
สรุปขาวประจําในวันท่ี  12-14 มิถุนายน 2564   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- คอลัมน ขาวสั้นทันโลก สกัดไมเถ่ือน จ.พิษณุโลก  (ไทยรัฐ  14 ม.ิย. 64  หนา 12) 

สื่อออนไลน 
- การประชุมสรุปผลแหละถอดบทเรียน AAR. การปองกันแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 17 จังหวัดภาพ
เหนือ (สยามรัฐ 12 มิ.ย. 64)   
https://siamrath.co.th/n/252327 
- กรมปาไม ชูโมเดล ''ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง'' แหลงเรียนรูการฟนฟูปา  
(เอซีนิวส 12 ม.ิย. 64)  
 http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256453001 
- รวบหนุมกะเหรี่ยงรับจางเผาถานพบของกลางไมหวงหามเพียบ มูลคาเกือบ 1 แสนบาท   
(ผูจัดการออนไลน 12 ม.ิย. 64)   
https://mgronline.com/local/detail/9640000056899 
- รวบหนุมกะเหรี่ยงรับจางเผาถาน ของกลางไมหวงหามเพียบ  (แนวหนา  13 ม.ิย. 64) 
https://www.naewna.com/local/579850 
- เจาหนาที่สนธิกําลังตรวจจับโรงงานแปรรูปไม หลังพบมีดารลักลอบตัดมาแปรรูป 
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 12 มิ.ย. 64) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210612130147424 
- รับจางเผาถานอยูดีๆ โดนจับ เจอไมหวงหามเพียบ มูลคาเกือบ 1 แสน   
(ขาวสด  13 ม.ิย. 64)  
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6449962 
- ปกครอง ปาไม ทหาร ตํารวจ "ไทรโยค" เขม บุกจับ มอดไม ทั้งถาน ไมทอนไมแปรรูปเพียบ   
(คมชัดลึก 13 ม.ิย. 64)  https://www.komchadluek.net/news/crime/470303 
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ระยะ  5 ปี  ของการดาํเนินโครงการระยะทีหนงึ  (ปี  2559-2563 ) สามารถอนรุกัษแ์ละฟืนฟูป่าตน้นาํ  

พืนทีเขาพระยาเดนิธงไดร้วม 5,971 ไร ่พลิกจากป่าเขาหวัโลน้สูผื่นป่าทีอดุมสมบรูณ ์และเพิมความหลากหลาย

ทางชีวภาพทงัพืชและสตัว ์ เขา้สู่การดาํเนินงานระยะทีสอง    (ปี 2564-2568 ) มีเปา้หมายยอนรุกัษ ์ ฟืนฟู และ

เพมิพืนทีป่าทีปลกูใหมเ่พิมเป็น 7,000 ไร ่
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 โดยเมือเรว็ๆนี  นายจิระศกัดิ ชคูวามดี รองอธิบดีกรมป่าไม ้พรอ้มคณะผูบ้รหิารของกรมป่าไม ้ 

รวม 15 คน  ลงพืนทีตรวจเยียมโครงการฯ เพือติดตามความคืบหนา้ของการอนรุกัษแ์ละฟืนฟูป่า   

โดยมี นายภมูนิภห์ ์  บญุบนัดาร   ผูอ้าํนวยการสาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไมที้  5 (สระบรีุ) พรอ้มดว้ย   

นายถนอมพงษ ์สงัขธ์ูป เจา้พนกังานป่าไมช้าํนาญงาน  นายสธีุ สมทุระประภตู ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ หนว่ยงาน

ดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาอยา่งยงัยืน  ซีพีเอฟ และคณะทาํงานโครงการซีพีเอฟ รกัษ์นิเวศ ลุม่

นาํป่าสกั เขาพระยาเดนิธง รว่มใหข้อ้มลูถึงการมีสว่นรว่มของภาคเอกชนในการอนรุกัษแ์ละฟืนฟูป่าในพืนที   

 รองอธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วภายหลงัการตรวจเยียมโครงการฯวา่   โครงการซีพีเอฟรกัษ์นิเวศ ลุม่

นาํป่าสกั เขาพระยาเดนิธง เป็นโครงการแรกทีภาคเอกชนมีส่วนรว่มดาํเนินการครบทงักระบวนการ  ตงัแตเ่รมิตน้

โครงการ สาํรวจพืนที ศกึษารูปแบบการปลกูป่า วางแผนการปลกูป่า การดแูลใหต้น้ไมใ้นพืนทีเติบโต จนถึง

กระบวนการเก็บขอ้มลูดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสตัวเ์พือเป็นฐานขอ้มลูเปรียบเทียบ  โดยมี

เจา้หนา้ทีของซีพีเอฟตดิตามการดาํเนินโครงการอย่างใกลช้ิด  ทาํใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างจรงิจงั และผืนป่าทีนี ยงั

เป็นแหลง่เรียนรูเ้กียวกบัการฟืนฟูป่า ทีสามารถเป็นตน้แบบใหก้บัการฟืนฟูป่าในพืนทีอืนๆ  โดยใชรู้ปแบบการปลกู

ป่า 4 รูปแบบทีเหมาะสมกบัสภาพพืนที  นอกจากนี  การทีซีพีเอฟเขา้มาช่วยดแูลการปลกูป่า มีการจดัการเรอืง

ระบบนาํเพือชว่ยใหต้น้ไมใ้นพนืทีเติบโต เป็นการชว่ยเพิมอตัรารอดของตน้ไม ้เพราะหากปล่อยใหต้น้ไมเ้ติบโตเอง

ตามธรรมชาติ เป็นเรืองยากทีจะมีอตัรารอดเกือบ 100 %       
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 "ขอบคณุซีพีเอฟทีตระหนกัถึงความสาํคญัของการฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ และอยากเชิญชวน

ภาคเอกชนใหเ้ขา้มาชว่ยกนัอนรุกัษแ์ละฟืนฟูป่า เพราะเรืองนีมีความสาํคญัมากในการชว่ยแกปั้ญหาการ

เปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ เราชว่ยกนัปลกูป่าเยอะๆ  เพมิพืนทีสีเขียว ตน้ไมจ้ะชว่ยกกัเก็บคารบ์อน ทาํให้

อากาศบริสทุธิ  ผืนป่าทีกลบัมาอดุมสมบรูณ ์ ก็จะทาํใหร้ะบบนิเวศดีขึนตามไปดว้ย " รองอธิบดีกรมป่าไมก้ล่าว  

 "ซีพีเอฟ รกัษน์ิเวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระยาเดินธง " ความสาํเรจ็ของการอนรุกัษแ์ละฟืนฟูป่า 

จากความรว่มมือ 3 ประสาน นอกจากเพมิพืนทีสีเขียวใหก้บัประเทศ ซีพีเอฟยงัไดถ่้ายทอดประสบการณก์าร

อนรุกัษแ์ละฟืนฟูป่า สู่การเป็นแหลง่เรียนรู ้เพอืสรา้งความตระหนกัถึงคณุคา่ของความหลากหลายทางชีวภาพ

และความอดุมสมบรูณข์องป่าใหก้บัหนว่ยงานตา่ง สถานศกึษา และบุคคลทวัไปทีสนใจเกียวกบัการอนรุกัษแ์ละ

ฟืนฟปู่า   

 ปัจจบุนั  ซีพีเอฟยงัไดต้อ่ยอดสรา้งความมนัคงทางอาหารของชมุชน โดยส่งเสรมิชมุชนเป็น

แหล่งผลิตอาหารทีสะอาดและปลอดภยั  ดาํเนินโครงการปลกูผกัวิถีธรรมชาต ิส่งเสริมคนในชมุชนปลูกผกัปลอด

สารไวบ้รโิภคเอง  และนาํผลผลิตขายเพือสรา้งรายไดเ้สริม จดัตงัธนาคารเมล็ดพนัธุต์ามวิถีภมูิปัญญาชมุชน ซงึ

ปัจจบุนัมีสมาชิกเขา้รว่มโครงการ  8 หมู่บา้นโครงการ และโครงการปลอ่ยปลาลงเขือน เป็นโครงการทีบริษัทให้

ความรูเ้รืองการเลียงปลาแก่ชมุชน เชน่วิธีการอนบุาลปลา เพือใหป้ลาแข็งแรงและเติบโตไดข้นาดก่อนปล่อยลง

กระชงั ชว่ยเพิมอตัรารอดของปลาทีปล่อยสูแ่หลง่นาํธรรมชาติ  เพมิปรมิาณปลาในแหลง่นาํเพือเป็นแหล่งอาหาร

ของชมุชน สามารถเป็นแหล่งอาหารครอบคลมุชมุชน  11 หมูบ่า้น หรือมากกว่า 300 ครวัเรือน  สนบัสนนุชมุชน

พงึพาตนเองอย่างยงัยืน และตระหนกัถึงการมีสว่นรว่มดแูลผืนป่า  

 

 

 

 

3/3 



 

 กาญจนบุรี - ป่าไม้ ปกครอง ทหาร ตาํรวจรวบหนุ่มกะเหรยีงรับจ้างเผาถ่าน แต่ของกลาง

เป็นไม้หวงห้ามเพยีบ มูลค่าเกือบ 1 แสนบาท คาบ้านพัก ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค 

 

 วนันี (12 ม.ิย.) นายสาวิตร เจียมจีระพร นายอาํเภอไทรโยค จ.กาญจนบรีุ นายไพโรจน ์เขียวแกว้ 

หวัหนา้หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.1 (ทา่เสา) ไดร้บัแจง้จากสายข่าววา่ ทีบา้นไม่มีเลขที พิกดั 47 P0518970 E 

1549194 N หมู ่4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค มีพฤติกรรมตดัไมห้วงหา้มมาเผาถ่านขาย จงึไดส้งัการใหน้ายณรงค ์บญุ

รกัษา ผูช้่วยหวัหนา้หน่วยปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.1 (ท่าเสา) นาํกาํลงัเจา้หนา้ทีหน่วยปอ้งกนัและพฒันาป่าไมไ้ทร

โยค เจา้หนา้ทีหนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.19 (บอ้งตี) 

 เจา้หนา้ทีฐานปฏิบตักิารปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.1 (ไทรทอง) เจา้หนา้ทีสายตรวจปราบปรามสาํนกั

บรหิารพืนทีอนรุกัษที์ 3 (สาย 2) จา้หนา้ทีทหารหมวดลาดตระเวนปอ้งกนัชายแดน ที 1 (บอ้งตีบน) ฉก.ลาดหญา้ 

กกล.สรุสีห ์เจา้หนา้ที ตชด.ที 136 เจา้หนา้ทีฝ่ายปกครอง อ.ไทรโยค รวมทงัเจา้หนา้ที ตร.บก.ปทส.เดินทางไป

ตรวจสอบ 

 ไปถึงพบชายวยัรุน่กาํลงันอนหลบั เจา้หนา้ทีจงึปลกุเรียกใหตื้นพรอ้มกบัคมุตวัเอาไว ้ทราบชือคือ 

นายอว้น ไมมี่นามสกลุ ชาวกะเหรยีง ทีเกิดในประเทศไทย อาย ุ25 ปี จากการตรวจสอบพบเตาเผาถ่าน จาํนวน 5 

เตา กระสอบบรรจถุ่าน จาํนวน 87 กระสอบ ปิดคลมุเอาไวด้ว้ยผา้ใบ ไมท้่อนกองอยูใ่กลก้บัเตาเผาถ่าน จาํนวน 

33 ท่อน ไมแ้ปรรูป จาํนวน 41 แผ่น รวมทงัเลือยโซย่นต ์จาํนวน 1 เครอืง เจา้หนา้ทีจงึตรวจยึดเอาไวเ้ป็นของกลาง 

 จากการสอบสวนนายอว้น ใหก้ารวา่ ตนไดร้บัการว่าจา้งจากนายณุ ไมท่ราบชือและนามสกลุ ใหเ้ฝา้

รอเพือนาํถ่านทีถกูเผาบรรจใุส่กระสอบ โดยไดค้า่จา้งเตาเผาละ 500 บาท สาํหรบัของกลางทีเจา้หนา้ทีตรวจยดึ

นนัไมใ่ชข่องตน แตต่นเป็นเพียงแคผู่ร้บัจา้งเทา่นนั 
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 ทงันี นายณรงค ์บญุรกัษา ผูช้่วยหวัหนา้หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.1 (ท่าเสา) กลา่ววา่ จากการ

ตรวจพบไมข้องกลางทีนาํมาเผาถ่านนนัเป็นไมก้ะยาเลยหลายชนิด ทีไมใ่ชก่ารเผาถ่านขายตามวิถีของชาวบา้น

ทวัไป เพราะไมท้ีพบเป็นไมห้วงหา้มมีทงัไมท้อ่นและไมแ้ปรรูปทีตดัมาจากเขตป่าสงวนป่าวงัใหญ่และป่าแม่นาํ

นอ้ย มีมลูคา่รวมกนัมากกว่า 97,000 บาท 

 เบืองตน้ เจา้หนา้ทีไดค้มุตวันายอว้น พรอ้มนาํของกลางส่งพนกังานสอบสวน สภ.ไทรโยค เพือ

สอบปากคาํเพิมเตมิในการติดตามหาตวัเจา้ของทีแทจ้รงิเพอืตดิตามตวัดาํเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป ส่วนนาย

อว้น ตอ้งถูกดาํเนินคดีเชน่กนั 
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13 มิถนุายน 2564 นายสาวิตร เจียมจีระพร นายอาํเภอไทรโยค จ.กาญจนบรีุ , นายไพโรจน ์เขียวแกว้ 

หวัหนา้หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.1 (ทา่เสา) ไดร้บัแจง้จากสายข่าวเมือวนัที 12 มิถนุายน ทีผ่านมา ว่า ทีบา้นไม่

มีเลขที พิกดั 47 P0518970 E 1549194 N หมู ่4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค มีพฤติกรรมตดัไมห้วงหา้มมาเผาถ่านขาย 

จงึไดส้งัการใหน้ายณรงค ์บญุรกัษา ผูช้่วยหวัหนา้หน่วยปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.1 (ทา่เสา) นาํกาํลงัเจา้หนา้ที

เดินทางไปตรวจสอบ 

เมือไปถึงพบชายวยัรุน่กาํลงันอนหลบั เจา้หนา้ทีจงึปลกุเรียกใหตื้นพรอ้มกับคมุตวัเอาไว ้ทราบชือ คือ นาย

อว้น ไมมี่นามสกลุ ชาวกะเหรยีง ทีเกิดในประเทศไทย อาย ุ25 ปี จากการตรวจสอบพบเตาเผาถ่าน จาํนวน 5 เตา 

กระสอบบรรจถุ่าน จาํนวน 87 กระสอบ ปิดคลมุเอาไวด้ว้ยผา้ใบ ไมท้่อนกองกยู่ใกลก้บัเตาเผาถ่าน จาํนวน 33 

ทอ่น ไมแ้ปรรูป จาํนวน 41 แผ่น รวมทงัเลือยโซย่นต ์จาํนวน 1 เครอืง เจา้หนา้ทีจงึตรวจยึดเอาไวเ้ป็นของกลาง 

นายอว้น ใหก้ารว่า ตนไดร้บัการวา่จากจากนายณุ ไม่ทราบชือและนามสกลุ ใหเ้ฝา้รอเพือนาํถ่านทีถกูเผาบรรจใุส่

กระสอบ โดยไดค้า่จา้งเตาเผาละ 500 บาท สาํหรบัของกลางทีเจา้หนา้ทีตรวจยึดนนัไม่ใชข่องตน แตต่นเป็นเพียง

แคผู่ร้บัจา้งเท่านนั 
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นายณรงค ์บญุรกัษา ผูช้่วยหวัหนา้หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.1 (ทา่เสา) กล่าวว่า จากการตรวจพบไมข้องกลาง

ทีนาํมาเผาถ่านนนัเป็นไมก้ะยาเลยหลายชนิด ทีไมใ่ชก่ารเผาถ่านขายตามวิถีของชาวบา้นทวัไป เพราะไมท้ีพบเป็น

ไมห้วงหา้มมีทงัไมท้อ่นและไมแ้ปรรูป ทีตดัมาจากเขตป่าสงวนป่าวงัใหญ่และป่าแม่นาํนอ้ย มีมลูคา่รวมกนั

มากกว่า 97,000 บาท 

เบืองตน้เจา้หนา้ทีไดค้มุตวันายอว้น พรอ้มนาํของกลางส่งพนกังานสอบสวน สภ.ไทรโยค เพือสอบปากคาํเพมิเตมิ

ในการติดตามหาตวัเจา้ของทีแทจ้รงิเพอืติดตามตวัดาํเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป ส่วนนายอว้นตอ้งถูกดาํเนินคดี

เชน่กนั 
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ป่าไม้ ตาํรวจ ร่วมกับ ตชด. สนธิกาํลังเข้าตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ หลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่ามี

การตัดไม้ในป่ามาแปรรูปในหมู่บ้าน รวบผู้ต้องหา 3 ราย พร้อมอุปกรณแ์ปรรูปไม้ 

          นายประสิทธิ ท่าชา้ง ผอ.สจป.ที 3 สาขาแพร ่นายชาตรี สทัธรรมนวุงค ์ผอ.ส่วนปอ้งกนัรกัษาป่าและ

ควบคมุไฟป่า นายเสนห่ ์แสนมลู ผอ.ศนูยป่์าไมแ้พร ่มอบหมายใหน้ายพิษณพุนัธ ์วงคข์นัธ ์หน.ชดุปฏิบตักิาร

พิเศษป่าไมฯ้ นายอรุณ คงได ้หน.หน่วยปอ้งกนัรกัษาป่าที พร.12 (แม่จวัะ) สนธิกาํลงัรว่มกบัศนูยป์อ้งกนัและ

ปราบปรามที 3 ภาคเหนือ เจา้หนา้ทีตาํรวจ รอ้ย ตชด.323 กก.ตชด.32 (พะเยา) และหนว่ยงานทีเกียวขอ้งเขา้

ตรวจสอบโรงงานทาํไมห้ลงัไดร้บัแจง้ว่ามีการลกัลอบตดัไมใ้นป่า และนาํไปทีโรงงานแปรรูปไมใ้น บา้นเหมืองใหม่

หมู่ที 10 ตาํบลแมจ่วัะ อาํเภอเดน่ชยั จงัหวดัแพร ่จงึไดป้ระสานนายจตพุร ดงักอ้ง ผูใ้หญ่บา้นเมือง

ใหม ่หมู่ 10 ตาํบลแมจ่วัะ เขา้รว่มตรวจสอบตามจุดทีไดร้บัการรอ้งเรียน พบว่าเป็นโรงงานแปรรูปไมภ้ายในพบ

แทน่เลือยไม ้จาํนวน 2 จดุ พบชาย 2 คน ทราบชือ คือ นายผิน สรุยิะเย็น อาย ุ60 ปี นายเศียน สีคาํ ทงั 2 คนกาํลงั

เตรียมการทาํการแปรรูปไม ้ขา้งแทน่เลือยพบกองไมส้กัแปรรูป จาํนวน 361 แผน่/เหลียม และกองไม้

สกั จาํนวน 32 ท่อน ยงัพบกองขีเลือยและปีกไมจ้าํนวนมาก แทน่เลือยจุดที 2 ซงึอยูด่า้นหลงัโรงงาน พบ

ชาย 1 คน คือ นายจิราย ุประมลูสิน กาํลงัทาํการเก็บขีเลือยใสถ่งุปุ๋ ย ตรวจสอบบรเิวณใกลเ้คียงพบไมส้กัแปร

รูป 262 แผน่/เหลียม บรเิวณดา้นหนา้พบกองไมอ้ยูจ่าํนวนหนงึ จากการตรวจสอบ พบว่าเป็นไมที้ไดร้บัมาตาม

เอกสารการทาํไมจ้ากทีดินกรรมสิทธิ อาํเภอเมืองอุตรดิตถ ์จงัหวดัอตุรดิตถ ์

          ตอ่มามีนายสรุพล เสนาป่า และนายเดียว ปนดัเต มาแสดงตวัวา่ทีตงัโรงงานแปรรูปไม ้เป็นของนายสพุร

พล โดยไดใ้หน้ายเดียวฯ มาเช่าเพือทาํการแปรรูปไมใ้นทีดินดงักล่าว เมือสอบถามนายเดียวฯ ถึงใบขออนญุาตตงั

โรงงานแปรรูปไม ้ใหก้ารวา่อยูใ่นระหว่างขอยืนใบขออนุญาต  

เจา้หนา้ทีพิจารณาแลว้วา่ เห็นว่าการกระทาํของนายผิน สรุยิะเย็น นายเศียน สีคาํ และนายจิราย ุประมลูสิน เป็น

การกระทาํความผิดขอ้หา รว่มกนัทาํการแปรรูปไมภ้ายในเขตควบคมุการแปรรูปไมโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาตรว่มกนั

จดัตงัโรงงานแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครอืงจกัรโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต รว่มกนัมีไมส้กัแปรรูปไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดร้บั

อนญุาต รว่มกนัมีไมส้กัท่อนไวใ้นครอบครองโดยไมไ่ดรบัอนญุาต ่รว่มกนัมีเลือยโซย่นตไ์วใ้นครอบครองโดยไม

ไดร้บัอนญุาต เจา้หนา้ทีจงึไดท้าํการตรวจนบัและวดัขนาดปรมิาณตรวจยดึไมส้กัแปรรูป จาํนวน 617 แผ่น

เหลียม ไมส้กัทอ่น 32 ทอ่น พรอ้มเลือยโซ่ยนต ์(ไฟฟ้า) พรอ้มแผน่บงัคบัโซย่าว 25 นวิ จาํนวน 1 เครือง, มอเตอร์

ไฟฟ้า จาํนวน 2 เครอืง , ใบเลือยวงเดือน จาํนวน 2 ใบ , มลูเลย่พ์รอ้มเพลา จาํนวน 2 ชดุ , อปุกรณ์

อืน ๆ อีก 3 รายการ โดยทาํการส่งมอบของกลาง พรอ้มผูต้อ้งหาทงัหมดใหพ้นกังานสอบสวนเพือดาํเนินการตาม

กฎหมายตอ่ไป 
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รับจ้างเผาถ่านอยู่ดีๆ โดนจับ หนุ่มกะเหรียงเซ็ง เจอไม้หวงห้ามเพียบ มูลค่าเกือบ 1 แสน ที

ลักลอบตัดมาจากอุทยาน อ้างแค่รับจ้าง ไม่ใช่เจ้าของไม้ 

วนัที 12 มิ.ย.64 นายสาวิตร เจียมจีระพร นายอาํเภอไทรโยค จ.กาญจนบรีุ นายไพโรจน ์เขียวแกว้ หวัหนา้หนว่ย

ปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.1(ทา่เสา) ไดร้บัแจง้จากสายข่าวว่าทีบา้นไมมี่เลขที หมู ่4 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค มีพฤติกรรม

ตดัไมห้วงหา้มมาเผาถ่านขาย จึงไดส้งัการให ้นายณรงค ์บญุรกัษา ผูช้่วยหวัหนา้หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.1(

ทา่เสา) นาํกาํลงัเจา้หนา้ทีหน่วยทีเกียวขอ้งไปตรวจสอบ 

 เมือไปถึงพบชายวยัรุน่กาํลงันอนหลบั จงึปลกุใหตื้นพรอ้มกบัคมุตวัเอาไว ้ทราบชือคือ นายอว้น 

ไมมี่นามสกลุ ชาวกะเหรียง อาย ุ25 ปี จากการตรวจสอบพบเตาเผาถ่าย 5 เตา กระสอบบรรจถุ่าน 87 กระสอบ 

ปิดคลมุเอาไวด้ว้ยผา้ใบ ไมท้อ่นกองกยูใ่กลก้บัเตาเผาถ่าน 33 ทอ่น ไมแ้ปรรูป 41 แผ่น รวมทงัเลือยโซย่นต ์1 

เครอืง จงึยึดเอาไวเ้ป็นของกลาง 

จากการสอบสวน นายอว้น ใหก้ารว่า ตนไดร้บัการว่าจาก นายณ ุไมท่ราบชือและนามสกลุ ใหเ้ฝา้รอเพือนาํถ่านที

ถกูเผาบรรจใุส่กระสอบ โดยไดค้า่จา้งเตาเผาละ 500 บาท สาํหรบัของกลางทีเจา้หนา้ทีตรวจยึดนนัไมใ่ชข่องตน 

แตต่นเป็นเพียงแคผู่ร้บัจา้งเทา่นนั 

ทงันี นายณรงค ์กล่าววา่ จากการตรวจพบไมข้องกลางทีนาํมาเผาถ่านนนัเป็นไมก้ะยาเลยหลายชนิด ทีไมใ่ชก่าร

เผาถ่านขายตามวิถีของชาวบา้นทวัไป เพราะไมท้ีพบเป็นไมห้วงหา้มมีทงัไมท้อ่นและไมแ้ปรรูป ทีตดัมาจากเขตป่า

สงวนป่าวงัใหญ่และป่าแมน่าํนอ้ย มีมลูคา่รวมกนัมากกว่า 97,000 หมืนบาท 

เบืองตน้เจา้หนา้ทีไดค้มุตวั นายอว้น พรอ้มนาํของกลางส่งพนกังานสอบสวน สภ.ไทรโยค เพือสอบปากคาํเพมิเตมิ

ในการติดตามหาตวัเจา้ของทีแทจ้รงิ เพือนาํตวัดาํเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป ส่วน นายอว้น ก็ตอ้งถกูดาํเนินคดี

เชน่กนั 

 



 

ปกครอง ป่าไม ้ทหาร ตาํรวจ "ไทรโยค" เขม้ บกุจบั มอดไม ้ทงัถ่าน ไมท้อ่นไมแ้ปรรูปเพียบ 

      เมือเวลา 11.40 น.วนัที 13 ม.ิย. 2564 นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอาํเภอไทรโยค นายสชุาย ไมแ้ก่น

จนัทร ์ปลดัอาํเภออาวโุส นายไพโรจน ์เขียวแกว้ หน.หน่วยปอ้งกัน และพฒันาป่าไมไ้ทรโยค กจ.1 นายณรงค ์บญุ

รกัษา ผช.หน.หนว่ยฯ กจ.1 พรอ้มกาํลงัจนท.หนว่ยปอ้งกันและพฒันาป่าไมไ้ทรโยค จนท.หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที 

กจ.19 (บอ้งตี) จนท.ฐานปฏิบตัิการปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.1 (ไทรทอง) จนท.สายตรวจปราบปรามสาํนกับริหาร

พืนทีอนรุกัษที์ 3 (สายที 2) ทหารหมวด ปชด.เพมิเตมิ ที 1(บอ้งตีบน) ทหารชดุ ปบ.ข่าว กองกาํลงัสรุสีห ์ตชด.136 

ตร.บก.ปทส.ออกลาดตระเวน ปราบปรามการกระทาํผิดกฎหมาย ว่าดว้ยการป่าไมใ้นพนืทีรบัผิดชอบ     

 จดุแรกทีบรเิวณ หมู่ที 4 ตาํบลศรีมงคล อาํเภอไทรโยค พบบา้นไมมี่เลขที ตรวจสอบบรเิวณขา้งบา้น พบ

เตาเผาถ่าน จาํนวน 5 เตา ติดไฟอยู่ 2 เตา พบกระสอบบรรจถุ่าน ตงัอยูบ่รเิวณเตาถ่าน จาํนวน 87 กระสอบ โดยมี

ผา้ใบปิดปก คลมุไว ้พบไมท้อ่นวางกองอยู่บรเิวณเตาเผาถ่าน จาํนวน 33 ทอ่น ปรมิาตร 1.87 ลบ.ม. บรเิวณกอง

ไม ้พบเครืองเลือยโซย่นต ์1 เครอืง ไมแ้ปรรูป วางกอง อยู่ในเพิงพกั จาํนวน 41 แผน่ ปรมิาตร 0.81 ลบ.ม. ทงั3

รายการ รฐัเสียหาย 97,375 บาท ในบา้นพบนายอว้น ไม่มีนามสกลุ อาย2ุ5ปี ชาวพม่า ไดใ้หก้ารกบัคณะ

เจา้หนา้ทีว่า รบัจา้งจากนายน ูใหน้าํถ่านขนึจากเตาเผา  แลว้นาํมาบรรจลุงในกระสอบ โดยไดค้า่จา้งเตาละ 500 

บาท  
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 จดุที2 บรเิวณชายเขากลอย หา่งจากจดุแรก2กม. พบเพิงหลงัคามงุสงักะสี มีเตาเผาถ่าน จาํนวน 1 เตา 

โดยมีไมท้อ่นวางเรียงกนัเตม็เตาเผาถ่าน ดา้นหนา้เตาเผาถ่านมีไมท้อ่นหวงหา้ม วางกองกระจดักระจาย อยู่ทวั

บรเิวณ  จาํนวน 37 ทอ่น ปริมาตร 2.57 ลบ.ม. คิดเป็นเงินทีรฐัเสียหาย จาํนวน 37,825 บาท ขณะตรวจสอบไม่

พบผูห้นงึผูใ้ด อยู่ในทีเกิดเหต ุ จงึตรวจยึดไม ้พรอ้มนาํตวันายอว้น ส่งพนกังานสอบสวนสภ.ไทรโยค ดาํเนินคดี 

ส่วนไมข้องกลาง นาํเก็บรกัษาไว ้ทีหนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที กจ.19 (บอ้งตี)  
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