
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 15 ธ.ค. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

-  รมต.ท็อปย้ำทส.มุ�งช�วยประชาชน ( ข�าวสด 15 ธ.ค. 63 หน!า 6 )      

-  ข�าวสั้นทันโลก: เซ�นตะเคียนยักษ, ( ไทยรัฐ 15 พ.ย. 63 หน!า 11 )      

-  จับมอดไม!ลอบขนตะเคียนทองยักษ, ( แนวหน!า 15 ธ.ค. 63 หน!า 10 )      

-  ภาพข�าว: ตะเคียนยักษ, ( ไทยรัฐ 15 พ.ย. 63 หน!า 11 )      

-  สานฝ6นป6นน้ำใจ: ส�งสุขรับป8ใหม�สร!างผืนป;าให!คนไทย #HappierTogetherTH  
         ( สยามรัฐ 15 พ.ย. 63 หน!า 11 )      

 

ข�าวเว็บไซต+ 

รมว.ทส. มอบนโยบายกรมป;าไม! ย้ำ “ป6ญหายากท่ีสุดก็ยังแก!ได!ด!วยการปลูก 

( สยามรัฐ 14 ธ.ค. 63 ) 

https://siamrath.co.th/n/204376 

"วราวุธ" มอบนโยบายกรมป;าไม! ย้ำป6ญหายากท่ีสุดก็ยังแก!ได!ด!วยการปลูกต!นไม! ( บ!านเมือง 14 ธ.ค. 63 ) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/215730 

รมว.ทส. มอบนโยบายกรมป;าไม! ย้ำ “ป6ญหายากท่ีสุดก็ยังแก!ได!ด!วยการปลูกต!นไม! ( line 14 ธ.ค. 63 ) 

https://today.line.me/th/v2/article/%20รมวทส%20มอบนโยบายกรมป;าไม!%20ย้ำ%20“ป6ญหา
ยากท่ีสุดก็ยังแก!ได!ด!วยการปลูกต!นไม!”-8ovRlR 

สกัดจับ 6 ล!อ ขนไม!ตะเคียนทองยักษ, อายุกว�า 100 ป8 ก�อนถึงมือนายทุน ( ข�าวสด 14 ธ.ค. 63 )        

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5526084 

จับมอดไม!ลักลอบขนไม!ตะเคียนทองยักษ,ส�งนายทุนข!ามอำเภอ ( สยามรัฐ 14 ธ.ค. 63  ) 

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

จนท.ป;าไม! บุกจับแกdงมอดไม! ลักลอบขนไม!ตะเคียนทองยักษ,ส�งนายทุน 

( บ!านเมือง 14 ธ.ค. 63 ) 

https://www.banmuang.co.th/news/crime/215656 

บุกรวบขบวนการลักลอบตัดไม!ตะเคียนทองอายุ 100 ป8ในป;าสะเมิง แฉผู!มีอิทธิพลในพ้ืนท่ีส�งขายวัด 

( ไทยโพสต, 14 ธ.ค. 63 ) 



https://www.thaipost.net/main/detail/86863 

ผู!การช!างร�วมชีวะภาพ บุกยึดไม!ท�อนตะเคียนยักษ,อายุกว�า 100 ป8ค�านับล!าน ( บ!านเมือง 15 ธ.ค. 63 ) 

      https://www.banmuang.co.th/news/region/215793 

เด!งฟiาผ�า! หัวหน!าป;าไม!สะเมิง เซ�นปมลอบตัดตะเคียนยักษ, 100 ป8 6 ท�อน ส�งวัด ( ข�าวสด 14 ธ.ค. 63) 

https://www.khaosod.co.th/crime/news_5527033 

ตะเคียนยักษ,แผลงฤทธิ์ ! หัวหน!าปiองกันและรักษาป;าไม!ท่ี 11 สะเมิง เชียงใหม� ถูกสั่งย!ายฟiาผ�า 

( เชียงใหม�นิวส, 14 ธ.ค. 63  ) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1527014/ 

เชียงใหม�-เด!งหน.อุทยาน ( ข�าวสด 15 ธ.ค. 63  ) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5531594 

 

 



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10975
วันที่: อังคาร 15 ธันวาคม 2563
Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

หน้า: 6(กลาง)

หัวข้อข่าว: รมต.ท็อปย้ำทส.มุ่งช่วยประชาชน

รหัสข่าว: C-201215012056(15 ธ.ค. 63/06:25) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.93 Ad Value: 18,623 PRValue : 55,869 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

RFD
Line

RFD
Line



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22974
วันที่: อังคาร 15 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: เซ่นตะเคียนยักษ์

รหัสข่าว: C-201215009010(15 ธ.ค. 63/04:35) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.70 Ad Value: 8,470 PRValue : 25,410 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14476
วันที่: อังคาร 15 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: จับมอดไม้ลอบขนตะเคียนทองยักษ์

รหัสข่าว: C-201215005098(15 ธ.ค. 63/06:21) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 11.43 Ad Value: 10,287 PRValue : 30,861 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22974
วันที่: อังคาร 15 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: ตะเคียนยักษ์

รหัสข่าว: C-201215009022(15 ธ.ค. 63/04:33) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.60 Ad Value: 19,360 PRValue : 58,080 คลิป: ขาว-ดำ(x3)

RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24440
วันที่: อังคาร 15 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

คอลัมน์: สานฝันปันน้ำใจ: ส่งสุขรับปีใหม่สร้างผืนป่าให้คนไทย #HappierTogetherTH

รหัสข่าว: C-201215021039(15 ธ.ค. 63/05:56) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 32.93 Ad Value: 27,990.50 PRValue : 83,971.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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RFD
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RFD
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RFD
Line

RFD
Line

RFD
Line



 

รมว.ทส. มอบนโยบายกรมป�าไม� ย้ำ “ป�ญหายากท่ีสุดก็ยังแก�ได�ด�วยการปลูก 

เม่ือวันท่ี 14 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. ผู�สื่อข/าวรายงานว/า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว/าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เป9นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน พร�อมกล/าวมอบนโยบาย ให�แก/ผู�บริหาร ข�าราชการ 

และเจ�าหน�าท่ี กรมป�าไม� โดยมี นายนพดล พลเสน ผู�ช/วยรัฐมนตรีฯ นายยุทธพล อังกินันทน= ท่ีปรึกษารัฐมนตรีฯ นายธเนศ

พล ธนบุณยวัฒน= เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน= ปลัดกระทรวงฯ คณะผู�บริหารระดับสูงของกระทรวง เข�าร/วม

ประชุม ณ ห�องประชุม 1 อาคารสหกรณ=ออมทรัพย=ฯ กรมป�าไม� 

รมว.ทส. ได�ให�นโยบายท่ีสำคัญในหลายประเด็น ได�แก/ การเร/งดำเนินการจัดหาท่ีดินทำกิน ตามนโยบาย คทช. ของรัฐบาล 

โดยจะต�องให�แล�วเสร็จภายในปC 2564 เพ่ือเป9นของขวัญให�กับประชาชน การให�เร/งศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต=ใช�

ในการทำงาน เพ่ือให�เกิดความรวดเร็วและการทำงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ัง ยังกล/าวถึงหน/วยงานต/างๆ ในส/วน

ภูมิภาคว/าจะต�องสอดประสานการทำงานร/วมกันอย/างเป9นเอกภาพ โดยให�สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

(ทสจ.) เป9นศูนย=กลางในการประสานงาน นอกจากนั้น ได�ย้ำว/า การแก�ป�ญหาให�กับพ่ีน�องประชาชน ผู�ปฏิบัติงานจะต�อง

เข�าใจถึงหัวใจของป�ญหาและความรู�สึกของประชาชนอย/างแท�จริง เน�นสร�างการรับรู� ความเข�าใจ ย้ำ “ข�าราชการกระทรวง

ทรัพยากรฯ มีหน�าท่ีแก�ป�ญหาให�ประชาชน ไม/ได�มาเพ่ิมป�ญหา ซ่ึงเราจะเป9นท่ีพ่ึงให�กับประชาชน โดยนำแนวพระราชดำรัส

มาปรับใช�ในการแก�ป�ญหา” 

รมว.ทส. ยังได�กล/าวกว/า “การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข�องกับป�าไม�นั้น สามารถทำได� แต/จะต�องอยู/บนความเหมาะสมกับการฟLMนฟู

อนุรักษ=ทรัพยากรป�าไม�ด�วยป�ญหาท่ียากท่ีสุด ก็สามารถแก�ได�ด�วยวิธีท่ีง/ายท่ีสุด นั่นคือการปลูกต�นไม�”รมว.ทส. กล/าวในตอนท�าย 

ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได�เข�าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย= พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู/หัวฯ รัชกาลท่ี 5 ณ ลาน

วงเวียนหน�ากรมป�าไม� ทำนุบำรุงต�นไม� (รุกขกร) และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการต/าง ๆ อีกด�วย โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค= 

อธิบดีกรมป�าไม� นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู�อำนวยการสำนักปNองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ตลอดจนคณะผู�บริหาร และ 

ข�าราชการของกรม ร/วมให�การต�อนรับอย/างอบอุ/น 

https://siamrath.co.th/n/204376                                     



 

"วราวุธ" มอบนโยบายกรมป�าไม� ย้ำป�ญหายากท่ีสุดก็ยังแก�ได�ด�วยการปลูกต�นไม� 

เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู�สื่อข/าวรายงานว/า  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว/าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เป9นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงาน พร�อมกล/าวมอบนโยบาย ให�แก/

ผู�บริหาร ข�าราชการ และ เจ�าหน�าท่ี กรมป�าไม� โดยมี นายนพดล พลเสน ผู�ช/วยรัฐมนตรีฯ นายยุทธพล อังกินันทน= ท่ีปรึกษา

รัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน= เลขานุการรัฐมนตรีฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน= ปลัดกระทรวงฯ คณะผู�บริหารระดับสูง

ของกระทรวง เข�าร/วมประชุม ณ ห�องประชุม 1 อาคารสหกรณ=ออมทรัพย=ฯ กรมป�าไม� 

รมว.ทส. ได�ให�นโยบายท่ีสำคัญในหลายประเด็น ได�แก/ การเร/งดำเนินการจัดหาท่ีดินทำกิน ตามนโยบาย คทช. ของรัฐบาล 

โดยจะต�องให�แล�วเสร็จภายในปC 2564 เพ่ือเป9นของขวัญให�กับประชาชน การให�เร/งศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต=ใช�

ในการทำงาน เพ่ือให�เกิดความรวดเร็วและการทำงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ัง ยังกล/าวถึงหน/วยงานต/างๆ ในส/วน

ภูมิภาคว/าจะต�องสอดประสานการทำงานร/วมกันอย/างเป9นเอกภาพ โดยให�สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

(ทสจ.) เป9นศูนย=กลางในการประสานงาน นอกจากนั้น ได�ย้ำว/า การแก�ป�ญหาให�กับพ่ีน�องประชาชน ผู�ปฏิบัติงานจะต�อง

เข�าใจถึงหัวใจของป�ญหาและความรู�สึกของประชาชนอย/างแท�จริง เน�นสร�างการรับรู� ความเข�าใจ ย้ำ “ข�าราชการกระทรวง

ทรัพยากรฯ มีหน�าท่ีแก�ป�ญหาให�ประชาชน ไม/ได�มาเพ่ิมป�ญหา ซ่ึงเราจะเป9นท่ีพ่ึงให�กับประชาชน โดยนำแนวพระราชดำรัส

มาปรับใช�ในการแก�ป�ญหา” 

รมว.ทส. ยังได�กล/าวกว/า “การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเก่ียวข�องกับป�าไม�นั้น สามารถทำได� แต/จะต�องอยู/บนความเหมาะสมกับการฟLMนฟู

อนุรักษ=ทรัพยากรป�าไม�ด�วยป�ญหาท่ียากท่ีสุด ก็สามารถแก�ได�ด�วยวิธีท่ีง/ายท่ีสุด นั่นคือการปลูกต�นไม�”รมว.ทส. กล/าวในตอนท�าย 

ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได�เข�าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย= พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู/หัวฯ รัชกาลท่ี 5 ณ ลาน

วงเวียนหน�ากรมป�าไม� ทำนุบำรุงต�นไม� (รุกขกร) และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการต/าง ๆ อีกด�วย โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค= 

อธิบดีกรมป�าไม� นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู�อำนวยการสำนักปNองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ตลอดจนคณะผู�บริหาร และ  

ข�าราชการของกรม ร/วมให�การต�อนรับอย/างอบอุ/น 

https://www.banmuang.co.th/news/region/215730                                



 

https://today.line.me/th/v2/article/%20รมวทส%20มอบนโยบายกรมป�าไม�%20ย้ำ%20“ป�ญหายากท่ีสุดก็ยังแก�ได�

ด�วยการปลูกต�นไม�”-8ovRlR 



 

เจ�าหน�าท่ีสนธิกำลังเข�าจับกุมรถบรรทุก 6 ล�อ ท้ัง 6 คัน ลอบขนไม�ตะเคียนทองขนาดใหญ/ อายุกว/า 100 ปC จำนวน 6 ท/อน 

ขณะกำลังนำส/งให�นายทุนในอ.แม/แตง จ.เชียงใหม/ 

เม่ือวันท่ี 14 ธ.ค. 2563 นายสัมพันธ= พุฒด�วง ผอ.ศูนย=ป�าไม�เชียงใหม/ สนธิกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม�ใหม/ พร�อมด�วย 

ศปป.ท่ี 3 (ภาคเหนือ) กรมป�าไม� นปพ.แม/ริม นปพ.แม/แตง และเจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 เชียงใหม/ 

จับขบวนการมอดไม�ลักลอบลำเลียงไม�ตะเคียนทองยักษ=อายุกว/า 100 ปCจาก อ.สะเมิง จ.เชียงใหม/ ส/งขายให�กับนายทุนใน

พ้ืนท่ีอ.แม/แตง ยึดของกลางได�ไม�ตะเคียนทองยักษ= 7 ท/อน มูลค/าความเสียหายกว/า 1 ล�านบาท ยึด รถบรรทุก 6 ล�อ 6 คัน 

พร�อมผู�ต�องหา 6 คน 

นายสัมพันธ= พุฒด�วง กล/าวว/า จากการสนธิกำลังเจ�าหน�าท่ีหลายฝ�าย ตรวจพบรถบรรทุก 6 ล�อ 6 คัน บนถนนสายแม/ริม-สะ

เมิง ท�องท่ีบ�านทุ/งโป�ง ต.แม/แรม อ.แม/ริม จากการตรวจสอบพบไม�ตะเคียนทอง ขนาดใหญ/ท้ังหมด 7 ท/อน ปริมาตร 49.47 

ลบ. ม. 

ค/าเสียหายของรัฐ เป9นเงิน 865,725 บาท หลังจากก/อนหน�านี้ เจ�าหน�าท่ีสืบทราบมาว/าจะมีขบวนการลักลอบค�าไม�เถ่ือนลำ

เลี่ยงผ/านไม�ผิดกฎหมายผ/านเส�นทางดังกล/าวก/อนท่ีเจ�าหน�าท่ีจะวางแผนเข�าจับกุม 

หลังจากตรวจสอบไม�ท้ังหมดเป9นการเบ้ืองต�น เจ�าหน�าท่ีได�จับกุมผู�ต�องหาจำนวน 6 คน ท้ังหมดให�การว/าจะขับรถบรรทุกท้ัง 

6 คัน ขนไม�จากอ.สะเมิง จ.เชียงใหม/ เพ่ือนำไปยังอ.แม/แตง จ.เชียงใหม/ ซ่ึงเป9นการกระทำผิดกฎหมายเก่ียวกับการป�าไม� จึง

ได�สั่งพงส.สภ. แม/ริมดำเนินคดีตามกฎหมายต/อไป 

สำหรับของกลางในคดีได�เก็บรักษาไว�ท่ี นปพ.แม/ริม เหตุเกิดบนถนนสายแม/ริม-สะเมิง ท�องท่ี ม.1 ต.แม/แรม อ.แม/ริม จ.

เชียงใหม/ เจ�าหน�าท่ีได�นำส/งคดีให�กับพงส.สภ.แม/ริม เบ้ืองต�นเจ�าหน�าท่ีแจ�งดำเนินคดี 3 ข�อหา คือข�อหา "มีไม�ท/อนไว�ใน

ครอบครองโดยไม/ได�รับอนุญาต" ข�อหา "เคลื่อนย�ายโดยมิได�รับอนุญาต" และข�อหา "ทำไม�ในเขตป�าสงวนแห/งชาติโดยไม/ได�

รับอนุญาต." 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5526084                  



 

จับมอดไม�ลักลอบขนไม�ตะเคียนทองยักษ=ส/งนายทุนข�ามอำเภอ 

วันท่ี 14 ธค.2563 ผูัสื่อข/าวรายงานว/า เจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม/)จับขบวนการมอดไม�ลักลอบ

ลำเลียงไม�ตะเคียนทองยักษ=อายุกว/าร�อยปCจาก อ.สะเมิง ส/งขายให�กับนายทุนในพ้ืนท่ีแม/แตง ยึดของกลางได�ไม�ตะเคียนทอง

ยักษ= 7 ท/อนมูลค/าความเสียหายกว/า 1 ล�านบาท ยึด รถบรรทุกหกล�อ 6 คัน พร�อมผู�ต�องหา 6 คน แจ�ง 3 ข�อหาหนัก 

นายสัมพันธ= พุฒด�วง ผู�อำนวยการศูนย=ป�าไม�เชียงใหม/ สนธิกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม�ใหม/ พร�อมด�วย ศปป.ท่ี 3(

ภาคเหนือ) กรมป�าไม� นปพ.แม/ริม นปพ.แม/แตง ได�ร/วมกันตรวจพบรถบรรทุก 6 ล�อ จำนวน 6 คัน บนถนนสายแม/ริม-สะเมิง 

ท�องท่ีบ�านทุ/งโป�ง ตำบลแม/แรม อำเภอแม/ริม จังหวัดชียงใหม/ จากการตรวจสอบพบไม�ตะเคียนทอง ขนาดใหญ/ท้ังหมด 

จำนวน 7 ท/อน ปริมาตร 49.47 ลบ. ม. ค/าเสียหายของรัฐ เป9นเงิน 865,725 บาท หลังจากก/อนหน�านี้ เจ�าหน�าท่ีสืบทราบมา

ว/าจะมีขบวนการลักลอบค�าไม�เถ่ือนลำเลี่ยงผ/านไม�ผิดกฎหมายผ/านเส�นทางดังกล/าวก/อนท่ีเจ�าหน�าท่ีจะวางแผนเข�าจับกุม 

หลังจากตรวจสอบไม�ท้ังหมดเป9นการเบ้ืองต�น เจ�าหน�าท่ีได�จับกุมผู�ต�องหาจำนวน 6 ราย ได�หมดให�การว/าจะขับรถบรรทุกท้ัง 

6 คัน ขนไม�จากอำเภอสะเมิง เพ่ือนำไปย�ายอำเภอแม/แตง ซ่ึงเป9นการกระทำผิดกฎหมายเก่ียงกับการป�าไม� จึงได�สั่งพนักงาน

สอบสวน สภ. แม/ริมดำเนินคดีตามกฎหมายต/อไป สำหรับขอกลางในคดีได�เก็บรักษาไว�ท่ี นปพ.แม/ริม เหตุเกิดบนถนนสายแม/

ริม-สะเมิง ท�องท่ีหมู/ท่ี 1ตำบลแม/แรม อำเภอแม/ริม จังหวัดชียงใหม/ เจ�าหน�าท่ีได�นำส/งคดีให�กับพนักงานสอบสวน สถานีตำ

รวงภูธรแม/ริม เบ้ืองต�นเจ�าหน�าท่ีแจ�งดำเนินคดี 3ข�อหา ได�แก/มีไม�ท/อนไว�ในครอบครองโดยไม/ได�รับอนุญาต และ เคลื่อนย�าย

โดยมิได�รับอนุญาตทำไม�ในเขตป�าสงวนแห/งชาติโดยไม/ได�รับอนุญาต. 

 

 

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

 

 



 

จนท.ป�าไม� บุกจับแกpงมอดไม� ลักลอบขนไม�ตะเคียนทองยักษ=ส/งนายทุน 

เจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม/)จับขบวนการมอดไม�ลักลอบลำเลียงไม�ตะเคียนทองยักษ=อายุกว/าร�อยปC

จาก อ.สะเมิง ส/งขายให�กับนายทุนในพ้ืนท่ีแม/แตง ยึดของกลางได�ไม�ตะเคียนทองยักษ= 7 ท/อนมูลค/าความเสียหายกว/า 1 ล�าน

บาท ยึด รถบรรทุกหกล�อ 6 คัน พร�อมผู�ต�องหา 6 คน แจ�ง 3 ข�อหาหนัก  

  

นายสัมพันธ= พุฒด�วง ผู�อำนวยการศูนย=ป�าไม�เชียงใหม/ สนธิกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม�ใหม/ พร�อมด�วย  ศปป.ท่ี 3(

ภาคเหนือ) กรมป�าไม� นปพ.แม/ริม นปพ.แม/แตงได�ร/วมกันตรวจพบรถบรรทุก 6 ล�อ จำนวน 6 คัน บนถนนสายแม/ริม-สะเมิง 

ท�องท่ีบ�านทุ/งโป�ง ตำบลแม/แรม อำเภอแม/ริม จังหวัดชียงใหม/ จากการตรวจสอบพบไม�ตะเคียนทอง ขนาดใหญ/ท้ังหมด 

จำนวน 7 ท/อน ปริมาตร 49.47 ลบ. ม. ค/าเสียหายของรัฐ เป9นเงิน 865,725 บาท หลังจากก/อนหน�านี้ เจ�าหน�าท่ีสืบทราบมา

ว/าจะมีขบวนการลักลอบค�าไม�เถ่ือนลำเลี่ยงผ/านไม�ผิดกฎหมายผ/านเส�นทางดังกล/าวก/อนท่ีเจ�าหน�าท่ีจะวางแผนเข�าจับกุม 

หลังจากตรวจสอบไม�ท้ังหมดเป9นการเบ้ืองต�น  เจ�าหน�าท่ีได�จับกุมผู�ต�องหาจำนวน 6 ราย ได�หมดให�การว/าจะขับรถบรรทุกท้ัง 

6 คัน ขนไม�จากอำเภอสะเมิง เพ่ือนำไปย�ายอำเภอแม/แตง ซ่ึงเป9นการกระทำผิดกฎหมายเก่ียงกับการป�าไม� จึงได�สั่งพนักงาน

สอบสวน สภ. แม/ริมดำเนินคดีตามกฎหมายต/อไป  

สำหรับขอกลางในคดีได�เก็บรักษาไว�ท่ี นปพ.แม/ริม เหตุเกิดบนถนนสายแม/ริม-สะเมิง ท�องท่ีหมู/ท่ี 1ตำบลแม/แรม อำเภอแม/ริม 

จังหวัดชียงใหม/ เจ�าหน�าท่ีได�นำส/งคดีให�กับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวงภูธรแม/ริม  เบ้ืองต�นเจ�าหน�าท่ีแจ�งดำเนินคดี 3

ข�อหา ได�แก/มีไม�ท/อนไว�ในครอบครองโดยไม/ได�รับอนุญาต และ เคลื่อนย�ายโดยมิได�รับอนุญาตทำไม�ในเขตป�าสงวนแห/งชาติ

โดยไม/ได�รับอนุญาต 

https://www.banmuang.co.th/news/crime/215656 

 



 

บุกรวบขบวนการลักลอบตัดไม�ตะเคียนทองอายุ 100 ปCในป�าสะเมิง แฉผู�มีอิทธิพลในพ้ืนท่ีส/งขายวัด 

14 ธ.ค.63 - พ.อ.พงษ=เพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฎิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เปrดเผยว/า จากการสืบทราบว/า มีกลุ/มผู�มี

อิทธิพลลักลอบตัดไม�ตะเคียนขนาดใหญ/ โดยใช�รถยนต=หลายคัน ขนย�ายออกจากป�าสงวนแห/งชาติป�าสะเมิง ลำเลียงไป

เส�นทาง อ.แม/แตง จ. เชียงใหม/ จึงรายงานให�ผู�บังคับบัญชาทราบ พร�อมประสานนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ.กรมป�าไม� 

นำกำลังเข�าตรวจสอบบริเวณริมน้ำบ�านลานคำ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม/ ท่ีมีการลักลอบตัดไม�ตะเคียนใหญ/ อายุไม/ต่ำกว/า 100 ปC 

กำลังเตรียมขนย�าย ออกจากพ้ืนท่ี ไป อ.แม/แตง จ.เชียงใหม/ โดยทำเป9นขบวนการ และมีอิทธิพลไม/เกรงกลัวเจ�าหน�าท่ี 

เม่ือกำลังเจ�าหน�าท่ีไปถึงบริเวณเขตป�าสงวนแห/งชาติป�าสะเมิง ท�องท่ีบ�านทรายมูล หมู/ท่ี 5 ต.สะเมิงใต� อ.สะเมิง จ.เชียงใหม/ 

ตรวจสอบไม/พบไม�ท่ีถูกตัด พบเพียงร/องรอยการทำไม� และร/องรอยการขนย�ายไม� จนท.พบชาวบ�านบริเวณใกล�เคียงจึง

สอบถาม ทราบว/ารถบรรทุกไม�จำนวน 6 คัน วิ่งไปตามเส�นทางสายสะเมิง-แม/ริม เม่ือทราบดังนั้นคณะเจ�าหน�าท่ีจึงออก

ติดตาม จนถึงพ้ืนท่ีหมู/ 1 ต.แม/แรม อ.แม/ริม จ.เชียงใหม/ พบรถบรรทุกจำนวน 6 คัน บรรทุกไม�ขนาดใหญ/ มีผ�าใบปกคลุม

ปrดบังสายตาไว� จึงส/งสัญญาณให�หยุด 

จากการตรวจสอบรถบรรทุกท้ัง 6 คัน พบไม�ตะเคียนทองเป9นท/อนขนาดใหญ/ยักษ= ซ่ึงเป9นไม�หวงห�ามมีลักษณะใหม/ ไม/เคย

ผ/านการเป9นสิ่งปลูกสร�าง หรือไม/เคยผ/านการเป9นเครื่องมือ เครื่องใช�มาก/อน ไม/พบรูปรอยดวงตราของทางราชการใดๆ ตี

ประทับไว�แต/อย/างใด จึงทำการตรวจยึดไม�ตะเคียนทอง ท้ังหมดจำนวน 7 ท/อน ปริมาตร 49.47 ลบ.ม. รัฐเสียหายเป9นเงิน 

865,725. บาท พร�อมรถบรรทุก 6 ล�อ จำนวน 6 คัน ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกไม� รวม 6คน ประกอบด�วย 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 

สอบสวนเบ้ืองต�นทราบว/า ไม�ตะเคียนขนาดใหญ/ยักษ= ชุดดังกล/าว ได�ถูกตัดโค/นไว�ก/อนแล�ว และกลุ/มขบวนการได�ร/วมกันใช�

เครื่องจักรเข�ามาตัดทอนและลำเลียงออกจากป�า โดยทำเป9นกลุ/มขบวนการใหญ/มีนาย "ม" เป9นผู�มีอิทธิพล มีประวัติการทำไม�

ในพ้ืนท่ีมาตลอด โดยไม�ขนาดใหญ/ยักษ=นี้จะนำไปขายให�วัดแห/งหนึ่ง ใน อ.แม/แตง 

คณะเจ�าหน�าท่ีร/วมกันพิจารณาแล�วเห็นว/า พ้ืนท่ีท่ีมีการทำไม� ตัดฟ�นไม� อยู/ในเขตป�าสงวนแห/งชาติ และพ้ืนท่ีป�าตาม

พระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช 2484 และไม/มีเอกสารการครอบครองท่ีดิน ท่ีถูกต�องตามกฎหมาย และการทำไม�ในท่ี

สาธารณะประโยชน= ตามท่ีมีการกล/าวอ�าง ในเอกสารท่ีมอบให�เจ�าหน�าท่ีนั้น การทำไม�ดังกล/าว ต�องกระทำตามระเบียบแนว



ปฏิบัติ เก่ียวกับการทำไม�ของกรมป�าไม� และการทำไม�ตามมาตรา 11 แห/งพระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช 2484 ดังนั้นการ

กระทำลักษณะดังกล/าว ของบุคคลท้ัง 6 และผู�ท่ีเก่ียวข�อง จึงเป9นการกระทำความผิด ดังนี้ 

1. พ.ร.บ.ป�าไม�พ.ศ.2484 มาตรา 11 ฐาน“ร/วมกันทำไม� หรือทำอันตรายด�วยประการใดๆ แก/ไม�หวงห�ามโดยไม/ได�รับ

อนุญาต”มาตรา 69 ฐาน “ร/วมกันมีไว�ในครอบครอง ซ่ึงไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูป โดยไม/มีรอยตราค/าภาคหลวง หรือ

รัฐบาลขาย ไว�ในครอบครอง โดยไม/ได�รับอนุญาต จากพนักงานเจ�าหน�าท่ี”, มาตรา 73 วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติป�าไม� ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห/งชาติ  ฉบับท่ี 106/2557เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว/าด�วยการ

ป�าไม� ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2525 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 (2)“ไม�อ่ืนเป9นต�นหรือเป9นท/อน อย/างใดอย/างหนึ่ง หรือท้ังสองอย/าง

รวมกัน เกินยี่สิบต�นหรือท/อนหรือรวมปริมาตรไม�เกินสี่ลูกบาศก=เมตร หรือไม�ท่ีได�แปรรูปแล�ว รวมปริมาตรไม�เกินสอง

ลูกบาศก=เมตร ผู�กระทำผิดต�องระวางโทษจำคุก ต้ังแต/หนึ่งปCถึงยี่สิบปC และปรับต้ังแต/ห�าหม่ืนบาทถึงสองล�านบาท” 

2. พ.ร.บ.ป�าสงวนแห/งชาติ พ.ศ.2507 แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป�าสงวนแห/งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2559 มาตรา 14 

ประกอบมาตรา 31 ฐาน “ในเขตป�าสงวนแห/งชาติ ร/วมกันทำไม�  หรือกระทำด�วยประการใดๆ อันเป9นการเสื่อมเสีย แก/

สภาพป�าสงวนแห/งชาติโดยไม/ได�รับอนุญาต จากพนักงานเจ�าหน�าท่ี” มาตรา 26/4 ผู�กระทำ หรือละเว�นการกระทำ ด�วย

ประการใดโดยมิชอบด�วยกฎหมาย อันเป9นการทำลาย หรือ เป9นเหตุให�เกิดการทำลาย หรือทำให�สูญหาย หรือเสียหายแก/

ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตป�าสงวนแห/งชาติ ผู�นั้น  มีหน�าท่ีต�องรับผิดชดใช�ค/าเสียหาย ตามมูลค/าท้ังหมด ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น 

คณะเจ�าหน�าท่ีได�ร/วมกัน จัดทำบันทึกจับกุม และตรวจยึด พร�อมตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ก/อนควบคุมตัวผู�ต�องหาท้ัง 6 

คน นำส/ง พนักงานสอบสวน.สภ.แม/ริม ดำเนินคดี และจะเร/งติดตามผู�ท่ีเก่ียวข�อง ในการกระทำความผิด ทุกคนมาดำเนินคดี

ตามกฎหมาย ต/อไป 

https://www.thaipost.net/main/detail/86863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู�การช�างร/วมชีวะภาพ บุกยึดไม�ท/อนตะเคียนยักษ=อายุกว/า 100 ปCค/านับล�าน 

ใหญ/แค/ไหนก็จับ..พ.อ.พงษ=เพชร ร/วมผอ.ชีวะภาพ ไล/ล/าขบวนการลักลอบตัดไม�ตะเคียนทองยักษ= อายุกว/า100ปC ยึดไม�ท/อนค/านับ

ล�านรถบรรทุก6คัน พร�อมคนขับ6คน อ�างนายทุนอิทธิพลชื่ออักษร ” ม ”ประวัติราชามอดไม� ขนไปขายวัดดังในอำเภอแม/แตง 

วันท่ี 14 ธ.ค.2563 พ.อ.พงษ=เพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฎิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เปrดเผยว/า จากการสืบทราบว/า มีกลุ/มผู�มี

อิทธิพล  ลักลอบตัดไม�ตะเคียน ขนาดใหญ/ โดยใช�รถยนต=หลายคัน ขนย�ายออกจากป�าสงวนแห/งชาติป�าสะเมิง ลำเลียงไปเส�นทาง 

อ.แม/แตง จ. เชียงใหม/ จึงรายงานให�ผู�บังคับบัญชาทราบ พร�อมประสาน  นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ.กรมป�าไม�   

ท้ังนี้พ.อ.พงษ=เพชร เกษสุภะ หัวหน�าชุดปฎิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. พร�อมด�วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ.กรมป�าไม� 

ผอ.ศูนย=ป�าไม�จังหวัดเชียงใหม/ และศูนย=ปNองกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ นำกำลังเข�าตรวจสอบ บริเวณริมน้ำบ�านลาน

คำ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม/ ท่ีมีการลักลอบตัดไม�ตะเคียนใหญ/ อายุไม/ต่ำกว/า 100 ปC กำลังเตรียมขนย�าย ออกจากพ้ืนท่ี ไป อ.

แม/แตง จ.เชียงใหม/ โดยทำเป9นขบวนการ และมีอิทธิพลไม/เกรงกลัวเจ�าหน�าท่ี   

เม่ือกำลังเจ�าหน�าท่ีไปถึงบริเวณ  เขตป�าสงวนแห/งชาติป�าสะเมิง ท�องท่ีบ�านทรายมูล หมู/ท่ี 5 ต.สะเมิงใต� อ.สะเมิง จ.เชียงใหม/ 

ตรวจสอบไม/พบไม�ท่ีถูกตัด พบเพียงร/องรอยการทำไม� และร/องรอยการขนย�ายไม� จนท.พบชาวบ�านบริเวณใกล�เคียงจึง

สอบถาม ทราบว/ารถบรรทุกไม�จำนวน 6 คัน วิ่งไปตามเส�นทาง สายสะเมิง-แม/ริม เม่ือทราบดังนั้นคณะเจ�าหน�าท่ีจึงออก

ติดตาม  จนถึงพ้ืนท่ีหมู/ 1 ต.แม/แรม อ.แม/ริม จ.เชียงใหม/ พบรถบรรทุกจำนวน 6 คัน บรรทุกไม�ขนาดใหญ/ มีผ�าใบปกคลุม

ปrดบังสายตาไว� จึงส/งสัญญาณให�หยุด 



จากการตรวจสอบ รถบรรทุกท้ัง6คัน พบไม�ตะเคียนทอง เป9นท/อนขนาดใหญ/ยักษ=  ซ่ึงเป9นไม�หวงห�าม มีลักษณะใหม/ ไม/เคย

ผ/านการเป9นสิ่งปลูกสร�าง หรือไม/เคยผ/านการเป9นเครื่องมือ เครื่องใช�มาก/อน ไม/พบรูปรอยดวงตรา ของทางราชการใดๆ  ตี

ประทับไว�แต/อย/างใด จึงทำการตรวจยึดไม�ตะเคียนทอง ท้ังหมดจำนวน 7 ท/อน ปริมาตร 49.47 ลบ.ม. รัฐเสียหายเป9นเงิน  

865,725. บาท พร�อมรถบรรทุก 6 ล�อ จำนวน 6 คัน ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกไม� รวม6คน ประกอบด�วย 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   

สอบสวนเบ้ืองต�นทราบว/า ไม�ตะเคียนขนาดใหญ/ยักษ= ชุดดังกล/าว ได�ถูกตัดโค/นไว�ก/อนแล�ว และกลุ/มขบวนการได�ร/วมกันใช�

เครื่องจักรเข�ามาตัดทอน  และลำเลียงออกจากป�า โดยทำเป9นกลุ/มขบวนการใหญ/  มีนาย  ” ม ”  เป9นผู�มีอิทธิพล มีประวัติ

การทำไม�ในพ้ืนท่ีมาตลอด โดยไม�ขนาดใหญ/ยักษ=นี้ จะนำไปขายให�วัดแห/งหนึ่ง ใน อ.แม/แตง   

คณะเจ�าหน�าท่ีร/วมกันพิจารณาแล�วเห็นว/า พ้ืนท่ีท่ีมีการทำไม� ตัดฟ�นไม� อยู/ในเขตป�าสงวนแห/งชาติ และพ้ืนท่ีป�าตาม

พระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช 2484 และไม/มีเอกสารการครอบครองท่ีดิน ท่ีถูกต�องตามกฎหมาย และการทำไม�ในท่ี

สาธารณะประโยชน= ตามท่ีมีการกล/าวอ�าง ในเอกสารท่ีมอบให�เจ�าหน�าท่ีนั้น การทำไม�ดังกล/าว ต�องกระทำตามระเบียบแนว

ปฏิบัติ เก่ียวกับการทำไม�ของกรมป�าไม� และการทำไม�ตามมาตรา 11 แห/งพระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช 2484 ดังนั้นการ

กระทำลักษณะดังกล/าว ของบุคคลท้ัง 6 และผู�ท่ีเก่ียวข�อง จึงเป9นการกระทำความผิด ดังนี้ 

1. พ.ร.บ.ป�าไม�พ.ศ.2484 มาตรา 11 ฐาน“ร/วมกันทำไม� หรือทำอันตรายด�วยประการใดๆ แก/ไม�หวงห�ามโดยไม/ได�รับ

อนุญาต”มาตรา 69 ฐาน “ร/วมกันมีไว�ในครอบครอง ซ่ึงไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูป โดยไม/มีรอยตราค/าภาคหลวง หรือ

รัฐบาลขาย ไว�ในครอบครอง โดยไม/ได�รับอนุญาต จากพนักงานเจ�าหน�าท่ี”, มาตรา 73 วรรคสอง แก�ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติป�าไม� ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห/งชาติ  ฉบับท่ี 106/2557เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว/าด�วยการ

ป�าไม� ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2525 ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2557 (2)“ไม�อ่ืนเป9นต�นหรือเป9นท/อน อย/างใดอย/างหนึ่ง หรือท้ังสองอย/าง

รวมกัน เกินยี่สิบต�นหรือท/อนหรือรวมปริมาตรไม�เกินสี่ลูกบาศก=เมตร หรือไม�ท่ีได�แปรรูปแล�ว รวมปริมาตรไม�เกินสอง

ลูกบาศก=เมตร ผู�กระทำผิดต�องระวางโทษจำคุก ต้ังแต/หนึ่งปCถึงยี่สิบปC และปรับต้ังแต/ห�าหม่ืนบาทถึงสองล�านบาท” 

2. พ.ร.บ.ป�าสงวนแห/งชาติ พ.ศ.2507 แก�ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป�าสงวนแห/งชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2559 มาตรา 14 

ประกอบมาตรา 31 ฐาน “ในเขตป�าสงวนแห/งชาติ ร/วมกันทำไม�  หรือกระทำด�วยประการใดๆ อันเป9นการเสื่อมเสีย แก/

สภาพป�าสงวนแห/งชาติโดยไม/ได�รับอนุญาต จากพนักงานเจ�าหน�าท่ี” มาตรา 26/4 ผู�กระทำ หรือละเว�นการกระทำ ด�วย

ประการใดโดยมิชอบด�วยกฎหมาย อันเป9นการทำลาย หรือ เป9นเหตุให�เกิดการทำลาย หรือทำให�สูญหาย หรือเสียหายแก/

ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตป�าสงวนแห/งชาติ ผู�นั้น  มีหน�าท่ีต�องรับผิดชดใช�ค/าเสียหาย ตามมูลค/าท้ังหมด ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น   

คณะเจ�าหน�าท่ีได�ร/วมกัน จัดทำบันทึกจับกุม และตรวจยึด พร�อมตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข�อง ก/อนควบคุมตัวผู�ต�องหาท้ัง 6 

คน นำส/ง พนักงานสอบสวน.สภ.แม/ริม ดำเนินคดี และจะเร/งติดตามผู�ท่ีเก่ียวข�อง ในการกระทำความผิด ทุกคนมาดำเนินคดี

ตามกฎหมาย ต/อไป 

https://www.banmuang.co.th/news/region/215793                              



    

เด�งฟNาผ/า! หัวหน�าป�าไม�สะเมิง เซ/นปมลอบตัดตะเคียนยักษ= 100 ปC 6 ท/อน ส/งวัด 

เด�งฟNาผ/า หัวหน�าป�าไม�สะเมิง เซ/นปมลอบตัดต�นตะเคียนยักษ= 100 ปC 6 ท/อน ส/งวัด พบเป9นตะเคียนทอง เส�นผ/าศูนย=กลาง

เกือบ 2 เมตร ยาวเกือบ 30 เมตร 

วันท่ี 14 ธ.ค.2563 ผู�สื่อข/าวรายงานว/า มีคำสั่งย�ายหัวหน�าปNองกันและรักษาป�าไม�ท่ี 11 สะเมิง เชียงใหม/ หลังมีการสกัดจับ

รถบรรทุกไม�ตะเคียนทอง ขนาดใหญ/ อายุกว/า 100 ปC ท่ีมีการลักลอบตัด ในพ้ืนท่ีป�าสงวนริมน้ำขาน อ.สะเมิงเชียงใหม/ และ

นำไปส/งในพ้ืนท่ี อ.แม/แตง จ.เชียงใหม/ 

ท้ังนี้ นายกมล นวลใย ผอ.จัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 เชียงใหม/ เซ็นคำสั่งย�ายนายสืบสกุล ลังกาสิทธิ์ เจ�าพนักงานชำนาญ

งานส/วนส/งเสริมการปลูกป�า สำนักงานทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 เชียงใหม/ ทำหน�าท่ีหัวหน�าหน/วยปNองกันและพัฒนาป�าไม�สะเมิง

และทำหน�าท่ีหัวหน�าหน/วยปNองกันและรักษาป�าไม�ท่ี 11 สะเมิง ไปประจำศูนย=ป�าไม�เชียงใหม/ ลงวันท่ี 14 ธ.ค.2563 และให�

นาย อนุสรณ= ทองโคตร นักวิชาการป�าไม�ปฏิบัติการ ส/วนปNองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 

ไปทำหน�าท่ีหัวหน�าหน/วยปNองกันและพัฒนาป�าไม�สะเมิงแทน 

หลังจากวานนี้ (13ธ.ค.) เจ�าหน�าท่ีสกัดจับรถบรรทุก 6 คัน ลักลอบขนไม�ตะเคียนทองขนาดใหญ/ ในพ้ืนท่ี อ.แม/ริม จ.

เชียงใหม/ ขณะกำลังนำไม�ท้ังหมดไปส/งให�วัดแห/งหนึ่งใน อ.แม/แตง โดยลักลอบตัดในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห/งชาติสะเมิง เป9นไม�

ตะเคียนทอง อายุกว/า 100 ปC ขนาดเส�นผ/าศูนย=กลางเกือบ 2 เมตร ความยาวเกือบ 30 เมตร 

โดยตัดเป9นท/อนขนาดยาวกว/า 4 เมตร จำนวน 6 ท/อน คนขับรถบรรทุกอ�างว/า มีนายทุนมาไหว�วาน นำไม�จากริมลำน้ำขานท่ี

ล�มเองตามธรรมชาติ นำไปส/งในพ้ืนท่ี อ.แม/แตง แต/ไม/มีรอยประทับตราของเจ�าหน�าท่ีป�าไม� และใบอนุญาตเคลื่อนย�าย 

https://www.khaosod.co.th/crime/news_5527033 

 



 

ตะเคียนยักษ=แผลงฤทธิ์ ! หัวหน�าปNองกันและรักษาป�าไม�ท่ี 11 สะเมิง เชียงใหม/ ถูกสั่งย�ายฟNาผ/า 

เม่ือวันท่ี 14 ธ.ค.2563 นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 เชียงใหม/ เซ็นต=คำสั่งย�ายนาย สืบสกุล 

ลังกาสิทธิ์ เจ�าพนักงานชำนาญงานส/วนส/งเสริมการปลูกป�า สำนักงานทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 เชียงใหม/ ทำหน�าท่ีหัวหน�าหน/วย

ปNองกันและพัฒนาป�าไม�สะเมิงและทำหน�าท่ีหัวหน�าหน/วยปNองกันและรักษาป�าไม�ท่ี 11 สะเมิง ไปประจำ ศูนย=ป�าไม�เชียงใหม/ 

ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 และให�นาย อนุสรณ= ทองโคตร นักวิชาการป�าไม�ปฎิบัติการ ส/วนปNองกันรักษาป�าและควบคุมไฟ

ป�า สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 ไปทำหน�าท่ีหัวหน�าหน/วยปNองกันและพัฒนาป�าไม�สะเมิงแทน 

หลังจากเม่ือวานนี้ มีเจ�าหน�าท่ีสกัดจับรถบรรทุก ลักลอบขนไม�ตะเคียนทองยักษ= 6 คัน ได�ในพ้ืนท่ีอำเภอแม/ริม จังหวัด

เชียงใหม/ เพ่ือจะนำไม�ท้ังหมด ไปส/งให�กับวัดแห/งหนึ่ง ในพ้ืนท่ีอำเภอแม/แตง จังหวัดเชียงใหม/ ซ่ึงมีการลักลอบตัดในพ้ืนท่ีป�า

สงวนแห/งชาติสะเมิง เป9นไม�ตะเคียนทองอายุกว/า 100 ปC ขนาดเส�นผ/า ศูนย=กลางเกือบ 2 เมตร ความยาวเกือบ 30 เมตร แต/

มีการตัดเป9นท/อนขนาด 4 เมตร จำนวน 6 ท/อน ซ่ึงคนขับอ�างว/า มีนายทุนมาไหว�วาน นำไม�จากริมลำน้ำขาน ท่ีล�มเองตาม

ธรรมชาติ นำไปส/งในพ้ืนท่ีอำเภอแม/แตง แต/ไม/มีรอยประทับตราของเจ�าหน�าท่ีป�าไม� และใบอนุญาติเคลื่อนย�าย และมีคำสั่ง

ย�ายฟNาผ/าดังกล/าว 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1527014/ 

 



 

เชียงใหม/-เด�งหน.อุทยาน 

วันท่ี 14 ธ.ค. นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 เชียงใหม/ เซ็นคำสั่งย�าย นายสืบสกุล ลังกาสิทธิ์ เจ�า

พนักงานชำนาญงานส/วนส/งเสริมการปลูกป�า สำนักงานทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 เชียงใหม/ หัวหน�าหน/วยปNองกันและพัฒนาป�าไม�

สะเมิง และทำหน�าท่ีหัวหน�าหน/วยปNองกันและรักษาป�าไม�ท่ี 11 สะเมิง ไปประจำศูนย=ป�าไม�เชียงใหม/ 

และให�นายอนุสรณ= ทองโคตร นักวิชาการป�าไม�ปฏิบัติการ ส/วนปNองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า สำนักจัดการทรัพยากรป�า

ไม�ท่ี 1 ทำแทน หลังมีการจับกุมรถขนไม�ตะเคียนทองยักษ=ล็อตใหญ/ในพ้ืนท่ี 

พิษตะเคียน - จนท.สกัดจับรถบรรทุกไม�ตะเคียนทองยักษ= อายุกว/า 100 ปC ท่ีลักลอบตัดจากป�าสงวน ริมน้ำขาน อ.สะเมิง จ.

เชียงใหม/ ส/งผลให�นายสืบสกุล ลังกาสิทธิ์ หัวหน�าหน/วยปNองกันและพัฒนาป�าไม�สะเมิง ถูกย�ายฟNาผ/าไปประจำศูนย=ป�าไม�

เชียงใหม/ เม่ือวันท่ี 14 ธ.ค. 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5531594 

 


