




 สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสารท์ี่ 9 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1 . 'กรมอุทยานฯ ' ปรับตั ว  จั ดร ะ เบี ยบ 
ท่องเที่ยว 'วิถีใหม่' 

เพ่ือหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโควิด-19 ที่ท าให้ อส. กระทรวง 
ทส. ประกาศปิดพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
ปรากฏว่าเป็นที่น่าตื่นตา ตื่นใจ เพราะอุทยาน
ทุกพ้ืนที่ปิดห้ามนักท่องเที่ยวเข้าเป็นเวลาไม่ถึง 
2 เดือนดี เหล่าสารพัดสัตว์ป่า สัตว์น้ า สัตว์หา
ยาก ที่ไม่ค่อยจะมีใครเห็นได้บ่อยนัก ก็ออกมา
ปรากฏตัวเดินเล่นในป่า ว่ายน้ าเล่นอย่างสบาย
ใจ ปราศจากความกังวลว่าจะมีใครท าร้าย 

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. กล่าวว่า 
จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อส.ได้ร่วมหารือกับ
หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว เบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า 
นับแต่นี้ต่อไป จะให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ
ทั้ง 133 แห่ง ท าแผนปิดพ้ืนที่ อุทยานเพ่ือให้
ทรัพยากรในพ้ืนที่ได้ฟ้ืนฟูตัวเอง ปีละ 1 ครั้ง 
ครั้งละไม่ต่ ากว่า 2 เดือน ตามความเหมาะสม
ของแต่ละพ้ืนที่ เป็นไปตามนโยบายของ  
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. จากสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ท าให้เรา
ต้องปิดอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขต
ห้ามล่าทั่วประเทศ แม้จะเสียรายได้ไปจ านวน
มาก แต่สิ่งที่เราได้กลับมาเห็นได้ชัดมากก็คือ 
การฟ้ืนคืนมาของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ได้มีการสั่งให้
หัวหน้าอุทยานทุกแห่งท าแผนมาเสนอ ต่อไป
เราจะต้องปิดท าการ คือ ห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยว
เข้าพ้ืนที่ เพ่ือให้ทรัพยากร สัตว์ป่าได้พัก ได้
ฟ้ืนฟูตัวเอง อย่างน้อยปีละไม่ต่ ากว่า 2 เดือน 
ตัวอย่าง อช.เขาใหญ่ แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมา

สอช. 
สอป. 

 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
มาก อันดับต้นๆ ของประเทศ ปัญหาก็มีมาก 
เช่น เรื่องขยะที่เกิดขึ้น มีสัตว์ป่าออกมากินขยะ 
และที่ผ่านมา เราไม่เคยปิดเขาใหญ่เ พ่ือให้
ทรัพยากรได้ พักจากการไปท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวเลย แต่ต่อไปนี้ เขาใหญ่จะต้องปิด
ท าการ เพ่ือให้ทรัพยากรได้มีโอกาสฟ้ืนฟูแล้ว 
เพราะเราเห็นผลชัดเจนมาจากการปิดอุทยาน
ทรัพยากรในทุกพ้ืนที่ดีขึ้น  

ส าหรับอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ปกติก็
จะปิดท าการอยู่แล้วปีละ 1 ครั้งในช่วงฤดูมรสุม 
ก็ต้องท าแผนเพ่ิมเติมเข้ามาช่วงที่ปิดท าการนั้น
จะด าเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีวิธี
ปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลจะมีความแตกต่างจากอุทยานทางบก คือ 
มีเรื่องของการท่องเที่ยวที่บริษัททัวร์บางแห่ง
อาจจะ เปิ ดการขายตั๋ วล่ ว งหน้ า  ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ อุทยานจึ งต้อง
ประกาศเป็นนโยบายออกมาให้ทราบชัดเจนว่า
จะมีการปิดท าการในช่วงวันไหน เพ่ือให้บริษัท
ทัวร์ได้บริหารจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมด้วย  
2.  'ร.10-ราชินี'พระราชทานสิ่งของ ญาติ
พนักงานพิทักษ์ป่าเสียชีวิต 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ 
นายสืบศักดิ์ เอ่ียมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ เชิญ
ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี  ไปมอบแก่ญาติ  นายคาร ไชย
ประเสริฐ พนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดหน่วยงาน 
ขสป.ซับลังกา สบอ.1 สาขาสระบุรี  ถูกยิง
เสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานลาดตระเวนตรวจ
ปราบปรามในพ้ืนที่ป่าเทือกเขารวก ขสป.ซับ
ลังกา อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี  เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 
2563 ณ บ้านเลขที่ 43 หมู่ 8 บ้านเนินถาวร 
ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ยังความปลื้ม

สนร. 
สอป. 

สบอ.1 
สาขาสระบุรี 

 

มติชน หน้า 5 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ปีติ และส านึ ก ในพระมหากรุณาธิ คุณแก่
ครอบครัวของนายคารอย่างหาที่สุดมิได้ 
3. คลังออกพันธบัตร 5หมื่นล้านบาท 

ขน "หญ้าแห้ง" ให้ช้างตกงาน 
นา ย เ ก ษ ม  สุ ข ว า รี  ผ อ . ส า นั ก ง า น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จ.พระนครศรีอยุธยา นายปฤษฎิ์  หมื่นชนะ 
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า วัดไผ่ล้อมฯ และ 
สพญ.พิมพ์ชนก สรงมงคล นายสัตวแพทย์
ช านาญการ สบอ.1 สาขาสระบุรี เดินทางไป
ตรวจเยี่ยมช้างของวังช้างอยุธยาแลเพนียด เพ่ือ
ติดตามสภาพความเป็นอยู่และการดูแลช้าง โดย
มี สพญ.ลาดทองแท้ มีพันธ์ สัตวแพทย์ประจ า
วังช้างอยุธยาแลเพนียด และนายอิทธิพันธ์ ขาว
ละมัย ผู้จัดการทั่วไปวังช้างอยุธยา น าเยี่ยมชม
สภาพความเป็นอยู่ของช้างที่ตกงาน เนื่องจาก
ไม่มีนักท่องเที่ยว 

สอป. 
สบอ.1 

สาขาสระบุรี 

เดลินิวส์ หน้า 1 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,7,9 

+ 

4. คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า 
เรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ฟ้ืน

ตัวหลังจากที่ถูกมนุษยชาติรบกวนมานาน อย่าง
ปลาโลมาปากขวดยกฝูงแหวกว่ายเล่นน้ าโชว์ใน 
อช.หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา 

หาดทรายทะเลแหวก จ.กระบี่ ขาวจั๊วะ
สวยงามกว่าเดิม เพราะทางการขึ้นป้ายห้าม
นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการ เลียงผา สัตว์ป่าหา
ยากที่ไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นบ่อยนัก ก็ออกมา
นอนเล่นอย่างสบายอารมณ์อยู่ที่ริมผาเดียวดาย 
อช.เขาใหญ่ เนื่องจากไม่มีมนุษย์ไปรบกวน ถือ
เป็นโอกาสดีที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
จะได้จัดระเบียบเตรียมแผนรับการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ อย่าให้ธรรมชาติทรุดลงไปอีก 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

แนวหน้า หน้า 4 + 

5. วอนผู้ใจบุญซื้อนม ให้ลูกช้างป่าขาเจ็บ 
กรณีชาวบ้านไผ่งาม ต.ระบ า อ.ลานสัก 

ซึ่งอยู่ติดแนว ขสป.ห้วยขาแข้ง พบลูกช้างป่า

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 

ไทยรัฐ หน้า 14 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เดินตรงทางเข้าหมู่บ้าน ก่อนแจ้งจนท.มาจับ
ลูกช้างเข้าในคอกวัวของชาวบ้าน ตรวจสอบพบ
บาดแผลที่ข้อเท้าซ้ายเป็นแผลฉกรรจ์ จึงได้
ตัดสินใจน าลูกช้างไปพักไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พร้อมกับรักษาบาดแผลที่ข้อ
เท้า และหานมมาป้อนให้ลูกช้างกินก่อน 

ด้านนายอลงกต วรกี รองผวจ.อุทัยธานี 
ไปดูลูกช้างป่า พบเป็นลูกช้างอายุ 3-5 เดือน 
จนท.ต้องใช้นมส าหรับทารกอายุไม่เกิน 1 ปี ให้
ลูกช้างดื่มวันละ 5 กล่อง และใช้น้ าเกลือล้าง
แผล แบบ NSS วันละ 3 ขวดลิตร ในการรักษา
แผล แต่ เนื่องจากไม่มีงบประมาณรายจ่าย
สนับสนุนในส่วนนี้ จึงต้องใช้เงินส่วนตัวส ารอง
จ่ายไปก่อน จึงขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคขอเป็นนม และหรือน้ าเกลือล้างแผล ได้
ที่ ดร.อลงกต วรกี รองผวจ.อุทัยธานี ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี 
เพ่ือส่งมอบให้กับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขา
แข้ง ให้จนท.น าไปป้อนให้ลูกช้าง หรือบริจาค
ตรงให้กับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. โชว์ภาพ แมวดาว สัตว์หายาก เตรียม
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 

นายสุธรรม วงษ์จันทร์ หน.อช.ภูเวียง 
เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 พ.ค.63 ได้ท าการรับ
มอบแมวดาว จ านวน 1 ตัว ที่ได้มาจาก ราษฎร
บ้านหนองกุงธนสาร ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง 
จ.ขอนแก่น น ามาส่งมอบให้ทางอช.ภูเวียง เพ่ือ
น าไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป 

ส าหรับแมวดาว มีขนาดเท่ากับแมวบ้าน 
แต่มีความเพรียวมากกว่า ขนมีสีซีดสีน้ าตาล
อ่อน บริเวณท้องสีขาว มีลายคล้ายดอกกุหลาบ
บริเวณล าตัวและหาง ส่วนปลายหางเป็นปล้อง 
มีแถบด าสี่แถบพาดขนานจากหน้าผากไปยัง
บริเวณคอ แมวดาวมีหัวขนาดเล็ก ปากสั้น และ
หูกลม อาหารของแมวดาว คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้ า น ม ข น า ด เ ล็ ก  สั ต ว์ ค รึ่ ง บ ก ค รึ่ ง น้ า  
สัตว์เลื้อยคลาน นก ปลา ซากสัตว์ และแมลง 
แมวดาวหากินเวลากลางคืนทั้งบนดินและต้นไม้ 
ชอบนอนในโพรง บางครั้งกระโจนจากต้นไม้
เพ่ือจับสัตว์กิน เป็นสัตว์ที่ว่ายน้ าเก่ง 

สถานภาพปัจจุบัน จัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่
มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ า ต่ อ ก า ร สู ญ พั น ธุ์  ( Least 
concern; LC) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากล
ว่าด้วยการอนุรักษ์ ( IUCN Red List, 2008) 
และเป็นชนิดพันธุ์ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีสัตว์
หมายเลข 2 ของอนุสัญญาการค้าสัตว์ป่า
ระหว่างประเทศ (CITES) (อ้างอิงที่มาเพจ 
ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช) 

 
 

สอช. 
สอป. 
กคส. 

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 

 
 

https://www.isranew
s.org/article/isranews
-short-news/88535-
news-52.html 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลง
พื้นที่ติดตามการสร้างอ่างเก็บน้ าวังโตนด 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 2563 นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รมว.ทส. ลงพ้ืนที่ตรวจติดตาม
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และจันทบุรี พร้อมด้วย 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายธัญญา เนติ
ธรรมกุล ออส. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ 
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทานและ
ผู้บริหารในสังกัด ทส. ณ อช.เขาสิบห้าชั้น  
อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี  

ในส่วนของกรมป่าไม้มี  นายอรรถพล 
เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระพงษ์ คูหา
กาญจน์ ผู้อ านวยการส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ ที่ ๙ (ชลบุรี) และจนท.กรมป่าไม้ เข้าร่วมใน
การนี้ รมว.ทส. โดยสารเฮลิคอปเตอร์ ทส. เพ่ือ
ตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
วังโตนด และรับฟังบรรยายสรุปโดยรองอธิบดี
กรมชลประทานและผู้แทน อส. ซึ่งในที่ประชุม 
รมว.ทส. ได้ให้ความส าคัญของโครงการฯ ซึ่ง
จะต้องรวบรวมข้อมูล และปัจจัยที่ส าคัญหลาย
ประการ โดยเฉพาะมิติของน้ าที่มีความต้องการ
ของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก ควบคู่กับ
ความส าคัญของพ้ืนที่ป่าธรรมชาติที่มีความอุดม
สมบูรณ์ ควรแก่การอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่า เพื่อรวบรวม
ข้อมูล ข้อดี ข้อเสีย รวมถึงผลกระทบหลังจาก
การสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือน าไปหารือผู้บริหาร
ระดับ รองนายกฯ และรัฐมนตรีฯ พิจารณา
ต่อไป 

สอช. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

http://fm91bkk.co
m/%E0%B8%A3%
E0%B8%A1%E0%
B8%95-
%E0%B8%81%E0
%B8%A3%E0%B8
%B0%E0%B8%97
%E0%B8%A3%E0
%B8%A7%E0%B8
%87%E0%B8%97
%E0%B8%A3%E0
%B8%B1%E0%B8
%9E%E0%B8%A2
%E0%B8%B2%E0
%B8%81%E0%B8
%A3%E0%B8%98
%E0%B8%A3%E0
%B8%A3%E0%B8
%A1%E0%B8%8A
%E0%B8%B2%E0
%B8%95%E0%B8
%B4%E0%B8%AF-
%E0%B8%A5 
 
 

+ 

3. จับพรานแบกปืนเข้าไปล่าสัตว์ในอุทยาน
แก่งกระจาน 

วันที่ 8 พ.ค. 2563 นายมานะ เพ่ิมพูล 
หน.อช.แก่งกระจาน เปิดเผยว่าเมื่อกลางดึกที่

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 

http://www.huahins
arn.com/17210671/
%E0%B8%88%E0%B

- 

http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
http://fm91bkk.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AF-%E0%B8%A5
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ผ่านมา ขณะจนท.หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ 
ที่ กจ.8 (ห้วยโสก) ออกตรวจปราบปรามการ
กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ในเขต
พ้ืนที่อช.แก่งกระจาน มาถึงบริเวณป่าพุพลู บ้าน
ป่าผาก หมู่  10 ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน 
สังเกตเห็นแสงไฟสองดวง ส่องเดินมาตาม
เส้นทางมายังที่จนท.ก าลังดักซุ่มอยู่ เป็นชาย
สองคน ที่ศีรษะมีไฟฉายคาดอยู่ เมื่อทั้งสองเห็น
เป็นเจ้าหน้าที่ ต่างพากันวิ่งหลบหนีไปในความ
มืด และจนท.ตามจับกุมมาได้ 1 คน ทราบชื่อ
ว่านายนิรุตติ์ ภุมรินทร์ อยู่หมู่ 6 ต.หินเหล็กไฟ 
อ.หัวหิน พร้อมปืนลูกซองยาวบรรจุกระสุน 
จ านวน 1 กระบอก สอบถามทราบว่าจะเข้าไป
ล่าสัตว์ในอุทยาน แต่มาเจอเจ้าหน้าที่เสียก่อน 
จึงควบคุมตัวพร้อมปืนของกลาง ส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.แก่งกระจาน ด าเนินคดีตาม
กฎหมายและติดตามตัวอีกคนที่หลบหนีต่อไป 
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 สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตยท์ี่ 10 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ปิดอุทยานฯหนีโควิด-19 ธรรมชาติฟื้น 
สัตว์โผล่อวดโฉม 

นับตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2563 ที่กระทรวง
ทส. ประกาศปิดพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งอุทยาน
แห่งชาติ 155 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 
แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอีก 78 แห่งทั่ว
ประเทศ เพ่ือลดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คนจะ
มารวมตัวกันมากลดโอกาสในการแพร่กระจาย
เชื้อโรคโควิด-19 จนถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า 1 
เดือน จากวิกฤตที่ต้องปิดการท่องเที่ยวกลับ
กลายเป็นโอกาสของธรรมชาติที่ได้ฟ้ืนตัว สัตว์
ป่าออกมายลโฉมในพ้ืนที่มากขึ้น สัตว์ทะเล
แหวกว่ายในท้องทะเล หรือแม้กระทั่งปะการัง
และหญ้าทะเลที่เริ่มฟื้นตัว 

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. กล่าวถึง
ธรรมชาติที่ ฟ้ืนตัวว่า เกือบทุกวันทางส านัก
อุทยานแห่งชาติ จะรายงานมายังตนว่าพบเจอ
สัตว์ป่าในพ้ืนที่ หลังไม่มีนักท่องเที่ยว สัตว์ป่าก็
ออกมายังโซนที่นักท่องเที่ยวมักเคยเข้าไปอยู่
มากขึ้น ค่อนข้างสร้างความตื่นเต้นยินดีกับ
เจ้าหน้าที่อุทยานในพ้ืนที่นั้นๆ อย่างมาก อย่าง
ฝูงค่างแว่นถิ่นใต้ที่เดิมอาศัยอยู่บนเขาในเขต 
อช.หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี ประมาณ 
7-8 ฝูง หรือ ราว 200 กว่าตัว ก่อนหน้าที่ยัง
ไม่ปิดเกาะ มีค่างแว่นถิ่นใต้ลงมาจากภูเขา หา
กินอยู่แถวที่ท าการอุทยาน 

ที่ ขสป .หมู่ เ กาะลิบง  ส ารวจติดตาม
ประเมินสถานภาพพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก 
โดยการเฝ้าสังเกตทางเรือและการบินโดรน
ส ารวจในเขตพ้ืนที่ อช.หาดเจ้าไหม และพ้ืนที่
เชื่อมโยง ขสป.หมู่เกาะลิบง พบฝูงพะยูน 30 

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

สบอ.2 
(ศรีราชา) 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 
 
 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,13,17 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ตัว และเต่าทะเล 2 ตัว โลมา 2 ตัว โผล่ขึ้นมา
หายใจ 

ส่วนที่  อช.หมู่ เกาะช้าง จ.ตราด พบ
โลมาอิรวดีประมาณ 10 ตัว บริเวณเกาะกระบุง 
และที่ อช.หมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ ก็พบฝูงวาฬ
เพชฌฆาตด า แต่ละตัวยาว 3 - 4 เมตร แหวก
ว่ายอวดโฉมบริเวณอ่าวหินงาม และเป็นครั้ง
แรกที่พบเจอวาฬเพชฌฆาตด าในเขต อช.หมู่
เกาะลันตา ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกดัชนีชี้วัดความอุดม
สมบูรณ์ของท้องทะเลไทยได้เป็นอย่างดี 

ขณะที่อุทยานแห่งชาติทางบก ที่พบสัตว์
ป่าอย่างช้างป่า และกระทิง ที่ออกมาบ่อยๆ จะ
อยู่ในพ้ืนที่  อช.เขาใหญ่ อช.กุยบุรี อช.แก่ง
กระจาน เป็นต้น นายธัญญาระบุว่า ในระหว่าง
ที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศยังต้องปิดท าการ
อยู่นั้น ตนได้สั่งการให้ทุกพ้ืนที่ปรับปรุงพัฒนา 
สิ่ ง อ านวยความสะดวก เ พ่ือรองรั บการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งบ้านพัก ห้องน้ า 
ระบบสาธารณูปโภคต่ างๆ ให้พร้ อมตาม
นโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้
ก าหนดให้ทุกอุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง ต้อง
ปิดบริการอย่ างน้อย  2 -3 เดื อน เ พ่ือให้
ธรรมชาติได้ ฟ้ืนตัว ในวันนี้ เราเห็นโอกาสที่
ธรรมชาติเปลี่ยนไปในทางที่ดี เสมือนเวลานี้เป็น
เวลาของธรรมชาติในการฟื้นฟูตัวเอง ดังนั้นกรม
อุทยานฯ จะต้องรักษาธรรมชาตินี้ต่อไป 

ทั้งนี้ อส. ยังคงปิดการท่องเที่ยวและพัก
แรมในอุทยานแห่งชาติต่อไปจนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ 
2. เดินหน้าผลักดัน 'กลุ่มป่าแก่งกระจาน'เป็น
มรดกโลก 

ประเทศไทยมีความพยายามในการ
น าเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเพ่ือขอรับการ

กตป. 
สอช. 
สอป. 

สบอ.3 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 19 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยน าเสนอเอกสาร
น าเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
ฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการมรดกโลกเพ่ือ
พิจารณาครั้งเรกในปี 2558 แต่ด้วยข้อติดขัด
ในประเด็นต่างๆ จึงยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก 

เพ่ือเป็นการผลักดันการน าเสนอพ้ืนที่กลุ่ม
ป่าแก่งกระจานให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก จึงได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการน าเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน
เป็นมรดกโลกขึ้น โดยมีรมว.ทส. เป็นประธาน 
แ ล ะ ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อส. 
เป็นเลขานุการร่วม โดยความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงานที่ เ กี่ ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
กระทรวงการต่างประเทศในการด าเนินการ
จัดท าเอกสารข้อมูลเพ่ิมเติมและประสานการ
ด าเนินการเพ่ือน าเข้าสู่ที่ประชุมครั้งที่  44 
ต่อไป 

พ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นผืนป่าที่มี
ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 
จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี และจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ประกอบด้วยอช.แก่งกระจาน อช.กุยบุรี อช.
เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และขสป.แม่น้ า
ภาชี รวมพ้ืนที่ประมาณ 1,821,687.84 ไร่ 
เป็นกลุ่มป่าที่ส าคัญของระบบนิเวศทั้งระบบ
นิเวศบก แหล่งน้ า และเป็นแหล่งพันธุกรรมของ
พืชและสัตว์ป่าที่ส าคัญแห่งภูมิภาคเอเชีย ด้วย
เหตุนี้ราชอาณาจักรไทยจึงน าเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่า
แก่งกระจานเพ่ือขอรับการขึ้นทะเบียนเป็น
แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ด้วยเหตุผลที่ว่า 
กลุ่ ม ป่ า แก่ ง ก ร ะจ าน เป็ น ถิ่ น ที่ อ า ศั ยที่ มี
ความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการอนุรักษ์ในถิ่น
ของความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพบ

(บ้านโป่ง) 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุรี 
 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่ายิ่งด้านการ
อนุรักษ์และวิทยาศาสตร์ 
3. 'อันดามัน' ฟื้นตัวสส.ปชป.กระบี่ชู 'ไทย
เที่ยวไทย' 

อุทยานเขาใหญ่ 
ด้านเพจเฟซบุ๊ค ประชาสัมพันธ์  กรม

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
ได้โพสต์ภาพบรรยากาศที่หาชมได้ยากยิ่งบน 
"ผาเดียวดาย" จุดชมวิวชื่อดังอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ โดยเป็นภาพของเลียงผาตัวหนึ่ง พร้อม
ข้อความระบุว่า "(เลียง) ผาเดียวดาย #เขาใหญ่
ในวันที่ไม่มีนักท่องเที่ยว" 

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

แนวหน้า หน้า 1 + 

4. New Normal ป่าและทะเลไทย 
พาเหรดสัตว์ป่า 
นับตั้งแต่ต้นเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา การ

รายงานการพบเห็นสัตว์ป่าในพ้ืนที่อนุรักษ์ต่างๆ
ทั่วประเทศที่ปิดตัวลง โดยเฉพาะพ้ืนที่อนุรักษ์
ทางทะเลมีมากขึ้น ซึ่งปลาฉลามหูด า นอกจาก
จะพบที่เกาะยงแล้ว ยังปรากฏตัวตามบริเวณน้ า
ตื้นที่เกาะห้อง ไปจนถึงเกาะสุรินทร์และเกาะตา
ชัยอีกด้วยในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานี้ 

ยังมีปลาวาฬเพชฌฆาตด าในบริเวณอช.
เกาะลันตา โดยจนท.อช.เกาะลันตา รายงานว่า 
ในปลายเดือนเมษายน ขณะนั่งเรือออกไป
ลาดตระ เวนตามปกติ  ได้พบ เจอฝู ง ว าฬ
เพชฌฆาตด าฝูงใหญ่ 10-15 ตัว ความยาว
ประมาณ 3-4 เมตร ว่ายน้ าบริเวณอ่าวหินงาม 
เกาะรอก ในเขตอุทยานฯ ห่างจากฝั่งเพียง 
400 เมตร โดยถือว่าเป็นฝูงใหญ่ และเป็นครั้ง
แรกที่มีการพบเจอวาฬเพชฌฆาตด านี้ในเขต 
อช.หมู่เกาะลันตา 

ยังมีการปรากฏตัวของพะยูนในบริเวณ
บ้านเพ จ.ระยอง ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา แทบ
ไม่มีใครพบเห็นมานานพอสมควร จากประชากร
ทั้งหมดท่ีส ารวจพบในปีที่แล้ว 261 ตัว ในพื้นที่

สอป. 
สอช. 

สบอ.2 
(ศรีราชา) 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 
 
 

กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 1 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย 13 พ้ืนที่ มีเพียง
ราว 24 ตัวที่พบในอ่าวไทย โดยอยู่ในพ้ืนที่
ทะเลภาคตะวันออกประมาณ 20 ตัว และอีก 
4 ตัวที่ จ.สุราษฎร์ธานี บางพ้ืนที่ของฝั่งอ่าวไทย 
ไม่มีรายงานการพบพะยูนอีกแล้ว เช่น ปัตตานี 
และชุมพร แม้จะเคยมีรายงานในอดีตประมาณ 
60 ปีที่แล้ว แหล่งที่ใหญ่ที่สุดของพะยูนภาค
ตะวันออกคือ คุ้งกระเบน โดยมีรายงานการพบ
ถึง 40 ตัวขึ้นไป และในช่วง 20-30 ปีต่อมาก็
ยังพอพบแหล่งพบพะยูนมากอยู่คือ ปากน้ าประ
แสร์  
จ.ระยอง ซึ่งมีการพบพะยูนฝูงใหญ่กว่า 20 ตัว
ว่ายอยู่ในบริเวณดังกล่าว 

อย่าง อช.หาดเจ้าไหม และขสป.หมู่เกาะ
ลิบง จ.ตรัง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพะยูนลูกก าพร้าที่
เป็นที่รักของผู้คนคือมาเรียม พะยูนฝูงใหญ่ที่ไม่
ค่อยถูกพบเห็นก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกัน โดย
เจ้าหน้าที่ฯ พบพะยูนฝูงใหญ่กว่า 30 ตัว ออก
หากินหญ้าทะเลบริเวณแหลมจูโหย ในขณะที่
เขาบาตูที่มาเรียมเคยถูกอนุบาลอยู่ก็พบฝูง
พะยูน 5-6 ตัว เป็นประจ าในช่วงนี้ กลุ่มพิทักษ์
ดูหยง ซึ่ งช่วยเจ้าหน้าที่ ในพ้ืนที่ดูแลพะยูน
รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ประจ าวนัอาทิตยท์ี่ 10 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ “นาย
คาร ไชยประเสริฐ” เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่
เสียชี วิต  ณ วัดเนินถาวรพัฒนาราม จ .
เพชรบูรณ์ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็น
ประธานงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณี
พิเศษ นายคาร ไชยประเสริฐ พนักงานพิทักษ์
ป่า ที่ถูกพรานล่าสัตว์ยิงเสียชีวิตระหว่างปฎิบัติ
หน้าที่ ณ ขสป.ซับลังกา  
จ.ลพบุรี  โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัด
กระทรวงทส. นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. 
นายสืบศักดิ์ เอ่ียมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ นาย
จงคล้าย วรพงศธร นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย 
นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกูล รองออส. นายนิธิ 
อาจสมรรถ ผอ.สบอ.1 สาขาสระบุรี นายวสันต์ 
กล่อมจินดา หน.ขสป.ซับลังกา ผู้บริหาร ทส. 
ครอบครัวและญาติพ่ีน้องของผู้เสียชีวิต เข้าร่วม
พิธี ณ วัดเนินถาวรพัฒนาราม ต.นาสนุ่น อ.ศรี
เทพ จ.เพชรบูรณ์ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ประธาน
ในพิธีได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวและ
ญาติผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่
ครอบครัวของนายคาร ประกอบด้วย มูลนิธิผู้
พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จ านวน 200,000 
บาท กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จ านวน 100,000 บาท 
จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
จ านวน 350,000 บาท 

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี เ งิ น จ า ก ก อ ง ทุ น
ประกันสังคม จ านวน 1,023,640 บาท และ

สอป. 
สบอ.1 

สาขาสระบุรี 
 
 

https://www.plew
seengern.com/de
partment-of-
national-park-
wildlife-and-
plant-2/ 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
หน่ ว ย ง านภาคี เ ค รื อข่ า ยที่ จ ะช่ ว ย เห ลื อ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพ่ิมเติมหลังจากนี้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. น้ าป่าถล่มล าปาง - 29จว. เสี่ยงพายุ 

จ.เชียงราย  
นายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.แม่สาย สั่ง

การให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายจาก
พายุลูกเห็บ บริเวณถนนพหลโยธิน ใกล้ 
อช.ถ้ าหลวง-ขุนน้ านางนอน ต.โป่งผา อ.แม่สาย 
พบเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มขวางทางถนน 20 ต้น 
ถูกรถยนต์เสียหาย 5 คัน มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย 
ติดภายในรถจึงช่วยเหลือน าตัวส่ง รพ.แม่สาย 
ส่งผลให้จราจรติดขัดรถติดยาว 1.5 กม. และ
ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง จึงประสานเจ้าหน้าที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และหน่วยงาน
เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแล้ว 

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

 

เดลินิวส์ หน้า 11 - 

2. โคลนถล่ม 5หมู่ ที่ล าปาง - พังยับ 
ฝนตกหนักน้ าป่าไหลบ่าถล่มบ้านเรือน

เสียหาย โดยเมื่อกลางดึกวันที่ 9 พ.ค. 
นายพนมพร ตุ้ยกาศ นอภ.สบปราบ จ.ล าปาง 
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบน้ าท่วมใน ต.นายาง อ.สบ
ปราบ หลังเกิดฝนตกหนักบนเทือกเขาดอยจง 
อช.ดอยจง ต.นายาง อ.สบปราบ เขตรอยต่อ อ.
เสริมงาม จ.ล าปาง ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 8 พ.ค.ที่
ผ่านมานานหลายชั่วโมง ท าให้น้ าป่าไหลลงสู่ล า
ห้ วยแม่ปู  ห้ วยแม่ยอง และห้ วยแม่ ไทรงู  
กระแสน้ าไหลเชี่ยวผสมดินโคลนสีแดงขุ่นเอ่อ
เข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริม
ห้วยรวม 5 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ 5, 6, 7, 
9 และ 10 ได้รับความเสียหายอย่างหนัก บาง
จุดน้ าสูงกว่าครึ่งเมตร 

สอช. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 
 

ไทยรัฐ หน้า 1 - 

3. คอลัมน์ สมรู้ร่วมคิด : ปลูกป่า 10 ล้านต้น 
ในพื้นที่ไฟไหม้? 

  กรมป่าไม้ก าลังจะมีโครงการปลูกต้นไม้ 
10 ล้านต้นในพ้ืนที่ป่าภาคเหนือที่ถูกไฟไหม้

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 

กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 19 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เสียหาย เพจกรมป่าไม้ รายงานว่า พ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ภาคเหนือ 9 จังหวัดตอนบนที่
ถูกไฟไหม้รอบนี้ 55,266 ไร่ มากที่สุดคือพ้ืนที่
เชียงใหม่ 17 ,771 ไร่ โดยจะเริ่มปลูกในวัน
ต้นไม้ประจ าปีของชาติ ทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชน
ทุกหมู่เหล่าร่วมฟ้ืนฟูป่าในภาคเหนือด้วย 

  ปัญหาของระบบบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศเราแบ่งอาณาจักรภาระหน้าที่กัน
ตายตัว กรมป่าไม้ต้องปลูกในพื้นที่ป่าของตัวเอง 
ไปปลูกในที่กรมอุทยานฯก็ไม่ได้ คนละพ้ืนที่
รับผิดชอบ การจะผนวกไอเดียบรรเจิดเรื่องการ
ช่วยเหลือประชาชนยุคโรคระบาดโควิดจึง
เป็ น ไป ได้ ย าก เพราะต้ องบู รณาการข้ าม
กระทรวง ประชาชนได้กล้าไม้ อยากปลูกที่ดิน
ตัวเองก็คงไม่ เข้าข่ายเป็นการฟ้ืนฟูป่าตาม
โครงการด้วยหรือเปล่า 
4. เพราะโควิด ท าชีวิตพบความงาม 

ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 
นี้ นอกจากจะส่งผลลบต่อมนุษยชาติ ท าให้
มนุษย์ต้องแสวงหาวิถีทางในการใช้ชีวิตใหม่หรือ
ที่เรียกว่า ความปกติใหม่ (new normal) แล้ว
ยังได้ท าให้เห็นผลกระทบในทางบวกที่มีต่อ
มนุษย์และโลก เผยให้เห็นความงดงามในมิติ
ต่างๆ อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 

นอกจากนี้  การกักตัวและจ ากัดการ
ท่องเที่ยวของมนุษย์เพ่ือป้องกันไวรัสนี้ ยังท าให้
พบถึงการฟื้นตัวของธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยมีมา
ก่อน ในอุทยานแห่งชาติทะเลและชายหาดของ
ประเทศไทยเองก็มีเหล่าสัตว์ ปลาพะยูน ปลา
ฉลาม และเต่ามะเฟืองมาวางไข่เป็นจ านวนมาก 
อันเป็นผลมาจากการที่มนุษย์ ไม่ ได้ เข้ าไป
ท่ อง เที่ ย วและไม่ ได้ ไป เบี ยด เบี ยนแหล่ ง
ธรรมชาติเหล่านี้ ปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ยัง
พบได้เกือบทุกแห่งในโลกนี้ในช่วงที่มีการจ ากัด

สอป. 
สอช. 

 

มติชน หน้า 19 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
การเดินทางไปท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นที่อิตาลี 
ญี่ปุ่น สเปน และแอฟริกาใต้ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. กรมอุทยานฯชวนชาวบ้านร่วมมือ จนท.
ปกปักรักษาทรัพยากรป่าไม้-สัตว์ป่า 

นายนิพนธ์  จ านงสิริศักดิ์  ผอ.สบอ.3 
เปิดเผยว่า ตามนโยบาย นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส. นายจตุพรบุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทส .  นายธัญญา  เนติ ธ รรมกุ ล  ออส .  ให้
ด าเนินการป้องกันและรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
และสัตว์ป่าอย่างเต็มที่ และให้ด าเนินเด็ดขาด
กับผู้ค้า และล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ 

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. นายฐิติ โสมภีร์ หน.
อช.เขื่อนศรีนครินทร์ รายงานเข้าว่า ผช.หน.อช.
เขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมก าลังเจ้าหน้าที่ชุด
ลาดตระเวนที่ 6 (ศร.2 (ดงใหญ่)- ศร.11 (เนิน
สวรรค์) ร่วมกันตั้งจุดสกัดชั่วคราวบริเวณป่า
องบะ พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ ดีแม็กซ์ สี่
ประตู สีเทา หมายเลขทะเบียน กต 5008 
กาญจนบุรี วิ่งผ่านมา เจ้าหน้าที่พบกล่องโฟร์ม 
รวมทั้งถังน้ าแข็ง และอ่ืนๆอยู่เต็มกระบะ จึง
เรียกให้หยุดเพ่ือขอตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย 
ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาข้างต้น 

จากการตรวจค้นพบซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ล าดับที่  40 ตะกวดป่า น้ าหนักรวม 9.2 
กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในถังแช่น้ าแข็งสีส้ม 
เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัวนายถาวร กาวิระเดช  อายุ 
62 ปีอยู่บ้านเลขท่ี 136 หมู่ 2 ต.นาสวน อ.ศรี
สวัสดิ์  จ.กาญจนบุรี  ผู้กระท าผิด พร้อมยึด
รถยนต์กระบะที่ใช้เป็นพาหนะ ส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.ศรีสวัสดิ์ เพ่ือด าเนินคดี ในข้อหา 
มีซากสัตว์ป่าคุ้มครองครองตะกวดป่าล าดับที่ 
40 ไว้ โดยมิ ได้รับอนุญาตตามมาตรา 17 
พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสน

สอช. 
ศคล. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

 
 
 

https://www.naewna
.com/local/492042 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และได้รับรายงานจาก 
นายปรยุษณ์ ไวว่อง หน.อช.เอราวัณ ว่า จนท.
อช.เอราวัณ ได้จับกุมตัว นายมนัส แก้วมณี และ
นายนพดล สุนทราลัย ชาวบ้านบ้านบนเขาแก่ง
เรียน หมู่ 3 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์  
จ.กาญจนบุรี ได้ที่ป่าบ้านล าดวน พบกลางอาวุธ
ปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐจ านวน 2 กระบอก
และอุปกรณ์อ่ืนๆอีก 23 รายการ โดย จนท.เข้า
จับกุมปรากฎว่านายนพดล สามารถวิ่งหลบหนี
ไปได้ แต่เปลี่ยนใจย้อนกลับเข้ามามอบตัวต่อ
เจ้าหน้าที่ในภายหลัง จึงหน้าที่จึงน าตัวบุคคลทั้ง 
2 ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ศรีสวัสดิ์ ด าเนินคดี
ในข้อหาเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติโดยมิได้
ปฎิบัติตามระเบียบที่ ออส. ก าหนดตามมาตรา 
20 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 ระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ร่วมกันน าอาวุธปืนเข้า
ไปในเขตอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต
ตามมาตรา 19 (7) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ.2562 ระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท 
และข้อหามีอาวุธปืน เถื่อนไว้ในครอบครองโดย
มิได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ทวิ พ.ร.บ.อาวุธ
ปืน เครื่องกระสุนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 ระวางโทษจ าคุก1ปี
ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2 พันบาทถึง 2 หมื่น
บาท 

นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3 (บ้าน
โป่ง) เปิดเผยต่อว่า ขอฝากเตือนไปถึงกลุ่ม
บุคคลที่มีแผนจะเข้าไปล่าหรือซื้อสัตว์ป่าว่า 
ปั จจุบันกฎหมายอุทยานฯฉบับใหม่นั้ นมี
บทลงโทษต่อผู้กระท าผิดนั้นรุนแรงมาก ที่ผ่าน
มาเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ สามารถจับกุม
ผู้กระท าผิดมาแล้วหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มบุคคลในพ้ืนที่ทั้ งสิ้น ซึ่ งเจ้าหน้าที่กรม
อุทยานฯ ของเราได้ออกลาดตระเวนเชิ ง
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบผู้กระท าผิด 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถละเว้นได้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ผู้ถูกจับกุมทั้ง 2 คดี จะเป็นคดี
สุดท้าย และขอให้ชาวบ้านในพ้ืนที่หันหน้ามา
ร่วมกันปกปักรักษา ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ทุกชนิด เอาไว้เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้
ศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่12 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ภาพข่าว : จับกุม 

ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ ฉันสิมา ผช.หน.อช.
เขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมจนท.ชุดลาดตระเวน 
คุมตัว นายถาวร กาวิระเดช พร้อมชิ้นส่วน
ตะกวดป่า ที่ตรวจค้นเจอในรถกระบะ ก่อนน า
ตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ศรีสวัสดิ์  เ พ่ือ
ด าเนินคดี ในข้อหามีซากสัตว์ป่าคุ้มครองครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 63 

สอช. 
ศคล. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

 

มติชน หน้า 10 
ข่าวสด หน้า 6 
ไทยรัฐ หน้า 15 

 

- 

2. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร : ประชุมเน้น
มาตรการป้องกันโควิด-19  

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นายนิพนธ์ จ านงสิริ
ศักดิ์ ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) นายสมชาย เลขา
วิวัฒน์ ผอ.สนง.ทส จ.ราชบุรี นายนิทรรศ เวช
วินิจ ผอ.ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 
(ราชบุรี ) ร่วมประชุมติดตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่
อาคารปฏิบัติการสุรัสวดี สบอ.3 เร่งด าเนินการ
ของบประมาณยุทธศาสตร์ของ จ.ราชบุรี เพ่ือ
พัฒนางานด้ านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในจังหวัด พร้อมก าหนดและการจัด
กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้
ประจ าปีของชาติ และเน้นย้ ามาตรการในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

 

ไทยรัฐ หน้า 21 + 

3. กรมป่าไม้ฟื้นฟูป่าภาคเหนือไฟไหม้ 4.9
หม่ืนไร่ 

น.ส.นันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ 
เปิดเผยว่า จากการแปลพ้ืนที่ เผาไหม้จาก
ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง (Sentinel-
2) ของส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
กรมป่าไม้ พบพ้ืนที่เผาไหม้ทั่วประเทศในปีนี้ 
จ านวน 36.07 ล้านไร่ โดยพ้ืนที่เผาไหม้ส่วน
ใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตป่า 18.69 ล้านไร่ 

สปฟ. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
 

กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 9 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ส่วนพ้ืนที่ เผาไหม้ในเขตป่าทั้ งที่อยู่ ใน

ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้และกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มี 17.38 ล้านไร่ 
โดยในส่วนของพ้ืนที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติมี 
9.68 ล้านไร่  ในพ้ืนที่ เผาไหม้ ในป่าสงวน
แห่งชาติดังกล่าว ส่วนใหญ่ 6.14 ล้านไร่ อยู่ใน 
9 จังหวัดภาคเหนือ โดยพ้ืนที่เผาไหม้แต่ละ
พ้ืนที่ จะมีระดับความรุนแรงไม่เท่ากัน ซึ่งมีอยู่ 
3 ระดับ คือ รุนแรงมาก ปานกลาง และ
เล็กน้อย 

ส าหรับพ้ืนที่ เผาไหม้ที่มีความเสียหาย
ระดับรุนแรง ต้องเร่งปลูกฟ้ืนฟูป่าโดยเร็ว ซึ่ง
จากการส ารวจพ้ืนที่ที่จ าเป็นต้องเร่งฟ้ืนฟูป่าที่
ถูกไฟไหม้ใน 9 จังหวัดภาคเหนือมีประมาณ 
49,000 ไร่ เนื่องจากไม่สามารถฟ้ืนสภาพได้
ตามธรรมชาติ ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่า
สนเขา และรวมถึงพ้ืนที่บุกรุกแผ้วถางที่มีการ
เผาร่วมด้วย 

ในปีงบประมาณ 2563 กรมป่าไม้ไม่ได้
ตั้งงบประมาณในการปลูกพ้ืนฟูรองรับไว้ จึงได้
รณรงค์เชิญชวนให้มีการปลูกป่าในรูปแบบ 
"ประชาอาสา "  หากจะก าหนดเป็น พ้ืนที่
เป้าหมายเพ่ือของบฯปกติมาปลูก ตามตาราง
การขอ จะได้งบฯในปี 2565 จึงจ าเป็นเร่งด่วน
ทีต่้องเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันปลูกป่า
ประชาอาสา และมีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนใน
การปลูกฟ้ืนฟูป่าท่ีได้รับการเสียหายในครั้งนี้ 

  โฆษกกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า ส าหรับ
พ้ืนที่ที่เหลือ เป็นพ้ืนที่เผาไหม้ระดับปานกลาง
และเล็กน้อย จ านวน 6.09 ล้านไร่ จะปล่อยให้
ฟ้ืนตัวตามธรรมชาติ พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่
คอยลาดตระเวน ตรวจตราเฝ้าระวังป้องกัน
ไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้ามายึดถือครอบครองในพ้ืนที่
ไฟไหม้ดังกล่าวได ้



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ส าหรับการจัดกิจกรรมปลูกฟ้ืนฟูป่าใน

พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ของ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
พ้ืนที่ที่ เสียหายหนักจากไฟป่าในปีนี้  ทาง 
หน่วยงานปกครองและประชาชนในพ้ืนที่ได้
ก าหนดวันเริ่มปลูกในวันที่ 21 พ.ค. ภายใต้
โครงการ "รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพ่ือฟ้ืนฟูป่า
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว จังหวัดเชียงใหม่" โดยกรม
ป่าไม้ เตรียมกล้าไม้สนับสนุนการปลูกป่าประชา
อาสาจังหวัดเชียงใหม่ 1 ล้านกล้า ในจ านวน 
79 ล้านกล้า ที่ เตรียมเอาไว้ตั้งแต่วันต้นไม้
ประจ าปี 6 พ.ค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอังคารที ่12 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ฮือฮา พายุงวงช้างก่อตัว 2 รอบ 4 ลูก 
กลางทะเลกระบ่ี 

พายุ งวงช้ า งลูกนี้ ถ่ าย ได้ จากบริ เ วณ
โรงแรมแห่งหนึ่ง ที่เกาะกวาง ต าบลหนองทะเล 
อ าเภอเมืองกระบี่ โดยพายุก่อตัวใกล้กับเกาะ
ห้อง ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ ช่วงเช้าที่ผ่านมา 
(11 พ.ค.) ซึ่ งพายุงวงช้างลูกนี้ก่อตัวนาน
ประมาณ 10 นาที และถ้ามองจากเกาะห้อง 
ภายในเขต อช.ธารโบกขรณี ก็จะเห็นพายุ
งวงช้างเช่นกัน โดยจนท.อุทยานฯ ได้ถ่ายคลิป
ไว้ จะเห็นพายุงวงช้างก่อตัว 2 ลูก ขนาดใหญ่
อยู่ใต้กลุ่มเมฆฝน จากนั้นก็สลายตัวไป ถัดมาอีก
ครึ่งชั่วโมง เกิดพายุงวงช้างรอบที่ 2 อีก 2 ลูก 
โดยเจ้าหน้าที่อุทยานที่ประจ าอยู่เกาะห้อง ก็
ถ่ายคลิปไว้เช่นกัน หลังพายุสลายตัวไปก็เกิดฝน
ตกลงมาอย่างหนัก ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าพายุ
งวงช้างไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็
มักจะมีฝนตกหนักตามมา 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

https://www.buga
boo.tv/watch/49
7261 

- 

2. ฝูงวัวแดงเริงร่า! เม่ือเจอทุ่งหญ้าแตกใบ
อ่อน หลังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 
ชิงเผาเพื่อจัดการฟื้นฟู 

ขสป.ห้วยขาแข้ง มีพ้ืนที่กว้างใหญ่กว่า 1 
ล้าน 7 แสนไร่  เป็นผืนป่ าที่ ได้ รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ใช้เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์
ป่านาๆ  ชนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าใกล้จะสูญพันธ์ 
เช่น ควายป่า กระทิง เสือโคร่ง เสือดาว แมว
ลายหินอ่อน 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับชนิด จ านวน และ
ความคงอยู่ ของสัตว์ป่ า คือ แหล่ งอาหาร 
โดยเฉพาะหญ้า ถือเป็นอาหารหลักของสัตว์ป่า
จ าพวกสัตว์กีบ เช่น กวางป่า กระทิง วัวแดง 
เป็นต้น เพ่ือให้เกิดแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ ให้

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 
 

https://www.ban
muang.co.th/new
s/region/191821 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สัตว์ป่ า ได้กิน  ขสป.ห้วยขาแข้ ง  สบอ.12 
(นครสวรรค์) จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงแหล่ง
อาหารสัตว์ โ ดยวิ ธี ก ารชิ ง เผาขึ้ น  โดย ใน
ปีงบประมาณ 2563 นี้ ได้ท าการเลือกพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสม กล่าวคือ เป็นทุ่งหญ้าเก่า ไม่มี
ต้นไม้ใหญ่ มีปริมาณเชื้อเพลิงสะสมไม่มากนัก 
เพ่ือจัดการฟ้ืนฟูเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่า เนื้อที่
ประมาณ 4,000 ไร่ จากนั้นได้เข้าไปจัดการ
โดยท าแนวกันไฟ และลดปริมาณเชื้อเพลิงในจุด
เสี่ยง จากนั้นจึงท าการชิงเผาอย่างมีแบบแผน 
ควบคุม โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ดับไฟ
ครบมือ ควบคุมไฟไม่ให้รุนแรงเกิน และไม่ให้
ลามออกนอกพ้ืนที่เป้าหมาย 

ผลที่ตามหลังท าการชิงเผาอย่างมีแบบ
แผนภายใตตการควบคุมดังกล่าว เมื่อต้นเดือน 
เมษายน 2563 พบว่า เมื่อปลายเดือนเมษายน 
2563 ซึ่งเป็นต้นฤดูฝน ปรากฏว่า ได้มีฝนตก
ลงมาหลังท าการชิงเผา ท าให้พ้ืนที่มีหญ้าแตกใบ
อ่อนเขียวขึ้นกระจายเป็นวงกว้าง เกิดเป็นทุ่ง
หญ้าขนาดใหญ่ จนท.พบฝูงวัวแดงจ านวนมาก 
ออกมาใช้พ้ืนที่ทุ่งหญ้าเพ่ือหากินหญ้าอ่อนกัน
อย่างอ่ิมท้อง อิ่มใจ หลังจากในช่วงแล้งที่ผ่านมา
ฝูงวัวแดง ได้ประทังชีวิตด้วยการแทะเล็มเปลือก
ต้นไม้ชนิดต่างๆ เป็นอาหาร มาร่วม 4 เดือน
เมื่อทราบข่าวนี้ ดร. อัจฉรา ซิ้มเจริญ หัวหน้า
กลุ่มงานวิชาการ สบอ.12 (นครสวรรค์ )  
ร่วมกับ หน.สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางร า ได้
ติดตั้งกล้องดักถ่ายเพ่ือบันทึกพฤติกรรมของฝูง
วัวแดงที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาหากินในบริเวณ
นั้น ได้ภาพนิ่งและภาพวิดิโอ อย่างต่อเนื่อง  

นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ.สบอ.12 กล่าวว่า 
จากภาพตามคลิปวิดีโอที่ตั้งกล้องดักถ่ายไว้  สื่อ
แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่เขตรักษา
พันธุ์ สัตว์ป่าห้ วยขาแข้ง และได้ข้ อมูล เชิ ง
วิชาการที่เป็นประโยชน์ที่สามารถน าข้อมูลไป



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง และท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 

 
 





 สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัพธุท่ี 13 พฤษภาคม 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. เดลินิวส์ : เปลี่ยนเท่ียวไทยมุ่งสู่วิถีใหม่ 
ผลพวงจากวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อ

ไวรสัโควดิ-19 เปรยีบเสมอืนเหรยีญสองด้าน 
ซึ่งมีทัง้บวกและลบ โดยเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยวที่กระทบถึงราย ได้มหาศาลของ
ประเทศ ทัง้จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุด
ขายส าคญั คอืบรรดาอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ 
โดยเฉพาะทางทะเล เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว 
ปรากฏว่าธรรมชาติได้ฟ้ืนตัว สัตว์ป่าสัตว์
ทะเลทีย่ากพบเจอต่างออกมาอวดโฉมใหเ้ห็น 
จึงเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการจัดสมดุล
ระห ว่างการท่ อง เที่ยวกับการอ นุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้นี้  นายวราวุธ ศิลป
อาชา รมว.ทส. ได้สัง่การให้ อส. จัดท า
ตารางเวลาปิดอุทยานแห่งชาติทัว่ประเทศ
อย่างต ่า 3 เดือนในทุกปี เพื่อฟ้ืนฟูธรรมชาติ
คนืมา 

สอช. 
 
 
 

เดลนิิวส ์หน้า 3 
 

+ 

2. กทม.เพ่ิมประสิทธิภาพระบายน ้า-รบั
ฝนถล่ม! กาญจน์ช่วยเหยื่อพายุอุตุฯเตือน
ระวงั'ฟ้าผ่า' 

น ้าป่าขนุตาลทะลกักลางดึก 
นางทวิาพรรณ แซ่ลนิวงศ์ ผญบ.ปางปง

ปางทราย หมู่ 9 ต.เวยีงตาล อ.หา้งฉัตร  
จ.ล าปาง เปิดเผยว่า หมู่บ้านที่ตัง้อยู่ใกล้กบั
อช.ดอยขุนตาล เกิดฝนตกหนักลงมาเมื่อคนื
วนัที่ 11 พ.ค. เกิดน ้าป่าไหลหลากลงมาตาม
ล าหว้ยแม่ตาล ระดบัน ้าในล าหว้ยสูงขึน้อย่าง

สอช. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 
 

มตชิน หน้า 1 
ไทยรฐั (กรอบบ่าย) 

หน้า 10 
มตชิน (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,10 

- 
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รวดเร็ว เอ่อล้นทะลกัไหลเข้าท่วมบ้านเรือน
ราษฎรตัง้อยู่ใกลล้ าหว้ยกว่า 20 หลงัคาเรอืน 
ระดับน ้ าท่วมสูง 1 เมตร ชาวบ้านต้องตื่น
ขึ้นมาเก็บสิ่งของเครื่องใช้กันอย่างชุลมุน 
หลงัจากในพื้นทีฝ่นไดห้ยุดตกลง โดยเฉพาะ
บนยอดเขาสูงในเขต อช.ดอยขุนตาล ระดบั
น ้าค่อยๆ ลดระดับลง และกลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติแล้ว แต่ตามพื้นที่ทัง้ถนนและบ้านเรอืน
มเีศษกิ่งไม ้เศษวชัพชื และดินโคลน ไหลมา
กบัน ้าป่าหลากติดอยู่ไปทัว่ โดยเฉพาะถนน
ทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณทางลอดใต้เส้นทาง
รถไฟมเีศษกิง่ไมแ้ละเศษวชัพชืกองใหญ่ลอย
มาตดิทบัถมกนัเป็นจ านวนมาก จะเร่งส ารวจ
ผลกระทบรายงานไปยงัทาง อ.ห้างฉัตร และ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทราบต่อไป 
3. ภาพข่าว: ร่วมใจ 

มทบ.32 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติดอยจง ช่วยกันท าความ
สะอาดล้างดินโคลนบ้านแก่นนคร ม.7 ต.นา
ยาง อ.สบปราบ จ.ล าปาง หลงัฝนตกหนักใน
พื้นที่ท าให้น ้ าป่าไหลหลากในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยจงสร้างความเสียหายให้
ชาวบา้น 

สอช. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 6 

+ 

4. 'สร้างนกทา' จ้ีย้าย ผอ.วนอุทยานภสิูงห์ 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พบชาวบ้าน

กว่า 200 คน จาก ต.สร้างนกทา อ.เมือง
อ านาจเจริญ น าโดย นายนคร บุญกัลย์ 
ก านันต าบลสร้างนกทา รวมตวักนัที่บ้านหนิ
โงม ต.สร้างนกทา อ.เมอืงอ านาจเจรญิ เพื่อ
เตรยีมยื่นหนังสอืแก่ นายคฑาเทพ เตชะเดช
เรอืงกุล ส.ส.บญัชรีายชื่อ หน.พรรคพลงัไทย

สฟอ. 
สอช. 
สบอ.9  

(อุบลราชธานี) 

มตชิน (กรอบบ่าย) 
หน้า 17 

ก ร ณี ดั ง ก ล่ า ว 
ประชาชนในพื้นที่
ยงัไม่เข้าใจชดัเจน 
ว่ า ท า ไ ม ถึ ง ไ ม่
สามารถเข้าไปท า
กิ น ไ ด้  ซึ่ ง พื้ น ที่
ดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กบัที่ดิน ส.ป.ก.4-
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รักไทย จ.อ านาจเจริญ คณะกรรมาธิการ
กระทรวงเกษตรฯ เพื่อขอความเป็นธรรม 
เนื่องจากไดร้บัความเดือดรอ้นไม่ไดร้บัความ
เป็นธรรม ในการใช้ประโยชน์จากที่ดินของ
ตนเอง พร้อมขอให้ย้ายนายประสทิธิ ์ ชื่นใจ 
ผู้อ านวยการวนอุทยานภูสงิห์เดือดร้อนภูผา
ผึง้ อ.เมอืงอ านาจเจรญิ 

นายนครกล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องทุกข์
จากชาวบา้นกว่า 200 คน ซึ่งไดร้บัความเรื่อง
ทีท่ ากนิ เนื่องจากชาวบา้นเขา้ท ากนิมาหลาย
ปีและเป็นที ่ส.ป.ก.4-01 ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
แต่ต่อมา ผอ.วนอุทยานภูสิงห์ฯ  ไม่ ให้
ประชาชนเข้าไปท ากิน จึ ง ได้รับค ว าม
เดือดร้อนอย่างหนัก ชาวบ้านจึงต้องการให้
ยา้ย ผอ.วนอุทยานภูสงิหฯ์ อย่างไรกต็าม มา
รบัเรื่องครัง้นี้จะใหค้วามเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 
โดยไม่ไดเ้ขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ดา้นนายประสทิธิ ์กล่าวว่า ส าหรบัพืน้ที่
ดงักล่าวเป็นการออกเอกสารผดิ และชาวบา้น
ไม่รูเ้รื่องไดเ้ขา้มาท ากินในเขตวนอุทยาน ซึ่ง
ตนแจ้งให ้ส.ป.ก.ทราบแล้วว่า วนอุทยานตัง้
มานานในปี 2539 แต่มีพื้นที่ ส.ป.ก.ในปี 
2553 รงัวดัเขตวนอุทยานเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. 
ชึ่งไม่ถูกต้อง โดย ส.ป.ก.ยอมรบัผดิแล้วว่า
ออก ส.ป.ก.ทบัซ้อนที่วนอุทยานจรงิ ตนจึง
ให้ ส.ป.ก.รบัผดิชอบและหาทางเยยีวยาให้
ประชาชนทีเ่ดอืดรอ้น โดยอาจจะพืน้ทีส่.ป.ก.
ใหม่ใหป้ระชาชน 

นายพงษภัทร ธีระภัคจินดา ที่ปรึกษา
หวัหน้าพรรคพลงัไทยรกัไทย กล่าวว่า จาก
กรณีดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ประจ าส านัก

01 และตามข่าว
ระบุว่าประชาชน
ในพื้นที่บางส่วน
ไม่พอใจและได้รบั
ความเดือดร้อนที่
ไม่สามารถเข้าไป
ใ ช้ป ร ะ โ ยช น์ ใน
พื้นที่ ไ ด้  จึ ง เห็น
ควรให้มกีารชี้แจง
ก ร ณี ดั ง ก ล่ า ว
เพื่ อ ให้ผู้บริหาร
ระดับสูงรับทราบ
ต่อไป 
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เลขาธิการนายกรฐัมนตร ี ท าหน้าที่รายงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณล์งพืน้ทีเ่จรจาหา
ข้อยุติกับ ผอ.วนอุทยานฯ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนทีเ่ดอืดรอ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัพธุท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
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1. ชุดพญาเสือบุกค้นวัดดังพบไม้เต็ม
โกดงั 

นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หน.หน่วย
พญาเสือ นายเชาว์ สุขรักษ์  หน.หน่วย
ป้องกนัรกัษาป่าที ่สพ.1 (ด่านชา้ง)  
จ.สุพรรณบุร ีนายยุทธพงค ์ด าศรสีุข หน.อช.
พุเตย จ.สุพรรณบุร ีนายอรรถพงษ์ เภาอ่อน 
นายโดม จันทร์สุวรรณ์ นักวิชาการป่าไม้
ปฏิบัติการหน่วยพญาเสือ นายเมธาสิทธิ ์
พรรณนาผลากูล จนท.หน่วยพญาเสือ 
พ.ต.ท.เฉลมิฤทธิ ์ถาวร สวป.สภ.หนองหญ้า
ไซ  พ.ต .ต .บรรลพ สมพงษ์  สว .กก .5 
บก.ปทส. น าก าลัง  จนท.หน่วยพญาเสือ 
จนท.พทิกัษ์ป่าอช.พุเตย จนท.หน่วยป้องกนั
รักษาป่าที่ สพ.1 (ด่านช้าง) จนท.หน่วย
ป้องกนัและพฒันาป่าไม้ จ.สุพรรณบุร ีจนท.
ต ารวจกองบงัคบัการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม (ปทส.) จนท.ต ารวจ สภ.หนอง
หญ้าไซ จนท.ปกครองอ าเภอหนองหญ้าไซ 
จ.สุพรรณบุร ี

บุกเข้าตรวจค้นภายในวัดดอนส าโรง 
หมู่ 4 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ  
จ.สุพรรณบุรี ตัง้อยู่บนพื้นที่กว่า 50 ไร่  
ภายในวัดมีโกดงัสูงพบของกลางไม้แปรรูป 
ทัง้หมด 4 ชนิด จ านวน 2,779 แผ่น ประกอบ
ไปด้วย ไม้สัก จ านวน 2,329 แผ่น ไม้แดง 
จ านวน 14 แผ่น ไม้พฤกษ์ จ านวน 21 แผ่น 

ศปพ. 
สอช. 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 
 
 

https://www.banmu
ang.co.th/news/regio
n/192012 
 
https://www.siamea
gle.com/7523-2/ 

- 

https://www.banmuang.co.th/news/region/192012
https://www.banmuang.co.th/news/region/192012
https://www.banmuang.co.th/news/region/192012
https://www.siameagle.com/7523-2/
https://www.siameagle.com/7523-2/
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ไม้ประ ดู่  จ านวน 415 แผ่น  แท่นเลื่ อย
สายพานดดัแปลง 1 ชุด เครื่องยนต์เบนซิน 
ขนาด 9 แรงม้า 1 เครื่อง เลื่อยโซ่ยนต์พรอ้ม
โซ่เลื่อยยนต์ 1 เครื่อง โต๊ะเลื่อยวงเดือนมู่เล่ 
1 ชุด รถอีแต๋นยี่หอ้ยนัม่า 120 แรงม้า 1 คนั 
ใบเลื่อยขนาดความกวา้ง 19 เซนตเิมตร เสน้
รอบวง 700 เซนตเิมตร 1 วง สายพานความ
ยาว 230 เซนตเิมตร 3 เสน้ 

ด้านพระครูใบฎีกาขวัญชัย ทินฺนวโร 
หรือพระขวัญชัย  พูน โคก อา ยุ  28  ปี  
รกัษาการเจา้อาวาสวดัดอนส าโรง หมู่ 4  
ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ  
จ.สุพรรณบุรี ให้การ ว่าไม้ทั ้งหมดนั ้นมี
ชาวบ้านบริจาคให้ตามที่ดินใกล้เคียงกับ
ละแวกวดั เมื่อชาวบ้านบรจิาคก็ไปขบัอีแต๋น
ไปตัดเอามา โดยตัง้ใจว่าจะน ามาสร้างหอ
สวดมนต์ และกุฏิพระ ไม่คดิว่าจะมคีวามผดิ 
เพราะเคยขออนุญาตกบัฝ่ายปกครองไว้ แต่
ขอด้วยวาจาไม่ได้มลีายลกัษณ์อกัษรใดๆ จึง
ไดเ้ริม่น าเครื่องเลื่อยไมอุ้ตสาหกรรมมาตดัไม้
สะสมไวน้านกว่า 1 ปีแลว้ 

ดา้นนายพนัชกร เปิดเผยว่า หลงัทราบ
ข่าวจากสื่อสงัคมออนไลน์ที่แชร์ว่อนไปทัว่ว่า
วัดดังกล่าวมีพระในวัดมเีพียง 4 รูปเท่านัน้ 
แต่ท าไมถึง ต้องตัดไม้เลื่ อยไม้กันอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด พร้อมทัง้สะสมไมช้นิด
ต่างๆ เป็นจ านวนมากไว้ในโกดัง จึงได้น า
ก าลัง  จนท.หน่วยพญาเสือประสานกับ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ตรวจสอบภายในวดั
ดงักล่าว และพบว่ามกีารกระท าความผดิจรงิ 
จึงได้ท าการอายดัไมแ้ละอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง
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ทัง้หมดไว้ตรวจสอบก่อนว่ามเีอกสารถูกต้อง
หรือไม่  หากมีความผิดจริง จะ ต้องถู ก
ด าเนินคดใีนขอ้หา  
1.ตัง้โรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รบัอนุญาต
จากพนักงานเจา้หน้าที ่ 
2 .แปรรูปไม้ โดยไม่ ได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจา้หน้าที ่ 
3.มไีม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองตาม
มาตรา 48 และ 73 ตร ีตามพรบ.ป่าไม ้พ.ศ.
2484  
2. สลดเจ้าของสวนทุเรียนถูกช้างป่า
เหยียบเสียชีวิต 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. นายมานะ เพิ่มพูน 
หน.อช.แก่งกระจาน เปิดเผยว่า ช่วงดึกวนัที ่
11 พ.ค.ที่ผ่านมาได้รบัแจ้งจากชุดกู้ชีพกู้ภยั
องค์การบรหิารส่วนต าบล (อบต.) ป่าเด็ง ว่า
เกิดเหตุชา้งป่าท ารา้ยชาวบา้นไดร้บับาดเจบ็
ที่บ้านเลขที่ 97 หมู่  7 ต.ป่าเด็ง อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุร ีจึงพร้อมด้วย จนท.ชุด
เ ฝ้ าระวังช้าง ป่า  อช .แก่ งกระจาน เข้า
ตรวจสอบบรเิวณที่เกิดเหตุอยู่นอกเขต อช.
แก่งกระจาน ทราบชื่อผู้บาดเจ็บว่า นายพร
เทพ สิงห์ค า อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6/8 
ซอยหมู่บา้นหวันา ต.หนองแก อ.หวัหนิ  
จ.ประจวบครีขีนัธ์  ถูกชา้งป่าเหยยีบเขา้ตาม
ล าตวัอาการสาหสั ก่อนเจ้าหน้าที่ช่วยกนัน า
ตวัส่ง รพ.หวัหนิและเสยีชวีติเนื่องจากทนพษิ
บาดแผลไม่ไหว จากการสอบสวนภรรยานาย
พรเทพทราบว่าก่อนหน้านัน้มชีา้งป่าเพศผูม้ี
งาจ านวน 1 ตัว ได้เข้ามาหากินทุเรยีนและ
มะม่วงที่ปลูกไว้ ผู้ตายจึงออกจากบ้านเพื่อ

สอป. 
สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุร ี

https://www.newtv.c
o.th/news/55857 
 
https://www.talknew
sonline.com/231402
/ 

- 

https://www.newtv.co.th/news/55857
https://www.newtv.co.th/news/55857
https://www.talknewsonline.com/231402/
https://www.talknewsonline.com/231402/
https://www.talknewsonline.com/231402/


ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

โยนปะทดัไล่ชา้ง แต่เนื่องจากความมดืไม่ทนั
ระวังโดนช้างปรี่เข้าใส่ท าร้ายบาดเจ็บจน
เสยีชวีติ 

นายมานะ กล่าวว่า หลังเกิดเหตุได้
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่เกิด
เหตุเป็นสวนผลไม้มีทุเรียนที่เตรียมจะเก็บ
ขายประมาณ 1,500 ลูก บริเวณขอบแปลง
ทีด่นิมต้ีนมะม่วงปลูกอยู่ และพบร่องรอยช้าง
ป่าเหยยีบย ่ารอบโคนมลีกัษณะเขย่าต้นเพื่อ
เกบ็ลูกมะม่วงกนิ พืน้ทีต่ดิกบัแม่น ้าปราณบุรี
ฝัง่ตรงข้ามแม่น ้ามสีภาพเป็นป่าเชื่อมกบัผนื
ป่าแก่งกระจานในด้านทิศตะวันตกของ
หมู่บา้น ยงัไม่มกีารก่อสรา้งแนวรัว้กัน้ชา้งป่า 
มเีพยีงฝัง่ทิศตะวนัออกที่มรีัว้กัน้ช้างป่าแล้ว 
ส าหรับนายพรเทพ ผู้ตายเคยเป็นอาสาใน
การผลักดันช้างป่ากับชุด อช.แก่งกระจาน 
แต่เนื่ องจากในขณะที่ เกิดเหตุเป็นเวลา
กลางคืนและบริเวณสวนมีการปลูกต้นไม้
อย่างหนาแน่น ช้างป่าอาจหลบอยู่ท าให้ไม่
เห็นตัว และเมื่อพบก็อยู่ในระยะใกล้ จึงวิ่ง
หลบหนีไปหลังต้นสะเดาที่มีร่องรอยงาช้าง
แทงเป็นรูลึก ก่อนถูกช้างป่าท าร้ายเสยีชีวิต
ดงักล่าว 
3 .  กรมอุทยานฯ จับกุมผู้ ค้ าสัตว์ ป่า
ออนไลน์ พบสุนัขจ้ิงจอก สตัวป่์าคุ้มครอง 
ถกูขงัในกรงเลี้ยง 

วันที่ 12 พ.ค. 63 นายพนัชกร โพธิ
บัณฑิต  หน .ห น่วยเฉพาะกิจพญาเสือ 
เปิดเผยว่า จนท.หน่วยพญาเสอื จนท.ประจ า
สายตรวจปราบปรามด้านสัตว์ป่า สบอ.13 
(แพร่) จนท.หน่วยปฏบิตักิารพเิศษที ่2 สปป.

ศปพ. 
สอป. 
สบอ.13 
(แพร่) 

https://www.brighttv
.co.th/news/social/w
ild-animals-online 

- 

https://www.brighttv.co.th/news/social/wild-animals-online
https://www.brighttv.co.th/news/social/wild-animals-online
https://www.brighttv.co.th/news/social/wild-animals-online


ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

3 (ภาคเหนือ) จนท.ต ารวจ กก.4 บก.ปทส. 
และจนท.ต ารวจชุดสบืสวน สภ.วงัหงส ์ 
จ.แพร่ ตรวจสอบการครอบครอง และคา้สตัว์
ป่าคุม้ครองทางสื่อออนไลน์ 

สบืเนื่องมาจากมกีารร้องเรยีนว่ามกีาร
ครอบครอง และค้าสตัว์ป่าคุ้มครองออนไลน์ 
ผ่าน facebook ชื่อ “แค่เอาชื่อ นี้ออก” โดยมี
การโพสต์ข้อความ คลิปวีดีโอ และรูปภาพ
หมาจิ้งจอก ซึ่งเป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง จ าพวก
สัตว์ เลี้ ยงลูกด้วยนม ล าดับที่  190 ตาม 
กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2546 ออกตามความใน 
พรบ.สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 
เจ้าหน้าที่จึงให้สายลับท าการติดต่อขอซื้อ
หมาจิ้งจอกจ านวน 2 ตวั ในราคา 9,500 บาท
จึงได้ท าการสบืสวนจนทราบที่อยู่ของผู้ต้อง
สงสัยที่มีการค้าและครอบครองสัตว์ป่า
ดังกล่าว ชื่อ นางสาวรัตนาภรณ์ (สงวน
นามสกุล)  อยู่ที่อ . เมืองแพร่  จ .แพร่  จึง
ด าเนินการขอหมายค้นจากศาลจงัหวัดแพร่ 
ตามหมายค้นที่ 179/2563 ฉบบัลงวนัที่ 12 
พฤษภาคม 2563 เขา้ด าเนินการเขา้ตรวจค้น
บา้นหลงัดงักล่าว 

จากการตรวจค้นบ้านหลงัดงักล่าว โดย
มนีางสาวรตันาภรณ์ เป็นผู้น าตรวจค้น พบ
หมาจิ้งจอก จ านวน 2 ตัว ถูกขงัไว้ในกรง
เหล็ก แยกกรง  เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัว
นางสาวรัตนาภรณ์ มาจัดท าบันทึกจับกุม 
โดยมอบหมายให้ นางสาวเนตรนภา งาม
เนตร จนท.หน่วยพญาเสอื เป็นผู้แจ้งความ
กล่าวโทษ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ส าหรบัการกระท าดงักล่าวข้างต้น เป็น
การกระท าความผิดตาม พรบ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ฐานค้าสัตว์ป่า
คุม้ครอง ตามมาตรา 29 ระวางโทษ จ าคุกไม่
เกิน 10 ปี ปรบัไม่เกิน 1,000,000 บาท และ
ฐานครอบครองสตัว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 
17 ระวางโทษ จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรบัไม่เกนิ 
500,000 บาท 
4. ปิดอุทยานแห่งชาติ กบัผลลพัธ์ท่ีคุ้มค่า
มาก! 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 
ท าให้ต้องมีการปิดอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง
อย่างไม่มีก าหนด แต่การปิดอุทยานนั ้นมี
ประโยชน์ต่อธรรมชาต ิ 

เพจ เฟซ บุ๊ก  วร า วุ ธ  ศิ ลปะ อาชา 
รมว.ทส. ได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการปิด
อุทยานไวว่้า 2 วนัมานี้ เชื่อว่าหลายคนคงได้
เหน็ข่าวผ่านตากนับ้างแล้วถงึแนวคดิการปิด
อุทยานแห่งชาติทุกแห่งอย่างน้อยปีละ 3 
เดือน หลังจาก 2 เดือนที่ผ่านมา มีการปิด
อุทยานแห่งชาติทัว่ประเทศ เพื่อลดการ
ร ะ บ า ด  Covid-1 9  แ ล้ ว พ บ ว่ า
ทรัพยากรธรรมชาติฟ้ืนตัวอย่างเห็นได้ชัด 
สตัวป่์าออกมารวมฝงูหาอาหาร สตัวท์ะเลหา
ยากหลายชนิดกลับมาให้พบเห็น เพราะ
ปราศจากการรบกวนจากมนุษย ์แนวคดินี้อยู่
ในระหว่างการศกึษาขอ้มูลร่วมกบันักวชิาการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการ
ปิดอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งในช่วงเวลาที่
เหมาะสม เพื่อใหเ้กดิประโยชน์อย่างยัง่ยนื 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 
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ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

นอกจากนี้ รม.ทส. ยงัมกีารยกตวัอย่าง
การปิดอ่าวมาหยา สถานที่ท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะมาก โดยมี
การปิดมาแล้ว 2 ปี มีการเปลี่ยนแปลงไป
เยอะมากๆ ผลลพัธ์คุ้มค่ากบัการปิด เพราะ
สัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างพากันขึ้นมาอวดโฉม 
และธรรมชาติฟ้ืนฟู อส.มีมติให้ปิดอ่าวมา
หยาอย่างเขม้งวด ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ิย. 61 เป็น
ต้นมา และขยายระยะเวลาปิดเพิ่มยาวถึงปี 
2554 เนื่องจากที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวมา
เที่ยวที่อ่าวมาหยาถึงวนัละ 4,000 คน ทัง้ที่
ศักยภาพจริงๆ สามารถรองรับได้แค่วนัละ 
375 คนเท่านัน้ หาดทราบขาวสะอาดตา ที่
เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว น ้าทะเลเบื้องบนสี
ฟ้า แต่ว่าเบื้องล่างสขุ่ีน แนวปะการงัเสยีหาย 
ตายลงจากการโดนเหยยีบและสมอเรอืเจาะ 
จึงมีมติเห็นชอบว่าปิดอ่าวทันที มีการปิด
น่านน ้าด้วยการติดตัง้แนวทุ่นไข่ปลา พร้อม
ธงสัญญาณเตือน ห้ามเข้าอย่างชัดเจน 
ด าเนินมาตรการ Big Cleaning ท าความ
สะอาด เก็บขยะชายฝัง่ ท าความสะอาดแนว
ปะการัง ปลูกและฟ้ืนฟูแนวปะการังโดยวธิี 
Coral Propagation จ านวน 120 แปลง รวม
กว่า 23,000 ชิ้น พร้อมทัง้มกีารติดตัง้กล้อง
ถ่ายภาพใต้น ้าเพื่อส ารวจ วิจัยระบบนิเวศ
อ่าวมาหยา ผลลพัธ์ทีไ่ดค้อื พบฝงูฉลามหูด า
กว่า 60 ตวั กลบัมาอาศยัในบรเิวณอ่าว  
พบแม่ฉลามอย่างน้อย 3 ตวั คลอดลูกภายใน
อ่าว พบปูลม บรเิวณชายหาดหลงัปราศจาก
การรบกวนจากนักท่องเที่ยว ปะการังแตก
หน่ออกีครัง้และฟ้ืนตวัทัว่บรเิวณอ่าวมาหยา 
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https://www.msn.com/th-th/lifestyle/travel/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81/ar-BB13XSu2
https://www.msn.com/th-th/lifestyle/travel/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81/ar-BB13XSu2
https://www.msn.com/th-th/lifestyle/travel/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81/ar-BB13XSu2
https://www.msn.com/th-th/lifestyle/travel/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81/ar-BB13XSu2
https://www.msn.com/th-th/lifestyle/travel/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81/ar-BB13XSu2


ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

นี่แหละ คือประโยชน์ที่ได้จากการที่ปิด
อุทยานแห่งชาติ แต่ละสถานที่อาจจะได้
ผลลัพธ์แตกต่างกันไป เมื่ อมนุษย์หยุด
รบกวนธรรมชาติ โลกก็ฟ้ืนตัวกลับสู่ความ
อุดมสมบูรณ์อกีครัง้ 
5. ฟิตเนส เฟิรส์ท ร่วมกบั ฟลอส์ ลอนดรี้ 
มอบ “ผ้าขนหนูปลอดเชื้อ” 10,000 ผืน 
ให้แก่ ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 12 
(นครสวรรค)์ เพื่อ 3 จงัหวดัท่ีเกิดวิกฤตไฟ
ป่า 

ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย ร่วมกับ 
ฟลอส์ ลอนดรี้ ส่งมอบ “ผ้าขนหนูปลอดเชื้อ” 
จ านวน  10 , 000  ผืน  ใ ห้ แก่  สบอ . 1 2 
(นครสวรรค์) เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ปฏิบตัิหน้าที่บรรเทาวกิฤติไฟป่า ในพื้นที่ 3 
จงัหวดั ไดแ้ก่ จ. นครสวรรค ์จ. ก าแพงเพชร 
และจ. อุทัยธานี  ท่ามกลางสถานการณ์
ปัจจุบันที่ COVID-19 ยังแพร่ระบาดอยู่ใน
ประเทศไทย ยงัมอีีกหนึ่งวกิฤติทีน่่าเป็นห่วง
ในขณะนี้ นัน่คอืสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องในหลายๆ จงัหวดั ซึ่งนับเป็น
สถานการณ์ไฟป่าทีรุ่นแรงและยาวนานกว่าที่
ผ่านมา ถึงแม้สถานการณ์จะคลีคลายลงแลว้ 
แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแล
รับผิดชอบยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแล
และบรรเทาสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

สปฟ. 
สบอ.12 

(นครสวรรค)์ 

https://mgronline.co
m/greeninnovation/
detail/963000004948
9 

+ 

 





 สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัพฤหสับดีท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. ภาพข่าว : ขายจ้ิงจอก 
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ น าหมายศาล

เข้าตรวจค้นบ้านใน ต.วงัธง อ.เมอืง จ.แพร่ 
จับกุมสาวโพสต์ขายสุนัขจิ้งจอก ด าเนินคดี
ฐานครอบครองและค้าสตัว์ป่า เมื่อวันที่ 13 
พ.ค. 

สอป. 
สบอ.13 
(แพร่) 

 
 
 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

ไทยรฐั (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

- 

2. 'คุณน ้าผ้ึง-น้อย-ลักก้ี-ยมม่ี' ตามรอย
โครงการพระราชด าริ 

รายการ "เที่ยวละไมไทยแลนด์เวลิด์" 
ทรปินี้ "คุณน ้าผึง้น้อย-ลกักี้-ยมมี"่ ขอพาตาม
โครงการพระราชด ารขิองในหลวงรชักาลที ่9 
ทีพ่ระองคท์รงท าไวม้ากมาย 2,000 โครงการ 
งานนี้เลยขอเลอืกมาไวใ้นทรปินี้ 4 โครงการ 

โดยเริ่มจากเส้นทางโครงการพัฒนา
พื้นที่ราบเชิงเขาจงัหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุร ี
ตามพระราชด าริ ซึ่ง เป็นเส้นทางศึกษา
ยุทธวิธีช่ องกล ่ าบน อ ยู่ ใน เขตอุทยาน
แห่งชาตปิางสดีา จ.สระแก้ว ในอดตีเป็นฐาน
ปฏิบัติการตามภารกิจของทหารหมวดปืน
เล็กที่ 2 กองร้อยทหารราบที่ 2122 คอย
คุ้มครองชุดท างานของ เจ้าหน้ าที่ แ ล ะ
เครื่ องจักรของกรมชลประทาน ในการ
ก่อสรา้งอ่างเกบ็น ้าช่องกล ่าบน ตามโครงการ
พระราชด ารขิองในหลวงรชักาลที ่9 ภายในมี
พลบัพลาทรงงานในป่า ปัจจุบนัมอ่ีางเกบ็น ้า
ช่องกล ่าล่าง อ่างเก็บน ้าท่ากระบาก และอ่าง
พวง เป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

 

สนร. 
สอช. 
สบอ.1 

(ปราจนีบุร)ี 
 

เดลนิิวส ์(กรอบ
บ่าย) หน้า 22 

+ 

 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

3. ภาพข่าว : จบั 2 เมียนมา 
เจ้าหน้าที่ อช.ทองผาภูม ิลาดตระเวน

บรเิวณป่าหุบคะเนียง ทอ้งทีห่มู่ 1 ต.หนิดาด 
อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุร ีพบกลุ่มควนัลอย
ออกมาจากโพรงขนาดใหญ่คลา้ยถ ้า ก่อนเขา้
ตรวจสอบพบชายชาวเมียนมา 2 คน ก าลงั
หุ ง ห า อ า ห า ร ซ า ก สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ค ร อ ง 
ประกอบด้วย ซากเม่นหางพวง ซากเห่าชา้ง 
และซากบ่าง จึงจบัส่งต ารวจด าเนินคดี เมื่อ
วนัที ่13 พ.ค. 63 

สอป. 
สอช. 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 

มตชิน หน้า 7 - 

4. 5 ปี ขยาย 4 เลน 6 กม. ได้แค่ครึ่ง 
รายงานข่าวจากกรมทางหลวงแจ้ง

ความคบืหน้าโครงการก่อสรา้งถนนสาย  
อ.กบนิทรบุ์ร ี- อ.วงัน ้าเขยีว ตอน 3  
จ.ปราจีนบุร ีจ.นครราชสมีา (ส่วนที่ 2) จาก
ขนาด 2 ช่องจราจร ไปกลบั เป็น 4 ช่องไป
กลบั ที่เริม่ก่อสร้างมาตัง้แต่ ม.ิย. ปี 58 ผ่าน
มาเกอืบ 5 ปี ปัจจุบนัมผีลงานรวมอยู่ที ่50% 
ก าลังปูผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความหนา 25 ซม. และสร้างสะพาน 2 แห่ง 
บรเิวณสะพานห้วยซบับอน คาดว่าแห่งที่ 1 
จะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้ และจะเริ่มก่อสร้าง
สะพานแห่งที ่2 ช่วงกลางเดอืน พ.ค. 63 คาด
ว่าทัง้โครงการจะแลว้เสรจ็ก่อนเทศกาลปีใหม่ 
64 เพื่อเปิดให้ประชาชนสญัจรอย่างสะดวก 
รวดเรว็และปลอดภยั ทัง้นี้การขยายถนนช่วง
ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมผืน
ป่าเพื่อให้สัตว์ป่าสามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
มนุษยไ์ด ้โดยเปิดบรกิารส่วนของอุโมงค์และ
ทางยกระดบัเชื่อมผนืป่าไปแลว้เมื่อปี 62 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจนีบุร)ี 

เดลนิิวส ์หน้า 8 - 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

รายงานข่าวแจ้งว่า โครงการล่าช้ากว่า
แผนประมาณ 11% เนื่องจากก่อนหน้านี้ติด
ปัญหาการขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างใน
พื้นที่เขตอช.เขาใหญ่ และอช.ทับลาน แม้
เคลียร์ปัญหาได้หมดแล้ว แต่ต้องขยายเวลา
ก่อสรา้งใหผู้ร้บัเหมาจาก 1,080 วนั แลว้เสรจ็
ในปี 62 เพิม่อีก 525 วนั สิ้นสุดสญัญาวนัที่ 
12 มิ.ย. 63 อย่างไรก็ตามผู้รับเหมาขาด
สภาพคล่องในการบริหารจัดการก่อสร้าง 
และยังได้รับผลกระทบจากปัญหาแรงงาน
ต่ า ง ด้ า ว เ ดิ น ท า ง ก ลับ ภู มิ ล า เ น า จ าก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วดิ-19 ตอนนี้ผู้รบัจ้างได้ขอสงวนสทิธิข์ยาย
ระยะเวลาก่อสร้างไปจากเดิมแล้ว ทล. อยู่
ระหว่างการพจิารณา พรอ้มเร่งรดัผูร้บัจา้งให้
ท างานแลว้เสรจ็ภายในปีนี้ 
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ประจ าวนัพฤหสับดีท่ี 14 พฤษภาคม 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. อธิบดีกรมอุทยานฯ มอบนโยบาย 
ก าหนดช่วงเวลาปิดการท่องเท่ียวอุทยาน
ฯ เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟ้ืนตวั 

วนัที ่13 พ.ค. 63 นายธญัญา เนตธิรรม
กุล ออส. เป็นประธานการประชุมหัวหน้า
อุ ท ย าน แห่ ง ช าติ  ค รั ้ง ที่  2  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยม ีนายจงคล้าย 
วรพงศธร รองออส. พร้อมด้วย นายด ารัส 
โพธิป์ระสิทธิ  ์ผอ.ส านักอุทยานแห่งชาติ 
ผู้บรหิาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม
ดงักล่าวผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO 
Conference) ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคาร
ศูนยป์ฏบิตักิาร กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า 
และพนัธุ์พชื   

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า ส าหรับ
ในช่วงที่ผ่านมาหลงัประกาศปิดอุทยานและ
สถานที่ท่องเที่ยวในสังกัดกรมอุทยานแห่ง
ชาตฯิทัว่ประเทศส่งผลใหท้รพัยากรธรรมชาติ
มกีารฟ้ืนตวัอย่างเหน็ไดช้ดั โดยหลงัจากนี้ให้
แต่ละอุทยานเร่งรดัเพื่อประชุมพจิารณาใหม้ี
การปิดอุทยานแห่งชาติทัง้หมดทัว่ประเทศ 
ซึ่งอาจจะมกีารปิดไม่พรอ้มกนั โดยก่อนหน้า
นี้เรามกีารปิดเพยีงบางอุทยานซึ่งเป็นการปิด
ตามฤดูกาล แต่หลังจากนี้เราต้องมีการปิด
ทัง้หมด ส าหรบัระยะเวลาในการปิดนัน้ต้อง
ไม่น้อยกว่า 2 เดือนซึ่งอาจจะมากกว่า และ
อาจจะปิดไม่ตรงกันทัง้หมด ทัง้นี้ เพื่อให้
ทรพัยากรธรรมชาตไิดฟ้ื้นตวั และเป็นไปตาม

สอช. 
สบอ.1-16 

และสาขาทุกสาขา 
 

http://www.fm91bkk
.com/%E0%B8%AD
%E0%B8%98%E0%B
8%B4%E0%B8%9A%
E0%B8%94%E0%B8
%B5%E0%B8%81%E
0%B8%A3%E0%B8%
A1%E0%B8%AD%E0
%B8%B8%E0%B8%9
7%E0%B8%A2%E0%
B8%B2%E0%B8%99-
%E0%B8%AF-
%E0%B8%A1%E0%B
8%AD%E0%B8%9A
%E0%B8%99%E0%B
9%82%E0%B8%A2%
E0%B8%9A%E0%B8
%B2%E0%B8%A2-
%E0%B8%81 

+ 
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นโยบายของรัฐมนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม แต่ทัง้นี้
ทัง้นั ้นจะต้องมีการประชุมเพื่ อพิจารณา
ช่วงเวลาการปิดและต้องมีการแจ้งพี่น้อง
ประชาชน และผู้ประกอบการก่อนมีการ
ประกาศปิด นอกจากนี้ระหว่างที่มีการปิด
อุทยานก็ได้สัง่การให้อุทยานและสถานที่
ท่องเที่ยวในสังกัดของกรมอุทยานฯ มีการ
ปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวก ทัง้บ้านพัก 
ห้องน ้า ทางเดิน และปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้น
และไม่กระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที ่
2. เจ้าหน้าท่ีโดนช้างป่าเตะกระดูกเชิง
กรานแตก 

จ น ท . ข ส ป . เ ข า อ่ า ง ฤ ๅ ไ น อ อ ก
ลาดตระเวน โดนช้างป่าโผล่มาจากไหนไม่รู้ 
เตะเข้าล าตัว กระดูกเชิงกรานแตกนอนจม
กองเลอืดกลางป่า ฝ่ายปกครอง ทมีกู้ชพีจาก
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ และทหารพรานที่ 
1306 รุดเขา้ช่วยเหลอื นายเศรษพงศ์ บุญลา 
จนท.ขสป.เขาอ่างฤาไน หลงัจากโดนชา้งป่า
เขาอ่างฤๅไน เขา้ท ารา้ยขณะลาดตระเวน ใน
พื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่25 ต.คลองตะเกรา 
ภายใน ขสป.เขาอ่างฤาไน อ.ท่าตะเกยีบ 
จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้า เข้า
ไปในป่าลึกท้ายหมู่ บ้ านก่อนจะมาพบ 
ผู้บาดเจ็บ อยู่ในอาการสาหสั เลือดออกปาก 
เสือ้ผา้ขาดหลุดลุ่ย 

นายเศรษพงศ์ เปิดเผยว่า ขณะลาด
ตะเวนอยู่นัน้ มชี้างป่าโผล่ออกมาแบบไม่ทนั
ตั ้งตัวเตะเข้าที่ล าตัว จนได้รับบาดเจ็บ
ดงักล่าว ก่อนที่เพื่อนที่เป็นเจา้หน้าทีด่ว้ยกนั  

สอป. 
สบอ.2 

(ศรรีาชา) 

https://www.mcot.n
et/viewtna/5ebc1eb
9e3f8e40af9443599 

- 
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จะวทิยุประสานขอความช่วยเหลือ ก่อนจะมี
เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย จากผลผลเอ็กเรย์ พบ
กระดูกเชิงกรานแตกมเีลือดออกในช่องท้อง   
ต้องเร่งส่งตวัต่อมาท าการรกัษาที ่รพ.พุทธโส
ธร โรงพยาบาลประจ าจงัหวดัต่อไป 
3. ราชบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวนั
ต้นไม้ประจ าปีของชาติ 

วันที่ 13 พ.ค. นายประดุง จิตระออน 
หน.สวนรุกขชาตถิ ้าจอมพล และหน.สวนรุกข
ชาติก าแพงแสน นายวรชยั ไหมธนโชติ หน.
โ ค ร งการ อุทยานธรรมชาติ วิทยา  อัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิและผศ.ดร.เชิดชยั 
ธุระแพง ผอ.ส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง น าคณะ
เจา้หน้าทีแ่ละบุคลากร จดักจิกรรมปลูกต้นไม้
ในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2563 
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิี
บรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูก
ต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 
ในท้องที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ณ วดัธรรมรตัน์
คูหา อ.โพธาราม และส านักสงฆ์ถ ้าเขาสาม
ประแจ อ.จอมบงึ จ.ราชบุร ี

ชนิดพันธุ์ ไม้ประกอบด้วย ขี้ เหล็ก 
มะค่าโมง พกิุล ชยัพฤกษ์ พะยูง และประดู่ 
เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 
รวมทัง้เป็นการปลูกทดแทนต้นไมท้ีถู่กไฟป่า
ไหม้ โดยจะขยายกิจกรรมดังกล่าวไปตาม
เครอืข่ายศาสนสถานอื่นในปีต่อๆไป เป็นการ
ร่ วมมือกัน ร ะห ว่ า ง ส วนรุ กขช าติ แ ล ะ
มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ 

สวจ. 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 

http://www.tcnewsst
ation.com/?p=64432 

+ 
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ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

4 .  ผู้ ว่ าฯ  กระ บ่ี  เยี่ ยมชมการพัฒนา
ปรับปรุงสระมรกต เตรียมพร้อมรับ
นักท่องเท่ียว ก าชบัให้ก าหนดแผนบริหาร
จดัการรบันักท่องเท่ียวอย่างมีคณุภาพ 

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวติร ผวจ.กระบี่ 
พร้อมหัวหน้ าส่ วนราชการที่ เ กี่ ยวข้อง 
เดินทางไปตรวจเยี่ยมใหก้ าลงัใจ จนท.ขสป.
เขาประ-บางคราม อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 
โดยมี นายวุฒิพงษ์ ชูสังราช หน.ขสป.เขา
ประ-บางคราม จ.กระบี ่นายกองคก์ารบรหิาร
ส่วนต าบลคลองท่อมเหนือ ให้การต้อนรับ 
เพื่ อเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว
หลงัจากรฐับาลมมีาตรการผ่อนปรนใหม้กีาร
เดินทางระหว่างพืน้ทีต่่างๆ ได้ นักท่องเทีย่ว
จะเริ่ม เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว โดยใน
ระยะแรกจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อไป
จะค่อย ๆ ขยายออกไปถึงระดับนานาชาติ 
ซึ่งต้องใช้เวลา โดยผวจ.กระบี่ ได้ติดตาม
ความคืบหน้าในการพัฒนา ปรับปรุง และ
เตรียมความพร้อม ทัง้การอ านวยความ
สะดวก ความปลอดภัย การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวของประชาชนหรือนักท่องเที่ยว
กลุ่ ม ต่าง  ๆ  แผนบริหารจัดการแห ล่ ง
ท่องเที่ยวสระมรกต และน ้าตกร้อน ซึ่งเป็น
แหล่ งท่ องเที่ยวที่ ได้ รับความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแหล่งหนึ่งของ
จงัหวดักระบี ่ 

โดยนอกเหนือจากการคัดกรองตาม
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกนั
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควิด-19 แล้ว 
อาจ ต้องก าหนดจ านวนผู้ เ ข้ า เยี่ ยม ชม 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 

http://thainews.prd.g
o.th/th/news/detail/
TCATG20051321255
0227 

+ 
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ขอบเขตการเข้าไปใช้บริการ การบริหาร
จัดการพื้นที่ส าหรับค้าขายของประชาชน 
เป็นต้น จากนั ้นได้เดินไปเยี่ยมชมความ
สมบูรณ์ และความสวยงาม หลังจากไม่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามานับตัง้แต่มีประกาศห้าม
เขา้ 

 





 สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัศกุรท่ี์ 15 พฤษภาคม 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. ทส.ชงปิด '9 อุทยานฯ – 3 เขตฯ' อีก 2 
เดือน 

เมื่อวนัที่ 14 พ.ค นายนิพนธ์ จ านงสริิ
ศกัดิ ์ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า เมื่อ
วันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมการ
ประชุมหวัหน้าอุทยานแห่งชาต ิครัง้ที ่2 โดย
ร ะ บบก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง ไ ก ลผ่ า น  VDO 
Conference มนีายธญัญา เนตธิรรมกุล ออส. 
เป็นประธาน ทัง้นี้ อธิบดีได้แจ้งในที่ประชุม
ทางไกลว่า นายวราวุธ ศลิปอาชา รมว.ทส. ม ี
นโยบายปิดอุทยานแห่งชาติทัว่ประเทศ 
อย่างน้อย 2 เดือน เพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่า และ
ป้องกนั สตัวป่์ามใิหถู้กรบกวน โดยให้ 
หน.อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งไปจัดท า
แผนการปิดอุทยานแห่งชาต ิตามวนัและเวลา
ที่เหมาะสมของแต่ละพืน้ที ่ให้ผ่านความเหน็
ของคณะกรรมการที่ปรกึษาอุทยานแห่งชาติ 
(PAC) ในท้องถิ่นของอุทยานแห่งชาติแต่ละ
แห่งมาด้วย ซึ่งตนเห็นด้วยกับนโยบาย
ดัง กล่ า ว เ ป็นอ ย่ า งม าก  เนื่ อ ง จ าก จ ะ
สังเกตเห็นว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา การ
ที่อส. ได้ปิดแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ภายในเขต
อุทยานแห่งชาติ และเขตรกัษาพนัธุ์สัตว์ป่า 
เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรสัโควดิ-19 ท าให้ธรรมชาติกลบัมาฟ้ืนฟู
ด้วยตวัของมนัเอง สตัว์ป่านานาชนิดกลบัมา
สมบูรณ์ เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไป
รบกวน 

สอช. 
สอป. 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 
 
 
 

มตชิน หน้า 10 
แนวหน้า หน้า 9 
ไทยรฐั หน้า 15 

+ 
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หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
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นายนิพนธ์กล่าวว่า จากการรายงาน
ของหน.อุทยานแห่งชาติ และหน.เขตรกัษา
พนัธุ์สตัว์ป่า ที่อยู่ในสงักดัสบอ.3 (บ้านโป่ง) 
หลายแห่ง ทราบว่า เจา้หน้าทีไ่ดล้าดตระเวน
ป้องกนัรกัษาป่า และสตัว์ป่าอย่างเข้มข้นใน
ป่าอนุรกัษ์ ช่วงที่ปิดแหล่งท่องเที่ยว ได้พบ
ธรรมชาติกลบัมาฟ้ืนฟู สตัว์ป่าสมบูรณ์ ออก
หากนิอย่างเรงิร่า อยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติ 
เขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า เขตห้ามล่าสตัว์ป่าใน
ท้องที่  จ .กาญจนบุรี  จ . ราช บุรี  และจ .
สุพรรณบุรี อย่างมากมาย เจ้าหน้าที่ยังได้
ถ่ายภาพความสวยงามของสัตว์ป่าสงวน 
รวมทัง้สัตว์ป่าคุ้มครองที่อาศยัหากินอยู่กบั
ธรรมชาต ิส่งมาใหป้ระชาชนคนไทยไดช้มกนั 
โดยภาพสัตว์ป่าที่เจ้าหน้าที่สามารถถ่าย
เอาไวไ้ดน้ัน้ ประกอบดว้ย เลยีงผา ละมัง่ ฝงู
กระทิง หมคีวาย กวางป่า นกเงอืก และนก
กระเต็นลาย เมื่อได้ดูแล้วก็หวงัเป็นอย่างยิง่
ว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะหันกลับมา
ช่วยกนัอนุรกัษ์ธรรมชาติและสตัว์ป่าไวใ้หค้ง
อยู่เป็นสมบตัสิ่วนรวมของคนไทยตลอดไป 

ส าหรับ สบอ. 3 (บ้านโป่ง) มีอุทยาน
แห่งชาติ 9 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 
แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมเนื้อที่ป่า
อนุรกัษ์ ประมาณ 6 ล้าน 7 แสนกว่าไร่ โดย
จะน านโยบายดงักล่าว ของอธบิดกีรมอุทยาน
ฯ และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัย์ฯ ผ่าน
คณะกรรมการ (PAC) เพื่ อเสนอให้กรม
อุทยานแห่งชาติฯ ปิดแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
ฟ้ืนฟูสภาพป่าและป้องกันมิให้สัตว์ป่าถูก
รบกวน ตามวัน  และ เวลา ตามความ



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

เหมาะสมของพืน้ทีข่องอุทยานแห่งชาตแิต่ละ
แห่งต่อไป นายนิพนธ์กล่าว 
2. ภาพข่าว : รบันักเท่ียว 

    พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.
กระบี ่พรอ้มคณะลงพืน้ทีต่ดิตามปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์ สิ่งอ านวยความสะดวก ที่สระมรกต 
แหล่งท่องเทีย่วอนัซนีไทยแลนด์ ในขสป.เขา
ประบางคราม อ.คลองท่อม เตรยีมพร้อมรบั
นักท่องเทีย่ว เมื่อวนัที ่14 พฤษภาคม 

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 
 

มตชิน หน้า 9 + 

3. ภาพข่าว : ยินดี 
นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคม

ป้องกันการทารุณสัตว์ฯ แสดงความยนิดีที่ 
น.ส.พ.ภัทรพล มณีอ่อน (หมอล็อต) กก.
สมาคม ได้รบัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นหวัหน้ากลุ่ม
จดัการสุขภาพสตัวป่์า กรมอุทยานฯ ทีอ่าคาร
บ.ีเอล็.เอช. ถนนวทิยุ กรุงเทพฯ 

สอป. ข่าวสด หน้า 6 + 

4. ม้าติดกาฬโรคตายเสียหาย 300 ล. 
ความคืบหน้าม้าแข่งในฟาร์มพื้นที่ อ.

ปากช่อง จ.นครราชสมีา ติดเชื้อโรคกาฬโรค
แอฟริกาในม้า โดยล่าสุดตายแล้ว 432 ตัว 
ส่วนยอดรวมม้าตายทัง้ประเทศกว่า 550 ตวั 
เมื่อวนัที ่14 พ.ค. นายฆนาราม ศรคีทัธะนาม 
(ดล) รองประธานชมรมเจ้าของม้าแข่งปาก
ช่อง กล่าวว่า สถานการณ์การตดิเชื้อไวรสัใน
มา้ลดลงเนื่องจากกรมปศุสตัวไ์ดส้่งวคัซีนเข้า
มาฉีดให้กับฟาร์มม้าเป็นครัง้แรก และให้
ฟาร์มท ามุ้งให้คอกม้าเพื่อป้องกันแมลงดูด
เลอืด ทีเ่ป็นพาหะน าเชื้อแอฟรกิาในมา้ มกีาร
สรุปว่าต้นตอของเชื้อไวรสัทีร่ะบาดมาจากม้า
ลาย ส่วนแม่ม้าที่ล้มตายไปเมื่อวนัที่ 7 พ.ค. 
น่าจะเป็นตวัสุดท้ายของ อ.ปากช่อง เป็นม้า

กคส. 
 

เดลนิิวส ์(กรอบ
บ่าย) หน้า 11 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ของฟาร์มศรีตาปี ซึ่งเป็นการสะท้อนให้
หน่วยงานราชการควรรบีตดัสนิใจใหร้วดเรว็
มากกว่านี้ เมื่อวนัที่ 13 พ.ค. นายทองหล่อ 
เอี่ยมวงศ์ นายกสมาคมม้าแข่งนครราชสมีา 
ไ ด้ เ ชิญผู้ ป ร ะกอบการม้ าแ ข่ งที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบเข้าร่วมประชุมหารือ ที่ไร่ทอง
สมบูรณ์ โดยที่ประชุมได้แจ้งสมาชิกหากใคร
ยังติดใจจะเรียกร้องค่าเยียวยาจากทาง
ภาครฐัก็ใหน้ าหลกัฐาน ยื่นต่อสมาคมมา้แข่ง
เพื่อจะไดร้วบรวมพจิารณาด าเนินการต่อไป 
          ขณะที ่นายวเิชยีร จนัทรโณทยั ผวจ.
นครราชสมีา กล่าวว่า ไดเ้รยีกปศุสตัวจ์งัหวดั 
ปศุสัตว์อ าเภอ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมเพื่อตัง้คณะกรรมการดูแลควบคุม
การระบาด เพื่อหยุดยัง้การแพร่ระบาดโรค
กาฬโรคแอฟริกาในม้าโดยเร็ว สร้างความ
สูญเสียม้าแข่ง สูญเสียพ่อแม่พันธุ์ม้าที่มี
ชื่อเสยีง เป็นการสูญเสยีครัง้ยิง่ใหญ่มากกว่า 
300 ล้านบาท ด้านนายพลพจน์ พลเจริญ
เกยีรต ิกก.ผจก.ไร่ทองสมบูรณ์คลบั เปิดเผย
ว่า ที่ไร่ฯ ได้ท าการเลี้ยงม้าแข่ง ม้าโชว์ม้า
สวยงามมาตัง้แต่ช่วงคุณปู่ ท าให้มีความ
สูญเสียไปครบวงจร และความเสยีหายจาก
การล้มตายของม้าจึงอยากฝากถึงกรมปศุ
สตัว์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์
พื ช  ที่ มี อ า น า จ ใ ห้ น า เ ข้ า ม้ า ล า ย จ าก
ต่างประเทศที่เป็นพาหะของเชื้อแอฟรกิาใน
ม้าในการน าเข้า ที่กรมปศุสตัว์เป็นผู้ก าหนด 
ถ้าเป็นไปตามขัน้ตอน คงไม่มีเชื้อไวรัส
ระบาด 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

5. ดอยอินทนนท์ฉวยปรบัปรงุบ้านพกั 
นายกรชิสยาม คงสตร ีหน.อช.ดอยอนิ

ทนนท์ จ.เชียงใหม่ เผยว่า จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อส. ได้
ประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
และวนอุทยานทุกแห่ง ตัง้แต่วันที่ 25 มี.ค.
เป็นต้นมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรค ทางอช.ดอยอินทนนท์ จึงอาศัยเวลา
ในช่วงนี้ ปรับปรุง พัฒนา สิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติ ให้มี
ความสวยงาม เพิม่ความปลอดภยัโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบ้านพักรับรองต่างๆ ที่ใช้รองรับ
นักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน โดยในส่วน
ของบ้านพกัรบัรองมอียู่ทัง้หมด 5 หลงั ที่อยู่
ในส่วนของที่ท าการ อช.ดอยอินทนนท์ และ
อีก 4 หลังที่อยู่ ในบริเวณดงสน รวมไปถึง
บ้านพักออนไลน์ที่เ ปิดให้ นักท่องเที่ยว
สามารถจองเข้าพกัได้ผ่านเว็บไซต์ของ อส. 
( http://www.dnp.go.th) มีอ ยู่  9  หลัง  ที่ มี
ความเก่าแก่มอีายุกว่า 20 ปี ซึ่งมสีภาพช ารดุ
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา 

ทัง้นี้ได้เปลี่ยนฝ้าผนังเดิมจากทีเ่ป็นไม้
อัดบุด้วยไม้สนให้มีความสวยงาม และ
กลมกลนืกบัธรรมชาต ิปรบัปรุงหอ้งน ้า และมี
การจดัท าระบบแยกขยะ เพื่อใหม้คีวามพรอ้ม
ต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลต่อไป ซึ่งใน
ส่วนของบ้านพกัออนไลน์นี้ มใีห้เลือกหลาย
ขนาด ตัง้แต่ พักได้ 2-3 คน, 8 คน, 10 คน 
และบ้านหลังใหญ่ที่สุด สามารถรองรับได้
ทัง้หมด 25 คน และหากนักท่องเทีย่วเดนิทาง
มาพกัในวนัธรรมดาจะได้รบัส่วนลดถงึ 30% 

สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 6 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

มีอัตราค่าธรรมเนียมการพักตัง้แต่ 1,000 - 
6,500 บาท 

ส าหรบั อช.ดอยอนิทนนท์ เป็นทีต่ัง้ของ
ดอยอินทนนท์ สูงจากระดับน ้าทะเล 2,565 
เมตร  มีสภาพ ภูมิป ร ะ เทศ เ ป็น ป่ าที่ มี
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ป่าสน ป่า
เบญจพรรณ มอีากาศหนาวเยน็ตลอดทัง้ปี มี
สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมาย 
6. 'เกาะลิบง' ใช้บทเรียน 'มาเรียม' วาง 
'เขตอภยัทาน' อนุรกัษ์พะยูน 

นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หน.ขสป.หมู่
เกาะลิบง ภายหลังน าเจ้าหน้าที่ร่ วมกับ
ตวัแทนประมงพืน้บา้นและชาวบา้นเกาะลิบง
ร่วมกนัวางทุ่นไข่ปลาบรเิวณแหลมจุโหย  
หมู่ 1 ต.เกาะลิบง เพื่อก าหนดพื้นที่คุ้มครอง
แหล่งหญ้าทะเลพะยูน รวมถึงเป็นแหล่ง
อ นุบาลสัตว์ท ะ เ ลหายาก  ไม่ ใ ห้ ได้ รับ
ผลกระทบจากการท าประมง การท่องเที่ยว 
และการขนส่งสนิคา้ทางทะเล พรอ้มเดนิหน้า
บริหารจัดการคุ้มครองพื้นที่ให้เข้มข้นอย่าง
เป็นระบบและครอบคลุมเพื่อความยัง่ยนืของ
ทรัพยากรชายฝั ่งและสัตว์ทะเลหายาก
ประเภทเต่าทะเล โลมา และพะยูน 

นายชยัพฤกษ์ กล่าวว่า เป็นการร่วมมอื
กบัพีน่้องชาวเกาะลบิง เจา้หน้าทีก่รมอุทยาน
แห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุ์พชื กรมทรพัยากร
ทางทะ เลและชายฝั ่ง  ก าหนดเ ป็น เขต
อภัยท านห้ า ม ล่ า ห รื อท า ก า ร ป ร ะ ม ง 
ขณะเดียวกนัยงัเป็นแหล่งทีพ่ะยูนอยู่กนัเป็น
กลุ่ม 20-30 ตัวจึงต้องสงวนที่ตรงนี้พิเศษ 
ก่อนหน้านี้มีการใช้โดรนบินส ารวจก็พบฝูง

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 

ไทยรฐั (กรอบบ่าย) 
หน้า 21 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

พะยูนประมาณ 10-20 ตัว กระจายตัวเป็น
เดีย่วและเป็นคู่บรเิวณอ่าวทุ่งจนีหน้าเขาบาตู
ปูเต๊ะ ตัง้แต่ต้นปีเจ้าหน้าทีพ่บเจอพะยูนคู่แม่
ลูกทัง้หมด 15 คู่ เพิม่มากกว่าปี 62 เห็นได้
ว่าสถติกิารเพิม่ประชากรของพะยูนมมีากขึ้น
เรื่อยๆ ในขณะนี้จากข้อมูลมปีระชากรพะยูน
รวมแล้วไม่ต ่ ากว่า 250 ตัวส่วนหนึ่งเป็น
เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ท าให้
ธรรมชาติสงบขึ้นมีเวลาพักฟ้ืนฟู กิจกรรม
ของมนุษย์น้อยลงท าให้สัตว์ทะเลหายาก
ต่างๆมีความสงบ ภัยคุกคามน้อยลงพะยูน
เต่าทะเลปลาโลมา ช่วงนี้จะเหน็บ่อยมากขึน้ 

ส่วนแหล่งหญ้าทะเลที่มเีนื้อที่ประมาณ 
18,000 ไร่ ตอนนี้ทางเขตห้ามล่าสตัว์ป่าหมู่
เกาะลิบงได้วางทุ่นไข่ปลาไปแลว้ 40-50 ลูก 
ตัง้แต่บริเวณทุ่งจีน หาดมดตะนอย หน้า
แหลมจุโหยรวมทัง้หมด 7,000 ไร่ เจ้าหน้าที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
ร่วมกับพี่น้องชาวเกาะลิบงพลิกวิกฤติเป็น
โอกาสไดอ้ย่างเหมาะสมยิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัศกุรท่ี์ 15 พฤษภาคม 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. จ.กระบ่ี-เกาะห้อง อุทยานธารโบกขรณี 
พร้อมรับนักท่องเ ท่ียวทันที ท่ี เ ปิดให้
นักท่องเท่ียวเดินทางได้ ด้วยธรรมชาติท่ี
สวยงาม  ส่ิ งอ านวยความสะดวกท่ี
พร้อมสรรพ และความปลอดภัย ท่ี มี
มาตรฐาน 

เกาะห้อง อช.ธารโบกขรณี พร้อมรับ
นักท่องเที่ยวทันทีที่เ ปิดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางได้ ด้วยธรรมชาติที่สวยงาม สิ่ง
อ านวยความสะดวกที่พร้อมสรรพ และความ
ปลอดภยัทีม่มีาตรฐาน 

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวติร ผวจ.กระบี่ 
เดินทางไปยังเกาะห้อง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
เกาะเหลาบเิละ อช.ธารโบกขรณี เพื่อตรวจดู
ความพร้อมการเตรียมการรับนักท่องเที่ยว
หลงัจากในระยะ 2 เดือนที่ผ่านมา ได้งดรบั
นักท่องเทีย่วธรรมใหธ้รรมชาตไิดฟ้ื้นฟูตวัเอง 
และเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างดี ท าให้เกาะ
และชายหาดมคีวามงดงามอย่างมาก ส่วนใน
ทะเลมปีลาสวยงามหลากหลายชนิดเพิม่มาก
ขึ้น รวมทัง้ มีปลาฉลามหูด าเข้ามาในพื้นที่ 
พร้อมย ้าเตือนในสิง่ที่เตรยีมความพร้อมคอื
เรื่องของการบริหารจัดการ การจัดระบบ
ระเบียบของนักท่องเที่ยวในการเดินทางขึ้น
เกาะ การลงเล่นน ้ า และการขึ้นจากน ้ าที่
จ ะ ต้องมีการก าหนดเส้นทาง การสวม
หน้ากากอนามยั การป้องกนัการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรสัโควดิ-19 รวมทัง้ไข้เลอืดออกที่

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 
 

https://aec-tv-
online2.com/?p=501
695 

+ 
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อาจระบาดได้เนื่องจากมแีหล่งเพาะพนัธ์ยุง 
ที่เกิดจากถังเก็บน ้าไม่มีฝาปิด หรือแอ่งน ้า
จากฝนตก ที่จะต้องตรวจสอบป้องกนัควบคู่
กนัไปด้วย เพื่อให้พื้นที่นี้มคีวามปลอดภัยมี
การพัฒนา ให้มีความสวยงามอย่างยัง่ยืน 
ล่ า สุ ด  ท าง อุทยานฯ  ไ ด้ เ ตรียมจัดท า
ศู น ย์ บ ริ ก า ร นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ป็ น ศู น ย์
ประสานงานและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ที่มี
ความสะดวก มีจุดชุมวิว และปรับปรุ ง
เส้นทาง หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ให้กบั
นักท่องเที่ยวทุกช่วงวยั รวมทัง้นักท่องเทีย่ว
ที่มคีวามเปราะบางเช่นผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ให้
สามารถเขา้ถงึแหล่งท่องเทีย่วไดส้ะดวก ทัง้นี้
ต้องค านึงถึงความสวยงามของธรรมชาติ 
การเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ประกาศการเป็น 
Krabi Goes Green อย่างแทจ้รงิ 

ผู้ ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าว ว่า 
ส าหรบัผูท้ีจ่ะเดนิทางเขา้มาในพืน้ทีเ่กาะห้อง 
หลังจากที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้ามาได ้ผู้ที่เข้ามาจะต้องปฏิบตัิตวัดว้ย
การดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมไม่ท าลาย รวมทัง้
ปฏิบัติตามกฎกติกาที่อุทยานแห่งชาติธาร
โบกขรณีก าหนด คอืให้เป็นพื้นทีป่ลอดเหลา้ 
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ 100 % 
หลงัจากในช่วงก่อนนี้ไดม้กีารรณรงคส์่งเสรมิ
ให้มกีารใช้ป่ินโตบรรจุอาหารมารบัประทาน 
แทนกล่องหรอืห่อ ที่เป็นขยะ ส าเร็จมาแล้ว 
และในการมาครัง้นี้ท าให้มีความมัน่ใจว่า 
เกาะห้องจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีส่รา้งความ
ประทบัใจใหก้บันักท่องเทีย่ว 
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2. คืบหน้าอาการบาดเจบ็ลูกช้างพลดัหลง
กบัแม่ เตรียมพร้อมคืนป่าห้วยขาแข้ง 

14 พ.ค. 2563 นายธนิต หนูยิ้ม ผอ.
สบอ.12 เปิดเผยว่า เมื่อวนัที่ 13 พ.ค. 2563 
เวลา 13.00 น. จนท.สอป.อส. ประกอบดว้ย 
นายบรรพต มาลหีวล หน.กลุ่มงานเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่า สัตวแพทย์หญิงกิตติยาภรณ์ เอี่ยม
สะอาด นายสตัวแพทย์ช านาญการ กลุ่มงาน
จดัการสุขภาพสตัวป่์า พรอ้มดว้ย น.สพ.ปิยะ 
เสรีรักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ประจ า
สบอ.12(นครสวรรค์) และ น.สพ.ไพโรจน์ 
พรมวตัร สตัวแพทย์ประจ าสถานีเพาะเลี้ยง
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และ น.สพ.ดร.สทิธิเดช 
มหาสาวงักุล ที่ปรกึษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว
แพทย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.อ.ป. ได้
เดนิทางมาตรวจดูอาการของลูกชา้งพลดัหลง 
ณ คอกอนุบาล ของสถานีเพาะเลี้ยงสตัว์ป่า
หว้ยขาแขง้ 

สุขภาพลูกชา้งป่า แขง็แรง ส่งเสยีงรอ้ง
เสยีงดงั เวลาทีห่วินม ประมาณดชันีมวลกาย
ของลูกชา้งป่า (Body score) อยู่ที ่3-3.5 จาก 
10 บ่งชี้ว่าไม่อ้วน และไม่ได้ผอมจนเกินไป
ลักษณะของบาดแผลที่ข้อเท้าด้านซ้าย มี
ขนาดเลก็ลงมาก มหีนองเลก็น้อย มกีารสรา้ง
เนื้อเยื่อใหม่มาทดแทนส่วนที่เสียหายไป
อย่างเห็นได้ชดัเจน ทางผู้เชี่ยวชาญประเมนิ
ว่าลักษณะของแผลแบบนี้คาดว่าจะใช้เวลา
อกีประมาณ 2-3 สปัดาห ์น่าจะหายเป็นปกติ
หากไม่มีการติดเชื้อแทรกซ้อนและรักษา
ความสะอาดได้เป็นอย่างดี  ผู้เชี่ยวชาญ

สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค)์ 
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แนะน าว่าควรจะรบีน าส่งลูกชา้งป่าพลดัหลง
คนืสู่ธรรมชาต ิหากแผลหายเป็นปกตดิ ี

น.สพ. ปิยะ เสรีรักษ์ นายสัตวแพทย์
ปฏิบัติการ สบอ.12 (นครสวรรค์) ซึ่งเป็น 
น.สพ. ที่ได้รบัมอบหมายจากนายธนิตย์ หนู
ยิ้ม ผอ.สบอ.12(นครสวรรค์) ให้เป็น น.สพ. 
หน.ทีมดูแลรักษาลูกช้างพลัดหลง รับไป
ประสานและด าเนินการให้ เ ป็นไปตาม
ขอ้แนะน านี้ต่อไป  
3. ข่าวดี! ต้อนรบัสมาชิกใหม่ลูก นกชน
หิน สตัว์หายาก แห่งผืนป่าคลองแสง-เขา
สก 

วนัที ่15 พ.ค.63 นายเกรยีงศกัดิ ์ศรบีวั
รอด หน.สถานีวจิยัสตัวป่์าคลองแสง เปิดเผย
ถึงสมาชิกใหม่อย่างลูกนกชนหิน 1 ในนก
เงอืกที่หายากและใกล้สูญพนัธุ์โดยที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสงได้ลง
พื้นที่ทุกวันตัง้แต่เวลา 06.00 – 18.00 น. 
เพื่อเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาถึง 143 วัน เริ่ม
ตัง้แต่แม่นกเข้าโพรง ปิดปากโพรง ออกไข่ 
ฝักไข่ เลี้ยงลูก จนกระทัง้แม่และลูกออกจาก
โพรง  โดยมีการบันทึกพฤติกรรมการ
ช่วงเวลาเข้า-ออกจากโพรงรัง เข้าป้อน
อาหารของพ่อนก ชนิดอาหาร ปรมิาณทีป้่อน 
และพฤตกิรรมอื่นๆ เช่น การท าความสะอาด
บรเิวณปากโพรง การส่งเสยีงรอ้ง ทศิทางการ
บินเข้าและออก ตลอดจนสตัว์อื่นๆ ที่เข้ามา
ในบริเวณโพรงรัง ตัวเมียถ่ายมูล สภาพ
อาหารเป็นต้น จนกระทัง่เมื่อวันที่ 13 พ.ค.
เวลา 12.10 น.ทีผ่่านมา แมน่กออกจากโพรง 

สอป. 
สบอ.4 

(สุราษฎรธ์าน)ี 

https://www.brighttv
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และต่อมาในเวลา 15.11 น. ลูกนกก็ออกมา
จากโพรงเช่นกนั 

ทัง้นี้เจ้าหน้าที่เริม่ติดตามและเฝ้าระวงั
แม่นกเข้าโพรง ตัง้แต่วนัที่ 21 ธ.ค. 62 และ
ปิดปากโพรงในวันที่ 24 ธ.ค. 62 ตลอด
ระยะเวลากว่า 6 เดือนที่ผ่านมานักวจิยัจาก
สถานีสตัว์ป่าคลองแสง ได้ทุ่มเทติดตามเกบ็
ข้อมูลชีววิทยาและนิเวศวิทยาการสืบพันธุ์
ของนกชนิดนี้ทุกวัน นอกจากนี้ยังเป็นการ
เฝ้าระวังโพรงรังไม่ให้ถูกคนมาท าลายพวก
มนัอกีดว้ย โดยก่อนหน้านี้ตลอดระยะเวลา 2 
ปี กบัการศกึษาวจิยัชีววทิยาการท ารงัวางไข่
ของนกชนหนิในเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าคลอง
แสง เราไดลู้กนกเพิม่มาอย่างน้อย 2 ตวั เป็น
หลักประกันว่า เจ้านกหายากใกล้สูญพันธุ์
ชนิดนี้จะยงัอยู่คู่เมอืงไทยไปอกียาวนาน 

ส่วนสาเหตุที่ท าให้นกชนหินเสี่ยงสูญ
พนัธุ์ก็เพราะนกเงอืกชนิดนี้มโีหนกที่ตัน จึง
ถูกล่าอย่างหนักเพื่อใช้หัวเป็นเครื่องราง 
เครื่องประดับ อีกทัง้การลดลงของถิ่นที่อยู่
อาศัยจากการบุกรุกท าลายป่า ตัดต้นไม้
ขนาดใหญ่ทีน่กใช้เป็นโพรงรงั ท าให้พวกมนั
อ ยู่ ในสถานะวิกฤต  การศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนจึงมคีวามส าคัญมาก
เพื่อใช้ในการจัดการ ป้องกัน และการ
วางแผน ในการยกระดับการอนุรกัษ์นกชน
หนิต่อไป 
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4. พบแล้ว "น้องชมพู่" วยั 3 ขวบ หายตวั
ปริศนา กลายเป็นศพกลางป่าเขาภพูาน
น้อย 

ความคบืหน้าการค้นหาน้องชมพู่ อายุ 
3 ขวบ ซึ่งหายตวัปรศินาไปจากบ้านกกกอก 
ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ตัง้แต่เช้า
วนัที ่11 พ.ค. ระหว่างทีน่ายอนามยั และนาง
สาวิตรี วงค์ศรีชา พ่อและแม่ของน้องชมพู่ 
ออกไปท างานที่ไร่ตัง้แต่เชา้ตรู่ ปล่อยใหน้้อง
ชมพู่อยู่กับพี่สาว อายุ 13 ปี แต่พอกลับมา
ช่ ว ง ส ายพี่ ส าวบอก ว่ าน้ อ งห ายตัว ไ ป 
เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชนท้องถิ่น และจิตอาสา 
กว่า 500 คน และสุนัขดมกลิ่น ยังคงระดม
ก าลังปูพรมค้นหา ใช้วิธีวางก าลังเดินเป็น
แนวขนาน เป็นระยะทางกว่า 3-4 กิโลเมตร 
ตามแหล่งน ้าต่างๆ ในพื้นที่เป้าหมาย ส่วน
อกีทางต ารวจไดส้อบสวนเชงิลกึ เกรงว่าจะมี
บุคคลผูไ้ม่หวงัดลีกัพาตวั ซึ่งยงัไม่พบตวัน้อง
ชมพู ่

เมื่อเวลา 19.00 น. วานนี้ (14 พ.ค.) 
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากยายตุน พรมงอย 
อายุ 58 ปี ชาวบ้าน ต.จนัทร์เพ็ญ อ.เต่างอย 
จ.สกลนคร ซึ่งเดินเท้าขึ้นไปเก็บเห็ดหาของ
ป่าว่าพบรองเทา้เดก็สเีขยีวกลางป่าเทือกเขา
ภูพานน้อย เขต อช.ภูผายล ก่อนจะน าทาง
เจ้าหน้าที่เดินทางไปจุดที่พบรองเท้า และมี
การตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 5 
เมตร ก็พบศพน้องชมพู่ อยู่ในสภาพเปลือย
กาย ไม่สวมเสือ้ผา้ นอนหงาย เบื้องต้นไม่พบ
บาดแผลตามร่างกาย ต้องรอการชนัสูตรจาก
เจ้าหน้าที่ แต่สภาพศพพบตาถลน มนี ้าลาย

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

https://www.mcot.n
et/viewtna/5ebdf2a6
e3f8e40af8440c77 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ฟูมปาก คล้ายการถูกบีบคอก่อนเสียชีวิต 
และยังพบเสื้อผ้าตกในที่เกิดเหตุ ห่างกัน
ประมาณ 2-3 เมตร สันนิษฐานมีคนร้ายพา
ตัวไปที่จุดเกิดเหตุ และท าร้ายร่างกายจน
เสยีชีวติ คาดว่าเสยีชีวติไม่ต ่ากว่า 8 ชัว่โมง 
แต่ยงัไม่สามารถยนืยนัว่ามกีารข่มขนืหรอืไม่ 
ต้องรอผลการชนัสูตร 

ส าหรบับรรยากาศในหมู่บา้นมชีาวบ้าน
จ านวนมากมาเฝ้ารอติดตามการค้นหา หลงั
ทราบข่าวว่าเด็กถูกท าร้ายเสียชีวิต สร้าง
ความหดหู่ให้กับชาวบ้าน และเกิดอาการ
หวาดผวาไปทัง้หมู่บา้น 

 


