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 สวสัดีค่ะ กลบัมาพบกนัอกีแล้ว ท่ามกลางสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ียังคงระบาดอยู่ทั่วโลก  
ถึงแม้ในไทยจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีข้ึน แต่ก็ยังคง
ปรากฏตวัเลขผูติ้ดเชือ้อยูบ้่าง ซึง่กเ็ป็นเรือ่งทีค่าดการณ์ได้ยาก
ว่าจะจบลงจนสถานการณ์เป็นปกตเิมือ่ไร หรอืจะเกดิ Second Wave 
ขึ้นมาใหม่อีกหรือไม่ ถือเป็นเร่ืองที่เราทุกคนจะต้องเฝ้าระวัง
ป้องกันและดูแลสุขภาพให้ดี 
 ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่รอคอยการเปิดอุทยานแห่งชาติ
อกีครัง้ หลงัปิดอทุยานแห่งชาต ิ3 เดอืน จากสถานการณ์ COVID-19 
ซึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ ์พืช ได้ลั่นระฆังข่าวดีเปิดอุทยานแล้ว!! แต่ไม่ได้ 
เปิดพร้อมกันทุกอุทยาน เพราะถ้าหากอุทยานใดยังไม่พร้อม 
ก็ยังคงปิดต่อไปอีก บางอุทยานเปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกจุด  
บางอุทยานเปิดเพียงบางส่วน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเปิดอุทยาน
ครั้งน้ี จะเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal  
อย่างไรก็ขอฝากให้นักท่องเที่ยวทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ  
และค�าแนะน�าของเจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัดด้วย รวมท้ังขอให้
ทุกคนร่วมกันสร้างจิตส�านึกที่ดีในเรื่องของขยะจากการ 
ท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้ขยะตกค้างในอุทยานจนเกิดผลกระทบ 
ต่อชีวิตสัตว์ป่าตามที่เคยปรากฏเป็นข่าว
 ฉบับนี้ เราได้น�าข่าวสารต่างๆ และกิจกรรมเด่น 
ของส�านักเราในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา มาน�าเสนอเช่นเคย  
ซึ่งไฮไลต์ของฉบับนี้ สบอ.11 ได้รับเกียรติจากท่าน รมว.ทส. 
ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมทรัพยากรธรรมชาติที่อุทยาน
แห่งชาติภูหินร ่องกล้า นอกจากนี้ เรายังได ้น�าขั้นตอน 
การขอรบัใบอนุญาตให้เพาะพนัธุสั์ตว์ป่าสงวนและสตัว์ป่าคุม้ครอง
มาฝากกัน และตบท้ายด้วยการพาท่านไปเที่ยวชมทุ่งนางพญา
เมืองเลนทีอ่ทุยานแห่งชาตทิุง่แสลงหลวง นีแ่ค่เพยีงบางส่วน  
ยงัมเีรือ่งราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง ลองเข้าไปอ่านดูนะคะ… 

รักและเคารพผู้อ่านเสมอ

ส บอ.11...บอกกล่าว

ที่ปรึกษา     :   นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11, นายไพรัช  มณีงาม ผู้อ�านวยการส่วนอ�านวยการ
คณะผู้จัดท�า :   นางสาวปราณปรียา พุ่มทอง เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน, นายระเด่น  ยืนยง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าของ      :   ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ส่วนอ�านวยการ ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่11 
                    เลขที่ 555 หมู่ที่ 6 ต�าบลท่าทอง อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  65000
      โทรศัพท์     :   0 5500 9937  โทรสาร : 0 5500 9938  Website : http://portal.dnp.go.th/p/Phitsanulok2

ธรรมชาติสร้างสัตว์ป่า   สืบทอดมาหลายหมื่นปี

เราท่านช่างโชคด ี  เกิดชาตินี้เป็นเจ้าของ



 จากวกิฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศปิดแหล่ง
ท่องเที่ยว และแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ และศึกษาธรรมชาติ  
ในพืน้ทีอ่นุรกัษ์ทกุแห่งทัว่ประเทศ ซึง่ในช่วงปิดอุทยานแห่งชาตินัน้  
เจ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติยังคงปฏิบัติหน้าที ่
กนัอย่างต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเป็นการปฏบัิตหิน้าทีล่าดตระเวนคุม้ครอง
พ้ืนที่ป ่าอนุรักษ์อย่างเข้มข้น รวมทั้ง การพัฒนาปรับปรุง 
แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ
ทุกมิติ เช่น ห้องพักนักท่องเที่ยว ห้องน�้า ลานกางเต็นท์ จุดชมวิว 
เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิถนนทางเข้า-ออก ลานจอดรถ ระบบแสงสว่าง 
และป้ายสื่อความหมายต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

 นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านกู้ชีพ กู้ภัย ในอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีการฝึกทบทวนการช่วย 
ฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) ทบทวนการใช้เครื่องกระตุ้นคลื่นหัวใจไฟฟ้า 
(AED) และทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระดับสากล เพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่วยหรือ 
บาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน หรือช่วยเหลือนักท่องเที่ยวระหว่าง 
การท่องเทีย่ว ทัง้ทางบกและทางน�า้ ตามระบบการแพทย์ฉกุเฉนิอย่างถกูวิธี 
และสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยบรกิารในระดบัสงูได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมและอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 “ภายใต้วิกฤตย่อมมีโอกาส” ระหว่างปิดอุทยานแห่งชาติ 3 เดือน กลับส่งผลกระทบเชิงบวก 
ต่อการฟื้นตัวและปรับสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด โดยเฉพาะเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ 
ต่างออกมาเดินอวดโฉมกันอย่างสุขใจไร้ความกังวล เสมือนรู้ว่าในช่วงเวลาน้ี ปราศจากการถูกรบกวน 
จากกิจกรรมของมนุษย์ อันจะเห็นได้ว่าแม้เราจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แล้ว 
การลด เลิก กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ยังคงมีความส�าคัญ 
และจ�าเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาสภาพ และช่วยลดระยะเวลาการฟื้นสมดุล เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ 
คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

อุทยานปิด..วิกฤต COVID-19 แต่ยังคงเดินหน้าพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่อย่างเข้มข้น !!

3

“ภายใต้วิกฤตย่อมมีโอกาส” 
COVID-19 ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร ??



ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์

สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.9)

   เอกสารบุคคล/นิติบุคคล
   หนังสือก�ากับการจ�าหน่ายหรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุการได้มา     
   ของสัตว์ป่า
   โครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
   หลักฐานการมีสิทธิ์ในสถานที่เพาะพันธุ์
   แผนที่สถานที่โดยสังเขป

ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค�าขอ สป.8

ตรวจสอบประวัติอาชญากร
ตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย 
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

  ใน กรุงเทพมหานคร ยื่นค�าขอที่...
  ส�านักอนรุกัษ์สัตว์ป่า กรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื
  ในท้องที่จังหวัดอื่นๆ ยื่นค�าขอได้ที่...
  ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แห่งท้องที่นั้น

ตรวจสถานที่ขอเพาะพันธุ์ จ�านวนและชนิดของสัตว์ป่า

จัดท�าบันทึกการตรวจสอบความเหมาะสม

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
พิจารณาลงนามอนุญาต

แจ้งผลการออกใบอนุญาต

ช�าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

รับใบอนุญาต

หมายเหตุ :    ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวน
                 หรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ฉบับละ 1,000 บาท 
                 มีอายุครั้งละ 5 ปี

4 ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11



“มารู้จักชุดปฏิบัติงานภาคสนาม  
(ชุดลายพราง) ลวดลายป่าเต็งรัง นกพิราบ  
นกเป็ดน้ำา และกวาง อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  

บ่งบอกถึงหน้าที่รับผิดชอบ”

 หลังจากปิดอุทยานแห่งชาติ 3 เดือน หลายคนท่ีชื่นชอบ 
การท่องเทีย่วธรรมชาติ จะรูส้กึได้เลยว่า “คดิถงึอทุยานแห่งชาต”ิ 
ต่างรอคอยการเปิดท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังโรคระบาด COVID-19 
คลี่คลาย และแล้วก็ถึงวันที่รอคอย...
 1 กรกฎาคม 2563 ดีเดย ์การเปิดอุทยานแห่งชาติ  
แต่สิ่งท่ีเปลี่ยนไปคือ ท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal  
สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และควบคุมจ�านวน
นักท่องเที่ยว โดยการจองล่วงหน้า และการลงทะเบียนเข้า-ออก 
แต่สิ่งที่ทุกคนยังคงต้องตระหนักและให้ความส�าคัญไปพร้อมๆ กัน 
นัน่กคื็อ “ขยะจากการท่องเทีย่ว” ซึง่ก่อนปิดอทุยาน เรามกัจะทราบ
ข่าวการตายของสัตว์ป่าเพราะขยะ แต่หลังปิดอุทยานจากวิกฤต 
COVID-19 กลับไม่มสีัตวป์า่ตายเพราะขยะเลย ซึ่งสะท้อนใหเ้หน็ว่า
กิจกรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อชีวิตของสัตว์ป่า ปริมาณขยะ 
ที่ตกค้างอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ ถงึเวลาแล้วหรือยงั? 
ทีเ่ราทกุคนจะใส่ใจกบัผลกระทบท่ีเกิดจากตวัเราเอง
 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกคน ช่วยกัน
รักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หากเข้ามาเที่ยวแล้วให้น�าขยะ
ทีต่นน�ามากลบัไปด้วย ซึง่ทางอทุยานจะตัง้ถงัขยะไว้บางจดุทีจ่�าเป็น
เท่านั้น ส่วนใหญ่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการขยะคืนถิ่น 
กับทางอุทยาน โดยแจกถุงด�าให้ เมื่อนักท่องเที่ยวน�าอาหาร 
หรือสิ่งใดเข้าไปในพื้นที่จนเกิดเป็นขยะ ให้น�ากลับด้วย เพื่อลด
ปริมาณขยะตกค้างในเขตอุทยาน รวมถึงไม่ท้ิงขยะตามข้างทาง 
ซุกซ่อนตามซอกหลืบต่างๆ
 อนัจะเหน็ได้ว่า ปัญหาขยะเป็นเรือ่งทีท่กุคนต้องหนัหน้ามา
ช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ดังนั้น การจัดการขยะที่ยั่งยืน 
และเหน็ผลมากทีส่ดุ จงึไม่ได้ขึน้อยูก่บัว่า เรามถีงัขยะรองรบัขยะได้มาก
น้อยแค่ไหน ไม่ได้อยูท่ีว่่าเรามมีาตรการเข้มแข็งแค่ไหน แต่ขึน้อยูก่บัว่า 
“...เรามีจิตส�านึกรับผิดชอบอย่างไรกับการบริโภคกินใช้ ซึ่งควร 
จะสร้างให้เกิดขึ้นจากภายในก่อน ถ้าเราไม่ปลูกฝังนิสัย เกรงใจ 
เคารพและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกันตั้งแต่แรกแล้ว การออก
กฎหมายหรือก�าหนดมาตรการใดๆ ก็ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาขยะหมดไป
ได้จริง…” ที่กล่าวย�้ามาทั้งสิ้นนั้น ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อเราทุกคน 
เพราะทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติส่วนรวมของคนไทยทุกคน  
“ในเมื่อเราใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เราก็ต้องรู้จักตอบแทน
ธรรมชาติ” เพื่อให้ธรรมชาติคงความสวยงามและให้เราได้ชื่นชม
ตราบนานเท่านาน...

 
      หากพูดถึงชุดลายพราง เราจะนึกถึง 
ชุดลายพรางทหาร แต่ทราบหรือไม ่ว ่า 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
และหน่วยงานส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ ์
ในสังกัดที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศ เราก็มี
ชดุลายพรางเช่นเดยีวกนั เรยีกว่า ชุดปฏบิตังิาน
ภาคสนาม ใช ้ในการลาดตระเวนปฏิบัติ 
หน้าที่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่างที่เราเห็น
กันตามสื่อต่าง ๆ 
  ชุ ด ปฏิ บั ติ ง า นภ า คสน ามขอ ง 
เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่านั้น ถูกออกแบบคล้าย
ชุดทหาร เพื่อสร้างความน่าเกรงขามและ 
ดเูป็นระเบยีบ เหมาะกบังานราชการ มโีทนสเีดยีว
กับดินและป่า ท�าให้ดูกลมกลืนไปกับป่า 
ที่เป็นสภาพแวดล้อมรอบตัว และมีลวดลาย
ป่าไม้และสตัว์ป่า อนัเป็นลายเอกลกัษณ์เฉพาะ
ของหน่วยงาน ทีบ่่งบอกถึงหน้าที่รับผิดชอบ
ของผู ้สวมใส่ และนอกจากใช้บอกสังกัด 
หน่วยงานแล้ว ยังช่วยพรางตัวขณะออก 
ลาดตระเวนได้อีกด้วย ซึ่งมีองค์ประกอบ 
ของชุดลายพราง ดังนี้

ป่าเต็งรัง
สีเขียวอ่อน เขียวแก่  สีครีม  

และสีน�้าตาล สื่อถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

นกพิราบ
สื่อถึงอิสระเสรีของสัตว์ป่า  
ที่มนุษย์ ไม่ควรเข้าไปรบกวน

นกเป็ดน�้า
สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์

ของป่า ดิน และน�้า

กวาง
คือ สัตว์ป่า ที่เป็นส่วน
เติมเต็มให้ลายพราง

เกิดความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 5

“ขยะจากการท่องเที่ยว” 
แก้ด้วย 

“จิตส�านึก” 



 วนัท่ี 21 เมษายน 2563 นายยุทธชยั ปัทมสนธ ิผูอ้�านวยการ
ส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่11 พร้อมด้วยผูอ้�านวยการส่วนควบคมุ
และปฏิบัติการไฟป่า และคณะ เดินทางลงพื้นท่ีเพ่ือตรวจเยี่ยม 
และให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามสถานการณ์ไฟป่า 
และหมอกควนัในพืน้ทีว่นอทุยานเขาพลงึ-บ้านด่าน และวนอทุยาน
น�า้ตกแม่เฉย ต�าบลบ้านด่านนาขาม อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์ 
ทั้งนี้ ได้รับฟังรายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นท่ี พร้อมมอบ
นโยบายการปฏิบัตงิานในการป้องกนั แก้ไขปัญหาไฟป่า ร่วมบรูณาการ
หน่วยงานในพ้ืนทีใ่นการสนธกิ�าลงัดับไฟป่า พร้อมจดัเวรยามเฝ้าระวงั
และลาดตระเวนในจุดล่อแหลม และให้ค�านึงถึงความปลอดภัย 
ในการปฏบิติังานเป็นอนัดบัแรกด้วย

 วนัที ่7 พฤษภาคม 2563 นายยทุธชัย ปัทมสนธ ิ
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วย 

ผู้อ�านวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน น�าข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
ในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจ�าปีของชาติ 
พ.ศ. 2563” ณ บรเิวณส�านกับรหิารพืน้ทีอ่นรุกัษ์ที ่ 11 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เกิดความสวยงาม ร่มร่ืน  
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ช่วยบรรเทาโลกร้อน ตลอดจน 
เป็นแหล่งรวบรวมพนัธุไ์ม้ ประกอบด้วย รวงผึง้ เกด็เงนิ อินทนลิบก 
จกิน�า้ พะยงู มะค่าโมง หว้า และเสลา เป็นต้น โดยให้เจ้าหน้าที ่
ทุกคนระบุชื่อแสดงความเป็นเจ้าของต้นไม้ที่ปลูก และเน้นย�า้ 
ให้เจ้าหน้าทีท่กุคนช่วยกนัดูแลรักษาต้นไม้ภายหลงัการปลกู เพ่ือให้
ต้นไม้เจรญิเตบิโตอย่างมคีณุภาพ เกดิความภาคภมูใิจ อนัจะก่อให้ 
เกดิประโยชน์และเป็นสมบตัต่ิอคนรุน่หลงัต่อไป

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  
ผู้ว่าราชการจงัหวัดพษิณโุลก พร้อมด้วย นายชชัพงศ์ เอมะสวุรรณ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ ์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้เดินทางมา
ตรวจเย่ียมและพบปะหารือข้อราชการ ณ ส�านักบริหารพ้ืนที่
อนุรักษ์ที่ 11 โดยมีนายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผู ้อ�านวยการ 
ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 11 พร้อมด้วยผู้อ�านวยการส่วน 
หวัหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที ่ให้การต้อนรบัและน�าตรวจเยีย่ม  
ในโอกาสนี้ ท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ปลูกต้น 
“ราชพฤกษ์” ไว้เป็นที่ระลึกบริเวณพื้นท่ีส�านักงาน พร้อมทั้ง 
ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองเพ่ือป้องกนัและเฝ้าระวงัโรค COVID-19 
และปล่อยปลา 1,000 ตวั ลงในสระน�้า ณ เรือนแพ ส�านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 อีกด้วย

ปลูกต้นไม้ ใน วันต้นไม้ประจำาปีของชาติ 
เน้นย้ำาทุกคนมีส่วนร่วมดูแลรักษา 

ภายหลังการปลูก

ผอ.สบอ.11 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่า
และหมอกควัน ในพ้ืนท่ีวนอุทยานเขาพลึง-บ้านด่าน

ผวจ.พล. ตรวจเยี่ยม สบอ. 11 
และพบปะหารือข้อราชการ 
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 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม นายธญัญา เนติธรรมกลุ อธบิดกีรมอทุยานแห่งชาติ 

สัตว์ป ่า และพันธุ ์พืช พร้อมคณะผู ้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า รับฟัง

รายงานผลการปฏิบัติงาน มอบเสบียงอาหารและให้ขวัญก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่  
รวมถึงตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยมี นายยุทธชัย  
ปัทมสนธิ ผู ้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ที่ 11 พร้อมด้วย หัวหน้า 
ส่วนราชการในพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณโุลกทีเ่กีย่วข้อง ให้การต้อนรบัและน�าการตรวจพืน้ที่

รมว.ทส. ตรวจติดตามสถานการณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

 ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ให้นโยบายในการปฏิบัติงานไว้ว่า “หัวใจส�ำคัญ 
ของอุทยำนแห่งชำติ คือ กำรอนุรักษ์ ปกป้อง และกำรดูแลรักษำอุทยำนแห่งชำติควบคู่ไปกับกำรต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยมำตรฐำนที่ดี  
ดังนั้น จึงควรรักษำสมดุลของสถำนท่ีท่องเท่ียวให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ขอเป็นก�ำลังใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ทุกคน ขอให้ปฏิบัติหน้ำที่ 
อย่ำงเข้มแข็ง อดทน ซื่อสัตย์ ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ท�ำให้ต้องปิดอุทยำนแห่งชำติทั่วประเทศนั้น ถือเป็น
ช่วงเวลำทีด่ใีนกำรพฒันำให้เกดิเป็นมำตรฐำนใหม่ ทัง้นีท้ัง้น้ันต้องอำศยัควำมร่วมมอืของเจ้ำหน้ำทีท่กุคนในกำรร่วมกนัดแูลรกัษำให้อุทยำน
แห่งชำติมีควำมสะอำด เป็นระเบยีบ และมคีวำมคงอยู่ของทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมทีส่มบูรณ์ เพือ่ต้อนรบันกัท่องเทีย่วหลังเปิด
อทุยำนแห่งชำติต่อไป”

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 นายธัญญา เนติธรรมกุล 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย  
นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายด�ารัส โพธ์ิประสิทธ์ิ ผู้อ�านวยการ 
ส�านักอุทยานแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 
แหล่งท่องเทีย่วภลูมโล อทุยานแห่งชาตภิหูนิร่องกล้า และตรวจ 
เยี่ยมอุทยานแห่งชาติทุ ่งแสลงหลวง (ฝ ั ่งหนองแม่นา)  
ท้ังนี ้ได้ให้แนวทางการปฏบิตังิานและข้อเสนอแนะในประเดน็ต่างๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานให้ดียิ่งขึ้น  
โดยม ีนายยุทธชยั ปัทมสนธิ ผู้อ�านวยการส�านักบริหารพื้นที่
อนรัุกษ์ที ่11 ผูอ้�านวยการส่วน หวัหน้ากลุม่งาน นายสริุยา กาละสุข 
หัวหน้าอทุยานแห่งชาติภูหนิร่องกล้า นายวทิรู เดชประมวลพล 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และเจ้าหน้าท่ีในพื้นที่
ให้การต้อนรับและน�าตรวจพื้นที่ดังกล่าว

อธิบดี อส. ตรวจเยี่ยม แหล่งท่องเที่ยวภูลมโล อช.ภูหินร่องกล้า และ อช.ทุ่งแสลงหลวง
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 ถ้าเอ่ยถึงความงดงามของผืนป่าที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและแมกไม ้
อันอุดมสมบูรณ์ ชื่อของ “อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง” คงอยู่ในใจของ 
นักเดินทางที่หลงใหลธรรมชาติ และหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่น 
ที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องห้ามพลาด “ทุ่งนางพญาเมืองเลน” ดินแดน 
แห่งทุง่หญ้าป่าสนสองใบ ลกัษณะเป็นทุง่หญ้าทีโ่อบล้อมด้วยป่าสนสองใบ สลบั 
กบัป่าดบิแล้งและป่าเตง็รงั ตามกิ่งสนจะพบกล้วยไม้อิงอาศัย ยามเช้าจะม ี
สายหมอกไหลเอื่อยๆ ปกคลุมไปทั่วผืนป่า อากาศเย็นสบาย นักท่องเที่ยว 
นยิมป่ันจกัรยานเล่น ชมแมกไม้และธรรมชาต ิทุง่หญ้าเขยีวขจ ีถอืเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจอีกจุดหนึ่งของอุทยาน 
แห่งชาตทิุง่แสลงหลวง ต�าบลหนองแม่นา อ�าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์  
ทีน่่าลองไปเยอืน และไม่พลาดทีจ่ะเกบ็ภาพสวยๆ บนัทกึไว้ในความทรงจ�าซกัครัง้
  หากท่านที่ต้องการเดินทางไปชมความงดงามของธรรมชาติของ 
ทุ ่งหญ้าแห่งน้ี จะอยู ่ห ่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.8   
(หนองแม่นา) ประมาณ 14 กม. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง 08 8756 4940

ทุ่งนางพญาเมืองเลน
ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าป่าสนสองใบ...ทุ่งแสลงหลวง

ทางออก

นักท่องเที่ยว Check-in 
ผ่านระบบ “ไทยชนะ”

นักท่องเที่ยว Check-out 

ผ่านระบบ “ไทยชนะ”

ทางเข้า

ฉีดพ่นน้�ายาฆ่าเชื้อโรค 

บริเวณห้องน้�า ร้านอาหาร 

บ้านพักนักท่องเที่ยว

หากนักท่องเที่ยว เกินจ�านวนจ�ากัด
ต้องรอจนกว่า...จะมีนักท่องเที่ยว ออก

นักท่องเที่ยว ลงทะเบียนจอง
ล่วงหน้าเข้าอุทยาน

ผ่าน App QueQ
      เลือกอุทยานแห่งชาติ

      เลือกวัน

      เลือกช่วงเวลา

      ใส่เบอร์โทรศัพท์

      รหัสการจอง

มาก่อนเวลา 10 นาที และแสดงคิวจอง 
ให้เจ้าหน้าที่ทราบ ณ ด่านจัดเก็บค่าบริการ

ผ่านจุดคัดกรอง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รหัสการจอง

ช�าระค่าบริการเข้า
อุทยานแห่งชาติ

แหล่งท่องเที่ยวที่ 1 
จ�านวน 350 คน

Check-in/Check-out

แหล่งท่องเที่ยวที่ 2 
จ�านวน 500 คน

Check-in/Check-out

เข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

!

New Normal National Park
1

2 3
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