย์หลวงปู่
เสาร์ และผาใจขาด ซึ่งถ้าเที่ยวให้ครบทุกจุดใช้
เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง. 

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันจันทร์ที ่7 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. เจอแล้ว  หนุ่มใหญ่หลงป่ าห้วยขาแข้ ง  
พบเดินเซโผล่อีกอ าเภอ ห่าง 20 กม. 

ล่าสุดวันนี้ (6 ก.ย.) มีชาวไปพบ นายเดช 
ในสภาพอิดโรย เดินออกมาจากป่าเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือให้พาส่งกลับบ้าน โดยจุดที่พบนายเดช
อยู่บริ เวณพ้ืนที่บ้านทรัพย์สมบูรณ์  หมู่  12  
ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ซึ่งอยู่คนละอ าเภอ
กับจุดที่นายเดชหายเข้าไปในป่า ซึ่ งห่างกัน
ประมาณ 20 กิโลเมตร 

โดยนายเดช เล่าว่า ตนเข้าไปหาหน่อไม้ 
แต่ระหว่างทางเกิดหลงป่าเดินวนเวียน เดินข้าม
ภูเขาถึงสามลูก กระทั่งค่ าก็ไม่พบทางออกจากป่า 
จึงจ าต้องค้างแรมในป่าบนสันเขา ก่อนเดินต่อใน
วันรุ่งขึ้น กระทั่งบ่ายจึงพบหมู่บ้าน และเข้ามา
ขอร้องชาวบ้านให้ช่วยพาส่งกลับหมู่บ้านที่ อ.
ห้วยคต จ.อุทัยธานี ท่ามกลางความดีใจของญาติ
พ่ีน้องและเพ่ือนบ้าน 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

https://www.msn.com/t
h-

th/news/national/%E0
%B9%80%E0%B8%88
%E0%B8%AD%E0%B9
%81%E0%B8%A5%E0
%B9%89%E0%B8%A7-
%E0%B8%AB%E0%B8
%99%E0%B8%B8%E0
%B9%88%E0%B8%A1
%E0%B9%83%E0%B8
%AB%E0%B8%8D%E0
%B9%88%E0%B8%AB
%E0%B8%A5%E0%B8
%87%E0%B8%9B%E0
%B9%88%E0%B8%B2
%E0%B8%AB%E0%B9
%89%E0%B8%A7%E0
%B8%A2%E0%B8%82
%E0%B8%B2%E0%B9
%81%E0%B8%82%E0
%B9%89%E0%B8%87

-
%E0%B8%9E%E0%B8
%9A%E0%B9%80%E0
%B8%94%E0%B8%B4
%E0%B8%99%E0%B9
%80%E0%B8%8B%E0
%B9%82%E0%B8%9C
%E0%B8%A5%E0%B9
%88%E0%B8%AD%E0

+ 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
%B8%B5%E0%B8%81
%E0%B8%AD%E0%B8
%B3%E0%B9%80%E0
%B8%A0%E0%B8%AD-
%E0%B8%AB%E0%B9
%88%E0%B8%B2%E0

%B8%87-20-
%E0%B8%81%E0%B8

%A1/ar-BB18LvMP 
2.ทหารพราน36 สนธิก าลัง ฝ่ายปกครอง  
อ.สบเมย และ อุทยานสาละวิน ลาดตระเวนเดิน
เท้าตรวจตราช่องทางธรรมชาติ ปราบปรามแรงงาน
ต่างด้าว 

พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วย
เฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 มอบหมายให้ 
กองร้อยทหารพรานที่3604 จัดก าลังร่วมกับ 
ฝ่ายปกครองอ าเภอสบเมย เจ้าหน้าที่ อุทยาน
แห่ งชาติส าละวิน  ที่ สว .1  (แม่ส ามแลบ ) 
ผู้ใหญ่บ้าน และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
ท าการลาดตระเวนด้วยการเดินเท้าตามภูมิ
ประเทศ โดยเน้นการตรวจบริ เวณช่องทาง  
ท่าข้ามต่างๆ ตามริมน้ าสาละวิน เนื่องจากในห้วง
ที่ผ่านมา ปรากฏข่าวสารว่ามีผู้ลักลอบหลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย จากประเทศเพ่ือนบ้าน 
เข้ามายังฝั่งไทย และในบางพ้ืนที่ได้มีการลักลอบ
น าผลผลิตทางการเกษตรเข้ามาด้วย ผลการ
ปฏิบัติไม่พบการกระท าผิดกฎหมายใดๆ 

สอช. 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรียง 

https://region3.prd.go.th
/topic/news/15947 

- 

3.ชัยภูมิ ประชาชนแห่เที่ยวน้ าตกตาดโตน 
คลายร้อนช่วงหยุดยาวคึกคัก พบยอดจอง
ห้องพักพุ่ง 

ทีอุ่ททยานแห่งชาติน้ าตกตาดโตน อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิพบว่ามี ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยเทศต่างพากันแห่เดินทางไปท่องเที่ยวที่  

สอช. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

https://www.brickinfotv.
com/news/77070/ 

+ 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
น้ าตกตาดโตน กันคึกคัก ซึ่งขณะนี้ก าลังมีปริมาณ
น้ าเหมาะสมกับการท่องเที่ยว ท าให้หลายคนนิยม
เดินทางมาพักผ่อนรับประทานอาหาร และเล่น
น้ าตกกันเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ซึ่งบรรยากาศ
เป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น 
4.หน่วยจัดการต้นน้ าแม่พริก พร้อมพิทักษ์  
อช.ดอยหลวง ร่วมปลูกป่า สสอ.บ้านอ้อย 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 นายสราวุธ 
อุ เทนรัตน์  หน.หน่วยจัดการต้นน้ าแม่พริ ก  
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และ หน.หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติดอยหลวงที่ ดล.3 (ห้วยทราย) 
ดล.5 (ปางอ้อย) พร้อมด้วย สมาชิกโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) บ้านปางอ้อย หมู่  9  
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมกันปลูกป่า 
และถางวัชพืช และปลูกซ่อมแปลงปลูกป่า สสอ.
บ้านอ้อย ปี 2562 โดยหน่วยจัดการต้นน้ าแม่
พริกได้ให้การสนับสนุนกล้าไม้ จ านวน 2,000 ต้น 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ความอุดม
สมบูรณ์ทางพืชพันธุ์และป่าไม้ ในฐานะเป็นแหล่ง
ต้นน้ าและสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศน์ 

สตน. 
สอช. 

สบอ.15 
(เชียงราย) 

https://www.chiangmain
ews.co.th/page/archives

/1449851/ 

+ 

5.“กิ้ งกื อ มั งกรสีชมพู”หนึ่ ง เดี ยวในโลก  
ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าประทุน 

ช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่หุบป่าตาด ในเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ าประทุน ในพ้ืนที่  อ.ลานสัก  
จ.อุทัยธานี มีหนึ่งสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หายาก ซึ่งพบ
ในประเทศไทยและที่หุบป่าตาดเพียงแห่งเดียว
เท่านั้น นั่นก็คือ “กิ้งกือมังกรสีชมพู” ที่จะเผยตัว
ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเพียงปีละครั้งเท่านั้น 

“กิ้งกือมังกรสีชมพู” สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ 
ที่ถูกการันตีด้วยการประกาศให้เป็นสุดยอดการ
ค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ในอันดับที่ 3 ของโลก 
จากมหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

https://www.plewseeng
ern.com/plewseengern-

491/ 

+ 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในด้านความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเปฌนอย่างมาก 

 
 

6.ภาระกิจที่จบยาก! เก็บกู้สมอเรือและขยะใต้
ท้องทะเล ที่ อช.หมู่เกาะชุมพร 

นายสุวรรณเนาว์ แสนสุข หัวหน้าอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จัดชุดตรวจลาดตระเวน
ใต้น้ า ( เมื่อวันพุธที่  2 ก.ย.  ที่ผ่ านมา เวลา 
08.30-16.30 น. )  โดยมี เจ้ าหน้าที่ ศูนย์
ปฏิบั ติการ อุทยานแห่ งชาติทางทะเล ที่  1  
จ.ชุมพร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบ
การวางลอบ อวน และอุปกรณ์ท าการประมงอ่ืนๆ 
ที่ท าลายทรัพยากรในทะเลในเขตอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร ผลปรากฏว่าพบสมอเรือ จ านวน 
3 อัน และท าการเก็บกู้ รวมทั้งยังเก็บขยะใต้ท้อง
ทะเล บริเวณเกาะกะโหลก ต าบลปากน้ า อ.เมือง 
จ.ชุมพร ซึ่ งพบขยะจ านวนประมาณ 120 
กิโลกรัม และได้ท าการน ามารวบรวมไว้เ พ่ือ
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราฎร์ธานี) 

https://news1live.com/
detail/963000009136

6 

- 

7.รมว.ทส. ลงพื้นที่สวนพฤกษาศาสตร์พุแค  
จ.สระบุรี เพื่อพัฒนาให้เป็นปอดขนาดใหญ่ของ
ประชาชน (ชมคลิป) 

วันนี้ 6 ก.ย. 63. นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว .ทส .  พร้ อมด้ วย  นายจตุพร บุรุษพัฒน์  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนพฤกษาศาสตร์พุแค 
จังหวัดสระบุรี มีนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับโดยได้รับฟัง
บรรยายสรุปการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ในการนี้ รมว.ทส. จึงได้มอบนโยบายให้
หน่วยงานที่เกี่ยงข้องศึกษาการออกแบบเส้นทาง
เชื่อมสวนทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน เน้นให้เกิดความ

สวจ. 
สบอ.1 

สาขาสระบุรี 

https://www.ddpostnew
s.com/?p=102154 

+ 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สะดวกและปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ที่มาใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้ 
นอกจากนั้น รมว.ทส. พร้อมคณะ ได้ร่วมกันปลูก
ต้นมหาพรหมราชินี พร้อมเดินเยี่ยมชมรอบ 
สวนพฤกษาศาสตร์พุแค 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.ภาพข่าว: พะยูน 

นายณรงค์  คงเ อียด หัวหน้า อุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม จ.ตรัง ได้รับแจ้งพะยูนตาย 
1 ตัว ที่บริเวณเกาะมุกด์ พบเป็นเพศเมียยาว 
2.72 ม. กว้าง 1.70 ม. น้ าหนัก 200 ก.ก.  
ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกท าร้าย โดยจะน า
ซากไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายต่อไป 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) - 

2. มรภ.เพชรบุรีท าโป่งเทียมให้ช้างป่า 
ผศ .ดร . เสนาะ กลิ่ น งาม  อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิด
โครงการ "ก้าวเพ่ือความดี ด้วยพลังจิตอาสา  
คืนผืนป่าให้ช้าง ปีที่ 2" ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี  
มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน 

ว่าที่  ร .ต.ธันยวีร์  สุบรรณรัตน์  นายก
องค์การบริหารนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี กล่าวถึง
การจั ด โครงการนี้ ว่ า  "พระราชด ารั สของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับ
การจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างที่
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ความว่า "ช้างป่าควรอยู่ป่า 
เพียงแต่ต้องท าให้ป่านั้นมีอาหารช้างเพียงพอ 
การปฏิบัติคือการสร้างอาหารให้ช้างป่าในป่าเป็น
แปลงเล็กๆ และกระจาย" เป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับนักศึกษาจิตอาสาของ มรภ.เพชรบุรีที่จะท า
ความดี และมีจิตอาสา จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันท า
โป่งเทียมให้แก่ช้างป่า 6 โป่ง และท าความสะอาด
แอ่งกระทะ แหล่งน้ าให้ช้างป่า 6 แอ่ง 

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
สาขาเพชรบุรี 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 6 

+ 

3. ผล 520 คน ไร้โควิดดีเจ 
นายประยูร พงศ์พันธ์ หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง 
ได้ประสานให้ทางผู้ประกอบการท่าเรือบริการ

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,11,12 

+ 

 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข้ า ม เ ก า ะ เ ส ม็ ด  ทุ ก ท่ า เ รื อ  
และผู้ประกอบการ เข้าประชุมที่ในห้องประชุม  
ที่ท าการอุทยานฯ เพ่ือหารือ เกี่ยวกับปัญหาความ
แออัดบนท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด เพ่ือหาทาง
ออกร่วมกัน 
4 . ห มู่ เ ก า ะ ช้ า ง ร า ย ไ ด้ ห ด ก ว่ า  4 0 %  
รับผลกระทบจากไวรัสระบาด 

นายโกสิทธิ  นิลรัตน์  หั วหน้า อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า ในแต่ละ
ปีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจะมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ
แห่งชาติเกาะช้างจ านวนมาก โดยพื้นที่ยอดนิยมที่
นักท่องเที่ยวนิยมก็คือ การด าน้ าชมประการังที่
หมู่เกาะรัง การเข้าชมน้ าตกคลองพลู น้ าตกธาร
มะยม โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศใน
กลุ่มประเทศทางยุโรป และนักท่องเที่ยวชาวจีน 
หลายหมื่นคนท าให้แต่ละปีมีรายได้สูงถึง 30-40 
ล้านบาท แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด 19 ในปี 2563 ช่วงต้นปี และต้องปิดไป 3-
4 เดือน และมาเปิดอีกครั้งในต้นเดือนกรกฎาคม 
2563 ท าให้รายได้ปี 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 
2563 มีรายได้เพียง 16 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 2563 หรือสิ้นเดือนกันยายน 
2563 น่าจะมีรายได้ประมาณ 20 ล้านบาท 

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

สยามรัฐ หน้า 12 - 

5.ภาพข่าว: ท าลายอวนตาข่าย 
นายเทวินทร์  มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยาน

แห่ งชาติ เ ขาแหลม จ .กาญจนบุ รี น าก าลั ง
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เจ้าหน้าที่
หน่วยป้องกันและปราบปราม ประมงน้ าจืด 
เขื่อนวชิราลงกรณ์ ทหาร ฉก.ลาดหญ้า และฝ่าย
ปกครอง ท าลายตาข่ายดักปลาที่ลักลอบมาจับ
สัตว์น้ าในช่วงฤดูการวางไข่ ที่บริเวณริมอ่างเก็บ
น้ าเขื่อนวชิราลงกรณ์ 

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

สยามรัฐ หน้า 10 - 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
 
 

6.ภาพข่าว: แวดวงอุดมศึกษา: งานพัฒนา
ทักษะชีวิต 

งานพัฒนาทักษะชีวิต กองพัฒนานักศึกษา 
ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  
จ.เชียงใหม่ น าคณะนักศึกษาและบุคลากร ร่วม
ท ากิจกรรม "ลูกช้างจิตอาสา ซ่อมแซมฝาย
ผสมผสานตามแนวพระราชด าริฯ" ในเขตพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ หน้า 16 + 

7.ประชาชนแห่เที่ยวอุทยานฯช่วงหยุดยาวสุดคึกคัก 
เมื่อวันที่ 7 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
ประกาศให้เป็นวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ 
4-7 ก.ย.นั้น ปรากฏว่า มีประชาชนจ านวนมาก
ต่างเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน ตามสถานที่
ต่างๆ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเมื่อวันที่  5 
ก.ย.ที่ผ่านมา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.
พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดฯทส.
เดินทางไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวน้ าตก
สาริกา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพ่ือตรวจ
เยี่ยมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว
ในช่วงวันหยุดยาว 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

สยามรัฐ หน้า 8 + 

8.ภาพข่าว: พักผ่อน 
ประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยว เล่นน้ าตก

ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.9  
( ใส ใหญ่ )  มรดกโลก ต .ส า พันตาม อ .นาดี   
จ.ปราจีนบุรี ช่วงวันหยุดยาว 4 วัน เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2563 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

มติชน  หน้า 5 + 

9. 1/4 Special Report: 2 ปีต านานสะท้าน
โลก 13 หมูป่าติดถ้ าหลวง(1) 

วันที่  6 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา ที่  บริเวณ
อุทยานแห่ งช าติ ถ้ าหลวง - ขุนน้ าน างนอน  

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

เดลินิวส์ หน้า 1,2 + 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีการจัดงานพิธีท าบุญ
ครบรอบ 2 ปี ภารกิจกู้ชีวิตสะท้านโลกช่วยเหลือ
นักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ฯ พร้อมท าบุญ
อุทิศส่วนกุศล ครบรอบการเสียชีวิตของ "จ่าแซม" 
หรือ นาวาตรีสมาน  กุนัน ที่ได้รับการยกย่องให้
เป็น "วีรบุรุษถ้ าหลวง" เสียชีวิตขณะด าน้ ามุดถ้ า
เข้าไปช่วย 13 ชีวิตหมูป่าออกมาจากถ้ าหลวง 
เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 61 โดยในปีนี้ นายกมลไชย  
คชชา ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 
15 พร้อมด้วย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอ าเภอ
แม่สาย น าส่วนราชการและประชาชนในอ าเภอ
แม่สายและพ้ืนที่ใกล้เคียง รวมถึงทั้งชาวไทยพ้ืน
ร า บ แ ล ะ ก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธุ์ นั บ พั น ค น  
ร่ ว มท า บุ ญตั กบ าต รข้ า ว ส า รอ าห า ร แห้ ง  
และจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ 108 รูป ซึ่งมี นางวลี
พร กุนัน ภรรยาจ่าแซม พร้อมทีมนักฟุตบอลหมู
ป่า และโค้ชรวม 13 คน เข้าร่วมด้วย เสร็จพิธี
ท าบุญแล้วเป็นการประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้า
แม่นางนอน 
10.คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ขยะล้นอุทยานฯเขา
ใหญ ่

เมื่อวันที่ 7 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวได้รับการ
เปิดเผย จากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่
ครอบคลุมพ้ืนที่  4 จังหวัด คือนครราชสีมา 
ปราจีนบุรี นครนายก และสระบุรี ว่าช่วงวันหยุด
ยาวชดเชยวันสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 4-7 ก.ย.63 
มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวอุทยานฯเขาใหญ่
จ านวนมาก ส่งผลให้ขยะพวกเศษอาหารขวด
พลาสติกและขวดแก้วมีมากจนล้น โดยเฉพาะ
ลานกางเต็นท์ล าตะคองที่เดียวรวม 3 วัน มีขยะ
ประมาณ 3 ตัน รวมทุกพ้ืนที่มีขยะไม่น้อยกว่าวัน
ละ 5-6 ตัน จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความ
ร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยคัดแยกขยะเปียกขยะ

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี 
สบอ.1 

สาขาสระบุรี 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

ไทยรัฐ หน้า 15 - 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
แห้ง เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บใส่รถบรรทุก
ไปทิ้ง ในพ้ืนที่ อบต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา. 
11.เที่ยวล่องแก่งต่อเนื่อง 

นายนิรันดร์ สุนทรานุรักษ์ ประธานชมรม
ล่องแก่งลานข่อย อ.พะยอม จ.พัทลุง เปิดเผยว่า 
กิจการการล่องแก่ง ที่พัก และรีสอร์ต ในสังกัด
ของชมรมฯ มีมากกว่า 25 แห่ง นักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเที่ยวมากในช่วงเทศกาลวันหยุดสุดสัปดาห์ 
วันนักขัตฤกษ์ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้
ประมาณ 1,000 คน และเข้าพักโรงแรมต่างๆ 
ในตัวเมืองพัทลุง ส่งผลให้มีเงินสะพัดไม่ต่ ากว่า 
400,000 บาท/วัน จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-
19 คลี่คลายลง มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวและพักค้างคืนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  
แต่ประสบปัญหาการขยายกิจการ เนื่องจากไม่
สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพ่ือน ามา
ลงทุนปรับปรุงขยายกิจการเพ่ิมเติมได้ เนื่องจาก
สินทรัพย์ที่เป็นหลักค้ าประกัน เช่น เอกสารสิทธิ
ในที่ดิน ทั้งโฉนด และ นส.3 ถูกทางการสลักหลัง
ว่าเป็นเขตป่าเทือกเขาบรรทัด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ทางสถาบันการเงินจึงระงับการปล่อยสินเชื่อ. 

สอป. 
สฟอ. 
สบอ.6 
(สงขลา) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
 หนา้ 14 

+ 

12. ตะลึงเจอ'เสือด า'โผล่เขตป่าล าปาง 
นายเสรี นาละออง ผู้ใหญ่บ้านสามัคคีหมู่ 

5 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม เผยว่า ได้รับแจ้งจาก 
นายวิสุทธิ์ ศรีจันทร์นัน ว่า ขณะขับรถยนต์เข้าไป
ท าไร่ในพ้ืนที่ดินเขต ส.ป.ก.4-01 ห่างจากถนน
สายแจ้ห่ม-เขื่อนกิ่วลม ต.บ้านสา เข้าไปตามถนน
ดินลูกรัง 200 ม.เจอเสือด าตัวใหญ่ก าลังกินน้ าใน
หลุมบ่อบนถนนดินลูกรัง ห่างกันเพียง 10 เมตร
เท่านั้ น  ด้ วยความตกใจจึ งจอดรถ และจะ
ถ่ายภาพแต่เสือด าเห็นรถก่อน จึงวิ่งกระโดด
หลบหนีหายเข้าไปในป่าข้างทาง จึงลงจากรถมาดู
พบรอยเท้าเสือด าเกือบเท่าฝ่ามือ 

สอป. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 6 

+ 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ต่อมานายเสรีแจ้งให้นายยุทธพงศ์ ไชยศร 

นายอ าเภอแจ้ห่มทราบ พร้อมเจ้าหน้าที่เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าดอยพระบาทฯ เข้าตรวจสอบ 

นายยุทธพงศ์ กล่าวว่า ถือว่าพบเสือด า
เป็นครั้งแรกใน จ.ล าปาง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
และหายาก ทางอ.แจ้ห่มได้แจ้งให้ผู้น าชุมชนใน
พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงประกาศให้ลูกบ้านระมัดระวังตัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.ชาวภูกระดึงใจสลาย มือดีแอบทุบรูปปั้นเจ้า
ปู่หลุบ แห่สาปแช่งขอให้คนท ารับผลกรรมตามสนอง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเฟซบุ๊กใช้ชื่อ 
Bear On Tour ได้ลงภาพมีคนร้ายได้เข้าท าลาย 
ทุบรูปปั้นและรูปภาพ ของเจ้าปู่หลุบ และรูปปั้น
อ่ืนภายในศาลเจ้าปู่หลุบ โดยได้ระบุข้อความว่า 
“ช่วยกันตามหาคนชั่ว คนใจบาป ต่ ากว่าสัตว์
เดรัจฉาน ขอให้ผลกรรมตามสนองมันเร็ววัน
เถอะ” มีคนแชร์ออกไปนับกว่า 1,000 และได้มี
คอมเมนต์สาปแช่งคนที่ท าลาย และคนภูกระดึงที่
นับถือต่างกลัวว่า จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นในชุมชน 
วอนเจ้าหน้าที่ช่วยติดตามหาคนร้ายมาด าเนินคดี 
บางส่วนเชื่อว่าคนท าเจ้าปู่หลุบต้องเจอดีแน่ 

ที่ตั้งเจ้าปู่หลุบที่เกิดเหตุ ตั้งอยู่ริมถนนเลย 
ชุมแพ อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  
อยู่เชิงเทือกเขาบริเวณรอยต่อของอ าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น และอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
ช่วงต าบลผานกเค้า บริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของเจ้า
ปู่หลุบจะมี ถ้ าพญานาค ถ้ าลายแทงและถ้ าเกล็ด
แก้ว ใกล้เคียงกัน ภายในถ้ าจะมีหินงอกหินย้อยที่
งดงาม และมีพระพุทธรูปไว้ให้ผู้มาเยือนได้กราบ
ไหว้บูชา และปากถ้ าจะมีศาลเจ้าปู่หลุบตั้งอยู่
บ ริ เ วณหน้ าติ ด ริ ม ถนน  และทุ ก วั นมั กจ ะ
นักท่องเที่ยว และผู้เดินทางผ่านแวะมากราบไหว้
เป็นประจ า 

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

https://www.msn.com/t
h-

th/news/national/%E0
%B8%8A%E0%B8%B2
%E0%B8%A7%E0%B8
%A0%E0%B8%B9%E0
%B8%81%E0%B8%A3
%E0%B8%B0%E0%B8
%94%E0%B8%B6%E0
%B8%87%E0%B9%83
%E0%B8%88%E0%B8
%AA%E0%B8%A5%E0
%B8%B2%E0%B8%A2-
%E0%B8%A1%E0%B8
%B7%E0%B8%AD%E0
%B8%94%E0%B8%B5
%E0%B9%81%E0%B8
%AD%E0%B8%9A%E0
%B8%97%E0%B8%B8
%E0%B8%9A%E0%B8
%A3%E0%B8%B9%E0
%B8%9B%E0%B8%9B
%E0%B8%B1%E0%B9
%89%E0%B8%99%E0
%B9%80%E0%B8%88
%E0%B9%89%E0%B8
%B2%E0%B8%9B%E0
%B8%B9%E0%B9%88
%E0%B8%AB%E0%B8
%A5%E0%B8%B8%E0

- 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
%B8%9A-

%E0%B9%81%E0%B8
%AB%E0%B9%88%E0
%B8%AA%E0%B8%B2
%E0%B8%9B%E0%B9
%81%E0%B8%8A%E0
%B9%88%E0%B8%87
%E0%B8%82%E0%B8
%AD%E0%B9%83%E0
%B8%AB%E0%B9%89
%E0%B8%84%E0%B8
%99%E0%B8%97%E0
%B8%B3%E0%B8%A3
%E0%B8%B1%E0%B8
%9A%E0%B8%9C%E0
%B8%A5%E0%B8%81
%E0%B8%A3%E0%B8
%A3%E0%B8%A1%E0
%B8%95%E0%B8%B2
%E0%B8%A1%E0%B8
%AA%E0%B8%99%E0
%B8%AD%E0%B8%87/
ar-BB18NLh4#image=2 

2. 1 ต.ค.นี้  เตรียมเปิดจุดเช็กอินแห่งใหม่  
ชมวิว 360 องศา บนยอดเขาหมู่เกาะห้อง 

ผู้สื่อข่าวของเรา พาไปที่จุดชมวิวแห่งใหม่
ของเกาะห้อง ภายในเขตอุทยานแห่งชาติธาร
โบกขรณี จังหวัดกระบี่ ที่สร้างขึ้นบนยอดเขา  
โดยสามารถชมวิวแบบ 360 องศา ชมภาพของ
หมู่เกาะต่าง ๆ ทั้งเกาะพีพี เกาะยาว และหมู่เกาะ
ห้องที่มีเกาะน้อยใหญ่มากมายกลางทะเล ซึ่งเป็น
ภาพที่สวยงาม และไม่สามารถหาชมได้ หากไม่ได้
ไปอยู่บนที่สูง 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.bugaboo.tv
/watch/515915 

+ 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี  

บอกว่ า  ทาง อุทยานฯ ได้ งบประมาณจาก
ส านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5 จ านวน 2 แห่ง 
ซึ่งเป็นการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว งบประมาณ 9.7 
ล้านบาท โดยได้ก่อสร้างจุดชมวิว 360 องศา บน
ยอด เ ขาของ เก าะห้ อ ง  ซึ่ ง มี ค ว ามสู ง จ าก
ระดับน้ าทะเล 109 เมตร โดยมีบันได 419 ขั้น 
สร้างในระยะทาง 239 เมตร โดยได้ก่อสร้างเป็น
เส้นทางขึ้นเขาและลานชมวิวบนยอดเขา ไว้ให้
นักท่องเที่ยวได้ชมภาพของหมู่เกาะห้อง ที่มีเกาะ
บริวารน้อยใหญ่กว่า 50 เกาะ โดยจุดดังกล่าวจะ
มองเห็นไปถึงเกาะยาว จังหวัดพังงา 
3.อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานฯ - ชาวบ้าน 300 
คน เก็บขยะทะเลเกาะหวาย 

เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  
จ.ตราด พร้อมด้วยอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานฯ 
และชาวบ้านจิตอาสาบ้านสลักเพชร อ.เกาะช้าง 
จ.ตราด รวม 300 คน ได้ลงพ้ืนที่เก็บขยะทะเล
บริเวณริมชายฝั่งเกาะหวาย และเก็บขยะใต้น้ า 
จากการลักลอบท าประมงผิดกฎหมายในเกาะ
หวาย ซึ่ งอยู่ ใน เขตพ้ืนที่ ต าบลเกาะช้างใต้   
และเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่สวยงาม 
และมีน้ าใสสะอาด 

ซึ่งสามารถเก็บขยะทะเลได้ทั้งหมดกว่า  
3 ตัน ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก กล่องโฟม เศษ
อวน และเชือก โดยได้น าใส่ถุงด า บรรทุกใส่เรือ 
เดินทางกลับเข้ามาที่ชายฝั่ง พร้อมส่งต่อไปยังโรง
คัดแยกของเทศบาลต าบลเกาะช้างต่อไป 

 
 

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

https://www.bugaboo.tv
/watch/515913 

+ 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
4.อุทยานฯ ล าคลองงู พบสมเสร็จเพิ่มอีก เผย
จุดติดตั้งกล้องพบรอยเท้าสมเสร็จ 2 ขนาด 
คาดมีมากกว่าหนึ่งตัว 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
เพจเฟซบุ๊ก ‘อุทยานแห่งชาติล าคลองงู – Lam 
Khlong Ngu National Park’ ไ ด้ โ พ สต์ ภ า พ 
‘สมเสร็จ’ พร้อมข้อความว่า “เจ้าหน้าที่สายตรวจ
ส่วนกลางอุทยานแห่งชาติล าคลองงู ปฏิบัติงาน
ลาดตระเวนและด าเนินการเก็บภาพจากกล้องดัก
ถ่ า ย ภ า พ สั ต ว์ ป่ า  ( Camera trap)  
ที่ติดตั้งบริเวณป่าในเขตอุทยานแห่งชาติล าคลองงู 
ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ถึง 7 กันยายน 
2563 ปรากฏพบภาพ สมเสร็จ (Tapir) จ านวน 
1 ตัว และจากการส ารวจบริเวณโดยรอบจุด
ติ ด ตั้ ง ก ล้ อ ง ยั ง พ บ ร อ ย ตี น ส ม เ ส ร็ จ  
มี 2 ขนาด จึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณป่าดังกล่าว 
อาจมีสมเสร็จมากกว่าหนึ่งตัว ซึ่งจุดติดตั้งกล้อง
ในครั้งนี้ อยู่คนละบริเวณกับจุดที่พบสมเสร็จใน
ครั้งแรกในช่วงปีที่ผ่านมา (เดือนกันยายน 2562) 
บ่งชี้ถึ งความอุดมสมบูรณ์ของผื นป่าอุทยาน
แห่งชาติล าคลองงูเป็นอย่างมาก ที่ยังสามารถพบ
สมเสร็จ (Tapir) สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ชนิด
หนึ่งของโลก ซึ่งเป็น 1 ใน 19 ชนิด สัตว์ป่าสงวน 
ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2562” 

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

 + 

5.ชาวบ้านออกไปส่องกบกลางดึก เจอหมีตัว
ใหญ่ ว่ิงหนีกันป่าราบ 

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง พร้อม
ด้วย ชาวบ้านบ้านโคกสูง หมู่ 9 ต าบลสีชมพู  
อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น น าโดยผู้ใหญ่บ้านนิพนธ์ 
หมื่นหน้า วางก าลังปิดล้อมป่าอ้อยท้ายหมู่บ้าน 
หลังเมื่อคืนที่ผ่านมามีลูกบ้านพากันออกไปส่อง
กบกลางดึก แล้วต้องผงะ เจอจะจะ หมีตัวใหญ่

สอช. 
สอป. 

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 

http://fm91bkk.com/24
-

%E0%B8%8A%E0%B8
%B1%E0%B9%88%E0
%B8%A7%E0%B9%82
%E0%B8%A1%E0%B8
%87%E0%B8%82%E0
%B9%88%E0%B8%B2

- 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
น้ าหนักร่วม 100 กิโลฯ เรียกว่าวิ่งกันป่าราบ
กลับเข้าหมู่บ้านพร้อมแจ้งผู้น าท้องถิ่นทราบ เพ่ือ
ประสานผู้ เ กี่ ย วข้อ ง เข้ ามาร่ วมตรวจสอบ 
จนกระทั่งรุ่งเช้าที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ อุทยาน
แห่งชาติภูเวียง ต ารวจ และชาวบ้านร่วมกันเดิน
ส ารวจแกะรอย พบรอยเท้าหมีเดินเข้าไปในป่า
อ้อยของชาวบ้าน จึงวางก าลังเฝ้าติดตามด้วย
ความระมัดระวัง รอการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
ป่าไม้จังหวัด น าอุปกรณ์มาด าเนินการ 

%E0%B8%A7-91-
%E0%B8%9B%E0%B8
%A3%E0%B8%B0%E0
%B8%88%E0%B8%B3
%E0%B8%A7%E0%B8
%B1%E0%B8%99%E0
%B8%88%E0%B8%B1
%E0%B8%99%E0%B8

%97 
6.ช้างป่าเขาอ่างฤาไน บุกพังเต็นท์คนงาน
กัมพูชา ทารก 1 เดือนสาหัส 

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน
ว่า เพิงพักของครอบครัวแรงงานชาวกัมพูชา ที่ อ.
เขาชะเมา จ.ระยอง ได้รับว่าจ้างให้เข้าไปตัดโค่น
ต้นยางพารา ได้รับความเสียหาย หลังเมื่อคืนวาน
ที่ผ่านมา (6 ก.ย.63) มีช้างป่าบุกเข้าพังเต็นท์ที่
พัก และ ท าร้าย สามี ภรรยา รวมถึง ลูกซึ่งเป็น
เด็กทารกเพศชาย วัย 1 เดือน ได้รับบาดเจ็บ
สาหัส 

ล่าสุด นายวรรณา สามี  อายุ  35 ปี   
มีอาการจุกแน่น แต่อาการเริ่มดีขึ้น ส่วนนางมาลี 
หรือ ทีแลน อายุ 28 ปี ภรรยา แขนหักท้ัง2 ข้าง 
มีเลือดออกในช่องท้อง มีอาการปวดท้อง กระดูก
เชิงกรานหัก ก าลังเข้ารับการผ่าตัด และทารกเพศ
ชายวัย  1 เดื อน มี เลือดไหลออกทางปาก  
โดยตอนนี้ยังต้องรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู โดยใช้
เครื่องช่วยหายใจ 

โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ เฝ้าติดตาม
ช้างป่าเขาอ่างฤาไน เข้าตรวจสอบร่องรอยช้างป่า 
เบื้องต้นทราบว่า เป็นช้างเพศผู้วัย15-16 ปี  
นายพิทักษ์ ยิ่งยง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาเขียว เตือนประชาชน และแรงงาน ไม่ควร
ปลูกที่พักในบริเวณที่มีช้างเดินผ่าน หากจ าเป็นก็

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

https://www.pptvhd36.
com/news/%E0%B8%9
B%E0%B8%A3%E0%B
8%B0%E0%B9%80%E
0%B8%94%E0%B9%8
7%E0%B8%99%E0%B
8%A3%E0%B9%89%E
0%B8%AD%E0%B8%9

9/132761 

- 



  

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ต้องมีบ้านหรือที่ พักที่มีความมั่นคงแข็งแรง  
ไม่ควรมีเด็กและสุนัขอยู่ ในพ้ืนที่  และอย่าน า
อาหารคน อาหารสัตว์ ไว้ใกล้ที่พักอาศัย 

 
 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ธปท.ผนึกแบงก์แก้หนี้ลูกค้า 

'กรมประมง'เร่งแก้ปัญหาประมง 
นายมีศักดิ์  ภักดีคง อธิบดีกรมประมง 

เปิดเผยว่า จากกรณีท่ีสมาคมสมาพันธ์ชาวประมง
พ้ืนบ้านแห่ งประเทศไทย ได้ ยื่ นหนั งสื อถึ ง  
พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   
เ พ่ื อขอให้แก้ ไขปัญหาชาวประมง พ้ืนบ้ าน 
ทรัพยากรประมง และทะเลชายฝั่ง กรมประมง
และคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติได้
จัดประชุมเ พ่ือชี้แจงการด าเนินการตามข้อ
เรียกร้องของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้าน
แห่งประเทศไทยทั้ง 14 ข้อ โดยเชิญผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง อส. กรมเจ้าท่า และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมให้ข้อคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้ได้
ข้ อยุ ติ เป็ นที่ พอ ใจของชาวประมง พ้ืนบ้ าน
เรียบร้อยแล้ว 

นายมีศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนประเด็นข้อเสนอ
ใหม่ที่ภาครัฐรับข้อเสนอไปด าเนินการแล้ว  
อาทิ การออกใบรับรองมาตรฐานการท าการ
ประมงพ้ืนบ้านอย่างยั่งยืน และการแปรรูปสินค้า
ประมงพ้ืนบ้านตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยกรม
ประมงจะเร่งรัดการประกาศใช้มาตรฐานดังกล่าว
ภายใน 15 กันยายนนี้ การขอท าการประมงใน
พ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติ โดยผู้แทนกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้รับข้อเสนอและ
จะเชิญผู้แทนสมาคมสมาพันธ์ฯร่วมพิจารณาใน
รายละเอียดอีกครั้ ง และการจัดตั้ งโรงเรียน
ชาวประมง ประเด็นนี้กระทรวงแรงงานรับไป
ศึกษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมใน 23 จังหวัดชายทะเล 

สอช. มติชน (กรอบบ่าย) หน้า 1 
แนวหน้า หน้า 8 

มติชน หน้า 1,9,8 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ร่วมกับกรมประมง กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
2. ภาพข่าว : ล่าหมีควาย 

จนท.สบอ.8 (ขอนแก่น) ร่วมกับฝ่ายปกครอง
และชาวบ้าน ปิดล้อมป่าอ้อยบ้านเทพประทาน
หมู่ 10 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ไล่ล่ายิง
ยาสลบหมีควายขนาดใหญ่ น้ าหนักราว 150 กก. 
ที่มีรอยเท้าใหญ่กว่าฝ่ามือมนุษย์ แต่หมีควาย
ตกใจจู่โจมกัดชาวบ้านบาดเจ็บ 5 รายก่อนวิ่งหาย
เข้าป่าอ้อยกบดานเงียบ 

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) หน้า 
1,15 

 

- 

3. ภาพข่าว : เปิดโครงการ 
นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้

อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตาม
แผนพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามแนว
พระราชด าริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในพ้ืนที่ 
จ.อุตรดิตถ์ โดยมี จุฬารัตน์ ขันธ์คุปต์ นักวิเคราะห์
น โ ยบายและแผ นช านาญการ  ส านั ก ง าน  
ทสจ.อุตรดิตถ์ ร่วมพิธีที่ห้องประชุมศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว อช.ล าน้ าน่าน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

แนวหน้า หน้า 9 + 

4. กรมอุทยานฯ เสริมเขี้ยวเล็บเจ้าหน้าที่  
ขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติเชิงรุก 

อส . ต ร ะหนั ก ถึ ง ค ว าม ส า คั ญ ขอ งก า ร
ขับ เคลื่ อนนโยบายป่ า ไม้แห่ งชาติ ให้บรรลุ
เป้ าหมายอย่ างยั่ งยืน  ซึ่ งปั จจุบันกรมเป็ น
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ตาม
นโยบายป่าไม้แห่งชาติมากที่สุด ครอบคลุมพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ที่ส าคัญของประเทศ เช่น อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์
ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ 
ดังนั้น กรมจึงต้องคุ้มครอง รักษา สร้างและ
พัฒนาป่าอนุรักษ์ เหล่ านี้  เ พ่ือประโยชน์ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

สอช. 
สวจ. 
สผส. 

ไทยโพสต์ หน้า 6 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ที่ผ่านมา อส. ได้สนับสนุนการด าเนินงานของ 

ทส. และคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  
ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วมของ
คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ในการ
จัดท านโยบายป่าไม้แห่งชาติ  จนผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นอกจากนี้กรมยังได้น า
นโยบายป่าไม้แห่งชาติ นโยบายของ ทส. รวมทั้ง 
นโยบายและแผนระดับชาติต่างๆ ถ่ายทอดไปสู่
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 
2565) ของกรมเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งปัจจุบันกรม
ยังสนับสนุนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
จัดท าร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บท
พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ 
5. สกู๊ป : นักท่องเที่ยวไร้คุณภาพ! กางเต็นท์'
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน' แถมก่อกองไฟบน
สนามหญ้า 

อช.ภูผาม่าน เผยภาพ หลังนักท่องเที่ยวมา
กางเต็นท์และได้ก่อกองไฟบนสนามหญ้า ชาวเน็ต
ย้ าควรปฏิบัติตามค าแนะน าของทางอุทยาน
แห่งชาติอย่างเคร่งครัด 

เพจ อช.ภูผาม่าน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  
เผยภาพกองไฟหลังนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์และ
ได้ก่อกองไฟบนสนามหญ้า โดยไม่ เกรงกลัว
กฎหมาย นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามค าแนะน า
ของทางอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด ทางเพจ
ระบุข้อความว่า "บางคนคงคิดว่าตัวเองอยู่ใน
ละครอังกอร์ ไม่สนใจว่าเราไม่อนุญาตให้ก่อกอง
ไฟบนพ้ืนท าตัวเป็นนักท่องเที่ยวไร้คุณภาพ  
ตักตวงความสุขแต่ตัวเอง ไม่นึกถึงคนที่จะมากาง
เต็นท์กลุ่มต่อไป แนะน าว่าให้ก่อกองไฟแบบนี้ที่
บ้านตัวเองเท่านั้นนะคะ เพราะมันท าให้สนาม
หญ้ าและบรรยากาศของสถานที่ เ สี ยหาย  
#นักท่อง เที่ ยว ไร้ คุณภาพ #ลานกาง เต็นท์   
#ลานไผ่ #อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน" 

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 
หน้า 15 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
6. คอลัมน์ ดาต้าภูธร : 10 อุทยานยอดนิยม 
ก.ค. 63 นักท่องเที่ยวเฉียดล้าน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
โควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวและอุทยาน
แห่งชาติทั่วประเทศ ถูกสั่งปิดไปนานกว่า 3 เดือน 
หลังจากสถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นและมีมาตรการ
คลายล็อกอุทยานสามารถเปิดได้ตามปกติ  
นักท่องเที่ยวเดินทางมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันประเทศ
ไทยมีอุทยานแห่งชาติรวมทั้งหมดกว่า 154 แห่ง 
กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ แบ่งเป็นอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล และอุทยานแห่งชาติทางบก 
โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยว
จ านวนมาก ทั้งชาวไทย และต่างชาติ 

ทั้ งนี้  ข้อมูลจากส านัก อุทยานแห่ งชาติ   
ระบุสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปอุทยานแห่งชาติของ
ปี 2563 ประจ าเดือนกรกฎาคม ณ วันที่ 11 
สิ งหาคม 2563 ว่ ามีนั กท่อง เที่ ยว เข้ ามา
ท่องเที่ยวถึง 1,019,276 คน โดยพบว่าอุทยาน
ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม 10 อันดับแรก ได้แก่  

1.อช. เขาใหญ่  มีนักท่องเที่ ยว  จ านวน 
181,307 คน  

2.อช.เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง 
มีนักท่องเที่ยว จ านวน 54,775 คน 

3.อช.ป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ มีนักท่องเที่ยว 
จ านวน 49,351 คน  

4.อช.ภูหินร่องกล้า มีนักท่องเที่ยว จ านวน 
31,046 คน  

5.อช.ตาดโตน จ.ชัยภูมิ  มีนักท่องเที่ยว 
จ านวน 30,801 คน  

6.อช.น้ าตกพลิ้ว จ.จันทบุรี มีนักท่องเที่ยว
จ านวน 27,669 คน  

7. อช.ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย  
มีนักท่องเที่ยว จ านวน 27,236 คน  

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 
สบอ.13 
(แพร่) 

สบอ.13 
สาขาล าปาง 

สบอ.14 
(ตาก) 

สบอ.15 
(เชียงราย) 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรียง 

ประชาชาติธุรกิจ หน้า 19 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
8.อช.เอราวัณ จ.กาญจนบุรี มีนักท่องเที่ยว 

จ านวน 26,982 คน  
9.อช.แจ้ซ้อน จ.ล าปาง มีนักท่องเที่ยวจ านวน 

24,201 คน  
1 0 . อ ช . ค ล อ ง ล า น  จ . ก า แ พ ง เ พ ช ร  

มีนักท่องเที่ยว จ านวน 23,179 คน 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีอุทยานแห่งชาติที่

ยังไม่เปิดให้บริการจ านวน 12 แห่ง ได้แก่  
1.อช.สิมิลัน จ.พังงา  
2.อช.หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา  
3.อช.ออบขาน จ.เชียงใหม่  
4.อช.สาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน  
5.อช.เวียงโกศัย จ.แพร่  
6.อช.ลานสาง จ.ตาก 
7.อช.ล าคลองงู จ.กาญจนบุรี  
8.อช.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  
9.อช.แม่โถ จ.เชียงใหม่  
10.อช.ภูกระดึง จ.เลย  
11.อช.ผาแดง จ.เชียงใหม่  
12.อช.ตะรุเตา จ.สตูล 

7. 1/4 Special Report : 2 ปีต านานสะท้าน
โลก ‘ถ้ าหลวง’ยังฟีเวอร์ (2) 

  2 ปีที่แล้ว เรื่องราวสุดอัศจรรย์ของทีมนัก
ฟุตบอลเยาวชน “13 หมูป่า” ที่ติดภายในถ้ า
หลวง อ.แม่สาย จ.เชียงราย กว่าทีมนักด าน้ า
หน่วยซีลของกองทัพเรือประเทศไทย ทีมด าน้ า
กู้ภัยในถ้ าระดับปรมาจารย์จากทั่วทุกมุมโลก รวม
ไปถึงหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน พร้อมทีมกู้ภัยฯ
ไทย และชาวบ้านได้ร่วมมือกันนาน 17 วัน 4 
ชั่วโมง 29 นาที จากวันที่ 23 มิ.ย.61 ที่ทราบ
ข่าว 13 หมูป่าเข้าไปติดในถ้ าหลวง กระทั่ง
ช่วยเหลือออกมาส าเร็จ เมื่อวันที่ 10 ก.ค.61  
ผลพวง ณ ปัจจุบัน “ถ้ าหลวง” ซึ่งอยู่ภายใน  
อช.ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอน ต.โป่งผา  

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

เดลินิวส์ หน้า 1 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์  

อส. และหน่วยงานเกี่ยวข้องได้เข้าไปพัฒนา
พ้ืนที่หลายจุด ทั้งก่อสร้างถนนทางเชื่อมระหว่าง
ถ้ าหลวงและขุนน้ านางนอน (สระมรกต) เพ่ิม
ระบบรถรับ-ส่งนักท่องเที่ยวจากลานจอดขนาด
ใหญ่ไปส่งยังหน้าอุทยานฯ โดยสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกมากมายเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะมีวิกฤติไวรัสโค
วิด ถ้ าหลวงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก 
ต้องการมาเยือนเพ่ือชมสถานที่จริงเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์ระดับโลก 

ทั้งนี้ปัจจุบันภายในถ้ าหลวง ทางเจ้าหน้าที่
อุทยานได้มีการติดไฟส่องสว่ าง บริการแก่
นักท่องเที่ยวให้เพ่ิมมากขึ้น ก่อนจะเปิดให้บริการ
มาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 ได้รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเป็นอันมาก โดยเฉพาะช่วงวันหยุด
ยาวสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้คนก็ยังให้ความนิยมมา
เที่ยวกันแบบไม่ขาดสาย 

นายกวี  ป ร ะสมพล  หน . อช . ถ้ า ห ล ว ง  
ให้สัมภาษณ์ว่า การเข้าชมในถ้ าหลวงช่วงนี้ยังต้อง
ป ฏิ บั ติ ต า ม แ น ว ท า ง ป้ อ ง กั น โ ค วิ ด - 1 9  
โดยเคร่งครัด ทางอุทยานฯ จึงต้องจ ากัดจ านวน
นักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปภายใน โดยก าหนดเป็น
รอบ ๆ ให้คนที่เข้าไปจะอยู่ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง 
ไม่เกิน 600 คนเท่านั้น ถ้ามีนักท่องเที่ยวจ านวน
มากก็จะต้องรอต่อคิว เ พ่ือให้คนที่ เข้าชมถ้ า
ออกมาก่อนจึงจะอนุญาตให้มีการเข้าไปภายในได้ 
โดยก าหนดว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวออกมาจากถ้ า
อย่างน้อย 50 คนก่อน ถึงจะทยอยนักท่องเที่ยว
ที่ต่อคิวได ้

 
 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
8. คอลัมน์  ข่าวสั้นทันโลก :  กระทิงขวิด
เจ้าหน้าที่ 

เวลา 13.30 น. วันที่ 8 ก.ย.63 นายมานะ 
เพ่ิมพูล หน.อช.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี รับแจ้ง
จาก หน.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ กจ.19 
(เขาพะเนินทุ่ง) ว่านายบรรลือศักดิ์ พงเถื่อน  
อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 36 หมู่ 5 ต.ท่าตะคร้อ 
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี จนท.สายตรวจ
อุทยานฯ ถูกกระทิงป่าไล่ขวิดขณะปฏิบัติหน้าที่
บริ เวณถนนสายบ้านกร่างพะเนินทุ่ งช่วงบน 
สันเขา กม.21-22 อ.แก่งกระจาน ได้รับบาดเจ็บ
ที่หั ว เข่ าข้ า งขวาเป็นแผลฉกรรจ์  ถู กน าส่ ง  
รพ.แกง่กระจาน 

สอป. 
สอช. 

สบอ.3 
สาขาเพชรบุรี 

ไทยรัฐ หน้า 15 - 

9. น าพลังมวลชนเก็บขยะทะเล "เกาะหวาย" 
นายโกสิทธิ์  นิลรัตน์ หน.อช.หมู่เกาะช้าง  

อ.เกาะช้าง จ.ตราด น า  จนท.อช.เกาะช้าง  
พร้อมอาสาสมัครพิทักษ์  อช.เกาะช้าง กลุ่ม
อนุรักษ์ ต.เกาะช้างใต้-อาสากู้ภัยฯ เขตเกาะช้าง-
ก ลุ่ ม จิ ต อ า ส า แ ท ร ซ ฮี โ ร่ ทั้ ง ช า ว ไ ท ย แ ล ะ
ชาวต่างชาติ และชาวบ้านสลักเพชร กว่า 200 
คน ลงเรืออุทยานฯ และเรือประมงพ้ืนบ้านกว่า 
20 ล า ไปเก็บขยะท าความสะอาด แนวชายฝั่ง
และใต้ท้องทะเล โดยมี นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.
ตราดพรรคก้าวไกล นายสุวรรณ พิทักษ์สินธร 
หน.ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ ทางทะเล 
ที่ 4 จ.ตราด นายพรหมชนะ บุญล้อม ผญบ. 
หมู่ 2 ต.เกาะช้างใต้ นักด าน้ า จนท.อุทยานฯ 
ร่วมด้วย เพ่ือท าความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว  
นายโกสิทธิ์ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ยอมเสียสละ
เวลาส่วนตัวมาร่วมท ากิจกรรมเก็บขยะ เพ่ือท า
ความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว ด าน้ า ชมปะการัง
เพราะเกาะหวายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลใน
เขตอุทยานฯที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง จากการขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิด
ปัญหาขยะใต้ทะเล และขยะจ านวนหนึ่งถูกคลื่น

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 14 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 21 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ซัดไปติดตามแนวชายฝั่งต่างๆ ส่งผลต่อระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ ถ้าหากไม่มีการด าเนินการ
ใดๆขยะที่สะสมมากขึ้นดังกล่าว ส่งผลเสียต่อ
สภาพธรรมชาติมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเก็บขยะ
ทางทะเลอย่างต่อเนื่อง และเป็นประจ าทุกปี  
เ พ่ืออนุ รั กษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  
เขต อช.เกาะช้าง จ.ตราด ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนสืบไป 
10. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร : สาปแช่ง
คนร้ายทุบศาลเจ้าปู่หลุบ 

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. เฟซบุ๊ก  Bear On Tour  
ได้แชร์ข้อความ "ช่วยกันตามหาคนชั่ว คนใจบาป 
ต่ ากว่าสัตว์เดรัจฉาน..." หลังมีคนใจบาปทุบ
ท าลายรูปปั้นศาลเจ้าพ่อหลุบ ในเขต อช.ภูผาม่าน 
เขตรอยต่อ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น กับ อ.ภูกระดึง 
จ.เลย ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมักจอดรถ
แวะกราบไหว้ขอพรเจ้าปู่หลุบ แต่ถูกคนร้ายทุบ
ศรีษะรูปปั้นจนเสียหาย และรูปภาพปู่หลุบโดน
เจาะใบหน้ าด้ วยท า ให้ ช าวบ้ านผ านกเค้ า  
อ.ภูกระดึง พากันสาแช่งคนร้ายที่ท าลายศาลปู่
หลุบ อยากให้ต ารวจเร่งจับกุมด าเนินคดี 

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

- 

11. ภาพข่าว : เผาตาข่ายดักปลา 
นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หน.อช.เขาแหลม  

น าก าลัง จนท.อช.เขาแหลม ร่วมกับ จนท.หน่วย
ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด เขื่ อน 
วชิราลงกรณ เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ร่วมกันเผาท าลายตาข่ายดักปลากว่า 
พันผืน สืบเนื่องมาจากได้ร่วมกันออกตรวจ
ปราบปรามการลักลอบจับสัตว์น้ าในช่วงฤดูการ
วางไข่ บริเวณปากแม่น้ าบีคลี่ หมู่ 2 ต.หนองลู 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 17 

- 

12. คอลัมน์ ชีพจรทั่วไทย 
นายพงศ์บุณย์  ปองทอง รองปลัด  ทส . 

เป็นประธานเปิดอบรมจิตอาสา ตามโครงการ

สปฟ. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 17 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดย อส. จัดขึ้นเพ่ือ
แส ด งค ว า มจ ง รั กภั ก ดี แ ล ะส า นึ ก ใ น พ ร ะ 
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
แ ล ะ ร่ ว ม กั น แ ก้ ปั ญ ห า ห ม อ ก ค วั น ไ ฟ ป่ า  
มีข้าราชการ อปท.และผู้น าชุมชน เข้าร่วมกว่า 
200 คน ที่โรงแรมคงการ์เด้นท์ จ.เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. รมต.ท็อป เดือด! ประกาศปิดถ้ านาคา ฉุน 
นทท. มือบอน 

แ ฟ น เ พ จ  อ ช . ภู ลั ง ก า  จ . บึ ง ก า ฬ  – 
Phulangka National Park Thailand เผยแพร่
ประกาศเรื่อง ปิดการท่องเที่ยว “ถ้ านาคา” ตั้งแต่
วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป  

ด้วยปรากฏว่าที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวบาง
กลุ่มที่ขึ้นชมถ้ านาคา ได้ละเมิดกฎที่ทางอุทยาน
แห่งชาติก าหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหิน 
ต่างๆ ภายในถ้ า และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า 
ทาหรือพ่นสี และแป้ง อันเป็นการกระท าผิดตาม 
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 อช.ภูลังกา พิจารณาแล้วเพ่ือเป็น
การป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในท านองเดียวกันนี้
เกิดขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20  
และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกอบระเบียบ อส.  
ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ข้อ 4 (11)  
จึงให้ปิดการท่องเที่ยว “ถ้ านาคา” ในพ้ืนที่ อช. 
ภูลังกา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 
2563 เป็นต้นไป จนกว่าทางอุทยานแห่งชาติฯ
จะด าเนินการ ก าหนดมาตรการปกป้องมิให้มีการ
ท าลายทรัพยากรชาติอันเกิดจากกลุ่มคนดังกล่าว 
ข้างต้นได้  ทั้ งนี้การฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะเป็น
ความผิดและได้รับโทษตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

ขณะที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.มส.  
ได้โพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า 
ขอปิดให้บริการท่องเที่ยว “ถ้ านาคา” จนกว่าจะ
มีมาตรการป้องกันที่ได้ผล และขออภัยพ่ีน้องชาว

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

https://news.trueid.net/
detail/QVYAm35LoZBV 
 
 

- 

https://news.trueid.net/detail/QVYAm35LoZBV
https://news.trueid.net/detail/QVYAm35LoZBV


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ไทย ที่ก่อนหน้านี้เราขาดมาตรการรองรับจนท า
ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรณีที่ส าคัญ
ของประเทศ ขอฝากถึงคนมือบอนที่ท าให้เกิด
ความเสียหายในครั้งนี้ว่า ถ้าท่านมาเที่ยวดีๆไม่ได้ 
ก็โปรดอย่ามาเลยดีกว่า 
2. สลด! เกิดเหตุช้างป่าเขาชะเมา ท าร้ายคนรับจ้าง
ตัดไม้พร้อมเมีย-ลูก 1 เดือน บาดเจ็บหนัก 

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. เฟซบุ๊ก “นายพิทักษ์ ยิ่งยง”  
หรือ นายพิทักษ์ ยิ่งยง หน.ขสป.เขาเขียว-เขาชมพู่  
จ.ชลบุรี ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวสลดหลังพบช้างป่าลง
มาท าร้ายร่างกายชาวกัมพูชา พ่อ แม่ และลูกอายุ  
1 เดือน บาดเจ็บสาหัส ทั้ง 3 คน เมื่อเวลา 20.30 น. 
ของคืนวันที่ 6 ก.ย. 2563 โดยระบุเนื้อหาโพสต์ว่า 
“ขอโทษที่ผมไม่สามารถสื่อสารไปถึงครอบครัวนี้ได้สุนัข 
เด็กทารก อาหารคน อาหารสัตว์ ผลไม้ไม่ควรมีในที่พัก
ที่ไม่แข็งแรง เสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้” 

และออกมาโพสต์ เผยข้อมูลเพ่ิมเติม “ต่อจากโพสท์
ที่แล้วสภาพที่เกิดเหตุบอกอะไร สายวันนี้ 7 ก.ย. 2563 
ไปดูที่เกิดเหตุ ที่ บ้านคลองพระเจ้า ม.7 ต.น้ าเป็น  
อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โดย พ่อยังอยู่ รพ.เขาชะเมา  
ส่วนแม่และลูก ยังอยู่ในห้อง ICU.รพ.ระยอง อาชีพกรีด
ยางพาราที่ว่ าเสี่ยงต่อการถูกช้างป่าท าร้ายแล้ว  
ก็มีอาชีพตัดโค่นไม้ทั้งไม้ยูคาฯ ไม้ยางพารานี่แหละที่มี
ความเสี่ยงที่สุดอีกอาชีพหนึ่ง เหมือนกับนอนรอให้ช้าง
ป่าเข้ามาหาเลยทีเดียว กรณีนี้ ลูกจ้างชาวกัมพูชา ต้อง
มานอนค้างในพ้ืนที่ท างาน ที่มีช้างเดินไปเดินมาโดยไม่
มีการป้องกันอะไรเลย ที่พักก็ไม่แข็งแรง มีแค่ผ้าใบกัน
แดดกันฝนฝืนเดียวก าบัง ไฟส่องสว่างรอบที่พักก็ไม่มี 
รอบที่นอนก็เต็มไปด้วยอาหารและสิ่งที่ที่ดึงดูดช้าง นี่
ยังดีที่รายนี้ไม่เลี้ยงหมาไว้เหมือนกับเหตุกัมพูชารับจ้าง
ตัดไม้ยูคาฯ 3 ศพ ที่ บ้านเนินกระบก ม.12 ต.ท่า
ตะเกียบ รอยต่อ อ.สนามชัย- อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 

ทั้งนี้ จากการสอบถามเพ่ิมเติม ก่อนหน้านี้มาถึงวัน
แรก เด็กทารกก็ไม่เคยร้องไห้ แต่วันที่เกิดเหตุเด็ก

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

https://mgronline.com/
onlinesection/detail/96
30000091951 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ร้องไห้ตั้งแต่หัวค่ า จนถึงเวลาเกิดเหตุ เสียงเด็กทารก
ร้องดังอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่เริ่มโพล้เพล้ จึง
เป็นตัวดึงดูดความสนใจช้างตัวที่ก่อเหตุให้เดินมาทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ แทนที่จะเดินไปทางทิศ
ตะวันออกตามปกติ กลับมุ่งหน้าด้านหลังเต็นท์แทน
และกระชากชายเต็นท์เพ่ือเปิดดูภายในและเกิดเหตุขึ้น 

โดยฝากทิ้งท้ายว่า “เสียงหรือค าพูดค าบอกเล่าของ
ผมอาจจะไปไม่ถึง ขอฝากผ่านทุกท่านเพ่ือให้ช่วยกัน
เตือนนายจ้าง เพ่ือนบ้าน ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ทุกภาค
ส่วนช่วยกันระมัดระวั ง เพ่ือป้องกันเหตุ  ไม่ ให้
เหตุการณ์แบบนี้ที่อาจเกิดขึ้นกับคนรับจ้างตัดไม้ทั้งที่
เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อย่าปล่อยให้เขาเอาชีวิตมา
ทิ้งกับเท้าช้างป่าเลยครับ” 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพฤหัสบดทีี่ 10 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ทส.ปั้นจิตอาสาปลูกป่า-ป้องกันไฟป่า 

นายพงศ์บุณย์  ปองทอง รองปลัด  ทส.  
เผยว่า ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสา พระราชทาน 
กระทรวง ทส. กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจัดท า "โครงการ
ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" ด าเนินการในพ้ืนที่ 
ป่าต้นน้ า ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐ
ประเภทอ่ืน รวมถึงจัดฝึกอบรม "จิตอาสา"  
ตามโครงการปลูกป่าฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 
ก.ย. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและส านึกพระมหา 
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 
เ จ้ าอยู่ หั ว  ที่ ท ร งปฏิบั ติ พระราชกรณียกิ จ
นานัปการเพือ่ประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร 

ทั้ งนี้  ปัญหาไฟป่า เกิดจากฝีมื อมนุษย์   
ท าให้พ้ืนที่ป่าเสียหายเสื่อมโทรม การฟ้ืนฟูป่า 
ที่ถูกท าลาย รักษาแหล่งต้นน้ าล าธาร รวมทั้งแก้
ไฟป่า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทุกฝ่ายต้อง
ร่ ว ม มื อ กั น  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ น โ ย บ า ย ข อ ง 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
ที่มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และทส.ร่วมกับ
เครือข่าย จิตอาสาขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าฯ 
ร่วมกันทุกภาคส่วน ที่เป็นกลไกส าคัญระดับพ้ืนที่
ที่จะช่วยสนับสนุนผู้ว่าฯให้แก้ปัญหาไฟป่าได้ 

นายจงคล้าย วรพงศธร รอง ออส. กล่าวว่า 
โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อบ ร ม ห ลั ก สู ต ร  " จิ ต อ า ส า "  
ตามโครงการปลูกป่าฯ เพ่ือสร้างผู้น าเครือข่ายจิต
อาสาพระราชทานทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ถ่ายทอด องค์ความรู้ สร้างจิตส านึกดูแล
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่  
ขยายเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งร่วมฟ้ืนฟูป่าไม้  
ร่วมแก้ปัญหาไฟป่าได้เป็นรูปธรรมและยังขอให้
หน่วยงานแต่ละจั งหวัดน าองค์ความรู้ ของ

สปฟ. 
 

แนวหน้า หน้า 2 
สยามรัฐ หน้า 12 
มติชน หน้า 17 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
หลักสูตรนี้ไปถ่ายทอดให้ชุมชน เพ่ือให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
2. ภาพข่าว : ปลูกต้นมหาพรหมราชินี 

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วย 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. และ นายธัญญา 
เนติธรรมกุล ออส. ร่วมกันปลูกต้นมหาพรหม
ราชินี และเดินเยี่ยมชมรอบสวนพฤกษศาสตร์ 
พุแค พร้อมมอบแนวทางปรับปรุงให้มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อีกทั้งยัง
ต้องการให้สวนพฤกษศาสตร์พุแคแห่งนี้เป็นปอด
ขนาดใหญ่ให้กับชาวสระบุรี โดยมีนายณัฐธชัย 
นุชชม หน.สวนพฤกษศาสตร์พุแค และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องต้อนรับอย่างอบอุ่น 

สวจ. 
สบอ.1 

สาขาสระบุรี 

สยามรัฐ หน้า 12 + 

3. 'ดร.อริยา จิระเลิศพงษ์ 'ชวนรักษ์โลกแบบ
ยั่งยืน ผุดแคมเปญ 'ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่อง' 

กาแฟเขาช่อง สนับสนุนโครงการ GREEN 
ROAD ของ มรภ.เชียงใหม่ ภายใต้การดูแลของ 
ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับ 
การเก็บและคัดแยกขยะพลาสติก น ามาท าเป็น
บล็อกรีไซเคิลเพ่ือใช้ปูพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
โดยการสนับสนุนงบประมาณและซองผลิตภัณฑ์
กาแฟเขาช่องที่ไม่ใช้แล้ว เพ่ือน าไปท าอิฐบล็อก 
รีไซเคิลปูถนนเป็นลู่วิ่งเลียบชายหาด ระยะทาง  
3 กม. ให้กับ อช.หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี 
จ.กระบี่ รวมถึงในแคมเปญ "ท้าไม่ทิ้งกับกาแฟ
เขาช่อง" ที่ เปิดให้ผู้ชมจากทางบ้าน ส่งซอง
ผลิตภัณฑ์กาแฟเขาช่องมาโหวตทีมที่ชอบเพ่ือลุ้น
รางวัลในแคมเปญแล้ว ยังจะน าไปร่วมท าอิฐ
บล็อกรีไซเคิลเพ่ือปูถนนในโครงการ GREEN 
ROAD เพ่ือเป็นประโยชน์ยั่งยืนให้ชุมชนอีกด้วย 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

แนวหน้า หน้า 14 + 

4. แจ้งจับมือบอนเขียนผนังถ้ านาคา 
เมื่ อวันที่  9 ก.ย .  ผู้ สื่ อข่ าวรายงานว่ า  

จากกรณีมีนักท่องเที่ยวมือบอน ละเมิดกฎที่ทาง
อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ก า ห น ด ไ ว้  คื อ  ขู ด หิ น  

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

มติชน หน้า 7 
ไทยโพสต์ หน้า 1,2 
ไทยรัฐ หน้า 1,11 

มติชน (กรอบบ่าย) หน้า 8 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เป็นข้อความ รวมทั้งปักธูป โรยแป้งส่องเลข 
รวมทั้งการขูด-ขัด ขูดหิน ทิ้งขยะบริเวณถ้ านาคา 
หรือถ้ าพญานาค ในเขต อช.ภูลังกา อ.บึงโขงหลง 
จ.บึงกาฬ ต่อมานายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
สั่งปิดให้บริการท่องเที่ยวถ้ านาคาจนกว่าจะมี
มาตรการป้องกันที่ ได้ผล ล่าสุด  อช.ภูลั งกา  
ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวถ้ านาคา ในพ้ืนที่
อช.ภูลังกา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่9 ก.ย. 
2563 เป็นต้นไป จนกว่าอุทยานฯจะก าหนด
มาตรการปกป้องมิให้มีการท าลายทรัพยากรชาติ
อัน เกิดจากกลุ่ มคนดั งกล่ า ว  หากมีกรณีที่
หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใดจ าเป็นต้องปฏิบัติ
ภารกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในพ้ืนที่  อช.ภูลังกา 
ให้แจ้ง หน.อช.ภูลังกา เพ่ือทราบและพิจารณา
โดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข 08-1725-
2684 

นายพันธ์ยศ กีรติพงศ์ศักดา หน.อช.ภูลังกา 
กล่าวว่า ตนพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานน าหลักฐาน
ภาพถ่ายบริเวณจุดที่มีการขีดเขียนข้อความบน
ก้อนหิน เข้าแจ้งความร้องทุกข์ ต่อ พ.ต.ท. 
พงศ์เดชน์ ค ากอง รอง สว.สอบสวน สภ.บึงโขง
ห ล ง  เ พ่ื อ ติ ด ต า ม ผู้ ก ร ะท า ผิ ด ม า ล ง โ ท ษ  
เนื่องจากการ กระท าดังกล่าวท าให้เกิดความ
เสียหายและกระทบต่อการท่องเที่ยว 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 1,12 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 1,14 

5. กระทิงเขาใหญ่ดุขวิดนักวิจัยขาหัก 
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล 

หน.อช.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งจากทีม
วิจัยนกเงือกท่ีเดินทางเข้าไปวิจัยถ่ายภาพนกเงือก 
บริเวณเขาสามยอด บึงไผ่ พ้ืนที่ป่า อช.เขาใหญ่ 
ได้รับบาดเจ็บ จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ 
พบผู้บาดเจ็บคือนายพิทยา ช่วยเหลือ นักวิจัย
และผู้เชี่ยวชาญด้านนกเงือก คาดว่ากระดูกขาหัก 
จึงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเดินป่าไปหาบริเวณที่โล่ง
ด้วยความล าบาก เพ่ือประสานเฮลิคอปเตอร์ของ
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าไป

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

มติชน หน้า 3 
เดลินิวส์ หน้า 11 
ไทยรัฐ หน้า 1,11 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  

หน้า 1,15 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
รับผู้บาดเจ็บน าส่งโรงพยาบาล โดย ว่าที่ พ.ต.
นรินทร์ ปิ่นสกุล หน.อช.เขาใหญ่ ได้ตั้ งกอง
อ านวยการและรอรับสัญญาณวิทยุสื่อสารจาก
เจ้ าหน้าที่ กู้ ภัย อุทยานฯที่ เ ข้ า ไปช่ วยเหลือ 
เนื่องจากในป่าลึกอาจไม่มีสัญญาณโทรศัพท์  
ซึ่งอยู่ในช่วงด าเนินการช่วยเหลือ 

ว่าที่  พ.ต.นรินทร์  กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ 
อช.เขาใหญ่ ได้รับหนังสือจาก อส. เรื่องบริษัท 
โกล บิลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ขออนุญาต
ใช้สถานที่ถ่ายท ารายการโทรทัศน์บริเวณฐาน
ปฏิบัติการเฉพาะกิจบึงไผ่ ระหว่างวันที่ 8-10 
ก.ย. โดยฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร อช.เขาใหญ่  
จัดเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการเฉพาะกิจบึงไผ่   
2 นาย ประกอบด้วย นายอนุสรณ์ เอกจักรแก้ว 
พนักงานพิทักษ์ป่า และนายไชโย ค าภู เวียง 
พนักงานพิทักษ์ป่า พร้อมคณะผู้จัดท ารายการ  
8 คน ประกอบด้วย ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ 
นายกิติภร พิทธิศร ช่างภาพสัตว์ป่า ผู้ถ่ายท าสาร
คดีไทยพีบีเอส 5 คน และนายพิทยา ช่วยเหลือ 
นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านนกเงือกเดินทางเข้าสู่
พ้ืนที่เพ่ือถ่ายท า ต่อมา อ.วิจักร ฉิมโฉม อาจารย์
คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นกเงือก ประสานเจ้าหน้าที่ อช.เขาใหญ่ ขอความ
ช่วยเหลือ เนื่องจากนายพิทยาประสบเหตุกระทิง
ชนบริเวณสันเขาสามยอด เบื้องต้นขาขวาหักมี
แผลเลือดออกบริเวณโคนขา และมีอาการหนาว
สั่ น  แต่ มี ส ติ พู ดจ า โต้ ตอบ ได้  หลั ง รั บแจ้ ง  
อช.เขาใหญ่ ได้ประสาน นายสว่าง กองอินทร์ ผอ.
สบอ.1 (ปราจีนบุรี) ว่ามีอุบัติเหตุกระทิงขวิด 
คณะผู้ถ่ายท ารายการโทรทัศน์รายการพ้ืนที่ชีวิต 
ชุด 'เรื่องราวจากนกเงือกเขาใหญ่ ' เพ่ือประสาน
ส า นั ก ก า ร บิ น  ท ส .  ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ
เฮลิคอปเตอร์เพ่ือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิด
เหตุ พร้อมนี้ อช.เขาใหญ่ ได้จัดเจ้าหน้าที่งานกู้ภัย
อุทยานแห่งชาติ 3 นาย มูลนิธิสว่างวิชาธรรม



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สถาน อ.ปากช่อง 9 นาย ชุดลาดตระเวนอช.เขา
ใหญ่ 5 นาย รวมคณะเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ 
1 7  น า ย  เ ข้ า ไ ป ใ น พ้ื น ที่ เ กิ ด เ ห ตุ   
โดย เจ้ าหน้าที่ พยายามหา พ้ืนที่ โล่ ง เ พ่ือให้   
ฮ. ลงจอดรับผู้บาดเจ็บ เพ่ือน าไปลงยังพ้ืนที่
บ ริ เ ว ณ  อบ ต . ห น อ ง น้ า แ ด ง  อ . ป า ก ช่ อ ง  
จ.นครราชสีมา ใกล้โรงพยาบาลปากช่องนานา 
6. กรมอุทยานฯ ขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก 

อส.  ตระหนักถึ งความส าคัญของการ
ขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ  ให้บรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ก ร ม ฯ 
เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลสัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ส าคัญของประเทศ 
เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวน
รุ ก ข ช า ติ  ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ ง คุ้ ม ค ร อ ง  รั ก ษ า  
สร้างและพัฒนาป่าอนุรักษ์ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

โดยเมื่อวันที่ 2 ก.ย. ที่ผ่านมา อส. จึงได้
ก าหนดจัดการสัมมนา ภายใต้แนวคิด “DNP 
Green Growth” เพ่ือถ่ายทอดและขับเคลื่อน
นโยบายฯ สู่การปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมสร้างการ
รับรู้และความเข้าใจในทุกมิติให้กับเจ้าหน้าที่ทุก
ระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้งยัง
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะ กรรมการฯ ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ต่อไป โดยการสัมมนาในครั้ งนี้  อส. 
ได้เชิญประธานและคณะอนุกรรมการจัดท าร่าง
นโยบายป่าไม้แห่ งชาติและร่ างแผนแม่บท
พัฒนาการป่าไม้แห่งชาติมาร่วมสัมมนาด้วย 

สอช. 
สอป. 
สวจ. 
สผส. 

เดลินิวส์ หน้า 8 + 

7. คอลัมน์ วาระทีดีอาร์ไอ: Blue economy 
คีย์ฟ้ืนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวทางทะเล 

ที่ อช.หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา พบฝูงฉลาม 
หูด าเกือบ 20 ตัว ฝูงโลมา ปากขวดราว 100 ตัว 
และพบแม่เต่ามะเฟืองจ านวน 4-5 ตัวขึ้นมา

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

กรุงเทพธุรกิจ หน้า 6 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
วางไข่มากที่สุดใน รอบ 20 ปี ตามแนวชายฝั่ง  
จ.ภูเก็ตและพังงา โดยเฉพาะ จ.กระบี่พบวาฬ
เพชฌฆาตด าฝูงใหญ่ราว 10-15 ตัว และฝูง
ฉลามหูด าประมาณ 50 ตัว 
8. 1/4 Special Report : ท่องเที่ยว-อนุรักษ์
ถ้ าตื่นตัว! 2 ปี 13 หมูป่าติดถ้ าหลวง (3) 

ผลพวงจากเรื่องราวสุดอัศจรรย์ของทีมนัก
ฟุตบอลเยาวชน '13 หมูป่า" ที่ติดอยู่ในถ้ าหลวง 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย  เมื่อ 2 ปีที่แล้ว! ไม่ได้ส่งผล
ให้เพียงแค่ 'ถ้ าหลวง" อช.ถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชื่อดังระดับโลกเท่านั้น ยังช่วยปลุกกระแสการ
ท่องเที่ยวเข้าไปชมถ้ าอีกหลายแห่งในประเทศ
ไทย ได้รับความสนใจมากข้ึนด้วยเช่นกัน! 

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

เดลินิวส์ หน้า 1 + 

9. ภาพข่าว : เผาตาข่ายดักปลา 
นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หน.อช.เขาแหลม  

น าก าลัง จนท.อช.เขาแหลม ร่วมกับ จนท.หน่วย
ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืด เขื่ อน 
วชิราลงกรณ เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ร่วมกันเผาท าลายตาข่ายดักปลากว่าพัน
ผื น  สื บ เ นื่ อ ง มา จาก ได้ ร่ ว มกั นออกตร ว จ
ปราบปรามการลักลอบจับสัตว์น้ าในช่วงฤดูการ
วางไข่ บริเวณปากแม่น้ าบีคลี่ หมู่ 2 ต.หนองลู 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

มติชน หน้า 17 - 

10. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร : วอนเร่ง
แก้ปัญหาตื้นเขินทะเลน้อย 

นายสมเกียรติ  ทองพันธ์  อายุ  51 ปี
ประธานอาสาสมัครเกษตร จ.พัทลุง ชี้แจงต่อ 
นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการ
การปกครองสภาผู้แทนราษฎร และคณะในการ
สัมมนา "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน" ที่ห้องประชุมโรงแรม
ร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน ว่า ขณะนี้ทะเลน้อย 

สอป. 
สบอ.6 
(สงขลา) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ซึ่งอยู่ใน ขสป.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน ซึ่งมีพ้ืนที่
ติดต่อกับทะเลสาบล าปา (ทะเลสาบสงขลาตอน
ใน) มีสภาพตื้นเขินเต็มไปด้วยผักตบชวาและ
วัชพืช ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและรายได้
ของกลุ่มชาวประมง ฯลฯ ขอให้เร่งแก้ปัญหาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพฤหัสบดทีี่ 10 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ปูพรมไล่ล่าหมีควาย เจ้าหน้าที่ยืนยันจับเป็น
เท่านั้น จ.ขอนแก่น 

ปฏิบัติการไล่ล่าหมีควาย ที่ออกจากป่ามา
ท าร้ายชาวบ้านที่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น วันนี้เข้าสู่
วันที่ 4 แล้ว เจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาทั้งทางบก 
ทางอากาศ แต่ก็ยังจับไม่ได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่
ยืนยันต้องจับเป็นเท่านั้น 

เมื่ อวันที่  9 ก .ย .63 จนท.กรมป่ า ไม้  
จนท.อส. สนธิก าลังกว่า 300 คน ปูพรมค้นหา
หมีควาย ที่ยังคงหลบซ่อนอยู่ในป่าชุมชนและไร่
อ้อยของชาวบ้าน พ้ืนที่บ้านเทพประทาน ต.
บริบู รณ์  อ .สีชมพู  จ .ขอนแก่น ซึ่ งกิน พ้ืนที่
ประมาณ 200 ไร่ โดยได้แบ่งก าลังกระจายค้น
หาทางภาคพ้ืนดินจ านวน 6 ชุด พร้อมชุดสัตว
แพทย์ยิงยาสลบ นอกจากนี้ยังได้ขอการสนับสนุน
พารามอเตอร์ และอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน 
ร่วมค้นหาทางอากาศด้วย 

กระทั่ง กลุ่ม ของ จนท.พ่ีทักษ์ป่า อช.ภูเวียง 
ไปพบกับหมีตัวดังกล่าวในระยะประชิด โดยหมีได้
พยายามวิ่งเข้าท าร้ายเจ้าหน้าที่ จนต้องวิ่งหนีเอา
ชีวิตรอด แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชุดอ่ืนเข้ามาช่วย 
แต่เมื่อมาถึง หมีก็หนีไปแล้ว 

ส่ วนการค้นหาในช่ ว งบ่ าย  เจ้ าหน้ าที่
พยายามใช้ประทัดจุดไล่ เพ่ือให้หมีปรากฏตัว  
แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ จึงจ าเป็นต้องยุติการ
ค้นหา  เ พ่ือความปลอดภั ยของ เจ้ าหน้ าที่   
พร้อมก าชับให้ใช้ความระมัดระวัง และยืนยันจะ
ใช้วิธีการยิงยาสลบ เพ่ือจับเป็นหมีควายตัว
ดังกล่าวเท่านั้น  

พร้อมกันนี้ ก าชับให้ผู้น าชุมชนแจ้งเตือน
ชาวบ้าน ห้ามเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยงโดยเด็ดขาด 
เพราะนอกจากจะเป็นการขัดขวางการท างานของ

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 

https://news.ch7.com/d
etail/436518 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เจ้าหน้าที่แล้ว การที่มีคนจ านวนมากเข้าไปดู
เหตุการณ์ จะท าให้หมีเกิดความเครียดมากขึ้น 
และเกิดการจู่โจมท าร้ายคนเกิดขึ้นอีก 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ภาพข่าว : สั่งรื้อ 

นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หน.อช.เขาแหลม 
พร้อมเจ้าหน้าที่ติดประกาศเตือนครั้งสุดท้ายให้รื้อ
ถอนรีสอร์ต "กระท่อมริมธาร" เลขที่ 8/7 หมู่ 2 
ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 14 หลัง  
ที่บุกรุก อช.เขาแหลม ภายใน 7 วัน เมื่อวันที่ 10 
กันยายน 

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

มติชน หน้า 10 
ไทยรัฐ หน้า 21 
เดลินิวส์ หน้า 11 
มติชน (กรอบบ่าย)  

หน้า 5 

+ 

2. อช.เกลี่ยงบไม่ปลดลูกจ้าง 
วันที่ 10 ก.ย. นายธัญญา เนติธรรมกุล 

ออส. กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด -19 ท า ให้หลายกิจการปิดตัวลง 
ประชาชนส่วนหนึ่งต้องว่างงาน ทส. โดย อส. 
ได้เปิดรับลูกจ้างเพ่ือเข้าท างานในพ้ืนที่อุทยานฯ 
เขตรั กษา พันธุ์ สั ต ว์ ป่ าทั่ วประ เทศ โดย ได้
ด าเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.
2563 

จากนั้นได้รับงบประมาณส่วนหนึ่ งจาก 
พ.ร .ก . เ งินกู้  1 .9 ล้ านล้ านบาท ในวง เงิน 
988.28 ล้านบาท เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พแ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ รี ย น รู้ สั ต ว์ ป่ า 
741.588 ล้านบาท โครงการเฝ้าระวังสร้างแนว
กันไฟ สร้างรายได้ชุมชน 246.699 ล้านบาท ใน
จ านวนนี้จะเป็น งบประมาณเพ่ือการจ้างงานทั่ว
ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. นี้ 

ในงบประมาณประจ าปี 2564 แม้ว่าส านัก
อุทยานจะถูกปรับลดลงร้อยละ 41 แต่ในส่วน
ของพนักงานที่ท างานกับ อส. โดยเฉพาะลูกจ้าง 
ทีโออาร์ อส. จะไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างอย่าง
เด็ ดขาด  ถื อ เป็ นน โยบายของนายวราวุ ธ  
ศิลปอาชา รมว.ทส. โดยจะน ารายได้ จากอุทยาน
เข้าไปช่วยเสริมส าหรับงบประมาณที่ถูกปรับลด
แทน 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1-16 
และสาขาทุกสาขา 

ข่าวสด หน้า 6 
มติชน (กรอบบ่าย)  

หน้า 19 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
3. คอลัมน์ ท่องเที่ยว: วิบากกรรม "ถ้ านาคา" 
ยิ่งโด่งดัง ยิ่งพังเร็ว บทเรียนท่องเที่ยวไทย เม่ือ
คนเยอะเกินไปก็ "เละ" 

ถ้ านาคา อยู่ในพ้ืนที่ อช.ภูลังกา อ.บึงโขง
หลง จ.บึงกาฬ เหตุที่ถ้ าแห่งนี้ได้ชื่อว่า "ถ้ านาคา" 
หรือ "ถ้ าพญานาค" เนื่องจากมีก้อนหินและผนัง
ถ้ าดูคล้ายพญานาค ที่มีรูปทรงคล้ายพญานาค
หรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนส าคัญๆ ทั้ง
ส่ วนหั ว  ล าตั ว  และ เกล็ ดพญานาค  (ตาม
จินตนาการและความเชื่อของชาวบ้าน) 

หลัง อช.ภูลังกา เปิดให้เที่ยวถ้ านาคา จึงมี
นักท่องเที่ยวจ านวนมากเดินทางหลั่งไหลไปเที่ยว
ชมความงามอันลี้ลับน่าพิศวงของถ้ าแห่งนี้กัน
อย่างต่อเนื่อง แต่มีคนละเมิดกฎระเบียบของ
อุทยานแห่งชาติกันไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น การไป
จับสัมผัส ปักธูป ขูดขัดขีดหิน โรยแป้งขอเลขขอ
หวย รวมถึงมีการโยนเหรียญอธิษฐาน 

ส่วนที่หนักสุดก็เห็นจะเป็นการไปขีดหิน
เขี ยนค าหยาบบนหิน  ซึ่ ง เ ป็ นการกระท า   
ของนักท่องเที่ยวมือบอน ไร้ส านึก ที่ไม่ได้เกี่ยวกับ
ความเชื่อในเรื่องการขอพรหรือเรื่อง โชคลาภแต่
อย่างใด ส าหรับจุดที่โดนคนไปสัมผัสขัดแตะนั้น
หลักๆ ก็มีที่ผนังถ้ า และ "หินหัวพญานาค" หรือ 
"หินหัวงู" ที่ถูกกระท าไม่น้อยจากคนมาเที่ยวทั้งที่
ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

ทั้ งนี้ การกระท าตามที่กล่าวมาข้างต้น
นอกจากจะผิดกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ 
ซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบเจอต้องถูกปรับตามกฎหมาย
แล้ว ยังเป็นการท าให้ธรรมชาติเสียหาย เนื่องจาก
ถ้ านาคาเป็นหินทรายที่มีความเปราะบาง จึงท าให้
เกิดกระแสการรณรงค์เที่ยวถ้ านาคาอย่างมี
จิตส านึก และการประกาศปิดถ้ านาคาของ อส. 
ตามมา โดย อช.ภูลังกา ได้ออกประกาศปิด 
ถ้ านาคา เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 63 เป็นต้นไป 

 

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 
หน้า 13 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  
หน้า 15 

ข่าวสด (กรอบบ่าย)  
หน้า 1,7 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
4. กระบี่พร้อมจัด! ฮาล์ฟมาราธอน 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ 
โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร 
ผวจ.กระบี่ ร่วมกับนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่า
การการกีฬาแห่ งประเทศไทย ฝ่ ายบริหาร  
คุณอลงกรณ์  เจียมอนุกูลกิจ Race Director 
บริษัท เรซอัพเวิร์ค จ ากัดแถลงข่าว "กระบี่ฮาล์ฟ
มาราธอน 2020" ชวนนักวิ่งสัมผัสเสน่ห์อัญมณี
แห่งท้องทะเล อันดามัน ในเส้นทางสุดโรแมนติก 
วันที่ 27 ก.ย.นี้ ณ สนามกีฬากลาง จ.กระบี่ (อ่าว
นาง) และ อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 

ส าห รั บก ารแข่ ง ขั น วิ่ ง  " ก ระบี่ ฮ าล์ ฟ
มาราธอน 2020" จะออกสตาร์ตณสนามกีฬา
กลางจังหวัดกระบี่ (อ่าวนาง) และเข้าเส้นชัยที่ 
อช.หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ หน้า 17 
สยามกีฬา หน้า 8 
ไทยโพสต์ หน้า 11 
มติชน (กรอบบ่าย)  

หน้า 12 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  

หน้า 19 
 

+ 

5. คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้ : เที่ยวน้ าตกเย็นชุ่ม
ฉ่ า เสน่ห์ธรรมชาติ'ฤดูฝน' 

เมื่อพูดถึงทิวทัศน์น้ าตก แต่ละสถานที่มี
เอกลักษณ์ ความสวยงามและบรรยากาศชวน
เที่ยวชม เป็นค าตอบเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวช่วง
หน้าฝนที่หลายคนชื่นชอบ และในความสมบูรณ์ 
ทรง พลังของสายน้ า น้ าตกหลายสถานที่ยัง
สามารถปักหมุด เช็กอินได้ตลอดทั้งปี 

น้ าตกเอราวัณ หนึ่งในน้ าตกที่มีมนต์เสน่ห์ 
ตั้งอยู่ที่ อช.เอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

น้ าตกตาดโตน ตั้ งอยู่บริ เวณที่ท าการ 
อช.ตาดโตน อยู่ที่บ้านตาดโตน อ.เมืองชัยภูมิ  
จ.ชัยภูมิ 

น้ าตกพลิ้ว สถานที่นี้อยู่ที่ อช.น้ าตกพลิ้ว  
จ.จันทบุรี 

อีกสถานที่ที่จะได้ ฟังเสียงน้ าตก สัมผัส
ละอองน้ าเบา ๆ โดยไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร 
อาจเลือกปักหมุดไปที่ อช.เขาใหญ่ มีน้ าตกเหว
นรก ที่นี่มีความสวยงามของทิวทัศน์ และระหว่าง
เส้นทางยังเพลิดเพลิน ชมพืชพรรณไม้ ฟังเสียงนก

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 
 

เดลินิวส์ หน้า 1 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
และดูนกได้จากข้อมูลทั่วไปของน้ าตกซึ่งมีขนาด
ใหญ่ น้ าตกเหวนรกมีทั้งหมด 3 ชั้น ซึ่งจากชั้น
แรกเมื่อน้ าไหลผ่านหน้าผาจะพุ่งลงสู่หน้าผาชั้นที่
สองและชั้นที่สามที่อยู่ถัดลงไปใกล้ ๆ กัน 

ส่วนที่  อช.เขื่อนศรีนครินทร์ ที่นี่มีความ
สวยงามที่น่าประทับใจของ น้ าตกผาตาด ใน  
อ.ทองผาภูมิ ซึ่งน้ าตกผาตาดเกิดจากล าห้วยกุย
มั่งไหลลดหลั่นตกลงมาตามหน้าผาหินปูน มีสาม
ชั้น แต่ละชั้นมีขนาดใหญ่และมีแอ่งน้ าให้สัมผัส
กับความชุ่มเย็นของสายน้ า น้ าตกห้วยแม่ขมิ้น 
อีกหนึ่ งน้ าตกที่อยู่ห่ างจากที่ท าการอุทยาน
แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ไปไม่ไกล เป็นอีกหนึ่ง
น้ าตกที่สวยงาม เกิดจากล าห้วยแม่ขมิ้นที่ไหล
ผ่ าน เทื อกเขาหิ นปูนลดหลั่ นลงมา เป็นชั้ น 
ก่อให้เกิดน้ าตกที่สวยงามทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้น
มีชื่อเรียกเรียงล าดับจากชั้นแรกไปถึงชั้นที่เจ็ด 
ฯลฯ ซึ่งส่วนหนึ่งนี้เป็นน้ าตกที่มีมนต์เสน่ห์ มี
ความสวยงามตามธรรมชาติ 
6. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก : ผวาเสือห้วยขา
แข้ง 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายเพ่ิมศักดิ์ กนิษฐชาติ 
หน.ขสป.ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี กล่าวถึงกรณีมี
ชาวบ้านพบเสือโคร่งออกจากป่ามาตะปบกินสุนัข
ที่บ้านเขาเขียว ต.ระบ า อ.ลานสัก เมื่อคืนวันที่ 8 
ก.ย. ว่าจุดที่พบเสือเป็นหมู่บ้านห่างจากแนว 
ขสป.ห้วยขาแข้ง เพียง 1 กม. ส่งเจ้าหน้าที่สถานี
วิจัยสัตว์ป่าเขานางร าไปตรวจสอบเห็นตัวเสือ
โคร่ง จัดชุดเฝ้าระวังและตามหาจุดที่เสือซ่อนตัว
เพ่ือผลักดันกลับคืนสู่ป่า นอกจากนี้ได้ส่งทีมออก
ประชาสัมพันธ์และท าความเข้าใจกับผู้น าชุมชน
ชาวบ้านเกี่ยวกับพฤติกรรมของเสือโคร่ง แนะน า
ให้ชาวบ้านเปิดไฟให้สว่าง หรือก่อกองไฟไว้ตามที่
พักหรือคอกปศุสัตว์ หากไม่จ าเป็นขอให้อยู่ใน
บ้าน โดยเฉพาะยามค่ าคืนไม่ควรออกจากบ้าน 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

ไทยรัฐ หน้า 15  
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  

หน้า 15 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
คาดว่าไม่เกิน 1 สัปดาห์จะสามารถผลักดันเสือ
กลับเข้าป่าได้ 
7. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก : ปรากฏการณ์พนม
รุ้ง 

ที่วนอุทยานประวัติศาสตร์ เขาพนมรุ้ ง  
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ช่วงเช้ามืดวันที่ 10 
ก.ย. นักท่องเที่ยวกว่า 100 คน พากันมารอชม
ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกับ 15 ช่อง
ประตูปราสาทหินพนมรุ้ง กระทั่งเวลา 05.57 น. 
ผู้คนที่ออกันอยู่ประตูด้านทิศตะวันตกเริ่มเห็นดวง
อาทิตย์สีแดงสดค่อยๆโผล่ออกมาตรง 15 ช่อง
ประตู ท่ามกลางเสียงฮือฮา ต่างยกมือถือขึ้นมา
ถ่ายภาพอันน่าประทับใจ จนเวลา 06.00 น. มี
เมฆมาบดบัง รวมแล้วนักท่องเที่ยวได้ชมดวง
อาทิตย์ขึ้นลอดช่อง 15 ประตูเขาพนมรุ้งได้ 3 
นาที จากปกติจะเห็นนานประมาณ 5 นาที นาย
ธีรยุทธ ช านาญกอง ชาว อ.ประโคนชัย กล่าวว่า 
จะมาดูปรากฏการณ์นี้เป็นประจ า ครั้งนี้เป็นช่วง
หน้าฝนปกติจะไม่เห็นเนื่องจากมีเมฆมาบัง ถือ
เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี ในช่วงหน้าฝนที่เห็น
ดวงอาทิตย์ลอด ช่อง 15 ประตูอย่างชัดเจน 
ส าหรับช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรง 15 
ช่องประตูปราสาทหินพนมรุ้งในปี 2563 ดังนี้ 
ช่วงพระอาทิตย์ตกอยู่ระหว่างวันที่ 5-7 มี.ค. 
และวันที่ 5-7 ต.ค. ส่วนช่วงพระอาทิตย์ขึ้นอยู่
ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย.และวันที่ 8-10 ก.ย. 

สอช. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 

ไทยรัฐ หน้า 15 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)  

หน้า 15 

+ 

8. อช.เกาะช้างเงียบไร้ต่างชาติเที่ยว 
นายโกสิทธิ นิลรัตน์ หน.อช.หมู่เกาะช้าง

เผยว่ า  ในแต่ ล ะปี  อช .หมู่ เ ก าะช้ า ง  จะมี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้างจ านวน
มาก นักท่องเที่ ยวนิ ยมด าน้ าชมปะการั งที่ 
หมู่เกาะรัง ชมน้ าตกคลองพลู น้ าตกธารมะยม  
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในกลุ่มประเทศ
ทางยุโรป และนักท่องเที่ยวชาวจีน หลายหมื่นคน 
ท าให้แต่ละปีมีรายได้สูงถึง 30-40 ล้านบาท  

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) หน้า 6 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
แต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ปิดไป 
3-4 เดือนมาเปิดอีกครั้งต้นเดือนกรกฎาคม ท า
ให้รายได้ปี 2563 ถึงเดือนสิงหาคม มีรายได้
เพียง 16 ล้านบาท คาดว่าเมื่อสิ้นปีงบ 2563 
น่าจะมีรายได้ประมาณ 20 ล้านบาท 

นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เดินทางมารายได้
ลดลง นักท่องเที่ยวไทยไม่นิยมด าน้ าเท่ากับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติจึงท าให้รายได้ลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ปฏิบัติการล้อมจับหมีควาย ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จ จ.ขอนแก่น 

ปฏิบัติ การ ไล่ จั บหมี  ที่ ออกมาท าร้ าย
ชาวบ้านใน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ เตรียมใช้โดรนจับความร้อนหาตัว 
พร้อมตั้งกรงดักอีก 7 กรง 

โดยตลอดทั้ ง วัน เมื่ อวานนี้ (10 ก .ย . ) 
เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ อส. ประมาณ 200 คน 
จัดแบ่งก าลังเป็น 7 ชุด เดินเท้าปูพรมครอบคลุม
พ้ืนที่กว่า 200 ไร่ ในพ้ืนที่ป่าชุมชนและไร่อ้อย 
ท้ายหมู่บ้านเทพประทาน ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู  
จ.ขอนแก่น เพ่ือค้นหาตัวหมีขนาดใหญ่ ที่คาดว่า
เป็นหมีควาย น้ าหนักตัวกว่า 150 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่ ใช้วิธี เดินเท้าเข้าไปในแนวป่าใกล้
หมู่บ้ าน จนถึงท้ายป่า จุดประทัดเป็นระยะ 
ภายใต้สมมติฐานว่า หากหมียังหลบซ่อนตัวอยู่ใน
ป่า เมื่อได้ยินเสียงประทัด หรือพบเจ้าหน้าที่ก็
อาจจะปรากฏตัวออกมา โดยที่จะมีทีมสัตวแพทย์
คอยดักอยู่เพ่ือยิงยาสลบ ควบคู่กับการใช้อากาศ
ยานไร้คนขับ หรือโดรน คอยตรวจดูความ
เคลื่อนไหวจากทางอากาศ แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่
พบตัว 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พบร่องรอยจุดที่หมีไป
นอนพักแล้ว จึงมีการปรับแผนค้นหา โดยน ากรง
ดักจ านวน 7 กรง พร้อมอาหารล่อ เช่น ขนุน 
น้ าผึ้ง และน้ าหวาน ไปตั้งไว้รอบ ๆ ขณะเดียวกัน
ในวันที่11 ก.ย .จะใช้อากาศยานไร้ คนขับ  
หรือโดรน ที่ติดตั้งกล้องอินฟาเรดจับความร้อน 
อย่างน้อย 4 ล า ขึ้นบินค้นหาอีกครั้ง ส่วนที่มา
ของหมีตัวนี้จะมาจากที่ใด ต้องรอให้จับตัวได้
เสียก่อน จึงจะสืบหาอีกครั้งว่าเป็นหมีที่อยู่ในป่า 

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 
 

https://news.ch7.com/d
etail/436771 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
หรือหลุดรอดมาจากขบวนการค้าสัตว์ป่าผิด
กฎหมาย 
2. กรมอุทยานฯสั่งเข้มดูแลแหล่งท่องเที่ยวลักษณะ
โดดเด่น 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. 
ได้ออกมาตรการป้องกันเพ่ือไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ อันมีลักษณะโดดเด่นและมีคุณค่าต่อการ
เที่ยวชมของนักท่องเที่ยว ต้องสุ่มเสี่ยงต่อการถูกท าลาย 
พร้อมก าชับให้ ผอ.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 1-16 
และทุกสาขา, ผอ.ส านักอุทยานแห่งชาติ, ผอ.ส านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า,ผอ.ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และ
พันธุ์พืช ด าเนินการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่ถูกรบกวนหรือถูกท าลายจากนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม 
เพ่ือวางมาตรการป้องกันในระยาวต่อไป 

ขณะที่ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563 นายพันธ์ยศ 
กีรติพงศ์ศักดา หน.อช.ภูลังกา ได้มีประกาศปิดการ
ท่องเที่ยว “ถ้ านาคา” ภายในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติภู
ลังกา ฉบับลงวันที่ 8 ก.ย.2563 ระบุว่า  เนื่องด้วยที่
ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ขึ้นชมถ้ านาคา  
ได้ละเมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติก าหนดไว้ คือ ห้าม
แตะต้องกลุ่มหิน ต่าง ๆ ภายในถ้ า และห้ามขีดเขียน  
ขูดลบ ขีดฆ่า ทา หรือพ่นสีและแป้งอันเป็นการกระท า
ผิดตาม มาตรา 19 แห่ง พ.ณ.บ.อุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560  เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ใน
ท านองเดียวกันนี้เกิดขึ้น อุทยานแห่งชาติภูลังกา จึงได้
ประกาศปิดการท่องเที่ยวถ้ านาคา ในพ้ืนที่ อช.ภูลังกา 
เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.2563 เป็นต้นไป 
จนกว่าทางอุทยานแห่งชาติจะด าเนินการก าหนด
มาตรการปกป้องมิให้มีการท าลายทรัพยากรชาติ ซึ่งเกิด
จากนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ไม่ปฎิบัติตามกฎที่ทาง
อุทยานแห่งชาติก าหนดไว้ได้ 

ทั้งนี้ อส. พิจารณาแล้ว เพ่ือเป็นการซักซ้อม
มาตรการการป้องกันมิให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
อันมีลักษณะโดดเด่นและมีคุณค่าต่อการเที่ยวชมของ
นักท่องเที่ยวโดยส่วนรวม ต้องสุ่มเสี่ยงต่อการถูกท าลาย 

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

https://www.newtv.co.t
h/news/64566 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เช่น ผนังหินอันมีลักษณะคล้ายเกล็ดงูในอช.ภูลังกา 
ภาพเขียนสีโบราณตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ต่าง  ๆจึงขอให้ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ ( สบอ.) ทุก
แห่ง ก าชับให้หน่วยงานในสังกัดซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ประสานเจ้าหน้าที่สถาปนิก ซึ่งประจ า
ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ หรือเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง 
เพ่ือด าเนินการออกแบบและจัดสร้างอุปกรณ์ที่
เหมาะสม ส าหรับป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปขีด
เขียนรูปภาพข้อความ การขูดขัดขีดหิน การปักธูป โรย
แป้งส่องเลขเสี่ยงโชค การใช้มือสัมผัสบนผนังหิน การ
ขีดเขียนผนังถ้ า ก้อนหินขนาดใหญ่ ตามแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ในความรับผิดชอบของกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ เพ่ือเป็นการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าอันโดดเด่น
ของแหล่งท่องเที่ยว 

2. ก าชับหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งให้เข้มงวด
ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เรื่องห้ามมิ ให้น าเข้ าไป หรือจ าหน่ายเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ พร้อมทั้งให้
จัดเจ้าหน้าที่หมั่นตรวจตราตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยว 
ลานกางเต็นท์ ฯลฯ ซึ่งเป็นจุดล่อแหลมต่อการน า
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เข้าไปดื่มภายในเขต
อุทยานแห่งชาติ อย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ ให้ สบอ.ทุกแห่ง ด าเนินการส ารวจ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ถูกรบกวน ถูกท าลาย
จากนักท่องเที่ยว เช่น การขีดเขียนรูปภาพข้อความ การ
ขูดขัดขีดหิน การปักธูป โรยแป้งส่องเลขเสี่ยงโชค การ
ใช้มือสัมผัสบนผนังหิน การขีดเขียนผนังถ้ า ก้อนหิน
ขนาดใหญ่ ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง  ๆใน
พ้ืนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ตลอดจนพฤติกรรม
อ่ืนๆที่เป็นการท าลายในลักษณะเดียวกัน พร้อมทั้งให้
รายงานผลกับผู้บริหารรับทราบโดยด่วน และให้ส านัก
อุทยานแห่งชาติ ,ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่าและส านักวิจัย
การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัด รวบรวมรข้อมูลต่างๆ  พร้อมทั้งให้ประชุมร่วมกัน 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เว็บไซต์/ลิงค์ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เพ่ือก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
แล้วรายงานผลให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯทราบโดย
ด่วน ต่อไป 
3. ต้องลุ้นต่อ! ลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง กลับคืนโขลง
แม่ หลังเปลี่ยนพ่อ (คนเลี้ยง) 

เพจเฟซบุ๊ค สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
อัปเดทลูกช้างป่าห้วยขาแข้งซึ่งยังอาศัยในคอกหอต้น
ผึ้ง หลังจากโขลงแม่ยกโขยงมารับล่าสุด (เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคมที่ผ่านมา) จนเกือบส าเร็จ แต่ในที่สุดลูกช้าง
น้อยดื้อ ตื๊ออย่างไรก็ไม่ยอมตามโขลงแม่ 

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ได้สั่งการให้ 
สบอ. 12 (นครสวรรค์) ในการประชุมทางไกลผ่านระบบ 
Video Conference ให้หาวิธีปล่อยลูกช้างพลัดหลงคืน
ป่าให้ส าเร็จอย่างปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชาการ 
พร้อมทั้งให้ทบทวนปรับปรุงในข้อปฏิบัติที่เป็นสาเหตุ
ของความไม่ส าเร็จ และให้ดูแลสุขภาพของลูกช้างให้
แข็งแรงสมบูรณ์ด้วย ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนคนเลี้ยงลูกช้าง
ป่าห้วยขาแข้ง เพ่ือลดความผูกพันกับคนเลี้ยง โพสต์ 
ระบุว่า 

เปลี่ยนคนเลี้ยงนานเเล้วน๊า เพ่ือลดการผูกพันติด
คน รอลุ้นอีก 2 ครั้ง ฝูงเเม่ช้างจะมาวนเวียนบริเวณนี้
วงรอบ 20 วัน จะเป็นช่วงวันที่ 10 กับ 30 กันยายนนี้ 
ส่วนพ่อเขียวก็บรรจุพนักงานราชการ ต าแหน่งพนักงาน
พิทักษ์ป่าไปท างานที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขา
ใหญ่โน้นเเน่ะ หลังจากได้เปลี่ยนพ่อคนใหม่ (คนเลี้ยง)  
ก็ยังเห็นว่าลูกช้างคงมีอารมณ์ดี สดใส ร่าเริง และกิน
นมที่ป้อนให้อย่างสบายอกสบายใจ 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

https://mgronline.com/g
reeninnovation/detail/9
630000092968 
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