




 สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสารท์ี่ 16 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. 'วราวุธ' ชี้ยังไม่ถึงเวลาเปิดเที่ยวอุทยานฯ 

  วันที่ 15 พ.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส. ให้สัมภาษณ์ที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์
ธานี ระหว่างเดินทางไปตรวจราชการอุทยาน
แห่งชาติทางทะเล ที่ จ.กระบี่ กรณีการขยาย
เวลาปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศว่า ส่วนตัว
มองว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่สมควรเปิด
อุทยานแห่งชาติ 155 แห่งทั่วประเทศ หากมี
การเปิดอุทยานฯเมื่อไหร่ประชาชนจะเดินทาง
ข้ามจังหวัด หรือข้ามภาคกัน จะท าให้อุทยานฯ
ต่างๆ เป็นจุดศูนย์รวมของคน โดยเฉพาะ
อุทยานฯที่ส าคัญจะมีคนไปอีกรวมตัวกันเป็น
จ านวนมาก หากมีการแพร่ระบาดในระลอกท่ี 2 
กระทรวงทส.จึงไม่อยากเป็นตัวเริ่มต้นในการ
แพร่ระบาดของโรค อส.เสนอตารางปฏิทินมาให้
แล้ว จากนี้ไปทุกปีอุทยานแห่งชาติทั้ง 155 
แห่งจะผลัดกันปิดอย่างต่ า 2 เดือน อย่างมาก
บางแห่งปิด 4-5 เดือน เช่น อุทยานแห่งชาติ
ทางทะเล ทั้งอ่าวไทยและอันดามัน แต่ถัวเฉลี่ย
แล้วจะปิดอยู่ที่ 3 เดือน บางแห่งมีอัตราการเข้า
เยี่ยมชมน้อยหรือมีผลกระทบทางการท่องเที่ยว
น้อยอาจจะปิดแค่ 2 เดือน แต่ว่าจะเวียนกันปิด 
ไม่ใช่ปิดพร้อมกันทั้งประเทศ นายวราวุธกล่าว 

สอช. 
สบอ.1-16 

และสาขาทุกสาขา 
 
 
 

มติชน หน้า 9 + 

2. คอลัมน์ ประเทศไทยใจเดียว : 'ลายแทง' 
แห่ง 'นาคราช'      

ใครที่ไม่เคยไป อช.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 
ผมแนะน าให้ไปลองใช้บริการดูจะเป็นอีกที่หนึ่ง
ที่น่ากางเต็นท์พักแรมมาก เวลาที่ไปตระเวน
เที่ยวอีสานย่านนี้ ผมเป็นต้องวางจุดหมายให้ไป
พักแรมที่อุทยานฯแห่งนี้ตลอด เพราะท าเลที่ตั้ง
ของที่ท าการอุทยานฯนั้นน่ากางเต็นท์มากด้วย
ความที่อยู่บนเนินสูง เช้าๆที่แสงแรกของวัน

สอช. 
สอป. 

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 

 

กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 4 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ก าลังแตะฟ้าจะเห็นภูเวียง และภูส าเภาทอดตัว
สวยอยู่กลางฟ้าแจ้ง แล้วพอสายๆจะออกไป
เที่ยวน้ าตกพลาญทองที่อยู่ใกล้ๆก็ได้ 

พูดถึงน้ าตกของ อช.ภูผาม่าน ถ้าท่าน
ผู้อ่านไปช่วงหน้าฝนจะเห็นน้ าตกเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่
มากมายหลายแห่ง จริงๆแล้วพ้ืนที่ของอช.ภูผา
ม่าน มีอะไรที่น่าสนใจอีกมาก แต่คราวนี้ผมจะ
พาไปดูถ้ าที่สวยงามที่สุดในอุทยานฯแห่งนี้ ถ้ า
นาคราช ใครก็คงร้องอ๋อกันบ้างแหละ ดังนั้น
ตามผมมาครับเราจะไปเที่ยวถ้ ากัน เวลาเราพูด
ถึงถ้ าหินปูน ส่วนใหญ่ในบ้านเรานี่จะอยู่ทาง
ตะวันตกไล่ยาวไปจนถึงทางใต้ แต่หินปูนไม่ได้
จ ากัดแค่นั้น บางทีเราจึงเห็นประปรายไปทาง
ตะวันออกบ้าง ภาคเหนือตะวันออก ทางภาค
อีสานก็จะเห็นกันก็ทางแถบเมือง เลยต่อ
หนองบัวล าภูนี่แหละ เพราะภาคอีสานส่วนใหญ่
จะเป็นหินทราย ถ้ าทางภาคอีสานเวลาเขาเรียก
กันจึงเป็นเพิง เวิ้งถ้ าของหินทราย  

เวลาที่เราเดินทางไปย่านนี้ภูเขาที่เราเห็น
สะดุดตาคือ ภูผาจิตในเขตอช.น้ าหนาว ภูกระดึง 
ของอช.ภูกระดึง ภูหอ ในขสป.ภูหลวง และผา
นกเค้า ของอช.ภูผาม่านนี่เอง สามภูแรกนั้นเป็น
ภูหลังตัด รูปทรงของภูขาหินทราย มีแต่เพียงผา
นกเค้าที่เป็นภูเขาหินปูน ทีนี้ทั้งหินทรายและ
หินปูนล้วนแล้วแต่เป็นหินที่มาเกิดบนพื้นผิวโลก
ทั้งสิ้น คือมาสะสมตัวทับถมกันใช้เวลานับล้านปี
จนเป็นหิน หินปูนสะสมในท้องทะเลเป็นหลัก 
ส่วนหินทรายมาสะสมบนพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่ใช่ทะเล 
เป็นทางน้ าโบราณบ้าง แต่ทั้งสองแบบถูกยกตัว
ขึ้นจากการ เคลื่ อนที่ ของแผ่น เปลือกโลก 
กลายเป็นภูเขาข้ึนมา 

ภูเขาหินทรายส่วนที่เป็นมุมเป็นปลาย 
ของแผ่นหินจะหักตกกลายเป็นหน้าผา เวลาผุ
พัง กร่อนก็จะกร่อนไปเป็นชั้นๆ แต่หินปูนนั้น 
น้ าฝนสามารถละลายหินปูนได้ เราจึงเห็นภูเขา



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
หินปูนมีรูปทรงและรูปร่างที่ไม่แน่นอนตายตัว 
ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อน
ของน้ าได้มากน้อยแค่ไหน ภูเขาหินปูนจึงเป็น
ภูเขาที่ไร้รูปไร้ร่างที่แน่นอนตายตัว อย่างผานก
เค้าที่ว่านี้ก็ เช่นกัน จะเห็นความโดดเด่นของ
หน้าผาหินปูนที่ตระหง่านเหมือนพุ่งชี้ขึ้นไปบน
ฟ้า แล้วน้ าตกของอช.ภูผาม่าน ที่อยู่ทางย่านนี้ 
ก็จะเป็นน้ าตกหินปูนแทบทั้งหมด  ซึ่งถ้าเพียง
ข้ามไปทางภูกระดึงขึ้นไปบนภู กลับจะเป็น
น้ าตกบนหน้าผาหินทรายทั้งๆ ที่ภูเขาก็ห่างกัน
ไม่ก่ีกิโลเมตร ตัวถ้ านาคราชก็เช่นกัน อยู่ใต้เงื้อม
เงาของภูเขาหินปูน ผานกเค้านี่เอง 
3. เร่งล่า 2 ขี้ยา ไขปริศนาฆ่าน้องชมพู่ 

จากกรณีพบศพร่างไร้วิญญาณของน้อง
ชมพู่ วัย 3 ขวบ ในสภาพไม่สวมเสื้อผ้าตาถลน 
น้ าลายฟูมปาก อยู่กลางป่าเทือกเขาภูพานน้อย
เขตอช.ภูผายล จ.สกลนคร ซึ่งห่างจากบ้านพัก
ประมาณ 2 กิโลเมตร เมื่อช่วงค่ าวันที่ 14 พ.ค. 
หลังหายตัวออกจากบ้านในหมู่บ้านกกกอก  
ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ตั้งแต่ช่วงเช้า
วันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยทางบิดามารดา 
รวมทั้งญาติต่างเชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรลวงออก
จากบ้านขณะเล่นอยู่กับพ่ีสาววัย 13 ปี จากนั้น
พยายามล่วงละเมิดทางเพศและบีบคอฆ่าอย่าง
ทารุณ ขณะที่ทางต ารวจคาดว่าอาจจะเป็นฝีมือ
ของวัยรุ่นติดยาเสพติดในพ้ืนที่ตามข่าวที่เสนอ
ไปแล้วนั้น 

ความคืบหน้าเมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 
15 พ.ค. พ.ต.ท.สุริยา นภกรีก าแหง สารวัตร
ใหญ่ สภ.กกตูม จ.มุกดาหาร สั่งการให้พนักงาน
สอบสวนประสานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน า
ศพหนูน้อยจาก รพ.มุกดาหาร ไปชันสูตรที่ รพ.
สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รวมทั้งส่ง
หลักฐานบางอย่าง อาทิ คราบสารคัดหลั่งตาม
เสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตไปตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอที่ 

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

เดลินิวส์ หน้า 12 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 

หน้า 15 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,2 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
รพ.สถาบันนิติเวช จ.ขอนแก่น เพ่ือหาสาเหตุ
การตาย นอกจากนี้ยังสั่งให้ชุดสืบสวนลงพ้ืนที่
หาข่าวอย่างใกล้ชิด เพ่ือประมวลเหตุการณ์ ซึ่ง
หากเป็นเหตุฆาตกรรมจริงเชื่อว่าฆาตกรน่าจะ
เป็นคนในพื้นที่อย่างแน่นอนเพราะพิจารณาจาก
สถานที่เกิดเหตุแล้วเชื่อว่าผู้กระท าต้องมีความ
ช านาญ พ้ืนที่ และรู้ ค ว าม เคลื่ อน ไหวของ
ครอบครัวเด็กเป็นอย่างดีแน่ 

ส่วนที่กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัด
มุกดาหาร พล.ต.ท.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ ผบช.ภ.
4 เรียก พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ ผบก.ภ.จว.
มุกดาหารและชุดสืบสวนเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
คลี่คลายคดี โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
จากนั้น พล.ต.ท.เจริญวิทย์ กล่าวว่า ก าชับให้ชุด
สืบสวนเร่ งหาพยานหลักฐานเ พ่ิมเติมโดย
เบื้องต้นคาดว่าเด็กไม่น่าจะเดินพลัดหลงเข้าป่า
เองแน่ มั่นใจว่ามีผู้น าพาตัวไปยังจุดเกิดเหตุแม้
ในตอนนี้จะยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคล
อ่ืนก็ตาม หลังจากนี้คงต้องรอผลการชันสูตรศพ
และพิสูจน์หลักฐาน เพ่ือเทียบเคียงกับข้อมูล
ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นแนวทางส าคัญในการด าเนินคดี 
ซึ่งคงต้องขอเวลาให้ต ารวจท างานก่อน แต่
รับปากว่าจะเร่งรัดให้เร็วที่สุด 
4. ภาพข่าว : ข่าวข้นคนเข้ม : ดับไฟ 

ฟิตเนส เฟิรส์ท ประเทศไทย ร่วมกับ 
ฟลอส์  ลอนดรี้  มอบผ้ าขนหนูปลอด เชื้ อ 
10,000 ผืน ให้ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 
12 (นครสวรรค์) สนับสนุนการแก้วิกฤตไฟป่า 

สปฟ. 
สบอ.12 

(นครสวรรค์) 
 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 4 

+ 

5. ภาพข่าว : บุคคลแนวหน้า : ร่วมยินดี 
นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์  นายกสมาคม

ป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) 
และ น.สพ.ยันต์ สุขวงศ์ กรรมการสมาคมฯ ร่วม
ยินดีกับ น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อนกรรมการ 
TSPCA ที่ ได้รับแต่งตั้ งเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน
จัดการสุขภาพสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ  

สอป. 
 

แนวหน้า หน้า 4 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี ดร.สาธิต ปรัชญา
อริยะกุล เลขาธิการ และ ผอ.สมาคมพร้อมด้วย
คณะกรรมการ ร่วมยินดี 
6. รายงาน(พิเศษ) : เร่งแผนปิดเที่ยว 9
อุทยานฯ 'กาญจน์-ราชบุรี-สุพรรณบุรี'  

จากการ เข้ าร่ วมการประชุมหัวหน้ า
อุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยระบบการประชุม
ทางไกล วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีนายธัญญา 
เนติธรรมกุล ออส. เป็นประธาน โดยอธิบดีกรม
อุทยานฯ แจ้งในที่ประชุมทางไกลว่า นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รมว.ทส. มีนโยบายปิดอุทยาน
แห่งชาติทั่วประเทศ อย่างน้อย 2 เดือน เพ่ือ
ฟ้ืนฟูสภาพป่า และป้องกันสัตว์ป่ามิ ให้ถูก
รบกวน โดยให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไปจัดท า
แผนการปิดอุทยานแห่งชาติ ตามวันและเวลาที่
เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่โดยให้ผ่านความเห็นของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) 
ในท้องถิ่นของอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งมาด้วย 

นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3 (บ้าน
โป่ง) กล่าวว่า เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว 
เพราะว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ที่ อส. ได้ปิด
แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เพ่ือป้องกันไม่ให้ เกิดการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานที่ท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติ ท าให้ธรรมชาติฟ้ืนฟู สัตว์ป่า
สมบูรณ์ เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวน 

จากการรายงานของหน.อุทยานแห่งชาติ 
และหน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หลายแห่งใน
ท้องที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ได้ลาดตระเวน
ป้องกันรักษาป่า และสัตว์ป่าอย่างเข้มข้นในป่า
อนุรักษ์ ปรากฏว่าได้พบธรรมชาติฟ้ืนฟู สัตว์ป่า 
สมบูรณ์ ออกหากินอย่างเริ งร่า อยู่ ในเขต
อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าในท้องที่จ.กาญจนบุรี  จ .ราชบุรี  
และจ.สุพรรณบุรี อย่างมากมาย 

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

ข่าวสด หน้า 6 
ไทยรัฐ หน้า 14 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สบอ.3 (บ้านโป่ง) มีอุทยานแห่งชาติ 9 

แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 แห่ง ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ รวมเนื้อที่ป่าอนุรักษ์ ประมาณ 6 
ล้าน 7 แสนกว่าไร่ จะน านโยบายดังกล่าวของ
อธิบดี กรม อุทยานฯ และรมว .ทส .  ผ่ าน
คณะกรรมการ PAC เพ่ือเสนอให้กรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ปิดแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพ
ป่าและป้องกัน มิให้สัตว์ป่าถูกรบกวน ตามวัน 
และเวลา ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ของ
อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งต่อไป 
7. 'เกาะลิบง' ใช้บทเรียน 'มาเรียม' วาง 'เขต
อภัยทาน' อนุรักษ์พะยูน 

นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หน.ขสป.หมู่เกาะ
ลิบง ภายหลังน าจนท.ร่วมกับตัวแทนประมง
พ้ืนบ้านและชาวบ้านเกาะลิบงร่วมกันวางทุ่นไข่
ปลาบริเวณแหลมจุโหย หมู่ 1 ต.เกาะลิบง 
          เป้าหมายเพ่ือก าหนดพ้ืนที่คุ้มครอง
แหล่งหญ้าทะเลพะยูน รวมถึงเป็นแหล่งอนุบาล
สัตว์ทะเลหายาก ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการ
ท าประมง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า
ทางทะเล พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการคุ้มครอง
พ้ืนที่ให้เข้มข้นอย่างเป็นระบบและครอบคลุม
เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรชายฝั่งและสัตว์
ทะเลหายากประเภทเต่าทะเล โลมา และพะยูน 
เป็นการร่วมมือกับพ่ีน้องชาวเกาะลิบงเจ้าหน้าที่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก าหนดเป็น
เขตอภั ยทานห้ ามล่ าหรื อท า การประมง 
ขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งที่พะยูนอยู่กันเป็น
กลุ่ม 20-30 ตัวจึงต้องสงวนที่ตรงนี้พิเศษ  
นายชัยพฤกษ์ กล่าวย้ า 
          นายชัยพฤกษ์ กล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้
มีการใช้โดรนบินส ารวจก็พบฝูงพะยูนประมาณ 
10-20 ตัว กระจายตัวเป็นเดี่ยวและเป็นคู่
บริเวณอ่าวทุ่งจีนหน้าเขาบาตูปูเต๊ะ ตั้งแต่ต้นปี

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ หน้า 21 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เจ้าหน้าที่พบเจอพะยูนคู่แม่ลูกทั้งหมด 15 คู่ 
เพ่ิมมากกว่าปี 62 จะเห็นได้ว่าสถิติการเพ่ิม
ประชากรของพะยูนมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะนี้
จากข้อมูลมีประชากรพะยูนรวมแล้วไม่ต่ ากว่า 
250 ตัวส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานการณ์ไวรัสโค
วิด-19 ท าให้ธรรมชาติสงบขึ้นมีเวลาพักฟ้ืนฟู 

เพราะกิจกรรมของมนุษย์น้อยลงท าให้
สัตว์ทะเลหายากต่างๆมีความสงบ ภัยคุกคาม
น้อยลงพะยูนเต่าทะเลปลาโลมา ช่วงนี้จะเห็น
บ่อยมากขึ้น จนท.อส. ร่วมกับชาวเกาะลิบง
พลิกวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างเหมาะสมยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสารท์ี่ 16 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. พบลูกหมีควายสภาพอิดโรย เดินไปมาริม 
ร.ร.ภูกระดึง จนท.จับไปส่งอุทยานฯ 

พบลูกหมีควายอายุ 2-3 เดือน โผล่ที่ถนน
ข้างโรงเรียนภูกระดึง จ.เลย จนท.ต้องใช้
กระสอบค่อยๆ จับตัวเพ่ือไม่ให้ลูกหมีควาย
ตกใจ ยังไม่รู้มาจากไหนก่อนน าขึ้นรถไปส่ง อช.
ภูกระดึง เพ่ือน าปล่อยคืนป่าต่อไป 

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 15 พ.ค.63 
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย ได้รับแจ้งจาก
ชาวบ้านว่า พบลูกหมีควายเดินอยู่ข้างถนนข้าง
โรงเรียนภูกระดึง ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง เมื่อ
รับแจ้งได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยกู้ภัยภู
กระดึง ที่เกิดเหตุเป็นถนนข้างโรงเรียนภูกระดึง 
พบลูกหมีควายอายุประมาณ 2-3 เดือน มีเชือก
ไนลอนผูกคออยู่ สภาพอิดโรย กลัวคน ไม่ยอม
ให้เข้าใกล้ เดินไปมาอยู่บริเวณดังกล่าว จนท.
ต้องใช้กระสอบค่อยๆ จับตัวเพ่ือไม่ให้ลูกหมี
ควายตกใจและท าร้ายเจ้าหน้าที่ 

จากการสอบถามชาวบ้าน ไม่ทราบว่าลูก
หมีควายมาจากไหน ถ้าลงมาจากเขต 
อช.ภูกระดึง ไม่น่า เป็นไปได้  เพราะระยะ
ทางไกลเกินไป หรือมีคนแอบเลี้ยงไว้แล้วหลุด
จากกรงหนีออกมา ทาง จนท.จึงน าลูกหมีควาย
ขึ้นรถกระบะไปพักรักษาตัวที่ อช.ภูกระดึง เพ่ือ
น าไปปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติ 

สอป. 
สอช. 

สบอ.8 
(ขอนแก่น) 

 

https://thai.ac/news/
show/439075 

- 

2. ข่าวดี! ป่าคลองแสงต้อนรับ "ลูกนกชน
หิน" สมาชิกใหม่แห่งผืนป่า 

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายเกรียงศักดิ์ ศรีบัว
รอด หัวหน้าสถานีวิ จั ยสั ตว์ป่ าคลองแสง 
เปิดเผยว่า ถือเป็นข่าวดีที่ผืนป่าคลองแสง-เขา
สกได้ต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างลูกนกชนหิน  

สอป. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 

https://www.dailyne
ws.co.th/regional/77
4742 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1 ในนกเงือกที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ในระดับ
โลก โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสัตว์ป่า
คลองแสงได้ลงพ้ืนที่ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 - 
18.00 น. เพ่ือเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาถึง 143 
วัน เริ่มตั้งแต่แม่นกเข้าโพรง ปิดปากโพรง ออก
ไข่ ฝักไข่ เลี้ยงลูก จนกระทั้งแม่และลูกออกจาก
โพรง โดยมีการบันทึกพฤติกรรมการช่วงเวลา
เข้า-ออกจากโพรงรัง เข้าป้อนอาหารของพ่อนก 
ชนิดอาหาร ปริมาณที่ป้อน และพฤติกรรมอ่ืนๆ 
เช่น การท าความสะอาดบริเวณปากโพรง การ
ส่ ง เสียงร้ อง  ทิศทางการบิน เข้ าและออก 
ตลอดจนสัตว์อ่ืนๆ ที่เข้ามาในบริเวณโพรงรัง ตัว
เมียถ่ายมูล สภาพอาหารเป็นต้น 

จนกระท่ังเมื่อวันที่ 13 พ.ค.เวลา 12.10 
น.ที่ผ่านมา แม่นกออกจากโพรง และต่อมาใน
เวลา 15.11 น. ลูกนกก็ออกมาจากโพรง
เช่นกัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เริ่มติดตามและเฝ้าระวัง
ตั้งแต่แม่นกเข้าโพรงเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 62 และ
ปิดปากโพรงในวันที่  24 ธ.ค.  62 ตลอด
ระยะเวลากว่า 6 เดือนที่ผ่านมานักวิจัยจาก
สถานีสัตว์ป่าคลองแสง ได้ทุ่มเทติดตามเก็บ
ข้อมูลชีววิทยาและนิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของ
นกชนิดนี้ทุกวัน นอกจากนี้ยังเป็นการเฝ้าระวัง
โพรงรังไม่ให้ถูกคนมาท าลายพวกมันอีกด้วย 
โดยก่อนหน้านี้ตลอดระยะเวลา  2 ปี  กับ
การศึกษาวิจัยชีววิทยาการท ารังวางไข่ของนก
ชนหินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง เราได้
ลูกนกเพ่ิมมาอย่างน้อย 2 ตัว เป็นหลักประกัน
ว่า เจ้านกหายากใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้จะยังอยู่คู่
เมืองไทยไปอีกยาวนาน 

ส่วนสาเหตุที่ท าให้นกชนหินเสี่ยงสูญพันธุ์
ก็เพราะนกเงือกชนิดนี้มีโหนกที่ตัน จึงถูกล่า
อ ย่ า ง ห นั ก เ พ่ื อ ใ ช้ หั ว เ ป็ น เ ค รื่ อ ง ร า ง 
เครื่องประดับ อีกท้ังการลดลงของถิ่นที่อยู่อาศัย
จากการบุกรุกท าลายป่า ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
นกใช้เป็นโพรงรัง ท าให้พวกมันอยู่ในสถานะ
วิกฤต การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน
จึงมีความส าคัญมากเ พ่ือใช้ ในการจัดการ 
ป้องกัน และการวางแผน ในการยกระดับการ
อนุรักษน์กชนหินต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตยท์ี่ 17 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ภาพข่าว : หลงป่า 

ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 3  น า ท ห า ร พ ร้ อ ม
เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนเพ่ือเร่งค้นหาชาวบ้าน 4 
ราย หลงป่าสูญหายในเขตอช.ทุ่งแสลงหลวง 
เป็นวันที่ 5 โดยบินรอบป่าและบริเวณล าธาร
เป็น เวลากว่า1ชม.แต่ปรากฏว่ายังไม่พบผู้สูญ
หายแต่อย่างใด ที่ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 
 
 
 

มตชิน (กรอบบ่าย) 
หน้า 5 

- 

2. คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค : รับมอบปุ๋ย
อินทรีย ์

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี 
พร้ อ มด้ ว ยน า ง จิ ร ภ า  สิ น ธุ น า ว า  ผู้ ช่ ว ย
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และประธานกรรมการ 
บจ.ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม) ร่วมรับมอบปุ๋ยอินทรีย์ มาตรฐาน 
IFOAM ตรานกกะเรียน 10,000 กก.  
จากผู้แทน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บจ.คริสตอล
ล้ า  เ พ่ือขับ เคลื่ อนโครงการ พัฒนาชุมชน
พ้ืนที่ขสป.ทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี ที่ศาลา
กลางจังหวัดกาญจนบุรี 

สอป. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 
 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 17 

+ 

3. กระบี่ระดมสมอง-ปรับภูมิทัศน์   
พ.ต.ท.หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผวจ.

กระบี่ ได้ลงพ้ืนที่ติดตามการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สระมรกต แหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ 
ในขสป.เขาประ-บางคราม ต.คลองท่อมเหนือ 
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ขณะที่จนท.อบต.อ่าวนาง 
อ.เมืองกระบี่ ก็เร่งฉีดล้างท าความสะอาดถนน
เลียบชายหาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา 
บริเวณท่าเทียบเรือ รวมทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้
ตามแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทาง และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว 

สอป. 
สอช. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 17 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พ.ต.ท.หม่อมหลวง กิติบดี เผยว่า ได้เชิญ

นายสมควร ขันเงิน นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา 
รอง ผวจ.กระบี่ พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน  
รอง ผอ.รมน.กระบี่ นายสิริธร จุลชู ประธาน
หอการค้าจังหวัดกระบี่ นายอุทิศ ลิ่มสกุล  
ผอ.ททท.ส านักงานกระบี่  ตลอดจนผู้แทน
ภาคเอกชน และภาคบริการที่เกี่ยวข้อง มาร่วม
หารือเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว
จังหวัดกระบี่ครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
การเตรียมความพร้อมสถานประกอบการ
ประ เภทต่ า งๆ  เ พ่ื อส ร้ า งความมั่ น ใ จแก่
นักท่องเที่ยว อีกทั้งต้องพัฒนาทักษะบุคลากร 
เพ่ิมสมรรถนะด้านบริการที่ยอดเยี่ยม  
ตามวิสัยทัศน์  กระบี่ เมืองท่องเที่ยว ระดับ 
Premium คาดว่าจะเริ่มเปิดฤดูการท่องเที่ยว
ครั้งใหม่ในช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างช้า แม้ว่าการ
แข่งขันจะสูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนการท่องเที่ยวจะ
สูงขึ้นตามไป จากนโยบายป้องกันการแพร่
ระบาดโควิด-19 วิถีชีวิต New Normal และ 
Social Distancing ก็ตาม จะมีผลต่อค่าใช้จ่าย
การท่องเที่ยวต่อหัวเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ทุกภาคส่วน
ด้านการท่องเที่ยวของกระบี่จึ งต้องพร้อม
วางแผนรับมือล่วงหน้ากับสิ่งเหล่านี้ ผวจ.กระบี่
กล่าว 
4. โควิด-19 ชุบชีวิตท้องทะเลไทย สัตว์น้ า-
ปะการังอวดโฉมงดงาม 

ทะเลทุกแห่งสงบเงียบไร้ผู้คน กลายเป็น
ช่วงเวลาสุดวิเศษของเหล่าสัตว์หายากกลับมา
ปรากฏให้เราได้เห็นในหลายๆพ้ืนที่ของประเทศ
ไทย 

โดยเฉพาะทะเลในภาคใต้ ภาพสัตว์ทะเล
ต่างๆ ที่ถูกเผยแพร่จากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
อนุรักษ์แสดงให้ เห็นว่าเมื่อธรรมชาติไม่ถูก
รบกวนจะท าให้เราได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์

สอช. 
สอป. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ หน้า 21 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ของท้องทะเลไทย เหล่าสัตว์ทะเลหายาก อาทิ 
พะยูน โลมา เต่าทะเล หรือแม้แต่ วาฬ  
สายพันธุ์ต่างๆ ปรากฏโฉมออกมาให้เห็นชนิดที่
ผู้คนต้องตะลึง ทะเลอันดามัน ด้านจ.ตรัง และ
กระบี่ ปรากฏฝูงพะยูน เกือบ 20 ตัว โผล่ว่าย
น้ ารวมฝูงกันออกหากินใกล้เกาะลิบง อ.กันตัง 
จ.ตรัง หรือ ฝูงวาฬเพชรฆาตด ามากกว่า 30 ตัว 
โผล่ขึ้นมาเล่นน้ าใกล้เกาะรอกฝูงฉลามวาฬ 
จ านวนมากในเขตอช.หมู่เกาะลันตา และฝูง
ฉลามหูด า นับสิบๆตัวเข้ามาหากินที่หมู่เกาะพีพี
และเกาะห้อง จ.กระบี่ 
       ส่วนสระมรกต แหล่งท่องเที่ยวอันซีนชื่อ
ดัง ของ จ.กระบี่ ในขสป.เขาประ-บางคราม 
มีสภาพฟ้ืนตัวเช่นกัน จากเดิมพ้ืนที่แห่งนี้เคย
คลาคล่ าไปด้วยนักท่องเที่ยวจ านวนมาก แต่มา
วันนี้กลับพบเห็นปลาเล็กปลาน้อยแหวกว่ายเข้า
มาอาศัยหากินอยู่ ในสระเป็นจ านวนมาก 
แม้กระท่ัง ทะเลแหวกท่ีกลับมาสวยงาม 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนที่คนไทยได้
พบเห็นการฟ้ืนตัวของธรรมชาติและสัตว์น้ า
ทะเลหายากที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-
19 และเชื่อว่าสัตว์หายากที่ไม่มีโอกาสได้เห็น
ยั ง มี อี กมาก ในสภาพธรรมชาติ ของ ไทย 
ธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นเหมือนต้องการจะสื่อ
ให้มนุษย์ได้เห็นว่า ที่ผ่านมาเราบุกรุกคุกคาม
ธรรมชาติไปมากแค่ไหนเราแย่งชิงพ้ืนที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าไปมากเท่าไหร่ ถึงเวลาที่เราควรจะ
ทบทวนใช้ประโยชน์อย่างไรให้อยู่ในระดับพอดี
ไม่ไปท าลาย ไม่ไปรุกรานพวกเขามากเกินไป 

ขณะเดียวกันคงต้องขอชื่นชมผู้คนอีก
หลายๆ กลุ่มที่ใช้วิกฤติครั้งนี้ช่วยในการฟ้ืนฟู
สภาพธรรมชาติให้กลับมาสวยงามให้ได้มาก
ที่สุด โดยเฉพาะ กลุ่มนักด าน้ าบนเกาะพีพี ได้
ระดมเหล่าจิตอาสาทั้งคนไทย และคนต่างชาติ
ช่วยกันจัดการคลีนพื้นที่ใต้ทะเลบริเวณเกาะพีพี 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
    นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หน.อช.หมู่เกาะลันตา 
กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 แม้จะส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยว แต่อย่างน้อยท าให้
ธรรมชาติและสัตว์ทะเลได้มีเวลาพักฟ้ืนสิ่งที่เรา
เห็นได้มากขึ้นในตอนนี้คือการปรากฏตัวของ
บรรดาสัตว์ทะเลหายากหลากหลายชนิด
โดยเฉพาะวาฬเพชฌฆาตด า สัตว์ป่าคุ้มครอง 
ประเภท 1 
     พบฝูงใหญ่ร่วม 30 ตัว ถือเป็นการรวมฝูง
ใหญ่ครั้งแรกในเขตน่านน้ าของ อช.หมู่เกาะลัน
ตา สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อไม่มีการรบกวนจาก
กิจกรรมของมนุษย์ท าให้ เราได้ เห็นว่าสัตว์
เหล่านี้ยังมีอยู่มากในทะเล อยากฝากไปถึงกลุ่ม
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวการเข้าไปเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยว ขอให้เว้นระยะและเว้นพ้ืนที่ เพ่ือให้
สัตว์เหล่านี้ได้อยู่อาศัยหากเราไม่รบกวนเขามาก
เกินไป สิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในทะเลบ้านเราไปอีก
นาน 
5. "วราวุธ" จี้แก้น้ าเสียพีพีอย่าอ้างโควิด 

จากกรณีชาวบ้านบนเกาะพีพี จ.กระบี่ 
ถ่ายคลิปวิดีโอน้ าเสียสีด าไหลลงทะเล บริเวณ
อ่าวต้นไทร บนเกาะพีพี และร้องเรียนกระทรวง
ทส. ต่อมานายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. สั่งให้ 
นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เร่งตรวจสอบ 
วันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม 
หน.อช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่ เกาะพีพี ท า
รายงานชี้ แจง  ว่ าตรวจไม่พบการกระท า
ความผิด ขณะที่กรมอุทยานฯส่งชุดเฉพาะกิจ 
"พญาเสือ" ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง พบว่ามี
ร่องรอยคราบสีด าจากน้ าเสียจริง โดยมีทรายปิด
กลบไว้ ตรวจสาเหตุน้ าเสียมาจากบ่อบ าบัดของ
โรงแรมพีพีอันดามันบีช รีสอร์ท และแจ้งความ
ด าเนินคดีไปแล้วนั้น 

วันที่ 15 พ.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว .ทส.พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์  

ศปพ. 
สอช. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ปลัดกระทรวง นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. 
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นาย
โสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง พร้อม จนท. เดินทางมาติดตาม
ความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ าเสียและร่วม
ประชุมที่ สนง.อช.หาดนพรัตน์ธาราฯ โดยมี 
นายยงยุทธ พนิตอังกูร ผอ.สนง.สิ่งแวดล้อมภาค
ที่ 15 (ภูเก็ต) รายงานว่า ได้สั่งให้ผู้ประกอบการ
รายดังกล่าวเร่งปรับปรุงปัญหาน้ าเสีย และแจ้ง
ให้เสียค่าปรับ 30,000 บาท แต่เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 จะนัดให้มาจ่ายค่าปรับ
อีกทีหลัง 

ขณะที่นายวราวุธกล่าวต่อที่ประชุมว่าควร
ด าเนินการมาตั้งแต่ก่อนโควิด-19 สถานที่แห่ง
นี้คือเพชรของประเทศไทย แต่กลับมีน้ าเสียขี้
โคลนไหลลงทะเล ควรจะต้องด าเนินการทันที 
หากมีฝนตกลงมาก็จะมีน้ าเสียไหลลงทะเลอีก 
มองว่ามีการย้อมแมว น าทรายมาถมเป็นแนว
แล้วถ่ายรูปส่งมาให้ดู แต่พอขุดลงไปไม่ถึง 30 
ซม. ก็เจอน้ าเสียแล้ว เพชรเม็ดนี้มันก าลังจะ
เสื่อมลง วันนี้ผมจะท าให้เกิด New Normal 
ใครจะมาท าอะไรให้กระทบอุทยานแห่งชาติทั้ง 
155 แห่งในประเทศไทย ผมไม่ยอม ใครจะ
ใหญ่แค่ไหน ใครจะเป็นอะไร ผมไม่รู้ตราบใดที่
ผมยังอยู่ตรงนี้ จะตามดูไปเรื่อยๆว่าท าอะไรไป
ถึงไหนแล้ว จะมาบอกว่าอยู่ในช่วงโควิด-19 
อย่ามาอ้าง ยังไงก็ไม่ยอมเรื่องนี้  

 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตยท์ี่ 17 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. รมต.ทรัพยฯ ลงพื้ น อ่ าวมาหยา พบ
ปะการังยังไม่ฟื้นตัว อาจปิดต่อเนื่อง 

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. นายวรวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทส. พร้อมด้วยธัญญา เนติธรรมกุล ออส. 
พันต ารวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผวจ.
กระบี่ นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หน.อช.หาดนพรัตน์
ธาราหมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ ลงพ้ืนที่อ่าวมาหยา 
อช.หาดนพรัตน์ธารา และหมู่เกาะพีพี หมู่ที่ 7 
บ้านเกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 
เ พ่ื อ ติ ด ต า ม ค ว า ม คื บ ห น้ า ใ น ก า ร ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ระบบนิ เวศท์วิทยาทั้ งบนบกและใต้ทะเล 
หลังจากที่ อส. ประกาศปิดอ่าวมาหยา วันที่ 1 
มิ.ย. 61 ไม่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง น านักท่องเที่ยวเข้าไปใน
บริเวณอ่าวมาหยา ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง
ระดับโลกที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือน
กระบี่ จะต้องเดินทางเข้าไปสัมผัสกับธรรมชาติ
ที่สวยงามของอ่าวดังกล่าว 

จ า ก นั้ น รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ พืช และ
หัวหน้าหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูก
ปะการังเพ่ือน าไปเพาะเลี้ยงในบริเวณหน้า
ชายหาดอ่าวมาหยาฝั่งซ้าย เป็นการคืนความ
สมดุลให้กับแนวปะการังน้ าตื้นให้มีความอุดม
สมบูรณ์ต่อไป 

โอกาสนี้นายวรวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
เปิดเผยว่าขณะนี้อ่าวมาหยาได้มีการฟ้ืนฟูผ่าน
มา 1 ปีเศษ ซึ่งมีการฟ้ืนตัวเป็นอย่างมากบนบก
ที่เรามองเห็น ไม่ว่าจะเป็นพรรณพืชทั้งหลาย 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

https://www.banmu
ang.co.th/news/regio
n/192595 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
แม่กระทั้งผักบุ้งทะเลที่ไม่เคยปรากฏบนอ่าวมา
หยามาก่อน มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นมากมาย  
แต่ภายใต้ผืนน้ าภายใต้ทะเลนั้น ปะการังนั้นยัง
อยู่ในสภาพที่อันตราย แม้ว่าจะอยู่ในขั้นตอนที่
เราก าลังฟ้ืนฟูได้มีการพัฒนาไปอย่างมาก เชื่อ
ว่าหลายคนคงทราบกันดีปะการังหลายๆชนิด
อัตราการเติบโตนั้นปีหนึ่งประมาณเพียง 3–5 
ซม. บางชนิดจะเติบโตเพียง 1-2 ซม. ที่ผ่านมา
ปีกว่าปะการังนับมหาศาลที่ โดนท าลายไป
ในช่วงตอนที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายนั้น
ยังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้เต็มที่ การที่ได้มาเห็น
ได้มาดูท าให้มั่นใจได้ว่าอ่าวมาหยาแห่งนี้คงต้อง
ปิดไปอีกสักระยะหนึ่ง เพ่ือให้สภาพปะการังที่
ถูกท าลายไปมหาศาลอยู่ในสภาพที่พร้อมในการ
ที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชื่นชม ส่วนหนึ่ง
เสน่ห์ของอ่าวมาหยาคือความสวยงามของท้อง
ทะเลที่อยู่บนผิวน้ าและใต้ผิวน้ า ถ้าหากมาแล้ว
ใ ต้ ผิ ว น้ า ยั ง เ ป็ น ซ า กป รั กหั ก พั ง  เ ชื่ อ ว่ า
นักท่องเที่ยวคงไม่อยากจะมาเห็นภาพอะไร
เช่นนี้แน่นอน 
2. นกกก ตายจากภาวะเครียด หลังรับการ
รักษากว่า 1 เดือน 

 16 พ.ค.63 เพจเฟซบุ๊กหน่วยสัตว์ป่า 
โรงพยาบาลสัตว์ป่า ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ระบุว่า ความยากของการรักษา
สัตว์ป่า คือความเครียด เนื่องจากเขาเป็นสัตว์
ป่า เขามักจะเครียดต่อการจับบังคับที่ต้องเผชิญ 
เครียดต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นชิน เครียดต่อ
อาหารที่ไม่คุ้นปาก และเครียดต่อเสียงที่ไม่คุ้นหู 
ความเครียดที่สะสมเหล่านี้ อาจท าให้อาการ
ของเค้าทรุดลงมาเมื่อไรก็ได้ และนี่คือสิ่งที่เรา
ทีมรักษาสัตว์ป่ากลัวกันเป็นที่สุด 

โดยเริ่มแสดงอาการอ่อนแรงเมื่อวันจันทร์ 
และอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว พบอาการอ่อน
แรงและชัก ตรวจพบพยาธิในเลือดและภาวะ

สอป. 
สอช. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

https://www.mcot.n
et/viewtna/5ebfcd07
e3f8e40af143e47d 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
โลหิตจาง ซึ่งทางทีมสัตวแพทย์เร่งถ่ายเลือดช่วย
ในการรักษาแต่ไม่สามารถยื่อชีวิตไว้ได้ ตาย
ในช่วงกลางดึกของวันที่ 15 พ.ค. 

พร้ อ ม กั บ ข อบ คุ ณ ทุ ก ก า ลั ง ใ จ จ า ก
ประชาชน และทุกหน่วยงานที่ร่วมกันช่วย
หาทางรักษานกกกปากหัก จากการล่าของ
พรานป่าเถื่อน จนบาดเจ็บปากล่างหักเกือบ
ทั้ ง หมด  และปี กซ้ า ย เ ส้ นประสาท ได้ รั บ
ผลกระทบจนไม่สามารถบินได้ถาวร 

ส า ห รั บ น ก ก ก ตั ว นี้ จ น ท . อ ช . เ ฉ ลิ ม
รัตนโกสินทร์ จ.กาญจนบุรี พบเจอในป่าจึง
น าส่งให้โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์  
ก าแพงแสน ช่วยท าการรักษาตั้งแต่ปลายเดือน
เม.ย.ที่ผ่านมา โดยทีมสัตวแพทย์ รพ.สัตว์ป่า  
ม.เกษตรศาสตร์  ก าแพงแสน ร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ใช้โปรแกรมสแกน 3 มิติ 
สร้างแบบจ าลองโครงสร้างปากที่หายไปพัฒนา
ปากเทียมขึ้นเพ่ือช่วยให้นกกกปากหักได้มีปาก
เทียมใช้งานในการด ารงชีวิตเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย ซึ่งการสูญเสียสัตว์ป่าหายากนี้
นับ เป็นผลเสี ยต่อระบบนิ เ วศ และความ
หลากหลายทางชีวภาพของไทย โดยนกกกเป็น
หนึ่งในตระกูลนกเหงือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มี
ส่วนหัวที่ใหญ่และสวยงาม ซึ่งเป็นที่ต้องการของ
นักล่า น าหัวไปท าเครื่องประดับเครื่องราง หรือ
ขโมยลูกนก ขายในตลาดมืด สนองความ
ต้องการของคนเพียงไม่ก่ีคน 

 
 
 
 
 
 
 



 สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทรท์ี่ 18 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. เจอแล้ว 4 ชาวบ้านวังทองหลงป่า 

วันที่ 17 พ.ค. คืบหน้าของการค้นหา
ชาวบ้าน ที่ได้ขึ้นไปหาของป่าบริเวณเทือกเขา
ขมิ้น ม.11 บ้านป่ามะกรูด ต.วังนกแอ่น อ.วัง
ทอง อยู่ในเขต อช.ทุ่งแสลงหลวง ตั้งแต่วันที่ 
12 พ.ค. ทางญาติแจ้งมาว่าหลงป่าหาทางลง
จากเทือกเขาไม่ได้ ไม่มีน้ า ไม่มีอาหาร ปัจจุบัน
ไม่สามารถติดต่อได้ มี 1.นางแดง ชัยชนะ อายุ 
43 ปี 2.นายวิโรจน์ ชัยชนะ อายุ 45 ปี 3.นาง
ทองรัตน์ กัญยาประสิทธิ์ อายุ 45 ปี 4.ด.ช.
ปัญญา น้อยอินทร์ อายุ 13 ปี และสุนัขอีก 3 
ตั ว  โ ด ย ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่ 3  ไ ด้ ส นั บ ส นุ น
เฮลิคอปเตอร์ในการค้นหา 1 ล า นอกจากนั้นยัง
มีเฮลิคอปเตอร์จาก กองกับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 31 จ านวน 1 ล า และเฮลิคอปเตอร์
จากกระทรวงทรัพยากรฯ อีก 1 ล า การค้นหา
ยังด าเนินตลอดเวลาที่ผ่านมา 5 วัน แต่ยังไม่พบ 
ผู้สูญหายทั้งหมด ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 6 ในการ
ค้นหาของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้รัดกุมและกระชับ
พ้ืนที่ที่ก าหนดเอาไว้ 

ส าหรับวิธีการค้นหา ทางมณฑลทหารบก
ที่  39  ได้ น า เค รื่ อ งขยาย เสี ย งขึ้ น ไปบน
เฮลิคอปเตอร์ใช้ประกาศเสียงให้ผู้สูญหายได้ยิน 
โดยแจ้งให้แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่จะสามารถ
ท าได้ อาทิ ก่อควันไฟ หรือให้สัญญาณเสียงทาง
ภาคพ้ืนดินทราบ แต่ก็ยังไร้วี่แวว ทางเจ้าหน้าที่ 
ชุดค้นหา จ านวน 161 นาย ได้พักค้างคืนตาม
จุดต่างๆ เพ่ือออกปฏิบัติหน้าที่ต่อทันที 

ล่ า สุ ด เ ว ล า  ป ร ะมา ณ  1 5 .5 0  น . 
เจ้าหน้าที่วิทยุกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน 
ประจ ากองอ านวยการค้นหา ได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาว่าพบผู้สูญหาย ทั้งหมด 4 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 
 
 
 

ข่าวสด หน้า 11  
มติชน หน้า 9 

ไทยโพสต์ หน้า 1,2 
มติชน (กรอบบ่าย) 

หน้า 10 
ข่าวสด (กรอบบ่าย) 

หน้า 10 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
คน พร้อมสุนัข 3 ตัว บริเวณเขาจอมปลวก ซึ่ง
มีผู้อ่อนเพลียเดินไม่ไหว 1 คน ทางเจ้าหน้าที่
ช่ วยพยุ ง  ลงมาใน พ้ืนที่ ปลอดภัย  เ พ่ือรอ
ประสานกับทางภาคพ้ืนดิน หรือเฮลิคอปเตอร์
บินขึ้นไปรับ ในจุดลานจอดชั่วคราวบนเขา ทาง
เจ้าหน้าที่ก าลังวางแผนในการช่วยเหลือ 
2. ฆ่า – แล่เนื้อกระทิง ทิ้งซากป่าทับลาน 

พบซากกระทิงป่าถูกฆ่าแล่เนื้อในเขต อช.
ทับลาน วันที่ 17 พ.ค. นายประวัติศาสตร์ 
จันทร์เทพ หน.อช.ทับลาน จ.นครราชสีมา น า
เจ้าหน้าที่อุทยานฯกว่า 10 นาย ร่วมกับสัตว
แพทย์จากปศุสัตว์อ าเภอครบุรี จ.นครราชสีมา 
และต ารวจ สภ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 
ตรวจสอบซากกระทิงบริเวณป่าคลองเสม็ดเขต
รอยต่อ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี กับ ต.ไทยสามัคคี 
อ.วังน้ าเขียว บริเวณดังกล่าวเป็นสวนป่าและป่า
เต็งรัง พบซากกระทิงเพศเมียตัวใหญ่อายุ 10-
15 ปี นอนตายใกล้แหล่งน้ า สภาพปลอกเขา
ซ้ายยังอยู่ ส่วนปลอกเขาขวาหลุดหายไป 
หัวกะโหลกอยู่ครบ มีร่องรอยการช าแหละแล่
เอาเนื้อ คาดว่ากระทิงตายไม่ต่ ากว่า 1 เดือน 
เนื้อหนังแห้งกรัง 

ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบแหล่งน้ า
พบห้างส่องสัตว์บนต้นไม้ริมน้ า 2 ต้น ปลอก
กระสุนลูกซองเบอร์ 12 ตกอยู่ใกล้กับแอ่งน้ า 1 
ปลอก ขวดน้ าดื่มและอุปกรณ์เสพยาบ้าตกอยู่
ใกล้ซากกระทิงจ านวนหนึ่ง อย่างไรก็ตามจาก
การตรวจสอบไม่พบร่องรอยกระสุนและไม่
สามารถระบุสาเหตุการตายของกระทิงได้  
เจ้าหน้าที่เก็บชิ้นเนื้อ กระดูกและมูลของกระทิง
ตัวดังกล่าวไปพิสูจน์ก่อนเผาท าลายซากทิ้ง 
นอกจากนี้  มีการเก็บน้ าและดินโป่งบริเวณ
ใกล้เคียง น าไปตรวจสอบหาโรคระบาดในสัตว์ 
และสารพิษในร่างกาย รวมถึงเก็บพยานวัตถุ

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

 

ไทยรัฐ หน้า 1 
ข่าวสด (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,10 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,14 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ต่างๆในที่เกิดเหตุทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์ เพ่ือหา
สาเหตุการตายของกระทิง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าซากกระทิงที่พบใน
พ้ืนที่ป่าแห่งนี้เป็นตัวที่ 2 ในรอบเดือน พ.ค. 
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา พบซาก
กระทิงตัวแรกลักษณะถูกแล่เนื้อเช่นเดียวกัน 
สันนิษฐานว่าอาจเป็นฝีมือนายพรานฆ่าเอาเนื้อ 
ท าให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ทับลานต้องออก
มาตรการเร่งด่วนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ า
รอย ประกอบด้วย  
1. สั่งระดมเจ้าหน้าที่สแกนพ้ืนที่จัดท าข้อมูล
พิกัดพบซากกระทิง โป่ง แหล่งน้ า ห้างส่องสัตว์ 
เส้นทางเดินป่าเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการป้องกัน
และจัดการปัญหา  
2.หาข่าวบุคคลที่มีพฤติกรรมล่าสัตว์ป่าและ
บริโภคเนื้อสัตว์ป่าแล้วด าเนินการตามกฎหมาย
โดยเด็ดขาด  
3.เพ่ิมระบบกล้อง NCAPS เข้าบริเวณจุดเสี่ยงๆ
ให้มากขึ้น  
4.ประกาศห้ามบุคคลเข้าพ้ืนที่ ห้ามน าปศุสัตว์
เข้าเขต ป่าอย่างเด็ดขาด พร้อมประชาสัมพันธ์
ชี้ให้เห็นบทก าหนดโทษที่จะได้รับในระดับสูงสุด 
5.ประสานปศุสัตว์จังหวัดและอ าเภอ เพ่ือขอ
ทราบสถานการณ์การระบาดของโรคในสัตว์ สืบ
หาข่าวการระบาด การตายของปศุสัตว์ภายใน
พ้ืนที่ติดต่อกับพ้ืนที่ป่า 
3. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก : ช้างป่าบุกสวน 

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. นายทวีป ค าแพงเมือง 
หน.ขสป.ภูวัว จ.บึงกาฬ เปิดเผยว่า พบร่องรอย
โขลงช้างป่ากว่า 10 ตัว ลงมาจากป่าภูวัวเดิน
ข้ามถนนสาย 212 บึงกาฬ-บ้านแพง เข้าไปกิน
พืชผลทางการเกษตรพ้ืนที่บ้านภูสวาท บ้าน
หนองคังคา บ้านหนองเดิ่น ต.หนองเดิ่น อ.บุ่ง
คล้า สั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปส ารวจความเสียหาย
และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ

สอป. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 15 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
หาทางช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านที่ ได้ รับ
ผลกระทบ พร้อมให้ความรู้เมื่อต้องเผชิญช้างป่า
ช่วงนี้พบช้างป่าลงมาจากเขาบ่อยเพราะมีการ
ปิดแหล่งท่องเที่ยวในช่วงการแพร่ระบาดไวรัส
โควิด-19 ส่งผลดีต่อระบบนิเวศและสัตว์ป่าไม่มี
ใครเข้าไปรบกวนท าให้ช้างกล้าออกจากป่ามา
หากินมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. บุกจับมอดไม้ลอบตัดกลางป่าสงวนฯ 

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 63 พ.อ.ประสาน 
เห็นประเสริฐ ผู้บังคับการหน่วยเฉพากิจกรม
ทหารราบที่ 4 ได้รับรายงานว่า มีบุคคลลักลอบ
ตัดไม้ท าลายป่าบริเวณในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สอด หมูที่ 5 บ้านส้มป่อย ต.ด่านแม่ละ
เมา อ.แม่สอด จ.ตาก จึงได้น าก าลังเจ้าหน้าที่
ทหาร ฉก.ร .4 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอแม่
สอด พร้อมด้วยป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่า ตก. 
(แม่ละเมา)  เจ้ าหน้าที่ อช .น้ าตกพาเจริญ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.พะวอ เจ้าหน้าที่สายตรวจ
ปราบปรามสาย 1 ที่สบอ. 14 (ตาก) เจ้าหน้าที่ 
บก.ปทส.จว.ต.ก. ร่วมกันท าการจับกุมตัว นาย
พิสิษฐิ์ ปันสาย อายุ 21 ปี อยู่เลขที่ 16 หมูที่ 
12 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก พร้อมของกลางไม้
สักท่อน จ านวน 16 ท่อน ไม้สักแปรรูป  5 
แผ่น บริเวณในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด 
หมูที่ 5 บ้านส้มป่อย ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด 
จ.ตาก 

ส าหรับการจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องก่อนหน้า
นี้  ทาง เจ้ าหน้ าที่ สืบทราบว่ า  นายพิสิษฐิ์  
ผู้ต้องหารายนี้ ได้ลักลอบตัดไม้สักในเขตพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด  จึงได้สนธิก าลังทั้ง
ฝ่ายทหารป่าไม้ อุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เข้าตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจค้นก็พบไม้สักแปร
รูปและ ไม้สั กท่อนที่ เตรียมน ามาแปรรูป  
จากนั้นจึ งควบคุมตัวน านาย พิสิษฐิ์  ส่งให้
พนักงานสอบสวน สภ.พะวอ ด าเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 
 
 

สอช. 
สบอ.14 
(ตาก) 

 

https://www.banmu
ang.co.th/news/crim
e/192643 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. บึงกาฬโขลงช้างป่าภูวัวลงจากเขามาหา
กินใกล้น้ าตก 

จนท.หน่วยพิทักษ์ป่าดอนเสียด เขตรักษา
พันธ์สัตว์ป่าภูวัว ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านดอนเสียด  
ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ ถ่ายภาพโขลงช้าง
ป่าภูวัวกว่า 10 ตัว ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กลงมาจาก
เขาภูวัว หากินต้นกล้วย ใบไผ่ บริเวณบ้านพัก
ของเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าดอนเสียด นาน
กว่า 15 นาทีเมื่อโขลงช้างกินอ่ิมก็พากันเดิน
กลับเข้าไปในป่า ซึ่งบริเวณนี้เป็นทางเข้าน้ าตก
เจ็ดสี 

เช่นเดียวกันที่บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าถ้ า
ฝุ่น (น้ าตกถ้ าฝุ่น) ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า  
มีร่องรอยของโขลงช้างป่าลงมาหากินตามแหล่ง
น้ า ในตอนกลางคืนหลังช่วงเคอร์ฟิว และเดิน
ข้ามถนนหลวงสาย 212 บึงกาฬ-บ้านแพง  
เข้าไปท าลายพืชผลผลิตทางการเกษตรของ
ชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านภูสวาท บ้านหนองคังคา 
และบ้านหนองเดิ่น เสียหายหลายครอบครัว ทั้ง
สวนยางพารา สวนสับปะรด โดยพบร่องรอย
ของเท้าช้างขนาดตั้งแต่ 20 ซม.ไปจนถึง 50 
ซม. และมีมูลช้างที่ถ่ายทิ้งไว้ เจ้าหน้าที่เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว พร้อมผู้น าชุมชน เร่ง
ส ารวจความเสียหายเพ่ือช่วยเหลือต่อไป 

นายทวีป ค าแพงเมือง หน.ขสป.ภูวัว 
กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปส ารวจ
ความเสียหาย และประสานกับ อปท.ในพ้ืนที่
เพ่ือหาทางช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับ
ความเสียหาย พร้อมให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงท าความ
เข้าใจและให้ความรู้การปฏิบัติตัวเมื่อเจอช้างป่า 
ซึ่งในช่วงนี้มีช้างป่าลงมาจากเขาภูวัวหลายพื้นที่ 
ยิ่งอยู่ในช่วงที่ปิดแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิค -19 ตั้ งแต่ เดือน
มีนาคม ท าให้มีโขลงช้างป่าลงมาอาศัยอยู่ใกล้
แหล่งน้ า โดยเฉพาะน้ าตกซึ่งโดยปกติแล้วจะ

สอป. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

https://www.facebo
ok.com/1326089667
74952/posts/296079
8407289313 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมน้ าตก ตาม
สถานที่ต่างๆที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว 
ทั้งน้ าตกเจ็ดสี น้ าตกชะแนน น้ าตกตาดนกเขียน 
น้ าตกถ้ าพระ เป็นต้น ซึ่งล่าสุดทางจังหวัดยังสั่ง
ปิดสถานที่ท่องเที่ยวออกไปอีกจนกว่าจะมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลง ซึ่งก็ส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์ของ
ป่าและสัตว์ป่า ไม่มีผู้คนเข้าไปรบกวน 

 
 





 สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่19 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ แวะชมแวะใช้ : อุปกรณ์ดับไฟป่า 

  ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ยังมีอีก
หนึ่งวิกฤตที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ คือไฟป่าที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายๆ จังหวัด นับเป็น
สถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงและยาวนานกว่าที่
ผ่านมา แม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้ว แต่
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลรับผิดชอบ
ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่เ พ่ือดูแลและบรรเทา
อย่างต่อเนื่อง 

บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์ เนสส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ธุรกิจฟิตเนสคลับ ภายใต้แบรนด์ 
ฟิตเนส เฟิร์สท ประเทศ ไทย ร่วมกับ บริษัท 
ฟลอส์ ลอนดรี้ จ ากัด ผู้ให้บริการซักอบรีดแบบ
ครบวงจร ส่งความห่วงใยถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติ
ห น้ า ที่ ส า คั ญ ใ น ก า ร ดู แ ล  แ ล ะบ ร ร เ ท า
สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น ส่งผู้บริหารและ
ทีมงานให้ก าลังใจและเดินสายส่งมอบ ผ้าขนหนู
ป ล อ ด เ ชื้ อ  1 0 ,0 0 0  ผื น  ใ ห้ ส บ อ . 1 2 
(นครสวรรค์) เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติ
หน้าที่บรรเทาวิกฤตไฟป่า ในเขตพ้ืนที่  3 
จังหวัด ณ ส านักงานป่าไม้ เขตนครสวรรค์ 
และขสป.บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ สถานี
เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี ที่ท า
การอช.คลองลาน และสถานีควบคุมไฟป่าคลอง
วังเจ้า จ.ก าแพงเพชร เพ่ือให้บุคลากรและ
ทีมงานน าไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานพิทักษ์
อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนที่ภาคตะวันตก 
พร้อมร่วมให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 

 
 

สปฟ. 
สอช. 
สอป. 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

 
 
 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 16 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. รถไฟ - บขส. เริ่มว่ิงคุมเข้มโควิด สาย '
เหนือ - อีสาน' 

สุราษฎร์ปิดน้ าตก-บ่อน้ าร้อน 
ที่ จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.

สุราษฎร์ธานี มีค าสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ปิดสถานที่
เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคโควิด-19 ดังนี้  
ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะ
เป็นแหล่งน้ า ได้แก่ ป่าต้นน้ า น้ าตก บ่อน้ าร้อน 
น้ าพุร้อนทุกแห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ และให้ร้าน
สะดวกซื้อเปิดให้บริการระหว่างเวลา 04.00-
23.00 น. โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ทาง
ราชการก าหนดโดยเคร่งครัด ให้มีการคัดกรอง
ก่อนเข้า จุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจ
ลทางเข้า ท าความสะอาดพ้ืน พ้ืนผิวสัมผัสทั้ง
ก่อนและหลังการให้บริการ และให้ก าจัดขยะมูล
ฝอยทุกวั น  ให้ ผู้ ป ร ะกอบการ  พนั ก ง าน 
ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ทุกคน และให้ควบคุมจ านวนผู้ใช้บริการมิให้
แออัด เว้นระยะในการเลือกสินค้าและช าระ
สินค้าอย่างน้อย 1 เมตร ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามค าสั่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 
ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่ ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎร์ธานี) 
 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,7 

+ 

3. ภาพข่าว : พ้นป่า 
ชุดค้นหากู้ภัยล าเลียงชาวบ้าน ต.วังนก

แอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 4 คน ในสภาพอิด
โรย เนื่องจากหลงป่า อช.ทุ่งแสลงหลวง พร้อม
ด้วยสุนัขอีก 3 ตัว ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 63 ขึ้น

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

ไทยโพสต์ หน้า 1,2 
มติชน หน้า 7 

 
 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เฮลิคอปเตอร์ส่งโรงพยาบาลตรวจร่างกาย เมื่อ
วันที่ 18 พ.ค. 63 
4. ส.ส.กาญจนบุรีน าทีมจิตอาสาเก็บขยะ
แหล่งท่องเที่ยวอ.สังขละบุรี 

นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 5 พรรคพลัง
ประชารัฐ ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ เพ่ือคืนความ
สวยงามและความสะอาดให้ กั บสถานที่
ท่องเที่ยวส าคัญของสังขละบุรี ที่บริเวณสะพาน
ไม้อุตตมานุสรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านวังกะ ต.หนองลู  
อ.สั งขละบุรี  จ .กาญจนบุรี  โดยมีจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปอ จนท.ต ารวจ สภ.สังข
ละบุรี ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 
เทศบาลต าบลวังกะ และกลุ่มจิตอาสาสังขละบุรี 
เข้าร่วมกันเก็บขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยว
ในช่วงก่อนเกิดวิกฤติโรคไวรัสโคโรนา 2019 
และขยะจากชุมชน โดยเริ่มจากบริ เวณใต้ 
สะพานไม้ฯ ไปยังบริเวณท่าเรืออช.เขาแหลม 
ชุมชนแพท่องเที่ ยวและแพพักอาศัย  ของ
ชาวบ้าน โดยพบว่าขยะส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่
เ กิ ด จ ากชุ มชนที่ อ ยู่ ด้ า นบน  ซึ่ ง เ กิ ด จ าก
พฤติกรรมประชาชนในพ้ืนที่ที่เป็นปัญหา เมื่อ
เกิดฝนตกขยะจึงไหลจากชุมชนลงมายังบริเวณ
สะพานไม้ฯ และบริเวณพ้ืนที่รอบ ๆ อ่างเก็บน้ า
เขื่อนวชิราลงกรณ เกิดเป็นภาพกองขยะจ านวน
มากกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ สร้างผลเสีย
ต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 

สอช. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

เดลินิวส์ หน้า 10 + 

5. คอลัมน์ สน.สยามรัฐ 
คลายล็อกดาวน์ปุ๊บ เตรียมพร้อมต้อนรับ

นักท่องเที่ยวปั๊บ ก็เข้าท่าดีเหมือนกัน พ.ต.ท.
ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ น าทีมงานลง
พ้ืนที่ตามจุดแลนด์มาร์ก แหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัด พร้อมแจกแจงนโยบายเร่งปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ิมความ
ปลอดภัย ท าความสะอาด ก าหนดมาตรการคัด

สอป. 
สอช. 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

สยามรัฐ หน้า 10 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
กรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
จ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
ในแต่ละช่วงเวลา ฯลฯ ประเดิมเปิดจุดท่องเที่ยว 
อาจเน้นคนไทยในระยะแรก ส าหรับท่านใดที่
สนใจท่องทริปทั้ง เกาะห้อง ขสป.เขาประ-บาง
คราม สระมรกต หาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา 
ชาวกระบี่ยินดีต้อนรับแล้วครับ 
6. คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร : มอบเงิน
ปราบปรามตัดไม้ท าลายป่า 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. นายนิพนธ์ จ านงสิริ
ศักดิ์ ผอ.สบอ. 3 (บ้านโป่ง) เผยว่า สบอ.3 
(บ้านโป่ง) ด าเนินการมอบเงินกองทุนสวัสดิการ
ของ สบอ.3 (บ้านโป่ง)  ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า และ
การป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่อนุรักษ์ โดยกองทุน
ดังกล่าวจัดตั้ งขึ้น เ พ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่  
ปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายธัญญา เนติ
ธรรมกุล ออส. ส าหรับการมอบเงินเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พยายาม
จับกุมด าเนินคดีกับคนที่จุดไฟเผาป่าในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ และยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปอีกด้วย 

สปฟ. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 

ไทยรัฐ หน้า 21 + 

7. สกู๊ป : ชื่นชม! ความงามเกาะยูง หลังปิด
ฟื้นธรรมชาติ ครบรอบ 4 ปี ปะการังเพิ่มขึ้น
อย่างชัดเจน 

ชาวเน็ตแชร์ภาพความสวยงามของ
ปะการังเกาะยูง เขตอช.หาดนพรัตน์ธารา-หมู่
เกาะพีพี  จ .กระบี่  หลั งปิด เกาะเ พ่ือ ฟ้ืน ฟู
ธรรมชาติ ครบรอบ 4 ปี แนวปะการังเพ่ิมขึ้น
อย่างชัดเจน และมีสีสันสวยงามมาก 

เฟซบุ๊ก "Prempree Spp" โพสต์ภาพและ 
คลิปวิดีโอของธรรมชาติเกาะยูง เขตอช.หาด
นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง  
จ.กระบี่ โดยระบุว่า ครบรอบ 4 ปีแล้ว ในการ
ปิดเกาะยูง ห้ามเข้าไปท ากิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ือ

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา หน้า 15 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ฟ้ืนฟูแนวปะการัง หลังเริ่มเกิดปรากฏการณ์
ปะการังฟอกขาว โดยเผยภาพล่าสุดที่ธรรมชาติ
ฟ้ืนตัวกลับมา ปะการังมีสีสันสวยงามขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด 
8. สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศ
ไทย(TSPCA) ร่วมแสดงความยินดีกับน.สพ.
ภัทรพล มณีอ่อน ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม
งานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า กรมอุทยานฯ 

นายธีระพงศ์  ปังศรีวงศ์  นายกสมาคม
ป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) 
และนายสัตวแพทย์ยันต์ สุขวงศ์ กรรมการ
สมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส 
นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน  คณะกรรมการ 
TSPCA ที่ได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี  
ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและ
ผู้อ านวยการสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการฯ 
ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมอาคาร บี.
เอ็ล.เอช. ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 

สอป. ไทยโพสต์ หน้า 7 
สยามรัฐ หน้า 4 
ข่าวสด หน้า 4 

+ 

9.  ชันสูตร "น้องชมพู่"  รอบ  2 เจอแผล
ร่างกาย - อวัยวะเพศ ตามประกบ 7 ผู้ต้อง
สงสัย 

สถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ต ารวจ เผยผล
การตรวจชันสูตรศพรอบสองของ ด.ญ.อรวรรณ 
วงศ์ศรีชา หรือน้องชมพู่ อายุ 3 ขวบ ที่หายตัว
ไปจากบ้านพัก บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง 
จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา 
ก่อนจะพบศพในวันที่ 14 พ.ค. 63 ในสภาพ
นอนไม่สวมเสื้อผ้าอยู่บนภูเหล็กไฟ อช.ภูผายล 
ห่างจากบ้านประมาณ 2 กม.  

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา หน้า 1 
เดลินิวส์ หน้า 1,11 

- 

10. ระบบเรียนทางไกลล่ม 'ณัฏฐพล' โวเด็ก
สนใจเยอะ 

โอดขาดเงินซื้ออุปกรณ์ 

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

ไทยรัฐ หน้า 1 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จ.ฉะเชิงเทรา ครูโรงเรียนในพ้ืนที่ อ.ท่า

ตะเกียบ ลงพ้ืนที่แนะแนวท าความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน เพราะมีพ้ืนที่ติดกับ 
ขสป.เขาอ่างฤาไน ระบบสัญญาณโทรคมนาคม
ไม่ ค่ อย เสถี ย ร  กา รดาวน์ โ หลดหรื อ เปิ ด
ช่องสัญญาณต้องใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง ขณะที่
นางจารี เมืองคล่องน้อย อายุ 42 ปี ชาวบ้าน 
ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท เปิดเผยว่า เห็น
ด้วยกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและ
ระบบออนไลน์ในช่วงการระบาดไวรัสโควิด-19 
แตต่นและอีกหลายครอบครัวประสบปัญหาไม่มี
อุปกรณ์เพราะมีข้อจ ากัดเรื่องเงิน โทรศัพท์ และ
โทรทัศน์ มีเพียงเครื่องเดียว ขณะที่ลูกมีถึง 4 
คน หากต้องไปซื้อใหม่คงไม่มีปัญญา คงรอให้
เปิดเทอมอย่างเดียว 
11. คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้  : 'ผู้พิทักษ์ป่า'
เสริมเกราะ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 

เมื่อเร็ว ๆ นี้การเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่า ซึ่งปะทะกับพรานที่ลักลอบเข้ามาใน
พ้ืนที่  ย่ อมแสดงถึ ง อันตราย  ดั งนั้ น กา ร
ลาดตระเวนแบบเก่า อาจใช้ได้กับบางสิ่ง แต่ยุค
นี้การมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จะส่งผลดีเพ่ิมขึ้น 
โดยการลาดตระเวนเชิ งคุณภาพ ถือเป็น
แนวทางที่หลายประเทศใช้  และส่ ง เสริม
ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ 

นายธวัชชัย เพชระบูรณิน นักวิชาการป่า
ไม้ช านาญการพิเศษ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ. 
12 เล่าถึงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เป็น
แนวทางใหม่ที่เจ้าหน้าที่น ามาใช้ ต่างจากแบบ
เก่า โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีการเก็บ
สถิติ เ พ่ือท าข้อมูล ต่างจากเดิมที่ เจ้าหน้าที่
ลาดตระเวนไป-กลับ เส้นทางเดียว แต่พอเป็น
แบบใหม่ท าให้สามารถเดินส ารวจป่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในแนวทางป้องกัน และการ
อนุรักษ ์

ศคล. 
สอช. 
สอป. 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
          โดยในปี 2552 ได้น าแนวทางการ
ลาดตระเวนนี้มาใช้ที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
ถือเป็นการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น ซึ่ง
ระยะแรกยังตดิขัดเรื่องอุปกรณ์ เพราะมีจีพีเอส 
ระบุ พิกัดเพียงเครื่องเดียว แต่ เรามีหน่วย
ลาดตระเวนถึง 4 หน่วย เช่นเดียวกับกล้องถ่าย
ตรวจจับสัตว์ ในพ้ืนที่ป่ายังมีไม่เพียงพอ แต่ก็
เป็น เรื่ องที่ ดี ในการ ได้ พัฒนาบุคลากร ซึ่ ง
เจ้าหน้าที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ 
WWF ประเทศไทย ได้มาช่วยให้ความรู้ในการ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ทั้งการใช้อุปกรณ์เพ่ือ
ระบุ พิกัด การรวบรวมเป็นข้อมูลเชิงสถิติ  
ตลอดจนการพิจารณาวิเคราะห์รอยเท้าสัตว์ ที่
เป็นข้อมูลการพัฒนาการลาดตระเวน แรก ๆ 
แม้มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ แต่หลังจากนั้นก็มี
หน่วยงานองค์กรอิสระช่วยเหลือ ซึ่งในกระบวน
ท างานในป่าที่ถูกต้อง รวมถึงการใช้อาวุธการ
อบรมเรายังได้รื้อฟ้ืนแนวทางการเมื่อเจอพราน
ป่า เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
เพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บางคนยังไม่มีการ
ทบทวน เมื่อเข้าไปเจอสถานการณ์จริงอาจมี
ผลร้ายถึงชีวิต ซึ่งหลังจากพ้ืนที่คลองลานเริ่ม
ส า เ ร็ จ  ในปี  พ .ศ .2553 ได้น าแนวทาง
ลาดตระเวน เชิงคุณภาพมาใช้ในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนี้ในส่วนของการวิจัย เราจะมี
กล้องวิดีโอที่คอยตรวจจับ ซึ่งจะใช้เก็บข้อมูล
สัตว์ป่า เพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการของสัตว์ที่อยู่
ใ น พ้ื นที่ ห ล าก หล าย  แ ละ เ ก็ บ ข้ อมู ล ม า
เปรียบเทียบย้อนหลั ง  ดั ง เช่น ในอุทยาน
แห่งชาติคลองลาน เดิมหลายคนไม่เชื่อว่ามีเสือ
อยู่ แต่สันนิษฐานว่า เป็นเสือที่อพยพมาจาก
พ้ืนที่อ่ืน แต่พอมีการวิจัยผ่านการลาดตระเวน
เชิงคุณภาพ จะเห็นประชากรเสือที่เพ่ิมขึ้น โดย
เป็นเสือที่อยู่ในพื้นท่ี 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
การน าเทคโนโลยีมาช่วย และส่งเสริมด้วย

แนวทางการฝึกฝนเตรียมความพร้อม หากเจอ
สถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ป่า ย่อมส่งผลดีต่อผู้
ปฏิบัติหน้าที่  ตลอดจนข้อมูลที่จะช่วยวาง
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติใน
อนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่19 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. สัตวแพทย์ลงพื้นที่รักษาอาการช้างป่า 
"สีดอแก้ว" หลังพบการผิดปกติ เดินช้าลง 

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563  ผอ.สสป.สบอ.
2 (ศรีราชา) สั่งการให้ ทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล 
ประจ า  สสป .สบอ.2 (ศรี ราชา )  ร่ วมกับ
จนท.ขสป.เขาอ่างฤๅไน เข้า พ้ืนที่ โครงการ
จัดการช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ สอป.
เขาอ่างฤๅไน เพ่ือตรวจอาการและรักษาช้างป่า
สีดอแก้ว เพศผู ้หลังพบว่ามีอาการเดินช้าลงกว่า
ปกติ  ลงน้ าหนักขาหน้าข้างขวาเบาๆไม่ลง
น้ าหนักเต็มแรง มีการพักเท้าขาหน้าข้างขวา
เป็นบางช่วง ไม่พบบาดแผลบริเวณล าตัวและขา 
ไม่พบคราบเลือดและคราบหนอง 

จากการตรวจสอบพบว่าปลายเล็บของขา
หน้าข้างขวามีลักษณะผิดรูปเล็กน้อย แต่ไม่
สามารถเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากช้างป่าสีดอแก้ว 
ได้น าโคลนมาโปะไว้บริเวณเล็บเท้า สัตวแพทย์
ท าการให้ยารักษาแบบกินโดยยัดใส่ผลไม้  
ประกอบด้วยยาฆ่าเชื้อ ยาลดปวด-ลดอักเสบ 
วิตามินบ ารุง ยาบ ารุงเลือด ช้างป่าสีดอแก้ว 
สามารถกินยาได้ดีและกินยาจนหมด และท า
การยิงวัคซีนป้องกันเชื้อบาดทะยัก จ านวน 1 
เข็ม ด้วยปืนยิงยา 

ทั้ งนี้ จะท าการให้ยากินต่อเนื่ อง เป็ น
ระยะเวลา 7 -14 วัน เพ่ือรักษาอาการโดยให้
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรายงานถึงอาการให้ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง และจะท าการกระตุ้นวัคซีนป้องกันเชื้อ
บาดทะยัก อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 18 มิ.ย. 63 
(ครบระยะเวลา 1 เดือน)  

 
 

สอป. 
สบอ.2 

(ศรรีาชา) 

http://fm91bkk.com/
%E0%B8%AA%E0%B
8%B1%E0%B8%95%
E0%B8%A7%E0%B9
%81%E0%B8%9E%E
0%B8%97%E0%B8%
A2%E0%B9%8C%E0
%B8%A5%E0%B8%8
7%E0%B8%9E%E0%
B8%B7%E0%B9%89
%E0%B8%99%E0%B
8%97%E0%B8%B5%
E0%B9%88%E0%B8
%A3%E0%B8%B1%E
0%B8%81%E0%B8%
A9%E0%B8%B2%E0
%B8%AD%E0%B8%
B2%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A
3-%E0%B8%8A 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. รมว.ทส. ‘วราวุธ’ ลงพื้นที่ติดตามการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูอ่าวมาหยาและเกาะไม้ไผ่ ย้ า
ยังคงต้องปิดอ่าวอีกระยะเพื่อฟื้นฟูปะการัง 
#thaitodaynews 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อม
ด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. ลงพ้ืนที่อ่าว
มาหยา และเกาะไม้ไผ่ เพ่ือตรวจติดตามการ
ด าเนินการด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอ่าวมาหยา
และฟ้ืนฟูเกาะไม้ไผ่ และรับฟังการบรรยายสรุป
สถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
หลังจากที่ได้มีมาตรการการปิดแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเล จากกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และได้ร่วมปลูกและขยายพันธุ์ปะการัง 
โดยมี อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ต.ท.ม.ล.กิติบด ีประวิตร 
ผวจ.กระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ
ต้อนรับและร่วมลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ด้วย 

รมว.ทส. กล่าวว่า อ่าวมาหยาได้มีการฟ้ืน
ตัวอย่างมาก เฉพาะบนบกแต่ภายใต้ทะเล 
ปะการังยังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้เต็มที่ ดังนั้นการ
ที่ได้มาในวันนี้ท าให้มั่นใจได้ว่าอ่าวมาหยาคง
จะต้องปิดไปอีกซักระยะหนึ่ง เพ่ือให้สภาพของ
ปะการังที่ถูกท าลายไป อยู่ในสภาพที่พร้อมใน
การให้นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชม และกระทรวงฯ 
จะสร้างท่าเทียบเรือทางด้านหลังอ่าว เพ่ือช่วย
อนุรักษ์ปริมาณปะการังที่อยู่ทางด้านหน้าของ
อ่าวมาหยาให้มีความอุดมสมบูรณ์ และจะไม่
อนุญาตให้เรือเข้าทางหน้าอ่าว ส่วนปะการังที่
จะได้รับผลกระทบจากการสร้างท่าเทียบเรือนั้น 
มีแผนการที่จะย้ายปะการังเป็นระยะทางตั้งแต่ 
5-15 เมตร ปลอดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 
และต้องเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยจะมีการ
หารือกันต่อไป 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 

https://thaitodayne
ws.net/2020/05/18/
%e0%b8%a3%e0%b
8%a1%e0%b8%a7-
%e0%b8%97%e0%b
8%aa-
%e0%b8%a7%e0%b
8%a3%e0%b8%b2%
e0%b8%a7%e0%b8
%b8%e0%b8%98%e
2%80%8b-
%e0%b8%a5%e0%b
8%87%e0%b8%9e%
e0%b8%b7%e0%b9
%89%e0%b8%99%e
0%b8%97%e0%b8%
b5%e0%b9%88/ 

+ 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที ่20 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.'ภูกระดึง' หลังไฟป่า ทุ่งหญ้า-ป่าสนแตกใบ
เขียว-สัตว์เริงร่าออกหากิน 

สภาพธรรมชาติบนภูกระดึงเริ่มฟ้ืนคืน
หลัง เหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่เดือน ก.พ. หลัง
ได้รับน้้าฝนแรก ส่งผลให้ทุ่งหญ้าเริ่มเขียวขจี 
สัตว์ป่าออกหากิน 

เ พ จ อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ภู ก ร ะ ดึ ง  - 
PhuKradueng National Park และเพจส่ วน
ควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของสภาพทุ่งหญ้าที่ค่อยๆ 
ฟ้ืนคืนหลังจากได้รับน้้าฝน รวมไป ถึงภาพการ
ท้างานของเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ระหว่าง ปิดการ
ท่องเที่ยวบนภูกระดึง โดยเจ้าหน้าที่ได้พัฒนา
ปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งบริเวณ
เชิงเขา ยอดเขา และหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ  
เ พ่ื อ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร ร อ ง รั บ
นักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวต่อไป อาทิ 
เตรียมปรับปรุงร่องระบายน้้า บริเวณลานกาง
เต็นท์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกวาง (ยอด
เขา) เพ่ือรอรับหน้าฝนที่จะมาถึง ปรับปรุง
ห้องน้้าใหม่ เป็นต้น 

สอช. 
สปฟ. 
สบอ.8 

(ขอนแก่น) 
 
 
 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา หน้า 18 

+ 

2.คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค: รับมอบปุ๋ย
อินทรีย ์

เปิดใจหนุ่มพยาบาลฮีโร กับภารกิจโรยตัว
ลง ฮ.  ช่วย7ชีวิตหลงป่านายธีรพงศ์ แบน
ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ รพ.วังทอง วัย 34 ปี
เป็นพยาบาลมา 11 ปี งานนี้ตื่นเต้นที่สุดในชีวิต
เป็ นพยาบาลหนึ่ ง เ ดี ย ว ในทีมภาคสนาม 
ช่วยเหลือชาวบ้าน 4 คนและสุนัข 3 ตัว หลง
ป่าทุ่งแสลงหลวง ย้อนเล่าเหตุการณ์สุดระทึก
โรยตัวลงจาก ฮ. - ตกดึกต้องระวังช้างป่า  
ยกเครดิตให้ทีมช่วยเหลือทุกคนที่ร่วมคือฮีโร 

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 
 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา  

หน้า 1 ,13,14 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
นายธีรพงศ์ กล่าวว่า ตอนที่ ฮ.ยกตัวจาก

ลานจอดชั่วคราวในป่าตรงที่ผู้สูญหายอยู่ น้้าตา 
ผมไหลแบบกลั้นไม่อยู่จริงๆ มันเป็นความรู้สึกที่
บอกไม่ถูก เราท้าได้นะ ทีมค้นหาทั้งภาคพ้ืนและ
อากาศท้าได้ แล้วก็น้าเขากลับคืนสู่อ้อมกอด
ของญาติได้แบบปลอดภัย 7 ชีวิตรวมสุนัขเป็น
อีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึก ที่คนไทยทั้งประเทศพา
กันเอาใจช่วย ส้าหรับภารกิจช่วยชีวิตชาวบ้าน
ป่ามะกรูด 4 คน และสุนัขอีก 3 ตัว ที่เกิดหลง
เ ข้ า ไ ป ป่ า อ ช . ทุ่ ง แ ส ล ง ห ล ว ง  
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา 
โดยได้มีการระดมก้าลังจากหลายภาคส่วน ทั้ง
ทหาร ทีมแพทย์ กู้ภัย เจ้าหน้าที่อุทยาน และ
อ่ืนๆ เข้าค้นหาและให้การช่วยเหลืออย่างสุด
ความสามารถ จนในที่สุดก็พบและช่วยเหลือทั้ง 
7 ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัย 
3. คอลัมน์ แวะชมแวะใช้: อุปกรณ์ดับไฟป่า 

บริษัท อีโวลูชั่นเวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด ผู้น้าอันดับหนึ่งธุรกิจฟิตเนสคลับ ภายใต้
แบรนด์ ฟิตเนสเฟิร์สท ประเทศ ไทย ร่วมกับ 
บริษัท ฟลอส์ ลอนดรี้ จ้ากัด ผู้ให้บริการซักอบ
รีดแบบครบวงจร ส่งความห่วงใยถึงบุคลากรผู้
ปฏิบัติหน้าที่ส้าคัญในการดูแล และบรรเทา
สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น ส่งผู้บริหารและ
ทีมงานให้ก้าลังใจและเดินสายส่งมอบผ้าขนหนู
ปลอดเชื้ อ10 ,000 ผืน  ให้ แก่  สบอ.12 
(นครสวรรค์) สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา 
และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติ
หน้าที่บรรเทาวิกฤตไฟป่า ในเขตพ้ืนที่  3 
จังหวัด ณ ส้านักงานป่าไม้เขตนครสวรรค์ และ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานีที่
ท้าการอุทยานแห่งชาติคลองลาน และสถานี
ควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า จ.ก้าแพงเพชร เพ่ือให้

สปฟ. 
สอป. 
สอช. 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

ข่าวสด หน้า 16 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
บุคลากรและทีมงานน้าไปใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานพิทักษ์อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าใน
พ้ืนที่ภาคตะวันตกทั้งหมด 3.2 ล้านไร่ พร้อม
ร่วมให้ก้าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง 
4. หญ้าเขียวขจี'หมีเก้งกวาง'สนุกสนาน 

น.ส.ธัญญาภรณ์ ทันโตภาส  ผอ.กลุ่มงาน
สิ่งแวดล้อม ส้านักแผนงานกรมทางหลวง (ทล.) 
เปิดเผยว่า ผลการเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข 
304 สาย อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย (โครงการ
ทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลก) ในส่วนของอุโมงค์
และทางยกระดับเชื่อมผืนป่าตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 
62 จนถึงปัจจุบันพบว่าบริเวณหลังคาของ
อุโมงค์และใต้ทางยกระดับพบรอยเท้าและมูล
สัตว์ป่าข้ามไป-มาทั้งสองผืนป่าระหว่างอช.เขา
ใ ห ญ่ แ ล ะ อ ช . ทั บ ล า น จ้ า น ว น ม า ก แ ล ะ
หลากหลายชนิด อาทิ หมีควาย กวางป่า เก้ง 
เลียงผา แมวดาว กระทิง หมาจิ้งจอก อีเห็น
ธรรมดา หมูหริ่ง หนูหวาย และตัวเงินตัวทอง 
เนื่องจากบนอุโมงค์และใต้ทางยกระดับเชื่อมผืน
ป่าได้ออกแบบรองรับระบบนิเวศทั้งการปลูก
หญ้า เถาวัลย์ ท้าโป่งเทียม และบ่อน้้าให้สัตว์ป่า
ได้หากินรวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยให้สัตว์
ป่า เช่น ตาข่ายกั้นมนุษย์ไม่ให้รบกวนสัตว์ป่าท้า
ให้สัตว์เกิดความไว้วางใจ 

น.ส.ธัญญาภรณ์ กล่าวต่อว่า ทล. กับทาง
อุทยานฯได้ร่วมกันบูรณาการท้างาน และ
ติดตามประเมินผลโครงการเชื่อมผืนป่าอย่าง
ต่อเนื่องทั้งด้านประโยชน์ที่สัตว์ใช้งานได้จริง 
ความคุ้มค่าในการก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นต้องปรับปรุงแก้ไขทันที ติดตามประเภท
ของสัตว์ป่าที่มาใช้ประโยชน์ทั้งช่วงกลางวันและ
กลางคืน รวมถึงการกระจายตัวในแต่ละพ้ืนที่ 
อนาคตมีแนวโน้มสัตว์ป่ ากลุ่ ม อ่ืนๆ มาใช้
ประโยชน์หรือไม่ เบื้องต้นถือว่าโครงการประสบ

สอช. 
สอป. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

เดลินิวส์ หน้า 1 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,8 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ความส้าเร็จและได้รับผลตอบรับดีท้าให้อุโมงค์
และทางยกระดับเป็นต้นแบบที่จะน้าไปพัฒนา
และใช้ประโยชน์ในงานทางของ ทล.เพ่ืออนุรักษ์
ระบบนิเวศในอนาคต 
5. คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้: 'ผู้พิทักษ์ป่า'เสริม
เกราะ ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 

การเสียชีวิตของเจ้ าหน้าที่ พิทักษ์ป่ า  
ซึ่งปะทะกับพรานที่ลักลอบเข้ามาในพ้ืนที่ ย่อม
แสดงถึงอันตราย ที่รายล้อมอยู่รอบตัว ดังนั้น
การลาดตระเวนแบบเก่า อาจใช้ได้กับบางสิ่ง 
แต่ยุคนี้การมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จะส่งผลดี
เพ่ิมข้ึน โดยการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ถือเป็น
แนวทางที่หลายประเทศใช้  และส่ ง เสริม
ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ 

นายธวัชชัย เพชระบูรณิน นักวิชาการป่า
ไม้ช้านาญการพิเศษ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สบอ.
12 เล่าถึงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เป็น
แนวทางใหม่ที่เจ้าหน้าที่น้ามาใช้ ต่างจากแบบ
เก่า โดยการน้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีการเก็บ
สถิติ เ พ่ือท้าข้อมูล ต่างจากเดิมที่ เจ้าหน้าที่
ลาดตระเวนไป-กลับเส้นทางเดียว แต่พอเป็น
แบบใหม่ท้าให้สามารถเดินส้ารวจป่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในแนวทางป้องกัน และการ
อนุรักษ ์

โดยในปี  2552 ได้น้ าแนวทางการ
ลาดตระเวนนี้มาใช้ที่อช.คลองลาน ถือเป็นการ
เก็บข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งระยะแรกยัง
ติดขัดเรื่องอุปกรณ์ เพราะมีGPSระบุพิกัดเพียง
เครื่องเดียว แต่เรามีหน่วยลาดตระเวนถึง 4 
หน่วย เช่นเดียวกับกล้องถ่ายตรวจจับสัตว์ ใน
พ้ืนที่ป่ายังมีไม่เพียงพอแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีในการ
ได้พัฒนาบุคลากร  
ซึ่งเจ้าหน้าที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล 
หรือ WWF ประเทศไทย ได้มาช่วยให้ความรู้ใน
การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ทั้งการใช้อุปกรณ์

ศคล. 
สอช. 
สอป. 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

เดลินิวส์ หน้า 1 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เพ่ือระบุพิกัด การรวบรวมเป็นข้อมูลเชิงสถิติ 
ตลอดจนการพิจารณาวิเคราะห์รอยเท้าสัตว์ ที่
เป็นข้อมูลการพัฒนาการลาดตระเวน 

ขณะเดียวกันจากข้อมูลมีการระบุว่า ขสป.
ห้วยขาแข้งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้
มีการน้าผลการลาดตระเวนมาใช้ในการวางแผน
จัดการกับปัจจัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เห็นได้จากการวางแผนเพ่ือจัดการปัญหาการล่า
เสือโคร่งที่ เกิดขึ้นในปี 2554 ซึ่ งได้มีการ
ร่วมมือกันระหว่างขสป.ห้วยขาแข้ง ขสป.ทุ่ง
ใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก และขสป.อุ้มผาง 
โดยมีการวางแผนในการลาดตระเวน มีการใช้
เทคนิคการปะทะเข้าจับกุม และการใช้ข้อมูล
ด้านการข่าว รวมถึงเทคนิคด้านนิติวิทยาศาสตร์
เข้าช่วยการน้าเทคโนโลยีมาช่วย และส่งเสริม
ด้วยแนวทางการฝึกฝนเตรียมความพร้อม หาก
เจอสถานการณ์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ป่า ย่อมส่งผลดี
ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนข้อมูลที่จะช่วยวาง
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติใน
อนาคต 
6. ปิด'ทับลาน'-จนท.ล่ามือฆ่า‘กระทิง’ 

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นายคมสัน มณีกาญจน์ 
ผช.อช.ทับลาน น้าก้าลังเจ้าหน้าที่ พร้อมผู้น้า
ชุมชน ออกติดตั้งป้ายประกาศห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้า
ไปท่องเที่ยว เก็บหาของป่า และเลี้ยงสัตว์ในเขต
พ้ืนที่อช.ทับลาน ท้องที่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา อย่างเด็ดขาด โดยน้าป้ายประกาศ
ไปติดตั้งไว้ภายในชุมชนที่อยู่ติดกับแนวเขตป่า 
และบริเวณแนวเขตอช.ทับลานท้องที่ต.จระเข้
หิน จ้านวน 3 จุด ภายหลังจากเกิดเหตุพบซาก
กระทิงถูกช้าแหละอยู่ภายในพ้ืนที่ป่าท้องที่ ต.
จระเข้หิน และรอยต่อระหว่าง อ.วังน้้าเขียว ถึง 
2 ตัว ในรอบ 1 เดือน และขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่
ก้าลังอยู่ระหว่างการติดตามหาตัวผู้ช้าแหละมา
ด้าเนินคดีตามกฎหมาย 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจีนบุรี) 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ส้าหรับการปิดป้ายประกาศห้ามเข้าเขต

อช.ทับลานในท้องที่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี  
จ.นครราชสีมา เป็นค้าสั่งนายประวัติศาสตร์ 
จันทร์เทพ หน.อช.ทับลาน อาศัยอ้านาจตาม
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถ
ควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นมาซ้้าอีก 
และให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวัง
และติดตามหาตัวผู้กระท้าความผิดมาด้าเนินคดี
ทางกฎหมายให้ได้โดยเร็ว และหากผู้ใดฝ่าฝืน
ทางเจ้าหน้าที่จะด้าเนินคดีตามบทลงโทษสูงสุด 
7. เฝ้าระวังหว่ันฝืนเที่ยวน้ าตก 

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง 
กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เยาวชนกลุ่มหนึ่งได้ไป
เที่ยวน้้าตกโนรา ใน อ.กงหรา วันที่มีฝนตกหนัก
บนเทือกเขาบรรทัดเกิดมีน้้าป่าไหลทะลักท่วม
บริเวณน้้าตก ท้าให้กลุ่มเยาวชนที่เล่นน้้าต้องวิ่ง
หนีเอาตัวรอดไปติดอยู่ที่ก้อนหินกลางล้าน้้า จน
ไม่สามารถหนีออกมาได้  ชาวบ้ านที่ เห็ น
เหตุการณ์ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ต้ารวจและเจ้าหน้าที่
กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยอย่าง
หวุดหวิด ส้าหรับในช่วงดังกล่าวทางจังหวัด
พัทลุง ได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติทุกแห่ง รวมทั้งน้้าตกต่างๆ ตั้งแต่มี
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
ประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา คาดว่าเมื่อไม่มี
เจ้ าหน้าที่อยู่ประจ้าที่บริ เวณน้้ าตก ท้าให้
เยาวชนกลุ่มดังกล่าวฝ่าฝืนไปเที่ยวน้้าตกและ
เล่นน้้า ขอแจ้งให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้
ทราบว่า ขณะนี้จังหวัดพัทลุงยังประกาศปิด
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติทุกแห่ง ขอให้ทุก
คนปฏิบัติตามการประกาศของจังหวัดอย่าง
เคร่งครัด พร้อมกันนี้ ได้สั่ งการให้ขสป.เขา
บรรทัดได้ส่งเจ้าหน้าที่ไป เฝ้าระวังที่บริเวณ
น้้าตกทุกแห่งแล้ว หากพบมีการฝ่าฝืนทาง

สอป. 
สบอ.6 
(สงขลา) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 21 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จังหวัดต้องใช้มาตรการตามกฎหมาย ลงโทษกับ
กลุ่มผู้ฝ่าฝืนประกาศของจังหวัดต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที ่20 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. จนท.ตาก ตรวจยึดไม้ 

เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่
ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 แม่
สอด(ฉก .ร .4) ร้ อย .ค.อาวุ ธหนัก  ร่ วมกับ 
เจ้าหน้าที่ต้ารวจกองบังคับการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท้ าความผิด เกี่ ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 
(บก.ปทส.จว.ตาก) จนท.ตร.สภ.พะวอจนท.ฝ่าย
ปกครอง , จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่า ตก.8 
(แม่ละเมา), จนท.สายตรวจปราบปรามสาย 1 
ส้านักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ 14 (ตาก), จนท.
อุทยานแห่งชาติน้้าตกพาเจริญ ร่วมกัน เข้า
ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ ในพ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่สอด หมู่ 5 บ้านส้มป่อย ต.ด่าน
แม่ ละ เมา  อ .แม่ สอด  จ .ตาก  ( พิกั ด  MU 
๘๗๐๔๙๓) ผลการปฏิบัติ พบการตัดไม้ และท้า
การแปรรูป เป็นต้นไม้สัก (ไม้หวงห้าม) และ
ด้าเนินการจับกุมผู้ต้องหาได้ จ้านวน 1 คน คือ
นายสิษฐิ์ อายุ 21 ปี ชาวบ้านอาศัยอยู่ในเขต 
ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก พร้อมไม้สักแปรรูป 
ยาว 305 ซม. กว้าง 17 ซม. หนา 2 ซม. 
จ้านวน 4 แผ่น คิดเป็นปริมาตร 0.048 ,  
ไม้สักแปรรูป ยาว 465 ซม. กว้าง 23 ซม. 
หนา 4 ซม. จ้านวน 1 แผ่น คิดเป็นปริมาตร 
0.08 รวมทั้งหมด 5 แผ่น คิดเป็นปริมาตร 
0.064, รถจั ก รยานยนต์  จ้ านวน  3 คั น , 
โทรศัพท์มือถือ จ้านวน 2 เครื่องและรวมกัน 
ตรวจยึด ไม้สักท่อน จ้านวน 16 ท่อน คิดเป็น
ปริมาณ 6.16 และไม้สักแปรรูป จ้านวน 5 
แผ่น คิดเป็นปริมาณ 0.04 โดย จนท.ได้ตรวจ
ยึดอายัดไม้จ้านวนดังกล่าว ไว้เพ่ือตรวจสอบ 
และส่งมอบของกลางดังกล่าว ให้กับ พนักงาน

สอช. 
สบอ.14 
(ตาก) 

 

https://today.line.
me/th/pc/article/%
E0%B8%88%E0%B8
%99%E0%B8%97+
%E0%B8%95%E0%
B8%B2%E0%B8%81
+%E0%B8%95%E0
%B8%A3%E0%B8%
A7%E0%B8%88%E0
%B8%A2%E0%B8%
B6%E0%B8%94%E0
%B9%84%E0%B8%
A1%E0%B9%89-
r10PMw 

- 

https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97+%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81+%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89-r10PMw


ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สอบสวน สภ.พะวอ จ.ตาก เพ่ือด้าเนินการ
ต่อไป ตามกฎหมาย 
2. รอง ผบ.ตร.ลุยคลี่คลายคดีเด็ก 3 ขวบ
เสียชีวิตในป่า จ.มุกดาหาร 

ความคืบหน้าคดีการเสียชีวตของ น้อง
ชมพู่ เด็กหญิงวัย 3 ขวบ ที่หายปริศนาไปจาก
บ้าน ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ตั้งเเต่เช้า
วันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา จากนั้นพบนอนเสียชีวิต
ในป่ าเทื อกเขาภู พานน้ อย เขตอช.ภู ผายล  
เมื่อช่วงค่้าวันที่ 14 พ.ค.63 

วันนี้ (20 พ.ค.2563) ผู้สื่อข่าวรายงาน
ว่า ญาติเตรียมจัดงานฌาปนกิจเด็กหญิงวัย 3 
ขวบ จ.มุกดาหาร หลังส่งศพไปชันสูตรพลิกศพ
ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต้ารวจ ซึ่งผล
การตรวจระบุว่า พบบาดแผลตามร่างกายและ
อวัยวะเพศ แต่ไม่พบสาเหตุการเสียชีวิต 

ขณะที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้
บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้ลงพ้ืนที่
เพ่ือให้ก้าลังใจครอบครัว และติดตามความ
คืบหน้ าทางคดี  พร้ อมน้ าทีมสืบสวนจาก
กรุงเทพมหานครมาช่วยท้างาน ซึ่งการท้างาน
ต้ อ ง ร อ บ ค อ บ โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ฐ า น ท า ง นิ ติ
วิทยาศาสตร์ และจะเริ่มสอบสวนอีกครั้งจากผู้
ต้องสงสัยทั้ง 7 คนต่อไป 

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธานี) 

https://news.thaipbs
.or.th/content/29266
7 

- 

3. อย่าหลงเชื่อ ! มิจฉาชีพ เรียกรับเงินช่วย
ให้ท างานที่อุทยานแห่งชาติถ้ าหลวงฯ 

อช.ถ้้าหลวง - ขุนน้้านางนอน ได้รับแจ้ง
จากผู้หวั งดีว่า  มีผู้แอบอ้างตัวเป็นหัวหน้า
อุทยานฯ โดยมีการกระท้าและพฤติการณ์ 
ประกอบการกระท้าอันเป็นการหลอกลวง
ประชาชนทั่วไปว่า ในการรับบุคคลทั่วไปเข้า
ท้างานที่อช.ถ้้าหลวง - ขุนน้้านางนอน จะต้อง
แลกกับการจ่ายเงินให้หน.อช.ถ้้าหลวง - ขุนน้้า
นางนอน เป็นค่าตอบแทนในการรับเข้าท้างาน 
และมีประชาชนจ้ านวนหลายคนหลงเชื่ อ 

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 

http://fm91bkk.com/
%E0%B8%AD%E0%B
8%A2%E0%B9%88%
E0%B8%B2%E0%B8
%AB%E0%B8%A5%E
0%B8%87%E0%B9%
80%E0%B8%8A%E0
%B8%B7%E0%B9%8
8%E0%B8%AD-
%E0%B8%A1%E0%B

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
รวมทั้งได้จ่ายเงินให้บุคคล ผู้แอบอ้างดังกล่าว
แล้ว  

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่ วกันว่ า  
การรับบุคคลทั่วไปเข้าท้างานในอช.ถ้้าหลวง - 
ขุนน้้านางนอน จะต้องด้าเนินการตามขั้นตอน
กระบวนการวิธีการ และระเบียบของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัด ซึ่งจากการที่มีผู้แอบอ้าง 
โดยแลกกับการจ่ายเงินให้แก่หัวหน้าอุทยานฯ 
ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ส้าหรับผู้ที่แอบอ้าง
ซึ่งได้แสดงตนเป็นหัวหน้า และการกระท้า
หลอกลวงประชาชนดังกล่าว ท้าให้เกิดความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงของหัวหน้าอุทยานฯ และท้า
ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทาง
ราชการ รวมทั้งเป็นการกระท้าที่มีความผิดตาม
ประมวลกฏหมายทางแพ่งและทางอาญา  

หากประชาชนคนใดได้รับความเสียหาย
หรือพบการ กระท้าลักษณะดังกล่าว ขอได้โปรด
แจ้งให้ หน.อช.ถ้้าหลวง -ขุนน้้านางนอน ทราบ 
เบอร์โทรศัพท์ 081-595-1095 (ทั้งนี้การ
แจ้งดังกล่าวจะถือว่าเป็นความลับไม่เปิดเผยชื่อ
ผู้แจ้งแต่อย่างใด) เพ่ือจะได้ด้าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดต่อไป 

8%B4%E0%B8%88%
E0%B8%89%E0%B8
%B2%E0%B8%8A%E
0%B8%B5%E0%B8%
9E-
%E0%B9%80%E0%B
8%A3%E0%B8%B5%
E0%B8%A2%E0%B8
%81%E0%B8%A3 

4. กรมอุทยานแห่งชาติฯ แบ่งเบาภาระผ่าน 
“ตู้  อส. ปันสุข” บรรเทาทุกข์ โควิด-19 
ประชาชนให้ความสนใจ ย้ าต้องใส่หน้ากาก
อนามัยเมื่อมาวางหรือหยิบสิ่งของ 

นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผย
ว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ COVID-19 
ภายในประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง 
ส่งผลต่อความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจ้าวัน
ของประชาชนจ้านวนไม่น้อย บางส่วนขาด
รายได้ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ 
ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

สบก. https://www.thailan
dplus.tv/archives/15
8239 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เข้าใจและรับทราบปัญหาดังกล่าว จึงต้องการมี
ส่วนร่วมและเป็นก้าลังใจให้กับประชาชน
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ได้ผ่านพ้น
วิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
(อส.) จึงได้จัดท้า “ตู้ อส. ปันสุข” ขึ้น เพ่ือ
ร่วมกันแบ่งปันความสุขแก่พ่ีน้องประชาชน
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของอส. ที่ได้รับความเดือดร้อน
จากสถานการณ์ดังกล่าว โดยติดตั้ง “ตู้ อส. ปัน
สุข” ภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช บริเวนด้านหน้าร้านค้าสวัสดิการฯ  
(หน้าห้องอาหารวนาลี) เขต บางเขน กทม. ทั้งนี้ 
ภายในตู้จะมีสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จ้าเป็นใน
ชีวิตประจ้าวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน น้้าดื่ม ข้าวสาร 
อาหารแห้ง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป 
เป็นต้น ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ มีผู้น้ามาบริจาคจาก
จากหลายภาคส่วน ทั้งข้าราชการกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ ประชาชนจิตอาสาได้น้ามาใส่ไว้ในตู้ 
ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯขอเชิญชวนผู้ที่ต้องการ
แบ่งปันอาหารหรือสิ่งของที่จ้าเป็นต้องใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน มาร่วมเติมของใน ตู้ “อส. ปัน
สุข” ได้ตลอด 

ส่วนบรรยากาศการวางและหยิบสิ่งของ
จาก “ตู้ อส. ปันสุข” ในวันที่ 19 พ.ค. ตั้งแต่
เวลา 8.30 น. ซึ่งเป็นวันแรก มีประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ความ
สนใจมาวางของและหยิบของจากตู้พอสมควร 
โดยมีเจ้าหน้าที่อส.คอยอ้านวยความสะดวกและ
ดูแลความเรียบร้อย มีการคัดกรอง ตรวจวัด
อุณหภูมิ  จัดให้มี เจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้
บริการ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มาหยิบของต้องเว้น
ระยะห่างทางสังคมภายในแถวเพ่ือลดการแออัด 
และต้องใส่หน้ากากอนามัย เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  นอกจากนี้ยังมี



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สมุดให้เขียนค้าขอบคุณแสดงความรู้สึกหลังจาก
วางหรือหยิบสิ่งของในตู้ ซึ่งการตั้ง “ตู้ อส.ปัน
สุข” มีฝ่ายสวัสดิการฯ ส้านักบริหารงานกลาง 
ก ร ม อุท ย า นแ ห่ ง ช า ติ ฯ  เ ป็ น ผู้ ดู แ ล แ ล ะ
ประสานงานด้านต่างๆ 

 





 สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดทีี่ 21 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. เผาศพน้องชมพู่เหยื่อแก๊งห่ืนกาม 

ต ำรวจยังคงไม่ลดละกำรตำมล่ำหำฆำตกร
ใจอ ำมหิตก่อเหตุลวงฆ่ำเปลือยน้องชมพู่ วัย 3 
ขวบ ทิ้งศพ กลำงป่ำเทือกเขำภูพำนน้อย เขต
อช.ภูผำยล ห่ ำงจำกบ้ำนพักประมำณ 2 
กิโลเมตร เมื่อช่วงค่ ำวันที่ 14 พ.ค. หลังหำยตัว
ปริศนำออกจำกบ้ำนพักในพ้ืนที่หมู่ 2 หมู่บ้ำน
กกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดำหำร ตั้งแต่
ช่วงเช้ำวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่ำนมำ โดยผลชันสูตรมี
แนวโน้มว่ำน่ำจะถูกล่วงละเมิดทำงเพศทั้งยัง
คำดว่ำน่ำจะเป็นฝีมือของผู้ติดยำเสพติดในพ้ืนที่
หรือผู้สติไม่สมประกอบ ซึ่งทำงชุดสืบสวนได้
ประกบ 7 ผู้ต้องสงสัยไว้แล้ว ตำมข่ำวที่น ำเสนอ
ไปแล้วนั้น 

ควำมคืบหน้ำเมื่อเวลำ 13.00 น. วันที่ 
20 พ.ค. บริเวณเชิงตะกอน ป่ำช้ำชุมชนบ้ำน
กกกอก นำยสันธำน สร้อยส ำโรง รอง ผวจ.
มุกดำหำร เป็นประธำนพิธีฌำปนกิจหนูน้อยโดย
มีบิดำมำรดำญำติและชำวบ้ำนทั้งในและนอก
พ้ืนที่ซึ่งทรำบข่ำวประมำณ 500 คนเดินทำง
มำร่วมแสดงควำมเสียใจและอำลัยซึ่งบรรยำกำศ
เป็นไปอย่ำงโศกเศร้ำ 

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธำนี) 

 
 

เดลินิวส์ หน้ำ 11 - 

2. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น : ลุ้นสอบ
ที่ดินนายห้างใหญ่ 

วันที่ 20 พ.ค.63 นำยนิพนธ์ จ ำนงสิริศักดิ์ 
ผอ.สบอ.3 (บ้ำนโป่ง) กล่ำวถึงกำรตรวจสอบ
ที่ดินในเขตอช.เอรำวัณ ต.ช่องสะเดำ อ.เมือง  
จ .กำญจนบุ รี  ของนำยวรำชั ย  ส่ งวัฒนำ 
กรรมกำรบริษัทห้ำงสรรพสินค้ำยี่ห้อดังรำคำถูก
ชื่อดัง (Outlet) ว่ำ บุคคลดังกล่ำวได้ส่งพยำนหลักฐำน
เป็น ส.ค.1 เลขที่ 27 ลงวันที่ 19 พ.ค. พ.ศ. 
2498 มำยืนยันสิทธิครอบครองที่ดินโดยชอบ

สอช. 
สฟอ. 

สบอ.3  
(บ้ำนโป่ง)  

เดลินิวส์ หน้ำ 11 
ไทยรัฐ หน้ำ 1 

ไทยรัฐ หน้ำ 15 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ด้วยกฎหมำยซึ่งทำงเจ้ำหน้ำที่จึงประสำนกับ
กรมอุทยำนฯ ให้ช่วยแปลและตีควำมรวมทั้ง
วิเครำะห์ภำพถ่ำยทำงอำกำศย้อนหลังไปในปี 
2498 เพ่ือพิสูจน์ว่ำมีกำรครอบครอง และ
ร่องรอยกำรท ำประโยชน์ก่อนประมวลกฎหมำย
ที่ดินใช้บังคับก่อนวันที่ 1 ธ.ค. พ.ศ. 2497 
หรื อไม่  ซึ่ งหำกผลกำร อ่ำน แปลตี ควำม 
วิเครำะห์ภำพถ่ำยทำงอำกำศ ปรำกฏว่ำออกมำ
ว่ำไม่มีร่องรอยกำรท ำประโยชน์ก่อนประมวล
กฎหมำยที่ดินใช้บังคับจะเสนอ ผวจ.กำญจนบุรี 
ให้จ ำหน่ำย ส.ค.1 เลขที่ 27 ออกจำกทะเบียน
กำรครอบครองที่ดินในเขต อช.เอรำวัณ ให้ตก
เป็นสมบัติของชำติต่อไป 
3. เจาะเลือดม้าลายสู้ภัยกาฬโรคม้า   

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 รศ.นสพ.ปำนเทพ 
รัตนำกร ในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมกำร
ด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกำฬ
โรคแอฟริกำในม้ำ (AHS) ในม้ำลำย เปิดเผย
กรณีร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ อำทิ กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช องค์กำรสวนสัตว์
ในพระบรมรำชูปภัมภ์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
ม.ขอนแก่น และผู้เชี่ยวชำญด้ำนโรคระบำดสัตว์ 
กรมปศุสัตว์ เจ้ำหน้ำที่กรมปศุสัตว์ และสวน
สัตว์นครรำชสีมำ ลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่ำงเลือดม้ำ
ลำย ว่ำได้ร่วมกันวำงยำสลบม้ำลำย เพ่ือเก็บ
ตัวอย่ำงเลือดส ำหรับส ำรวจ เฝ้ำระวัง โรคกำฬ
โรคแอฟริกำในม้ำ ซึ่งพ้ืนที่เป้ำหมำยสัปดำห์นี้ 
ได้แก่ สวนสัตว์นครรำชสีมำ Bonanza Exotic 
Park จ.นครรำชสีมำ และ Safari Wildlife Park 
จ.ปรำจีนบุรี โดยจะด ำเนินกำรต่อเนื่องไปทุก
สัปดำห์ในพ้ืนที่เสี่ยง และพ้ืนที่กำรระบำดของ
โรค ซึ่ งผลตรวจมีควำมส ำคัญในกำรน ำไป
วิเครำะห์ด้ำนระบำดวิทยำและกำรเฝ้ำระวังโรค
ต่อไป 

กคส. 
สอป. 

สบอ.7 
(นครรำชสีมำ) 

เดลินิวส์ หน้ำ 2 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
4. คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก : ขยายผลจับไม้สัก 

วันที่ 20 พ.ค.63 นำยกิตติคุณ ใจวงษ์ 
ปลัดอ ำเภอแม่สอด จ.ตำก น ำก ำลังอส.แม่สอด
ที่ 3 ทหำรกรมทหำรรำบที่ 4 กกล.นเรศวร 
หน่วยป้องกันรักษำป่ำ ตก.8 (แม่ละเมำ) 
บก.ปทส.จ.ตำก สภ.พะวอ สบอ.14 (ตำก) และ 
จนท.อช.น้ ำตกพำเจริญ เข้ำตรวจสอบกำร
ลักลอบตัดไม้ในพ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำแม่
สอด หมู่ 5 บ้ำนส้มป่อย ต.ด่ำนแม่ละเมำ อ.แม่
สอด จ.ตำก พบไม้สัก 10 ท่อน ไม้แปรรูปขนำด
ต่ำงๆ 40 แผ่น กองไว้ใต้ถุนบ้ำนหลังหนึ่งใน
หมู่บ้ำน ส่วนในพ้ืนที่ป่ำสงวนพบตอไม้สักทองที่
เพ่ิงถูกตัดโค่น 80 ต้น สอบสวนทรำบว่ำ กลุ่ม
ขบวนกำรมอดไม้ อำศัยวิกฤติช่วงกำรระบำด
ของโควิด-19 เข้ำตัดโค่นไม้สักทองในป่ำสงวนฯ
น ำมำแปรรูปยึดของกลำงส่ง สภ.พะวอ 

สอช. 
สบอ.14 
(ตำก) 

ไทยรัฐ (กรอบบ่ำย) 
หน้ำ 15 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดทีี่ 21 พฤษภาคม 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. เผยภาพหายาก "แมวป่า" ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Somphop Samranpanich 
ได้โพสต์ภำพ และข้อควำมลงในกลุ่มชมรม 
ฅนรักษ์สัตว์-ป่ำ ระบุว่ำ ภำพชนิดสัตว์ป่ำหำยำก
มำกคือ แมวป่ำ หรือ เสือกระต่ำย เสือบอง 
สัญชำติไทย ในป่ำธรรมชำติของขสป.ป่ำอมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ ในรอบ 41 ปี หำชมยำกมำก  
ในสกุลแมวชนิดนี้ เป็นสัตว์สกุลแมวในจ ำพวก
เสือขนำดเล็ก อยู่ในวงค์เสือ-แมว และอยู่ใน
สกุลแมวป่ำ พบแมวชนิดนี้ คือตลอดทวีปเอเชีย 
เช่น ตะวันออกกลำง จีน ไทย เนปำล อินเดีย 
อินโดจีน ลักษณะรูปร่ำงคล้ำยแมวบ้ำนแค่ใหญ่
กว่ำพอประมำณ มีหูแหลมยำวคล้ำยสำมเหลี่ยม 
มีขนจุกบริเวณใบหู เป็นที่มำชื่อสำมัญว่ำเสือ
กระต่ำย 

ประชำกรเสือกระต่ำยในธรรมชำติของ
ไทย พบน้อยมำกและหำพบยำกมำก เป็นสัตว์
ป่ำเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์ ไซเตส จัดอยู่บัญชีหมำย 
 2 ไทย เป็นสัตว์ป่ำคุ้มครองประเภทที่1 จึงเป็น
ข่ำวดีในแมวชนิดนี้ในสัตว์ป่ำของไทย 

สอป. 
กคส. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 

https://news1live.co
m/detail/963000005
2373 

+ 

2. จนท.อุทยานฯทุ่งแสลงหลวง ช่วยชีวิต
กวางป่าเพศเมีย โดนหมาไล่กัดอิดโรย  

นำยวิทูร เดชประมวลพล หน.อช.ทุ่งแสลงหลวง 
ได้รับรำยงำนจำกเจ้ำหน้ำที่หน่วยพิทักษ์อุทยำน
แห่งชำติ ที่สล.8 (หนองแม่นำ) แจ้งว่ำ มีชำวบ้ำนพบ
กวำงป่ำถูกสุนัขไล่กัด อยู่บริเวณท้ำยหมู่บ้ำน  
ม.6 อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ จำกนั้นเจ้ำหน้ำที่
หน่วย สล.8 และสล.9 น ำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ลงไป
ตรวจสอบ พบกวำงป่ำเพศเมียอำยุประมำณ 6 เดือน 
นอนหอบเหนื่อยอยู่ในล ำน้ ำเข็ก มีบำดแผลฉกรรณ์ 
บริเวณขำหลังข้ำงซ้ำย จึงประสำนแจ้ง เจ้ำหน้ำที่

สอช. 
สอป. 

สบอ.11 
(พิษณุโลก) 

https://www.naewna
.com/local/494084 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ศูนย์เพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำเขำค้อ  
มำช่วยจับและน ำไปรักษำตำมอำกำร ขณะเข้ำ
จับกวำงตัวดังกล่ำวมีอำกำรอิดโรย ไม่ขัดขืนดิ้น
รนต่อกำรจับมำกนัก เนื่องจำกเสียเลือดมำก  
จึ งช่ วยกันจับและให้ ศูนย์ เพำะเลี้ ย งและ
ขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำเขำค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
น ำไปดูแลรักษำ เมื่อหำยดีแล้วจะขอน ำตัว
กลับมำปล่อยในพ้ืนที่เดิมต่อไป 
3. สั่งล่ามือมืดอ้างชื่อเรียกเงินแลกงาน “อุทยานฯ 
ถ้ าหลวง” ส่ง ตร.ด าเนินคดี 

นำยกวี ประสมพล หน.อช.ถ้ ำหลวง-ขุน
น้ ำนำงนอน (เตรียมกำร) ต.โป่งผำ อ.แม่สำย  
จ.เชียงรำย ได้ออกประกำศว่ำขณะนี้มีผู้แอบ
อ้ำงตัว เป็น  หน.อช.ถ้ ำหลวงฯ หลอกลวง
ประชำชนทั่วไป ด้วยกำรเรียกรับเงินเพ่ือแลก
กับกำรเข้ำท ำงำนที่อุทยำนฯ เป็นเหตุให้มีผู้
หลงเชื่อจ่ำยเงินให้แก่บุคคลที่แอบอ้ำงไปแล้ว
หลำยรำย 

กรณีดังกล่ำวอุทยำนฯ ยืนยันว่ำไม่เป็น
ควำมจริง เพรำะกำรรับบุคคลทั่วไปเข้ำท ำงำน
จะต้องผ่ำนขั้นตอน วิธีกำร และกระบวนกำร 
รวมถึงระเบียบของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
ซึ่งกำรแอบอ้ำงดังกล่ำวยังสร้ำงควำมเสื่อมเสีย
ต่อชื่อเสียงและท ำให้ เกิดควำมเสียหำยต่อ
ภำพลักษณ์ของทำงรำชกำร ซึ่งถือเป็นควำมผิด
ตำมประมวลกฎหมำยทำงแพ่งและอำญำ ดังนั้น 
หำกประชำชนได้รับควำมเสียหำยจำกกรณีแอบ
อ้ำงดังกล่ำวขอให้แจ้งข้อมูลได้ที่หมำยเลข
โทรศัพท์ 08-1959-1095 โดยทำงอุทยำนฯ 
จะรับกำรแจ้งดังกล่ำวเป็นควำมลับโดยไม่
เปิด เผยรำยชื่อ  เ พ่ือจะได้ด ำ เนินกำรตำม
กฎหมำยอย่ำงเด็ดขำดต่อไป 

ขณะเดียวกัน เจ้ำหน้ำที่กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ได้มอบหมำยให้
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเร่งหำหลักฐำนและพยำน 

สอช. 
สบอ.15 
(เชียงรำย) 

https://mgronline.co
m/local/detail/9630
000052866 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เพ่ือจะได้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเร่งด่วน
อีกทำงหนึ่งด้วย 
4. จังหวัดบึงกาฬ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูวัว ลงส ารวจความเสียหายพื้นที่
เกษตรกรรมของประชาชน หลังช้างป่าลงจาก
เขามาหากินใกล้แหล่งน้ ามากขึ้น 

บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่ำถ้ ำฝุ่น ต.หนองเดิ่น 
อ.บุ่งคล้ำ จ.บึงกำฬ จนท.ขสป.ภูวัว พบร่องรอย
ของโขลงช้ำงป่ำลงมำหำกินตำมแหล่งน้ ำในตอน
กลำงคืน ท ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรของ
ชำวบ้ำนในพ้ืนที่บ้ำนภูสวำท บ้ำนหนองคังคำ 
และบ้ำนหนองเดิ่น ได้รับควำมเสียหำยหลำย
ครัวเรือน ทั้งสวนยำงพำรำ และสวนสับปะรด 
โดยพบร่องรอยของเท้ำช้ำงขนำดตั้งแต่ 20 ซม. 
ไปจนถึง 50 ซม. และมีมูลช้ำงที่ถ่ำยทิ้งไว้ 
จนท.ขสป.ภูวัว พร้อมผู้น ำชุมชน จึงได้เร่ง
ส ำรวจควำมเสียหำยเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ
ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนต่อไป 

นำยทวีป ค ำแพงเมือง หน.ขสป.ภูวัว 
กล่ำวว่ำ ขณะนี้ได้สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำไป
ส ำรวจควำมเสียหำย และประสำนกับ อปท. ใน
พ้ืนที่ เพ่ือหำทำงช่วยเหลือเยียวยำประชำชนที่
ได้รับควำมผลกระทบแล้ว นอกจำกนี้ยังได้ให้
เจ้ำหน้ำที่ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ และให้ควำมรู้
กำรปฏิบัติตัวเมื่อเจอช้ำงป่ำ ซึ่งในช่วงนี้จะมีช้ำง
ป่ำลงมำจำกเขำภูวัวหลำยพ้ืนที่ เพรำะจังหวัด
บึงกำฬอยู่ระหว่ำงกำรปิดแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ท ำให้
มี โขลงช้ำงป่ำลงมำอำศัยอยู่ ใกล้แหล่ งน้ ำ  
โดยเฉพำะน้ ำตก ซึ่งโดยปกติแล้วในช่วงนี้จะเริ่ม
มีนักท่องเที่ยวเข้ำไปเที่ยวชม อย่ำงไรก็ตำม
มำตรกำรปิดสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวก็ส่งผลดี
ต่อระบบนิเวศ ซึ่ งจะท ำให้ ไม่มีผู้คนเข้ำไป
รบกวนสัตว์ป่ำในช่วงนี้ 

สอป. 
สบอ.10 
(อุดรธำนี) 

http://thainews.prd.g
o.th/th/news/detail/
TCATG20052108565
3767 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
5. ช้างป่า 3 เกลอ บุกสวนมะม่วงชาวบ้าน
โคราช 

จ.นครรำชสีมำ ชำวบ้ำนในพ้ืนที่บ้ำนสัน
ก ำแพง จ.นครรำชสีมำ หวำดกลัว หลังจำกมี
ช้ำงป่ำลงมำหำผลไม้ในสวนของชำวบ้ำนกิน 
กลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่ำวังหมีเข้ำช่วยเหลือ ผลักดัน
ช้ำงป่ำทั้ง 3 ตัว กลับเข้ำป่ำแล้ว 

ช้ำงป่ำ 3 ตัว น ำโดย "พ่ีเฉิ่ม" อำยุ 27 ปี 
“เจ้ำงำบิ่น” อำยุ 24 ปี และ “เจ้ำเบี่ยงเล็ก” 
อำยุ 18 ปี พำกันเดินออกจำกสวนมะม่วงของ
ชำวบ้ำน กลับเข้ำแนวเขตอุทยำนแห่งชำติเขำ
ใหญ่ หลังกินมะม่วงสุกของชำวบ้ำนในพื้นที่บ้ำน
สันก ำแพงหมู่  12 ต.วั งหมี  อ .วั งน้ ำ เขียว  
จ.นครรำชสีมำ อย่ำงเอร็ดอร่อย สวนมะม่วงกิ่ง
และต้นเสียหำยกว่ำ 10 ต้น โดยกลุ่มอนุรักษ์
สัตว์ป่ำวังหมี บ้ำนสันก ำแพงเข้ำผลักดันช้ำงป่ำ
ใช้เวลำกว่ำ 2 ชั่วโมง จึงพำช้ำงป่ำทั้ง 3 ตัวออก
จำกสวนมะม่วง และข้ำมถนนลำดยำงหมู่บ้ำน
กลับเข้ำเขตป่ำส ำเร็จ 

นำงอรุณ แก้วสำมัคคี  ผู้ ใหญ่บ้ำนสัน
ก ำแพง บอกว่ำ เขต ต.วังหมี ช่วง 10 วันที่ผ่ำน
มำ มีช้ำงป่ำลงจำก อช.เขำใหญ่ ออกมำกิน
ผลผลิตชำวบ้ำนทุกคืน โดยเฉพำะสวนมะม่วง
น้ ำดอกไม้ที่ก ำลังสุก ใกล้เก็บเกี่ยวออกสู่ตลำด 
เป็นอำหำรชื่นชอบของช้ำป่ำ กลุ่มอนุรักษ์สัตว์
ป่ำวังหมีต้องท ำงำนกันหนักขึ้น เพ่ือช่วยเหลือ
ชำวบ้ำนในกำรผลักดันช้ำงให้กลับเข้ำป่ำทุกค่ ำคืน 

สอป. 
สบอ.1 

(ปรำจีนบุรี) 

https://www.mcot.n
et/viewtna/5ec53a9
3e3f8e40af9448657 

- 

6. พบแล้วศพลุงหาของป่าที่เลย 
กรณีนำยบุญเพียง ชัชวำลย์ อำยุ 64 ปี 

ชำวบ้ำนห้วยนำ ต.เชียงกลม อ.ปำกชม จ.เลย 
หำยตัวไปในป่ำเขต อช.นำยูง-น้ ำโสม รอยต่อ
ระหว่ำงจังหวัดเลย กับจังหวัดอุดรธำนี หลังจำก
ออกไปหำของป่ำ พร้อมสุนัข 2 ตัว ตั้งแต่วันที่ 
16 พ.ค. 63 เจ้ำหน้ำที่ระดมก ำลังออกค้นหำ
ตลอด 4 วัน 

สอช. 
สบอ.10 
(อุดรธำนี) 

https://www.mcot.n
et/viewtna/5ec50a3
8e3f8e40af1440e8d 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ล่ำสุด มีกำรระดมก ำลังออกค้นหำอีกครั้ง 

มีเจ้ำหน้ำที่ อช.นำยูง-น้ ำโสม ต ำรวจตระเวน
ชำยแดนกองร้อยที่ 246 ก ำลังพลจำกหน่วย
เฉพำะกิจ กรมทหำรพรำนที่ 22 ค่ำยศรีสองรัก 
โดยกำรอ ำนวยกำรของ พ.อ.พิทักษ์พล ชูศรี  
ผู้บังคับหน่วย พร้อมฝ่ำยปกครองอ ำเภอปำกชม 
ชำวบ้ำน อำสำสมัครกู้ภัยทั้งในจังหวัดเลย และ
ใกล้เคียงรวมกว่ำ 250 คน ออกปฏิบัติกำร
ค้นหำอีกครั้ง แบ่งก ำลังออกเป็น 3 ชุด รัศมี
ค้นหำ 1 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อวำนนี้ เจ้ำหน้ำที่ได้
กลิ่นเหม็นบริเวณแปลงปลูกป่ำของอุทยำนฯ  
ที่คำดว่ำจะพบนำยบุญเพียง หลังค้นหำ 30 
นำที เจ้ำหน้ำที่ยิงปืนส่งสัญญำณว่ำพบนำยบุญ
เพียงแล้ว นอนคว่ ำหน้ำเสียชีวิตในร่องน้ ำ ห่ำง
จุดรวมพล 1 กิโลเมตร สภำพศพเริ่มเน่ำ ข้ำง
ศพมีมีดพร้ำ 1 เล่ม ตกอยู่ คำดนำยบุญเพียงลื่น
ล้ม ตกลงไปในร่องน้ ำสู ง  4 เมตร ศีรษะ
กระแทกหิน อำสำสมัครกู้ภัยน ำศพขึ้นส่งไป
ตรวจสอบ ส ำหรับ นำยบุญเพียง ผู้ตำย เป็น
อดีตพรำนป่ำ ชอบล่ำสัตว์และหำของป่ำ เมื่อ 
10 ปีที่แล้ว เริ่มมีอำกำรป่วยทำงจิตและหู
หนวก 
7. แจงน าเข้า–ส่งออกสัตว์ป่ามีชีวิตต้องมี
ใบรับรอง 3 หน่วยงาน 

จำกกรณีกำรระบำดของโรคกำฬโรค
แอฟริกำในม้ำ (AHS) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งอยู่
ในกระบวนกำรสอบสวนโรคทำงระบำดวิทยำ
และยังไม่มีข้อมูลเพียงพอในกำรสรุปสำเหตุของ
กำรเกิดโรคระบำด แต่ได้มีข้อสันนิษฐำนใน
เบื้องต้นว่ำม้ำลำยที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศอำจ
เป็นพำหะในกำรน ำโรคดังกล่ำว 

อส.โดยกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่ำและพืช
ป่ำตำมอนุสัญญำ ได้ตรวจสอบข้อมูลกำรน ำเข้ำ
ม้ำลำยที่มีกำรน ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร ช่วงปี 
พ.ศ.2561-2563  ได้แก่ ม้ำลำยเบอร์เชลล์ 

กคส. 
สอป. 

สบอ.7 
(นครรำชสีมำ) 

https://www.newtv.c
o.th/news/56455 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
( Equusburchelli) แ ล ะ ม้ ำ ล ำ ย ค ว ำ ก ก ำ 
(Equusquagga) ซึ่งเป็นสัตว์ป่ำตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ลงวันที่ 12 เม.ย.2560 เรื่อง ก ำหนดชนิดสัตว์
ป่ำ ซำกของสัตว์ป่ำ และผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำกซำก
ของสัตว์ป่ำที่ห้ำมน ำเข้ำหรือส่งออก กลุ่มที่ 2 
ล ำดับที่ 7 และล ำดับที่ 8 และมิใช่สัตว์ป่ำบัญชี
แนบท้ำยอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้สูญพันธุ์ 
(CITES) กำรขอรับใบอนุญำตให้น ำเข้ำ ส่งออก 
จะต้องเป็นไปตำมกฎกระทรวงกำรขออนุญำต
หรือใบรับรองและกำรออกใบอนุญำตหรือ
ใบรับรองให้น ำเข้ำ ให้ส่งออกหรือให้น ำผ่ำนซึ่ง
สัตว์ป่ำ ซำกของสัตว์ป่ำ หรือผลิตภัณฑ์ที่ท ำจำก
ซำกของสัตว์ป่ำ พ.ศ. 2558  ออกตำมควำมใน
มำตรำ 5  วรรคหนึ่ง และมำตรำ 8  วรรคสำม 
แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ 
พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขโดย พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557  โดย
กำรพิจำรณำอนุญำตต้องพิจำรณำตำมเอกสำร
ส ำ เ น ำ ใ บ รั บ ร อ ง สุ ข ภ ำ พ สั ต ว์  ( Health 
certificate) ส ำหรับสัตว์ป่ำหรือซำกของสัตว์ป่ำ
นั้นหรือเอกสำรกำรอนุญำตหรือรับรองว่ำอยู่
ระหว่ำงกำรขออนุญำตส่งออกหรือเอกสำรที่
อนุญำตของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจรับรอง
สุขภำพสัตว์ซึ่งออกโดยเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจตำม
กฎหมำยของประเทศที่ส่งออกสัตว์ป่ำที่ผู้ขอรับ
ใบอนุญำตน ำเข้ำสัตว์มีชีวิตแนบมำพร้อมกับค ำ
ขอรับใบอนุญำต โดยผู้ได้รับอนุญำตจะต้อง
ด ำเนินกำรน ำเข้ำซึ่งสัตว์ป่ำผ่ำนด่ำนตรวจสัตว์
ป่ ำ เ พ่ือ ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ด่ ำนตรวจสัตว์ป่ ำ ได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรน ำเข้ำสัตว์ป่ำตำม
รำยกำรชนิด และจ ำนวน ที่ระบุในใบอนุญำต 
พร้อมทั้งตรวจเอกสำรใบรับรองสุขภำพสัตว์
ที่มำพร้อมกับตัวสัตว์นั้นด้วย ซึ่งในขั้นตอนกำร
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ตรวจปล่อยสัตว์ป่ำมีชีวิตที่น ำเข้ำมำบริเวณ
คลังสินค้ำจะมีกำรตรวจร่วมกัน 3 หน่วยงำน 
ได้แก่ กรมศุลกำกร กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์
ป่ำ และพันธุ์พืช และกรมปศุสัตว์และเมื่อผ่ำน
ด่ำนตรวจสัตว์ป่ำแล้วผู้ได้รับอนุญำตต้องน ำไป
สถำนกักกันสัตว์ตำมที่ กรมปศุสัตว์ ได้วำง
ระเบียบไว้ 

ส ำหรับกำรเฝ้ำระวังกำรระบำดดังกล่ำว
อส.โดยเจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ำ กอง
คุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่ำและพืชป่ำตำมอนุสัญญำ 
และสบอ.7 ได้ลงพ้ืนที่ส ำรวจข้อมูลและเก็บ
ตัวอย่ำงในอ.ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำทันทีที่
ได้รับรำยงำนกำรเกิดโรคและขอควำมร่วมมือ
ระงับกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์จ ำพวก ยีรำฟ ม้ำ ลำ 
ล่อ ทุกชนิด ในพื้นที่รับผิดชอบของส ำนักบริหำร
พ้ืนที่อนุรักษ์ เพ่ือเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของ
โรค รวมทั้งส ำรวจข้อมูลประชำกรม้ำลำยที่มี
กำรครอบครองในประเทศ ซึ่งกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ได้มีมำตรกำร
ต่ำงๆ ตำมประกำศกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช ดังนี้ 
1. ประกำศอส. ลงวันที่ 7 เม.ย. 63  เรื่อง
ก ำหนดชนิดสัตว์ป่ำ ซำกสัตว์ป่ำ และผลิตภัณฑ์
จำกซำกสัตว์ป่ำ ที่ไม่พิจำรณำอนุญำตให้น ำเข้ำ 
ส่งออก 
2. ประกำศ อส. ลงวันที่ 7 เม.ย.2563 เรื่อง
มำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ก ำ ฬ โ ร ค แ อ ฟริ ก ำ ใ น ม้ ำ  ( African Horse 
Sickness :AHS) ฉบับที่ 1 
3. ประกำศ อส. ลงวันที่ 7 เม.ย.2563  เรื่อง 
มำตรกำรในกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ก ำ ฬ โ ร ค แ อ ฟริ ก ำ ใ น ม้ ำ  ( African Horse 
Sickness :AHS) ฉบับที่ 2 

นอกจำกนี้อส.ยังได้ร่วมเป็คณะกรรมกำร
แก้ไขปัญหำโรคกำฬโรคแอฟริกำในม้ำ (African 
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Horse Sickness) แ ล ะค ณ ะอนุ ก ร ร ม ก ำ ร
วิชำกำรด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุม 
(African Horse Sickness ) เพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหำโรคกำฬโรคแอฟริกำในม้ำ และยังคง
เข้มงวดในกำรอนุญำตกำรน ำเข้ำส่งออกสัตว์ป่ำ
และซำกสัตว์ป่ำ ตำมที่อนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้
สูญพันธุ์ (CITES)ก ำหนดไว้ ส ำหรับยีรำฟและม้ำ
ลำย จะยังคงไม่พิจำรณำให้น ำเข้ำในประเทศอยู่
ต่อไป 

 


