
สรุปขาวประจําในวันท่ี  16 สิงหาคม  2564   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   
- “จตุพร” เรงสราง “พิพิธภัณฑไมมีคา”  (ไทยรัฐ  16 ส.ค. 64  หนา 7) 
-  จับแกงตัดไมหวงหามปาดงขุมคํา  (มติชน  15 ส.ค. 64  หนา 6) 
- คอลัมนขาวสั้นทันโลก... ขับเกงขนไมพะยูง  (ไทยรัฐ  15 ส.ค. 64  หนา 11) 

สื่อออนไลน  
- กรมปาไมเพาะกลาฟาทะลายโจรแจกประชาชนสูโควิด  (อปท.นิวส  14 ส.ค. 64) 
https://www.youtube.com/watch?v=eViMm6wieHY 
- ลําปาง แกะรอยตามรวบรถบรรทุกขนไมเถ่ือน  (77 ขาวเด็ด  16 ส.ค. 64) 
https://www.77kaoded.com/news/prateep/2157195 
- รวยเมีย ผญบ. ตั้งโรงงานแปรรูปไมเถ่ือน  (เนชั่น  14 ส.ค. 64) 
https://www.nationtv.tv/news/378833385 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23218
วันที่: จันทร์ 16 สิงหาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: "จตุพร"เร่งสร้าง"พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า"

รหัสข่าว: C-210816009105(16 ส.ค. 64/04:23) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 17.56 Ad Value: 19,316 PRValue : 57,948 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15862
วันที่: อาทิตย์ 15 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: จับแก๊งตัดไม้หวงห้ามป่าดงขุมคำ

รหัสข่าว: C-210815020043(15 ส.ค. 64/03:50) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 10.31 Ad Value: 11,341 PRValue : 34,023 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23217
วันที่: อาทิตย์ 15 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ขับเก๋งขนไม้พะยูง

รหัสข่าว: C-210815039049(14 ส.ค. 64/04:59) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 8.85 Ad Value: 9,735 PRValue : 29,205 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eViMm6wieHY 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทีดา่นยาเสพติด สภ.แม่พรกิ ถนนพหลโยธิน อาํเภอแมพ่ริก จงัหวดัลาํปางเจา้หนา้ที ตาํรวจศนูยป์ฏิบตักิารป้อง

การปราบปรามการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่าทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ตาํรวจภธูรภาค 5 (ศปทส.ภ.5) 

เจา้หนา้ทีตาํรวจ กก.ตชด.ที 33 เชียงใหม ่เจา้หนา้ทีตาํรวจ กก.4 บก.ปทส. ตาํรวจ สภ.เถิน ตร.สภ.แม่พรกิ 

เจา้หนา้ทีป่าไมศ้นูยป์อ้งกนัและปราบปรามที 3 (ภาคเหนือ)กรมป่าไม ้เจา้หนา้ทีป่าไม ้หนว่ยปอ้งกนัรกัษาป่าที 

ลป.6 (แมป่ะ) นาํของกลางไมเ้ถือนซงึไมห้วงหา้ม ชิงชนั ประดู ่มะคา่โมง ทีซุกซอ่นอยู่ในรถยนตก์ระบะบรรทกุ

ดดัแปลงใส่โครงเหล็กปิดบงัดว้ยผา้ใบมิดชิด จาํนวน 2 คนเป็น รถยนตก์ระบะยีหอ้อีซูซุ สีขาว-ดาํ ปา้ย กทม.และ

รถยนตป์กระบะ อีซูซุ สีเทา ปา้ยทะเบียน จงัหวดัเชียงใหม ่พรอ้มผูต้อ้งหา 2 คน ซฝคือ นายยรุนนัท ์ถาแกว้อาย ุ

28 ปี ชาว ตาํบลศรีวิชยั อาํเภอลี จงัหวดัลาํพนูและนายภดูินนัท ์ศรีใส อาย ุ36 ปี ชาว ตาํบลป่าตนั อาํเภอแมท่ะ 

จงัหวดัลาํปาง มาทาํการสอบสวน หลงัจาก ทงั 2 คนถกูเจา้หนา้ทีจบักมุตวัได ้ขณะกาํลงัจะนาํไมจ้าํนวนดงักล่าว 

ออกจากพืนที จงัหวดัลาํปางเพือ มุง่หนา้ไป จงัหวดัมกุดาหาร เหตเุกิดทีบรเิวณ บนถนนสาย อาํเภอเถิน – เวียง

มอก เขตบา้นแมป่ะหวัทุง่ หมูที่ 6 ตาํบลแมป่ะ อาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปางซงึผูต้อ้งหาทงั 2 ใหก้าร 

 

 

 

 

 



 

 
 

รบัสารภาพว่า ได ้รบัการวา่จา้ง ใหบ้รรทกุไมด้งักล่าว จากนายโรจ ไม่ทราบนามสกลุ จากพืนที อาํเภอวงัเหนือ 

จงัหวดัลาํปาง ไปสง่ที จงัหวดัมกุดาหาร ทาํมาแลว้กว่า 10 เทียว คา่จา้งเทียวละ 7 พนั บาท และจะจา่ยเงินเมือ

นาํสง่สินคา้เรียบรอ้ยแลว้เทา่นนั โดยทกุเทียวนายโรจ ผูว้่าจา้ง จะแนบเอกสารหลกัฐานเอกสารหนงัสือกาํกบั

สิงประดิษฐ์ เครืองใช ้หรือสิงอืนใดบรรดาทีทาํดว้ยไมห้วงหา้ม ซงึเป็นวิสาหกิจชมุชนเฟอรน์ิเจอร ์แหง่หนงึในพืนที 

อาํเภอวงัเหนือติดรถไวเมือเจา้หนา้ทีเรียกสอบถาม ซงึผูต้อ้งหาทงั 2 อา้งวา่ ไมท่ราบว่าเป็นไมเ้ถือน และมาถกู

จบักมุตวัดงักล่าว เบืองตน้ จากการตรวจสอบ ไมท้งัหมด มีลกัษณะใหม ่ไมมี่รูปรอยดวงตราของทางราชการหรือ

เอกชนทีประทบัไวแ้ตอ่ยา่งใด ไมเ่คยผ่านการเป็นสิง ปลกูสรา้ง เครืองเรือนหรือเครืองใชม้าก่อนแต่อย่างใดและไม่

เป็นสิงประดิษฐ์ตามเอกสารทีนาํมาแสดง เจา้หนา้ที จงึควบคมุตวั ผูต้อ้งหาและของกลางทงัหมด สง่พนกังานสอบ 

สภ.เถิน ดาํเนินการตามกฎหมายทนัที ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.2484 ขอ้กล่าวหาความผิดตามมาตรา 69 (1) 

รว่มกนัมีไมชิ้งชนัอนัยงัมิได ้แปรรูปไวใ้นครอบครองโดยไม่ไดร้บัอนญุาต มาตรา 69(2)รว่มกนัมีไมห้วงหา้มอนัยงั

มิไดแ้ปรรูปไวใ้น ครอบครองโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต มาตรา 48 รว่มกนัมีไมห้วงหา้มแปรรูปไวใ้นครอบครองปรมิาตร

เกิน 0.20 ลกูบาศกเ์มตร โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต และมาตรา 70 ผูใ้ดรบัไวด้ว้ยประการใด ซอ่นเรน้จาํหน่าย หรือชว่ย

พา เอาไปเสียใหพ้น้ ซงึไมห้รือของป่าทีตนรูอ้ยูแ่ลว้ว่า เป็นไมห้รือของป่าทีมีผูไ้ดม้าโดยการกระทาํผิดตอ่บทแห่ง

พระราชบญัญตันีิ มีความผิดฐานเป็นตวัการในการกระทาํผิดนนั โดยมลูคา่ของกลางทงัหมดในการตรวจยดึครงันี

กว่า 3 แสนบาท แตห่ากออกไปนอกประเทศจะเพมิมลูคา่สงูขนึอีกหลายเท่าตวั 
 
 
 
 



 นายสกัรินทร ์ปัญญาใจ ผอ.ศนูยป์อ้งกนัและปราบปรามที 3 ภาคเหนือ, นายประสิทธิ ท่าชา้ง ผอ.สจป.ที 3 
สาขาแพร ่รว่มกบั พ.ต.ท.จิตรภณ สมหมาย หวัหนา้ชดุปฎิบตักิาร ศปทส.ภาค  สนธิกาํลงัรว่มกบัรอ้ย ตชด.323 
กก.ตชด.32 (พะเยา), เจา้หนา้ทีหน่วยปอ้งกนัรกัษาป่าที พร.9 (ชอ่แฮ) พรอ้มเจา้หนา้ทีตาํรวจ สภ.หว้ยมา้ จ.

แพร,่ เจา้หนา้ทีตาํรวจ กก4, บก.ปทส. และฝ่ายปกครองอาํเภอเมืองแพร ่ฝ่ายปกครองตาํบลบา้นถิน เขา้

ตรวจสอบบา้นเลขที 119 หมู่ 7 ต.บา้นถิน อ.เมืองแพร่ หลงัไดร้บัแจง้จากชาวบา้นว่า มีการตงัโรงงานแปรรูปไม้

ผิดกฎหมายขอใหเ้จา้หนา้ทีเขา้ไปตรวจสอบ 
 
 
 
 



 

 เมือเจา้หนา้ทีเดินทางไปถึงยงับา้นหลงัดงักล่าวหนา้บา้น มีปา้ยขอ้ความว่า “ทีทาํการผูใ้หญ่บา้น หมูที่ 7 ตาํบล

บา้นถิน อาํเภอเมืองจงัหวดัแพร”่ เขา้ตรวจสอบพบวา่ บริเวณหลงับา้นกาํลงัทาํการแปรรูปไมโ้ดยใชเ้ครืองจกัร มี

ไมส้กัทอ่น และไมส้กัแปรรูปวางกองอยู่ในพืนที   เจา้ของบา้นแสดงตวั ทราบชือ คือนายเมธี ธรรมวิชยัพนัธ ์ทาํ

หนา้ทีผูใ้หญ่บา้นหมู่ที 7 ตาํบลบา้นถิน  
จากการสอบถาม นายเมธี ใหก้ารว่า โรงงานแปรรูปไมด้งักล่าวเป็นของนางรชัฎาภรณ ์ธรรมวิชยัพนัธ ์ซงึเป็น

ภรรยาของตนเอง โดย นางรชัฎาภรณ ์ยอมรบัวา่โรงงานแปรรูปไมด้งักล่าวเป็นของตนเอง และตนเองเป็น

ผูด้าํเนินการ โดยไดยื้นขอใบอนญุาตกบัสาํนกังานอตุสาหกรรมจงัหวดัแพร ่พรอ้มแสดงใบอนญุาตฉบบัดงักล่าว

ใหต้รวจสอบ แตไ่มมี่ใบอนญุาตขอตงัโรงงานแปรรูปไมต้าม พรบ.ป่าไม ้และไม่ไดข้ออนญุาตแตอ่ย่างใด 

 
 
 


