




สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัพธุท่ี 15 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. สามีส้ินใจ - ผวัเมียจิตอาสาสู้ไฟป่า 
เมื่อวนัที ่14 เม.ย. ผูส้ ื่อข่าวไดร้บัแจง้ว่า 

นายพงษ์นรินทร์ แพรชมภู ชาวบ้านจาก
หมู่บา้นซวิาเดอ หมู่ 3 ต.แม่สามแลบ  
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ ฮ่องสอน อาสาสมัคร
ประชาชนร่วมปฏิบตัิการดบัไฟป่าและถูกไฟ
ป่าคลอกได้รบับาดเจ็บสาหสั โดยน าตวัเข้า
รักษาที่  ร.พ.นครพิงค์เชียงใหม่ และได้
เสยีชีวติแล้ว ส่วนน.ส.วลิาวลัย์ สถาพรไพร
วัลย์ ภรรยาของนายพงษ์นรินทร์ซึ่งถูกไฟ
ไหม้เช่นเดียวกนั และรกัษาตวัอยู่ที่ ร.พ.แม่
สะเรยีง อาการพน้ขดีอนัตราย แพทยอ์นุญาต
ใหก้ลบับา้นแลว้ 

จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลท าให้ประชาชนชาวกะเหรีย่ง
พื้นที่สูงในรอยต่อ 2 จงัหวดัในเขตอช.แม่เงา 
ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก กบับ้าน
แม่สามแลบ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
รวมตัวกัน 300 คน เข้าช่วยเหลือดับไฟป่า
ร่วมกับจนท.กรมอุทยานและจนท.ป่าไม้ชุด
ดบัไฟป่าอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวนัที ่4 เม.ย. 
นายพงษ์นรินทร์กับน.ส.วิลาวัลย์ สองสามี
ภรรยาเป็นทีมประชาชนดับไฟป่าที่ออก
ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างก าลังดับไฟและเฝ้า
ระวังแนวกันไฟ เคราะห์ร้ายเกิดไฟลุกลาม
อย่างหนักและกระแสลมแรงท าให้ไฟโหม
ยิ่งขึ้น ทัง้สองคนหนีไม่ได้ ถูกไฟป่าคลอก

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรยีง 
สบอ.14 
(ตาก) 

ข่าวสด หน้า 7 - 

 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่นายพงษ์นรินทร์จะ
เสยีชวีติระหว่างรกัษาตวัดงักล่าว 
2. คอลมัน์ สน.สยามรฐั 

บุกยึดหวัสตัวป่์า  
นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หน.หน่วย

เฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยาน
แห่งชาตแิละสตัวป่์า (หน่วยพญาเสอื)  
น าก าลงับุกตรวจคน้ภายในวดัดงัแห่งหนึ่ง  
ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่งจ.ราชบุร ีพบหวัสตัว์
ป่าอื้อ ทัง้เลียงผา กระทิง กวาง เก้ง รวมทัง้
ไม้ท่อนและไมห้วงหา้มแปรรูปอกีเพยีบ หลงั
ขยายผลการจับกุม นายพิชิต ศิลปะนาวา 
ชาวจ.ราชบุร ีผูต้้องหาลกัลอบคา้ซากสัตว์ป่า
คุ้มครองและซากสัตว์ ป่ าสงวนทางสื่ อ
ออนไลน์ 

ศปพ. 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 

สยามรฐั หน้า 10 - 

3. คอลัมน์ สมรู้ร่วมคิด : คน กฎหมาย 
และไฟป่า 

กว่าหนึ่งเดือนแล้วที่คุณภาพอากาศ
ในจ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย เลวร้ายในระดบั
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะที ่
จ.เชียงราย ปริมาณฝุ่ นพษิ PM 2.5 ไม่เคย
ต ่ากว่า150 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตรเลย 
และเคยขึน้ไปสูงสุดถงึ 630 มาแลว้ดว้ย เหน็
กันชัดๆ ที่อช.ดอยอินทนนท์ อช.สุเทพ-ปุย
หรอืทีไ่ม่เป็นข่าว กท็ีด่อยแม่ยาว จ.เชยีงราย 
อาสาสมัคร และจนท.ของมูลนิธิกระจกเงา 
ทุ่มกายทุ่มใจสูก้บัไฟมานาน นับเดอืนแลว้ 

คนท างานสู้กับไฟ บอกเ ป็น เสียง
เดียวกัน ว่า  ไฟปีนี้ ติดง่ ายและดับยาก
เหลือเกิน เหตุผลเพราะอากาศแห้งมา
ยาวนาน ท าให้ใบไม้กรอบได้ที่ เมื่อเจอไฟก็

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.15 
(เชยีงราย) 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 

กรุงเทพธรุกจิ  
หน้า 19 

ประชาชาตธิุรกจิ  
หน้า 25 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ตดิพรบึไดง้่าย พอถงึคราวจะดบักย็ากยิง่กว่า
อีก เมื่อไม่รู้จะเอาน ้าที่ไหนไปดบัความแห้ง
แล้งท าให้แหล่งน ้าที่อยู่ใกล้ๆ แห้งขอดหมด 
ฝายหรอือ่างเกบ็น ้าทีท่ าไว้บนเขาไม่เหลือน ้า 
อยู่เลย จงึต้องขนน ้าจากทีไ่กลๆ ใส่รถบรรทกุ
เท่าทีจ่ะหาไดไ้ต่เขาขึน้ไปดบั ไฟทีลุ่กไหมบ้น
ที่ลาดชนั อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ในปีนี้ 
มาพรอ้มกบักฎหมายฉบบัหนึ่ง คอื  
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ปรับปรุงปี 2562 
กฎหมายฉบบันี้ให้อ านาจแก่รฐัในการขยาย
พืน้ทีป่่าอย่าง ขนานใหญ่ ความหมายของป่า
มาพรอ้มกบัคตนิิยมทีต้่อง เขยีวไวก้่อน คนที่
อยู่กบัป่ากจ็ ากดัสทิธกิารเข้าถงึป่าและการใช้
ประโยชน์ ลดทอนอายุของไร่หมุนเวยีนลง ที่
ส าคญัรุกคบืเข้าไปยงัป่าชุมชนของชาวบ้าน
มากยิง่ขึน้ ท าใหห้ลายหมู่บา้น หลายชุมชนที่
ถูกทอนพื้นที่ออกไป จนไร้หนทางที่จะไปสู้
รบปรบมอืกบัภาครฐั 
4. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจกัร: ผลักดัน
ช้างป่าเพ่นพ่านกว่า 30 ตวั 

ฉะเชิงเทรา จนท.ขสป.เขาอ่างฤๅไน 
ร่วมกบัชุดเฉพาะกจิ อส.เฝ้าระวงัชา้งป่าของ
หมู่บ้าน ต.ลาดกระทิง อ.สนามชยัเขต และ
ผู้น าชุมชนกว่า 50 นาย ร่วมกนัผลกัดนัช้าง
ป่ากว่า 30 ตัว ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 
และหมู่ 6 ต.ลาดกระทงิ ใหก้ลบัคนืสู่  
ขสป.เขาอ่างฤๅไน อ.ท่าตะเกียบ ก่อนหน้านี้
ไดผ้ลกัดนัชา้งเขา้ป่าอ่างฤๅไนไปแล้ว 60 ตวั 
แต่ยังหลงเหลืออีกกว่า 30 ตัว และก าลัง
ผลกัดนัใหเ้ขา้ป่า  

สอป. 
สบอ.2 

(ศรรีาชา) 

ไทยรฐั หน้า 14 - 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

นายเอนก วงค์ษา ผช.หน.ขสป.เขา
อ่างฤๅไน ได้ก าชบัจนท.และอาสาสมคัร ให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ห้ามใช้
ความรุนแรงกบัช้างเพื่อไม่ให้ชา้งเครยีดและ
ท าอนัตรายได ้
5. คอลมัน์ 9 จว. อ่วมพายุถล่ม รวบอีก 3 
มือเผาป่า ฝนช่วยฝุ่ นควนัลด 

ที่ สภ.แม่แตง นายเจริญฤทธิ ์สงวน
สตัย์ ผวจ.เชียงใหม่ นายบุญชอบ สุทธมนัส
วงษ์ หน.ผู้ตรวจกระทรวงทส. พล.ต.สบืสกุล 
บวัระวงศ์ ผู้บญัชาการมณฑลทหารบกที ่33 
และพล.ต.ต.พิเชษฐ จิระนันตะสิน ผู้บังคับ
การต ารวจ ภูธร เชียง ใหม่  เดินทางมา
สอบปากค าผู้ต้องหาพร้อมแถลงข่าวผลการ
จบักุม นายประดษิฐ์ ทองเหลอื อายุ 60 ปี ชา
วอ.แม่รมิ และนายเปา เลาหาง อายุ 53 ปี  
ชาวอ.เชียงดาว หลงัจากทัง้คู่ถูกจนท.จบักุม
ไดข้ณะลกัลอบเขา้ไปเผาป่า 

โดยนายประดิษฐ์ ถูกจบักุมได้กลางดกึ 
13 เม.ย.ที่ผ่านมา หลงัลกัลอบเข้าไปหาของ
ป่าในขสป.แม่เลา–แม่แสะ อ.แม่แตง ให้การ
ว่า ก่อนเกิดเหตุช่วงบ่ายลกัลอบเข้าไปในป่า
แล้วครัง้หนึ่ง แต่จนท.ขสป.แม่เลา-แม่แสะ 
พบเห็นก่อน จึงตกัเตือนและแจง้ใหก้ลบับา้น 
กระทัง่ช่วงเวลา 01.00 น.ทีผ่่านมา  
นายประดิษฐ์ ได้ลกัลอบเข้าไปในป่าอีกครัง้
เพื่อหาของป่า โดยยมืปืนแก๊ปยาวของเพื่อน
บา้นไป เพื่อไปล่าอเีหน็ แต่ถูกจนท.จบักุมได้
เสยีก่อน โดยให้การว่าแค่เข้าไปเที่ยวในป่า 
ส่วนไฟแช็กมีไว้เพื่อสูบบุหรี่ ขณะเข้าไปใน
ป่าและก าลงัสูบบุหรีก่เ็หน็ไฟลุกไหมป่้าแลว้ 

สปฟ. 
สอช. 
สอป. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

มตชิน หน้า 1 -  



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ส่วนรายที่ 2 นายเปา เลาหาง อายุ 53 
ปี ถูกทหารชุดเฉพาะกิจ ฉก.ม.4 ออก
ลาดตระเวนเพื่อป้องกนัและปราบปรามการ
กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และ
เฝ้าระวงัพืน้ทีเ่สีย่งเกดิไฟป่า จบักุมไดใ้นเขต
ป่าสงวนแห่งชาตป่ิาเชยีงดาวและในเขต 
อช.ศรลีานนา ขณะก าลงัแผว้ถางป่า บรเิวณ
ป่าทศิตะวนัออกบา้นหว้ยลกึ ต.ปิงโคง้  
อ.เชียงดาว ตรวจสอบพบพื้นที่ป่าเสียหาย
ประมาณ 3 ไร่ ส่วนรายที่ 3 จนท.ขสป.เชยีง
ดาว และต ารวจสภ.เชยีงดาว จบักุม 
นาย เรวตั ิสงิหค์ า อายุ 42 ปี บรเิวณบา้นลซีู
ใหม่สมัพนัธุ์ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว พร้อม
ของกลาง เป้ 1 ใบ น ้าผึ้งป่า 6 ขวด และไฟ
แช็ก 1 อนั หลงัจนท.ได้รบัแจ้งเกิดจุดความ
ร้อนในพื้นทีจ่ึงเข้าไปลาดตระเวน กระทัง่พบ
นายเรวตัิเดินออกมาจากป่าจึงควบคุมตัวไว้
พร้อมของกลาง โดยนายเรวัติถูกน าตัวส่ง
ฟ้องต่อศาลไปแลว้ก่อนหน้านี้ 
          นายเจรญิฤทธิก์ล่าวว่า จะด าเนินคดี
ตามกฎหมายกบัผู้ที่ลกัลอบเผาป่าทุกราย ที่
ผ่านมา จนท.ทุกฝ่ายท างานกันอย่างหนัก 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเผาป่า และ
ควบคุมไม่ใหเ้กดิจุดควบรอ้นทีม่าจากการเผา 
มผีลให้ค่ามลพษิทางอากาศของจ.เชียงใหม่
เกนิมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
6. คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรต้ี : โอบผืนป่า
สร้างความเข้าใจ เปลี่ยนชงัช้างสู่  'กยุบุรี 
โมเดล'  

ช้างป่าเข้าไปท าลายพืชผลผลิตของ
ชาวบ้าน ถือเป็นปัญหาที่มมีายาวนาน แม้มี

สอป. 
สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุร ี

เดลนิิวส ์หน้า 1 + 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

แนวคดิในการแก้ปัญหาต่างๆ แต่สุดทา้ยดว้ย
ความฉลาดของช้างก็พลิกแพลง จนคน
คาดคดิไม่ถงึ แต่ส าหรบัที่อช.กุยบุร ีอ.กุยบุร ี
จ.ประจวบคีรีขันธ์  เป็นอีกพื้นที่ซึ่ งมีการ
วางแผน ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้
อย่างน่าสนใจ 

นายนเรศณ์  เสือทุ เ รียน ผู้ จัดการ
โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี องค์การ
กองทุนสตัว์ป่าโลกสากล ส านักงานประเทศ
ไทย (WWF) เล่าว่า ปัญหาความขดัแยง้เรื่อง
ของชา้งป่า ในหลายพืน้ทีม่กัเกดิกบัชาวบ้าน 
โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง ที่แหล่งอาหาร
ภายในป่าขาดแคลน ท าให้ช้างป่าพากัน
ออกมากินพชืผลชาวบ้านที่อยู่รอบๆ ซึ่งการ
จดัการต้องอาศยัการท าความเข้าใจ ทัง้จาก
ชาวบา้น และจนท.อุทยาน เช่นการจดัการใน
พื้นที่อช.กุยบุร ีที่ท างานในเรื่องนี้ทัง้การวจิยั
เก็บข้อมูล และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกนั
ในชุมชน จนปัจจุบันความขัดแย้งค่อยๆ 
ลดลง โดย 4-5 ปีก่อนมีการเก็บข้อมูลสถิติ
พบว่า ช้างป่าในอช.กุยบุร ีมไีม่ต ่ากว่า 237 
ตัว ต่อมาเมื่อเริ่มมีการจัดการที่เป็นระบบ
มากขึ้น พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 
300 ตัว โดยพื้นที่อยู่อาศัยของช้างจะอยู่
บรเิวณพืน้ทีร่าบตรงกลางของอุทยาน ขณะที่
พื้นที่ส่วนอื่นจะเป็นภูเขา ซึ่งช้างป่ามักไม่
ค่อยไปอยู่อาศัย โดยการจัดการจะร่วมกับ
จนท.อุทยาน โดยเราในฐานะหน่วยงานภาค
ประชาสงัคม นอกจากจะมทีมีวจิยัเข้ามาร่วม
แล้ว ยังมีการจัดหาแหล่งทุน ในการสร้าง
แหล่งอาหารในป่า เช่น ท าแปลงหญ้า สร้าง
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แหล่งน ้า และท าโป่ง เพื่อใหช้า้งไม่ขาดแคลน
อาหาร แต่ก็มชี้างบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มประจ า
มกัจะออกไปกินพชืไร่ของชาวบ้านประมาณ 
50 ตวั แต่สิง่ทีส่ าคญักว่านัน้คอื การสรา้งการ
มสี่วนร่วมของชาวบา้น เพราะหลงัจากมกีาร
จดัการเรื่องแหล่งอาหารของช้างแล้ว เราจะ
ใหช้าวบา้นจดัตัง้กลุ่มท่องเทีย่วภายในชุมชน 
โดยแนวคดิหลกัคือการสร้างรายได้ โดยน า
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างมาเป็น
กลุ่มน าร่องในการฝึกให้เป็นผู้น าเทีย่ว และรู้
ถึงวิธีการให้ข้อมูลในเชิงท่องเที่ยวด้าน
ธรรมชาติ ขณะที่อุทยานฯ เองมีรายได้
เพิ่มขึ้น และลดความรุนแรงระหว่างช้างกบั
ชาวบ้าน สิง่นี้ท าให้แนวทางการอนุรกัษ์ชา้ง
ของที่นี่ค่อนข้างมรีะบบกว่าที่อื่น แม้อนาคต
เราจะห้ามช้างไม่ให้ออกไปกินพืชผลของ
ชาวบ้านได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ความ
รุนแรงต่างๆ จะลดลง และอยู่กนัอย่างเข้าใจ
มากขึ้น การที่ประชากรช้างเพิ่มขึ้น ย่อม
ส่งผลใหส้ตัว์ป่าอื่นๆ เพิม่ขึ้นด้วย เพราะเสอื
โคร่งหายไปจากผนืป่ากุยบุรนีับตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2555 แต่เราไม่คดิว่ามนัหายไป เพราะปัญหา
จากเหยื่อ เนื่องจากสตัว์กินพชืในบรเิวณนี้มี
จ านวนค่อนขา้งเยอะกว่าจุดอื่น และยงัเชื่อว่า
เสอืในบรเิวณนี้ไม่ได้ตายไปทัง้หมด แต่อาจ
เกดิจากการยา้ยถิน่ฐานมากกว่า 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัพธุท่ี 15 เมษายน 2563 
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1. ช่ วยสัตว์ ป่า  8  ช นิด  20  ตัว  ไฟป่า
เชียงใหม่ ทุกตวัปลอดภยั 

จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกดิขึน้ในพืน้ที่ 
จ.เชียงใหม่ ตลอดช่วงกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา 
ท าให้มีสัตว์ป่าหลายชนิดได้รับผลกระทบ 
และได้รบับาดเจ็บ ซึ่งจ านวนหนึ่งได้รบัการ
ช่วยเหลือส่งต่อเข้ารับการรักษาและอยู่ใน
ค ว า ม ดู แ ล ที่ ค ลิ นิ ก สัต ว์ ป่ า  ส บ อ . 1 6 
(เชียงใหม่) โดยผู้ที่ทราบข่าวจากโซเชียล
มีเดียต่างพากันช่วยส่งสิ่งของบรจิาคทัง้ยา
รักษาและอุปกรณ์ที่จ าเป็นสนับสนุนการ
ท างานของสตัวแพทย์ในการดูแลรกัษาสัตว์
ป่าดงักล่าว 

นายอิสระ ศิรไิสยาสน์ ผอ.ส่วนอนุรกัษ์
สตัว์ป่า สบอ.16 (เชียงใหม่) กล่าวว่า คลินิก
สตัวป่์าไดร้บัสตัวป่์าทีไ่ดร้บัผลกระทบจากไฟ
ป่า ทัง้ลูกสตัวป่์าทีถู่กพ่อแม่ทอดทิ้ง และสตัว์
ป่าทีไ่ดร้บับาดเจบ็มาอยู่ในความดูแลรวม  
8 ชนิด จ านวน 20 ตวั ไดแ้ก่ อเีหน็ แมวดาว 
ชะนี  หมาไม้  นกปีกลายสกอต  เหยี่ยว 
เบื้องต้นเวลานี้สัตว์ป่าทุกตัวปลอดภัยแล้ว
และไดร้บัการดูแลอย่างด ีโดยล่าสุดเพิง่ไดร้บั
ลูกอีเห็น 4 ตวัที่ถูกแม่ทิ้งเนื่องจากหนีไฟป่า
มาดูแล ขณะที่อีเห็นที่ได้รบับาดเจ็บจากบน
ดอยสุเทพนัน้ แม้จะสูญเสยีดวงตาไป 1 ข้าง 
แต่เวลานี้อาการปลอดภยัพ้นโคม่าแล้ว สตัว์
ป่าทัง้หมดจะได้รบัการดูแลรกัษาจนแขง็แรง
สมบูรณ์ดี หลังจากนัน้จะมีการพิจารณาอีก

สอป. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

https://news.thaipb
s.or.th/content/291
153 

+ 
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ครัง้ว่าแต่ละตวัพร้อมที่จะถูกปล่อยกลบัคนืสู่
ป่า เพื่อใช้ชีวติตามธรรมชาติหรอืไม่อย่างไร 
หากตวัใดมคีวามพรอ้มกจ็ะท าการปล่อยคนืสู่
ป่าต่อไป แต่หากไม่พรอ้มกจ็ะน าไปเลี้ยงดูไว้
ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ส าหรับสิ่งของ
บริจาคที่มีผู้ส่งมาช่วยเหลือจากทัว่ประเทศ
นั ้น ทัง้ยาและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งขณะนี้มี
เพียงพอแล้ว โดยจากนี้ จะขอชะลอการ
บริจาคไว้ก่อนจนกว่าจะมีความจ าเป็น ซึ่ง
บางส่วนจะมกีารกระจายไปยงัคลินิกสตัว์ป่า
ทีม่อียู่ทัว่ประเทศทัง้  
5 แห่ง ใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์กนัอย่างทัว่ถงึต่อไป 
2. สาวรบัสารภาพ ย่าง "เเมวดาว" ท าลาบ 
จริง ตามท่ีโพสต์เฟซบุก๊โชว ์

วานนี้ (13 เม.ย. 63) จากกรณีทีม่ผีูใ้ช ้
เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพการท าอาหารเยน็ 
โดยมภีาพ “แมวดาว” ซึ่งเป็นสตัวป่์าคุม้ครอง 
อยู่ในสภาพนอนนิ่งแลว้มกีารถลกหนังน าเอา
ไปย่างไฟที่ก าลงัแดงอยู่ในเตาถ่านที่มไีฟตดิ
อยู่ โดยเจ้าตัวได้โพสต์ขอความว่า “อาหาร
เยน็มือ้นี้ มาแบบดอกฟุก #คัว่เผด็อเีหน็” โดย
หลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็สร้าง
ความสะเทอืนใจกบัผูค้นเป็นอย่างมาก 

จากนั ้นจนท.ชุดเหยี่ยวดง  อส. ได้
ด าเนินการตรวจสอบ พบว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก
กระท าความผดิ 4 ราย แต่เมื่อตรวจสอบแล้ว
พบ 3 ราย เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊กเดียวกนั ซึ่งคาด
ว่า มผีูร้่วมกระท าผดิ 2 คน ซึ่งทางจนท. 
ทราบชื่อและเบอร์โทรศพัท์แลว้พบว่า อาศยั
อยู่ที่ อ.เบตง จ.ยะลา ส่วนอีก 1 ท่าน น่าจะ
เป็นญาติซึ่งไม่ทราบชื่อ และรายละเอียดที่

สปฟ. 
สอป. 
สบอ.6 

สาขาปัตตานี 

https://ejan.co/new
s/5e95af277a08c 

- 
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ชัดเจน โดยต่อมาเมื่อมกีารแชร์เป็นจ านวน
มาก เจ้าตัวได้ลบโพสต์ และปิดเฟซบุ๊กไป 
แต่จนท.ไดเ้กบ็หลกัฐานจากการโพสต์ไว ้

ล่าสุดวนันี้ (14 เม.ย. 63) ชุดปฏบิตักิาร
เหยี่ยวดง อส. และจนท.ที่เกี่ยวข้องติดตาม
ตวัจนพบ จากการสอบถามเบื้องต้นผูต้้องหา
ยอมรบัสารภาพว่า แมวดาวโดนหมาที่บ้าน
กัดจนตาย ตนจึงน ามาประกอบอาหารจรงิ 
โดยขณะนี้  หน .สปป.4  ส านั ก ป้องกัน 
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า อส. ก าลัง
จดัท าบนัทกึแจง้ขอ้กล่าวหากบัต ารวจ โดยจะ
มกีารสอบถามเพิม่เตมิว่าไดก้นิคนเดยีว หรอื 
มีผู้ ร่ ว ม ด้ ว ยห รื อ ไ ม่  ถ้ า มี จ ะ เ รี ย กม า
สอบปากค าเพิ่มเติม นอกจากนี้จากการลง
พื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติม พบขนแมวดาว
จ านวนหนึ่ง เนื่องจากเศษซากที่เหลือ โดน
หมากนิไปหมดแลว้ 
3. ครอบครวัศิลปะอาชา มอบเครื่องเป่า
ลมให้กรมอุทยานฯ ป้องกนัไฟป่า 

14 เม.ย.63 คุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา 
และน.ส.กญัจนา ศิลปอาชา มอบเครื่องเป่า
ลมจ านวน 80 เครื่อง ให้อส. เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานดา้นไฟป่า โดยม ี
นายธญัญา เนติธรรมกุล ออส. นายศกัดิช์ ัย 
จงกิจวิวัฒน์ ผอ.ส านักป้องกัน ปราบปราม 
และควบคุมไฟป่า นายอนุรุทธ์ สุทธิวารนิทร์
กุ ล  ผอ .ส่ วนควบคุมไฟป่า  พร้อมด้วย
จนท.อส. ร่วมกันรับมอบเครื่องเป่าลม เพื่อ
น าไปให้จนท. ปฏิบตัิภารกิจด้านป้องกันไฟ
ป่า ทัง้สร้างแนวกนัไฟและดบัไฟป่า โดยจะ

สปฟ. 
 

https://ejan.co/new
s/5e967025d3a21 

+ 
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จดัสรรให้กบัแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ไฟป่าทีเ่กดิขึน้ 

ส าหรับเครื่องเป่าลม เป็นอุปกรณ์ที่มี
ประโยชน์อย่างมากในการป้องกันไฟป่า 
เนื่องจากสามารถช่วยลดภาระการขนน ้าเขา้
ไปใช้ดับไฟป่า อีกทัง้ยังสามารถช่วยดบัไฟ
และใชส้รา้งแนวป้องกนัไฟป่าไดอ้ย่างรวดเรว็ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าเขาที่มีความสูงชัน 
ยานพาหนะต่างๆเข้าถึงยาก เจ้าหน้าที่
สามารถน าเครื่องเป่าลมเขา้ไปท าการช่วยดบั
ไฟหรือท าแนวกนัไฟได้อย่างสะดวก ท าให้
การป้องกนัไฟป่าสามารถท าได้อย่างรวดเรว็
และมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 
4 . เ ปิ ด ภ าพ เ บื้ อ งหลั ง ฮี โ ร่ ดับ ไฟ ป่า
เชียงใหม่ นอนกลางขี้เถ้าแบบหมดสภาพ 

วั น ที่  1 4  เ ม ษ า ย น  2 5 6 3  จ า ก
สถานการณ์ไฟป่าตัง้แต่วนัที่ 27 ม.ีค. 63 ที่
ผ่านมาในพืน้ที่จ.เชยีงใหม่นัน้ โดยเพลงิไหม้
ได้เกิดขึ้นอยู่บรเิวณเขตอช.ดอยสุเทพ – ปุย 
ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืงเชียงใหม่และอ าเภอ
แม่ออน จงัหวดัเชยีงใหม่ สรา้งความเสยีหาย
เป็นบริเวณกว้างให้แก่พื้นที่โดยรอบกว่า 
2,400 ไร่ 

ล่าสุด โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ
เบื้องหลงัการท างานของเจา้หน้าทีด่บัไฟป่าที่
เชียงใหม่ ที่ท างานกันอย่างหนักถึงขัน้ต้อง
นอนพกักลางกองขีเ้ถ้า บางส่วนต้องนอนพกั
ลงกลางกองขี้ เ ถ้ าด้วยความเหนื่ อยล้า 
บางส่วนยงัคงท าหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยผู้โพ
สต์ระบุว่า #ใหภ้าพมนัเล่า.... 

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

https://www.naewn
a.com/likesara/486
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5 . รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก ร ะ ท ร ว ง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส่ง
ต่อความห่วงใยให้อาสามัครดับไฟป่า
บ้านซิวาเดอ 

วนัที่ 14 เมษายน 256 ณ โรงพยาบาล
แม่สะเรยีง อ.แม่สะเรยีง จ.แม่ฮ่องสอน  
นายโยธนิ จงบุร ีผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรยีง 
เป็นผู้แทน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
นายวิชัย ปินะสุ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ 
เ ป็นผู้ แทนนายจ ตุพร  บุรุษพัฒน์  ปลัด
กระทรวงทส. นายมาโนช กิ่งเมอืง ผอ.ส่วน
อ านวยการ เป็นผู้แทนนายธญัญา เนติธรรม
กุล ออส. พรอ้มคณะผูบ้รหิารฯ เขา้เยีย่มและ
มอบกระเช้าให้กับราษฎรผู้ประสบภัยจาก
เหตุไฟป่า ในระหว่างการช่วยท าแนวกนัไฟ
ของหมู่บ้านซิวาเดอร์ บริเวณพื้นที่เขตป่า
สงวนแห่งชาต ิหมู่ที ่3 ต.แม่สามแลบ  
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จนเป็นเหตุให ้ไดร้บั
บาดเจ็บไฟครอกบริเวณขา และล าตัว
บางส่ วน  โดยส่ งมอบกระ เช้าและ เ งิน
ช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตุ ไดม้อบให ้นายกู้ชาติ 
สง่าศร ีหน.สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรยีง  
น ากระเช้าและเงินช่วยเหลือส่งต่อให้กับ
ราษฎรผู้ประสบเหตุจากไฟครอกในระหว่าง
ช่วยกนัท าแนวกนัไฟ ใหก้บั นางสาววลิาวลัย์ 
สถาพรไพรวัลย์ อายุ 32 ปี เป็นราษฎรที่
อาศยัอยู่ หมู่บ้านซิวาเดอม.3 ต.แม่สามแลบ 
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (อยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาต)ิ ซึ่งไดเ้ขา้ไปช่วยเฝ้าระวงัและจดัท า
แนวกันไฟในขณะที่ไฟป่าก าลงัโหมลุกไหม้ 
เพื่ อไม่ ให้ลุกลามเข้ามาในหมู่บ้ าน แต่

สปฟ. 
สบอ.16  

สาขาแม่สะเรยีง 

https://www.talkne
wsonline.com/221
969/ 
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เนื่องจากกระแสลมแรงและเปลีย่นทิศ ท าให้
ไฟที่ก าลังลุกลามอย่างหนักโหมมาทางที่
ก าลงัท าแนวกนัไฟจึงท าให้ราษฎรทัง้ 2 ราย 
ถูกเปลวไฟไหมจ้นไดร้บับาดเจ็บ จงึไดน้ าตวั
ส่งโรงพยาบาลแม่สะเรยีงและผูบ้าดเจบ็สาหสั
ไดถู้กส่งตวัไปรกัษาต่อยงั รพ.นครพงิค ์ 
จ.เชยีงใหม่ ส่วนนางสาววลิาวลัย ์สถาพรไพร
วลัย ์ผูบ้าดเจบ็อยู่ในระยะปลอดภยัแล้ว ไม่มี
อาการแทรกซ้อน แพทย์จึงได้อนุญาตให้
กลบัไปพกัฟ้ืนที่บ้าน แต่ยงัคงต้องอยู่ภายใต้
การดูแลของแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ ผอ.
สบอ.16 สาขาแม่สะเรยีง จงึไดม้อบให ้ 
นายกู้ชาต ิสง่าศร ีหน.สถานีควบคุมไฟป่าแม่
สะเรยีง น าส่งมอบกระเช้าและเงนิช่วยเหลอื 
ด้วยความห่วงใยและมอบก าลังใจถึงบ้าน 
หลงักลบัไปพกัรกัษาตวั 
6. สะเกด็ข่าว : เตม็ท่ีทุกอย่าง 

เป็นความผ่อนคลายทีน่่ารกัหลงัภารกิจ
ทีแ่สนหนัก ไปทีจ่.กาญจนบุร ีจติอาสา  
อ.สงัขละบุร ีลงพื้นที่ช่วยจนท.ดบัไฟและท า
แนวป้องกนัไฟป่าทีลุ่กไหมร้อบสถานีรายงาน
กาญจนบุร ีภายในเขตอช.เขาแหลม โดยได้
ช่วยกนัใชน้ ้าและไมก้วาดดบัไฟพรอ้มท าแนว
กนัไฟ ซึ่งภายหลงัจากการดบัไฟป่าไดม้กีาร
ชวนกนัเต้น เพื่อเป็นการผ่อนคลายและสร้าง
ความครืน้เครงก่อนเดนิทางกลบั น่ารกัเลย 

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 

https://www.bugab
oo.tv/watch/49326
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ประจ าวนัพฤหสับดีท่ี 16 เมษายน 2563 
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1. คอลมัน์ สดจากเยาวชน : สืบคลองยนั 
วิถีคนริมน ้า 

ลุ่มน ้ ำคลองยันเขตจ.สุรำษฎร์ธำนี  
และจ.ระนอง ในจ.สุรำษฎร์ธำนี ครอบคลุม
พื้นที่ 4 อ ำเภอ ได้แก่ อ.คีรีรัฐ อ.นิคม อ.
วภิำวดี อ.ไชยำ และอ.ท่ำฉำง ใน จ.ระนอง 
ครอบคลุม ต.บำงหนิ อ.กะเปอร ์

ด้วยควำมยำวกว่ำ 70 กิโลเมตร ลุ่มน ้ำ
คลองยนัจงึเป็นสถำนทีร่วมตวัของผูค้นหลำย
รุ่นหลำยวยั เปรยีบดงัสวนน ้ำธรรมชำติกลำง
ป่ำเขำ เล่นสนุกเพลดิเพลนิ กระโดดโลดเต้น 
แหวกว่ำยสบำยใจ โดยมีผู้ใหญ่ดูแลไม่ห่ำง 
หำกนึกย้อนวันวำน ผู้ใหญ่ทุกคนก็ล้วน
แล้วแต่มคีวำมทรงจ ำและควำมผูกพนักบัลุ่ม
น ้ำคลองยนัดัง่เสน้เลือดใหญ่ทีค่อยหล่อเลี้ยง
ผูค้นรมิฝัง่มำนำนหลำยชัว่อำยุคน 

หลำยปีก่อน คนริมฝัง่เกือบจะสูญเสยี
เส้นเลือดเส้นส ำคัญจำกโครงกำรก่อสร้ำง
เขื่อนแก่งกรุงเพื่อผลิตไฟฟ้ำบรเิวณที่ดินป่ำ
ท่ำชนะ และป่ำเตรียมกำรสงวนคลองสก-
คลองแสง-คลองยัน แต่จำกบทเรียนควำม
สูญเสียที่เกิดกับอช.เขำสก และขสป.คลอง
แสง หลังจำกกำรก่อสร้ำงเขื่อนเชี่ยวหลำน 
ส่งผลกระทบให้สิง่แวดล้อมบรเิวณโดยรอบ
เกิดควำมเสยีหำยอย่ำงรุนแรง ทัง้ปัญหำน ้ำ
เสีย ปัญหำกำรสูญเสียที่ดินของชำวบ้ำน 
พื้นที่ป่ำหลำยแสนไร่ที่จมอยู่ใต้อ่ำงเก็บน ้ ำ
ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่ำ มนุษย์ ทัง้ทำงตรง

สอช. 
สอป. 
สบอ.4 

(สุรำษฎรธ์ำน)ี 
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และทำงอ้อม ชำวบ้ำนจึงรวมตัวกันเพื่ อ
คดัคำ้น จนในทีสุ่ดปี 2533 โครงกำรดงักล่ำว
ถูกยกเลกิ 
          นับเป็นโชคดีของเด็กๆ รุ่นใหม่ทีพ่่อ
แม่ปู่ย่ำช่วยกนัปกปักรกัษำผนืป่ำและลุ่มน ้ำ 
ท ำให้วันนี้ยังคงมีสำยน ้ำเย็นๆ ให้เล่นสนุก 
รวมไปถึงกำรส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้
คุณค่ำของลุ่มน ้ำคลองยนั 

นอกจำกนี้ในทุกๆ ปีคนลุ่มน ้ำจะร่วมกนั
จัดงำนใหญ่ ใช้ชื่อว่ำ "งำนสืบชะตำแม่น ้ำ
คลองยนั" ปีนี้จดัขึ้นเป็นปีที ่20 กลุ่มเดก็และ
เยำวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มน ้ ำคลองยันมี
บทบำทในกำรจดัเตรยีมงำนในหลำยๆ ด้ำน 
รวมไปถงึทุกคนในชุมชนต่ำงมำรวมตวักนัลง
แรงร่วมใจ ประสำนควำมร่วมมือช่วยกัน
ตระเตรียมงำน งำนนี้ จัดขึ้นเพื่อขอบคุณ
สำยน ้ำที่ช่วยให้คนรมิฝัง่มแีหล่งหำอยู่หำกนิ 
ใ ช้ อุ ป โภคบริ โภคทั ้ง ในครัว เ รือนและ
กำรเกษตร รวมถึงปลูกฝังจิตส ำนึกให้
เยำวชนคนรุ่นหลงัตระหนัก รกัและหวงแหน
ลุ่มน ้ำทีเ่ป็นสำยเลอืดใหญ่หล่อเลี้ยงทุกคนรมิ
ฝัง่มำยำวนำนหลำยสบิปี 

ติดตำมวถิีชีวติควำมผูกพนัของคนกับ
สำยน ้ ำคลองยันและงำนสืบชะตำขอบคุณ
สำยน ้ำ ในรำยกำรทุ่งแสงตะวัน เสำร์ที่ 18 
เม.ย. 2563 เวลำ 05.05 น. ช่อง 3 กด 33  
2. มอบเครื่องเป่าช่วยสกดัไฟป่า 

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่อส. นำยธัญญำ 
เนติธรรมกุล ออส.ทส. รบัมอบเครื่องเป่ำลม 
จ ำนวน 80 เครื่อง จำกคุณหญิงแจ่มใส ศิลป
อำชำ และน.ส.กัญจนำ ศิลปอำชำ เพื่อใช้

สปฟ. 
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ด ำเนินงำนด้ำนไฟป่ำ โดยมนีำยศกัดิช์ยั จง
กจิววิฒัน์ ผอ.ส ำนักป้องกนั ปรำบปรำม และ
ควบคุมไฟป่ำ นำย อนุรุทธ์ สุทธิวำรนิทรก์ุล 
ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่ำ พร้อมด้วยจนท.กรม
อุทยำนฯ ร่วมกนัรบัมอบเพื่อน ำไปให้ จนท.
ปฏิบัติภำรกิจด้ำนป้องกันไฟป่ำ  ส ำหรับ
เครื่องเป่ำลมจนท.สำมำรถน ำเข้ำไปช่วยดบั
ไฟหรือท ำแนวกนัไฟได้อย่ำงสะดวก ท ำให้
กำรป้องกันไฟป่ำท ำได้อย่ำงรวดเร็วและมี
ประสทิธภิำพ 
3. ภาพข่าว : สิงห์อาสา 

สิงห์อำสำยังคงลงพื้นที่เพื่อสนับสนุน
จนท.ดับไฟป่ำอย่ำงต่อเนื่อง ได้น ำอุปกรณ์
ดับไฟป่ำและน ้ ำดื่มสิงห์ไปมอบที่สถำนี
ควบคุมไฟป่ำภูพงิค ์สบอ.16 จ.เชยีงใหม่ 

สปฟ. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 

เดลนิิวส ์หน้ำ 14 + 

4. "บาส SBFIVE" ส านึกรกับ้านเกิด ผุด
แคมเปญ  #บาสเดก็อ้วน Save เชียงใหม่ 

เนื่องด้วย จ.เชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้ำนเกิด
ของ บำส-สุรเดช พนิิวตัร ์หรอื บำส SBFIVE 
หนึ่งในสมำชิก SBFIVE สังกัด Star Hunter 
Entertainment ได้เกิดวิกฤติไฟป่ำโหมไหม้
ลุกลำม อช.ดอยสุเทพ-ปุย เป็นเวลำยำวนำน
หลำยสปัดำห์แล้ว และด้วยส ำนึกรกับ้ำนเกดิ
บำส SBFIVE ผุดแคมเปญ #บำสเด็กอ้วน 
Save เชียงใหม่ ขอเป็นสื่อกลำงรับบริจำค
เงนิช่วยเหลอืสถำนกำรณ์ไฟป่ำในพืน้ที ่ 
จ.เชยีงใหม่ ไดย้อดเงนิบรจิำค 100,000 บำท 
โดยมอบให้ "สภำลมหำยใจเชยีงใหม่" ได้ไป
ซื้ อ อุปกรณ์ ใ นกำรช่ วยดับ ไฟ ป่ ำ  แล ะ
ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ทุกภำคส่วนที่ก ำลัง
ช่วยกนัดบัไฟป่ำ 

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
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5. คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรต้ี : ตามรอย
ส ารวจพืชชนิดใหม่ พรรณไม้ในสกุล 
'มะเกลือ' 

พรรณไมเ้ป็นแหล่งทรพัยำกรธรรมชำติ
ที่ส ำคัญและด้วยผืนป่ำของประเทศไทยมี
ควำมหลำกหลำยของชนิดพืชที่ผ่ำนมำจึงมี
รำยงำนพบพรรณไมช้นิดใหม่ของโลกปรำกฏ
ให้ติดตำมอยู่เนืองๆ โดยล่ำสุดส ำรวจพบ 
"มะพลบัภูววั" พรรณไม้ในสกุลมะเกลอืทีพ่บ
เฉพำะในประเทศไทย 

จำกกำรพบพืชชนิดใหม่ ผศ.ดร.สุธีร์ 
ดวงใจ อำจำรยภ์ำควชิำชวีวทิยำป่ำไม ้ 
คณะวนศำสตรม์หำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์ผู้
ตรวจสอบชนิดพรรณไม้ดงักล่ำว ให้ควำมรู้ 
ไม้วงศ์มะเกลือ โดยหลำยชนิดเป็นที่คุ้นเคย 
และน ำมำใช้ประโยชน์กนัมำยำวนำน พร้อม
พำย้อนกำรส ำรวจ มะพลบัภูววั ว่ำพรรณไม้
ในสกุลมะเกลือ (Diospyros) จัดอยู่ในวงศ์
มะเกลือ (family Ebenaceae) โดยทัว่โลกมี
มำกกว่ำ 500 ชนิด กระจำยพนัธุ์ส่วนใหญ่อยู่
ในเขตร้อนและเขตอบอุ่นของทวีปอเมริกำ 
ทวีปแอฟริกำ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย 
และหมู่เกำะแปซิฟิก ส่วนที่พบในประเทศ
ไทยมีมำกกว่ำ 60 ชนิด โดยที่คุ้นเคยกัน
ได้แก่ มะเกลือ มะพลบั ตะโกนำ ลูกอิน ลูก
จนั ลูกพลบัจนี ฯลฯ 

ผศ.ดร.สุธีร์ ขยำยควำมเพิ่มอีกว่ำ 
พรรณไมใ้นสกุลมะเกลอืทีผ่่ำนมำมกีำรศกึษำ 
ส ำรวจมำยำวนำน โดยผู้เชี่ยวชำญที่ศึกษำ
พรรณไมส้กุลนี้คอื ดร.จ ำลอง เพ็งคล้ำย รำช
บัณฑิตและนักพฤกษศำสตร์อำวุโส ประจ ำ

สวจ. 
สอป. 
สบอ.10 
(อุดรธำนี) 

เดลนิิวส ์หน้ำ 1 + 
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หอพรรณไม้ โดยมีรำยงำนพบ ชนิดใหม่
เพิ่มเติมอีกหลำยชนิด"กำรศึกษำพรรณไม้
สกุลมะเกลอื เป็นส่วนหนึ่งในโครงกำรพรรณ
พฤกษชำติของประ เทศไทย  ( Flora of 
Thailand) โดยที่ผ่ำนมำ ดร.จ ำลอง ท่ำน
ศึกษำพรรณไม้วงศ์มะเกลือ โดยรวบรวมไว้
มำกกว่ำ 60 ชนิด จำกนัน้มำได้มกีำรศึกษำ
เพิ่ม เติมและค้นพบชนิดใหม่ เพิ่มขึ้นอีก 
ดงัเช่น มะพลบัเพ็งคลำ้ย ซึ่งมลีกัษณะพเิศษ 
โดยผลมรีูปทรงคลำ้ยมะละกอแขกด ำ พบใน
ป่ำดิบแถบจ.ประจวบคีรีขันธ์  และล่ำสุด 
มะพลบัภูววั พบเฉพำะขสป.ภูววั จ.บึงกำฬ 
รวมมทีัง้หมด 64 ชนิด และอำจเป็นไปได้ว่ำ
จะมอีกีหลำยชนิด 
          ผศ.ดร.สุธีร์ เล่ำเพิ่มอีกว่ำ ส ำหรับ
มะพลับภูวัว พบครัง้แรกเมื่อสิบสำมปีก่อน 
โดยทีมส ำรวจของหอพรรณไม้ ส ำนักวิจัย
กำรอนุรกัษ์ป่ำไมแ้ละพนัธุ์พชื อส.พบที ่ขสป.
ภูวัว หลังกำรตรวจสอบพบว่ำ พันธุ์ ไม้
ดงักล่ำวเป็นชนิดทีไ่ม่เคยระบุชื่อมำก่อน หรอื
พนัธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก จึงได้เผยแพร่ ผล
กำรศึกษำ กำรค้นพบดังกล่ำวในวำรสำร
นำนำชำติ  Thai Forest Bulletin (Botany) 
ตัวอย่ำงต้นแบบเก็บรกัษำไว้ที่หอพรรณไม้ 
ของอส. โดยกำรศึกษำได้ตรวจสอบทัง้
ลักษณะสัณฐำนวิทยำและลักษณะทำง
พนัธุกรรม หรอืดีเอ็นเอ จำกที่กล่ำวพชืชนิด
นี้ได้มกีำรศึกษำมำก่อนหน้ำนี้ แต่เพรำะกำร
เก็บตัวอย่ำงยังไม่ครบสมบูรณ์ และยังไม่
เพียงพอที่จะตรวจทำนได้ว่ำเป็นชนิดใด 
จำกนั ้นจึงได้มีกำรเก็บตัวอย่ำงเรื่อยมำ 
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กระทั ง่ ตรวจวิเครำะห์ได้ทุกส่วนอย่ำง
สมบูรณ์ โดยเมื่อตรวจทำนทัง้หมดและศกึษำ
เพิม่ก็พบว่ำเป็นชนิดทีย่งัไม่เคยมรีำยงำนมำ
ก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัพฤหสับดีท่ี 16 เมษายน 2563 
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1. "ทส."ห่วงใยอาสาดับไฟป่า สบเมย -
แม่ฮ่องสอน 

ที ่รพ.แม่สะเรยีง อ.แม่สะเรยีง  
จ.แม่ฮ่องสอน นำยโยธิน จงบุร ีผอ.สบอ.16 
สำขำแม่สะเรยีง เป็นผูแ้ทน นำยวรำวุธ ศลิป
อำชำ รมว.ทส. นำยวิชัย ปินะสุ ผอ.ส่วน
อุทยำนแห่งชำติ เป็นผู้แทนนำยจตุพร บุรุษ
พฒัน์ ปลดักระทรวงทส. นำยมำโนช กิง่เมอืง 
ผอ.ส่วนอ ำนวยกำร เป็นผู้แทนนำยธัญญำ 
เนตธิรรมกุล ออส. เขำ้เยีย่มและมอบกระเช้ำ
ให้กับรำษฎรผู้ประสบภัยจำกเหตุไฟป่ำ ใน
ระหว่ำงกำรช่วยท ำแนวกนัไฟของหมู่บำ้น 
ซิวำเดอร์ บรเิวณพื้นที่เขตป่ำสงวนแห่งชำติ 
หมู่ที ่3 ต.แม่สำมแลบ อ.สบเมย 
จ.แม่ฮ่องสอน จนเป็นเหตุให้ ได้รบับำดเจ็บ
ไฟครอกบรเิวณขำ และล ำตวับำงส่วน  

เบื้องต้นได้ส่งมอบกระเช้ำและเงิน
ช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตุ โดยมอบผ่ำน  
นำยกู้ชำต ิสง่ำศร ีหน.สถำนีควบคุมไฟป่ำแม่
สะเรยีง เพื่อน ำกระเช้ำและเงนิช่วยเหลือส่ง
ต่อให้กบัรำษฎรผูป้ระสบเหตุไดแ้ก่ น.ส.วลิำ
วัลย์ สถำพรไพรวัลย์ อำยุ 32 ปี ชำวบ้ำน
หมู่บำ้นซวิำเดอ หมู่ที ่3 ต.แม่สำมแลบ อ.สบ
เมย  จ.แม่ ฮ่องสอน (อยู่ในเขตป่ำสงวน
แห่งชำต)ิ ซึ่งไดเ้ขำ้ไปช่วยเฝ้ำระวงัและจดัท ำ
แนวกันไฟในขณะที่ไฟป่ำก ำลงัโหมลุกไหม้ 
เพื่ อไม่ ให้ลุกลำมเข้ำมำในหมู่บ้ ำน แต่
เนื่องจำกกระแสลมแรงและเปลีย่นทิศ ท ำให้

สปฟ. 
สบอ.16  

สำขำแม่สะเรยีง 

https://www.dailyn
ews.co.th/article/7
69241 

+ 
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ไฟที่ก ำลังลุกลำมอย่ำงหนักโหมมำทำงที่
ก ำลงัท ำแนวกนัไฟจึงท ำให้ถูกเปลวไฟไหม้
จนได้รับบำดเจ็บ ต้องพำส่งรพ.แม่สะเรียง 
ก่อนไปรกัษำต่อยงั รพ.นครพงิค ์จ.เชยีงใหม่ 

ส่วนผู้บำดเจ็บที่ประสอบเหตุอีกรำย
ปลอดภยัแล้ว ไม่มอีำกำรแทรกซ้อน แพทย์
จึงได้อนุญำตให้กลับไปพักฟ้ืนที่บ้ำน แต่
ยงัคงต้องอยู่ภำยใต้กำรดูแลของแพทย์อย่ำง
ต่อเนื่อง ทัง้นี้ผอ.สบอ.16 สำขำแม่สะเรยีง จงึ
ได้มอบให้ นำยกู้ชำติ สง่ำศรี หน.สถำนี
ควบคุมไฟป่ำแม่สะเรยีง น ำส่งมอบกระเช้ำ
และเงนิช่วยเหลอื ด้วยควำมห่วงใยและมอบ
ก ำลังใจถึงบ้ำน หลังกลับไปพักรักษำตัว
ต่อไป 
2. ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ สัง่จ าคุก 4 ปี ไม่
รอการลงโทษ คดีเผาป่าเชียงใหม่ 

ศำลจงัหวดัเชียงใหม่ อ่ำนค ำพพิำกษำ
คดีที่พนักงำนอัยกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
โจทก์ยื่นฟ้อง นำยเหล่ำหวู่ แซ่ซือ สัญชำติ
เมียนมำร์ ในควำมผิด ตำม พ.ร.บ.ป่ำไม้ 
พ.ร.บ.ป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ร.บ.อุทยำน
แห่งชำต ิพ.ร.บ.คนเขำ้เมอืง และควำมผดิต่อ 
พ.ร.ก.บรหิำรจดักำรกำรท ำงำนคนต่ำงดำ้ว 

จำกกรณีที่ นำยเหล่ำหวู่ เข้ำเมอืงโดย
ผิดกฏหมำย มำท ำงำนที่ไร่ข้ำวโพด ใน
จังหวัดเชียงใหม่ และได้จุดไฟเผำป่ำเชียง
ดำว ท ำใหม้พีืน้ทีค่วำมเสยีหำยกว่ำ 10 ไร่ 
ทัง้นี้ ศำลพิเครำะห์แล้วเห็นว่ำ กำรกระท ำ
ข อ ง จ ำ เ ล ย เ ป็ น ก ำ ร ท ำ ล ำ ย
ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งผลเสียหำยอย่ำง
ร้ำยแรงต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม ควำม

สปฟ. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

http://www.fm91bk
k.com/-
%E0%B8%A8%E0
%B8%B2%E0%B8
%A5%E0%B8%88
%E0%B8%B1%E0
%B8%87%E0%B8
%AB%E0%B8%A
7%E0%B8%B1%E
0%B8%94%E0%B
9%80%E0%B8%8
A%E0%B8%B5%
E0%B8%A2%E0%
B8%87%E0%B9%
83%E0%B8%AB%
E0%B8%A1%E0%
B9%88-

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

หลำกหลำยทำงชีวภำพ รวมถึงสุขภำพ
อนำมยัของคนในสงัคมโดยรวม นับเป็นเรื่อง
ร้ำยแรง จึงไม่มีเหตุรอกำรลงโทษให้จ ำเลย 
จึงพิพำกษำลงโทษจ ำคุก 4 ปี แต่จ ำเลยให้
กำรรบัสำรภำพ ลดโทษใหก้ึ่งหนึ่งคงจ ำคุก 2 
ปี  โดยให้จ ำ เลยชดให้ค่ ำ เสียหำยของ
ทรัพยำกรธรรมหำติที่ถูกท ำลำย สูญหำย 
เสยีหำยเป็นเงนิ 439,668 บำท แก่กรมป่ำไม้ 
และกรมอุทยำนแห่งชำติสตัว์ป่ำและพนัธุ์พชื
ดว้ย 

%E0%B8%AA%E
0%B8%B1%E0%B
9%88%E0%B8%8
7%E0%B8%88%E
0%B8%B3%E0%B
8%84%E0%B8%B
8%E0%B8%81 

3. ฝุ่ น “เชียงใหม่” เด้งกลับขึ้นอันดับ 6 
โลก / ไฟป่ายงัไม่จบ! 

กรมควบคุมมลพษิ รำยงำนสถำนกำรณ์
คุณภำพอำกำศ พื้นที่ภำคเหนือ วันที่ 16 
เม.ย.63 เวลำ 06.00 น. สภำพอำกำศดีขึ้น
มำกเมื่อเทียบกับตัง้แต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมำ 
ฝุ่ น ลดลง  เ ช้ ำนี้ อ ยู่ ใ น ร ะดับดีถึ ง เ ริ่มมี
ผลกระทบต่อสุขภำพ โดยตรวจพบค่ำฝุ่ น 
PM 2.5 อยู่ระหว่ำง 33 - 63 ไมโครกรมัต่อ
ลูกบำศก์เมตร  

ส ำ ห รั บ ค่ ำ ฝุ่ น ใ น จ . เ ชี ย ง ใ ห ม่ ที่
สถำนกำรณ์ดขีึน้ สบืเนื่องจำกมฝีนฟ้ำคะนอง
และลมกระโชกแรงในพื้นที่ อย่ำงไรก็ตำม 
ชำวบำ้นในพืน้ทีป่่ำเขำยงัคงต้องเขำ้ดบัไฟใน
บำงพื้นที่ที่ยังคงลุกไหม้ ซึ่งศูนย์บัญชำกำร
ฝุ่ นควันฯ จ.เชียงใหม่ แจ้งพบจุด Hotspot 
ระบบ VIIRS ตำมข้อมูล GISTDA วันที่ 15 
เม.ย.63 (รอบเชำ้ เวลำ 01.35 น.) จ ำนวน 31 
จุด ในพื้นที่ 8 อ ำเภอ 11 ต ำบล ขณะที่กำร
แก้ปัญหำดบัไฟป่ำ ยงัคงเป็นกำรมองปัญหำ

สปฟ. 
สอป. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

https://siamrath.co.
th/n/147618 

+ 
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ที่แตกต่ำงกัน ระหว่ำงภำครัฐและชุมชนใน
พืน้ทีซ่ึ่งเป็นปัญหำเรือ้รงัมำนำน 

ด้ำนนำยอิสระ ศิริไสยำสน์ ผอ.ส่วน
อนุรักษ์สัตว์ป่ำ สบอ.16 (เชียงใหม่) ระบุ 
สถำนกำรณ์ไฟป่ำทีลุ่กไหม้อย่ำงหนักในช่วง
กว่ำหนึ่งเดือนที่ผ่ำนมำในพื้นที่จ.เชียงใหม่ 
ท ำใหม้สีตัวป่์ำหลำยชนิดไดร้บัผลกระทบ ซึ่ง
ทีค่ลนิิกอนุรกัษ์สตัวป่์ำ อ.หำงดง จ.เชยีงใหม่ 
ไดร้บัดูแลรวม 8 ชนิด 20 ตวั เช่น อเีหน็ 
แมวดำว ชะนี หมำไม้ นกปีกลำยสก็อต 
เหยีย่ว และลูกอเีหน็ 4 ตวั หำกแขง็แรงดแีลว้ 
ตัวใดพร้อมจะคืนสู่ป่ำ แต่หำกไม่พร้อมจะ
น ำไปเลี้ยงทีส่ถำนีเพำะเลี้ยงสตัวป่์ำ 
4. คนขบัเรือหางยาวน าเท่ียวกระบ่ีโอด 
หมดความหวังได้รบัเงินเยียวยา 5 พัน
บาท 

วนัที่ 16 เมษำยน ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ 
ขณะนี้เรอืหำงยำวโดยสำร น ำเที่ยวกว่ำ 300 
ล ำ จอดเรียงรำยอยู่ที่บริเวณหน้ำชำยหำด
เกำะพพี ีอ่ำวนำง ต.อ่ำว อ.เมอืงกระบี ่ไดร้บั
ผลกระทบจำก โรคระบำดเชื้อไวรสัโควดิ-19 
ทำงจงัหวดักระบี ่ประกำศปิดพืน้ทีเ่กำะพพี ี
ห้ำมเข้ำออกพื้นที่ มำตัง้แต่วนัที่ 10 เม.ย. ที่
ผ่ำนมำ คนขับเรือหำงยำวน ำเที่ยวได้รับ
ผลกระทบ ขำดรำยได ้ต้องไปประกอบอำชีพ
อื่น แทนชัว่ครำว 

นำยโชคชัย หมำดทิ้ ง  อำยุ 47 ปี  
เจ้ำของเรือหำงยำว บนเกำะพีพี กล่ำวว่ำ 
ต้องหันไปประกอบอำชีพประมงแทน ออก
เรอืหำปลำ หำปลำมำไว้กินเอง หำกเหลือก็
จะขำย ไม่อยำกรอควำมช่วยเหลอืจำกรฐับำล 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมรำช) 

https://news.trueid.
net/detail/gL6JWrV
9yYyL 

- 
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เพรำะไม่มัน่ใจว่ำจะได้รบักำรช่วยเหลือจริง
หรือไม่ เช่นเดียวกับผู้ประกอบกำรเรอืหำง
ยำวน ำเที่ยว ที่บรเิวณชำยหำดอ่ำวนำง หำด
นพรตัน์ธำรำ ต.อ่ำวนำง อ.เมอืงกระบี ่หลำย
ร้อยล ำ ต้องน ำเรอืมำจอดลอยล ำภำยในอ่ำว 
หลงที่ท ำกำร อช.หำดนพรตัน์ธรำ หมู่เกำะพี
พ ีจ.กระบี ่ไดร้บัผลกระทบจำก เช่นกนั ส่วน
ใหญ่ ไดล้งทะเบยีนขอรบัควำมช่วยเหลอืจำก
รัฐบำล 5000 บำท แต่ได้รับกำรอนุมตัิไม่กี่
รำยเท่ำนัน้ 

ดำ้นนำยสมควร ขนัเงนิ รองผวจ.กระบี่ 
รับมอบถุงยังชีพจ ำนวน 2000 ชุด ข้ำวสำร 
น ้ ำตำล เครื่ องปรุ งรส อำหำรแห้ง  จำก
ผู้ประกอบกำร ภำคเอกชน ห้ำงทองทรพัย์
ไพศำล อ.ทุ่งสง จ.นครศรธีรรมรำช ส่งมอบ
ตัวให้กับผู้น ำชุมชน เพื่อน ำไปแจกจ่ำยแก่
ประชำชน ในพื้นที่ต.คลองพน อ.คลองท่อม 
จ.กระบี่ รวม 14 หมู่บ้ำน ที่ได้รับควำม
เดอืดรอ้น จำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโควิด -19 ขณะที่จนท.ต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน ที่ 246 กระบี่ อำสำสมคัร
รกัษำดินแดน สมำชิกชมรมฟุตบอล จ.กระบี่ 
ร่วมกิจกรรมแบ่งปันน ้ำใจชำวกระบี่สู้โควคิ 
19 น ำอำหำร น ้ำดื่ม จ ำนวน 1,500 ชุด และ
หน้ำกำกอนำมยั จ ำนวน 200 ชิ้น มอบใหก้บั
ผู้ได้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดโรคตดิ
เชื้อไวรสัโควคิ 19 ส่วนใหญ่เป็น พ่อคำ้แม่ค้ำ
แผงลอย พนักงำนโรงแรมที่ถูกพักงำนและ
เลิกจ้ำง ลูกจ้ำงรำยวัน และผู้ใช้แรงงำน
ก่อสร้ำง ที่บรเิวณ ลำนปติมำกรรมปูด ำหน้ำ
เมอืงกระบี ่ท่ำมกลำงสำยฝนทีต่กลงมำโปรย
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ปลำย เพื่อบรรเทำควำมเดอืดรอ้นเบื้องต้นได้
ในระดบัหนึ่ง 

ทัง้นี้จ.กระบี่ ออกประกำศฉบบัที1่1 ให้
ศูนย์กำรค้ำ ร้ำนค้ำปลีกขนำดย่อม ร้ำนค้ำ
ชุมชน รวมไปถึงร้ำนอำหำร/เครื่องดื่ม เปิด
ให้บริกำรได้ 05.00-22.00 น. มีผล 15-30 
เม.ย.63 แต่ยังคงห้ำมขำยสุรำ ถึงวันที่ 30 
เมษำยน 2563 

 





สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัศกุรท่ี์ 17 เมษายน 2563 
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1. ศาลเชียงใหม่จ าคกุต่างด้าวเผาป่า 
ผูส้ ื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวนัที ่15 เม.ย.ที่

ผ่านมา ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ได้มกีารนัดฟัง
ค าพิพากษาในคดีที่พนักงานอยัการจงัหวดั
เชียงใหม่เป็นโจทก์ฟ้อง นายเหล่าหวู่ แซ่ซอื 
ที่ถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.นาหวาย จับกุม
เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ขณะที่จนท.อช.ผาแดง
ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระท าผดิ
กฎหมายเกี่ยวกบัการป่าไมบ้รเิวณป่าดา้นทศิ
ตะวนัออกเฉียงใต้ บา้นอรุโณทยั หมู่ที ่10  
ต.เมอืงนะ อ.เชยีงดาว ในความผดิ พ.ร.บ.ป่า
ไม้ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ ความผดิ พ.ร.บ.คนเขา้เมอืง ความ
ผดิพ.ร.ก.การบรหิารจัดการการท างานของ
คนต่างด้าวกรณีจ าเลยเป็นคนเชื้อชาติจีน
สญัชาติเมยีนมา เดินทางเข้าประเทศโดยไม่
มใีบอนุญาตใชไ้ฟแชก็จุดไฟเผาป่าในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวและอช.เชียงดาว 
อ.เชียงดาว ได้รับความเสยีหายกว่า 10 ไร่ 
คิดเป็นค่าเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ
จ านวน 439,668 บาท 

โดยศาลพิจารณาแล้วจ าเลยกระท า
ความผดิตามฟ้อง พพิากษาลงโทษจ าคุก  
4 ปี จ าเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่ง
หนึ่งคงจ าคุก 2 ปี ให้จ าเลยชดใชค้่าเสยีหาย
ของทรพัยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายสูญเสีย
เ ป็นเงินจ านวน 439 ,668 บาทแก่  อส .
เนื่ องจากการกระท าของจ าเลยเป็นการ

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

เดลนิิวส ์หน้า 11 
ผูจ้ดัการรายวนั  

360 องศา หน้า 11 

- 
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ท าลายทรพัยากรธรรมชาต ิส่งผลเสยีหายต่อ
ระบบนิเวศสิง่แวดล้อมนับเป็นเรื่องร้ายแรง 
จงึไม่มเีหตุรอการลงโทษใหจ้ าเลย 
2. บุกจบั'พ่อแก่'ซากสตัวป่์าเพียบ 

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.นายพนัชกร โพธิ
บัณฑิต หน.ชุดพญาเสอื น าจนท.เข้าตรวจ
คน้บา้นเลขที ่47 หมู่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมอืง  
จ.สุพรรณบุร ีและอาศรมบารมพี่อแก่ อาจารย์
คม ไตรเวทย์ ตัง้อยู่บ้านเลขที่ 24 ต.บางกุ้ง 
พบสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าสงวน และ
ซ า ก สั ต ว์ ป่ า คุ้ ม ค ร อ ง  จ า น ว น ม า ก 
ประกอบด้วย นาคเล็กเล็บสัน้ 1 ตวั ซากเขา
เก้งหม้อ ซากเขาเลียงผา ซากเขากวางป่า 
ซากหนังลิ่นชวา ซากกระดองเต่า ตะพาบ 
หนังเสอืดาว หนังหมคีวาย ซากเสอืด าสตฟัฟ์ 
ซากหนังเสอืไฟ และผลิตภณัฑ์จากงาช้าง 6 
ชิ้น 
          สอบสวนนายไตรเวทย์ อ้อมทอง 
เจ้าของให้การสารภาพว่าไม่ได้แจ้งการ
ครอบครอง และไม่มใีบอนุญาตจากพนักงาน
จนท. โดยซื้อมาจากร้านขายหนังและเขี้ยว
สัตว์เมื่อหลายปีที่แล้ว แต่ในปัจจุบันวัตถุ
มงคลแบบทัว่ไปไม่สามารถจ าหน่ายได้ จึง
ต้องน าหนังสตัว์ที่เก็บไว้มาปลุกเสกท าเป็น
ของขลงั จ าหน่ายในเฟซบุ๊ค 

ศปพ. 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 

ข่าวสด หน้า 11 - 

3. คุก 4 ปีไม่รออาญา เผาป่า 'เชียงดาว' 
จบัอีกพรานรกุอช. 

เมื่อวนัที่ 16 เม.ย. จนท.อช.ศรลีานนา 
จนท.หน่วยพทิกัษ์ฯทีศ่ล.6(ห้วยกุ่ม) ร่วมกนั
ออกต ร ว จ ล าดต ร ะ เ วน  ป้ อ ง กัน แ ล ะ
ปราบปรามการกระท าผดิกฎหมายเกี่ยวกับ

สอช. 
ศคล. 
สปฟ. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 

มตชิน หน้า 1 - 
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การป่าไม้และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า 
ใช้ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart 
Patrol) ในเขตอช.ศรลีานนา ทอ้งทีบ่า้นแม่โจ้ 
หมู่ 1 ต.บา้นเป้า อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ ขณะ
ลาดตระเวนบรเิวณป่าชุมชนบ้านแม่โจ ้ตรวจ
พบพราน 3 คน ตีผึ้งเพื่อเอารงัผึ้งและน ้าผึ้ง 
จึงแสดงตัวและขอตรวจค้น ทัง้หมดต่างวิ่ง
หลบหนีเขา้ป่า จนท.จบักุมนายวุยแหล่ จะฟะ 
อายุ 53 ปี ไวไ้ด ้อยู่บา้นเลขที ่157 หมู่ 12  
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ส่วนอีก 2 
คน หลบหนี 

ตรวจสอบพบปืนแก๊ปยาว 1 กระบอก
พร้อมเครื่องกระสุน ซากหมูป่า 1 กิโลกรมั 
ซากกระรอกทอ้งแดง 1 ตวั รงัผึง้ 7 กโิลกรมั 
น ้าผึ้ง 10 กิโลกรัม จักรยานยนต์ 2 คัน ไฟ
แชก็ 1 อนั และอุปกรณ์ด ารงชพีในป่าจ านวน
หนึ่ง รวมของกลาง 17 รายการ จนท.คุมตวั 
นายวุยแหล่ ส่ง สภ.แม่แตง ด าเนินคดีใน 6 
ข้อหา 1.กระท าผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
2484 มาตรา 29 เก็บหา ของป่าหวงห้าม 2.
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 
14 ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองท า
ประโยชน์ เก็บหาของป่า เสื่อมเสยีสภาพป่า
สงวนแห่งชาต ิและ 3.พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ.2562 มาตรา 19(3) ล่อหรือน าสตัว์ป่า
ออกไป, มาตรา 19(7) น าเครื่องมือล่าสัตว์
หรือ จับสัตว์หรืออาวุธใดๆ เข้าไป, มาตรา 
19(9) ทิ้งสิง่ที่เป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจท าให้เกดิ
เพลงิไหม ้และมาตรา 20 ฝ่าฝืนประกาศหา้ม
เขา้ในเขตอช.ศรลีานนา 
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4. คอลมัน์ สดจากเยาวชน : สืบคลองยนั 
วิถีคนริมน ้า 

ลุ่มน ้ าคลองยันเขตจ.สุราษฎร์ธานี  
และจ.ระนอง ในจ.สุราษฎร์ธานี ครอบคลุม
พื้นที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ.คีรีรัฐ อ.นิคม อ.
วภิาวดี อ.ไชยา และอ.ท่าฉาง ใน จ.ระนอง 
ครอบคลุม ต.บางหนิ อ.กะเปอร ์

ด้วยความยาวกว่า 70 กิโลเมตร ลุ่มน ้า
คลองยนัจงึเป็นสถานทีร่วมตวัของผูค้นหลาย
รุ่นหลายวยั เปรยีบดงัสวนน ้าธรรมชาติกลาง
ป่าเขา เล่นสนุกเพลดิเพลนิ กระโดดโลดเต้น 
แหวกว่ายสบายใจ โดยมีผู้ใหญ่ดูแลไม่ห่าง 
หากนึกย้อนวันวาน ผู้ใหญ่ทุกคนก็ล้วน
แล้วแต่มคีวามทรงจ าและความผูกพนักบัลุ่ม
น ้าคลองยนัดัง่เสน้เลือดใหญ่ทีค่อยหล่อเลี้ยง
ผูค้นรมิฝัง่มานานหลายชัว่อายุคน 

หลายปีก่อน คนริมฝัง่เกือบจะสูญเสยี
เส้นเลือดเส้นส าคัญจากโครงการก่อสร้าง
เขื่อนแก่งกรุงเพื่อผลิตไฟฟ้าบรเิวณที่ดินป่า
ท่าชนะ และป่าเตรียมการสงวนคลองสก-
คลองแสง-คลองยัน แต่จากบทเรียนความ
สูญเสียที่เกิดกับอช.เขาสก และขสป.คลอง
แสง หลังจากการก่อสร้างเขื่อนเชี่ยวหลาน 
ส่งผลกระทบให้สิง่แวดล้อมบรเิวณโดยรอบ
เกิดความเสยีหายอย่างรุนแรง ทัง้ปัญหาน ้า
เสีย ปัญหาการสูญเสียที่ดินของชาวบ้าน 
พื้นที่ป่าหลายแสนไร่ที่จมอยู่ใต้อ่างเก็บน ้ า
ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า มนุษย์ ทัง้ทางตรง
และทางอ้อม ชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่ อ
คดัคา้น จนในทีสุ่ดปี 2533 โครงการดงักล่าว
ถูกยกเลกิ 

สอช. 
สอป. 
สบอ.4 

(สุราษฎรธ์าน)ี 
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          นับเป็นโชคดีของเด็กๆ รุ่นใหม่ทีพ่่อ
แม่ปู่ย่าช่วยกนัปกปักรกัษาผนืป่าและลุ่มน ้า 
ท าให้วันนี้ยังคงมีสายน ้าเย็นๆ ให้เล่นสนุก 
รวมไปถึงการส่งไม้ต่อให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้
คุณค่าของลุ่มน ้าคลองยนั 

นอกจากนี้ในทุกๆ ปีคนลุ่มน ้าจะร่วมกนั
จัดงานใหญ่ ใช้ชื่อว่า "งานสืบชะตาแม่น ้า
คลองยนั" ปีนี้จดัขึ้นเป็นปีที ่20 กลุ่มเดก็และ
เยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มน ้ าคลองยันมี
บทบาทในการจดัเตรยีมงานในหลายๆ ด้าน 
รวมไปถงึทุกคนในชุมชนต่างมารวมตวักนัลง
แรงร่วมใจ ประสานความร่วมมือช่วยกัน
ตระเตรียมงาน งานนี้ จัดขึ้นเพื่อขอบคุณ
สายน ้าที่ช่วยให้คนรมิฝัง่มแีหล่งหาอยู่หากนิ 
ใ ช้ อุ ป โภคบริ โภคทั ้ง ในครัว เ รือนและ
การเกษตร รวมถึงปลูกฝังจิตส านึกให้
เยาวชนคนรุ่นหลงัตระหนัก รกัและหวงแหน
ลุ่มน ้าทีเ่ป็นสายเลอืดใหญ่หล่อเลี้ยงทุกคนรมิ
ฝัง่มายาวนานหลายสบิปี 

ติดตามวถิีชีวติความผูกพนัของคนกับ
สายน ้ าคลองยันและงานสืบชะตาขอบคุณ
สายน ้า ในรายการทุ่งแสงตะวัน เสาร์ที่ 18 
เม.ย. 2563 เวลา 05.05 น. ช่อง 3 กด 33 
5. 'บาส SBFIVE' ช่วยเหตุวิกฤตไฟป่า 

จากที่เกิดวกิฤตไฟป่าโหมไหม้ลุกลาม
อช.ดอยสุเทพ-ปุย เป็นเวลายาวนานกว่า
สปัดาห ์'บาส SBFIVE' ส านึกรกับา้นเกดิ 
จ.เชียงใหม่ ผุดแคมเปญ #บาสเด็กอ้วน 
Save เชียงใหม่ ขอเป็นสื่อกลางรับบริจาค
เงนิช่วยเหลอืสถานการณ์ไฟป่าในพืน้ที ่ 

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
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จ.เชียงใหม่ รวมยอดเงินบริจาค 100,000 
บาท เพื่อมอบให้สภาลมหายใจเชยีงใหม่ ได้
ไปซื้ออุปกรณ์ในการช่วยดับไฟป่า และ
ขอขอบคุณจนท.ทุกภาคส่วนที่ก าลงัช่วยกนั
ดบัไฟป่า  
6. ศมส.ตัง้ศนูยส์ู้ไฟป่ารกัษา "ชาติพนัธ์ุ" 

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.
ศูนย์มานุษยวทิยาสรินิธร (ศมส.) กระทรวง
วฒันธรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์ไฟป่าใน
พื้นที่ภาคเหนือรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาทัง้
ป่าและสตัวป่์าเสยีหายทัง้ยงัลุกลามเข้ามายงั
ชุมชน ที่อยู่ในเขตป่าที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่ง
เป็นเครือข่ายของ ศมส.32 ชุมชนที่ปกป้อง
ผนืป่าเรยีกว่า ป่าชุมชน หรอืป่าจิตวญิญาณ 
394,475 ไร่  และชาวเขาหลายคนต้อง
เสยีชวีติจากการเขา้ไปดบัไฟป่า โดยชุมชนที่
ยังต้องเผชิญกับวิกฤติไฟป่ารุนแรง อาทิ 
ชุมชนบา้นแม่สา้น ต.บา้นะดง อ.แม่เมาะ  
จ.ล าปาง พืน้ทีป่่า 18,102 ไร่ ชุมชนบา้นหว้ย
หนิลาดใน หว้ยหนิลาดนอก และผาเยอืง  
ต.บ้านโป่ง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย พื้นที่
ป่า 27,000 ไร่ พืน้ทีห่มู่ที ่6 และ 11 ต.สะเมงิ
ใต้ อ.สะเมงิ จ.เชียงใหม่ พื้นที่ป่า 24,513 ไร่ 
บา้นแม่อมก ิต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง  
จ.ตาก พื้นที่ป่า 17,000 ไร่ และบ้านแม่หาด 
ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ป่า 
13,685 ไร่ ที่เหลือเป็นชุมชนที่สถานการณ์
ไฟป่าลดความรุนแรงลงอยู่ในช่วงเฝ้าระวงั 

ดร.นพ.โกมาตร กล่าวต่อว่า ศมส.จึง
ร่วมกบัมูลนิธิพฒันาภาคเหนือ (มพน.) และ
โพควาโปรดกัชัน่ จดัตัง้ศูนย์สนับสนุนชุมชน

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.14-16 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรยีง 

ไทยรฐั (กรอบบ่าย) 
หน้า 12 

+ 
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สู้ ไฟป่าขึ้น เพื่ อสนับสนุนชุมชนสู้ไฟป่า
เบื้องต้น 19 ชุมชน ครอบคลุมเนื้อที่ราว 
253,780 ไร่ และต่อมาไดข้ยายการสนับสนุน
เป็น 32 ชุมชน รวมเนื้อทีร่าว 394,475 ไร่ ใน
พื้นที่  6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่ อ
สนับสนุนและเป็นก าลงัใจในการดูแลจดัการ
ผนืป่าทีอ่ยู่โดยรอบของชุมชน โดยร่วมน าเงนิ
และสิ่งของต่างๆเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบตลอดจนอุปกรณ์ป้องกนัไฟ ไดแ้ก่ 
เครื่องพ่นลม วทิยุสื่อสาร หน้ากากกนัไฟ ชุด
อุปกรณ์ท าแผล รวมถงึอาหารแหง้และจดัสรร
เงนิบางส่วนเป็นกองทุนสูไ้ฟป่าใหชุ้มชนเพื่อ
เป็นทุนในการดูแลผนืป่าในปีหน้า 
          "ความร่วมมอืของชุมชนชาติพนัธุ์ใน
การจัดการไฟป่าครัง้นี้ แสดงให้เราเห็นถึง
ศกัยภาพและความเสยีสละของกลุ่มชาตพินัธุ์ 
ในการปกป้องผืนป่าซึ่งเป็นทัง้ที่อยู่อาศัย 
พื้นที่ท ากิน และพื้นที่จิตวิญญาณ ผู้สนใจ
ช่วยเหลือ บริจาคสิ่งของอุปกรณ์ดับไฟป่า 
อาหาร และเวชภัณฑ์ ได้ที่ศูนย์สนับสนุน
ชุมชนสู้ไฟป่า มูลนิธิพฒันาภาคเหนือ 77/1 
หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ 50200" 
ผอ.ศมส.กล่าว 
7. โควิด-19 ท าให้ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น จริง
หรือไม่ 

ผศ.ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ ์รองคณบดี
คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และ
นักวิทยาศาสตร์ผู้ เ ชี่ ยวชาญทางทะเล 
กล่าวถึงเรื่องนี้ ว่า จริงอยู่ที่สถานการณ์ไร้
ผู้คนไปรบกวนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทาง
ทะเลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ฝูงปลาเล็กใหญ่ 

สอช. มตชิน (กรอบบ่าย) 
หน้า 19 

- 
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พะยูน รวมไปถึงเต่าทะเล มีความสุขที่สุด 
ชายหาดก็สะอาดขึ้น ไม่มเีรอืท่องเที่ยวแอบ
ไปทิ้งสมอ กระทบปะการงั นี่เป็นส่วนดีเราก็
อยากเห็นสตัว์ทะเลมคีวามสุขแบบนี้มานาน
แล้ว แต่คดิอีกมุม ที่มนัไม่ดี ผมว่า มนัถึงขัน้
เลวร้ายเลยแหละครับ แต่ความเลวร้าย
ดงักล่าวว่า ทราบกนัหรอืไม่ว่า ตัง้แต่รฐับาล
ประกาศขอให้เก็บตวัอยู่กบับ้าน เพื่อลดการ
แพร่ระบาดเชื้อ ท าให้ผู้คนสัง่อาหารแบบดลิิ
เวอร ีกนัมากขึน้ปรมิาณขยะพลาสตกิเพิม่ขึ้น
มากกว่า15% ในขณะที่คนท างาน ทัง้เก็บ
กวาดดูแล กลับมีน้อยลงกว่าเดิม นอกจาก
ขยะพลาสติกแล้ว ขยะหน้ากากอนามัย ซึ่ง
อาจจะเป็นขยะติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นจ านวนมาก 
แน่นอนว่าของเหล่านี้ส่วนหนึ่งต้องลงไปอยู่
ในทะเลอยู่แล้ว  อีกความเลวร้ายหนึ่งที่
ตามมาก็คือ เมื่อไม่มีคนมาเที่ยว ก็ไม่มเีงนิ
ส าหรับดูแลทรัพยากรที่ยังมีอยู่ ก่อนหน้านี้
เงินของอุทยานแห่งชาติทางทะเล เป็นส่วน
ส าคัญมากที่จะถัวเฉลี่ยไปดูแลอุทยาน
แห่งชาติทางบก ยกตัวอย่างเดิมที อุทยาน
แห่งชาตอ่ิาวพงังา อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะพี
พ ีและอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะสมิลินั 3 แห่ง
นี้ มรีายไดร้วมกนัปีหนึ่ง ราว 1,500 ลา้นบาท 
จ านวนนี้ 20% อุทยานเก็บเอาไว้ใช้ส าหรบั
ท าง านในพื้นที่  และอีก  80% ส่ ง ไปยัง
ส่วนกลาง เพื่อเฉลี่ยให้กับอุทยานอื่นๆ แต่
ตอนนี้ รายได้เท่ากับศูนย์ หรือไม่มีเงนิเลย 
เท่ากับว่า เงินที่จะใช้ดูแลทรัพยากรหายไป
หมด ผศ.ธรณ์กล่าว 
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          เดิมที ส านักงบประมาณก็จัดสรร
งบประมาณส าหรบัดูแลทรพัยากรในอุทยาน
แห่งชาติ แต่ตอนหลงัถูกตดัทิ้งไปราวๆ หนึ่ง
พันล้านบาท เพราะเห็นว่า อุทยานมีเงิน
รายได้อยู่แล้ว แต่ถึงเวลานี้  เงินไม่มีแต่
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น จนท.ทุกคนยัง
ต้องท างานกันเหมือนเดิม และเหมือน
เคราะห์ซ ้ากรรมซัด ปีนี้เกิดสถานการณ์ไฟ
ป่า ทีดู่จะรุนแรงกว่าทุกๆ ปี โดยเฉพาะที ่ 
จ.เชียงใหม่ ต้องระดมก าลังจนท.จากพื้นที่
ต่ า งๆทั ้งภาคใ ต้  ภาคอี ส าน  แล ะภาค
ตะวนัออกเพื่อมาช่วยกนัดบัไฟ ตอนนี้ยงัไม่
เท่าไหร่ครับ แต่คิดว่า หากสถานการณ์ยัง
เป็นแบบนี้อยู่ ตัง้แต่เดอืนมถิุนายนเป็นต้นไป 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะชดัเจนมากขึ้น ไม่ต้อง
มาโลกสวยว่า ไม่มีเงินท างานไม่เป็นไร 
เพราะไม่มีใครเข้าไปในอุทยานไม่มี หรือมี
ผลกระทบน้อยอยู่แล้ว ไม่ใช่ครบั คนท างาน 
หมายถึงจนท.โดยเฉพาะระดับลูกจ้าง ทัง้
พิทักษ์ป่า ไฟป่า เสือไฟ ฯลฯ คนเหล่านี้ยงั
ต้องท างาน พวกเขายังต้องดูแลครอบครัว 
ผศ.ธรณ์กล่าว  

รองคณบดีคณะประมง บอกด้วยว่า มี
ข่าวว่า จะมกีารเกลีย่งบจากทุกกรมกอง เพื่อ
ไปช่วยสถานการณ์ โควดิ-19 อีก ซึ่งทุกกรม
กองก็ต้องช่วยกัน สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอคือ 
หากจะตดังบเพื่อน าไปช่วยเรื่องนัน้ ก็ขอให้
เอางบประมาณเรื่องการก่อสรา้งออกไปก่อน 
ส าหรับงบประมาณที่จะต้องดูแลเรื่องการ
อนุรกัษ์ทรพัยากร ขอให้คงอยู่เอาไว้ เพราะ
ถอืเป็นสิง่จ าเป็นสูงสุดส าหรบัการท างานดา้น
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ทรพัยากรธรรมชาต ิในความเลวรา้ย เรากย็งั
พอจะมองเหน็ ความดอียู่บา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัศกุรท่ี์ 17 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
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ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเลท่ี 3 จังหวัดตรัง ร่วมกับอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม ส ารวจติดตาม
ประเมินสถานภาพพะยูนและสตัวท์ะเลหา
ยาก 

เมื่ อวันที่  13 เม .ย.  63 จนท.ศูนย์
ปฏบิตักิารอุทยานแห่งชาตทิางทะเลที ่3  
จ.ตรัง ร่วมกับอช.หาดเจ้าไหม ได้ส ารวจ
ติดตามประเมินสถานภาพพะยูนและสัตว์
ทะเลหายาก โดยการเฝ้าสงัเกตทางเรอืและ
การบิน Drone ส ารวจ บริเวณแหล่งหญ้า
ทะเลหาดหยงหล า หาดหยงหลิง และเกาะ
มุกด์ ในเขตพื้นที่อช.หาดเจ้าไหม เบื้องต้น
พบพะยูนจ านวน 4 ตัว โลมาจ านวน 4 ตัว 
และเต่าทะเลจ านวน 8 ตัว โดยพะยูนพบ
บริเวณระหว่างหัวแหลมหาดหลงหล ากับ
เกาะมุกด์ ขณะที่เต่าทะเลพบแพร่กระจาย
ตัง้แต่หาดหยงหล าจนถงึสะพานเกาะมุกด์ มี
พฤตกิรรมว่ายน ้าโผล่ขึน้มาหายใจ ส่วนโลมา
พบบรเิวณหาดหยงหลิง มพีฤติกรรมว่ายน ้า
โผล่ขึน้มาหายใจและบดิตวัขณะกระโดด 

จากการส ารวจของกรมทรพัยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ และอส.ตลอดจนอาสาสมคัร

และภาคประชาชนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2562 

พบพะยูนในทะเลตรัง จ านวน 185 ตัว ถือ

เป็นแหล่งที่มีพะยูนอาศัยอยู่มากที่สุดของ

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 

https://www.js100.
com/en/site/news/
view/85881 

+ 
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ประเทศไทย โดยจากการส ารวจทัว่ประเทศ 

พบพะยูน จ านวน 261 ตวั 

 
2. ทหาร-ฝ่ายปกครอง-ป่าไม้-อปท. บูรณา
การร่วมกนัดบัไฟป่า ยอดเขาเขตอุทยาน
แห่งชาติน ้าตกพาเจริญ 

เมื่อค ่าคนืวนัที่ 16 เม.ย.63 ทหารกอง
บงัคบัการ(บก.)ควบคุม หน่วยเฉพาะกจิกรม
มหารราบที่ 4(ฉก.ร.4) แม่สอด กองร้อย.ร.
422 ร่วมกับจนท.อช.น ้าตกพาเจริญ จนท.
อบต.ช่องแคบ อ.พบพระ ชุดรักษาความ
ปลอดภยัหมู่บา้น ต.ช่องแคบ อ.พบพระ  
จ.ตาก และสมาชกิ อส.กองรอ้ย อ.พบพระ  
ที่ 9 ได้ท าการดับไฟป่า และท าแนวกันไฟ 
บรเิวณยอดเขาในเขตพืน้ทีอ่ช.น ้าตกพาเจรญิ 
ดงันี้ 
1.พกิดั 47QMU 746246 
2.พกิดั 47QMU 742248 
3.พกิดั 47QMU 740248 
บ้านเสรรีาษฎร์ หมู่ 6 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ 

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     

จนท.สามารถควบคุมและดับไฟได้โดย

เหตุการณ์ทัว่ไปปกต ิ

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.14 
(ตาก) 

https://siamrath.co.
th/n/147917 
 

- 

3. กรมอุทยานฯ ตรวจสวนสตัวพ์าต้า หลงั
ไฟไหม้ ยืนยนัไม่มีสตัวไ์ด้รบัอนัตราย 

เมื่อวันที่16 เม.ย.วราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.มส. เปิดเผยว่า ธัญญา เนติธรรมกุล 
ออส. ได้รายงานให้ตนทราบว่าได้ส่งจนท. 
เข้าตรวจสอบสวนสัตว์พาต้า หลังจากเกิด

สอป. 
 

https://thestandard
.co/pata-zoo-after-
fire/ 
 
https://voicetv.co.t
h/read/I0M3bLb8g 

- 

https://thestandard.co/pata-zoo-after-fire/
https://thestandard.co/pata-zoo-after-fire/
https://thestandard.co/pata-zoo-after-fire/
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เหตุเพลิงไหมไ้ปเมื่อวนัที ่15 เมษายนทีผ่่าน
มา โดยจนท.ของกรมอุทยานฯ เดินทางไป
พร้อมกับหลายหน่วยงาน เช่น กองพิสูจน์
หลักฐาน บริษัทประกันภัย เข้าตรวจสอบ
บรเิวณชัน้หกห้างพาต้า ซึ่งเป็นบรเิวณสวน
สตัว์ พบว่าบรเิวณต้นเพลิงอยู่ที่บรเิวณใกล้
กรงงูเหลือม สาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจร 
พบว่าฉนวนหุ้มสายไฟเก่า แต่จนท.ของสวน
สตัวก์เ็ขา้ระงบัเพลงิไดอ้ย่างรวดเรว็ จนท.อส.
ได้รายงานยืนยันว่าไม่มีสัตว์ตัวไหนได้รับ
อันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าบัวน้อยที่
เป็นกอริลลา และเจ้าโบโนโบหรือชิมแปนซี
แคร ะ  ไ ม่ ไ ด้ รับบาด เ จ็บห รือ ไ ม่ ไ ด้ รับ
ผลกระทบใด  

ทัง้นี้พบว่า บรเิวณเพลงิไหมน้ัน้มสีภาพ
เก่าและช ารุด ยงัไม่ได้มกีารบ ารุงรกัษา และ
ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงที่สวนสัตว์ปิด 
ไม่มีคนเข้าไปเที่ยวชม ในเบื้ อง ต้นทาง
กระทรวงทส. ได้ก าชับให้ทางสวนสตัว์ดูแล
สตัวท์ุกตวัใหด้ ีและก าชบัใหดู้แลสถานทีใ่ห้มี
การบ ารุงรักษาให้ดีด้วย เนื่องจากช่วงนี้ยงั
ปิดไม่ให้เข้าชม เพราะอยู่ในสถานการณ์
วกิฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
สวนสตัว์ทุกแห่งในประเทศไทยในช่วงนี้เรา
เป็นห่วงว่าเมื่อไม่มีคนเข้าเที่ยวชม ไม่มี
รายได้เข้าก็จะท าให้สตัว์อดตายกนัไปหมด 
จงึขอใหดู้แลสตัวใ์หด้ ีและสภาพความเป็นอยู่
ทัว่ไปให้ดีด้วย โดยเฉพาะระบบไฟฟ้า ไม่
อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้อีก 
เท่าทีไ่ดร้บัรายงานทางสวนสตัว์พาต้าเองก็มี
จนท.ประจ ามาปฏบิตัหิน้าทีต่ามปกตทิุกวนั 
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4. คุยกับ บ.ก. ลายจุด และหัวหน้าศูนย์
บญัชาการดบัไฟป่า มูลนิธิกระจกเงา ถึง
การสร้างนวัตกรรมในผืนป่า จังหวัด
เชียงราย เพื่อค้นหากลยุทธ์รบัมือ ฤดูไฟ
ป่าอย่างยัง่ยืน 

ปัญหาไฟป่าทางภาคเหนือรุนแรงมา
นานแลว้ ตอนทีมู่ลนิธกิระจกเงาขึน้มาท างาน
สงัคมที ่จ.เชยีงราย เมื่อยีส่บิกว่าปีก่อน เวลา
ขบัรถผ่านภูเขาช่วงหน้าแลง้ เราจะเหน็ไฟลกุ
ข้ามเขา แดงเถือกเป็นหางมงักร แต่ตอนนัน้
ไ ม่ ไ ด้ คิ ด ท า เ รื่ อ ง ไ ฟ ป่ า เ ล ย  เ พ ร า ะ
ความสามารถในการคิดของพวกเรา (ทีม
มูลนิธิกระจกเงา) และเทคโนโลยีต่างๆไม่
เ อื้ อ อ า น วย  แ ต่ เ มื่ อ สิบ ก ว่ า ปี ก่ อ น  มี
ชาวต่างชาตแิละพรรคพวกในเชยีงรายมาคุย
กบัผมทีบ่า้น เขาหา NGO มาท างานเรื่องไฟ
ป่า ฝุ่ นและหมอกควัน ผมบอกเขาไปว่าผม
เข้าใจปัญหาของคุณ แต่ผมก็ไม่รู้จะจัดการ
มนัยงัไง ต้องขอโทษด้วย นัน่เป็นเรื่องที่ติด
ค้างในใจผมมานับสบิปี จนในทีสุ่ดก็ไดม้าท า
โครงการอาสาดบัไฟป่า 

โครงการอาสาดบัไฟป่า มูลนิธิกระจก
เงา ท างานเรื่องไฟป่าร่วมกับชาวบ้านและ
หลากหลายหน่วยงานในพื้นที่มาแล้ว 4 ปี 
โดยม ีโจ-้ณัฐพล สงิหเ์ถื่อน ผูผ้่านการท างาน
ฟ้ืนฟูชุ มชนหลังภัยพิบัติมาแล้วห ลาย
เหตุการณ์ ตัง้แต่สนึาม ิพ.ศ. 2547 น ้าท่วม
ใหญ่กรุงเทพฯ พ.ศ. 2554 จนถงึแผ่นดนิไหว 
พ.ศ. 2557 รบัหน้าทีเ่ป็นหน.ศูนย์บญัชาการ
ดบัไฟป่า จ.เชยีงราย หนึ่งในภารกจิหลกัของ
มูลนิธิกระจกเงา คอืการสร้างนวตักรรมทาง

สปฟ. https://readtheclou
d.co/volunteer-fire-
project/ 

+ 
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สังคม เพราะเชื่อว่าปัญหานั ้นๆ ด ารงอยู่ 
เนื่ องจากวิธีการในอดีตไม่เพียงพอที่จะ
แก้ปัญหาได้อีกต่อไป เราปักธงไว้แล้วว่าจะ
ท าเรื่องไฟป่า และได้ศึกษาลงพื้นที่ท าความ
เข้าใจมาระยะใหญ่ เราพยายามคดิว่าภายใต้
ปัญหาเรื่องไฟป่า มีอะไรที่เป็นช่องวางของ
การจัดการ หรือมีวิธีการอะไรใหม่ที่สมควร
น ามาใช ้ไดว้ธิกีารปฏบิตัดิงันี้ 
1.ดบัไฟป่าดว้ยนวตักรรม 
2.ห้องทดลองในเปลวเพลิง โดยทีมอาสาดบั
ไฟป่าเลยลองใช้มอเตอร์ไซค์ โดยเฉพาะ
มอเตอรไ์ซคว์บิาก มาทุ่นแรงในการเขา้ป่าไป
หาไฟ ขนคน ขนอุปกรณ์ แม้แต่ขนน ้าไปดบั
ไฟ เพราะบางจุดเราไม่มีน ้า ปรากฏว่าทุ่น
แรงและเวลาไปได้มหาศาล ทัง้หมดนี้คอืวิธี
คดิเชงิการจดัการ 
3.เปลีย่นยุทธวธิตีไีฟดว้ย ‘น ้า’ 
4.ดบัไฟแบบ 4.0 เราใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาชว่ย 
มีโดรนบินอยู่ข้านบน คอยเป็นหูเป็นตาให้
อาสาสมคัรระหว่างปฏบิตังิานในพืน้ที ่ เพราะ
โดรนดูได้ทัง้ทิศทางลม ลกัษณะของแนวไฟ 
พกิดัของไฟ 
5.ท างานแบบทมีเวริก์ 
6.ปัญหาทีใ่หญ่กว่าแค่ชายเขา 

พอสภาวะวิกฤติไฟป่าผ่านพ้นไปเมื่อ
ฝนฤดูกาลใหม่ตกลงมา เราจะเดินหน้าสรา้ง
โคก หนอง นา พื้นที่เกษตรกรรมผสมผสาน 
ทีม่รีะบบจดัการน ้าตามธรรมชาต ิขนาด 4 ไร่
ในศูนย์บัญชาการดับไฟป่า เพื่อสร้างศูนย์
กระจายความรู้และเป็นโมเดลให้ชาวบ้าน
เข้าใจการท าเกษตรกรรมที่ยัง่ยนื ต้องให้เขา



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ได้เห็นผลลัพธ์ด้วยตาตัวเอง เขาถึงจะเชื่อ 
นัน่คอือกีแผนระยะยาวของอาสาดบัไฟป่า 

 





สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัเสารท่ี์ 18 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. คอลมัน์ จบัข่าวเอามาย า 
ในโอกาสได้รบัการแต่งตัง้ เป็นหวัหน้า

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  เมื่ อต้นเดือน
เมษายนทีผ่่านมา นายนรนิทร ์ป่ินสกุล  
หน.อุทยานฯคนใหม่ เข้าสกัการะศาลเจา้พ่อ
เ ข า ใ หญ่  ซึ่ ง เ ป็ น ที่ เ ค า รพนั บ ถื อของ
ข้าราชการ จนท.และประชาชน ที่ประตูด่าน
ทางขึน้ดา้น ต.หมูส ีอ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา โดยมีนายสุรพันธ์ ศิลปะ
สุวรรณ นอภ.ปากช่อง ดร.วัชรี ปรัชญา
นุสรณ์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ 
สมาคมอนุรกัษ์ สมาคมร้านอาหาร ธนาคาร 
และกลุ่มชุมชนรอบแนวเขตอุทยานฯเขาใหญ่ 
ให้การต้อนรับ ในฐานะเคยร่วมงานกันมา
ก่อน เมื่อครัง้ปฏิบัติหน้าที่หน.ป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ เมื่อหลายปีก่อน 

จากนั ้นลงพื้นที่ตรวจน ้ าตกเหวนรก 
เพนียดป้องกนัช้างป่าตก และหน่วยพทิกัษ์
อุทยานฯ ที่กระจายตามแนวเขตกว่า23 
หน่วย เพื่อมอบหมายงานด้านการป้องกัน
และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและการ
ลกัลอบตดัไม้ การบุกรุกพื้นที ่การล่าสตัวป่์า 
ในเขตอุทยานฯ พร้อมยนืยนัจะปฏิบตัหิน้าที่
ตามที่ผู้บงัคบับญัชามอบหมาย แม้ไม่ได้จบ
จากป่าไม้แพร่ และคณะวนศาสตร์ ดังเช่น
หน.อุทยานฯ คนก่อนๆ แต่จบ ป.โทจากคณะ
วนศาสตร์ สาขาการบรหิารทรพัยากรป่าไม้ 
และขอใหดู้ทีผ่ลงานเป็นตวัชี้วดั 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจนีบุร)ี 

มตชิน (กรอบบ่าย) 
หน้า 17 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

2. สดร. เผยดาวหาง 'แอตลาส' แตกตวั 
นายสิทธิพร เดือนตะคุ จนท.สารสน

เทศดาราศาสตร์ช านาญการ สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เผยว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
2563 ที่ผ่านมา ทีมนักวจิยัสถาบนัวจิยัดารา
ศาสตร์แห่งชาติได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ชนิด
สะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระจก 
2.4 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษา หรอืหอดูดาวแห่งชาติ 
ภายในอช.ดอยอนิทนนท์ อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ เก็บข้อมูลและบันทึกภาพดาว
หางแอตลาส หรือดาวหาง C/2019 Y4 
(ATLAS) จ านวน 2,000 ภาพ พบว่าดาวหาง
ก าลังแตกตัว สามารถสังเกต "นิวเคลียส" 
หรอืก้อนน ้าแขง็บรเิวณใจกลางดาวหางและ
ส่วนทีแ่ยกออกมาไดอ้ย่างชดัเจน 

สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 

มตชิน หน้า 8 + 

3. เพชรบูรณ์โวยนายทุน วางท่อยกัษ์ก้น
แม่น ้า แอบลกัลอบสูบกกัตุน 

  กาญจนบุรี 
  ขณะทีห่มอกควนัและฝุ่นละอองขนาด

เล็กที่เกิดจากไฟป่าในพื้นที ่อ.สงัขละบุร ีเริม่
ลดลง หลงัมฝีนตกลงมาในพื้นที่ แต่ก็ยงัพบ
ไฟป่าที่เกิดจากการเผาของผู้ที่ไม่หวังดี 
ล่าสุดจนท.ป่าไม้ กจ.5 ร่วมกบัจนท.พทิักษ์
ป่า จากขสป.ทุ่งใหญ่นเรศวร พรอ้มดว้ยกลุ่ม
ประสานงานเครอืข่ายจิตอาสาสงัขละบุร ีได้
ช่วยกนัดบัไฟป่าที่เกิดขึ้นบรเิวณข้างทางเขา้
น ้าตกตะเคยีนทอง อยู่ห่างจากหน่วยพทิกัษ์
ป่าตะเคยีนทองประมาณ 3 กม. ใช้เวลานาน

สปฟ. 
สอป. 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 
 

มตชิน หน้า 1,9 - 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

กว่า 5 ชัว่โมง ก่อนจะท าการควบคุมไฟและ
ดับไฟได้ในที่สุด ซึ่งในเส้นทางเข้าน ้ าตก
ตะเคยีนทอง พบว่ามไีฟป่าที่เกิดจากการเผา
เกอืบทุกวนั 
4. 'กาแฟเขาช่อง' เปิดรบัฮีโร่รกัษ์โลกร่วม
แคมเปญ 'ท้าไม่ท้ิง กบักาแฟเขาช่อง' 

เดินหน้ ารณรงค์อ ย่าง ต่อเนื่ องกับ
นโยบาย "ลดเพื่อเปลี่ยน" เปลี่ยนพฤติกรรม
ปรับแนวคิด ลดการทิ้งขยะให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสิง่แวดล้อม
หยุดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง ล่าสุด กาแฟ
เขาช่อง จดัแคมเปญ "ทา้ไม่ทิ้ง กบักาแฟเขา
ช่อง" เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนร่วมกันลดการ
ทิ้งขยะ เปลีย่นสิง่ของเหลอืใชใ้หม้มีูลค่า โดย 
ท้าฮีโร่ รักษ์โลกทัว่ประเทศมาร่วมสร้าง
ปรากฎการณ์ท าความดี ในรูปแบบเรยีลลิตี้
ออนไลน์ กับคู่หูไอดอลคนดัง กาย-รัชชา
นนท์-ฮารุ สุประกอบ  ตุ๊กกี้  สุดารัตน์-บูน 
ก าธร ป้อบป้ี ปรชัญาลกัษณ์-ซนั วงศธร ชิง
รางวลัมูลค่ารวมกว่า 2.6 ลา้นบาท พรอ้มร่วม
สร้างถนนสีเขียว ด้วยบล็อกรีไซเคิลจาก
พลาสตกิ ส าหรบัเป็นลู่ใหค้นวิง่เลยีบชายหาด 
ระยะทาง 3 กิโลเมตร ให้กบัอช.หาดนพรตัน์
ธาราหมู่เกาะพพี ีจ.กระบี ่

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 
 

สยามกฬีา หน้า 23 + 

5. นักธุรกิจดงัทุบคฤหาสน์แล้ว หลงัสู้ 6 ปี
รกุอุทยานเอราวณั 

รือ้แลว้คฤหาสน์บนยอดเขาอช.เอราวณั 
ววิสวยรมิอ่างเกบ็น ้าเขื่อนศรนีครนิทร 
จากกรณีนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพฒัน์ ปลดัทส. ให้
ด าเนินการอย่างเด็ดขาดกับนายทุนผู้บุกรุก

ศปพ. 
สอช. 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 
 

มตชิน หน้า 1 
เดลนิิวส ์หน้า 2 
ไทยรฐั หน้า 15 
เดลนิิวส ์หน้า 1 
ข่าวสด หน้า 12 

มตชิน (กรอบบ่าย) 
หน้า 8 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ ล่าสุดปัญหา
การบุกรุก อช.เอราวณั จ.กาญจนบุร ีได้ข้อ
ยุตเิรยีบรอ้ยแลว้ โดยเมื่อวนัที ่17 เม.ย.  
นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ ์ผอ.สบอ.3(บ้าน
โป่ง) นายปรยุษณ์ ไวว่อง หน.อช.เอราวณั 
นายยุทธพงศ์ ด าศรสีุข หน.อช.พุเตย  
ชุดพญาเสือ จนท.อช.เอราวัณ จ านวน10 
นาย เดินทางไปตรวจติดตามการรื้อถอน
คฤหาสน์หรูของนายโชคชัย ศุภวานิช อดีต
นักธุรกิจชื่อดงั ที่ได้ปลูกสร้างบุกรุกบนยอด
เขาอช.เอราวัณ ริม อ่างเก็บน ้ าเขื่อนศรี
นครนิทร ์เนื้อที ่1 ไร่ 3 งาน 85 ตาราวา โดย
นายโชคชยัยนิยอมว่าจ้างผู้รบัเหมารื้อถอน
คฤหาสน์ของตนเองพ้นจากอช.เอราวัณ 
หลงัจากนัน้จะท าการฟ้ืนฟูให้กลบัคนืสภาพ
ตามธรรมชาตดิงัเดมิ 

นายนิพนธ์กล่าวว่า สบืเนื่องมาจากคดี
นี้นายปรยุษณ์ ไวว่อง หน.อช.เอราวณั ไดใ้ช้
มาตรการทางปกครองและกฎหมายอุทยาน
แห่งชาติฉบับใหม่ ด าเนินการปิดประกาศ
ค าสัง่รื้อถอนคฤหาสน์ของนายโชคชัยเมื่อ
วนัที่ 28 ก.พ. และต้องเข้ารื้อถอนก่อนวันที่ 
13 เม.ย. ซึ่งตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ.2562 ฉบับใหม่ มาตรา 35(2) ระบุว่า
หากครบก าหนดเวลาตามประกาศค าสัง่รื้อ
ถอนแล้วยงัฝ่าฝืนไม่ยอมรื้อถอน มโีทษตาม
มาตรา 50 ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 1 ปีถงึ 
3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท และโทษปรบั
รายวนัอีกวนัละ 1 หมื่นบาท ซึ่งนายโชคชยั
รบัผดิชอบที่จะด าเนินการรื้อถอนเองก่อนถงึ
วนัครบก าหนดรื้อถอนในวนัที่ 13 เม.ย. ซึ่ง

ข่าวสด หน้า 7 
ไทยรฐั หน้า 1 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

เ ป็นผลดีต่อนายโชคชัยเองที่ไม่ ต้องถูก
ด าเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนประกาศค าสัง่ ซึ่งมี
โทษจ าคุกและปรบัอกีดว้ย และทางราชการก็
ไม่ต้องเสยีงบประมาณในการรื้อถอน ส่วนใน
คดีอาญา ศาลชัน้ต้นจงัหวัดกาญจนบุรไีด้มี
ค าพพิากษาไปเมื่อวนัที ่12 ม.ีค. 63 สัง่จ าคุก
นายโชคชัยเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่รอการ
ลงโทษ ขณะนี้นายโชคชยัได้ประกนัตัวเพื่อ
ยื่นอุทธรณ์สูค้ดต่ีอไป 
6. ทะเลพีพีเลอะ คราบน ้ามนั 

รมต.ทอ็ปสัง่ล่าตวัการ เร่งกู้ชายหาดคนื
สภาพ จี้ตามตวัคนปล่อยน ้ามนัลงทะเลเกาะ
พีพี ทส.จวกมักง่าย แทนที่ธรรมชาติจะฟ้ืน
ตัว ช่วงวิกฤตโควิด ท่องเที่ยวซบเซา กลับ
ถูกท าลายซ ้า สัง่อธิบดีอุทยานฯ ลงโทษตาม
กฎหมายไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ขอบคุณผู้
โพสต์แจง้เบาะแส ช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตา
ร่วมกับภาครัฐช่วยกันรักษาธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 

เมื่อวนัที ่17 เม.ย. จากกรณีผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก 
"เกริกกฤษฎา ทองแก้วสวัสดิ"์ โพสต์ภาพ
การลกัลอบปล่อยน ้าเสยี-น ้ามนั ลงทะเลบน
เกาะพพี ีพร้อมข้อความว่า "ด่วนๆ เกาะพพีี
วนันี้ทะเลสดี า ปล่อยน ้าเสยี ไม่ใช่น ้าธรรมดา
นะ แต่คือน ้ ามันใช้แล้วลงทะเลธรรมชาติ
เดือดร้อน แอบปล่อยตอนฝนตก ฉวยโอกาส 
บริเวณอ่าวต้นไทร เกาะพีพี ถือโอกาส
นักท่องเที่ยวไม่ม ีปล่อยน ้าเสยีลงทะเล #นึก
ว่าธรรมชาตจิะไดพ้กั" 

นายยุทธพล องักนิันทน์ ทีป่รกึษา รมว. 
ทส. เปิดเผยว่าได้รับข้อสัง่การจากนาย

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 
 

ข่าวสด หน้า 1 
ข่าวสด หน้า 12 

- 
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หน่วยงานท่ี
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วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ให้เร่งติดตาม
ความคืบหน้า กรณีลักลอบปล่อยน ้ าเสีย -
น ้ ามัน ลงทะเลเกาะพีพี เป็นการเร่งด่วน          
นายยุทธพลกล่าวต่อว่า ตนเร่งติดตามหาตวั
คนกระท าผิด พร้อมข้อสรุปบทลงโทษขัน้
เด็ดขาด พร้อมก าชับให้ นายธัญญา เนติ
ธรรมกุล ออส. และนายโสภณ ทองดี อทช. 
เร่ งด าเนินการและรายงานผลโดยด่วน 
เนื่องจากที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานของ ทส.ได้
ทุ่มเทท างานกันอย่างเต็มที่ และพยายาม
ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่มาโดย
ตลอด ไทยเคยถูกจัดอันดับโลกให้เป็น
ประเทศที่ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก
อนัดบั 6 เราก็เข้ามาท าให้สถานการณ์ดีขึ้น 
จนลดเหลืออนัดบัที่ 10 และมคีวามตัง้ใจจะ
ท าใหท้ะเลไทยสะอาดขึน้อกี 

   นายยุทธพลกล่าวดว้ยว่า รมว.ทส.ได้
ฝากกล่าวขอบคุณผ่านสื่อมวลชน ฝากไปยงั 
เจ้าของโพสต์เฟซบุ๊ก ที่แจ้งเตือนกรณีนี้ให้
สงัคมรบัรู้ รวมถึงอีกหลายๆ กรณีที่ช่วยกนั
สอดส่องเป็นหูเป็นตาร่วมกับภาครัฐ เพื่อ
รกัษาไวซ้ึ่งทรพัยากรธรรมชาติอนัเป็นสมบตัิ
ร่วมกนัของคนไทยทุกคน 
7. องคก์รสิทธิโลก ยงัตามจ้ีคดีบิลลี่ 

องค์กรภาคประชาชนยังตามจี้คดีฆ่า 
'บิลลี่' ครบ 6 ปีแล้วยังไม่ได้รับความเป็น
ธรรม เรียกร้องให้สืบสวนต่อเร่งเอาคนก่อ
เหตุมาลงโทษ คุ้มครองพยานและครอบครวั 
ให ้'ดเีอสไอ' เร่งท าความเหน็แยง้อยัการที่สัง่
ไม่ฟ้อง 'ชัยวัฒน์' และพวกในข้อหาฆ่า เร่ง
ตรา พ.ร.บ.ป้องกนัปราบปรามการทรมานฯ 

สบอ.3 
สาขาเพชรบุร ี

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,11 

ข่าวสด หน้า 1,11 

- 
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ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

พกัราชการจนท.ทีเ่กี่ยวข้อง ปกป้องคุม้ครอง
สิทธิกะเหรี่ยง ชนเผ่าพื้นเมือง ขณะที่แอม
เนสตี้ฯ องค์กรสทิธิระดบัโลกก็ร่วมแถลง ยงั
เฝ้าจบัตาคดบีลิลี ่

เ มื่ อ วันที่  1 7  เ ม . ย .  มู ลนิ ธิ ผ สาน
วัฒนธรรม ออกแถลงการณ์ 6 ปีของการ
หายไปของ นายพอละจ ีหรอืบลิลี ่รกัจงเจรญิ 
นักต่อสู้เพื่อสทิธชิาวกะเหรีย่งบ้านบางกลอย
บน-ใจแผ่นดิน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
โดยระบุว่าเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2562 กรม
สอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) ขออนุมตัหิมาย
ศาลจับกุมนายชยัวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีต
หน.อช.แก่งกระจาน และพวกรวม 4 คน โดย
ศาลอาญาคดทีุจรติและประพฤต ิมชิอบกลาง 
อนุมัติหมายจับใน  5  ข้อหา เกี่ ยวข้อง
อาชญากรรมรา้ยแรงต่อนายบลิลี ่

ต่ อ ม า อัย ก า ร ฝ่ า ยคดีพิ เ ศษ  1  มี
ความเห็นสัง่ไม่ฟ้องผูต้้องหาทุกคน ในข้อหา
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการฆาตกรรม แต่สัง่ฟ้องเพยีง
ข้อหาความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หน้าที ่หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ 
ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
เท่านั ้น  ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่ านมา 
ครอบครัวนายบิลลี่ และประชาคมชาว
กะเหรี่ยงแห่งผนืป่าแก่งกระจานต้องประสบ
ปัญหา และอุปสรรคตลอดมาในการเรยีกร้อง
แสวงหาความยุตธิรรม จนบดันี้ครอบครวัและ
สงัคมยงัคงไม่ได้รบัรู้ความจรงิ โดยรฐัยงัไม่
สามารถน าตัว จนท.ผู้กระท าผิดมาลงโทษ 
ชดใช้เยยีวยาครอบครัวนายบิลลี่ และแก้ไข
ปัญหาการละเมดิสทิธิมนุษยชน สทิธิชุมชน 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
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ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

และสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยง
แก่งกระจานแต่อย่างใด 

"ก่อนที่ถูกบังคับให้เป็นบุคคลสูญหาย
บิ ล ลี่ เ ป็ น นั ก ป ก ป้ อ ง สิ ท ธิ ชุ ม ช น แล ะ
สิ่งแวดล้อมชาวกะเหรี่ยง เขาท างานกับ
ชาวบ้านและนักกิจกรรมในอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน เพื่อหาทางตรวจสอบการละเมดิ
สิทธิมนุษยชน ต่อชาวกะเหรี่ยง ครอบครัว
ของเขาเอง" แอมเนสตี้ฯ ระบุ 

แถลงการณ์แอมเนสตี้ฯ ระบุอีกว่าในปี 
2562 คณะกรรมการแหล่งมรดกโลกของ 
ยูเนสโก มีมติให้เลื่อนการพิจารณาการให้
สถานะแหล่งมรดกโลกกับอุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจานออกไป โดยอา้งขอ้กงัวลเกี่ยวกบั
การละเมดิสทิธมินุษยชน ชุมชนของบลิลีเ่ป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ร้องเรียนว่า กฎหมาย
ใหม่ที่ประกาศใช้กับอุทยานฯ จะยิ่งจ ากัด
สทิธิของพวกเขา โดย พ.ร.บ.อุทยานฯ พ.ศ.
2562 ให้อ านาจพนักงานอุทยานฯ มากขึ้น 
ในการอนุโลมใหผู้้ใดอยู่ในป่าได้ตามเงื่อนไข
ที ่อุทยานฯก าหนด ใหอ้ านาจในการตรวจค้น 
และท าลายโดยไม่ต้องขอหมายศาล ซึ่งอาจ
น าไปสู่การบังคับไล่รื้อ และการท าลาย
ทรพัยส์นิของพวกเขา ซึ่งเป็นการละเมดิสทิธิ
ตามที ่บลิลีต่่อต้านในช่วงก่อนทีห่ายตวั 
8. ภาพข่าว : จตุัรสัประกันภยั : ป้องกัน
ควนั 

นายเศกรัฐ ไชยศิริ หน.สถานีควบคุม
ไฟป่าภูพงิค์ รบัมอบหน้ากากอนามยัป้องกนั
หมอกควันและฝุ่ นละออง รวมถึงเครื่อง
อุปโภค-บรโิภค จาก บรษิัทวริยิะประกนัภยั 

สปฟ. 
สบอ.16  

(เชยีงใหม)่ 

สยามธุรกจิ หน้า 14 + 
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จ ากดั (มหาชน) โดยมีนายพงษ์ทิวา กฤษณ
พันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค1 
(ภาคเหนือ) น าทมีงานในสงักดัร่วมมอบ  
ณ กองอ านวยการควบคุมไฟป่าสถ านี
ควบคุมไฟป่าภูพงิค ์สบอ.16 (เชยีงใหม่) 
9. บาส SBFIVE ส านึกรักบ้านเกิด ผุด
แคมเปญ #บาสเด็กอ้วนSaveเชียงใหม่ 
เป็นสื่อกลางรบับริจาคเงินมอบให้  
'สภาลมหายใจเชียงใหม่' 

จากที่เกิดวกิฤตไฟป่าโหมไหม้ลุกลาม
อช.ดอยสุเทพ-ปุย เป็นเวลายาวนานกว่า
สปัดาห ์'บาส SBFIVE' ส านึกรกับา้นเกดิ 
จ.เชียงใหม่ ผุดแคมเปญ #บาสเด็กอ้วน 
Save เชียงใหม่ ขอเป็นสื่อกลางรับบริจาค
เงนิช่วยเหลอืสถานการณ์ไฟป่าในพืน้ที ่ 
จ.เชียงใหม่ รวมยอดเงินบริจาค 100 ,000 
บาท เพื่อมอบให้สภาลมหายใจเชยีงใหม่ ได้
ไปซื้ออุปกรณ์ในการช่วยดับไฟป่า และ
ขอขอบคุณจนท.ทุกภาคส่วนที่ก าลงัช่วยกนั
ดบัไฟป่า 

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 

แนวหน้า หน้า 17 + 

10. นักรบแห่งพงไพร 'ไบโอฟาร์ม' เติม
น ้าใจวนัท่ีป่าหยุดพกั  

จนท.พทิกัษ์ป่าอช.เขาใหญ่ คนกลุ่มเลก็ 
ที่ถูกขนานนามว่า "นักรบแห่งพงไพร" หรอื
อีกนัยหนึ่งคือ "ผู้ปิดทองหลังพระ" ที่ท า
หน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อคน
ไทยทุกคน ซึ่งค าเหล่านี้ไม่ได้เป็นการกล่าว
เกินความจรงิ แต่เป็นการอธิบายถึงงานแห่ง
ชีวิตของพวกเขาเหล่านี้  ซึ่งมาพร้อมกับ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ อันยิ่งใหญ่ ใน
การดูแลผนืป่าอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่อนัดบั 

สอช. 
สบอ1 

(ปราจนีบุร)ี 

ประชาชาตธิุรกจิ 
หน้า 27 

+ 
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3 ของประเทศให้อุดมสมบูรณ์มากที่สุด แม้
วันนี้ อุทยานแห่งชาติทัว่ประเทศจะหยุดพกั
ในการท าหน้าที่เป็นแหล่งพกัผ่อน หย่อนใจ
ใหก้บันักท่องเทีย่ว เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) แต่ไม่ได้หมายความว่าการ
ท างานของ จนท.พทิกัษ์ป่าจะหยุดลงตามไป
ด้วย ซึ่งการปฏิบตัิหน้าที่ในแต่ละวนันัน้ยาก
ทีจ่ะคาดเดาไดว่้าจะต้องเจอกบัสิง่ใด บางครัง้
อาจจะต้องเผชิญกบัขบวนการลกัลอบตดัไม้
และล่าสัตว์ ทัง้ยังเสี่ยงภัยกบัโรคภัยไข้เจ็บ
สารพดั หรอืแม้แต่ภยัธรรมชาติ และความดุ
รา้ยของสตัวป่์าทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ 

นายศรุต พริกัษา ผช.หน.อช.เขาใหญ่ 
ฝ่ายอนุรกัษ์ทรพัยากร อช.เขาใหญ่ บอกว่า 
หลังจากมีค าสัง่ ปิดอุทยานแห่งชาติ ทัว่
ประเทศจากการระบาดของโรคโควิด -19 
ตัง้แต่วันที่ 25 มี.ค. ที่ผ่านมา อาจเป็นข่าว
ร้ายของผู้รกัการท่องเที่ยวที่ต้องการใกล้ชิด
และศึกษาธรรมชาติ แต่ถือว่าเป็นความจ า
เป็นในการป้องกนัการแพร่ระบาด ของโรคโค
วดิ-19 ซึ่งหากมองอีกมุมหนึ่งนี่เป็นครัง้แรก
ของป่าอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ และป่า
อุทยานแห่ งชาติทัว่ประเทศจะได้หยุด
พกัผ่อนอย่างเตม็ที ่โดยปราศจากการรบกวน
เป็นการให้เวลาแก่ธรรมชาติได้ฟ้ืนฟูตวัเอง
อย่างแท้จริง แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
จนท.พทิกัษ์ป่า ถึงเวลานี้ทุกคนยงัคงท างาน
กนัเหมอืนภาวะปกต ิเพราะงานพทิกัษ์ป่าไม่
มีวันหยุด งานที่รับผิดชอบครอบคลุมใน
หลายมิติ ทัง้ป้องกัน ปราบปราม งานด้าน
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การศึกษาวจิยั และสร้างมวลชน ส่วนที่หนัก
สุดและเป็นงานหลกัของจนท. คอืการตรวจ
ลาดตระเวน เนื่องจากอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่มีขนาดพื้นที่ 2,168 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 1,355,396 ไร่  แต่จนท.อุทยานฯที่
รับผิดชอบมีประมาณ 460 คน ในจ านวน
ดงักล่าวมจีนท.พทิกัษ์ป่าที่ต้องลาดตระเวน
ป้องกนัและปราบปราม เพยีง 250 คน แบ่ง
หน้าที่กนัเป็นส่วนกลาง 5 ชุด หมุนเวยีนกนั
เข้าป่าและรอบแนวเขตป่าอีก 23 ชุด ท างาน
ร่วมกนัตลอด 24 ชัว่โมง  หากมองแค่จ านวน
อย่างเดยีว อาจดูเหมอืนมากแต่เมื่อเทียบกบั 
ขนาดพื้นที่รบัผดิชอบแล้วถือว่าไม่เพียงพอ 
เพราะเฉลี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ 1 คน ต้องดูแล
พื้ น ที่ ป่ า ม ากถึ ง  5 , 0 0 0  ไ ร่  ก า ร ออก
ลาดตระเวน แต่ละครัง้จนท.ต้องแบกสมัภาระ 
อาวุธ และอุปกรณ์ยังชีพน ้าหนักถึง 15-25 
กโิลกรมั การปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นระยะเวลานาน
หลายปี สิง่ที่ตามมาคอือาการเจ็บหลงั ปวด
เมื่อย หรอืบางคนเจ็บหนักถึงขัน้เรื้อรงั หลงั
เสียจนต้องย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่นแทน 
ดงันัน้ ยาจึงถือเป็นสิง่ส าคญัมากเมื่อเข้าไป
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นป่า ซึ่งยาทีเ่ตรยีมไปส่วนใหญ่
จะเป็นยาที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น 
นอกจากนี้ ยงัมยีาส าหรบัคนทีม่โีรคประจ าตวั 
ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ทุกครัง้จะมีการตรวจ
สุขภาพของจนท.ก่อน หากคนไหนสุขภาพ
ไม่ดี ไม่พร้อมก็จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วม
ปฏบิตัหิน้าที ่

 และดว้ยเหตุนี้ท าใหบ้รษิทั ไบโอฟาร์ม 
เคมิคัลส์ จ ากัด เล็งเห็นความส าคัญของผู้
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พิทักษ์ ป่า จึงสนับสนุนตู้ยา เติมยาและ
เวชภณัฑ ์พรอ้มใหค้วามรูเ้รื่องการดูแลรกัษา
สุขภาพให้กับประชาชน รวมไปถึงจนท.
พทิกัษ์ป่าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ "45 
ปี ไบโอฟาร์ม เพื่อชุมชน เติมยา เติมความ
ห่วงใย" 
11. คอลัมน์ 108-1009 : แก้ 'ไฟป่า' ด้วย 
'ป่าเปียก' 

กลุ่มป่าเปียกตัง้ขึน้มาโดยกลุ่มจติอาสา
นครล าปาง เพื่อร่วมกันท ากิจกรรมป้องกนั
ไฟป่าในพืน้ที ่จ.ล าปาง อย่างยัง่ยนื วนัหนึ่งก็
เหน็ขอ้มูลเรื่องการปลูกป่าดว้ยไมป่้าของ  
คุณ วันชัย ช่อไชยกุล รองประธานกลุ่มป่า
เปียก ที่ดูแลการหาและเลือกไม้ป่าท้องถิ่น
เขยีว ขยนัลงในพืน้ที ่pilot เพื่อขยายแนวคดิ
ป่าเปียกการป้องกนัไฟป่าโลกรอ้นเชงิรุก 

สภาวะโลกรอ้นเสรมิกบัป่าทีแ่ปรสภาพ
จากป่าดิบชื้นที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (biodiversity) จากน ้ ามือม นุษย์
กลายเป็นป่าเบญจพรรณหรอืป่าผสมผลดัใบ
(Mixed Deciduous Forest) ซึ่ ง เ ป็น ป่ าที่มี
พรรณไมเ้ด่น 5 ชนิด ตามความหมายของค า
ว่าเบญจะ คือห้า ได้แก่ ไม้สัก มะค่า แดง 
ประดู่ และชิงชนั ป่าชนิดนี้มฤีดูกาลแบ่งแยก
ชดัเจน มชี่วงแหง้แลง้ยาวนานเกนิกว่า 3 ถงึ 
5 เดอืน ต้นไมเ้กอืบทัง้หมดใน 
ป่ า เ บญจพร รณจ ะ ผ ลัด ใ บ ใ นฤ ดู แ ล้ ง 
โดยเฉพาะตัง้แต่ปลายเดือนธันวาคมถึง
เมษายน ดว้ยอากาศรอ้น และแหง้ท าใหใ้บไม้
ที่ร่ วงหล่นเหล่านั ้นแห้งกลายเป็นแหล่ง

สอช. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 
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เชื้อเพลิงที่พร้อมประทุได้ทุกเมื่อ ดัง่ปรากฏ
ไฟไหมป่้าทัว่ภาคเหนือ 

กลุ่ม ป่าเ ปียกล าปาง จึงได้น้อมน า
ศาสตร์พระราชา "ป่าเปียก" ของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้ประสบความส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ในพระปรชีาสามารถของพระองค์
ท่าน ที่เป็นต้นแบบในการสร้างความอุดมใน
พื้ นที่ แห้ ง แล้ ง กันด าร  เ ช่ น  โ ค ร งการ
พระราชด ารหิว้ยมงคล จ.ประจวบครีขีนัธ์ ซึ่ง
เป็นโครงการพระราชด าริแห่งแรก (2495) 
และ โครงการตามพระราชประสงคห์ุบกะพง 
จ.เพชรบุร ี(2507) ซึ่งตัง้อยู่ในเขตเงาฝน เป็น
ต้น น ามาเป็นแนวปฏิบัติในพื้นที่บริเวณ
ศาลาชมวิวของวนอุทยานม่อนพระยาแช่ 
เพื่อเป็นพื้นที่ตวัอย่างในการป้องกนั และลด
ความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ป่า ตลอดจน
ช่วยลดสภาวะโลกร้อนเชิงรุก ด้วยการเลือก
เสรมิป่าดว้ยชนิดพรรณไมถ้ิน่เขยีวขยนั สรา้ง
ร่มเงาเสริมความชื้นป่าในช่วงฤดูแล้ง เช่น 
มะม่วงป่า หว้า กระบก มะพลบัป่า มะเกลือ 
ฝาง การบูร กระท้อนป่า ขนุนป่า มะเดื่อป่า 
ฯลฯ กลุ่มป่าเปียกได้น าแนวคิด "หลุมขนม
ครกและคลองไสไ้ก่" มาใชด้ว้ยการท าฝายบก
บนพื้นที่ป่าเขา เพื่อชะลอการไหลของน ้าฝน
ที่ตกลงบนพืน้ที ่ซึ่งจะกดัชะหน้าดนิและซาก
พชืท าใหม้นี ้าขงั เพิม่โอกาสซมึลง ดนิไดม้าก
ขึ้น สร้างเสรมิความอุดมสมบูรณ์ของชัน้ดิน
ให้ทัง้พรรณไม้ที่ปลูกใหม่ และที่ขึ้นอยู่เอง
ตามธรรมชาติได้มีความแข็งแรง และเติบ
ใหญ่ช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไมไ้ด้เรว็ขึ้น ซึ่ง
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หากปล่อยตามธรรมชาติอาจจะใช้เวลา 40 
ถงึ 50 ปี 
12. รายงาน(พิเศษ) : เปลี่ยนวิกฤต 'โควิด'
เป็นโอกาส ธรรมชาติพลิกฟ้ืน -  ปรับ
สมดลุ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. แสดง
ความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ ดังกล่าวว่า 
นับตัง้แต่ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายแรก
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2563 ซึ่งผ่านมา 3 เดือน
กว่าแล้วต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจภาพรวม
ของประเทศไทยได้รับผลกระทบค่อนข้าง
รุนแรง โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 
รายงานของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวเดือนม.ค. ลดลง
ร้อยละ 2.55 ต่อมาเดือนก.พ. ลดลง ร้อยละ 
34.22 และมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ขณะเดียวกนั ทส. ได้ประกาศปิดพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวในสังกัดกระทรวงได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติ 148 แห่งทัว่ประเทศ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 36 แห่ง และเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าอีก 48 แห่ง เพื่อลดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่คนจะมารวมตวักันมากและอาจ
เป็นโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโรคดว้ย 

" ภ า ย ใ ต้ วิ ก ฤ ต โ ร ค โ ค วิ ด - 1 9  ที่
นักท่องเที่ยวไม่ออกมาท่องเที่ยว กลบัส่งผล
ก ร ะ ท บ เ ชิ ง บ ว ก ต่ อ ก า ร ฟ้ื น ตั ว ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด การลดเลิก
กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ยงัคงมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรักษา
สภาพ และช่วยลดระยะเวลาการฟ้ืนสมดุล 

สอช. 
สอป. 
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และคงอยู่ของทรพัยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื
ตลอดไป" นายวราวุธกล่าว 
13. โควิด-19 ท าให้ส่ิงแวดล้อมดีขึ้น จริง
หรือไม่ 

ผศ.ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ ์รองคณบดี
คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และ
นักวิทยาศาสตร์ผู้ เ ชี่ ยวชาญทางทะเล 
กล่าวถึงเรื่องนี้ ว่า จริงอยู่ที่สถานการณ์ไร้
ผู้คนไปรบกวนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทาง
ทะเลดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ฝูงปลาเล็กใหญ่ 
พะยูน รวมไปถึงเต่าทะเล มีความสุขที่สุด 
ชายหาดก็สะอาดขึ้น ไม่มเีรอืท่องเที่ยวแอบ
ไปทิ้งสมอ กระทบปะการัง นี่เป็นส่วนดีเราก็
อยากเห็นสตัว์ทะเลมคีวามสุขแบบนี้มานาน
แล้ว แต่คดิอีกมุม ที่มนัไม่ดี ผมว่า มนัถึงขัน้
เลวร้ายเลยแหละครับ แต่ความเลวร้าย
ดงักล่าวว่า ทราบกนัหรอืไม่ว่า ตัง้แต่รฐับาล
ประกาศขอให้เก็บตวัอยู่กบับ้าน เพื่อลดการ
แพร่ระบาดเชื้อ ท าให้ผู้คนสัง่อาหารแบบดลิิ
เวอร ีกนัมากขึน้ปรมิาณขยะพลาสตกิเพิม่ขึ้น
มากกว่า15% ในขณะที่คนท างาน ทัง้เก็บ
กวาดดูแล กลับมีน้อยลงกว่าเดิม นอกจาก
ขยะพลาสติกแล้ว ขยะหน้ากากอนามัย ซึ่ง
อาจจะเป็นขยะติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นจ านวนมาก 
แน่นอนว่าของเหล่านี้ส่วนหนึ่งต้องลงไปอยู่
ในทะเลอยู่แล้ว อีกความ เลวร้ายหนึ่งที่
ตามมาก็คือ เมื่อไม่มีคนมาเที่ยว ก็ไม่มเีงนิ
ส าหรับดูแลทรัพยากรที่ยังมีอยู่ ก่อนหน้านี้
เงินของอุทยานแห่งชาติทางทะเล เป็นส่วน
ส าคัญมากที่จะถัวเฉลี่ยไปดูแลอุทยาน
แห่งชาติทางบก ยกตัวอย่างเดิมที อุทยาน

สอช. มตชิน หน้า 19 - 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

แห่งชาตอ่ิาวพงังา อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะพี
พ ีและอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะสมิลินั 3 แห่ง
นี้ มรีายไดร้วมกนัปีหนึ่ง ราว 1,500 ลา้นบาท 
จ านวนนี้ 20% อุทยานเก็บเอาไว้ใช้ส าหรบั
ท าง านในพื้นที่  และอีก  80% ส่ ง ไปยัง
ส่วนกลาง เพื่อเฉลี่ยให้กับอุทยานอื่นๆ แต่
ตอนนี้ รายได้เท่ากับศูนย์ หรือไม่มีเงนิเลย 
เท่ากับว่า เงินที่จะใช้ดูแลทรัพยากรหายไป
หมด ผศ.ธรณ์กล่าว 
          เดิมที ส านักงบประมาณก็จัดสรร
งบประมาณส าหรบัดูแลทรพัยากรในอุทยาน
แห่งชาติ แต่ตอนหลงัถูกตดัทิ้งไปราวๆ หนึ่ง
พันล้านบาท เพราะเห็นว่าอุทยานมีเงิน
รายได้อยู่แล้ว แต่ถึงเวลานี้  เงินไม่มีแต่
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น จนท.ทุกคนยัง
ต้องท างานกันเหมือนเดิม และเหมือน
เคราะห์ซ ้ากรรมซัด ปีนี้เกิดสถานการณ์ไฟ
ป่า ทีดู่จะรุนแรงกว่าทุกๆ ปี โดยเฉพาะที ่ 
จ.เชียงใหม่ ต้องระดมก าลังจนท.จากพื้นที่
ต่ า งๆทั ้งภาคใ ต้  ภาคอี ส าน  แล ะภาค
ตะวนัออกเพื่อมาช่วยกนัดบัไฟ ตอนนี้ยงัไม่
เท่าไหร่ครับ แต่คิดว่า หากสถานการณ์ยัง
เป็นแบบนี้อยู่ ตัง้แต่เดอืนมถิุนายนเป็นต้นไป 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะชดัเจนมากขึ้น ไม่ต้อง
มาโลกสวยว่า ไม่มีเงินท างานไม่เป็นไร 
เพราะไม่มีใครเข้าไปในอุทยานไม่มี หรือมี
ผลกระทบน้อยอยู่แล้ว ไม่ใช่ครบั คนท างาน 
หมายถึงจนท.โดยเฉพาะระดับลูกจ้าง ทัง้
พิทักษ์ป่า ไฟป่า เสือไฟ ฯลฯ คนเหล่านี้ยงั
ต้องท างาน พวกเขายังต้องดูแลครอบครัว 
ผศ.ธรณ์กล่าว  
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รองคณบดีคณะประมง บอกด้วยว่า มข่ีาวว่า 
จะมกีารเกลีย่งบจากทุกกรมกอง เพื่อไปช่วย
สถานการณ์ โควิด-19 อีก ซึ่งทุกกรมกองก็
ต้องช่วยกนั สิง่หนึ่งที่อยากจะขอคอื หากจะ
ตัดงบเพื่อน าไปช่วยเรื่องนั ้น ก็ขอให้เอา
งบประมาณเรื่องการก่อสร้างออกไปก่อน 
ส าหรับงบประมาณที่จะต้องดูแลเรื่องการ
อนุรกัษ์ทรพัยากร ขอให้คงอยู่เอาไว้ เพราะ
ถอืเป็นสิง่จ าเป็นสูงสุดส าหรบัการท างานดา้น
ทรพัยากรธรรมชาต ิในความเลวรา้ย เรากย็งั
พอจะมองเหน็ ความดอียู่บา้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัเสารท่ี์ 18 เมษายน 2563 
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1. ตั ้ง ช่ือลูกอีเห็นรอดตายจากไฟ ป่า
เชียงใหม่ "โควิด-เคอรฟิ์ว" 

ลูกอีเห็นลายข้าง 4 ตวั ที่รอดตายจาก
ไฟป่าซึ่งถูกพบในพื้นที่ ขสป.แม่เลา-แม่แสะ 
อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ ทัง้นี้คาดว่าไฟป่าน่าจะ
เป็นสาเหตุหนึ่งท าให้แม่อีเห็นทิ้งลูก ๆ ไป 
อย่างไรก็ตาม ลูกอีเห็นทัง้ 4 ตวั ซึ่งแบ่งเป็น
เพศผู้ 2 และเพศเมยี 2 ตวั ปลอดภยัและอยู่
ในความดูแลของคลนิิกสตัวป่์าแลว้ และล่าสุด
ทางคลินิกเปิดโหวตให้ชาวเน็ตร่วมกิจกรรม
ตัง้ชื่อทัง้  4 ตัว และต้อนนี้ ก็ได้ชื่อเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ทางคลินิกสัตว์ป่าขอใช้ชื่อ
น้องๆ ทัง้ 4 ตวั เพื่อสื่อถึงสถานการณ์ต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกดิขึน้ในปีนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวทีค่วรจะจารกึไว้  
ตัวที่ 1 ชื่อโควิด : เป็นสถานการณ์ที่สร้าง
ผลกระทบท าให้โลกชะงัก แต่อีกมุมก็ท าให้
ผู้คนหันกลับมาสนใจและช่วยเหลือกันมาก
ขึน้ 
ตวัที ่2 ชื่อ เคอรฟิ์ว : เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
เกอืบทัว่โลก และท าใหเ้ราต้องกลบัมาใชช้วีติ
อยู่กบับา้นมากขึน้ 
ตวัที่ 3 ชื่อ ฟุ้งปลิว : เป็นตวัแทนให้ระลกึถงึ
หมอกควนัและ PM 2.5 ทีเ่ชยีงใหม่ 
ตวัสุดท้าย ชื่อส้มป่อย : เป็นตวัแทนของน ้า
ส้มป่อย ซึ่งเป็นน ้ามงคลที่อยู่คู่กบัประเพณี
สงกรานต์มาชา้นาน 

สอป. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

https://www.komch
adluek.net/news/h
otclip/427792 

+ 
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2. ตรวจสวนสัตว์ภูเก็ตหลังมีคนโพสต์
เหมือนสัตว์ถูกท้ิง เจ้าของยันดูแลเป็น
อย่างดี รอย้ายไปท่ีอ่ืนหลังตัดสินใจปิด
ถาวร 

ปศุ สั ต ว์  จ . ภู เ ก็ ต  ล ง ต ร ว จ ส อบ
ข้อเท็จจรงิหลงัมสีาวโพสต์ใหต้รวจสอบสตัว์
ในสวนสัตว์  ขณะที่ เจ้าของยืนยันไม่ได้
ทอดทิ้ง สตัว์ทุกตวัอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี ให้
อาหารครบทุกมื้อ รอเคลื่อนย้ายไปไว้สวน
สตัวอ์ื่น หลงัจากตดัสนิใจปิดกจิการถาวร 

จากกรณี ผู้ใช้ชื่อเฟซบุ๊ก “ Rubporn 
Padd Klaichoeuvong” ได้ โพส ต์ภาพและ
คลิปวีดิโอ พร้อมข้อความระบุว่า “อยากขอ
ความช่วยเหลอืด่วนค่ะ เพื่อนนักกฬีาดว้ยกนั
พกัอยู่ด้านหลงัของ “Phuket Zoo” เค้าไดย้นิ
เสยีงสตัวม์นัรอ้งมา 8-9 คนืแลว้ เลยตดัสนิใจ
เขา้ไปดูเมื่อเช้านี้ มเีสอือยู่ในกรง 8 ตวั มหีม ี
และจระเข้ ไม่มีอาหาร มันดูผอมโทรมมาก 
ขอบคุณค่ะ Cr Vdo : Joy Somers” ก่อนจะมี
ผูเ้ขา้มาแสดงความเหน็เป็นจ านวนมาก ส่วน
ใหญ่เรยีกร้องใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้องเข้าไป
ตรวจสอบ ขณะทีบ่างส่วนมกีารวพิากวจิารณ์
กรณีชาวต่างชาติผู้ถ่ายภาพมีการใช้กิ่งไม้
ขวา้งจระเขใ้นบ่อจนจระวิง่แตกตื่นตกใจ 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่สวนสัตว์
ภู เ ก็ ต  ม . 2  ต . ฉ ล อ ง  อ . เ มื อ ง ภู เ ก็ ต 
นายสตัวแพทยม์นัส เทพรกัษ์ ปศุสตัวจ์งัหวดั
ภูเก็ต นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผอ.ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดั
ภูเก็ต (ทสจ.ภูเก็ต) นายพงศ์ชาติ ์เชื้อหอม 
หน.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขา

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรรีรมราช) 

http://phukethotne
ws.net/news/%E0
%B8%95%E0%B8
%A3%E0%B8%A7
%E0%B8%88%E0
%B8%AA%E0%B
8%A7%E0%B8%9
9%E0%B8%AA%
E0%B8%B1%E0%
B8%95%E0%B8%
A7%E0%B9%8C
%E0%B8%A0%E0
%B8%B9%E0%B9
%80%E0%B8%81
%E0%B9%87%E0
%B8%95%E0%B8
%AB%E0%B8%A
5%E0%B8%B1%E
0%B8%87 

- 
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พระแทว นายปิยวัฒน์ สุคนธ์ หน.ขสป.เขา
พระแทว สายตรวจอส.ร่วมลงพืน้ทีต่รวจสอบ
ตามจุดต่างๆภายในสวนสตัว์ โดยเฉพาะที่
กรงเสือและบ่อจระเข้ ตามที่ปรากฏในคลิป 
โดยมนีายสุรยิะ ตนัทววีงศ์ เจ้าของสวนสตัว์
ภูเกต็ น าตรวจสอบ 

จากการตรวจสอบในส่วนของกรงเสอื 
พบว่าเสือทัง้ 8 ตัว อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี 
และ ม ี1 ตวั ที่มกีารส่งเสยีงค ารามเนื่องจาก
อยู่ในอาการติดสตัว์ ส่วนที่บ่อจระเข้ก็พบว่า 
มกีารท าความสะอาดและจระเขทุ้กตวักอ็ยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ รวมทัง้สตัวช์นิดอื่น ๆ กม็กีาร
ดูแลเป็นอย่างด ีไม่มอีาการป่วยแต่อย่างใด 

นายสตัวแพทย์มนัส เทพรกัษ์ ปศุสตัว์
จงัหวดัภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางปศุสตัว์
จังหวัดได้เข้ามาดูแลในสวนของการจัด
สุขภาพสัตว์ มาเป็นระยะอยู่แล้ว เพราะว่า
เป็นอ านาจหน้าทีท่ีจ่ะต้องดูแล ตรวจสุขภาพ
สตัว์ จากการตรวจสอบในวนันี้ ไม่ว่าจะเป็น
ชา้ง เสอื หม ีกวาง แพะ รวมทัง้สตัวอ์ื่น ๆ ที่
น ามาเป็นสตัว์เลี้ยงเพื่อการแสดง โดยสภาพ
ทัว่ไปจากภายนอกสัตว์ทุกชนิดมีความ
สมบูรณ์ดี และเมื่อดูจากสถานที่อยู่ที่จดัใหก้็
เป็นไปตามหลักสวัดิภาพสัตว์ มีแหล่งน ้ า
แหล่งอาหารเพยีงพอ 

แต่ในช่วงนี้ทางสวนสตัว์มปัีญหาเรื่อง
การเคลื่อนย้าย อาหารตามประกาศปิดพืน้ที่
ของจงัหวดั ในส่วนปศุสตัว์เองกไ็ดส้นับสนุน
เรื่องหญ้าแห้ง ที่จะมาให้แพะ รวมทัง้สัตว์
ประเภทเคี้ยวเอื้องในสวนสัตว์กินบางส่วน 
ซึ่งความจรงิแล้วทางสวนสตัว์ได้มกีารจัดไว้
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เพยีงพอแลว้ แต่กไ็ดจ้ดัมาเสรมิให ้รวมถงึใน
ส่วนของสัตว์ปีกต่าง ๆ ก็พยายามติดต่อ
หลายส่วนน ามาเสรมิให้ ซึ่งที่จรงิที่นี่ไม่ไดม้ี
ปัญหาเรื่องอาหารของสตัว์แต่อย่างใด มแีผน
จดัซื้อและโปรแกรมการให้อาหารทุกวนัและ
เป็นประ จ าสม ่าเสมอ ซึ่งดูจากสภาพสัตว์
แลว้มคีวามสมบูรณ์ 

ด้าน นายปิยวฒัน์ สุคนธ์ หน.ขสป.เขา
พระแทว กล่าวว่า หลังจากนี้ทางเจ้าของ
กิจการจะท าการเคลื่ อนย้ายสัตว์ ไ ปอ ยู่
สถานที่แห่ง ใหม่ แต่ระหว่างนี้ ก่อนการ
เคลื่อนย้ายก็ต้องอยู่ที่นี้ ไปก่อน เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด–19 ระบาดท าให้มีความ
ยุ่งยาก ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย จึงต้อง
ดูแลไปก่อน ซึ่งทางสวนสตัวเ์องยนืยนัว่าดูแล
ได้ ทัง้ในเรื่องอาหารการกินต่างๆ แต่ถ้ามี
ผู้ใดที่มจีิตศรทัธาต้องการจะช่วย เนื่องจาก
เป็นห่วงเรื่องของอาหารและคุณภาพชีวิต
สัตว์ ทางสวนสัตว์เองก็ยินดี ซึ่งจะต้องคุย
รายละเอียดกันในภายหลัง ว่าจะรับการ
ช่วยเหลอือย่างไร 

ส าหรับสวนสัตว์ห ยุดให้บริการมา
ประมาณเกือบ 20 วนั โดยเหตุผลจากทีท่าง
จังหวัดมีค าสัง่หยุดกิจการเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโควดิ–19 ประกอบกบัที่ทาง
สวนสัตว์เอง ไม่ ต้องการด าเนินธุรกิจต่อ
สบืเนื่องจากเหตุผลหลายประการ รวมทัง้ผล
ประกอบการที่ประสบปัญหาขาดทุน และ
สาเหตุอื่น ๆ หลังจากที่เปิดกิจการมาเป็น
เวลา 23 ปี ( พ.ศ.2539 ) ซึ่งสตัว์ที่มปัีจจุบนั
มีหลายชนิด ทัง้  นก กวาง หมี เสือ จระเข้ 
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ฯลฯ ซึ่งทัง้หมดจะกระจายออกไปยงัสวนสตัว์
ต่าง ๆ  โดยได้มีการติดต่อประสานงานไว้
แล้ว ซึ่งประชาชนทัว่ไปหากอยากช่วยเหลอื
สามารถซื้อเป็นอาหารน ามามอบให้ทางสวน
สตัวไ์ด ้
3. หน.อุทยานฯเขาใหญ่ แจงเป็นเรื่อง
เข้าใจผิด ปมถางป่าหน้าบ้านพกั 

เมื่อวันที่ (17 เม.ย.2563) ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า ภาพทีก่ลุ่มนักอนุรกัษ์ นักวชิาการ
ด้านสิง่แวดล้อมต่างแชรภ์าพในเฟซบุ๊ค เป็น
ภาพที่จนท.อช.เขาใหญ่ ช่วยกันถางป่า
บริเวณบ้านขุนดง ซึ่งเป็นบ้านพักของว่าที่ 
พ.ต.นรนิทร ์ป่ินสกุล หน.อช.เขาใหญ่คนใหม่ 
ทีเ่พิง่เขา้รบัต าแหน่งเป็นทางการเมื่อวนัที ่10 
เม.ย. ที่ผ่านมา โดยภาพระบุข้อความว่าถาง
ป่าเพื่อใหว้วิล าน ้าล าตะคอง 

ล่าสุดนายสว่าง กองอนิทร ์ผอ.สบอ.1 
(ปราจีนบุร)ี เข้าตรวจสอบด้วยตัวเองพร้อม
ให้อช.เขาใหญ่ ชี้แจงซึ่งนายสว่าง ระบุว่า 
ตามภาพที่ปรากฏน่าจะเป็นความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนกัน เพราะข้อเท็จจริงคือการ
ปรบัแต่งภูมทิศัน์รอบบา้น ตามขอ้สัง่การของ
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ที่ให้อาศัยช่วงปิด
อุทยานฯ ทัว่ประเทศตามแผนป้องกนัโควดิ-
19 ฟ้ืนฟูธรรมชาติและปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ในความรับผิดชอบซึ่ง
บ้านขุนดงมไีม้เลื้อยและไมแ้ห้งยนืตายรกอยู่
รอบข้าง และอยู่ใกล้เคยีงบริเวณหม้อแปลง
ไฟฟ้า ส่วนเลื่อยในภาพดงักล่าว เป็นเลื่อยโซ่
ยน ต์ขนาด เล็ก  ส าห รับตัดแ ต่ ง กิ่ ง ไ ม้  
เจ้าหน้าที่น ามาเพื่อตดัสางป่าหวายที่รกร้าง 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจนีบุร)ี 
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ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

สะสางยาก ส าหรบัการแชร์เอกสารร้องเรยีน
ว่าการแต่งตัง้ว่าที่ พ.ต.นรินทร์ มาเป็นหน.
อช.เขาใหญ่ คนใหม่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมนัน้ 
นายสว่าง ระบุว่า เป็นเรื่องระดับผู้ใหญ่ใน
กรมอุทยานแห่งชาติเหน็สมควร โดยส่วนตวั
เห็นว่า ว่าที่พ.ต.นรนิทร์ เคยเป็นหน.สถานี
ควบคุมไฟป่าเขาใหญ่ ปี 2548-2554 และ
เ ป็ น  ผ อ . ส่ ว น ค วบคุ ม ไ ฟ ป่ า  ส บอ . 7 
(นครราชสมีา) ปี 54-63 ก่อนจะย้ายมาเป็น
หน.อช.เขาใหญ่ ถือเป็นผู้ที่คุ้นเคยกบัผนืป่า
เขาใหญ่ จึงขอให้นักอนุรกัษ์หลายคนปล่อย
ใหผ้ลงานเป็นเครื่องพสิูจน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัอาทิตยท่ี์ 19 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น : รวบ
พรานป่าเขาอ่างฤาไน 

เมื่อเวลา 04.30 น. วนัที ่18 เม.ย.  
ร.ท.สุระ โสรกันิษฐ์ รองผบ.รอ้ย.ทพ.1306  
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ได้รบัแจง้มกีลุ่ม
นายพรานลกัลอบเข้าไปล่าสตัว์ใน ขสป.เขา
อ่างฤาไน บริเวณบ้านเขากล้วยไม้ จึงสนธิ
ก าลัง จนท . ป่าไม้หนองคอก จนท.อนุ
รักษ์ขสป.เขาอ่างฤาไน และฝ่ายปกครอง 
ออกลาดตระเวนตรวจสอบพบกลุ่มนายพราน 
3 คน เดินอยู่ในป่าจึงแสดงตวัเข้าจบักุม แต่
กลุ่มนายพรานอาศัยความช านาญพื้นที่พา
กันวิ่งหนีเข้าไปในป่า จนท.ติดตามมาได้ 1 
คน คอืนายช านาญ ค าส าโรง อายุ 43 ปี ชาว 
ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ พร้อมปืนลูก
ซองยาว ไม่มทีะเบียน 2 กระบอก ปืนอดัลม 
1 กระบอก กระสุนปืน พร้อมอุปกรณ์ และ
เสบยีงในการเดนิป่า สอบสวนนายช านาญรบั
สารภาพลักลอบเข้าป่าเพื่อใช้บ่วงดักสัตว์ 
น าไปช าแหละเนื้อขายตามร้านอาหารป่า 
จนท. จงึน าตวัส่งใหพ้นักงานสอบสวน  
สภ.ท่าตะเกยีบ ด าเนินคดตีามกฎหมาย 

สอป. 
สบอ.2 

(ศรรีาชา) 

เดลนิิวส ์หน้า 8 - 

2. คอลัมน์ ดาราพาเท่ียว :  คุณน ้ าผ้ึง-
น้อย-ลกัก้ี-ยมม่ี ย้อนรอยเส้นทางเดินป่า 

ทริปนี้  "คุณน ้ าผึ้ง -น้อย- ลักกี้ -ยมมี่" 
ชวนกันผจญภัยตามรอย เส้นทางเดินป่าที่
แรกเริ่มกันที่ดอยทูเล อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
เส้นทางเดินถือว่ายากและโหดพอตัว ถึงจะ

สอช. 
สบอ.14 
(ตาก) 
สบอ.15 
(เชยีงราย) 

แนวหน้า หน้า 13 + 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

โหดแต่ความสวยบนยอดดอยถือว่าคุ้มที่
ได้มาสัมผัสกัน ต่อด้วยที่เขาหลวงสุโขทัย 
ยอดเขาทีสู่งทีสุ่ดในจ.สุโขทยั อยู่ในพืน้ที ่
อช.รามค าแหง มคีวามสูงจากระดบัน ้าทะเล
อยู่ที่ 1,200 เมตร ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทาง
เดินป่าที่เหล่านักผจญภยัไม่พลาด และพกิดั
ต่อไป กต้็องเป็นภูน้องใหม่ทีเ่พิง่เปิดตวัได้ไม่
นานนี้เองอย่าง ภูชี้เดอืน อ.เวยีงแก่น  
จ.เชียงราย ถึงจะเป็นน้องใหม่แต่ก็ได้ความ
นิยมสูงอยู่ไม่น้อย เส้นทางเดินไม่ยากบน
ยอดภูสามารถมองเห็นวิวทัง้ ภูชี้ดาวและภู
ชี้ฟ้าได้อีกด้วย ท าเอาทริปนี้คุณน ้าผึ้งดีใจ
สุดๆ ที่ได้เห็นทะเลหมอกสมใจ เส้นทาง
สุดท้ายกบัการตามรอยเสน้ทางเดินป่าอยู่กนั
ที่ดอยหนอก จ.พะเยา ดอยเดียวเที่ยว 4 
จงัหวดั เพราะบนยอดดอยสามารถมองเห็น
ววิของจ.ล าปาง จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ และจ.
เชียงราย กับความสูงจากระดับน ้ าทะเล 
1,428 เมตร อยู่ในพืน้ทีข่องอช.ดอยหลวง 
3. กระทิง 'ทองดี' ขวญัใจวงัน ้าเขียว 

ภายใต้สวนไผ่ร่มรื่น เจ้ากระทงิป่าหนุ่ม
วยั 8 ปี รูปร่างก าย าน ้าหนักเกือบ 1 ตนั ตา
ด้านขวาบอดสนิท มองเห็นเพียงด้านซ้าย 
ก าลงัเดินเล็มกอหญ้าอย่างสบายใจ แม้ว่าจะ
มมีนุษยเ์ดนิเขา้มาใกล้ๆ  หรอืสุนัขบา้นเขา้ไป
เห่าเป็นระยะ แต่มันก็ไม่ได้แสดงอาการตื่น
กลัว หรือเกิดอารมณ์หงุดหงดิดุร้ายเหมอืน
เช่นกระทงิป่าทัว่ไปเลย 

เจ้าทองดี คือชื่อที่ชาวบ้านตัง้ให้มัน 
โดยช่วงหน้าแลง้ของทุกปี จะพบเจา้ทองดลีง
มาจากภูเขาฝัง่ผากระดาษ เขตอช.เขาใหญ่ 

สอป. 
สอช. 
สบอ.1 

(ปราจนีบุร)ี 
 

ข่าวสด หน้า 5 + 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อมาหากิน
อาหารบรเิวณเนินเขาบ้านคลองทราย บ้าน
คลองทุเรยีน และบา้นบุเจา้คุณ ต.วงัน ้าเขยีว 
อ.วงัน ้าเขยีว จ.นครราชสมีา ก่อนที่มนัจะมา
นอนพักอยู่ภายในสวนลุงโชค บ้านคลอง
ทุเรยีน ซึ่งมต้ีนไมไ้ผ่ร่มรื่นและมนี ้าใหด้ื่มกนิ
อย่างไม่ขาดแคลน 

นายโชคด ีปรโลกานนท์ เจา้ของสวนลุง
โชค อดตีประธานกลุ่มอนุรกัษ์เขาแผงมา้และ
ปราชญ์ชาวบ้าน อ.วังน ้าเขียว เปิดเผยว่า 
เจ้ากระทิงทองดีลงจากเขามาหาอาหารและ
น ้ ากินในสวนของตนเป็นประจ าในช่วง 
หน้าแล้ง เนื่องจากสวนมพีื้นทีป่ระมาณ 100 
ไร่ ปลูกต้นไผ่ไว้เป็นจ านวนมากบรรยากาศ
จึงร่มรื่น เป็นที่ชื่นชอบของเจ้าทองดี เดินมา
นอนพกัหลบแดดช่วงกลางวนั จึงใช้สายยาง
เปิดน ้าใส่กระถางใหเ้จา้ทองดีกนิ ทองดีกก็นิ
น ้าด้วยความกระหาย และเดินหากินใบไผ่ 
ผักบุ้ง และหญ้าในสวนลุงโชคอย่างสบาย
อารมณ์ เวลาผ่านไปประมาณ 1 ชัว่โมง ทอง
ดีก็ขึ้นไปพักผ่อนบนเนินเขาที่บ้านคลอง
ทุเรียน ทองดีเป็นกระทิงป่าที่คุ้นเคยกับ
ตนเอง รวมทัง้สมาชิกในครอบครวั และสุนัข
ที่เลี้ยงไว้เป็นอย่างดี ทองดีมักจะลงมาหา
อาหารและน ้ากินที่สวนตนเองปีละ 2-3 ครัง้ 
โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่บนเนินเขา
ประสบภยัแลง้ขาดแคลนอาหาร และแหล่งน ้า
อย่างมาก เจา้ของสวนลุงโชคเล่าถงึทีม่าทอง
ดี กระทิงวงัน ้าเขยีวว่าเป็นกระทงิเพศผู ้อายุ
ประมาณ 8 ปี เป็นลูกของแม่มะลิกระทิงป่า
หลง ที่จนท.อช.เขาใหญ่เลี้ยงเอาไว้ พอมะลิ



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

เป็นสาวก็ไปติดกระทิงตัวผู้ในป่าและออก
ทองดี พฤติกรรมของทองดีจึงเป็นกระทิง
เลี้ยงแบบปล่อย เดิมอาศัยหากินอยู่ที่ผา
กระดาษในเขตอช.เขาใหญ่ ต่อมาทองดีเดิน
หากินอาหารมาเรื่อยๆ และหนีจากแนวเขต
ป่าอช.เขาใหญ่ ฝัง่อ.ปากช่อง เพราะมกีารบุก
รุกแหล่งอาหารของกระทิง  เป็นพื้นที่ท า
การเกษตร บ้านพกั โรงแรม รสีอร์ต รวมถงึ
สนามกอล์ฟ ทองดีจึงหนีจากอช.เขาใหญ่มา
หากินอยู่แถวเนินเขาบ้านคลองทราย คลอง
ทุเรียน และบุเจ้าคุณ ต.วังน ้ าเขียว เป็น
กระทงิทีม่พีฤตกิรรมเหมอืนสตัว์เลี้ยง คุน้กบั
คน แ ต่ทองดี โชคร้ายตาด้านขวาบอด 
สนันิษฐานว่าน่าจะถูกงูพ่นพษิใส่ขณะหากนิ
อาหาร ที่ผ่านมาทองดีไม่เคยท าร้ายคนหรอื
สตัวเ์ลี้ยงอื่นๆ เจา้ของสวนลุงโชคกล่าว 
4. 'บ๊ิกป้อม' วาง 7 มาตรการดบัไฟป่า บท
พิสูจน์แก้ปัญหาเดด็ขาด - ย ัง่ยืน 

ปัญหาหมอกควันจากไฟป่าในหลาย
จังหวัดของภาคเหนือเกิดขึ้นซ ้าซากทุกปี 
ส่ ง ผ ลกร ะทบทั ้งด้ านสุ ขภาพและการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลกัของจงัหวดัใน
ภาคเหนือ โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ ถือเป็น
เ มื อ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว อั น ดั บ  2  ร อ ง จ า ก
กรุงเทพมหานคร ต้องเผชิญกบัปัญหาหมอก
ควนัอย่างรุนแรงแทบทุกปีและในแต่ละปีกิน
เวลานานร่วม 3-4 เดือน ในปีนี้ เช่นกัน 
นับตัง้แต่ต้นปี 2563 จ.เชียงใหม่ ต้องเผชิญ
กับปัญหาหมอกควันจากไฟป่าอย่างรุนแรง
กว่าทุกๆ ครัง้ทีผ่่านมา วดัค่าฝุ่ นละอองขนาด
เลก็หรอื PM 2.5 สูงถงึ 1,000 ไมโครกรมัต่อ

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 

ไทยรฐั หน้า 22 - 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ลูกบาศก์เมตร เกนิกว่าค่ามาตรฐานทีก่ าหนด 
50 ไมโครกรมัต่อลูกบาศก์เมตร จากการจดั
อันดับดัชนีคุณภาพอากาศของโลก ปรากฏ
ว่าเมอืงเชยีงใหม่อยู่อนัดบั 1 ของเมอืงส าคญั
ทัว่โลกที่คุณภาพอากาศย ่าแย่ที่สุดติดต่อกนั
หลายวัน ด้วยเหตุนี้ นายเจริญฤทธิ ์สงวน
สตัย์ ผวจ.เชียงใหม่ และนายคมสนั สุวรรณ
อัมพา รองผวจ.จึงได้จัดตัง้ศูนย์บัญชาการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 
PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่  เพื่ อประเมิน
สถานการณ์และปรับแผนการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาฝุ่ นควันของเชียงใหม่  รวมถึง
ระบบบริหารจัดการ ปัญหาฝุ่ นควัน และ 
Application ติดตามสถานการณ์ฝุ่ นควันทัง้ 
25 อ าเภอ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
โดยมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อ
ทราบปัญหาและมาตรการแก้ไข 

การเกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่ เข้าปก
คลุมตวัเมอืงเชียงใหม่และอ.แม่รมิ ส่งผลให้
ค่า PM 2.5 พุ่ งขึ้นสู ง เฉพาะในตัวเมือง
เชียงใหม่วัดได้ 353 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตรตลอดทัง้วนั ท าให้ดชันีคุณภาพอากาศ
ของโลก (AQI Ranking) พุ่งพรวดมาครอง
อันดับ 1 คุณภาพอากาศย ่าแย่ที่สุดอีกครัง้ 
และไฟป่ายังได้ลุกลามออกไปหลายจุดใน 
อช.ดอยสุเทพ-ปุย สาเหตุเกิดจากน ้ ามือ
ม นุษย์  ส ร้ างความไม่พอใจให้กับช าว
เชยีงใหม่เป็นอย่างมากมกีารรวมตวัของผู้คน
ในนาม "กลุ่มพลงัคนเชียงใหม่พทิกัษ์ดอยสุ
เ ทพ "  ออกมา ให้ก า ลั ง ใ จ เ จ้ าหน้ า ที่ ที่
ปฏบิตักิารดบัไฟป่า 
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เหตุการณ์ในครัง้นี้ต ารวจตดิตามจับกุม
ผูต้้องหาทีล่กัลอบเผาป่าเอาไวไ้ด ้แต่อย่างไร
ก็ตามยงัมอีีกหลายสบิจุดที่มกีารลอบเผาป่า
บนดอยสุเทพอย่างมนีัยแอบแฝง ส่งผลใหม้ี
ผู้เสยีชีวติและบาดเจ็บหลายรายขณะเข้าดบั
ไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัอาทิตยท่ี์ 19 เมษายน 2563 
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ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. พญาเสือ ลุยกวาดล้างขบวนการค้า
สัตว์ป่าออนไลน์ รวบพ่อค้าพร้อมลูก
นกขนุทอง 7 ตวั 

เมื่อเวลา 09.30 น.วนัที ่18 เม.ย. 2563 
นายพนัชกร โพธบิณัฑติ หน.หน่วยเฉพาะกจิ
พญาเสอื เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ 
นายวร า วุ ธ  ศิ ลปะอาชา  รมว .ทส . ได้
มอบหมายให้ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่
ปรกึษา รมว.ทส. และนายธญัญา เนติธรรม
กุล ออส. สัง่การใหห้น่วยเฉพาะกจิปฏบิตักิาร
พิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า 
(หน่วยพญาเสือ)  ด าเนินการกวาดล้าง
ขบวนการล่า ครอบครอง และค้าสัตว์ป่า
สงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ทางสื่อออนไลน์ 
อย่างเขม้งวดเฉียบขาด 

ทัง้นี้  นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หน.
หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ นายมงคล ไชย
ภกัด ีจนท.หน่วยพญาเสอื นายอรรถพล  เภา
อ่อน หน.วนอุทยานชะอ า น.ส.เนตรนภา งาม
เนตร หน.วนอุทยานเขานางพนัธุรตั   
นายยุทธพงศ์  ด าศรสีุข หน.อุทยานแห่งชาติ
พุเตย น าก าลงัจนท.หน่วยพญาเสอื จนท.อช.
ตาดโตน  จนท.อช.ไทรทอง ร่วมกนัสบืสวน 
ขยายผลขบวนการล่าครอบครอง และคา้สตัว์
ป่าคุ้มครองออนไลน์ ในพื้นที่ จ.ชยัภูม ิและ
จงัหวดัใกลเ้คยีง พบว่าขบวนการดงักล่าวได้
ค้าขายนกขุนทอง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 
สั ต ว์ จ า พ ว ก น ก  ล า ดั บ ที่  2 3 0  ต า ม 

ศปพ. 
สอช. 
สอป. 
สบอ.7 

(นครราชสมีา) 

https://www.banm
uang.co.th/news/cr
ime/188899 

- 
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กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2546 ออกตามความใน 
พรบ.สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 
โดยขบวนการดงักล่าวมกีารแบ่งหน้าที่กนัท า
ชดัเจน คอืมผีูจ้ดัหา ล่า สตัวป่์าโดยนายพราน 
น ามาครอบครองไว้ และมผีูป้ระกาศขายทาง
สื่อออนไลน์ โดยที่ผ่านมาขบวนการดงักล่าว 
ได้โพสต์ขาย ลูกนกขุนทอง สตัว์ป่าคุ้มครอง 
จ านวนหลายครัง้ ล่าสุดนายฉัตรชยั ไชยพนัธุ์ 
ได้มกีารเสนอขายนกขุนทองชุดใหม่ จ านวน 
7 ตัว ในราคา ตัวละ 1,000 บาท โดยต้อง
โอนเงนิมดัจ า เพื่อเป็นการจองไว้ก่อน จึงมี
การตกลงซื้อขายส าเรจ็ นายฉัตรชยัฯไดแ้จง้
ว่า นกขุนทองทัง้หมดอยู่ที่นายสราวุธ จิต
กลาง และนายสราวุธ จะน าสตัว์ป่าดงักล่าว
มาส่งให้ เพื่อน ามาขายให้สายลับตามนัด
หมาย และได้มกีารนัดส่งมอบนกขุนทอง แก่
สายลบัของ จนท.บรเิวณศาลเจ้าพ่อพญาแล 
อ.เมอืงชยัภูม ิจ.ชยัภูม ิจนท.จึงแสดงตวัเขา้
ด าเนินการ ตรวจยดึนกขุนทองจ านวน 7 ตวั 
พร้อมจับกุมนายฉัตรชัย ไชยพันธุ์ รวมทัง้
ขยายผลตรวจยึดนกขุนทอง เพิ่มเติมอีก 2 
ตวั ต่อมาจนท.ได้สบืสวนขยายผล จนทราบ
ถึงผู้ร่วมขบวนการดังกล่าว อีก 2 คน คือ 
นายสราวุธ จติกลาง นายฤทธเิดช แก้วระกา 
การกระท าดังกล่าวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น เป็นการกระท าความผดิตาม พรบ.
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562ฐาน
ร่วมกันค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 29 
ระวางโทษ จ าคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 
1,000,000 บาท ร่วมกนัครอบครองสัตว์ป่า
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คุม้ครอง ตามมาตรา 17 ระวางโทษ จ าคุกไม่
เกนิ 5 ปี ปรบัไม่เกนิ 500,000 บาท 

 จนท.จึงควบคุมตัวนายฉัตรชัย ไชย
พนัธุ์ น าส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมอืงชยัภูม ิ
ด าเนินคดี และติดตามนายสราวุธ จิตกลาง 
และนายฤทธิเดช แก้วระกา รวมทัง้พรานป่า
ผูล้่า เพื่อด าเนินคดตีามกฎหมายต่อไป 
2 . อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่ม จับกุม
ผู้ฝ่าฝืน ประกาศอุทยานแห่งชาติดอยผ้า
ห่มปก 

วันที่ 18 เม.ย. 2563 เวลา 03.30 น. 
จนท.หน่วยพทิกัษ์อุทยานแห่งชาตดิอยผา้หม่
ปก ที่ด.ป. 4 (โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่) 
น าโดย นายสังวรณ์ ตาเมือง หน.หน่วย
พทิกัษ์อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ได้น า
ก าลังพลออกตรวจลาดตระเวนเพื่อป้องกนั
และปราบปรามการลกัลอบเผาป่า ล่าสตัวป่์า 
และ เก็บหาของ ป่า  บริเ วณป่าด้านทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือ บ.สนัธาตุ หมู่ที่ 6 ต.แม่
ส าว  อ . แม่ อ าย  จ . เ ชี ย ง ใหม่  โ ดยการ
อ านวยการของนายด ารงค ์จกัรมานนท์ หน.
อช.ดอยผ้าห่มปก ขณะที่ได้ลาดตระเวน
บริเวณป่า ได้ตรวจพบเห็นชาย 1 คน เดิน
เ ท้ า ม าต าม เ ส้ น ท า ง ที่ ชุ ด จ นท . ก า ลั ง 
ลาดตระเวนดกัซุ่มอยู่โดยมอืขวาถอือาวุธปืน
แก๊ปไทยประดิษฐ์ ติดไฟฉายแบบคาดหัว
จนท.จงึไดแ้สดงตวัขอตรวจสอบและตรวจค้น
ชายคนดงักล่าว ทราบชื่อนายไอ่หล่า จะแฮ 
อายุ 55 ปี เป็นราษฎรบ้าน สนัธาตุ หมู่ที่ 6 
ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชยีงใหม่ ผลการตรวจ
ค้นพบ1 .อา วุ ธ ปืนแก๊ป ไทยประดิษฐ์ 1 

สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

https://region3.prd.
go.th/topic/news/7
316 

- 
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กระบอกพร้อมเครื่องกระสุน 2.ไฟฉายแบบ
คาดหัว 1 อัน 3.เป้สะพายหลัง 1 ใบ 4.มีด
ปลายแหลมพร้อมด้าม 1 เล่ม 5.อุปกรณ์หา
ผึ้งป่า 1 ชุด 6.ยาเสพติดให้โทษประเภท1(
ยาบ้า)สีส้ม 7 เม็ด นายไอ่หล่า จะแฮ ได้ให้
การว่าตนเข้ามาเพื่อจะไปเก็บหาของป่า ล่า
สตัว์ป่า เพื่อน าไปขาย จนท.เห็นว่าเป็นการ
กระท าความผดิไม่ปฏบิตัิตามค าสัง่ของจนท.
ตามประกาศอช.ดอยผา้ห่มปก เรื่องขอความ
ร่วมมอืงดเวน้การเขา้ไปในเขตอช.ดอยผ้าห่ม
ปก ผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ตาม
พระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
จึงได้ท าการจับกุมนาย ไอ่หล่า จะแฮ ส่ง 
พนง.สอบสวนด าเนิน คดีตามกฎหมาย 
ต่อไป 
3. กรมอุทยานฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริง
สวนสตัวภ์เูกต็ พบใบขออนุญาตหมดอายุ
และมีการขอปิดกิจการแล้ว ด้านสัตว์ท่ี
อยู่ในการดแูลสมบูรณ์ดี 

วันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมานายปิยวัฒน์ 
สุคนธ์ หน.สายตรวจเฉพาะกิจปราบปราม
พเิศษดา้นสตัวป่์าประจ าจงัหวดัภูเก็ต สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช )  ร่ วมกับส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 
(ทสจ.) ปศุสตัวจ์งัหวดัภูเกต็ กองก ากบัการ 5 
กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิด
เกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
(บก.ปทส) และด่านตรวจสตัวป่์าท่าเรอืน าลึก
ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีที่หนังสอืพมิพ์ 
Daily Mail ของสหราชอาณาจักร รายงาน
เมื่อ 1 ม.ิย.2562 ว่าสวนสตัวภู์เกต็วางยาเสอื

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรรีรมราช) 

https://thai.ac/new
s/show/426004 

- 
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และล่ามด้วยโซ่ยาว 3 ฟุต เป็นเวลา 62 ชม.
ต่อวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพกบัเสอื 
และมผีู้โพสต์ขอความช่วยเหลือสตัว์ในสวน
สัตว์ ภู เ ก็ ต ว่ า  มีอ าการซู บผอม  โ ดยมี
รายละเอียดว่า มีเสือที่หิวโหยถูกขังอยู่
เบื้องหลังสถานที่ทารุณสตัว์ที่น่ารงัเกียจ ที่
เรยีกตวัเองว่า สวนสตัวภู์เกต็ ในฉลองและได้
ยนิเสอืร้องมา 8-9 คนืแล้ว เลยตดัสินใจเข้า
ไปดู มเีสอือยู่ในกรง 8 ตวั มหีม ีและจระเขไ้ม่
มอีาหารดูผอมโทรมมากๆ  

นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. จึงสัง่
การใหส้บอ.5 (นครศรธีรรมราช) ลงพืน้ทีอ่อก
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิดงักล่าว จากการตรวจ
สอบสวนสตัวส์าธารณดงักล่าวจดทะเบียนใน
นาม บริษัท สวนสัตว์ภูเก็ต จ ากัด ได้รับ
อนุญาตให้จดัตัง้และด าเนินกิจการสวนสัตว์
สาธารณะ(สป.21) เล่มที่ 02 ฉบับที่ 09 ลง
วนัที่ 29 ธ.ค.2558 ตัง้อยู่ที่ เลขที่ 272 หมู่ที่ 
3 ชอยป่าหลาย ถนนเจา้ฟ้าตะวนัออก  
ต.ฉลอง จ.ภูเก็ต ดูจากสภาพทัว่ไปจาก
ภายนอกสตัว์ทุกตัวมคีวามสมบูรณ์ดี มกีาร
จดัสวสัดิภาพสตัว์มคีวามเหมาะสม ด้านน ้า
ดื่มและอาหารพบว่ามีอย่างเพียงพอและ
สมบูรณ์ โรงเรอืนส าหรบัสตัว์เป็นอาคารเดมิ
และมีความเหมาะสมอยู่ และจากการตรวจ
สัตว์ทัง้  3 ชนิด ตามที่มีการร้องเรียนนั ้น 
ปรากฏว่าสัตว์ทุกตัวมีสภาพสมบูรณ์ตาม
ชนิดของสตัว์ ไม่มสีภาพผอมโทรมเหมอืนที่
มีการโพสต์ในเฟซบุ๊ค แต่อย่างใด และไม่มี
การล่ามโซ่แต่อย่างใด ซึ่งขณะนี้สวนสัตว์
ภูเก็ตอยู่ในระหว่างขอเลิกกิจการสวนสัตว์
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สาธารณะจึงได้มกีารรื้อถอนสิง่ก่อสร้างบาง
รายการ ท าให้มีซากปรักหักพัง ไม่สะอาด
เท่าที่ควร ไม่ได้ให้พื้นที่ปล่อยให้เสื่อมโทรม
ตามธรรมชาติแต่อย่างใด แต่เนื่ องจาก
สถานการณ์โควิด 19 มีการปิดพื้นที่ท าให้
การจดัส่งอาหารใหแ้ก่สตัวค์่อนขา้งล าบาก 

ทั ้งนี้  สวนสัตว์ ภู เก็ต เ ป็นสวนสัตว์
สาธารณะ จดทะเบียนในนาม บริษัท สวน
สัตว์ภูเก็ต จ ากัด ได้รับขออนุญาตให้จดัตัง้
และด าเนินกจิการสวนสตัวส์าธารณะ(สป.21) 
ตามเอกสารเล่มที่ 02 ฉบบัที่ 09 ลงวนัที่ 29 
ธ.ค.2558 ตัง้อยู่ที ่เลขที ่272 หมู่ที ่3 ชอยป่า
หลาย ถนนเจา้ฟ้าตะวนัออก ต.ฉลอง  
จ.ภูเก็ต มีการต่อใบอนุญาตล่าสุด เล่มที่02 
ฉบบัที ่46 ลงวนัที ่8 พ.ย.2561 ใชไ้ดถ้งึวนัที ่
26 ก.พ.2563 ปัจจุบนัหมดอายุแล้ว และทาง
บรษิัทไม่ได้ต่อใบอนุญาตแต่อย่างใด และได้
ขอยกเลิกการจัดตัง้และด าเนินกิจการสวน
สัตว์สาธารณะแล้วเมื่อวันที่วันที่ 10 เม.ย.
2563 ทีผ่่านมา โดยจากนี้ทางสวนสตัว์ภูเก็ต
จะมีการจัดสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ซึ่งจะมี
การเคลื่อนย้ายสตัว์บางส่วนให้กบัสวนสตัว์
อื่นๆ ใน จ.ภูเกต็ดูแลต่อไป 
 
4.  ทส.เตรียมฟ้ืนฟูป่าภาคเหนือปลูก
ทดแทนพร้อมกนั 21 พ.ค.ทัว่ประเทศ 

วนัที่19 เม.ย.2563 กระทรวงทส. เผย
สถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือตอนบน พบ
ตวัเลขจุดความร้อนลดลงต่อเนื่อง โดยวนันี้
จุดความรอ้นในภาพรวม 9 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนที่พบน้อยกว่า 28 จุด จากการ

สปฟ. 
สฟอ. 

https://www.naewn
a.com/likesara/487
510 

+ 
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ปฏิบัติงานของจนท. สรรพก าลังทัง้จาก
ภาครัฐ อาสาสมัครดับไฟป่าตลอดจนการ
สนับสนุนอุปกรณ์ดบัไฟป่า จากหลาย ๆ แห่ง
ทีม่อบใหก้บัจนท.เพื่อใชใ้นการปฏบิตังิาน ท า
ใ ห้ แ น ว โ น้ น ที่ ดี ขึ้ น ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม
สถานการณ์ได้ พร้อมทัง้มาตรการในการจดั
ชุ ดดับไฟป่า  3 ,042 นาย ชุ ด เ ฝ้ าระวัง
ลาดตระเวน 4,254 นาย (รวม 7,296 นาย) 
ตลอด 24 ชัว่โมง ปฏิบตัิการในการดบัไฟป่า
ทางอากาศโดยเฮลคิอปเตอร ์จ านวน 14 ล า 
ในพื้นที่ทีไ่ม่สามารถเดินเทา้เขา้ไปยงัจุดเกดิ
เหตุได้ และการท างานร่วมกบัเครอืข่ายเฝ้า
ระวังไฟป่าในหมู่บ้านเสี่ยง 1,090 หมู่บ้าน 
เพื่อไม่ให้เกิดการปะทุไฟป่าขึ้นอีก ท าให้ค่า
ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มแีนวโน้มจะอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดจากการควบคุม
สถานการณ์ไฟป่าในพืน้ทีไ่ดแ้ลว้ 

อธบิดกีรมป่าไม ้กล่าวถงึแผนการฟ้ืนฟู
ป่าจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ โดยนายจตุพร 
บุรุษพฒัน์ ปลดักระทรวงทส.ไดร้บัมอบหมาย
จากรมว.ทส.ให้เตรียมวางแผนส าหรับการ
ฟ้ืนฟู สภาพ ป่าภาค เหนื อ  โ ดย เ ปิดให้
หน่วยงานทุกภาคส่วน ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน 
ประชาชนในการเขา้มามสี่วนร่วมในการฟ้ืนฟู
ผนืป่า พรอ้มทัง้ไดม้อบใหก้รมป่าไม ้และกรม
อุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์า และพนัธุ์พชื เตรยีม
แผนในการฟ้ืนฟูสภาพป่าภาคเหนือ ส าหรบั
ในส่วนของกรมป่าไม้ได้เตรียมแผนและ
มาตรการส าหรบัฟ้ืนฟู โดยการจดัเตรยีมกล้า
ไม้ส าหรับใช้ในการปลูกป่าจ านวนกว่า 10 
ล้านกล้า เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นและเป็นพืช
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เศรษฐกิจ เช่น ประดู่ป่า สัก พะยูง ตะแบก 
มะค่าโมง ยางนา ตะเคียนทอง อินทนิล 
มะขามป้อม หวา้ ขนุน สะเดา ฯลฯ  พรอ้มทัง้
มีข้อสัง่การให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 
ส านักจัดการป่าชุมชน ส านักโครงการ
พระราชด าริและกิจการพิเศษ และส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ทัว่ประเทศ เตรียม
หารอืและวางแผนในการปลูกต้นไมเ้พื่อฟ้ืนฟู
สภาพป่าภาคเหนือ ประกอบกบัในช่วงเดอืน 
พฤษภาคม จะเป็นเดือนที่มีวันที่ตรงกบัวนั
ต้นไม้ประจ าปีของชาติ จึงนับเป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสมที่ทุกคนจะได้พร้อมใจกันในการ
ร่วมกันปลูกต้นไม้  โดยได้ก าหนดกิจกรรม
จดักิจกรรมปลูกต้นไม้ฟ้ืนฟูพื้นที่ป่า ในวนัที่ 
21 พฤษภาคม 63 พร้อมกัน นอกจากนี้     
กรมป่าไม้ได้จดัเตรยีมกล้าไม้เพื่อมอบใหก้บั
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรบัการสนับสนุนกล้า
ไม้ในการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่จังหวัดทาง
ภาคเหนืออกีดว้ย 
5. ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็น
ธ ร ร ม  ส่ ง จ ด ห ม า ย เ ปิ ด ผ นึ ก ถึ ง
นายกรฐัมนตรี เสนอการมีส่วนร่วมเพื่อ
หาทางควบคุมและแก้ไฟป่าอย่างบูรณา
การ พร้อมยุติการใช้กฎหมายท่ีสุ่มเส่ียง
ละเมิดชาวบ้าน 

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็น
ธรรม (ขปส.) หรือ พีมูฟ เผยแพร่จดหมาย
เปิดผนึกถึงนายกรฐัมนตร ีเรื่อง ข้อเสนอต่อ
การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบนัและ
การจัดท าร่างกฎหมายล าดับรองประกอบ
พระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 

สอช. 
สอป. 
สปฟ. 
สฟอ. 

https://voicetv.co.t
h/read/7uukS4fhM 

- 
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และพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป่์า 
พ.ศ.2562 นับจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรฐัมนตร ีพรอ้มดว้ย 
นายวราวุธ ศลิปอาชา รมว.ทส.ลงพืน้ที ่
จ.เชียงใหม่ ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควนัในพื้นที่ 9 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบนที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายให้
ผวจ.ในพื้นที่ระดมสรรพก าลงั เข้าดบัไฟป่า 
ไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้าง สัง่การไปถึงระดบั
ต าบล หมู่บ้าน ให้จับตากลุ่มเสี่ยง ให้ทุก
หน่วยงานคุมเข้ม และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครดั ไม่ใหม้กีารเผาตลอด ช่วงหา้ม
เผาตามที่จงัหวดัก าหนด และเร่งเตรยีมการ
รบัมอื การเผาส าหรบัเกษตรกร หลงัพ้นช่วง
หา้มเผาดว้ย ส าหรบัการจุดไฟเผาป่า ต้องหา
ตัวผู้กระท าผิดให้ได้  และให้เร่ งส่ งฟ้อง
ด าเนินคดีโดยเร็ว และให้ผวจ.แถลงข่าวการ
จบักุมและด าเนินคดี เพื่อป้องปรามและเป็น
ตัวอย่างให้ประชาชนรับรู้ น าซึ่งการจับกุม
ชาวบ้านในหลายพื้นที่ โดยไม่แยกแยะและ
ท าลายความร่วมมือของภาคประชาสังคม 
ดังที่ปรากฏนั ้น ขบวนการประชาชนเพื่อ
สงัคมที่เป็นธรรม จึงขอส่งจดหมายเปิดผนึก
ถงึนายกรฐัมนตร ีดงัต่อไปนี้ 
1. เราเห็น ว่าวิกฤติหมอกควันในพื้นที่
ภาคเหนือ เกิดจากสาเหตุปัญหาในหลาย
ประการหลายพื้นที่ชุมชนมีการจัดการไฟ
อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ทัง้การท าแนวกนั
ไฟ การจัดเวรยามเฝ้าระวัง การเผาชน
ท าลายเชื้อเพลงิ เพื่อป้องกนัไฟลุกลามเขา้มา
ในพื้นที่ป่า ชุมชนมนีวตักรรมและเครื่องมือ
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ในการจัดการไฟที่มีประสทิธิภาพ สามารถ
รับมือกับสถานการณ์ไฟป่าได้ แม้จะขาด
ความร่วมมอื หรือการสนับสนุนจากภาครฐั
เท่าที่ควร แต่ก็มีภาคประชาสังคมที่เข้ามา
สนับสนุนชุมชน ทัง้บรจิาคหน้ากากป้องกัน
ไฟ เครื่องเป่าลม กองทุน และเวชภณัฑต่์างๆ 
เพื่อสนับสนุนชุมชนสูไ้ฟป่า ซึ่งหน่วยงานรฐั
ควรเรยีนรู้ และสร้างความร่วมมอืกบัชุมชน
มากกว่า ทีจ่ะมองเหน็ชาวบา้นเป็นแค่ต้นเหตุ 
2. ในสถานการณ์หมอกควนัไฟป่าและโรคโค
วิด-19 ระบาดดังกล่าวท าให้กลไกความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ระหว่างรฐับาลและกระทรวง
ทส. กับภาคประชาชนชะงักลง ดังนัน้เพื่อ
คลีค่ลายสถานการณ์ดงักล่าว เราขอเรยีกรอ้ง
ต่อท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อง ดงันี้ 
2.1 ในระดบัพื้นที ่ให้มกีารพจิารณาแผนการ
จัดการเชื้อเพลิงของชุมชนในแปลงเกษตร 
หรอืไร่หมุนเวยีนตามบรบิทของแต่ละพืน้ที่ 
2.2 ในระดับนโยบาย ให้แก้ไขปัญหาของ 
ขปส.และนายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.ทส.
เป็นประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
ที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
ทส. เร่ งประชุมเพื่ อหาทางออกในการ
แก้ปัญหาดงักล่าวทีม่คีวามเร่งด่วน 
3.กรณีประกาศอส. เรื่องขอเชิญร่วมแสดง
ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายล าดับรอง
ประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ.2562 จ านวน 7 ฉบบั 
ลงวันที่  13  เมษายน 2563 โดยขอให้
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ประชาชนและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนใหเ้ขา้
มามสี่วนร่วมแสดงความคดิผ่านเว็ปไซต์ของ
กรมอุทยานฯ 
6. ฝุ่ นเหนือยงัรัง้อนัดบั 3 โลก / จิตอาสา
ถกูไฟป่าคลอกทัง้ตวัขอความช่วยเหลือ  

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 กรมควบคุม
มลพษิ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ 
พืน้ทีภ่าคเหนือ เวลา 06.00 น. พบเชา้นี้ ฝุ่น 
PM 2.5 อยู่ระหว่าง 16-73 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร โดยยงัเกนิเกณฑม์าตรฐานอยู่
ในระดบัเริม่มผีลกระทบต่อสุขภาพ ในพืน้ที ่ 
อ.เมอืง อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่  
อ.เมอืง อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง  
อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน  
อ.เมอืง อ.เฉลมิพระเกยีรต ิจ.น่าน 
อ.เมอืง จ.พะเยา  
อ.แม่สาย จ.เชยีงราย 

จากเหตุการณ์ไฟป่าในภาคเหนือ ซึ่งปี
นี้คร่าชีวิตประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่
ดับไฟป่าไปแล้ว 6 ชีวิต ขณะที่ยังคงมี
ผู้บาดเจ็บที่ยงัต้องการได้รบัความช่วยเหลอื 
ซึ่งเพจ โพควา โปรดักชัน่ ระบุนายจะแด 
ราตรวีมิาน อายุ 50 ปีชาวบ้านบ้านอุมตาใต้ 
ต.แม่คะตวน อ.สบเม จ.แม่ฮ่องสอน อาสาดบั
ไฟป่าถูกไฟคลอกรักษาตัวนับเดือน ตัง้แต่ 
14 มี.ค.ที่ผ่านมา และยังต้องรักษาต่ออีก
อย่างน้อย 2 เดอืน อาการล่าสุดหลงัผ่าตดั ไม่
สามารถขยบัขาได ้ครอบครวัใชส้ทิธบิตัรทอง 
ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งครอบครัวมีลูก
สาวและลูกชายรวม 5 คน ติดต่อบรจิาคไดท้ี ่
ชื่อบัญชี : นางสาวอรประภา ราตรีวิมาน 

สปฟ. 
สบอ.13 
(แพร่) 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 
สบอ.15 
(เชยีงราย) 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรยีง 

https://siamrath.co.
th/n/148711 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

(ก าลังเรียนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วทิยาลยั วทิยาเขตล้านนา เชียงใหม่) เลขที่
บัญชี 549-252781-2ธนาคาร ไทยพานิชย์ 
(หมายเลขโทรศพัท์ 082-5520371) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัจนัทรท่ี์ 20 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. มท.2 ลงตรวจภยัแล้งปราจีนบุรีมอบน ้า 
5พนัขวดด่านตรวจโรค 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มท.กล่าว
ว่าจ.ปราจีนบุร ีเป็นพื้นที่ประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลอืฯ (ภยัแล้ง) ซึ่งการช่วยเหลอื
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นเรื่องการ
ชดเชยความเสยีหาย ในภาคการเกษตร ซึ่ง
เราได้ด าเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่
เกษตรกรเสร็จสิ้นแล้ว ขอชื่นชมการบรหิาร
จัดการของทุกภาคส่วนที่มีการรับมือกับ
สถานการณ์เป็นอย่างดีโดยได้ไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่
ซึ่งประจ าจุดคดักรองป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัส  โควิด -19 บริเวณอุทยาน
แห่ งชาติทับลานต าบลบุพราหมณ์ อ.นาดี  
จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมได้มอบเงนิ 
หน้ากากอนามยั เจลแอลกอฮอล์ล้างมอืและ
เครื่องดื่มต่างๆให้เจ้าหน้าที่ประจ าจุดตรวจ
ดงักล่าวเพื่อใชใ้นการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจนีบุร)ี 

สยามรฐั หน้า 12 
ไทยรฐั หน้า 11 

+ 

2. รายงานพิ เศษ  :  ลุ ย ติดปลอกคอ
ดาวเทียมให้ช้างป่า แก้ปัญหาบุกพงัพืช
ไร่-บ้าน-ชุมชน 

ดร.ศุภกิจ วินิ ตพรสวรรค์  ผอ.ส่วน
สารสนเทศด้านอนุรกัษ์สตัวป่์า สอป.อส. กล่าวว่า 
ภาพผนืป่าตะวนัตก เป็นป่าอนุรกัษ์ขนาดใหญ่
ที่สุดของไทย มีเนื้ อที่ก ว่า 12 ล้านไร่  มี
อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
รวมกัน 17 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด คือ 

สอป. 
สอช. 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 
สบอ.12 

(นครสวรรค)์ 
สบอ.14 
(ตาก) 

 

ข่าวสด หน้า 6 
 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ตาก ก าแพงเพชร นครสวรรค์  อุทัยธ านี  
สุพรรณบุร ีและกาญจนบุร ีพื้นที่อุดมไปดว้ย
ความสมบูรณ์  ทั ้งพันธุ์พืช  และสัตว์ป่ า 
รวมทัง้ช้างป่าที่อาศัยรวมกว่า 750-850 ตัว 
จ านวนช้างป่าเหล่านี้ บางส่วนไม่ได้อยู่แค่ใน
ผืน ป่ า  แ ต่ อ อกห ากิ น ใ นบ ริ เ วณพื้ นที่
เกษตรกรรมของชาวบ้าน จนเกิดความ
ขดัแยง้ระหว่างชา้งป่ากบัคนอย่างต่อเนื่อง 

ดร.ศุภกจิ ยงัเล่าถงึการจดัการปัญหาชา้ง
ป่าว่า กรมอุทยานฯ มมีาตรการ 2 แนวทาง คอื 
1.การจัดการภายในพื้นที่ และ2.ภายนอก
พื้นที่ โดยภายในพื้นที่จะมกีารป้องกนัไม่ให้
ช้าง ป่าออกนอกพื้นที่ ป่า และการ ฟ้ืนฟู
ถิน่อาศยัทัง้แหล่งน ้า แหล่งอาหาร 

ส่วนการเยยีวยาช่วยเหลือประชาชน
กรณีช้างป่าเข้ามาท าลายพชืผล กรมอุทยาน
ฯ มีกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศ
ไทย หากบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใช้กองทุน
สวัสดิการกรมอุทยานฯ ซึ่งจะพิจารณาเป็น
กรณีๆ ไปหากเกิดเหตุในป่าอนุรักษ์ที่ห้าม
คน เ ข้ า อ า จ ไ ม่ ไ ด้ รั บ สิท ธิ  แ ต่ ถ้ า เ ป็ น
อาสาสมคัรมสีทิธเิยยีวยาจากกองทุนมูลนิธิผู้
พทิกัษ์ป่า 

 

3.คอลมัน์ ย าใหญ่การเมือง 
ผู้เขียนกล่าวถึง หลังจากสัง่ปิดอุทยาน

แห่งชาตแิละสวนสตัว์ทัว่ประเทศ ช่วยลดการ
แพร่ระบาดโควดิ-19  "เดอะทอ็ป"  

นายวราวุธ ศลิปอาชา รมว.ทส. เริม่ยิม้ออก 
เพราะสัตว์ ป่ าและสัตว์ทะเลหายากได้
ธรรมชาติกลบัคนื ออกมาโชว์ตวัให้เห็น ทัง้
ค่างแว่นช้างป่า โลมาหลังโหนกฉลามวาฬ 

สอช. 
สอป. 

ไทยรฐั (กรอบบ่าย) 
หน้า 3 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

พะยูน ส่วนเต่ามะเฟืองออกลูกออกหลาน
เพิ่มปริมาณเจ้าตัวฝากย ้า เมื่อโรคระบาด
ผ่านไปก็ขอให้ร่วมกนัรกัษาธรรมชาติไว้ คน
ละไม้คนละมือ ด้านผู้แทนฯก็ลงพื้นที่ช่ วย
ชาวบา้น"เฮยีอ๋า"โชตพิพิฒัน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.
กทม. พรรคภูมใิจไทย ประสานให้หน่วยนาคา
เทพ ลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่
จอมทอง ธนบุรี เจ้าตัวบอก ใช้รถฉีดพ่น 2 
คนั วนัละ 4 เทีย่ว วางแผนก าหนดจุดฉีดพ่น
ทุกวันอาทิตย์ครอบคลุมทุกพื้นที่  ส่ วน
คุณภาพน ้ายาเอาอย่างดีทีไ่ม่เกดิอนัตรายทัง้
คนและสตัว์ผู้แทนฯลงพื้นที่ชาวบ้านก็อุ่นใจ 
ลงพื้นที่ปูพรมช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควดิ-19 ตามสญัญาต้นสงักดั 
"หนุ่ย"ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ผู้แทนฯสงขลา
พรรคภูมใิจไทย นอกจากสละเงนิเดอืนมาช่วย
ยงัร่วมกบัก านัน-ผูใ้หญ่บ้านระดมผูม้จีติกุศล จดั
ข้าวปลาอาหาร ตัง้ต้นน าขา้วสาร 1 กระสอบใหญ่
แจกให้แฟนๆทัว่พื้นที่ จดัสรรใหถ้งึทุกครวัเรอืน 
ปากทอ้ต้องอิม่ไวก้่อน 
4.คอลมัน์ ล า้โลก: ดาวหางแอตลาส 

ทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) สดร. ได้ใชก้ลอ้ง
โ ท ร ท ร ร ศ น์ ช นิ ด ส ะ ท้ อน แส ง  ข น าด 
เสน้ผ่าศูนยก์ลางกระจก 2.4 เมตร ณ หอดูดาว
แห่งชาติ ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ เก็บข้อมูลและบันทึกภาพดาวหาง
แอตลาส หรอืดาวหาง C/2019 Y4 (ATLAS) 
จ านวน 2,000 ภาพ พบว่าดาวหางก าลงัแตก
ตัว สามารถสังเกต "นิวเคลียส" หรือก้อน

สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

เดลนิิวส ์(กรอบ
บ่าย)หน้า 18 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

น ้าแขง็บรเิวณใจกลางดาวหางและส่วนทีแ่ยก
ออกมาไดอ้ย่างชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัจนัทรท่ี์ 20 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1.ต่ืนตา พบเลียงผา 2 ตวั เพศผู้-เพศเมีย 

เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์าซบัลงักา 

เชา้นี้ทีห่มอชติ - ตื่นตาพบเลยีงผา 2 
ตวั เพศผูแ้ละเพศเมยี อายุ 3-5 ปี ปรากฏตวั
บรเิวณหน้าผา พืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า
ซบัลงักา อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุร ี

ภาพหลกัฐานส าคญัทีบ่นัทกึได ้จากกลอ้ง
ดกัถ่ายภาพสตัวป่์า หรอื Camera Trap ในระหว่าง
เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนลงพื้นที่เก็บข้อมูล
สัตว์ป่าสงวนหายาก น าไปติดตัง้ไว้บริเวณ
หน้าผาแห่งหนึ่ง ภายในพื้นที่เขตรกัษาพนัธุ์
สตัวป่์าซบัลงักา อ าเภอล าสนธ ิจงัหวดัลพบุร ี
เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมาโดยไม่ได้ตัง้
วนัที ่และปีไวใ้หต้รงกบัปีปัจจุบนั 

เมื่อน าภาพที่บันทึกได้จากกล้องมา
ตรวจสอบ พบเหน็เลยีงผาขนสดี า 2 ตวั เพศ
ผู้และเพศเมีย อายุ 3-5 ปี ที่โตเต็มวัย โผล่
ขึน้มายนือยู่ทีห่น้าผาในเวลาไล่เลีย่กนั และมี
กองมูลทัง้เก่าและใหม่อยู่ด้วย ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าซบัลงักาใน
ปัจจุบัน ถือเป็นป่าสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของ
จังหวัดลพบุรี โดยคาดว่าเลียงผาทัง้ 2 ตัวนี้  
น่าจะมลีูกดว้ย แต่เจา้หน้าทีย่งัไม่พบตวั 

ส าหรบัเลยีงผาทีพ่บนี้ เป็นเลยีงผาทีม่ี
ความแขง็แรง สุขภาพดี สงัเกตได้จากสแีละ
ขนที่ด าเป็นมนั แผงคอและหลงัยาว ซึ่งปกติ
แล้วการด ารงชีวิตของเลียงผา จะหากินอยู่

สอป. 
สบอ.1 

สาขาสระบุร ี

https://www.buga
boo.tv/watch/4939

76 

+ 

 

https://www.bugaboo.tv/watch/493976
https://www.bugaboo.tv/watch/493976
https://www.bugaboo.tv/watch/493976


ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ตามหน้าผาและสันเขาสูง นับเป็นสัตว์ป่า
สงวนหายากและใกลสู้ญพนัธุ์ 
2.จนท.พบเสือท้ิงซากกวางในป่า  
อช.แม่วงก์แล้ว คาดรู้ว่ามีคนมาอาจเป็น
อนัตราย 

ล่าสุด เมื่อวนัที่ 19 เม.ย.63 ที่ผ่านมา 
นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. ส านักบริหารพื้นที่
อนุรกัษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) พร้อมด้วยนายกิ
ติพฒัน์ ธาราภิบาล หวัหน้าอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ ได้เดินทางเข้าไปยังจุดเกิดเหตุอีก
ครัง้พบว่า ซากกวางป่า เริม่อืด ส่งกลิ่น และ
มแีมลงวนัตอม มากขึ้น ซากกวางป่าถูกลาก
เลื่อนออกจากจุดเดิมประมาณ 1 เมตร ชิ้น
เนื้อซากของกวางป่าบ ร ิเ วณข้อ ม ือ ข ว า 
แ ล ะ  ก้น  โ ดน แท ะ  และบางส่วนชิ้นเนื้อ
หายไป จากนั ้นได้เปิดภาพจากกล้องที่ตัง้
แอบถ่ายไว้ พบว่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน 
2563 เ ว ล า  19.28 น . แ ล ะ เ มื่ อ วันที่  17 
เมษายน 2563 เวลา 03.02 น. มีหมาไน 
จ านวน 1 ตัว มากินซากกวางป่าดังกล่าว 
โดยภาพทีถ่่ายไดไ้ม่พบสตัวใ์หญ่ชนิดอื่น พบ
เพียงรอยเท้าของหมี และสัตว์ปีกเข้ามา
รอบๆ ซาก 

นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ.ส านักบริหาร
พืน้ทีอ่นุรกัษ์ที ่12(นครสวรรค)์ กล่าวว่า จาก
การที่พบว่า เสอืโคร่งตวัดงักล่าว ไม่กลบัมา
กินซากกวางป่าที่ตนเองล่า ไว้  โดยพบ
ร่องรอยเพยีงรอยตีนเสอืมาเดินวนเวียนอยู่
ห่างๆ ในวันแรกหลังจากล่าแล้วเพียงวัน
เดยีว จากนัน้ไม่พบว่าเสอืกลบัมาหาเหยื่ออีก
เลย ท าใหเ้จา้หน้าทีค่าดการณ์ว่า เสอืผูล้่าได้

สอช. 
สอป. 
สบอ.12 

(นครสวรรค)์ 

https://oohho.com/
feed/%E0%B8%82
%E0%B9%88%E0
%B8%B2%E0%B8
%A7%E0%B8%A5
%E0%B9%88%E0
%B8%B2%E0%B8
%AA%E0%B8%B
8%E0%B8%94/%
E0%B8%88%E0%
B8%99%E0%B8%
97.%E0%B8%9E

%E0%B8%9A%E0
%B9%80%E0%B8
%AA%E0%B8%B
7%E0%B8%AD%
E0%B8%97%E0%
B8%B4%E0%B9%
89%E0%B8%87%
E0%B8%8B%E0%
B8%B2%E0%B8%
81%E0%B8%81%
E0%B8%A7%E0%
B8%B2%E0%B8%
87%E0%B9%83%
E0%B8%99%E0%
B8%9B%E0%B9%
88%E0%B8%B2%
20%E0%B8%AD

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ยอมทิ้งซากแล้ว ทัง้ที่โดยทัว่ไปแล้ว เสอืจะ
ไม่ยอมทิ้งซากง่ายๆ และจะหวงซากมากและ 
จะท าร้ายสตัว์อื่นๆ รวมทัง้มนุษย์หากเขา้ไป
ใกลซ้ากทีม่นัล่าไว ้

ผอ.ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 
(นครสวรรค)์ กล่าวอกีว่า การทีเ่สอืทิ้งซากใน
ครัง้นี้ อาจเป็นเพราะเสือตัวนี้ เป็นเสือที่มี
ประสบการณ์เอาตวัรอดสูง โดยเมื่อเห็นว่ามี
เจ้าหน้าที่เข้ามา หรือ ได้ยินเสียงรถยนต์ 
กลิ่นควันท่อไอเสยีรถ ก็ รู้ว่ามีคนเข้ามาใน
พื้นที่ คิดว่าไม่ปลอดภัย หรือ อีกอาจเป็น
เพราะยงัอิ่มอยู่ เนื่องจาก ณ จุดห่างออกไป
จากจุดนี้ประมาณ 500 เมตร มีกระดูกของ
หมูป่า 1 ตวั ยงัมเีลอืดตดิสดๆ กองอยู่ 

%E0%B8%8A.%E
0%B9%81%E0%B
8%A1%E0%B9%8
8%E0%B8%A7%E
0%B8%87%E0%B
8%81%E0%B9%8
C%E0%B9%81%
E0%B8%A5%E0%
B9%89%E0%B8%
A7%20%E0%B8%
84%E0%B8%B2%
E0%B8%94%E0%
B8%A3%E0%B8%
B9%E0%B9%89%
E0%B8%A7%E0%
B9%88%E0%B8%
B2%E0%B8%A1%
E0%B8%B5%E0%
B8%84%E0%B8%
99%E0%B8%A1%
E0%B8%B2%E0%
B8%AD%E0%B8
%B2%E0%B8%88
%E0%B9%80%E0
%B8%9B%E0%B9
%87%E0%B8%99
%E0%B8%AD%E
0%B8%B1%E0%B
8%99%E0%B8%9
5%E0%B8%A3%E
0%B8%B2%E0% 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

3.เกิดไฟป่าไม่ทราบสาเหตุ ในพื้นท่ี  
ต.ปอน อ.ขนุยวม และ ต.แม่ลาน้อย  
อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าท่ีรดุ
เข้าดบัไฟ พบพื้นท่ีป่าเสียหายกว่า 45 ไร่ 

ศูนย์อ านวยการป้องกนัและแก้ไขปัย
หาไฟป่าและหมอกควัน อ าเภอขุนยวม 
รายงานผลการปฏิบตัิงาน วนัที่ 19 เมษายน 
2563 ชุดเคลื่อนที่เร็วศูนย์อ านวยการเฉพาะ
กิจป้องกนัและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอก
ควัน อ าเภอขุนยวม ร่วมกับเจ้าหน้าที่วน
อุทยานทุ่ ง บัวตอง ,  วน อุทยานน ้ า ตก
แม่ยวมหลวง,เขตรกัษาพนัธุ์สตัวป่์าดอยเวยีง
หล้า และสถานีควบคุมไฟป่าแม่สุรนิทร์ ได้
เข้าควบคุมไฟป่า ตามจุดความร้อน ข้อมูล
จากดาวเทยีมระบบเวยีร ์บรเิวณป่าบา้นเมอืง
ปอน หมู่ 2 ต าบลเมืองปอน อ าเภอขุนยวม
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบไฟป่า จึงเข้าท าการ
ดบัไฟ เวลา 09.30 น. ดบัไฟป่าดบัสนิทเวลา 
10.25  น. พืน้ทีไ่ฟไหมป่้าประมาณ 45 ไร่ 

สอช. 
สปฟ. 
สอป. 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรยีง 
 

https://region3.prd.
go.th/topic/news/7

366 

- 

4.เจ้ากระทิงน้อย!!! อุทยานแห่งชาติกยุ
บุรีเปิดภาพความน่ารกัของกระทิงน้อย และ
ครอบครวัช้างป่าออกหากินอย่างมี
ความสุขในพื้นท่ี 

อุทยานแห่งชาติกุยบุรเีปิดภาพความ
น่ารกัของกระทิงน้อย และครอบครวัช้างป่า
ออกหากนิอย่างมคีวามสุขในพืน้ที ่

สอช. 
สอป. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุร ี

https://www.facebo
ok.com/58053061
2022669/posts/28
95648803844160 

+ 

5.ฝุ่ นเหนือยงัรัง้อนัดบั 3 โลก/จิตอาสาถกู
ไฟป่าคลอกทัง้ตวัขอความช่วยเหลือ 

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 กรมควบคุม
มลพษิ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ 

สปฟ. 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 
สบอ.14 
(ตาก) 

https://siamrath.co.
th/n/148711 

- 

https://www.facebook.com/580530612022669/posts/2895648803844160
https://www.facebook.com/580530612022669/posts/2895648803844160
https://www.facebook.com/580530612022669/posts/2895648803844160
https://www.facebook.com/580530612022669/posts/2895648803844160


ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

พืน้ทีภ่าคเหนือ เวลา 06.00 น. พบเชา้นี้ ฝุ่น 
PM 2.5 อยู่ระหว่าง 16-73 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร โดยยงัเกนิเกณฑม์าตรฐานอยู่
ในระดบัเริม่มผีลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสสีม้) ใน 
14 พื้นที่ สูงสุดอยู่ที่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.
เชยีงใหม่ 76  ไมโครกรัมฯ ตามด้วย  
ต.ช้าง เผือก อ . เมือง  จ.เชยีงใหม่ ต.ศรภูีม ิ 
อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่  
ต.พระบาท อ.เมอืง จ.ล าปาง ต.สบป้าด อ.แม่
เมาะ จ.ล าปาง ต.บา้นดง อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง  
ต.จองค า อ.เมอืง จ.แม่ฮ่องสอน  
ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน ต.หว้ยโก๋น อ.เฉลมิ
พระเกยีรต ิจ.น่าน  
ต.บา้นต๋อม อ.เมอืง จ.พะเยา  
ต.เวยีงพางค า อ.แม่สาย จ.เชยีงราย  
ต.ช่างเคิง่ อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ ต.สุเทพ  
อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 

www.iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพ
อากาศและจดัอนัดบัเมอืงมลพษิโดยรายงาน
แบบเรยีลไทม ์วนัที ่20 เม.ย.63 เวลา 06.50 
น. พบว่าเช้านี้เมอืงเชียงใหม่อยู่ในล าดับ 3 
ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที ่157 US AQI 

GISTDA ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมสิารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
รายงานเมื่อวนัที ่19 เม.ย. 2563 เวลา 13.29 
น. ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ MODIS ทัง้
ป ร ะ เ ท ศ  ต ร ว จ พ บ ค่ า  PM 2 . 5  
ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) 
บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตากและ
สุโขทยั 

สบอ.15 
(เชยีงราย) 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรยีง 
 



 

 


