




 สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัองัคารท่ี 21 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. ภาพข่าว : ก าลงัใจ 
      ร ศ . น พ . ธ นู  หิ น ท อ ง  ผู้ บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มอบรวงผึ้งน ้ าผึ้ง
ล าไย ตราอองตอง ซึ่งนายวีระพันธ์ โสตถิ
พนัธุ์กุล เจ้าของบรษิัทฮนันี่ โพลีพลสั จ ากดั 
ร่วมบรจิาคแก่ น.ส.อลงกต แก้วรุ่งโรจน์ ผช.
หน.อช.ดอยสุเทพ-ปุย เพื่อสนับสนุนงานดบั
ไฟป่า ทีท่ าการอช.ดอยสุเทพ-ปุย 

สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 

ข่าวสด (กรอบบ่าย) 
หน้า 6 

+ 

2.  ดึง 'ปราชญ์ ' ช่วยแจงหยุดเผา พายุ
โคราชซดัต้นไม้ทบัโจ๋ดบั 

เลง็ฟ้ืนฟู-ปลูกป่า10ล้านต้นกล้า 
อธบิดกีรมป่าไม ้กล่าวถงึแผนการฟ้ืนฟู

ป่าจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ โดยนายจตุพร 
บุรุษพฒัน์ ปลดัทส. ไดร้บัมอบหมายจาก 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ให้เตรียม
วางแผนส าหรบัการฟ้ืนฟูสภาพป่าภาคเหนือ 
เปิดให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทัง้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชน ในการเข้ามามสี่วน
ร่วมในการฟ้ืนฟูผืนป่า พร้อมทัง้ได้มอบให้
กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า 
และพันธุ์พืช เตรียมแผนในการฟ้ืนฟูสภาพ
ป่าภาคเหนือ ส าหรบัในส่วนของกรมป่าไมไ้ด้
เตรียมแผนและมาตรการส าหรับฟ้ืนฟู โดย
การจดัเตรยีมกล้าไมส้ าหรบัใชใ้นการปลูกป่า
กว่า 10 ล้านกล้า เป็นพนัธุ์ไม้ยนืต้นและเป็น
พชืเศรษฐกจิ เช่น ประดู่ป่า สกั พะยูง ตะแบก 
มะค่าโมง ยางนา ตะเคียนทอง อินทนิล 
มะขามป้อม หวา้ ขนุน สะเดา ฯลฯ พรอ้มทัง้

สปฟ. 
สฟอ. 

 

มตชิน (กรอบบ่าย) 
หน้า 1 

 

+ 

 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

มีข้อสัง่การให้ส านักส่งเสริมการปลูกป่า 
ส านักจัดการป่าชุมชน ส านักโครงการ
พระราชด าริและกิจการพิเศษ และส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ทัว่ประเทศ เตรียม
หารอืและวางแผนในการปลูกต้นไมเ้พื่อฟ้ืนฟู
สภาพป่าภาคเหนือ ประกอบกบัในช่วงเดอืน
พฤษภาคม จะมวีนัตรงกบัวนัต้นไม้ประจ าปี
ของชาติ จึงเหมาะที่ทุกคนจะได้พร้อมใจกนั
ปลูกต้นไม้ ก าหนดกิจกรรมจดักิจกรรมปลูก
ต้นไม้ฟ้ืนฟูพื้นที่ป่า ในวนัที่ 21 พ.ค. พร้อม
กนันอกจากนี้กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้ 
เพื่อมอบให้กบัหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรบัการ
สนับสนุนกล้าไม้ในการปลูกฟ้ืนฟูป่าในพืน้ที่
จงัหวดัทางภาคเหนืออกีดว้ย 
3. คอลมัน์ ข่าวสัน้ทนัโลก : แค่ตกัเตือน 

เมื่อวนัที ่20 เม.ย. จนท.ชุดปราบปราม
การกระท าผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุด
เหยี่ยวดง) ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษผู้
พทิกัษ์อุทยานแห่งชาติและสตัว์ป่า (ชุดพญา
เสือ) สัตวแพทย์ สบอ.2(ศรีราชา) ส านัก
อนุรักษ์สัตว์ป่า อส. และจนท.กรมปศุสัตว์ 
ร่วมตรวจสอบบริษัทฟาร์มจระเข้และสวน
สตัว์สมุทรปราการ อ.เมอืง จ.สมุทรปราการ 
หลังมีการเผยแพร่คลิปลิงชิมแปนซีปั ่น
จกัรยานพ่นยาฆ่าเชื้อ ในบรเิวณสวนสตัว์ว่า
เหมาะสมและอาจเป็นอนัตรายต่อสตัวห์รอืไม่ 
ซึ่งนายอุเทน ยงัประภากร รกัษาการประธาน
กรรมการบรษิทัฟารม์จระเข้ฯ ไดช้ี้แจงว่า ลงิ
ตัวนี้ชอบขี่จักรยานเป็นประจ า ถือเป็นการ
ออกก าลังกายและผ่อนคลาย ส่วนถังฉีดยา
บรรจุน ้ายาฆ่าเชื้อชนิดทีใ่ชก้บัร่างกายได ้เจอื

สปฟ. 
ศปพ. 
สอป. 
สบอ.2 

(ศรรีาชา) 

ไทยรฐั หน้า 15 - 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

จางด้วยน ้าสะอาด ในอัตราส่วนที่เหมาะสม 
ไม่เป็นอันตรายต่อคนหรือสัตว์ จนท.จึงได้
ตกัเตอืนว่า หา้มน าสตัวม์าท ากจิกรรมฉีดพ่น
ยาฆ่าเชื้ออีก เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อ
สตัวไ์ด ้   
4. RIP 'น้องเมล่อน' อาลยัลูกเลียงผาหนี
ไฟป่าผู้น่ารกั 
      น้องเมล่อน ลูกเลียงผาหนีไฟป่าผูน่้ารกั 
หนึ่งในซุปตารส์ตัวด์าวดงั เสยีชวีติแลว้  
เมื่ อเวลา 00.30 น. วันที่  17 เม.ย.  63 
เบื้องต้น ม ี2 ข้อสนันิษฐานว่าอาจถูกสตัว์มี
พิษกัด หรือมาจากภาวะฮีทสโตรกก่อนจะ
ชนัสูตรพสิูจน์ผลการเสยีชวีติกนัต่อไป 

เพจศูนย์ช่วยเหลือสตัว์ป่าที่ 3 ประทบั
ชา้ง (จ.ราชบุร)ี สถานทีช่่วยเหลอืและรบัเลีย้ง
สตัว์ป่าหลากหลายที่ประสบภยั ได้โพสต์ ไว้
อาลัยต่อการจากไปของ "น้องเมล่อน" ลูก
เลียงผาที่หนีตายไฟป่า ซึ่งอยู่ในความดูแล
ของศูนย์ช่วยเหลือสตัว์ป่าแห่งนี้ว่า คุณหมอ
สันนิษฐานว่า สาเหตุอาจเกิดจากสตัว์มพีษิ 
เ ช่ น  งู  ต ะขาบ  แมง ป่องกัด  ห รือจาก
ภาวะฮทีสโตรก ทัง้นี้ต้องรอผลชนัสูตร  

ส าหรบัน้องเมล่อน เป็นลูกเลยีงผา อายุ 
10-12 วนั ที่บาดเจ็บพลดัหลงจากแม่ ขณะ
หนีไฟป่าบรเิวณบรเิวณอช.เฉลิมพระเกียรติ
ไทยประจนั จ.ราชบุร ีซึ่งไดม้คีนช่วยเหลือไว้ 
แลว้ น ามารกัษาดูแลทีศู่นยช์่วยเหลอืสตัว์ป่า
ที ่3 ประทบัชา้ง อ.จอมบงึ จ.ราชบุร ีอย่างไร
กด็หีลงัน้องเมล่อน ไม่สบายในค ่าคนื 
วันที่16 เม.ย. 63 คุณหมอได้ท าการรักษา
อย่างเต็มที่ แต่อาการของน้องไม่ดีขึ้น และ 

สอป. 
สปฟ. 
สอช. 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 

ผูจ้ดัการรายวนั  
360 องศา  
หน้า 18 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

จากไปในช่วงเวลา 00.30 น. ของวันที่ 17 
เม.ย. 63 นับเป็นอกีเรื่องน่าเศรา้ ของอกีหนึ่ง
ชวีติสตัวโ์ลก ทีต้่องพรากจากออ้มอกของแม่-
พ่อ ครอบครัว จากผลพวงของไฟป่าที่เกิด
จากการกระท าของคนเหน็ แก่ตวัจ านวนหนึ่ง 
5. คอลมัน์ ล า้โลก : ดาวหางแอตลาส 
           ทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) สดร. ได้ใชก้ลอ้ง
โ ท ร ท ร ร ศ น์ ช นิ ด ส ะ ท้ อ น แ ส ง  ข น าด 
เส้นผ่าศูนย์กลางกระจก 2.4 เมตร ณ หอดู
ดาวแห่งชาติ ภายในอช.ดอยอินทนนท์ เก็บ
ข้อมูลและบนัทึกภาพดาวหางแอตลาส หรอื
ดาวหาง C/2019 Y4 (ATLAS) จ านวน 2,000 
ภาพ พบว่าดาวหางก าลังแตกตัว สามารถ
สงัเกตนิวเคลียส หรอืก้อนน ้าแขง็บริเวณใจ
กลางดาวหางและส่วนที่แยกออกมาได้อย่าง
ชดัเจน 

สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

เดลนิิวส ์หน้า 18 + 

6. อช.หาดเจ้าไหมบินโดรนส ารวจพบ
พะยูนสตัวท์ะเลเพยีบ 
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวนัก่อน จนท.
ศูนยป์ฏบิตักิารอุทยานแห่งชาตทิางทะเลที ่3 
จ.ตรัง ร่วมกับอช.หาดเจ้าไหม ได้ส ารวจ
ติดตามประเมินสถานภาพพะยูนและสัตว์
ทะเลหายาก โดยการเฝ้าสงัเกตทางเรอืและ
การบินโดรน ส ารวจ บรเิวณแหล่งหญ้าทะเล
หาดหยงหล า หาดหยงหลงิ และเกาะมุกด์ ใน
เขตพื้นที่อช.หาดเจ้าไหม เบื้องต้นพบพะยูน 
4 ตัว โลมา 4 ตัว และเต่าทะเล 8 ตัว โดย
พะยูนพบบรเิวณระหว่างหวัแหลมหาดหลงห
ล า กับ เ ก า ะ มุ ก ด์  ขณ ะที่ เ ต่ า ท ะ เ ลพบ
แพร่กระจายตัง้แต่หาดหยงหล าจนถงึสะพาน

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 

เดลนิิวส ์
(กรอบบ่าย)  
หน้า 10 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

เกาะมุกด์ ว่ายน ้าโผล่ขึน้มาหายใจโชวโ์ฉมให้
เห็นอย่างใกล้ชิด และเต็มตัว ส่วนโลมาพบ
บริเวณหาดหยงหลิง และว่ายน ้าโผล่ขึ้นมา
หายใจและบิดตวัขณะกระโดด ทัง้หมดสรา้ง
ความตื่นเต้นใหเ้จา้หน้าทีเ่ป็นอย่างมาก 

ทัง้นี้ เชื่อว่าสาเหตุที่สัตว์ทะเลหายาก
โผล่ขึ้นมาให้เห็นอย่างใกล้ชิดมากขนาดนี้ 
เนื่องจากขณะนี้หยุดการ ท่องเที่ยวทางทะเล 
ท าให้ไม่มีเรือแล่นผ่านเข้ามารบกวนใน
บริเวณแหล่งอาศัย หรือแหล่งหากิน ท าให้
สัตว์ทะเลหายากมีความเป็นอิสระจากการ
รบกวนมากยิ่งขึ้นนัน่เอง อย่างไรก็ตามผล
การบนิส ารวจพะยูน เต่า โลมา หรอืสตัวท์ะเล
หายากในทะเลตรังของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ ประจ าปี 2563 ซึ่งพบพะยูน
ประมาณ 130 ตัว โดยเป็นพะยูนคู่แม่ลูก
ประมาณ 15 คู่ เต่าทะเลอกีนับ 100 ตวั โลมา
หลงัโหนก (โลมาสชีมพู) 32 ตวั ฉลามวาฬ 1 
ตวั ซึ่งแสดง ใหเ้หน็ถงึความอุดมสมบูรณข์อง
ทอ้งทะเลตรงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัองัคารท่ี 14 มีนาคม 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. พังงา โควิด 19 ท าให้ธรรมชาติฟ้ืนฟู
จ า ก ก า ร ป ร ะ ก า ร ปิ ด เ ก า ะ ห้ า ม
นักท่องเท่ียวเข้าชมพบฝูงฉลามหูด ากว่า 
20 ตัว โผล่เล่นน ้าหน้าหาดเกาะตาชัย 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลนั จ.พงังา 
     เมื่อวนัที ่20 เม.ย.63 ผูส้ ื่อข่าวรายงานว่า
จนท.อช.หมู่เกาะสมิลินั นายถนอมศกัดิ ์แฝด
สุระ ขณะออกปฏิบตัิหน้าที่ประจ าวนัในยาม
เชา้ ไดพ้บฝงูฉลามหูด า จ านวนเกอืบ 20 ตวั 
ว่ายเล่นน ้ าอยู่บริเวณหน้าหาดเกาะตาชัย 
ของอช.หมู่เกาะสมิลินั จึงท าการบนัทึกภาพ
ไว้ สร้างความตื่นเต้นและดีใจให้กับผู้ที่พบ
เหน็เป็นอย่างมาก 

ส าหรับปลาฉลามครีบด า หรือปลา
ฉลามหูด า เป็นปลาฉลามชนิดหนึ่ง มรีูปร่าง
เพรียวยาว ปากกว้าง มีแถบด าที่ครีบหลัง 
ครบีไขมนั ครบีก้น และครบีหาง มนีิสยัไม่ดุ
ร้ายเมื่อเทียบกับปลาฉลามชนิดอื่น ๆ นิยม
อยู่รวมเป็นฝงูบรเิวณใกลช้ายฝัง่ และอาจเข้า
มาในบริเวณน ้ากร่อย หรือปากแม่น ้า เป็น
ปลาหากินในเวลากลางคนื ในเวลากลางวนั
จะหลบซ่อนตวัพกัผ่อนตามแนวปะการงั โดย
จะหากินอยู่ในระดบัน ้าความลึกไม่เกิน 100 
เมตร 

ตามที่นายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. 
ได้ลงนามประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขต
อุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง เพื่อ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

สอช. 
สบอ.5 

(นครศธีรรมราช) 
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โคโรนา 2019 (COVID-19) ตัง้แต่วันที่ 25 
มนีาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์
จะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งมีหลายบรษิัททวัร์น า
เทีย่วไดห้ยุดใหบ้รกิาร 
2. สุโขทยัพบกระทิง 2 ฝูงสุดท้ายหนีแล้ง
มาหาน ้ากิน จนท.-ชาวบ้านร่วมใจปกป้อง 
        ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงระหว่าง
เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มกัจะมกีาร
พบเจอฝงูกระทงิจากป่า ขสป.ถ ้าเจา้ราม  
จ.สุโขทัย-ล าปาง ออกมาหาแหล่งน ้ ากิน
พร้อมกบัสตัว์ป่าชนิดอื่นๆ ท าให้ชาวบ้านใน
พื้นที่เป็นห่วง จึงช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอย
คุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้สัตว์เหล่านี้  
ขณะทีจ่นท.พทิกัษ์ป่า ไดจ้ดัก าลงัพรอ้มอาวุธ
ครบมือออกเดินเท้าลาดตระเวนกันอย่าง
เขม้งวดเช่นกนั 

นายสุพรรณ  ค าภูษา พนักงานพทิกัษ์
ป่า ส3 ขสป.ถ ้าเจ้าราม เปิดเผยว่า ขสป.ถ ้า
เจา้ราม จ.สุโขทยั-ล าปาง มทีัง้หมด 213,171 
ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ.ศรสี าโรง อ.ทุ่งเสลี่ยม 
อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั และ อ.เถนิ  
จ.ล าปาง สัตว์ป่าที่พบมีทัง้กระทิง เลียงผา 
เก้ง หม ีเม่น ตวันิ่ม หมูป่า ไก่ป่า สุนัขจิ้งจอก 
อีเห็น ชะมด ลิงแสม ฯลฯ ช่วงนี้หน้าแล้ง 
สัตว์ป่ามักออกมาหาแหล่งน ้ากิน ทางฝ่าย
ปกครอง และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จึง
ประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านช่วยกัน
ดูแลสตัว์ป่าที่หลุดออกมา โดยเฉพาะกระทงิ
ทีเ่หลอือยู่ 2 ฝงูสุดทา้ยของ จ.สุโขทยั ฝงูแรก
ม ี4-5 ตวั อีกฝูงม ี7-8 ตวั ซึ่งชาวบ้านต่างก็

สอป. 
สอช. 
สบอ.14 
(ตาก) 

https://www.komch
adluek.net/news/lo
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หวงแหน จึงร่วมมอืกบัจนท.ช่วยกนัปกป้อง
ดูแลมาตลอดหลายปีทีผ่่านมา 

โดยนายกติพิทัธ์  แสงแก้ว หน.ขสป.ถ ้า
เจา้ราม และนายธวชัชยั  ศกัดิป์ระศาสน์ หน.
อช.ศรีสัชนาลัย ก็ได้ร่วมกันจัดชุดเดินเท้า
ลาดตระเวน ผลดัเปลีย่นกนั ทัง้เดอืนจะม ี
จนท.อยู่ในป่า พร้อมกับมีการติดตัง้กล้อง
ตามจุดต่างๆทัว่พืน้ที ่เพื่อคอยดูสตัวป่์าและผู้
ลกัลอบเขา้มา หากพบเจอกจ็ะด าเนินคดตีาม
กฎหมายต่อไป 
3. เลขานุการรฐัมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ลง
พื้นท่ีระยอง หารือแก้ไขปัญหาขยะบน
เกาะเสมด็ ก่อนขยะล้นเกาะ 

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ท าการอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด(ฝัง่เกาะ
เสมด็) ม.4 ต.เพ อ.เมอืง จ.ระยอง  
นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ
รมว.ทส. พร้อมด้วย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ 
เลขาธิการคณะกรรมการ EEC เดินทางไป
เยี่ยมชมการด าเนินการแก้ไขปัญหาการ
ก าจัดขยะในเขตพื้นที่ อช.เขาแหลมหญ้า-
เกาะเสม็ด จ .ระยอง โดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีนายยุทธพล 
องอาจอิทธิชยั รองผวจ.ระยอง นายปิยะ ปิตุ
เตชะ นายกอบจ.ระยอง นายประยูร พงศ์
พนัธ์ หน.อช.เขาแหลมหญ้า-เกาะเสมด็ นาย
ชายชาญ  เต โชทินกร  ผอ . ส านั ก ง าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจงัหวดั
ระยอง ร่วมประชุมฯ 

สอช. 
สบอ.2 

(ศรรีาชา) 

https://www.talkne
wsonline.com/224
150/ 

+ 
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ทัง้นี้จากสภาพปัญหาปริมาณขยะบน
เกาะเสม็ด มีปริมาณเพิ่มขึ้นตามจ านวน
นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาพกัผ่อนบนเกาะเสม็ด 
โดยช่วงที่นักท่องเที่ยวไม่มากมีขยะอยู่
ประมาณวนั 5-7 ตนั บางช่วงที่นักท่องเทีย่ว
จ านวนมากมขียะถึงวนัละ 20 ตัน ซึ่งถ้าไม่
เร่งด าเนินการแก้ไขจะท าให้ปัญหาเ ป็น
ปัญหาใหญ่บนเกาะเสมด็ การประชุมดงักล่าว 
เป็นการหารอืถงึแนวทางในการจดัการปัญหา
ขยะดงักล่าว โดยคณะกรรมการ EEC จะเป็น
เจา้ภาพดูแล จะท าเกาะเสมด็ในทุกมติใิหเ้ป็น
พื้นที่ตัวอย่าง หรือต้นแบบของเกาะอื่นๆ 
ต่อไป โดยจะท าเรื่องของขยะเป็นเรื่องแรก 
โดยเฉพาะการลงทุนในกระบวนจดัการขยะ
ทัง้หมด เช่น การคัดแยกขยะเป็นพลังงาน
เชื้อเพลิง เป็นต้น โดยหลังจากนี้จะมีการ
หารืออย่างเนื่องถึงความเป็นไปได้ของการ
ด าเนินจดัการปัญหาขยะดงักล่าวต่อไป 
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1. จดั 10 ล้านกล้าไม้ฟ้ืนฟูป่าภาคเหนือ 
      นายอรรถพล เจรญิชนัษา อธบิดกีรมป่า
ไม้ กล่าวว่า ขณะนี้แนวโน้มสถานการณ์ไฟ
ป่าลดลงเรื่อยๆ จากการท างานตลอด 24 
ชัว่โมงของเจ้าหน้าที่ควบคู่ไปกับการสร้าง
ความเข้าใจให้กบัประชาชน พร้อมทัง้บงัคบั
ใช้กฎหมายต่อผู้กระท าผิดอย่างเด็ดขาด 
ส่งผลให้จุดความร้อน (hotspot) ในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือ ลดลง
เหลอืเพยีง 49 จุด พบจุดทีม่ากสุดอยู่ที ่ 
จ.น่าน 27 จุด และจุดความรอ้นน้อยสุดอยู่ใน 
จ.เชียงราย พบเพียง 1 จุด นอกจากนี้ ใน
พื้นที่ จ.ตาก พะเยา แพร่ และล าพูน ไม่พบ
จุดความรอ้นเกดิขึน้แลว้ ท าใหเ้หน็ว่าการเขา้
ปฏิบัติการดับไฟมีประสิทธิภาพดีมากกว่า 
70% ประกอบกบัในช่วงนี้มพีายุฤดูรอ้นท าให้
ฝนตกในพื้นที่ไฟป่าติดต่อกนั ท าให้ช่วยลด
ความรุนแรงและความรอ้นสะสมของไฟป่าได้
พอสมควร  พร้อมกันนี้ ตนได้สัง่การให้
เจ้าหน้าที่ส ารวจพื้นที่ป่าทีเ่กิดความเสยีหาย
จากไฟป่าในพื้นที่  9 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน พบว่ามีพื้นที่ป่าที่เสยีหาย 55,266 
ไร่ ซึ่งพืน้ทีค่วามเสยีหายส่วนใหญ่อยู่ใน 
จ.เชียงใหม่ 17,771 ไร่ และในส่วนของการ
ด าเนินคดีมีเพิ่ม 50 คดีคดีสะสมอยู่ที่ 963 
คดี (ตัง้แต่วันที่ 30 มี.ค.-17 เม.ย.2563) มี
ผูต้้องหาเพิม่ 5 รายในทอ้งที ่จ.เชยีงใหม่  

สปฟ. 
สฟอ. 

 

ไทยรฐั (กรอบบ่าย) 
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4 ราย สะสมรวม 38 ราย อธิบดีกรมป่าไม้
กล่าวต่อไปว่า หลังจากนี้กระทรวง ทส. มี
แผนฟ้ืนฟูป่าจากความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ โดย
นายจ ตุพร  บุ รุ ษพัฒ น์  ปลัดทส . ไ ด้รับ
มอบหมายจากนายวรา วุธ  ศิลปอาชา 
รมว.ทส.ให้เตรียมวางแผนฟ้ืนฟูสภาพป่า
ภาคเหนือ โดยเปิดใหห้น่วยงานทุกภาคส่วน
ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชน ในการเขา้
มามสี่วนร่วมฟ้ืนฟูผนืป่า พร้อมทัง้ไดม้อบให้
กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า
และพันธุ์พืช เตรียมแผนในการฟ้ืนฟูสภาพ
ป่าภาคเหนือ ส าหรบัในส่วนของกรมป่าไมไ้ด้
เตรียมแผนและมาตรการส าหรับฟ้ืนฟู โดย
จัดเตรียมกล้าไม้ส าหรับใช้ในการปลูกป่า
จ านวนกว่า 10 ล้านกล้า เป็นพนัธุ์ไม้ยนืต้น
และเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ประดู่ป่า สัก 
พะยูง ตะแบก มะค่าโมง ยางนา ตะเคยีนทอง 
อินทนิล มะขามป้อม หว้า ขนุน สะเดา เป็น
ต้น พรอ้มทัง้มขีอ้สัง่การใหส้ านักส่งเสรมิการ
ปลูกป่าส านักจดัการป่าชุมชนส านักโครงการ
พระราชด าริและกิจการพิเศษ และส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ทัว่ประเทศ เตรียม
หารอืและวางแผนในการปลูกต้นไมเ้พื่อฟ้ืนฟู
สภาพป่า ซึ่งกรมป่าไม้ยังจัดเตรียมกล้าไม้
ให้กบัหน่วยงานต่างๆที่ขอสนับสนุนกล้าไม้
ในการปลูก ฟ้ืนฟู ป่าในพื้นที่จังหวัดทาง
ภาคเหนืออกีดว้ย 
2. 'ไฟป่า' Alarm! the World 

ปัญหาเชิงโครงสร้างของหน่วยงานดบั
ไฟป่า ไม่ยดึโยงกบัการดูแลพืน้ทีข่องอุทยาน
แห่งชาติและเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า ไม่อยู่ใน

สปฟ. 
สอช. 
สอป. 
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ก า ร ค ว บ คุ ม ข อ ง หั ว ห น้ า พื้ น ที่  ต้ อ ง
ประสานงาน เพราะตอนนี้แยกกนั ระบบดบั
ไฟใช้เทคนิคเก่า ขาดเทคโนโลยี ขาดมือ
อาชพี ไม่เคยมใีครใหค้วามส าคญัเรื่องนี้ การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานขาดโครงสรา้ง
ขอ้กฎหมาย งบประมาณในการท างาน ความ
เป็นเมืองรุกป่า ธรรมชาติเปลี่ยน แห้งแล้ง
ยาวนาน อุณหภูมสิูงขึน้ ภูมอิากาศแปรปรวน 
ความชื้นน้อย ฝนน้อย ลมเยอะ ดบัไฟป่า ดบั
ปัญหารากฐาน ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไร 
แต่เมื่อไฟป่าเกิดขึ้นแล้ว การดับไฟเป็นอีก
หนึ่งภารกจิทีต้่องอาศยัทัง้ความรู ้ เทคโนโลย ี
และก าลงัคน  

ธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เล่าถึงการ
ท างานที่ผ่านมาว่า เราได้หารือกับทุกภาค
ส่วน มกีารกระจายก าลงัเจา้หน้าทีไ่วใ้นพืน้ที่
ล่อแหลม ใช้วธิีลาดตระเวน เจ้าหน้าทีทุ่กคน
มีความมุ่งมัน่ตัง้ใจ พิทักษ์รักษาทรัพยากร
ของชาติไว้ ไม่มีปัญหาเรื่องเผาสร้างความ
ขดัแย้งแน่นอน แต่เรื่องน ้าค่อนข้างมปัีญหา 
เพราะว่าปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง หนึ่งคน
เผาร้อยคนดับ กว่าจะดับได้นี่มันหนักหนา
สาหสั เราต้องสวงิก าลงัจากภาคกลาง ภาคใต้ 
ภาคอีสาน ขึ้นมาช่วย 9 จังหวัดภาคเหนือ 
บางคนรอนแรมมาจากภาคใต้ สองเดอืนกว่า
แล้ว ไม่ได้กลบับ้านเลย ทุกวนันี้มเีงื่อนไขที่
ทับซ้อนขึ้นมานัน่คือการมี พ.ร.บ.ใหม่สอง
ฉบับ เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศยัใน
พื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
แต่ต้องมีหน้าที่ร่วมดูแลรักษาป่า ไม่บุกรุก
ท าลาย ตดัไม้ล่าสตัว์ ตอนนี้อยู่ระหว่างสรา้ง



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ความเข้าใจกบัพี่น้องประชาชนให้ได้รบัรู้ถึง
ผลเสยี ไม่ให้มนัเกิดขึ้นซ ้าเติมอีก ที่ผ่านมา
เราสูญเสยีบุคลากร ทัง้จติอาสา พลทหาร เรา
ไม่อยากให้เกิดขึ้นกบัใคร คนที่มาท างานให้
ค านึ งถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก 
ปัญหาไฟป่า อส. หน่วยงานเดียวไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ ถ้าไม่ได้รบัความร่วมมอืจาก
พี่น้องประชาชน งบประมาณของส านัก
ควบคุมไฟป่า  เ ราถูกตัดทุก ปี แ ต่ภาระ
รบัผดิชอบมากขึ้น มนัสวนกนั เรามสีายด่วน
อุทยาน 1362 ยนิดีรบัฟังข้อมูลทุกท่านเพื่อ
น ามาสู่การแก้ไข อธบิดกีรมอุทยานฯ กล่าว 
3. คอลมัน์ หลุม 19 พาร ์3 

น่าเป็นห่วงภัยแล้งปีนี้กระทบระบบ
นิเวศน์ ฝูงสตัว์ป่าแวะเวยีนใกลท้ี่อยู่คน ใกล้
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่ามากขึ้น เห็นปัญหานี้
แล้วใครจุดใครเผา ท าร้ายสัตว์จับได้สักที
เหอะไม่ต้องเกรงใจเอาใหห้นัก 

สปฟ. 
สอป. 

 

สยามกฬีา หน้า 5 - 

4.  รปภ.เข้ม!  กระทิงป่าสุ โขทัย  2 ฝูง
สุดท้าย หมูป่า-สุนัขจ้ิงจอกกม็าหนีแล้งหา
น ้ากิน 
      สุโขทยั ชาวบา้น จนท.ขสป.ถ ้าเจา้ราม  
อช.ศรสีชันาลยั ผนึกก าลงัเฝ้าระวงัเข้ม พบ
กระทงิ 2 ฝงูสุดทา้ยหนีแลง้หาน ้ากนิ แถมหมู
ป่า สุนัขจิ้งจอกก็มมีา ก านัน ผญบ.ประกาศ
ซ ้าเจอหลุดเขา้ชุมชนเมื่อไหร่ต้องช่วยกนัดูแล 

ช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน มักจะมีการพบเจอฝูงกระทิงจาก
ป่าขสป.ถ ้าเจา้ราม จ.สุโขทยั-ล าปาง ออกมา
หาแหล่งน ้ากนิพรอ้มกบัสตัวป่์าชนิดอื่นๆ ท า
ให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นห่วง จึงช่วยกนัเป็นหู

สอป. 
สอช. 
สบอ.14 
(ตาก) 

ผูจ้ดัการรายวนั  
360 องศา  
หน้า 11 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

เป็นตาคอยคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้
สตัวเ์หล่านี้ ขณะทีเ่จา้หน้าทีพ่ทิกัษ์ป่ากไ็ดจ้ดั
ก าลังพร้อมอา วุธครบมือออกเดิน เท้ า
ลาดตระเวนกนัอย่างเขม้งวดเช่นกนั 

นายสุพรรณ ค าภูษา พนักงานพทิกัษ์
ป่า ส.3 ขสป.ถ ้าเจ้าราม เปิดเผยว่าขสป.ถ ้า
เจา้ราม จ.สุโขทยั-ล าปาง มทีัง้หมด 213,171 
ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ.ศรสี าโรง อ.ทุ่งเสลี่ยม 
อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั และ อ.เถนิ  
จ.ล าปาง สัตว์ป่าที่พบมีทัง้กระทิง เลียงผา 
เก้ง หม ีเม่น ตวันิ่ม หมูป่า ไก่ป่า สุนัขจิ้งจอก 
อเีหน็ ชะมด ลงิแสม ฯลฯ 
          ช่วงนี้เป็นหน้าแลง้ สตัวป่์ามกัออกมา
หาแหล่งน ้ากิน ทางฝ่ายปกครองและก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จึงประกาศเสยีงตามสาย
ให้ชาวบ้านช่วยกนัดูแลสตัว์ป่าทีห่ลุดออกมา 
โดยเฉพาะกระทงิทีเ่หลอือยู่ 2 ฝงูสุดทา้ยของ 
จ.สุโขทัย ซึ่งชาวบ้านต่างก็หวงแหน จึง
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันปกป้องดูแลมา
ตลอดหลายปีทีผ่่านมา ส่วนจนท.ขสป.ถ ้าเจ้า
ราม โดยนายกิติพทัธ์ แสงแก้ว หน.ขสป.ถ ้า
เจ้าราม และนายธวชัชยั ศกัดิป์ระศาสน์ หน.
อช.ศรีสัชนาลัย ก็ได้ร่ วมจัดชุดเดินเท้า
ลาดตระเวน ผลัดเปลี่ยนกัน ทัง้เดือนจะมี
เจ้าหน้าที่อยู่ในป่า พร้อมกับมีการติดตัง้
กล้องตามจุดต่างๆ ทัว่พื้นที่ เพื่อคอยดูสัตว์
ป่าและผู้ลักลอบเข้ามา หากพบเจอก็จะ
ด าเนินคดตีามกฎหมายต่อไป 
5. คอลมัน์ ระเบียงข่าวทัว่ไทย 
           หลังเมืองคอนแล้งหนัก นายธัญญา 
เนติธรรมกุล  ออส .  จึ งลงพื้นที่ติดตาม

สปฟ. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 

ประชาชาตธิุรกจิ 
หน้า 19 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าครุควนเคร็ง ที่กองอ านวยการ
ควบคุมไฟป่าพรุควนเครง็ อ.เชยีรใหญ่  
จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบนโยบาย
แนวทางในการปฏิบตังิานแก่เจา้หน้าที ่สรา้ง
ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และให้มี
การเตรียม ควบคุมไฟป่าทัง้ในสถานการณ์
ปกตริุนแรงและขัน้วกิฤต 
6. หกัหน.อุทยานฯ ตรวจโรงแรมฉาว ท้ิง
น ้าเสียลงทะเล         

ชุดพญาเสอืตรวจโรงแรมปล่อยน ้าเสีย
ลงทะเล เปิดเผยเมื่อ วันที่ 21 เม.ย. 63
นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หน.ชุดเฉพาะกิจ
พญาเสอื อส. และจนท.อช.หาดนพรตัน์ธารา-
หมู่เกาะพพี ีเข้าแจ้งความกบั ร.ต.อ.ทวศีกัดิ ์
รกัสกุล รองสว.(สอบสวน) สภ.เกาะพพี ี 
อ.เมอืงกระบี่ ด าเนินคดีกบันายคุณากร วงษ์
นา ลูกชายของนายประเสริฐ วงษ์นา รอง
นายกอบต.อ่าวนาง เป็นเจ้าของโรงแรมพพี ี
อันดามันบีช รีสอร์ต ความผิดตาม พ.ร.บ.
อุทยานแห่งชาต ิพ.ศ.2562 ในขอ้หาหา้มมใิห้
บุคคลใด กระท าการอื่นใด(ปล่อยน ้าเสยี) อนั
ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและมีความผิด
ตามมาตรา 40 ผู้ใดกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการไม่ว่าจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
โดยมชิอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยาน
แห่งชาติ ผู้นั ้นต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย
ใหแ้ก่รฐั 

ศปพ. 
สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 

ไทยรฐั หน้า 5 - 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

สบืเนื่องจากชาวบ้านโพสต์เฟซบุ๊กถ่าย
คลิปวดิีโอ การลกัลอบปล่อยน ้าเสยีไหลลงสู่
ทะเลบรเิวณหน้าอ่าวต้นไทร บนเกาะพพี ี 
หมู่ 7 ต.อ่าวนาง ต่อมานายวราวุธ ศลิปอาชา 
รมว.ทส. สัง่การให ้อส. ด าเนินการตรวจสอบ
เรื่องดงักล่าวทนัท ีโดยเมื่อวนัที ่17เม.ย.  
นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หน.อช.หาดนพรัตน์
ธารา-หมู่เกาะพพี ีรายงานตรวจสอบชี้แจงว่า 
จนท .ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระท า
ความผดิตามที่มกีารร้องเรยีน ภาพน ้าเสยีที่
เหน็เป็นเพยีงคราบตะกอนทีไ่หลลงทะเลช่วง
ฝนตก 

ต่อมา อส. สัง่การให้ชุดพญาเสอืส่งทมี
เขา้ตรวจสอบเมื่อวนัที1่9-20 เม.ย. ปรากฏว่า
พบภาพที่ขดัแย้งกับรายงานของส านักงาน
อช.หาดนพรตัน์ธารา-หมู่เกาะพพี ีเนื่องจาก
พื้นที่ดงักล่าวอยู่ในเขตอุทยานฯ และพบล า
รางระบายน ้าเสยีตามคลปิทีม่กีารรอ้งเรยีน มี
ร่องรอยการน าทรายมาถมปิดทับคราบน ้ า
เสียไว้เป็นระยะทางร่วม 5 เมตร กว้าง
ประมาณ 2 เมตร เมื่อจนท.ตรวจสอบไปตาม
ล ารางดงักล่าวระยะทาง 112 เมตรไปสุดตรง
บ่อบ าบดัน ้าเสยีของโรงแรมพพี ีอนัดามนั บชี
รีสอร์ตและยังพบน ้ าเสียไหลลงสู่ล าราง
ระบายน ้าดงักล่าว 
7. คอลมัน์ สงัคมทัว่ทิศ 

ยินดีกับพ.ต.นรินทร์ ป่ินสกุล เจ้า
พนักงานป่าไม้อาวุโส สน.บริหารพื้นที่
อนุรกัษ์ที ่2(ศรรีาชา) ยา้ยไปท าหน้าที ่ 
หน.อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 
 

สอช. 
สบอ.1 

(ปราจนีบุร)ี 

ไทยรฐั หน้า 22 + 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัพธุท่ี 22 มีนาคม 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. จนท.ดับไฟป่าพลัดตกเขาเชียงดาว
บาดเจบ็รายล่าสุด ต้องช่วยกนัหามข้าม
ดอยสูงชนัส่ง รพ. 
     นายเจรญิฤทธิ ์สงวนสตัย ์ผวจ.เชยีงใหม่ 
ได้รบัรายงานจากนายอ าเภอเชียงดาว แจ้ง
ว่า เมื่อเวลา 15.00 น. วนัที่ 21 เม.ย. 63 มี
จนท.สถานีควบคุมไฟป่าแม่ตะไคร้ ทราบชื่อ
คือ นายทนง เหมยป้อ อายุ 42 ปี ประสบ
อุบัติเหตุพลัดตกเขาขณะปฏิบัติหน้าที่สนธิ
ก าลงัดบัไฟป่าบรเิวณร่องห้วยในป่าบ้านนา
เลาใหม่ ใน ขสป.เชียงดาว หมู่ 10 ต.เชียง
ด า ว  อ . เ ชี ย ง ด า ว  เ บื้ อ ง ต้ น ไ ด้ น า ส่ ง
โรงพยาบาลเชียงดาวเพื่อท าการรกัษา และ
เมื่อเวลา 18.30 น.ได้รับแจ้งจากหน.ขสป.
เชยีงดาว ว่าโรงพยาบาลเชยีงดาวไดส้่งตวัไป
รักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ 
เบื้องต้นเอกซเรยพ์บว่ากระดูกขอ้เทา้ขวาหกั 

ผ ว จ . เ ชี ย ง ใ ห ม่ จึ ง ไ ด้ ป ร ะ ส า น
โรงพยาบาลฯ ให้อ านวยความสะดวก
ผู้บาดเจ็บให้ดีที่สุด หากติดขดัประการใดให้
ร ายง าน ได้ โดยตร งตลอด  24  ชั ว่ โมง 
ขณะเดียวกันได้ให้ก าลังใจจนท.ทุกนายที่
ทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจในการปฏิบตัิหน้าที่
ในทุกพืน้ที ่

สปฟ. 
สอป. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 
 
 
 

https://mgronline.c
om/local/detail/963
0000041927 

- 

2. หน.อช.อ่าวพงังา น าทีมมอบชุด PPE 
บุคคลากรทางการแพทย ์สกดัโควิด-19 
        นายศรายุทธ ตนัเถยีร หน.อช.อ่าวพงังา 
มอบหมายให้นายปภาวนิ หยงัหลงั ผช.หน.

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 

https://siangtai.co
m/2020/04/21/%E
0%B8%AB%E0%
B8%99-

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

อช.อ่าวพงังา น าทมี จนท.อช.อ่าวพงังา มอบ
ชุด PPE ใหแ้ก่บุคคลากรทางการแพทย ์ร.พ.
ตะกัว่ป่า ร.พ.บางไทร ร.พ.ท้ายเหมือง
ชัยพัฒน์ ร.พ.กะปงชัยพัฒน์ ร.พ.เกาะยาว
ชั ย พั ฒ น์  แ ล ะ ม อ บ ชุ ด  PPE ใ ห้ กั บ
โรงพยาบาล (บุคคลากรทางการแพทย)์  
ร.พ.ตะกัว่ทุ่ง ร.พ.พงังายอดรวมทัง้หมด 65 
ชุด เป็นเงนิจากการร่วมกนับรจิาคเพื่อจดัซื้อ
ชุด PPE ของ จนท.อช.อ่าวพังงา เพื่อมอบ
ให้กบั หมอ พยาบาล และบุคคลากรทางการ
แพทย์ ของโรงพยาบาลใน จ.พังงา เพื่อให้
บุคคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ในการป้องกนั
การแพร่กระจายของเชื้อไวรสัโควดิ-19 

%E0%B8%AD%E
0%B8%8A-
%E0%B8%AD%E
0%B9%88%E0%B
8%B2%E0%B8%A
7%E0%B8%9E%E
0%B8%B1%E0%B
8%87%E0%B8%8
7%E0%B8%B2-
%E0%B8%99%E0
%B8%B3%E0%B8
%97%E0%B8%B5
%E0%B8%A1%E0
%B8%A1%E0%B8
%AD%E0%B8%9
A/ 

3. เตรียมยกระดบัเกาะเสมด็ต้นแบบการ
แก้ไขปัญหาขยะในเกาะต่างๆ 

นายธเนศพล ธนบุณยวฒัน์ เลขานุการ
รมว.ทส. พร้อมด้วย นายคณิศ แสงสุพรรณ 
เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) พรอ้ม
คณะ ได้เดินทางลงพื้นที่อุทยานแห่งชาตเิขา
แหลมหญ้า-หมู่ เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง
ระยอง ( เกาะ เสม็ด )  เพื่ อ เยี่ ยมชมการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกคา้ง โดยม ี
นายยุทธพล องอาจอิทธิชยั รองผวจ.ระยอง 
นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดระยอง นายประยูร พงศ์พันธ์ หน.
อุทยานฯ นายชายชาญ เตโชทินกร ผอ.
ส า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร มช า ติ แ ล ะ

สอช. 
สบอ.2 

(ศรรีาชา) 

https://news1live.c
om/detail/9630000
041760 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

สิ่งแวดล้อม จ.ระยอง  และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วม 

ทัง้นี้  พบว่าในปัจจุบันปริมาณขยะบน
เกาะเสม็ดมจี านวนเพิม่มากขึ้นตามการเดิน
ทางเข้ามาของนักท่องเทีย่ว ซึ่งในช่วงทีผ่่าน
มา เกาะเสม็ด มปีรมิาณขยะมากถึง 20 ตนั
ต่อวัน แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโค
วดิ-19 ท าใหจ้ านวนนักท่องเทีย่วมไีม่มากนัก 
มปีรมิาณขยะจงึลดลงเหลือเพยีง 5-7 ตนัต่อ
วนั แต่หากไม่เร่งด าเนินการแก้ไขก็จะท าให้
ปัญหาขยะบนเกาะเสม็ด กลายเป็นปัญหา
ใหญ่เช่นเดยีวกบัแหล่งท่องเทีย่วอื่นๆ 

อย่างไรก็ดี การเดินทางลงพื้นที่ในครัง้
นี้ ยังได้ร่วมหารือถึงแนวทางการจัดการ
ปัญหาขยะบนเกาะเสม็ด ร่วมกบัหน่วยงาน
ใ น พื้ น ที่  โ ด ย เ บื้ อ ง ต้ น ส รุ ป ไ ด้ ว่ า 
คณะกรรมการ EEC จะเป็นเจ้าภาพดูแลการ
แก้ไขปัญหาขยะบนเกาะเสม็ดในทุกมิติ  
เพื่อให้เป็นที่ตวัอย่างหรือเป็นต้นแบบให้แก่
เกาะอื่นๆ และจะจดัการปัญหาขยะเป็นเรื่อง
แรก โดยเฉพาะการลงทุนในการจดัการขยะ
ทัง้หมด เช่นการคัดแยกขยะเพื่อใช้เป็น
พลงังานเชื้อเพลิง เป็นต้น และหลงัจากนี้จะ
ได้มกีารหารอือย่างต่อเนื่องถึงความเป็นไป
ได้ของการด าเนินการจัดการปัญหาขยะบน
เกาะเสมด็แบบเป็นรูปธรรมต่อไป 

 





 สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค : ทส.อุตรดิตถ์
บูรณาการดึง ปชช.ร่วมดบัไฟป่า 
       นายเชวง ไชยหลาก ผอ.ทส.จ.อุตรดติถ์ 
พร้อมด้วยนายสญัญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.
ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ออกตรวจเยี่ยมและให้
ก าลงัใจ พร้อมทัง้เปิดปฏิบตัิการปล่อยขบวน
แถวบูรณาการร่วมกันดับไฟป่าในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าห้วยเกียงพาและป่าน ้าไคร ้
วนอุทยานเขาพลึง บ้านด่าน วนอุทยาน
น ้าตกแม่เฉย ที่บรเิวณที่พกัเขาพลึง ต.บ้าน
ด่านนาขาม อ.เมอืง จ.อุตรดติถ์ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในเชิงรุกกระตุ้นจิตส านึกให้
ประชาชน ได้ตระหนักเห็นถึงปัญหา และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากหมอกควนัไฟป่า 
โดยมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เผาของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น อีกทัง้ยงั
เพื่อต้องการส่งเสรมิสร้างกระบวนการการมี
ส่วนร่วมให้ประชาชนได้เข้ามาด าเนินการ 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่ อเ ฝ้าระวัง
ป้องกนัปัญหาดงักล่าว 

สปฟ. 
สอช. 
สบอ.11 

(พษิณุโลก) 
 

แนวหน้า หน้า 9 + 

2. ตดัไม้ 100 ปี หลงัพระธาตุช่อแฮ 
เมื่อวนัที ่22 เม.ย. นายนันทพงษ์ ค าปิน 

หน.ชุดเคลื่อนทีเ่ร็วพยคัฆไ์พร 4 จนท.ป่าไม ้
ที่ พร.9 ช่อแฮ สนธิก าลัง ฝ่ายปกครอง 
ต ารวจ สภ.ช่อแฮ และตชด.เข้าตรวจสอบ
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 
8 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของอช.ล าน ้ าน่าน พบมีการตัดไม้ประดู่

สอช. 
สบอ.13 
(แพร่) 

 
 

มตชิน หน้า 7 - 

 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ไม้แดง ไม้รงั ที่มอีายุไม่ต ่ากว่า 100 ปี โค่น
ล้ม พบตอไม้ที่ตัดแล้วกว่า 50 ต้น เป็น
บรเิวณกวา้ง บนเนินเขาห่างจากถนนเส้นช่อ
แอ-ท่าปลา เพยีง 100 เมตร เป็นพืน้ทีป่่าหลงั
บ้านของชาวบ้าน ส่วนที่ตัดทอนแล้วกว่า 
100 ท่อน จงึยดึไวเ้ป็นของกลาง เพื่อตดิตาม
หาผู้กระท าผดิต่อไป โดยการเข้ายดึไมค้รัง้นี้
เป็นเขตป่าสงวนที่ถูกบุกรุกเป็นแนวกว้าง
หลายสบิไร่ ทางจนท.ป่าไม้โดยส านักงานป่า
ไม้ที่ พร.9 ช่อแฮ เคยเข้ายึดไว้เมื่อวันที่ 1 
เม.ย. 2563 และได้ติดป้ายประกาศไว้แล้ว 
แต่ยงัมคีนเข้ามาลกัลอบตดักนัอีก คาดว่าจะ
เป็นขบวนการกลุ่มเดิมที่เข้ามาบุกรุกก่อน
หน้านี้ 
3. ทส.ถูกตดังบ 934 ล้าน "กรมน ้า-สผ." 
กระอกั 

   ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวง ทส. 
ว่า ครม. วันที่ 21 เม.ย. ได้ตัดงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ของ ทส.รวม
ทัง้สิ้น 934,435,200 บาท โดยหน่วยงานที่
ถู ก ตัด ง บป ร ะม าณมากที่ สุ ดคื อ  ก ร ม
ทรพัยากรน ้า 197,821,400 บาท รองลงมา
เ ป็ น ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) 
157,226,200 บาท กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์
ป่าและพนัธุ์พชื 148,988,100 บาท กรมป่า
ไม้ 104,660,700 บาท กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝัง่ 64,121,600 บาท องค์การ
สวนสตัว์ฯ 61,907,900 บาท ส านักงานปลดั 
ทส. 59,836,800 บาท กรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) 55,947,000 บาท กรมส่งเสรมิคุณภาพ

สผส. 
 

ไทยรฐั หน้า 12 - 
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สิ่งแวดล้อม (สส.) 43 ,908,400 บาท กรม
ทรพัยากรธรณี 13,578,700 บาท ส านักงาน
พฒันาเศรษฐกจิจากฐานชวีภาพ 13,250,000 
บาท องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) 
5,116,800 บาท กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
3,644,000 บาท องค์การบรหิารจดัการก๊าซ
เรือนกระจก 3 ล้านบาท และองค์การสวน
พฤกษศาสตร ์(อสพ.) 1,427,600 บาท 
4. เจ้าของโรงแรม น ้าเสีย - ลงทะเล โทษ
ฝนเป็นเหตุ 
      จากกรณีที ่อส. ส่งชุดเฉพาะกจิพญาเสอื
ล ง พื้ น ที่ เ ก า ะพีพี  อ . เ มื อ ง ก ร ะบี่  เ พื่ อ
ด าเนินการตรวจสอบกรณีมีการแชร์คลิป
วดิีโอน ้าเสยีสดี าไหลลงทะเล โดยก่อนหน้านี้
สัง่การให้นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หน.อช.หาด
นพรัต น์ธารา -หมู่ เกาะพีพี ด า เนินการ
ตรวจสอบแล้วรายงานว่า ไม่พบการกระท า
ความผิดแต่ภายหลังชุดพญาเสอืตรวจสอบ
พบว่ามนี ้าเสยีไหลออกมาจากบ่อบ าบดัของ
โรงแรมพีพีอนัดามนั บีช รีสอร์ต แจ้งความ
ด า เ นิ น คดี ไ ปแ ล้ ว ส่ ง ผ ล ให้ ร า ยง านที่
หน่วยงานในพืน้ทีแ่จง้เขา้ไปส่วนกลางไม่ตรง
ตามความเป็นจรงินัน้ 

ล่าสุดเมื่อวนัที ่22 เม.ย. นายด ารสั โพธิ ์
ประสทิธิ ์ผอ.ส านักอุทยานแห่งชาติ กล่าวว่า 
ปัญหาที่เกิดขึ้นบนเกาะพพี ีในส่วนของกรม
อุทยานฯ จะดูในเรื่องของผลกระทบต่อพืน้ที่
ของอุทยานฯเป็นหลกั  

นายธญัญา เนติธรรมกุล ออส. สัง่การ
ให้ชุดพญาเสือลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูล 
และเร่งรายงานผลการตรวจสอบมายงักรม

ศปพ. 
สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 

ไทยรฐั หน้า 15 - 
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แล้ว ในส่วนของการด าเนินการกับผู้ฝ่าฝืน
กระท าความผดิส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ต้องด าเนินคดีไปตามขัน้ตอนแต่กรณีที่
หน่วยงานในพื้นที่มีรายงานข้อมูลที่ไม่ตรง
ความจรงิเข้ามา เรื่องนี้อธิบดีสัง่การให้ หน.
หน่วยงานในพื้นที่ท ารายงานชี้แจงแล้ว
เช่นกัน  ส่ วนจะปกปิดข้อมู ลหรือไม่  มี
รายละเอียดอยู่ในรายงานของชุดพญาเสือ
แล้ว หากหน่วยงานในพื้นที่ไม่สามารถชี้แจง
ได้ ต้องมขีัน้ตอนการตัง้คณะกรรมการขึน้มา
สอบสวนเรื่องนี้อกีครัง้ เพื่อพจิารณาว่ามีการ
ปฏิบัติหน้ าที่บกพร่ องหรือไม่ และจะมี
บทลงโทษตามระเบยีบต่อไป 
          ดา้นนายประเสรฐิ วงษ์นา รองนายก 
อบต.อ่าวนาง จ.กระบี่ เป็นเจ้าของโรงแรมพี
พ ีอนัดามนั บชี รสีอรต์ ถูกอส. สัง่ด าเนินคดี
ความผิดปล่อยน ้ าเสียลงในพื้นที่อุทยานฯ 
ชี้แจงเรื่องดงักล่าวว่า ปัญหาทีเ่กดิขึน้ยอมรบั
ว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของระบบ
บ าบดัน ้าเสยีของโรงแรมเนื่องจากช่วงนี้เป็น
ช่วงทีโ่รงแรมต้องปิดใหบ้รกิารในสถานการณ์
ไวรัสโควิด-19 ท าให้พนักงานต้องปิดระบบ
บ าบดัเนื่องจากไม่มนี ้าเสยีจากการใชง้านใน
โรงแรมออกมาแต่ในบ่อบ าบัดบางบ่อจะมี
ตะกอนตกคา้งอยู่ทีก่้นบ่อวนัเกดิเหตุมฝีนตก
ลงมาอย่างหนัก ท าให้น ้ าล้นบ่อและเอา
ตะกอนเหล่านัน้ลน้ออกมานอกบ่อพนักงานที่
เฝ้าระบบป้องกนัไม่ทนั ตนยอมรบัในส่วนนี้
ว่ามีส่วนผิดพลาดในเรื่องของระบบบริหาร
จัดการภายในเพราะช่วงนี้ตนมีภารกิจต้อง
ช่วยเหลอืจงัหวดัท างานเรื่องป้องกนัโควดิ-19 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ไม่มเีวลาลงไปดูที่โรงแรมตลอดเวลา ยนืยนั
ว่าโรงแรมมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีทีไ่ดม้าตรฐาน
อยู่แลว้ หากระบบเปิดท างานจะไม่มปัีญหานี้
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากจะมีน ้าที่ล้น
จากบ่อบ าบดัของโรงแรมตนแล้วยงัมนี ้าเสยี
และเศษขยะทบัถมที่ตกค้างอยู่ในล ารางถูก
ฝนชะล้างลงไปด้วยพื้นที่ต้นทางของล าราง
นอกจากจะมโีรงแรมของตนแลว้ ยงัมโีรงแรม
อกี 1 แห่งอยู่ตดิกนั ไม่มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีที่
ได้มาตรฐาน มเีพยีงบ่อเกรอะรองรบัน ้าเสีย
เท่านัน้อยากใหด้ าเนินการตรวจสอบดว้ย 

อย่างไรก็ตามขณะนี้คณะกรรมการ
สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ร ะดับ จั ง ห วัดสั ง่ ใ ห้มีก า ร
ด าเนินการใน 3 ขัน้ตอนคอื 1.ให้ด าเนินการ
เอาผดิกบัผู้ทีป่ล่อยน ้าเสยี 2.สัง่การให ้อบต.
อ่าวนาง ด าเนินการเรื่องปรบัภูมทิศัน์บรเิวณ
ล ารางดงักล่าว 3.ใหด้ าเนินการตรวจสอบ โรง
แรมเบยว์วิทีอ่ยู่ตดิกนัไม่มรีะบบบ าบดัน ้าเสยี
ทีไ่ดม้าตรฐานดว้ย 
5. คอลมัน์ สปีคนิวส์ 
           กาแฟเขาช่อง จัดแคมเปญท้าไม่ทิ้ง 
กบักาแฟเขาช่อง ชวนทุกคนร่วม กนัลดการ
ทิ้งขยะ เปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้ให้ มีมูลค่า 
โดย ท้าฮีโร่รกัษ์โลกทัว่ประเทศ มาร่วมสรา้ง
ปรากฏการณ์ท าความดี ในรูปแบบเรียลิตี้
ออนไลน์ กับ คู่ท้าไอดอลคนดัง กาย รัชชา
นนท์-ฮารุ สุประกอบ ตุ๊กกี้ สุดารตัน์บูบู ้ก าธร 
ป๊อบป้ี ปรชัญาลกัษณ์-ซนั วงศธร ชิงรางวลั
กว่า 2.6 ล้านบาท พร้อมร่วมสร้างถนนสี
เขยีวด้วยบล็อกรไีซเคลิ ส าหรบัเป็นลู่ให้คน
วิง่เลียบชายหาด ระยะทาง 3 กม. ให้กบัอช.

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 

เดลนิิวส ์หน้า 23 + 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ รับ
สมคัรแล้ว ตัง้แต่วนันี้ ถึง 30 เม.ย.นี้ ผู้สนใจ
ร่วมกิจกรรม และสอบถามข้อมูล เพิ่มได้ที่ 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ :  Khao Shong Coffee 
Thailand 
6. ร้องผู้ว่าฯสัง่ยุติ ส ารวจแนวเขต 

นายปลอด  ทองคง  ตัวแทนขอ ง
เครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด
(ครท.) และนายแผ้ว เขยีด า ผู้ประสานงาน
เครอืข่ายฯ เขา้ยื่นหนังสอืต่อ จนท.ศูนยด์ ารง
ธรรมฯ ที่ศาลากลางฯหลงัเก่า เพื่อให้ ผวจ.
พทัลุง ในฐานะปธ.คณะกก.ควบคุมโรคตดิต่อ 
จ.พทัลุง และคณะอนุกรรมการนโยบายทีด่นิ
ฯ สัง่การให้ยุติการส ารวจแนวเขตและการ
ส ารวจรายแปลงในพืน้ทีเ่ขตอช.เขาปู่-เขาย่า 
และขสป.เขาบรรทัด เนื่องจากจนท.ของ
หน่วยงานดังกล่าวได้ส ารวจแนวเขตและ
ส ารวจรายแปลงทัง้ๆที่ในขณะนี้อยู่ในช่วง
การออกพระราชก าหนดการบรหิารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน การด าเนินงานของ 
จนท.เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงระหว่าง
สมชัชาคนจนกบัรฐับาลทีไ่ดต้กลงกนัไว้ 

สฟอ. 
สอช. 
สอป. 
สบอ.6 
(สงขลา) 

ไทยรฐั (กรอบบ่าย) 
หน้า 22 
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ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัพฤหสับดีท่ี 23 มีนาคม 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. ต่ืนตา “วาฬเพชฌฆาตด า” กว่า 30 ตวั 
โผล่ทะเลกระบ่ี ห่างฝัง่เพียง 400 ม. 

เมื่อช่วงเยน็วนัที ่22 เม.ย.63 ที ่จ.กระบี ่
ขณะจนท.อช.หมู่เกาะลันตา นัง่เรือออกไป
ลาดตระเวนตามปกติ ปรากฏภาพน่าตื่นตา
ตื่นใจ เนื่องจากพบฝูงวาฬเพชฌฆาตด าฝูง
ใหญ่มากถึง  30 ตัว แต่ละตัวความยาว
ประมาณ 3-4 เมตร บรเิวณอ่าวหนิงามใกล้
เกาะรอก ในเขตอช.หมู่เกาะลันตา ซึ่งห่าง
จากฝัง่เพยีง 400 เมตร โดยจนท. ได้ท าการ

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 
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ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

บัน ทึ กภ าพแล ะ วิดี โ อ  ขณ ะที่ ฝู ง ว าฬ
เพชฌฆาตด าเล่นน ้าอยู่บรเิวณดงักล่าวนาน
ประมาณกว่า 1 ชัว่โมง ซึ่งถอืเป็นครัง้แรกทีม่ี
การพบเจอวาฬเพชฌฆาตด าในเขต อช.หมู่
เกาะลนัตาอกีดว้ย 

โดยนายวีระศักดิ ์ศรีสัจจัง หน.อช.
กล่าวว่า วาฬเพชฌฆาตด าเป็นสตัว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมในทะเลชนิดหนึ่ ง  ในวงศ์ โลมา
มหาสมุทร เป็นวาฬมฟัีน จดัเป็นเพยีงชนิด
เดยีวเท่านัน้ทีอ่ยู่ในสกุล Pseudorca ทีย่งัสบื
เผ่าพนัธุ์มาจนถงึปัจจุบนั มลีกัษณะล าตวัยาว
สีด า คล้ายกันมากกับวาฬน าร่องครีบสัน้ 
ต่างกนัทีล่กัษณะครบีหลงัตัง้อยู่กึ่งกลางล าตวั 
(วาฬน าร่องครบีสัน้จะตัง้เยือ้งมาทางส่วนหวั) 
และส่วนหวัไม่โหนกมาก ซึ่งอาหารของวาฬ
เพชฌฆาตด า คอืปลาและหมกึ วาฬชนิดนี้จะ
มขีนาดโตเต็มที่ยาวถึง 6 เมตร ลูกแรกเกิด
ยาว 1.5-2 เมตร การตัง้ท้องใช้เวลา 12-14 
เดือน โดยมากจะอยู่รวมเป็นฝูงในทะเลใกล้
ชายฝัง่ จดัเป็นสตัวป่์าคุม้ครองประเภทที ่1 
สาเหตุที่พบวาฬฝูงใหญ่สุดเท่าที่เคยพบใน
เขตน่านน ้ากระบีแ่ห่งนี้ น่าจะมผีลมาจากการ
ทีแ่หล่งท่องเทีย่วทางทะเลถูกปิดในช่วงนี้ ท า
ให้สตัว์พวกนี้ไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของ
มนุษย ์จงึออกมาเปิดเผยตวัใหไ้ดเ้หน็มากขึน้ 
หลงัจากนี้จนท.จะเกบ็ขอ้มูลศกึษาพืน้ทีอ่าศยั 
เพื่อส ารวจถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้อง
ทะเลกระบีต่่อไป 
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2. คดีดีเจภมิู ล่าสตัว์ในเขตอุทยาน ศาล
ตดัสินแล้ว เจอคกุ 4 ปี รอลงอาญา 2 ปี 

ศปพ. 
สอช. 
สบอ.4 
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        จากกรณีข่าวที่ จนท.หน่วยเฉพาะกิจ
ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
และสตัว์ป่า (พญาเสอื) ร่วมกบั อช.หมู่เกาะ
ชุมพร ได้ตรวจสอบคลิปรายการในยูทูบของ 
ดีเจภูม ิหรอืนายภูมใิจ ตัง้สง่า เกี่ยวกบัการ
ล่าสัตว์ด้วยการตกปลา ในเขตอช.หมู่เกาะ
ชุมพร โดยไม่ได้รบัอนุญาตน าไปสู่การตัง้ 5 
ขอ้หา ตามทีเ่สนอข่าวไปแลว้นัน้ 

ล่าสุดวนัที่ 22 เม.ย. 2563 ดีเจภูม ิได้
อัปโหลดคลิปวิดีโอตัดสินแล้วคดีล่าสัตว์ใน
เขตอุทยาน EP.8 ลงในช่อง DJ Poom เป็น
คลปิวดิโีอที ่ดเีจภูมแิละกลุ่มเพื่อนไดเ้ดนิทาง
ไปที ่จ.ชุมพร เพื่อฟังค าพพิากษาคดดีงักล่าว 
ระบุเบื้องต้นว่า ตนพร้อมเพื่อน 6 คนในคดี
ดงักล่าว ถูกตดัสนิในโทษสูงสุดของคดีนี้คอื 
จ าคุกคนละ 4 ปี ปรบัคนละ 4 หมื่นบาท แต่
ตนและเพื่อน ยอมรบัผดิทัง้หมดจงึไดล้ดโทษ
กึ่งหนึ่ง เป็นจ าคุก 2 ปี ปรบั 2 หมื่นบาท ทัง้นี้ 
ศาลพพิากษาให ้ดีเจภูม ิและเพื่อนอีก 6 คน 
รอลงอาญา 2 ปี ซึ่งในระหว่าง 2 ปีที่รอลง
อาญานัน้ ในปีแรกต้องรายงานตวัทุก 2 เดอืน 
พร้อมบ าเพ็ญประโยชน์ 36 ชัว่โมง และเสยี
ค่าปรบัไปทัง้หมด 120,000 บาท พร้อมถ่าย
ท าคลิปอีก 2 คลิป เพื่อโปรโมตเชิงอนุรกัษ์
ธรรมชาตไิทย 

ดเีจภูม ิยนืยนัว่าทีต่นท ารายการนัน้ ท า
เพราะรักทะเลไทยและธรรมชาติ แต่แอบ
เสียดายที่ศาลมองว่ากลุ่มของตนท าไปเพื่อ
ท าลายธรรมชาติ และผลประโยชน์ส่วนตวั 
แต่ไม่เป็นไรตนยอมรบัผดิ และก้าวเดนิต่อไป 
จะให้ความร่วมมอืกบัจนท.คุมประพฤติอย่าง

(สุราษฎรธ์าน)ี ntertainment/5582
0 

http://live.siammedia.org/index.php/entertainment/55820
http://live.siammedia.org/index.php/entertainment/55820


ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

เต็มที่ หลงัจากนี้คอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกบัการ
ตกปลา หรือวิถีชีวิตชาวบ้านอาจจะต้องลด
น้อยลงมาหน่อยเพราะไม่ได้เป็นผู้เชีย่วชาญ
ทางด้านกฎหมาย และกลัว ว่าถ้ า เ กิ ด
เหตุการณ์แบบนี้อีก และยังแนะน าถึงคนที่
อยากเป็นยูทูบเบอร์ด้วยว่า ก่อนที่จะออกไป
ถ่ายท าธรรมชาติ ต้องตัง้ใจท าการบ้าน และ
พยายามศกึษากฎหมายใหด้ ี
3. ธรรมชาติได้พกัฟ้ืน! กรมอุทยานฯ เผย
ภาพฝูงพะยูนโผล่ร่วม 30 ตวั ท่ีหมู่เกาะลิ
บง จงัหวดัตรงั 

วันนี้  (22 เมษายน) ทางเพจเฟซบุ๊ก 
ประชาสมัพนัธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า 
และพันธุ์พืช ได้เปิดเผยภาพมุมสูงของฝูง
พะยูนทีแ่หลมจูโหย ขสป.หมู่เกาะลบิง  
อ.กนัตงั จ.ตรงั ซึ่งเป็นสถานทีเ่ดยีวกบัทีพ่บ
มาเรยีม 

ขณะเดียวกันในเพจเฟซบุ๊ก Thon 
Thamrongnawasawat ของดร.ธรณ์ ธ ารง
นาวาสวสัดิ ์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเล 
แ ล ะ ร อ ง ค ณ บ ดี ค ณ ะ ป ร ะ ม ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โพสต์ภาพและ
คลปิของฝงูพะยูนดงักล่าวเช่นกนั พรอ้มแนบ
ขอ้ความระบุว่า ภาพนี้มาจากศูนยป์ฏบิตัิการ
อุทยานทางทะเล จ.ตรงั เพิง่ถ่ายเมื่อตอนเช้า 
เหน็พะยูนทีผ่มนับได ้22 ตวั ก าลงัว่ายหากิน
หญ้าทะเลในแหล่งน ้าตื้น เป็นภาพทีดู่แลว้อิ่ม
เอิบใจมาก เมื่อมนุษย์หยุด สัตว์หายากมี
ความสุข เพื่อนธรณ์รู้สึกเหมือนผมใช่ไหม
ครับ จากการส ารวจล่าสุดในปี 2562 เรามี
พะยูนในตรงั 185 ตวั (ทัง้ประเทศ 261 ตวั) 

สอป. 
สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 
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ในอนาคตทีเ่ราจะกลบัไปเทีย่วไปใชท้ะเลใหม่ 
เราต้องช่วยกันดูแลให้ภาพเช่นนี้อยู่คู่ทะเล
ไทยไปอกีนานๆ 

ทัง้นี้ หลายสปัดาหท์ีผ่่านมาเขตอนุรกัษ์
พืน้ทีช่ายทะเลหลายแห่งของไทย ต่างออกมา
รายงาน ข่าวดี เกี่ ยวกับการ ฟ้ืนตัวข อง
ธรรมชาติ ผ่านการพบเห็นสตัว์ทะเลจ านวน
ไม่น้อย ตัง้แต่การพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้น
วางไข่ตามแนวชายฝัง่อันดามัน จ.ภูเก็ต 
และจ.พงังา รวมทัง้สิน้ 11 รงั รวมถงึการพบ
ฝูงฉลามหูด าที่ออกมาแหวกว่ายหากิน
บรเิวณชายหาดอ่าวมาหยาของหมู่เกาะพีพี 
จ.กระบี ่ประมาณ 30 ตวั เป็นต้น 
4. ลุ้นชุบชีวิตนก ”กก” ป่วยหนัก 

จ น ท . พิ ทั ก ษ์ ป่ า ข อ ง อ ช . เ ฉ ลิ ม
รตันโกสนิทร์ จ.กาญจนบุร ีพบนกกกซึ่งเป็น
นก ขนาดใหญ่ที่สุดจ าพวกนกเงอืกและเป็น
สตัว์ป่าคุ้มครอง นอนได้รบับาดเจ็บอยู่ในป่า 
ซึ่งนายสุชยั หรดี หน.อช.เฉลิมรตันโกสนิทร ์
จ.กาญจนบุรี ได้รับรายงานจากจนท.สาย
ตรวจที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่ป่าถ ้าธาร
ลอดใหญ่ พบนกกกเพศเมีย จ านวน 1 ตัว 
ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่บนพื้นดิน บริเวณป่า
ถ ้าใหญ่ หมู่ 5 ต.เขาโจด อ.ศรสีวสัดิ ์ 
จ . ก าญ จ น บุ รี  ภ า ย ใ น เ ข ต อ ช . เ ฉ ลิ ม
รัตนโกสินทร์ สภาพภายนอกของนกกก 
พบว่าจะงอยปากล่างหัก ปีกซ้าย ได้รับ
บาดเจ็บจึงน าตัวออกจากพื้นที่เพื่อรักษา
อาการบาดเจบ็ตัง้แต่เมื่อวนัที ่18 ม.ีค. 2563 

สอป. 
สอช. 
สบอ.3 

(บา้นโป่ง) 
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ต่อมา 19 ม.ีค.63 จนท.อช.เฉลมิรตันโกสนิทร ์
ไดส้่งมอบนกกกใหก้บั น.ส.กนกวรรณ ตรุยา
นนท์ นายสตัวแพทยช์ านาญการพเิศษ  
สบอ.3 (บ้านโป่ง) เพื่อประเมินอาการ ซึ่ง 
พบว่าอาการหนักพอสมควร จึงส่งตวันกกก
ไ ป รั ก ษ า ต่ อ ที่  โ ร ง พ ย า บ า ล สั ต ว์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน เพื่อท าการรกัษาชวีติของนกกก 
นัน้ 

ดา้นความคบืหน้าของการรกัษา สพ.ญ.
ดร.สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์ หน.หน่วยสัตว์ป่า
รพส.เกษตรฯ ก าแพงแสน กล่าวถึงความ
หน้าและผลการรกัษานกกก ว่าปีกซ้ายน่าจะ
ใช้การไม่ได้ตลอดชีวิต คาดว่าบาดเจ็บที่
เสน้ประสาทหรอื เอน็จากการเอก็ซเรยไ์ม่พบ
กระดูกหัก ส่วนปากล่างที่หักหายไปจะ
ร่วมกับอาจารย์คณะวิศวกรรม ช่วยกัน
ออกแบบปาก เทยีมดว้ยโปรแกรมสามมติ ิซึ่ง
ทดลองใส่ปากเทียมไป 3 ชิ้นแล้วแต่ยังไม่
ส าเร็จ เพราะอวยัวะเทียมยงัไม่เหมาะสมกบั 
สรรีะและพฤตกิรรมการกนิอาหาร 
ปัจจุบนัสตัวแพทย์จึงใหก้ล้วย มะละกอ เป็น
อาหาร ขณะทีอ่าการล่าสุดตรวจพบว่านกกก
มแีผลกดทบัทีช่่วงต้นขา เกดิจากความสมดุล
ของร่างกายหายไป อาการปีกซ้ายอมัพาตท า
ใหข้าทัง้สองขา้งรบัน ้าหนักไม่เท่ากนัเบื้องต้น
สตัวแพทย์ได้เปลี่ยนกรงพักฟ้ืนและท าคอน
ไม้ ให้เกาะเพื่อรกัษาสมดุล ซึ่งคณะผู้รกัษา
ยงัคาดหวงัว่าจะสามารถรกัษานกกกใหห้าย 
และสามารถปล่อยคนืสู่ธรรมชาตไิด ้ 
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เมื่อ 22 เม.ย.63 น.ส.กนกวรรณ ตรุยานนท์ 
นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ เปิดเผย 
ก่อนหน้านี้ทางสตัวแพทย์ รพส.เกษตรฯก า
เเพงเเสน ร่วมกบัอาจารยค์ณะวศิวกรรม และ
สตัวแพทย์กรมอุทยานฯได้ท าปากล่างเทยีม
ให้กบันกกกเพื่อให้กินอาหารเเละด ารงชีวิต
อยู่ได้ซึ่งขณะนี้ถือว่าอาการนกกกดีขึ้นกว่า
แต่ก่อนมากแต่ก็ม ีการประเมนิอาการนกกก
อยู่ตลอด และได้เตรียมวิธีอื่นๆไว้อีกหาก
จะงอยปากท างานได้ไม่สมบูรณ์แบบ ด้วย
การเตรียม ใช้จะงอยปากล่างของซากนน
กกกหรือนกเงือกที่มีขนาดใกล้เคียงกันมา
ประกอบใส่ใหก้บันกกกแทน ทัง้นี้หากนกกก
มอีาการดขีึน้มากหรอืหายเป็นปกต ิจะน านก
กกไปดูแลภายในสถานเพาะเลี้ยงสตัวป่์าหว้ย
ขาแขง้ จ.อุทยัธานี ต่อไป 
5. สบายดีแล้ว ! "สองชาวบ้าน" พลดัหลง
ป่า 3 วนั ต้องกินแมงจินูนประทงัชีวิต เช่ือ
เจ้าท่ีบงัตาหาทางออกไม่เจอ 

จากกรณีทีม่ชีาวบา้นในพืน้ที ่ต.บกัดอง 
อ.ขุนหาญ จ านวน 2 ราย คอื นายประเสรฐิ  
ไชยทอง  อายุ 55 ปี อยู่บา้นเลขที ่175 หมู่ 7 
บ้านต าหนักไทร ต.บกัดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรี
สะเกษ และนายพลรฐั รุ่งค า อายุ 29 ปี อยู่
บ้านเลขที่ 197 หมู่ 7 ต.บกัดอง เช่นกนั ได้
เข้าไปหาเก็บของป่าและพลดัหลงป่าในเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรกั (บริเวณพนม
ดก)  ต .บักดอง  อ . ขุนหาญ ตั ้ง แ ต่ เวลา
ประมาณ 17.00 น.ของวนัที่ 18 เม.ย.63 ที่
ผ่านมา   

สอป. 
สบอ.9 

(อุบลราชธานี) 

https://onbnews.to
day/post/26223 

+ 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ล่าสุด นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรสีะ
เกษ พร้อมด้วยผู้บญัชาการกองก าลงัสุรนาร ี
และผบ.ภ.จว.ศรสีะเกษไดล้งพืน้ทีอ่ านวยการ
ประสานงานการปฏิบตัิในการสนับสนุนการ
ค้นหาผู้สูญหาย โดยได้ระดมหน่วยงานใน
พื้นที่ ได้แก่จนท.ขสป.พนมดงรัก หน่วย
เฉพาะกจิกรมทหารพรานที ่23 หน่วยเฉพาะ
กจิที ่3 กองก าลงัสุรนาร ีตชด.224 อส.ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครในพื้นที่ ร่วมท า
การคน้หาบรเิวณพืน้ที่และพบตวัชาวบ้านทัง้ 
2 รายแล้ว เมื่อช่วงค ่าของวนัที่ 21 เม.ย. 63 
ทีผ่่านมา ตามข่าวทีไ่ดน้ าเสนอไปแลว้นัน้ 

ความคบืหน้าเกี่ยวกบัเรื่องนี้ เมื่อเวลา 
วนัที ่22 เม.ย. 63  ผูส้ ื่อข่าวรายงานว่าที่บ้าน
บา้นเลขที ่175 หมู่ 7 บา้นต าหนักไทร ต.บกั
ดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรสีะเกษ ซึ่งเป็นบ้านของ
นายประเสริฐ ไชยทอง อายุ 55 ปี  ที่พลัด
หลงป่าได้มบีรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนบา้น
พากันน าเอาด้ายมาผูกแขนเรียกขวัญให้
ก าลงัใจกบั นายประเสรฐิ และนายพลรฐั รุ่ง
ค า อายุ 29 ปี ซึ่งเป็นหลานชายของนาย
ประเสริฐที่พลัดหลงป่าด้วยกัน บรรยากาศ
เป็นไปอย่างคกึคกั ซึ่งทัง้ 2 คน ไดพ้ากนัเล่า
สาเหตุของการหลงป่าครัง้นี้และรอดชีวติมา
ได้อย่างหวุดหวิดให้ญาติพี่น้องที่มาให้
ก าลัง ใจได้รับทราบด้วยใบหน้าที่สดชื่น
แจ่มใส โดยแพทย ์รพ.ขุนหาญ ไดอ้นุญาตให้
ชาวบ้านทัง้ 2 คนกลบัมาบ้านได้ หลงัจากที่
พกัฟ้ืนร่างกาย ใหน้ ้าเกลอืเจาะเลอืดไปตรวจ
แล้ว พบว่าสภาพร่างกายของทัง้ 2 คนปกติ  
แต่มอีาการอ่อนเพลยีเนื่องจากขาดอาหาร   
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นายประเสริฐ ไชยทอง อายุ 55 ปี เล่าว่า  
เมื่อวนัที่ 18 เม.ย. 63 เวลาประมาณ 18.00 
น. ตนกับนายพลรัฐ ซึ่งเป็นหลานชาย ได้
ชวนกันไปส่องไฟจับแมงจินูนที่ภายใน
บรเิวณเขตป่าดาวคะนอง ซึ่งอยู่ในขสป.พนม
ดงรกั โดยขบัขี่รถจยย.ไปคนละคนั จากนัน้
ส่องไฟหาจับแมงจินูนที่ก าลังกัดกินใบต้น
ล าดวนที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติจ านวนมาก  
และพากนัจบัแมงจินูนเข้าป่าลึกเข้าไปเรื่อย 
ๆ จนกระทัง่เวลา 21.00 น. ใกล้เคอร์ฟิวจึง
ไดช้วนกนักลบัออกมา แต่ว่าหาทางออกจาก
ป่าไม่เจอจึงได้พากันเดินหาทางออกป่าทัง้
คนื จนกระทัง่เช้าวนัที่ 20 เม.ย.63 ก็พากนั
เดินหาทางออกจากป่าทัง้วันแต่ว่าไม่พบ
ทางออกและเดินเข้าไปใกล้กับเขตประเทศ
กมัพูชาไดพ้บลงิป่าฝงูใหญ่ ดว้ยความกลวัจึง
ได้พากนัเดินย้อนกลับออกมา ระหว่างที่อยู่
ในป่า จะพากนัน าเอาแมงจินูนที่หามาได้มา
ย่างไฟกินประทังชีวิตและหาน ้าดื่มจากแอ่ง
หนิทีอ่ยู่ในป่า โดยช่วงเวลากลางวนัจะเดนิทัง้
วนัและกลางคนืจะนอนพกับนพื้นดิน  พอรุ่ง
เช้ าของวันที่  21  เม .ย .  63  นายพลรัฐ 
หลานชายของตนมีอาการอ่อนเพลียอย่าง
หนักเดนิไม่ไดไ้กล เดนิไปไดป้ระมาณ  2 กม.
เศษ  ต้องห ยุดพักและปรากฏว่า  เวลา
ประมาณ 16.00 น. พวกตนได้ยินเสียง ฮ. 
บินอยู่บนท้องฟ้า จึงได้ช่วยกนัก่อกองไฟให้
สญัญาญ และพากนัออกไปในทีโ่ล่งน าเสื้อมา
โบกไปมาจนกระทัง่คนที่อยู่บน ฮ.มองเห็น
และได้กลบัไป จากนัน้ได้น าเอาอาหารมาส่ง
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ให ้และใหเ้จา้หน้าทีร่่วมกบัชาวบา้นพากนัมา
รบัตนออกจากป่าอย่างปลอดภยั 

นายพลรัฐ รุ่งค า อายุ 29 ปี กล่าวว่า  
การทีพ่วกตนหลงป่าในครัง้นี้ คาดว่าเกดิจาก
สิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายในป่ามาบงัตาไม่ให้พวกตน
เห็นทางออกจากป่าตนต้องขอขอบคุณ ท่าน 
ผวจ.ศรสีะเกษ ผู้บญัชาการกองก าลงัสุรนาร ี
และทุกภาคส่วนที่เข้ามาตามหาตนออกจาก
ป่ารอดชวีติในครัง้นี้ 

 





 สรปุข่าวจากหนังสือพิมพร์ายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัศกุรท่ี์ 24 เมษายน 2563 
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1. คอลัมน์ ท่องเท่ียว : คนอยู่บ้าน สัตว์
ออกเท่ียว 
       ค่างแว่นออกเท่ียว 

ภาพจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ "ส านัก
อุทยานแห่งชาติ" ท าให้เราได้เห็น เจ้าค่าง
แว่นถิ่นใต้ออกมานัง่เล่นเดินเล่นกลางสนาม
หญ้าหน้าศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวอช.หมู่
เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎรธ์านี ในช่วงทีภ่าครฐั
สัง่ ให้ปิดแหล่งท่องท่องเที่ยวและอุทยาน
แห่งชาติทัง้หมดเพื่อป้องกนัการ แพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ท าให้บริเวณที่ท าการ
อุทยานฯ เงยีบสงบ ค่างแว่นเหล่านี้จึงกลา้ที่
จะออกมาเดินเล่น แถมยังพาลูกน้อยขนสี
ทองออกมาชมววิดว้ยกนัอกีดว้ย 

สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎรธ์าน)ี 
 

ผูจ้ดัการรายวนั  
360 องศา  
หน้า 13 

+ 

2. 'ดีเจภมิู' เจอคกุ4ปีตกปลาในอุทยานรบั
ผิดรอลงอาญา 

ศาลสัง่จ าคุกดีเจภูมิ พร้อมพวก 4 ปี 
ปรับอีกคนละ  2 หมื่นบาท หลังถ่ายท า
รายการแถมตกปลาในเขตอุทยานฯแต่
ยอมรบัผดิทัง้หมดจึงได้ลดโทษกึ่งหนึ่ง เป็น
จ าคุก 2 ปี ปรบั 2 หมื่นบาท ส่วนโทษจ าคุก
ใหร้อลงอาญา 2 ปีพรอ้มสัง่ใหถ้่ายท าคลปิอีก 
2 คลปิเพื่อโปรโมตเชงิอนุรกัษ์ธรรมชาตไิทย 

จากกรณี นายภูมใิจ ตัง้สง่า อายุ 41 ปี 
หรือ ดีเจภูมิ พร้อมพวกรวม 7 คน ถูกทีม
พญาเสือ อช.หมู่เกาะชุมพร แจ้งความ 5 
ข้อหา กรณีตกปลาในเขตอช.หมู่เกาะชุมพร

ศปพ. 
สอช. 
สบอ.4 

(สุราษฎรธ์าน)ี 
 

สยามรฐั หน้า 1 
ผูจ้ดัการรายวนั  
360 องศา หน้า 8 
ไทยโพสต์ หน้า 1,2 

สยามกฬีา  
หน้า 24,22 

ข่าวสด หน้า 1,12 
มตชิน หน้า 1,3 

 

- 

 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

หนังสือพิมพ/์หน้า 
ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

โดยไม่ไดร้บัอนุญาต เมื่อช่วงเดอืน ส.ค.62 ที่
ผ่านมานัน้ 

ความคบืหน้าล่าสุด เมื่อวนัที่ 23 เม.ย.
63 นายภูมใิจ ตัง้สง่า อายุ 41 ปี หรอื ดเีจภูม ิ
ได้ลงคลิปในยูทูบ เผยภาพขณะที่ตนเอง
พรอ้มเพื่อนอกี 6 คน ไดเ้ดนิทางไปที ่ 
จ.ชุมพรอกีครัง้ เมื่อวนัที ่4 ม.ีค.ทีผ่่านมาเพื่อ
ฟังค าพพิากษาคดีดงักล่าว พร้อมเปิดเผยว่า 
ถูกตดัสนิในโทษสูงสุดของคดีนี้คอืจ าคุกคน
ละ 4 ปี ปรับคนละ 4 หมื่นบาท แต่ตนและ
เพื่อนยอมรบัผดิทัง้หมดจึงได้ลดโทษกึ่งหนึ่ง
เป็น จ าคุก 2 ปี ปรบั 2 หมื่นบาท 

โดยศาลพิพากษาให้ดีเจภูมิและเพื่อน
อกี 6 คน รอลงอาญา 2 ปี ซึ่งในระหว่าง 2 ปี 
ที่รอลงอาญานั ้น ในปีแรกต้องรายงานตัว
ทุกๆ 2 เดอืน บ าเพญ็ประโยชน์ 36 ชม. และ
เสยีค่าปรบัไปทัง้หมด 120,000 บาท พร้อม
ถ่ายท าคลิปอีก 2 คลิป เพื่อโปรโมตเชิง
อนุรกัษ์ธรรมชาตไิทย ทัง้นี้ ดเีจภูม ิยนืยนัว่า 
ที่ตนท ารายการเพราะรักทะเลไทยและ
ธรรมชาติแต่แอบเสยีดายที่ศาลมองว่ากลุ่ม
ของตนท าไปเพื่อท าลายธรรมชาติ และ
ผลประโยชน์ส่วนตวั แต่ไม่เป็นไร ขอยอมรบั
ผดิและก้าวเดินต่อไป จะให้ความร่วมมอืกบั
จนท.คุมประพฤติอย่างเต็มที่ พร้อมแนะน า
คนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ว่าก่อนที่จะออกไป
ถ่ ายท าธรรมชาติ  ต้องพยายามศึกษา
กฎหมายใหด้อีกีดว้ย 
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3. คอลัมน์ ท่านขุนน้อย : ระหว่างความ
รกัโลกกบัรกัตวัเอง 

วนอุทยานทางทะเล เช่น ที่จงัหวดัตรงั 
ฝูงพะยูนเกือบ 30 ตวั ออกมาส าเรงิ ส าราญ 
แหวกว่ายวาร ี ให้ ดร.ธรณ์ มโีอกาสประสบ
พบเห็นกันจังๆ และยังมีฉลามหูด ากว่า 30 
ตวั ทีพ่รอ้มใจยกฝงูมาเยอืนเกาะมาหยา หรอื
กระทัง่ปลาวาฬเพชฌฆาต 10-15 ตัว โผล่
ครบี โผล่หาง ให้เห็นแถวๆ เกาะลันตา ชนิด
ผู้รกัโลก และรกัษ์โลก อย่าง ดร. ธรณ์ ท่าน
อดไม่ได้ต้องสารภาพว่า ช่างเป็นอะไรที่
ยิ่งใหญ่สมกับวัน Earth Day หรือสมกับวัน
คุม้ครองโลก เป็นอย่างยิง่ 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 

ไทยโพสต์ หน้า 2 + 

4. บินส ารวจไฟป่าอมก๋อยเจอแบก็โฮ ขดุ
เตรียมท านาขัน้บนัไดเขตป่าสูงชนัต้นน ้า 

ศูนย์บรร เทาสาธารณภัย  มณฑล
ทหารบกที่ 33 ส่งก าลงัพลออกลาดตระเวน
ดับไฟป่าเชียงใหม่ต่อเนื่องทัง้ที่ อ.แม่แจ่ม
และกลัยาณิวฒันา ขณะทีบ่นิส ารวจเจอเตม็ๆ 
ที่อมก๋อยก าลังใช้รถขุดเขตป่าต้นน ้าเตรยีม
ท านาขัน้บนัไดหลงัเผา 

ร า ย ง าน จ าก จ . เ ชี ย ง ใหม่ แ จ้ ง ว่ า 
สถานการณ์ไฟไหม้ป่าของจ.เชียงใหม่ช่วง
เชา้วานนี้ (23 เม.ย.) พบจุดความรอ้น 43 จุด 
มากที่สุดในอ าเภอแม่แจ่ม จ านวน 11 จุด 
ทัง้นี้  ชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่ากองพัน
ทหารราบที ่1 กรมทหารราบที ่7 และกองพนั
พัฒนาที่ 3 สนธิก าลังกบัฝ่ายปกครองอ.แม่
แจ่ม จนท.อช.ดอยอินทนนท์ ชุดเหยี่ยวไฟ 
และชาวบ้านในพืน้ทีร่ะดมก าลงัเข้าดบัไฟป่า
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บ้านห้วยขาวลีบ 

สตน. 
สปฟ. 
สอช. 
สบอ.16 

(เชยีงใหม)่ 

ผูจ้ดัการรายวนั  
360 องศา หน้า 11 

 

- 
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ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

และบ้านแม่เอาะใต้ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม 
อย่างต่อเนื่อง 
5.  รายงานพิเศษ :  คุยกับทูต อัลลัน 
แมคคินนอน ไทย - ออสเตรเลีย สมัพนัธ์
อนัใกล้ชิดและราบรื่น (4) 

กระทรวงศึกษาธิการได้มคีวามร่วมมอื
ด้านการศึกษากบัออสเตรเลียตัง้แต่สถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ออสเตรเลีย 
เมื่อปี ค.ศ.1952 และไทยเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่ออสเตรเลียส่งนักศึกษาภายใต้ทุนแผน
โคลัม โบฉบับใหม่  (New Colombo Plan) 
ร่วมกับประเทศในอินโดแปซิฟิกจ านวน 32 
ประเทศ 

โครงการทัง้หมดค่อนข้างหลากหลาย
และแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น วิศวกรรม
ทรัพยากรน ้าและสุขาภิบาล ไปจนถึงสาขา
ด้านการศึกษา และอีกหนึ่งตวัอย่างโครงการ 
ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาสถาปัตยกรรมจาก
มหาวทิยาลยัเคอรต์นิ (Curtin University) มา
ท า ง า น ร่ ว ม กั บ นั ก ศึ ก ษ า ไ ท ย จ า ก
มหาวิทยาลัยกรุ ง เทพในการออกแบบ
ก่อสร้างที่พักอาศัยจากไม้ไผ่ส าหรับชุมชน
ชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในเขตอช.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุร ี

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุร ี

มตชินสุดสปัดาห ์
หน้า 45 

+ 

6. คอลมัน์ จดหมาย 
6 ปีกบัความหวงัริบหรี่ "บิลลี่" 
ครอบครวัของพอละจี รกัจงเจรญิ หรอื

บิลลี่ นักปกป้องสทิธิมนุษยชนชาวกะเหรีย่ง 
พบเห็นเขาเป็นครัง้สุดท้ายเมื่อหกปีก่อน 
วันที่ 17 เม.ย. 2557 เขาหายตัวไปหลงัถูก
จนท.อช.แก่งกระจาน ควบคุมตวั ช่วงหนึ่งปี

สอช. 
สบอ.3 

สาขาเพชรบุร ี

มตชินสุดสปัดาห ์
หน้า 6 

- 



ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
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ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

ทีผ่่านมา การสอบสวนของรฐับาลไทยต่อการ
หายตวัไปของบิลลี่มคีวามคบืหน้าอย่างมาก
แต่พนักงานอัยการกลับสัง่ไม่ฟ้องผู้ต้องหา
คดรีา้ยแรงเมื่อเดอืนมกราคม 2563 ทีผ่่านมา
ความหวังที่จะได้รับความยุติธรรมของ
ครอบครวับิลลี่ก็รบิหรี่ลง ในโอกาสครบรอบ
การหายตัวไปของเขา แอมเนสตี้ อินเตอร์
เนชัน่แนล เรียกร้องอีกครัง้  ให้ทางการ
รับประกันว่า ครอบครัวของบิลลี่สามารถ
เข้าถึงความจรงิเกี่ยวกบัเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ควรมีผู้ถูกลงโทษจากการเสียชีวิตของเขา 
การขาดความยุติธรรมเนื่องจากการหายตัว
ไปของบิลลี่ เน้นให้เห็นถึงการต่อสู้ของ
ครอบครวัทีต้่องเผชญิกบัวงจรการละเมดิครัง้
แล้วครัง้เล่า ตัง้แต่ถูกบงัคบัไล่รื้อและท าลาย
ทรัพย์สินในปี 2553 และ 2554  การขู่ฆ่า
เนื่ องจากเรียกร้องการเยียวยาต่อความ
เสยีหายเหล่านัน้การหายตวัไปของบลิลีใ่นปี 
2557 และการทีไ่ม่สามารถเยยีวยาช่วยเหลือ
ครอบครวัของเขาได ้ทางการต้องด าเนินการ
มากขึน้เพื่อขจดัอุปสรรคทีก่ัน้ขวางการเขา้ถงึ
ความยุติธรรมของครอบครวัเขา รวมทัง้การ
เยยีวยาต่อการละเมดิที่เกิดขึ้นกบัชุมชนของ
เขาหรอืการหายตวัไปของเขา มคีวามจ าเป็น
เร่งด่วนที่ทางการต้องก าหนดให้การบงัคบั
บุคคลให้สูญหายเป็นความผิดอาญาตาม
กฎหมายระดบัประเทศ 
7. ภาพข่าว : ฝงูฉลาม 

ฝงูฉลามหูด าจ านวนกว่า 100 ตวั แต่ละ
ตวัมคีวามยาว 1.5 - 2 เมตร ก าลงัว่ายน ้าเข้า
มาหาอาหารกินบรเิวณชายหาดอ่าวมาหยา 

สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 
 

สยามรฐั หน้า 1 + 
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ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

อช.หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี หมู่ที่ 7 
บา้นเกาะพพี ีต.อ่าวนาง อ.เมอืงกระบี ่ 
จ.กระบี ่ซึ่งเป็นฝงูใหญ่ทีสุ่ดเท่าทีเ่คยพบเห็น
มานับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครัง้แรก ซึ่ง
เป็นผลมาจากมาตรการปิดอ่าวมาหยา ตัง้แต่
วนัที ่1 ม.ิย.61 เป็นต้นมาจนถงึปัจจุบนั 
8. บุกตรวจโรงแรมเกาะพีพี ลอบปล่อยน ้า
เสียลงทะเล 

นายพนัชกร โพธบิณัฑติ หน.ชุดเฉพาะ
กิจพญาเสอืกรมอุทยานแห่งชาติสตัว์ป่าและ
พันธุ์พืช  เข้าแจ้งความที่  สภ.เกาะพีพี 
ด าเนินคดีกับโรงแรมพีพี อันดามัน บีช รี
สอร์ท มนีายคุณากร วงษ์นา ซึ่งเป็นลูกชาย
ของนายประเสรฐิ วงษ์นา รองนายก อบต.
อ่าวนาง เป็นเจา้ของ 

สืบเนื่ องจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กถ่ายคลิป
วิดีโอพร้อมระบุข้อความว่า มีการลักลอบ
ปล่อยน ้าเสียสีด าไหลลงสู่ทะเลหน้าอ่าวต้น
ไทรบนเกาะ พพี ีต่อมานายวราวุธ ศลิปอาชา 
รมว.ทส. สัง่การให ้อส. ด าเนินการตรวจสอบ
ทนัท ีต่อมาทาง อส. ไดส้ัง่การใหชุ้ดพญาเสอื 
ตรวจสอบ ปรากฏว่าพบล ารางระบายน ้าเสยี
ตามคลิปที่ร้องเรียน และมีร่องรอยการน า
ทรายมาถมปิดคราบน ้าเสยี จากการสอบถาม
ชาวบา้นทราบว่า เมื่อวนัที ่15-16 เม.ย. มฝีน
ตกหนักระหว่างนัน้มนี ้าเสยีสดี าไหลลงสู่ล า
รางสาธารณะ โดยถูกปล่อยมาจากโรงแรม 
ชาวบ้านได้ถ่ายคลปิไว้พร้อมส่งมอบให้จนท.
เป็นหลกัฐาน 

 
 

ศปพ. 
สอช. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 
 

มตชิน หน้า 17 - 
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9.หนุ่มช่วยดบัไฟป่าถกูคลอกตาย 
เมื่อวนัที่ 23 เม.ย. ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย 

จนิดาพนัธ์ นอภ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ไดร้บั
รายงานจากก านัน ต.แม่ยวมน้อย ว่าราษฎร
ในพื้นที่ไปดับไฟป่าและถูกไฟป่าคลอก
เสยีชีวติในป่า จึงมอบหมายให้ นายสกล ศรี
มณีทองกุล ปลัดอ าเภอ จนท.อส. ร่วมกับ
ต ารวจ สภ.ขุนยวม และแพทยร์พ.ขุนยวม ลง
พืน้ทีเ่พื่อชนัสูตรพลกิศพ ซึ่งอยู่ในป่าบา้นแม่
โกป่ี หมู่ 2 ต.แม่ยวมน้อย พบศพนายสทิธชิยั 
กองแก้วสงีาม อายุ 21 ปี อยู่บา้นเลขที ่6  
หมู่ 2 ต.แม่ยวมน้อย นอนเสยีชีวติในป่าห่าง
จากหมู่บา้นประมาณ 1 กม. 

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า เมื่อช่วงบ่าย
วนัที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา มกีารแจ้งเสยีงตาม 
สายในหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านไปร่วมดับไฟที่
ก าลงัลุกลามเข้ามาใกล้หมู่บ้าน นายสทิธิชยั
ผู้ตาย และคนในหมู่บ้าน จึงออกไปช่วยกนั
ดับไฟป่า แต่ขณะนั ้นมีกระแสลมแรงพัด
เปลี่ยนทิศทางท าให้ถูกไฟคลอกเสียชีวิต  
หลงัเกดิเหตุ นอภ.ขุนยวม ไดร้ายงานให ้
ผวจ.แม่ฮ่องสอน ทราบเรื่องแลว้เพื่อระดมให้
การช่วยเหลอืครอบครวัของผูต้ายต่อไป 

สปฟ. 
สบอ.16 

สาขาแม่สะเรยีง 

เดลนิิวส ์ 
(กรอบบ่าย) หน้า 2 

- 

10. คอลมัน์ ข่าวรอบอาณาจกัร : เร่งดบั
ไฟป่าบนเทือกเขาเหมน 

นายสัญญา สังข์วังเลา หน.อช.น ้าตก
โยง ได้รับแจ้งมีไฟป่าลุกไหม้พื้นที่ป่าบน
เทือกเขาเหมน เขตอช.น ้าตกโยง บ้านเหมน
ท้องที่หมู่ 12 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง โดย
จนท.ได้ใชค้วามพยายามและยากล าบากดบั
ไฟป่าบนยอดเขาเหมนตลอดทัง้คนื จนไฟป่า

สอช. 
สปฟ. 
สบอ.5 

(นครศรธีรรมราช) 

ไทยรฐั (กรอบบ่าย) 
หน้า 11 

- 
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เริม่สงบลง แต่ยงัมคีวนัคุกรุ่นตลอดเวลา นาย
สัญญา เผยว่าสาเหตุการเกิดไฟป่าครัง้นี้
น่าจะเกิดจากฝีมอืของมนุษย์ที่เข้าไปหาของ
ป่าและจุดไฟเพื่อจับสัตว์ ป่า จนไฟไหม้
ลุกลามเป็นวงกว้างไม่สามารถควบคุมได้ 
ประกอบกับสภาพแห้งแล้งจากภัยแล้งด้วย
ท าใหไ้ฟป่าไหมลุ้กลามอย่างรวดเรว็ จะไดเ้รง่
ตรวจสอบหาตวัผูจุ้ดไฟป่ามาด าเนินคด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข่าวจากสื่อออนไลน์รายวนัท่ีเก่ียวข้องกบักรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธ์ุพชื 

ประจ าวนัศกุรท่ี์ 24 มีนาคม 2563 

ล าดบัท่ี/สรปุเน้ือหาข่าว 
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

เวบ็ไซต์/ลิงค์
ออนไลน์ 

ประเดน็ท่ีต้อง
ชี้แจง/ข้อสัง่การ 

1. ขอนแก่น (ชมคลิป) อุทยานแห่งชาติน ้า
พองกันโซนอนุรักษ์พันธุ์ปลา หลังน ้ า
เขื่อนอุบลรตัน์ลดลงต่อเน่ือง เหตุนักล่า
ต่างถ่ินเข้ามาจบัปลาจ านวนมาก 

ที่อช.น ้าพอง อ.หนองเรอื จ.ขอนแก่น 
นายอภเิดช หมื่นน้อย หน.อช.น ้าพอง เผยว่า 
หลังจากที่เขื่อนอุบลรัตน์ประสบปัญหาภัย
แล้งน ้ าในเขื่อนมีจ านวนไม่เพียงต่อการ
อุปโภคบรโิภคของประชานทีอ่ยู่ทัง้เหนือ และ
ใ ต้ เขื่ อน  ท า ให้ปลาที่อ ยู่ ใน เขื่ อนได้รับ
ผลกระทบ เนื่องจากบริเวรที่อยู่อาศัยของ
ปลามพีืน้ทีน่้อยลง โดยบรเิวณดงักล่าวนัน้อยู่
ที่หน้าที่ท าการอุทยานฯ ซึ่งเป็นล าน ้าเชิญ
เดมิทีไ่หลลงสู่แม่น ้าพอง แต่เนื่องจากประสบ
ปัญหาภยัแล้ง จึงท าให้บรเิวณล าน ้าตื้นเขิน 
สามารถมองเห็นสันดอน และตอไม้จ านวน
มาก ท าให้ชาวบ้านเข้ามาจบัปลาโดยไม่ได้
รบัอนุญาต ซึ้งปกติพื้นทีด่งักล่าวทางอุทยาน 
ไดท้ าแนวกนัไวไ้ม่ใหม้กีารจบัปลา โดยท าทุน่ 
และธงทวิไวเ้ป็นสญัลกัษณ์ ชาวบา้นทีท่ าการ
ประมงในเขตพื้นที่ อ.อุบลรตัน์ อ.หนองเรือ 
และอ.บ้านฝาง จะทราบดีว่าบรเิวณที่มกีาร
จ ากดัพื้นที่ ประมาณ 20,000 ไร่ ไว้เป็นเขต
ห้ามจบัปลา ซึ่งขณะนี้มพีื้นที่น ้าคงเหลือแค่ 
2 ,000  ไ ร่ เ ศษ  แ ต่มีช าวบ้ านที่มาจาก
ต่างจงัหวดั ได้เข้ามาการจบัสตัว์น ้าไม่ทราบ
ว่าเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา เข้ามาจับปลา
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โดยไม่ไดร้บัอนุญาต ท าให้ต้องมกีารจบัปรบั
ชาวบา้นเกดิขึน้ 

ดังนั ้นทางอช.น ้ าพอง จึงอยากให้
ชาวบ้านได้รับทราบว่าบริเวณดังกล่าวเป็น
พื้นที่อนุรกัษ์ โดยปลาส่วนมากที่อยู่ในเขื่อน
อุบลรตัน์นัน้จะเป็นจ าพวก ปลานิล ตะเพยีน 
ปลาขาว ปลาสร้อย ปลาช่อน ปลาเนื้ออ่อน 
ปลาคงั ปลาค้าว ปลารากกล้วย และสารพดั
พนัธุ์ปลา ถ้าหากว่าไม่มกีารจ ากดัเขตพื้นที่
เกรงว่าปลาจะสูญพนัธุ์ไปได ้
2. อุทยานแก่งกระจานฟ้ืนตวั หลงัปิดช่วง
โควิดระบาด 

วนัที่ 23 เม.ย.นายมานะ เพิม่พูน หน.
อช.แก่งกระจาน เปิดเผยว่า จากที่ประกาศ
ปิดใหบ้รกิารอุทยานแห่งชาต ิวนอุทยาน เขต
รักษาพันธุ์ สัตว์ ป่ า  และพื้นที่ อื่ นๆตาม
ประกาศของ อส. ทัง้ประเทศ เพื่อป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตัง้แต่วันที่ 23 
ม.ีค. 63 ในส่วน อช.แก่งกระจาน จ.เพชรบุร ี
ระยะช่วง ปิด 1 เดือนที่ผ่ านมาได้มีการ
ซ่อมแซมปรบัปรุงสิง่ปลูกสร้างและการฟ้ืนฟู
สภาพธรรมชาติได้มีโอกาสพักฟ้ืนมากกว่า
ทุกปีเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเพียง 3 เดือน
ระหว่างวนัที ่1 สงิหาคม- 31 ตุลาคม เท่ากบั
ว่ามกีารเปิดแล้วปิดเป็น 2 ช่วง ขณะที่มฝีน
ตกในบริเวณป่าแก่งกระจาน ปัญหาไฟป่า
ลดลง สตัว์ป่าเริม่ออกหากินและไม่ออกนอก
พื้นที่เพราะแหล่งน ้าที่มอียู่อุดมสมบูรณ์ บน
เส้นทางบ้านกร่างพบเต่าขนาดใหญ่ 6 ตัว 
ออกหากินผลจากการปิดท่องเที่ยวและการ
พกัฟ้ืนในช่วงทีปิ่ดท าใหธ้รรมชาติถูกใชน้้อย 
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และกลบัมาฟ้ืนฟูด้วยตวัของเนื่องจากไม่ถูก
รบกวนโดยมนุษย์หรอืเปลี่ยนพฤติกรรมจาก
การให้อาหาร ประกอบกับค าสัง่จังหวัดใน
การควบคุมร้านตัดผม ทาง อุทยานได้
ประสานญาติและครอบครวัของจนท.พทิกัษ์
ป่าที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคยีงเข้ามาให้บรกิารตดั
ผมแก่จนท. อุทยานหลายนายที่ผมยาว 
ภาพลักษณ์ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
โดยก าหนดพืน้ทีป่ลอดภยั อากาศเปิดโล่งไม่
แออัด ยืนพักคอยห่างกันและสวมหน้ากาก
อนามยั เป็นการเสรมิสร้างรายได้และอาชีพ
ในระหว่างที่ปิด นอกจากนี้ยงัมกีารตรวจคดั
กรองวดัอุณหภูมบุิคคลทีเ่ขา้มาตดิต่อกบัทาง
อุทยานรวมถึงติดตัง้เจลล้างมอืแอลกอฮอล์
เพื่อท าความสะอาดก่อนปฏบิตังิานทุกครัง้ 
3. การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค เข้าพบหวัหน้า
เขตรกัษาพนัธ์สตัว์ป่าคลองพระยา เพื่อ
หารือช่วยเหลือประชาชนบ้านช่องเหรียง
ท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใช้ 

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2563 นายอนุวัช 
ทองปัสโณว์ ผู้จดัการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
สาขาย่อย อ.ชยับุร ีเดินทางเข้าพบนายสุกจิ 
มพีริง้ นอภ.ชยับุร ีทีว่่าการอ.คลองพระยา  
จ.สุราษฎร์ธานี  เพื่ อขอค าปรึกษาเรื่ อง
แนวทางช่วยเหลือประชาชนบ้านช่องเหรยีง 
หมู่ที ่8 ต.ไทรทอง อ.คลองพระยา จ.สุราษฎร์
ธานี  ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่ องจากพื้นที่
ดงักล่าวเป็นพื้นที่ของ ขสป.คลองพระยา จึง
ท าให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ไม่สามารถเข้า
ไปติดตัง้ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
ประชาชนได้ และเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2563 
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นายสุกิจ มพีริ้ง นอภ.ชยับุร ีนายวยัวธัน์ ศรี
เพชรพูล ปลดัอาวุโส นายเดโช ชยัช่วย เลขา
นายกอบต.ไทรทอง นายอ านวย อ่อนเย้น 
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ที ่8 ต.ไทรทอง และนายอนุวชั 
ทองปัสโณว์ ผู้จดัการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
สาขาย่อยอ.ชยับุร ี เดินทางเข้าพบนายพินิจ 
สงิห์อินทร์ หน.ขสป.คลองพระยา เพื่อหารอื
แนวทางการจดัท าโครงการพฒันาเขตรกัษา
พันธ์สัตว์ฯ โดยบูรณาการร่วมกัน เพื่อขอ
อนุญาตใชพ้ืน้ทีข่องขสป.คลองพระยา ติดตัง้
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนที่
อาศยัอยู่ จ านวน 84 ครวัเรอืน ใหม้ไีฟฟ้าใช ้
ความคืบหน้า ณ ปัจจุบัน นายพินิจ สิงห์
อินทร์ หน.ขสป.คลองพระยา จะท าหนังสอื
ถึงอส.  เพื่ อขออนุมัติให้การไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค  เ ข้ า ไ ปติดตั ้ง ร ะ บบจ า ห น่ า ย
กระแสไฟฟ้า และเมื่อ อส. มีหนังสืออนุมตัิ
อนุญาตเรื่องดงักล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
พร้อมที่ จ ะ เข้าไปติดตั ้ง ร ะบบจ าห น่าย
กระแสไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้มไีฟฟ้าใช้
ทนัท ี

 


