




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. บริดจสโตน รวมพลังผู้แทนจ าหน่ายส่ง
ก าลังใจให้จิตอาสาดับไฟป่า จ.เชียงใหม่ 

คุณธนารักษ์ กาญจนขันธกุล ผู้จัดการฝ่าย
สื่อสารองค์กรและสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ดีต่อ
สังคม บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด พร้อมด้วย
ร้านค้าส่งยางรถยนต์บริดจสโตน หจก. สหสาย
เหนือหล่อยาง จ.ล าพูน และผู้แทนจ าหน่าย
ศูนย์บริการยางรถบรรทุกและรถโดยสาร  
ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของสถานการณ์วิกฤต
ไฟป่า ณ จ.เชียงใหม่ ในตอนนี้รวมพลังส่งต่อ
ความช่วยเหลือโดยส่งมอบสิ่งของที่จ าเป็น 
ได้แก่  บะหมี่กึ่ งส าเร็จรูปไฟร์สโตน นิสชิน 
คัพนูด เดิ ล  จ านวน  5 ,000 ถ้ วย  น้ า ดื่ ม 
เครื่องดื่มบ ารุงก าลัง และผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ 
Bridgestone Dueler จ านวน  2 ชุด  ให้ แก่
จนท.ขสป.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ อส. 
กรุงเทพฯ เพ่ือน าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่
หน่วยงานในสังกัด ขอเป็นก าลังใจให้จนท. ที่ได้
ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ท างานอย่างหนักและ
เสียสละในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ไฟป่า
ซึ่ งมีความเสี่ ย งสู ง  ด้ วยความตั้ ง ใจตลอด
ช่วงเวลาที่ผ่านมา 

สปฟ. 
สอป. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 

บางกอกทูเดย์  
หน้า 21 

+ 

2. คอลัมน์ สดจากเยาวชน: ปิดบ้านเปิดใจ 
ชาวกะเหรี่ยงโพล่ง 

ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เป็น
ช่วงเวลาที่ทุกคนต่างร่วมมือกัน หลายพ้ืนที่มี
มาตรการป้องกันชัดเจน ทั้งของส่วนตน ภายใน
ครอบครัวและระดับชาติ 

จากสถานการณ์ปัจจุบันท าให้เห็นว่าผู้ติด
เชื้อมักมีหลักฐานที่อยู่ค่อนข้างชัดเจน ท าให้
ทราบได้ว่าพ้ืนที่เสี่ยงอยู่ที่ใด แต่นั่นก็ไม่ได้ท าให้
คน ใน พ้ืนที่ อ่ื นๆ  ประมาทหรื อผ่ อนปรน

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

ข่าวสด หน้า 16 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
มาตรการ อย่างเช่นชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
โพล่ง ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ที่
อาศัยอยู่แนวป่าใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย
ขาแข้ง แม้ห่างไกลเมืองยังคงมีมาตรการป้องกัน
ที่เคร่งครัด 

นายแหลมทอง มองเชิญ ผู้ใหญ่บ้านบ้านอี
มาดอีทราย กล่าวถึ งมาตรการดูแลกันใน
หมู่บ้านว่า เมื่อรู้ข่าวว่ามีโรคระบาดเกิดข้ึน เราก็
เริ่มมีมาตรการให้คนในหมู่บ้านงดเดินทางออก
นอกหมู่บ้านและไม่ให้คนนอกเข้าหมู่บ้าน เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดในพ้ืนที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ปากเทียม ชุบชีวิตนกเงือก 

อช.เฉลิมรัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี น า
นกเงือกบาดเจ็บปากหักจากการล่าของพราน
เถื่อน ไม่สามารถหาอาหารเองได้ และโอกาส
รอดในธรรมชาติน้อยมาก โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน รับตัว
มารักษาดูแลนกกก หนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตระกูลนกเงือกท่ีใหญ่ที่สุด หากสังเกตดีๆ นกตัว
นี้ปากล่างหายไปเกือบทั้งหมด เหลือเพียงโคน
ปากเล็กน้อย โอกาสรอดในธรรมชาติแถบไม่มี 

 หน.หน่วยสัตว์ป่า รพ.สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน บอกว่า ในระยะแรกจนท.จะต้อง
ช่วยให้อาหาร เพื่อให้นกมีแรงพยุงตัวเองได้ การ
รักษาที่ส าคัญจะต้องหาปากเทียมมาใส่ให้นกตัว
นี้  ด้ วยปากเป็นอวั ยวะส าคัญมากในการ
ด ารงชีวิตของนกกก ใช้หากินหยิบจับอาหาร 
เมื่อไม่มีปากก็หากินได้ล าบาก นกจะเริ่มอ่อนแอ
และตายในที่สุด รพ.สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์  
ก าแพงแสน ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้
โปรแกรมสแกน 3 มิติ  สร้ างแบบจ าลอง
โครงสร้างปากที่หายไปพัฒนาปากเทียมส าหรับ
นกกกตัวนี้เป็นครั้งแรกของไทย จนได้ลักษณะ 
สัดส่วน และน้ าหนัก ที่เหมือนจริง ขึ้นรูปด้วย
แบบจ าลอง 3 มิติ ลองผิดลองถูกมาถึงรุ่นที่ 4 
ใช้วัสดุไฟเบอร์ซึ่งมีน้ าหนักเบาใกล้เคียงปากนก
จริง ให้สวมเข้าไปกับโคนปากที่เหลือ 

หากวิธีนี้ยังไม่ได้ผล สุดท้ายอาจต้องหา
วัสดุใหม่ หรือซากปากนกตัวอ่ืนมาแทนที่ และ
ใช้น็อตติดยึด การเจาะจะเป็นวิธีสุดท้าย เพราะ
มีความเสี่ยงที่จะท าให้นกบาดเจ็บจากการเจาะ 
หรือไม่ฟ้ืนจากยาสลบได้ ทีมสัตวแพทย์ยังพบว่า 
ที่ปีกมีความผิดปกติของเส้นประสาท ท าให้นก

สอป. 
สอช. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

 

https://www.mcot
.net/viewtna/5ea
ae6b5e3f8e40af
44417bd 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ตัวนี้จะไม่สามารถบินได้อีก นกป่าตัวนี้จึงไม่อาจ
กลับสู่ธรรมชาติได้อีกแล้ว นับเป็นความสูญเสีย
ของระบบนิเวศ จ านวนนกหายากที่อาจเป็นพ่อ
แม่พันธุ์ต้องลดลงไป จากน้ ามือมนุษย์ จากการ
ล่าเอาชีวิตสัตว์ป่าเพ่ือเป็นแค่เครื่องประดับ เพ่ือ
สนองความต้องการของคนเพียงไม่ก่ีคน 
2. อุทัยธานี-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขา
แข้ง รายงานความคืบหน้าในการดูแล และ
เตรียมความพร้อมจะปล่อยลูกช้างคืนป่า อายุ 
2-3 เดือน ที่พลัดหลงแม่ คืนสู่อ้อมอกแม่ 

เมื่อวันที่   27 เม.ย. ขสป.ห้วยขาแข้ง 
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบลูกช้าง อายุ
ประมาณ 2-3 เดือน เดินเดี่ยวเข้าไปในหมู่บ้าน 
บ้านไผ่งาม ต.ระบ า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี หลัง
รับแจ้ง ได้ระดมจนท. 30 นาย เข้าพ้ืนที่เพ่ือ
ค้นหา พบลูกช้างป่าตัวยังเล็ก ตามที่ได้รับแจ้ง 
จนท.พยายามเข้าจับเ พ่ือที่จะน าออกจาก
หมู่บ้าน แต่จับไม่ได้ และลูกช้างวิ่งหลบหายไป 
จนกระทั่งวันรุ่งขึ้น จนท.ได้พบลูกช้างป่าขณะ
ก าลังเดินอยู่บนเส้นทางใกล้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์
ป่าห้วยขาแข้ง จนท.จึงได้ร่วมกันจับไว้ แล้ว
น าไปดูแลไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขา
แข้ง  

ความคืบหน้าในการดูแล และเตรียมความ
พร้อมจะปล่อยลูกช้างคืนป่า สุขภาพตลอดช่วง 
2 วันที่ผ่านมา ลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงดีมาก 
ขับถ่ายปกติ กินนมและน้ าได้ดี ลูกช้างชอบเล่น
กับคนเลี้ยง ดูแล้วอารมณ์ดีมาก มีส่งเสียงร้อง
บ้างบางเวลา ขณะนี้ถูกขังไว้ในกรงขนาดใหญ่ 
พ้ืนที่กว้าง  

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

http://www.newst
v13siamthai.com/
2020/04/2-
3_30.html 

+ 

3. กระบ่ี-ตื่นตา พาชมฝูงปลาสวยงามใต้ทะเล
เกาะห้า ลันตา 

อช.หมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ เผยภาพฝูง
ปลาสวยงามจ านวนมาก หากินตามแนวปะการัง 
ใต้ทะเลเกาะห้า 19  

สอป. 
สอช. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

https://www.77ka
oded.com/news/
pradit/1590175 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
วันที่  30 เม.ย.63 คลิปปลาสวยงาม 

จ านวน นับหมื่นตัวที่เกาะกลุ่มเวียนว่ายหากิน 
ตามแนวปะการังใต้ทะเล บริเวณเกาะห้า  
ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เขต
อช.หมู่เกาะลันตา จนท.อช.หมู่เกาะลันตา 
ได้บันทึกไว้ ขณะออกส ารวจความหลากหลาย
ของทรัพยากรใต้ท้องทะเล บริเวณเกาะรอก 
เกาะห้า อช.หมู่เกาะลันตา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 
สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่พบเห็น เนื่องจากฝูง
ปลา เ พ่ิ มปริ ม าณมากขึ้ นอย่ า ง เห็ น ได้ ชั ด 
ภายหลังปิดพ้ืนที่ อุทยานฯ ในช่วงการแพร่
ระบาดของเชื้อไวไร้สโควิด-19 

นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หน.อช.หมู่เกาะลัน
ตา เปิดเผยว่า การลงส ารวจความหลากหลาย 
สัตว์น้ า ในครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นแก่ จนท.เป็น
อย่างมาก เนื่องจากพบว่า มีสัตว์น้ าเพ่ิมปริมาณ
มากขึ้น โดยเฉพาะปลาสวยงามเข้ามาอาศัย 
บริเวณเกาะห้า มากกว่าทุกครั้งที่เคยส ารวจมาก 
จะเห็นได้ว่ามีปลาหลากหลายชนิดด้วย เช่น 
ปลานกแก้ว ปลา การ์ตูน รวมทั้งปะการังที่
สวยงามที่ ฟ้ืนตัวจากปรากฏการณ์ฟอกขาว 
ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการปิดพ้ืนที่
ในช่วงการะบาดโควิด19 ไม่มีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลได้ ฟ้ืนฟู สัตว์ทะเลก็กลับมีความอุกม
สมบูรณ์ปริมาณมากขึ้น 

บริเวณดังกล่าวได้ก าหนดเป็นเขตหวงห้าม 
และให้เจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 
เพ่ือป้องกันการลักลอบท าประมงในพ้ืนที่อัน
จะทรัพกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น าในบริเวณ
ดังกล่าว 

 





 สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสารท์ี่ 2 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1 . คอลั มน์  Check in : 'ปลูก ให้ เ ป็ นป่ า ' 
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ 'อนุรักษ์ อีโคลอดจ์' 
       อนุรักษ์  อี โคลอดจ์  ที่ พักเชิ งอนุรักษ์
เจ้าของหลายรางวัลด้านการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดยเป็นที่พักเชิงอนุรักษ์ ที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทโรงแรม เชิง
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้บริการที่ พักทั้งแบบ
ซาฟารีและบังกะโลจ านวน 20 หลัง  รายล้อม
ไปด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงาม เป็นที่พักที่
เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท า
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส ารวจอุทยาน
แห่งชาติเขาสกและทะเลสาบเชี่ยวหลานจึง
รณรงค์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ ยวร่ วม
โครงการฟ้ืนฟูป่า คืนป่า ให้ธรรมชาติ ร่วมปลูก
กล้ า พันธุ์ พืชป่ าดิบประจ าถิ่น  ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี เพ่ือรณรงค์เชิญ
ชวนนักท่องเที่ยวให้มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูป่า 
และ ระบบนิ เ ว ศ เ พ่ื อ  ก า รอนุ รั กษ์ ค ว าม
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม  

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 
 

กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 7 

+ 

2. สังกัดยังไม่ฟัน หน.อุทยานก๊ง 
กรณี ต ารวจ สภ.ราชกรูด จ.ระนอง บุก

จับนายชลิต สินโรจน์ธนากร หน.อช.น้ าตก 
หงาว และพวกรวม 8 ราย ในข้อหามั่วสุมดื่ม
สุรา ขณะตั้งวงดื่มสุราแกล้มปิ้งย่างบริเวณ
บ้านพัก หน.อช.น้ าตกหงาว หมู่ 1 ต.หงาว  
อ.เมืองระนอง เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 24 เม.ย. 
ต่อมาศาลจังหวัดระนอง พิพากษารอการ
ก าหนดโทษเป็นเวลา 1 ปี ชี้ ไม่จงใจฝ่าฝืน 
พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หลังจ าเลยแถลงต่อศาล อ้างเป็น
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาอุทยาน
แห่งชาติสีเขียว ไม่ได้ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
เพราะดื่มกินภายในบ้านพักหน.อุทยานฯ และ

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฏร์ธานี) 
 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 15 

ไทยรัฐ หน้า 11 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ไม่ได้อยู่ ในเขตชุมชน ขณะที่การสอบสวน
ความผิดทางวินัยยังไม่สรุปผลแต่อย่างใด 

ความคืบในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผวจ.ระนอง ท าหนังสือ
ถึงนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทส. 
กรณีหน.อช.น้ าตกหงาว พร้อมข้าราชการ 8 
ราย กระท าความผิดฐานมั่ วสุมดื่มสุ ราใน
ลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติฯ และศาลจังหวัดระนองมีค าพิพากษา
ให้รอการก าหนดโทษจ าเลยทั้ง 8 คน มีก าหนด 
1 ปีนั้น กรณีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน
ประกอบกับเกิดการซักถามถึงแนวทางการ
ลงโทษผู้กระท าความผิดเพราะการกระท า
ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนค าสั่งข้อบังคับ และการ
บังคับใช้กฎหมายของ อส. เรื่องการดื่มสุราใน
พ้ืนที่อุทยานฯ ดังนั้น ขอให้พิจารณาสืบสวน
ข้อเท็จจริงและผลเป็นประการใดขอให้แจ้ง
จังหวัดระนองทราบด้วย 

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผอ.สบอ.4  
(สุราษฎร์ธานี) กล่าวว่า ได้เร่งรัด นายสุกฤดิ 
กระต่ายจันทร์ หน.อช.แหลมสน ประธาน
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เดิมก าหนด
แล้วเสร็จวันที่ 1 พ.ค. เท่าที่ได้รับรายงานได้
สอบปากค าและรวบรวมพยานหลักฐานเกือบ
ครบแล้ว แต่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์
เพราะกระทบกับหลายคนหลายฝ่าย ต้อง
ด าเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมนายสุกฤดิได้ขอ
ขยายเวลาสรุปผลการสอบสวนและจะส่งให้ตน
ไม่เกินวันที่ 5 พ.ค.นี้ 

ขณะเดียวกันนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด
กระทรวงทส. ออกประกาศกระทรวงทรัพยากร
ฯ ให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่  และ
บุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ ปฏิบัติ
ตน เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี โ ด ย เ ฉพาะ ในช่ ว ง
สถานการณ์ปัจจุบันที่ภาครัฐต้องการป้องกัน



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ต้องไม่
รวมกลุ่มดื่มสุรา เล่นการพนัน หรือกระท าการ
ไม่สมควรอ่ืนใดในบ้านพักของทางราชการ และ
สถานที่ราชการของทุกหน่วยงานโดยเด็ดขาด 
3. ปลื้มเจ้าไหม - แสลงหลวงฟ้ืนตัว 

เมื่อวันนี้ 1 พ.ค. นายณรงค์ คงเอียด หน.
อช.หาดเจ้าไหม จ.ตรัง กล่าวว่า หลังอส. ได้ปิด
การท่องเที่ยวทางทะเล นับตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.
ที่ผ่านมา ส่งผลท าให้ระบบนิเวศใต้ทะเลได้ฟ้ืนฟู
ตัวเอง ล่าสุดจนท.อุทยานฯ ออกส ารวจพะยูน
ในทะเลตรัง ทั้งบริเวณเกาะลิบง รวมทั้งบริเวณ
อ่าวหยงหล า และหัวแหลมเกาะมุก แหล่งหญ้า
ทะเลผืนใหญ่ในเขตอุทยาน สามารถพบและ
บันทึกภาพพะยูนได้ทุกครั้ง และบางแห่งพบ
เห็นอยู่รวมกันเป็นฝูง นอกจากนั้นยังพบเต่า
ทะเล และโลมาได้ทุกครั้ง รวมทั้งความสมบูรณ์
ของปะการังในบริเวณพ้ืนที่เกาะกระดานก็ฟ้ืน
ตัวอย่างรวดเร็วและสวยงาม 

ขณะที่นายวิทูร เดชประมวลพล หน.อช.
ทุ่งแสลงหลวง สบอ.11 (พิษณุโลก) เปิดเผยว่า 
หลังมีค าสั่งปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ  
ได้เกิดการฟ้ืนตัวของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
เช่น กระทิง หมี กวาง สุนัขจิ้งจอก เก้งหม้อ เม่น 
และหมูป่า ได้ออกล่าหาอาหารตามวิถีทางการ
ด ารงชีพและออกมายให้พบเห็น ซึ่งจนท.ได้ตั้ง
กล้องสามารถบันทึกภาพสัตว์  ทั้ ง ในเวลา
กลางวันและกลางคืน จุดที่พบสัตว์เห็นครั้งนี้ 
บริเวณทุ่งนางพญา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ  
จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเส้นทางไปหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติที่ สล.8(หนองแม่นา) อ.เขาค้อ 

สอป.  
สอช. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

สบอ.11  
(พิษณุโลก) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 12 

+ 

4. ทุ่มพันล้าน 'ขยาย 4 เลน' บูมท่องเที่ยว
แพร่-น่าน 

เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาสายทางของโครงการเร่งรัดขยายทางสาย
ประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) เพ่ือ

สอช. 
สบอ.13 
(แพร่) 

 

ประชาชาติธุรกิจ 
หน้า 6 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เป็นโครงข่ายถนนสายหลักในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
ตั้งแต่ จ.ก าแพงเพชร สุโขทัย แพร่ และน่าน 
ตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101  

ถนนสายนี้ เป็นเส้นทางหลักเชื่อมการ
เดินทางจ.แพร่และน่าน ปัจจุบัน มีปริมาณ
รถบรรทุกที่ใช้เส้นทางไปยังด่านห้วยโก๋นของ
ลาวเพ่ิมมากขึ้น และช่วงเทศกาลท่องเที่ยวจะมี
การจราจรหนาแน่น ซึ่ ง จ .น่ านเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น อช.ขุนเขา แม่จริม 
ดอยภูคา เป็นต้น 
5. ล็อกดาวน์ประเทศ ปลดแอกทะเลไทย 
"พะยูน – วาฬเพชฌฆาตด า - ฉลามหูด า" ยก
ทัพอวดโฉม อัศจรรย์อันดามัน 

พะยูน 22 ตัว โผล่พ้นน้ าแหวกว่ายหากิน
หญ้าทะเลในแหล่งน้ าตื้น บริเวณแหลมจูโหย 
ขสป.หมู่เกาะลิบง จ.ตรัง 

ฝูงฉลามหูด า 20 ตัว ว่ายเล่นน้ าอย่าง
สบายใจ หลังทะเลเงียบสงบไร้นักท่องเที่ยว 
บริเวณอ่าวมาหยา อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่
เกาะพีพี จ.กระบี่ 

วาฬเพชฌฆาตด า 10-15 ตัว แหวกว่าย
อวดโฉมบริเวณอ่าวหินงาม เกาะรอกในเขต
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ 

เต่ามะเฟือง ขึ้นมาวางไข่ตามหาดฝั่งทะเล
อันดามัน มากที่สุดในรอบ 20 ปี มีลูกเต่า
มะเฟืองฟักเป็นตัวและปล่อยคืนลงสู่ทะเลแล้ว
กว่า 351 ตัว จาก 11 รัง และล่าสุด ทะเลฝั่ง
อ่าวไทย พบ เต่าตนุ  ขนาดใหญ่คลานขึ้นมา
วางไข่ริมชายหาดบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่ง
บนเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นครั้งแรกใน
รอบ 6 ปี 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงความสมบูรณ์ของทะเลไทยทั้งฝั่งอันดามัน
และอ่าวไทย ที่ก าลังกลับคืนมาอย่างที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อน อันเป็นผลพวงจากมาตรการ

สอป. 
สอช. 

สบอ.4 
(สุราษฎร์ธานี) 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 
360 องศา หน้า 12 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
การล็อกดาวน์ประเทศเพ่ือควบคุมการแพร่
ระบาดของโควิด-19 หลังจาก อส. ประกาศปิด
การท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวน
อุทยานทุกแห่ง ตั้งแต่ 25 มี.ค. 2563 เป็นต้น
มา พบว่าทรัพยากร ธรรมชาติได้รับการฟ้ืน
ตัวอย่างเห็นได้ชัด สัตว์ป่าปรากฏตัวเพ่ิมมากข้ึน 
สัตว์ทะเลหายากอวดโฉมแหวกว่ายละลานตา 
ทั้งยังขยายพันธุ์เพ่ิมมากขึ้น เป็นสัญญาณบ่งชี้
การฟ้ืนตัวของธรรมชาติหลังจากไร้การรบกวน
จากมนุษย์ 

นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หน.ขสป.หมู่เกาะ
ลิบง จ.ตรัง บอกว่าพะยูนที่พบในเขตห้ามล่า
แหลมจูโหยบริเวณนี้เป็นกลุ่มใหญ่ประมาณ 
20-40 ตัว ตามธรรมชาติพะยูนเป็นสัตว์สังคม
อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มมีพ่อแม่ลูก ส่วนที่เห็นชัดเจน 
คือ บริเวณหน้าที่ท าการเขตห้ามล่าแหลมจูโหย 
ซึ่งเป็นโซนที่สงบไม่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว 
หรือกิจกรรมการประมง บริเวณนี้อุดมสมบูรณ์
ด้วยหญ้าทะเลเหมาะกับการอาศัยของพะยูน 
โดยช่วงโควิด-19 ระบาดมีส่วนท าให้ประชากร
พะยูนเติบโตและมีให้เห็นมากขึ้น การที่สัตว์
ทะเลหายากเหล่านี้กลับคืนมา เป็นผลจาก
จ านวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง และปริมาณเรือ
ท่องเที่ยวที่ ลดลง ท าให้สัตว์ทะเลเหล่านี้ที่แต่
เดิมมีอยู่แล้วในพ้ืนที่ กลับเข้ามาว่ายให้เห็นกัน
มากขึ้น รวมถึงระบบนิเวศ อาหารต่างๆ มีความ
อุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วย และการปรากฏตัวของ
พะยูนฝูงใหญ่ไม่ใช่เรื่องปกติ เรียกว่าเป็นความ
อัศจรรย์แห่งทะเลอันดามันเลยก็ว่าได้ 
6. คอลัมน์ กาแฟด า : เม่ือชาวบ้านลุกขึ้น
ร่วมกันสร้าง 'แนวกันไฟ' ลดการเผาป่า 

ชุมชนแห่งนี้ก าลังพิสูจน์ว่าพลังของการ
รวมตัวกันเองอย่างจริงจัง พร้อมกับจับมือกับ
ทางราชการและนักวิชาการจาก ม.เชียงใหม่
และม.แม่โจ้  ก าลังจะสร้างมิติใหม่แห่งการ

สปฟ. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
 

ไทยโพสต์ หน้า 3 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
แก้ปัญหาระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เป็น
การแก้ไขปัญหาการเผาป่าและมลพิษหมอก
ควันได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ ที่บ้านทรายมูล 
มีการร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสาท า แนวกันไฟ
เพ่ือป้องกันไฟป่าร่วมกัน เมื่อชาวบ้านลุกขึ้น
ประกาศว่าจะไม่มีการเผาป่า และร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ป่า
ไม้ เจ้าหน้าที่ไฟป่าและผู้ใหญ่บ้าน เราก็เริ่มเห็น
ความหวังที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับ
หมู่บ้านดอยช้างป่าแป๋ของ จ.ล าพูนที่ได้ริเริ่ม
โครงการเขื่อนกันไฟ ป่าที่นี่มีสภาพสมบูรณ์กว่า 
2 หมื่นไร่ เป็นป่าต้นน้ าของจ.ล าพูนและจ.
เชียงใหม่ ที่นี่มีแนวคิดสร้างแนวกันไฟ ที่ท า
หน้าที่เสมือนเขื่อนธรรมชาติ ที่สร้างจากความ
ร่วมใจของชาวบ้านและอาสาสมัครจากม.
มหาสารคาม แนวกันไฟที่ว่านี้มีความกว้าง 5-
10 เมตร ยาวเป็นระยะทางในป่าถึง 30 
กิโลเมตร 

ทั้งสองหมู่บ้านต้นแบบ มีปัญหาละม้าย
กันตรงเรื่องสิทธิที่ดินท ากิน เพราะกฎหมายป่า
สงวนและอุทยานแห่งชาติเกิดทีหลัง มาทับซ้อน
ที่อยู่อาศัยในป่าของชุมชนดั้งเดิม ทุกวันนี้อาศัย
ข้อยกเว้นผ่อนปรนเฉพาะกาล ก าลังรอให้มีการ
แก้ไขท่ียั่งยืนเพ่ือให้คนอยู่กับป่าให้ได้อย่างถาวร
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. รวบคาด่านหนุ่มริค้าสัตว์ป่า 

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่  1 พ.ค.63 
นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3(บ้านโป่ง) 
กล่าวว่า ตามนโยบายนายธัญญา เนติธรรมกุล 
ออส. ให้ด าเนินการป้องกัน และปราบปราม 
การค้าและลักลอบล่าสัตว์ป่า อย่างเด็ดขาด 

โดยนายฐิติ  โสมภีร์  หน.อช. เขื่อนศรี
นครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี มอบหมาย
ให้ว่าที่ร้อยตรี สิทธิศักดิ์ ฉันสิมา ผช.หน.อุทยาน
ฯ พร้อมจนท.ชุดสายตรวจส่วนกลาง อช.เขื่อน
ศรีนครินทร์ และจนท.ประจ าด่านเก็บค่าบริการ 
(ด่าน ๑) ตรวจตราการกระท าผิดว่าด้วยการป่า
ไม้ ตามที่มีการแจ้งข่าวการลักลอบล่าสัตว์ป่า 
บริเวณหมู่บ้านปากเหมือง (ดงเล็ก) จึงได้ร่วมกัน
ตั้งจุดสกัด เพ่ือตรวจยานพาหนะ และบุคคลที่
ผ่านเข้า-ออก กระทั่งพบรถยนต์กระบะยี่ห้อ โต
โยต้าไฮลักซ์วีโก้ สีขาว หมายเลขทะเบียน บย 
8351กาญจนบุรี มีนายกิตติกร ศรีนาค อายุ 
30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 4 ต.แม่กระบุง 
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จนท.จึงท าการตรวจ
ค้น พบถุงปุ๋ยสีน้ าเงินวางอยู่บริเวณ ที่วางเท้าฝั่ง
ที่นั่งข้างคนขับ โดยนายกิตติกร อ้างว่าเป็นถุงใส่
เสื้อผ้า เมื่อ จนท.เปิดถุงออก พบซากตะกวด 
จ านวน 5 ซาก น้ าหนักรวม 12.3 กิโลกรัม 
จนท.จึงได้แจ้งแก่นายกิตติกรฯ ว่าพบการ
กระท าความผิดตามพ.ร.บ.สงวนคุ้มครองสัตว์
ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา17 ห้ามมิ ให้ผู้ ใด
ครอบครองสัตว์ป่าสงวน หรือสัตว์ป่าคุ้มครองไว้
ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาต  ระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 5แสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

สอป. 
สอช. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

 
 
 

https://www.banmu
ang.co.th/news/crim
e/190702 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จนท.จึงน าตัวนายกิติกร ส่งพนักงาน

สอบสวน สภ.ศรีสวัสดิ์  เ พ่ือด าเนินคดีตาม
กฎหมาย พร้อมทั้งจัดท าบันทึก ท าลายซากสัตว์
ป่าของกลางต่อไป 
2.  รมว .ทรัพย์ ฯ  มอบกระ เช้ า และ เ งิ น
ช่วยเหลือ จนท.พิทักษ์ป่าฯ ไฟไหม้เรือเจ็บ
สาหัส 

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงาน
ว่า นายสว่าง กองอินทร์ ผอ.สบอ.1 (ปราจีนบุรี) 
เป็นตัวแทนนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
นายจตุพร บุรุตพัฒน์ ปลัดกระทรวงทส. นาย
ธัญญา เนติธรรมกุล ออส. นายวิชัย พรลีแสง
สุวรรณ์ ผอ.อช.ปางสีดา ได้น ากระเช้าพร้อมเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ
ให้กับ นายสุริยา ด่านจับกุม จนท.ประจ าหน่วย
พิทักษ์ป่าปางสีดาที่  1 (ห้วยโสมง) ที่ ได้รับ
บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งยังรักษาตัวอยู่
ห้อง ICU รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยมี
ครอบครัวเป็นผู้รับมอบแทน 

ทั้งนี้ นายบุญเชิด เจริญสุข หน.อช.ปางสี
ดา ได้รายงานเหตุการณ์อุบัติเหตุดังกล่าวว่า  
ผลกา รปฏิ บั ติ ง า นด้ า นก า รป้ อ ง กั น และ
ปราบปรามประจ าวัน อช.ปางสีดา สบอ.1 
(ปราจีนบุรี )  เมื่อวันที่  29 เม.ย.63 เวลา
ประมาณ 13.00 น. อช.ปางสีดา ได้รับแจ้งจาก 
หน.หน่วยพิทักษ์ อช.ปางสีดาที่ 1 (ห้วยโสมง) 
ว่าเกิดเหตุไฟไหม้เรือยนต์ของทางราชการ 
บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยโสมง ภายหลัง หน.หน่วย
พิทักษ์อช.ปางสีดาที่ 1 (ห้วยโสมง) ได้สั่งให้นาย
สุริยา ด่านจับกุม ให้น าเรือยนต์ไปรับก าลังพล
ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนที่ 6 (โคกสัมพันธ์) 
และชุดปฏิบัติการลาดตระเวนที่ 13 (จุดสกัด
เขาเจดีย์) ที่บริเวณป่าลานหินดาด ระหว่าง
เดินทางไปรับก าลังพล ได้เกิดเหตุไฟไหม้บนเรือ
ยนต์ ท าให้จนท.ได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังเกิด

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

https://www.77ka
oded.com/news/t
hanapat/159443
9 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เหตุได้น าตัวผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวที่ รพ.สมเด็จ
พระยุพราช จ.สระแก้ว ในเวลาต่อมา 
3.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เผยคลิปภาพ
ป่าอุดมสมบูรณ์ หลังปิดกว่า 1 เดือน 

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 อช.แก่งกระจาน  
ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ ของฝูงกระทิงกลุ่มใหญ่
ออกมาหากินบริเวณห้วยคมกฤตจ านวนมาก ซึ่ง
ในฝูงยั งพบลูกกระทิงเกิดใหม่อยู่หลายตัว 
สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า
แก่งกระจาน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลท าให้
มีการขยายพันธุ์ของกระทิง 

สถานภาพของกระทิงอยู่ในสถานะเสียง
ต่อการสูญพันธุ์  นอกจากนั้นยังเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครองตามกฎหมายไทยด้วย 

สอป. 
สอช. 

สบอ.3 
สาขาเพชรบุรี 

https://news.mth
ai.com/general-
news/801636.ht
ml 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตยท์ี่ 3 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ป่าไม้-ชาวบ้าน ตีกันเลือดสาด แจ้งความวุ่น 

เมื่อวันที่  2 พ.ค.63 นายเกรียงศักดิ์  
ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 ได้รับรายงานจาก 
นายประกาศิต ระวิวรรณ หน.ขสป.เชียงดาว  
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ว่ามีจนท.ขสป.เชียงดาว 
ถูกท าร้ายบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ บริเวณป่า
บ้านฟ้าสวย หมู่ 10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 
ผู้บาดเจ็บชื่อ นายสงกรานต์ จักษุ ถูกฟันด้วย
ของมีคมเข้าที่ข้อศอกขวาเป็นแผลฉกรรจ์ และ
เกิดการต่อสู้ชุลมุนระหว่าง จนท. และชาวบ้าน
ชนเผ่าที่เข้ามารุมล้อม จนท.ต้องถอยร่นออกมา
น าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล พร้อมเข้าแจ้งความ
ด าเนินคดีกับกลุ่มชาวบ้าน 

ด้านนายเกรียงศักดิ ์กลา่วว่า เหตุที่เกิดขึ้น
เนื่องจาก จนท.สายตรวจส่วนกลาง ขสป.เชียง
ดาว น าโดยนายลัญจกร สุขสวัสดิ์ ผช.ขสป.เชียง
ดาว  พร้ อมพวกรวม  8  นาย  ออกตรวจ
ปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่า
ไม้และสัตว์ป่า กระทั่งพบบุคคล 4 คน เป็นชาย
วัยกลางคน 3 คน เด็กเล็ก 1 คน บุกรุกแผ้วถาง
ป่าอยู่ในที่เกิดเหตุ จนท.แสดงตัวขอตรวจค้น 
ปรากฏว่านายเลื่อน ยี่ปา ได้ใช้จอบที่ถืออยู่ฟาด
ศอกขวาของนายสงกรานต์  จั กษุ  จนท . 
จนบาดเจ็บล้มลง ระหว่างนั้นเกิดการต่อสู้ขัดขืน
ชุลมุน ต่อมาชาวบ้านบ้านฟ้าสวยและชาวบ้าน
บ้านนาเลาใหม่ ประมาณ 20 คน ได้เข้ามายัง
พ้ืนที่เกิดเหตุ ท าให้เหตุการณ์เกิดการชุลมุนอีก
ครั้ง จนท.เกรงว่าสถานการณ์จะบานปลาย  
ท าให้จนท.ต้องออกมาจากพ้ืนที่เกิดเหตุเพ่ือ
ความปลอดภัย น าตัวนายสงกรานต์ ไปรักษาที่ 
รพ.เชียงดาว ก่อนเข้าแจ้งความด าเนินคดี 

สอป. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
 

ไทยรัฐ หน้า 1 - 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. เร่งหาพระธุดงค์หลงป่าดงใหญ่ 

กรณีพระภิกษุสงฆ์ 3 รูป ซึ่งจ าพรรษาอยู่
ที่ส านักสงฆ์บริเวณหลังเขื่อนล านางรอง อ.โนน
ดินแดง จ .บุ รี รั มย์  ได้พลัดหลงป่ าใน เขต 
อช.ตาพระยา หลังจากเข้าไปเดินธุดงค์ในป่าบุ
ใหญ่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ฐานปฏิบัติการ
เทพารักษ์ ในเขต ต.ล านางรอง อ.ล านางรอง 
ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา กระทั่งจนท. 
สภ.โนนดินแดง และกู้ภัยสว่างโนนดินแดง ช่วย
ตามหาสามารถช่วยเหลือพระ 2 รูป คือ พระวิ
รัตน์ มหาวิโร อายุ 60 ปี และพระสุชาติ อายุ 
39 ปี ออกมาจากป่าได้อย่างปลอดภัย แต่ยัง
เหลือพระอ้วน อายุ 65 ปี ซึ่งยังติดอยู่ในป่า 
เนื่องจากพระอ้วนมีโรคประจ าตัว ประกอบกับ
อายุมาก พระทั้ง 2 รูป จึงอาสาจะเดินออกมา
ขอความช่วยเหลือ โดยให้พระอ้วนพักรออยู่ใน
ป่า แล้วจะตามคนมาช่วย 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พ.ค.63 จนท.จากทุก
ฝ่ายกว่า 100 นาย ยังคงเดินหน้าออกค้นหา 
พระอ้วน ที่ยังหลงอยู่ในป่าอย่างต่อเนื่องเป็น
วันที่ 3 นอกจากนี้ยังมีพรานป่า และสุนัขต ารวจ 
มาร่วมภารกิจในการค้นหาพระที่หลงป่าในครั้ง
นี้ด้วย การค้นหามีการแบ่งชุดกันออกค้นหา 
โดยต้องอาศัยจนท.อช.ตาพระยา และพรานป่า 
ที่มีความช านาญเส้นทาง มาร่วมในการค้นหา 
และสิ่งส าคัญคือเป็นป่าดงดิบมีลักษณะรกทึบ 
และไม่รู้พิกัดของพระที่พลัดหลงชัดเจน ท าให้
การค้นหาค่อนข้างล าบาก 

อย่ า ง ไรก็ตามล่ าสุ ดมี รายงานมาว่ า  
พบพระอ้วนที่ติดอยู่ในป่าแล้วยังคงมีชีวิตและ
ปลอดภัยดี แต่มีอาการอิดโรย อ่อนเพลีย แต่ยัง
ไม่ทราบพิกัดชัดเจนว่าอยู่บริเวณไหนของป่า 
เพราะติดขัดเรื่องสัญญาณการสื่อสาร ซึ่งทีม
ค้นหาที่ เ ชี่ ย วช าญเส้ นทา งก า ลั งห า พิกั ด  
และวางแผนในการเข้าไปช่วยเหลือ 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 11 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
3. รวบหนุ่มล่าสัตว์ป่าซุกกระบะ 

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ 
ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
ปลัดกระทรวงทส.นายธัญญา เนติธรรมกุล 
ออส. ให้ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาด ต่อมาจนท. 
น าโดย นายฐิติ โสมภีร์ หน.อช.เขื่อนศรีนครินทร์ 
และจนท.ประจ าด่านเก็บค่าบริการอช.เขื่อนศรี
นครินทร์ (ด่านที่ 1) ได้ตรวจสอบรถต้องสงสัย 
เป็นรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ สีขาว 
ทะเบียน บย 8351 กาญจนบุรี ตรวจพบซาก
ตะกวดป่า สัตว์ป่าคุ้มครองล าดับที่ 40 ซุกซ่อน
อยู่ภายในถุงปุ๋ย ที่วางอยู่บริเวณพ้ืนวางเท้า
เบาะซ้าย 5 ซาก น้ าหนักรวม 12.3 กิโลกรัม 
จนท.จึงจับกุมตัวคนขับคือ นายกิตติกร ศรีนาค 
อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ 4 ต.แม่กระบุง  
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ส่งพนักงานสอบสวน 
สภ.ศรีสวัสดิ์ ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

สอป.  
สอช. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

มติชน หน้า 10 
แนวหน้า หน้า 1,9 
ข่าวสด หน้า 12 

- 

4. คอลัมน์ ข่าวสดท่ัวไทย : ล าปาง-ยิงพลาด 
  วันที่ 2 พ.ค. จนท.อช.ถ้ าผาไท  

จ.ล าปาง รับแจ้งมีคนถูกยิงในป่าลึกบริเวณ
ห้วยป๋างเคาะ-ห้วยแม่ตาหลวง ม.6 ต.ปงดอน 
อ.แจ้ห่ม พบศพนายก าธร มียันต์ อายุ 50 ปี 
ใบหน้าและล าคอพบรอยรูกระสุนปืนหลายจุด 
ใกล้กันพบอาวุธปืนยาวขนาด.22 หรือปืนลูก
กรดติดล ากล้อง 1 กระบอก ส่วนผู้ก่อเหตุ เข้า
มอบตัวภายหลัง คือ นายวินัย ฮ่องเพ ให้การว่า 
ช่วงกลางดึกตนและผู้เสียชีวิตเข้าไป ล่าสัตว์ 
โดยแยกกันเข้าส่องไฟ แต่ตนเข้าใจผิดมองเห็น
เงาตะคุ่มคิดว่าเป็นสัตว์ป่า จึงได้ลั่นไกยิงทันที 
แต่เมื่อเข้าไปดูพบว่าเป็นนายก าธร 

สอช. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 
 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 12 

- 

5. กลุ่มเสี่ยงโดนกักแล้ว มท.ยืนยัน ไม่ต้องกัก
ตัวอีกเดินทางข้ามจังหวัดต่อเนื่อง 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,14,15 

ไทยรัฐ  

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ถนนสาย 304 กบินทร์บุรี-นครราชสีมา 

ผู้สื่อข่าวรายงาน การเดินทางของประชาชนช่วง
วันหยุดยาว การจราจรยังคงหนาแน่นประชาชน
ทย อย ก ลั บ ภู มิ ล า เ น า ต าม จั ง ห วั ด ต่ า ง ๆ 
ขณะเดียวกัน จนท.ตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ จัดท า
ประวัติผู้เดินทาง บริเวณถนนหน้า อช.ทับลาน 
ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี สอบถาม
ส่วนใหญ่ เดินทางต้องการกลับภูมิ ล า เนา 
บางส่วนเดินทาง น าสัมภาระไปส่งให้ญาติที่
ท างานอยู่ภาคตะวันออก ไม่สามารถเดินทาง
กลับภูมิล าเนาได้ 

 หน้า 1,9,10,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตยท์ี ่3 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ทะเลไทยฟ้ืน สื่อนอกตีข่าวฝูงโลมาหมู่เกาะ
สิมิลันเล่นน้ าร่าเริงเลย 

ส านักข่าวรอยเตอร์รายงานไปทั่วโลก 
จนท.อช.หมู่เกาะสิมิลัน ในทะเลนอกชายฝั่ง  
จ.พังงา ทางภาคใต้ของประเทศไทย บันทึกคลิป
วิดีโอการเผชิญหน้าที่เกิดขึ้นได้ยาก กับโลมา
ปากขวดฝูงใหญ่ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า  
มีความกล้ามากขึ้น หลังจากนักท่องเที่ยวห่าง
หายไป ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-
19 

คลิปวิดีโอซึ่งบันทึกเมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่
ผ่านมา ขณะที่ จนท.อุทยานก าลังนั่งเรือจากหมู่
เกาะสิมิลัน กลับเข้าสู่ฝั่ง จ.พังงา แสดงให้เห็น
ฝูงโลมาปากขวดกว่า 50 ตัว ว่ายน้ าเข้าใกล้เรือ 
ในทะเลที่คลื่นลมสงบ 

นายพงศธร แก้วนิคม จนท. อุทยาน
แห่งชาติ ผู้บันทึกคลิปวิดีโอ เผยว่า ฝูงโลมาว่าย
เข้าใกล้เรือมาก ตอนพวกมันกระโดดคิดว่า
เกือบจะชนกล้องที่เขาถือ เขาไม่เคยเห็นโลมา
ปากขวดฝูงใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิต พวกมัน
ว่ายน้ าตามเรือนานประมาณ 10 นาที ก่อนที่
เรือจะเร่งเครื่องออกห่าง 

หมู่เกาะสิมิลันซึ่งขึ้นชื่อทางด้านชายหาด
สวยงามแบบดั้งเดิม และอุดมไปด้วยสัตว์และ
พืชทะเลนานาชนิด ตามปกติจะปิดตั้งแต่ช่วง
กลางเดือน พ.ค. ไปจนถึงเดือน ต.ค.ทุกปี  
เพ่ือให้ทรัพยากรทางธรรมชาติมีเวลาฟ้ืนตัว แต่
ปีนี้เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 
ไปทั่วโลก ท าให้อุทยานฯ ต้องปิดก่อนก าหนด 
3 เดือน 

นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนวงศ์ ผอ.ศูนย์
ชีวภาพทางทะเลภูเก็ต และศูนย์วิจัยและพัฒนา

สอป. 
สอช. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

 
 
 

https://thai.ac/news/
show/432709 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน 
กล่าวว่า เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวและเรือ
เดินทางทะเลแล่นผ่ านน้อยลง เนื่ องจาก
มาตรการล็อกดาวน์ ในระยะหลายเดือนที่ผ่าน
มา ท าให้สัตว์ทะเลสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุข
สบาย โดยไม่ต้องกลัวถูกรบกวน นั่นคือสาเหตุที่
ท าให้ได้เห็นฝูงโลมาปากขวดโผล่ปรากฏตัว
จ านวนมาก 
2. พบโคตรเห็ดตับเต่ายักษ์หนักกว่า 5.5 กก.
โผล่กลางสวนล าไย นอภ.ภูซางขอซื้อท า
สัญลักษณ์หมู่บ้าน 

วันที่ 2 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวลงพ้ืนที่สวน
ล าไยบ้านห้วยส้าน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา 
ซึ่งเป็นสวนของ นายเดญ สุบานงาม อายุ 60 ปี 
เจอเห็ดตับเต่ายักษ์ ที่นายเดชได้เก็บใส่ตะกร้า
ไว้เพ่ือให้ชาวบ้านได้มาดูว่ามีขนาดใหญ่แค่ไหน 

นายเดญ เปิด เผยว่ า  ช่ ว งประมาณ 
10.00น.ตนได้เข้าสวนล าไย เพ่ือตัดหญ้า ดาย
หญ้าตามปกติ ก็ไปพบกับเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่กลาง
สวนโดยมีใบไม้ปกคลุมอยู่แหวกหญ้าดูต้อง
ตะลึงพบว่าเห็ดมีขนาดใหญ่มาก ไม่เคยเห็นเห็ด
ที่ไหนจะใหญ่ได้ขนาดนี้ ปกติจะพบใหญ่ที่สุดก็
ประมาณเท่าชามข้าว จึงพยายามถอนขึ้นมา
และน าไปให้ลูกสาวและญาติๆ คนข้างบ้านดู ซึ่ง
ชาวบ้านต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคย
เห็นเห็ดดอกใหญ่ขนาดนี้ เลยมาตลอดชีวิต  
จึงน ามาชั่งน้ าหนัก วัดความยาวและความสูง 
พบว่าเมื่อวัดจากขอบใบดอกเห็ดจากด้านหนึ่ง
ไปหาอีกด้านได้ขนาด 56 ซม. ความกว้าง 45 
ซม. ความสูง 40 ซม. เส้นรอบโคนเห็ด(ตีนเห็ด) 
20 ซม. และยังมีน้ าหนักถึง 5.5 กิโลกรัม 
นอกจากนี้จากการสังเกตใต้ดอกเห็ด พบว่ามี
รอยคล้ายเลข 7 อยู่ด้วย ซึ่งสร้างความฮือฮา
ให้กับชาวบ้านที่มีดูเป็นจ านวนมาก และหลาย 
ๆ คนเตรียมตีเป็นเลขเด็ดในงวดที่จะถึงนี้ด้วย 

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

https://thai.ac/ne
ws/show/43261
0 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
นายสุธรรม อาดนนท์ลา ผช.หน.อช.ภูซาง 

ได้กล่าวถึง เรื่องนี้ ว่ า  ส าหรับ เห็ดตับเต่าที่
ชาวบ้านพบนั้น คาดว่าพ้ืนที่นั้นๆ คงต้องอุดม
สมบูรณ์อย่างแน่นอน ทั้งนี้ในวันรุ่งขึ้นตนเองจะ
ได้ให้ จนท.ทางวิชาการของ อช.ภูซาง เข้า
ส าหรับในพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมต่อไป ทั้งนี้ตนเองก็เ พ่ิงเคยเห็ด
ตับเต่าที่ดอกใหญ่ขนาดนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต
เช่นกัน 

ด้านนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอ าเภอภูซาง 
กล่าวเสริมว่า หลังจากที่ทราบข่าวว่าชาวบ้าน
ห้วยส้าน ม.4 ได้พบเห็ดตับเต่ายักษ์นี้  จึงมี
ความคิดที่ว่าจะขอซื้อดอกเห็ดดังกล่าวเพ่ือมา
ท าการสตัฟฟ์ให้แข็งตัวเพ่ือที่จะได้น าเห็ดดอกนี้
ชูขึ้นเป็นสัญลักษณ์ประจ าบ้านห้วยส้าน ทั้งนี้
ตนเองได้ติดต่อประสานไปยังครูวิทยาศาสตร์
ของ ร.ร.เชียงค าวิทยาคม อ.เชียงค า จ.พะเยา 
เพ่ือที่จะหาวิธีสตัฟฟ์ดอกเห็ดนี้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร : ช้างป่าทับ
ลานลุยสวนปาล์มพังราบ 

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.63 นายสานิตย์ ศรีทวี 
นายอ าเภอเสิงสาง พร้อมจนท.อบต.บ้านราษฎร์ 
ไปส ารวจแปลงเกษตรของชาวบ้าน ต.บ้าน
ราษฎร์ ซึ่งได้รับความเสียหายหลังจากถูกโขลง
ช้างป่า อช.ทับลานเหยียบย่ ากัดกินผลผลิต 
ล่าสุดมีสวนปาล์มของชาวบ้านถูกช้างป่าบุกหัก
โค่นต้นปาล์มอายุ 3 ปี เสียหายกว่า 10 ต้น 
นอกจากนี้ไร่มันส าปะหลังก็ถูกช้างป่าเหยียบย่ า 
ได้รับความเสียหายอีกจ านวนมาก นายสานิตย์
กล่าวว่า ปัญหาช้างป่าออกมาหากินนอกเขต
อุทยานฯ ต.บ้านะราษฎร์ อ.เสิงสาง เกิดมานาน
แล้วและแก้ไขยากเนื่องจากพ้ืนที่ท ากินชาวบ้าน
อยู่ติดกับแนวเขตอุทยานฯ ต้องเร่งท าความ
เข้าใจกับชาวบ้านให้หลีกเลี่ยงปลูกพืชที่ดึงดูด
ช้าง เช่น อ้อย กล้วย ข้าวโพด เป็นต้น 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

เดลินิวส์ หน้า 2 

- 

2. พะเยาฮือฮาเห็ดตับเต่ายักษ์ 5 กก. 
  เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 พ.ค.63 

ผู้สื่ อข่าวรายงานว่ามีผู้ ใช้ เฟซบุ๊ก "PA NG"  
โพสต์ภาพเห็ดยักษ์ที่บิดาของตนเองไปเก็บมาได้
ที่สวนล าไย เมื่อชาวบ้านรู้ข่าวต่างแตกตื่นมาดู
เป็นจ านวนมาก โดยผู้เก็บเห็ดยักษ์ดอกนี้ คือ 
นายเดญ สุบานงาม อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 
52 หมู่ 4 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา นายเดญ
เล่าว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ขี่รถจยย.ไปตัดหญ้าใน
สวนล าไย แล้วพบเห็ดดอกหนึ่งผุดขึ้นกลางสวน
ใกล้ๆ ร่องน้ า มีขนาดใหญ่มาก ตั้งแต่เกิดมาอายุ 
60 ปี เพ่ิงเคยเจอเห็ดใหญ่ขนาดนี้ เป็นเห็ด
ตับเต่า วัดจากขอบใบดอกเห็ดจากด้านหนึ่งไป
หาอกีด้าน 56 ซม. ความกว้าง 45 ซม. สูง 40 
ซม. รอบโคนเห็ด 20 ซม. น้ าหนัก 5 กก. เลย

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 12 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ทีเดียว ทั้ งนี้นายสุธรรม อาดนนท์ลา ผช. 
อช.ภูซาง กล่าวว่าเห็ดตับเต่าที่ชาวบ้านพบนั้น
รับประทานได้ คาดว่าพ้ืนที่ต้องอุดมสมบูรณ์
อย่างแน่นอน ตนก็เพ่ิงเคยเห็นเห็ดตับเต่าที่ดอก
ใหญ่ขนาดนี้เป็นครั้งแรก ส่วนนายวิรุฬห์ สิทธิ
วงศ์ นายอ าเภอภูซาง กล่าวว่ามีความคิดว่าจะ
ขอซื้อดอกเห็ดดังกล่าว เพ่ือมาสตัฟฟ์ให้แข็งตัว 
แล้วเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์ประจ าหมู่บ้านแห่งนี้ที่
มีความอุดมสมบูรณ์มากจริงๆ 
3. มะพลับภูวัว พันธุ์ใหม่ของโลก 

ห้วงหน้าแล้งพันธุ์พืชพันธุ์ต่างๆ มักออก
ดอกออกผลให้เห็น ทีมนักวิจัยน าโดย ผศ.ดร.
สุธีร์ ดวงใจ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 
ร่วมกับ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์  พุทธไทย คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ดร.
สมราน  สุ ดดี  กับนายสุคิ ด  เ รื อง เ รื่ อ  นั ก
พฤกษศาสตร์ส านั กหอพรรณไม้  อุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ Dr.David 
Middleton ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ป ร ะ จ า ส ว น
พฤกษศาสตร์สิงคโปร์ออกส ารวจป่าไม้และ
พรรณพืชชนิดใหม่ๆเข้าตรวจสอบพืชในสกุล
มะเกลือ ที่ไม่ทราบชนิด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าภูวัว จ.บึงกาฬ 

ทีมงานนักพฤกษศาสตร์และจนท.ของ
ส านักหอพรรณไม้ ได้ข้อสรุป พืชดังกล่าวเป็น
พืชชนิดใหม่ของโลก เนื่องจากมีลักษณะสัณฐาน
วิทยาและพันธุกรรมที่แตกต่างจากชนิดที่ได้
รายงานไว้เดิมอย่างชัดเจน พร้อมตั้งชื่อพืชชนิด
ใ ห ม่ นี้ ว่ า  ม ะ พ ลั บ ภู วั ว ค า ร ะ บุ ช นิ ด 
phuwuaensis เนื่องจากพ้ืนที่พบพืชชนิดนี้
กระจายพันธุ์อยู่ใน ขสป.ภูวัว 
          มะพลับภูวัว เป็นพืชในวงศ์มะเกลือ ไม้
ยืนต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่รูปใบ
หอกแกมรูปไข่หรือรูปรี หลังใบเขียวเข้ม ท้องใบ
เขียวนวล ดอกออกตามซอกใบหรือกิ่งอ่อนที่ทิ้ง

สวจ. 
สอป.  

สบอ.10 
(อุดรธานี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 7 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจ านวน 4-5 กลีบ 
กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนกลีบดอกสีขาว ผลทรงรูป
ไข่ ขนาด 1.3-1.8 ซม. ผลอ่อนสีเขียวอ่อนสุกสี
ม่วงด า และด า กลีบจุกผลที่มีลักษณะเรียวยาว 
และบิด ถือว่าเป็นพรรณไม้ในสกุลนี้เพียงชนิด
เดียวของไทย ที่มีลักษณะกลีบจุกผลยาวเลยตัว
ผลอย่างชัดเจน 
4. เกาะลิบงวางทุ่นป้องสัตว์ทะเลหายาก 
พะยูนฝูงใหญ่โผล่ช่วงโควิด 

นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หน.ขสป.หมู่เกาะ
ลิบง จ.ตรัง เผยว่าร่วมกับหน่วยงานน าทุ่นไข่
ปลาวางบริเวณแนวเขตหญ้าทะเลที่บริ เวณ
หน้าที่ท าการ ขสป.หมู่เกาะลิบง-แหลมจูโหย 
จนท.ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 
3 จ.ตรัง บันทึกภาพพะยูนฝูงใหญ่มากถึง 22 
ตัว รวมทั้งพะยูนคู่แม่ลูก เป็นแหล่งหญ้าทะเล
ผืนใหญ่ถิ่นหากินและอาศัยของพะยูนในทะเล
ตรังในครั้งนี้วางทุ่นครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 
2,000 ไร่ ก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองแหล่งหญ้า
ทะเล คุ้มครองพะยูน ไม่ให้ได้รับผลกระทบจาก
การท าประมง การท่องเที่ยว และการขนส่ง
สินค้าทางทะเล เดินหน้าคุ้มครองพ้ืนที่ให้เข้มข้น
อย่างเป็นระบบ เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากร
ชายฝั่ง และสัตว์ทะเลหายาก ประเภทเต่าทะเล 
โลมา และพะยูน รวมทั้งสัตว์น้ าวัยอ่อน ท าเป็น
เขตพิเศษอภัยทานปลอดเครื่องมือท าประมง
และเรือทุกชนิด เป็นพ้ืนที่ไข่แดงส าหรับการอยู่
อาศัย หรือหากินของสัตว์ทะเลหายาก 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 6 

+ 

5. ชาวบ้าน - จนท. แจ้งจับกันนัวคดีปะทะรุก
ป่า 

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 
พ ร้ อ ม ด้ ว ย  น า ย น ริ น ท ร์  ป ร ะ ท ว น ชั ย  
ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทน นายวราวุธ ศิลป
อาชา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด
กระทรวงทส. และนายธัญญา เนติธรรมกุล 

สอป. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ออส. มอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือให้นาย
สงกรานต์ จักรษุ จนท.ขสป.เชียงดาว นอนพัก
รักษาตัวอยู่ที่ รพ.ลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
หลังได้รับบาดเจ็บเป็นแผลฉีกขาดและกระดูก
แขนขวาแตก จากการบุกเข้าจับกุมชาวบ้านบุก
รุกแผ้วถางป่าใน ขสป.เชียงดาว บ้านฟ้าสวย  
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แต่ชาวบ้านต่อสู้ขัดขืน
ไม่ยอมให้จับกุมและใช้จอบฟันนายสงกรานต์
บาดเจ็บ ขณะที่นายเลื่อน ยี่ปา อายุ 49 ปี  
ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 
2 พ.ค. ที่ผ่านมา 

นายสงกรานต์ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่ได้ท า
ร้ายชาวบ้านตามที่มีกระแสในโซเชียล และไม่ได้
ดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ชาวบ้านกล่าว
อ้าง แต่อย่างใด หลังจากจนท.จับกุมชาวบ้าน
ทั้ งหมดได้  และพยายามจะควบคุ มตัว ไป
สอบสวน ปรากฏว่ามีการเรียกระดมชาวบ้านอีก
กว่า 20 คน เข้ามาในพ้ืนที่ พร้อมพากันอัดคลิป
และกล่าวหาจนท.ว่าท ารุนแรงเกิดกว่าเหตุ และ
ยังขัดขวางไม่ ให้  จนท.น าตัวทั้ ง 3 คน ไป
สอบสวน จนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นอีกครั้ง จนท.
เกรงว่าเหตุการณ์จะบานปลาย จึงได้ถอนก าลัง
ออกมากอ่นเพื่อความปลอดภัย 

นาย เกรี ย งศั กดิ์  กล่ า ว ว่ า  จ ากการ
ตรวจสอบพ้ืนที่โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมพบว่า
จุดดังกล่าวเป็นการบุกรุกแผ้วถางเปิดพ้ืนที่ใหม่ 
เบื้องต้นสั่งการให้ จนท.รวบรวมพยานหลักฐาน
ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
6. คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย : โคราช-พบซาก
กระทิง 

วันที่ 3 พ.ค. นายชยุต วราพิริยะกุล หน.
หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ าเขียว จ.
นคร ร าชสี ม า  พร้ อม จนท . ได้ อ อกตร ว จ
ลาดตระเวนพบซากกระทิง 1 ตัว ในป่าเฉลิม
พระเกียรติ บ้านซับเต่าซับพลู ต.อุดมทรัพย์ โดย

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 11 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 7 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พบเป็นกระทิงเพศผู้ น้ าหนักตัวประมาณ 600-
700 กิโลกรัม ถูกบ่วงของนายพรานที่ใช้วางกับ
ดักสัตว์รัดเข้าที่บริเวณคอจนตาย สภาพเนื้อ
แห้งติดกระดูก และมีกระทิงอีกตัวหนีหลุดจาก
กับดักไปได้ คาดว่ากระทิงออกมาจากป่าอช.ทับ
ลาน เพ่ือหาอาหารกินแล้วมาติดกับดักเข้า ตาย
มาประมาณ 2 สัปดาห์ จนท.จึงเข้าแจ้งความไว้
ที่สภ.อุดมทรัพย์ เพ่ือหาตัวผู้วางกับดับต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ปิดต่อ! ‘กรมอุทยานฯ’ ประกาศปิด งด
ท่องเที่ยว-พักแรม จนกว่าโควิด จะคลี่คลาย 

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
เพจประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช โพสต์ข้อความระบุว่า ปิดต่อ!!! 
3พ.ค. 63 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ยังคงปิดการท่องเที่ยวและพักแรมใน
อุทยานแห่งชาติต่อไป จนกว่าสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ ทั้งนี้
เป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช ลงวันที่ 23 มี.ค. พ.ศ. 2563 

สอช. 
สบอ.1-16 

สบอ.สาขาทุกสาขา 
 

https://www.tidkhao
.com/%e0%b8%95
%e0%b8%b4%e0%
b8%94%e0%b8%82
%e0%b9%88%e0%b
8%b2%e0%b8%a7%
e0%b9%84%e0%b8
%97%e0%b8%a2/19
7812/ 

+ 

2.ตื่นตา ฉลามหูด านับสิบตัว โผล่กินฝูง
ปลากระบอกชายหาดเกาะห้อง 

ตื่นตา ฉลามหูด านับสิบตัว อวดโฉมแหวก
ว่ายกินฝูงปลากระบอก แนวชายหาดหมู่เกาะ
ห้อง จ.กระบี่ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
พ้ืนที่ ภาพความตื่นตาตื่นใจที่บันทึกได้เมื่อวันที่ 
3 พ.ค. โดยจนท.อช.ธารโบกขรณี จ.กระบี่ 
ประจ าเกาะห้อง ขณะก าลังส ารวจพ้ืนที่  พบฝูง
ฉลามหูด า หรือฉลามครีบด า ขนาดล าตัวยาว
เกือบ 1 เมตร กว่า 50 ตัว ก าลังแหวกว่าย ไล่
กินฝูงปลากระบอกเป็นอาหารอย่างมีความสุข 
บริเวณแนวชายหาดหมู่เกาะห้อง 

จ.กระบี่  ซึ่ ง เป็นภาพที่หาดูยาก และ
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนใน
ระยะใกล้ และพบว่าการปรากฎตัวของฝูงฉลาม
หูด าที่เห็นอยู่นี้ เกิดขึ้นเป็นครั้ง 2 แล้ว ในรอบ 
1 เดือนที่ผ่านมา ภายหลังประกาศปิดการ
ท่องเที่ยว อช.ธารโบกขรณี จ.กระบี่ ขณะที่
ล่าสุด หน.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่ 
เกาะห้อง บอกว่า ฝูงฉลามหูด า และฝูงปลา

สอป. 
สอช. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

https://www.buga
boo.tv/watch/49
6086 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
นานาชนิด เริ่มแหวกว่ายเข้ามาหาอาหารกิน 
ตามแนวชายหาดมากข้ึน จากเดิมที่เคยหากินใน
แนวปะการังน้ าลึก 

โดยปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ แสดงให้เห็น
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและระบบ
นิ เ วศน์  ประกอบกับไม่มี การรบกวนจาก
กิจกรรมการท่องเที่ยวของมนุษย์ ท าให้สัตว์
ทะเลที่ไม่เคยเข้าใกล้ชายฝั่งโผล่ออกมาอวดโฉม
ให้เห็นมากข้ึนในระยะนี้ 
3. โควิดท าธรรมชาติเขาใหญ่ฟื้น! สัตว์ป่าเริง
ร่าออกมาให้ยลโฉม 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.63 จากสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโควิด -19 ท า ให้ รั ฐบาล  
มีมาตรการคุมเข้มการออกนอกเคหะสถานของ
ประชาชน เน้นให้ท างานที่บ้าน และสถานที่
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ปิดให้การบริการชั่วคราว จน
ท าให้ธรรมชาติ เริ่มมีการฟ้ืนตัว เนื่องจากไม่มี
นักท่องเที่ยวไปเยือน 

ล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ 
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช  
ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุว่า อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ในวันที่ไม่มีใครมาเที่ยว หลังมี
การประกาศปิดอุทยานแห่งชาติทั้ งหมดทั่ว
ประเทศ ตามมาตรการป้องกัน  COVID19  
ในหลายพ้ืนที่ก็พบว่ามีสัตว์ป่า ที่ไม่เคยออกมา
ให้เห็นกลับมาให้เห็นมากขึ้น อย่างเช่นหมีหมา
ก าลังเดินข้ามถนนใน อช.เขาใหญ่ ช่วงขึ้นเนิน
ยาว ก่อนถึงค่ายอบรมเยาวชนสุรัสวดี ช้างและ
กวางซึ่งพอมีให้เห็นอยู่บ้าง ก็ดูคล้ายมีความสุข
มากขึ้น และมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดก็ออกมา
ในช่วงนี้เช่นกัน ทั้งนี้อส. ก็ประกาศปิดแหล่ง
ท่องเที่ยวทุกที่ออกไปอีกอย่างไม่มีก าหนด  
ท าให้สัตว์ป่าเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตในบ้านของพวก
เขาอย่างสงบต่อไป โดยในภาพดังกล่าวเป็นภาพ
ช้างและ หมี ออกมาเดินเล่นตามท้องถนนอย่าง

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

https://www.daily
news.co.th/region
al/772535 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
มีความสุข ขณะที่สัตว์หายากสวยงามหลายชนิด
ก็มาปรากฎให้เห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่5 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.ผลยะลา 40 คนไร้'โควิด' ตรวจรอบ 2-เช็ก
ซ้ าหน3 

ส่วนที่หาดปากเมง อช.หาดเจ้าไหม  
ต.ไม้ฝาด อ.สิ เกา จ.ตรัง มีประชาชนและ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนและท่องเที่ยว
จ านวนมาก หลังมีการผ่อนปรนของรัฐบาล 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน หน้า 1,7 
มติชน (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,7 

+ 

2.คอลัมน์ ข่าวทะลุคน: นรินทร์  ปิ่นสกุล 
หัวหน้าอช.เขาใหญ่ 

ฝ่าดราม่านั่ งเก้า อ้ี หน.อช.เขาใหญ่ '  
มาระยะหนึ่งแล้ว ส าหรับ ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล
หลังก่อนหน้านี้โดนวิจารณ์เรื่องคุณสมบัติไม่ 
เหมาะสม ขัดหลักเกณฑ์แต่งตั้งเพราะไม่เคย
ผ่านงานหัวหน้าอุทยานมาก่อนจากต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส่วนฟ้ืนฟูและพัฒนา
พ้ืนที่อนุรักษ์ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 2  
(ศรีราชา) แต่กลับขยับพรวดขึ้นมากุมบังเหียน
เก้าอ้ีอุทยาน แห่งชาติอันดับ 1 ของไทยที่เลอ
ค่าทั้งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และการเป็น
พ้ืนที่มรดกโลกลอยเหาะพุ่งทะยานขนาดนี้ เลยโดน
จับตาเป็นพิเศษ 

โดยพ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล เกิดเมื่อวันที่ 18 
เม.ย.2510 อายุ 53 ปี จบโรงเรียนป่าไม้แพร่ 
รุ่น 30 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
บริหารทรัพยากรป่าไม้ ม.เกษตร เส้นทางชีวิต
ราชการส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านไฟป่า ปี 2548 
เป็นหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ อยู่ใน
ต าแหน่งนี้ 6 ปี ก่อนขยับขึ้น ผอ.ส่วนควบคุม 
ไฟป่า สบอ.7 (นครราชสีมา) ในปี 2554 แล้ว
นั่งยาว กระทั่งต้นเดือนเม.ย.2563 นายธัญญา 
เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ลงนามค าสั่งแต่งตั้งเป็นหัวหน้าอช.
เขาใหญ่คนใหม่แทน นายครรชิต ศรีนพวรรณ 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

ข่าวสด หน้า 6 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ที่ย้ายไปเป็น ผอ.ส านักทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ.ปราจีนบุรีเป็นชื่อที่ท าคนอ้ึงกันทั้ง
กรมเลยทีเดียว 
3.มะพลับภูวัว..พันธุ์ใหม่ของโลก 

ผู้เขียนกล่าวถึง ห้วงหน้าแล้งพันธุ์พืช
พันธุ์ต่างๆ  มักออกดอกออกผลให้เห็น ทีมนักวิจัยน า
โดย ผศ.ดร.สุธีร์ ดวงใจ คณะวนศาสตร์ มก. 
ร่วมกับ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์  พุทธไทย คณะ
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ม ม.มหิดล  
ดร .สมราน  สุ ดดี  กั บนายสุ คิ ด  เ รื อ ง เ รื่ อ  
นักพฤกษศาสตร์ส านักหอพรรณไม้ อุทยานแห่งชาติฯ 
และ Dr.David Middleton ผู้เชี่ยวชาญประจ าสวน
พฤกษศาสตร์สิงคโปร์ออกส ารวจป่าไม้และพรรณ
พืชชนิดใหม่ๆเข้าตรวจสอบพืชในสกุลมะเกลือ 
ที่ ไม่ทราบชนิด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวั ว  
จ.บึงกาฬ 

ทีมงานนักพฤกษศาสตร์และเจ้าหน้าที่
ของส านักหอพรรณไม้ได้ข้อสรุปพืชดังกล่าวเป็น
พืชชนิดใหม่ของโลก เนื่องจากมีลักษณะสัณฐาน
วิทยาและพันธุกรรมที่แตกต่างจากชนิดที่ได้
รายงานไว้เดิมอย่างชัดเจน พร้อมตั้งชื่อพืชชนิด
ใหม่นี้ว่า มะพลับภูวัวค าระบุชนิด phuwuaensis 
เนื่องจากพ้ืนที่พบพืชชนิดนี้กระจายพันธุ์อยู่ใน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวมะพลับภูวัว เป็นพืช
ในวงศ์มะเกลือ ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยวเรียง
สลับ รูปไข่รูปใบหอกแกมรูปไข่หรือรูปรี หลังใบ
เขียวเข้ม ท้องใบเขียวนวล ดอกออกตามซอกใบ
หรือกิ่งอ่อนที่ทิ้งใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมี
จ านวน 4-5 กลีบ กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อนกลีบ
ดอกสีขาว ผลทรงรูปไข่ ขนาด 1.3-1.8 ซม. 
ผลอ่อนสีเขียวอ่อนสุกสีม่วงด า และด า กลีบจุก
ผลที่มีลักษณะเรียวยาว และบิดถือว่าเป็นพรรณ
ไม้ในสกุลนี้เพียงชนิดเดียวของไทย ที่มีลักษณะ
กลีบจุกผลยาวเลยตัวผลอย่างชัดเจน 

 

สวจ. 
สอป. 

สบอ.10 
(อุดรธานี) 

ไทยรัฐ หน้า 7 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
4.ภาพข่าว: ศรายุทธ ตันเถียร 

นายศรายุทธ ตันเถียร หน.อช.อ่าวพังงา
มอบยาฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาลเกาะยาว  
ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา เพ่ือน าไปใช้ใน
การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-
19 หลังจากส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกของ 
จ.พังงา และคุณแม่ กลับสู่เกาะยาว หลังจาก
รักษาอาการหาย. 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 12 

+- 

5.ยึดไม้เถื่อนมูลค่า 2 ล้านบาท 
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ที่บริเวณป่าทางทิศใต้บ้านแซรไปใน
พ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ทับซ้อน
เขตป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี "ป่าฝั่งซ้าย
ห้วยศาลา" ท้องที่ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชา ประมาณ 5 
กิโลเมตร นายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้าเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา น าก าลังเจ้าหน้าที่ศูนย์
พิทักษ์ป่าที่ 2 ชุดลาดตระเวน Smart Patrol 
ห้วยศาลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารร้อย ร.1633 
กองร้อยทหารพรานที่ 2301 เข้าท าการตรวจ
ยึดไม้ชิงชัน 9 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 0.55 
ลบ.ม. โดยไม่ได้ตัวผู้กระท าผิด ต่อเนื่องเป็นการ
ขยายผลคดีเมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2563  
ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการจับกุมชาวกัมพูชา 1 คน 
พร้อมด้วยไม้ชิงชันของกลางจ านวนหนึ่งไปแล้ว 

นายสาธิต กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค.63
ตนและคณะเจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยศาลาร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกันจับชาว
กัมพูชา 1 คน ที่ลักลอบเข้ามาตัดไม้บริเวณนี้ 
และจากการสอบสวนขยายผลทราบว่า มีชาว
กัมพูชาเข้ามาลอบตัดไม้ครั้งนี้ 13 คน มีคนไทย
เป็นคนน าทาง เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้ เข้าจับกุม  
กลุ่มคนร้ายได้พากันวิ่งหลบหนีเข้าไปในเขต
ประเทศเพ่ือนบ้าน จากการตรวจสอบพบว่า  
มีไม้ชิงชันซุกซ่อนอยู่บริเวณนี้ จึงได้วางก าลัง

สอป. 
ศคล. 

 

มติชน (กรอบบ่าย)
หน้า 8   

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เพ่ือดักซุ่มตลอดคืน แต่ไม่พบคนร้ายเข้ามาขน
เอาไม้ชิงชัน จึงตรวจยึดไม้ชิงชัน 9 ท่อน พร้อม
ด้วยอุปกรณ์เสพยาไอซ์และเสพยาบ้า เลื่อย 1 ปื้น  
ซึ่งไม้ชิงชันทั้งหมดหากส่งไปขายต่างประเทศจะ
มีมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า 
ก่อนน าของกลางส่งมอบพนักงานสอบสวน สภ.
ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ด าเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอังคารที ่5 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. "กรมอุทยาน"สดุดีจนท.พลีชีพ พิทักษ์ป่า
จนวินาทีสุดท้าย 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้
โพสต์ข้อความและภาพเกี่ยวกับการสูญเสีย
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้ หลังจากเหตุยิงปะทะกับ
กลุ่มพรานป่าล่าสัตว์ในพ้ืนที่ป่าเทือกเขารวก  
จ.ลพบุรี โดยผู้ที่เสียชีวิตคือ นายคาร ไชยประเสริฐ 
พนักงานพิทักษ์ป่า เบื้องต้นน าศพออกมาจาก
พ้ืนที่ส่งไปชันสูตรยัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติแล้ว 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 พ.ค.63 
ที่ผ่านมา นายคาร ไชยประเสริฐ พนักงาน
พิทักษ์ป่า หัวหน้าชุด พร้อมด้วยนายกฤษณะ 
ก้านทองและนายกฤษฎา เพชรงา เจ้าหน้าที่
อนุ รั กษ์ แล ะป้ อ งกั น รั กษาป่ า ป ระจ า ชุ ด  
ออกปฏิบัติการลาดตระเวนตรวจปรามปราม 
คุ้มครองพ้ืนที่และสัตวป่า ในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของหน่วยฯจนกระทั่งได้มาถึงป่าเทือกเขารวก 
ห่างจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ขสป.) ซับลังกา 
จ.ลพบุรี ลึกเข้าไปประมาณ 3 กม. เขตท้องที่ 
ม.2 ต.กุดตาเพชร อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี 

จากนั้นเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 
4 พ.ค.ที่ผ่านมา พบกลุ่มนายพราน 3 คน 
พร้อมอาวุธครบมือ จึงได้แจ้งให้หยุดปรากฏว่า
อีกฝ่ายพยายามหลบหนี และต่อสู้ขัดขืนด้วย
การยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ พอเสียงปืนสงบลงแล้ว
พบว่า นายคาร หัวหน้าชุดถูกกระสุนเจาะร่าง
บาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตกลางป่า เจ้าหน้าที่
อีก 2 นาย ได้พยายามเดินไปหาจุดที่มีสัญญาณ
โทรศัพท์เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา ประสาน
ต ารวจเข้าตรวจสอบไล่ล่าตัวคนร้ายโดยเร็ว 

สอป. 
สบอ.1 

สาขาสระบุรี 

https://www.dailyn
ews.co.th/crime/77
2705 
 
https://www.matic
hon.co.th/heading-
news/news_21706
92 
 
https://www.naew
na.com/local/4908
22 

- 

https://www.dailynews.co.th/crime/772705
https://www.dailynews.co.th/crime/772705
https://www.dailynews.co.th/crime/772705
https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2170692
https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2170692
https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2170692
https://www.matichon.co.th/heading-news/news_2170692
https://www.naewna.com/local/490822
https://www.naewna.com/local/490822
https://www.naewna.com/local/490822


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เบื้องต้นพบ ปลอกกระสุนปืนลูกซอง กระเป๋าเป้ 
เสบียง ร่องรอยวิถีกระสุน และอุปกรณ์การเสพ
ยาบ้า ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 2 กม.  
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีออกจากป่าไปแล้ว 
ทางเจ้าหน้าที่จะได้เก็บหลักฐานทั้งหมดไป
ตรวจสอบต่อไป 
2.จนท.อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ”รวบสาว
ใหญ่ครอบครองซากสัตว์ป่าหวงห้าม 

วันนี้ 04 พ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน
ว่า นายเจริญ ใจชน หน.อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุรี สังกัด สบอ.3 (บ้านโป่ง) พร้อม
ด้วยก าลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้ท าการตรวจสอบ
จับกุมผู้กระท าผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า โดยตรวจสอบ
รถยนต์โดยสาร สายทองผาภูมิ – บ้านปิล๊อก 
โดยเจ้าหน้าที่ได้ท าการตรวจสอบรถโดยสารคัน
ดังกล่าว บริเวณที่เกิดเหตุ เป็นจุดสกัดอุทยาน
แห่งชาติทองผาภูมิ บ้านไร่-เชิงเขา ม.1 ต.ปิล๊อก 
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบ
สิ่งของซากสัตว์ป่าหวงห้าม พร้อมด้วยผู้กระท า
ผิด ประกอบด้วย ผู้ต้องหา จ านวน 2 คน ของ
กลาง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ชนิดเม่นหางพวง 
จ านวน 3 ซาก น้ าหนักรวม 7 กิโลกรัม อุปกรณ์
การกระท าผิด รถยนต์ จ านวน 1 คัน บริเวณที่
เกิดเหตุ จุดสกัดอช.ทองผาภูมิ บ้านไร่-เชิงเขา ม.1 
ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ส่วนตัวผู้กระท า
ผิ ด 2 คน คื อ นางหน่ อย สัญชาติ เ มี ย น ม า  
อยู่บ้านเลขที่ 126 / พ. ส่วน นายเท็ตทูละวิน 
สัญชาติ เมียนมา เป็นคนขับรถโดยสารคัน
ดังกล่าว อยู่บ้านเลขที่ 30 ในหมู่เดียวกันคือ หมู่
ที่ 1 ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี หลังจาก
การตรวจสอบ จึงได้รวบรวมของกลางทั้งหมด
ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุรี เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

สอช. 
สอป. 

สบอ.3  
(บ้านโป่ง) 

http://www.newsr
eportnakhonpatho
minside.com/archi
ves/115478 

- 

http://www.newsreportnakhonpathominside.com/archives/115478
http://www.newsreportnakhonpathominside.com/archives/115478
http://www.newsreportnakhonpathominside.com/archives/115478
http://www.newsreportnakhonpathominside.com/archives/115478


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
3.อุดมสมบูรณ์! เผยคลิป “โลมาปากขวด” 
กว่า 100 ตัว แหวกว่ายทะเล จ.พังงา 

วันนี้ 4 พ.ค.63 เพจ “อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสิมิลัน” ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอน่า
ตื่นใจ ความยาวกว่า 1 นาที เผยให้เห็นฝูงโลมา
ปากขวดกว่า 100 ตัว ว่ายอยู่ใกล้กับเกาะบอน 
ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา โดยทางเพจ
ได้ระบุข้อความว่า 

“เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 63 เจ้าหน้าที่อุทยาน
เเห่งชาติแห่งชาติ  หมู่ เกาะสิมิลัน  ได้ออก
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) 
เส้นทางเกาะตาชัย - เกาะเมียง ทั้ งนี้ ขณะ
ลาดตระเวนได้พบโลมาปากขวดราวหนึ่งร้อยตัว
ได้รวมตัวว่ายน้ าด้านทิศตะวันตกใกล้เกาะบอน
ของอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน จึงได้เข้าท า
การตรวจสอบ ขณะตรวจสอบพบว่าโลมาปาก
ขวดฝูงดังกล่าวได้ท าการปิดล้อมเรืออุทยาน 
และไม่ได้มีการแสดงอาการเกรงกลัวเจ้าหน้าที่
แต่อย่างใด โดยมีพฤติกรรมยียวนด้วยการว่าย
น้ าหลอกล่อ อีกทั้งยังมีการกระโดดลอยหน้า
ลอยตาท้าทายเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงได้ท าการ
บันทึกภาพและวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน 

ทั้งนี้ อุทยานได้เข้มงวดและเพ่ิมระยะเวลาใน
การลาดตระเวนหลังจากนี้ เนื่องจากเกรงว่าการกระท า
ของโลมาปากขวดอาจท าให้เกิดการลอกเลียนแบบ
ของปลากระเบนราหู และฉลามวาฬได้” 

สอป. 
ศคล. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

https://mgronline.c
om/onlinesection/
detail/9630000046

627 

+ 

4.ส่องภาพ "สัตว์ป่า" ในเขาใหญ่ ออกมาเดิน
เล่น ในวันที่ไร้นักท่องเที่ยว 

ผู้ เ ขี ยนกล่ า วถึ ง  แฟน เพจ เฟซบุ๊ ก
ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในวันที่ไม่มีใครมาเที่ยว 
หลังมีการประกาศปิดอุทยานแห่งชาติทั้งหมด
ทั่วประเทศ ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

https://www.thaira
th.co.th/news/soci

ety/1836699 

+ 

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000046627
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000046627
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000046627
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9630000046627
https://www.thairath.co.th/news/society/1836699
https://www.thairath.co.th/news/society/1836699
https://www.thairath.co.th/news/society/1836699


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ในหลายพื้นที่ก็พบว่ามีสัตว์ป่าที่ไม่เคยออกมาให้
เห็นกลับมาให้เห็นมากขึ้น 

อย่างเช่นหมีหมาก าลังเดินข้ามถนนใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ช่วงขึ้นเนินยาว ก่อน
ถึงค่ายอบรมเยาวชนสุรัสวดี ช้างและกวางซึ่ง
พอมีให้เห็นอยู่บ้าง ก็ดูคล้ายมีความสุขมากขึ้น 
และมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดก็ออกมาในช่วงนี้
เช่นกัน 

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์ พืช ก็ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกที่
ออกไปอีกอย่างไม่มีก าหนด ท าให้สัตว์ป่าเหล่านี้
ได้ใช้ชีวิตในบ้านของพวกเขาอย่างสงบต่อไป. 
5.ระบบนิเวศฟื้นฟูช่วงโควิด พบฝูงฉลามหูด า
อ่าวเกาะห้อง 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.63 - ธรรมชาติฟ้ืนฟู 
หลังหยุดกิจกรรมท่องเที่ยวช่วงโควิด19 ระบาด 
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ 
พบฝูงฉลามหูด าหรือฉลามครีบด าความยาว
ประมาณ 1 เมตร ถึงเมตรครึ่งจ านวนหลายสิบ
ตัว ว่ายน้ าภายในอ่าวหมู่เกาะห้อง เป็นครั้งที่ 2 
ในรอบ 2 สัปดาห์  โดยฝูงฉลามหูด า ไล่กิน
ปลากระบอกนานกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนว่ายออก
จากชายฝั่งไปบริเวณน้ าลึกซึ่งเป็นแนวปะการังที่
สมบูรณ์ 

นายจ าเป็น ผอมภักดี หัวหน้าหน่วย
พิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะห้อง เปิดเผยว่า 
ฉลามและฝูงปลาหลากชนิด เริ่มเข้ามาตามแนว
ชายหาดภายในอ่าวเกาะห้องในช่วง 2 สัปดาห์ 
หลังจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์
พืชประกาศปิดพ้ืนที่อุทยาน ป้องกันการแพร่
ระบาดโควิด-19 ท าให้ไม่เกิดการรบกวนจาก
การท ากิจกรรมท่องเที่ยว สัตว์ทะเลหลายชนิดที่
ไม่เคยเข้าใกล้ฝั่ง กลับว่ายน้ ามาให้เห็น ร่วมกับ
ระบบนิเวศที่ได้รับการฟ้ืนฟูให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น
ด้วย. 

สอช. 
สอป. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 
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 สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ภาพข่าว : ตรวจสอบ 

นายวิทูร เดชประมวลพล หน.อช.ทุ่งแสลง
หลวง น าทีมงานส ารวจการครอบครองที่ดิน
ราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ เข้าตรวจสอบความ
ถูกต้องของแปลงที่ดินอีกครั้ง ณ หมู่บ้าน ซ า
ต้อง ต .ชมพู อ. เนินมะปราง จ . พิษณุ โลก 
ภายหลังจากท่ีได้ลงพ้ืนที่รังวัดแปลงแล้ว เพ่ือให้
เกิดความ ชัดเจนและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ราษฎร พร้อมมอบของช่วยผู้ได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 
 

แนวหน้า หน้า 9 + 

2. ทส.จ่อฟ้องเสี่ยใหญ่ ห้างเอาต์เลตชื่อดัง รุก
ป่าเอราวัณ 25 ไร่ พบอีกรายฮุบเขาค้อ 

ชุดพญาเสือลุยตรวจสอบที่ดินเสี่ยใหญ่
ห้างเอาต์เลตชื่อดัง ส่อรุกอุทยานฯเอราวัณ 25 
ไร่ อ้างอยู่ตามมติ ครม. 30 มิ.ย.41 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ 
ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษ
พัฒน์ ปลัด ทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. 
ให้ด าเนินการเด็ดขาดกับนายทุนผู้บุกรุกป่านั้น 
นายนิพนธ์ และนายปรยุษณ์ ไวว่อง หน.อช.
เอราวัณ นายยุทธพงศ์ ด าศรีสุข หน.อช.พุเตย 
ชุดพญาเสือ และจนท.อช.เอราวัณ รวม 10 
นาย และน.ส.อริศา น้อยทิพย์ ตัวแทนของ นาย
วราชัย ส่งวัฒนา ตรวจสอบที่ดินของนายวราชัย 
จ านวน 25 ไร่ ในเขตอช.เอราวัณ ต.ช่องสะเดา 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ที่อ้างว่ามี ส.ค.1 และได้
ขึ้นทะเบียนครอบครองที่ดินตามมติ ครม. วันที่ 
30 มิ.ย. 2541 ที่คณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ
ที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์จังหวัดกาญจนบุรี มีมติ
รับรองในปี 2552 ว่านายวราชัยอยู่อาศัยหรือ
ท ากินในเขต อช.เอราวัณได้ 

ศปพ. 
สอช. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

 

มติชน (กรอบบ่าย)  
หน้า 1 

เดลินิวส์ หน้า 11 
มติชน (กรอบบ่าย) 

หน้า 5 
เดลินิวส์ หน้า 1 
มติชน หน้า 1,3 

ไทยรัฐ หน้า 1,14 
ข่าวสด หน้า 1,12 

 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
นายนิพนธ์กล่าวว่า เรื่องนี้สืบเนื่องมาจาก 

นายวราชัย ส่งวัฒนา อายุ 52 ปี มีภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่ 77/3 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณ
อมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. กรรมการ
บริษัทห้างเอาต์เลต ชื่อดังแห่งหนึ่งได้มอบ
อ านาจให้ น.ส.อริศา น้อยทิพย์ ไปแจ้งการ
ครอบครองที่ดินในบริเวณอช.เอราวัณ เมื่อวันที่ 
13 มี.ค. 2563 จ านวน 25 ไร่ ต.ช่องสะเดา 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพ่ือส ารวจการถือครอง
ที่ดินของประชาชนในเขตอช.เอราวัณ ตาม
มาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 
ฉบับใหม่ ที่ ให้ส ารวจการถือครองที่ดินของ
ประชาชนในเขตป่าอนุรักษ์ ให้แล้วเสร็จภายใน 
240 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดการส ารวจถือครองที่ดิน
ของประชาชนในวันที่ 23 ก.ค. 2563 เมื่อ
ส ารวจเสร็จแล้วจะตราเป็น พ.ร.ฎ.ให้ประชาชน
อยู่อาศัยหรือท ากินในเขตป่าอนุรักษ์ได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
3. ปะการัง 'เกาะพีพี' เริ่มฟื้นตัว 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม 
หน.อช.หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ 
เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค. ที่ผ่านมา 
จนท.อุทยานฯ ได้ด าน้ าส ารวจปะการังที่บริเวณ
เกาะยูง ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ พบปะการังวัย
อ่อนเจริญเติบโตต่อเนื่อง ปะการังโคโลนีเก่าที่
เจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน และยังพบปะการังเขากวาง
เกิดใหม่ มีสภาพสมบูรณ์ รวมถึงมีสัตว์น้ าและ
ปลาชนิดต่างๆ ว่ายน้ าตามปะการังเป็นจ านวน
มาก ระบบนิเวศเริ่มฟ้ืนตัวจนใกล้เข้าสู่ภาวะ
ปกติ ซึ่งเป็นผลมาจาก อส. ประกาศปิดเมื่อ
กลางปี 2558 ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปท า
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เพ่ือต้องการฟ้ืนฟู
แนวปะการัง มาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปี 

นายวรพจน์กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบว่าแนว
ปะการังบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายเป็น

สอช.  
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 3 

ไทยโพสต์ หน้า 1,2 
มติชน หน้า 3 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
วงกว้าง จากภาวะน้ าทะเลร้อนขึ้น ส่งผลให้แนว
ปะการังมีการฟอกขาว รวมถึงการเข้าไปท า
กิจกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก จึง
ด าเนินมาตรการฟ้ืนทะเลกระบี่ให้กลับคืนมา 
โดยหลังจากนี้จะยังคงปิดเกาะยูงต่อไป เพ่ือให้
สิ่งแวดล้อมกลับสู่สภาพเดิมมากที่สุด ส่วนจะ
เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมลงเล่นน้ าและ
ด าน้ าชมปะการังเมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
4. เปิดมิติ 'อุทยานแห่งชาติยุคใหม่' พัฒนา
ทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล 

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. กล่าวว่า 
เมื่อปี  2561 ประเทศไทยได้ เข้าร่วมการ
ประชุมเพ่ือช่วยกันแก้ปัญหาการค้าสัตว์ป่า ที่
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในขณะนั้นไทย
ได้น าเอาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ 
สมา ร์ ท  พา โ ทรล  มา ใช้ ท า ง าน เ พ่ื อกา ร
ลาดตระเวนป่า และมีผลชี้วัดออกมาคือปริมาณ
สัตว์ในป่ามีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านั้น
ทางสถานทูตอังกฤษได้ส่งจนท.เข้าไปถ่ายท า 
สารคดีในอช.ตาพระยา โดยใช้ระบบสมาร์ท พา
โทรล ซึ่งเป็น 1 ใน 3 อุทยานแห่งชาติจากทั่ว
โลก ที่ได้รับเกียรติในการน ามาเสนอในที่ประชุม
ดังกล่าว 

ขณะนี้เราเดินมาถูกทางแล้ว แม้แต่คณะ
วนศาสตร์เราเพิ่งได้มีการลงนาม MOU เกี่ยวกับ
สมาร์ท พาโทรลเข้าไปอยู่ในหลักสูตร ซึ่งผมเชื่อ
ว่าการลาดตระเวนเชิงคุณภาพนี้จะช่วยเหลือได้
เต็มอัตราและเต็มพ้ืนที่ โดยจะสามารถช่วยลด
ปัญหาการบุกรุกป่าได้  ขณะเดียวกันคาดว่า
ภายในปีนี้ จะครบทุกพ้ืนที่  ส าหรับในการ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ซึ่งมีจนท.คอยติดตาม 
และคอยให้ค าแนะน าตลอด รวมถึงมีอุปกรณ์
เครื่องมืหลากหลาย ที่ช่วยลดการบุกรุกการตัด
ไม้ อย่างเช่น การน าเทคโนโลยีระบบกล้องเอ็น

ศคล. 
สอช. 

 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา หน้า 18 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
แคป (NCAPS) มาใช้โดยติดตั้งซุกซ่อนกล้องไว้
ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในพ้ืนที่อุทยาน 

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวต่ออีกว่า ทาง
อุทยานฯ ได้ค านึงถึงความปลอดภัยของจนท.
เป็นอันดับแรก โดยก่อนปฏิบัติงานต่างๆ นั้น 
จนท . ทุ ก คน จะต้ อ ง มี ก า ร ต ร ว จสุ ข ภ า พ 
เหมือนกับจนท.ที่ไปดับไฟป่า เพราะถ้าหาก
ตรวจพบว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะมีการปรับ
ลดบทบาทลง เนื่องจากปีที่ผ่านมาเราสูญเสีย
บุคลากร ทั้งข้าราชการ บุคลาการ ลูกจ้างจิต
อาสา ซึ่งไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีก 
เพราะถ้าเป็นต้นไม้เมื่อตายแล้ว เราสามารถ
ปลูกขึ้นมาใหม่ได้ แต่ถ้าชีวิตคนเป็นอะไร ไป
แล้วเราไม่สามารถกู้คืนชีวิตเขากลับมาได้อีกเลย 

 
5. ชาวบ้าน 'นางพญา' ยื่นส.ส.พท. 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. นายสนั่น หล้าติ๊บ รอง
นายกอบต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
เปิดเผยว่า ตนพร้อมตัวแทนชาวบ้าน  
ต.นางพญา น าเอกสารยื่นต่อ นายศรัณย์วุฒิ 
ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพ่ือไทย นาย
จักรพรรณ สุวรรณภัคดี นายอ าเภอท่าปลา ผอ.
ป่าไม้ จ.อุตรดิตถ์ และหน.อช.ล าน้ าน่านฝั่งขวา 
เพ่ือช่วยผลักดันขอให้ทางราชการตัดถนนล า
รองจากหมู่ 6 บ้านท่าเรือ ต.ท่าปลา ถึงบ้าน
ห้วยต้า หมู่ 4 ต.นางพญา ระยะทาง 20.44 
กม. เป็นเส้นทางลัดเลาะไปตามริมอ่างเก็บน้ า
เขื่อนสิริกิติ์ หลังจากจนท. อบต.นางพญา และ
จนท.อช.ล าน้ าน่านฝั่งขวา ด าเนินการส ารวจ
พ้ืนที่ที่จะตัดถนนดังกล่าวไม่พบต้นไม้ใหญ่ พ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นป่าเสื่อมโทรม และเป็นสวนผลไม้
ของชาวบ้าน หากสร้างเส้นทางล ารองให้แล้วจะ
เป็นเส้นทางป้องกันไฟป่า และดูแลรักษาป่า ที่
ส าคัญคือผลจากการสร้างเส้นทางยังสามารถให้

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 
 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 17 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ชาวบ้านห้วยต้ามีทางบกใช้อีกด้วย ความเจริญก็
จะเข้าไปอย่าง มากมาย 

นายสนั่นกล่าวว่า ปี 2512 หลังชาว  
อ.ท่าปลา อพยพออกจากพ้ืนที่เดิมเพ่ือมอบ
พ้ืนที่ให้กับการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ และชาวบ้าน
ห้วยต้าเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย 
ไม่มีเส้นทางทางบกเพ่ือการสัญจรและการขนส่ง
สิ่งของต่างๆ มีเพียงเส้นทางเดียวคือทางเรือ
โดยสารใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงจะถึงท่าเทียบเรือ
บ้านท่าเรือ หากเป็นช่วงฤดูแล้งตอไม้ใต้น้ าก็จะ
โผล่ท าให้เรือชน มีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต 
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา มีเหตุเรือ
โดยสารชนตอไม้เสียชีวิต 5 ศพ   

นายสนั่น กล่าวว่า การตัดถนนเข้าสู่บ้าน
ห้วยต้า สิ่งที่จะตามมาคือการตัดไม้ท าลายป่า
มากขึ้น หากมีจนท.ป่าไม้ที่ เข้มแข็ง ปกป้อง
รักษาป่าไม้อย่างจริงจัง ป่าไม้ก็จะไม่ถูกตัดและ
ท าลายอย่างแน่นอน ด้วยการตั้งหน่วยขึ้นมา
เพ่ือดูแลจุดนี้โดยเฉพาะ ไม่ควรมองว่า เมื่อมี
ถนนแล้วป่าไม้จะถูกตัดมาก แต่สิ่งที่จะตามมา
คือ แนวกันไฟป่าอย่างดี ที่ส าคัญจะช่วยท าให้
การเดินทางของประชาชนสะดวกสบาย ลด
ความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ได้มากในการเดินทางติดต่อกับโลกภายนอก 
6. 'บิ๊กแป๊ะ' สั่งไล่ล่าตัวแก๊งนายพราน ยิง
จนท.พิทักษ์ป่าซับลังกาเสียชีวิต 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒน
เจริญ รองโฆษก สตช. เปิดเผยถึงเหตุจนท.
พิทั กษ์ ป่ า ฯ  ป ะท ะกลุ่ ม น าย พร า นข ณ ะ
ลาดตระเวน เสียชีวิต 1 ราย จนท.ต ารวจ สภ.
ล าสนธิ จ.ลพบุรี ได้รายงานมาว่า เมื่อวันที่ 4 
พ.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งว่ามีเหตุชายไทยถูกยิง
เสียชีวิตที่บริ เวณเขาถ้ าพระ ภายในหน่วย
พิทักษ์ป่าห้วยประดู่ ต.กุดตาเพชร อ.ล าสนธิ จ.

สอป. 
สบอ.1 

สาขาสระบุรี 

สยามรัฐ หน้า 10 
ข่าวสด (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,11 
ไทยรัฐ หน้า 1,6,15 

มติชน หน้า 5 
สยามรัฐ หน้า 1,8 
เดลินิวส์ หน้า 1,11 
ไทยโพสต์ หน้า 1,2 
ข่าวสด หน้า 1,11 

 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ลพบุรี จึงตรวจที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตนอน
คว่ าหน้าทราบชื่อ  
นายคาร ไชยประเสริฐ อายุ 36 ปี พนักงาน
ราชการต าแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประจ า
หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยประดู่  เบื้องต้นทราบว่า 
จนท.พิทักษ์ป่าขสป.ซับลังกา จ านวน 3 นาย ได้
ออกลาดตระเวนตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. และด ารง
ชีพอยู่ในป่าถึงวันที่ 4 พ.ค. ต่อมาเกิดเหตุปะทะ
กันระหว่างกลุ่มพรานล่าสัตว์ ท าให้นายคารได้
ถูกบุคคลไม่ทราบจ านวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบ
ขนาดยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ในเวลาต่อมา 

ทั้งนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ชัยจินดา ผบ.ตร.ได้
แสดงความเสีย ใจต่อญาติและครอบครั ว
ผู้เสียชีวิต พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน 
รวบรวมพยานหลั กฐานในการขออนุ มั ติ
หมายจับ และด าเนินการติดตามจับกุมตัวได้
โดยเร็ว 
7. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร : เผยคลิป
ฉลามหูด าหากินเกาะยูง 

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. จนท.อช.หาดนพรัตน์
ธารา-หมู่เกาะพีพี เผยคลิปขณะด าน้ าส ารวจ
แนวปะการังที่ เกาะยูง หมู่ เกาะพีพี อ.เมือง
กระบี่ หลังจาก อส. สั่งปิดกว่า 3 ปี โดยติดตั้ง
กล้องบันทึกภาพใต้น้ า เมื่อบ่ายวันที่ 2 พ.ค. 
พบฉลามหูด าว่ายผ่านหน้ากล้องหลายสิบตัว 
รวมทั้งปลาหลากหลายชนิด นายวรพจน์ ล้อม
ลิ้ม หน.อุทยานฯ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบ
ปะการังบริเวณเกาะยูงพบว่ามีการฟ้ืนตัวดีไม่ได้
รับความเสียหายจากการฟอกขาว ส่วนการ
ส ารวจกลุ่มฉลามหูด า พบว่า มีมากกว่า 5 ฝูง 
แต่ละฝูงมี 50-100 ตัว สาเหตุที่สัตว์น้ าหายาก
เข้ามาอาศัยและหากินในพื้นที่มากข้ึน เนื่องจาก
ช่วงนี้ไม่มีการท่องเที่ยวจากสถานการณ์โรคโค
วิด-19 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
8. เมืองตรังวางทุ่นก าหนดเขตอภัยทานพะยูน 

บริเวณหน้าที่ท าการ ขสป.หมู่เกาะลิบง ต.
เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง นายชัยพฤกษ์ วีระ
วงศ์ หน.ขสป.หมู่เกาะลิบง จ.ตรัง พร้อมด้วย
นายวรรณ ชาตรี ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ทะเล ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ 7 จนท.ขสป.หมู่เกาะลิบง จนท.ส านักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 กลุ่มพิทักษ์
ดุหยง และเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านพร้อมเรือ 6 
ล า ร่วมกันน าทุ่นไข่ปลา ออกไปวางบริเวณแนว
เขตหญ้าทะเล บริเวณหน้าที่ท าการ ขสป.หมู่
เกาะลิบง-แหลมจุโหย ซึ่งก่อนหน้านี้จนท.ศูนย์
ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จ.ตรัง 
สามารถบันทึกภาพพะยูนฝูงใหญ่ได้มากถึง 22 
ตัว รวมทั้งพะยูนคู่แม่ลูกครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นแหล่ง
หญ้าทะเลผืนใหญ่ ถิ่นหากินและอาศัยส าคัญ
ของพะยูนในทะเลตรัง 

ครั้งนี้ สามารถวางทุ่นได้ครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณ 2,000 ไร่ ระยะทางประมาณ 1 กม. 
เ พ่ือก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองแหล่งหญ้าทะเล 
คุ้มครองพะยูน ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการท า
ประมง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการคุ้มครอง
พ้ืนที่ให้เข้มข้นอย่างเป็นระบบและครอบคลุม 
เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรชายฝั่ง และสัตว์
ทะเลหายาก ประเภท เต่าทะเล โลมา และ
พะยูน รวมทั้งสัตว์น้ าวัยอ่อน โดยจัดท าเป็นเขต
พิเศษอภัยทาน ปลอดเครื่องมือท าประมงและ
เรือทุกชนิด เพ่ือต้องการให้เป็นพ้ืนที่ ไข่แดง
ส าหรับการอยู่อาศัย หากินของสัตว์ทะเลหายาก
โดยเฉพาะพะยูน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
น้ าวัยอ่อนให้กับทะเลตรัง 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

+ 

 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา 
ของทุกป ี

วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา 
(ขึ้น 15 ค่ าเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันส าคัญ
ของชาติที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการปลูกจิตส านักใน
การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เ พ่ิมพูน
ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ตรงกับ
วันที่ 6 พฤษภาคม 

โ ด ย ในปี นี้ ก ร ะทรว ง ทส .  เ ชิ ญช วน
ประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ “โครงการรวมใจไทย
ปลูกต้นไม้เพ่ือฟ้ืนฟูป่า และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว” 
เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2563 
เพ่ือให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากหลายพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการบุก
รุกและเผาท าลายป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้อง
แก้ไขโดยเร็ว จึงมีนโยบายในการปลูกต้นไม้เพ่ิม
หลายล้านต้น และเชิญชวนประชาชนปลูกไม้ยืน
ต้นใน พ้ืนที่ของตนเอง เนื่ องจากรัฐบาลมี
นโยบายในการปลูกต้นไม้มีค่า สามารถน าไป
เป็นหลักทรัพย์ประกันได้และเป็นสมบัติให้กับ
ครอบครัวได้อีกด้วย 

สฟอ. 
 

http://fm91bkk.com/
-
%E0%B8%A7%E0%B
8%B1%E0%B8%99%
E0%B8%95%E0%B9
%89%E0%B8%99%E
0%B9%84%E0%B8%
A1%E0%B9%89%E0
%B9%81%E0%B8%A
B%E0%B9%88%E0%
B8%87%E0%B8%8A
%E0%B8%B2%E0%B
8%95%E0%B8%B4-
%E0%B8%95%E0%B
8%A3%E0%B8%87%
E0%B8%81%E0%B8
%B1%E0%B8%9A%E
0%B8%A7%E0%B8%
B1%E0%B8%99%E0
%B8%A7%E0%B8%B
4 

+ 

2. "ปลาปักเป้ายักษ์" 1 เมตร โผล่เกาะรังใน
รอบ 13 ปี 

วันที่ 5 พ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
เพจอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด น า
คลิปความยาวประมาณ 20 วินาที โดยระบุว่า 
ปิดโควิดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเจอสิ่งนี้ที่
ไม่เจอมานาน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะช้างพบปักเป้ายักษ์ ยาวเกือบ 1 เมตร ที่
บริเวณหมู่เกาะรัง 

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

https://thai.ac/ne
ws/show/43385
8 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สัมภาษณ์นายอดิเรก ใจช่วย หน.ฝ่าย

วิชาการหมู่เกาะช้าง จ.ตราด กล่าวว่า คลิปปลา
ปักเป้ายักษ์ ถ่ายได้เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา 
โดยเป็นการไปส ารวจทุ่นตามวงรอบ และส ารวจ
ระบบนิเวศที่เกาะรัง หมู่เกาะช้าง โดยตัวที่เจอ
บังเอิญนี้มีความยาวประมาณ 1 เมตร ถือว่ามี
ขนาดใหญ่มาก และถ่ายด้วยกล้องโกโปร ใน
ระยะห่างจากตัวปลาประมาณ 20 เมตร 
เนื่องจากเป็นการเจอโดยบังเอิญ และติดตามได้
แค่ระยะไกลเพราะกลัวปลาจะตื่น ตอนที่เจอ
ปลาปักเป้ายักษ์ตัวนี้ทีมงานค่อนข้างตื่นเต้นมาก 
เคยเจอแต่ขนาดเล็ก ไม่คิดว่าจะเป็นปักเป้ายักษ์ 
แต่เห็นว่ามีหน้าตาพิเศษต่างจากปลาตัวอ่ืนๆ 
เมื่อดูชัดๆจึงเห็นเป็นปักเป้ายักษ์ ที่เจอตัวยาก 
นับเป็นปลาปักเป้าชนิดที่ใหญ่-ที่สุดที่พบได้ใน
ประเทศไทย เป็นปลาที่หากินในระดับใกล้กับ
หน้าดิน อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง กินสัตว์น้ า
เล็ก ๆ ตามหน้าดินเป็นอาหาร และไม่ท า
อันตรายต่อนักด าน้ าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจาก
การปิดเกาะไม่มีการท่องเที่ยวเข้ามารบกวน
พ้ืนที่ในช่วง COVID-19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. รวบแล้ว 4 พราน ฆ่าจนท.พิทักษ์ป่า 

รวบแล้ว 4 พรานโหดยิง จนท.หน่วย
พิทักษ์ป่าห้วยประดู่เสียชีวิต 1 ในนั้นเป็นมือปืน
อาชีพขับรถพ่วงที่  จ .สระบุรี  กลับบ้านมา
ช่วยงานศพญาติ เมื่อเสร็จงานออกไปล่าสัตว์ท า
เป็นอาหารไปพบกับเพ่ือนอีก 3 คน แล้วชวน
กันอยู่ต่อในป่า จังหวะนั้นเดินไปพบจนท. เกิด
ยิงปะทะแล้วหลบหนี กระทั่งถูกจับกุม 

นายคาร ไชยประเสริฐ  อายุ  37 ปี  
พนักงานพิทักษ์ป่า ประจ าหน่วยพิทักษ์ป่าห้วย
ประดู่ เสียชีวิตภายในป่าเชิงไหล่เขาในหน่วย
พิทักษ์ป่าห้วยประดู่  ขสป.ซับลังกา ต.กุดตา
เพชร อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี ขณะออกลาดตระเวน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่รวม 3 คน ต่อมาต ารวจฝ่าย
สืบสวน ทหาร และฝ่ายปกครอง ระดมก าลัง
ออกไล่ล่าผู้ก่อเหตุ คาดเป็นชาวบ้านในพื้นที่ 

ล่าสุดเมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 พ.ค. 
พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธ ารงค์ รอง ผบช.ภ.1 
พล . ต .ต .สุ ภ ธี ร์  บุญครอง  ผบก . สส .ภ .1 
พล.ต.ต.ณัฐพล ศุกระศร ผบก.ภ.จ.ลพบุรี  
เดินทางไปที่ สภ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี เพ่ือติดตาม
ความคืบหน้า ต ารวจฝ่ายสืบสวนรายงานว่า 
รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว รวบรวมหลักฐานน าไปสู่การ 
ขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดลพบุรี  มี
ผู้ต้องหา 4 คน ประกอบด้วย นายเทศ เนตร
แสงสี อายุ 37 ปี นายบุญลือ ไทรขุน อายุ 38 
ปี นายวราวุฒิ ถั่วสนิท อายุ 30 ปี และนายบุญ
โลม จุลนาค อายุ 42 ปี ทั้งหมดเป็นชาวบ้าน
คลองหิน หมู่ 11 ต.กุดตาเพชร อ.ล าสนธิ จ.
ลพบุรี ต่อมาต ารวจน าก าลังไปจับกุมผู้ต้องหา
ทั้งหมดได้ที่บ้านคลองหิน คุมตัวมาสอบสวนที่ 
สภ.ล าสนธิ 

สอป. 
สบอ.1 

สาขาสระบุรี 
 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

ไทยโพสต์ หน้า 12 
เดลินิวส์ หน้า 11 
ไทยรัฐ หน้า 1,14 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สอบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน 

ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเขารวก จังหวะนั้นไป
พบจนท.ต่างวิ่งหลบหนีไปคนละทิศละทาง 
จนท.วิ่งไล่ตามพร้อมตะโกนให้หยุด และยิงปืนขู่ 
1 นัด นายบุญโลมเป็นคนเดียวที่สะพายปืนลูก
ซองยาว หันกระบอกปืนยิงสวนกลับไป 1 นัด 
เป็นเหตุ ให้จนท.เสียชีวิต ต่อมาต ารวจคุม
ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน ไปตรวจสารเสพติด พบฉี่เป็น
สีม่วง แจ้งข้อหาบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
และเสพยาเสพติด ส่วนนายบุญโลม แจ้งข้อหา
เพ่ิมฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ 
และพกพาอาวุธปืน จากนั้นคุมตัวผู้ต้องหา
ทั้งหมดไปท าแผนประกอบค ารับสารภาพ 
2. นครศรีฯ วอนตรังเปิดทาง 

หาดเจ้าไหมตั้งจุดสกัดห้ามเที่ยว 
จ.ตรัง กรณีช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมามี 

นักท่องเที่ยว กลุ่มวัยรุ่น และประชาชนในพ้ืนที่ 
เดินทางเข้ าท่องเที่ ยวในอช.หาดเจ้ า ไหม 
โดยเฉพาะหาดปากเมงจ านวนมาก จนเกิดความ
วิตกการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 จะ
หละหลวม ท าให้ทางอุทยานฯ ต้องตั้งจุดสกัด
ทุกเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ 
ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าโดยเด็ดขาด เนื่องจาก
อุทยานแห่งชาติต่างๆ ยังไม่ได้รับการผ่อนปรน
ให้เปิดบริการ 

นายณรงค์ คงเอียด หน.อช.หาดเจ้าไหม 
กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวทั้ งทางบกและทาง
ทะเลยังคงปิดบริการนักท่องเที่ยว ตามค าสั่งอส. 
เ พ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 แต่
ประชาชนมีความเข้าใจผิดว่าสามารถเที่ยวได้ 
เมื่อจนท.ท าการชี้แจงก็ได้รับความร่วมมือ
เดินทางกลับบ้าน  
 
 
 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
3. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก : สัตว์ป่าเริงร่า 

หลังจาก อส. ประกาศปิดการท่องเที่ยวใน
อุทยานฯ ทุกแห่งเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 
ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ท าให้ป่าดงพญาเย็น-เขา
ใหญ่ ที่มีพ้ืนที่ครอบคลุม 6 จังหวัด นครราชสีมา 
สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และ
บุรีรัมย์ มีพ้ืนที่รวมกว่า 3.8 ล้านไร่ ไม่อนุญาต
ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมธรรมชาติ ส่งผลให้สัตว์ป่า
นานาชนิดด ารงชีวิตในผืนป่าอย่างมีความสุข
เนื่องจากไม่มีมนุษย์เข้ามารบกวน ผู้สื่อข่าว
รายงาน เมื่อวันที่ 6 พ.ค. บนอช.เขาใหญ่ มี
โขลงช้างจ านวนมากเดินลงเล่นน้ าพร้อมส่งเสียง
ร้องอย่างมีความสุข และสัตว์ป่าอีกชนิดที่ไม่เคย
ออกมาจากป่าให้เห็นเป็นเวลานานแล้วคือ
เลียงผาที่ออกมาเดินบนยอดเขาสูงบริเวณผา
เดียวดาย แหล่งชมวิวที่สวยงามและมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดปี อีกมุมยังมีภาพน่ารักของนก
เงือกที่ออกหาผลไม้ไปป้อนลูกน้อยในโพรง
ต้นไม้ใหญ่ ขณะที่ฝูงเก้งป่าพากันเล่นน้ าคลาย
ร้อนในล าธาร รวมทั้งยังมีหมีหมาออกมาปรากฏ
ตัวเดินข้ามถนนช่วงขึ้นเนินยาวก่อนถึงค่าย
อบรมเยาวชนสุรัสวดี 

สอป. 
สอช. 

สบอ.1  
(ปราจีนบุรี) 

 

ไทยรัฐ หน้า 15 
ไทยรัฐ หน้า 1 

+ 

4. องคมนตรีสุดเป็นห่วงภัยแล้ง 
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝน

หลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า พลอากาศ
เอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ได้ติดตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบัติการฝนหลวงของกรม 
ในการช่วยเหลือประชาชน โดยได้สอบถามถึง
แผนการปฏิบัติภารกิจการเติมน้ าในเขื่อนต่างๆ 
รวมถึงสถานการณ์ของพ้ืนที่ที่มีความต้องการน้ า
ในขณะนี้ เพราะมีความห่วงใยประชาชนที่
ประสบปัญหาขาดน้ า 
       ทั้งนี้ กรมยังคงตั้งหน่วยปฏิบัติการ 11 
หน่วย กระจายทั่วภูมิภาคเพ่ือติดตามสภาพ

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

ไทยรัฐ หน้า 8 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
อากาศและวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง 
ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ได้ขึ้นบิน 10 หน่วย ท าให้
มีฝนตกในพ้ืนที่บางส่วนของ จ.แพร่  น่าน 
อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ นครสวรรค์ ลพบุรี อุทัยธานี 
นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ ระยอง ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
กระบี่ สงขลา พ้ืนที่ลุ่มรับน้ าเขื่อน 8 แห่ง อ่าง
เก็บน้ า 10 แห่ง และเพ่ิมความชุ่มชื้นให้กับบึง
บอระเพ็ด ขสป.ห้วยขาแข้ง พ้ืนที่โครงการพัชร
สุธาคชานุรักษ์ ส่วนวันที่ 6 พ.ค.ผลการตรวจ
อากาศจากสถานีเรดาร์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เข้า
เงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง จึงได้ขึ้นบิน
ช่วยเหลือพ้ืนที่เป้าหมายทั้งพ้ืนที่การเกษตร 
และพ้ืนที่ลุ่มรับน้ าในเขื่อนต่างๆ 
5. ทส.ชวนปลูกต้นไม้ฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่า 

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. นายธัญญา เนติธรรมกุล 
ออส. น าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และจนท.อส. 
ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งและต้นยางนา เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
พ.ศ.  2563 บริ เวณอาคารส านักป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุม ไฟป่า กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ 

โดยนายธัญญา กล่าวว่า ตามมติ ครม. 
เมื่อวันที่  31 ม.ค. 2532 ก าหนดให้วันวิสาขบู
ชา ของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ ซึ่ง
ปีนี้  ตรงกับวันที่  6  พ.ค.  อส.จึ ง เชิญชวน
ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ที่บ้านของตนเอง 
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมทรัพยากรป่าไม้ เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ช่วย
บ ร ร เ ท า ปั ญ ห า สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะค ว า ม
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แม้ในปีนี้การ
จัดกิจกรรมวันต้นไม้ ประจ าปีของชาติ จะไม่ได้
มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สฟอ. เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 3 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
(COVID-19) ที่รัฐบาลได้ให้ทุกภาคส่วนงดเว้น
การจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มคนจ านวน
มาก เ พ่ือให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) ลดความ เสี่ ย งต่ อกา ร
แพร่กระจายเชื้อ จึงขอเชิญชวนประชาชน
ร่วมกัน ปลูกต้นไม้จะปลูกภายในบริเวณที่อยู่
อาศัยของตนเองหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง ก็ตามแต่
ความสะดวกและเหมาะสม 

ทั้งนี้รัฐบาลได้มีนโยบายฟ้ืนฟูสภาพป่าใน
ประเทศ เพ่ือให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 
9 และรัชกาลที่ 10 เพ่ือให้มีต้นไม้ยืนต้นใน
ประเทศเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากหลายพ้ืนที่ได้รับ
ผล กระทบจากการบุกรุกและเผาท าลายป่า ซึ่ง
เป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขโดยเร็ว จึงมี  
นโยบายในการปลูกต้นไม้เพ่ิม หลายล้านต้น 
และเชิญชวนประชาชนปลูกไม้ยืนต้นในที่ดิน
ของตนเอง ตามนโยบายปลูกไม้มีค่าของรัฐบาล 
ซึ่งสามารถน าไปเป็นหลักทรัพย์ประกันได้และ
เป็นสมบัติให้กับครอบครัว ได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ค้านกรมอุทยานฯ ออกกฎหมายล าดับรอง 
7 ฉบับ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทั่วถึง 

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมกลุ่มชาติพันธุ์  5 
องค์กร ออกแถลงการณ์คัดค้านร่างกฎหมาย
ล าดับรองจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ 7 ฉบับ 
เหตุกระทบสิทธิใช้ทรัพยากร และกระทบชุมชน
ที่ถูกอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ประกาศทับที่ แถมกรมอุทยานฯ ด าเนินการร่าง
กฎหมายฝ่ายเดียว ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
ไม่มีส่วนร่วมทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโค
วิด-19 ระบาด 

เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์น าโดย เครือข่าย
สิ่งแวดล้อมม้ง สมาคมม้ง เครือข่ายตระกูลม้งใน
ประเทศไทย เครือข่ายลีซูแห่งประเทศไทย และ
ศูนย์กฎหมายสิทธิชุมชน ออกแถลงการณ์ 
"คัดค้านการออกกฎหมายล าดับรอง ตาม 
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. 2562 และ 
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562" 
ในช่วงที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
พืช จัดแสดงความคิดเห็นออนไลน์ ต่อร่าง
กฎหมายล าดับรอง 7 ฉบับ ประกอบ พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

จึงใคร่ขอเรียกร้องให้กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ยุติการด าเนินการออก
กฎหมายล าดับรองดังกล่าวทั้งหมด และรอ
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ 
แล้วจึงพิจารณาด าเนินการใหม่ทั้งหมด โดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เข้าไปมี
ส่วนร่ วมอย่างกว้ างขวางทั้ งกระบวนการ 
 

กนต. 
สอช. 
สอป. 
สฟอ. 

 
 

https://prachatai.c
om/journal/2020
/05/87525 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. โลกใต้ทะเลฟื้นตัว พบฝูงฉลามครีบด า-
โลมาปากขวดว่ายอวดโฉม 

สถานการณ์โควิด-19 ท าให้คนส่วนใหญ่
ได้รับผลกระทบ แต่โลกใต้ทะเลกลับตรงกันข้าม 
เพราะหลังจากไม่มีนักท่องเที่ยวไปรบกวน 
ส่งผลให้ระบบนิเวศกลับมาฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็ว 
พบฝูงฉลามครีบด าที่เกาะเต่า ส่วนที่เกาะสิมิลัน
พบฝูงโลมาปากขวดว่ายอวดโฉม 

นายโกศล พงศ์ผดุงเกียรติ ผู้บริหารเกาะ
เต่ ารี สอร์ท  ระบุ ว่ า  ช่ ว งวิ กฤติ โควิด -19 
ผู้ ป ระกอบการธุ รกิ จท่อง เที่ ย วต่ า ง ได้ รั บ
ผลกระทบ เพราะต้องปิดกิจการ และงด
กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ แต่ใน
ความสูญเสียรายได้ กลับพบธรรมชาติที่สวยงาม 
เพราะวันนี้ทีมอาสาสมัครครูสอนด าน้ าเกาะเต่า 
ลงส ารวจใต้ทะเลเกาะเต่า มีจนท.ศูนย์วิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง อ่ า ว ไทย
ตอนกลางจังหวัดชุมพร บันทึกการส ารวจ
ครอบคลุมแนวปะการังน้ าตื้นรอบเกาะเต่า
บริเวณหาดทรายรีตอนเหนือ ตอนกลาง ตอนใต้ 
อ่าวโฉลกบ้านเก่า อ่าวโตนด อ่าวหินวง หาด
ทรายแดง อ่าวลึก อ่าวเต่าทองนอก เต่าทองใน 
และแหลมเทียน 

การลงด าน้ าที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 29-31 
องศาเซลเซียส พบปะการังหลากชนิด อาทิ 
ปะการังเขากวางอ่อน ปะการังสมอง อยู่ ใน
สภาพสมบูรณ์ ส่วนสัตว์ทะเลมีแวะเวียนมาไม่
ขาด ทั้งเต่าทะเลตัวใหญ่ ฝูงฉลามครีบด า หรือ
ฉลามหูด า 20-30 ตัว ซึ่งปกติธรรมชาติของ
ฉลามครีบด าในช่วงกุมภาพันธ์-เมษายน จะมา
ผสมพันธุ์กันบริเวณนี้ทุกปี แต่ปีนี้คาดว่าไม่มีคน
รบกวน จึงแห่กันมามากกว่าปกติ 

ไม่เพียงที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี แต่ที่
หมู่เกาะสิมิลัน เกาะหูยง จ.พังงา ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
อช.หมู่เกาะสิมิลัน จนท.อุทยานบอกว่าในช่วง

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.mcot
.net/viewtna/5eb
2c906e3f8e40af
1438c3c 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ปิดการท่องเที่ยวทางทะเล เพ่ือป้องกันโควิด-
19 ที่หมู่เกาะสิมิลันถึงเกาะหูยง พบฝูงโลมา
ปากขวดมากถึง 50 ตัว จนท.จึงบันทึกภาพไว้ 
อย่างไรก็ตาม จนท.บอกว่าไม่ได้มีแค่ฝูงโลมา
ปากขวด 50 ตัวนี้เท่านั้น ยังมีฝูงโลมาอ่ืนว่าย
น้ าอยู่ห่างออกไปจากจุดที่พบอีก 40 กิโลเมตร
ด้วย ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม มีการ
พบฝูงโลมา 100 ตัว ใกล้เกาะบอนเช่นกั  
3. ตื่นตาโลมานับร้อยรวมตัวปิดล้อมเรือ
อุทยาน 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.63 จนท.อช.หมู่เกาะสิมิ
ลันได้ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART 
PATROL) เส้นทางเกาะตาชัย-เกาะเมียง ทั้งนี้
ขณะลาดตระเวนได้พบโลมาปากขวดราวหนึ่ง
ร้อยตัวได้รวมตัวว่ายน้ าด้านทิศตะวันตกใกล้
เกาะบอนของ อช.หมู่เกาะสิมิลัน จึงได้เข้าท า
การตรวจสอบ ซึ่งขณะตรวจสอบพบว่าโลมา
ปากขวดฝูงดังกล่าวได้ท าการปิดล้อมเรืออุทยาน 
และไม่ได้มีการแสดงอาการเกรงกลัวเจ้าหน้าที่
แต่อย่างใด โดยมีพฤติกรรมยียวนด้วยการว่าย
น้ าหลอกล่อ อีกทั้งยังมีการกระโดดลอยหน้า
ลอยตาท้าทายเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงได้ท าการ
บันทึกภาพและวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน 

ทั้งนี้อุทยานได้เข้มงวดและเพ่ิมระยะเวลา
ในการลาดตระเวนหลังจากนี้ เนื่องจากเกรงว่า
การกระท าของโลมาปากขวดอาจท าให้เกิดการ
ลอกเลียนแบบของปลากระเบนราหูและฉลาม
วาฬได้ 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://siamrath.c
o.th/n/153086 

+ 

 
 





 สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น : พบซาก
กระทิงถูกแล่เนื้อ 

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. นายคมสัน มณี กาญจน์ 
หน.เขตการจัดการอช.ทับลานที่ 5 (ภูล าใย) 
พร้อมด้วย น.ส.ออระยา เหลืองกระโทก ก านัน 
ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา น าก าลัง
เข้าส ารวจป่า หลังรับแจ้งพบซากกระทิง บริเวณ
ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน  าเขียว บ้านตลิ่งชัน  
ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี ห่างเขต อช.ทับลาน 500 
เมตร ที่เกิดเหตุพบซากกระทิง ไม่ทราบเพศ  
1 ตัว อายุประมาณ 8-10 ปี น  าหนัก 800 กก. 
สภาพชิ นส่วนแห้งหุ้มกระดูกกระจายทั่วบริเวณ 
มีรอยมีดเฉือนลักษณะแล่ เนื อ คาดตายมา
ประมาณ 1 เดือน โดยไม่พบร่องรอยกับดักหรือ
การล่าสัตว์ คาดว่ากระทิงอาจตายแล้วมีคนเข้า
มาพบแล้วแล่เอาเนื อไป จึงเก็บตัวอย่างชิ นเนื อ 
รวมถึงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และเผาท าลาย
ซากกระทิงที่เหลือ ก่อนแจ้งความลงบันทึก
ประจ าวันไว้เป็นหลักฐานต่อไป 

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 11 

- 

2. คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย : เร่งรักษาลูกช้าง
หลงป่า 

วันที่ 7 พ.ค.63 นายธนิตย์ หนูยิ ม ผอ. 
สบอ.12 เปิดเผยกรณีรักษาบาดแผลขาซ้าย
ของลู กช้ า งพลั ดหลงแม่ที่ ป่ าห้ วยขาแข้ ง  
จ.อุทัยธานี ว่าจนท.สถานีเพาะเลี ยงสัตว์ป่าห้วย
ขาแข้ง ป้อนนมลูกช้าง 5 ครั ง รวมกินไป 11 
ลิตร วัดไข้อุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์ปกติ 37.2-
37.6 องศาเซลเซียส อาการทั่วไปร่าเริง วิ่งเล่น
ได้เป็นปกติ แผลเป็นหนอง แต่ไม่มีกลิ่นเหม็น 
ล้างแผลด้วยยาฆ่าเชื อ เพ่ือขจัดคราบหนองและ
ก าจัดแบคทีเรีย ป้ายยาด้วยครีมขี ผึ งผสมยาฆ่า
หนอน ป้องกันไม่ให้แมลงวันมาวางไข่แผล  

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 
 

ข่าวสด หน้า 12 + 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
แล้วพ่นยาฆ่าเชื ออีกครั ง คาดใช้เวลารักษาแผล
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ เมื่อแผลหายดีเป็นปกติ
แล้ว จะวางแผนปล่อยคืนสู่ป่าต่อไป 
3. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น : ช้างป่าทืบ 
รปภ. เก็บเห็ดดับ 

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ร.ต.อ.ธีรยุทธ อังวะ รอง 
สว.สอบสวน สภ.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี รับแจ้ง
เหตุช้างป่าท าร้ายคนเสียชีวิต ในป่าวังจาน ขสป.
สลักพระ หมู่ 8 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงรุด
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพ นายฉลอง พรม
พันธ์ อายุ 63 ปี ชาว จ.กาญจนบุรี รปภ.รีสอร์ทแห่ง
หนึ่ง สภาพแขนหัก หน้ายุบ รอบศพมีรอย
เท้าช้างทั่วไปหมด และยังพบปลอกกระสุนปืน
ไรเฟิลอีก 1 ปลอก สอบสวนเบื องต้นสันนิษฐาน
ว่าผู้ตายออกไปหาเห็ดตั งแต่ช่วงบ่าย วันที่ 6 
พ.ค.แล้วหายตัวไป นายไพทูรย์ อินทรบุตร 
หน.ขสป.สลักพระ น าก าลังออกค้นหาจนมาพบ
ศพ คาดว่าขณะก าลังหาเห็ดเกิดมาพบช้างป่า
กะทันหันแล้วพยายามวิ่งหนีจึงถูกไล่ตามท าร้าย
เสียชีวิต ส่วนปลอกกระสุนปืนคาดว่าเป็นของ
เก่าของพวกลักลอบล่าสัตว์  จึ งเก็บไว้ เป็น
หลักฐานตรวจสอบต่อไป 

สอป. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

เดลินิวส์ หน้า 11 
ไทยรัฐ หน้า 15 

- 

4. คึกคัก!! ฝูงลิงและค่างกว่า100ตัวว่ิงเล่น
ทั่วแคมป์บ้านกร่าง อช.แก่งกระจาน 

ฝูงลิงเสนและค่างแว่นถิ่นใต้รวมตัวกัน
เกือบ 100 ตัว ออกมาหากินและวิ่งเล่นที่
แคมป์บ้านกร่าง เป็นภาพความน่ารักของบรรดา
สัตว์ป่าในผืนป่า อช.แก่งกระจาน ที่ยังมีให้เห็น
อย่างต่อเนื่อง 

ภาพความน่ารักของเหล่าบรรดาสัตว์ป่า
ในผืนป่า อช.แก่งกระจาน ยังคงมีให้เห็นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยล่าสุด นายมานะ เพ่ิมพูล หน.อช.
แก่งกระจาน บันทึกภาพเหล่าบรรดาลิงเสนกว่า 
50 ตัว พากันออกมากินน  าในหนองน  าบริเวณ
แคมป์บ้านกร่าง มีทั งตัวใหญ่ เพศผู้ เพศเมีย 

สอป. 
สอช. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา หน้า 11 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
และตัวเล็กๆ จ านวนมาก ต่างพากันออกมานั่ง
กันอยู่บริเวณขอบบ่อน  าเพ่ือลงกินน  า บ้างก็ผสม
พันธุ์กัน 

นายมานะ เผยว่า ในช่วงนี อากาศร้อน
จัดท าให้ฝูงลิงเสนที่หากินในป่าออกมาหาแหล่ง
น  าเพื่อดื่มกินท าให้สามารถพบเห็นลิงเสนฝูงนี ได้ 
เช่นเดียวกับที่บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยวที่
แคมป์บ้านกร่าง มีค่างแว่นถิ่นใต้กว่า 30 ตัว 
พาลูกเล็ก มีขนสีเหลืองทองน่ารักมาก ออกมา
ปีนป่ายกระโดดเล่นกินลูกไทร ที่อยู่หน้าจุด
บริการ วันนี ทั งฝูงลิงเสน และฝูงค่างแว่น พากัน
ออกมาอวดโฉมเล่นกันอย่างคึกคัก หลังจากมี
การปิดป่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัสโควิด-19 ท าให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แล ะ พักผ่ อน ใน พื นที่ ดั ง ก ล่ า ว 
ธรรมชาติไม่ถูกรบกวนและกลับฟ้ืนคืนมาให้
บรรดาสัตว์ป่าได้ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ 
5. ธรรมชาติอ่าวแหลมกลัดฟื้นตัวชาวประมง
ปลื้มสัตว์ทะเลเพิ่ม - โลมาโผล่ 

อ่าวแหลมกลัดฟ้ืน หลังโควิด-19 ระบาด 
ชาวประมงพื นบ้ านสุดปลื มแหล่ งอาหาร
ธรรมชาติสมบูรณ์ท าปูม้า และกั งเพ่ิมจ านวนซ  า
ตัวใหญ่ขึ น บางครั งยังได้เห็นฝูงโลมาขณะท า
ประมง แต่ข้อเสียคือสัตว์ทะเลที่จับได้ขายไม่
ออก เหตุ ไ ร้ นั กท่ อ ง เที่ ย ว  ด้ าน  ผอ . ศู นย์
ปฏิบัติการทางทะเลที่ 4 เผยป่าชายเลนก็ฟ้ืน
ด้วย 

นายสุ ว รรณ พิทั กษ์ สินธร  ผอ .ศูนย์
ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 4 จ.ตราด 
เปิดเผยว่า การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโค
วิด-19 แม้จะท าให้การท่องเที่ยวในพื นที่หายไป 
แ ต่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ ก ลั บ ม า คื อ ก า ร ฟ้ื น ตั ว ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการที่นักท่องเที่ยวหาย
อาจกระทบต่อรายได้ของประชาชนและชุมชน

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 
 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา หน้า 11 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ต่างๆ แต่ก็อยากให้ประชาชนเข้าใจว่ายังมีผลดี
ทางธรรมชาติชดเชย 
6. องคมนตรีก าชับฝนหลวงเร่งแก้วิกฤติแล้ง 

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝน
หลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า พลอากาศ
เอก ชลิต  พุกผาสุ ข  องคมนตรี  ประธาน
กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ได้
ติดตามความก้าวหน้าปฏิบัติการฝนหลวงของ
กรมฝนหลวงฯในการช่วยเหลือประชาชนที่ที่มี
ความต้องการน  า โดยสอบถามแผนปฏิบัติ
ภารกิจการเติมน  าในเขื่อน รวมถึงสถานการณ์
ของพื นที่ที่ต้องการน  าขณะนี  ด้วยห่วงใย
ประชาชนที่ประสบปัญหาในสถานการณ์
ดังกล่าว  

ด้านผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 5 
พ.ค. ที่ผ่านมา กรมฝนหลวงฯ ขึ นบินปฏิบัติการ
ฝนหลวง 10 หน่วยปฏิบัติการ ท าให้มีฝนตก
พื นที่บางส่วนของ จ.แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ 
นครสวรรค์ ลพบุรี  อุทัยธานี  นครราชสีมา 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ระยอง 
ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สงขลา 
พื นที่ลุ่มรับน  าเขื่อน 8 แห่ง อ่างเก็บน  า 10 แห่ง 
และเพ่ิมความชุ่มชื นให้บึงบอระเพ็ด ขสป.ห้วย
ขาแข้ง พื นที่โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และ
แผนปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 
2563 จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยออกประกาศเขตพื นที่ภัยแล้ง ยังคง
มี 27 จังหวัด 158 อ าเภอ 836 ต าบล 5 
เทศบาล 7 ,262 หมู่บ้าน/ชุมชน บริ เวณ
ภาคเหนือ 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
10 จังหวัด ภาคใต้และภาคตะวันออก 9 
จังหวัด และภาคใต้ 1 จังหวัด ขณะที่ปริมาณน  า
ในอ่างเก็บน  า ที่มีปริมาณน  าน้อยกว่า 30% 
ของปริมาณน  าใช้การ เป็นอ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ 
27 แห่ง และอ่างเก็บน  าขนาดกลาง 214 แห่ง 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

แนวหน้า หน้า 8 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
7. ทส.ก าชับเพิ่มป่าชุมชนเพชรบุรี 

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่สถานีเพาะเลี ยงสัตว์
ป่าห้วยทราย จ.เพชรบุรี นายยุทธพล อังกิ
นันทน์ ที่ปรึกษารมว.ทส. เป็นประธานการ
ประชุม ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมาตรการ
ป้องกันโรคโควิด-19 แกจ่นท.19 หน่วยงาน ใน
สังกัดสบอ.3 สาขาเพชรบุรี  โดยมีนายพิชัย  
วัชรวงศ์ไพบูลย์ ผอ.สบอ.3 สาขาเพชรบุรี กล่าว
รายงาน โดยก่อนเริ่มการประชุม นายยุทธพล 
ได้ เชิญจนท.ทุกคนร่ วมยืน ไว้ อาลั ยให้แก่   
นายคาร ไชยประเสริฐ หน.ชุดพิทักษ์ป่า หน่วย
พิทักษ์ป่าห้วยประดู่ ขสป.ซับลังกา จ.ลพบุรี  
ที่ถูกยิงเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

นายยุทธพลกล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา
ร่างระเบียบคณะกรรมการป่าชุมชนว่าด้วย
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดตั ง
และขยายพื นที่ป่าชุมชน ในพื นที่จ.เพชรบุรี  
เพ่ือสอดรับนโยบายขยายพื นที่ป่าประเทศไทย 
จากร้อยละ 32 เป็นร้อยละ 55 ของพื นที่
ทั งหมดของประเทศ 

สอป. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

ข่าวสด หน้า 6 + 

8. นอภ.ท่าปลาหนุนถนนเชื่อมห้วยต้า แต่ติด
ระเบียบ-แนะอุทยานเจ้าภาพ 

นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอ าเภอ
ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ชาว ต.นางพญา  
อ.ท่าปลา ขอผลักดันการตัดถนนบ้านท่าเรือ หมู่ 
9 ต.ท่าปลา เชื่อมบ้านห้วยต้า หมู่ 4 ต.นางพญา 
ระยะทางกว่า 22 กม. เนื่องจากบ้านห้วยต้าไม่
มีถนนเชื่อมพื นที่อ่ืน สามารถเดินทางเข้าออก
หมู่บ้านได้ 2 ทาง คือ ทางเฮลิคอปเตอร์ และ
ทางเรือ โดยทางเรือ มีเรือโดยสาร เรือเร็วของ
ราชการ เอกชน หรือเรือท่ีประชาชนท าขึ นมาใช้
เอง ซึ่งเสี่ยงอันตราย เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเคยเกิด
อุบัติเหตุเรือโดยสารล่ม มีผู้เสียชีวิตถึง 5 ราย 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

มติชน หน้า 17 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ยังไม่รวมอุบัติเหตุเล็กๆ ที่เกิดขึ น มีประชาชน
บาดเจ็บเสียชีวิตหลายครั งในแต่ละปี 

บ้ า นห้ ว ยต้ าน่ า จ ะมี ถนน เ ชื่ อ ม โ ลก
ภายนอกมานานแล้ว แต่หน่วยงานที่ต้องเข้ามา
เป็นเจ้าภาพคือ อช.ล าน  าน่าน ฝั่งขวา และป่าไม้ 
ต้องเป็นโครงการที่ 2 หน่วยงานด าเนินการเอง 
ถ้าอ าเภอ จังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (อปท. ) ท าจะติดปัญหามากจาก
ระเบียบข้อกฎหมาย อาจจะท าเป็นแนวกันไฟ 
ที่ ส ามารถสัญจรได้อย่ า งปลอดภัย  เท่ าที่
ตรวจสอบพื นที่หรือบริเวณที่จะท าไม่มีต้นไม้
ใหญ่ เรียกว่าป่าเสื่อมโทรม จึงมีความเป็นไปได้
ที่จะท า 
9.  "บังริศ" เสนอปิดอุทยานฯปีละ 1 ครั้ง ฟื้น
ธรรมชาติ 

นายนริศ ข านุรักษ์ ส.ส.พัทลุง เขต 3 
พรรคปชป.  เปิดเผยว่ า มีแนวคิดอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยให้คงความ
สวยงามตลอดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยาน
แห่งชาติจะต้องหยุดพัก หรือปิดการให้บริการ
กับนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯและทางทะเล
อย่างน้อยปีละ 2 ครั งเป็นระยะเวลา 1 เดือน 
เพ่ือให้ธรรมชาติได้ซ่อมแซมตัวเองการจ ากัดการ
เข้าถึงของผู้คนจะช่วยให้ธรรมชาติได้พักผ่อน
และฟ้ืนตัวกลับมามีความสวยงามและคงความ
อุดมสมบูรณ์ได้ดีขึ น มั่นใจว่าข้อเสนอนี จะได้รับ
การตอบรับจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
เพราะมีความคิดสอดคล้องกันหลายด้าน นาย
วราวุธ เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นคนตรงไปตรงมา 

สอช. 
 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

+ 

 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. โปรดเกล้าฯให้ ผวจ.เพชรบูรณ์ เชิญพวง
มาลาหลวงวางหน้าหีบศพ “คาร ไชยประเสริฐ” 

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 พ.ค.63  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสืบศักดิ์ เอี่ยม
วิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ เชิญพวงมาลาหลวง 
พวงมาลาของสมเด็ จพระนาง เจ้ าสิ ริ กิ ติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ นายคาร 
ไชยประเสริ ฐ  พนั กงาน พิทั กษ์ป่ า  สั งกั ด
หน่วยงานขสป.ซับลังกา สบอ.1 สาขาสระบุรี 
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช  
ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานลาดตระเวน
ตรวจปราบปรามในพื นที่ป่าเทือกเขารวก ขสป.
ซับลังกา อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 
2563 และตั งศพบ าเพ็ญกุศล ณ วัดเนินถาวร
พัฒนาราม ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 

นายวสันต์ กล่อมจินดา หน.ขสป.ซับลังกา 
กล่าวว่า นายคาร ไชยประเสริฐพนักงานพิทักษ์
ป่า หน.ชุดลาดตระเวนฯ ขสป.ซับลังกา เสียชีวิต
ขณะปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจปราบปรามและ
ลาดตระเวนโดยถูกปลิดชีพด้วยอาวุธปืนจาก
พวกแอบลักลอบล่าสัตว์ป่า เมื่อวันจันทร์ที่ 4 
พ.ค. 2563 นายคาร เป็นหน.ชุดที่ดีมีความ
รับผิดชอบสูง มีความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต 
จงรักภักดี ทุ่มเทในงานที่ท าและมุ่งหวังท าให้ดี
ที่สุด เ พ่ือปกป้องป่าดง คงไพร ไทยยั่ งยืน  
เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นก าลังส าคัญที่ภาคภูมิใน
งานที่ท า เหตุการณ์นี ไม่ควรจะเกิดขึ น ไม่ควรที่
ต้องสูญเสียคาร ซึ่งอยู่ในวัยที่สามารถท าสิ่งที่ดี
ต่อไปได้อีกมากมาย ทั งในฐานะข้าราชการที่ดีมี

สนร. 
สอป. 

สบอ.1 
สาขาสระบุรี 

สบอ.11 
(พิษณุโลก) 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
อนาคต และหัวหน้าครอบครัวที่ดี กระผม ใน
นามผู้บังคับบัญชาโดยตรงในฐานะหน.ขสป. 
ซับลังกา รวมทั งจนท.ขสป.ซับลังกาทุกคน  
ขอกราบขอบพระคุณ 
2. อุทยานฯ เริ่มปรับปรุงบ้านพักสวยงาม
กลมกลืนธรรมชาติรอรับนักท่องเที่ยว 

อช.ดอยอินทนนท์ ปรับปรุงบ้านพักเพ่ิม
ความปลอดภัย และความสวยงามให้กลมกลืน
ตามธรรมชาติ หลังประกาศปิดตามมาตรการ 
โควิด 19 

นายกริชสยาม คงสตรี หน.อช.ดอยอิน
ทนนท์ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า อส.ได้ประกาศ
ปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติและวน
อุทยานทุกแห่งเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดโควิด
19 ทาง อช.ดอยอินทนนท์ จึงได้อาศัยเวลา
ในช่วงนี ปรับปรุง พัฒนา สิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติให้มีความสวยงาม 
และเพ่ิมความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

ทั งนี ได้มีการปรับปรุงบ้านพักรับรองต่างๆ 
ที่ใช้รองรับนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน ซึ่งมี
อยู่ทั งหมด 5 หลัง รวมไปถึงบ้านพักออนไลน์ที่
เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถจองเข้าพักได้ผ่าน
เว็บไซต์ของ อส. มีอยู่ 9 หลัง ซึ่งบางหลังมี
ความเก่าแก่มีอายุกว่า 20 ปี ซึ่งมีสภาพช ารุด
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ได้เปลี่ยนฝ้าผนังเดิม 
จากที่เป็นไม้อัดบุด้วยไม้สนให้มีความสวยงาม 
และกลมกลืนกับธรรมชาติ ท าการปรับปรุง
ห้องน  า และมีการจัดท าระบบแยกขยะ เพ่ือให้มี
ความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลต่อไป 
ซึ่งในส่วนของบ้านพักออนไลน์นี มีให้เลือกหลาย
ขนาดจองผ่านทางเว็บไซต์ของ อส. 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
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