




สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. รวบ 2 ผู้ต้องหาเผาดอยสุเทพ  
อ้างไร่ตัวเอง เหนือหลายจว. ไฟป่ายังหนัก 

จ.ก ำแพงเพชร นำยสิงหนำท ชัยวัง  
หน.สถำนีควบคุมไฟป่ำนครสวรรค์ สบอ.12 
(นครสวรรค์) ประสำนนำยสมชำย ธีรำงกูร 
นำยอ ำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ร่วมวำงแผน
ดับไฟป่ำในพ้ืนที่เขำแม่วงก์ที่เริ่มจำกรอยต่อ  
จ.ก ำแพงเพชร ทอดแนวยำวไปถึง อ.ชุมตำบง 
จ.นครสวรรค์ เสียหำยประมำณ 500 ไร่  
นำยธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ.สบอ.12 เผยว่ำสั่งให้ 
นำยกิติพัฒน์ ธำรำภิบำล หน.อช.แม่วงก์  
จ.ก ำแพงเพชร สนับสนุนก ำลังจนท. 
ช่วยสนับสนุนจนท.ดับไฟป่ำของสถำนีควบคุม
ไฟป่ำนครสวรรค์ ร่วมกันท ำแนวกันไฟตั้งแต่
วันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่ำนมำเป็นเวลำ 8 วันแล้ว 
จนท.พักค้ำงแรมในพ้ืนที่คำดว่ำหำกไม่มีไฟเกิด
ขึ้นมำใหม่จะสำมำรถควบคุมได้ในเร็วๆ นี้ 

ที่ จ.เชียงใหม่ นำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ 
ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข
ผบช.ภ.5 แถลงจับกุมนำยศิริ รติพรประเสริฐ 
อำยุ 57 ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี 17/1 หมู่ 11  
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ และนำยกวีพัฒน์แสน
ยำเกียรติคุณอำยุ 49 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 155/2 
หมู่ 6 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ข้อหำ
ก่อสร้ำง แผ้วถำงหรือเผำป่ำ หรือกระท ำด้วย
ประกำรใดๆ อันเป็นกำรเสื่อมเสียแก่สภำพป่ำ
สงวนและอุทยำนแห่งชำติ หลังผู้ต้องหำทั้งสอง
รับสำรภำพเผำไร่ตัวเองจนไฟป่ำลุกลำมพ้ืนที่ป่ำ
อช .ดอยสุ เทพ-ปุยและ พ้ืนที่ เ ขตป่ ำสงวน
แห่งชำติดอยสุ เทพ อ.หำงดง จ.เชียงใหม่  
เสียหำยกว่ำ 60 ไร่ ด้ำนนำยวุฒิชัย โสมวิภำต 
หน.อช.ดอยสุเทพ-ปุย เปิดเผยว่ำ ไฟป่ำที่ลุก

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 

ไทยรัฐ (กรอบบ่ำย) 
หน้ำ 1 

ข่ำวสด (กรอบบ่ำย) 
หน้ำ 1 

ไทยรัฐ หน้ำ 15 
กรุงเทพธุรกิจ  
หน้ำ 12,10 

มติชน หน้ำ 1,9 
 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ไหม้ในอช.ดอยสุเทพ-ปุย มำจำกกำรลักลอบเผำ
ทั้งสิ้น ไม่ได้เกิดจำกจนท.เฝ้ำระวังอย่ำงเต็มที่
แล้วก็ตำมแต่ยังคงมีกำรฝ่ำฝืนกันอยู่  
2. 'วราวุธ' เร่งรับมือขยะหน้ากาก 

1,800ล.ชิ้นผนึกมหาดไทยหาทางก าจัด 
วรำวุธรับมือ "โควิด-19" ผนึกมหำดไทย

ดึงผู้ ว่ำฯ 76 จังหวัด วำงระบบก ำจัดขยะ
หน้ำกำกอนำมัย 60 ล้ำนชิ้นต่อวัน ป้องกันกำร
แพร่ เชื้อโรค พร้อมสั่ งกรมอุทยำนฯ อำศัย
จังหวะปลอด นักท่องเที่ยวท ำแผนฟ้ืนฟู 157 
อุทยำนกระตุ้นจ้ำงงำนท้องถิ่น เตรียมใช้ยำแรง
กู้วิกฤต PM 2.5 ระยะยำว "ห้ำมเข้ำ เก็บของ
ป่ำ" ป้องกันกำรเผำ ขู่จับกุมด ำเนินคดี หำกพบ 
จนท.รัฐร่วมกระท ำผิดเด้งแน่ 

นำยวรำวุธ  ศิลปอำชำ รมว .ทส.  ให้
สัมภำษณ์ "ประชำชำติธุรกิจ" ว่ำได้สั่งกำรให้
ปลัดกระทรวงและอธิบดีทุกกรมเตรียมรับมือ
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโควิด-19 ที่จะส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพำะกำรเตรียม
รับมือปัญหำปริมำณขยะที่จะเพ่ิมขึ้นจำกกำรที่
ประชำชนใช้หน้ำกำกอนำมัย และอุปกรณ์
ภำชนะที่ใช้แล้วทิ้ง ทั้งส้อม จำน ช้อน เพ่ิมมำก
ขึ้น ซึ่งไม่เพียงปริมำณขยะเพ่ิมขึ้นเท่ำนั้น แต่
ขยะหน้ำกำกอนำมัยใช้แล้วดังกล่ำวยังถือว่ำเป็น
ขยะติดเชื้อจ ำเป็นต้องวำงระบบกำรท ำลำยเพ่ือ
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค เนื่องจำกเป็น
ขยะติดเชื้อจะต้องด ำเนินกำรก ำจัดอย่ำงไร อำจ
ประสำนจั ดหำ โ ร ง ง ำน อุตสำหกรรมที่ มี
ควำมสำมำรถในกำรเผำท ำลำยหน้ำกำก ซึ่งถือ
เป็นขยะติดเชื้อ อย่ำงน้อยต้องเป็นโรงงำนที่มี
เครื่องจักรควำมร้อนถึง 1,000 องศำเซลเซียส 
หำกอุณหภูมิไม่ถึงจะเกิดสำรไดออกซินตำมมำ 

มอบให้อส. จัดท ำแผนด ำเนินกำรฟ้ืนฟู
อุทยำนแห่งชำติทั้งหมด 157 แห่ง เพ่ือฟ้ืนฟู
สภำพแวดล้อม ลดปัญหำขยะ ดูแลควำมสะอำด 

อส. 
สอช. 

 

ประชำชำติธุรกิจ 
หน้ำ 1 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สร้ำงอำรยสถำปัตย์ ตลอดจนสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกนักท่องเที่ยว ซึ่งหำกท ำได้ไม่เพียงจะท ำ
ให้ทรัพยำกรกลับมำสมบูรณ์ แต่ยังจะท ำให้เกิด
กำรจ้ำงแรงงำนในท้องถิ่น ถือเป็นกำรกระจำย
รำยได้ลงสู่ เศรษฐกิจฐำนรำกตำมนโยบำย
รัฐบำลไม่มำกก็น้อย 
3. เสือทับลานขย้ ากินคน 

ชำวบ้ำนถูกเสือโคร่งลำกไปกินกลำงป่ำลึก 
เปิดเผยเมื่อเช้ำวันที่ 31 มี.ค. จนท.อช.ทับลำน 
จ.ปรำจีนบุรี เปิดเผยว่ำ ได้รับแจ้งจำกผู้น ำ
ชุมชนบ้ำนสุขสมบูรณ์ หมู่ 2 ต.ไทยสำมัคคี  
อ.วังน้ ำเขียว จ.นครรำชสีมำ พื้นที่ติดต่อเขต 
อช.ทับลำน ว่ำมีชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน 3 คน ชวน
กันเข้ำไปหำของป่ำและขี้ค้ำงคำวในป่ำทับลำน 
ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 29 มี.ค. และนอนค้ำงคืนใน
ป่ำบริเวณเทือกเขำฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของ
อช.ทับลำน กระทั่งช่วงเช้ำที่ผ่ำนมำ ระหว่ำงที่
เพ่ือน 2 คนหุงหำอำหำร ปรำกฏว่ำ 
นำยจ ำรัส หรือสังข์ ภูมิแวงพวง อำยุ 46 ปี  
อยู่บ้ำนเลขท่ี 126 บ้ำนสุขสมบูรณ์ หมู่ 2  
ต.ไทยสำมัคคี ได้เดินออกจำกจุดพักแรมไป
ปัสสำวะแล้วหำยตัวไป เพ่ือน 2 คนออกตำมหำ
แต่ไม่พบตัว พบเพียงรอยเลือดหยดเป็นทำงยำว
หำยเข้ำไปในป่ำลึก คำดว่ำจะเกิดเหตุร้ำยขึ้นกับ
นำยจ ำรัส รีบกลับเข้ำหมู่บ้ำนแจ้งผู้น ำชุมชน
และประสำนจนท.อช.ทับลำน ไปช่วยค้นหำ 

จนท.อช.ทับลำน พร้อมหน่วยกู้ภัยฮุก 31 
และชำวบ้ำนกว่ำ 50 คน ระดมก ำลังเดินเท้ำ
เข้ำป่ำระยะทำงรำว 4 กิโลเมตร จนถึงจุดพัก
แรมดังกล่ำว และออกค้นหำบริเวณรอบๆแต่ไม่
พบตัวนำยจ ำรัส พบเพียงรอยเลือดและรอยลำก
เป็นทำงยำวหำยไปในป่ำลึก จนท.เร่งสะกดรอย
ตำมไปเป็นระยะทำงกว่ำ 8 กิโลเมตร กระทั่ง
พบศพของนำยจ ำรัส มีร่องรอยถูกสัตว์จ ำพวก
เสือตะปบหนังศีรษะหลุด และขำขวำตั้งแต่หัว

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปรำจีนบุรี) 

 

ไทยรัฐ (กรอบบ่ำย) 
หน้ำ 1 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เข่ำลงไปขำดหำย กู้ภัยใช้ผ้ำขำวกับพลำสติกห่อ
ศพ และตัดไม้ท ำเป็นคำนหำมศพออกมำอย่ำง
ทุลักทุเล เบื้องต้นน ำศพส่ง รพ.วังน้ ำเขียว ให้
แพทย์ชันสูตรหำสำเหตุกำรเสียชีวิตที่แท้จริง 

ประวัติศำสตร์ จันทร์เทพ หน.อช.ทับลำน 
กล่ำวว่ำ ในพื้นที่อช.ทับลำน มีเขตรอยต่อ 
อช.ปำงสีดำ อช.ตำพระยำ และขสป.ดงใหญ่ 
จำกกำรเก็บสถิติและกำรดักถ่ำยภำพจำกกล้อง
เอ็นแคป พบว่ำในพ้ืนที่อช.ทับลำน มีเสือโคร่ง
กว่ำ 22 ตัว กรณีเสือกัดชำวบ้ำนเสียชีวิตถือ
เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่มีข่ำวเสือกัดคนตำย 
ที่ผ่ำนมำได้น ำจนท.อช.ทับลำน ลงพ้ืนที่พบปะ
ชำวบ้ำนที่อำศัยติดกับป่ำทับลำนเป็นประจ ำ 
เพ่ือให้ควำมรู้ ปลูกจิตส ำนึก ป้องกันไม่ให้มีกำร
ล่ำสัตว์ป่ำ และบุกรุกพ้ืนที่ป่ำ รวมทั้งขอควำม
ร่วมมือไม่ให้ชำวบ้ำนเข้ำไปในป่ำอช.ทับลำน 
โดยเฉพำะกำรเข้ำไปในเขตป่ำลึกที่มีควำมอุดม
สมบูรณ์ เพรำะเป็นพ้ืนที่หำกินของเสือโคร่ง
ขนำดใหญ่หลำยสิบตัว รวมทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่
อำศัยของสัตว์ป่ำดุร้ำยอ่ืนๆ อำจท ำให้ เกิด
อันตรำยจำกสัตว์ป่ำได้ แต่มีชำวบ้ำนบำงกลุ่มไม่
ฟังค ำเตือนของจนท. ฝืนข้อห้ำมเข้ำไปหำของ
ป่ำกันดังกล่ำว กระทั่งเกิดเหตุเศร้ำสลดขึ้น ขอ
แสดงควำมเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย 
นำยประวัติศำสตร์กล่ำว 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพุธที่ 1 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. กองทัพภ าคที่  3  ส่ วนหน้ า  ติ ด ต าม
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัด
ภาคเหนือ 

เมื่อวันที่  31 มีนำคม 2563 มีกำร
ประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพของกองทัพภำคที่ 3 
เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำ
แล ะหมอกควั น  แล ะรั บท ร ำบแผนกำ ร
ปฏิบัติงำนของ 9 จังหวัดภำคเหนือ โดยมี 
พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภำคท่ี 3 รอง
ผู้บัญชำกำรกองบัญชำกำรควบคุมสถำนกำรณ์
ไฟป่ำและหมอกควันภำคเหนือ กองทัพภำคท่ี 3 
ส่วนหน้ำ เป็นประธำนกำรประชุม เพ่ือรับทรำบ
สถำนกำรณ์ไฟป่ำและหมอกควันในพ้ืนที่ กำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนและส่วนรำชกำรที่
เ กี่ ย วข้ อ ง  ตลอดจนรับทรำบปัญหำและ
ข้อเสนอแนะของทั้ง 9 จังหวัด เพ่ือบูรณำกำร
ขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไฟป่ำ
และหมอกควัน หลังเสร็จสิ้นกำรประชุม  
นำยคมสัน สุวรรณอัมพำ รองผวจ.เชียงใหม่ ได้
ประชุม War room จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 
ผู้ตรวจรำชกำรทส. รองผู้บัญชำกำรมณฑล
ทหำรบกที่ 33 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ร่วมประชุม เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่  
ซึ่งช่วงเข้ำวันนี้ (31 มี.ค.63) จุดควำมร้อนของ
จังหวัดเชียงใหม่ ตำมข้อมูล GISTDA จ ำนวน 
85 จุด ในพ้ืนที่ 13 อ ำเภอ 29 ต ำบล ส่วน
สถำนกำรณ์ไฟป่ำในเขตอช.ดอยสุเทพ-ปุย โดย
จนท.ภำคพ้ืน พร้อมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุก
ภำคส่วน และกำรสนับสนุนอำกำศยำนในกำร
ปฏิบัติกำรดับไฟในพ้ืนที่สูงชัน จำกกองทัพบก 
ทส. และกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ร่วมปฏิบัติกำรดับไฟในครั้ งนี้  ท ำให้ขณะนี้

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

http://cm-
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- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สำมำรถดับไฟสนิททุกจุดแล้ว แต่จนท. ยังคง
เฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด และท ำแนวกันไฟบริเวณ
โดยรอบ รวมทั้งจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟซ้ ำซำกทุก
จุด เพ่ือป้องกันเกิดกำรปะทุข้ึนอีก 

นำยคมสัน สุวรรณอัมพำ ได้เน้นย้ ำเพ่ิม
ควำมเข้มข้นในกำรเฝ้ำระวังอย่ำงเต็มที่รวมถึง
กำรลำดตระเวนร่วมกับประชำชน และกำรจัด
แผนกำรบิน โดยให้พิจำรณำควำมเหมำะสมของ
กำรใช้อำกำศยำนในแต่ละพ้ืนที่  เ พ่ือให้มี
ประสิทธิภำพ ไม่ เกิดควำมซ้ ำซ้อน โดยให้
ประสำนไปยังอ ำเภอเพ่ือให้มีควำมชัดเจนใน
กำรแจ้งพิกัดของพ้ืนที่มำกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ให้
ก ำลังใจให้ทุกหน่วยงำนที่ปฏิบัติภำรกิจด้วย
ควำมเข้มแข็ง อดทน 

5b8%25b2-
%25e0%25b8%
2595 

 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ผวจ.ชี้คุมได้ - ไฟป่าดอยสุเทพ 

ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อเช้าวันที่ 1 เม.ย.นี้ มีจุด
ความร้อน 121 จุด ในพ้ืนที่ 15 อ าเภอ 35 
ต าบล โดยให้ความส าคัญในเขตอช.ดอยสุเทพ-
ปุย จากที่เมื่อวันที่ 31 มี.ค. เกิดไฟป่าบริเวณ
ขุนช่างเคี่ยน ใกล้บ้านม้งดอยปุย และด้านล่าง
แหลมสน ใกล้น้ าตกไทรย้อย อ.เมืองเชียงใหม่ 
บ้านแม่สา ต.โป่งแยง อ.แม่ริม แต่ล่าสุดควบคุม
ไฟจนดับได้แล้ว พร้อมให้จนท.เข้าตรวจสอบซ้ า
ป้องกันไฟปะทุข้ึนมาอีก 

รองผวจ.เชียงใหม่กล่าวว่า ได้มีการสั่งการ
เน้นย้ ามาตรการปิดป่า 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขอ
คืนพ้ืนที่ป่าอช.ดอยสุเทพ-ปุย โดยส่งก าลังทหาร 
ต ารวจ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ฝ่ายปกครอง อปท. 
ผู้ น า ชุ ม ชน  และชา วบ้ า น ใน พ้ืนที่ จั ด ชุ ด
ลาดตระเวน เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า และ
จากการรายงานผลการจับกุมผู้ฝ่าฝืนค าสั่งห้าม
เผา ด าเนินคดี 6 คดี ที่ อ.หางดง อ.เชียงดาว 
และ อ.แม่แจ่ม 

จ.นครสวรรค์ นายจักกฤช สิงห์ธนสาร 
ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.12 
(นครสวรรค์) เรียกประชุมวางแผนการดับไฟป่า
เขาไม้กระทู้ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ อยู่ในพื้นท่ี 
อช.แม่วงก์ โดยระดม จนท.อุทยานฯ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนอาสากว่าร้อยคนท า
แนวป้องกันไฟในจุดที่มีไฟลุกไหม้ ป้องกันไม่ให้
ลุกลามขยายวงกว้างไปยังพ้ืนที่ อ่ืน พร้อมทั้ง
ประสานขอเฮลิคอปเตอร์สนับสนุน ฝุ่นพิษจาก
ไฟป่ายังปกคลุมหนาแน่น ส่งผลให้ค่าฝุ่นพิษใน 
จ.นครสวรรค์ เกินค่ามาตรฐาน เริ่มส่งผล 
กระทบต่อสุขภาพแล้ว 
 

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,7 

ข่าวสด หน้า 1 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. นายกฯทุบโต๊ะดับไฟป่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการ
ให้ 17 จังหวัดภาคเหนือ และจ.กาญจนบุรี  
เร่งจัดการปัญหาไฟป่าและการเผาอย่างเด็ดขาด 
ให้จุดความร้อน (Hotspot) เป็นศูนย์ภายใน
สัปดาห์นี้ หากผู้ขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่จาก ทส. 
และผู้ ได้ รับการจัดสรรที่ ดินไม่ปฏิบัติตาม
แนวทาง โดยเฉพาะหากมีการเผาในพ้ืนที่จะ
ยกเลิกสิทธิ์ทันที ส าหรับการเกิดไฟไหม้ในพ้ืนที่
ส าคัญ พื้นที่ใกล้เขตเมือง ชุมชน เช่น กรณี  
จ.แพร่ พระธาตุช่อแฮ จ.นครสวรรค์ อช.แม่วงก์ 
และจ.อุทัยธานี ขสป.ห้วยขาแข้ง ต้องเร่งดับไฟ
ให้ได้โดยทันที พร้อมกับให้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟ
ขึ้นซ้ าอีก โดยเฉพาะกรณีไฟไหม้ในอช.แม่วงก์ 
ต้องดับไฟให้ได้ภายใน 2 วัน พร้อมสั่งการให้
สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือการส่งเสบียง  
ก าลังพล และดับไฟในพ้ืนที่เข้าถึงยากตามที่มี
การร้องขอ รวมถึงให้หมุนเวียนก าลังพลจาก
พ้ืนที่ใกล้เคียงไปช่วยสนับสนุน 

สปฟ. 
สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 
สบอ.13 
(แพร่) 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

 
 

ไทยโพสต์ หน้า 1 
แนวหน้า หน้า 1,2 

ผู้จัดการรายวัน  
360 องศา  
หน้า 10 

กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 12,10 

มติชน หน้า 1,8 | 

+ 

3. เปรมชัยสู้คดีเสือด าอีกเฮือก 
กรณีนายเปรมชัย กรรณสูต อายุ 66 ปี 

ประธานบริหารและกรรมการบริษัท อิตาเลียน
ไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน) เป็นจ าเลย
ที่ 1 นายยงค์ โดดเครือ อายุ 68 ปี คนขับรถ
และคนใกล้ชิดนาย เปรมชัย เป็นจ าเลยที่ 2 
นายธานี ทุมมาศ หรือ พรานแกละ อายุ 59 ปี 
นายพรานน านายเปรมชัยเข้าป่า เป็นจ าเลยที่ 4 
ในคดียิ ง เสือด า ในป่าทุ่ ง ใหญ่นเรศวรด้าน
ตะวันตก ใน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ยื่นค า
ขอให้ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในค า
พิพากษาในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ รับรอง
และอนุญาตให้ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงในคดี ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือ
ขอให้น าคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลฎีกานั้น 

สอป. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 
 

ไทยรัฐ หน้า 1 
มติชน หน้า 1,11 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 1 เม.ย. มีรายงาน

ว่าผู้พิพากษาได้รับรองอนุญาตให้จ าเลยที่ 1, 2, 
4 ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ หลังพิเคราะห์
แล้วเห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาส าคัญ
อันควรส่งศาลสูงสุด จึงอนุญาตให้ฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ม.221 คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มี
ค าพิพากษาเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 ลงโทษจ าคุก
นายเปรมชัย 2 ปี 14 เดือน, จ าคุกนายยงค์ 2 
ปี 17 เดือน และจ าคุกนายธานี 2 ปี 21 เดือน 
และให้จ าเลยที่ 1-4 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย
แก่อส. 2 ล้านบาท (มูลค่าความเสียหายเสือด า) 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 
4 ก.พ.61 ซึ่งเป็นวันที่เจ้าหน้าที่พบการกระท า
ความผิด ส่วนนางนที เรียมแสน อายุ 46 ปี แม่
ครัว จ าเลยที่ 3 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษา
จ าคุก 1 ปี 8 เดือน และปรับ 40,000 บาท 
โทษจ าคุกรอการ ลงโทษไว้ 2 ปี โดยคดียุติตาม
ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัพฤหัสบดทีี่ 2 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.ตื่นเต้น โขลงช้างข้ามถนน บนเส้นทางสาย
ความม่ันคงใกล้สวนป่าลาดกระทิง 

วันที่1 เม.ย.63 เวลา 20.43 น. ผู้สื่อข่าว
ได้รับคลิปภาพ จากนายอดุลย์ แสงจันทร์ อดีต
นายก อบต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา ว่า เมื่อช่วงพลบค่ าที่ผ่านมาเวลา
ประมาณ 19.30 น. ได้มีชาวบ้านที่ก าลังใช้
เส้นทางบนถนนสาย 3076 สนามชัยเขต-ท่า
ตะเกียบ หรือถนนสายความม่ันคง 3259 (เดิม) 
พ้ืนที่ ม.5 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต  
จ.ฉะเชิงเทรา พบโขลงช้างป่าขนาดใหญ่จ านวน
มากประมาณเกือบ 40 ตัว ที่พากันเดินเกาะ
กลุ่มเรียงเป็นแถวเดินข้ามถนนบริเวณใกล้กับ
สวนป่าลาดกระทิง ข้ามผ่านไปอย่างเร่งรีบ โดย
มีทั้งช้างขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
ครบทุกวัยอยู่ในฝูง และมีผู้คนที่ก าลังใช้เส้นทาง
ผ่านในขณะนั้น ได้พากันหยุดรถชะลอให้โขลง
ช้างข้ ามผ่ านไปก่อน และมีบางรายได้น า
โทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปภาพเอาไว้อวดเพ่ือนๆ 
และแชร์ส่งต่อกันผ่านทางโลกออนไลน์ 

ซึ่ ง เหตุการณ์ดั งกล่าว ได้สร้ างความ
ตื่นเต้นต่อผู้ที่ก าลังใช้เส้นทางหลายราย ที่อาจ
ไม่เคยพบเห็นมาก่อน แต่ผู้ใช้เส้นทางบางรายที่
เป็นคนในพ้ืนที่บริเวณนั้น ก็อาจเคยพบเห็นกับ
โขลงช้างป่าจนชินตามากแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 
จากคลิปภาพที่ถูกส่งต่อกันมาให้ดู ได้ท าให้เห็น
ได้ว่าในปัจจุบันนี้ ยังคงมีช้างป่าที่ออกมาอยู่ยัง
ด้านนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
เป็นจ านวนมาก จนสามารถพบเห็นกันได้อยู่
ทั่วไปในหลายเส้นทาง ตามท้องถนนบริเวณ
โดย รอบ พ้ืนที่ ป่ า รอยต่ อ  5 จั ง หวั ดภาค
ตะวันออก  

สอป. 
สบอ.2 

(ศรีราชา) 

https://www.77ka
oded.com/conten
t/1479575 

+ 

 



 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. เชียงใหม่ติด อีก2 - 'ห้าง -  รร . 'ตรั งขอ
เยียวยา สงขลาปิดอีก 9 ที่เสี่ยง - สตูลเข้ม'
เข้า-ออก' 

กาญจนบุรีคัดกรองเข้ม 
ที่ จ.กาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี 

นายอ าเภอสังขละบุรี ได้สั่งการให้มีการตั้งจุด
สกัดและคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในพ้ืนที่ 
อ.สังขละบุรี บริเวณจุดตรวจสะพานรันตี หมู่ 1 
ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ก่อนถึงตัว
เมืองสังขละบุรีประมาณ 20 กิโลเมตร โดยมี 
จนท.ทหาร ต ารวจ อส.และจนท.สาธารณสุข ใช้
เครื่องเทอร์โมสแกน และเครื่องมือตรวจวัด
อุณหภูมิ คอยคัดกรองบุคคลที่ เดินทางผ่าน 
ขณะที่ส านักทะเบียน อ.สังขละบุรี ได้ประกาศ
ปิดบริการเรื่องการขอสัญชาติไทยและงานด้าน
อ่ืนๆ ออกไปก่อนในช่วงนี้ นอกจากการแจ้งเกิด
และตายเท่านั้น เช่น เดียวกับ อบต. ไล่ โว่  
ชาวบ้านกองม่องทะ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้าน
กองม่องทะ จนท.ขสป.ทุ่งใหญ่นเรศวรด้าน
ตะวันตก อปพร.ได้ตั้งจุดคัดกรอง เพ่ือตรวจวัด
อุณหภูมิผู้ที่เดินทางเข้าออกหมู่บ้าน บริเวณจุด
สกัดเกิ่งสะดา หมู่ 2 ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งห้ามไม่ให้บุคคลภายนอก
เข้าไปในชุมชน ซึ่งบ่ายวันนี้จะมีการจัดขบวน
คาราวานให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัว
และบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการ
กักตัว 14 วัน ภายหลังจากที่เดินทางกลับจาก 
กทม.หรือจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือท าการ
มอบความช่วยเหลือให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวใน
เบื้องต้น 
 
 

สอป. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 
 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

มติชน หน้า 1 
 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
2. เชียงใหม่ถก5อภ.-ดับไฟ 'โคราช'วิกฤตขาด
น้ ากิน 

เขื่อนรัชชประภาเร่งกันไฟป่า 
ที่ จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต  

ผวจ.สุราษฎร์ธานี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม 
นายอ าเภอบ้านตาขุน นายจ านง สวัสดิ์วงศ์ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  
นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ  
ผอ.เขื่อนรัชชประภา และหน่วยดับไฟป่าสบอ.4 
เข้าตรวจสอบพ้ืนที่ไฟไหม้ป่าบนภูเขาเหวียน 
หมู่ 3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน พร้อมเร่งท าแนว
กันไฟลุกลามไปยังแนวเสาไฟแรงสูงของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับความ
เสียหาย หลังไฟป่าไหม้บนยอดภูเขามา 3 วัน
และลุกไหม้รุนแรง เมื่อคืนวันที่ 1 เมษายนที่
ผ่านมา เห็นได้ในระยะไกล ล่าสุดไฟเริ่มมอด
เหลือ 2 จุด 

นายวิชวุทย์กล่าวว่า ได้สั่งการให้จนท.
อุทยานแห่งชาติ และหน่วยไฟป่าจัดก าลัง  
จนท.ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดท าแนวกันไฟ 
โดยให้นายอ าเภอบ้านตาขุนร่วมกับ 
เขื่อนรัชชประภา เทศบาลต าบลเชี่ยวหลาน 
สนับสนุนรถดับเพลิงฉีดน้ าหากเกิดไฟป่าลุกลาม
ลงด้านล่างและป้องกันไฟเข้าพ้ืนที่สวนชาวบ้าน 
พ ร้ อ ม ย้ า  ไ ม่ ใ ห้ ป ร ะ ม า ท แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สถานการณ์อย่าง ใกล้ชิดจนกว่าจะยุติ 

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.4 
(สุราษฏร์ธานี) 

 
 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,10 

+ 

3. ม้าตายลุกลาม 4 จังหวัด 
ตามที่ "เดลินิวส์" รายงานว่าเกิดโรคกาฬ

โรคแอฟริกาในม้า ระบาดอย่างรุนแรงในหลาย
พ้ืนที่โดยเฉพาะใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
ส่งผลให้มีม้าเลี้ยงและม้าแข่งล้มตายอย่าง
เฉียบพลันถึง 109 ตัว ใน 18 ฟาร์มจาก
ทั้งหมด 24 ฟาร์ม ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่แล้ว 
ขณะที่กรมปศุสัตว์ระบุว่ามีม้าทั่วประเทศตาย
ไปแล้ว 122 ตัว ติดเชื้อสะสม 125 ตัว ก าลัง

สบอ.7 
(นครราชสีมา) 

 

เดลินิวส์ หน้า 1 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
รักษา 10 ตัว โดยยังไม่มีรายงานว่าสามารถ
รักษาได้เลย 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม
ปศุสัตว์  กล่ าวหลั งร่ วมประชุมหารื อแนว 
ทางการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า  
ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) กับ
ผู้แทนจากองค์การสวนสัตว์ อส.  
สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย  
สมาคมม้ าแห่ งประเทศไทย นักวิ ช าการ 
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ  อ า จ า ร ย์ จ า ก จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร เพ่ือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรค  
ว่าสาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัสอาร์เอ็นเอ 
(RNA) ชนิดไม่มี เปลือกหุ้มชื่ อ  "Reoviridae 
genus Orbivirus" ท าให้สัตว์ที่ติดเชื้อมีไข้สูง มี
อาการเกี่ ยวกับระบบทางเดินหายใจตาย
ฉับพลัน แต่ขอให้ประชาชนอย่าหวั่นวิตก
เนื่องจากเป็นโรคติดต่อในสัตว์และไม่เกี่ยวข้อง
กับไวรัสโคโรนา 2019 ยืนยันว่าไม่ใช่โรคติดต่อ
จากสัตว์สู่คน ดังนั้น อย่าเชื่อข่าวลือใด ๆ ทั้งสิ้น 
4. ภาพข่าว : คุมไฟป่า 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย 
นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.15 (เชียงราย) 
ลงพื้นที่ ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย และ  
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตรวจสอบ ไฟป่า
ลุกลามเขตรอยต่อ 2 อ าเภอ ส่วนสาเหตุคาด
ฝีมือคนหาของป่าในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 

สปฟ. 
สบอ.15  
(เชียงราย) 

  

5. คอลัมน์ ทางคนทางข่าว 
ในห้วงที่ต้องเผชิญปัญหาโรคระบาด พ้ืนที่

ภาคเหนือ และภาคอีสาน หลายจังหวัดถูก
ซ้ าเติมด้วยปัญหา ไฟป่า และหมอกควัน รุนแรง
ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบหนักเป็นสอง
เท่า โดยเฉพาะจ.เชียงใหม่ ยังมีไฟป่าลุกลาม
ไหม้ อช.ดอยสุเทพ-ปุย ใกล้สถานปฏิบัติธรรม 

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 
สบอ.13 

สาขาล าปาง 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 17 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร จนท.ต้องใช้ก าลัง
ทั้งภาคพ้ืนดินและเฮลิคอปเตอร์ระดมกันเข้าดับ
ไฟอย่างต่อเนื่อง 

ที่ จ.ล าปาง ก่อนหน้านี้ ไฟไหม้ป่าใกล้
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายล าปางเชียงใหม่ ช่วง
ถนนขึ้นและลงเข้าดอยขุนตาล บริเวณใกล้สวน
ป่าทุ่งเกวียน ยาวมาจนถึงศูนย์บริการทางหลวง
ขุนตาล เขตต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง 
พ้ืนที่เป็นเขตป่าใกล้ อช.ดอยขุนตาล ท าให้ควัน
ไฟคละคลุ้ง ปกคลุมพ้ืนที่ ส่งผลให้ ฝุ่นหมอก
ควันละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือค่า 
PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ ส่วนสภาพอากาศ มีค่าฝุ่น
อยู่ในเกณฑ์ที่สูง 105-111 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร เกินค่ามาตรฐานทั้ง 4 สถานี
ตรวจวัด เรียกว่าอยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชนมากทีเดียว 
6. รายงานพิเศษ: 'คณะสงฆ์พะเยา' ส่งแรง
หนุน ช่วยดับไฟป่า - ลดวิกฤตหมอกควัน 

จ.พะเยา เกิดไฟป่าขึ้นในหลายพ้ืนที่ และ 
ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ชุดปฏิบัติการดับไฟ
ป่าหลายแห่งที่น าโดยผู้น าท้องที่ จิตอาสาดับไฟ
ป่าต้องท างานกันอย่างหนัก รวมทั้งชมรมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านออกดับไฟป่ากันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
อ. เมืองพะเยา อ. เชียงค า  อ .จุน อ.ภูซาง 
โดยเฉพาะ จนท.ดับไฟป่าของอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องผจญเพลิงในป่าอย่าง
ทุลักทุเล ขณะเดียวกันเสบียงที่ต้องพกพาติดตัว
เข้าไปในพ้ืนที่ป่า นอกจากน้ าดื่มและอาหารแห้ง
มีไม่เพียงพอ ด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากรัฐอย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการท างานของ
ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ขณะที่จุดตรวจเฝ้าระวัง
และดับไฟป่าของทุกหมู่บ้านทั่วจังหวัดพะเยา 
ในทุกต าบลไม่น้อยกว่า 300 จุด ต่างรับศึก
หนักสู้ดับไฟป่าตลอดเวลา 90 วันอันตราย 
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2563 

สปฟ. 
สอช. 
สอป. 

สบอ.15 
(เชียงราย) 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 17 

- 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. กองก าลังผาเมือง จัดชุดปฏิบัติการ ลง
พื้นที่อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วม
ปฏิบัติภารกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า 

กองบังคับการควบคุมไฟป่า ต.เมืองคอง 
จัดชุดปฏิบัติการไฟป่าเมืองคอง จ านวน 3 ชุด 
ประชุมวางแผนแก้ปัญหาไฟป่าร่วมกับ 
จนท.อุทยาน ก านันต.เมืองคอง ผู้ใหญ่บ้าน  
และประชาชนจิตอาสาดับไฟป่า เพ่ือวางแผนใน
การปฏิบัติภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และฝุ่ นควั น ใน พ้ืนที่ อ . เ ชี ย งดาว  โดยชุ ด
ปฏิบั ติ ก าร ไฟป่ าที่  1  เมื อ งคอง  ร่ วมกับ 
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา บ้านใหม่  
ต.เมืองคอง อ าเภอเชียงดาว ร่วมกันท าการ 
ลาดตะเวนป้องกันการลักลอบเผาป่า ต้ังแต่ป่า
อนุรักษ์ บ้านใหม่ ถึงบ้านสันป่าเหียง ระยะทาง
ประมาณ 10 กม. และได้ท าแนวกันไฟระหว่าง
ป่าอนุรักษ์กับรอยต่อหมู่บ้านกว้าง 3 ม. ยาว
ประมาณ 4 กม. ด้านชุดปฏิบัติการไฟป่าที่ 2 ต.
เมืองคอง ท าการประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าว
แ ล ะ ล ง พ้ื น ที่ ป ฏิ บั ติ ก า ร จิ ต วิ ท ย า แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพ้ืนที่บ้านวัง
มะริว และบ้านหลวง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว 
รณรงค์การแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นควัน แก้ไข
ปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
มีค่าเกินค่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ระดับสีส้ม 
และสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
ในพ้ืนที่ 

ชุดปฏิบัติ การ ไฟป่ าที่ 3  ต . เมืองคอง 
ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติ และประชาชนจิต
อาสา ท าการลาดตะเวนในพ้ืนที่ บ้านวังมะริว 
บ้านแม่ป่าเส้า บ้านแม่คองซ้ายและบ้านฟ้าสวย 
รวมระยะทาง 15 กม.  

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

https://region3.pr
d.go.th/topic/new
s/6343 

- 

 



 





สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ชาวเกาะลิบงใช้โดรนดูแลพะยูน-ส่งเสริม
การท่องเที่ยวใช้แผนชุมชนสร้างบ้านม่ันคง-
ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลิงทะเล 

ใช้ โดรนดูแลพะยูนและส่ ง เสริมการ
ท่องเที่ยว ก่อนหน้านี้ชาวเกาะลิบงได้ร่วมกัน
ดูแลฝูงพะยูน โดยการจัดตั้ง 'กลุ่มอาสาสมัคร
พิทักษ์ดุหยง ' (พะยูน) ขึ้นมาท าหน้าที่ เป็น
อาสาสมัครร่วมกับจนท.ขสป.เกาะลิบง ดูแล
ป้องกันไม่ให้มีการล่าพะยูน การใช้เครื่องมือ
ประมง หรือเข้าไปจับสัตว์น้ าในเขตอาศัยของ
พะยูน จัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนให้
ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลป่าชายเลน  
และแหล่งอาหารของพะยูน 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (depa)  
มีโครงการสนับสนุนให้ชุมชนทั่วประเทศใช้
เทคโนโลยีดิ จิทัล เ พ่ือ พัฒนาและส่ ง เสริม
เศรษฐกิจชุมชน กลุ่ มวิสาหกิจชุมชนการ
ท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพเกาะลิบงจึงเสนอ
โครงการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและการอนุรักษ์เกาะลิบง ไปยัง depa 
โดยจะใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนบิน
ถ่ายภาพทางอากาศเพ่ือดูแลพะยูนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว และได้รับการอนุมัติจาก depa 
ในปี 2562 ที่ผ่านมา จ านวน 1 เครื่อง  
ใช้งบประมาณ 240,000 บาท โดยชุมชนร่วม
สมทบเงิน 120,000 บาท  

สอป. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 
 
 
 
 
 
 

ไทยโพสต์ หน้า 1 + 

2. ตายสลดอีกศพ ชาวบ้านดับไฟป่า 
     สถานการณ์ใน จ.เชียงใหม่ จนท.ศูนย์
บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 
จ านวน 30 นาย สนธิก าลั งหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องและชาวบ้านในพ้ืนที่ร่วมกันดับไฟป่า

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,9 

มติชน หน้า 1,7 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
อช.ดอยสุเทพปุย ที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง บริเวณหลัง
ส านักสงฆ์บ้านขุนช่างเคี่ยน ต.สุเทพ  
อ.เมืองเชียงใหม่ เกิดข้ึนตั้งแต่ช่วงเย็น 
วันที่ 2 เม.ย. ลุกลามไปจนถึงกลางดึก ใช้เวลา
กว่า 6 ชั่วโมงจึงควบคุมไฟไว้ได้ พร้อมจัดจนท.
เฝ้าระวังป้องกันการลุกลาม 

ขณะเดียวกัน สภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
แจ้งว่าเมื่อคืนวันที่ 2 เม.ย. เกิดไฟป่าใกล้บ้าน
บนนา ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง ไฟลุกลามไหม้
พ้ืนที่ป่ า  ขยายวงกว้าง เข้ ามาทางหมู่บ้าน 
ชาวบ้านช่วยกันท าแนวกันไฟและดับไฟป่า 
ต่อมาชาวบ้านแจ้งจนท.ว่ามีชาวบ้านที่เฝ้าระวัง
ดับไฟป่าสูญหาย และพบเป็นศพถูกไฟคลอกใน
ป่าใกล้หมู่บ้าน จนท.เข้าตรวจสอบทราบชื่อนาง
ต๊ะนี กิจเจริญพัฒน์ อายุ 41 ปี       

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกฯ แสดงความเสียใจพร้อมให้
ก าลังใจครอบครัวและญาตินายนิพนธ์ จาระ
ธรรม ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน หมู่ 
5 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
และพลทหารปิยพันธ์ แสนสุข หน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารราบที่ 17 อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 
ที่เสียชีวิตจากการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า  
ทางผวจ.แม่ ฮ่องสอน ผวจ.เชียงใหม่  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยา
ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ เพราะสละชีวิต
ตนเองเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,7 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1,14,15 

ข่าวสด หน้า 1,12 
ไทยรัฐ  

หน้า 1,14,15 
เดลินิวส์ หน้า 1,12
ไทยโพสต์ หน้า 3 

 

3. คอลัมน์ อารยสถาปัตย์: ข้อดีของวิกฤติ 'โค
วิด-19' ช่วยธรรมชาติได้หยุดพักและฟื้นตัว 

จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ได้ท าให้แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศต้องปิดตัวลง
โดยปริยาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติต่างๆ ที่อส.ได้ประกาศปิดอุทยาน
แห่ ง ชาติ และวน อุทยาน  ร วมถึ ง สถานที่

อส. 
สอช. 

 
 

คม ชัด ลึก หน้า 9 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทุกแห่งทั่วประเทศ เพ่ือ
ควบคุมการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ส่งผลให้สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 
ได้พักผ่อน และฟ้ืนตัว ในช่วงเวลาของการปิด
อุทยานแห่งชาติและสถานที่ท่องเที่ยวตาม
ธรรมชาติทุกแห่ง อส.ได้ใช้โอกาสนี้ให้จนท.ได้
ปรับปรุง ฟื้นฟู ภูมิทัศน์ ระบบนิเวศ และเตรียม
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ทุ ก ๆ ด้ า น  ร ว ม ถึ ง เ รื่ อ ง
อารยสถาปัตย์ การออกแบบสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และมนุษย์ล้อ 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเพ่ือคนทั้งมวล และ
รองรับนักท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์วิกฤติ
โควิด-19 คลี่คลาย 

ก่อนหน้านี้ วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยัง
สั่งการให้ อส. ได้สั่งให้อธิบดีสั่งการไปยังทุก
ส านักที่ดูแล อช.ทุกแห่ง ใช้โอกาสนี้ในการดูแล
ฟ้ืนฟู ธรรมชาติได้อย่างเต็มที่  ด าเนินการ
ซ่อมแซมจุดบริการนักท่องเที่ ยว  บ้านพัก 
ตรงไหนปรับปรุงได้ก็ขอให้ด าเนินการ เราจะใช้
เวลาช่วง 2-3 เดือนนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
และ เป็ นการ ใช้ งบประมาณเ พ่ื อกระตุ้ น
เศรษฐกิจในท้องถิ่นส่วนหนึ่งด้วย  
4. 'ศักดิ์สยาม'เร่งถนน 4 เลน 'เชียงใหม่ -
เชียงราย' เสร็จปี'64 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง
(ทล.) กล่าวว่า โครงการก่อสร้างทางหลวง
หมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย รูปแบบ
การก่อสร้างเป็นมาตรฐาน 4 ช่องจราจร 
ด าเนินการเป็น 5 ช่วง  สาเหตุที่ โครงการ
ก่อสร้างล่าช้า เพราะแนวเส้นทางส่วนใหญ่อยู่
ในเขตป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ จึงต้องมีการ
ล้อมย้ายต้นไม้จ านวนมากเพ่ือรักษาป่าและ
สภาพแวดล้อมให้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้ได้ก าชับให้
เอกชนผู้รับจ้างเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา  โดยการปรั บแผนงานและระดม

สบอ.15 
(เชียงราย) 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
 
 

แนวหน้า หน้า 6 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เครื่ องจั กร เข้ า พ้ืนที่ เ พ่ือลดผลกระทบกับ
ประชาชนผู้ใช้ทาง นายสราวุธ กล่าว 
5. จนท.ไล่ช้างเขาใหญ่บุกนครนายก 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 เม.ย. จนท.
ชุดผลักดันช้างป่า ต.สาริกา อ.เมือง  
จ.นครนายก และชาวบ้านกว่า 20 คน ช่วยกัน
ขับไล่ผลักดันช้างป่า จากอช.เขาใหญ่ บุกเข้ามา
กัดกินผลไม้ของชาวบ้านหมู่ 2 ต.สาริกา สร้าง
ความเสียหายอย่างมาก โดยจนท.ต้องเดินเท้า
เข้าไปในสวน พบช้างป่าก าลังกัดกินผลไม้  
ทั้งขนุน ส้มโอ กล้วย และอ่ืนๆ อีกหลายอย่าง 
จึงใช้ประทัดแบบลูกบอลจุดขับไล่ และพยายาม
กดดัน จนช้างป่าเกิดอาการหงุดหงิดวิ่งใส่จนท.
วิ่งหนีกันกระเจิงเพ่ือเอาตัวรอด โดยใช้เวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมง จึงสามารถผลักดันช้างป่า
คืนสู่ป่าธรรมชาติได้ส าเร็จ นายอัศวิน  คงหิรัญ 
อายุ 47 ปี เจ้าของบ้านในละแวกนั้น กล่าวว่า
รู้สึกกลัวมาก เพราะบางทีช้างป่ามาขโมยของ
กินที่วางอยู่หลังบ้านบ่อยครั้ง แต่ไม่กล้าเข้าไป
ไล่ เพราะกลัวช้างท าร้าย วันนี้รู้สึกโล่งใจที่  
จนท.มาช่วยกันผลักดันช้างเข้าป่าไปได้ 

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

 

เดลินิวส์ หน้า 12 - 

6. รายงานพิเศษ: 'คณะสงฆ์พะเยา'  
ส่งแรงหนุน ช่วยดับไฟป่า - ลดวิกฤตหมอก
ควัน 

ที่ จ.พะเยา เกิดไฟป่าขึ้นในหลายพ้ืนที่ 
และ ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว ชุดปฏิบัติการ
ดับไฟป่าหลายแห่งที่น าโดยผู้น าท้องที่ จิตอาสา
ดับไฟป่าต้องท างานกันอย่างหนัก รวมทั้งชมรม
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านออกดับไฟป่ากันอย่างต่อเนื่อง 
เช่น อ.เมืองพะเยา อ.เชียงค า อ.จุน อ.ภูซาง 
โดยเฉพาะจนท. ดับไฟป่าของอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ต้องผจญเพลิงในป่าอย่าง
ทุลักทุเล ขณะเดียวกันเสบียงที่ต้องพกพาติดตัว
เข้าไปในพ้ืนที่ป่า นอกจากน้ าดื่มและอาหารแห้ง
มีไม่เพียงพอ ด้วยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

สปฟ. 
สอช. 
สอป. 

สบอ.15 
(เชียงราย) 

มติชน หน้า 17 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จากรัฐอย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการท างานของ
ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ที่ต้องสู้กับไฟป่าอย่าง
รุนแรงในปีนี้ ขณะที่จุดตรวจเฝ้าระวังและดับไฟ
ป่าของทุกหมู่บ้านทั่วจังหวัดพะเยา ในทุกต าบล
ไม่น้อยกว่า 300 จุด ต่างรับศึกหนักสู้ดับไฟป่า
ตลอดเวลา 90 วันอันตราย ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 
ถึง 30 เมษายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัเสารท์ี่ 4 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ผู้ว่าฯ น่าน ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ
ป่าในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 63 วรกิตติ ศรีทิพากร 
ผวจ.น่าน เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ในการแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่า โดยมีนายสัมฤทธิ์ สวามิภักค์ 
รองผวจ.น่าน นายปรีชา โตมี ผอ.ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน 
หน.ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
จังหวัดน่าน หน.อุทยานแห่งชาติจังหวัดน่าน 7 
อุทยาน หัวหน้าหน่วยงาน นายศุภวัฒน์ มะทะ 
หน.สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา สบอ.13(แพร่) 
จนท.ที่ เกี่ยวข้องเข้าประชุม ในแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่จังหวัดน่าน และไฟ
ป่าในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

โดยจังหวัดน่าน ได้ด าเนินการป้องกันใน
การท างานและและสรุปปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการของในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลและหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาในส่วนของการด าเนินงานของปีนี้ให้น้อย
ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่รับผิดชอบ การรับแจ้ง
เหตุ การเข้าพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการดับไฟป่า การ
รายงานเหตุการณ์การดูแลป้องกันการแก้ไข
ปัญหาไฟป่า 

ทั้งนี้ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้ร่วมกับส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน 
และนายอ าเภอทั้ง 15 อ าเภอ และส่วนราชการ
ทุกภาคส่วน ในการร่วมกัน จัดท าแผนป้องกัน
หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดน่าน หลังได้มี
ค าสั่งและได้วางมาตรการ ห้ามการเผาอย่าง

สปฟ. 
สอช.     

สบอ.13 
(แพร่) 

https://thainews.e
asybranches.com/
politics/102237
3 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เด็ดขาดในช่วง 60 วัน ที่จังหวัด ก าหนดเป็น
ช่วงวิกฤต ด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ลักลอบ
เผาอย่างเฉียบขาด (15 กุมภาพันธ์  - 15 
เมษายน 2563 ) 

ที่ผ่านมาเป็นปีที่ทุกคนให้ความสนใจและ
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ค่ า ฝุ่ น ล ะ อ อ ง PM2 . 5 
เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและ
ไฟป่า ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน โดยเน้นความร่วมมือ
ของทุกภาคฝ่ายโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ 
การสร้างจิตส านึก ให้ประชาชนในพ้ืนที่เห็นถึง
ผลกระทบที่ตามมา จากการเผาป่า พร้อมได้ขอ
ความร่วมมือ กับประเทศเพ่ือนบ้าน ลดปัญหา
หมอกควันไฟด้วย  

นายวรกิตติ กล่าวอีกว่า ทางจังหวัดน่าน
ได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการแจกหน้ากาก
อนามัยและดูแลสุขภาพประชาชน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตย์ท่ี 5 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ภาพข่าว : ดับไฟป่า 

เฮลิคอปเตอร์ KA32 ของกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ก าลังสูบน้ าขึ้นไป  
ดับไฟป่าบริเวณ อช.ดอยสุเทพ-ปุย โดยล่าสุด
สามารถดับได้แล้วทั้งหมด 6 จุด แต่เกิดขึ้นใหม่
ใกล้เคียงจุดเดิม 1 จุด ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเฝ้า
ระวังในพ้ืนที่แล้ว ที่ จ.เชียงใหม่  
เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา 

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 10 

ไทยโพสต์ หน้า 3 
ข่าวสด (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,11 

- 

2. รื้อ 'บ้านกกกอด' รุกอุทยานฯ 
นายนิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3  

(บ้านโป่ง) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีร่วมกับ
นายปรยุษณ์ ไวว่อง หน.อช.เอราวัณ  
นายยุทธพงศ์ ด าศรีสุข จนท.หน่วยพญาเสือ 
และจนท.กว่า 20 นาย เข้าติดประกาศค าสั่งรื้อ
ถอนสิ่งปลูกสร้าง "บ้านกกกอด" ต.ช่องสะเดา 
อ.เมืองกาญจนบุรี โดยให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
พืชผลอาสิน หรือสิ่งอ่ืนใดของรีสอร์ตให้พ้นจาก
อุทยานแห่งชาติ คดีนี้สืบเนื่องมาจากพนักงาน
อัยการจังหวัดกาญจนบุรี มีค าสั่งไม่ฟ้อง 
นายศิ ริยุทธ สิ ริ ยุทธพงศ์  เจ้ าของรี สอร์ต 
เนื่องจากขาดเจตนาการ กระท าผิดในการบุกรุก
ยึดถือครอบครองอช.เอราวัณ ตามหนังสือ
อัยการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ อส.0042 (กจ)/ 
8026 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 

นายนิพนธ์กล่าวว่า ต่อมานายปรยุษณ์
เห็นว่าคดีนี้แม้พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้อง
นายศิริยุทธ เนื่องจากขาดเจตนาการกระท าผิด 
แต่มิใช่มีค าสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากท่ีดินรีสอร์ตไม่ได้
อยู่ ในเขตอช.เอราวัณ จึงอาศัยอ านาจตาม
มาตรา 35 (2) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ.2562 ปิดประกาศค าสั่งรื้อถอนรีสอร์ต
ภายในวันที่ 5 เมษายนนี้ ต่อมานายศิริยุทธ ได้

สอช. 
ศปพ. 
สบอ.3 

(บ้านโป่ง) 
 
 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 5 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 12 

แนวหน้า หน้า 1,2 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ให้ทนายความมายื่ นค าขอทุ เลา คุ้มครอง
ชั่วคราว มิให้มีการรื้อถอนรีสอร์ต  
เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ศาลปกครอง
จังหวัดสุพรรณบุรี มีค าสั่งในคดีหมายเลขด าที่ 
ส .2 /2560 ยกค าขอทุ เลาการบั งคับไม่
คุ้มครองชั่วคราว และให้หน.อช. เอราวัณ
สามารถรื้อถอนรีสอร์ตกกกอดได้ นายนิพนธ์
กล่าวว่า จากนี้อุทยานฯจะเข้าท าการรื้อถอน 
รี สอร์ตกกกอด เ พ่ือรั กษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยหลังจากจนท.เข้ารื้อถอนแล้ว
เสร็จเจ้าของบ้านกกกอด ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การรื้อถอนให้กับอส. จ านวน 242,733 บาท 
3. ม้าปากช่องตายเพิ่มอีก2ตัว 

นายสมเกียรติ สุนทรพิทักษ์กุล ผอ.กอง
คุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 
(ไซเตส) อส. กระทรวงทส. กล่าวถึงกรณีที่มีข่าว
การล้มตายของม้าอย่างเฉียบพลันเป็นจ านวน
มากในพ้ืนที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี
การสันนิษฐานว่าที่มาของโรคมาจากม้าลาย 
หรือสัตว์ป่าที่น าเข้าจากทวีปแอฟริกา ว่าที่ผ่าน
มาอส. ได้มีการท างานร่วมกับกรมปศุสัตว์และมี
การส ารวจสวนสัตว์หรือสถานที่เพาะเลี้ยงต่างๆ 
ที่มีการน าเข้าสัตว์ป่าจากแอฟริกาในพ้ืนที่ต่างๆ 
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ อ.ปากช่อง และ
มี ก า ร เ ก็ บ ตั ว อย่ า ง ส า รคั ดหลั่ ง จ า กสั ต ว์
โดยเฉพาะม้าลายมาตรวจสอบ โดยอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

นายสมเกียรติ กล่าวว่า กรณีที่ระบุว่า 
ม้าลายเป็นตัวแพร่ เชื้อนั้นยั ง เป็น เพียงข้อ
สันนิษฐาน เพราะม้าลายที่มีอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ 
ไม่ได้มีอาการป่วย อีกทั้งม้าลายที่น าเข้ามาใน
ประเทศล็อตสุดท้ายนั้นก็เข้ามาหลายปีแล้ว จึง
ยังฟันธงไม่ได้ว่าเป็นม้าลายแพร่เชื้อหรือไม่ 

 
 

กคส. 
สบอ.7 

(นครราชสีมา) 
 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 5 

มติชน หน้า 5 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 

หน้า 1,11 
 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
4. จนท.จับมือเผาป่ามลพิษเชียงใหม่ 

จ.กาญจนบุรี 
นิพนธ์ จ านงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) 

เปิดเผยว่า ว่าที่ร.ต.สิทธิศักดิ์ ฉันสิมา ผช.ผอ.
อช.เขื่อนศรีนครินทร์ สนธิก าลัง จนท.ออกตรวจ
ตราการเกิดไฟป่าบริเวณรอยต่อ ขสป.ห้วยขา
แข้ง และอช.เขื่อนศรีนครินทร์ ปรากฏว่าพบ
เพลิงไหม้กอไผ่ และก าลังลุกลามเข้าป่าบริเวณ
บ้านไกรเกรียงหมู่ 3 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์  
จ.กาญจนบุรี ในเขต อช.เขื่อนศรีนครินทร์ จึงได้
เข้าควบคุมตัว นายสมควร อักษรศาสตร์  
อายุ 64 ปี สอบสวนรับสารภาพว่าตนเป็นผู้จุด
ไฟเพ่ือขยายพ้ืนที่ดังกล่าวจริงท าให้พ้ืนที่ป่า
อุทยานแห่งชาติฯ เสียหายประมาณ 1 ไร่ จึง
แจ้งข้อหาว่าเผาป่าในเขตอุทยานแห่งชาติโดย
มิได้รับอนุญาตตามมาตรา 16 (1) พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โทษจ าคุก 4 ปีถึง 
20 ปีปรับตั้งแต่ 4 แสน ถึง 2 ล้านบาท 

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

 

เดลินิวส์ หน้า 8 - 

5. พื้นที่สูงแม่ฮ่องสอนวิกฤติไฟป่าลามหนัก 
นายพงศ์ พีระ ชูชื่น นายอ าเภอเมือง 

แม่ฮ่องสอน ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่3 เม.ย. 
63 ที่ผ่านมาชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่า บ้าน
นาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  
ได้ออกลาดตระเวนในพ้ืนที่หมู่บ้าน พบกลุ่ม
ควันไฟป่าบนเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของหมู่บ้าน แต่ไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ 
เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นเทือกเขาสูงชัน ศูนย์
ปฏิบัติการฯ อ.ปาย โดยคณะท างานไฟป่าชุดที่ 
5 อช.ห้วยน้ าดัง รายงานผลการปฏิบัติการดับ
ไฟป่าประจ าวันที่  3 เมษายน 2563 ดังนี้  
Hotspot ช่วงเช้า 69 จุด (ข้อมูลจากกรม
อุทยานฯ) ล าดับที่ 295-363  
จ.เชียงใหม่ 41 จุด จ.แม่ฮ่องสอน 28 จุด 
สถานีควบคุมไฟป่าห้วยน้ าดัง ด าเนินการดับไฟ

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรียง 

แนวหน้า หน้า 1 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ป่ารอบเช้า บริเวณข้างถนน 1095 จุด ดอยแม่
ฮ้ี และบริเวณห้วยแม่ปิง ข้างถนน 1095 
6. คอลัมน์ Circular Eco. : 'ทส.' ช่วยช้าง
ผลกระทบโควิด-19 

น า ย ว ร า วุ ธ  ศิ ล ป อ า ช า  ร ม ว . ท ส . 
มอบหมายให้หน่วยงานประชุมหารือ เพ่ือหา
แนวทางช่วยเหลือและเยียวยาช้างที่ ได้รับ 
ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว จากสถานการณ์
ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด - 1 9 
ประกอบด้วย อส. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
และองค์การสวนสัตว์ฯ โดยให้พิจารณาใน
ประเด็นการดูแลสุขภาพของช้าง โดยจัด ชุดทีม
สัตวแพทย์เพ่ือดูแลและตรวจติดตามสุขภาพ
ช้าง และการช่วยเหลือเยียวยาและดูแลความ
เป็นอยู่ของช้าง ให้ประสานไปยังอ าเภอในท้องที่
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ด าเนินการ
ก ากับดูแลให้ความช่วยเหลือ 

สอป. กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 6 

+ 

7. ท าฝนหลวงช่วยแก้ภัยแล้ง 20 จว. 
เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายปนิธิ เสมอวงษ์  

รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้าน
ปฏิบัติการ เปิดเผยว่า การปฏิบัติการฝนหลวง
หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 10 หน่วย ขึ้นบิน
ปฏิบัติการ ท าให้มีฝนตกบริเวณพ้ืนที่การเกษตร
บางส่วนของ จ.นครสวรรค์ จ.สระบุรี จ.ลพบุรี 
จ.เพชรบูรณ์ จ.กาญจนบุรี จ.อุทัยธานี จ.ชัยภูมิ 
จ.ขอนแก่น จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ร้อยเอ็ด  
จ.มหาสารคาม จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี  
จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ.นครศรีธรรมราช  
จ.พัทลุง จ.กระบี่ และจ.สุราษฎร์ธานี พ้ืนที่ลุ่ม
รับน้ าเขื่อน 8 แห่ง อ่างเก็บน้ า 6 แห่ง เพ่ิม
ความชุ่มชื้นให้กับพ้ืนที่โครงการพัชรสุธาคชานุ
รักษ์ พ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็ง และบรรเทาหมอก
ควันไฟป่าพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  
จ.เพชรบุรี ด้านนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดี
กรมชลประทาน กล่าวว่า พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

สบอ.5 
(นครศรีธรรมราช) 

สบอ.3 
สาขาเพชรบุรี 

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 
หน้า 2 

เดลินิวส์ หน้า 8 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พิเศษภาคตะวันออก อีอีซี ที่ก าลังประสบวิกฤติ
ภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ ได้ด าเนินการปูแผ่นพีอีใน
คลองน้ าแดงท้ายท่อส่งน้ าอ่างเก็บน้ าประแสร์ -
อ่างเก็บน้ าคลองใหญ่ ไปลงอ่างเก็บน้ าคลอง
ใหญ่ พร้อมเริ่มส่งน้ าลงคลองน้ าแดง ตั้งแต่วันที่ 
3 เม.ย. ปริมาณน้ าดังกล่าวจะไหลลงอ่างเก็บน้ า
คลองใหญ่ และจะสูบต่อไปยังอ่างเก็บน้ าหนอง
ปลาไหล เป็นการน าน้ าจากอ่างเก็บน้ าประแสร์ 
มาใช้อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ในพื้นที่อี
อีซี จ.ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพิ่มขึ้น วัน
ละ 1.2 แสนลูกบาศก์เมตร มีน้ าเพียงพอใช้
จนถึงต้นฤดูฝน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอาทิตย์ท่ี 5 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ภาพอีเห็นในสภาพอิดโรย ซึ่งสร้างความ
หดหู่ให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก ล่าสุดคุณ
หมอรายงานความคืบหน้าล่าสุดของเจ้าอีเห็น
ตัวนี้ 

ล่ าสุดวันที่5  เม .ย .  63 เพจเฟสบุ๊ ค 
ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ระบุความคืบหน้าอาการล่าสุดของ
อีเห็นตัวดังกล่าว ขณะนี้อยู่ในความดูแลของ
สัตวแพทย์ สบอ.16 (เชียงใหม่) เบื้องต้นอาการ
ปลอดภัย แต่ยังคงต้องรักษาตัวต่อไป จากการ
ตรวจสอบจากสัตวแพทย์  คาดว่าหนีไฟป่า
ออกมาและได้รับอุบัติเหตุรุนแรงจนท าให้ตา
ซ้ายถลนออกมา ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะหนีไฟป่า
ลงมาจนท าให้ได้รับอุบัติเหตุหรือถูกสัตว์บ้านท า
ร้าย เบื้องต้นได้ท าการรักษาโดยการให้ยาฆ่า
เชื้อ ให้ยาลดปวด และท าแผลให้ ซึ่งจากนี้ต้อง
เฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป 

สอช. 
สอป. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 - 

2. หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ใน จ.แพร่ ร่วมปฏิบัติการดับ
ไฟป่าแบบไร้รอยต่อ 

นายธีระ เงินวิลัย ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ 
เปิดเผยว่า วานนี้ 3 เม.ย. 63 เวลา 09.00 น. 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ น าโดย 
นายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อ านวยการส านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ กรมป่าไม้  
นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผอ.สบอ. 13 (แพร่) 
พร้อมด้วยจนท.หน่วยงานในสังกัดชุดปฏิบัติการ
พิเศษเสือไฟ ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ชุดลาดตระเวน และ
เครือข่ายชาวบ้านในพ้ืนที่กว่า 90 นาย ร่วม

สอป. 
สอช. 
สปฟ. 

สบอ.13 
(แพร่) 

https://region3.pr
d.go.th/topic/new
s/6453 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ปล่อยแถวก าลังพลเพ่ือดับไฟป่า โดยมีการตั้ง
ศูนย์บัญชาการ ณ วัดนาแคม หมู่ที่ 6 ต าบล
สวนเขื่อน อ าเภอเมืองแพร่  

ทั้งนี้  จากการตรวจสอบจุดความร้อน 
(Hot Spot) ด้วยดาวเทียม Suomi พบว่าใน
พ้ืนที่รอยต่อป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แคม และ
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ ์ขสป.ช้างผาด่าน และ 
อช.ล าน้ าน่าน ซึ่งอยู่ในท้องที่ ต าบลสวนเขื่อน 
ต าบลช่อแฮ และต าบลป่าแดง อ าเภอเมืองแพร่ 
ยังคงมีไฟลุกไหมเป็นจ านวนมากและหลายจุด 
จึงได้สนธิก าลังร่วมปฏิบัติงานตามแนวทางของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการดับไฟป่าแบบไร้รอยต่อ โดยทุกหน่วยงาน
ในสังกัดต้องร่วมกันท างาน ไม่ใช่จะดูแลเฉพาะ
พ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น เนื่องจากค่าฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) เกินค่ามาตรฐาน
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชนในตัวเมือง
แพร่ จากผลการปฏิบัติงานในจุดต่างๆ เสร็จสิ้น
ในเวลาประมาณ 17.30 น. สามารถควบคุมไฟ
ไว้ได้ คิดเป็นพ้ืนที่ป่าที่ได้รับความเสียหายรวม
กว่า 200 ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค: พังงาน าหน้ากาก
อนามัยออกแจกประชาชน 

นายศรายุทธ ตันเถียร หน.อช.อ่าวพังงา 
สั่งการให้จนท.อช.อ่าวพังงา น าหน้ากากอนามัย
ผ้าแจกจ่ายให้ประชาชนชาวพังงาที่ เข้ามา
จับจ่าย ใช้สอยสินค้าภายในตลาดสดเทศบาล
เมืองพังงา ขณะชาวบ้านสนใจและยืนรอคิว รับ
การแจกจ่ายจ านวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่พยายาม
ใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัย โดยให้ผู้รอ
รับการแจกจ่ายเข้าแถว รักษาระยะห่าง บริการ
ล้างมือ เบื้องต้น โดยทาง จนท.อช.อ่าวพังงา ได้
เตรียมหน้ากากอนามัยชนิดผ้าแจกจ่ายให้กับ
ประชาชน จ านวน 250 ชิ้น พร้อมรณรงค์ให้
ประชาชนได้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการ
แพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจากข้อมูลพบว่า
ประชาชนในพ้ืนที่ จ.พังงา สวมใส่หน้ากาก
อนามั ยระหว่ า งออกจากบ้ านที่ อยู่ อ าศั ย 
มากกว่าร้อยละ 90 ทั้งระหว่างขับรถ การท า
ธุระ พบปะ ซื้อขาย และด าเนินชีวิตประจ าวัน 
เห็นได้ว่า ประชาชนให้ความส าคัญ ต่อการ
ป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่าง
จริงจัง 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรีธรรมราช) 
 

แนวหน้า หน้า 9 + 

2. เหนือค่าฝุ่นพุ่งอีก โคราช'เขื่อนแห้ง' 
จ.กาญจนบุรี 
ด้านนายเจริญ ใจชน หน.อช.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า จนท.อช. ร่วมกับจนท.
ไฟป่าสถานีควบคุมไฟป่าพุเตยสถานีไฟป่าแม่น้ า
ภาชี และจนท.ฝ่ายปกครอง อ.ทองผาภูมิ  
รวมทั้งหมด 80 นาย เข้าตรวจสอบจุดความ
ร้อนในอุทยานฯ เพ่ือดับไฟป่าบริเวณป่าห้วย
ประจ าไม้ หมู่ 4 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ  

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

+ 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
จ.กาญจนบุรี ไฟลุกลามขยายวงกว้าง เป็นพ้ืนที่
ป่าชั้นในมีภูเขาสูงชันอยู่ใกล้แนวชายแดนไทย -
เมียนมา สภาพอากาศร้อนจัด การเดินทาง
เข้าถึงเป็นไปด้วยความยากล าบาก ไม่สามารถ
จัดการดับไฟได้ทุกจุดเจ้าหน้าที่ต้องตั้งทีมเฝ้า
ระวังและจัดท าแนวป้องกันไฟลุกลาม 
3. 'วราวุธ' สั่งลงดาบหนักมือเผาป่า! 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวถึง
กรณี ไฟป่ า ใน พ้ืนที่ ภ าคเหนือที่ จนท.และ
อาสาสมัครเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าแล้ว
เสียชีวิตว่า ขอแสดงความเสียใจ พร้อมให้
ก าลังใจครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง 4 
ราย โดยปลัดกระทรวงและผู้ตรวจราชการ
กระทรวงได้ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรม และ
เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ เสียชีวิต
อย่างเต็มที่ เพราะถือเป็นผู้ที่ได้เสียสละชีวิต
ตนเองเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน ทั้งนี้กระทรวงจะเปิด
โอกาสให้โควตาครอบครัวละ 1 คน เพ่ือให้บุตร
หลานเข้ามาท างานในกรมป่าไม้หรือกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตามที่
สมัครใจ 

ไฟป่าที่เกิดขึ้นครั้งนี้เห็นแล้วว่ารุนแรงแค่
ไหน ขอฝากประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เขตป่า เขต
ป่าสงวนฯ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ 
หาก พบผู้ต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ าเสมอว่าให้กระทรวงช่วย
ดูแลทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้ดี และขอให้
ตามจับตัวผู้กระท าผิดให้ได้ และเมื่อจับได้แล้ว
ให้ด าเนินคดีให้ถึงที่สุดตามกฎหมาย นายวราวุธ
กล่าว 

สปฟ. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
 

ไทยโพสต์ หน้า 10 - 

4. กาญจน์จับ2หนุ่มลอบขนไม้ประดู่ 
จากนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. และ
นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. ให้ด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับ

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.3 
(บ้านโป่ง) 

ข่าวสด หน้า 6 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อย่างเด็ดขาด แม้อยู่
ในสถานการณ์ไหนก็ตาม เพ่ือรักษาทรัพยากร
ป่าไม้ของประเทศไว้ ให้ ได้  เนื่ องจากยั งมี
ขบวนการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าอยู่ในพ้ืนที่
ต่างๆ ทั่วประเทศ 

นายนิพนธ์  จ านงสิริศักดิ์  ผอ.สบอ.3 
กล่าวว่า ได้รับรายงานจากนายสมเจตน์ จันทนา 
หน.อช.ไทรโยคว่า จนท.สายตรวจประจ า 
อช.ไทรโยค ได้สนธิก าลังร่วมกับจนท.หน่วย
ป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไทรโยค และจนท. 
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกลาดตระเวนบริเวณ
เส้นทางล ารองบริเวณป่าเขากันจี หมู่ที่ 7 ต าบล
วังกระแจะ อ.ไทรโยค ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ าน้อย (อยู่ใน
พ้ืนที่เตรียมการผนวกเป็นพ้ืนที่อช.ไทรโยค) 
จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย 1.นายแก้ว ทองอ่ า อายุ 
37 ปี และ 2.นายส ารวย หุ่น ท่าไม้ อายุ 30 ปี 
พบไม้ประดู่แปรรูป จ านวน 4 แผ่น ปริมาตร 
0.126 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์การ
กระท าผิดอีก 9 รายการ อาทิ เครื่องเลื่อยยนต์ 
ปืนลูกซอง และรถมอเตอร์ไซค์ 
          นายนิพนธ์กล่าวต่อว่า จนท.จึงได้น าตัว
ผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธร
ไทรโยค ตามปจว.ข้อ 6 เพ่ือด าเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 
5. ร.10พระราชทานเพลิงฮีโร่ดับไฟป่า 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่สุสานวัดห้วยบง  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เพลิง นายนิพนธ์ จาระธรรม เป็นกรณีพิเศษ 
โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ 
เป็นประธานในพิธี พร้อมหนังสือพิมพ์มติชน
รายวันนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่า
ไม้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  

สนร. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

มติชน หน้า 8 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พล.ต.ต. พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บั งคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พ.อ.อโณทัย ชัย
มงคล รองผู้บัญชา การมณฑลทหารบกที่ 33 
ข้าราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาสาสมัคร ดับไฟป่าและประชาชน ร่วมพิธี
จ า นวนมาก  ยั ง คว ามส านึ ก ใ นพระมหา
กรุณาธิคุณแก่ครอบครัวจาระธรรมเป็นอย่างยิ่ง 

โดยพิธีมีการอ่านสารแสดงความเสียใจ
ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และ 
นายยงยศ แก้ว เขียว นายกสมาคมก านัน 
ผู้ ใหญ่บ้ านแห่ งประเทศไทย พิธีมอบเงิน
ช่วยเหลือแก่ครอบครัวจาระธรรมจากหน่วยงาน
ต่างๆ พิธีอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทาน การอ่าน
หมายรับสั่งการอ่านประวัติและส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล 
และประกอบพิธีพระราชทานเพลิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. “สิงห์อาสา” ส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า 
พื้นที่เชียงใหม่ - เชียงราย 

เป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วที่เกิดไฟ
ไหม้ป่าในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงนี้พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ก าลังได้รับผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างหนัก รวมถึงมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน 

สิงห์อาสา โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ 
จ ากัด, มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และเครือข่าย
นักศึกษาสิงห์อาสาภาคเหนือ ร่วมกับ บริษัท 
เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากัด, บริษัท สิงห์ปาร์ค 
เชียงราย จ ากัด ร่วมส่งมอบความช่วยเหลืออีก
ครั้ง โดยได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่า และน้ าดื่ม
สิงห์ ให้กับ สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ส านัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 จ.เชียงใหม่, ส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 15 จ.เชียงราย และ มูลนิธิกระจกเงา 
ที่ก าลังลงพ้ืนที่ที่ ต.แม่ยาว จ.เชียงราย 

“สิ งห์อาสา” จะยั งคงสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนภารกิจดับไฟป่าของ
ทุกพ้ืนที่ในปีนี้ ประสบความส าเร็จ “สิงห์อาสา 
และเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา” ในทุกพ้ืนที่
ขอเป็นพลังเล็กๆ ที่ไม่เคยยอมแพ้และท้อถอย 
และพร้อมที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ที่เดือนร้อน 
เพ่ือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชาชนและเป็น
ก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ต่อไป 

ตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว สิงห์อาสา 
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟ
ป่ามาโดยตลอด และยังคงให้ความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา
ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สปฟ. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 
 

https://www.sdpe
rspectives.com/ac
tivities/single-asa-
wildfire-chiang-
mai-chiang-rai/ 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
(ปภ.) ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในหลายจังหวัด ได้แก่ นครนายก 
จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ล าปาง เชียงราย และ
เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. รวบ 2 ผู้ต้องหาเผาดอยสุเทพ  
อ้างไร่ตัวเอง เหนือหลายจว. ไฟป่ายังหนัก 

จ.ก าแพงเพชร นายสิงหนาท ชัยวัง  
หน.สถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์ สบอ.12 
(นครสวรรค์) ประสานนายสมชาย ธีรางกูร 
นายอ าเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ร่วมวางแผน
ดับไฟป่าในพ้ืนที่เขาแม่วงก์ที่เริ่มจากรอยต่อ  
จ.ก าแพงเพชร ทอดแนวยาวไปถึง อ.ชุมตาบง 
จ.นครสวรรค์ เสียหายประมาณ 500 ไร่  
นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ.สบอ.12 เผยว่าสั่งให้ 
นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล หน.อช.แม่วงก์  
จ.ก าแพงเพชร สนับสนุนก าลังจนท. 
ช่วยสนับสนุนจนท.ดับไฟป่าของสถานีควบคุม
ไฟป่านครสวรรค์ ร่วมกันท าแนวกันไฟตั้งแต่
วันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมาเป็นเวลา 8 วันแล้ว 
จนท.พักค้างแรมในพ้ืนที่คาดว่าหากไม่มีไฟเกิด
ขึ้นมาใหม่จะสามารถควบคุมได้ในเร็วๆ นี้ 

ที่ จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ 
ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข
ผบช.ภ.5 แถลงจับกุมนายศิริ รติพรประเสริฐ 
อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 17/1 หมู่ 11  
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ และนายกวีพัฒน์แสน
ยาเกียรติคุณอายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 155/2 
หมู่ 6 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ข้อหา
ก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่า หรือกระท าด้วย
ประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า
สงวนและอุทยานแห่งชาติ หลังผู้ต้องหาทั้งสอง
รับสารภาพเผาไร่ตัวเองจนไฟป่าลุกลามพ้ืนที่ป่า
อช .ดอยสุ เทพ-ปุยและ พ้ืนที่ เ ขตป่ าสงวน
แห่งชาติดอยสุ เทพ อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
เสียหายกว่า 60 ไร่ ด้านนายวุฒิชัย โสมวิภาต 
หน.อช.ดอยสุเทพ-ปุย เปิดเผยว่า ไฟป่าที่ลุก

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.12 
(นครสวรรค์) 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

ไทยรัฐ หน้า 15 
กรุงเทพธุรกิจ  
หน้า 12,10 

มติชน หน้า 1,9 
 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ไหม้ในอช.ดอยสุเทพ-ปุย มาจากการลักลอบเผา
ทั้งสิ้น ไม่ได้เกิดจากจนท.เฝ้าระวังอย่างเต็มที่
แล้วก็ตามแต่ยังคงมีการฝ่าฝืนกันอยู่  
2. 'วราวุธ' เร่งรับมือขยะหน้ากาก 

1,800ล.ชิ้นผนึกมหาดไทยหาทางก าจัด 
วราวุธรับมือ "โควิด-19" ผนึกมหาดไทย

ดึงผู้ ว่าฯ 76 จังหวัด วางระบบก าจัดขยะ
หน้ากากอนามัย 60 ล้านชิ้นต่อวัน ป้องกันการ
แพร่ เชื้อโรค พร้อมสั่ งกรมอุทยานฯ อาศัย
จังหวะปลอด นักท่องเที่ยวท าแผนฟ้ืนฟู 157 
อุทยานกระตุ้นจ้างงานท้องถิ่น เตรียมใช้ยาแรง
กู้วิกฤต PM 2.5 ระยะยาว "ห้ามเข้า เก็บของ
ป่า" ป้องกันการเผา ขู่จับกุมด าเนินคดี หากพบ 
จนท.รัฐร่วมกระท าผิดเด้งแน่ 

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว .ทส.  ให้
สัมภาษณ์ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่าได้สั่งการให้
ปลัดกระทรวงและอธิบดีทุกกรมเตรียมรับมือ
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่จะส่งผล
กระทบต่อประเทศไทย โดยเฉพาะการเตรียม
รับมือปัญหาปริมาณขยะที่จะเพ่ิมขึ้นจากการที่
ประชาชนใช้หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์
ภาชนะที่ใช้แล้วทิ้ง ทั้งส้อม จาน ช้อน เพ่ิมมาก
ขึ้น ซึ่งไม่เพียงปริมาณขยะเพ่ิมขึ้นเท่านั้น แต่
ขยะหน้ากากอนามัยใช้แล้วดังกล่าวยังถือว่าเป็น
ขยะติดเชื้อจ าเป็นต้องวางระบบการท าลายเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากเป็น
ขยะติดเชื้อจะต้องด าเนินการก าจัดอย่างไร อาจ
ประสานจั ดหา โ ร ง ง าน อุตสาหกรรมที่ มี
ความสามารถในการเผาท าลายหน้ากาก ซึ่งถือ
เป็นขยะติดเชื้อ อย่างน้อยต้องเป็นโรงงานที่มี
เครื่องจักรความร้อนถึง 1,000 องศาเซลเซียส 
หากอุณหภูมิไม่ถึงจะเกิดสารไดออกซินตามมา 

มอบให้อส. จัดท าแผนด าเนินการฟ้ืนฟู
อุทยานแห่งชาติทั้งหมด 157 แห่ง เพ่ือฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม ลดปัญหาขยะ ดูแลความสะอาด 

อส. 
สอช. 

 

ประชาชาติธุรกิจ 
หน้า 1 

+ 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สร้างอารยสถาปัตย์ ตลอดจนสิ่งอ านวยความ
สะดวกนักท่องเที่ยว ซึ่งหากท าได้ไม่เพียงจะท า
ให้ทรัพยากรกลับมาสมบูรณ์ แต่ยังจะท าให้เกิด
การจ้างแรงงานในท้องถิ่น ถือเป็นการกระจาย
รายได้ลงสู่ เศรษฐกิจฐานรากตามนโยบาย
รัฐบาลไม่มากก็น้อย 
3. เสือทับลานขย้ ากินคน 

ชาวบ้านถูกเสือโคร่งลากไปกินกลางป่าลึก 
เปิดเผยเมื่อเช้าวันที่ 31 มี.ค. จนท.อช.ทับลาน 
จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากผู้น า
ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 2 ต.ไทยสามัคคี  
อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา พ้ืนที่ติดต่อเขต 
อช.ทับลาน ว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้าน 3 คน ชวน
กันเข้าไปหาของป่าและขี้ค้างคาวในป่าทับลาน 
ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 29 มี.ค. และนอนค้างคืนใน
ป่าบริเวณเทือกเขาฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของ
อช.ทับลาน กระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมา ระหว่างที่
เพ่ือน 2 คนหุงหาอาหาร ปรากฏว่า 
นายจ ารัส หรือสังข์ ภูมิแวงพวง อายุ 46 ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี 126 บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 2  
ต.ไทยสามัคคี ได้เดินออกจากจุดพักแรมไป
ปัสสาวะแล้วหายตัวไป เพ่ือน 2 คนออกตามหา
แต่ไม่พบตัว พบเพียงรอยเลือดหยดเป็นทางยาว
หายเข้าไปในป่าลึก คาดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับ
นายจ ารัส รีบกลับเข้าหมู่บ้านแจ้งผู้น าชุมชน
และประสานจนท.อช.ทับลาน ไปช่วยค้นหา 

จนท.อช.ทับลาน พร้อมหน่วยกู้ภัยฮุก 31 
และชาวบ้านกว่า 50 คน ระดมก าลังเดินเท้า
เข้าป่าระยะทางราว 4 กิโลเมตร จนถึงจุดพัก
แรมดังกล่าว และออกค้นหาบริเวณรอบๆแต่ไม่
พบตัวนายจ ารัส พบเพียงรอยเลือดและรอยลาก
เป็นทางยาวหายไปในป่าลึก จนท.เร่งสะกดรอย
ตามไปเป็นระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร กระทั่ง
พบศพของนายจ ารัส มีร่องรอยถูกสัตว์จ าพวก
เสือตะปบหนังศีรษะหลุด และขาขวาตั้งแต่หัว

สอป. 
สอช. 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เข่าลงไปขาดหาย กู้ภัยใช้ผ้าขาวกับพลาสติกห่อ
ศพ และตัดไม้ท าเป็นคานหามศพออกมาอย่าง
ทุลักทุเล เบื้องต้นน าศพส่ง รพ.วังน้ าเขียว ให้
แพทย์ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง 

ประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หน.อช.ทับลาน 
กล่าวว่า ในพื้นที่อช.ทับลาน มีเขตรอยต่อ 
อช.ปางสีดา อช.ตาพระยา และขสป.ดงใหญ่ 
จากการเก็บสถิติและการดักถ่ายภาพจากกล้อง
เอ็นแคป พบว่าในพ้ืนที่อช.ทับลาน มีเสือโคร่ง
กว่า 22 ตัว กรณีเสือกัดชาวบ้านเสียชีวิตถือ
เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีที่มีข่าวเสือกัดคนตาย 
ที่ผ่านมาได้น าจนท.อช.ทับลาน ลงพ้ืนที่พบปะ
ชาวบ้านที่อาศัยติดกับป่าทับลานเป็นประจ า 
เพ่ือให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก ป้องกันไม่ให้มีการ
ล่าสัตว์ป่า และบุกรุกพ้ืนที่ป่า รวมทั้งขอความ
ร่วมมือไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในป่าอช.ทับลาน 
โดยเฉพาะการเข้าไปในเขตป่าลึกที่มีความอุดม
สมบูรณ์ เพราะเป็นพ้ืนที่หากินของเสือโคร่ง
ขนาดใหญ่หลายสิบตัว รวมทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่าดุร้ายอ่ืนๆ อาจท าให้ เกิด
อันตรายจากสัตว์ป่าได้ แต่มีชาวบ้านบางกลุ่มไม่
ฟังค าเตือนของจนท. ฝืนข้อห้ามเข้าไปหาของ
ป่ากันดังกล่าว กระทั่งเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้น ขอ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย 
นายประวัติศาสตร์กล่าว 

 
 
 
 
 
 

 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. กองทัพภ าคที่  3  ส่ วนหน้ า  ติ ด ต าม
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัด
ภาคเหนือ 

เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2563 มีการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพของกองทัพภาคที่ 3 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า
แล ะหมอกควั น  แล ะรั บท ร าบแผนกา ร
ปฏิบัติงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี 
พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคท่ี 3 รอง
ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์
ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 
ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุม เพ่ือรับทราบ
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่
เ กี่ ย วข้ อ ง  ตลอดจนรับทราบปัญหาและ
ข้อเสนอแนะของทั้ง 9 จังหวัด เพ่ือบูรณาการ
ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  
นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผวจ.เชียงใหม่ ได้
ประชุม War room จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 
ผู้ตรวจราชการทส. รองผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่  
ซึ่งช่วงเข้าวันนี้ (31 มี.ค.63) จุดความร้อนของ
จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อมูล GISTDA จ านวน 
85 จุด ในพ้ืนที่ 13 อ าเภอ 29 ต าบล ส่วน
สถานการณ์ไฟป่าในเขตอช.ดอยสุเทพ-ปุย โดย
จนท.ภาคพ้ืน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน และการสนับสนุนอากาศยานในการ
ปฏิบัติการดับไฟในพ้ืนที่สูงชัน จากกองทัพบก 
ทส. และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ร่วมปฏิบัติการดับไฟในครั้ งนี้  ท าให้ขณะนี้

สปฟ. 
สอช. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
สามารถดับไฟสนิททุกจุดแล้ว แต่จนท. ยังคง
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และท าแนวกันไฟบริเวณ
โดยรอบ รวมทั้งจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟซ้ าซากทุก
จุด เพ่ือป้องกันเกิดการปะทุข้ึนอีก 

นายคมสัน สุวรรณอัมพา ได้เน้นย้ าเพ่ิม
ความเข้มข้นในการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่รวมถึง
การลาดตระเวนร่วมกับประชาชน และการจัด
แผนการบิน โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของ
การใช้อากาศยานในแต่ละพ้ืนที่  เ พ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ ไม่ เกิดความซ้ าซ้อน โดยให้
ประสานไปยังอ าเภอเพ่ือให้มีความชัดเจนใน
การแจ้งพิกัดของพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ให้
ก าลังใจให้ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้วย
ความเข้มแข็ง อดทน 

5b8%25b2-
%25e0%25b8%
2595 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1. ไฟป่าปะทุต่อ ฮอตสปอตอื้อ 

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นตนเองก็รู้สึกเสียใจกับครอบครัวของ
ผู้ เสี ยชี วิต  และที่ ส าคัญท าให้กรมอุทยาน
แห่ งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์ พืช  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สูญเสีย
บุคลากรไป ซึ่งเมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา 
หลังจากได้รับรายงานเหตุการณ์ ดังกล่าวก็ได้ให้
อธิบดีกรมอุทยานฯ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่
เกิดข้ึน ซึ่งในช่วงค่ าของวันเดียวกันนั้นได้รับการ
ยืนยันจากหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ 
เพ่ือนร่วมงาน และตามสายบังคับบัญชาทุกคน
ยืนยันตรงกันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผู้เสียชีวิต 
อีกทั้งบุตรสาวและภรรยาของผู้เสียชีวิตก็ยืนยัน
ว่าสาเหตุไม่น่าจะเป็นเรื่องงาน แต่เป็นปัญหา
ครอบครัวส่วนตัว อย่างไรก็ตามส าหรับการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ นั้ น ท า ง อ ธิ บ ดี ก ร ม อุ ท ย า น ฯ  
ได้ด าเนินการไปตามระเบียบ ในการให้ความ
ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต 

ส าหรับการให้ความช่วยเหลือไปแล้วนั้น 
ผู้ ว่าฯ เชียงใหม่โดยส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ สถานี
ควบคุมไฟป่าภูพิงค์ อช.ดอยสุเทพ-ปุย มทบ.33 
อ าเภอแม่ริม  อบจ.เชียงใหม่  อส.  อปพร. 
อาสาสมัคร มูลนิธิจิตอาสา เข้าควบคุมไฟป่า 
พร้อมท าแนวกันไฟเ พ่ือป้องกันไฟป่าไม่ให้
ลุกลาม โดยการปฏิบัติภารกิจมีดังนี้ วันที่ 2 
เ ม . ย .  เ ฮลิ ค อป  เ ตอร์  KA-32  ของปภ .  

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

- 

 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
บินบรรทุกน้ าดับไฟป่า จ านวน 19 เที่ยวบิน 
ปริมาณน้ า 57,000 ลิตร 
2.คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว 

หนึ่งคอลัมนิสต์ เขียนว่า *...ที่น่าห่วงใย
ไม่ยิ่ งหย่อนไปกว่ าปัญหา อ่ืน  คื อ  " ไฟป่ า
ภาคเหนือ"ที่หนักสุดคือ "เชียงใหม่" ไม่เพียง
รุนแรงกว่าคราวไหน แค่คนใส่ใจจะช่วยเหลือก็
ไม่มี ชาวบ้านต้องสู้กันเองอย่างว้าเหว่ มีอยู่บ้าง
ก็ เจ้าหน้าที่ในพ้ืนถิ่น ซึ่งขาดแคลนไปเสียทุก
อย่าง กระทั่ง "ก าลังใจ"ที่ไม่ต้องลงทุนลงแรง ยัง
ไม่มีใครให้ ขนาด "ฆ่าตัวตาย" ให้เห็น ยังไม่มีผู้
หลักผู้ใหญ่คนไหนให้ราคา 

สปฟ. 
สบอ.16  

(เชียงใหม่) 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 4 

- 

3.ภาพข่าว: ดูแลกัน 
นางวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายก

สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะมอบอาหาร
และเครื่ องดื่ มแก่นายเกรียงศักดิ์  ถนอมพันธ์   
ผอ.ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
เพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่า ที่ส านัก
บริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ี 16 (เชียงใหม่) 

สปฟ. 
สบอ.16 

(เชียงใหม่) 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 6 

+ 

4.เร่งหารือวัคซีนรักษากาฬโรคม้า 
เมื่อวันที่ 6 เม.ย.นายประภัตร โพธสุธน 

รมช.เกษตรและสหกรณ์ มีค าสั่งด่วนประชุม
ด่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานฯ 
และกรมปศุสัตว์ เ พ่ือหารือวางมาตรการที่
ชัดเจน ไม่ให้เกิดการระบาดจนกลายเป็นปัญหา
บานปลาย 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรม
ปศุสัตว์ กล่าวว่า จากการส่งตัวอย่างเลือดของ
ม้าป่วยและตายไปตรวจวินิจฉัยที่ห้องปฏิบัติการ
ที่ประเทศอังกฤษ ผลยืนยันตรงกับสถาบัน
สุขภาพสัตว์แห่งชาติ  ระบุว่ า เป็นกาฬโรค
แอฟริกาในม้า สายพันธุ์ซีโรไทป์ 1 ขณะนี้ก าลัง

สอป. ข่าวสด หน้า 11 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เตรียมหารือกับผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนเกี่ยวกับ
การใช้วัคซีนป้องกันโรคโดยด่วน 
5. 'นิพนธ์' สั่งปภ.เพิ่ม ฮ.ดับไฟป่าเชียงใหม่
อีก 1 ล า 

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.63 นายนิพนธ์ บุญญามณี 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) 
เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ไฟป่าตั้งแต่
วันที่ 27 มี.ค.63 ที่ผ่านมา ในพ้ืนที่จ.เชียงใหม่
นั้น โดยเพลิงไหม้ ได้ เกิดขึ้นอยู่บริ เวณเขต
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  และอ าเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเสียหายเป็นบริเวณ
กว้ า ง ใ ห้ แ ก่ พ้ื นที่ โ ด ย รอบกว่ า 2,400 ไ ร่   
โดยในขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังป้องกันการปะทุ
ลุกลาม และติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชม.
และได้สั่งการไปยัง กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย(ปภ.) เพ่ือให้น าเฮลิคอปเตอร์ของ 
ป ภ . บ ร ร ทุ ก น้ า เ พ่ื อ ดั บ ไ ฟ แ ล ะ ค ว บ คุ ม
สถานการณ์รอบบริเวณแนวเขาและพ้ืนที่เสี่ยง
ต่ อ ก า ร ลุ ก ล า ม ข อ ง ไ ฟป่ า  เ พ่ื อ ค ว บ คุ ม
สถานการณ์ไฟป่าและจ ากัดความเสียหายพ้ืนที่
ป่าอุทยานฯ รวมถึงการลดปัญหามลภาวะฝุ่น
ขนาดเล็ก PM 2.5 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง 

สอช. 
สปฟ. 

สบอ.16 
(เชียงใหม่) 

 

สยามรัฐ หน้า 8 - 

6.ฝันร้ายของมนุษย์ ชะตากรรมของสัตว์  
เมื่อ'โควิด-19'บุกโลก 

ท่ามกลางวิกฤตการณ์แพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสก็ยังมีข่าวดีที่ตอนนี้เป็นโอกาสให้ธรรมชาติ
ฟ้ืนฟูตัวเองดังเช่นเมื่อไม่นานมานี้ที่ นสพ.ภัทรพล 
มณี อ่อน หัวหน้า กลุ่มงานสุขภาพสัตว์ป่า  
ส านักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ   
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  

ทส. ได้ออกมากล่าวว่า ช่วงเวลานี้ถือ
เป็นวิกฤตที่สร้าง โอกาสให้ธรรมชาติฟ้ืนตัว  
ให้สัตว์ป่าได้ปรับพฤติกรรมของตัวเองเข้าป่าลึก

สอป. มติชน หน้า 13 - 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เ พ่ือใช้ชี วิตในป่าตามธรรมชาติแต่ดั้ ง เดิม 
อย่างไรก็ตาม สัตว์ที่ได้รับผลกระทบในเวลานี้ก็ 
มีบ้างเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นช้างที่อยู่ตามปางช้าง
ต่างๆ ซึ่งเจ้าของปางช้างได้รับผลกระทบจาก
การที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปชมเหมือนก่อน
หน้านี้ขณะที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
มอบหมายให้ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
และเยียวยาช้างที่ ได้รับผลกระทบด้านการ
ท่องเที่ยว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ
ไ ว รั ส โ ค วิ ด  1.กรม อุทย านแห่ ง ช าติ เ ป็ น
หน่วยงานเจ้าภาพใน การจัดชุดทีมสัตวแพทย์
เพ่ือดูแลและตรวจติดตามสุขภาพช้าง โดยมี
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์การสวนสัตว์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุน และ  
2.กรมอุทยานแห่ งชาติบู รณาการร่ วมกับ
กรมการปกครอง เพ่ือประสานไปยังอ าเภอใน
ท้องที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายด าเนินการ
ก ากับดูแลให้ความช่วยเหลือ 
7.คอลัมน์ เดลินิวส์วาไรตี้: 'ผีเสื้อ'แมลงปีก
สวย เชื่อมสมดุล'ธรรมชาติ' 

ผู้เขียนกล่าวถีง ผีเสื้อที่มีความโดดเด่นก็
มีอยู่ไม่น้อย โดยพ้ืนที่เป็นแหล่งศึกษาผีเสื้อและ
แมลงมีอยู่หลายสถานที่ ที่ได้รับการกล่าวถึง
ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
พ้ืนที่นี้เป็นจุดตรงกลาง เป็นรอยต่อระหว่างโซน
ทางเหนือและทางใต้ เป็นจุดที่พืชหรือแมลง
บางอย่างที่พบทางได้เหนือจะพบได้ที่นี่ และก็มี
แมลงบางชนิดที่พบทางใต้ ก็จะพบในพ้ืนที่นี้
เช่นกัน 

นายภารดร ดอกจันทร์ นักวิจัย ศูนย์วิจัย
และพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม คณะเกษตร 
ก าแพงแสน มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตก าแพงแสน ขยายความเพ่ิมอีกว่า 
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นพ้ืนที่กว้างที่มี
ความสมบูรณ์ ช่วงที่จะพบผีเสื้อได้มากจะเป็น

สอช. 
สอป. 

สบอ.3 
(สาขาเพชรบุรี) 

สบอ.1 
(ปราจีนบุรี) 

เดลินิวส์ หน้า 1,4 + 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ช่วงประมาณกลางหน้าแล้ งถึงต้นหน้าฝน   
โดยช่วงหน้าแล้งจะเห็นผีเสื้อบินมารวมตัวกัน
ตามพ้ืนที่ที่เป็นล าธารหรือดินแฉะ ๆ ทั้งนี้ความ
ชุ่มชื้นของดินตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ในหน้าแล้งมี
น้อยลงจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้ผีเสื้อบินมาอยู่
รวมกันโดยปริยาย จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะศึกษา 
สัมผัสความสวยงาม 

อุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นอีกแหล่ง
ศึกษาผี เ สื้ อ  ซึ่ งมี ผี เ สื้ อ  หลากหลายชนิ ด  
และส าหรับผีเสื้อแสนสวยที่พบในพ้ืนที่แก่ง
กระจาน ซึ่งในจ านวนมากมายหลายร้อยชนิด
ตามที่มีรายงานในเอกสาร ส่วนหนึ่งในผีเสื้อที่มี
ความโดดเด่นเป็นพิเศษได้แก่ ผี เสื้อหางติ่ ง
สะพายเขียวและ ผีเสื้อพ่อมด โดยชนิดแรก 
ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว เป็นผีเสื้อที่หายาก
ชนิดหนึ่งของไทย เป็นหนึ่งในแมลงคุ้มครอง  
พบเห็นค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับผีเสื้อชนิดอ่ืน  ๆ
8.จับรุกป่าปลูกไร่ขิง'ลุ่มน้ าก้อ-น้ าชุน' 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 
พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 
ศปป.4 กอ.รมน.ร่วมกับนายสมชาย ภิญโญชูโต 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อ และหัวหน้า
โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่เสี่ยงภัยลุ่มน้ า
ก้อ-ลุ่มน้ าชุน, นายเพ่ิมศักดิ์ ดวงแก้ว หัวหน้า
สายตรวจปราบปราบ สายที่ 3 ส านักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 11 และนายสมชาย ฉิมแย้ม  
ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ สนธิก าลังปฏิบัติการ
ปราบปรามการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ พ.ศ.2484 ใน
พ้ืนที่โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่เสี่ยงภัยลุ่ม
น้ าก้อ-ลุ่มน้ าชุน จ.เพชรบูรณ์ หลังได้รับแจ้งว่า
พบรถแทรกเตอร์ 1 คัน และคนงานประมาณ 
20 คน บุกรุกพ้ืนที่ครอบครองของนายทุน  
ซึ่งเคยถูกตรวจยึดด าเนินคดีแล้ว เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2562 รวม 5 คดี พ้ืนที่รวม 3,283-
2-28 ไร่ สถานที่เกิดเหตุบริเวณพ้ืนที่ป่าห้วย

สอช. 
สบอ.11 

(พิษณุโลก) 

มติชน (กรอบบ่าย) 
หน้า 9 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เฮ้ีย หมู่ 6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ าก้อ-
น้ าชุน ตามมติ ครม.หลังเกิดอุทกภัยมีผู้บาดเจ็บ
ล้มตายจ านวนมาก 

เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบรถกระบะ 5 คัน 
บรรทุกคนงานเต็มรถขับสวนเจ้าหน้าที่ออกมา
เตรียมหลบหนีและพบรถไถ 1 คัน ก าลังปรับ
พ้ืนที่บนภูเขา นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ยิน
เ สี ย ง เ ลื่ อ ย โ ซ่ ย นต์ ท า ง าน อยู่ ใ ก ล้ กั บ ร ถ
แทรกเตอร์ จึงติดตามไปจนพบเลื่อยโซ่ยนต์ 1 
เครื่ อง  วางทิ้ ง ไว้ ใกล้ กับ ไม้ที่ ถู กตัด ใหม่ ๆ 
นอกจากนี้  ยังพบคนงานราว 20 คน รวม
ชาวม้งราว 10 คน ซึ่งอ้างว่าได้รับว่าจ้างให้มา
ปลูกขิง 

เมื่อเจ้าหน้าที่สอบปากค า น.ส.อารีรัตน์ 
ได้ให้การยอมรับว่า ที่ดินที่ถือครองได้รับมรดก
จากบิดาเสียชีวิตแล้วเมื่อปี 2530 และได้
ว่าจ้างนายสุรชัยให้น ารถแทรกเตอร์มาปรับ
พ้ืนที่  เมื่อตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศปี 
2545 พบว่าที่ดินของ น.ส.อารีรัตน์ยังอยู่ใน
ขอบเขตแปลงที่ดินตามที่ส ารวจไว้เดิม ส่วน
คนงานชาวม้งที่มาสร้างเพิงพักในพ้ืนที่นั้น  
น.ส.อารีรัตน์รับว่าเป็นผู้จ้างและเป็นผู้อนุญาต
ให้มาพักชั่วคราวในระหว่างปลูกขิง โดยได้
มอบหมายให้นายสุรชัยเป็นผู้ติดต่อว่าจ้างมา
จาก  บ . เ ข็ กน้ อย  ต .แคมป์ สน  อ . เ ขาค้ อ  
จ.เพชรบูรณ์ ทางเจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อกล่าวหา
นายสุรชัยกระท าความผิด ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 
พ.ศ.2484 ม.54 และพ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.
2545 ม.4 พร้อมท าการตรวจยึดพ้ืนที่จ านวน 
3 แปลงรวมเนื้อที่ 9-3-92 ไร่ คิดค่าเสียหาย
ของรัฐเป็นเงิน 681,077 บาท ยังตรวจยึดของ
กลางที่ใช้ในการกระท าความผิด น าส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.หล่มเก่า ด าเนินคดี จากนั้นยังแจ้ง
ประสานให้ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่  อ.หล่มสัก  



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
เข้าตรวจคัดกรองและวัดไข้ชาวม้งและคนงาน
ทั้งหมดด้วย 
9.เผาป่าทุ่งใหญ่ วอดกว่า100ไร่ 
  ไฟไหม้ป่ าดงดิบทุ่ ง ใหญ่น เรศวร จ .ตาก 
เจ้าหน้าที่ระดมก าลังทุกภาคส่วน ลงพ้ืนที่ดับไฟ 
แต่เส้นทาง โหดเป็นภูเขาสูงยากต่อการเข้าพ้ืนที่ 
เสียหายไปกว่า 100 ไร่ ส่วนเชียงใหม่ค่าฝุ่นPM 
2.5ระดับสีแดงพบ5อ าเภอจุดความร้อนสูง
ขณะที่ "นิพนธ์"สั่ งเข้มดับไฟป่าเชียงใหม่น า
เฮลิคอปเตอร์โปรยน้ าดับไฟตามแนวเขาเพ่ือลด
ค่าฝุ่นจิ๋ว 
          สถานการณ์ไฟป่ายังโหมลุกไหม้บน
ภูเขาโดยเมื่อวันที่ 6 เม.ย. นายสมชัย กิจเจริญ
รุ่งโรจน์ รอง ผวจ.ตาก นายสันธาน มั่นคง ผอ.
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ 14 นายปัญญา รัตน์รังศิลป์ 
ผอ.ทสจ.ตาก นายสุขสวัสดิ์ จิยิพงศ์ ปลัดอาวุโส 
อ.อุ้มผาง ทหารร้อย ร.1422 เจ้าหน้าที่หน่วย
อนุรักษ์และกรมป่าไม้ เดินทางไปตรวจสอบเหตุ
ไฟไหม้ป่าดงดิบทุ่งใหญ่นเรศวร ฝั่งตะวันออก
และลุกลามมายังขสป.อุ้มผางมากกว่า 200 จุด 
เสียหายไปกว่า 100 ไร่ 
          ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่เสือไฟลงพ้ืนที่
ดับไฟต้องเรียกระดมก าลั งพร้อมอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่หน่วยพยัคฆ์ไฟหรือเสือไฟทั่ว จ.ตาก 
และจ.ก าแพงเพชร รวม 100 นาย แบ่งก าลัง
ออกเป็น 10 ชุด เข้าไปลุยดับไฟป่าที่ขสป.ทุ่ง
ใหญ่นเรศวร ฝั่ งตะวันออก พร้อมตั้ งกอง
อ านวยการควบคุมไฟป่าที่บริเวณหมู่บ้านเดลอคี 
ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง เป็นจุดรวมประสานงาน
ดับไฟป่า  
    ข ณ ะ ที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ อ ช . ด อ ย ผ้ า ห่ ม ป ก
ลาดตระเวนในเขตพ้ืนที่อุทยานฯ ร่วมกับก านัน
และผู้ใหญ่บ้าน ต.โป่งน้ าร้อน อ.ฝาง             จ.
เชียงใหม่ เพ่ือควบคุมการเผา และตรวจตราขอ
ความร่วมมืองดเว้นการเข้าไปในเขตอุทยานฯ 

สปฟ. 
สอป. 
สอช. 

สบอ.14  
(ตาก) 

สบอ.16  
(เชียงใหม่) 

 

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

- 



ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือพิมพ์/หน้า 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
พบชาย 3 คน ทราบชื่อนายละกอ จะหยี นาย
จะไหม ไอแส และนายจะฟะ จะคา พร้อมรถ 
จยย. 2 คัน ไฟแช็ก 1 อันและอุปกรณ์เดินป่า 
สอบสวนทราบว่าเข้าไปหาของป่าเพ่ือน าไปขาย 
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากระท าความผิดในพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์เพ่ือเก็บหาของป่า และไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศอช.
ดอยผ้าห่มปก น าตัวส่ง  สภ.ฝางด าเนินคดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวันที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจ าวนัอังคารที ่7 เมษายน 2563 

ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
1.เชียงรายรวบ 2 มือเผาป่าสารภาพเพื่อเอา
รังผึ้ง 

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานแถลงข่าว
การจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเผาป่าในเขตพ้ืนที่
อ าเภอแม่จัน เมื่อค่ าวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 
2563 ที่กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา 
สธารณภัย ภายในที่ ว่ าการอ า เภอแม่จัน  
จ.เชียงราย พร้อมด้วย นายวรายุทธ ค่อมบุญ 
นายอ า เ ภ อแม่ จั น  น ายกมล ไชย  คชช า 
ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 
เชียงราย นายสรัชชา สุริ ยกุล ณ อยุธยา 
ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานจาก 
กอ.ร.ม.น.จังหวัดเชียงราย ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดที่กองอ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสธารณภัย ที่กองอ านวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายทหาร ต ารวจ  
ป่าไม้ ชุดดับไฟป่าอ าเภอแม่จัน โดยภายหลัง
จากชุดปฏิบัติการต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน  
ได้ออกลาดตระเวนในเขตพ้ืนที่เสี่ยงการเผาป่า 
หมู่ที่ 9 ต าบลป่าตึง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่จัน 
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ ตรวจสอบพบผู้ต้องหาก าลังดับ
ไฟ จึงเข้าไปช่วยดับไฟสอบสวนให้การ รับ
สารภาพว่าได้เข้ามาตีผึ้งโดยจุดไฟและไฟได้ตก
ลงมาบนพ้ืนที่ป่า ลุกลามไหม้พ้ืนที่ดังกล่าว  
มี กลุ่ มควั น ไฟโพย พุ่ งจึ ง ได้ ช่ ว ยกันดับ ไฟ  
เพ่ือไม่ให้ลุกลามไปยังพ้ืนที่อ่ืน สอบสวนทราบ
ชื่อต่อมาคือ นายอาเจ เมอแลกู่ อายุ 51 ปี  
ชาวอาข่า อาศัยตามบัตรประชาชน เลขที่ 6/ช 
หมู่ที่  10 บ้านเล่าสิบ ต าบลแม่สลองนอก 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงได้แสดง

สปฟ. 
สบอ.15 
(เชียงราย) 
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ล าดับที่/สรุปเนื้อหาข่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เว็บไซต์/ลิงค์

ออนไลน์ 
ประเด็นที่ต้อง

ชี้แจง/ข้อสั่งการ 
ตัวเพ่ือจับกุมพร้อมของกลาง อาทิ จอป เสียม 
มีด ถังน้ า รถจักรยานยนต์ 1 คัน และรังผึ้ง
จ านวนหนึ่ง 

 

 


