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กระแส COVID-19 ประชาชนแห่ขอต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ไม่พอแจกท้ังกรมวิชาการเกษตรหมดเกลี้ยง 100,000 ต้น ส่วนกรมป่าไม้ สั่งสถานีเพาะ

ชํากล้าไม้ท่ัวประเทศเพาะแจกฟรี หลังมีคนโทรถามทุกวัน คาดใช้เวลาไม่เกินคร่ึงเดือนพร้อมแจก 

วันนี้ (9 ส.ค.2564) เพจศูนย์ข้อมูล COVID-19 ได้โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ กรมวิชาการเกษตร จัดเตรียมกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรไว้จํานวน 

100,000 ต้น เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนปลูกตามบ้านเรือน รายละไม่เกิน 5 ต้น ผ่านเว็บไซต์ https://info.doa.go.th/fatalinejon/ 

ล่าสุดทางเว็บไซต์แจ้งข้อความว่า 

    “ปิดรับลงทะเบียนยอดจองครบ 100,000 ต้นแล้ว” 

กรมวิชาการเกษตรกําลังพิจารณาท่ีจัดสรรต้นกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรเพ่ิมเติมให้แล้วจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป โดยจะเร่ิมรับตันกล้าพันธ์ุฟ้า

ทะลายโจรวันท่ี 15-30 ก.ย.นี้ 

เม่ือวันท่ี 7 ส.ค.ท่ีผ่านมา นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย 

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดงาน Kick Off โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิด -19 ของ

สหกรณ์ในพ้ืนท่ีจ.อุทัยธานี แปลงปลูกฟ้าทะลายโจร สหกรณ์ปฏิรูปท่ีดินระบํา จํากัด ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 

จากนั้นเวลา 10.51 น. กรมวิชาการเกษตร แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊กกรมวิชาการเกษตร ว่ามีการจัดเตรียมกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรไว้ จํานวน 100,000 ต้น 

เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนปลูกตามบ้านเรือน รายละไม่เกิน 5 ต้น หากท่านสนใจรับกล้าพันธ์ุ ให้เข้ามาลงทะเบียนเพ่ือขอรับกล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจร 

และ QR Code ท่ีข้ึนไว้ด้านล่างนี้  https://info.doa.go.th/fatalinejon/ 

 

 



กรมป่าไม้ สั่งระดมเพาะแจกชาวบ้านฟรี 

นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวกับไทยพีบีเอสออนไลน์ว่า ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีประชาชนสอบถามขอกล้าไม้ฟ้าทะลายโจร

จากกรมป่าไม้จํานวนมาก เพราะเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานท่ีเพาะกล้าไม้แจก ทําให้ช่วงแรก ๆ จึงได้หาซ้ือกล้าฟ้าทะลายโจร และมาลองขยายพันธ์ุ

พบว่าได้ผลดี 

ตอนนี้สั่งการให้สถานีเพาะชํากล้าไม้ หากล้าพันธ์ุฟ้าทะลายโจรมาเพาะขยายพันธ์ุ เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชน ซ่ึงไม่ได้ต้ังเป้าว่าจะมีจํานวนมาก

น้อยแค่ไหน ข้ึนกับกําลังและความพร้อมของสถานีเพาะชํา เนื่องจากฟ้าทะลายโจร เป็นกล้าไม้นอกบัญชี ไม่มีการจัดสรรงบไปให้  

    “ฟ้าทะลายโจร เป็นไม้นอกบัญชีเพาะพันธุ์ แต่กรมป่าไม้ มีสถานที่ มีน้ําและมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชํานาญในการเพาะกล้าไม้ 

จึงให้ช่วยเพาะกล้าฟ้าทะลายโจรแจกจ่ายให้ประชาชนในช่วงเวลาสั้นๆ” 

 

นายอดิศร กล่าวว่า นอกจากนี้จะประสานขอให้เครือข่ายป่าชุมชน 10,000 แห่งท่ัวประเทศช่วยกันเพาะกล้าฟ้าทะลายโจรอีกช่องทางหนึ่ง เพราะ

เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ให้นําไปใช้ในครัวเรือนช่วงสถานการณ์ COVID-19  

สําหรับฟ้าทะลายโจร เป็นพืชสมุนไพร ไม้ทรงพุ่ม สามารถเพาะขยายพันธ์ุได้ท้ังแบบเมล็ด และเพาะแบบปักชําซ่ึง 4-5 วัน รากจะงอก และเพาะให้

ได้ความสูงและ 30 เซนติเมตรให้แข็งแรง ก็แจกจ่ายได้ 

ก่อนหน้านี้สวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี แจกกล้าไม้ต้น "ฟ้าทะลายโจร" คนละ 10 ต้น โดยผู้สนใจขอรับกล้าไม้ต้องโทรศัพท์จองคิวกับเจ้าหน้าท่ี

ก่อน และจะเร่ิมรับกล้าไม้ในวันท่ี 29 ก.ค.ท่ีผ่านมา และมีผลตอบรับค่อนข้างดีเช่นกัน 

รู้จักต้นฟ้าทะลายโจร   

ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตร อธิบายถึงฟ้าทะลายโจรและวิธีการปลูกว่า ฟ้าทะลายโจร เป็นไม้ล้มลุก สูง 30-100 ซม. ลําต้นเป็นสี่เหลี่ยม แผ่นใบ 

รูปไข่ หรือรูปรีกว้าง 2-4 ซม. ยาว 5-12 ซม.ออกท่ียอดหรือง่ามใบใกล้ยอด เป็นช่อแยกแขนง ดอกสีขาว แกมม่วง ดอกสมบูรณ์เพศ ผลหรือฝัก รูป

ขอบขนานกว้าง 2-4 มม. ยาว 15-18 มม. สีน้ําตาล ผลแห้งแตกตามยาว มีแรงดีด แยกเป็น 2 ส่วน เมล็ดขนาดเล็ก มี 8-12 เมล็ดน้ําหนัก 1,000 

เมล็ด 1.28-1.33 กรัม 

ส่วนพ้ืนท่ีปลูก ดินควรมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ระหว่าง 5.5-6.5 และมีอินทรีย์วัตถุ 3.5 % หลีกเลี่ยง ดินปลูกปุ๋ยอินทรีย์ และแหล่งน้ําท่ีมี

สารพิษปนเปื้อน ควรมีแนวบังลม 

พันธ์ุปลูกท่ัวไป เลือกเมล็ดพันธ์ุท่ีคัดจากฝักแก่ เมล็ดสีน้ําตาล และสมบรูณ์ปลอดจากโรคและแมลง เมล็ดมีความงอกไม่ตํ่ากว่า 80% เพ่ือเพาะเป็น

กล้าระยะมีใบจริง 6 ใบ ปลูกลงแปลง ขุดหลุมปลูกลึกประมาณ 15 ซม.ระยะปลูกระหว่างต้น 30 ซม. ระหว่างแถว 60 ซม. 

 



 

    “การปลูกแบบใช้กล้า จะช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ (อัตราการใช้เมล็ดประมาณ 15 กรัมต่อไร่) ได้ต้นฟ้าทะลายโจร ออก

ดอกใกล้เคียงกันทั่วทั้งแปลง ทําให้สารสําคัญสมํ่าเสมอสะดวกในการดูแลรักษาและเก็บเก่ียว” 

การเก็บเกี่ยว ระยะออกดอก 25-50% ของท้ังแปลง ซ่ึงมีอายุหลังปลูกประมาณ 80 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเช้า ใช้กรรไกรตัดส่วนเหนือดินห่างจาก 

โคนต้น 4 ข้อ หรือประมาณ 10 ซม. (ต้นตอ) รีบนําผลผลิต ไปไว้ในท่ีร่ม ส่วนต้นตอ ทําการดูแลรักษาเพ่ือเก็บเมล็ดพันธ์ุไว้ปลูกในฤดูปลูกต่อไป 

ข้อมูลยังระบุว่า ฟ้าทะลายโจร มีสารสําคัญ ประเภทแลคโตน (lactone) ท่ีมีฤทธ์ิลดไข้ และฤทธ์ิต้านอักเสบ หลายชนิด ตามลําดับความแรงของ

สารจากน้อยไปหามาก ดังนี้ 

 แอนโดรกราโฟไลด์ 

 นีโอแอนโดรกราโฟไลด์ 

 ดิออกซีแอนโดรกราโฟไลด์ 

 ดิออกซีไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

ติดตามผลการปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) โดยมี หน่วยปฏิบัติการร่วม พญาเสือ พยัคฆ์ไพร เหย่ียวดง ฉลามขาว หน่วยบิน

พิทักษ์ป่า(Sky Ranger) และ หน่วยงานใน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สํานักงาน

รัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ทําหน้าท่ีเลขาท่ีประชุม โดยเป็นการ

ประชุมผ่านระบบ video conference 

สําหรับผลปฏิบัติงานปีล่าสุด ( มิถุนายน 63-มิถุนายน 64 ) ศปก.พป. สามารถดําเนินคดีบุกรุกพ้ืนท่ีป่า ได้ท้ังสิ้น 1,734 คดี ผู้ต้องหา 339 ราย รวม

เนื้อท่ีบุกรุก 16,859 ไร่ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล  คดีท่ีศาลพิพากษาสิ้นสุดแล้วในรอบปี 64 จํานวน 720 คดี ผู้ต้องหา 327 ราย 

สามารถยึดคืนพ้ืนท่ีป่ากลับมาเป็นของรัฐได้ท้ังสิ้น 80,479 ไร่  

นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจยึดไม้ของกลางจากการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ได้กว่า 1,313 คดี ผู้ต้องหา 747 ราย จํานวนไม้ของกลาง 22,881 ท่อน 

ปริมาตร 5,997 ลบ.ม. และไม้แปรรูป จํานวน 46,818 แผ่น ปริมาตร 764 ลบ.ม.และได้ดําเนินการจับกุมการลักลอบล่า ค้าและครอบครองสัตว์ป่า

คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562 จํานวน 28 คดีผู้ต้องหา 30คน ได้ของกลางสัตว์ป่าคุ้มครอง 27 ชนิดจํานวน 139 ตัว/

ซากสัตว์ป่าสงวน2ซาก/สัตว์ป่าคุ้มครอง 20 ชนิด 69 ซากและอุปกรณ์การกระทําผิด 60 ชิ้น 

พร้อมกันนี้ นายยุทธพล ได้กล่าว ให้กําลังใจเจ้าหน้าท่ีทุกคนในการปฏิบัติหน้าท่ี ในช่วงของการระบาดโควิด-19 อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 

(ลําปาง) กรมป่าไม้ พร้อมด้วย ข้าราชการ และ พนักงาน ร่วมแบ่งปันน้ําใจ มอบสิ่งของ อาหารแห้ง เพ่ือสนับสนุนและเป็นการให้กําลังใจในการ

ปฏิบัติงานให้แก่ทีมแพทย์ และบุคลากร ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสถานการณ์โควิด-19 ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยมีนายแพทย์กิตติพงศ์ 

อุบลสะอาด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ ณ โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตํารวจพร้อมด้วยปทส.-ปกครอง-ตชด.-ทหาร-ป่าไม้ ร่วมตรวจยึดไม้สักแปรรูป พร้อมอุปกรณ์กระทําผิด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง 

เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 นายยงยุทธ สุขศิริ นายอําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง พ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ 

จัดกําลังพลสมาชิก อส. ร่วมกับ กองร้อยทหารพราน( ทพ.)3503, หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตก.20 (แม่ต้าน), กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน  

(ตชด.) 344, ตํารวจ.ป่าไม้ กองกํากับการ 4 กองบังคับการป้องกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.4 บก.ปทส. ) 

และ ตํารวจ สภ.ท่าสองยาง ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดว่าด้วยการป่าไม้ ผลการปฏิบัติ ตรวจยึดไม้สักแปรรูป พร้อมอุปกรณ์กระทําผิด 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง บ้านตีนดอย หมู่ 5 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดย จนท.ได้ตรวจยึด 1. ไม้สักแปรรูป จํานวน 86 แผ่น 

ปริมาตร 1.32 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ เป็นเงิน 15,840.00 บาท ,2.อุปกรณ์ท่ีใช้กระทําผิด จํานวน 5 รายการ ดังนี้- เคร่ืองยนต์ ย่ีห้อ

ฮอนด้า 1 เคร่ือง- เคร่ืองกําเนิดไฟ 1 เคร่ือง- เลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมบาร์ จํานวน 1 ตัว- เลื่อยตัว จํานวน 1 ปื้น- สายพาน จํานวน 1เส้นประเมินราคา

เป็นเงิน 9,150.00 บาท 

ซ่ึงในขณะ เจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบไม่พบผู้กระทําความผิด เจ้าหน้าท่ีจึงได้นําไม้ของกลางดังกล่าว มาเก็บรักษาไว้ท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตก.20 

(แม่ต้าน) เพ่ือดําเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิด มาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 



 

 

กรมอุทยานฯ เผยแนวทางการจัดการดูแลนกแก้วโม่ง วัดสวนใหญ่ จ.นนทบุรี เน้นอนุรักษ์ต้นยางในวัดท่ีเป็นแหล่งอาศัย พร้อมสร้างความรู้ความ

เข้าใจแก่ประชาชนเป็นสําคัญ 

รายงานข่าวจากกรมอุทยานฯ เปิดเผยว่า ตามท่ีผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า (นายสมปอง ทองสีเข้ม) ได้สั่งการให้นายธานี วงศ์นาค 

ผู้อํานวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า เข้าตรวจสอบการอยู่อาศัยของนกแก้วโม่ง ตามท่ีได้มีการแชร์ทางเพจเฟซบุ๊กชื่อ “นกแก้วโม่ง ฝูง

สุดท้าย #วัดสวนใหญ่” 

โดยระบุว่า “นกแก้วโม่งบริเวณวัดสวนใหญ่ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สุดน่ารัก “นกแก้วโม่ง” ฝูงสุดท้าย จังหวัดนนทบุรี ท่ี

ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ นกแก้วโม่ง อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงท่ียอดยางอายุกว่า 200 ปี ริมคลองบางกรวย ในวัดสวนใหญ่” 

สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า จึงได้ประสานชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สํานักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และชุดเหย่ียวดง ร่วมตรวจสอบกรณี

ดังกล่าว นําโดย นายนาวี ช้างภิรมย์ นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ นายอรรถพร บัวฝ้าย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ นายคุณากร สุขนิธิ 

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ นายธีรพงศ์ เลิศตระกูล พนักงานพิทักษ์ป่า นายธานี วงศ์นาค ผู้อํานวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า ร่วมกันตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวข้างต้น 

จากการตรวจสอบปรากฎว่า เม่ือคณะเจ้าหน้าท่ีเดินทางมาถึงวัดสวนใหญ่ ได้พบกับพระอธิการทองศูนย์ขันติพโล (อายุ 50 ปี) เจ้าอาวาสวัดสวนใหญ่ 

นายวินัย พุ่มอยู่ (อายุ 66 ปี ) จิตอาสาชุมชนวัดสวนใหญ่ นายชัยวัฒน์ มนตรีชัยวิวัฒน์ (อายุ 45 ปี) อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธ์ุพืช) จึงได้สอบถามความเป็นมาและจุดประสงค์ของการแชร์ข้อความทางเพจเฟชบุ๊ก 

ท้ังนี้เพจเฟซบุ๊ก ชื่อ “นกแก้วโม่ง ฝูงสุดท้าย #วัดสวนใหญ่” เป็นเพจท่ีนายวินัย พุ่มอยู่ ได้ทําร่วมกับนายชัยวัฒน์ มนตรีชัยวิวัฒน์ และนายพรหมราช 

นารถมุนี ซ่ึงทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนและเป็นแอดมินเพจ “ชวนเท่ียวบางกรวย” เพ่ือใช้ในการอนุรักษ์นกแก้วโม่งของวัดสวนใหญ่และเป็นผู้

โพสต์ข้อความดงักล่าวข้างต้นจริง จุดประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและประชาชนเข้ามาร่วมกันอนุรักษ์นกแก้วโม่งของวัดสวนใหญ่ 



เดิมท่ีวัดสวนใหญ่จะมีนกแก้วโม่งมาอาศัยอยู่ประมาณ 100 กว่าตัว บนต้นยางนา จํานวน 2 ต้น แต่ปัจจุบันอาศัยอยู่ประจําประมาณ 20 ถึง 30 ตัว 

เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณวัดเป็นแหล่งอาหารของนกแก้วโม่ง แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นหมู่บ้านจัดสรร และต้นไม้ใหญ่ท่ีเป็น

แหล่งพักอาศัยของนกแก้วโม่งได้สูญหายไป ทําให้นกแก้วโม่งบางส่วนอพยพกระจายไปอยู่ท่ีอ่ืนท่ัวจังหวัดนนทบุรี 

โดยท่ีวัดสวนใหญ่ปัจจุบันมีโพรงธรรมชาติท่ีใช้ทํารังของนกแก้วโม่งบนต้นยาง ประมาณ 12 โพรง ซ่ึงใช้ในการวางไข่ และตอนเย็นๆ นกแก้วโม่งจะ

มารวมฝูงกันท่ีวัดสวนใหญ่เวลาประมาณ 16.00 – 18.00 น. ปกตินกแก้วโม่งท่ีวัดนี้จะออกลูกปีละประมาณ 1 – 2 ตัว 

สําหรับนกแก้วโม่งจะมีนิสัยชอบออกหากินไกลจากท่ีพักอาศัย โดยแบ่งกระจายกันออกไปท่ัวจังหวัดนนทบุรี พอตกเย็นจึงกลับมายังท่ีพักอาศัยของ

ตนเอง ซ่ึงมีหลายท่ีในจังหวัดนนทบุรีอาหารของนกแก้วโม่งคือลูกไม้ ผลไม้และเมล็ดข้าว 

ปัจจุบันนายพรหมราช นารถมุนี ได้พัฒนาให้วัดสวนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการมาศึกษาการดํารงชีวิตของนกแก้วโม่ง ซ่ึงเป็นนกหายาก 

ท่ีเกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ุ 

ต่อมาคณะเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมหารือถึงแนวทางในการอนุรักษ์ดูแลนกแก้วโม่งดังกล่าว กับนายชัยวัฒน์ มนตรีชัยวิวัฒน์ และนายวินัย พุ่มอยู่ สรุปการ

ดําเนินการในเบื้องต้น คือ ให้อนุรักษ์ต้นยางท้ัง 2 ต้น ท่ีเป็นแหล่งวางไข่ ของนกแก้วโม่ง และได้มีเจ้าหน้าท่ีรุกขกรของกรมป่าไม้ เข้ามาสํารวจเพื่อ

ดูแลรักษาต้นยางนาท่ีเป็นแหล่งอาศัยสืบพันธ์ุของนกแก้วโม่งฝูงดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงยัง

ไม่ได้ดําเนินการดังกล่าว 

 

ท้ังนี้ ได้ดําเนินการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ถึงการห้ามล่า ห้ามค้า และห้ามครอบครอง นกแก้วโม่ง เนื่องจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง บริเวณวัดสวนใหญ่ 

จํานวน 2 ป้าย เพ่ือให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์นกแก้วโม่ง ซ่ึงคณะเจ้าหน้าท่ีจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์นกแก้วโม่งบริเวณวัดสวนใหญ่ 

ในเพจสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า และเพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ให้ประชาชนได้ทราบ และถ้าหากพบเห็นการกระทําความผิด

เกี่ยวกับสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ให้แจ้งทางสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธ์ุพืช หรือทางเพจสายด่วน 1362 และทางเพจเหยี่ยวดง และจะร่วมประสานกับกลุ่มอนุรักษ์ในพ้ืนท่ีชุมชนวัดสวนใหญ่ เพ่ือช่วยกันดูแลและ

อนุรักษ์นกแก้วโม่งต่อไป 

นอกจากนี้ คณะเจ้าหน้าท่ี สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่าจะร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สํานักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า และชุดเหยี่ยวดง 

ลาดตระเวนตรวจสอบ แหลง่ท่ีอยู่อาศัยของนกแก้วโม่ง ในท้องท่ีจังหวัดนนทบุรี เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการลักลอบล่านกแก้วโม่งมาขายอีกทางหนึ่งด้วย 


