
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  19 ก.ค. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- คอลัมนขาวรอบอาณาจักร ประทวงสงคืนที่นิคมใหกรมปาไม  (ไทยรัฐ  20 ก.ค. 65  หนา 10) 
- ปชช. คานมอบที่ทํากินคืนกรมปาไม  (ไทยโพสต  19 ก.ค. 65  หนา 1,15) 
- ชาวบานบุกศาลากลางชี้สอเอ้ือนายทุนเหมืองแรคานแผนยกท่ีนิคมวังทองใหกรมปาไมจัดสรรเปนท่ี คทช.   
(ผูจัดการรายวัน  360°  19 ก.ค. 65  หนา 11) 
 

สื่อออนไลน 
- ปาไมมาคลุมที่ดินทํากิน  (มติชนออนไลน  18 ก.ค. 65) https://www.matichon.co.th/news-
monitor/news_3459799 
- ชี้สอเอ้ือนายทุนเหมืองแร! ชาวบานนับรอยแตชุดนักรบลั่นกลอง เคลื่อนพลคานแผนยกที่นิคมฯ วังทองใหกรม

ปาไมจัดสรรเปนที่ คทช.  (ผูจัดการออนไลน  18 ก.ค. 65) 

https://mgronline.com/local/detail/9650000068257 

- เดอะมอลล กรุป จัดงาน “ THE MALL JUNGLE WALK” ชวนทองปามหัศจรรย  สํารวจ เรียนรู ชวีติสัตวโลก  

(ขาวสดออนไลน  18 ก.ค. 65) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23556
วันที่: พุธ 20 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: ประท้วงส่งคืนที่นิคมให้กรมป่าไม้

รหัสข่าว: C-220720039057(19 ก.ค. 65/04:54) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 7.23 Ad Value: 7,230 PRValue : 21,690 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3738
วันที่: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: ชาวบ้านบุกศาลากลางชี้ส่อเอื้อนายทุนเหมืองแร่ ค้านแผนยกที่นิคมฯวังทองให้กรมป่าไม้...

รหัสข่าว: C-220719040067(19 ก.ค. 65/05:10) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 55.32 Ad Value: 66,384 PRValue : 199,152 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3738
วันที่: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: ชาวบ้านบุกศาลากลางชี้ส่อเอื้อนายทุนเหมืองแร่ ค้านแผนยกที่นิคมฯวังทองให้กรมป่าไม้...

รหัสข่าว: C-220719040067(19 ก.ค. 65/05:10) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 55.32 Ad Value: 66,384 PRValue : 199,152 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9379
วันที่: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 15

หัวข้อข่าว: ปชช.ค้านมอบที่ทำกินคืนกรมป่าไม้

รหัสข่าว: C-220719008001(19 ก.ค. 65/03:39) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 51.91 Ad Value: 77,865 PRValue : 233,595 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9379
วันที่: อังคาร 19 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 15

หัวข้อข่าว: ปชช.ค้านมอบที่ทำกินคืนกรมป่าไม้

รหัสข่าว: C-220719008001(19 ก.ค. 65/03:39) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 51.91 Ad Value: 77,865 PRValue : 233,595 คลิป: สี่สี(x3)



ชาวบา้นกระทบเหมืองทองคาํร้องผูว้า่ฯพิษณุโลก คา้นเอากฎหมายป่าไมม้าครอบคลุมทีดินอาศยัทาํกิน 

ชาวบ้านอาํเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก ร่วมกบัชาวบ้านจาก 5 จังหวดัทไีด้รับผลกระทบจากเหมืองทองคํา เดินทาง

มาประท้วงคัดค้านการดําเนินการส่งมอบทดีินนิคมสหกรณ์วังทอง ตามสิทธิของประชาชน คืนให้กบักรมป่าไม้ 

คัดค้านการเอากฎหมายป่าไม้มาครอบคลุมลงไปบนทดีินอยู่อาศัยทํากนิของประชาชนคัดค้านโครงการ คทช และ

ขอให้เร่งดําเนินการออกเอกสารสิทธิประเภท นค 3 นค5 และเร่งรีบดําเนินการออกโฉนดทดีินตามสิทธิเดิมให้กบั

ประชาชน 

เมือวนัที 18 ก.ค.65 ทีศาลากลางจงัหวดัพิษณุโลก ไดมี้กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคาํ (ปปท.) และ

ชาวบา้นทีประสบปัญหาทีดินทบัซอ้นพนืทีป่าสงวนแห่งชาติในพนืที อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก และชาวบา้นที

ไดรั้บผลกระทบจากเหมืองทองคาํ 5 จงัหวดั ประกอบดว้ย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี ประมาณ 100 

คน นาํโดย นางอารมย ์คาํจริง ประธานประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคาํ(ปปท.) ไดร้วมตวัเดินขบวนจาก

ทีวา่การอาํเภอเนินมะปราง เพอืยนืหนงัสือคดัคา้นการส่งมอบทีดินนิคมสหกรณ์วงัทองคืนใหก้บักรมป่าไม ้
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เนืองจากชาวบา้นไดอ้ยูอ่าศยัในทีดินดงักล่าวมานานกวา่ 30 ปี จนไดสิ้ทธิ นค.3 และ นค.5 รวมทงับางส่วนไดย้นื

ออก น.ส.3 และโฉนดทีดินเฉพาะรายไปแลว้ แต่พบวา่ปัจจุบนันิคมสหกรณ์วงัทองไดแ้จง้วา่ส่งมอบทีดินอยูอ่าศยั

ทาํกินของประชาชนจาํนวนมากกลบัไปเป็นทีดินของป่าไม ้อยา่งมีเงือนงาํ ทาํให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิในทีดิน

ทาํกินของประชาชนจาํนวนมาก 

รวมทงัเรียกร้องให้ช่วยตรวจสอบกรณีบริษทัลูกของบริษทั รีสอร์ลเซล จาํกดั อาจมีสิทธิไดอ้าชญาบตัรพิเศษในการ

สาํรวจแร่ในพนืที อ.เนินมะปราง รวมเนือทีกวา่ 400,000 ไร่ เบืองตน้เมือเวลา 09.00 น. ทีทีวา่การอาํเภอเนิน

มะปราง ทางดา้นนายไสว เจริญศรี นายอาํเภอเนินมะปราง ไดเ้ป็นผูม้ารับหนงัสือจากแกนนาํกลุ่มฯ เพอืดาํเนินการ

ตามขนัตอน ก่อนเดินทางต่อมา พบนายรณชยั จิตรวิเศษ ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิษณุโลก ทีศาลากลางจงัหวดั

พิษณุโลก 

โดย นายพยนต ์อศัวพิชยนต ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดัพิษณุโลก พร้อมดว้ย นายธีรัชสิทธิ วงศว์าน ผอ.สาํนกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และนายอธิปไตย ไกรราช ผูอ้าํนวยการกลุ่มงานศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดั

พิษณุโลก ไดเ้ดินทางมารับเรืองร้องเรียนจากกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคาํ ซึงระบุวา่ เนืองจาก

ประชาชนอยูอ่าศยัทาํกินในทีดินนิคมสหกรณ์วงัทองมากวา่ 30 ปี และไดสิ้ทธิ นค.3 และ นค.5 ซึงประชาชน

บางส่วนไดย้นืออก น.ส.3 และโฉนดทีดินเฉพาะรายไปแลว้ เนืองจากมีสิทธิตามประมวลกฎหมายทีดิน แต่พบวา่

ล่าสุดขณะนีนิคมสหกรณ์วงัทองไดแ้จง้วา่ส่งมอบทีดินอยูอ่าศยัทาํกินของประชาชนจาํนวนมากกลบัไปเป็นทีดิน

ของป่าไม ้และจะส่งผลทาํให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิในทีดินทาํกินเดิมของประชาชนจาํนวนมาก และปัญหาทีดิน 
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อยูอ่าศยัของประชาชนจาํนวนมาก ตลอดเส้นทางทองคาํหลงัตกอยูใ่ตค้าํขอและอาชญาบตัรพิเศษของบริษทัเหมือง

ทองคาํขา้มชาติขนาดใหญ่ ทีไดร้ะบุทีดินอยูอ่าศยัทาํกินของประชาชนจาํนวนมากเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ

ไปนานแลว้ ในขณะทีประชาชนจาํนวนมาก กลบัถูกดาํเนินการใหข้าดสิทธิในทีดินอยูอ่าศยัทาํกิน 

นางอารมย ์คาํจริง ประธานประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคาํ (ปปท.) เปิดเผยวา่ วนันีกลุ่มชาวบา้น 

เดือดร้อนจากการดาํเนินการส่งมอบทีดินนิคมสหกรณ์ฯ คืนใหก้บักรมป่าไม ้เหมือนกฎหมายป่าไมม้าครอบทีดิน

ของประชาชน ประเด็นถา้เราออกจากทีดินนิคมสหกรณ์ มาอยูก่บักรมป่าไมแ้ลว้จะเปิดช่องวา่งให้กบั พ.รบ.แร่ 

มาตรา 54 (4) ซึงบริษทัเอกชนสามารถมาขอให้พืนทีสาํหรับทาํเหมือง โดยมีขอ้ความเขียนไวว้า่ วา่ทีใดทาํเหมือง

สามารถมาขอให้พืนทีกบัเจา้หนา้ทีรัฐทีดูแลพืนทีนนั 

 

หากวนันีมีการยกทีดินนิคมสหกรณ์ฯทีมีการรังวดัจดัแปลงใหช้าวบา้นหมดแลว้จาํนวนกวา่ 2 แสนไร่ มาอยูใ่น

หน่วยงานของป่าไม ้ชาวบา้นเกรงวา่ก็จะถูกละเมิดสิทธิ ถูก 2 ขอ้หา คือ ชาวบา้นละเมิดสิทธิเขา้ไปบุกรุกเขา้ไปใน

พนืทีป่าสงวน และบุกรุกเขา้ไปในเขตสัมปทานของบริษทัเอกชน ทาํให้ชาวบา้นจาํเป็นตอ้งมาร้องคดัคา้นในครังนี 

โดย 1 ขอคดัคา้นในการไม่ให้มีการยกทีดินนิคมสหกรณ์ฯกลบัคืนไปใหก้บักรมป่าไม ้2 คดัคา้นห้ามไม่ให้เอา

กฎหมายป่าไมช้นิดใดมาครอบทีดินของชาวบา้น 3 ชาวบา้นจะไม่ร่วมโครงการ คทช. และ 4 ของให้หน่วยงานออก

เอกสารสิทธิ เป็นโฉนดใหก้บัชาวบา้นโดยเร็ว 
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“ก่อนหนา้นีทางนายอาํเภอไดม้ีการเชิญชวนใหช้าวบา้น เขา้ร่วมกบัโครงการ คทช. ทางหน่วยเหนือสังมาให้เขา้ร่วม 

แต่ไม่มีการชีแจงผลดีผลเสีย การเสียสิทธิในทีดินของประชาชนวา่ไม่มีเอกสารสิทธิ เพราะ คทช.เอกสารสิทธิแปลง

รวมไม่สามารถจาํนาํจาํนองอะไรได ้ไม่เหมือน ส.ป.ก. ทาํให้ชาวบา้นร้อนใจถา้ไปอยูก่บักรมป่าไมแ้ลว้ ชาวบา้นจะ

อยูอ่ยา่งไง ถา้ใหเ้ช่าไป 5 ปี 10 ปี แลว้มีเอกชนใหม้ากกวา่เหนือกวา่ อา้งวา่เพือความมนัคง เพือความกินดีอยูดี่ของ

คนทงัประเทศ แลว้คนเนินมะปรางเราไม่เสียสละ คนเนินมะปรางไม่เอาค่ะ เพราะวนันีเรามีทองบนแผน่ดิน เรามี

ขา้วหอมมะลิ มีมะม่วงนาํดอกไมสี้ทอง แลว้ทาํไมตอ้งขุด ถา้วนันีขดุทองคาํ เราเขียนกฎหมาย ประชาชนเขียน

กฎหมายแลว้แต่ติดกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม วา่กฎหมายของประชาชนทีจะคุม้ครองทองคาํใหเ้ป็นสมบติั

ชาติ ถา้วนันีประชาชนเนินมะปรางตอ้งเสียสละ ทองคาํตอ้งเอาเขา้เป็นสมบติัชาติเป็นความมนัคงของทุกๆคน แบบ

นีประชาชนรับได ้แลว้มาพูดคุยกนั” อยา่งไรก็ตาม บรรยากาศในการร้องคดัคา้น ไดมี้การลนักลองศึก ตลอดทีมีการ

เดินประทว้ง และการเขา้ไปยืนหนงัสือกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัพิษณุโลก โดยประชาชนบอกวา่ กลองศึกทีนาํมานนั 

ไดไ้ปยืมวดัแห่งหนึง เพอืมาใชใ้นการปลุกพลงัชาวบา้น ในการต่อสู้เพอืชาวบา้นส่วนรวมในครังนี ไม่ต่างการทาํศึก 

ซึงชาวบา้นหวงัใหห้น่วยงานทุกฝ่ายช่วยเหลือใหค้วามเป็นธรรมกบัชาวบา้นทีเดือดร้อนดว้ย 
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พิษณุโลก - ชาวบ้านนับร้อยแต่งชุดนักรบโบราณ ลนักลองเคลือนพลจากเนินมะปรางเข้าศาลากลางฯ แสดงพลงั

คัดค้านแผนยกทีดินนิคมสหกรณ์วังทองจัดสรรเป็นท ีคทช.ของกรมป่าไม้ ระบุมีเงือนงํา เอือนายทุนเหมืองแร่

ทองคํา รอยต่อพษิณโุลก-พจิิตรวนันี (18 ก.ค.) นางอารมย ์คาํจริง ประธานกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและ

ทองคาํ (ปปท.) พร้อมชาวบา้นกวา่ 100 คน รวมตวัเดินขบวนบริเวณใกลท้ีวา่การอาํเภอเนินมะปราง มุ่งหนา้ไป

ศาลากลางจงัหวดัพิษณุโลก เพือคดัคา้นการส่งมอบทีดินนิคมสหกรณ์วงัทองคืนให้แก่กรมป่าไม ้

 

เนืองจากชาวบา้นอยูอ่าศยัและทาํกินบนผนืดินแห่งนีมานานกวา่ 30 ปี บางรายไดสิ้ทธิ น.ค.3 น.ค.5 บางรายยนืออก 

น.ส.3 และโฉนดทีดินเฉพาะรายไปแลว้ แต่วนันีกลบัอา้งเหตุยกทีดินไปออกเอกสิทธิแปลงรวม-คทช.ภายใตที้ดิน

ป่าสงวนแห่งชาติประกอบกบั "นิคมสหกรณ์วงัทอง" แจง้วา่ จะส่งมอบทีดินอยูอ่าศยัทาํกินของประชาชนไปเป็นที

ป่าสงวนแห่งชาติของป่าไมอ้ยา่งมีเงือนงาํ ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิในทีดินทาํกินของประชาชนพร้อม

เรียกร้องใหรั้ฐตรวจสอบอีกวา่การกระทาํเช่นนีเอือบริษทันายทุน อยา่งบริษทัเหมืองแร่ทองคาํรอยต่อพิษณุโลก-

พิจิตร ทีมีอาชญาบตัรพิเศษสาํรวจแร่ในพืนที อ.เนินมะปรางนบัแสนไร่ หรือไม่ 
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ทงันี กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคาํนบัร้อยคนใส่ชุดนกัรบโบราณ ตงัแถวบริเวณหนา้อาํเภอเมือง

พิษณุโลก ก่อนลนักลองรบ โบกธง เดินขบวนยนืหนงัสือนายพยนต ์อศัวพิชยนต ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดัพิษณุโลก 

และนายธีรัชสิทธิ วงศว์าน ผอ.สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทีหนา้ศาลากลางจงัหวดัพิษณุโลก 

ซึงรองฯ ผวจ.รับปากวา่จะให้ตวัแทนกลุ่มผูเ้ดือดร้อนหรือผูม้ีส่วนไดเ้สียประชุมในครังต่อไปในเรืองทีดินทาํกิน

ของอาํเภอเนินมะปราง 

 

นางอารมยเ์ปิดเผยวา่ กระทรวงมหาดไทยกาํลงัดาํเนินการจดัรูปทีดิน คทช.ของกรมป่าไม ้โดยให้คนเนินมะปรางนาํ

ทีดินจากนิคมฯ ซึงเตรียมจดัสรรแปลงไปกวา่ 2 แสนไร่ นาํไปเขา้โครงการ คทช. ลกัษณะเหมือนนาํกฎหมายของ

ป่าไมจ้ะครอบประชาชน และหากนาํทีดินออกจากนิคมสหกรณ์ไปสู่ทีดินของกรมป่าไมแ้ลว้ ก็เท่ากบัวา่เปิด

ช่องวา่งให้กบั พ.ร.บ.แร่ มาตรา 54 (4) เท่ากบัวา่รัฐไปละเมิดสิทธิของประชาชน กล่าวคือ ประชาชนถูกขอ้หาบุกรุก

ในเขตป่าสงวนฯ และบุกรุกในเขตสัมปทานเหมืองแร่ 

 

ดงันนั ตนและชาวบา้นจึงเดินทางมาคดัคา้น ยกทีดินนิคมสหกรณ์ไปสู่กรมป่าไม,้ ห้ามนาํกฎหมายป่าไมไ้ปครอบ

บนทีดินของชาวบา้น, ชาวบา้นจะไม่ร่วมโครงการ คทช.ของกรมป่าไม,้ ขอให้รัฐเร่งโครงการออกเอกสารสิทธิ 

น.ค.3 และ น.ค.5 เพอืเตรียมออกโฉนดทีดินต่อไป 

 

 

2/3 



 

ผูสื้อข่าวสอบถามมนัใจอยา่งไรวา่รัฐจะยกทีดินนิคมฯ ไปสู่กรมป่าไม ้นางอารมณ์ระบุวา่ ผงัเมืองกาํหนดทีราบทงั

อาํเภอเนินมะปรางอยูใ่นเขตป่าอนุรักษ ์แต่ชาวบา้นคดัคา้นวา่จะตอ้งเป็นสีเขียวหรือพืนทีเกษตรกรรม ทาํให้ 

ชาวบา้นเคลือบแคลงสงสัยความไม่ชอบมาพากลครังนี จึงไปถามผูจ้ดัการนิคมสหกรณ์ฯ ไดรั้บคาํยืนยนัวา่ รังวดั

ทีดินหมดเรียบร้อยแลว้ทงั 2 แสนไร่ และรับรู้อีกวา่ผืนดินทงัหมดจะนาํส่งมอบเป็นทีดินของกรมป่าไม ้

โดย นายไสว เจริญศรี นายอาํเภอเนินมะปราง ไปประชุมทีสภาเทศบาลตาํบลบา้นมุง อ.เนินมะปราง ระบุวา่ ขอเชิญ

พนีอ้งเขา้ไปร่วมโครงการ คทช. เพราะหน่วยเหนือ (ผูว้า่ฯ และมหาดไทย) รับนโยบายมา แต่กลบัไม่ชีแจงผลดี 

ผลเสียในการเขา้ร่วม 

 

ดว้ยเหตุนีชาวบา้นจึงร้อนใจและหวนัวา่จะสูญสิทธิในทีดินทาํกิน เพราะมนัใจวา่ทงันายอาํเภอเนินมะปรางและ

ผูจ้ดัการนิคมฯ  เตรียมยกทีดินจากนิคมสหกรณ์เขา้โครงการ คทช.ของกรมป่าไม ้
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เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ กรมป่าไม้, องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย, สมาคมผู้นิยมสัตว์เลียงชนิดพิเศษ

(เอ็กโซติค), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) จัดงาน “THE 

MALL JUNGLE WALK” ท่องป่ามหัศจรรย์ สํารวจ เรียนรู้ ชีวิตสัตว์โลก ชวนคุณพ่อ คุณแม่จูงมือ

ลูกๆ ร่วมผจญภยัในป่า สัมผสัอาณาจกัรสัตว์โลกหลากสายพนัธุ์ และสัตว์พิเศษหาชมยากมากมายรวมกว่า 

150 ชีวิต เพลิดเพลินไปกับไฮไลท์สัตวพ์ิเศษ 4 โซน ได้แก่ สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์ครึงบกครึงนาํ และ

สัตว์เลือยคลาน พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์รักษ์สิงแวดล้อม รับต้นกล้าจากกรมป่าไมฟ้รี           

วนัละ 300 ตน้ นาํไปปลูกเพิมพืนทีสีเขียวให้กับประเทศไทย นอกจากนีภายในงานยงัได้นาํสัตว์พิเศษนานา

ชนิด และสัตว์เลียงสุดน่ารัก มาจาํหน่ายให้กับคนรักสัตว์ พร้อมรวบรวมสินคา้สาํหรับสัตว์เลียงไว้

มากมาย งานจดัระหว่างวนัที 15 – 24 ก.ค. 2565 ที MCC HALL ชนั 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ 
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นางสาววรลกัษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจา้หน้าทีบริหาร กลุ่มการตลาด บริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป 

จาํกดั กล่าวว่า “เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกบั กรมป่าไม้, องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย, สมาคมผูนิ้ยมสัตว์

เลียงชนิดพิเศษ(เอ็กโซติค) และพนัธมิตรธุรกิจ จัดงาน “THE MALL JUNGLE WALK” ท่องป่ามหัศจรรย์ 

สาํรวจ เรียนรู้ ชีวิตสัตว์โลก เอาใจน้องๆ หนูๆ กลุ่มครอบครัว และเหล่าคนรักสัตว ์ได้ร่วมเปิดประสบการณ์

ผจญภยัในป่า เนรมิตพืนที MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ เป็นอาณาจกัรป่ามหัศจรรย ์รวบรวมสัตว์

พิเศษหาชมยากและสัตว์ต่างๆ จากทวัทุกมุมโลกมาไวใ้นงานรวมกว่า 150 ชีวิต โดยได้จาํลองสภาพแวดล้อม

เสมือนจริงสาํหรับสัตวน์านาชนิดๆ พร้อมให้ความรู้เรืองการเลียงสัตวพ์ิเศษอย่างถูกวิธี และมีการแบ่งโซน

สัตวพ์ิเศษออกเป็น 4 โซน ดงันี 

โซนสัตว์บก (TERRESTRIAL ANIMALS ZONE) โซนนีพบกบัไฮไลท์ ไวท์เบบี ไลออน ลูกสิงโต

ขาวสุดน่ารัก มาพร้อม ไลเกอร์ (LIGER) ลูกผสมทีเกิดจากเสือและสิงโต โดยเกิดจากสิงโตตวัผูผ้สมพนัธ์ุ

กบัเสือโคร่งตวัเมีย ไลเกอร์มีร่างกายใหญ่กว่าสัตวส์ายพนัธ์อืนในตระกูลแมวใหญ่ และเหล่าสัตวพ์ิเศษหาดู

ยาก อาทิ เม่นแอฟริกาเผือก เม่นทีมีขนาดใหญ่ มีขนแหลมสีขาว ตาสีแดง เป็นสัตวท์ีอาศยับนพืนดิน ปีน

ตน้ไมไ้ม่เก่ง, โคอาติเผือก ลาํตวัทีขนาดใหญ่ประมาณแมวบา้น หัวเรียว จมูกยืนยาวเหมือนหมู หูเล็ก หาง

เป็นวง เทา้สีชมพูลกัษณะคล้ายอุ ้งตีนหมีและแร็กคูน, อีเห็นหน้าขาว มีขนตามลาํตวัมีสีเทาเขม้เกือบดาํ จมูก 

หาง ปลายเท้าและปลายหางมีสีดาํ บริเวณหน้ามีสีขาวเหมือนใส่หน้ากากคาดผ่านหน้าผาก, นอกจากนี

ยงั เมียร์แคท, บุชเบบี, แพรรีด็อก, สลอท, เฟนเน็กฟ็อก เป็นตน้ 
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โซนสัตว์ปีก (POULTRY ZONE) รวบรวมนกแก้วตระกูลมาคอว ์มีถินกาํเนิดในประเทศเม็กซิโก

และทวีปอเมริกาใต ้มกัมีสีสันสวยงาม พบไฮไลท์ HYACINTH MACAWS (ไฮยาซินมาคอร์) ราชานก

มาร์คอว์ ซึงเป็นนกแก้วทีมีขนาดใหญ่ทีสุด ลกัษณะเด่นมีขนเป็นสีนาํเงินทวัทงัตัว ขอบตาและขอบปากจะ

เป็นสีเหลืองเป็นนกทีมีความอ่อนโยน อารมณ์ดี จนถูกนาํมาเลียงเป็นสัตว์เลียง และมีการซือขายกนัในราคา

หลกัล้าน และอีกหลากสายพนัธุ์ อาทิ SCARLET MACAWS (สกาเล็ทมาคอว์) มีขนบนตวัส่วนใหญ่มีสี

แดงจดั ขนใต้หางและขนปลายปีกมีสีนาํเงินเข้ม และมีสีทองเมทลัลิกเป็นประกาย, BLUE AND GOLD 

MACAW (บลูแอนด์โกลด์ มาคอว์) ลาํตัวมีสีฟ้า ท้องมีสีเหลืองสดใส หางมีสีฟ้า ส่วนหัวด้านบนมีสีเขียว ขน

บริเวณใต้จะงอยปากมีสีดาํ, HARLEQUIN MACAW (ฮาเลควีนมาคอว์) นกลูกผสม เกิดจากกรีนวิงค์ผสม

กบับลูแอนด์โกลด์มาคอวล์ักษณะเด่น มีสีเขียวทีลาํตัวและแผ่นหลงั ปีกสีนาํเงินฟ้า ใตท้้องมีสีส้ม อาจเป็น

แดงหรือเหลืองผสม นอกจากนี ยงัมี CAMELOT MACAW (คาเมลอต มาคอว์), CATALINA MACAW 

(คาตาลิน่า มาคอว์), AFRICAN GREY PARROT (นกแก้วแอฟริกันเกรย์), MOLUCCAN COCKATOO 

(นกกระตัวโมลัคคัน), AMAZON PARROT (นกแก้วอเมซอน) และ FOPUS (นกฟอพัส) นกแก้วตวัจิว อีก

ด้วย 

โซนสัตว์ครึงบกครึงนํา (AMPHIBIANS ZONE) พบกบัสัตวจ์าํพวกเต่าจากทีหายากและมีนิสัยดุร้าย 

อาทิ SNAPPING TURTLES (เต่าสแนปปิง) มีหวัขนาดใหญ่ ขากรรไกรรูปร่างเหมือนจะงอยปากมีความแขง็แรง

มาก กระดองยาวหนาและมีสีเทาเขม้ หรือนาํตาล, ALLIGATOR TURTLE (เต่าอลัลเิกเตอร์) เป็นเต่านาํจืดทีใหญ่

ทีสุด มีแรงกดัของกรามทีรุนแรงมหาศาลเป็นอนัดบั 3 ของโลก, TORTUGA MATAMATA (เต่ามาตามาตา) เป็น

เต่าทีกระจายพนัธุ์ในแหล่งนาํจืดของทวปีอเมริกาใต ้มีหวัสามเหลียมขนาดใหญ่แบน และ RED SPOTTED 

TORTOISE (เต่าเท้าแดง) ถินกาํเนิดมาจากป่าในอเมริกาใต ้แถบประเทศบราซิล นอกจากนียงัมีกบทีมีสีสัน

สวยงาม อาทิ WHITE TREE FROG กบตน้ไมข้นาดใหญ่ ทีมีถินกาํเนิดจากออสเตรเลีย, HORNED 

FROG (ฮอร์นฟรอก) เป็นสายพนัธุ์ทีสามารถพบไดใ้นแถบอเมริกาใต ้มีสีสันสวยงาม มีลวดลายเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั สีหลกัๆ จะเป็นสีเขียว มีลวดลายบนลาํตวัคลา้ยจุดสีนาํตาลเขม้ไปจนถึงดาํ, AFRICAN 

BULLFROG (กบแอฟริกันบูลฟร็อก) เป็นกบชนิดทีใหญ่เป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก ลาํตวัมีสีนาํตาลปนเขียว จุดสี

นาํตาล บริเวณส่วนหวัสีเขียวเคลือบนาํตาล ขาทงัสีมีลายนาํตาลดาํ และ หนูยกัษ์ CAPYBARA เป็นสัตวกิ์นพืชเลียง

ลูกดว้ยนม ทีมีฟันแทะขนาดใหญ่ ลกัษณะคลา้ยหนูตะเภา หูสัน ไม่มีหาง ขนสีนาํตาลอ่อนแขง็กระดา้ง 

โซนสัตว์เลือยคลาน REPTILES ZONE โซนสัตวเ์ลือยคลาน พบกบังูบอลไพธอน เป็นสัตวเ์ลียงทีขีอาย ขี

กลวั มีสีสันมากมาย เสมือนศิลปะทีแต่งแตม้ขึนไดเ้องและมีมูลค่าสูงมาโชวใ์นงาน, งูหลามเขียวต้นไม้ ลาํตวัจะ

เรียวยาว หวัมีขนาดใหญแ่ละเห็นเป็นสัดส่วนแยกจากลาํตวัตงัแต่ส่วนคอเป็นตน้มา สีเกล็ดทวัร่างกายเป็นสีเขียวสด 

มีเหลือบสีเหลือง และมีบางเกล็ดของพนืทีหลงัมีสีขาวแทรก นอกจากนียงัมี ตุ๊กแกหน้ายมิ และเหล่าเบียดดราก้อน

กงิก่าเตกู และอืนๆ มากมาย 
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