
สรุปขาวประจําในวันที่ 24 ก.พ. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ภาพขาว: ชิงเก็บลดเผา (เดลินิวส 24 กุมภาพันธ 2564 หนา 9) 
- ยืด "ธัญญา" คุมอุทยาน-"ชีวะภาพ" ข้ึนรองฯปาไม (ไทยรัฐ 24 กุมภาพันธ 2564 หนา 7) 
- ครม.ตออายุอธิบดีกรมอุทยานฯอีก 1 ป (มติชน 24 กุมภาพันธ 2564 หนา 5) 

ขาวเว็บไซต 

ครม.ตออายุ อธิบดีอุทยานฯ ตั้ง “ชีวะภาพ” ข้ึนรองอธิบดีปาไม สวน “ชญานันท” ดาวรุงทส.อายุ40ข้ึนผูชวยปลัด 
(มติชน 23 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2593052 
'ชุดพยัคฆไพร' ลุยตรวจรุกปาสุราษฎร40ไรเศษ เผยนักการเมืองใตเอ่ียวตัดไม (แนวหนา 23 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.naewna.com/local/554657 
ชุดพยัคฆไพรลุยตรวจสอบ พบบุกรุกพ้ืนท่ีปาอําเภอวิภาวดี จ.สุราษฎรธานี หลังชาวบานรองเรียนเปนพ้ืนท่ีเคยดําเนินคดีมาแลว 
(สยามรัฐ 23 กุมภาพันธ 2564) 
https://siamrath.co.th/n/222247 
จนท.ตรวจยึดไมหวงหาม เขตปาสงวนแหงชาติปาแมสอด อุทยานแหงชาติน้ําตกพาเจริญ (สยามรัฐ 23 กุมภาพันธ 2564) 
https://siamrath.co.th/n/222509 
เจาหนาท่ีตรวจยึดไมเถ่ือน ทายปาบานหวยผักกูด แตมอดไมหายเกลี้ยง (ขาวสด 23 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6014050 
ปาไม บุกยึดไมแดง 7 ทอน-ไมแปรรูป 162 แผน กลางปาสงวนสอด (บานเมือง 23 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/224229 
ปาไมบุกรวบโรงงานแปรรูปไมเถือนจับไมประดูแปรรูปพรอมรถยนตบรรทุก จ.แพร (เชียงใหมนิวส 23 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1591027/ 
ชุดพยัคฆไพร ลุยตรวจสอบบุกรุกปาอําเภอวิภาวดี แฉโยงนักการเมืองภาคใต (บานเมือง 23 กุมภาพันธ 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/224119 
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ครม.ต่ออายุ อธิบดีอุทยานฯต้ัง “ชีวะภาพ” ข้ึนรองอธิบดีป่าไม้ ส่วน “ชญานันท์” ดาวรุ่งทส.อายุ40ข้ึนผู้ช่วยปลัด 

เม่ือวันท่ี 23 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
การต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงดํารงตําแหน่งดังกล่าวครบการต่อเวลา 1 ปี (คร้ังท่ี 1) ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไปอีก 1 ปี (คร้ังท่ี 2) ต้ังแต่วันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 

นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ลงนามในคําสั่งแต่งต้ังข้าราชการระดับ 9 นักบริหารต้น
(รองอธิบดีและผู้ช่วยปลัด ทส.) จํานวน 8 คน ประกอบด้วย นายพิชิต สมบัติมาก ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทสจ.) 
ขอนแก่น ป่าไม้แพร่ รุ่น 28 เป็น ผู้ช่วย ปลัด ทส., นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผอ.กองกลาง ซ่ึงถือเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของ ทส.เพราะมีอายุเพียง 40 ปี
ต้นๆ โดยเพ่ิงขยับจาก ผอ.กองการบิน สํานักปลัด ทส.มาเป็น ผอ.กองกลาง เม่ือเดือน ก.พ.2563 ข้ึนเป็น ผู้ช่วยปลัด ทส. ,นายอภิชัย เอกวนากุล 
ผอ.อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) ป่าไม้แพร่ รุ่น 26 เป็น รองอธิบดี ทช. 

น.ส.พรศรี สุทธนารักษ์ ผอ.กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ เป็น รองอธิบดี ทช. ,นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ผอ.สํานักวิจัยการ
อนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กรมอุทยานฯ วนศาสตร์ รุ่น 47 เป็น รองอธิบดีกรมอุทยานฯ, นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สํานักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ วนศาสตร์ รุ่น 48 อดีตหัวหน้าพยัคฆ์ไพร เป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ ,นายสวัสด์ิ อ้ันเต้ง ผอ.สํานักบริหารกลาง  
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ป่าไม้แพร่ รุ่น 24 เป็น รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และนายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผอ.ทรัพยากรน้ํา ภาค 4 เป็น 
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ การต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของ นายธัญญา 
เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงดํารงตําแหน่งดังกล่าวครบการต่อ
เวลา 1 ปี (คร้ังท่ี 1) ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไปอีก 1 ปี (คร้ังท่ี 2) ต้ังแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 



 

'ชุดพยัคฆ์ไพร' ลุยตรวจรุกป่าสุราษฎร์40ไร่เศษ เผยนักการเมืองใต้เอ่ียวตัดไม้ 

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 09.22 น. 

23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าท่ีหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) โดยฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปราม
พิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ภาคใต้ นํากําลังร่วมกับ ผู้อํานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) 
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 4 (ภาคใต้) หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สฎ.6 (ครองท่าไม้แดง) ฝ่ายปกครองอําเภอวิภาวดี และตํารวจกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) 

ร่วมกันเข้าดําเนินการตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีป่าบ้านบางไต หมู่ 16 ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สืบเนื่องจากมีผู้หวังดี 
ไม่ประสงค์ออกนาม ร้องเรียนมายังหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ว่ามีผู้มีอิทธิพลได้เข้ามาครอบครองพ้ืนท่ีป่า แผ้วถางป่า และมี
การตัดโค่นไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้าง  

จากการตรวจสอบ พบร่องรอยการแผ้วถางป่าโดยใช้ขวานและเลื่อยโซ่ยนต์โค่นไม้กระจายอยู่หลายจุดในพ้ืนท่ี เจ้าหน้าท่ีจึงได้ทําการตรวจวัดพิกัด
ตําแหน่งแปลงที่ดิน พบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร พ้ืนท่ีป่าเตรียมการ 92 และพ้ืนท่ีบางส่วนได้มีการตรวจยึดดําเนินคดีไว้แล้วเม่ือวันท่ี  
24 กันยายน 2563 เนื้อท่ี 12 ไร่เศษ โดยมีการบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม เนื้อท่ี 28 ไร่เศษ รวมพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกท้ังหมด 40 ไร่เศษ 

 
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจยึดไม้ท่อน 43 ท่อน ปริมาตร 51.84 ลูกบาศก์เมตร จากการขยายผลเชิงลึกสืบทราบว่า ผู้ท่ีเข้ามาบุกรุกแผ้วถาง 
ยึดถือครอบครองมีความเกี่ยวข้องกับนักการเมืองทางภาคใต้รายหนึ่ง 

เจ้าหน้าท่ีจึงได้ร่วมกันตรวจยึดและนําเร่ืองราวแจ้งความกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรวิภาวดี เพ่ือนําตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดี
กฎหมายต่อไป 

 

 



 

 
ชุดพยัคฆ์ไพร ลุยตรวจสอบพบการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าในอําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังชาวบ้านร้องเรียนพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีเคยมีการ
ดําเนินคดีแล้วเม่ือปี 2563 ท่ีผ่านมา แต่พบขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมอีก 28 ไร่ มีการทําไม้อีกกระจายพ้ืนท่ี เตรียมขยายผลเกี่ยวข้องผู้มีอิทธิพลภาคใต้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าท่ีหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) โดยฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) 
ภาคใต้ นํากําลังร่วมกับ ผู้อํานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามท่ี 4 (ภาคใต้) หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สฎ.6 (ครองท่าไม้แดง) ฝ่ายปกครองอําเภอวิภาวดี และตํารวจกองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ร่วมกันเข้าดําเนินการตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีป่าบ้านบางไต หมู่ 16 
ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สืบเนื่องจากมีผู้หวังดีไม่ประสงค์ออกนาม ร้องเรียนมายังหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ 
(พยัคฆ์ไพร) ว่ามีผู้มีอิทธิพลได้เข้ามาครอบครองพ้ืนท่ีป่า แผ้วถางป่า และมีการตัดโค่นไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้าง 

จากการตรวจสอบ พบร่องรอยการแผ้วถางป่าโดยใช้ขวานและเลื่อยโซ่ยนต์โค่นไม้กระจายอยู่หลายจุดในพ้ืนท่ี เจ้าหน้าท่ีจึงได้ทําการตรวจวัดพิกัด
ตําแหน่งแปลงท่ีดิน พบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร พ้ืนท่ีป่าเตรียมการ 92 และพ้ืนท่ีบางส่วนได้มีการตรวจยึดดําเนินคดีไว้แล้วเม่ือวันท่ี 24 
กันยายน 2563 เนื้อท่ี 12 ไร่เศษ โดยมีการบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม เนื้อท่ี 28 ไร่เศษ รวมพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกท้ังหมด 40 ไร่เศษ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีได้
ตรวจยึดไม้ท่อน 43 ท่อน ปริมาตร 51.84 ลูกบาศก์เมตร จากการขยายผลเชิงลึกสืบทราบว่า ผู้ท่ีเข้ามาบุกรุกแผ้วถาง ยึดถือครอบครองมีความ
เกี่ยวข้องกับนักการเมืองทางภาคใต้รายหนึ่ง 

 
เจ้าหน้าท่ีจึงได้ร่วมกันตรวจยึดและนําเร่ืองราวแจ้งความกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรวิภาวดี เพ่ือนําตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดี
กฎหมายต่อไป 



 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เจ้าหน้าท่ีหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) โดยฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) 
ภาคใต้ นํากําลังร่วมกับ ผู้อํานวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 11 (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามท่ี 4 (ภาคใต้) หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สฎ.6 (ครองท่าไม้แดง) ฝ่ายปกครองอําเภอวิภาวดี และตํารวจกองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ร่วมกันเข้าดําเนินการตรวจสอบบริเวณพ้ืนท่ีป่าบ้านบางไต หมู่ 16 
ตําบลตะกุกเหนือ อําเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สืบเนื่องจากมีผู้หวังดีไม่ประสงค์ออกนาม ร้องเรียนมายังหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ 
(พยัคฆ์ไพร) ว่ามีผู้มีอิทธิพลได้เข้ามาครอบครองพ้ืนท่ีป่า แผ้วถางป่า และมีการตัดโค่นไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นบริเวณกว้าง  

 จากการตรวจสอบ พบร่องรอยการแผ้วถางป่าโดยใช้ขวานและเลื่อยโซ่ยนต์โค่นไม้กระจายอยู่หลายจุดในพ้ืนท่ี เจ้าหน้าท่ีจึงได้ทําการตรวจวัดพิกัด
ตําแหน่งแปลงท่ีดิน พบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร พ้ืนท่ีป่าเตรียมการ 92 และพ้ืนท่ีบางส่วนได้มีการตรวจยึดดําเนินคดีไว้แล้วเม่ือวันท่ี 24 
กันยายน 2563 เนื้อท่ี 12 ไร่เศษ โดยมีการบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม เนื้อท่ี 28 ไร่เศษ รวมพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกท้ังหมด 40 ไร่เศษ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าท่ีได้
ตรวจยึดไม้ท่อน 43 ท่อน ปริมาตร 51.84 ลูกบาศก์เมตร จากการขยายผลเชิงลึกสืบทราบว่า ผู้ท่ีเข้ามาบุกรุกแผ้วถาง ยึดถือครอบครองมีความ
เกี่ยวข้องกับนักการเมืองทางภาคใต้รายหนึ่ง 

 เจ้าหน้าท่ีจึงได้ร่วมกันตรวจยึดและนําเร่ืองราวแจ้งความกล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรวิภาวดี เพ่ือนําตัวผู้กระทําผิดมา
ดําเนินคดีกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 23 ก.พ.64 เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ เจ้าหน้าท่ีกองกํากับการ 4 กองบังคับการตํารวจป้องกันและ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (กก.4. บก.ปทส.)โดยการอํานวยการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ 
ผกก.4 บก.ปทส.เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีตํ่ากว่า 8 แม่ละเมา เจ้าหน้าท่ีสายตรวจปราบปรามสายที่ 1 สบอ.14 ตาก โดย เจ้าหน้าท่ี ได้ทํา
การตรวจยึด 3 ราย ประกอบด้วย 1.ไม้แดงแปรรูปจํานวน 43 แผ่นปริมาตร 0.84 ค่าเสียหายของรัฐ 8,400 บาท 2.ไม้ยางแปรรูปจํานวน 119 แผ่น
ปริมาตร 2.28 ลบ.ม.ข้อเสียของรัฐ 22800 บาท และ 3.ไม้แดงท่อนจํานวน 7 ท่อน ปริมาตร 3.89 ลบ.ม. ค่าเสียหายของรัฐ 38,900 บาท 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบและแจ้ง ข้อหาความผิด - พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 1.มาตรา 11 ฐาน "ทําไม้หรือทําอันตรายใดๆแก่ไม้หวงห้ามโดยไม่รับอนุญาต" 
2.มาตรา 48 ฐาน"ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ มีไม้ชนิดอ่ืนเป็นจํานวนเกิน 0.20 ลบ.ม.ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต" 3.มาตรา 69 
ฐาน"มีไว้ในครอบครองซ่ึงไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรูปรอยดวงตาค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาต " และ พ.ร.บ.
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 1.มาตรา 14 ฐาน"ทําไม้ หรือทําด้วยประการใดๆให้เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่รับอนุญาต" 

ในการดําเนินการจับกุมคร้ังนี้ เกิดข้ึนท่ีบริเวณป่าท้ายบ้านห้วยผักกูด หมู่ 8 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด (พ้ืนท่ี
เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ) โดยผู้กระทําความผิด ได้หลบหนีไปก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะไปถึง 

สําหรับกองไม้นี้ จนท.ได้ร่วมกันทําการบันทึกตรวจยึด และ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง นําส่ง พนักงานสอบสวน สภ.พะวอ จ.ตาก เพ่ือดําเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 



 

 
23 ก.พ. 2564 - 23:02 น. 

เจ้าหน้าท่ีหลายฝ่าย เข้าตรวจสอบท้ายป่าบ้านห้วยผักกูด พบไม้แดงและไม้ยาง แปรรูปจํานวนมาก แต่ไม่พบผู้ต้องหา คาดไหวทันตัวหลบหนีไป 

เม่ือวันนี้ 23 ก.พ.2564 เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ และเจ้าหน้าท่ีกก.4. บก.ปทส. โดยการอํานวยการของพ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ 
ผกก.4 บก.ปทส. พร้อมเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าแม่ละเมา และ เจ้าหนา้ท่ีสายตรวจปราบปรามสายที่ 1 สบอ.14 จ.ตาก 

เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีบริเวณป่าท้ายบ้านห้วยผักกูด ม.8 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด (พ้ืนท่ีเตรียมการอุทยานแห่งชาติ
น้ําตกพาเจริญ) พบไม้แดงแปรรูป 43 แผ่น ไม้ยางแปรรูปจํานวน 119 แผ่น และไม้แดงท่อนจํานวน 7 ท่อน แต่ไม่พบผู้ต้องหาจึงทําการตรวจยึดไว้
ท้ังหมด เบื้องต้นได้นําส่งพงส.สภ.พะวอ จ.ตาก ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564  พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. ได้รับรายงานว่ามีขบวการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าแม่สอด บริเวณป่าท้ายบ้านห้วยผักกูด หมู่ท่ี 8 ต.พะวอ  อ.แม่สอด จ.ตาก จึงนํากําลัง เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ 
เจ้าหน้าท่ี .กก.4. บก.ปทส. เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 8 แม่ละเมา เจ้าหน้าท่ีสายตรวจปราบปรามสายท่ี 1 สบอ.14 ตาก เดินทางเข้าไป
ตรวจสอบ 

ท่ีเกิดเกิดเหตุพบไม้แดงแปรรูป จํานวน 43 แผ่น ไม้ยางแปรรูปจํานวน 119 แผ่น  ไม้แดงท่อนจํานวน 7 ท่อน  แต่ก็ไม่พบผู้ใดคาดว่าคงจะหลบหนี
ไปก่อนท่ีทางเจ้าหน้าท่ีจะมาถึง คาดว่ามีการตัดไม้ทําลายป่า เพ่ือนํามาแปรรูปและเก็บซุกซ่อนไว้ตามป่า ก่อนจะถูกลักลอบออกมาเพื่อมาขายให้กับ
นายทุน 

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีจะได้ทําการสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดี ส่วนไม้ของกลางได้ร่วมกันทําการบันทึกตรวจยึด และ เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง นําส่งพนักงานสอบสวน  สภ.พะวอ  อ.แม่สอด เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 
 

 

 

 



 

 
เหตุการณ์จับโรงงานไม้เถ่ือนรายนี้เกิดข้ึน เม่ือเวลา 13.00 น. วันท่ี 23 ก.พ.64 นายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขา
แพร่ นายเสน่ห์ แสนมูล ผ.อ.ศูนย์พัฒนาป่าไม้แพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงค์ ผอ.สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นํากําลัง ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ตํารวจ ตชด.32 (พะเยา ) ตํารวจ สภ.สูงเม่น เข้าทําการตรวจค้นเป้าหมาย ตามที่ได้รับแจ้ง ว่า
มีการลักลอบขนไม้หวงห้าม เข้ามาในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่ เพ่ือทําการแปรรูปจําน่าย ให้กับบคุคลท่ัวไป และส่งขายเอเยนค้าไม้ต่างจังหวัด 

โดยได้ตรวจค้น โรงงานแปรรูปไม้ ไม่มีเลขท่ี และไม่ได้รับอนุญาตการแปรรูปไม้จากทางราชการ โดยโรงงานดังกล่าวต้ังกล่าวต้ังอยู่ติดทุ่งนาท้าย
หมู่บ้านปงท่าข้าม ม.1 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่ การตรวจค้นพบไม้ประดู่ แปรรูปจํานวน 84 ชิ้น/เหลี่ยม ปริมาตร 2.29 ลูกบากศ์เมตร รถยนต์
บรรทุก สี่ล้อ โตโยต้าไดน่า หมายเลขทะเบียน 80- 3942 ลําปาง อุปกรณ์การแปรรูปไม้ มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เคร่ือง ใบเลื่อยวงเดือน จํานวน 8 ใบ 
เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เคร่ือง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ไม่พบผู้กระทําผิด จงึทําการตรวจยึดเป็นของกลางท้ังหมด 

จากนั้นจึงแจ้งพ.ต.ท.พุทธิวัฒน์ วงค์ศิริธนดล สว.สอบสวน สภ.สูงเม่น พนักงานสอบสวนประจําวันสภ.สูงเม่น ร่วมตรวจท่ีเกิดเหตุในการตรวจยึด
ของการ ก่อนท่ีจะสอบสวนติดตามตัว ผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป. 

 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัญญา แก้วธรรมานุกูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 กรมป่าไม้ ร่วมกันทําความสะอาดอุปกรณ์สํานักงาน ติดต้ังป้ายข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากอนามัย 
ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนและระหว่างการปฏิบัติงาน บริการจุดล้างมือด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ ห้ามรวมกลุ่มพบปะกันอย่างใกล้ชิด และไม่ควรใกล้กันเกินระยะ 
1.5-2.0 เมตร เพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ 

 


