




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที่ 8 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ป่าทุ่งใหญ่ ไฟลามเผาบ้าน 

ล าปางก็วอด พายุถล่มเลย ภาคใต้ - 
แล้ง 

ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออกและ
รอยต่อขสป.อุ้มผาง จ.ตาก ยังน่าเป็นห่วงไฟป่า
ลุกลามไหม้บ้านเรือนประชาชนแล้ว ขณะที่ป่า
เบญจพรรณพ้ืนที่อช.แจ้ซ้อน จ.ล าปาง เพลิง
ไหม้เสียหายกว่า 50 ไร่ ส่วน จ.เชียงราย จนท.
จับกุมชาวบ้านเผาป่าตีผึ้งคาหนังคาเขา 2 คน 
ส่วน อ.ภูเรือ จ.เลย พายุฤดูร้อนพัดถล่มหอบ
ลูกเห็บเท่าไข่นกกระทาตกขาวโพลนทั้งหมู่บ้าน 
ขณะที่  

หลายพ้ืนที่ยังประสบปัญหาไฟป่าและฝุ่น
พิษอย่างหนักหน่วง โดย เมื่อวันที่  7 เม.ย. 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ไฟป่าที่  
อ.อุ้มผาง จ.ตาก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ.ตาก ยังคงส่งก าลังชุดพยัคฆ์
ไพรหลายสิบนายเข้าไปสับเปลี่ยนก าลังลุยดับไฟ
ป่าในพ้ืนที่ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก 
และรอยต่อ ขสป.อุ้มผาง อย่างต่อเนื่องหลังไฟ
ลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชน ที่บ้านน่อเอ 
หมู่ 3 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง เสียหาย 1 หลัง โดย
มีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รอง ผวจ.ตาก คุม
การปฏิบัติการดับไฟป่าอย่างใกล้ชิด คาดใช้
เวลาไม่เกิน 1-2 วัน สามารถควบคุมไฟป่าได้
เกือบ 100% 

ขณะที่นายอารีย์  วงษ์เมือง หน.สถานี
ควบคุมไฟป่า ถ้ าผาไท สบอ.13 สาขาล าปาง 
น าก าลังจนท. เดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าพ้ืนที่  
อช.แจ้ซ้อน ท้องที่บ้านแม่ตาสามัคคี ต.ปงดอน 
อ.แจ้ห่ม ด้วยความยากล าบากเนื่องจากเป็น
ภูเขาสูงชัน กระทั่งดับไฟป่าไว้ได้ พบพ้ืนที่ป่า

สปฟ. 
สอป. 
สอช. 

สบอ.13 
สาขาล าปาง 

สบอ.14 
(ตาก) 

สบอ.15 
(เชียงราย) 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

ไทยรัฐ หน้า 15 
ผู้จัดการรายวัน  

360 องศา 
หน้า 1,11 

กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 12,9 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เบญจพรรณเสียหายไปมากกว่า 50 ไร่ คาด
ชาวบ้านเข้าไปหาของป่า และหาน้ าผึ้งป่า จุดไฟ
ไล่ผึ้งจนไฟลุกลามไหม้ป่าดังกล่าว 

ด้านนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  ผวจ.
เชียงใหม่ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม
สถานการณ์ไฟป่าในพ้ืนที่อช.ดอยสุเทพ-ปุย 
พร้อมได้น ากระเช้าและเงินช่วยเหลือจาก 
นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย มอบ
ให้แก่นายไพโรจน์ ปัทมาถาวร จนท.ดับไฟป่า
ของสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานหลังได้รับบาดเจ็บ
ระหว่างออกไปตรวจสอบตอไม้ที่ลุกติดไฟ 
บริ เวณด้านล่างวัดพระธาตุดอยสุ เทพราช
วรวิหาร เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย
กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันไฟฝุ่นละออง PM.25 
พ้ืนที่ยังสูงอยู่ เนื่องจากลมพัดจากพ้ืนที่ข้างเคียง
และประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนการเผาป่าของ
ชาวบ้านในการเข้าป่าล่าสัตว์หาตีผึ้ง ด้วยการจุด
ไฟเผาบนเขาสูงชัน ยากแก่การดับไฟ จนท.ออก
ลาดตระเวนสามารถจับกุม นายอาเจ เมอแลกู่ 
อายุ 51 ปี ชาวเขาเผ่าอาข่า ขณะเผาป่าตีผึ้ง
ในขสป.แม่จัน ส่วนนายสุทิวัส อานึก อายุ 25 
ปี ถูกจับขณะเผาป่าตีผึ้ง ภายในหมู่บ้านทุ่ง
พร้าวหมู่ 7 ต.วาวี อ.แม่สรวย น าตัวด าเนินคดี
ทั้งคู่ 
2. คอลัมน์ ระเบียงข่าวท่ัวไทย 

อภิชาติ การเกษ หน.วนอุทยานโกสัมพี  
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม บอกว่า ได้มีค าสั่ง
จากสบอ. 8 (ขอนแก่น) ปิดวนอุทยานโกสัมพี 
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการปิด
ชั่วคราว และงดบริการด้านการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 
พร้อมกับได้มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ

สอช. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น)  
 

ประชาชาติธุรกิจ 
หน้า 19 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ประกาศพ้ืนที่เสี่ยง ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 
2563 จนล่าสุดได้ประกาศเคอร์ฟิวให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
3. น่ารัก น่าสงสาร 'น้องบ้านคา - กันเอง' 

2 ลูกหมีน้อยรอดตายจากไฟป่า สู่ซุปตาร์
สัตว์มาแรง 

น้องเมล่อน ลูกเลียงผา อายุ 10 - 12 วัน 
ที่หนีตายจากไฟป่าบริเวณอช.เฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจัน จ.ราชบุรี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในการดูแล
ของศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 ประทับช้าง 
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

นอกจากนี้ก็ยังมีลูกหมีน้อย 2 ตัว ต่าง
สายพันธุ์จากต่างที่ต่างถิ่น ที่รอดตายจากไฟป่า
เพราะมีคนช่วย ไว้ แล้วน ามาดูแลเลี้ยงดูร่วมกัน 
กลายเป็น 2 หมีน้อย ผู้น่ารัก คู่หูจอมซนตัว
ป่วนที่ก าลังมาแรงในโลกออนไลน์  ส าหรับ
สถานการณ์ของลูกหมีน้อย น้องกันเอง น้อง
บ้านคา และน้องเมล่อนลูกเลียงผานั้น วันนี้
หลั งจากหายดี  ก็กลายเป็นที่สนใจในโลก
ออนไลน์ เป็นซุปตาร์สัตว์ที่มีคนให้ความสนใจ
ติดตามชมผ่านทางเพจต่างๆ ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา  
หน้า 18 

+ 

4. จับเผาป่า - ล่าสัตว์อุทยานกาญจน์ 
กาญจนบุรี - นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์  

ผอ.สบอ.3 (บ้ านโป่ ง )  กล่ าวว่า  จากการ
ลาดตระเวนของจนท.อย่างเข้มข้นในพ้ืนที่เสี่ยง
ที่จะเกิดการเผาป่า จับกุมคดีเผาป่าได้ 2 คดี ได้
ผู้ต้องหา 3 คน และคดีล่าสัตว์ป่าอีก 5 คดี 
ผู้ต้องหา 6 คน คดีแรกเม่ือวันที่ 2 มี.ค. บริเวณ
ป่าบ้านตะเคียนทอง หมู่ 9 ต าบลหนองลู  
อ.สังขละบุรี เผาป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
คดีท่ีสอง เมื่อวันที่ 3 เม.ย. เผาป่าในเขต  
อช.เขื่อนศรีนครินทร์ 

สปฟ. 
สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

ข่าวสด หน้า 6 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ส่วนคดีล่าสัตว์ป่าคดีแรก วันที่ 6 มี.ค.

ในขสป.สลักพระ คดีที่สองวันเดียวกัน ที่จุดผ่าน
แดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน หมู่ 12 ต าบลบ้านเก่า 
อ.เมือง คดีที่สาม วันที่ 9 มี.ค. ที่อช.ไทรโยค 
คดีที่สี่ วันที่ 12 มี.ค. ที่ขสป.สลักพระ และคดี
สัตว์ที่ห้า เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ อช.เขื่อนศรี
นครินทร์ 
5. นายกฯสั่งงัดกม.เข้ม สยบปัญหาเผาเหนือ 
ท็อปลั่นเข้าป่าเจอจับ 

เชียงรายดับวุ่นไฟ'ดอยจระเข'้ 
นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15 พร้อม

ด้วยนายปรีชา ทองค าเอ่ียม ผอ.ส่วนควบคุม
และปฏิบัติการไฟป่า สนธิก าลังร่วมระหว่าง
จนท.และราษฎรบ้านน้ าตกตาดทอง ประมาณ 
100 คน เข้าด าเนินการเคลียร์พ้ืนที่ที่เกิดไฟป่า
บริเวณป่าดอยจระเข้ ท้องที่ต าบลป่าตึง อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย 

นายกมลไชย กล่าวว่า พ้ืนที่ดอยจระเข้ได้
ถูกไฟป่าลุกลามบริเวณเป็นบริเวณกว้างกว่า 
200 ไร่ ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนเป็น
ต้น เนื่องจากเป็นป่าไผ่ตายแห้งเป็นบริเวณกว้าง 
และสภาพภูเขาสูงชัน มีปริมาณเชื้อเพลิงสะสม
หนาแน่น ท าให้เชื้อเพลิงบางส่วนในพ้ืนที่แนว
ด า หรือพ้ืนที่ป่าที่ถูกไฟไหม้และควบคุมไฟได้
แล้ว ยังคงคุกรุ่น จึงได้สนธิก าลังเจ้าหน้าที่เข้า
เคลียร์ให้ไฟดับสนิทหลังจากเคลียร์ไฟแล้ว  
จะท าแนวกันไฟเพ่ิม และจัดเวรยามเฝ้าระวัง 

สปฟ. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

 

มติชน หน้า 1 - 

6. สุดผวากาฬโรคม้า ลามสัตว์ป่า สั่งคุมเข้ม
เขาใหญ่ 

ห่ ว ง 'กระทิ ง 'สุ่ ม เสี่ ย ง  จี้ ก า จั ดพาหะ
อันตราย ผวา! กาฬโรคม้าลามติดสัตว์ป่าในเขา
ใหญ่ แม้อยู่คนละอ าเภอ แต่มีโอกาสติดเชื้อสูง 
สั่งคุมเข้มจัดชุดเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 
หน.ขสป.เขาแผงม้า อ.วังน้ าเขียว  

สอป. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

เดลินิวส์ หน้า 1 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จ.นครราชสีมา รับรอบเขาสุดสุ่มเสี่ยงมีชาวบ้าน
เลี้ยงม้า-วัว-ควาย ด้านปศุสัตว์โคราช ก าชับ 
จนท.อย่าประมาทเร่งก าจัดพาหะอันตราย
ขณะที่ น.ส.รัชนี โชคเจริญ หน.ขสป.เขาแผงม้า 
อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา กล่าวว่า แม้จะอยู่
คนละพ้ืนที่กับจุดที่มีการระบาดสูงแต่เนื่องจาก
รอบเขาแผงม้ามีการเลี้ยงม้าเชิงท่องเที่ยว และ
เลี้ยงสัตว์ประเภทอ่ืนที่ใกล้เคียงกันทั้งวัวและ
ควายจึงเกรงว่าอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรค
ได้ ซึ่งถือว่าสุ่มเสี่ยงมากโดยเฉพาะมีความกังวล
ว่ าอาจจะติดไปถึ งฝู งกระทิ ง เขาใหญ่ก็ ได้
เนื่องจากมีกระทิงบางตัวที่คุ้นเคยกับมนุษย์มัก
หลุดจากฝูงเดินเข้ามาหากินในเขตที่มีการเลี้ยง
สัตว์ ดังนั้นจึงได้เน้นย้ าให้ จนท.ทุกคนเฝ้าระวัง
และหาข่าวสารตลอดเวลาหากพบว่ามีสัตว์เลี้ยง
ของชาวบ้ าน เจ็บป่ วยส่อจะเป็นกาฬโรค
แอฟริกาในม้าต้องรีบแจ้งเพ่ือหาทางป้องกัน
ไม่ให้ระบาดไปสู่กระทิงหรือสัตว์ป่าประเภทอ่ืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที่ 8 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. เปิดภาพดอยม่อนจอง จากหญ้าเขียวถูกไฟ
เผาเป็นเถ้าด า - เชียงรายจับชาวบ้านเผาป่า
แล้ว 7 ราย 

สถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ ยังคงวิกฤต
ต่อเนื่อง มีสภาพของดอยม่อนจอง อ.อมก๋อย  
จ.เชียงใหม่ ที่จนท.สถานีควบคุมไฟป่าอมก๋อย 
และจนท.ขสป.อมก๋อย ถ่ายไว้หลังขึ้นไปช่วยกัน
ดับไฟป่า ซึ่งเผาไหม้ในพ้ืนที่ของดอยม่อนจอง 
เป็นพ้ืนที่เกือบ 20 ไร่ จากที่เคยเป็นทุ่งหญ้าที่
ราบสูงสีเขียวสด แต่ล่าสุดกลายเป็นสีด าจากเถ้า
ไฟที่ถูกไฟป่าเผาผลาญ จนกลายเป็นสีด า 

ส่วนที่อช.ดอยสุเทพ-ปุย เกิดเหตุจนท.
โดนต้นไม้ล้มทับ ขณะปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า 
เพ่ือนร่วมงานต้องใช้เปลผ้าใบล าเลียงออกมา 
ล่าสุดอาการปลอดภัย 

จ.เชียงราย ไฟป่าเผาพ้ืนที่เสียหายแล้ว
กว่าหมื่นไร่ ขณะเข้าหน้าที่ท าแนวกันไฟ ได้พบ
ชาย 1 คนก าลั ง เผาป่ า  จึ ง ได้ แจ้ งจับกุ ม
ด าเนินคดีแล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 1-7 เมษายน 
2563 จับกุมผู้กระท าผิดเผาป่าได้ 7 ราย ส่วน
ใหญ่เผาเพ่ือหาของป่าหรือผึ้งป่า เพราะคนหา
ผึ้งป่าจะต้องเผาวัชพืชจากใต้ล าต้น แล้วขึ้นไป
เอาผึ้งแต่ไฟลุกลาม โดยที่ตัวเองก็ลงมาดับไม่ทัน
จนเกิดลุกลามในที่สุด ส่วนชุดทหารที่ส่งเข้า
พ้ืนที่ 30 ชุดนั้นเพ่ือเน้นการจับกุมด าเนินคดีผู้
ลักลอบเผาอย่างเด็ดขาด 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เปิดเผย
ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ก าชับ
ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องอาทิกลาโหม มหาดไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ให้บูรณาการงาน
ร่ ว มกั น เ พ่ื อช่ ว ยกั น แก้ ปั ญหา ไฟป่ า ท า ง

สปฟ. 
สอป. 
สอช. 

สบอ.15 
(เชียงราย) 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

https://ch3thailan
dnews.bectero.co
m/news/181194 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ภาคเหนือ  โดยนายกรัฐมนตรี ได้ก าชับให้
ด าเนินการอย่างเด็ดขาด หากแต่ละหน่วยงาน
เห็นว่ามีกฎหมายใดบ้างก็ขอให้งัดมาใช้ และ
ด าเนินการอย่างเต็มที่ที่สุด ไม่ให้ละเว้นเด็ดขาด 
ถ้าจับใครได้ก็ด าเนินการให้เต็มที่ ทั้งนี้ สามารถ
จับกุมผู้ต้องหาได้ 3-4 รายแล้ว และจะจับ
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ไม่เว้น ซึ่งมีการฟ้องร้องคดีมาก
ขึ้นหลังจากที่เมื่อก่อนไม่มีการฟ้องคดี แต่ใน
ปัจจุบัน ให้ทางราชการ เป็ น เจ้ าทุ กข์ ฟ้อง
ด าเนินคดีทุกราย  
2. วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนเครื่อง
อุปโภค-บริโภค เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ 

นายเศกรัฐ ไชยศิริ หน.สถานีควบคุมไฟ
ป่าภูพิงค์ รับมอบหน้ากากอนามัยป้องกันหมอก
ควันและฝุ่นละออง รวมถึงเครื่องอุปโภค -
บริโภค จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีนายพงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้ช่วย
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) น า
ทีมงานในสังกัดร่วมมอบ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่ได้ปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
ในพ้ืนที่อช.ดอยสุเทพ-ปุย ต.สุ เทพ อ.เมือง
เชียงใหม่ และอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ณ กอง
อ านวยการควบคุมไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าภู
พิงค์ สบอ. 16 (เชียงใหม่) 

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.16  
(เชียงใหม่) 

http://www.siamin
surenews.com/%e0
%b8%9b%e0%b8%
a3%e0%b8%b0%e0
%b8%81%e0%b8%
b1%e0%b8%99%e0
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b1%e0%b8%a2/%e
0%b8%a7%e0%b8
%b4%e0%b8%a3%
e0%b8%b4%e0%b8
%a2%e0%b8%b0%
e0%b8%9b%e0%b8
%a3%e0%b8%b0%
e0%b8%81%e0%b8
%b1%e0%b8%99%
e0%b8%a0%e0%b8
%b1%e0%b8%a2-
%e0%b8%a3%e0%
b9%88%e0%b8%a7
%e0%b8%a1%e0%
b8%aa%e0%b8%99
-12/ 

+ 

 

http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/
http://www.siaminsurenews.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%99-12/




สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัศกุรท่ี์ 10 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. พรานป่าฟันเจ้าหน้าท่ีสลกัพระฯ 
      วนัที่ 9 เม.ย. นายนิพนธ์ จ านงสริศิกัดิ ์
ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ได้รับ
รายงานจาก นายไพฑู รย์  อินทร บุตร 
หน.ขสป.สลกัพระ จ.กาญจนบุร ีว่าขณะ 
จนท.ออกลาดตระเวนในขสป.สลกัพระ เพื่อ
ป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าและล่าสตัว์
ป่า เมื่อมาถงึบรเิวณป่าหุบข่อย หมู่ 1  
ต.แม่แฉลบ อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบุร ีพบกลุ่ม
พรานป่าเป็นชาย 4 คน เดินสะพายอาวุธปืน
ยาวและถุง ปุ๋ย จนท.จึงได้แสดงตัวเพื่อ
ตรวจสอบแต่กลับถูกหนึ่งในกลุ่มชักมีดพก
ฟันถูกท่อนแขนของจนท.ผู้พทิกัษ์ป่า ได้รบั
บาดเจบ็เป็นแผลฉกรรจ์แลว้พากนัวิง่หลบหนี
เข้าป่าไปได้ จนท.สามารถติดตามจับกุมได้
เพยีงรายเดียวคอื นายวศิน กากี อายุ 28 ปี 
พรอ้มของกลางซากเนื้อเลียงผา 14 กโิลกรมั 
ซากตะกวด 1 ซาก และน ้าผึ้งป่า 1 กิโลกรมั 
บรรจุในถุงปุ๋ย จงึคุมตวัส่ง สภ.ด่านแม่แฉลบ 
ด าเนินคด ีและจะไดต้ดิตามจบักุมตวัผูก้ระท า
ผดิทีห่ลบหนีอกี 3 คนต่อไป 

สปฟ. 
สอป.     
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 

 เดลนิิวส ์หน้า 12 
แนวหน้า หน้า 1,11 
ข่าวสด หน้า 11 
ไทยรฐั หน้า 1,15 

 

- 

2. ภาพข่าว : นายเศกรฐั ไชยศิริ 
นายเศกรัฐ ไชยศิริ หน.สถานีควบคุม

ไฟป่าภูพงิค์ รบัมอบหน้ากากอนามยัป้องกนั
หมอกควันและฝุ่ นละออง รวมถึงเครื่อง
อุปโภค-บรโิภค จาก บรษิัท วริยิะประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิาน
และเป็นขวญัก าลงัใจให้แก่จนท.ที่ได้ปฏิบัติ

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 
 

ผูจ้ดัการรายวนั  
360 องศา หน้า 6 
มตชิน หน้า 4 

+ 

 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ภารกจิป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่
อช.ดอยสุเทพ-ปุย ต.สุเทพ อ.เมอืงเชยีงใหม่ 
และอ.แม่ออน จ.เชยีงใหม่ ณ กองอ านวยการ
ควบคุมไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 
ส านักบรหิารพืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่16 (เชยีงใหม่) 
3. คอลมัน์ ข่าวสัน้ทนัโลก : ช้างป่างดัรถ
ตกถนน 
       เมื่อเวลา 17.00 น. วนัที ่9 เม.ย. 63  
ร.ท.สุระ โสรกัษ์นิฐ รองผู้บงัคบัการกองร้อย
ทหารพรานที่ 1306 รับแจ้งเหตุช้างป่าเขา
อ่างฤๅไนใช้งางัดรถกระบะจนพลิกคว ่ามี
ผู้บาดเจ็บบริเวณถนนสาย 3259 ภาย
ในขสป.เขาอ่างฤๅไน จ.ฉะเชิงเทรา เดินทาง
ไปตรวจสอบพบรถกระบะบรรทุกสนิคา้ ยีห่อ้
มิตซูบิชิ  สีบรอนซ์  ทะเบียน บน 8073 
สระแก้วพลิกคว ่าอยู่ริมถนน ส่วนผู้บาดเจ็บ
เ ป็นหญิง ไม่ทราบชื่ อ  พลเมืองดีน าส่ ง
โรงพยาบาลก่อนหน้านี้ สอบถามทราบว่ารถ
คนัดงักล่าวขบัมุ่งหน้าไปส่งสนิค้า จ.สระแก้ว 
เมื่อถงึทีเ่กดิเหตุมชีา้งป่าพุ่งชนใชง้างดัรถจน
พลิกคว ่ า  ร .ท.สุ ระ เ ปิดเผยว่า เส้นทาง
ดังกล่าวมักจะมีสัตว์ป่าออกมาหากิน ฝาก
เตือนประชาชนท าตามระเบียบที่ขสป.เขา
อ่างฤๅไนไดเ้ตอืนไว ้หา้มใหอ้าหารสตัว ์หา้ม
บบีแตร และใชค้วามเรว็ไม่เกนิ 60 กม./ชม. 

สอป. 
สบอ.2 

(ศรรีาชา) 
 
 

ไทยรฐั หน้า 15 - 

4. คอลมัน ์ข่าวส ัน้ทนัโลก : ลุยฟารม์มา้

ลาย      
       วนัที่ 9 เม.ย. นายศกัดิช์ยั จงกิจววิฒัน์ 
ผอ.ส านักป้องกนัปราบปรามและควบคุมไฟ
ป่า อส. น าจนท.เขา้ตรวจสอบการครอบครอง
มา้ลาย ในสวนสตัวเ์รยล์นิกา เลขที ่222  

สปฟ. 
สอป. 
สบอ.2 

(ศรรีาชา) 
 

ไทยรฐั หน้า 15 
ไทยรฐั หน้า 1 

เดลนิิวส ์หน้า 1,11 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

หมู่ 4 ต.เขาหนิซ้อน อ.พนมสารคาม  
จ.ฉะเชงิเทรา พบมา้ลาย 222 ตวั 
นายเหว่ย หลี่ ชาวจีน อ้างเป็นกรรมการ
บริษัท น าใบอนุญาตให้จัดตัง้สวนสัตว์จาก 
อส. มาแสดงแต่จนท.พิจารณาแล้วเห็นว่า 
บริษัทไม่ได้ก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรบันักท่องเทีย่ว ไม่ก่อสรา้งกรงหรอืคอก
สตัวป่์าชนิดอื่นตามทีข่ออนุญาตเป็นสวนสตัว์ 
จึงมีค าสัง่ห้ามเคลื่อนย้ายม้าลายออกจาก
สวนสตัว์ และให้ สบอ.2 (ศรรีาชา) พจิารณา
ทบทวนใบอนุญาตสวนสตัวด์ว้ย 
5. บ๊ิกป้อมสัง่มท.เร่งคุมไฟป่า'ท็อป'ยนั
ดอยสุเทพดบัแล้ว 
        'ทอ็ป' ยนัดอยสุเทพดบัแล้ว 
        นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ลง
พืน้ที ่จ.เชยีงใหม่ ระหว่างวนัที ่8-10 เมษายน 
วราวุธกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ส ารวจและ
ติดตามสถานการณ์ปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันในพื้นที่เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 จนถึง
วนันี้พบว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์
คุมไฟป่าบรเิวณพืน้ที ่อช.ดอยสุเทพ-ปุย 
ได้ 100% ตัง้แต่วนันัน้มาได้มกีารสนธิก าลงั
ในการปฏิบัติ ง าน แ บ่งออกเ ป็น  3  ชุด 
ประกอบด้วย ชุดลาดตระเวน ชุดดับไฟป่า 
และชุดประจ าหมู่บ้าน มีทั ้ง จนท.ทหาร 
ปกครอง ต ารวจ และจนท.ทส. เข้าไปท า
ความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่า
อนุรกัษ์และป่าสงวนแห่งชาติ ให้ได้รบัทราบ
ถึงผลกระทบ ที่ เ กิดจากการ เผา และ
มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เดด็ขาด ส่งผลใหจุ้ดความรอ้นลดลง 

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 

มตชิน หน้า 1 + 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

        นายจงคล้าย วรพงศธร รองออส. 
กล่าวว่า ตัง้แต่เดือนมกราคมถึงเวลานี้  อส. 
ระดมก าลงัจนท.เสอืไฟ ซึ่งเป็นทีมทีเ่ก่งทีสุ่ด
และมีความเชี่ยวชาญในการดับไฟป่า
โดยเฉพาะ ซึ่งมกีารฝึกฝนตลอดทัง้ปี โดยได้
ระดมก าลงั จนท.เสอืไฟจากพื้นที่ต่างๆ ทัง้
ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวนัออก จ านวน 210 คน เขา้มาช่วยดบัไฟ
ป่าภาคเหนือทัง้ 9 จงัหวดั โดยประจ าการอยู่
ที่ จ.เชียงใหม่ จ านวน 60 คน ทัง้นี้  พื้นที่
ภาคเหนือทัง้หมด มีจนท.ดับไฟป่าอยู่แล้ว 
จ านวน 2,535 คน และในภาพรวมเวลานี้ มี
จนท.ดับไฟป่าระดม ก าลังเข้ามาช่วยพื้นที่
ภาคเหนือทัง้สิน้ ราว 7,000 คน ยนืยนัว่าทุก
คนท างานหนักมาก ท าใหเ้วลานี้สถานการณ์
ดีกว่าที่ผ่านมามาก ปริมาณฮอตสปอตหรอื
จุดความรอ้นลดลงไปกว่าครึง่ ตอนนี้ให ้จนท.
ลงพื้นที่แบบเข้มข้นมากขึ้น เพราะจากการ
เก็บสถิติเราพบว่าหัวไฟ หรือจุดที่เป็นต้น
ก าเนิดของไฟกลางป่านั ้นมีระยะห่างจาก
ชุมชนไม่เกิน 3 กิโลเมตรเท่านัน้ เราเชื่อว่า
ไฟที่เกิดขึ้นมานัน้เป็นเพราะการลกัลอบจุด
ของชาวบ้าน ทัง้สิ้น เวลานี้เราสัง่หมดแล้ว
ห้ามเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เด็ดขาดหากไม่มี
เหตุอันควร และจนท.จะต้องหาต้นตอของ
การเกิดไฟให้ได้ ทัง้นี้  ยิ่งใกล้ฤดูฝนมาก
เท่าไรชาวบ้านจะต้องเร่งเตรยีมพื้นทีส่ าหรบั
เพาะปลูก การเผาเศษวัชพืชหรือตอซังใน
พื้นที่ป่าลึกๆ ก็จะยิง่มมีากขึ้น จนท.อุทยาน
จงึต้องลาดตระเวนแบบเขม้ขน้มากขึน้ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

6. คอลมัน ์ส่อง...ต ารวจ : ขบวนการเผา
ป่า? 
        หน้าแล้งปีนี้ก็หนักอยู่แล้ว ยังมีพวก
วิปริตมาคอยจุดไฟเผาป่าอยู่อีก ท าให้ทัง้
จนท.และอาสาสมคัรเสยีชวีติไปแลว้หลายคน
มันน่าเอาไว้มัย้เนี่ย หลายคนที่ไม่ได้อยู่ใน
พื้นที่ ไม่ได้รบัผลกระทบโดยตรงอาจไม่ค่อย
รู้สกึ หรอืมอีารมณ์ร่วมกบัสถานการณ์ไฟป่า
ทีส่รา้งความเสยีหายใหแ้ก่ผนืป่า สรา้งมลพษิ
ทางอากาศท าให้ประชาชนพื้นที่ใกล้เคยีงจุด
เกิดเหตุเดือดร้อนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะ
พื้นที่ภาคเหนือทัง้เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 
ล าปาง ล าพูน เชยีงราย และพะเยา ตอนแรก
จนท.คาดว่า น่าจะเกิดตามธรรมชาติเพราะ
ความแหง้แลง้ช่วงฤดูรอ้น จะมชีาวบา้นเผาไร่
นาของตัวเองบ้างไม่ น่าจะเยอะ เพราะ
หลังจากสถานการณ์ไม่ดี ชาวบ้านในพื้นที่
เองนัน่แหละ เปลี่ยนความคิดหันมาเป็น
อาสาสมคัรช่วยดบัไฟป่าดว้ย แต่หลงัจากเขา้
ไปดับไฟจุดหนึ่ง กลับมีไฟเพิ่มขึ้นอีกหลาย
จุด ยกตวัอย่างใน จ.เชยีงใหม่เป็นไปไดย้งัไง
ว่ามจีุดความร้อนหรอืจุดฮอตสปอตกว่า 500 
จุด ลุยดับไปเท่าไหร่ก็มไีฟไหม้เพิ่มมากขึ้น
ไปทวคีูณ จนท.กรมอุทยานและจนท.ป่าไม้ 
เริ่มเปลี่ยนข้อสงสยัเป็น มีคนคอยวางเพลิง
ข้อสันนิษฐานคงยังเป็นเพียงข้อสนันิษฐาน 
ถ้าต ารวจสภ.แม่อาย ไม่ออกลาดตระเวน 
จงึพบนายโยซูวา พระพร อายุ 25 ปี  
ชาวบ้าน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ก าลงัราดน ้ามนั
จุดไฟเผาป่าดา้นทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ บา้น
สนัป่าข่า หมู่ 9 ต.แม่สาว อ.แม่อาย 

สปฟ. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

ไทยรฐั หน้า 6 - 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ตรวจค้นในกระเป๋าเป้สะพานหลังพบของ
กลางไฟแชก็ 5 อนั เทยีนไข 1 ห่อ และน ้ามนั 
1 ขวด ค าให้การแรกของผู้ต้องหารายนี้คอื
ท าไปเพราะคกึคะนอง มนัเป็นค ารบัสารภาพ
มาตรฐาน ส าหรับคนที่เตรียมการมางานนี้
อยากใหต้ ารวจ สภ.แม่อาย ต้องขุดใหล้กึกว่า
นี้ ลองใช้วชิาการสบืสวนสอบสวนดูว่า เป็น
ขบวนการหรอืไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัศกุรท่ี์ 10 มีนาคม 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. ช้างเหยียบ! อดีตผญบ. ดบัคาสวนยาง 
ขณะไปเกบ็มะม่วง         
        วนัที ่9 เม.ย.63 เวลา 19.45 น. พ.ต.ท.
สุชาต ิแยม้ศกัคิ ์สารวตัรเวรสอบสวน สภ.ท่า
ตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ได้รบัแจ้งเหตุมอีดีต
ผูใ้หญ่บา้นถูกชา้งป่าท ารา้ยจนเสยีชวีติ  
ที่บริเวณภายในสวนยางท้ายหมู่บ้านหนอง
เรอื พื้นที่ ม.10 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ 
จ.ฉะเชงิเทรา ซึ่งเป็นพืน้ทีท่างตอนเหนือของ
อ่างเก็บน ้าคลองสยีดั อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่
ที่ สุ ด ในภาคตะวันออก จึง เดินทางไป
สอบสวนยงัในทีเ่กดิเหตุ พรอ้มดว้ย  
นายเกรยีงศกัดิ ์มติรประกอบโชค นายอ าเภอ
ท่าตะเกียบ นายเอนก วงศ์ษา ผู้ช่วยหวัหน้า 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน และ
อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยพนมสารคาม ที่เกิด
เหตุพบร่างของ นายเฉลมิพล สุขทว ีอายุ 63 
ปี อดตีผูใ้หญ่บา้นหมู่ 10 ต.ท่าตะเกยีบ  
ถูกช้างป่าท าร้ายจนร่างกายแหลกเหลว 
ภายในบรเิวณทีเ่กิดเหตุใกลก้บัต้นมะม่วงซึ่ง
ก าลงัมผีลสุกงอม ในรศัมปีระมาณ 10 เมตร 
พบร่ องรอยของช้างที่ จับลากร่ าง ข อง
ผู้เสียชีวิตเหวี่ยงฟาดกับพื้นดิน และต้นไม้ 
ตลอดจนมีร่องรอยของการกระทืบซ ้า จน
กะโหลกศรีษะแตกมเีศษมนัสมองกระจายอยู่
เกลื่อนพื้นดิน สอบถามญาติของผู้เสียชีวติ
ทราบว่า ผู้ตายได้ออกมาจากบ้านพักเมื่อ
เวลาประมาณ 15.00 น. ก่อนที่จะเงียบ

สอป.     
สบอ.2 

(ศรรีาชา) 

https://www.banm
uang.co.th/news/re
gion/187655 

- 

 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

หายไปนาน และไม่สามารถโทรศพัท์ติดต่อ
ได้ จึงได้พากันออกติดตามหา มายังที่สวน
ยางพารา ซึ่งมต้ีนมะม่วงปลูกอยู่ใกลก้บัแนว
ชายป่าเชิงเขาการิมสวน จนมาพบว่าผู้ตาย
ถูกชา้งป่าท ารา้ยจนเสยีชวีติแลว้ 
        ขณะเดยีวกนั นายเอนก กล่าวว่า จาก
ร่องรอยที่พบนัน้ เชื่อว่ามีช้างในที่เกิดเหตุ
เพียงตัวเดียว โดยช้างอาจจะมาหาเก็บกิน
มะม่วงสุก ในขณะที่ผู้ตายได้เข้ามาเก็บ
มะม่วงเช่นเดียวกนัแต่ไม่ทนัเห็นช้าง จนมา
ประจันหน้ากันในระยะกระชัน้ชิด จนไม่
สามารถหลบหนีไปได้ทนั จึงถูกช้างท าร้าย
จนเสยีชีวติดงักล่าว เบื้องต้นจะได้พจิารณา
น าเงนิกองทุน จากมูลนิธป่ิารอยต่อหา้จงัหวดั
ภาคตะวันออก มาช่วยท าการเยียวยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากช้าง ป่า ให้แก่ทาง
ครอบครวัของผูเ้สยีชวีติต่อไป 

 





สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัเสารท่ี์ 11 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. คอลัมน์ ข่าวสดทัว่ไทย : ชุมพร-สลด
กระทิงตาย 
      น า ย พิ ศิ ษ ฐ์  ฤ ท ธิ พิ ชั ย ส ง ค ร า ม 
นายอ าเภอท่าแซะ จ.ชุมพร พรอ้มจนท.ขสป.
อุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร ด้านทิศ
เหนือ (ตอนล่าง) สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) 
ตรวจสอบซากกระทิง เพศผู้ขนาดใหญ่  
น ้าหนักตวัประมาณ 700-800 กิโลกรมั นอน
ตายในพืน้ทีป่่าหนิเขยีว ม.23 ต.รบัร่อ  
อ.ท่าแซะ สภาพขึ้นอืดตายมาแล้ว 3-4 วัน 
รอบตัวมีรอบตะกาย พบขาซ้ายซึ่งหักก่อน
หน้านี้ จมลึกลงไปในดินจนมิด คาดเกิด
อุบตัิเหตุเสยีการทรงตวัแล้วลื่นล้ม พยายาม
พยุงตวัขึ้นแต่ไม่มแีรงจึงตะกายจนหมดแรง
สิน้ใจ 

สอป.     
สบอ.4 

(สุราษฎรธ์าน)ี 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 10,11 

 
 

- 

2. ต ารวจจบัแล้ว 1 คน หนุ่มพกไฟแชก็ 
 7อัน ลอบเผาป่าเชียงใหม่ เหนือค่าฝุ่ น
พิษยงัพุ่ง 

เมื่อวนัที ่9 เม.ย. ทีผ่่านมา จนท.ต ารวจ 
สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้ประสานการ
ปฏิบัติ ร่ วมกับอช .ดอยอินทนนท์  ฝ่ าย
ปกครองอ.จอมทอง ลาดตระเวนป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาการเผาป่าในพื้นที่ตามนโยบาย
ของศูนย์บญัชาการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ สามารถ
จบักุมผู้ต้องหาได ้1 ราย เป็นชายอายุ 29 ปี 
พรอ้มของกลางไฟแชค็ทีใ่ชก้่อเหตุ 7 อนั  

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 
 

แนวหน้า หน้า 1,11 
ข่าวสด (กรอบบ่าย) 

หน้า 11 
มตชิน หน้า 10 

 

- 

 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

มดี 1 ดา้ม ยาเสพตดิฯ และอื่น ๆ อกีจ านวน
หนึ่ง บรเิวณป่าพื้นที่ดอยผาตัง้ ดอยหวัเสือ 
ในเขตอช.ดอยอินทนนท์ หมู่ 7 ต.บ้านหลวง 
อ.จอมทอง พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา แผ้วถาง 
ก่นสร้าง เผาป่า ตามมาตรา 19 (1) พ.ร.บ.
อุทยาน ประกอบมาตรา 41 และมาตรา 45 
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ประกอบมาตรา 72 
ตร ีและขอ้หาเสพยาเสพตดิใหโ้ทษประเภท 1 
(ยาบา้) น าตวัผูต้้องหาพนักงานสอบสวน สภ.
จอมทอง ด าเนินคด ี
3. คอลัมน์ ข่าวสัน้ทนัโลก: พรานมือมีด
มอบตวั        
       นายสมเดช กากี  อา ยุ  57  ปี  อ ยุ่
บา้นเลขที ่26 หมู่ 4 ต.หนองเป็ด อ.ศรสีวสัดิ ์
จ.กาญจนบุร ี1 ใน 3 พรานป่าทีห่ลบหนีหลงั
เข้าไปลักลอบล่าสัตว์ในขสป.สลักพระ 
บรเิวณป่าหุบข่อย หมู่ 1 ต.ด่านะแม่แฉลบ  
อ.ศรีสวัสดิ ์จ.กาญจนบุรี ได้เข้ามอบตัวกบั 
พ.ต.อ.วรวุฒิ กาญจนวณิชย์ ผกก.สภ.ด่าน
แม่แฉลบ และ ร.ต.อ.อัม่ เกตุแก้ว รอง สว. 
(สอบสวน) พรอ้มใหก้ารอา้งว่า ร่วมกบั 
นายวศิน กากี อายุ 28 ปี ลูกชายและเพื่อน
บ้านอีก 2 คน เข้าป่าล่าสัตว์ เพื่ อยังชีพ 
ยอมรับว่าเป็นคนใช้มีดฟันจนท.พิทักษ์ป่า
จริง แต่ไม่ได้ตัง้ใจเพราะขณะเกิดเหตุเป็น
ช่วงชุลมุน ได้ยกมือที่ถือมีดขึ้นป้องกันถูก
เจ้าหน้าที่ใช้ไม้ตี ท าให้ปลายมีดไปถูกแขน
เจา้หน้าทีจ่นต้องเยบ็ 2 เขม็ 

สปฟ. 
สอป.     
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 
 

ไทยรฐั (กรอบบ่าย) 
หน้า 15 

มตชิน (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

ข่าวสด หน้า 10 
 

- 

4. หวดิสลด 2 ชา้งป่าตกสระ      
       เมื่อวนัที่ 10 เม.ย. 63 นายวรีพงศ์ โค
ระวตัร หน.ขสป.เขาอ่างฤาไน อ.ท่าตะเกยีบ 

สอป. 
สบอ.2 

(ศรรีาชา) 

แนวหน้า หน้า 9 
ไทยรฐั (กรอบบ่าย) 

หน้า 15 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

จ.ฉะเชิงเทรา รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่
ดงักล่าว ว่าพบชา้งป่าตกสระแล้วขึ้นมาไม่ได้ 
โดยสระมคีวามลึกประมาณ 6 เมตร เหตุเกดิ
ทีบ่รเิวณสระน ้าเฮยีตี ๋หมู่ 4 ต.ป่ายุบใน อ.ท่า
ตะเกียบ จึงประสานไปยังหน่วยงาน ที่
เ กี่ ย วข้ อ ง  แล ะน า รถแบ๊ ค โฮ  เพื่ อ เ ข้ า
ด าเนินการขุดดินสระดังกล่าว เปิดทางขึ้น
ให้กับช้างตัวที่ประสบเหตุ พร้อมจัดก าลัง
เจา้หน้าทีเ่พื่อเขา้ใหก้ารช่วยเหลอื 
      จากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ 
พบชาวบ้านก าลังมุงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
โดยสระแห่งนี้เป็นสระทีขุ่ดขึน้เพื่อการเกษตร 
มคีวามกวา้ง 10 เมตร ยาว 20 เมตร และลกึ
ประมาณ 6 เมตร ใช้ส าหรบัรองรบัน ้าไวเ้พื่อ
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และถือว่าเป็นสระขนาด
ใหญ่ ส่วนพื้นที่โดยรอบเป็นสวนปาล์ม ซึ่ง
พบว่ามีช้าง 2 ตัว ที่ประสบเหตุมีชาวบ้าน
ต่างท าได้เพยีงคอยให้ก าลงัใจ เพราะอยาก
ให้ช้างที่ตกลงไปในสระ ช่วยเหลือตัวเอง
ขึน้มาไดส้ าเรจ็ ไม่อยากใหเ้กดิอนัตราย หรอื
โศกนาฏกรรม อย่างไรก็ดี ส าหรบัช้าง 1 ตวั 
คอืพลายมะม่วง แต่อีกตวัชาวบ้านระบุว่าไม่
เคยพบเหน็มาก่อน 
     ทัง้นี้ ชาวบ้านในพื้นที่รายหนึ่ง เปิดเผย
ว่า เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้มีช้างป่า 
ออกมาเดินกระจายกนัไปโดยรอบพืน้ที่หมู่ 5 
ต.ป่ายุบใน อ.ท่าตะเกียบ ต่อมาจึงได้ยิน 
เสียงร้องของช้าง แต่เนื่องจากยังมืดสนิท 
และมกีารประกาศเคอร์ฟิว จึงไม่กล้าออกมา
ดู  กระทั ง่ ช่ วง เช้า เมื่ อออกมาที่บริเวณ 
ดงักล่าว ก็พบว่าช้าง 2 ตวั พลัดตกลงไปใน

 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

สระน ้า จึงรบีแจ้งทางอ าเภอ และจนท.ขสป.
เขาอ่างฤาไน เขา้ช่วยเหลอืชา้ง โดยมกีารเร่ง
ขุดทางให้ช้างเดิน โดยใช้เวลานานหลาย
ชัว่โมง จึงน าช้างขึ้นมาจากสระได้อย่าง
ปลอดภยั 
5. ภาพข่าว : ร่วมสู้ไฟป่า 
     นายเศกรฐั ไชยศิร ิหน.สถานีควบคุมไฟ
ป่าภูพิงค์ รับมอบหน้ากากอนามัยป้องกัน
หมอกควันและฝุ่ นละออง รวมถึงเครื่อง
อุปโภค-บรโิภค จาก บรษิัทวริยิะประกนัภยั 
จ ากดั (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิาน
และเป็นขวญัก าลงัใจให้แก่จนท.ที่ได้ปฏิบัติ
ภารกจิป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่า  
ในพื้นที่อช.ดอยสุเทพ-ปุย ต.สุเทพ อ.เมอืง
เชียงใหม่ และอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ณ กอง
อ านวยการควบคุมไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่า
ภูพงิค ์สบอ.16 (เชยีงใหม่)  

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 

แนวหน้า หน้า 6 + 

6. 'กาแฟเขาช่อง' เปิดรบัฮีโร่รกัษ์โลก

ร่วมแคมเปญ 'ท้าไม่ทิ้ง กบักาแฟเขา

ช่อง' 
        "กาแฟเขาช่อง" โดย บริษัท เขาช่อง
อุตสาหกรรม 1979 จ ากัด เดินหน้ารณรงค์
อย่างต่อเนื่องกับนโยบาย "ลดเพื่อเปลี่ยน" 
ล่าสุด จดัแคมเปญ "ท้าไม่ทิ้ง กบักาแฟ เขา
ช่อง" เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันลดการ
ทิ้งขยะ เปลี่ยนสิง่ของเหลือใช้ใหม้มีูลค่าโดย 
ท้าฮีโร่รักษ์โลกทัว่ประ เทศ มาร่วมสร้าง
ปรากฏการณ์ท าความดี ในรูปแบบเรียลิตี้
ออนไลน์กับคู่ท้าไอดอลคนดัง กาย รัชชา
นนท์ ฮารุ ตุ๊กกี้ บูบู้ ป๊อบป้ี ซัน วงศธร ชิง
รางวลัมูลค่ารวมกว่า 2.6 ลา้นบาท พรอ้มร่วม

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 

แนวหน้า หน้า 18 + 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

สร้างถนนสีเขียว ด้วยบล็อกรีไซเคิลจาก
พลาสตกิ ส าหรบัเป็นลู่ใหค้นวิง่เลยีบชายหาด 
ระยะทาง 3 กิโลเมตร ให้กบัอช.หาดนพรตัน์
ธารา หมู่เกาะพพี ีจ.กระบี ่
7. ปลื้ม 'ทอ็ป' สายตรงปลุกจบัล่าสตัว ์
     จากกรณีจนท.ผู้พทิกัษ์ออกลาดตระเวน
กลางป่าหุบข่อย หมู่ 1 ต.ด่านแม่แฉลบ  
อ.ศรีสวัสดิ ์จ.กาญจนบุรี ในขสป.สลักพระ 
ถูกแก๊งล่าสตัว์ป่าแทงจนได้รบับาดเจ็บ โดย
กลุ่มผู้ก่อเหตุหนีไปได ้3 คนจาก 4 คน ตาม
ข่าวทีเ่สนอมานัน้ เมื่อวนัที ่10 เม.ย.  
นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ ์ผอ.สบอ.3 (บ้าน
โป่ง) กล่าวว่า คดีนี้ได้รับรายงานจากนาย
ไพฑูรย ์อนิทรบุตร หน.ขสป.สลกัพระ ว่าช่วง
เย็นวนัที่ 9 เม.ย. สภ.ด่านแม่แฉลบได้น าตวั
นายวศิน กากี ผู้ต้องหาที่จนท.จบัได้ไปชี้จุด
เกดิเหตุพรอ้มท าแผนประกอบค ารบัสารภาพ 
โดยนายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.ทส. ได้
โทรศัพท์สายตรงมาถึงนายไพฑูรย์ เพื่อให้
ก าลังใจกับจนท.ชุดจับกุมด้วย ถือเป็นการ
สรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บัเจา้หน้าทีม่าก 

สอป. 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 

ข่าวสด หน้า 6,10 + 

8. ปศุสัตว์โผล่โต้ ปมม้าลาย ชี้ไร้อ านาจ
ตรวจ 
     ปศุสัตว์ยันไม่เคยตรวจโรคม้าลาย แจง
ทางกรมไม่มอี านาจ ระบุเป็นหน้าที่ของอส.
พร้อมบอกรมว.เกษตรฯ เพิง่เซ็นอุดช่องโหว่ 
ออกกฎกระทรวงคุมเขม้โรคระบาด  
ห้ามเคลื่อนย้ายทัว่ประเทศให้อ านาจคุมโรค
แบบเบด็เสรจ็  
      เมื่อวนัที ่10 เม.ย. นายสตัวแพทยส์รวศิ 
ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงการที่  

สอป. 
สบอ.2 

(ศรรีาชา) 
 
 

เดลนิิวส ์(กรอบ
บ่าย) 
หน้า 1 

ประชาชาตธิุรกจิ 
หน้า 5 

เดลนิิวส ์หน้า 1,11 
 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

อส.ทส. เข้าตรวจสอบม้าลายน าเข้าจากทวปี
แอฟรกิากว่า 300 ตวั ของบรษิัท เรย์ลินกา 
จ ากดั เลขที ่222 หมู่ 4 ต.เขาหนิซ้อน  
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งทางบรษิทั
ระบุว่ามีเอกสารผ่านการตรวจโรคจากกรม
ปศุสัตว์ แล้วนั ้นว่าไม่จริง ยืนยันว่าตาม
รายงานพบว่าม้าลายเหล่านัน้ยงัไม่ไดร้บัการ
ตรวจโรคจากกรมปศุสตัวอ์ย่างแน่นอน เนื่อง 
จากสตัวป่์าประเภทมา้ลายไม่ไดอ้ยู่ในอ านาจ
ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558 ดงันัน้
ทางกรมจึงไม่มอี านาจใดๆ ในการตรวจสอบ 
ที่ผ่านมาผู้ประกอบการมกัแจ้งเพียงจ านวน
สตัวป่์าน าเขา้ใหก้บักรมเพื่อทราบเท่านัน้ 
     ดา้นนางวไิลลกัษณ์ กาญจนวฒัน์  
ปศุสตัวจ์งัหวดัฉะเชงิเทรา กล่าวว่า มา้ลายที่
ตรวจพบอยู่ในความดูแลของอส. ซึ่งทาง
จงัหวดัไดว้างมาตรการป้องกนัไวแ้ลว้ โดยให้
จนท. ลงพื้นที่ติดตามส ารวจคอกม้าทุกแห่ง
ใน 11 อ าเภอ ทั ้งจังหวัดอย่างเร่งด่วน 
ปรากฏว่ายงัไม่มรีายงานการพบโรคดงักล่าว
เลยแต่เพื่อความไม่ประมาทได้ก าชับให้ผู้
เลี้ยง ระมัดระวังการติดเชื้อ พร้อมหาทาง
ป้องกันโรคอย่างเข้มงวดโดยให้ท าความ
สะอาดและติดตัง้มุ้งรอบบริเวณเพื่อป้องกัน
ไม่ให้มแีมลงจากต่างถิ่นที่อาจน าเชื้อเข้ามา
กดัสตัวท์ีดู่แลอยู่ได ้ 
 
9. ช้างอ่างฤาไน ทืบอดีตผญบ. ร่างแหลก
ดบั      
      เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 63 นายเกรยีงศกัดิ ์
มติรประกอบโชค นอภ.ท่าตะเกยีบ  

สอป.     
สบอ.2 

(ศรรีาชา) 

ไทยรฐั หน้า 1 - 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

จ.ฉะเชงิเทรา พรอ้มนายเอนก วงศ์ษา  
หน.ชุดปฏิบตัิการเฝ้าระวงัช้างป่า ขสป.เขา
อ่างฤาไน และร.ท.สุระ  โสรักนิษฐ์ รอง 
ผบ.ทพ.ที ่1306 น าคณะเขา้เยีย่มปลอบขวญั
และใหก้ าลงัใจ พรอ้มมอบเงนิส่วนตวัเยยีวยา
เบื้องต้นให้กับนางหนูจิว๋ สุขทวี อายุ 61 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ 10 บ้านหนองเรอื ต.
ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 
ภรรยานายเฉลิมพล สุขทว ีอายุ 64 ปี อดีต
ผู้ใหญ่บ้าน ที่ถูกช้างป่าเขาอ่างฤาไนกระทบื
เสยีชวีติในสวนมะม่วง 
       นายเอนก วงศ์ษา หน.ชุดปฏบิตักิารเฝ้า
ระวงัชา้งป่า ขสป.เขาอ่างฤาไน เผยว่า  
จากร่องรอยคาดว่าช้างป่าอาจตกมัน และ
ตามกลิ่นมากินมะม่วงสุกในสวนของผู้ตาย 
ระหว่างนัน้ผู้ตายอาจเข้าไปไล่ช้างท าใหช้า้ง
หงุดหงิด ใช้งวงรัดตัวนายเฉลิมพลเหวี่ยง
ฟาดกับต้นไม้ เนื่องจากมรี่องรอยบนต้นไม้
โดยรอบ และรอยลากจากจุดพบศพกว่า 10 
เมตร จากนัน้ยงักระทืบซ ้าจนร่างแหลก พบ
เศษชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะและเศษมนัสมอง
ผูต้ายเกลื่อนพืน้ 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัเสารท่ี์ 11 มีนาคม 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เผย ไฟป่าของภาคเหนือ
ตอนบนจุดความร้อน ลดลงหลายร้อยจุด 
ขณะเจ้าหน้าทีเฝ้าระวงัทุก 24 ชม. เพื่อ
ควบคมุไฟป่า 
     วันนี้ (10 เม.ย. 63) เพจ “ศ.ดร.นฤมล 
ภิญโญสนิวัฒน์” รายงานสถาการไปป่าของ
ภาคเหนือตอนบนว่า ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทส. ติดตาม
ความคืบหน้าและผลการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาหมอกควนัและไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้สถานการณ์โดยรวม 9 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน ไดแ้ก่ จ.เชยีงราย จ.เชยีงใหม่  
จ.แม่ฮ่องสอน จ.ล าปาง จ.ล าพูน จ.พะเยา  
จ.แพร่ จ.น่าน และจ.ตาก ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากการเฝ้าระวงัและควบคุมไฟป่าตลอด  
24 ชัว่โมง 
      ส่วนสถานการณ์ไฟป้าที ่อช.ดอยสุเทพ-
ปุย สามารถควบคุมได้ 100% แล้ว ทัง้นี้
ตัง้แต่วันที่ 30 มี.ค.-9 เม.ย. 63 สามารถ
ด าเนินคดสีะสมแลว้ 688 คด ีจบักุมผู้ต้องหา
ได ้15 ราย 

สฟป. 
สอช. 
สบอ.13 
(แพร่) 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 
สบอ.14 
(ตาก) 
สบอ.15 
(เชยีงราย) 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรยีง 
 
 
 
 

https://ejan.co/new
s/5e908333e2df8 

+ 

 

 

 

 

 

 



สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัอาทิตยท่ี์ 12 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. โรงแรมพงังาเบย ์รีสอร์ท ปรบัเป็นร.พ.
สนาม - วิวสวยสุด 

ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควดิ-19 มี
โรงแรมหลายแห่งสนับสนุนภารกิจรฐับาลใน
การยนิยอมให้ปรบัโรงแรมเป็นโรงพยาบาล
สนามสู้โควิด-19 โรงพยาบาลสนามมี 2 
รูปแบบ คือโรงพยาบาลสนามที่ใช้พักฟ้ืน
ผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มอีาการรุนแรง (Hospitel) 
และโรงพยาบาลสนามที่ใชส้งัเกตอาการของ
ผู้ เข้า ข่ายเฝ้าระวังสอบสวนโรค (Hotel 
Isolation) รวมทัง้ เป็นทางเลือกให้กับผู้ที่
ต้องการแยกกกัตวัเองจากครอบครวั 

โรงแรมบางแห่งก็เสนอตัวให้หมอ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่
เสยีสละในการรกัษาผู้ป่วยโควดิ-19 เข้าพกั
ฟรี จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง สามารถ
พกัผ่อนไดอ้ย่างเตม็ที ่ล่าสุด จ.พงังา เร่งปรบั
ห้องพักโรงแรมพังงา เบย์ รีสอร์ท ริมอ่าว
พงังา บรเิวณบา้นท่าด่าน ต.เกาะปันหย ี 
อ.เมอืง จ.พงังาเพื่อเตรยีมใหเ้ป็นโรงพยาบาล
สนาม 

นายจ า เ ริญ  ทิพญพงศ์ ธาดา ผู้ ว่ า
ราชการจงัหวดัพงังา เปิดเผยว่า จ.พงังาได้
ใช้โรงแรมพงังา เบย์ รสีอร์ท โรงแรมเก่าแก่
ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (อบจ.) พงังา
เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรยีมรองรบัผูเ้ฝ้า
สงัเกตอาการกรณีฉุกเฉินทีเ่กนิความสามารถ

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 13 

+ 

 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ของโรงพยาบาลจงัหวดัจะรบัได้ ซึ่งสามารถ
รองรบัไดถ้งึ 70-80 หอ้ง 
        ส าหรบัโรงแรมพงังา เบย ์รสีอรท์ ทาง 
อบจ.พงังารเิริม่ก่อสร้างขึ้นมาในสมยัการท า
เหมอืงแร่ดบุีกในทอ้งทะเลเฟ่ืองฟู เมื่อปีพ.ศ.
2521 จากการจัด เก็บภาษีร ายได้ของ
ค่าภาคหลวงจากเหมืองแร่ดีบุกใน จ.พังงา
โดยเลอืกก่อสรา้งทีบ่รเิวณรมิทะเลหมู่บา้นท่า
ด่าน ใกล้กบัท่าเรอืที่จะเดินทางไปท่องเทีย่ว
เ ก าะ ปันหยี  เ ข าพิง กัน  เ ข าตะ ปู  แล ะ
ภาพเขียนสีโบราณภายในอุทยานแห่งชาติ
อ่าวพังงา อยู่ในท าเลที่เหมาะส าหรับนัก
เดนิทางทัง้เพื่อธุรกจิและพกัผ่อนหย่อนใจ 
2. เท่ียวสุขใจเมืองพงังา 

พังงา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ฝั ่ง
ตะวนัตกของประเทศไทย มสีถานทีท่่องเทีย่ว
มากมายทัง้สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลและ
สถานที่ท่องเที่ยวทางบก ขึ้นชื่อมากมาย 
อาท ิ

อช.หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหม่เกาะเล็กๆ 
ในทะเลอนัดามนั ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นหมู่
เกาะทีม่คีวามสวยงามทัง้บนบกและใต้น ้า  

อช.หมู่เกาะสุรนิทร ์โดดเด่นเรื่องความ
สวยงามใต้ทะเล ไม่ว่าจะเป็นปะการงันานา
ชนิด ปลาทะเลทีส่วยงามมากมาย นอกจากนี้
ยงัเป็นทีต่ัง้ของชุมชนชาวมอแกนยปิซทีะเลที่
ใชช้วีติร่อนเร่อยู่กลางทะเลอนัดามนัมาหลาย
ชัว่อายุคน  

เกาะตาชยั ตัง้อยู่ทางตอนเหนือสุดของ
อช.หมู่เกาะสิมิลันและไม่ไกลจากหมู่เกาะ
สุ รินท ร์ม ากนั ก  เ ป็น เกาะสวร รค์ของ

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 
 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 17 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

นักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ มี
หาดทรายสขีาวบรสิุทธิ ์ละเอยีด น ้าทะเลสฟ้ีา
ใส ชายหาดกวา้งและทอดตวัยาวขนานไปกบั
พื้นน ้ าสุดสายตา มีจุดด าน ้ าตื้นและน ้ าลึก
ปะการงัทีส่วยงาม 

เขาหน้ายกัษ์ ตัง้อยู่บนหาดท้ายเหมอืง 
ในความรบัผดิชอบของ อช.เขาล าปี-หาดทา้ย
เหมือง ใกล้กับบ้านท่าดินแดง หมู่บ้านที่มี
พื้นที่ติดกับทะเลป่าชายเลน มีป่าโกงกางที่
อุดมสมบูรณ์มชีายหาดยาวกว่า 13 กโิลเมตร 
เป็นเวิงอ่าวสงบเงยีบ ทรายขาวละเอียดน ้า
ทะเลสฟ้ีาอมเขยีว ชายหาดบรเิวณเขาหน้า
ยกัษ์ น ้าค่อนขา้งใสมโีขดหนิทีม่สีสีนัสวยงาม
และรูปร่างแปลกตา และยงัสามารถพายเรอืค
ยกั ชมระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์
เพื้อมายังเขาหน้ายักษ์ได้อีกด้วย สามารถ
กางเต็นท์ค้างแรมได้ แต่ต้องเตรียมเต็นท์
อาหารและ เครื่ องดื่ มมาเอง  มีห้องน ้ า
ใหบ้รกิาร  
3.  คอลัมน์ ข่าวสดทัว่ไทย  :  โคราช  - 
กระทิงทองดี 
      วนัที่ 11 เม.ย. นายโชคดี ปรโลกานนท์ 
เจา้ของสวนลุงโชค และเป็นอดตีประธานกลุ่ม
อนุรกัษ์เขาแผงมา้ เปิดเผยว่า ช่วงภยัแลง้ท า
ให้สัตว์ป่าเข้ามาในพื้นที่การเกษตร โดย
กระทิงป่าแสนรู้ อายุ 8 ปี หรือเจ้าทองดี 
มักจะเข้ามาหาอาหารกินที่สวนจนเป็นขา
ประจ าที่สวนไปแลว้ โดยมกัจะมากินน ้า เล็ม
หญ้าในสวนแห่งนี้ และจะเดนิเล่นและนอนอยู่
ภายในสวนจนแดดร่มลมตก ทัง้นี้คาดว่า
กระทิงเจ้าทองดีคงใช้ชวีติอยู่ต่ออีกหลายวนั 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจนีบุร)ี 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 11 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

เพราะในพื้นที่อช.ทับลานและเขาใหญ่แห้ง
แลง้อย่างมาก 
4. อุทยานฯ ยึดซากสตัวค์ุ้มครอง 

ที ่อช.น ้าตกพาเจรญิ ต.ช่องแคบ  
อ.พบพระ จ.ตาก นายสมพงษ์ ฟุ้ งทวีวงศ์ 
นอภ.พบพระ เข้าตรวจสอบซากสัตว์ป่า
คุ้มครอง เป็นซากไก่ฟ้า 1 ซาก ซากนกคดัคู
หงอน 1 ซาก และซากกระรอก อาวุธปืนไทย
ประดษิฐ์ 1 กระบอก พรอ้มกระสุนปืน 
ขนาด .22 จ านวน 50 นัด รวมทัง้อุปกรณ์
การกระท าผดิอีกจ านวนหนึ่ง หลงัจากจนท.
อช.น ้าตกพาเจรญิ หน่วยป้องกันและรกัษา
ป่าที ่ตก.6 บา้นร่มเกลา้ ต.ครีรีาษฎร ์ 
อ.พบพระ ฝ่ายปกครอง และทหารกองร้อยที่ 
1422 หน่วยเฉพาะกจิกรมทหารราบที ่4  
อ.แม่สอด ยดึมาจากบรเิวณ ป่าอช.น ้าตกพา
เจรญิ ใกลป่้าบา้นอุม้เป้ียม ต.ครีรีาษฎร ์

ทัง้นี้ ขณะทีจ่นท.จดัชุดออกลาดตระเวน
เพื่อป้องกันการเผาป่า ได้พบชายคนหนึ่ง
พร้อมอาวุธประจ ากาย จึงเข้าตรวจสอบ แต่
ชายคนดังกล่ าวได้ทิ้ งซากสัตว์ ป่ าและ
หลบหนีไป 

สอช. 
สบอ.14 
(ตาก) 

 
 

มตชิน หน้า 10 - 

5. ผลกระทบ 'ไฟป่า' 
  "ไฟป่า" แม้จะมบีางงานวจิยัศกึษาถงึ

ประโยชน์ของไฟป่าที่มีต่อการเจรญิเติบโต
ของพชืและสงัคมพชืบางชนิด แต่หากไรก้าร
จดัการที่ดีแล้ว มกัจะก่อให้เกิดความสูญเสยี 
ต่อระบบนิเวศน์ไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ไฟ ป่ าที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ดขึ้ น ตามวัฏจัก รขอ ง
ธรรมชาติ ข้อมูลของ อส. ระบุว่าไฟป่าใน

สปฟ. 
สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค)์ 

กรุงเทพธรุกจิ  
หน้า 6 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ปัจจุบนั กลายเป็นสาเหตุส าคญัประการหนึ่ง
ของการลดลงของพืน้ทีป่่าอย่างรวดเรว็ 
งานศกึษาทีม่บีางชิ้น พอจะบอกเราไดว่้า 
ไฟป่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์อย่างไร 
โดยงานศกึษาผลกระทบของไฟป่าต่อสตัว์ป่า
บางชนิดใน ขสป.ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี 
กว่า 20 ปีทีผ่่านมา ธรีภทัร ประยูรสทิธ ิอดตี
หน.สถานีวจิยัสตัวป่์าเขานางร า พบว่า ไฟป่า
อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่ามากกว่าเอื้อ
ประโยชน์โดยเขา และทมีพบสตัวป่์าใน 
ขสป.ห้วยขาแข้งที่ส ารวจได้ทัง้หมด 600 
ชนิด 95 วงศ์ โดยแบ่งเป็น สตัว์ครึ่งบกครึ่ง
น ้า 36 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 84 ชนิด สัตว์
ปีก 385 ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 95 
ชนิด ในจ านวน 600 ชนิดนี้ คณะผู้วจิยัระบุ
ว่า  มีสัตว์ ป่ าที่มีถิ่นอาศัย ในป่าผลัดใบ
ตลอดเวลาหรอืบางช่วงของฤดูกาล รวม 479 
ชนิด (79.83%) ซึ่งป่าผลดัใบจะมไีฟไหมป่้า
ทุกปีในช่วงฤดูแล้ง ตัง้แต่เดือนมกราคมถึง
เดือนเมษายน ในจ านวนนี้ พบว่า มสีตัว์ป่า
ถงึ 361 ชนิด (60.17%) ทีไ่ม่ไดร้บัประโยชน์
จากไฟป่าทีเ่กดิขึน้มากนัก และมเีพยีง  
51 ชนิด (8.5%) ที่ได้รบัประโยชน์จากไฟป่า
ทีเ่กดิขึน้ 
6. 'บวัขาว' ร่วมเข้าดบัไฟป่า - เชียงใหม่ 
        เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 เม.ย. 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.สมบัติ บัญชาเมฆ 
หรอื "บวัขาว บญัชาเมฆ" นักมวยไทยชื่อดงั 
ลงพื้นที่กบัทีมงานเพื่อเข้าร่วมดบัไฟป่าดอย
สุเทพ จ.เชียงใหม่ เป็นการเข้าดบัไฟทีย่งัคง
ลุกไหม้ไม้กลางป่า จึงต้องแบกถงัฉีดน ้าเดิน

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 

เดลนิิวส ์หน้า 7 + 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

เข้าพื้นที่ป่า เป็นระยะทางหลาย กม. ในเขต
อช.ดอยสุเทพ-ปุย ขณะเดยีวกนัทมีดบัไฟป่า
ของอส. กรมป่าไม ้ทหาร และต ารวจ รวมถงึ
จติอาสา และประชาชน ระดมก าลงัเขา้ดบัไฟ
ตามจุดต่างๆ ที่เกิดขึ้น แม้ว่าจุดความร้อน
สะสม (ฮอตสปอต) จะลดลงแล้ว แต่ยงัคงมี
ไฟไหม้ตอต้นไม้  และกลุ่ มควันไฟโชย
ตลอดเวลา 
          ขณะที่ นายเจริญฤทธิ ์สงวนสัตย์ 
ผวจ.เชยีงใหม่ นายคมสนั สุวรรณอมัพา รอง 
ผวจ.เชียงใหม่ พล.ต.ต.พเิชษฐ จีระนันตสนิ 
ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม
คณะท างานศูนย์บญัชาการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อ
ตดิตามสถานการณ์ไฟป่า โดยเชา้วนันี้พบจุด
ความรอ้นในเชยีงใหม่ 96 จุด ถอืว่าลดลงจาก
ช่ ว ง สัปดาห์ที่ ผ่ าน มาที่  ทั ้ง นี้ จ ากการ
ตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กใน
พืน้ที ่ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ มปีรมิาณ
ฝุ่ นละออง 63 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ขณะที่เว็บไซต์ Air visual พบว่าค่ามลพิษ
ของเชียงใหม่ ลดลงมาอยู่อนัดบั 3 ของโลก
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัอาทิตยท่ี์ 12 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. ปกครอง อ.จอมทอง ร่วม อช.อินทนนท์ 
ผู้น าหมู่บ้าน ร่วมลาดตระเวนป้องปราบ
เผาป้าและบุกรกุ 

เมื่อวนัที ่11 เม.ย. นายสุทนิ จนัทรง์าม 
นอภ.จอมทอง มอบหมายให ้ปลดัอ าเภอฝ่าย
ความมั น่ ค ง  ร่ วมกับทางชมรมก านัน 
ผูใ้หญ่บา้น ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ โดย นายสัญญา นวลละออ 
ก านัน ต.บา้นหลวง พรอ้มดว้ยผูใ้หญ่บา้น  
ผู้ช่วยฯ แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน 
ในเขต ต.บ้านหลวงนายสุทัศน์ ช่วงแก้ว 
ผู้ช่วย หน.อช.ดอยอินทนนท์ ได้ร่วมกัน
ลาดตระเวนในพื้นที่รบัผดิชอบ และเขตอช.
ดอยอนิทนนท์ เพื่อร่วมกนัป้องปรามการ 
เผาป่า และระงับเหตุกรณีเกิดไฟป่า การ
ตรวจสอบการรอ้งเรยีนการบุกรุกแนวเขตต้น
น ้าแม่กลาง พร้อมทัง้ตรวจสอบปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภค บรโิภค ในเขต
ต้นน ้าเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน ้าใน
พื้นที่ท้ายน ้ าของอ.จอมทอง โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลจอมทอง ได้รับผลกระทบขาด
แคลนน ้าเนื่องจากล าน ้าแม่กลางแห้งขอดใน
พื้นที่ท้ ายน ้ า  ซึ่ งทางอ .จอมทองได้ตั ้ง
คณะกรรมการเพื่อบริการจัดการล าน ้าแม่
กลาง เพื่อแก้ไขปัญหาใหพ้ี่น้องประชาชนใน
พื้นที่ไว้แล้ว รวมถึงการ X-ray บุคลต่างด้าว 
และประชาชนทัว่ไปในพื้นที่เพื่อป้องกนัการ
ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 

สปฟ. 
สอช.        
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

https://www.chiang
mainews.co.th/pag
e/archives/131917
7 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

(covid 19) และร่วมกับผู้น าหมู่บ้านมอบ
หน้ากากอนามยัใหป้ระชาชน ในพื้นที่ ซึ่งท า
ให้พี่น้องประชาชนได้รบัทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ และตื่นตัวมากขึ้น ผลการปฏิบัติใน
พื้นที่ ต.บ้านหลวง ไม่เกิดจุดความร้อนหรือ
ฮอตสปอตแต่ประการใด 
2. "ช้างป่า" เขาใหญ่ เดินเล่นกลางถนน 
หลงัปิดอุทยานฯ 
       ภายหลงัส านักอุทยานแห่งชาต ิ อส. ได้
ประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
และวนอุทยานทุกแห่งทัว่ประเทศไทย ล่าสุด
อช.เขาใหญ่ เผยภาพช้างป่าออกมาเดินเล่น
กลางถนน  
       เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2563 ผู้สื่อข่าว
รายงานว่าเฟสบุ๊ค อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ - 
Khao Yai National Park ได้โพสต์รูปภาพ 
ชา้งป่าตวัหนึ่ง ออกมาเดนิเล่นอยู่กลางถนน 
ทัง้นี้ มผีู้เข้าความแสดงความคดิเห็นเชิงชื่น
ชมเป็นจ านวนมาก โดยบางรายไดแ้นะน าให้
ทางอุทยานแห่งชาติทบทวนมาตรการปิด
อุทยานอย่างน้ อยปีละ  1  ครั ้ง  เพื่ อ ให้
ธรรมชาติฟ้ืนตวั และบางรายก็กงัวลว่าหาก
กลบัมาเปิดอุทยานอีกครัง้ อาจท าให้สตัว์ป่า
ไดร้บัอนัตรายจากรถยนต์บนทอ้งถนน 

สอป. 
สอช. 
สบอ.1 

(ปราจนีบุร)ี 
 

https://www.nationt
v.tv/main/content/3
78769873/ 

+ 

 

 

 

 

 

 



สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัจนัทรท่ี์ 13 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. เชียงใหม่ปะทุ! หลงัศาลากลาง 
       เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 12 เม.ย. 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้ปะทุขึ้น
อีกครัง้บริเวณป่ารกร้าง หลังศูนย์ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับที่เพิง่
เกดิเหตุเมื่อคนืวนัที ่7 เม.ย. ทีผ่่านมา  
โดยไฟลุกลามรุนแรงและขยายวงกว้างอย่าง
รวดเร็ว จนท.ต้องระดมก าลงักนัจ านวนมาก 
พร้อมรถบรรทุกน ้าและอุปกรณ์เข้าดบัอย่าง
เร่งด่วน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุน
เฮลคิอปเตอรบ์นิโปรยน ้าช่วยดบัไฟดว้ย 
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิม่เติมว่าหลงัเกิดไฟไหม้
ป่าในเขตอช.ดอยสุเทพ-ปุย อย่างหนัก
ติดต่อกนัหลายวนั ท าให้มจีิตอาสา กลุ่มนัก
วิ่งเทรลจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 40 คน 
ร่วมกับสมาคมจักรยานยนต์ไต่เขาแห่ง
ประเทศไทย น ารถจกัรยานยนต์ และรถเอทวีี
เปิดปฏิบัติการ 'SAVE DOI SUTHEP PUI'
ระดมก าลงัออกส ารวจ คน้หา และดบัไฟทีย่งั
ตกค้างอยู่ ตามตอไม้ รากไม้ เพื่อป้องกนัไฟ
ป่าปะทุขึ้นมาซ ้าอีก โดยมีจนท.สบอ.16 
(เชียงใหม่) อช.ดอยสุเทพ-ปุย ช่วยน าทาง
และสอนวธิกีารดบัไฟ ในกลุ่มจติอาสา ม ี 
บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยชื่อดังร่วมด้วย 
ขณะที่หนุ่มเป๊ก เปรมณัช และนิว นภัสสร 
ดารานักร้องชื่อดังสองสามีภรรยาคนดัง 

สปฟ. 
สอป. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

ผูจ้ดัการรายวนั  
360 องศา หน้า 8 

+ 

 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

บริจาคน ้ ายาดับไฟที่เ ป็นเทคโนโลยีจาก
ประเทศญี่ปุ่น ช่วยเหลอือกีทางดว้ย 
      วนัเดยีวกนั นายสมชาย บรสิุทธิ ์ 
หน.ฝ่ายสุขภาพสัตว์ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
สบอ.16 กล่าวว่า สิง่ของที่หลัง่ไหลช่วยสตัว์
ป่า ตอนนี้เพยีงพอส าหรบัรองรบัสตัวท์ีจ่ะเข้า
มาหลังจากนี้ สะท้อนถึงความเป็นห่วงของ
คนไทยที่มีต่อสัตว์ ป่ า ซึ่ งทางคลินิกจะ
น าไปใช้ในการดูแลสตัว์ป่าทัง้จากวิกฤตไฟ
ป่า และสตัว์ป่าที่รบัมาจากกรณีอื่นๆ ตลอด
ทัง้ปี ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ดร้่วมกนั
ช่วยดูแลสัตว์ป่าในครัง้นี้ ล่าสุดมีสัตว์ป่าที่
ได้รบัผลกระทบจากไฟป่าดูแลทัง้หมดตอนนี้ 
8 ตัว โดยอีเห็นข้างลายล่าสุดอาการดีขึ้น
ตามล าดบั 
2. ค้านปิดป่าสร้างความแตกแยก 
     เมื่อวนัที ่12 เม.ย. นายศร ีสุวรรณ จรรยา 
นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกรอ้น เปิดเผย
ว่า ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรฐัมนตร ีระบุอาจจ าเป็นต้องปิดป่าฤดู
ร้อนเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าว่า เป็นการมอง
ปัญหาไฟป่าของรองนายกรฐัมนตรทีีค่บัแคบ 
ล้าหลงัทางความคดิ ไม่เข้าใจปัญหาของการ
เกิดไฟป่าและแนวทางแก้ไขทีถู่กต้อง เพราะ
สาเหตุหลักของการเผาป่าไม่ได้มาจาก
ประชาชนท ากินหรือปลูกพืชไร่ตามที่มกีาร
สรุปรายงานจากขา้ราชการ เพราะไฟป่าส่วน
ใหญ่เกิดในเขตป่าไม้ เขตป่าอนุรักษ์ เช่น 
อุทยานแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ อส.
แม้มปีระชาชนโดยเฉพาะชาวบ้านกลุ่มชาติ
พันธุ์ในชุมชนที่มีที่ดินท ากินทับซ้อนกับป่า

สปฟ. 
สอช. 

 

ไทยโพสต์ หน้า 3 
สยามรฐั หน้า 3 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

อนุรกัษ์ แต่ชุมชนมกีฎเกณฑ์และภูมปัิญญา
ในการจดัการไฟป่า และไม่ใช่ช่วงเวลาของ
การท าเกษตร ขณะที่การหาของป่าก็ไม่ไดม้ี
เหตุจ าเป็นต้องเผาป่า ขณะที่ไฟป่าที่เกิดขึน้
เกิดจากสาเหตุหลายประการที่มีความ
ซบัซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญหาการสะสม
ของเชื้อเพลิง นอกจากนั ้นการเผาป่ายังมี
เบื้องหลังที่ซับซ้อนและมีมิติทางการเมือง
ดว้ย เช่น ไฟป่าเกี่ยวขอ้งกบังบประมาณ เป็น
ต้น 
3. ภาพข่าว : ข่าวข้นคนเข้ม : ป้องกนั 
        นายเศกรัฐ ไชยศิริ หน.สถานีควบคุม
ไฟป่าภูพงิค์ รบัมอบหน้ากากอนามยัป้องกนั
หมอกควันและฝุ่ นละออง พร้อมเครื่ อง
อุปโภคบรโิภคจากกลุ่มวริยิะประกนัภยั เป็น
ขวัญก าลังใจจนท.ในภารกิจป้องกันไฟป่า
พืน้ทีอ่ช.ดอยสุเทพ-ปุย จ.เชยีงใหม่ 

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 
 

ข่าวสด หน้า 4 + 

4. ชะลูดจนัดี ใกล้สูญพนัธุ์ 
        ส านักหอพรรณไม้ ส านักวิจัยการ
อนุรักษ์ ป่าไม้และพันธุ์พืช  อส.ประเมิน
สถานภาพของพชืทีถู่กคุกคามและใกลจ้ะสูญ
พนัธุ์ ในพืน้ทีข่สป.ภูววั และอช.ภูลงักา พชืที่
น่าห่วงตวัแรกชะลูดจนัด ี(APOCYNACEAE) 
เป็นไมเ้ถายาวไดถ้งึ 12 ม. ทุกส่วนมยีางขาว
เปลือกล าต้นแก่คอกิ่งอ่อนมีช่องอากาศใบ
เดีย่วเรยีงรอบขอ้ 3 ใบ หรอืเรยีงตรงขา้ม  รูป
รีกว้าง2-4.6 ซม.ยาว 5.5-10.5 ซม. ปลาย
เรียวแหลมโคนรูปร่ม ขอบใบเรียบ ผิวใบ
เกลี้ยงทัง้สองด้านก้านใบยาว 0.6-1 ซม. ช่อ
ดอกแบบช่อกระจุกซ้อนออกตามปลายกิ่ง 
ยาว 3.5-14 ซม. ก้านดอกยาว 0.3-0.4 ซม. 

สวจ. 
สอช. 
สอป. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุร ี
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

 
 

ไทยรฐั (กรอบบ่าย) 
หน้า 7 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมอีย่างละ 5 กลีบ รูป
ไข่ กว้าง 0.6-1 มม. ยาว 1.6-2.5 มม. กลีบ
ดอกด้านนอกสแีดงเข้ม ด้านในสขีาวหลอด
กลีบดอกยาว 1.2-1.6 มม. แฉกกลีบดอกรูป
ไข่ถึงรูปร ีออกดอกและเป็นผลระหว่างเดอืน
พฤษภาคม - สงิหาคม 
       การกระจายพนัธุ์ในประเทศไทยพบใน
ป่าดบิแลง้และป่าดบิชื้นทีม่คีวามสูง 200-740 
ม.เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลางใน อช.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรขีนัธ์ 
และขสป.ภูววั จ.บงึกาฬ 
       ปัจจัยการคุกคามเกิดจากถิ่นอาศยัใน
ป่าถูกแผ้วถางท าให้เกิดความเสื่อมโทรม 
จัดเป็นพืชชนิดพืชถิ่นเดียวของไทยการ
ประเมินสถานภาพตามเกณฑ์ IUCN อยู่ใน
สถานะใกลสู้ญพนัธุ์อย่างยิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัจนัทรท่ี์ 13 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. ส านักอุทยานแห่งชาติเผยภาพความ
อบอุ่นของครอบครัวค่างแว่นถ่ินใต้ใน
พื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ. 
สุราษฎรธ์านี 

เพจเฟซบุค๊ ส านักอุทยานแห่งชาต ิเผย
ภาพความอบอุ่นของครอบครวัค่างแว่นถิ่นใต้
ในพื้นที ่อช.หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎรธ์านี 
หลังทุกอุทยานประกาศปิดเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ระบุพบฝาแฝด
อ่างทองตวัน้อยๆ ออกมาโชวต์วั 

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือ
ของไทยหลายแห่งก าลงัประสบปัญหาไฟป่า
อย่างรุนแรง แต่ส าหรบัทางภาคใต้ของเราที่
อช.หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะกลางทะเลอนั
ไกลแสนไกล ของจ.สุราษฎรธ์านี เราหนีเรื่อง
เครยีดๆ มาชมภาพชีวติที่สวยงามและแสน
จะอบอุ่นของครอบครวัค่างแว่นถิน่ใต้ในพื้นที่
อุ ทยานแห่ ง ช าติ  ซึ่ ง ตอนนี้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง
ปราศจากนักท่องเที่ยว ค่างแว่นจะออกจาก
ป่ามาเดินเล่น นัง่เล่น นอนเล่นกลางสนาม
หญ้าหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอย่าง
สนุกสนาน ซึ่งหากใครอยากชมกช็มภาพถ่าย
ไปพลางๆ ก่อนนะครบัสงัเกตดีๆ  ว่ามฝีาแฝด
อ่างทองตวัน้อยๆ ออกมาโชวต์วัดว้ย เมื่อไหร่
ที่อุทยานฯ เปิดการท่องเทีย่วปกติ ใครอยาก
ไปสมัผสักบัชวีติของค่างแว่นถิน่ใต้ของทีน่ี่ก็
ค่อยเดินทางไปชมกันนะครับ รับรองว่าไป
แลว้ไม่ยากทีจ่ะไดย้ลแน่นอน 

สอป. 
สอช.     
สบอ.4 

(สุราษฎรธ์าน)ี 

https://www.plews
eengern.com/wildli
fe-thailand/ 

+ 

 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

2. ชาวบ้าน อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง ฝ่าฝืน 
พ.ร.ก. เข้าป่าล่าสัตว์ ถูก จนท.ตรวจจบั
รวบด าเนินคดี 7 ราย 
       จนท.อช.ถ ้าผาไท สนธิก าลังร่วมกับ 
จนท.ต ารวจหลายหน่วยใน จ.ล าปาง ท าการ
ตรวจคน้สกดัจบักลุ่มคนผูก้ระท าผดิกฎหมาย
บุกรุกเขตป่าสงวนในยามวกิาล รวบผูต้้องหา 
7 ราย พรอ้มแจง้ขอ้หาหนักหลายขอ้หา 
       ในช่วงกลางดึกที่ผ่ านมาเมื่ อเวลา
ประมาณ 00.30 น. ของวันที่ 12 เม.ย. 63 
นายจิรภทัร  กนัธิยาใจ ผช.หน.อช.ถ ้าผาไท 
(หน.ฝ่ายงานป้องกนัและปราบปราม) ได้น า
ก าลงัจนท.ในสงักดัเขตจดัการ อช.ถ ้าผาไทที่ 
2 ร่วมสนธิก าลังกับจนท.ต ารวจกองก ากับ
การ 4 กองบงัคบัการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจ.ล าปาง และจนท.ต ารวจ กอง
ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33(
เชียงใหม่) รวมจ านวนกว่า 20 นาย ร่วมท า
การดกัสุ่มสกดัจบัพรานป่า ทีแ่อบลกัลอบเข้า
ไปล่าสัตว์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
กลางดึก ซึ่งสามารถจบักุมผูต้้องหาไดพ้รอ้ม
ของกลางจ านวนหนึ่ง 
        โดยการปฏบิตักิารดงักล่าว จนท.ไดร้บั
แจ้งจากสายการข่าวซึ่งประสงคข์อรบัรางวลั
น าจับ แจ้งเหตุให้ทราบว่าที่บริเวณถนน
ด้านหลังอ่างเก็บน ้าแม่ฟ้า ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย บ้านสบฟ้า 
หมู่ที ่7 ต.แจห้่ม อ.แจห้่ม จ.ล าปาง ไดม้กีลุ่ม
ชายไทยไม่ทราบชื่อและจ านวน กระท าการ
ฝ่าฝืนพระราชก าหนดการบรหิารราชการใน

สอช. 
สปฟ. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 

https://region3.prd.
go.th/topic/news/6
912 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ออก
จากเคหะสถานเข้าไปในป่าเพื่อล่าสตัว์ โดย
กลุ่มชายดังกล่าวมีอาวุธปืนยาวพกติดตัว 
ทนัทีหลงัรบัแจง้เหตุจนท. ได้น าก าลงัเขา้ดกั
สุ่มสกัดปิดเส้นทางเข้า-ออก เฝ้ารอให้กลุ่ม
พรานป่าเดินทางกลับออกมา จนกระทัง่
ในช่วงกลางดึกเวลาประมาณ 00.30 น. ของ
วนัที่ 12 เม.ย. 63 จนท.ได้พบเห็นกลุ่มชาย
ดังกล่าวขบัขี่รถจักรยายนต์ตามกันออกมา
เป็นขบวน จึงท าการเรียกหยุดตรวจและ
จับกุมได้พร้อมของกลาง โดยกลุ่มพรานป่า
ทัง้หมดไม่สามารถทีจ่ะหลบหนีไปไหนได้ทนั 
เพราะไม่คาดคิดว่าจนท.จะเข้ามาตัง้ด่าน
ตรวจสกัดจับถึง ในป่า ซึ่ งทั ้งหมดได้รับ
สารภาพและยอมมอบตวัแต่โดยด ี
        การจบักุมครัง้นี้ จนท. สามารถควบคุม
ตวัผูต้้องหาไดท้ัง้หมด 7 ราย พรอ้มตรวจยดึ
ของกลางในการกระท าความผดิเป็นรถจักร
ยายนต์ จ านวน 7 คัน อาวุธปืนยาว เครื่อง
กระสุนปืน ซากสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่า
คุ้มครอง ทัง้เนื้อฟาน หรอื เก้ง งูจงอาง และ
สตัว์ป่าอื่นๆ อีกหลายรายการ เบื้องต้นจนท. 
ได้ควบคุมตวัน าผูต้้องหาทัง้หมดส่งพนักงาน
สอบสวนสถานีต ารวจภูธรแจห้่ม พรอ้มจดัท า
เอกสารร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงาน 
เพื่อให้ด าเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ต้องหา
ทนัท ี

 

 





 สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัองัคารท่ี 14 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. ป.จบั 'นายพราน' ฝืนพรก.ฉุกเฉินฯ 
      เมื่อวนัที ่13 เม.ย.63 พล.ต.ต.จริภพ ภูริ
เดช ผบก.ป. พ.ต.อ.ปทกัข์ ขวญันา ผกก.4 
บก.ป. พ.ต.ท.ณัฐพงษ์  เกิดเอี่ยม พ.ต.ท.
มนูญ  แก้วก ่า พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ อ าไพจติร ์สว.
กก.4 บก.ป. และ ร.ต.อ.ณรงค ์หาญสนัเทยีะ 
สว.กก.4 บก.ป. พร้อมต ารวจกก.ตชด.33 
จนท.อช.ถ ้าผาไท ร่วมกนัจบักุมตวัผู้ต้องหา
ทัง้ 7 ราย 
       ในความผิดฐาน ออกนอกเคหสถาน
ระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 
นาฬิกา ของวนัรุ่งขึ้นโดยไม่ได้รบัการยกเวน้
หรือมีเหตุจ าเป็นอื่นๆ โดยไม่ได้รบัอนุญาต
จากเจา้พนักงานเจา้หน้าที ่ และเขา้ไปกระท า
การใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า 
และป่าแม่มาย ซึ่ ง เ ป็นพื้นที่ เตรียมการ
ประกาศอช.ถ ้าผาไท โดยไม่ได้รับอนุญาต 
หรอืมเีหตุอนัควร ตามประกาศจงัหวดัล าปาง 
เรื่องหา้มมใิหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดเผาป่า 
       สบืเนื่องจากเมื่อวนัที ่12 เม.ย.ทีผ่่านมา 
ต ารวจกองปราบปราม ได้รับแจ้งว่าบรเิวณ
ถนนหลงัอ่างเกบ็น ้าแม่ฟ้า ต.แจ้ห่ม อ.แจห้่ม 
จ.ล าปาง มีชายไทยกลุ่มหนึ่งประมาณ 20 
คน ลกัลอบฝ่าฝืนพระราชก าหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยขบัขี่รถ 
จยย. เป็นกลุ่มขบวนพกพาอาวุธปืนยาว มุ่ง
หน้าเข้าไปในบรเิวณเขตป่าสงวน ป่าแม่ต๋า
และป่าแม่มาย อ.แจห้่ม จนท.ต ารวจ 

สอช. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 

สยามรฐั หน้า 10 
 

- 

 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

จนท.อช.ถ ้าผาไท และจนท.กก.ตชด.33 จึง
ได้เดินทางไปตรวจสอบ พบกลุ่มบุคคลที่
บรเิวณเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงได้แสดงตัว
เข้าท าการตรวจค้นและจบักุมตวัผู้ต้องหาได้ 
7 คน และตรวจยดึอาวุธปืนลูกซองยาวไทย
ประดิษฐ์ ได้ 1 กระบอก ยึดรถจยย.ไม่ติด
แผ่นป้ายทะเบียน 7 คนัจากนัน้จึงได้แจ้งข้อ
กล่าวหา พร้อมน าตัวส่งพงส.สภ.แจ้ห่ม 
ด าเนินคดต่ีอไป จากการสอบถามผูต้้องหาให้
การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่ามี
อาชพีหาของป่าและสตัวป่์า 
2. ปฏิทินบนัเทิง 
        จากวิกฤตไฟป่า โหมไหม้ลุกลามอช.
ดอยสุเทพ-ปุย เป็นเวลายาวนานกว่าสปัดาห์
ท าเอาหนุ่ม "บาส สุรเดช พนิิวตัร"์ หรอื บาส 
SBFIVE หนึ่งในสมาชกิ SBFIVE สงักดั Star 
Hunter Entertainment ทนไม่ไหวด้วยส านึก
รกับา้นเกดิ ผุดแคมเปญ #บาสเดก็อว้น Save 
เชียงใหม่ ขอเป็นสื่อกลางรับบริจาคเงิน
ช่วยเหลอืสถานการณ์ไฟป่าในพืน้ที ่ 
จ.เชยีงใหม่ ไดย้อดเงนิบรจิาค 100,000 บาท 
โดยมี "แพรน ้าฝน" และ ดญ.แพรไพลิน พิ
นิวตัร ์คุณแม่และน้องสาว เป็นตวัแทนบรจิาค
เงินให้ "สภาลมหายใจเชียงใหม่" เพื่อใช้ใน
การเยยีวยาวกิฤตครัง้นี้ 

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 
 

ผูจ้ดัการรายวนั  
360 องศา หน้า 17 

+ 

3. ไฟป่าเหนือโชน เหตุ 'คน - ขอน'   
ไล่จบั - ดบัยาก 
        แม้ที่ผ่านมาจะมคี าสัง่ลงมาจากหน่วย
เหนือว่า จุดความร้อน หรือ Hotspot ต้อง
หมดภายใน 7 วนั แต่ตราบใดที่ตอไฟยังคง 
คุกรุ่นรอวันปะทุอยู่ในผืนป่าที่เคยได้ชื่อว่า

สปฟ. 
สอช.    
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

มตชิน หน้า 1 - 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

อุดมสมบูรณ์ที่ สุดในภาคเหนือ  เชื่ อ ว่ า
ประกายไฟจะยังคงลุกไหม้ต่อไปจนกว่า 
"ฝน" จะเทลงมา 
       ทัง้ที่มีการวางมาตรการเชิงรุกและรบั 
ปรับแผนทุกวัน เพื่อไล่ให้ทันคนเผา การ
ระดมสรรพก าลงัทัง้ก าลงัจนท.เสอืไฟ เหยีย่ว
ไฟ ทหาร ต ารวจ ประชาคมจากทุกภาคส่วน 
รวมทัง้ชาวบา้นทีปี่นี้ออกมาร่วมแรงกนัเยอะ 
แต่ก็เกิดความสูญเสียจากไฟคลอกไปแล้ว
หลายรายเสยีงเฮลิคอปเตอร์บนิมาตกัน ้าและ
น าไปทิ้งในจุดทีไ่ฟลุกลามในหุบเหวและทีสู่ง
ชันบนยอด เขาสู ง  วัน แล้ ว วัน เ ล่ า  แ ต่
สถานการณ์กลบัไม่ดขีึน้ บางวนัจุดความรอ้น
พุ่งสูงเหยยีบเกอืบหลกัพนั แต่บางวนักล็ดลง
มาแตะที่หลักสิบ และพร้อมที่จะพุ่งไปหลกั
ร้อยในวันรุ่งขึ้น จะบอกว่าเป็นเพราะค าสัง่ 
ปิดป่าทุกแห่ง เพิ่มก าลังลาดตระเวนอย่าง
หนักทัง้กลางวนักลางคนืมสี่วนช่วยกไ็ม่น่าใช่ 
       เพราะสถานการณ์ปีนี้เกิดหนักมากใน
ผนืป่าทีไ่ดช้ื่อว่า ป่าอนุรกัษ์ ป่าสงวนแห่งชาต ิ
ในเขตอุทยานแห่งชาต ิและในป่าทีไ่ดร้บัการ
ผ่อนผันที่ดินท ากินชัว่คราวให้กับชาวบ้าน 
ใครกันที่ เข้ าถึงพื้นที่ เหล่านี้ ได้  การน า
ภาพถ่ายดาวเทียมแจ้งพิกัดจุดความร้อน 
บวกกบัภาพถ่ายทางอากาศจากทีมโดรนจติ
อาสา จะช่วยให้การท างานของ จนท.ง่ายขึน้ 
ในการ เดิน เท้า เข้าดับไฟพื้นที่  และส่ง
เฮลคิอปเตอรเ์ขา้ช่วยในจุดเสีย่ง 
        แต่ก็เกิดความขดัแย้งเล็กๆ ประหนึ่ง
ไฟสุมขอน ขึ้นมาในกลุ่มจนท.บางส่วน ที่ไม่
อยากเหน็ภาพไฟป่าทีลุ่กไล่เป็นแนวยาวตาม



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ยอดดอยส าคัญเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ 
รวมไปถึงภาพการบรจิาคอาหาร เครื่องดื่มชู
ก าลัง เครื่องมือช่วยดับไฟให้กบัจนท. ก็ไม่
ควรมแีมภ้ายหลงัจะท าความเขา้ใจกนัแลว้แต่
ความเป็นหนึ่งก็หมดไปนับจากนัน้ ตามมา
ด้วยความหัวหมอของชาวบ้านที่ถูกจับกุม 
บางรายอ้างว่า เป็นการเผาชนเพราะไฟป่า
ก าลงัลุกลามขา้มเขา้มาในสวนลิ้นจี่ของตน ม ี
ทนายหน้าหอ มาช่วยเถียงและแก้ต่างใหทุ้ก
กระบวนความ บางรายบอกไม่ได้ตัง้ใจ ไม่รู้
ว่าหา้มเผา ลงมอืจุดไฟเพราะความสนุก ฯลฯ 
4. ฝนซดักทม.ชุ่มฉ ่ำ อสีำนลูกเห็บถลม่      
       มทภ.3แจงคมุไฟป่าเหนือ 
      พล.ท.ฉลองชยั ชยัยะค า แม่ทพัภาคที ่3 
เปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควนั
ในพื้นที่ภาคเหนือ ว่าปัจจุบนัการบรหิารดับ
ไฟป่า ผู้ว่าราชการจงัหวดัจะเป็นซีอีโอ เป็น 
เจ้าเมอืงบรหิารภาพรวม วนันี้ (13 เม.ย.63) 
จ.เชียงใหม่ สถานการณ์ดีขึ้นยกเว้นบางจุด
อาจะมไีฟคุบา้ง จนท.กพ็ยายามเขา้ไปดับไฟ 
วนันี้ พล.อ.อภิรชัต์ คงสมพงษ์ ผู้บญัชาการ
ทหารบก (ผบ.ทบ.) ส่งอากาศยาน ส่งก าลงั
พลที่ท างานในพื้นที่ มีการท างานในเชิง
บูรณาการ ผู้ว่าราชการเป็นผู้รับผิดชอบใน
พื้นที่หลัก การเข้าไปท างานหน้าที่หลักคือ
จนท.อุทยานกับจนท.ป่าไม้ ส่วนทหารจาก
กองทัพภาคที่ 3 ได้ส่งหน่วยขึ้นตรงที่อยู่ใน
พืน้ทีเ่ขา้ไปช่วยเสรมิ เช่น ทหารพราน ทหาร
พฒันา ชุดมวลชน เพื่อท างานร่วมกบั ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) อาสาสมคัร และจติอาสาพระราชทาน 

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
สบอ.12 

(นครสวรรค)์ 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 

มตชิน หน้า 1 + 
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โดยท างานด้วยกนั พร้อมทัง้สื่อสารท าความ
เข้าใจกบัชาวบ้านในพืน้ที ่และเดินเทา้ขึน้ไป
ดบัไฟ หากเป็นพื้นที่สูง ส่งอากาศยานขึน้ไป
ช่วยดบัอีกหนึ่งทาง มเีฮลิคอปเตอร์หลายล า
ทั ้งจากกองทัพบกและกรมป้องกันและ
บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย  ( ป ภ . )  จ า ก
กระทรวงมหาดไทย (มท.) จะบนิตกัน ้าขึน้ไป
ทิ้งน ้ าเป็นจุดๆ ส่วนกองทัพอากาศจะบิน
โปรยน ้า ขณะทีพ่ืน้ทีร่าบ อช.แม่วงก์  
จ.นครสวรรค์ ก าลงัส่งคนเข้าไปดับ เหตุไฟ
ไหม้ที่ผ่านมา เกิดขึ้นจากคนหาของป่าและ
เพาะปลูก เพราะภาคเหนือจะมคีนอาศัยอยู่
ในพื้นที่สูงค่อนข้างเยอะ เมื่อเตรียมพื้นที่
เพาะปลูกก็มีการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ แ ต่
บางครัง้ก็ควบคุมไฟไม่ได้ จึงดับไม่ทัน จึง
เกิดไฟไหม้ลุกลามไปทัว่ อย่างไรก็ตาม ใน
พื้นที่ภาคเหนือสามารถคุมความร้อนได้ถึง 
80-90% แต่ที่ยังคุมไม่ ได้คือควันไฟจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน หรอืบางที่เป็นพื้นที่จาก
ชนกลุ่มน้อย ที่ผ่านมาท าความเข้าใจกนัไป
หลายระดบัแลว้ แต่บางพืน้ทีต้่องเขา้ใจสภาพ
ว่าไม่สามารถเขา้ไปได ้แม่ทพัภาคที ่3 กล่าว 
 
       สงัขละฯ ระดมดบัไฟเขาแหลม 
       ที่ จ.กาญจนบุร ีนายปกรณ์ กรรณวลัลี 
นอภ.สงัขละบุร ีไดร้บัแจง้ว่า ภายในเขต 
อช.เขาแหลม เกิดไฟป่าลุกไหม้ขึ้นมาตาม
แนวถนน บริเวณโรงสูบน ้ าโรงที่ 4 จนถึง
บรเิวณแนวรัว้รอบสถานี จนท.ทหารประจ า
สถานี พยายามใช้น ้าฉีดสกัด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ไฟเข้ามาใกล้ แต่เนื่องจากจนท.ไม่
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เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องขอสนับสนุนก าลัง
จนท.หน่วยอื่นมาร่วมดบัไฟป่า 
       นายปกรณ์ กรรณวลัลี นอภ.สงัขละบุร ี
จงึไดป้ระสาน นายเทวนิทร ์มทีรพัย ์ 
หน.อช.เขาแหลม พร้อมส่งจนท.อาสาจาก
กองรอ้ยอาสารกัษาดนิแดน อ.สงัขละบุร ีและ
จิตอาสาสังขละบุรี สมทบกับจนท.อช.เขา
แหลม กว่า 30 คน เดินทางด้วยรถยนต์
ขบัเคลื่อนสี่ล้อขึ้นไปช่วยดบัไฟป่า เมื่อก าลงั
เจ้าหน้าที่และจติอาสาทัง้หมดเดินทางขึน้ไป
ถงึสถานีสูบน ้าที ่4 อยู่ห่างจากถนนทางหลวง
แผ่นดิน 323 สงัขละบุรทีองผาภูม ิประมาณ 
9 กม.บนความสูงประมาณ 1,250 เมตร จาก
ระดบัน ้าทะเลปานกลาง พบไฟก าลงัลุกไหม้
บรเิวณขา้งทางขึน้สถานีฯ จงึไดช้่วยกนัใชน้ ้า
และไม้กวาดดับไฟพร้อมท าแนวกันไฟ 
โดยเฉพาะในแนวท่อน ้าประปา ของสถานี
เป็นท่อพีอี ก าลังถูกไฟไหม้ท าลาย ใช้เวลา
กว่า 2 ชม.จึงสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้
ส าเร็จ ต่อมาจนท.และจิตอาสาจึงได้ช่วยกนั
ท าแนวกันไฟ โดยใช้ล าห้วยธรรมชาติบน
ยอดเขาที่น ้าแห้งมาเป็นแนวกนัไฟที่มคีวาม
กว้างกว่า 3 เมตรยาวตลอดล าหว้ย เพื่อเป็น
แนวป้องกนัไฟป่าอกีชัน้ 
5. ชะลูดจนัดี ใกล้สูญพนัธุ์ 
        ส านั กหอพรรณไม้ ส านั กวิจัยการ
อนุรักษ์ ป่าไม้และพันธุ์พืช  อส.ประเมิน
สถานภาพของพชืทีถู่กคุกคามและใกลจ้ะสูญ
พนัธุ์ ในพืน้ทีข่สป.ภูววั และอช.ภูลงักา พชืที่
น่าห่วงตวัแรกชะลูดจนัด ี(APOCYNACEAE) 
เป็นไมเ้ถายาวไดถ้งึ 12 ม. ทุกส่วนมยีางขาว

สวจ. 
สอช. 
สอป. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุร ี
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

ไทยรฐั หน้า 7 + 
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เปลือกล าต้นแก่คอกิ่งอ่อนมีช่องอากาศใบ
เดีย่วเรยีงรอบขอ้ 3 ใบ หรอืเรยีงตรงขา้ม  รูป
รีกว้าง2-4.6 ซม.ยาว 5.5-10.5 ซม. ปลาย
เรียวแหลมโคนรูปร่ม ขอบใบเรียบ ผิวใบ
เกลี้ยงทัง้สองด้านก้านใบยาว 0.6-1 ซม. ช่อ
ดอกแบบช่อกระจุกซ้อนออกตามปลายกิ่ง 
ยาว 3.5-14 ซม. ก้านดอกยาว 0.3-0.4 ซม. 
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมอีย่างละ 5 กลีบ รูป
ไข่ กว้าง 0.6-1 มม. ยาว 1.6-2.5 มม. กลีบ
ดอกด้านนอกสแีดงเข้ม ด้านในสขีาวหลอด
กลีบดอกยาว 1.2-1.6 มม. แฉกกลีบดอกรูป
ไข่ถึงรูปร ีออกดอกและเป็นผลระหว่างเดอืน
พฤษภาคม - สงิหาคม 
       การกระจายพนัธุ์ในประเทศไทยพบใน
ป่าดบิแลง้และป่าดบิชื้นทีม่คีวามสูง 200-740 
ม.เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลางใน อช.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรขีนัธ์ 
และขสป.ภูววั จ.บงึกาฬ 
       ปัจจัยการคุกคามเกิดจากถิ่นอาศยัใน
ป่าถูกแผ้วถางท าให้เกิดความเสื่อมโทรม 
จัดเป็นพืชชนิดพืชถิ่นเดียวของไทยการ
ประเมินสถานภาพตามเกณฑ์ IUCN อยู่ใน
สถานะใกลสู้ญพนัธุ์อย่างยิง่ 

 

6. คอลมัน ์ส่องต ำรวจ : ภำรกจิพชิติไฟ
ป่ำ 
        สหบาท 
        นอกจากสมรภูมิรบกับเชื้อวายร้าย
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 อีกภารกิจทิ้ง
ไม่ได้ คือ การคลี่คลายสถานการณ์ไฟป่า
ภาคเหนือที่ลุกลามกระจายเป็นวงกว้าง
ก่อใหเ้กดิหมอกท าลายสุขภาพชาวบา้นสะสม

สปฟ. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

ไทยรฐั หน้า 6 + 
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มานานหลายเดือนควันพิษ ถือเป็นวิกฤติที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน วันก่อน
รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่า
และหมอกควนัในพื้นที่ 9 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน พรอ้มประชุมทางไกลผ่านวดิโีอคอน
เฟอเรนซ์ ที่ศูนย์บญัชาการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเลก็จงัหวดัเชยีงใหม่ ม ี
นายจตุพร บุรุษพฒัน์ ปลดัทส. ผู้ว่าราชการ
จังหวัดกองทัพภาคที่  3 และหน่วยงาน
เกี่ยวข้องร่วมกันหารือ ก าหนดมาตรการ
เข้มข้นบริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติที่กิน
พื้นที่ครอบคลุม กองบัญชาการต ารวจภูธร
ภาค 5 และกองบญัชาการต ารวจภูธรภาค 6 
มีการตัง้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
สนับสนุนภารกิจตลอดจนประสานงานผู้ว่า
ราชการจงัหวดั ท างานร่วมกบัฝ่ายปกครอง 
ทหาร ต ารวจ อาสาสมคัร จติอาสา เครอืข่าย
ชาวบ้าน  สร้างความรู้ความเข้า ใ จแก่
ประชาชน  
        มอบหมาย นายธัญญา เนติธรรมกุล 
ออส. และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี
กรมป่าไม้ รับบทหัวเรี่ยวหัวแรงส าคัญใน
ภารกิจพชิิตไฟป่า ด้วยการระดมสรรพก าลงั
จนท.หลายพนันายเพื่อเฝ้าระวงั จดัชุดจนท.
ประจ าหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงและลาดตระเวน
ดับไฟป่าตลอด 24 ชัว่โมง เป้าหมายให้ทุก
หน่วยเร่งแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควนัและฝุ่น
พษิ ในภาคเหนือต้องหมดไปโดยเร็ว ห้ามมี
ค าว่าลม้เหลวอย่างเดด็ขาด 
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7. คอลมัน์ สงัคมทัว่ทิศ 
     ส่วนนายนิพนธ์ จ านงสริศิกัดิ ์ผอ.สบอ.3 
(บา้นโป่ง) จ.ราชบุร ีน าจนท.ท ากจิกรรม 5 ส.
Big Cleaning Day ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ  
แจกเจลล้างมอืและหน้ากากอนามยั ป้องกนั
การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 

สบอ.3 
(บา้นโป่ง) 

ไทยรฐั หน้า 22 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัองัคารท่ี 14 มีนาคม 2563 
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ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. ทหารสนธิก าลงัป่าไม้ตากจบัไม้ในป่า
สงวนจ านวนมาก พบยาบ้า อาวธุปืน 
     เมื่อวันที่ 13 เมษายน 63 จนท.ทหาร 
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที ่4 อ.แม่สอด 
จ.ตาก ร่วมกับจนท.อช.ตากสินมหาราช 
จนท.หน่วยป้องกนัรกัษาป่าตก.8(แม่ละเมา)
และจนท.กองบังคับการปราบปรามการ
กระท าความผดิเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก เข้าตรวจสอบ
การลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน หมู่ที่ 8 
บ้านห้วยระพิ้ง ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 
หลงัจากทราบว่า มกีารลกัลอบตดัไม้ท าลาย
ป่ารายใหญ่ จงึสนธกิ าลงัทัง้หมดร่วม 50 นาย 
เข้าไปที่ เกิดเหตุ ต้องเดินขึ้น เข้าหลาย
กโิลเมตร เมื่อไปถงึจุดเกดิเหตุ พบขบวนการ
ตัดไม่ท าลายป่าจ านวนหนึ่ง ก าลังตัดไม้ 
เลื่อยไม้ และหลบหนีไปทันทีเมื่อพบจนท. 
ฝ่ายจนท.จึงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบ
ไมท้ าการแปรรูป เป็นต้นไมแ้ดง(ไมห้วงหา้ม)
ท าการแปรรูป มจี านวน 3 ขนาด คอื ไม้แดง
แปรรูปขนาดต่างๆ รวมทัง้หมดจ านวน 56 
แผ่น และยงัพบยาบา้สสีม้ยีห่้อ wy จ านวน 5 
เม็ด อาวุธปืนลูกซอง ขนาดล ากล้องยาว 28 
นิ้ ว  เบอร์  12  จ านวน 3  กระบอกไม่มี
หมายเลขทะเบียน ลูกกระสุนปืนลูกซอง 
เบอร์12 จ านวน 3 นัด เลื่อยยนต์ จ านวน 2 
เครื่อง และใบเลื่อยยาว จ านวน 2 ใบ 

สอช. 
สปฟ. 
สบอ.14 
(ตาก) 

 
 
 
 

https://www.77kao
ded.com/news/za
wjojo/1526333 

- 
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       ล่าสุดจนท.ได้บันทึกตรวจสอบของ
กลางทัง้หมด และน าส่งให้ต ารวจสภ.พะวอ  
ส่วนผู้ต้องหาที่ตัดลักลอบตัดไม้ครัง้นี้ ทาง
จนท.จะด าเนินการสบืสวนขยายผลต่อไป 
2. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สมบูรณ์จริง 
พบ เสือโคร่ง ล่า กวางป่า กดัจนตาย คา
ปลกัน ้า 
        วันที่ 11 เม.ย. 63 นายธนิตย์ หนูยิ้ม 
ผอ.สบอ.12 (นครสวรรค์) เปิดเผยว่า ได้รบั
รายงานจากนายกิติพฒัน์ ธาราภิบาล  หน.
อช.แม่วงก์ ว่าพบซากกวางป่า จ านวน 1 ตวั 
ในพื้นที่ อช.แม่วงก์ ท้องที่หมู่ 24 ต.แม่เล่ย์ 
อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค ์จงึไดส้ัง่การให ้
นายวีระเชษฐ์ ปุพพโก ผช.หน.อช.แม่วงก์ 
เข้าพื้นที่ไปตรวจสอบพสิูจน์ซากกวางป่าตัว
ดงักล่าว 
       ผลการตรวจเบื้องต้น พบว่าเป็นซาก
กวางป่าเพศผู้ ตัวเต็มวัย น ้าหนักประมาณ 
180 กโิลกรมั นอนตายบรเิวณในปลกัน ้า ของ
คลองแม่เรวา อยู่กลางป่าลึกห่างลึกเข้าไป
จากแนวเขตอุทยานฯ ประมาณ 10 กม. 
ตรวจสอบพบร่องรอยบาดแผลเป็นรอยเขีย้ว
บริเวณคอ และบริเวณล าตัว และใกล้ๆกนั 
พบรอยตนีเสอืโคร่งขนาดใหญ่หลายรอย 
       วันที่12 เม.ย. 63 นายธนิตย์ หนูยิ้ม 
ผอ.สบอ.12(นครสวรรค)์ ไดเ้ดนิทางเขา้ไปยงั
จุดเกดิเหตุ พบว่าซากกวางป่า เริม่อดืส่งกลิน่ 
และมแีมลงวนัตอม โดยยงัมองเหน็รอยเขีย้ว
ของเสอืโคร่ง ทีต่รงคอและล าตวัของกวางป่า
อย่างชัดเจน รวมทัง้จากการสังเกตุพื้นที่ 
พบว่าพื้นที่ขณะนี้แห้งแล้งมาก จึงเข้าใจว่า

สอป. 
สอช. 
สบอ.12 

(นครสวรรค)์ 

http://www.newstv
13siamthai.com/20
20/04/blog-
post_44.html 

+ 
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กวางป่าคงจะลงมากนิน ้า แลว้โดนเสอืโคร่งที่
ซุ่มเงยีบอยู่ กระโจนเข้ามาล่าตอนที่กวางป้า
เพลอก าลงักนิน ้า จากการสงัเกตุจากร่องรอย
การต่อสู้ที่ไม่ เละมากนัก จึงเข้าใจได้ว่า 
กวางป่าได้สิ้นใจตายในเวลาไม่นานนัก 
หลงัจากถูกเสอืโคร่งกดัทีล่ าคอ  
        จากการตรวจสอบกล้องดักถ่ าย 
ปรากฎว่า เสอืโคร่งยังไม่กล้าเข้ามาหาเหยื่อ
ที่ล่าไว้ เนื่องจากกลวัคน พบแต่รอยเท้าใหม่
รอบๆ ซากกวางป่าหลายจุด  ทั ้งนี้ หาก
ถ่ายภาพไดจ้ะทราบว่า เป็นเสอืตวัใด มาจาก
แหล่งอาศัยถิ่นไหน เพราะขณะนี้ส่วนใหญ่
แล้ว จนท.อส. และจนท.WWF มีฐานข้อมูล
เสอืโครงในผนืป่าตะวนัตกอยู่ระดบัหนึ่งแลว้ 
        ทัง้นี้ก่อนหน้านี้ เมื่อวนัที่ 22 ธ.ค. 62 
พบซากกระทิงถูกเสือโคร่งล่านอนตายอยู่
บรเิวณใกล้ร่องน ้า ใกล้แคมป์แม่กระสา ของ 
อช.แม่วงก์ ซึ่งกลอ้งดกัถ่ายสามารถถ่ายภาพ
ได้ตามที่ได้น าเสนอมาแล้ว จากเหตุการณ์ที่
พบเสอืล่าเหยื่อ ในพืน้ทีอ่ช.แม่วงก์ ถงึ 2 ครัง้ 
ในเวลาที่ไม่ห่างกนัมากนักนัน้ ถือได้ว่าอช.
แม่วงก์  เป็นผนืป่าที่มคีวามส าคญัในการจะ
ใช้เป็นพื้นที่รองรบัการกระจายของเสอืโคร่ง
จากขสป.ห้วยขาแข้ง ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิต
เสือโคร่ง ( tiger source site) ที่ส าคัญของ
ประเทศไทย ที่ เ ป็นส่วนหนึ่ งของผืนป่า
ตะวันตกที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณ และ
สตัว์ป่าสูง ดงันัน้อช.แม่วงก์ จึงเป็นพื้นที่ทีม่ ี
ความเหมาะสมยิง่ในการอนุรกัษ์สตัวป่์าทีใ่กล้
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สูญพันธุ์อย่างเสือโคร่งให้คงอยู่กับโลกของ
เราตลอดไป 
        ผช.หน.อช.แม่วงก์  จึงได้ประสาน 
จนท.  WWF แจ้ง เห ตุและปรึกษาหารือ
ร่วมกันเพื่อวิเคราะห์สาเหตุการตายของ
กวางป่า และแผนการที่จะร่วมกนัเก็บข้อมูล 
ไดข้อ้สรุปว่าสาเหตุการตายของกวางป่า เกดิ
จากการล่าเหยื่อของเสอืโคร่งตามธรรมชาติ 
และจากนั ้นได้ร่ วมกันน ากล้องดักถ่าย 
camera taps จ านวน 3 กล้อง ไปติดตัง้ไว้
รอบซากกวางป่า เพื่อพสิูจน์ทราบ 

 


