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อายุ

(ปี)

เสน้ผ่าน

ศูนยก์ลาง 

(ซม.)

ปรมิาต

ร 

(ตนั)

มูลคา่

(บาท/ม

3)
บาท/ตน้ บาท/ไร่

26 23.31
0.4016

0
20,610

8,276.9

6

206,923.

89

30 24.79
0.4747

0
21,930

10,410.

19

260,254.

87

34 26.08
0.5454

1
23,250

12,680.

79

317,019.

66

37 26.96
0.5969

1
24,240

14,469.

13

361,728.

25

40 27.79
0.6471

5
25,230

16,327.

65

408,191.

22



จ านวน  732.00 ท่อน

ปรมิาตร 69.92 ลบ.ม.

ราคาเฉลีย่ลบ.ม. ละ 
37,172.014 บาท

รวมทัง้สิน้ประมาณ 

2,599,066.24 บาท



จ านวน  10,215.00 ท่อน

ปรมิาตร 791.04 ลบ.ม.

ราคาเฉลีย่ลบ.ม. ละ 
100,000.00 บาท

รวมทัง้สิน้ประมาณ 

79,100,000 บาท



 ไมห้วงหา้มตามพระราชบญัญตัป่ิาไมพุ้ทธศกัราช
๒๔๘๔

 ไมห้วงหา้มประเภท ก. ไมห้วงหา้มธรรมดา ไดแ้ก ่ไมซ้ ึง่
การท าไมจ้ะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ที ่
หรอืไดร้บัสมัปทานตามความในพระราชบญัญตันีิ้

 ส่วนการก าหนดไมห้วงหา้ม คา่ภาคหลวง และ
ขนาดจ ากดั

 มาตรา ๗ ไมส้กั ไมย้าง ไมช้งิชงั ไมเ้ก็ดแดง ไมอ้เีม่ง
ไมพ้ะยงุแกลบ ไมก้ระพี ้ไมแ้ดงจนี ไมข้ะยงุ ไมก้ระซกิ 
ไมก้ระซบิ ไมพ้ะยูง ไมห้มากพลตูัก๊แตน ไมก้ระพีเ้ขา
ควาย ไมเ้ก็ดด า ไมอ้เีฒ่า และไมเ้ก็ดเขาควาย ไมว่า่จะ
ขึน้อยู่ทีใ่ดในราชอาณาจกัร เป็นไมห้วงหา้ม
ประเภท ก ไมช้นิดอืน่ในป่าจะใหเ้ป็นไมห้วงหา้ม



 ส่วนบทก าหนดโทษ

 มาตรา ๖๙ แหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พุทธศกัราช ๒๔๘๔ 
"ในกรณีความผดิตามมาตรานี ้ถา้ไมท้ีม่ไีวใ้นครอบครอง
เป็น
(๑) ไมส้กั ไมย้าง ไมช้งิชนั ไมเ้ก็ดแดง ไมอ้เีม่ง ไมพ้ยงุ
แกลบ ไมก้ระพี ้ไมแ้ดงจนี ไมข้ะยงุ ไมช้กิ ไมก้ระซกิ ไม ้
กระซบิ ไมพ้ยุง ไมห้มากพลตูัก๊แตน ไมก้ระพีเ้ขาควาย ไม ้
เก็ดด า ไมอ้เีฒ่า ไมเ้ก็ตเขาควาย หรอืไมห้วงหา้มประเภท ข 
หรอื
(๒) ไมอ้ืน่เป็นตน้หรอืเป็นท่อนอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรอืท ัง้สองอย่างรวมกนั เกนิยีส่บิตน้หรอืท่อน หรอื
รวมปรมิาตรไมเ้กนิสีลู่กบาศกเ์มตร หรอืไมท้ีไ่ดแ้ปร
รูปแลว้ รวมปรมิาตรไมเ้กนิสีลู่กบาศกเ์มตร
”ผูก้ระท าความผดิตอ้งระวางโทษจ าคุกต ัง้แตห่น่ึงปี
ถงึยีส่บิปี และปรบัต ัง้แตห่า้หมืน่บาทถงึสองลา้น
บาท”

โดย ไทยรฐัออนไลน์ 22 ก.ค. 2557 01:50



ข่าว
 ดดัแปลงเกง๋ ตบตาเจา้หน้าที ่ซกุไมพ้ะยูง คา่นบัลา้น

ดดัแปลงรถลอบขนไม ้

พะยงู 12 ท่อน

เกดิขึน้ที่ จ.นครพนม

ตรวจสอบ ขบวน

การคา้ไมพ้ะยงูไดม้กีาร

ลกัลอบขนสง่ไมพ้ะยูง

หวงหา้ม เพือ่เตรยีม

สง่ไปลงเรอืขา้มไปขาย

ประเทศเพือ่นบา้น โดย

ดดัแปลงรถยนตค์นั

ดงักลา่ว แทนการใช ้

รถบรรทกุขนาดใหญ่

เพือ่การตบตา

เจา้หนา้ทีต่ ารวจ แตห่นี

ไม่รอด ขณะนีเ้รง่

ตรวจสอบเอกสาร

หลกัฐานการ

ครอบครองรถยนต ์

ตดิตามผูก้ระท าผดิมา

ด าเนินคดตีาม

โดย ไทยรฐัออนไลน์ 15 ก.ย. 
2558 00:13

https://www.thairath.co.th/content/525101



 แกง๊คา้ไม ้‘พะยูง’ มาเป็นคาราวาน-ตร.จบั 9 คน ยดึ

รถ 7 คนั

โดย ไทยรฐัออนไลน์ 2 ม.ิย. 2557 

21:30
https://www.thairath.co.th/content/426862

จากการสอบสวน

ผูต้อ้งหาทัง้หมด ให ้

การรบัสารภาพว่า ขบั

รถขนไมด้งักลา่วมา

จากพืน้ที่ ต.หว้ยขา่ อ.

บณุฑรกิ จ.

อบุลราชธานี เพือ่น าไป

สง่นายทนุลงเรอืขา้มไป

ประเทศเพือ่นบา้น ทาง

ชายแดน อ.เขมราฐ จ.

อบุลราชธานี ไดค้า่จา้ง

รถขนไม ้คนัละ 20,000 

บาท รถสเกา๊ หรอืรถ

ขบัประกบหนา้-หลงั คนั

ละ 8,000 บาท แตท่ างาน

ยงัไม่ส าเรจ็ ก็มาถกู

ต ารวจจบัไดเ้สยีกอ่น.



โดย ข่าว 3 มติ ิชอ่งทางออกอากาศ :
[THAI TV3]

วนัที ่27 มถินุายน 2558
http://goo.gl/ntGW62

สวนป่าท่ากุม่ โนโบรุ

อเุมดะ จ.ตราด เป็น

สวนป่าขององคก์าร

อตุสาหกรรมป่าไม ้ที่

ปลกูพะยูงไวเ้ป็นแห่ง

แรก หลงัจากเคย

สมัปทานไมท้ีน่ี่

สภาพภมูอิากาศ

คลา้ยป่าดบิแลง้ตดิ

ชายแดนไทยกมัพูชา

มเีทอืกเขาพนมดง

รกั เป็นแนวกัน้

พรหมแดนซึง่เหมาะ

แกก่ารเตบิโตของไม ้

พะยูง ซ ึง่มอีายุ

มากกวา่ 35 ปี



อย่างไรกต็ามไมพ้ะยูงไดก้ลายเป็นไมท้ีม่ี

คณุคา่ ท ัง้ในเร ือ่งของไมท้ีค่วรอนุรกัษ ์

และเป็นไมท้ีม่คีา่ทางดา้นเศรษฐกจิ 

ดงันัน้การอนุรกัษไ์วเ้พยีงอย่างเดยีวมไิด ้

เป็นการท าไมใ้หเ้กดิประโยชนสู์งสุด 

เชน่เดยีวกนั การใชไ้มเ้พือ่การคา้เพือ่

สรา้งรายไดเ้พยีงอย่างเดยีวกม็ทิ าใหไ้ม้

เกดิประโยชนสู์งสุดเชน่กนั แตส่ิง่ทีค่วร

กระท าคอืการปลูกไมพ้ะยูงขึน้มาทดแทน 

ตน้ทีถู่กตดัไป ดงักล่าวจะอาศยัหลกั


