




 สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสารท์ี่ 25 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ ตะลุยโลกใบใหญ่ 
       เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ ใน จ.ระนอง 
แห่งแรกคือ อช.แหลมสน มีหาดที่ขึ้นชื่อคือ 
หาดบางเบน ร่มรื่นด้วยแนวป่าสนธรรมชาติที่มี
อายุมากกว่า 100 ปี และยังเป็นแหล่งดูนกที่
ส าคัญของ จ.ระนอง พบได้ทั้งนกอพยพและนก
ประจ าถิ่น เกาะที่ใกล้กับหาดบางเบนมากที่สุด
คือ เกาะค้างคาว ด้ านหน้าเกาะจะมีหาด
ทรายขาวละเอียด ซึ่งเราจะเห็นภาพอาทิตย์ตก
ดินที่สวยงามมาก  
          ต่อมาคือ อช .น้ าตกหงาว มีแหล่ ง
ท่องเที่ยวขึ้นชื่อคือ น้ าตกหงาว เป็นน้ าตกที่ตก
จากหน้าผาหินที่สูงราว 100 เมตร มองเห็นได้
แต่ไกลบริเวณเดียวกันนี้มี บ่อน้ าแร่ร้อน 8 บ่อ 
ซึ่งใสสะอาดไม่มีกลิ่นก ามะถันและก๊าซไข่เน่า 
ซึ่งต่างจาก บ่อน้ าแร่ร้อนอ่ืนๆในประเทศไทย 
ถัดออกไปคือ น้ าตกคลองเพรา เป็นน้ าตกที่ตก
จากหน้าผาหินไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ รวม 5 ชั้น 
และมีน้ าตลอดปีสุดท้ายคือ อช.ล าน้ ากระบุรี  
มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญคือ น้ าตกปุญญบาล 
เป็นน้ าตกที่สวยงามแห่งหนึ่งมีน้ าไหลแรงตลอด
ปี เป็นแหล่งศึกษาต้นน้ าและระบบนิเวศป่าดิบ
ชื้น 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 
 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 13 

+ 

2. คอลัมน์ สุดขอบฟ้าท้าเที่ยวไทย : ฉลามหู
ด าในวันทะเลได้หยุดพัก 

ในยามวิกฤติ เนื่องจากการปิดอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล การปิดฤดูการเดินทาง
ท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันก่อนก าหนด อัน
ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมากมาย แต่นั่นก็เป็นวิกฤติที่ไม่มีใคร
คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น และเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว 
ต้องร่วมมือร่วมใจ ฝ่าพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้  

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 21 

 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เมื่อไม่มีการเดินทางท่องเที่ยว ไม่มีนักท่องเที่ยว 
ไม่มีเรือ ไม่มีเสียงเครื่องยนต์ ท้องทะเลจึงเงียบ
สงบ กลายเป็นสวรรค์ของฝูงปลาและสัตว์ทะเล
ที่ว่ายเวียนกันอย่างอิสระ เราจึงได้เห็นภาพของ
ฝูงฉลามหูด าที่เข้ามาหากินปลาเล็กในบริเวณ
ชายฝั่ง 

ฉลามหูด า หรือฉลามครีบด า เป็นปลา
ฉลามชนิดหนึ่งที่พบมากในทะเลไทย ทั้งฝั่งอ่าว
ไทยและฝั่งทะเลอันดามัน มีรูปร่างทรงเพรียว
ยาว หัวแหลม ปากกว้าง ล าตัวสีน้ าตาล ท้องสี
น้ าตาลอ่อนจนถึงสีขาว ปลายครีบมีขลิบสีด า 
ฉลามชนิดนี้เป็นฉลามที่มีนิสัยไม่ดุร้าย ชอบหา
กินอยู่ตามแนวปะการัง หมู่เกาะและชายฝั่ง 
เป็นฉลามท่ีมีขนาดไม่ใหญ่นัก ตัวโตเต็มวัยอาจมี
ความยาวถึง 2 เมตร ฉลามหูด าเป็นฉลามที่พบ
เห็นได้บ่อยครั้งตามแนวน้ าตื้น หากมันว่าย
ออกไปหากินนอกเกาะ นอกแนวปะการัง หรือ
ไกลชายฝั่ง ก็อาจจะถูกล่าจากมนุษย์ โดยเราจะ
พบเห็นฉลามหูด าขนาดตัวเท่าๆ กัน วางขาย
ตามตลาดปลา ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่ามันโชคร้ายถูก
ลากติดอวนมาพร้อมกันทั้งฝูง 
3. คอลัมน์ แวดวงนักปกครอง 

ป้องกันโควิด-19 ลดอุบัติเหตุ นายนพดล 
งามเหลือ นายอ าเภอนาดี จ.ปราจีนบุรี จัดชุด
ปฏิบัติการตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 บริเวณ
หน้าอช.ทับลาน ทางขึ้นวังน้ าเขียว ซึ่งเป็นจุดที่
เกิดอุบัติเหตุบ่อย การตั้งด่านคัดกรองสามารถ 
ช่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 แล้ว ยังช่วยลดอุบัติเหตุ บนถนนสาย
หลัก 304 อีกด้วย 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

แนวหน้า หน้า 4 + 

4. 'ดีเจภูมิ' โต้รอดคุกเพราะรวยโอดรับโทษ
สูงท่ีสุดแล้ว 

ดีเจภูมิ โต้ถูกหารอดคุกเพราะรวยใช้เส้น
สาย ยันไม่เป็นความจริง บอกรู้สึกจุกกับคดีที่
เกิดขึ้นและโทษที่ได้รับ หลังจากถูกศาลตัดสิน

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 
 

สยามกีฬา หน้า 22 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จ าคุก เป็นเวลา 4 ปี ปรับคนละ 4 หมื่นแต่รับ
สารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ให้รอลงอาญา 2 ปี 
ส าหรับดีเจภูมิ ภูมิใจ ตั้งสง่า และพวกรวม 7 
คนในคดีตกปลาในเขตอช.หมู่เกาะชุมพรโดย
ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา 
นอกจากนี้เจ้าตัวต้อง บ าเพ็ญประโยชน์ 36 
ชั่วโมง และเสียค่าปรับไปทั้งหมด 120 ,000 
บาท รวมถึงต้องถ่ายท าคลิปอีก 2 คลิป เพ่ือโปร
โมตเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ล่าสุดดีเจภูมิได้อัด
คลิปแจงประเด็นดังกล่าว ยืนยันไม่ได้มีเส้นสาย
ใดๆ ทั้งสิ้นอย่างที่มีบางคนกล่าวหา ยอมรับรู้สึก
จุกถูกตัดสินโทษสูงที่สุด 
5. พายุถล่มหลายจังหวัดอ่วม ร้อนปรอทพุ่ง
สูงสุด 44 องศา 

'วราวุธ' ตามปัญหาไฟป่าเหนือ 
ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา

ไฟป่าและหมอกควัน ส านักป้องกันปราบปราม
และควบคุมไฟป่า อส. จ.เชียงใหม่ นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวภายหลังประชุม
ติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า  
9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ว่าได้มาทบทวนสิ่ง
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีหลังจากที่ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการพบว่า
สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าดีขึ้นตามล าดับ 
ประกอบกับลมเปลี่ยนทิศ ส่งผลให้สภาพอากาศ
ดีขึ้นกลางเดือนพฤษภาคมนี้ จะประชุมทบทวน
การท างานเพ่ือหาข้อดี ข้อด้อย ปัญหาอุปสรรค 
ข้อผิดพลาด เพื่อปรับแผนการท างาน โดยพบว่า
การท างานที่ประสบความส าเร็จ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ ขอบคุณทุกภาค
ส่วน ขณะนี้ ส ามารถพูดได้ว่ าสามารถคุม
สถานการณ์ได้เกือบทั้งหมดและสามารถดับไฟ
ได้ทันการณ์จนสถานการณ์คลี่คลายแล้ว  
นายวราวุธกล่าว 

สปฟ. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

มติชน หน้า 1 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
6. อานิสงส์โควิด19 ธรรมชาติฟื้นตัว ฝูง
พะยูนโผล่โชว์ 

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายสัตวแพทย์ภัทร
พล มณีอ่อน หน.กลุ่มงานสุขภาพสัตว์ป่า ส านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า อส.ทส. โพสต์เฟซบุ๊กภาพพะยูน 
ประมาณ 30 ตัว ว่ายน้ ามารวมตัวกันบริเวณ
เกาะลิบง จ.ตรัง โดยระบุว่า "พะยูนยิ้ม ทุกอย่าง
ที่เราเป็นได้ คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ เมื่อไม่มี
ปัจจัยรบกวน รวมกันเราอยู่ การแยกหมู่แล้วพัด
หลงแบบอดีตก็เกิดขึ้นยาก ไม่ต้องแยกกันเอาตัว
รอด ผลทางอ้อมจากโควิด-19 และการวางแนว
ทุ่นดูแล้วมีความสุขมากครับ" 

ปกติการเห็นพะยูนในทะเลไม่ใช่เรื่องยาก 
แต่การรวมตัวพะยูนจ านวนมากเป็นฝูงใหญ่ 30 
กว่าตัวเช่นนี้ ไม่มีใครเคยเห็นมานานแล้ว เพราะ
พะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ค่อนข้างจะ
อ่อนไหวกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยเฉพาะเสียง
รบกวนจากเรือ นิสัยขี้กลัว หวาดระแวง จะว่าย
แบบหลบไปอยู่ในที่น้ าขุ่นเพ่ือซ่อนบังตัวเอง 
โอกาสเจอพะยูนที่ว่ายน้ าในธรรมชาติพบได้ไม่
ยากเท่า อาจจะเห็นคราวละไม่เกิน 4-5 ตัว
เท่านั้น แต่จะเห็นไม่ชัดนัก 

ด้านนายด ารัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.ส านัก
อุทยานแห่งชาติ  อส. กล่าวว่า ขณะนี้หน.
อุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศได้รายงาน
พฤติกรรมสัตว์ป่าภายในพ้ืนที่ของตัวเอง มี
ข้อสรุปว่านับตั้ งแต่มีการปิดอุทยานฯไม่ให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยว เพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาด โควิด-19 ปรากฏว่าสัตว์ป่าออกมาใน
โซนที่นักท่องเที่ยวเคยเข้าไปท่องเที่ยวมากข้ึน 

ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ หน.อุทยานฯแห่งชาติทั้ง
ทางบกและทางทะเล แจ้งเข้ามาว่าพบสัตว์ป่า
ออกมาในโซนที่นักท่องเที่ยวอยู่แต่เดิมมากขึ้น 
เช่น กระทิง ช้าง ที่อช.เขาใหญ่ โดยเฉพาะช้าง
แม้ตอนนี้จะเป็นหน้าแล้ง แต่พบว่ามีจ านวนมาก

สอช. 
สอป. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

สบอ.3 
สาขาเพชรบุรี 

มติชน หน้า 1 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ออกมาเล่นน้ าข้ างถนนทางขึ้นลงอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่โดยไม่มีท่าทีหวาดระแวงกังวล
ว่าจะมีสิ่งใดเข้าไปรบกวน  

นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หน.ขสป.หมู่เกาะ
ลิบง ท าหนังสือถึงนายธัญญา เนติธรรมกุล 
ออส. ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 
ทางจนท.ขสป.ลิบง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทาง
ทะเลที่ 3 ตรัง ท าการส ารวจติดตามประเมิน
สถานภาพพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก โดยการ
เฝ้าสังเกตทางเรือและการบินโดรนส ารวจ ใน
เขตพ้ืนที่ อช.หาดเจ้าไหม เบื้องต้นบริเวณแหลม
จูโหย เกาะลิบง ใกล้ที่ท าการขสป.หมู่เกาะลิบง 
พบฝูงพะยูนจ านวน 30 ตัว และเต่าทะเล
จ านวน 2 ตัว บริเวณหาดมดตะนอย พบพะยูน
จ านวน 1 ตัว และเต่าทะเลจ านวน 2 ตัว ส่วน
บริเวณหาดยาวพบโลมาจ านวน 2 ตัว โดย
พะยูนที่พบบริเวณแหลมจูโหยมีพฤติกรรมรวม
ฝูงในการออกหากินหญ้าทะเล ขณะที่พะยูนที่
พบบริเวณหาดมดตะนอยออกหากินตามล าพัง 
ส่วนเต่าทะเลและโลมามีพฤติกรรมว่ายน้ าและ
โผล่ขึ้นมาหายใจบ่อยมากขึ้น 

ด้านนายมานะ เ พ่ิมพูล หน.อช.แก่ ง
กระจาน กล่าวว่า หลังจาก อส. ประกาศปิด
ให้บริการอุทยานแห่งชาติ อช.แก่งกระจานปิด
ให้บริการกว่า 1 เดือน มีการซ่อมแซมปรับปรุง
สิ่งปลูกสร้างและการฟ้ืนฟูสภาพธรรมชาติ
มากกว่าทุกปี เนื่องจากปกติจะปิดอุทยานเพียง 
3 เดือนระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม- 31 ตุลาคม 
และขณะนี้มีฝนตกในบริเวณป่าแก่งกระจาน ท า
ให้ปัญหาไฟป่าลดลง สัตว์ป่าเริ่มออกหากินและ
ไม่ออกนอกพ้ืนที่ เพราะมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ 
จากการส ารวจเส้นทางบ้านกร่างพบเต่าหก
ขนาดใหญ่ออกหากิน เนื่องจากไม่ถูกรบกวน
โดยนักท่องเที่ยว 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
7. ลูกเห็บ-ถล่มยับ หนักในรอบ80ปี บ้านพัง
เสียหาย! 

ภาคเหนือ 
ส่วนปัญหาหมอกควันในภาคเหนือล่าสุด

กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว หลังมีฝนตกลงมาช่วย
โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ ค่าฝุ่นละอองอยู่ ใน
เกณฑ์ปกติ ติ ดต่ อกันหลายวัน  ขณะที่ จุ ด
ฮอตสปอตหรือจุดความร้อนบนยอดดอยสูงยัง
เกิดข้ึนบางพ้ืนที่ จนท.ยังคงเข้าไปดับไฟป่าอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในช่วงสาย นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รมว.ทส. เข้าเยี่ยมให้ก าลังใจนาย
ทนง เหมยป้อ อายุ 42 ปี จนท.ขสป.เชียงใหม่ 
ที่พลัดตกเขาได้รับบาดเจ็บขณะเข้าดับไฟป่า
บริเวณล าห้วย บ้านนาเลาใหม่ หมู่ 10 ต.เชียง
ดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 เม.ย.ที่
ผ่านมา นอนรักษาตัวอยู่ รพ.นครพิงค์ 
          นายวราวุธกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี มี
ความห่วงใยและก าชับให้เดินทางมาเยี่ยมให้
ก าลังใจจนท.พร้อมให้การช่วยเหลือดูแลอย่าง
เต็มที่ ขอบคุณจนท.ดับไฟป่าและอาสาสมัครดับ
ไฟป่าทุกคนที่ท างานกันอย่างหนัก ในปีนี้ไฟป่า
สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตของอาสาสมัครไปแล้ว
หลายคน ดังนั้นจากนี้ ไปต้องประเมินและมี
มาตรการป้องกัน เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีก
ในปีต่อไป ส่วนสถานการณ์ไฟป่าในขณะนี้ดีขึ้น 
จากรายงานของกรมป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ
ในพ้ืนที่จะเห็นว่าจุดความร้อนและปริมาณไฟ
ป่าน้อยลงตามล าดับ บนดอยสุเทพ-ปุย ไม่มีไฟ
มานับอาทิตย์แล้ว 

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,14,15 

+ 

 
 
 
 
 



 
ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. สนามบินภูเก็ตเงียบ จน "เต่ามะเฟือง" 
ขึ้นมาวางไข่ บนชายหาดหัวรันเวย์ 

เมื่ อวันที่  24 เม .ย .  เฟซบุ๊ ก  Nitinai 
Sirismatthakarn ของนายนิตินัย ศิริสมรรถการ 
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้บริหารท่าอากาศ
ยานหลัก 6 แห่งของประเทศไทย ได้โพสต์วีดีโอ
คลิประบุว่าเกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อม
ข้อความว่า "เต่าทะเลวางไข่ที่หาดหัวสนามบิน
ภูเก็ต คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ" 

จากภาพจะเห็นว่ามีเต่าทะเลตัวใหญ่ตัว
หนึ่ง คาดว่าเป็นเต่ามะเฟือง ก าลังใช้ครีบฟาด
ทรายเพ่ือกลบไข่เต่าที่วางไว้ บริเวณหาดไม้ขาว 
ต าบลไม้ขาว อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่
บริ เ วณหั วทางวิ่ ง  09 (Runway 09) ทิศ
ตะวันตกของท่าอากาศยานภูเก็ต โดยปกติแล้ว
จะมี เครื่ องบินขึ้น -ลงอยู่ ตลอดเวลา และ
นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป จนต้องมีการ
ควบคุมห้ามใช้แฟลช แต่หลังจากที่ท่าอากาศ
ยานภู เ ก็ ตหยุ ด ให้ บริ การ  ตามค าสั่ ง ของ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ 10-30 เม.ย. 2563 เนื่องจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ โควิด-19 ท าให้ไม่มีเครื่องบินขึ้น-ลงจนถึง
ขณะนี้ เมื่อบรรยากาศบนชายหาดไม้ขาวสงบลง 
เต่าทะเลจึงขึ้นมาวางไข่ดังกล่าว ข้อมูลจากส่วน
สารสนเทศและอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์
สัตว์ป่า อส. ระบุว่า เต่ามะเฟืองเป็นเต่าทะเลที่
มีขนาดใหญ่ที่สุด มีกระดองคล้ายผลมะเฟือง 
ครีบคู่หน้าไม่มีเล็บตั้งแต่ออกจากไข่ วางไข่ครั้ง
ละ ประมาณ 66-104 ฟอง ไข่มีสีขาวออกแดง

สอป. 
สอช. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

 
 
 

https://thai.ac/ne
ws/show/42890
0 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เรืองๆ ขนาดความยาวรอบ 2.5 นิ้ว ใช้เวลาฟัก
เป็นตัวราว 60 วัน เต่ามะเฟืองจะใช้ชีวิตใน
ทะเลลึกตลอดชีวิต ยกเว้นเพียงช่วงที่ต้อง
สืบพันธุ์จึงจะกลับเข้ามาตามชายฝั่ง ปัจจุบัน
เป็นสัตว์ป่าสงวนล าดับที่ 18 ตาม พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2558 พบได้ในอช.
เขาล าปี-ท้ายเหมือง จ.พังงา และ อช.สิรินาถ  
จ.ภูเก็ต 
2. อช.ทุ่งแสลงหลวง - สถานีควบคุมไฟป่าทุ่ง
แสลงหลวง รับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า 

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงาน
ว่า ที่บริเวณด้านหน้าที่ท าการอช.ทุ่งแสลงหลวง 
นายวิทูร เดชประมวลพล หน.อช.ทุ่งแสลงหลวง 
สบอ.11 (พิษณุโลก) อส. ร่วมกับน.ส.ขนิษฐา 
ดอนชัย หน.สถานีควบคุมไฟป่าทุ่งแสลงหลวง 
รับมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า จากบริษัท สยามคู
โบต้า ลีสซิ่ง จ ากัด เพ่ือใช้ในการป้องกันและดับ
ไฟป่าจากที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ป่าทุ่งแสลงหลวง 
ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ต่ อ ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.11  
(พิษณุโลก) 

https://siamrath.c
o.th/n/150243 

+ 

3. "เสือดาว" เดินอวดโฉมหน้ากล้องที่แก่ง
กระจาน 

วันนี้( 25 เม.ย.63) เพจเฟซบุ๊ก "อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน" โพสต์คลิปวิดีโอจาก
กล้องดักถ่ายสัตว์ป่า เป็นภาพเสือดาวเดินผ่าน
หน้ากล้อง พร้อมระบุข้อความว่า " เพราะ
อุทยานคือบ้านของสัตว์ป่า ในช่วงที่ปิดการ
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ถือเป็นโอกาสดีที่ให้
ธรรมชาติได้ฟ้ืนฟูตัวเอง สัตว์ป่ากล้าที่จะออกมา
อวดโฉมหน้ากล้องอย่างสบายใจ" 

ทั้งนี้ ในช่วงปิดอุทยานฯเพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิชาการได้ด าเนินการติดตั้งกล้องถ่ายภาพสัตว์
ป่า หรือ Camera trap เพ่ือท าการศึกษาข้อมูล
สัตว์ป่าในพ้ืนที่ อช.แก่งกระจาน โดยพบสัตว์ป่า

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
สาขาเพชรบุรี 

https://www.tnnt
hailand.com/cont
ent/37718 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
หลายชนิดข้อมูลที่ได้นอกจากการศึกษาด้าน
วิชาการยังมีประโยชน์ต่อการวางแผนในการ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพ่ือป้องกันภัยคุกคาม
ในรูปแบบต่าง ๆ อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวันอาทิตย์ท่ี 26 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. 'เขาใหญ่' ฟื้นตัว - สัตว์ออกหากิน 

  เมื่อวันที่ 25 เม.ย. นายนรินทร์ ปิ่นสกุล 
หน.อช.เขาใหญ่ เปิดเผยว่า ภายหลัง อส. มี
ค าสั่งให้ปิดอุทยานแห่งชาติและหน่วยงานใน
สังกัดส านักอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีแหล่งศึกษา
ธรรมชาติและการท่องเที่ยวทั่วประเทศเป็นการ
ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา เพ่ือ
ป้องกันการรวมตัวของประชาชนจากกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้
ครบรอบ 1 เดือน ได้รับรายงานการปรากฏตัว
ของสัตว์ป่าในผืนป่าเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยาน
แห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย พบสัตว์ป่า
หลากหลายชนิดออกหากินอยู่ ใกล้เส้นทาง
สัญจร บ่งชี้ถึงการฟ้ืนตัวของธรรมชาติที่ไม่มี
มนุษย์รบกวนการด ารงชีพของสัตว์ป่า ถือเป็น
ภาพที่หาชมยากดังนี้  
1.สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้างป่า กวางป่า เก้ง 
ชะนี หมาใน ลิง นากใหญ่ขนเรียบ กระทิง เม่น
ใหญ่แผงคอยาว  
2.สัตว์ปีก เช่น นกกก นกแก๊ก นกเงือกกรามช้าง 
นกเงือกสีน้ าตาลคอขาว ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้า
หลังขาว ไก่ป่าตุ้มหูขาว รวมถึงนกชนิดอ่ืนๆ อีก
มากมาย  
3.สัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตะกวด เหี้ย งู จิ้งเหลน
และก้ิงก่าหลายชนิด 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 5 

ไทยโพสต์  
หน้า 1,10 

มติชน หน้า 1 

+ 

2. "วาฬเพชฌฆาตด า" โผล่กลางทะเลกระบี่ 
หลังที่ท่องเที่ยวถูกปิด จนท.อช.หมู่เกาะ

ลันตา จ.กระบี่ นั่งเรือออกไปลาดตระเวนเมื่อ
วันก่อนพบฝูงวาฬเพชฌฆาตด าฝูงใหญ่ มากถึง 
30 ตัว แต่ละตัวความยาว 3-4 เมตร ที่อ่าวหิน

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช)  
 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 11 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
งาม ใกล้เกาะรอกในเขต อช.หมู่เกาะลันตา ซึ่ง
ห่างจากฝั่ ง เ พียง 400 เมตร โดยฝู งวาฬ
เพชฌฆาตด า ที่ปรากฏตัวขึ้นมาฝูงใหญ่จนท.ได้
บันทึกภาพและวิดีโอ ขณะที่ฝูงวาฬเพชฌฆาต
ด าเล่นน้ าอยู่บริเวณดังกล่าวนานประมาณ 1 
ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการพบเจอวาฬ
เพชฌฆาตด าในเขต อช.หมู่เกาะลันตา 

นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หน.อช.หมู่เกาะลัน
ตา เผยว่าวาฬเพชฌฆาตด าเป็นวาฬมีฟัน มี
ลักษณะล าตัวยาวสีด า คล้ายกันมากกับวาฬน า
ร่องครีบสั้นต่างกันที่ลักษณะครีบหลังตั้งอยู่
กึ่งกลางล าตัวและส่วนหัวไม่โหนกมาก ซึ่ ง
อาหารของวาฬเพชฌฆาตด าคือปลาและหมึก 
โดยมากจะอยู่รวมเป็นฝูงในทะเลใกล้ชายฝั่ง 
จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 สาเหตุที่
พบวาฬฝูงใหญ่สุดเท่าที่เคยพบในเขตน่านน้ า
กระบี่ แห่ งนี้น่ าจะมีผลมาจากการที่ แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางทะเลถูกปิดในช่วงนี้ ท าให้สัตว์
พวกนี้ไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย์จึง
ออกมาเปิดเผยตัวให้ได้เห็นมากขึ้น หลังจากนี้
เจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลศึกษาพ้ืนที่อาศัย เพ่ือ
ส ารวจถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลกระบี่ 
3. 'หมอล็อต' ชี้ 'พลายแก่งกรุง' แข็งแรงดี 

กรณีมีคนใช้เฟซบุ๊กชื่อ มอสคับผม โพสต์
ข้อความและภาพ กรณีพบช้างบริเวณป่าติดกับ
สวนอยู่ในเขต อช.แก่งกรุง โดยระบุว่า ช้างตัวนี้
ขาหลังข้างขวาพิการ ส่วนขาหลังซ้าย พยุงตัวได้
นิดหน่อย ขาคู่หน้าใช้การได้ปกติ ไม่มีอาการ
บาดเจ็บหรือรอยแผลใดๆ ใช้ชีวิตได้ปกติ และ
กินทุกอย่างที่ขวางหน้า โดยมีผู้แสดงความ
คิดเห็นและแชร์โพสต์ต่อจ านวนมากนั้น 

เมื่ อวันที่  25 เม .ย.  นายสัตวแพทย์  
(นสพ.)ภัทรพล มณีอ่อน หรือหมอล็อต หน.กลุ่ม
งานสุขภาพสัตว์ป่า สอป. อส. ทส. ให้สัมภาษณ์
ว่าเมื่อประมาณปี 2561 มีชาวบ้านในพ้ืนที่ 

สอป. 
สอช. 

สบอ.4 
(สุราษฎร์ธานี) 

 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 3 

มติชน หน้า 9 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
อช.แก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี ได้เข้าแจ้งจนท.พบ
ช้างป่าตัวหนึ่งมีอาการ อ่อนแรง สงสัยว่าน่าจะ
ป่วย และออกมาขอความ ช่วยเหลือ ตอนนั้น
ตนได้มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงกิตติยาภรณ์ 
เอ่ียมสะอาด สัตวแพทย์ อส. เดินทางเข้าพ้ืนที่
ด่วน ตอนนั้นพบว่าช้างตัวดังกล่าวเป็นตัวผู้ อายุ
ประมาณ 30 ปี ป่วยค่อนข้างหนัก เคลื่อนไหว
ช้า โดยใช้ขาหน้า ส่วนขาหลังทั้งสองพบมี
ลักษณะ ผิดรูป สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความ
ผิดปกติตั้งแต่ก าเนิด หรือได้รับอุบัติเหตุตั้งแต่ยัง
เล็ก เนื่องจากสภาพพ้ืนที่บางแห่งเป็นเนินเขาสูง
ชัน แต่ผมให้น้ าหนักตรงเกิดความผิดปกติตั้งแต่
ก าเนิดมากกว่า พบหางด้วนอาจเป็นผลจากการ
ผสมเลือดชิดกัน ซึ่งมักพบช้างลักษณะเช่นนี้ใน 
ป่าหลายๆ แห่งที่มีพ้ืนที่ขนาดเล็กเป็นเกาะ ไม่
เชื่อมต่อกับพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งสัตวแพทย์วิเคราะห์มูล
เบื้องต้น พบว่า พลายแก่งกรุงมีสุขภาพสมบูรณ์
ดี ไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใด ในคลิปที่เห็น
พลายแก่งกรุงเดินโดยใช้ขาหน้าเป็นหลักมีนั่งกิน 
และเดินไม่ตรงเหมือนช้างตัวอ่ืน บางคนตั้งข้อ
สงสัยว่าเป็นเพราะขี้เกียจหรือเปล่า เรียนว่า 
ลักษณะดังกล่าวเป็นเหมือนการปรับตัวของช้าง
พิการที่ต้องอาศัยอยู่ในที่สูงชัน การนั่งกินที่คน
มองว่าขี้เกียจแต่เป็นความฉลาดที่มันต้องเซฟ
พลังงานเอาไว้นั่นเอง อย่างไรก็ตามทีมสัตว
แพทย์ประเมินกันว่า หลังจากนี้พลายแก่งกรุง
อาจจะต้องอยู่ล าบากกว่าเดิม เพราะอายุที่มาก
ขึ้นกับน้ าหนักที่เพ่ิมขึ้น แต่ยังต้องอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่สูงชัน ซึ่งก็คาดการณ์ว่าในที่สุดแล้วพลาย
แก่งกรุงก็ต้องปรับตัวเอง โดยการย้ายที่อยู่ลงมา
อยู่ในพ้ืนที่ราบ เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้ชีวิต
มากกว่านี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะติดตามดูต่อไป 
4. "กุหลาบขาว" สะพรั่งภูหินร่องกล้า 

หลังจากมีการปิดอุทยานแห่งชาติทั่ ว
ประเทศ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 23 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ธรรมชาติได้
ฟ้ืนฟูกลับมาสวยงามมากข้ึน โดยเฉพาะที่  
อช.ภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย  
จ.พิษณุโลก บริเวณลานหินปุ่มลานหินแตก 
ดอกกุหลาบขาวเบ่งบานสะพรั่งจ านวนมากตาม
ฤดูกาล คือช่วงเดือนเมษายนจนถึงปลายเดือน
พฤษภาคมของทุกปี และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
ให้บรรดาดอกไม้ป่านานาพันธุ์รับช่วงเบ่งบาน
ต่อไปเพ่ือรับฤดูฝน อาทิ ดอกบัวสวรรค์ ดอกบัว
ตอง ดอกกระเจียว และสับปะรดป่า เป็นต้นเพื่อ
ไม่ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติผิดหวัง 

นายสุริยา กาละสุข หน.อช.ภูหินร่องกล้า 
เผยว่า ปัจจุบัน อช.ภูหินร่องกล้า ยังปิดไม่ได้ให้
นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมธรรมชาติแต่อย่างใด 
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผล
ให้ผืนป่าทางธรรมชาติที่ไม่มีนักท่องเที่ยวไป
รบกวนได้มี โอกาสกลับมาฟ้ืนตัว ระยะนี้ที่
อุทยานมีดอกกุหลาบขาว ที่ก าลังบานสวยงาม
ไปทั่วทั้งลานหินปุ่มและลานหินแตก ดังนั้นปีนี้
หากยังไม่มีการสั่งเปิดอุทยานฯ นักท่องเที่ยวก็
คงต้องรอชมดอกกุหลาบขาวในปีถัดไป 
5. กินเหล้าเย้ยพรก.หน.อุทยาน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.10 น. 
วันที่ 24 เม.ย. จนท.ต ารวจชุดปฏิบัติการพิเศษ 
กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดระนอง รับการ
ร้องเรียนว่าภายใน อช.น้ าตกหงาว ม.1 ต.หงาว 
อ.เมือง จ.ระนอง มีการมั่วสุมดื่มสุราส่งเสียงดัง 
จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บ้านพัก หน.อช.
น้ าตกหงาว มีการนั่งรวมกลุ่มดื่มสุราและมีเตา
ปิ้งย่างอาหารบริเวณนอกบ้าน ส่งเสียงรบกวน 
พบผู้ต้องหารวม 8 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 4 
คน ขณะที่นายชลิต สินโรจน์ธนากร หน.อช.
น้ าตกหงาว ก าลังลุกขึ้นเข้าห้องน้ า จนท.ชุด
จับกุมจึงเข้าแสดงตัว นายชลิตซึ่งเป็นเจ้าของ
บ้านพักแจ้งว่าชักชวนทีมงานมาร่วมนั่งดื่มสุรา

สอช. 
สบก. 

สบอ.4 
(สุราษฎร์ธานี) 

ข่าวสด หน้า 1,7 
มติชน (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,7 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 

หน้า 1 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,6 
แนวหน้า หน้า 1,9 
มติชน หน้า 1,7 

ไทยรัฐ หน้า 1,14 
เดลินิวส์ หน้า 1,7 
ข่าวสด (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,2,6,7 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
และรับประทานอาหารกันตั้งแต่เวลา 20.00 
น. ชุดจับกุมจึงแจ้งว่าการกระท าของผู้ต้องหา
ทั้งหมดฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน พร้อมควบคุมตัว
ส่ง สภ.ราชกรูด โดยวันเดียวกันนี้น าตัวผู้ต้องหา
ทั้งหมดส่งศาลจังหวัดระนองแล้ว 

ขณะที่นายด ารัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.สอช. 
อส. กล่าวว่า ทราบเรื่องแล้วและนายชลิต
ยอมรับข้อกล่าวหาดังกล่าว ด้านคดีทราบว่า
ต ารวจได้ด าเนินคดีข้อหาละเมิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
ส่วนด้านวินัยข้าราชการ ได้สั่งให้ท าหนังสือ
ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดมา ก่อนพิจารณา
ตรวจสอบและด าเนินการทางวินัยต่อไป 
6. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น : พรานเมียน
มาลอบล่าสัตว์ 

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. นายกมลาศ อิสสอาด 
หน.อช.ล าคลองงู ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุรี รับรายงานว่า จนท.อช.ล าคลองงู 
ร่วมกับจนท.ขสป.ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก 
ออกตรวจตราป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดกฎหมายกรมป่าไม้ กระทั่งพบ 
นายอะไม้ พรานป่าชาวเมียนมา ลักลอบเข้ามา
ล่าสัตว์ป่า บริเวณป่าเขาล าคลองงู บ้านทุ่งเสือ
โทน หมู่ 4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
ขณะก าลังตั้งแคมป์ย่างเนื้อสัตว์ป่าอยู่ จึงเข้า
ตรวจสอบพบซากเม่นหางพวง กบธูป อีเห็นลาย
เมฆ และปลาใบไม้ จึงจับกุมแจ้งข้อหาส่ง  
สภ.ทองผาภูมิ ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

สอป. 
สอช. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

เดลินิวส์ หน้า 8 - 

7. คอลัมน์ ดาราพาเที่ยว : พลัง 'มิว + กลัฟ'
พร้อมหวานใจฯส่งน้ า ใจระดมทุนดับไฟ
เหนือกว่าครึ่งล้านบาท!!! 

สองหนุ่มคู่บุญ มิว-กลัฟ และหวานใจฯ ได้
เปิดระดมทุน แจ้งข่าวผ่านทางแฟนเพจของทั้งคู่ 
เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ที่ร่วมกัน
ระดมทุ นหาร าย ได้ จนยอดสมทบทั้ ง สิ้ น 
520 ,020 ,53 บาท ยอดบริ จาคได้แบ่ ง

สปฟ. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

แนวหน้า หน้า 13 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ออกเป็นสามส่วน โดยส่วนแรก โอนเข้าบัญชี
กองทุนและลมหายใจเชียงใหม่ ส่วนที่สองน าไป
ซื้อเครื่อง อุปโภคบริโภคที่จ าเป็น อาทิอุปกรณ์
ดับไฟป่า น้ าดื่ม อาหาร พกพา ยารักษาโรค 
รองเท้า เพ่ือส่งให้กับ จนท.ดับไฟป่า ณ ศูนย์ดับ
ไฟป่าบ้านปง หมู่ 3 เงินส่วนที่สาม ได้น าไปซื้อ
ยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของที่ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ได้ 
รับผลกระทบ โดยส่งไปที่ สบอ.16 (เชียงใหม่) 
แถมทุกยอดบริจาค ของแฟนคลับจะได้รับของ
ที่ระลึก เป็นเซตภาพโพราลอยด์ มิว-กลัฟ งานนี้
ท าให้หวานใจฯ และทั้งคู่หัวใจพองโตอบอุ่น
หัวใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 
8. หัวหน้าอุทยานฯเขาใหญ่พร้อมต้อนรับ
นักท่องเที่ยวปรับพื้นที่กางเต็นท์ - ติดป้าย
บอกทางเพิ่มป้องกันหลงป่า 

อช.เขาใหญ่ เป็นผืนป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ หลากหลายทางชีวภาพ มีสัตว์ป่าอาศัย
อยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ช้างป่า กระทิง เก้ง 
กวาง เลียงผา และสัตว์ปีกขนาดใหญ่ เช่น นก
เงือกกรามช้าง นกแก๊ก และนกอ่ืน ๆ มากกว่า 
250 ชนิด เขาใหญ่ยังมีความโดดเด่นเฉพาะตัว 
กลุ่มสมาชิกยูเนสโก ได้ยกย่องประกาศให้ ป่าดง
พญาเย็นเขาใหญ่ เป็นมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้ง
ที่  29 เมื่อปี  2548 มี พ้ืนที่ครอบคลุม 4 
จังหวัด คือ จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี 
และนครราชสีมา  
      ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล หน.อช.เขาใหญ่ 
เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ได้ปิดพ้ืนที่เนื่องจากเป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือ โควิด-19 ท าให้ธรรมชาติ ได้มี
เวลาฟ้ืนตัว เพราะที่ผ่านมามีผลกระทบจาก
นักท่องเที่ยว บางคนที่ เข้ามาแล้วเพียงมา
ท่องเที่ยวหาความสุข แต่ไม่รู้ถึงคุณค่าของ
ธรรมชาติ จึงท าให้พืชบางชนิดได้รับผลกระทบ 
ซึ่งเมื่อธรรมชาติฟ้ืนคืนสภาพก็จะส่งผลดีต่อ

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
นักท่องเที่ยวและสัตว์ป่า การพัฒนาการดูแล
พ้ืนที่แหล่งหากินของสัตว์ป่า การป้องกันจัดท า
เสาเพนียดกันช้างป่าตกน้ าตกเหวนรก และการ
ดูแลโซนท่องเที่ยวเมื่อเปิดอุทยานฯ อีกครั้ง 
ดูแลปรับ ปรุงสถานที่กางเต็นท์ ล าตะคอง ผา
กล้วยไม้ และลานฮอ ให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
ให้มากที่ สุด รวมทั้งเส้นทางเดินป่าชมธรรมชาติ 
ท าป้ายบอกทางติดไว้เป็นจุด ๆเพ่ือนักท่องเที่ยว
จะไม่หลงป่า และในช่วงนี้เริ่มเข้าฤดูฝน มีหญ้า
อาหารสัตว์ป่าขึ้นมาก สัตว์ป่า เช่น ช้าง กระทิง 
จะออกหากินนอกเขตในพ้ืนที่ของชาวบ้าน 
ขอให้ช่วยกันดูแล ซึ่งจะมี จนท. ของแต่ละ
หน่วยคอยดูแลเ พ่ือให้มีความปลอดภัยต่อ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอาทิตย์ท่ี 26 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. พบ “ฝูงโลมาอิรวดี” ว่ายน้ าเล่นอย่าง
สนุกสนาน 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อุทยานแห่งชาติปิด
การท่องเที่ยวทั่วประเทศ จนท.ศูนย์ปฏิบัติการ
อุทยานแห่งชาติทางทะเลที ่4 จ.ตราด  
วันที่ 17 - 24 เมษายน 2663 ได้ออกส ารวจ
ประเมินสถานภาพพะยูนและส ารวจสัตว์ทะเล
หายาก บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  
โดยการเฝ้าสังเกตทางเรือ และการบินโดรน 
(อากาศยานไร้คนขับ) จากการส ารวจครั้งนี้พบ 
โลมาอิรวดี จ านวน 10 ตัว บริเวณเกาะกระบุง 
อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะช้าง ซึ่งเป็นสิ่งบ่ง
บอกดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล
ได้เป็นอย่างด ี

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 
 

https://www.plew
seengern.com/co
vid19-thailand-
37/ 
 
 

+ 

2. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง วางทุ่นไข่
ปลา ก าหนดเขตอภัยทาน อนุบาลพะยูน -
หญ้าทะเล 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 เม.ย.  
นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หน.ขสป.หมู่เกาะลิบง  
จ.ตรัง น าจนท.ขสป.หมู่ เกาะลิบง ตัวแทน
ประมงพ้ืนบ้าน และชาวบ้านเกาะลิบง ร่วมกัน
วางทุ่นไข่ปลาเป็นระยะทาง 1 กม. บริเวณ
แหลมจุโหย ม.1 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 
เ พ่ือก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองแหล่งหญ้าทะเล 
พะยูนรวมถึงเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลหายาก 
ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการท าประมง การ
ท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางทะเล พร้อม
เดินหน้าบริหารจัดการคุ้มครองพ้ืนที่ให้เข้มข้น
อย่างเป็นระบบและครอบคลุม เพ่ือความยั่งยืน
ของทรัพยากรชายฝั่ง และสัตว์ทะเลหายาก
ประเภท เต่าทะเล โลมา และพะยูน 

สอป. 
สบอ.5  

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.ban
muang.co.th/new
s/region/189860 

+ 

https://www.plewseengern.com/covid19-thailand-37/
https://www.plewseengern.com/covid19-thailand-37/
https://www.plewseengern.com/covid19-thailand-37/
https://www.plewseengern.com/covid19-thailand-37/


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
นายชัยพฤกษ์ กล่าวว่า เป็นการร่วมมือกัน

กับพ่ีน้องชาวเกาะลิบง จนท. อส. ทช. ก าหนด
เป็นเขตอภัยทาน ห้ามล่าหรือท าการประมง
ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งที่พะยูนอยู่กันเป็น
เป็นกลุ่ม 20-30 ตัว จึงต้องสงวนที่ตรงนี้พิเศษ 
วันนี้ได้ร่วมมือกับชาวเกาะลิบงวางทุ่นไข่ปลาไป
ประมาณ 1 กม. ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 
2,000 ไร่ เป็นการก าหนดว่าเราจะไม่เอา
เครื่องมือทุกชนิดเข้าไปหาสัตว์น้ า ให้ที่ตรงนี้
เป็นที่อาศัยของสัตว์ทะเลหายาก เป็นที่อนุบาล
สัตว์อ่อน จะท าให้ที่ตรงนี้เป็นเหมือนบ้านที่สงบ 
เขาก็จะอยู่อย่างมีความสุข มีการเจริญเติบโต 
ก่อนออกไปอยู่ข้างนอก ตรงนี้จะปลอดภัยจาก
เครื่องมือประมง ส่วนแหล่งหญ้าทะเลที่มีเนื้อที่
ประมาณ 18,000 ไร่ ตอนนี้ทางเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ได้วางทุ่นไข่ปลาไปแล้ว
ประมาณ 40-50 ลูก ตั้งแต่บริเวณทุ่งจีน หาด
มดตะนอย หน้าแหลมจุ โหย รวมทั้ งหมด 
7,000 ไร่ ก่อนหน้านี้มีการใช้โดรนบินส ารวจก็
พบฝูงพะยูนประมาณ 10 -20 ตัว กระจายตัว
เป็นเดี่ยวและเป็นคู่ บริเวณอ่าวทุ่งจีน หน้าเขา
บาตูปูเต๊ะ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จนท. พบเจอ
พะยูนคู่แม่ลูกทั้งหมด 15 คู่ เพ่ิมมากขึ้นกว่าปี 
2562 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าสถิติการเพ่ิม
ประชากรของพะยูนมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้
จากข้อมูลมีประชากรพะยูนรวมแล้วไม่ต่ ากว่า 
250 ตัว ประกอบกับเป็นช่วงสถานการณ์ไวรัส
โควิด 19 ท าให้ธรรเมชาติสงบขึ้นมีเวลาพัก
ฟ้ืนฟู เพราะกิจกรรมของมนุษย์น้อยลงท าให้
สัตว์ทะเลหายากต่างๆ มีความสงบ ภัยคุกคาม
น้อยลง พะยูน เต่าทะเล ปลาโลมา ช่วงนี้จะเห็น
บ่อยมากข้ึน  
3. จนท.แก่งกระจาน แบกข้าวสารช่วยเหลือ
กะเหรี่ยงโป่งลึก 

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

https://www.one
31.net/news/deta
il/20627 

+ 

https://www.one31.net/news/detail/20627
https://www.one31.net/news/detail/20627
https://www.one31.net/news/detail/20627


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จากสถานการณ์โควิด-19 ชุมชนบ้านโป่ง

ลึกบางกลอย ที่ เป็นชาวกะเหรี่ยงในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บางส่วนกลับมา
จากท างานในเมือง และร้องขอให้ อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจานปิดด่านทางเข้าออกและ
คอยตรวจเช็ กคนที่ เ ข้ า ในชุ มชน  ปิดการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ใน
พ้ืนที่เป็นพืชผลการเกษตร เช่น ทุเรียน, กล้วย, 
กาแฟ, มะนาว แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่มีการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้การซื้อขายไม่
สะดวกการเดินทางเข้าออกหรือส่งสินค้ามี
ข้อจ ากัด ประชาชนบางส่วนได้มีการร่วมแรงใน
การจัดท าธนาคารข้าว เพ่ือแก้ไขปัญหาเมื่อมี
ความขาดแคลนหรือน้ าท่วมโดยการสนับสนุน
ของสถาบันปิดทองหลังพระ 

อช.แก่งกระจาน ได้รับประสานงานจากผู้
ใจดี ส่งข้าวสารสนับสนุนชุมชนในระหว่างนี้ 
โดยรับเป็นธุระขนส่งให้กับชุมชนโดยไม่ต้องน า
รถยนต์มาส่งเองฝากบริการขนส่งต่างๆ  
โดยอช.แก่งกระจานจะน าส่งให้ถึงกับมือของ
ชุมชนชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่ ซึ่ง อช.แก่งกระจาน
มีความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการที่ดินการ
ท่องเที่ยวการประกอบอาชีพที่ เป็นมิตรต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับความช่วยเหลือต่างๆ สามารถส่ง
มาได้ที่อช.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน ชุมชน 
ผู้น าท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งตรงถึงพ่ีน้องที่อยู่ ในป่าโดยไม่ต้องเข้าไป
บริจาคเองในพ้ืนที่ 

 
https://www.ban
muang.co.th/new
s/region/189924 

4. รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายล าดับ
รองของกรมอุทยานฯ เพื่ออะไร 

ตามที่อส. ได้ออกประกาศเรื่อง ขอเชิญ
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายล าดับ
รองของ พ.ร.บ.อุทานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  

กนต. 
สอป. 
สอช. 
สฟอ. 

 

https://prachatai.c
om/journal/2020
/04/87384 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พ.ศ. 2562 โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเป็นการทั่ ว ไปผ่ านทางเว็บไซต์
http://portal.dnp.go.th/Content?content
Id=20074 ระหว่างวันที่ 8 – 25 เมษายน 
2563 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ประเทศไทย
ก าลังเผชิญกับปัญหาเชื้อโควิด 19 ระบาด และ
ช่วงเวลานี้ประชาชนทั่วไปต่างมุ่งความสนใจไป
ที่การป้องกันเชื้อโรค และประคับประคอง
เศรษฐกิจเครือเรือนเพ่ือรอให้ปัญหาผ่านพ้นไป
ก่อน จนเวลาใกล้ล่วงเลยแล้ว (วันที่ เขียน
บทความนี้คือ 24 เมษายน 2563) ซึ่งทั้งผู้น า
ชาวบ้าน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ต่าง
ก็มีความกั งวลว่ าสถานการณ์ เช่นนี้ท า ให้
ประชาชนไม่มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นต่อ
ร่างกฎหมายดังกล่าวอย่างแท้จริง ซึ่งพบว่าเป็น
ร่างกฎหมายที่เนื้อหามีปัญหาหลายประการ 

ที่มาในการเตรียมประกาศกฎหมายล าดับ
รองดังกล่าวนี้ สืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ. อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 64 วรรค 2 และ
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 
มาตรา 121 วรรค 2 ในการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ท ากินในเขตป่าอนุรัษ์นั้น เมื่อรัฐบาลมีแผนงาน
หรือนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มี
ที่ดินท ากินและได้อยู่อาศัยหรือท ากินในเขตป่า
อนุรักษ์ ให้อส. จัดท าโครงการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดย
มิได้สิทธิในที่ดินนั้น ดังนั้น หากใครยังไม่ได้
แสดงความคิดเห็นหรือไม่ทราบข่าวหรือไม่
สามารถเข้าไปในระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือแสดง
ความเห็นได้ ก็ไม่ต้องตกใจไป แต่สิ่งที่ควรท า
มากกว่าการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาคือ 
การกดดันให้ อส. ชะลอหรือยกเลิกการออก
กฎหมายล าดับรองเหล่านั้นไปก่อน 

 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
1.ฝนเท 'เชียงใหม่ 'ฉ่ าน้ าป่าซัด 'อินทนนท์' 

ส า ห รั บ สถ านกา รณ์ ใ นภู มิ ภ าค
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนตกลงมาอย่าง
หนักในหลายพ้ืนที่ของ จ.เชียงใหม่ ส่งผลให้
เกิดความชุ่มชื่น และลดปัญหาหมอกควัน 
ทั้งยังท าให้แม่น้ าหลายสายกลับมามีชีวิตชีวา
อีกครั้งหลังจากเหือดแห้งมานาน เฉพาะบริเวณ
น้ าตกแม่กลางซึ่งอยู่ในเขตอช.ดอยอินทนนท์  
อ.จอมทอง มีน้ าป่าไหลหลากอย่างรุนแรง 
กระแสน้ าซัดเพิงขายของริมน้ าตกแม่กลาง
พังเสีย หายเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับอันตราย 
เนื่องจากต่างออกจากพ้ืนที่ ไปหมดแล้ว 
ตั้งแต่วันที่23มี.ค.63 ที่ผ่านมา หลังจาก 
อช .ดอย อินทนนท์  ประกาศปิ ดแหล่ ง
ท่องเที่ยวตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,11 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
หน้า 1,6,15 

ไทยรัฐ หน้า 15 

 

 

- 

2.ภาพข่าว : ปันน้ าใจ 
นายศรายุทธ ตันเถียร หน.อช.อ่าวพังงา

พร้อมคณะร่วมกันน าถุงยังชีพที่มีผู้มีจิต
ศรัทธาร่วมกันบริจาค จ านวน 754 ชุด และ
น้ าดื่ม 40 แพ็ก ลงเรือมุ่งสู่เกาะกลางทะเล
อันดามันเข้าปันน้ าใจช่วยชาวเกาะยาว 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 22 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
หน้า 22 

 

+ 

3.คอลัมน์ สโมสรนักสู้ 
โรคนี้ต้นตอการระบาดมาจากม้าลาย

ที่มีการน าเข้ามาจากทวีปแอฟริกา มร.อิง
มาร์ เดอ วอส และ ฃคุณหญิงปัทมาจึงขอใช้
โอกาสนี้ วิ ง วอนให้ทุ กฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 
โดยเฉพาะภาครัฐทั้งกรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมอุทยานแห่งชาติฯ 

สอป. ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 19 

- 

4.คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก : ปืนลั่นถูกเมีย
ดับ 

วันที่ 26 เม.ย.63 พ.ต.อ.ชนะชัย 
แสงศิริ ผกก.สภ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

ไทยรัฐ หน้า 15 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 

หน้า 15 
 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 ตรวจ
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณเขาหลังทุ่งป่าหก ใน
ป่ า สงวนแห่ งชาติ ลุ่ มน้ าวั งทองฝั่ งซ้ าย  
เขตอช.ทุ่งแสลงหลวง ด้านหลังหมู่บ้านทุ่งพระ  
หมู่  8 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง เพ่ือหา
หลักฐานประกอบส านวนคดีภายหลังนางสาคร 
จันทรงกรด อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ 
8 ต.บ้านมุง ถูกกระสุนปืนเสียชีวิตขณะออก
หาของป่ากับสามีและลูกชาย ต่อมาเค้น
สอบถามนายเพชร จันทรงกรด อายุ 53 ปี 
สามีผู้ตายจนยอมรับว่า ท าปืนลูกซองยาวที่
สะพายเข้าบ่าลั่นใส่ท้ายทอยภรรยาเสียชีวิต 
เบื้องต้นแจ้งข้อหา "กระท าโดยประมาทเป็นเหตุ
ให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย" 
5.ภาพข่าว: ขยายเขตไฟฟ้า 

นายวิทู ร  เดชประมวลพล ห.น . 
อช.ทุ่งแสลงหลวง ศักรินทร์ ห้องมาผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านทรัพย์
ไพรวัลย์ ภาคภูมิ ทวีสิน ส.อบจ.พิษณุโลก 
เขต 3 อ.วังทอง ชัยยนต์ มาไชยนาม นายก 
อบต.วังนกแอ่น ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
ใ น พ้ื น ที่  ร่ ว ม กั น ท า พิ ธี เ ปิ ด ก า ร จ่ า ย
กระแสไฟฟ้าในโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านแสนสุขพัฒนา-กลุ่มเขาหนาว หมู่ 20 
ต . วั ง นกแ อ่น  อ . วั งทอง  จ . พิษณุ โ ล ก  
เ พ่ือพัฒนาคุณภาพชี วิต ให้ ราษฎรได้มี
สาธารณูปโภคสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ครัวเรือน 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

แนวหน้า หน้า 9 + 

6.คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: ตามไปดู
ช้างป่าเขาใหญ่กว่า 30 ตัว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีนักท่องเที่ยว
จ านวนมากไปชมช้างป่าเขาใหญ่ที่มีกว่า 30 
ตัว เมื่อเย็นวันที่ 25 เม.ย.ฝูงช้างป่าได้มา
เล่นน้ าในบ่อน้ าหลังสนามกอล์ฟ หมู่  1  
ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก ก่อนหน้านี้มีช้าง

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ หน้า 22 
ข่าวสด หน้า 2 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ป่าลงมาเล่นน้ าเพียง 16 ตัว ผ่านไป 3-4 วัน 
จ านวนช้างป่าเพ่ิมขึ้นอย่างน่าตกใจ ว่าที่ 
พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุลหน.อช.เขาใหญ่เปิดเผย
ว่า ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ของอช.เขาใหญ่ 
7.คอลัมน์ ถูกทุกข้อ 

ผู้เขียนกล่าวถึง ไวรัสโควิดมาเพ่ือ
หยุดไม่ให้มนุษย์รังแกธรรมชาติมากเกินไป 
พะยูนกว่า ๒๐ ตัวว่ายน้ าในทะเลตรัง เพราะ
ไม่มีเรือนักท่องเที่ยวรบกวน ปลาฉลามครีบ
ด าหลายสิบตัวแหวกว่ายให้เห็น บริเวณหมู่
เกาะห้อง ในเขตอช.ธารโบกขรณี จ.กระบี่ 
เต่าหญ้านับหมื่นขึ้นวางไข่ที่ชายหาดอินเดีย 
หลังรัฐบาลอินเดียประกาศล็อกดาวน์ ฯลฯ 
ท าให้เห็นเลยครับว่ามนุษย์รังแกธรรมชาติ
มากจริงๆ 

สอช. 
สอป. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

ไทยโพสต์ หน้า 5 + 

8.ศาลสั่งรอ ก าหนดโทษ 1ปี แหกพรก 
ศาลจังหวัดระนองรอก าหนดโทษ 1 

ปี หน.อช.น้ าตกหงาว ตั้งวงก๊งเหล้าพร้อม
พวกรวม 8 คน ชี้ไม่จงใจฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
หลังจ าเลยแถลงต่อศาลอ้างเป็นการประชุม
ปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาอุทยานสีเขียว
ไม่ได้ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านเพราะดื่มกิน
ภายในบ้านพักหัวหน้าอุทยานฯและไม่ได้อยู่
ในเขตชุมชน 

กรณีต ารวจ สภ.ราชกรูด จ.ระนอง 
บุกจับนายชลิต สินโรจน์ธนากร นักวิชาการ
ป่าไม้ช านาญการห.น.อช.น้ าตกหงาว และ
พวกรวม8 ราย ในข้อหามั่ วสุมดื่มสุรา  
ใ นลั กษณะ เ สี่ ย ง ต่ อ ก า ร แพร่ เ ชื้ อ โ ร ค  
ตามค าสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงตามประกาศเรื่องการห้ามการ
ชุมนุมกันท ากิจกรรมมั่วสุมขณะตั้งวงดื่มสุรา
แกล้มปิ้งย่างภายในบริเวณบ้านพักห.น.อช.

สอช. 
สบก. 

สบอ.4 
(สุราษฏร์ธานี) 

ไทยรัฐ หน้า 1,13 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,15 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
น้ าตกหงาว หมู่ 1 ต.หงาว อ.เมืองระนอง 
เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 24 เม.ย. 

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 26 เม.ย.63 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลจังหวัดระนองได้
พิจารณาคดีดังกล่าวพิพากษาว่า จ าเลยทั้ง 
8 กระท าผิดตามค าฟ้องพิเคราะห์ค าฟ้อง
และค าแถลงประกอบค ารับสารภาพของ
จ าเลยทั้ง 8 แล้วเห็นว่าจ าเลยทั้ง 8 เป็น
ข้าราชการและร่วมประชุมปรึกษาหารือ
เ กี่ ย ว กั บ ง า น ร า ช ก า ร ร ว ม ถึ ง ไ ด้ เ ชิ ญ
นักวิชาการสาธารณสุขมาร่วมปรึกษาเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แต่อาจ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการประชุมกัน ซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการในการเว้นระยะห่างทาง
สังคม กรณีดังกล่าวเห็นว่าจ าเลยทั้ง 8 ไม่จง
ใจที่จะฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายประกอบ
กับจ าเลยทั้ง  8 ส านึกในการกระท าผิด
ดังกล่าวแล้วและจะระมัดระวังในการจัด
ประชุมสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารกัน 
ไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวอีกเห็นควร
รอก าหนดโทษแก่จ าเลยทั้ง 8 มีก าหนดไว้  
1 ปี 

ทั้งนี้จ าเลยทั้ง 8 ได้แถลงประกอบค า
สารภาพตามฟ้องเหตุเนื่องจากจ าเลยทั้ง 8 
มิได้มีเจตนาที่จะท าการมั่วสุม เพ่ือดื่มสุรา
กันในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคตาม
ประกาศเรื่องห้ามการชุมนุมท ากิจกรรมการ
มั่วสุมแต่เนื่องจากมีนักวิชาการป่าไม้ย้ายมา
รับราชการใหม่ที่  จ.ระนอง และได้เชิญ
นักวิ ชาการสาธารณสุขจั งหวัดระนอง 
มาร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนา
อุทยานแห่งชาติในระหว่างที่ปิดรับบริการ
นักท่องเที่ยว เ พ่ือพัฒนาให้ เป็นอุทยาน
แห่งชาติสีเขียว 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ประกอบกับอช.น้ าตกหงาวมีร้าน

สวัสดิการและบ่อน้ าแร่ร้อนธรรมชาติที่ต้อง
จัดการเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวและ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคจึงร่วมกันปรึกษา
วางแผนเกี่ยวกับการหาแนวทางป้องกันโรค
ระบาดดังกล่าว โดยมิ ได้มีการส่ง เสียง
รบกวนชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงเนื่องจาก
ภายในบริเวณดังกล่าว เป็นบ้านพักของ
อุทยานแห่ งชาติที่ มิ ได้อยู่ ใน เขตชุมชน
เพียงแต่นั่งรับประทานอาหารร่วมกันและ
พูดคุยกันเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืน
ค า สั่ ง ข อ ง หั ว ห น้ า ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ 
 
9.อานิสงส์ปิดป่านกเงือกออกท ารัง 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 63 ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า ผลพลอยได้จากการหนีโควิด  
ปิดป่า ปิดบ้าน อยู่บ้านช่วยชาติ ท าให้พืช
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่าคืนธรรมสู่ชาติเร็วขึ้น เช่น
ที่ อช.ปางสีดา อ.เมือง จ.สระแก้ว ได้ปิดป่า
มาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ท าให้
สัตว์ป่าออกมาหากินใกล้กับอุทยานมากขึ้น 
โดยไม่มีการรบกวนจากคน เสียงรถยนต์เข้า
มารบกวน บริเวณข้างทางขึ้นจุดชมวิวปางสี
ดา พบมูลช้าง มูลกระทิงมากมาย และยัง
พบกลุ่มผีเสื้อออกมาหากินน้ าหวาน กินโป่ง 
ตามเส้นทาง นับล้านตัวอีกด้วย นอกจากนี้
ยังพบนกเงือกออกหาท ารังบริเวณบ้านผู้คน
อาศัยใกล้กับอช.ปางสีดาด้วย 

ด้านนายบุญเชิด เจริญสุข ห.น.อช. 
ปางสีดา กล่าวว่า อช.ปางสีดาเป็นส่วนหนึ่ง
ของมรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และเป็น
ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก โดยเฉพาะในช่วง
ปิดป่าเพ่ือสกัดกั้นโควิด-19 เกือบ 1 เดือน 
พบว่ามีช้างป่าลงมาหากินบริ เวณใกล้ๆ  

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
กับอช.ปางสีดา สังเกตเห็นว่าที่บริ เวณ
เส้นทางขึ้นไปชมจุดชมวิว มีขี้ช้างป่า มีทั้ง
ก้อนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แสดงให้เห็น
ว่ามีทั้งช้างตัวใหญ่และลูกช้าง ลงมาหากิน 
โดยไม่กลัวเสียงรบกวน ดังนั้น การปิด
อุทยานท าให้สัตว์ป่า พืชพันธุ์ไม้นานาชนิด 
ฟ้ืนตัวกลับสู่ธรรมชาติได้เร็ว หากเป็นไปได้
ในอนาคต อาจมีโครงการปิดป่า ปีละ 1 ครั้ง 
ในช่วงใดช่วงหนึ่งเพ่ือให้สัตว์ป่า พันธุ์ไม้ ฟ้ืน
คืนสู่ธรรมชาติ และมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ที่สุดต่อไป 
10.วางทุ่นไข่ปลาทะเลตรัง 

นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หน.เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง น าเจ้าหน้าที่
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่ เกาะลิบงตัวแทน
ประมง พ้ืนบ้านและชาวบ้ านเกาะลิบง 
ร่วมกันวางทุ่นไข่ปลาเป็นระยะทาง 1 กม. 
บริ เ วณแหลมจุ โหย  ม . 1 ต . เกาะลิ บ ง  
อ.กันตัง จ.ตรัง เพ่ือก าหนดพ้ืนที่คุ้มครอง
แหล่งหญ้าทะเลพะยูน รวมถึงเป็นแหล่ง
อนุ บ า ลสั ต ว์ ทะ เ ลหาย าก ไม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการท าประมง การท่องเที่ยว 
และการขนส่งสินค้าทางทะเลพร้อมเดินหน้า
บริหารจัดการคุ้มครองพ้ืนที่ให้เข้มข้นอย่าง
เป็นระบบและครอบคลุม เพ่ือความยั่งยืน
ของทรัพยากรชายฝั่งและสัตว์ทะเลหายาก 
ประเภท เต่าทะเล โลมา และพะยูน 

นายชัยพฤกษ์ กล่าวว่าได้ร่วมกับชาว
เกาะลิบง วางทุ่นไข่ปลาไปประมาณ 1 กม.
ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ เป็น
การก าหนดว่าเราจะไม่เอาเครื่องมือทุกชนิด
เข้าไปหาสัตว์น้ าให้ที่ตรงนี้เป็นที่อาศัยของ
สัตว์ทะเลหายาก เป็นที่อนุบาลสัตว์อ่อนจะ
ท าให้ที่ตรงนี้เป็นเหมือนบ้านที่สงบ เขาจะ
อยู่อย่างมีความสุข มีการเจริญเติบโตก่อน

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 22 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
ออกไปอยู่ข้างนอกปลอดภัยจากเครื่องมือ
ประมง ส่ วนแหล่ งหญ้าทะเลที่มี เนื้ อที่
ประมาณ 18,000 ไร่ ทาง ตัวแทนประมง
พ้ืนบ้านและชาวบ้านเกาะลิบง ร่วมกันวาง
ทุ่นไข่ปลาเป็นระยะทาง 1 กม. บริเวณ
แหลมจุโหย ม.1 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 
เพ่ือก าหนดพ้ืนที่คุ้มครองแหล่งหญ้าทะเล
พะยูน รวมถึงเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลหา
ยากไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการท าประมง 
การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางทะเล
พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการคุ้มครองพ้ืนที่
ให้เข้มข้นอย่างเป็นระบบและครอบคลุม 
เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรชายฝั่งและ
สัตว์ทะเลหายาก ประเภท เต่าทะเล โลมา 
และพะยูน นายชัยพฤกษ์ กล่าวว่าได้ร่วมกับ
ชาวเกาะลิบง วางทุ่นไข่ปลาไปประมาณ  
1 กม.ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ 
เป็นการก าหนดว่าเราจะไม่เอาเครื่องมือทุก
ชนิดเข้าไปหาสัตว์น้ าให้ที่ตรงนี้เป็นที่อาศัย
ของสัตว์ทะเลหายาก เป็นที่อนุบาลสัตว์อ่อน
จะท าให้ที่ ตรงนี้ เป็น เหมือนบ้านที่ สงบ  
เขาจะอยู่อย่างมีความสุข มีการเจริญเติบโต
ก่อนออกไปอยู่ ข้ า งนอกปลอดภัยจาก
เครื่องมือประมง ส่วนแหล่งหญ้าทะเลที่มี
เนื้อที่ประมาณ 18,000 ไร่ ทางเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงได้วางทุ่นไข่ปลาไปแล้ว
ประมาณ 40-50 ลูก ตั้งแต่บริเวณทุ่งจีน
หาดมดตะนอย หน้าแหลมจุโหยรวมทั้งหมด 
7,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ไวรัส
โควิด-19ท าให้ธรรมชาติสงบขึ้น มีเวลาพัก
ฟ้ืนฟูเพราะกิจกรรมของมนุษย์น้อยลงท าให้
สั ต ว์ ท ะ เ ล ห า ย า ก ต่ า ง ๆ มี ค ว า ม ส ง บ  
ภัยคุกคามน้อยลง 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้องชี้แจง/

ข้อสั่งการ 
11. 'ปี เตอร์  คอร์ป ' น าทีมตะลุยทริป  
จ.อุทัยธานี พร้อมเยือนดินแดนดึกด าบรรพ์ 
ใน 'เที่ยวเป็นเพลง' 

เอาใจคนชอบเที่ยวแนวธรรมชาติ 
ส าหรับรายการ "เที่ยวเป็นเพลง" ที่ครั้งนี้ 3 
หนุ่ม ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล พร้อมเพ่ือนซี้ 
จั๊ก-ชวินจิตรสมบูรณ์ และ ปิงปอง-ศิรศักดิ์ 
อิทธิพลพาณิชย์แทคทีมร่วมตะลุยเก็บภาพ
ในมุมมองการถ่ายท ารายการแบบภาพยนตร์
สั้นผ่านบทเพลง 'เปลี่ยนนิสัยง่ายกว่า"  
ที่ จ.อุทัยธานี  

จากนั้นพวกเราตะลุยกันต่อจนถึง 
"ต้นไม้ยักษ์" วัดเส้นรอบวงแนบตามพูพอนที่
ยื่นออกมาได้ประมาณ 97 เมตร หรือ 40 
คนโอบ เป็นต้นไม้ใหญ่กลางป่าหมากและป่า
สมุนไพร เป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณคน
ในชุมชน ยืนตระหง่านเคียงข้างศาลเจ้าบ้าน 
ที่ทุกคนในชุมชนรักและศรัทธาอย่างมาก 
และสถานที่สุดท้ายคือ "หุบป่าตาด"ได้ถูก
ประกาศจากกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้เป็น
พ้ื น ที่ อ นุ รั ก ษ์  เ นื่ อ ง จ า กมี ส ภ า พท า ง
ภูมิศาสตร์ที่แปลกตา ด้วยพันธุ์ไม้หายาก
มากมายหลายชนิด เช่น เต่าร้าง เปล้า คัด
ค้าวเล็ก ขนุนดิน เป็นต้น โดยหุบป่าตาดมี
ลักษณะเป็นโถงถ้ าขนาดใหญ่ ภายในคือผืน
ป่าที่เต็มไปด้วยต้นตาดและพืชพันธุ์โบราณ 
ราวกับว่าก าลังหลุดอยู่ในโลกยุคดึกด าบรรพ์ 

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 23 

+ 

 
 
 
 

 
 
 



 
ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.ฝูงกระทิง 100 ตัว ผืนป่ากุยบุรี กินหญ้า
เขียวชอุ่ม หลังพายุฝนฤดูร้อน 

เช้านี้ที่หมอชิต - ฝูงกระทิงกว่า 100 ตัว 
ภายในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ออกจากป่ามากิน
หญ้ า เ ขี ย ว ช อุ่มบน เนื้ อ ที่ ก ว่ า  2,000 ไ ร่  
ภายหลังพายุฝนฤดูร้อนตกกระหน่ าในพ้ืนที่ 
นี่ คื อ ที่ อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ กุ ย บุ รี  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ พบฝูงกระทิงตัวใหญ่ใหญ่
ออกมากินหญ้าในแปลงพืชอาหารสัตว์ป่า  
ที่กระจายอยู่ทั่วไปบนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ 
ภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช  ประกาศงดกิจกรรมท่องเที่ ยวในช่วง  
1 เดือนที่ผ่านมา ประกอบกับมีพายุฝนฤดูร้อน
ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในรอบ 1 สัปดาห์ ท าให้
หญ้าที่แห้งแล้งได้รับการฟ้ืนฟูกลับมาเขียวชอุ่ม
ขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้สัตว์ป่านานาชนิดโดยเฉพาะ
ฝูงกระทิง ที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก ออกมาอวดโฉม
กินหญ้ากว่า 100 ตัว ขณะที่บางวันมีมากกว่า 
200 ตัว หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี บอกว่า 
ฝูงกระทิงที่นี่มีอยู่กว่า 300 ตัว ส่วนใหญ่เป็น
กระทิงโทนตัวใหญ่ ซึ่งแต่ละฝูงจะกระจายกัน
อยู่ทั่วไป โดยกระทิงเหล่านี้ชอบความเงียบสงบ 
หากได้ยินเสียงผิดปกติเมื่อไหร่ พวกมันจะ
กระโจนกลับเข้าป่าอย่างรวดเร็วในทันที 

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
สาขาเพชรบุรี 

 

https://news.ch7.
com/detail/4092

59 

+ 

2.รมว.ทส.ขนข้าวสาร1.5 หม่ืนกก.แจก '
ชาวเล-มอแกน' 3 จว.อันดามัน 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา 
ที่ท่าเทียบเรืออุทยานแห่งชายหมู่สุรินทร์ กลุ่ม
ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 
เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://www.nae
wna.com/local/4

89102 

+ 

https://news.ch7.com/detail/409259
https://news.ch7.com/detail/409259
https://news.ch7.com/detail/409259
https://www.naewna.com/local/489102
https://www.naewna.com/local/489102
https://www.naewna.com/local/489102


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สิ่งแวดล้อมน าข้าวสารจากนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,มูลนิธิ
บรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา จ านวน 4,000 กก. 
จาก จ.สุพรรณบุรี เพ่ือมอบให้แก่พ่ีน้องชุมชน
ชายฝั่ง หรือชาวมอแกน ที่อาศัยอยู่ที่ อุทยาน
แห่ งชาติ หมู่ เกาะสุ ริ นทร์  ต.เกาะพระทอง  
อ.คุระบุรี จ.พังงา ที่ไม่สามารถเดินทางมาบน
แผ่นดินได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปิด
พ้ืนที่บางจังหวัดในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 จนส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่ อ ร า ย ไ ด้  แ ล ะ ก า ร ด า ร ง ชี พ  โ ด ย มี   
นายไมตรี  จงไกรจักร ผจก.มูลนิธิชุมชนไท 
ผู้ประสานงาน นายอ าเภอคุระบุรี อาสาสมัคร
พิทักษ์ทะเล อช.หมู่เกาะสุรินทร์ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมและอ านวยความ
สะดวก และรวมพลังในการขนย้ายข้าวสารลง
เรือปะการัง 805 ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 
3.พบฝูง "โลมาอิรวดี" นับ 10 ตัว โผล่แหวก
ว่ายทะเลรอบเกาะกระบุง ใกล้ เกาะช้าง  
จ.ตราด หลังอุทยานฯ ปิดการท่องเที่ยว ช่วง 
"โควิด-19" บ่งชี้ธรรมชาติเริ่มฟื้นตัวอุดม
สมบูรณ์ดีขึ้น 

เมื่ อวันที่  26 เม .ย .63 นายสุวรรณ 
พิทักษ์สินธร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยาน
แห่ งชาติทางทะเลที่  4 จ .ตราด กล่ าวว่ า 
ภายหลังจากได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรน่า (COVID-19) ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ได้มีการประกาศปิดการท่องเที่ยว ทั้งทางบก
และทางทะเลทั่วประเทศ เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 
17-24 เม.ย.63 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ
อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 4 จ.ตราด ได้มีการ
ออกส ารวจประเมินสถานภาพพะยูนและส ารวจ
สัตว์ทะเลหายาก บริ เวณในท้องทะเลเขต
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง โดยจะมีการเฝ้า

สอช. 
สอป. 

สบอ.2 
(ศรีราชา) 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สังเกตทางเรือ และส ารวจจากมุมสูงด้วยการบิน
โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) ซึ่งจากการใช้โดรน
บินส ารวจครั้งนี้ได้พบฝูง"โลมา"ชนิด"อิรวดี"
จ านวน 10 ตัว แหวกว่ายในทะเลบริ เวณ
โดยรอบเกาะกระบุง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของเกาะช้าง ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกดัชนีชี้วัดความ
อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลได้ เป็นอย่ างดี   
โดยในช่วงที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และปลุกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ท้องทะเล ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืนสืบไป 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
4.นครนายก-นักท่องเที่ยวแห่กันมาดูช้างป่า
เขาใหญ่กว่า30ตัวท่ีลงมาเล่นน้ า 

ผู้ เ ขี ย น ก ล่ า ว ถึ ง  ที่ น ค ร น า ย ก 
นักท่องเที่ยวจ านวนมาก พากันมาชมช้างป่าเขา
ใหญ่ที่มีจ านวนกว่า 30 ตัว ที่พากันมาลงเล่น
น้ าในบ่อน้ าหลังสนามกอล์ฟแห่งหนึ่งในพ้ืนที่ 
หมู่ที่1 ต าบลสาลิกา อ าเภอเมือง จั งหวัด
นครนายก โดยเมื่อหลายวันก่อนช้างป่าที่ลงมา
เล่นน้ าและกินน้ ามีเพียง16 ตัว แต่พอผ่านไป3-
4วัน เจ้าหน้าที่บอกว่าจ านวนของช้างป่ามี
เพ่ิมขึ้นอย่างน่าตกใจ เพราะไม่เคยมีช้างป่าใน
พ้ืนที่ต าบลสาลิกา ที่มีจ านวนมากแบบนี้มาก่อน 
ทางด้านว่าที่ พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บอกว่าหลังจากทราบ
ข่าวจากสื่อออนไลน์ต่างๆว่ ามีช้างป่าจาก
อุทยานเขาใหญ่ลงมาในพ้ืนที่ต าบลสาริกา
จ านวนมาก ตนเองรู้สึกดีใจที่ประชากรของช้าง
มีมากขึ้น โดยตนเองทราบข้อมูลจากผู้น าชุมชน
ว่าไม่เคยมีช้างป่าที่มีจ านวนมากแบบนี้มาก่อน 
ส ร้ า ง ค ว า ม แต ก ตื่ น ใ ห้ กั บ ช า ว บ้ า น แ ล ะ
นักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวต่างพากันมาชมความ
สวยงามของช้างเวลาลงเล่นน้ าโดยช้างป่านั้นจะ
ลงมากินน้ าหรือลงเล่นน้ ากันตอนเวลาช่วงเย็นๆ
เพราะเวลากลางวันช้างจะออกหาอาหารกินใน
ป่า ซึ่งหายากมากที่ช้างจะมารวมกันทีเดียว
หลายๆตัวแบบนี้ อย่างไรก็ตามตนเองก็ได้ก าชับ
เจ้าหน้าที่ของอุทยานเขาใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัด
นครนายก ให้ดูแลและคอยผลักดันช้างถ้าหากมี
การบุกรุกพ้ืนที่ทางการเกษตรของชาวบ้านโดย
จะไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อน 

 
 
 

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

https://www.pheu
puangchon.com/

91142 

+ 

https://www.pheupuangchon.com/91142
https://www.pheupuangchon.com/91142
https://www.pheupuangchon.com/91142


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
5.จับมือเครือข่าย 802 หมู่บ้าน! "ทส."
ระดมวางแผนฟื้นฟูป่าไฟไหม้ทั ่วประเทศ 
แก้ปัญหาหมอกควัน 

เ มื ่อ ว ัน ที ่ 24 เ ม . ย . 6 3  ที ่ผ ่า น ม า 
นายวราว ุธ  ศ ิลปอาชา  ร ัฐ มนตร ีว ่า ก า ร
ก ร ะ ท ร ว ง ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิแ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการ
เตรียมการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในพื้นที่
จ ังหวัดภาคเหนือ โดยประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า  

จากสถานการณ์ไฟป่าที่มีแนวโน้มดีขึ้น 
จ ึง ต ้อ ง เ ร ่ง ฟื ้นฟ ูพื ้นที ่ป ่าที ่เ ส ียหายอย ่า ง
เร ่งด ่วน  เ พื ่อป ้อ งก ันม ิให ้ม ีก าร เข ้า ไป ใช้
ประโยชน์ในพื้น และเร่งฟื้นฟูพื้นที ่ป่าให้ได้
โดยเร็ว พร้อมทั้งได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช 
เตรียมแผนฟื้นฟูสภาพป่าทางภาคเหนือ และ
สนับสนุนหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือใน
การควบคุมไฟป่า 802 หมู่บ้านทั่วประเทศ 
ร่วมฟ้ืนฟูป่า 

อส. 
สปฟ. 
สฟอ. 
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6.วันที่ 27 เมษายน วันสมเสร็จโลก 
วันสมเสร็จโลกตรงกับวันที่ 27 เมษายน

ของทุกปี  มี วั ตถุประสงค์ เ พ่ือสร้ า งความ
ตระหนักถึงปัญหาปริมาณที่ลดลงของสมเสร็จ
จากการรุกรานของมนุษย์ ซึ่งสมเสร็จเป็นสัตว์
ดึกด าบรรพ์ชนิดหนึ่ง มีสายเลือดใกล้เคียงม้า
และแรด ถือเป็น 1 ในสัตว์ป่าสงวนของไทย 
จากทั้งหมด 19 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 

สอป. http://fm91bkk.c
om/%E0%B8%A7
%E0%B8%B1%E
0%B8%99%E0%
B8%97%E0%B8
%B5%E0%B9%8

8-27-
%E0%B9%80%E
0%B8%A1%E0%
B8%A9%E0%B8
%B2%E0%B8%A

+ 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_4022043
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_4022043
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_4022043
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_4022043
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2%E0%B8%99-
%E0%B8%A7%E
0%B8%B1%E0%
B8%99%E0%B8
%AA%E0%B8%A
1%E0%B9%80%
E0%B8%AA%E0
%B8%A3%E0%B
9%87%E0%B8%
88%E0%B9%82 

 
 
 

http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%82




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่28 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ฝนช่วยดับไฟป่า  - ลดฝุ่น 'เชียงใหม่ '
กลับมาโปร่ง 

รายงานข่าวแจ้งว่า จากเหตุการณ์ฝนตก
และเกิดวาตภัยหลายพ้ืนที่ใน จ.เชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา ท าให้บ้านเรือนและ
สถานที่ราชการเสียหายใน 11 อ าเภอจาก
ทั้งหมด 25 อ าเภอ โดยเฉพาะ อ.จอมทอง เกิด
ฝนตกหนักในเขต อช.ดอยอินทนนท์ ท าให้น้ า
แม่กลางในบริเวณปลายน้ าที่แห้งขอดกลับมา
ไหลตามปกติอีกครั้ง ส่วนที่ อ.ฮอด มีต้นไม้ล้ม
ขวางถนนฮอดแม่สะเรียง บริเวณก.ม.2 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

 

+ 

2. คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ 
ในช่วงโควิดที่ผ่านมา พบภาพของสัตว์

ทะเลคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นพะยูนปลาฉลามหูด า 
ขึ้นมาแหวกว่ายอวดโฉม เรื่องนี้จะต้องมีการ
ทบทวนเรื่องการจ ากัดนักท่องเที่ยวเข้าไปใน
พ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลและอุทยาน
แห่งชาติทางบกด้วยหรือไม่ เน้นนักท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพและฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

สอป. 
สอช. 

 

สยามรัฐ หน้า 4 + 

3. คอลัมน์ สโมสรนักสู้ 
ปัญหาการแพร่ระบาดกาฬโรคแอฟริกาม้า

ในประเทศไทย ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ทันทีที่ มร.อิง
มาร์ เดอ วอส ประธานสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ 
ทราบเรื่องว่าในเมืองไทยมีม้าตายไปแล้วกว่า 
300 ตัว ไม่รอช้า วิดีโอคอนเฟอเรนซ์พูดคุยถึง
ปัญหาและส่งข้อความความห่วงใยผ่านมายัง 
คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์
หญิงไทยทันที 

โรคนี้ต้นตอการระบาดมาจากม้าลายที่มี
การน าเข้ามาจากทวีปแอฟริกา มร.อิงมาร์ เดอ 
วอส และคุณหญิงปัทมาจึงขอใช้โอกาสนี้วิงวอน
ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาครัฐทั้งกรม

กคส. 
สอป. 

 

ไทยรัฐ หน้า 19 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึง 
อส.ทส. ที่ดูเรื่องม้าลายให้เพ่ิมมาตรการตรวจ
เข้มโดยเร็ว 
4. 'ปีเตอร์ คอร์ป' น าทีมตะลุยทริป  
จ.อุทัยธานี พร้อมเยือนดินแดนดึกด าบรรพ์ 
ใน 'เที่ยวเป็นเพลง' 

  เอาใจคนชอบเที่ ยวแนวธรรมชาติ  
ส าหรับรายการเที่ยวเป็นเพลง ที่ครั้งนี้ 3  
หนุ่ม ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล พร้อมเพ่ือนซี้ จั๊ก-
ชวิน จิตรสมบูรณ์ และ ปิงปอง-ศิรศักดิ์ อิทธิพล
พาณิชย์แทคทีมร่วมตะลุยเก็บภาพในมุมมอง
การถ่ายท ารายการแบบภาพยนตร์สั้นผ่านบท
เพลงเปลี่ยนนิสัยง่ายกว่า ที่ จ.อุทัยธานี ซึ่งเต็ม
ไปด้วยสถานที่ ท่องเที่ยวงดงามมากมาย ปีเตอร์ 
เล่าความสนุกทริปนี้ให้ฟังว่า คอนเซปต์เทปนี้ที่
วางไว้คือจังหวัดที่มีเรื่องราวน่าจดจ า กับแนวคิด
นักสู้เพ่ือปกป้องธรรมชาติและผืนป่ามรดกโลก 
ท าให้ จ.อุทัยธานี นี้  อยู่ในความทรงจ าของ
หลายคน ที่เราไปมีทั้งอาณาจักรบ้อง (บ้องคา
เฟ่) เป็นศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียน ที่ร่วมกันท า
หลายสถาบัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนมี
รายได้จากการท ากิจกรรม ซึ่งถูกพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวประจ าจังหวัด ส่วนตรอกโรงยา  
เป็นอีกหนึ่ งสถานที่ที่สะท้อนเรื่องราวและ
บรรยากาศความเป็นเมืองอุทัยได้เป็นอย่างดี  
ใครจะรู้ว่าถนนคนเดินเล็ก ๆ แห่งนี้ได้ถูกปลุก
ให้ฟ้ืนคืนชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้ ง ให้กลายเป็น
ถนนคนเดินกลางเมืองอุทัยฯ ที่ยังคงทิ้งร่องรอย
ของความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ผ่านบ้านไม้
เก่าแก่ที่ถูกปรับปรุงกลายเป็นร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ รวมถึงร้านขายของที่ระลึก จนท าให้
ตรอกโรงยากลับมาคึกคักอีกครั้ง 

จากนั้นพวกเราตะลุยกันต่อจนถึงต้นไม้
ยักษ์ วัดเส้นรอบวงแนบตามพูพอนที่ยื่นออกมา
ได้ประมาณ 97 เมตร หรือ 40 คนโอบ เป็น

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

เดลินิวส์ หน้า 23 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ต้นไม้ใหญ่กลางป่าหมากและป่าสมุนไพร เป็น
ศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณคนในชุมชน ยืน
ตระหง่านเคียงข้างศาลเจ้าบ้าน ที่ทุกคนใน
ชุมชนรักและศรัทธาอย่างมาก และสถานที่สุด
ท้ายคือ หุบป่าตาด ได้ถูกประกาศจากกรม
อุทยานแห่งชาติให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ เนื่องจากมี
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่แปลกตา ด้วยพันธุ์ไม้หา
ยากมากมายหลายชนิด เช่น เต่าร้าง เปล้า คัด
ค้าวเล็ก ขนุนดิน เป็นต้น โดยหุบป่าตาดมี
ลักษณะเป็นโถงถ้ าขนาดใหญ่ ภายในคือผืนป่าที่
เต็มไปด้วยต้นตาดและพืชพันธุ์โบราณ ราวกับ
ว่าก าลังหลุดอยู่ในโลกยุคดึกด าบรรพ์ ก็อยาก
ฝากให้ทุกคนได้ติดตามเที่ยวเป็นเพลงไปพร้อม 
ๆ กับพวกเรานะครับ แฟน ๆ ติดตามชมรายการ 
'เที่ยวเป็นเพลง" เทปนี้ได้ ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
จันทร์ที่ 4 พ.ค. และ พุธที่ 6 พ.ค. 2563  
เวลา 07.45 น. ทางช่อง 3 หมายเลข 33 
5. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น : โขลงช้าง
หนีมาลงเล่นน้ า 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่น
สกุล หน.อช.เขาใหญ่ เปิดเผยว่าได้รับรายงาน 
ว่าในพ้ืนที่ติดแนวเขต อช.เขาใหญ่ รอบบริเวณ
จะพบสัตว์ป่าช้าง กระทิง เก้ง กวาง หมีควาย 
ออกไปหากินนอกเขต จะพบได้ทุกวัน ในพ้ืนที่ 
ต.หมูสี ต.โป่งตาลอง ต.หนองน้ าแดง อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่ งเมื่อพบเห็นให้แจ้ง 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน และจนท.เพ่ือจะได้ผลักดันเข้า
ไปในเขต ล่าสุดได้รับแจ้งว่ามีโขลงช้างป่า ออก
จากแนวเขตอุทยานฯ ไปลงเล่นน้ าเล่นอาบ
โคลนดินในบริ เวณบ่อน้ า หลังสนามกอล์ฟ
รอยัลฮิลล์ จ.นครนายก กว่า 20-30 ตัว จึงได้
จัดชุด จนท.เข้าไปดูแลเพ่ือท าการกดดันขับไล่
เข้าเขตอุทยานฯ พบว่ามีลูกช้างเล็กๆ ซึ่งเป็น
ประชากรช้างเพ่ิมขึ้นหลายตัว ทางจนท.จะคอย
เฝ้าระวังช้างป่าออกหากินนอกเขตและเฝ้าระวัง

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 11 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ผู้ที่ลักลอบเข้าไปตัดหาไม้หอมกฤษณาในพ้ืนที่
อุทยานฯ 

6. อุทธรณ์คดี หน.อทช. ก๊งเหล้า 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผวจ.ระนอง เป็น
ประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัด และ  
หน.ส่วนราชการประจ าจังหวัดระนอง โดยนาย
จตุพจน์ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า กรณีหน.อช. 
น้ า ตกหงาว  ตั้ ง ว งดื่ ม เหล้ ากับ จนท .และ
ข้าราชการภายนอกรวม 8 คน และศาลตัดสิน
ไปแล้วนั้นเคารพในค าพิพากษา แต่คดีนี้จะยื่น
อุทธรณ์ เพราะได้ดูส านวนส่งฟ้องของอัยการ
แล้วพบว่าไม่ครบถ้วน มี เ พียงการตั้ งกลุ่ ม
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น แต่ไม่มี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

สอช. 
สบก. 

สบอ.4 
(สุราษฎร์ธานี) 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 9 

- 

7. 'ดีเจภูมิ' น้อมรับค าตัดสิน คดีตกปลาใน
เขตอุทยานฯ ไม่บั่นทอนท ารายการ เล็งหาทีม
กฎหมายมาช่วยดู 

จากเหตุการณ์ที่ ดีเจภูมิ -ภูมิใจ ตั้งสง่า 
และเพ่ือน ๆ ถูก อช.หมู่เกาะชุมพร แจ้งความ
กรณีตกปลาในเขต อช.หมู่เกาะชุมพร โดยไม่ได้
รับอนุญาต เมื่อช่วงเดือน ส.ค. ปีก่อน ล่าสุด
ศาลได้พิพากษาคดีดังกล่าว โดยดีเจภูมิและ
เพ่ือน ๆ  ถูกตัดสินจ าคุกคนละ 4 ปี ปรับคนละ 
4 หมื่นบาท แต่ทุกคนยอมรับผิด จึงได้ลดโทษ
กึ่งหนึ่ง  เหลือจ าคุก 2 ปี ปรับ 2 หมื่นบาท 
และรอลงอาญา 2 ปี  รวมถึ งต้องบ าเ พ็ญ
ประโยชน์อีก 36 ชั่วโมง และถ่ายท าคลิปเพ่ือ
โปรโมตเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติไทยอีก 2 คลิป 
งานนี้แม้ดีเจภูมิจะผิดหวังเล็ก ๆ กับค าตัดสิน
ของศาล แต่ก็ขอน้อมรับ พร้อมบอกไม่บั่นทอน
ในการท ารายการ แต่จะระวังตัวมากขึ้น 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 23 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
8. คอลัมน์ คนตามข่าว : นรินทร์ ปิ่นสกุล 
หน.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ
อันดับ 1 ของประเทศไทย ส าคัญทั้ง เรื่อง
ทรัพยากร ธรรมชาติและการเป็นพื้นที่มรดกโลก 
ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล เจ้าพนักงานป่าไม้
อาวุโส ส่วนฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ สบอ.
2 (ศรีราชา) ขยับขึ้นมาด ารงต าแหน่งนี้ 

ธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ลงนามค าสั่ง
แต่งตั้งไปแล้วเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา นั่ง
เก้าอ้ีสืบต่อจากครรชิต ศรีนพวรรณ ที่โยกไป
เป็ น  ผอ .ส านั กทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม จ.ปราจีนบุรี  ล่าสุด อธิบดีกรม
อุทยานฯ ไว้วางใจแต่งตั้งนั่งเก้าอ้ี ท าหน้าที่หน.
อช.เขาใหญ่ คนใหม่ คุมอุทยานแห่งชาติอันดับ 
1 ของประเทศไทย 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 4 

+ 

9. ภาพข่าว : ลงเล่นน้ า 
โขลงช้างป่าออกจากแนวเขต อช.เขาใหญ่ 

มาลงเล่นน้ าอาบโคลนบริเวณบ่อน้ า หลังสนาม
กอล์ฟรอยัลฮิลล์ จ.นครนายก จนท.ต้องไปเฝ้า
ดูแล ก่อนกดดันกลับเข้าป่า 

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอังคารที ่28 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ป่ากุยบุรีฟื้นตัว ช้าง-กระทิงฝูงใหญ่กลับมา 
ในวันไร้นักท่องเที่ยว 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ 
อช.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  
นายรักพงษ์ บุญย่อย หน.อช.กุยบุรี เปิดเผยว่า 
ตั้งแต่ปิดอุทยานฯชั่วคราวเพ่ือป้องกันการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 25 
มี.ค. ที่ผ่านมา รวมระยะเวลานานกว่า 1 เดือน 

ปรากฎว่าทั้งโขลงช้าง ฝูงกระทิง พากัน
ออกมาหากินหญ้าในช่วงนี้เป็นจ านวนมาก และ
หากินกันอย่างมีความสุข เพราะปราศจากการ
รบกวนของนักท่องเที่ยว ซึ่งจนท.อช.กุยบุรี ได้
จัดชุดออกดูแลความปลอดภัยของสัตว์ป่า 
รวมทั้งติดตามบันทึกภาพของสัตว์ป่าตามจุดชม
ช้างและกระทิงตามจุดต่างๆเพ่ือเก็บรวบรวมไว้
เป็นฐานข้อมูล ทั้งนี้ อส. มีการประกาศปิด
อุทยานแห่งชาติมา 

หน.อช.กุยบุรี กล่าวเพ่ิมเติมว่า ก่อนหน้า
นี้ อช.กุยบุรี เจอวิกฤตแปลงหญ้ากว่า 2,000 
ไร่ ซึ่งเป็นพืชอาหารช้างและสัตว์ป่า ที่ปลูก
เอาไว้เจอปัญหาภัยแล้งอย่างหนักจนหญ้าแห้ง
กรอบ ไม่มีหญ้าอ่อนให้สัตว์ป่าได้กิน และน้ าใน
ล าธารแห้งขอดส่งผลกระทบช้างป่าและกระทิง 
กว่า 600 ตัว ต้องถอยร่นหายเข้าป่าลึกไป
กระทั่งตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีพายุ
ฤดูร้อนเกิดฝนตกลงมาในพ้ืนที่นานนับสัปดาห์ 
ส่งผลให้ผืนป่ากุยบุรี กลับฟ้ืนความอุดมสมบูรณ์ 
และเขียวขจีอีกครั้ง แปลงหญ้าแต่ยอดอ่อน 
ต้นไม้แตกใบใหม่ ให้สัตว์ป่าได้กินเป็นอาหาร 
ท าให้ทุกวันพบปริมาณสัตว์ป่าทั้ งช้างและ
กระทิง กลับมาหาหินตามแปลงหญ้าและจุดชม
สัตว์ป่าต่างๆเป็นจ านวนมากกว่าช่วงเวลาปกติที่

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
สาขาเพชรบุรี 

 

https://www.khao
sod.co.th/around-
thailand/news_40
29482 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เปิดการท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าเสียอีก ซึ่งคาดว่า
น่าจะเกิดจากปราศจากการรบกวนในช่วงนี้ 
ทั้งนี้ข้อมูลการส ารวจที่มีการจัดเก็บในทุกวันจะ
น าไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการท่องเที่ยว
ชมสัตว์ป่า เมื่อมีการประกาศเปิดอุทยานใน
ล าดับต่อไป 
2. ภาคเหนือสัญญานดีไร้จุดความร้อน เตรียม
แผนฟื้นฟูป่า 

กระทรวงทส. ระบุสถานการณ์ไฟป่าและ
หมอกควันภาคเหนือดีขึ้นต่อเนื่องทั้ ง  17 
จังหวัด พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันอย่างรุนแรงก่อนหน้านี้ 
ขณะนี้ไม่พบจุดความร้อนสะสม หรือ Hotspot 
ในพ้ืนที่ป่าทุกจังหวัดแล้ว ส่งผลให้คุณภาพ
อากาศอยู่ในระดับดีมาก ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 ลดลง มีเพียงแค่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่
ยังเกินค่ามาตรฐานเล็กน้อย ทั้งนี้เป็นผลจาก
การออกปฏิบัติการดับไฟป่าและการเฝ้าระวังที่
เข้มงวดอย่างต่อเนื่อง โดยจนท.ชุดดับไฟ ชุดเฝ้า
ระวั งลาดตระเวน ชุดไฟป่าหมู่บ้ าน และ
เครือข่ายไฟป่า ระดมก าลังดูแลพ้ืนที่รับผิดชอบ
ในเขตป่าอนุรักษ์ได้รวมกว่า 7,430 ครั้ง พ้ืนที่ 
171,638 ไร่ และในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ้ืนที่ กว่ า  63 ,336 ไร่  ขณะที่การจับกุม
ด าเนินคดีเผาป่า ตั้งแต่วันที่ 30 มี .ค. – 26 
เม.ย. 2563 ด าเนินคดีไปแล้วทั้งสิ้น 1,146 
คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ 48 ราย 

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ภาคเหนือ ได้หารือเตรียมพร้อมในการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า โดย
มอบหมายให้กรมป่าไม้ และ อส. รับผิดชอบ
ด้านการฟ้ืนฟู โดยมีหมู่บ้านเครือข่ายความ
ร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 802 หมู่บ้าน ช่วย
สนับสนุนร่วมฟ้ืนฟูป่าด้วย โดยกระทรวงทส. จะ

สปฟ. 
สอช. 
สฟอ. 

 

https://www.mcot
.net/viewtna/5ea
705c1e3f8e40af
1434634 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เตรียมกล้าไม้ 66 ล้านกล้า ในการใช้ปลูกฟ้ืนฟู
แบ่งเป็นกรมป่าไม้ จ านวน 50 ล้านกล้า และ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ จ านวน 16 ล้านกล้า 
3.  ธรรมชาติฟื้นตัว ดาวทะเลนับพันตัว 
ออกมาโชว์ตัวยามไร้นักท่องเที่ยว 

ที่หาดอ่าวเสี้ยว เขต  อช.หาดนพรัตน์
ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ฝูงดาวทะเลจ านวน
มาก ที่ออกมาโชว์ตัวริมชายหาดอ่าวเสี้ยว  
ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ เป็นแนวยาว มี
ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้
ยาก หลังช่วงวิกฤตโรคระบาด โควิด -19 
สถานที่ท่อง เที่ยวหลายแห่งของ  จ.กระบี่  
โดยเฉพาะท้องทะเลเงียบสงบ ไร้ผู้คนและ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งไร้กิจกรรมต่างๆด้านการ
ท่องเที่ยว แต่ในทางกลับกันธรรมชาติกลับมา
ฟ้ืนตัวอย่างเห็นได้ชัด 

ที่หาดอ่าวเสี้ยว มีชายหาดสีขาวทอดตัว
ยาวประมาณ 2 กิ โลเมตร มีวิ วทิวทัศน์ที่
สวยงาม น้ าใส หาดอ่าวเสี้ยว ยังมีความอุดม
สมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติ โดยเฉพาะดาวที่พบ
เห็นได้เป็นจ านวนมาก เมื่อน้ าทะเลลดลง ตลอด
ชายหาด 2 กิ โลเมตร จะเจอปลาดาวนับ 
1,000 ตัว คาดว่าหลังจากวิกฤตโรคระบาด 
อ่าวเสี้ยวจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.กระบี่
อี ก แห่ ง หนึ่ ง  ที่ ร อ ก า ร แจ้ ง เ กิ ด  แ ล ะ ร อ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปลาดาวนับ 1,000 
ตัว ที่หาดอ่าวเสี้ยวแห่งนี้ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง
ของหาดอ่าวเสี้ยว นอกจากชมดาวทะเลแล้ว 
เมื่อน้ าทะเลลด ระยะยทาง 500 เมตร สามารถ
เดินเล่นได้อย่างสบายใจ ชมสันทรายรูปแบบ
แปลกตา และสัมผัสกับสายลมยามน้ าทะเล
ลดลง 
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ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
4. 'อุทยานฯหาดเจ้าไหม' แจงกรณีสื่อโซเชียล
โพสต์ภาพตัดไม้ยืนต้นปิดเส้นทางเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยว 

วันที่ 28 เม.ย. 2563 ที่อช.หาดเจ้าไหม 
ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง นายณรงค์ คงเอียด 
หน.อช.หาดเจ้าไหม กล่าวว่า ตามที่มีสื่อโซเชียล
โพสว่า จนท.อช.หาดเจ้าไหม ไปตัดไม้ในเขต 
อช.หาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ขอน า
เรียนว่านับแต่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
นั้นได้มีการประกาศปิดแหล่งการท่องเที่ยวใน
เขตอุทยานฯ ทั่วประเทศทุกจุดทุกอุทยานฯ 
เพ่ือป้องกันมิให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ เข้ามา
ท่องเที่ยวภายในเขตอุทยานฯเกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ดังนั้นมาตรการของ
กรมอุทยานฯได้มีการด าเนินการอย่างเร่งด่วน
ตามนโยบายของรัฐบาล 

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า อช.หาดเจ้าไหมถือ
ว่าเป็นอุทยานฯ ที่จะต้องด าเนินการภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 
19 จึงได้มีการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่
วันที่ 25 มี .ค. 2563 จึงมีการประกาศปิด
แหล่งท่องเที่ยวในเขต อช.หาดเจ้าไหม ทุกจุด 
โดยมีการจัดท าป้ายเพ่ือประกาศให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวได้รับทราบ อช.หาดเจ้าไหม มี
ทางลงไปชายหาดหลายๆจุด ทางอุทยานฯ
จ าเป็นต้องหามาตรการป้องกันมิให้นักท่องเที่ยว
ขับรถหรือยานพาหนะอ่ืนใดลงไปบริ เวณ
ชายหาดเพ่ือป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อโค
วิด 19 จึงต้องปิดกั้นเส้นทางทุกจุด และต้องเร่ง
ด าเนินการ โดยทุกจุดจะมีการน าไม่เก่าๆขอนไม้
เก่ามาวางปิดกั้นเส้นทางลงชายหาดพร้อมติดตั้ง
ป้ายประกาศให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ จะมีการตัด
ไม้เพ่ือน ามาวางปิดกั้นเส้นทางก็เป็นกิ่งไม้ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นกิ่งต้นกระถิน ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ต่าง
ถิ่นที่อยู่ ในเขต อช.หาดเจ้าไหม ทั้ งนี้หาก
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ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เหตุการณ์โควิด 19 ผ่านไปทาง อช.หาดเจ้า
ไหมจะได้ประกาศแจ้งให้นักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเที่ยวในเขต อช.หาดเจ้าไหม ได้ตามปกติ แต่
ขณะนี้ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนและ
นักท่องเที่ยวว่าให้ผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวไปก่อน 
จึงจะสามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวเนทางมาเที่ยว
ได้ตามปกติ  ดั งนั้นการบริหารจัดการต้อง
ป้องกันมิให้มีพันธุ์ไม้ต่างถิ่นเข้ามาในพ้ืนที่ของ
อุทยานฯ ซึ่งทุกแห่งจะมีการบริหารจัดการ ซึ่ง
ในเขต อช.หาดเจ้าไหม มีไม้กระถินขึ้นเป็น
จ านวนมาก ยากของการควบคุมดังนั้นการ
ด าเนินการเพ่ือไขปัญหามาตรการโควิด 19 ถือ
ว่าเป็นปัญหาที่อุทยานฯ จะต้องด าเนินการ
ภายใต้มาตรการเพ่ือคุ้มครองพ่ีน้องประชาชนที่
จะเข้ามาจึงต้องเข้มข้นและเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิด
การรวมตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเกินทางเข้า
เที่ ยวชายหาด โดยมีถนนเลี ยบชายห าด 
นักท่องเที่ยวบางคนไม่เข้าใจหรือทราบว่าเป็น
พ้ืนที่อุทยานฯหรือไม่จึงมีการน ารถเข้าไปจอด 
ทางอุทยานฯหาดเจ้าไหมจึงปิดกั้นเส้นทางลง
ชายหาดทุกจุด 

ส าหรับจุดที่มีการน าลงมาโพสในสื่ อ
โซเชียลนั้น จะเป็นต้นกระถินเทพา เป็นไม้นอก
ประเภทในเขตอุทยานฯ ด้วยการตัดโค่นกิ่งและ
มีแนวโน้มว่าจะหักลงมาปิดกั้นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเที่ยวเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการดูแล
จัดการท่องเที่ยวทาง อช.หาดเจ้าไหม ค านึงถึง
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงมีการ
ตกแต่งกิ่งไม้ที่มีแนวโน้มว่าจะหักโค่นจึงตัดโค่น
ออกและน าไม้ที่ตัดดังกล่าวมาปิดกั้นเส้นทาง
ป้องกันนักท่องเที่ยวเดินทางลงไปเที่ยวบริเวณ
ชายหาด 
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5. เข้มปูพรมเก็บ 274 ตัวอย่างบนเกาะพีพี
ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากไม่พบอาจ
ปลดล็อกเร็วๆ นี้ 

วันที่ 27 เม.ย. นายสมควร ขันเงิน  
รองผวจ.กระบี่ พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ บัวทอง 
นอภ.เมืองกระบี่ และนายแพทย์สมบูรณ์ บุญกิติ
ชัยพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจ.กระบี่ น า
ทีมสอบสวนโรคติดต่อจ.กระบี่  สนธิก าลั ง
ร่วมกับทีมสอบสวนโรคโรงพยาบาลเกาะพีพี ใช้
มาตรการปูพรมออกค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 วันที่ 27-28 เมษายน 2563 จากกลุ่ม
เสี่ยงชาวไทยและชาวต่างชาติ บนเกาะพีพี  
หมู่ที่ 7 บ้านเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ 
จ.กระบี่ ได้แก่กลุ่มพนักงานบริการกรุ๊ปทัวร์ 
กลุ่มพนักงานบริการโรงแรมที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ 
และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่
ไม่มีการเดินทางออกจากพ้ืนที่เกาะพีพี และเป็น
กลุ่มท่ีมีความใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวมากที่สุด  

นายสมควร กล่าวว่า มาตรการเชิงรุกปู
พรมออกค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มีผู้ป่วยหลงเหลืออยู่ ด้วย
จ.กระบี่ อาจจะมีการปลดล็อกดาวน์พื้นที่  
เกาะพีพี ในวันที่ 30 เม.ย. 2563 ที่จะถึงนี้ แต่
ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดและการออก
ค้นหาเชิงรุกลึกเข้มบนเกาะพีพี อ.เมืองกระบี่ 
และเกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ก่อนว่า
เป็นอย่างไรยังมีการพบเชื้อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่
หากไม่พบเชื้อก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการ
ปลดล็อกดาวน์ทั้ง 2 พ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
สามารถด าเนินกิจการได้ตามปกติ ทั้งเป็นการ
สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นว่าเกาะพีพี
และเกาะลันตาปลอดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-
19 ซึ่งที่เกาะพีพี อช.หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะ
พีพี ได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้
ที่ข้ึนบนเกาะพีพี มาตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2563 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://mgronline.
com/south/detail
/96300000441
21 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จนถึงการปิดเกาะพีพี ห้ามเข้าออกนอกพ้ืนที่ 
รวม 5 หมื่นกว่าคน หลังสุดเดินเคาะปูพรม
ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกับผู้ที่อาศัยอยู่บน
เกาะ 4,389 คน ปรากฏว่าไม่พบผู้ติดเชื้อแต่
อย่างใด 
6. “หาดวนกร” ธรรมชาติฟื้นฟู ปลานกแก้ว
อวดโฉม ปะการังงดงาม 

นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ.สบอ.3 
สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า นายพีรวัฒิ สิโรตม์
พิพัฒ หน.อช.หาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้
มอบหมายให้ จนท.ออกส ารวจปะการังบริเวณ
เกาะจาน จากการส ารวจพบว่าการปิดอุทยานฯ 
1 เดือนที่ผ่านมา เห็นได้ชัดคือจ านวนปลาที่
เพ่ิมข้ึนอย่างชัดเจน เช่น พวกปลานกแก้ว  
ซึ่งปกติจะพบประมาณกลุ่มละ 5- 6 ตัว ขณะนี้
พบได้เป็นฝูงละ 15-20 ตัว มีปะการังฟอกขาว
อยู่บ้าง ส่วนใหญ่เป็นก้อนเดิม ไม่พบการฟอก
ขาวเพ่ิมเติม ส่วนดอกไม้ทะเล ก็พบการเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทั้งสีม่วงและสีเหลือง แตกกอเล็ก
จ านวนมาก และมีการกระจายพ้ืนที่อย่างมาก 
ประมาณ 1 ไร่ ด้านกลุ่มปะการังเขากวางมีการ
งอกเพ่ิมขึ้นมาชุดใหม่ บริเวณใกล้เกาะท้ายทรีย์ 
ซึ่งการปล่อยให้ธรรมชาติได้ฟ้ืนตัว จะยิ่งสร้าง
ความสวยงาม เมื่อกลับมาเปิดให้บริการกับ
นักท่องเที่ยวอีกครั้ง 

ทั้งนี้ อช.หาดวนกร อยู่ในเขตต.ห้วยทราย 
ต.คลองวาฬ อ.เมือง และต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีชายหาดทอดตัวเป็นแนว
ยาวลงไปในทะเล ทิวทัศน์ที่ เงียบสงบ หาด
ทรายขาวสะอาด บนฝั่งมีทิวสนทะเลและสน
ประดิพัทธ์ เป็นแนวขนานกับทะเล มี พ้ืนที่
ทั้งหมด ประมาณ 23,750 ไร่ ประกาศเป็น
อุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2535 นับเป็นล าดับ
ที่ 76 ของประเทศไทย 

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

https://www.thaiq
uote.org/content/
236299 

+ 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที่ 29 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ผู้ว่าฯ เชียงใหม่แนะชุมชนเก็บใบไม้ท าปุ๋ย 
-ลดเผา 'ตาก' เร่งช่วยเหยื่อพายุหนองคายขอ
จับปลาค่ า 

ผู้ว่าแนะเก็บใบไม้ขายลดไฟป่า 
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่

กล่าวว่า ขอให้หน่วยงานรัฐสนับสนุนและหา
เทคโนโลยีบริหารจัดการเชื้อเพลิงนอกจากการ
เผา เช่น การท าปุ๋ยหมัก หรืออัดใบไม้ขาย 
โดยเฉพาะป่าเต็งรัง เนื่องจาก 1 ใน 3 ของพ้ืนที่
ไฟไหม้เกิดในป่าเต็งรัง ทั้งในเขตป่าอนุรักษ์และ
อุทยานแห่งชาติ โดยให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามกรณีมีผู้
พร้อมรับซื้อใบไม้กิโลกรัมละ 2 บาท จ านวน 1 
หมื่นตันต่อปี หากจ าหน่ายได้ก็จะเป็นรายได้เข้า
หมู่บ้ านถึ ง  20 ล้ านบาท และลดจ านวน
เชื้อเพลิงลงด้วย นอกจากนี้ ยังขอให้ท างาน
อย่างต่อเนื่องกับประชาชน หามาตรการป้อง
ปราม ไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ 

สอช. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

ไทยโพสต์ หน้า 1 
มติชน หน้า 1,10 

+ 

2. สอบหน.อุทยานฯ ฝืนพรก.ฉุกเฉิน 
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. นายบรรณรักษ์ เสริม

ทอง ผอ.สบอ.4 (สุราษฎร์ธานี) เปิดเผยว่า 
ขณะนี้  สบอ.4 ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง นายชลิต สินโรจน์ธนากร หน.อช.
น้ าตกหงาว พร้อมพวก ตามที่นายวราวุธ ศิลป
อาชา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. 
และนายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เป็นห่วงและ
เร่งรัดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน เพ่ือให้
ได้ข้อเท็จจริง เนื่องจากส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของทส. และข้าราชการ โดยแต่งตั้งนายสุกฤดิ 
กระต่ายจันทร์ หน.อช.แหลมสน เป็นประธาน
สอบฯ โดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

ข่าวสด หน้า 11 
เดลินิวส์ หน้า 1 
ไทยรัฐ หน้า 1 

กรณีดังกล่าว ได้รับ
ค ว า ม ส น ใ จ จ า ก
ส า ธ า ร ณ ะ ช น
จ า น ว น ม า ก  จึ ง
ขอให้ สบอ.4  
( สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี ) 
ชี้แจงรายละเอียด
เ พ่ื อ ร า ย ง า น
ผู้บริหารระดับสูงให้
ทราบต่อไป 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
วันที่ 1 พ.ค.นี้ จากนั้นจะส่งผลไปยัง อส. เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

ส าหรับนายชลิต ปัจจุบันยังท าหน้าที่
หัวหน้าอุทยานฯ เพราะยังไม่มีค าสั่งระดับกรม
ลงมาว่าให้พักงานหรือโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
อ่ืน อย่างไรก็ตาม ผวจ.ระนอง จะอุทธรณ์คดี
หน.อช.น้ าตกหงาว กับพวกฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
หรือไม่ นายบรรณรักษ์ กล่าวว่า ผวจ.ระนอง 
พูดในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดระนอง เมื่อ
วันที่ 27 เม.ย.ว่าจะอุทธรณ์ซึ่งต้องรอดู 
3. 'บิ๊กป้อม' พอใจผลสกัดไฟป่า 

  วันที่  28 เม .ย .  นางนฤมล ภิญโญ
สินวัฒน์ โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี  รายงานให้ครม.รับทราบ
ความก้าวหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ว่าจากที่สั่ง
การให้ ใช้มาตรการที่ เข้มงวด ทั้ งบังคับใช้
กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา และเน้นย้ าให้ทุกภาค
ส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
พบจ านวนจุดความร้อนในประเทศไทยน้อยลง 
และไม่พบพ้ืนที่สีแดง หรือพ้ืนที่ที่มีคุณภาพ
อากาศในระดับส่ งผลกระทบต่ อสุ ขภาพ 
ต่อเนื่องเป็นเวลา 15 วัน 

ส าหรับจนท.ดับไฟป่า และประชาชนจิต
อาสา ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทส. ได้ให้
ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต และว่าจ้าง
ให้เข้าท างานในกรมป่าไม้ หรือ อส. ครอบครัว
ละ 1 คนด้วย ส่ วนจนท.ที่ ได้รับ อุบัติ เหตุ
บาดเจ็บ ระหว่างการดับไฟป่าที่ อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ และยังพักรักษาตัวอยู่ที่รพ.นครพิงค์ 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นผู้แทนของ
รัฐบาล ไปเยี่ยมเพ่ือเป็นขวัญและก าลั งใจ 

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 

ข่าวสด หน้า 10 
มติชน หน้า 10 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมของอุปโภค
บริโภค เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ทีผ่่านมา 
4. คอลัมน์ ข่าวปนคน คนปนข่าว 

พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร ขึ้นนั่งเบอร์
หนึ่งดีเอสไอ การกลับมาครั้งนี้ คงท าให้หลาย
คนออกอาการหนาวๆ ร้อนๆ 

ที่เป็นข่าวฮือฮา ก็คือคดีที่ พ.ต.ท.กรวัชร์ 
เป็น หน.พนักงานสอบสวน กรณีการหายตัวไป
ของนายพอละจี รักจงเจริญ หรือ บิลลี่ นักต่อสู้
เพ่ือสิทธิมนุษยชน แกนน าชาวกะเหรี่ยงบ้าน
บางกลอย จ.เพชรบุรี โดยมีชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิต
อักษร อดีตหน.อช.แก่งกระจาน และลูกน้อง ตก
เป็นผู้ต้องหา ซึ่งการกลับมานั่งเป้น เบอร์หนึ่ง
ชองดีเอสไอ ครั้งนี้ คงท าให้ใครหลายคนต้อง
หนาวๆ ร้อนๆ กันบ้าง  

สบอ.9 
(อุบลราชธานี) 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา หน้า 2 

- 

5. ชาวไทยร่วมใจต้านภัยเชื้อไวรัส  
"โควิด-19" 

บิ๊กคลีนนิ่ง นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผอ.
สบอ.3 (บ้านโป่ง) จ.ราชบุรี  น าเจ้าหน้าที่
ร่วมกันท ากิจกรรม 5 ส.(Bigcleaning day) 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส และสร้าง
ความมั่นใจให้ประชาชนที่มาใช้บริการ 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 26 + 

6. ภาพข่าว : ดับไฟป่า 
บริษัท ไทยบริดจสโตน จ ากัด มอบสิ่งของ

ที่จ าเป็น ให้แก่ สมหวัง เรืองนิวัติศัย รองออส. 
เพ่ือน าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน
ในสังกัด 

สปฟ. ประชาชาติธุรกิจ 
หน้า 24 

+ 

7. ปิดแหล่งท่องเที่ยว 'ตรัง' พบสัตว์ทะเลหา
ยากเพียบ 

การปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัด
ตรัง หลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ส่งผลดี ท าให้ท้องทะเลกลับมาสู่ความ
อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โดยเฉพาะการส ารวจพบ

สอป. 
สอช. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

ประชาชาติธุรกิจ 
หน้า 19 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สัตว์ทะเลหายาก ทั้งพะยูน โลมา ฉลามวาฬ เต่า
ทะเล เป็นจ านวนมากในรอบหลายปี 

โดย นายณรงค์ คงเอียด หน.อช.หาดเจ้า
ไหม จ.ตรัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันพ้ืนที่ทางทะเล
ของ 
จ.ตรัง มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเป็นอย่างมาก มี
การพบสัตว์ทะเลหายากหลายชนิด จากท่ีไม่เคย
พบมาก่อนในรอบหลายปี ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ 
จนท.ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 
3 จ.ตรัง และอช.หาดเจ้าไหม ได้ส ารวจติดตาม
ประเมินสถานภาพพะยูน และสัตว์ทะเลหายาก
ในพ้ืนที่อช.ตะรุเตา และอช.หมู่เกาะเภตรา 

จากการเฝ้าสังเกตทางเรือ และการบิน 
drone ส ารวจในพ้ืนที่ อช.ตะรุเตา พบฝูงโลมา
หลังโหนก ประมาณ 10 ตัว และพบเต่าทะเล
จ านวน 3 ตัว ส่วนในพ้ืนที่ อช.หมู่เกาะเภตรา 
พบเต่าทะเลจ านวน 1 ตัว บริเวณเกาะลิดีซึ่ง
สัตว์ทะเลหายากทั้ง 2 ชนิด มีพฤติกรรมว่ายน้ า
โผล่ขึ้นมาหายใจ นอกจากนี้ยังพบร่องรอยการ
กินหญ้าทะเลของพะยูนบริเวณแนวหญ้าทะเล
อ่าวตะโละวาว และบริเวณแนวหญ้าทะเลเกาะ
ลิดีอีกด้วย 

นอกจากนี้  จนท.ยังได้ส ารวจติดตาม
ประเมินสถานภาพพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก 
โดยการเฝ้าสังเกตบนหน้าผาและการบิน drone 
ส ารวจในช่วงก่อนน้ าขึ้นสูงสุด บริเวณแหล่ง
หญ้าทะเลเขาแบนะ จนถึงแหล่งหญ้าทะเล
หาดหยงหล า ในเขตพ้ืนที่ อช.หาดเจ้าไหม 
เบื้องต้นพบพะยูนจ านวน 3 ตัว และเต่าทะเล
จ านวน 4 ตัว โดยพะยูน 2 ตัวแรกมีพฤติกรรม
ไล่ต่อสู้กัน และพะยูนอีก 1 ตัวมีพฤติกรรมว่าย
น้ าหากินตามล าพัง ส่วนเต่าทะเลทั้ง 4 ตัว วัน
ต่อมาพบพะยูน 4 ตัว โลมา 4 ตัว และเต่าทะเล 
8 ตัว โดยพะยูนที่พบมีพฤติกรรมรวมฝูงในการ



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ออกหากินหญ้าทะเล ส่วนเต่าทะเลและโลมามี
พฤติกรรมว่ายน้ าและโผล่ขึ้นมาหายใจ 

8. โขลงช้างป่าเขาใหญ่กว่า 30 ตัวลงมาเล่น
น้ า 

กรณี  อส .ประกาศปิดการท่องเที่ ยว
อุทยานทั่วประเทศเพ่ือป้องกันการระบาดโรคโค
วิด-19 ท าให้บรรยากาศบนเขาใหญ่เงียบสงบ 
ส่งผลให้สัตว์ป่านานาชนิดออกเดินเล่นและหา
กินไปตามพ้ืนที่ต่างๆอย่างสบายใจ  

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. จนท.อช.เขาใหญ่ รับ
แจ้งว่า มีช้างป่ากว่า 30 ตัว เดินออกหากิน
บริเวณปากทางเข้าน้ าตกโกรกทุเรียน ต.สาริกา 
อ.เมืองนครนายก ไปตรวจสอบพบช้างป่าเขา
ใหญ่ก าลังเล่นน้ าอย่างสนุกสนานพร้อมส่งเสียง
ร้องอย่างมีความสุข บางโขลงเล่นน้ าเดินไปกิน
โป่งดิน บางโขลงเขย่าต้นจามจุรีกินฝักจามจุรีที่
หล่นลงมา ชาวบ้านในพ้ืนที่บอกว่าช่วงเดือน 
เม.ย. มีอากาศร้อน ช้างป่าออกมาหาอาหารกิน
ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

ไทยรัฐ หน้า 22 + 

9. คอลัมน์ คนตามข่าว : นรินทร์ ปิ่นสกุล 
หน.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ
อันดับ 1 ของประเทศไทย ส าคัญทั้ง เรื่อง
ทรัพยากร ธรรมชาติและการเป็นพื้นที่มรดกโลก 
ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล เจ้าพนักงานป่าไม้
อาวุโส ส่วนฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่อนุรักษ์ สบอ.
2 (ศรีราชา) ขยับขึ้นมาด ารงต าแหน่งนี้ 

ธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ลงนามค าสั่ง
แต่งตั้งไปแล้วเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา นั่ง
เก้าอ้ีสืบต่อจากครรชิต ศรีนพวรรณ ที่โยกไป
เป็ น  ผอ .ส านั กทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม จ.ปราจีนบุรี  ล่าสุด อธิบดีกรม
อุทยานฯ ไว้วางใจแต่งตั้งนั่งเก้าอ้ี ท าหน้าที่หน.

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

มติชน หน้า 4 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
อช.เขาใหญ่ คนใหม่ คุมอุทยานแห่งชาติอันดับ 
1 ของประเทศไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ธรรมชาติที่สวยงาม พบกระทิงฝูงใหญ่
พร้อมลูกน้อยกว่า 10 ตัว ออกหากินบริเวณ
ห้วยคมกริช อช.แก่งกระจาน 

นายมานะ เพ่ิมพูน หน.อช.แก่งกระจาน 
เปิดเผยว่า ออกตรวจตราบริเวณห้วยคมกริช 
อช.แก่งกระจาน ซึ่งเป็นพ้ืนที่สร้างแหล่งน้ าและ
อาหารให้สัตว์ป่าตั้งแต่ปีพ.ศ.2555 จนถึง
ปัจจุบันที่มีสัตว์ป่ามาใช้ประโยชน์มากมาย 
โดยเฉพาะช้าง และกระทิง  

โดยภาพที่เห็นวันนี้ เป็นฝูงของกระทิงที่มี
จ านวนมากรวมกันเป็นฝูงใหญ่ลงมากินดินโป่ง
และต้นหญ้า โดยมีลูกเล็กๆ ของวัวกระทิงหลาย 
10 ตัว วิ่งเล่นไปมาอยู่ในฝูงซึ่งเป็นภาพที่น่ารัก
และสวยงามมาก จากที่ เคยพบเห็นที่มีแต่
กระทิงตัวใหญ่เพียงอย่างเดียว สะท้อนให้เห็น
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแก่งกระจานที่มี
ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลถึงการแพร่
พันธุ์ขยายพันธุ์ของวัวกระทิง รวมถึงสัตว์ป่า
ชนิดอื่นๆ ช่วงนี้สามารถพบเห็นได้มากขึ้น  

การพบฝูงกระทิงฝูงใหญ่ เป็นผลพวงมา
จากการปิดป่าท าให้ไม่มีรถของนักท่องเที่ยววิ่ง
ผ่านในพ้ืนที่ดังกล่าว ธรรมชาติมีการฟ้ืนตัวมี
ความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ไม่มีการรบกวน
จากมนุษย์ ท าให้สัตว์ป่าออกมาหากินจ านวน
มาก อีกทั้งยังท าให้สัตว์ป่าในวันนี้ไม่ออกไป
รบกวนประชาชนในพ้ืนที่รอบนอกของอุทยานฯ 
อีกด้วย 

สอป. 
สอช. 

สบอ.3 
สาขาเพชรบุรี 

 

https://news1live.
com/detail/9630
000044680 

+ 

2.  (ภาคจบ)"บัณฑูร"ให้สัมภาษณ์"ซูม 
ไทยรัฐ"หน้า5ฝากข้อความถึง"บิ๊กตู่" 

คอลัมนิสต์กล่าวถึงคุณบัณฑูร ล่ าซ า อดีต
ประธานกรรมการฯ และประธานบริหาร
ธนาคารกสิกรไทย ด้วยการมองปัญหาและเสนอ

สตน. 
สบอ.13 
(แพร่) 

 

https://www.siam
sport.co.th/other/
other/view/1844
88 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
วิธีแก้พิษเศรษฐกิจจากโควิด-19 ที่ผมอยากจะ
เรียกว่า บัณฑูรโมเดล เพราะยังไม่เคยได้ยินได้
ฟังที่ไหนมาก่อน 

ในส่ วนของภารกิจเฉพาะตัวของคุณ
บัณฑูรที่ขันอาสาจะไปหาสูตรที่ เหมาะสม
ส าหรับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าของประเทศไทย โดย
จะใช้ป่ าต้ นล าน้ าน่ านที่ จั งหวั ดน่ าน เป็ น
แบบจ าลอง  
3. พบซากกระทิงเพศผู้ตายเปลี่ยว คาดพ่าย
ศึกสู้แย่งตัวเมีย 

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ว่าที่พ.ต.นรินทร์ ปิ่น
สกุล หน.อช.เขาใหญ่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิชิต มี
แสง ผกก. สภ.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
น.ส.ชนัญญา กาญจนาสาขา นายสัตวแพทย์
ปฏิบัติการ ผช.หน.เขาใหญ่ พร้อมจนท.ในสังกัด
ร่วมกันตรวจสอบซากกระทิงนอนตาย บริเวณ
ทางเดินในแปลงศึกษาวิจัยไม้พยุง ในเขตอช.เขา
ใหญ่ หมู่ที่ 6 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  

ที่พ.ต.นรินทร์ ปิ่นสกุล หน.อช.เขาใหญ่ 
กล่าวว่า จุดรับแจ้งพบซากกระทิงเพศผู้อายุไม่
ต่ ากว่า 15 ปี หนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 
คาดว่ าตายมาแล้ว ไม่ เกินกว่ า  12 ชั่ ว โมง 
เนื่องจากซากยังไม่แข็งตัวมาก จากการตรวจ
พิสูจน์พบมีแผลบริเวณล าคอ จึงได้เคลื่อนย้าย
ซากกระทิงตัวดังกล่าว มาด าเนินการผ่าชันสูตร 
ณ เขตการจัดการแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 1 โดยผล
ชันสูตรพบ มีบาดแผลบริเวณกะโหลกหน้า 
2 แผล ท าให้สูญเสียเลือดมาก เกิดอาการช็อค
จากภาวะอ่อนแรง ทั้งนี้บาดแผลเกิดจากการ
ต่อสู้ตามธรรมชาติของกระทิงด้วยกัน ไม่มี
ร่องรอยการกระท าของมนุษย์แต่อย่างใด จึง
ท าลายซากด้วยการขุดฝังและโรยปูนขาวฆ่าเชื้อ  

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

https://www.daily
news.co.th/region
al/771637 

- 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดทีี่ 30 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. เจอกระทิงฝูงใหญ่พร้อมลูกน้อย ออกหา
กินห้วยคมกริช อช.แก่งกระจาน 

เปิดภาพความน่ารักของกระทิงตัวเล็กๆ 
มากกว่า 10 ตัว ก าลังวิ่งเล่นอยู่ในกลุ่มกระทิง
ฝูงใหญ่ ที่พบบริเวณพ้ืนท่าสร้าง แหล่งน้ าและ
อาหารให้สัตว์ป่า บริเวณห้วยคมกริช อช.แก่ง
กระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

นายมานะ เพ่ิมพูน หน.อช.แก่งกระจาน 
เปิดเผยว่า หลังจากออกตรวจตราบริเวณห้วย
คมกริช อช.แก่งกระจาน ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างแหล่ง
น้ าและอาหารให้สัตว์ป่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 
จนถึงปัจจุบันที่มีสัตว์ป่ามาใช้ประโยชน์มากมาย 
โดยเฉพาะช้าง และกระทิงภาพที่เห็นในครั้งนี้ 
เป็นฝูงของกระทิงที่มีจ านวนมากรวมกันเป็นฝูง
ใหญ่ลงมากินดินโป่งและต้นหญ้า โดยมีลูกเล็กๆ 
ของวัวกระทิงหลาย 10 ตัว วิ่งเล่นไปมาอยู่ใน
ฝูงซึ่งเป็นภาพที่น่ารักและสวยงามมาก จากที่
เคยพบเห็นที่มีแต่กระทิงตัวใหญ่เพียงอย่างเดียว 
สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า
แก่งกระจานที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 
ส่งผลถึงการแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ของวัวกระทิง 
รวมถึงสัตว์ป่าชนิดอ่ืนๆ ช่วงนี้สามารถพบเห็น
ได้มากขึ้น การพบฝูงกระทิงฝูงใหญ่ เป็นผลพวง
มาจากการปิดป่าท าให้ไม่มีรถของนักท่องเที่ยว
วิ่งผ่านในพ้ืนที่ดังกล่าว ธรรมชาติมีการฟ้ืนตัวมี
ความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ไม่มีการรบกวน
จากมนุษย์ ท าให้สัตว์ป่าออกมาหากินจ านวน
มาก อีกทั้งยังท าให้สัตว์ป่าในวันนี้ไม่ออกไป
รบกวนประชาชนในพ้ืนที่รอบนอกของอุทยานฯ 
อีกด้วย 
 

สอป. 
สอช. 

สบอ.3 
สาขาเพชรบุรี 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา หน้า 11 
ไทยโพสต์ หน้า 1,2 

ไทยรัฐ หน้า 22 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น : สลดช้าง
ป่าไฟช็อตตาย 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  29 เม.ย. 
พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา ผกก.สภ.สนามชัยเขต  
จ.ฉะเชิงเทรา รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบช้างป่า
นอนตายบริเวณกลางสวนไผ่ หมู่ 21 บ้าน
คลองเตย ต.ท่ากระดาน จึงรุดไปตรวจสอบ
พร้อมด้วย จนท.ขสป.เขาอ่างฤาไน ที่เกิดเหตุ
พบซากช้างป่า เพศผู้ อายุประมาณ 8-10 ปี  
จากการชันสูตรเบื้องต้นมีร่องรอยบาดแผล
คล้ ายไฟไหม้ที่ งวงสาเหตุคาดว่ าน่ าจะถูก
กระแสไฟฟ้าช็อต จากตรวจสอบบริเวณรอบที่
เกิดเหตุ พบเส้นสายขึงเป็นรั้วล้อมป่าไผ่และห่าง
ออกไป 100 เมตร พบหม้อแปลงไฟฟ้า จาก
การสอบสวนเจ้าของสวนไผ่ยืนยันว่าได้ขึง
สายไฟฟ้าเพ่ือต้องการขู่ให้ช้างกลัว เพราะมี
กระแสไฟฟ้าเหลือเพียง 12 โวลต์เท่านั้น จนท.
จึ ง ได้ ร่ วมกับจนท.ต ารวจพิสู จน์หลักฐาน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
โดยละเอียดและด าเนินการสอบสวนในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

เดลินิวส์ หน้า 11 
เดลินิวส์ หน้า 1 

ไทยรัฐ หน้า 1,10 

- 

3 .  ค อ ลั ม น์  BANGKOK AUTO SALON 
DAILY : BRIDGESTONE รวมพลังบริจาค ส่ง
ก าลังใจให้จิตอาสาดับไฟป่า 

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 

สปฟ. 
สอป. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 

สยามกีฬา หน้า 2 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
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 
4. คอลัมน์ ข่าวส้ันทันโลก : เก็บขยะเกาะพีพี 

บ่ายวันที่ 29 เม.ย. นายสมควร ขันเงิน 
รอง ผวจ.กระบี่ เปิดเผย ผลด าเนินการกิจกรรม
ท าความสะอาดเกาะพีพีครั้งใหญ่ว่า หลังมีการ
ปิดแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบการและ
ชาวบ้านร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดย
ระดมอาสาสมัครนักด าน้ า จากกลุ่มพิทักษ์พีพี 
อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อบต.อ่าวนาง 
ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะพีพี ฝ่ายปกครอง 
รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่บนเกาะ ด าน้ า
เก็บขยะใต้ทะเลด้านหน้าเกาะ ตั้งแต่วันที่ 21 
เม.ย. รวม 8 วัน เก็บขยะได้รวม 11,434 กก. 
มีทั้งยางรถยนต์ ขวดกระป๋องและขยะทั่วไป 
และจะด าเนินกิจกรรมต่อไปโดยขยายพ้ืนที่ท า
ความสะอาดบนเกาะด้วย 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ หน้า 15 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 

หน้า 15 

+ 

5. ภาพข่าว : จับกัมพูชา 
วันที่ 29 เม.ย. จนท.ศูนย์พิทักษ์ป่าที่ 3 

ชุดลาดตระเวน จับกุมชาวกัมพูชา 3 คน 
ลักลอบเข้ามาตัดไม้ พร้อมตรวจยึดของกลาง
เป็นไม้ชิงชันแปรรูป จ านวน 3 เหลี่ยม ปริมาตร 
0.15 ลูกบาศก์เมตร และอุปกรณ์ อ่ืนๆ เตรียม
กลับไปยั งฝั่ งกัมพูชา  ที่บริ เวณป่าทางทิศ
ตะวันออกพลาญไผ่ ในพ้ืนที่  ขสป.ห้วยศาลา 
ทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาห้วย
ศาลา อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ  

สอป. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 10,11 

- 



 
ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวันพฤหัสบดทีี่ 30 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. เตือนอันตราย ช้างป่าเขาใหญ่ เจ้างาเบี่ยง 
ขวางถนน บุกกินพืชผลชาวบ้าน 

เตือนอันตรายช้างป่าเขาใหญ่ เจ้างาเบี่ยง 
ยืนขวางถนน แถมน าทัพพรรคพวกอีก 2 ตัว 
บุกกินพืชผลในรั้วบ้านของชาวบ้าน หักกิ่งไม้ล้ม
ทับบันไดบ้านพัง 

นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนทาง
ขึ้นลงอช.เขาใหญ่ ฝั่งพ้ืนที่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา พบช้างป่าตัวใหญ่ชื่อ "เจ้างา
เบี่ยง" ออกจากป่ามายืนอวดโฉมและเดินเรื่อย
เปื่อยอยู่กลางถนนในที่มืด จนรถที่วิ่งมาต้อง
หยุดชะงักในทันที และเมื่อมองไปข้างทางก็พบ
ช้างป่าตัวใหญ่อีก 2 ตัวชื่อ "เจ้าแคระ" และ
เพ่ือนของมัน ก าลังกินหญ้าและยอดกิ่งไม้อย่าง
อารมณ์ดี กระทั่งต่อมา พบว่าช้างทั้ง 3 ตัว
ดังกล่าวได้บุกเข้าไปในรั้วบ้านของชาวบ้านที่อยู่
ใกล้กัน พร้อมกับกัดกินพืชผลที่ปลูกไว้ และ
ท าลายต้นไม้กิ่งไม้ จนหักทับบันไดบ้านเสียหาย 
แถมยังอยู่ในบ้านนานหลายชั่วโมงไม่ยอมไป
ไหน จนกระทั่งสุดท้ายเจ้าของบ้านถึงกับทนไม่
ไหว ออกมาร้องเรียนความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น 
พร้อมกับร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้ด้วย เพราะไม่มีเงิน
จะซ่อมแล้ว หลังจากเจอปัญหาช้างป่าบุกเข้ามา
จนนับครั้งไม่ถ้วน 

เจ้าของบ้านรายนี้ บอกว่า ช้างป่าบุกเข้า
มาในรั้วบ้านของเธอตั้งแต่ช่วง 02.00 น.ของ
เมื่อวานนี้ และไม่ยอมไปไหนจนกระทั่งเกือบจะ
สว่าง จึงกลับเข้าป่าไป ท าให้เธอและคนในบ้าน
ไม่ได้นอน ต้องหนีไปหลบซ่อนตัว เพราะกลัว
อันตราย 

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

 

https://www.buga
boo.tv/watch/49
5572 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. ฝูงโลมาปากขวดกว่า 50 ตัว แหวกว่าย
น้ าอวดโฉมกลางทะเล จ.พังงา 

พบฝูงโลมาปากขวดกว่า 50 ตัว พากัน
แหวกว่ายน้ าในทะเล จ.พังงา อย่างร่าเริง หลัง
ประกาศปิดอุทยานฯ ป้องกันการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 

จนท.อช.หมู่เกาะสิมิลัน ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ 
เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยพบว่ามีฝูง
โลมาปากขวดกว่า 50 ตัว ออกมาอวดโฉม
แหวกว่ายน้ าเล่นอย่างร่าเริงรอบหมู่เกาะสิมิลัน 
จ.พังงา และเข้ามาทักทาย จนท.อย่างใกล้ชิด 
ท าให้สามารถบันทึกภาพความน่ารักนี้มาให้ได้
ชมกัน โดยทาง ทส. สั่งปิดอุทยานแห่งชาติทั่ว
ประเทศ ตั้ งแต่ วั นที่  25 มี . ค .  ที่ ผ่ านมา 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ท าให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม 
ซึ่งล่าสุดนี้ผ่านมากว่า 1 เดือน พบว่าระบบ
นิเวศในหลายพ้ืนที่มีการพักฟ้ืน มีรายงานว่าพบ
สัตว์ป่าหายากหลายชนิดออกมาอวดโฉมใน
หลายพื้นท่ี 

ส าหรับโลมาปากขวดที่พบ จากข้อมูล ทช. 
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535  

สอป. 
สอช. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

 

https://www.buga
boo.tv/watch/49
5570 

+ 

3. อธิบดีกรมอุทยานฯ แสดงความยินดีหนุ่ม
นักเดินทาง หลังท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
ครบทั้ง 155 แห่ง 

วันที่ 29 เม.ย. นายธัญญา เนติธรรมกุล 
ออส. แสดงความยินดีกับนายอาทิตย์ ฉัตร
ตระกูลชัย  หนุ่ มนัก เดินทาง  ที่ ได้ เดินทาง
ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติครบทั้ง 155 แห่ง
ทั่วประเทศ 

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. กล่าวว่า 
ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น และขอแสดงความยินดี
กับคุณอาทิตย์ ที่ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวอุทยาน
จนครบทั้ง 155 อุทยานทั่วประเทศ ตนรู้สึกดี

สอช. 
 

http://fm91bkk.c
om/%E0%B8%AD
%E0%B8%98%E
0%B8%B4%E0%
B8%9A%E0%B8
%94%E0%B8%B
5%E0%B8%81%
E0%B8%A3%E0
%B8%A1%E0%B
8%AD%E0%B8%
B8%E0%B8%97
%E0%B8%A2%E

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ใจที่มีคนสนใจท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติของ
ไทย ซึ่ งจริ ง  ๆแล้ วสถานที่ ท่อง เที่ ยวทาง
ธรรมชาติของอุทยานมีความสวยงามเป็นอย่าง
มาก แต่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการประกาศปิด
อุทยานแห่ งชาติทุ กแห่ งทั่ วประเทศตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ถือ
เป็นการให้ธรรมชาติได้ฟ้ืนตัว และในช่วงนี้เรา
ได้เห็นสัตว์ป่าต่าง ๆ มากขึ้น ยิ่งอุทยานแห่งชาติ
ทางทะเลเราได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติ 
เห็นฝูงปลาออกมาว่ายน้ าเป็นจ านวนมากทั้ง
ฉลามหูด า วาฬเพชรฆาต โลมา และอีกมากมาย 
ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เส้นทาง 
ร ว มถึ ง ก า ร พัฒนาด้ า นอา ร ยสถาปั ต ย์ ก็
ด าเนินการในช่วงนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวหลัง
สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ทางกรม
อุทยานแห่งชาติ ฯ จะได้น าเสนอมาตรการตาม
ข้ อสั่ ง การของรั ฐมนตรี ว่ า การกระทรว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มีการ
สั่งการในเรื่องของการพิจารณาปิดอุทยาน
แห่งชาติเพ่ือให้มีช่วงเวลาที่ให้ธรรมชาติได้มีการ
ฟ้ืนฟู ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เราได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์สวยงามให้คงอยู่สืบต่อไป" 
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4. เจ้าหน้าที่หลายท้องที่ใน จ.แม่ฮ่องสอน 
ยังคงจัดก าลังเฝ้าระวังไฟป่าต่อเนื่อง ซึ่ง
เหตุการณ์ทั่วไปของเม่ือวานนี้เหตุการณ์เป็น
ปกต ิ

นายเกียรติศักดิ์ จองค าปั่น ผู้ควบคุมสาย
ตรวจที่ 1 อ.ปาย ขสป.ลุ่มน้ าปาย แจ้งว่า สาย
ตรวจที่ 1 อ.ปาย และหน่วยฯในพื้นท่ีโซน  
อ.ปาย ขสป.ลุ่มน้ าปาย ออกตรวจปราบปราม
การกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และ
สัตว์ป่า ส ารวจทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
บริเวณป่า กิ่วผักฮ้ี ป่าคอกปู่เหล็ก ต.แม่นาเติง 
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมจัดก าลังเข้าดักซุ่ม

สอป. 
สปฟ. 

สบอ.16 
สาขาแม่สะเรียง 

https://region3.pr
d.go.th/topic/new
s/8052 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ตรวจผู้ลักลอบเข้า ขสป.ลุ่มน้ าปาย ต.แม่นาเติง 
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ผลการปฏิบัติไม่พบการ
กระท าผิดในพื้นท่ี  

ส่วนที่ อ.แม่สะเรียง นายกู้ชาติ สง่าศรี 
หน.สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง สบอ.16 
สาขาแม่สะเรียง แจ้งว่า วันที่29 เม.ย. 63 
เวลา 08.30 น. – 17.00 น. จนท.สถานี
ควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง ได้ออกลาดตระเวน
ตรวจหาไฟป่า ตามถนนเส้นทางแม่สะเรียง – 
บ้านป่าหมาก อ.บ้านกาศ บ้านแม่ก๋อน  
บ้านห้วยแห้ง ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน พบเหตุการณ์ทั่วไปเป็นปกติ 

ขณะที่ อ.ขุนยวม ชุดเคลื่อนที่เร็วศูนย์
อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่า และหมอกควัน อ.ขุนยวม ประกอบด้วย 
จนท.กองร้อย อส. อ.ขุนยวม ที่6  จนท.วน
อุทยานทุ่ งบั วตอง  จนท.วนอุทยานน้ าตก
แม่ยวมหลวง จนท.ขสป.ดอยเวียงหล้า จนท.
หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่มส. ขุนยวม และจนท.
สถานีควบคุมไฟป่าแม่สุรินทร์ ได้เฝ้าระวังไฟป่า 
ณ ที่ท าการกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน
อ าเภอขุนยวม ที ่6 ไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติ 

นอกจากนี้ในเขตพ้ืนที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 
ชุดป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ระดับหมู่บ้าน ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามเฝ้า
ระวัง ออกลาดตระเวนและดับไฟป่าในเขตพ้ืนที่
ของแต่ละหมู่บ้าน พบว่าเหตุการณ์ในพ้ืนที่แต่
ละหมู่บ้านเป็นปกติ 
5. ร้องจ๊าก! หนุ่มเมียนมา ลอบขนเหล้า-บุหรี่
หนีภาษี ถูกจับ ค่าปรับหลักล้าน 

วันที่ 29 เม.ย. พันเอกธีรยุทธฑ์ เส้งรอด 
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองก าลัง
สุรสีห์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายพัลลภ 
สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.สุรศักดิ์ 
สุขแสวง ผบก.ภ.ประจวบคีรีขันธ์  

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

https://www.sano
ok.com/news/81
10314/ 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
และพล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.กกล.สุรสีห์ ให้
เข้มงวดการป้องกันการท าผิดตามแนวชายแดน
โดยเฉพาะห้วงการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ทั้งนี้ จนท.ทหาร ฉก.จงอางศึก ร่วมกับ ฝ่าย
ปกครอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ น าโดย จ่าเอกแก้ว 
คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
จนท.สรรพสามิตพ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกัน
ซุ่ ม จั บกุ มการลั กลอบกระท าผิ ด ใน พ้ืนที่
รับผิดชอบ โดยได้เฝ้าตรวจและติดตามข้อมูล
จากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าของ อช.กุยบุรี 
และตรวจพบผู้กระท าความผิดลักลอบขนของ
ผิดกฎหมายเข้ามายังพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ได้จับกุม Mr.Thi Ha Aung อายุ 43 ปี 
ชาวเมียนมา พร้อมของกลางเป็นบุหรี่ 1,400 
ซอง และสุรา จ านวน 4 ขวด จับกุมได้ที่บริเวณ 
ช่องทางธรรมชาติ ทางทิศเหนือช่องทางสิงขร 
พิกัด NP714033 บ้านด่านสิงขร ม.6 อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ จึงส่งตัวผู้ต้องหาให้  จนท.
สรรพสามิตพ้ืนที่ประจวบคีรีขันธ์ ส าหรับคดีนี้มี
ค่าปรับมากกว่า 1 ล้านบาท หากผู้ต้องหาไม่มี
เงินเสียค่าปรับ จะต้องรับโทษถูกจ าคุกทดแทน
ค่าปรับต่อไป อย่างไรก็ตามจากการสืบทราบว่า 
ผู้ต้องหาเป็นตัวการหลักให้กระท าผิดกฎหมาย
หลายอย่าง เช่น การลักลอบขนจักรยานยนต์
ข้ามแดน  การลักลอบน าแรงงานต่างด้ าว
หลบหนีเข้าเมือง รวมถึงการลักลอบน าสินค้า
หนีภาษีเข้ามาให้ประเทศไทย โดยมีการรับจ้าง
และประสานงานกับขบวนการซึ่งเป็นคนไทย
ด้วย 
6. แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั่วไทย 

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองออส.  
เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 4/2563  ผ่านระบบ video 

กนต. 
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ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
conference เพ่ือพิจารณาการออกกฎหมาย
ล าดับรองทุกฉบับ ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงทส. ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด 
โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทส. 
เป็นประธานการประชุมฯ  

เรื่องพิจารณาประกอบไปด้วยร่างระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการ
ก าหนดขนาดของพ้ืนที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการ
ใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่ป่าชุมชน ร่างระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการ
ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
จนท.ป่าชุมชน และร่างประกาศกระทรวงทส. 
ว่าด้วยการก าหนดแบบบัตรประจ าตัวกรรมการ
จัดการป่าชุมชน จนท.ป่าชุมชน และพนักงาน
จนท.ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน ที่ห้อง
ประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 


