


 

รวบ 2 หนุมรับจาง แปรรูปไมเถื่อน พบไมหวงหามซุกรอบบาน เรงลาตัวเจาของดําเนินคดี 

 

1 ก.ค. 2564 - 00:02 น. 

รวบ 2 หนุมรับจาง แปรรูปไมเถ่ือน พบไมหวงหามซุกรอบบาน ยึดอุปกรณและไมแปรรูปกวา 1 พันแผน เรงลาตัวเจาของดําเนินคดีตอไป 

เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 2564 ท่ี จ.ลําปาง นายดนุศักดิ์ หมื่นโฮง หัวหนาสายตรวจปราบปรามวาดวยการกระทําผิดปาไม นายสินธพ เรือนมั่น หัวหนา

หนวยปองกันรักษาปาท่ี ลป. 14 (แมทะ) นายศักรินทร ปญญาใจ ผอ.สวนปองกันและปราบปราม ท่ี 3 ภาคเหนือ กรมปาไม อํานวยการโดย นาง

สุรีย มาปลูก นายอําเภอแมทะ นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 3 ลําปาง พ.ต.อ.ศานุวงษ คงคาอินทร ผกก.4 

บก.ปทส. สนธิกําลังเจาหนาท่ีตํารวจ กก.4 บก.ปทส. สายท่ี 1 ลําปาง ตํารวจ ศปทส.ภ.5 ตชด.33 เชียงใหม ตร. สภ.แมทะ และฝายปกครองอําเภอ

แมทะ นํากําลังเจาหนาท่ีกวา 30 นาย เขาตรวจสอบการลักลอบตั้งโรงงานแปรรูปไมเถ่ือน โดยไมไดรับอนุญาต 

ท่ีเกิดเหตุภายในบานแหงหน่ึงในเขตบานนํ้าโทกหัวดง ต.แมทะ อ.แมทะ จ.ลําปาง พบไมหวงหามจํานวนมากซุกซอนภายในบานและบริเวณบาน 

เชน ไมสัก ไมประดู ไมเต็งรัง เปนทอนและแปรรูปแลวจํานวนมาก พบชายท่ีอางวาเปนคนรับจางอยูในท่ีเกิดเหตุ 2 ราย จึงควบคุมตัวผูตองหาท้ัง

สองไปสอบสวน 

จากการสอบสอนผูตองหาชายท้ัง 2 คน ทราบวา เปนชาว ต.แมทะ อ.แมทะ จ.ลําปาง และเปนคนงานมารับจางแปรรูปไม เปนแบบงานจางเหมาได

คาจางวันละ 300-400 บาท จึงควบคุมตัวพรอมของกลาง อุปกรณเลื่อยโซยนตจํานวน 3 เครื่อง พรอมแทนเลื่อนไสไมและอุปกรณแปรรูปไมตางๆ 

รวมท้ังไมแปรรูปชนิดตาง ๆ จํานวนกวา 1 ,000 แผน ซุกซอนไวท่ัวบริเวณบาน จึงทําการตรวจยึดของกลางท้ังหมดพรอมผูตองหาท้ังสองรายสง

พนักงานสอบสวน สภ.แมทะ จ.ลําปาง ดําเนินคดีตามกฎหมายและจะสืบสวนติดตามจับกุมเจาของมาดําเนินคดีตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30 มิถุนายน, 2021 

ลําปางบุกทลายโรงงานแปรรูปไมเถื่อนยึดของกลางเพียบ 

เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยกรปาไมท่ี 3 ลําปาง นายจิตกร ศรีจันทร ผูอํานวยการ

สวนปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ไดสั่งการใหนายดนุศักดิ์ หมื่นโฮง  หัวหนาสายตรวจปราบปรามวาดวยการกระทําผิดปาไม นายสินธพ เรือนมั่น 

เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาท่ี ลป. 14 (แมทะ) นายศักรินทร ปญญาใจ ผูอํานวยการ สวนปองกัน และปราบปราม 

ท่ี 3 ภาคเหนือ กรมปาไม สนธิกําลังเจาหนาท่ีตํารวจกองกํากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (กก.4 บก.ปทส.) สายท่ี 1 ลําปาง ภายใตการสั่งการของ พ.ต.อ.ศานุวงษ คงคาอินทร ผกก.4 บก.ปทส. เจาหนาท่ี ตํารวจ ศปทส.ภ.5 

ตํารวจ ตชด.33 เชียงใหม ตํารวจ สภ.แมทะ ฝายปกครอง อําเภอแมทะ กวา 30 นาย เขาตรวจสอบบานเลขท่ี 148/3 หมู 4 บานนํ้าโทกหัวดง 

ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง หลังบานหลังดังกลาวลักลอบตั้งโรงานแปรรูปไมเถ่ือนโดยไมไดรับอนุญาตและอาจจะมีไมหวงหามซุกซอนอยู 

โดยการปฏิบัติการในครั้งน้ีเจาหนาท่ีตองใชรถยนตสวนตัวเขาไป เน่ืองจากหากใชชรถยนตทางราชการเขาไปจะทําใหมอดไมไหวตัวทันเมื่อไปถึง  

พบชาย 2 คน กําลังแปรรูปไม หวงหามหลากหลายชนิดไมวาจะเปนไมสัก ไมประดู ไมเต็งรัง มีท้ังเปนทอนและแปรรูปจํานวนมาก   จึงแสดงตัว

ตรวจสอบใหหยุดการทํางานจากการสอบสวน เบ้ืองตันทราบวา ชายท้ัง 2 คน เปนชาวบานหมู 8 และหมู 10 ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัด

ลําปาง สารภาพวา เปนแคคนงานมารับจางแปรรูปไม เทาน้ันโดยไดคาจางวันละประมาณ 300-400 บาท เปนแบบจางเหมา เชนแปรรูปไมเปนแผน

เล็กก็แผนละ 50 สตางค หากเปนเหลี่ยมลูกกรง ก็เหลี่ยมละ 2 บาทเพ่ิงเริ่มทําไดเพียง 2 วัน หลังถูกเจาหนาท่ี บุกเขามาจับกุมการทําไมเถ่ือนทําให

ตองหยุดการทํางานไปและพ่ึงกลับมาทําและก็มาถูกจับกุมดังกลาว 

จากน้ันเจาหนาท่ีจึงตรวจยึด ของกลางเปนแทนเลื่อนไซไมจํานวน 2 แทนเลื่อย อุปกรณครับ เลื่อยโซยนตจํานวน 3 เครื่องรวมอุปกรณแปรรูปไม

ตางๆอีกจํานวนมาก นอกจากน้ียังพบไมสักทอน ไมประดูทอน ไมเต็งรัง ทอนและแปรรูป ท้ังขนาดเล็กและแผนใหญรวมๆ แลวนับพันแผนเหลี่ยม

ซุกซอนไปท่ัวบริเวณบานเจาหนาท่ีจึงอายัดตรวจยึดของกลางท้ังหมดไวดําเนินคดี 

 

สอบสวนทราบผูอยูเบ้ืองหลัง และเปนเจาของ เปนลูกชายเจาของบาน แตไหวตัวหลบหนีเขาไปซอนในปา และกําลังใหทางญาติติดตอเพ่ือใหมา

มอบตัวแกเจาหนาท่ีรวมไปถึงใหหาเอกสารพยานตางๆ ท่ีมาท่ีไปของไมมาแสดงแกเจาหนาท่ีตอไป 



 

DSI รับสํานวนจากตํารวจ กรณีการบุกรุกปาสงวนแหงชาติปาเขานาคเกิด บริเวณเหนือเข่ือนบางวาด ตําบล

กะทู อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต 

30 มิถุนายน 2564 

 

วันท่ี 29 มิถุนายน 2564 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดเดินทางไปขอรับสํานวนคดี การบุกรุกปาสงวนแหงชาติปาเขา

นาคเกิด บริเวณเหนือเข่ือนบางวาด ตําบลกะทู อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต จากพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรกะทู มาเพ่ือดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 เปนคดีพิเศษท่ี 37/2564 โดยมีการหารือกับพนักงานสอบสวนทองท่ี เพ่ือทราบรายละเอียดการ

ดําเนินการท่ีไดดําเนินการไปแลว เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลและแนวทางในการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีตอไป 

จากกรณีดังกลาว สืบเน่ืองมาจากกรมปาไมไดมีหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีท่ีมีกลุมนายทุนรวมกับเจาหนาท่ีของรัฐรวมกันรุกปาตนนํ้า

เหนือเข่ือนบางวาด ตําบลกะทู อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต เน้ือท่ีประมาณ 108 ไร ขอใหรับเรื่องเปนคดีพิเศษ โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดสั่ง

การใหกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบสืบสวนหาขอเท็จจริงเรื่องดังกลาว จากการสืบสวนพบพฤติกรรมการกระทําผิด โดยมี

การตัดถนนเขาไปในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาเขานาคเกิด มีการนําเครื่องจักรกลหนักเขาไปเปดเสนทาง มีการโคนตนไมท่ีอยูในระหวางเสนทางออก 

ตรวจพบมีการตัดฟนไมพ้ืนลางออกไป และมีการทําใหตนไมเพ่ือใหไมยืนตนตาย โดยมีเจตนาเพ่ือเขาไปยึดถือครอบครองปาและท่ีดินของรัฐ 

คํานวณเน้ือท่ีได จํานวน 108-3-43 ไร อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 วรรคสอง 

พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72 ตรี วรรคสอง และประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 9 ประกอบมาตรา 108 

ทวิ โดยพ้ืนท่ีดังกลาวเจาหนาท่ีปาไมไดทําการตรวจยึดพ้ืนท่ีและไดรองทุกขตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรกะทู เพ่ือใหสืบสวนสอบสวน

ดําเนินคดีกับผูกระทําผิด และเมื่อสืบสวนเขาขายเปนคดีพิเศษจึงรับโอนคดีดังกลาวมาทําการสอบสวนตอไป 

พันตํารวจโท กรวัชร ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปดเผยวา กรมสอบสวน คดีพิเศษ ไดพิจารณากระทําดังกลาว เปนพ้ืนท่ีท่ีบุกรุก

จํานวนมาก ซึ่งสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสภาพพ้ืนท่ีปาไมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญในพ้ืนท่ี เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ีมี

สภาพเปนปาสมบูรณ มีไมธรรมชาติขนาดใหญจํานวนมาก และเปนปาตนนํ้าของเข่ือนบางวาด ซึ่งเปนแหลงท่ีใชในการผลิตนํ้าประปาท่ีสําคัญของ

จังหวัดภูเก็ต จึงเปนคดีความผิดทางอาญาท่ีมี หรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรง ตอความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคง

ของประเทศ อันมีลักษณะเปนคดีความผิดทางอาญามาตรา 21 วรรคหน่ึง (1) (ข) แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม เปนความผิดท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคดีพิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 

และกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษ ตามบัญชีทายประกาศ กคพ. (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ท่ีกําหนดให

ความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ ท่ีมีบทกําหนดโทษตามมาตรา 31 ความผิดตามกฎหมายวาดวยปาไม ท่ีมีบทกําหนดโทษตามมาตรา 

72 ตรี ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 และความผิดตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีมีบทกําหนดโทษตามมาตรา 108 ทวิ อยูในอํานาจ

ท่ีจะดําเนินการสืบสวนสอบสวนเปนคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหน่ึง (1) โดยไดรับเปนเลขคดีพิเศษท่ี 37/2564 และมอบหมายให พันตํารวจโท 

สุภัทธ ธรรมธนารักษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนหัวหนาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ทําการสืบสวนและสอบสวนคดีน้ี 



 

 

วันน้ี (30 มิ.ย. 64) ณ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน ลงพ้ืนท่ีเรงรัดการแกไขปญหาความตองการของประชาชน ในการ

แกไขปญหาความเดือดรอนเก่ียวกับกรณีความตองการไฟแสงสวาง ในพ้ืนท่ี ต.แมสวด อ.สบเมย จ.แมฮองสอน ซึ่งไมไดรับการแกไขมาเปนระยะ

เวลานานถึง 5 ป โดยมี นายผะอบ บินสะอาด นายอําเภอสบเมย นายกองคการบริหารสวนตําบลแมสวด เจาหนาท่ีจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

กระทรวงพลังงาน กรมอุทยานฯ กรมปาไม ผูนําชุมชนและประชาชน เขารวม พรอมกันน้ีไดปลูกตนมหาพรหมราชินี ณ ลานดานหนาอาคารศูนย

ฟนฟูปาตนนํ้า อุทยานแหงชาติแมเงา สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 สาขาแมสะเรียง 

ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน กลาววา ปญหาดังกลาวอยูในโครงการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรรายใหม (คฟม.) ท่ีอาศัยใน 2 หมูบาน คือ 

บานแมเลาะ หมูท่ี 3 และ บานแมหลุย หมูท่ี 4 ตําบลแมสวด อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน ของการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งมีแผนในการ

ดําเนินการปกเสาพาดสาย ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ใชงบประมาณ 7 ลานบาท เปนการดําเนินการตั้งแตป 2559 แตในระหวางท่ีดําเนิน

โครงการ ไดเกิดปญหากรณีพิพาทเก่ียวกับการตัดไมในเขตท่ีตองปกเสาพาดสาย ซึ่งในขณะน้ีอยูในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

และยังไมเปนท่ียุติ ยืดเยื้อมาเปนระยะเวลา 5 ป 

ซึ่งภายหลังไดรับทราบประเด็นปญหาจากนายอําเภอสบเมย ทําใหเห็นวา โครงการไมสามารถดําเนินตอได เปนเหตุใหปญหาท่ีชาวบานไมมีไฟฟาใช

ยังไมไดรับการแกไข จึงลงพ้ืนท่ีโดยเรงดวน เพ่ือรวบรวมขอมูลจากทุกฝาย รวมกันหาแนวทางแกไขใหพ่ีนองประชาชนใหไดรับการแกไขปญหาและ

ไดรับการขยายเขตไฟฟา รวมถึงบางหยอมบานท่ีไมไดอยูในเขตการขยายเขตไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค อาจตองใชระบบโซลารเซลลมา

แกปญหาในเบ้ืองตน 

 

จากการหารือกับทุกฝาย ไดขอสรุปตรงกันวา โครงการขยายเขตไฟฟา หรือ โครงการโซลารเซลล จะเปนโครงการรวมกันระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลแมสวด การไฟฟาสวนภูมิภาค หนวยงานในสังกัดของกรมอุทยานฯ และกรมปาไม โดยมอบหมายให



เรงรัดจัดทําโครงการเพ่ือขออนุญาตใหถูกตอง ซึ่งหากเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ตองไดรับการอนุญาตจากกรมอุทยานฯ หากเปนพ้ืนท่ีปาสงวน ตองไดรับ

การอนุญาตจากกรมปาไม 

ท้ังน้ี หากกระบวนการขออนุญาตแลวเสร็จ จะดําเนินการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนของการไฟฟาสวนภูมิภาค กระทรวงพลังงาน งบ

ยุทธศาสตรจังหวัด หรืองบกลาง เพ่ือนํามาแกไขปญหาโดยเรงดวน เพ่ือใหพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแมสวดไดรับประโยชนอยางสูงสุด และ

ไดรับการแกไขปญหาอยางสมบูรณแบบ ตอไป. 

 


