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เวลา 10.00 น. วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 นายประสิทธ์ิ ท่าช้าง ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ร่วมกับ นายสักรินทร์ 
ปัญญาใจ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า นายพิษณุพันธ์  
วงศ์ขันธ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่ นายนันทพงษ์ คําปิน เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ชํานาญการ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 
ภาคเหนือ รับแจ้งจากนายอิสรา สุขแจ่มใส นายอําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ว่า มีชาวบ้านพบไม้ประดู่จํานวนมากถูกนํามาท้ิงไว้ในป่า ทางเข้าอ่าง
เก็บน้ําห้วยปานแล้ง หมู่ 12 บ้านไทรย้อย ตําบลไทรย้อย อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขอให้เจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีจึงได้สนธิกําลังร่วมกัน
ท้ังตํารวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบ 

ท่ีเกิดเหตุเป็นถนนทางเข้าอ่างน้ําเก็บน้ําซ่ึงเป็นทางลูกรังค่อนข้างแคบ ไม่มีคนสัญจรไปมายกเว้นชาวบ้านท่ีเข้าไปหาปลา พบไม้ประดู่ท่อนจํานวน 
64 ท่อน ถูกนํามาท้ิงกองรวมกันไว้ คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐท้ังหมด 514,850 บาท และหากหลุดรอดออกไปต่างประเทศได้ มูลค่าไม้ท้ังหมดจะ
ทวีคูณข้ึนไปอีก 10 เท่าตัว เจ้าหน้าท่ีจึงได้ทําการขนย้ายไม้ท้ังหมดไปเก็บไว้ท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.13 (แม่ปาน) จากนั้นจึงได้ทําการ 
ลอกลายไม้ เพ่ือนําไปเทียบกับตอไม้ต้องสงสัย ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีได้เข้าทําการตรวจสอบมาแล้วเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากพบว่ามีการตัดไม้
ในพ้ืนท่ี และนําไม้ออกซ้ือขาย แต่ในคร้ังนั้นมีการขนไม้หลบหนีเข้าป่าไป ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีได้ทําการบันทึกการตรวจสอบตอไม้ไว้แล้ว 



จากการตรวจสอบเทียบไม้และตอไม้พบว่าไม้ท่ีพบท้ังหมดเป็นไม้ท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ และถูกตัดมาจริงจากท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี สปก. 4-01 
เลขท่ี 2492 ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง ของนายสมบูรณ์ จาอาบาล อายุ 66 ปี บ้านเลขท่ี 60 ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ จึงได้ทําบันทึกการตรวจ
ยึดไม้นําส่ง ร.ต.อ.เทอดศักด์ิ ปัญญาไศย พนักงานสอบสวน สภ.เด่นชัย จ.แพร่ ดําเนินการเรียกตัวเจ้าของท่ีดินดังกล่าว และผู้ท่ีซ้ือไม้ประดู่ดังกล่าว
มาสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการนําไม้ท้ังหมดมาท้ิงไว้หรือไม่ เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป  

นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอําเภอเด่นชัย กล่าวว่า เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. ผมได้ร่วมกับนางไพรวรรณ  
คําเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านไทรย้อย หมู่ท่ี 12 ตําบลไทรย้อย อําเภอเด่นชัย ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจสภาพลําห้วยปานแล้ง เพ่ือจะ
ดําเนินการลอกร้ือสิ่งกีดขวางทางน้ํา และสํารวจระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยปานแล้ง เม่ือเดินทางไปถึงประมาณคร่ึงทาง ซ่ึงเป็นทางแยกเลี้ยวซ้าย
เข้าอ่างเก็บน้ําห้วยปานแล้ง ได้พบกองไม้ประดู่เป็นท่อนๆ ท้ิงอยู่บริเวณข้างทางจํานวนมาก จึงได้สอบถามผู้ใหญ่บ้าน แต่ผู้ใหญ่บ้านไม่ทราบว่าเป็น
ของใครและนํามาท้ิงไว้เม่ือใด จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เข้าตรวจสอบไม้ดังกล่าว    

นายนันทพงษ์ คําปิน เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงานฯ กล่าวว่า จากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบไม้ถูกตัดท้ิงไว้ จึงได้ทําการสืบหาต้นตอของไม้  
คาดว่าจะเป็นไม้มาจากพื้นท่ีอําเภอลอง จังหวัดแพร่ จึงได้ทําการลอกลายไม้ เพ่ือตรวจสอบเป็นไม้ท่ีมาจากพ้ืนท่ี สปก. จริงหรือไม่ โดยการตัดไม้ใน
พ้ืนท่ี สปก.นั้น จะต้องเป็นไม้ท่ีปลูกข้ึนเองถึงจะสามารถตัดได้เลย แต่หากเป็นไม้ท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติยังคงต้องทําการขอต่อป่าไม้ โดยก่อนหน้านี้
เราได้ทําการตรวจสอบมาก่อนแล้ว ว่ามีการตัดไม้ในพ้ืนท่ี สปก. และได้สอบถามเราของท่ีถึงต้นตอแต่ละต้น เจ้าของท่ีได้ยอมรับว่าไม้ท่ีตัดไปนั้นเป็น
ไม้ท่ีปลูกเพียงสองต้นเท่านั้น ท่ีเหลือเป็นไม้ท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ ซ่ึงเราได้ทําการตรวจสอบไปแล้ว จากนี้พนักงานสอบสวนก็จะทําการเรียก 
เจ้าของท่ี และผู้ซ้ือเข้าไปสอบอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันท่ี 19 ก.ค.64 นายนรินทร์  สุทธิประภา  หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โพธ์ิไทร อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  เม่ือ
คืนวันท่ี 18 ก.ค.64 เวลาประมาณ 00.10 น.  น.ต.วิโรจน์  อารียวงศ์สถิต หน.สน.เรือเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี  ได้ร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้โพธ์ิ  ตรวจยึดไม้พะยูง จํานวน 78 ท่อน พร้อมด้วยรถตู้ ตราอักษรโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บษ 
3712 อุบลราชธานี จํานวน 1 คัน  โดยตรวจยึดได้ท่ีบนถนนหมายเลข 2112 ในพ้ืนท่ีบ้านพรสวรรค์ ต.เหล่างาม อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี  และได้
กล่าวโทษผู้ต้องหา(คนขับรถตู้)ท่ีหลบหนีว่า มี “ความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ฐานมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าท่ี” และนําของกลางท้ังหมดส่ง พนักงานสอบสวนสภ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี และจะได้ติดตามตัวผู้ต้องหาท่ีหลบหนี มา
ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป    

ท้ังนี้ ก่อนท่ีจะมีการตรวจยึดไม้พะยูงในครั้งนี้  สืบเนื่องมาจาก เม่ือวันท่ี 17 ก.ค.64   น.ต.วิโรจน์  อารียวงศ์สถิต หน.สน.เรือเขมราฐ ได้รับแจ้งจาก
สายลับว่า  จะมีการลักลอบลําเลียงไม้พะยูง ไม่ทราบจํานวน ส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต  โดยใช้เส้นทางยุทธศาสตร์ อ.โขง
เจียม-อ.เขมราฐ โดยมีเป้าหมายนําไม้หวงห้ามดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรในพ้ืนท่ีฝั่งแม่น้ําโขง ในเขตอ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี  จึงรายงานให้ 
น.อ.รัฐวัชต์ วิชกูล ผบ.นรข.เขตอุบลราชธานี ทราบ  และได้วางแผนเข้าจับกุม โดยในเวลาประมาณ 18.30 น. ได้จัดชุดปฏิบัติการทางบกโดยกําลัง
พลจาก สน.เรือเขมราฐ เข้าตรวจสอบตามเส้นทางดังกล่าว  จนกระท่ังเวลา 00.10 น. ของวันท่ี 18 ก.ค.64 ชุดปฏิบัติการได้พบรถยนต์ต้องสงสัย
ตามที่ได้รับรายงานมา  จึงได้ติดตามรถคันดังกล่าว  และเม่ือรถคันดังกล่าวรู้ว่ามีเจ้าหน้าท่ีติดตาม  จึงได้จอดรถ แล้วอาศัยความมืดว่ิงหลบหนี รอด
พ้นจากการจับกุมไปได้   ชุดปฏิบัติการฯ จึงได้เข้าตรวจสอบรถต้องสงสัยคันดังกล่าว พบไม้พะยูง จํานวน 78 ท่อน อยู่ภายในรถตู้ สีขาว ตราอักษร
โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บษ 3712 อุบลราชธานี จึงทําการตรวจยึดของกลางท้ังหมดมาท่ี บก.นรข.เขตอุบลราชธานี และได้ทําบันทึกการตรวจ
ยึด และนําของกลางท้ังหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพธ์ิไทร จ.อุบลฯ  เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 


