สรุปขาวประจำในวันที่ 15 ธ.ค. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ+
- รมต.ท็อปย้ำทส.มุงชวยประชาชน ( ขาวสด 15 ธ.ค. 63 หน!า 6 )
- ขาวสั้นทันโลก: เซนตะเคียนยักษ, ( ไทยรัฐ 15 พ.ย. 63 หน!า 11 )
- จับมอดไม!ลอบขนตะเคียนทองยักษ, ( แนวหน!า 15 ธ.ค. 63 หน!า 10 )
- ภาพขาว: ตะเคียนยักษ, ( ไทยรัฐ 15 พ.ย. 63 หน!า 11 )
- สานฝ6นป6นน้ำใจ: สงสุขรับป8ใหมสร!างผืนป;าให!คนไทย #HappierTogetherTH
( สยามรัฐ 15 พ.ย. 63 หน!า 11 )
ขาวเว็บไซต+
รมว.ทส. มอบนโยบายกรมป;าไม! ย้ำ “ป6ญหายากที่สุดก็ยังแก!ได!ด!วยการปลูก
( สยามรัฐ 14 ธ.ค. 63 )
https://siamrath.co.th/n/204376
"วราวุธ" มอบนโยบายกรมป;าไม! ย้ำป6ญหายากที่สุดก็ยังแก!ได!ด!วยการปลูกต!นไม! ( บ!านเมือง 14 ธ.ค. 63 )
https://www.banmuang.co.th/news/region/215730
รมว.ทส. มอบนโยบายกรมป;าไม! ย้ำ “ป6ญหายากที่สุดก็ยังแก!ได!ด!วยการปลูกต!นไม! ( line 14 ธ.ค. 63 )
https://today.line.me/th/v2/article/%20รมวทส%20มอบนโยบายกรมป;าไม!%20ย้ำ%20“ป6ญหา
ยากที่สุดก็ยังแก!ได!ด!วยการปลูกต!นไม!”-8ovRlR
สกัดจับ 6 ล!อ ขนไม!ตะเคียนทองยักษ, อายุกวา 100 ป8 กอนถึงมือนายทุน ( ขาวสด 14 ธ.ค. 63 )
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5526084
จับมอดไม!ลักลอบขนไม!ตะเคียนทองยักษ,สงนายทุนข!ามอำเภอ ( สยามรัฐ 14 ธ.ค. 63 )
https://siamrath.co.th/n/204200
จนท.ป;าไม! บุกจับแกdงมอดไม! ลักลอบขนไม!ตะเคียนทองยักษ,สงนายทุน
( บ!านเมือง 14 ธ.ค. 63 )
https://www.banmuang.co.th/news/crime/215656
บุกรวบขบวนการลักลอบตัดไม!ตะเคียนทองอายุ 100 ป8ในป;าสะเมิง แฉผู!มีอิทธิพลในพื้นที่สงขายวัด
( ไทยโพสต, 14 ธ.ค. 63 )

https://www.thaipost.net/main/detail/86863
ผู!การช!างรวมชีวะภาพ บุกยึดไม!ทอนตะเคียนยักษ,อายุกวา 100 ป8คานับล!าน ( บ!านเมือง 15 ธ.ค. 63 )
https://www.banmuang.co.th/news/region/215793
เด!งฟiาผา! หัวหน!าป;าไม!สะเมิง เซนปมลอบตัดตะเคียนยักษ, 100 ป8 6 ทอน สงวัด ( ขาวสด 14 ธ.ค. 63)
https://www.khaosod.co.th/crime/news_5527033
ตะเคียนยักษ,แผลงฤทธิ์ ! หัวหน!าปiองกันและรักษาป;าไม!ที่ 11 สะเมิง เชียงใหม ถูกสั่งย!ายฟiาผา
( เชียงใหมนิวส, 14 ธ.ค. 63 )
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1527014/
เชียงใหม-เด!งหน.อุทยาน ( ขาวสด 15 ธ.ค. 63 )
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5531594

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/กทม.
วันที่: อังคาร 15 ธันวาคม 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10975
Col.Inch: 16.93 Ad Value: 18,623
หัวข้อข่าว: รมต.ท็อปย้ำทส.มุ่งช่วยประชาชน

รหัสข่าว: C-201215012056(15 ธ.ค. 63/06:25)

หน้า: 6(กลาง)
PRValue (x3): 55,869

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อังคาร 15 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22974
Col.Inch: 7.70
Ad Value: 8,470
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: เซ่นตะเคียนยักษ์

รหัสข่าว: C-201215009010(15 ธ.ค. 63/04:35)

หน้า: 11(ขวา)
PRValue (x3): 25,410

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/วันที่: อังคาร 15 ธันวาคม 2563
ปีที่: 41
ฉบับที่: 14476
Col.Inch: 11.43 Ad Value: 10,287
หัวข้อข่าว: จับมอดไม้ลอบขนตะเคียนทองยักษ์

รหัสข่าว: C-201215005098(15 ธ.ค. 63/06:21)

หน้า: 10(บนขวา)
PRValue (x3): 30,861

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อังคาร 15 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22974
Col.Inch: 17.60 Ad Value: 19,360
ภาพข่าว: ตะเคียนยักษ์

รหัสข่าว: C-201215009022(15 ธ.ค. 63/04:33)

หน้า: 11(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 58,080

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: อังคาร 15 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 24440
หน้า: 11(ล่าง)
Col.Inch: 32.93 Ad Value: 27,990.50
PRValue (x3): 83,971.50
คอลัมน์: สานฝันปันน้ำใจ: ส่งสุขรับปีใหม่สร้างผืนป่าให้คนไทย #HappierTogetherTH

รหัสข่าว: C-201215021039(15 ธ.ค. 63/05:56)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

รมว.ทส. มอบนโยบายกรมปาไม ย้ำ “ปญหายากที่สุดก็ยังแกไดดวยการปลูก
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. ผูสื่อข/าวรายงานว/า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา/ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (รมว.ทส.) เป9นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน พรอมกล/าวมอบนโยบาย ใหแก/ผูบริหาร ขาราชการ
และเจาหนาที่ กรมปาไม โดยมี นายนพดล พลเสน ผูช/วยรัฐมนตรีฯ นายยุทธพล อังกินันทน= ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ นายธเนศ
พล ธนบุณยวัฒน= เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน= ปลัดกระทรวงฯ คณะผูบริหารระดับสูงของกระทรวง เขาร/วม
ประชุม ณ หองประชุม 1 อาคารสหกรณ=ออมทรัพย=ฯ กรมปาไม
รมว.ทส. ไดใหนโยบายที่สำคัญในหลายประเด็น ไดแก/ การเร/งดำเนินการจัดหาที่ดินทำกิน ตามนโยบาย คทช. ของรัฐบาล
โดยจะตองใหแลวเสร็จภายในปC 2564 เพื่อเป9นของขวัญใหกับประชาชน การใหเร/งศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต=ใช
ในการทำงาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง ยังกล/าวถึงหน/วยงานต/างๆ ในส/วน
ภูมิภาคว/าจะตองสอดประสานการทำงานร/วมกันอย/างเป9นเอกภาพ โดยใหสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ทสจ.) เป9นศูนย=กลางในการประสานงาน นอกจากนั้น ไดย้ำว/า การแกปญหาใหกับพี่นองประชาชน ผูปฏิบัติงานจะตอง
เขาใจถึงหัวใจของปญหาและความรูสึกของประชาชนอย/างแทจริง เนนสรางการรับรู ความเขาใจ ย้ำ “ขาราชการกระทรวง
ทรัพยากรฯ มีหนาที่แกปญหาใหประชาชน ไม/ไดมาเพิ่มปญหา ซึ่งเราจะเป9นที่พึ่งใหกับประชาชน โดยนำแนวพระราชดำรัส
มาปรับใชในการแกปญหา”
รมว.ทส. ยังไดกล/าวกว/า “การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับปาไมนั้น สามารถทำได แต/จะตองอยู/บนความเหมาะสมกับการฟLMนฟู
อนุรักษ=ทรัพยากรปาไมดวยปญหาที่ยากที่สุด ก็สามารถแกไดดวยวิธีที่ง/ายที่สุด นั่นคือการปลูกตนไม”รมว.ทส. กล/าวในตอนทาย
ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ไดเขาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย= พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู/หัวฯ รัชกาลที่ 5 ณ ลาน
วงเวียนหนากรมปาไม ทำนุบำรุงตนไม (รุกขกร) และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการต/าง ๆ อีกดวย โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค=
อธิบดีกรมปาไม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผูอำนวยการสำนักปNองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ตลอดจนคณะผูบริหาร และ
ขาราชการของกรม ร/วมใหการตอนรับอย/างอบอุ/น
https://siamrath.co.th/n/204376

"วราวุธ" มอบนโยบายกรมปาไม ย้ำปญหายากที่สุดก็ยังแกไดดวยการปลูกตนไม
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผูสื่อข/าวรายงานว/า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว/าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รมว.ทส.) เป9นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน พรอมกล/าวมอบนโยบาย ใหแก/
ผูบริหาร ขาราชการ และ เจาหนาที่ กรมปาไม โดยมี นายนพดล พลเสน ผูช/วยรัฐมนตรีฯ นายยุทธพล อังกินันทน= ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน= เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน= ปลัดกระทรวงฯ คณะผูบริหารระดับสูง
ของกระทรวง เขาร/วมประชุม ณ หองประชุม 1 อาคารสหกรณ=ออมทรัพย=ฯ กรมปาไม
รมว.ทส. ไดใหนโยบายที่สำคัญในหลายประเด็น ไดแก/ การเร/งดำเนินการจัดหาที่ดินทำกิน ตามนโยบาย คทช. ของรัฐบาล
โดยจะตองใหแลวเสร็จภายในปC 2564 เพื่อเป9นของขวัญใหกับประชาชน การใหเร/งศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต=ใช
ในการทำงาน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง ยังกล/าวถึงหน/วยงานต/างๆ ในส/วน
ภูมิภาคว/าจะตองสอดประสานการทำงานร/วมกันอย/างเป9นเอกภาพ โดยใหสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ทสจ.) เป9นศูนย=กลางในการประสานงาน นอกจากนั้น ไดย้ำว/า การแกปญหาใหกับพี่นองประชาชน ผูปฏิบัติงานจะตอง
เขาใจถึงหัวใจของปญหาและความรูสึกของประชาชนอย/างแทจริง เนนสรางการรับรู ความเขาใจ ย้ำ “ขาราชการกระทรวง
ทรัพยากรฯ มีหนาที่แกปญหาใหประชาชน ไม/ไดมาเพิ่มปญหา ซึ่งเราจะเป9นที่พึ่งใหกับประชาชน โดยนำแนวพระราชดำรัส
มาปรับใชในการแกปญหา”
รมว.ทส. ยังไดกล/าวกว/า “การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับปาไมนั้น สามารถทำได แต/จะตองอยู/บนความเหมาะสมกับการฟLMนฟู
อนุรักษ=ทรัพยากรปาไมดวยปญหาที่ยากที่สุด ก็สามารถแกไดดวยวิธีที่ง/ายที่สุด นั่นคือการปลูกตนไม”รมว.ทส. กล/าวในตอนทาย
ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ไดเขาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย= พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู/หัวฯ รัชกาลที่ 5 ณ ลาน
วงเวียนหนากรมปาไม ทำนุบำรุงตนไม (รุกขกร) และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการต/าง ๆ อีกดวย โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค=
อธิบดีกรมปาไม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผูอำนวยการสำนักปNองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ตลอดจนคณะผูบริหาร และ
ขาราชการของกรม ร/วมใหการตอนรับอย/างอบอุ/น
https://www.banmuang.co.th/news/region/215730

https://today.line.me/th/v2/article/%20รมวทส%20มอบนโยบายกรมปาไม%20ย้ำ%20“ปญหายากที่สุดก็ยังแกได
ดวยการปลูกตนไม”-8ovRlR

เจาหนาที่สนธิกำลังเขาจับกุมรถบรรทุก 6 ลอ ทั้ง 6 คัน ลอบขนไมตะเคียนทองขนาดใหญ/ อายุกว/า 100 ปC จำนวน 6 ท/อน
ขณะกำลังนำส/งใหนายทุนในอ.แม/แตง จ.เชียงใหม/
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2563 นายสัมพันธ= พุฒดวง ผอ.ศูนย=ปาไมเชียงใหม/ สนธิกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมใหม/ พรอมดวย
ศปป.ที่ 3 (ภาคเหนือ) กรมปาไม นปพ.แม/ริม นปพ.แม/แตง และเจาหนาที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหม/
จับขบวนการมอดไมลักลอบลำเลียงไมตะเคียนทองยักษ=อายุกว/า 100 ปCจาก อ.สะเมิง จ.เชียงใหม/ ส/งขายใหกับนายทุนใน
พื้นที่อ.แม/แตง ยึดของกลางไดไมตะเคียนทองยักษ= 7 ท/อน มูลค/าความเสียหายกว/า 1 ลานบาท ยึด รถบรรทุก 6 ลอ 6 คัน
พรอมผูตองหา 6 คน
นายสัมพันธ= พุฒดวง กล/าวว/า จากการสนธิกำลังเจาหนาที่หลายฝาย ตรวจพบรถบรรทุก 6 ลอ 6 คัน บนถนนสายแม/ริม-สะ
เมิง ทองที่บานทุ/งโปง ต.แม/แรม อ.แม/ริม จากการตรวจสอบพบไมตะเคียนทอง ขนาดใหญ/ทั้งหมด 7 ท/อน ปริมาตร 49.47
ลบ. ม.
ค/าเสียหายของรัฐ เป9นเงิน 865,725 บาท หลังจากก/อนหนานี้ เจาหนาที่สืบทราบมาว/าจะมีขบวนการลักลอบคาไมเถื่อนลำ
เลี่ยงผ/านไมผิดกฎหมายผ/านเสนทางดังกล/าวก/อนที่เจาหนาที่จะวางแผนเขาจับกุม
หลังจากตรวจสอบไมทั้งหมดเป9นการเบื้องตน เจาหนาที่ไดจับกุมผูตองหาจำนวน 6 คน ทั้งหมดใหการว/าจะขับรถบรรทุกทั้ง
6 คัน ขนไมจากอ.สะเมิง จ.เชียงใหม/ เพื่อนำไปยังอ.แม/แตง จ.เชียงใหม/ ซึ่งเป9นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการปาไม จึง
ไดสั่งพงส.สภ. แม/ริมดำเนินคดีตามกฎหมายต/อไป
สำหรับของกลางในคดีไดเก็บรักษาไวที่ นปพ.แม/ริม เหตุเกิดบนถนนสายแม/ริม-สะเมิง ทองที่ ม.1 ต.แม/แรม อ.แม/ริม จ.
เชียงใหม/ เจาหนาที่ไดนำส/งคดีใหกับพงส.สภ.แม/ริม เบื้องตนเจาหนาที่แจงดำเนินคดี 3 ขอหา คือขอหา "มีไมท/อนไวใน
ครอบครองโดยไม/ไดรับอนุญาต" ขอหา "เคลื่อนยายโดยมิไดรับอนุญาต" และขอหา "ทำไมในเขตปาสงวนแห/งชาติโดยไม/ได
รับอนุญาต."
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5526084

จับมอดไมลักลอบขนไมตะเคียนทองยักษ=ส/งนายทุนขามอำเภอ
วันที่ 14 ธค.2563 ผูัสื่อข/าวรายงานว/า เจาหนาที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม/)จับขบวนการมอดไมลักลอบ
ลำเลียงไมตะเคียนทองยักษ=อายุกว/ารอยปCจาก อ.สะเมิง ส/งขายใหกับนายทุนในพื้นที่แม/แตง ยึดของกลางไดไมตะเคียนทอง
ยักษ= 7 ท/อนมูลค/าความเสียหายกว/า 1 ลานบาท ยึด รถบรรทุกหกลอ 6 คัน พรอมผูตองหา 6 คน แจง 3 ขอหาหนัก
นายสัมพันธ= พุฒดวง ผูอำนวยการศูนย=ปาไมเชียงใหม/ สนธิกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมใหม/ พรอมดวย ศปป.ที่ 3(
ภาคเหนือ) กรมปาไม นปพ.แม/ริม นปพ.แม/แตง ไดร/วมกันตรวจพบรถบรรทุก 6 ลอ จำนวน 6 คัน บนถนนสายแม/ริม-สะเมิง
ทองที่บานทุ/งโปง ตำบลแม/แรม อำเภอแม/ริม จังหวัดชียงใหม/ จากการตรวจสอบพบไมตะเคียนทอง ขนาดใหญ/ทั้งหมด
จำนวน 7 ท/อน ปริมาตร 49.47 ลบ. ม. ค/าเสียหายของรัฐ เป9นเงิน 865,725 บาท หลังจากก/อนหนานี้ เจาหนาที่สืบทราบมา
ว/าจะมีขบวนการลักลอบคาไมเถื่อนลำเลี่ยงผ/านไมผิดกฎหมายผ/านเสนทางดังกล/าวก/อนที่เจาหนาที่จะวางแผนเขาจับกุม
หลังจากตรวจสอบไมทั้งหมดเป9นการเบื้องตน เจาหนาที่ไดจับกุมผูตองหาจำนวน 6 ราย ไดหมดใหการว/าจะขับรถบรรทุกทั้ง
6 คัน ขนไมจากอำเภอสะเมิง เพื่อนำไปยายอำเภอแม/แตง ซึ่งเป9นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยงกับการปาไม จึงไดสั่งพนักงาน
สอบสวน สภ. แม/ริมดำเนินคดีตามกฎหมายต/อไป สำหรับขอกลางในคดีไดเก็บรักษาไวที่ นปพ.แม/ริม เหตุเกิดบนถนนสายแม/
ริม-สะเมิง ทองที่หมู/ที่ 1ตำบลแม/แรม อำเภอแม/ริม จังหวัดชียงใหม/ เจาหนาที่ไดนำส/งคดีใหกับพนักงานสอบสวน สถานีตำ
รวงภูธรแม/ริม เบื้องตนเจาหนาที่แจงดำเนินคดี 3ขอหา ไดแก/มีไมท/อนไวในครอบครองโดยไม/ไดรับอนุญาต และ เคลื่อนยาย
โดยมิไดรับอนุญาตทำไมในเขตปาสงวนแห/งชาติโดยไม/ไดรับอนุญาต.

https://siamrath.co.th/n/204200

จนท.ปาไม บุกจับแกpงมอดไม ลักลอบขนไมตะเคียนทองยักษ=ส/งนายทุน
เจาหนาที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม/)จับขบวนการมอดไมลักลอบลำเลียงไมตะเคียนทองยักษ=อายุกว/ารอยปC
จาก อ.สะเมิง ส/งขายใหกับนายทุนในพื้นที่แม/แตง ยึดของกลางไดไมตะเคียนทองยักษ= 7 ท/อนมูลค/าความเสียหายกว/า 1 ลาน
บาท ยึด รถบรรทุกหกลอ 6 คัน พรอมผูตองหา 6 คน แจง 3 ขอหาหนัก

นายสัมพันธ= พุฒดวง ผูอำนวยการศูนย=ปาไมเชียงใหม/ สนธิกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมใหม/ พรอมดวย ศปป.ที่ 3(
ภาคเหนือ) กรมปาไม นปพ.แม/ริม นปพ.แม/แตงไดร/วมกันตรวจพบรถบรรทุก 6 ลอ จำนวน 6 คัน บนถนนสายแม/ริม-สะเมิง
ทองที่บานทุ/งโปง ตำบลแม/แรม อำเภอแม/ริม จังหวัดชียงใหม/ จากการตรวจสอบพบไมตะเคียนทอง ขนาดใหญ/ทั้งหมด
จำนวน 7 ท/อน ปริมาตร 49.47 ลบ. ม. ค/าเสียหายของรัฐ เป9นเงิน 865,725 บาท หลังจากก/อนหนานี้ เจาหนาที่สืบทราบมา
ว/าจะมีขบวนการลักลอบคาไมเถื่อนลำเลี่ยงผ/านไมผิดกฎหมายผ/านเสนทางดังกล/าวก/อนที่เจาหนาที่จะวางแผนเขาจับกุม
หลังจากตรวจสอบไมทั้งหมดเป9นการเบื้องตน เจาหนาที่ไดจับกุมผูตองหาจำนวน 6 ราย ไดหมดใหการว/าจะขับรถบรรทุกทั้ง
6 คัน ขนไมจากอำเภอสะเมิง เพื่อนำไปยายอำเภอแม/แตง ซึ่งเป9นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยงกับการปาไม จึงไดสั่งพนักงาน
สอบสวน สภ. แม/ริมดำเนินคดีตามกฎหมายต/อไป
สำหรับขอกลางในคดีไดเก็บรักษาไวที่ นปพ.แม/ริม เหตุเกิดบนถนนสายแม/ริม-สะเมิง ทองที่หมู/ที่ 1ตำบลแม/แรม อำเภอแม/ริม
จังหวัดชียงใหม/ เจาหนาที่ไดนำส/งคดีใหกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวงภูธรแม/ริม เบื้องตนเจาหนาที่แจงดำเนินคดี 3
ขอหา ไดแก/มีไมท/อนไวในครอบครองโดยไม/ไดรับอนุญาต และ เคลื่อนยายโดยมิไดรับอนุญาตทำไมในเขตปาสงวนแห/งชาติ
โดยไม/ไดรับอนุญาต
https://www.banmuang.co.th/news/crime/215656

บุกรวบขบวนการลักลอบตัดไมตะเคียนทองอายุ 100 ปCในปาสะเมิง แฉผูมีอิทธิพลในพื้นที่ส/งขายวัด
14 ธ.ค.63 - พ.อ.พงษ=เพชร เกษสุภะ หัวหนาชุดปฎิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เปrดเผยว/า จากการสืบทราบว/า มีกลุ/มผูมี
อิทธิพลลักลอบตัดไมตะเคียนขนาดใหญ/ โดยใชรถยนต=หลายคัน ขนยายออกจากปาสงวนแห/งชาติปาสะเมิง ลำเลียงไป
เสนทาง อ.แม/แตง จ. เชียงใหม/ จึงรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ พรอมประสานนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ.กรมปาไม
นำกำลังเขาตรวจสอบบริเวณริมน้ำบานลานคำ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม/ ที่มีการลักลอบตัดไมตะเคียนใหญ/ อายุไม/ต่ำกว/า 100 ปC
กำลังเตรียมขนยาย ออกจากพื้นที่ ไป อ.แม/แตง จ.เชียงใหม/ โดยทำเป9นขบวนการ และมีอิทธิพลไม/เกรงกลัวเจาหนาที่
เมื่อกำลังเจาหนาที่ไปถึงบริเวณเขตปาสงวนแห/งชาติปาสะเมิง ทองที่บานทรายมูล หมู/ที่ 5 ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม/
ตรวจสอบไม/พบไมที่ถูกตัด พบเพียงร/องรอยการทำไม และร/องรอยการขนยายไม จนท.พบชาวบานบริเวณใกลเคียงจึง
สอบถาม ทราบว/ารถบรรทุกไมจำนวน 6 คัน วิ่งไปตามเสนทางสายสะเมิง-แม/ริม เมื่อทราบดังนั้นคณะเจาหนาที่จึงออก
ติดตาม จนถึงพื้นที่หมู/ 1 ต.แม/แรม อ.แม/ริม จ.เชียงใหม/ พบรถบรรทุกจำนวน 6 คัน บรรทุกไมขนาดใหญ/ มีผาใบปกคลุม
ปrดบังสายตาไว จึงส/งสัญญาณใหหยุด
จากการตรวจสอบรถบรรทุกทั้ง 6 คัน พบไมตะเคียนทองเป9นท/อนขนาดใหญ/ยักษ= ซึ่งเป9นไมหวงหามมีลักษณะใหม/ ไม/เคย
ผ/านการเป9นสิ่งปลูกสราง หรือไม/เคยผ/านการเป9นเครื่องมือ เครื่องใชมาก/อน ไม/พบรูปรอยดวงตราของทางราชการใดๆ ตี
ประทับไวแต/อย/างใด จึงทำการตรวจยึดไมตะเคียนทอง ทั้งหมดจำนวน 7 ท/อน ปริมาตร 49.47 ลบ.ม. รัฐเสียหายเป9นเงิน
865,725. บาท พรอมรถบรรทุก 6 ลอ จำนวน 6 คัน ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกไม รวม 6คน ประกอบดวย นายสมคิด ตา
สุข อายุ 61 ปC นายนิวัฒน= กาวิลา อายุ 36 ปC นายนิวาส จันทร=แดง อายุ 40 ปC นายวิเชียร วิญญา อายุ 45 ปC นายอนันต=
เป9นใจ อายุ 46 ปC นายมงคล เรือนเงิน อายุ 57 ปC
สอบสวนเบื้องตนทราบว/า ไมตะเคียนขนาดใหญ/ยักษ= ชุดดังกล/าว ไดถูกตัดโค/นไวก/อนแลว และกลุ/มขบวนการไดร/วมกันใช
เครื่องจักรเขามาตัดทอนและลำเลียงออกจากปา โดยทำเป9นกลุ/มขบวนการใหญ/มีนาย "ม" เป9นผูมีอิทธิพล มีประวัติการทำไม
ในพื้นที่มาตลอด โดยไมขนาดใหญ/ยักษ=นี้จะนำไปขายใหวัดแห/งหนึ่ง ใน อ.แม/แตง
คณะเจาหนาที่ร/วมกันพิจารณาแลวเห็นว/า พื้นที่ที่มีการทำไม ตัดฟนไม อยู/ในเขตปาสงวนแห/งชาติ และพื้นที่ปาตาม
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และไม/มีเอกสารการครอบครองที่ดิน ที่ถูกตองตามกฎหมาย และการทำไมในที่
สาธารณะประโยชน= ตามที่มีการกล/าวอาง ในเอกสารที่มอบใหเจาหนาที่นั้น การทำไมดังกล/าว ตองกระทำตามระเบียบแนว

ปฏิบัติ เกี่ยวกับการทำไมของกรมปาไม และการทำไมตามมาตรา 11 แห/งพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ดังนั้นการ
กระทำลักษณะดังกล/าว ของบุคคลทั้ง 6 และผูที่เกี่ยวของ จึงเป9นการกระทำความผิด ดังนี้
1. พ.ร.บ.ปาไมพ.ศ.2484 มาตรา 11 ฐาน“ร/วมกันทำไม หรือทำอันตรายดวยประการใดๆ แก/ไมหวงหามโดยไม/ไดรับ
อนุญาต”มาตรา 69 ฐาน “ร/วมกันมีไวในครอบครอง ซึ่งไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูป โดยไม/มีรอยตราค/าภาคหลวง หรือ
รัฐบาลขาย ไวในครอบครอง โดยไม/ไดรับอนุญาต จากพนักงานเจาหนาที่”, มาตรา 73 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติปาไม ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ฉบับที่ 106/2557เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกฎหมายว/าดวยการ
ปาไม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2525 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (2)“ไมอื่นเป9นตนหรือเป9นท/อน อย/างใดอย/างหนึ่ง หรือทั้งสองอย/าง
รวมกัน เกินยี่สิบตนหรือท/อนหรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศก=เมตร หรือไมที่ไดแปรรูปแลว รวมปริมาตรไมเกินสอง
ลูกบาศก=เมตร ผูกระทำผิดตองระวางโทษจำคุก ตั้งแต/หนึ่งปCถึงยี่สิบปC และปรับตั้งแต/หาหมื่นบาทถึงสองลานบาท”
2. พ.ร.บ.ปาสงวนแห/งชาติ พ.ศ.2507 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาสงวนแห/งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มาตรา 14
ประกอบมาตรา 31 ฐาน “ในเขตปาสงวนแห/งชาติ ร/วมกันทำไม หรือกระทำดวยประการใดๆ อันเป9นการเสื่อมเสีย แก/
สภาพปาสงวนแห/งชาติโดยไม/ไดรับอนุญาต จากพนักงานเจาหนาที่” มาตรา 26/4 ผูกระทำ หรือละเวนการกระทำ ดวย
ประการใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย อันเป9นการทำลาย หรือ เป9นเหตุใหเกิดการทำลาย หรือทำใหสูญหาย หรือเสียหายแก/
ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตปาสงวนแห/งชาติ ผูนั้น มีหนาที่ตองรับผิดชดใชค/าเสียหาย ตามมูลค/าทั้งหมด ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น
คณะเจาหนาที่ไดร/วมกัน จัดทำบันทึกจับกุม และตรวจยึด พรอมตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ ก/อนควบคุมตัวผูตองหาทั้ง 6
คน นำส/ง พนักงานสอบสวน.สภ.แม/ริม ดำเนินคดี และจะเร/งติดตามผูที่เกี่ยวของ ในการกระทำความผิด ทุกคนมาดำเนินคดี
ตามกฎหมาย ต/อไป
https://www.thaipost.net/main/detail/86863

ผูการชางร/วมชีวะภาพ บุกยึดไมท/อนตะเคียนยักษ=อายุกว/า 100 ปCค/านับลาน
ใหญ/แค/ไหนก็จับ..พ.อ.พงษ=เพชร ร/วมผอ.ชีวะภาพ ไล/ล/าขบวนการลักลอบตัดไมตะเคียนทองยักษ= อายุกว/า100ปC ยึดไมท/อนค/านับ
ลานรถบรรทุก6คัน พรอมคนขับ6คน อางนายทุนอิทธิพลชื่ออักษร ” ม ”ประวัติราชามอดไม ขนไปขายวัดดังในอำเภอแม/แตง
วันที่ 14 ธ.ค.2563 พ.อ.พงษ=เพชร เกษสุภะ หัวหนาชุดปฎิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เปrดเผยว/า จากการสืบทราบว/า มีกลุ/มผูมี
อิทธิพล ลักลอบตัดไมตะเคียน ขนาดใหญ/ โดยใชรถยนต=หลายคัน ขนยายออกจากปาสงวนแห/งชาติปาสะเมิง ลำเลียงไปเสนทาง
อ.แม/แตง จ. เชียงใหม/ จึงรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ พรอมประสาน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ.กรมปาไม
ทั้งนี้พ.อ.พงษ=เพชร เกษสุภะ หัวหนาชุดปฎิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. พรอมดวย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ.กรมปาไม
ผอ.ศูนย=ปาไมจังหวัดเชียงใหม/ และศูนย=ปNองกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ นำกำลังเขาตรวจสอบ บริเวณริมน้ำบานลาน
คำ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม/ ที่มีการลักลอบตัดไมตะเคียนใหญ/ อายุไม/ต่ำกว/า 100 ปC กำลังเตรียมขนยาย ออกจากพื้นที่ ไป อ.
แม/แตง จ.เชียงใหม/ โดยทำเป9นขบวนการ และมีอิทธิพลไม/เกรงกลัวเจาหนาที่
เมื่อกำลังเจาหนาที่ไปถึงบริเวณ เขตปาสงวนแห/งชาติปาสะเมิง ทองที่บานทรายมูล หมู/ที่ 5 ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม/
ตรวจสอบไม/พบไมที่ถูกตัด พบเพียงร/องรอยการทำไม และร/องรอยการขนยายไม จนท.พบชาวบานบริเวณใกลเคียงจึง
สอบถาม ทราบว/ารถบรรทุกไมจำนวน 6 คัน วิ่งไปตามเสนทาง สายสะเมิง-แม/ริม เมื่อทราบดังนั้นคณะเจาหนาที่จึงออก
ติดตาม จนถึงพื้นที่หมู/ 1 ต.แม/แรม อ.แม/ริม จ.เชียงใหม/ พบรถบรรทุกจำนวน 6 คัน บรรทุกไมขนาดใหญ/ มีผาใบปกคลุม
ปrดบังสายตาไว จึงส/งสัญญาณใหหยุด

จากการตรวจสอบ รถบรรทุกทั้ง6คัน พบไมตะเคียนทอง เป9นท/อนขนาดใหญ/ยักษ= ซึ่งเป9นไมหวงหาม มีลักษณะใหม/ ไม/เคย
ผ/านการเป9นสิ่งปลูกสราง หรือไม/เคยผ/านการเป9นเครื่องมือ เครื่องใชมาก/อน ไม/พบรูปรอยดวงตรา ของทางราชการใดๆ ตี
ประทับไวแต/อย/างใด จึงทำการตรวจยึดไมตะเคียนทอง ทั้งหมดจำนวน 7 ท/อน ปริมาตร 49.47 ลบ.ม. รัฐเสียหายเป9นเงิน
865,725. บาท พรอมรถบรรทุก 6 ลอ จำนวน 6 คัน ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกไม รวม6คน ประกอบดวย นายสมคิด ตา
สุข อายุ 61 ปC นายนิวัฒน= กาวิลา อายุ 36 ปC นายนิวาส จันทร=แดง อายุ 40 ปC นายวิเชียร วิญญา อายุ 45 ปC นาย
อนันต= เป9นใจ อายุ 46 ปC นายมงคล เรือนเงิน อายุ 57 ปC
สอบสวนเบื้องตนทราบว/า ไมตะเคียนขนาดใหญ/ยักษ= ชุดดังกล/าว ไดถูกตัดโค/นไวก/อนแลว และกลุ/มขบวนการไดร/วมกันใช
เครื่องจักรเขามาตัดทอน และลำเลียงออกจากปา โดยทำเป9นกลุ/มขบวนการใหญ/ มีนาย ” ม ” เป9นผูมีอิทธิพล มีประวัติ
การทำไมในพื้นที่มาตลอด โดยไมขนาดใหญ/ยักษ=นี้ จะนำไปขายใหวัดแห/งหนึ่ง ใน อ.แม/แตง
คณะเจาหนาที่ร/วมกันพิจารณาแลวเห็นว/า พื้นที่ที่มีการทำไม ตัดฟนไม อยู/ในเขตปาสงวนแห/งชาติ และพื้นที่ปาตาม
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และไม/มีเอกสารการครอบครองที่ดิน ที่ถูกตองตามกฎหมาย และการทำไมในที่
สาธารณะประโยชน= ตามที่มีการกล/าวอาง ในเอกสารที่มอบใหเจาหนาที่นั้น การทำไมดังกล/าว ตองกระทำตามระเบียบแนว
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการทำไมของกรมปาไม และการทำไมตามมาตรา 11 แห/งพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 ดังนั้นการ
กระทำลักษณะดังกล/าว ของบุคคลทั้ง 6 และผูที่เกี่ยวของ จึงเป9นการกระทำความผิด ดังนี้
1. พ.ร.บ.ปาไมพ.ศ.2484 มาตรา 11 ฐาน“ร/วมกันทำไม หรือทำอันตรายดวยประการใดๆ แก/ไมหวงหามโดยไม/ไดรับ
อนุญาต”มาตรา 69 ฐาน “ร/วมกันมีไวในครอบครอง ซึ่งไมหวงหามอันยังมิไดแปรรูป โดยไม/มีรอยตราค/าภาคหลวง หรือ
รัฐบาลขาย ไวในครอบครอง โดยไม/ไดรับอนุญาต จากพนักงานเจาหนาที่”, มาตรา 73 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติปาไม ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห/งชาติ ฉบับที่ 106/2557เรื่อง แกไขเพิ่มเติมกฎหมายว/าดวยการ
ปาไม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2525 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (2)“ไมอื่นเป9นตนหรือเป9นท/อน อย/างใดอย/างหนึ่ง หรือทั้งสองอย/าง
รวมกัน เกินยี่สิบตนหรือท/อนหรือรวมปริมาตรไมเกินสี่ลูกบาศก=เมตร หรือไมที่ไดแปรรูปแลว รวมปริมาตรไมเกินสอง
ลูกบาศก=เมตร ผูกระทำผิดตองระวางโทษจำคุก ตั้งแต/หนึ่งปCถึงยี่สิบปC และปรับตั้งแต/หาหมื่นบาทถึงสองลานบาท”
2. พ.ร.บ.ปาสงวนแห/งชาติ พ.ศ.2507 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาสงวนแห/งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 มาตรา 14
ประกอบมาตรา 31 ฐาน “ในเขตปาสงวนแห/งชาติ ร/วมกันทำไม หรือกระทำดวยประการใดๆ อันเป9นการเสื่อมเสีย แก/
สภาพปาสงวนแห/งชาติโดยไม/ไดรับอนุญาต จากพนักงานเจาหนาที่” มาตรา 26/4 ผูกระทำ หรือละเวนการกระทำ ดวย
ประการใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย อันเป9นการทำลาย หรือ เป9นเหตุใหเกิดการทำลาย หรือทำใหสูญหาย หรือเสียหายแก/
ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตปาสงวนแห/งชาติ ผูนั้น มีหนาที่ตองรับผิดชดใชค/าเสียหาย ตามมูลค/าทั้งหมด ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น
คณะเจาหนาที่ไดร/วมกัน จัดทำบันทึกจับกุม และตรวจยึด พรอมตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของ ก/อนควบคุมตัวผูตองหาทั้ง 6
คน นำส/ง พนักงานสอบสวน.สภ.แม/ริม ดำเนินคดี และจะเร/งติดตามผูที่เกี่ยวของ ในการกระทำความผิด ทุกคนมาดำเนินคดี
ตามกฎหมาย ต/อไป
https://www.banmuang.co.th/news/region/215793

เดงฟNาผ/า! หัวหนาปาไมสะเมิง เซ/นปมลอบตัดตะเคียนยักษ= 100 ปC 6 ท/อน ส/งวัด
เดงฟNาผ/า หัวหนาปาไมสะเมิง เซ/นปมลอบตัดตนตะเคียนยักษ= 100 ปC 6 ท/อน ส/งวัด พบเป9นตะเคียนทอง เสนผ/าศูนย=กลาง
เกือบ 2 เมตร ยาวเกือบ 30 เมตร
วันที่ 14 ธ.ค.2563 ผูสื่อข/าวรายงานว/า มีคำสั่งยายหัวหนาปNองกันและรักษาปาไมที่ 11 สะเมิง เชียงใหม/ หลังมีการสกัดจับ
รถบรรทุกไมตะเคียนทอง ขนาดใหญ/ อายุกว/า 100 ปC ที่มีการลักลอบตัด ในพื้นที่ปาสงวนริมน้ำขาน อ.สะเมิงเชียงใหม/ และ
นำไปส/งในพื้นที่ อ.แม/แตง จ.เชียงใหม/
ทั้งนี้ นายกมล นวลใย ผอ.จัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหม/ เซ็นคำสั่งยายนายสืบสกุล ลังกาสิทธิ์ เจาพนักงานชำนาญ
งานส/วนส/งเสริมการปลูกปา สำนักงานทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหม/ ทำหนาที่หัวหนาหน/วยปNองกันและพัฒนาปาไมสะเมิง
และทำหนาที่หัวหนาหน/วยปNองกันและรักษาปาไมที่ 11 สะเมิง ไปประจำศูนย=ปาไมเชียงใหม/ ลงวันที่ 14 ธ.ค.2563 และให
นาย อนุสรณ= ทองโคตร นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ส/วนปNองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1
ไปทำหนาที่หัวหนาหน/วยปNองกันและพัฒนาปาไมสะเมิงแทน
หลังจากวานนี้ (13ธ.ค.) เจาหนาที่สกัดจับรถบรรทุก 6 คัน ลักลอบขนไมตะเคียนทองขนาดใหญ/ ในพื้นที่ อ.แม/ริม จ.
เชียงใหม/ ขณะกำลังนำไมทั้งหมดไปส/งใหวัดแห/งหนึ่งใน อ.แม/แตง โดยลักลอบตัดในพื้นที่ปาสงวนแห/งชาติสะเมิง เป9นไม
ตะเคียนทอง อายุกว/า 100 ปC ขนาดเสนผ/าศูนย=กลางเกือบ 2 เมตร ความยาวเกือบ 30 เมตร
โดยตัดเป9นท/อนขนาดยาวกว/า 4 เมตร จำนวน 6 ท/อน คนขับรถบรรทุกอางว/า มีนายทุนมาไหววาน นำไมจากริมลำน้ำขานที่
ลมเองตามธรรมชาติ นำไปส/งในพื้นที่ อ.แม/แตง แต/ไม/มีรอยประทับตราของเจาหนาที่ปาไม และใบอนุญาตเคลื่อนยาย
https://www.khaosod.co.th/crime/news_5527033

ตะเคียนยักษ=แผลงฤทธิ์ ! หัวหนาปNองกันและรักษาปาไมที่ 11 สะเมิง เชียงใหม/ ถูกสั่งยายฟNาผ/า
เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2563 นายกมล นวลใย ผูอำนวยการจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหม/ เซ็นต=คำสั่งยายนาย สืบสกุล
ลังกาสิทธิ์ เจาพนักงานชำนาญงานส/วนส/งเสริมการปลูกปา สำนักงานทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหม/ ทำหนาที่หัวหนาหน/วย
ปNองกันและพัฒนาปาไมสะเมิงและทำหนาที่หัวหนาหน/วยปNองกันและรักษาปาไมที่ 11 สะเมิง ไปประจำ ศูนย=ปาไมเชียงใหม/
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และใหนาย อนุสรณ= ทองโคตร นักวิชาการปาไมปฎิบัติการ ส/วนปNองกันรักษาปาและควบคุมไฟ
ปา สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 ไปทำหนาที่หัวหนาหน/วยปNองกันและพัฒนาปาไมสะเมิงแทน
หลังจากเมื่อวานนี้ มีเจาหนาที่สกัดจับรถบรรทุก ลักลอบขนไมตะเคียนทองยักษ= 6 คัน ไดในพื้นที่อำเภอแม/ริม จังหวัด
เชียงใหม/ เพื่อจะนำไมทั้งหมด ไปส/งใหกับวัดแห/งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอแม/แตง จังหวัดเชียงใหม/ ซึ่งมีการลักลอบตัดในพื้นที่ปา
สงวนแห/งชาติสะเมิง เป9นไมตะเคียนทองอายุกว/า 100 ปC ขนาดเสนผ/า ศูนย=กลางเกือบ 2 เมตร ความยาวเกือบ 30 เมตร แต/
มีการตัดเป9นท/อนขนาด 4 เมตร จำนวน 6 ท/อน ซึ่งคนขับอางว/า มีนายทุนมาไหววาน นำไมจากริมลำน้ำขาน ที่ลมเองตาม
ธรรมชาติ นำไปส/งในพื้นที่อำเภอแม/แตง แต/ไม/มีรอยประทับตราของเจาหนาที่ปาไม และใบอนุญาติเคลื่อนยาย และมีคำสั่ง
ยายฟNาผ/าดังกล/าว
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1527014/

เชียงใหม/-เดงหน.อุทยาน
วันที่ 14 ธ.ค. นายกมล นวลใย ผูอำนวยการจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหม/ เซ็นคำสั่งยาย นายสืบสกุล ลังกาสิทธิ์ เจา
พนักงานชำนาญงานส/วนส/งเสริมการปลูกปา สำนักงานทรัพยากรปาไมที่ 1 เชียงใหม/ หัวหนาหน/วยปNองกันและพัฒนาปาไม
สะเมิง และทำหนาที่หัวหนาหน/วยปNองกันและรักษาปาไมที่ 11 สะเมิง ไปประจำศูนย=ปาไมเชียงใหม/
และใหนายอนุสรณ= ทองโคตร นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ส/วนปNองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สำนักจัดการทรัพยากรปา
ไมที่ 1 ทำแทน หลังมีการจับกุมรถขนไมตะเคียนทองยักษ=ล็อตใหญ/ในพื้นที่
พิษตะเคียน - จนท.สกัดจับรถบรรทุกไมตะเคียนทองยักษ= อายุกว/า 100 ปC ที่ลักลอบตัดจากปาสงวน ริมน้ำขาน อ.สะเมิง จ.
เชียงใหม/ ส/งผลใหนายสืบสกุล ลังกาสิทธิ์ หัวหนาหน/วยปNองกันและพัฒนาปาไมสะเมิง ถูกยายฟNาผ/าไปประจำศูนย=ปาไม
เชียงใหม/ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5531594

