
 
สรุปขาวประจําในวันท่ี  27 ม.ค. 64   

 

ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- ‘ชุดพยัคไพร-ศปป.4 กอ.รมน.’ ขยายผล 2 จว. ลุยปราบปรามมขบวนการทําไมประดูขามชาติ  (แนวหนา  
27 ม.ค. 64  หนา 8) 
- แจงความเอาผิดลุงพล ปฏิเสธทุกขาหา  (เดลินิวส  27 ม.ค. 64  หนา 2) 
- ลําปางยังจมฝุนพิษ ‘เชียงราย’ เรงกันไฟ  (มติชน  27 ม.ค. 64  หนา 1,9) 
 
เว็บไซต 
- ขยายผลขบวนการทําไมประดูขามชาติ รมว.ทส. สั่งเรงจับ จนท.ปาไมเก่ียวของ  (ไทยรัฐ 26 ม.ค. 64) 
- พยัคฆไพร ขยายผล ขบวนการทําไมประดูขามชาติ ออกหมายจับ จนท.รูเห็น  (มติชน 26 ม.ค. 64) 
- ชุดพยัคฆไพร กรมปาไม เขมผูลักลอบตัดไม  (เนชั่น 22  26 ม.ค. 64) 
- กรมปาไม สืบขยายผลทําไมประดูขามชาติ แจงจับ จนท.ปาไมมีเอ่ียวดวย  (ขาวสด  27 ม.ค. 64) 
 
  ปาไม ชี้แจง อนุมัติตัง้ ‘ปาชมุชน’ โปรงใสทุกขั้นตอน (www.77kaoded.com วันที่ 24 พ.ย. 63) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14518
วันที่: พุธ 27 มกราคม 2564
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หน้า: 8(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: 'ชุดพยัคฆ์ไพร-ศปป.4 กอ.รมน.'ขยายผล2จว.ลุยปราบปรามขบวนการทำไม้ประดู่...

รหัสข่าว: C-210127005046(27 ม.ค. 64/06:13) หน้า: 1/2
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Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 55.66 Ad Value: 50,094 PRValue : 150,282 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14518
วันที่: พุธ 27 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: 'ชุดพยัคฆ์ไพร-ศปป.4 กอ.รมน.'ขยายผล2จว.ลุยปราบปรามขบวนการทำไม้ประดู่...

รหัสข่าว: C-210127005046(27 ม.ค. 64/06:13) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 55.66 Ad Value: 50,094 PRValue : 150,282 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26039
วันที่: พุธ 27 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: แจ้งเอาผิดลุงพลปฏิเสธทุกข้อหา

รหัสข่าว: C-210127004055(27 ม.ค. 64/04:12) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 30.68 Ad Value: 33,748 PRValue : 101,244 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



วันท่ี 26 ม.ค. ผูสื่อขาวรายงานวา จากกรณีเมื่อ 21 ม.ค.2564 เจาหนาท่ีฝายปกครอง นําโดยนายสิทธา ภูเอี่ยม 
นายอําเภอเทพสถิต รวมกับเจาหนาที่ปาไมหนวยปองกันรักษาปาที่ ชย.1, และตํารวจภูธรเทพสถิตย, ชุดปฏิบัติการพิเศษสํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 (นครราชสีมา), ศูนยปองกันปราบปรามท่ี 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนยปาไม
ชัยภูมิ, หนวยปองกันและพัฒนาปาไมเทพสถิต, อุทยานแหงชาติปาหินงาม ตรวจสอบบริเวณปาดานทิศใตบานไร ทองที่ ต.บานไร อ.
เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ตามที่มีพลเมืองดีรองเรียน โดยคณะเจาหนาที่ไดเขาจับกุมผูลักลอบตัดไมในบริเวณพ้ืนที่ดังกลาว โดยสามารถ
จับกุมผูตองหาไดจํานวน 7 คน 

 
ตามขอ้สงัการของ นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ภายหลงัทราบเรอืง สงัการ

ใหก้รมป่าไมใ้หจ้ดัการขนัเด็ดขาด ขยายผลสืบสวนหาตวัเจา้หนา้ทป่ีาไม ้ทีไปมีสว่นเกียวขอ้ง โดยใหเ้อาผิดทงัวินยั และอาญา ให้

ถึงทีสดุ โดยไดส้งัการให ้นายอดิศร นุชดาํรงค ์อธิบดีกรมป่าไม ้ประสานสงัการใหน้ายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ.กปม, ที

ปรกึษาชุดพยคัฆไ์พร, นายชาญชยั กิจศกัดิดาภาพ หน.ชุดพยคัฆไ์พร, กาํลงัเจา้หนา้ทีชุดพยคัฆไ์พร ศนูยป์ฏิบตัิการพิทกัษ์ป่า 

(ศปก.พป.) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม รว่มกบั พ.อ.พงษ์เพชร เกษสภุะ, ชุดปฏิบตัิการศปป.4.กอ.รมน.,รว่ม

ขยายผลรว่มกบันายสราวธุ อเุทนรตัน ์ผอ.สจป8 (นครราชสีมา), นายมนตรี มะลิทอง, พรอ้มชุดปฏิบตัิการของสาํนกัจัดการ

ทรพัยากรป่าไมท้ี 8 (นครราชสีมา) เพือหาตัวนายทุนรายใหญ่ และผูร้่วมขบวนการมาดาํเนินคดีทังขบวนการ โดยเฉพาะ

เจา้หนา้ทีป่าไมท้เีขา้ไปเกียวขอ้งกบักลุม่ขบวนการใหเ้รง่ดาํเนินคดีอาญาและวินยัใหถ้ึงทีสดุโดยดว่น 



 
ทงันี ชดุปฏบิตัิการทีเกียวขอ้งไดป้ระสานการปฏิบตัิกบั นายสิทธา ภู่เอียม นายอาํเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภมิู, 

นายปกรณ ์ตงัใจตรง นายอาํเภอวิเชียรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรูณ ์รว่มขยายผลเพมิเติม ดงัน ี

1. เขา้ตรวจสอบบรเิวณจดุทมีีการทาํไม ้ตรวจสอบบริเวณป่าดา้นทิศใตบ้า้นไร ่ทอ้งที ต.บา้นไร ่ทีเป็นแปลง ส.

ป.ก.4-01 ทีมีการอา้งว่า มีการขนึทะเบียนสวนป่า เพือหาหลกัฐานเพิมเติมโดยผูเ้ชียวชาญไดต้รวจสอบพิสจูนต์อไม ้และอ่าน

แปลภาพพบว่าตาํแหน่งตอพบว่าเป็นไมป้ระดู่ ทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ ไม่สามารถนาํไปขนึทะเบียนสวนป่าไดต้ามระเบียบ

กฎหมายและตรวจสอบพบวา่ มีการลกัลอบทาํไมจ้ากนอกแปลงมาสวมอีกจาํนวนมาก ตรวจสอบพบตอไมใ้นพนืท ีไมต่าํกว่า 60 

ตอ ซงึนา่จะมีการขนยา้ยลกัลอบไมอ้อกไปแลว้ไมต่าํกว่า 2 ครงั ในพนืทดีงักลา่ว และรอ่งรอยการใชส้ีสเปรยฉี์ดหมายทีจะทาํไม้

ออกอีกจาํนวนมากหลายตน้ พนืทแีปลงดงักลา่วยงัมีความเป็นป่าธรรมชาติ มีตน้ไมป่้าขนึเต็มพนืท ี

2. และวันนี คณะเจา้หน้าทีโดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ไดส้่งเอกสารแจง้ให ้ส.ท.นิยม รักเสนาะ ซึงเป็น

เจา้หนา้ทีป่าไม ้ตาํแหนง่เจา้หนา้ทตีรวจป่า(พร) สงักดัศนูยป์้องกันปราบปรามที 3 (ภาคเหนือ), กรมป่าไม ้ซงึมาควบคมุการทาํ

ไมค้รงันีดว้ยตนเอง มาพบเจา้หนา้ทแีตเ่มอืถึงเวลานดั ส.ท.นิยม รกัเสนาะ ไม่ยอมเดินทางมา คณะเจา้หนา้ทไีดจ้ดัทาํบนัทึก เพือ

รายงานแจง้ขอ้กลา่วหาเพมิใหพ้นกังานสอบสวนทราบ เพอืออกหมายจบัตอ่ไป 

3. คณะเจา้หนา้ที ไดข้ยายผลโดยประสานกบั นายปกรณ ์ตงัใจตรง นายอาํเภอวิเชียรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรูณ ์เพอื

ขยายผลเขา้ตรวจสอบโรงเลือยของนายธนรตัน ์ฉาํตะค ุทอ้งที ตาํบลท่าโรง อาํเภอวิเชียรบรุี จังหวดัเพชรบรูณ ์ตามทีสายข่าว

รายงาน และรว่มกนัเขา้ตรวจสอบพบไมป้ระดูท่อ่น และแปรรูปจาํนวนมากตามทีขอ้สงสยั ตรวจสอบพบ ใบอนญุาตโรงงานขาด

อายุ และตรวจสอบพบมีการตงัแท่นเลือยแบบผิดระเบียบและกฎหมายจาํนวนมาก, ตรวจสอบพบเครืองเลือยยนตแ์บบผิด

กฎหมาย อีก1 เครอืง, ตรวจสอบพบไมป้ระดู่แปรรูปทีเตรียมบรรจุใสตู่ค้อนเทนเนอรข์องกลุม่นายทนุชาวจีนจาํนวนมาก, คณะ

เจา้หนา้ทีจึงตรวจยดึเครอืงจกัร, เครอืงเลอืยยนต ์ดาํเนินคดีตามความผิดใน พ.ร.บ.ป่าไม ้2484 และอายดัไมอ้ีกจาํนวนมากเพือ

ขยายผลตอ่ไป เนืองจากเวลามืดคาํ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชดุพยคัฆไ์พร ขยายผลขบวนการทาํไมป้ระดูข่า้มชาติ ออกหมายจบั จนท.รูเ้ห็น 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผูอ้าํนวยการสาํนกัป้องกนัรกัษาป่าและควบคมุไฟป่า กรมป่าไม ้เปิดเผยวา่ จากกรณี

เมือวนัที 21 มกราคม 2564 เจา้หนา้ทีฝ่ายปกครอง นาํโดยนายสิทธา ภู่เอียม นายอาํเภอเทพสถิตย ์รว่มกบัเจา้หนา้ทีป่าไม้

หน่วยป้องกันรักษาป่าที ชย.1 ,และตํารวจภูธรเทพสถิตย์ ,ชุดปฏิบัติการพิเศษสาํนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที8 

(นครราชสีมา) ,ศนูยป์้องกนัปราบปรามที2(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ,ชุดปฏิบตัิการพิเศษศูนยป่์าไมช้ยัภมูิ ,หน่วยป้องกัน

และพฒันาป่าไมเ้ทพสถิต ,อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม, ตรวจสอบ บริเวณป่าดา้นทิศใตบ้า้นไร ่ทอ้งที ต.บา้นไร่ อ.เทพสถิต  

จ.ชยัภูมิ ตามทีมีพลเมืองดีรอ้งเรียน คณะเจา้หนา้ทีไดเ้ขา้จบักุมผูล้กัลอบตดัไมใ้นบริเวณพืนทีดงักลา่ว โดยสามารถจบักุม

ผูต้อ้งหาไดจ้าํนวน 7คน 

และตามขอสั่งการของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ภายหลังทราบเรื่องสั่งการให กรมปาไมใหจัดการข้ันเด็ดขาด ขยายผลสืบสวนหาตัวเจาหนาที่ปาไมท่ี
ไปมีสวนเก่ียวของ โดยใหเอาผิดท้ังวินัย และอาญาใหถึงที่สุด โดยไดสั่งการใหนายอดิศร นุชดํารงค อธิบดีกรมปาไม 
ประสานสั่ งการใหตน นายชาญชัย กิจศักดิ์ดาภาพ หัวหนาชุดพยัคฆไพร ,กําลังเจาหนาท่ีชุดพยัคฆไพร 
ศูนยปฏิบัติการพิทักษปา (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ พ.อ.พงษเพชร เกษ
สุภะ,ชุดปฎิบัติการศปป.4.กอ.รมน.,รวมขยายผลรวมกับกับ,นายสราวุธ อุเทนรัตน ผอ.สจป8(นครราชสีมา),นาย
มนตรี มะลิทอง ,พรอมชุดปฎิบัติการของสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที8่ (นครราชสีมา)เพื่อหาตัวนายทุนรายใหญ 
และผูรวมขบวนการมาดําเนินคดีทั้งขบวนการ ๆโดยเฉพาะเจาหนาที่ปาไมที่เขาไปเก่ียวของกับกลุมขบวนการให
เรงดําเนินคดีอาญาและวินัยใหถึงที่สุดโดยดวน 

 
 



นายชีวะภาพ กลาววา และในวันที่ 25 มกราคม ชุดปฏิบัติการ ๆที่เก่ียวของไดประสานการปฏิบัติ
กับ นายสิทธา ภูเอ่ียม นายอําเภอเทพสถิตย จังหวัดชัยภูมิ ,นายปกรณ ตั้งใจตรง นายอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ ,รวมขยายผลเพิ่มเติม โดยการ เขาตรวจสอบบริเวณจุดที่มีการทําไม ตรวจสอบ บริเวณปาดานทิศใต
บานไร ทองที่ ต.บานไร ที่เปนแปลง สปก.4-01 ที่มีการอางวามีการขึ้นทะเบียนสวนปา เพื่อหารหลักฐานเพ่ิมเติม
โดย ผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบพิสูจนตอไม และอานแปลภาพพบวาตําแหนงตอ พบวา เปนไมประดู ที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ไมสามารถนําไปข้ึนทะเบียนสวนปาไดตามระเบียบ กฎหมายและตรวจสอบพบวา มีการลักลอบทํา
ไมจากนอกแปลงมาสวม อีกจํานวนมากตรวจสอบพบตอไมในพื้นที่ ไมต่ํากวา 60ตอ ซึ่งนาจะมีการขนยายลักลอบ
ไม ออกไปแลวไมต่ํากวา 2 ครั้งในพ้ืนที่ดังกลาว และรองรอยการใชสีสเปรยฉีดหมายที่จะทําไมออกอีกจํานวนมาก
หลายตน พ้ืนที่แปลงดังกลาวยังมีความเปนปาธรรมชาติ มีตนไมปาขึ้นเต็มพื้นที่ 

ผูอํานวยการสํานักปองกันฯ กลาววา คณะเจาหนาท่ี ไดสงเอกสารแจงให ส.ท.นิยม รักเสนาะ ซึ่ง
เปนเจาหนาที่ปาไม ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจปา(พร) สังกัดศูนยปองกันปราบปรามที3่(ภาคเหนือ) ,กรมปาไม ซึ่งมา
ควบคุมการทําไมครั้งนี้ดวยตนเอง มาพบเจาหนาที่แต เม่ือถึงเวลานัด ส.ท.นิยม รักเสนาะ ไมยอมเดินทางมา 

คณะเจาของไดจัดทําบันทึก เพื่อรายงานแจงขอกลาวหาเพ่ิมใหพนักงานสอบสวนทราบ เพื่อออก
หมายจับตอไป นอกจากนี้คณะเจาหนาที่ ไดขยายผลโดยประสานกับ นายปกรณ ตั้งใจตรง นายอําเภอวิเชียรบุรี 
จังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือขยายผลเขาเขาตรวจสอบโรงเลื่อยของนาย ธนรัตน ฉํ่าตะคุ ทองที่ ตําบลทาโรง อําเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ตามที่สายขาวรายงาน และรวมกันเขาตรวจสอบพบไมประดูทอน และแปรรูปจํานวน
มากตามที่ขอสงสัย 

“ตรวจสอบพบ ใบอนุญาตโรงงานขาดอายุ และตรวจสอบพบมีการตั้งแทนเลื่อยแบบผิด
ระเบียบและกฎหมายจํานวนมาก ,ตรวจสอบพบเครื่องเลื่อยยนตรแบบผิดกฎหมาย อีก1 เครื่อง ,ตรวจสอบพบไม
ประดูแปรรูปที่เตรียมบรรจุใสตูคอนเทนเนอร ของกลุมนายทุนชาวจีนจํานวนมาก ,คณะเจาหนาที่จึงตรวจยึด
เครื่องจักร,เครื่องเลื่อยยนต,ดําเนินคดีตามความผิดใน พรบ.ปาไม 2484 ,และอายัดไมอีกจํานวนมากเพ่ือขยายผล
ตอไป เนื่องจากเวลามืดค่ํา ในสวนของ ส.ท.นิยม รักเสนาะ ซึ่งเปนเจาหนาท่ีปาไม ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจปา(พร) 
สังกัดศูนยปองกันปราบปรามที3่(ภาคเหนือ) ,กรมปาไม ที่มีสวนเก่ียวของชัดเจน  นายอดิศร นุชดํารงค อธิบดีกรม
ปาไม ไดสั่งการใหดําเนินการยายออกนอกพ้ืนท่ี และใหตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัยรายแรง และให
ประสานเรงออกหมายจับมาดําเนินคดีเร็วท่ีสุด”นายชีวะภาพ กลาว 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ชดุพยคัฆไ์พร กรมป่าไม ้ประสานฝ่ายปกครอง,กอ.รมน.,ขยายผลขบวนการทาํไมป้ระดูข่า้มชาติเขม้ตรวจเขม้

พนืทตีอ้งสงสยั2อาํเภอ สว่นเจา้หนา้ทป่ีาไมท้เีกียวขอ้งยงัไมย่อมปรากฏตวั ดา้น รมว.ทส สงัเรง่ประสานออกหมายจบัใหไ้ด ้

จากกรณีเมอืวนัที 21 มกราคม 2564 เจา้หนา้ทฝ่ีายปกครอง นาํโดยนายสิทธาภูเ่อยีม นายอาํเภอเทพสถิตย ์รว่มกบั

เจา้หนา้ทป่ีาไมห้นว่ยป้องกนัรกัษาป่าที ชย.1,และตาํรวจภธูรเทพสถิตย ์,ชดุปฏิบตัิการพเิศษสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้ี

8(นครราชสีมา) ,ศนูยป์อ้งกนัปราบปรามท2ี(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) ,ชดุปฏิบตัิการพเิศษศนูยป่์าไมช้ยัภมิู,หน่วย

ป้องกนัและพฒันาป่าไมเ้ทพสถิต ,อทุยานแหง่ชาติป่าหินงาม,ตรวจสอบ บรเิวณป่าดา้นทิศใตบ้า้นไร ่ทอ้งท ีต.บา้นไร ่อ.

เทพสถิตจ.ชยัภมูิ ตามทีมีพลเมอืงดีรอ้งเรยีน คณะเจา้หนา้ทไีดเ้ขา้จบักมุผูล้กัลอบตดัไมใ้นบรเิวณพนืทดีงักลา่วโดย

สามารถจบักมุผูต้อ้งหาไดจ้าํนวน 7คน   

 และตามขอ้สงัการของ นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม 

ภายหลงัทราบเรอืง สงัการใหก้รมป่าไมใ้หจ้ดัการขนัเด็ดขาดขยายผลสืบสวนหาตวัเจา้หนา้ทป่ีาไมท้ไีปมีสว่นเกียวขอ้ง โดย

ใหเ้อาผิดทงัวินยัและอาญาใหถ้ึงทสีดุ โดยไดส้งัการใหน้ายอดิศร นชุดาํรงค ์อธิบดีกรมป่าไมป้ระสานสงัการใหน้ายชีวะ

ภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ.กปม, ทปีรกึษาชดุพยคัฆไ์พร,นายชาญชยั กิจศกัดิดาภาพ หน.ชดุพยคัฆไ์พร ,กาํลงัเจา้หนา้ทีชดุ

พยคัฆไ์พร ศนูยป์ฏิบตัิการพิทกัษ์ป่า (ศปก.พป.)กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม รว่มกบั พ.อ.พงษ์เพชร เกษ

สภุะ,ชดุปฎิบตัิการศปป.4.กอ.รมน.,รว่มขยายผลรว่มกบักบั,นายสราวธุ อเุทนรตัน ์ผอ.สจป8(นครราชสมีา),นายมนตร ี



มะลทิอง ,พรอ้มชดุปฏิบติัการของสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมท้8ี(นครราชสีมา) เพอืหาตวันายทนุรายใหญ่และผูร้ว่ม

ขบวนการมาดาํเนินคดีทงัขบวนการ 

 โดยเฉพาะเจา้หนา้ทีป่าไมท้ีเขา้ไปเกียวขอ้งกบักลุม่ขบวนการใหเ้ร่งดาํเนินคดีอาญาและวินยัใหถ้ึงทีสดุโดย

ด่วนและวันนีวันจันทรท์ี 25มกราคม2564,ชุดปฏิบัติการๆทีเกียวข้องได้ประสานการปฏิบัติกับ นายสิทธา ภู่เอียม 

นายอาํเภอเทพสถิตยจ์งัหวดัชยัภมูิ ,นายปกรณ ์ตงัใจตรง  นายอาํเภอวิเชียรบรุี จงัหวดัเพชรบรูณ ์,รว่มขยายผลเพิมเติม 

ดงันี 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'พยัคฆไพร กรมปาไม' ฝายปกครอง กอ.รมน. ขยายผลขบวนการทําไมประดูขามชาติ 

ตรวจเขมพื้นที่ตองสงสัย รมว.ทส.ส่ังเอาผิดจนท.ปาไมมีเอี่ยว ทั้งวินัยและอาญา 

กรณีนายสิทธา ภูเอ่ียม นอภ.เทพสถิตย รวมกับเจาหนาที่กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช รวมทั้งฝายปกครองเขาจับกุมผู ลักลอบตัดไมได 7 คน ในบริเวณปาดานทิศใตบานไร  
ต .บ านไร  อ . เทพสถิต จ .ช ัยภูม ิ เมื ่อว ันที ่ 21 ม.ค. ที ่ผ านมา  นั ้น นายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว .
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ทส.) ภายหลังทราบเรื่องไดมอบหมายใหนายอดิศร นุชดํารงค อธิบดี
กรมปาไม ประสานสั่งการไปยังนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา(สปฟ.) 
ใหขยายผลสืบสวนหาเจาหนาที่ปาไมที่ไปมีสวนเก่ียวของ โดยใหเอาผิดท้ังวินัย และอาญาใหถึงที่สุด 

ลาสุดนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สปฟ. พรอมดวยนายชาญชัย กิจศักดิ ์ดาภาพ หน.ชุด
พยัคฆไพร ,กําลังเจาหนาที่ชุดพยัคฆไพร รวมกับพ.อ.พงษเพชร เกษสุภะ,ชุดปฎิบัติการศปป.4.กอ.รมน. 
นายสิทธา ภูเอ่ียม นอภ.เทพสถิตย จ.ชัยภูมิ นายปกรณ ตั้งใจตรง นอภ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ นายสราวุธ 
อุเทนรัตน ผอ.สจป8 (นครราชสีมา) นายมนตรี มะลิทอง พรอมชุดปฎิบัติการสจป. 8 เพ่ือขยายผลสืบสวน
ดังกลาวจากการเขาตรวจสอบบริเวณจุดที่มีการทําไม บริเวณปาดานทิศใตบานไร ต.บานไร ที่เปนแปลง 
สปก.4-01 ที่อางวามีการขึ้นทะเบียนสวนปา โดยผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบพิสูจนตอไม และอานแปลภาพ



พบวาตําแหนงตอพบวาเปนไมประดูที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไมสามารถนําไปขึ้นทะเบียนสวนปาไดตาม
ระเบียบกฎหมาย และมีการลักลอบทําไมจากนอกแปลงมาสวมอีกจํานวนมาก 

ตรวจสอบพบตอไมในพื้นที่ไมต่ํากวา 60 ตอ ซึ่งนาจะมีการขนยายลักลอบไม ออกไปแลวไมต่าํ
กวา 2 ครั้งในพื้นที่ดังกลาว และรองรอยการใชสีสเปรยฉีดหมายที่จะทําไมออกอีกจํานวนมากหลายตน พ้ืนที่
แปลงดังกลาวยังมีความเปนปาธรรมชาติ มีตนไมปาขึ้นเต็มพื้นที่ 

นายชีวะภาพ ไดสงเอกสารแจงให ส.ท.นิยม รักเสนาะ ซึ่งเปนเจาหนาที่ปาไม ตําแหนง
เจาหนาที่ตรวจปา(พร) สังกัดศูนยปองกันปราบปรามที่3(ภาคเหนือ) กรมปาไม ซึ่งมาควบคุมการทําไม
ครั้งนี้ดวยตนเอง มาพบเจาหนาที่แตเมื่อถึงเวลานัด ส.ท.นิยม รักเสนาะ ไมยอมเดินทางมา คณะเจาของ
ไดจัดทําบันทึก เพื่อรายงานแจงขอกลาวหาเพิ่มใหพนักงานสอบสวนทราบ เพื่อออกหมายจับตอไป 
จากนั้นขยายผลโดยประสานกับ นายปกรณ ตั้งใจตรง นอภ.วิเชียรบุรี เพื่อตรวจสอบโรงเลื่อยของนายธน
รัตน ฉ่ําตะคุ ต.ทาโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ ตามที่สายขาวรายงาน และรวมกันเขาตรวจสอบพบไมประดู
ทอน และแปรรูปจํานวนมากตามที่ขอสงสัย 

ตรวจสอบพบ ใบอนุญาตโรงงานขาดอายุ และตรวจสอบพบมีการตั้งแทนเลื่อยแบบผิดระเบียบ
และกฎหมายจํานวนมาก พบเครื่องเลื่อยยนตรแบบผิดกฎหมาย 1 เครื่อง พบไมประดูแปรรูปเตรียมบรรจุใส
ตูคอนเทนเนอรของกลุมนายทุนชาวจีนจํานวนมาก คณะเจาหนาที่จึงตรวจยึดเครื่องจักร เครื่องเลื่อยยนต,
ดําเนินคดีตามความผิดใน พรบ.ปาไม 2484 และอายัดไมอีกจํานวนมากเพ่ือขยายผลตอไป 

ในสวนของ ส.ท.นิยม รักเสนาะ ซึ่งเปนเจาหนาที ่ปาไม มีสวนเกี่ยวของชัดเจน นายอดิศร  
นุชดํารงค อธิบดีกรมปาไม ไดสั่งการใหดําเนินการยายออกนอกพื้นที่ และใหตั้งกรรมการสอบสวนลงโทษทาง
วินัยรายแรง และใหประสานเรงออกหมายจับมาดําเนินคดีเร็วที่สุด 
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