


ปีที่: 72 ฉบับที่: 23242
วันที่: พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: รองอธิบดีดีเอสไอตรวจรุกป่าเขานาคเกิด

รหัสข่าว: C-210909039063(8 ก.ย. 64/07:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.48 Ad Value: 22,528 PRValue : 67,584 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23242
วันที่: พฤหัสบดี 9 กันยายน 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: เร่งจัดพื้นที่คทช.เพิ่มกว่า1.5ล้านไร่

รหัสข่าว: C-210909039003(8 ก.ย. 64/08:08) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 31.74 Ad Value: 34,914 PRValue : 104,742 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11242
วันที่: พุธ 8 กันยายน 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: จี้4แสนไร่ที่ทำกินชุมชน

รหัสข่าว: C-210908012051(8 ก.ย. 64/05:23) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 11.78 Ad Value: 12,958 PRValue : 38,874 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

กรมป่าไม้ รับมอบเครื่องปั๊มจานวัสดุธรรมชาติ พร้อมแม่พิมพ์จาน และแม่พิมพ์กระถาง 

07 ก.ย. 2564 

นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเคร่ืองปั๊มจานวัสดุ
ธรรมชาติ (แบบกึ่งอัตโนมัติ) พร้อมแม่พิมพ์จาน และแม่พิมพ์กระถาง จากนายกษมา ถาวร กรรมการผู้จัดการบริษัท กษมา เฮลิคอปเตอร์ จํากัด 
ให้แก่สํานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ โดยมีนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการป่าชุมชนเป็นผู้รับมอบ ท้ังนี้ เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
ราชการกรมป่าไม้ โดยในพิธีดังกล่าว มีนายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน ดร.สุมิตร อธิพรหม รองผู้อํานวยการฝ่าย
ประสานงานและกิจการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเห็ดป่าแม่โจ้ พร้อมเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พบป่าไผ่เมืองกาญจน์ถูกบุกรุกลอบตัดกว่า 100 ไร่ป่าไม้แจ้ง ตร.ดําเนินคดี 

วันอังคาร ท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2564, 17.35 น. 

ป่าไม้กาญจน์ลุยตรวจสอบพ้ืนท่ีรุกตัดไผ่รอบท่ี 2 แปลงท่ี 3 พบเนื้อท่ีกว่า 40 ไร่ถูกลักลอบตัดไผ่มานานนับเดือนรวมเนื้อท่ี 3 แปลงร่วม 100 ไร่ นํา
หลักฐานแจ้งตํารวจ สภ.สังขละบุรีล่าตัวคสบุกรุกมาดําเนินคดีตามกฎหมาย 

วันท่ี 7 ก.ย.64 นายวิวรรธน์ มองเห็นทวีโชค หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.5 (ซองกาเลีย) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากกรณี
นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าห้วยข้ีแร้ง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
เขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่ แปลงท่ี 1 ท้องท่ีหมู่ 2 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รวม 3 แปลง โดยเม่ือวันท่ี 4 ก.ย.64 ท่ีผ่านมา ตนได้นํา
กําลังเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.5 (ซองกาเลีย)ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังขละบุรี เข้าไปตรวจสอบได้ จํานวน 2 
แปลง แปลงแรกเนื้อท่ี  23-3-35 ไร่ แปลงท่ีสองเนื้อท่ีประมาณ 32-3-49 ไร่ ยังคงเหลืออีก 1 แปลงท่ียังไปได้เข้าไปตรวจสอบ  

ต่อมาเม่ือเวลาประมาณ 10.00 น.ท่ีผ่านมาตนได้นําเจ้าหน้าท่ีสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จากสภาพเป็นการลักลอบตัดไม้ไผ่มานานประมาณ 1 เดือน 
ลักษณะต้องการทําประโยชน์ทางด้านการเกษตร และไม่พบการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่แต่อย่างใด ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีได้ทําการตรวจวัดค่าพิกัดรอบแปลง
สามารถวัดค่าพิกัดได้ จํานวน 12 จุด คํานวณเนื้อท่ีได้ประมาณ 42-2-94 ไร่ รวมพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกท้ัง 3 แปลง รวมกันกว่า 90 ไร่ 

หลังจากตรวจสอบแล้วเสร็จ เจ้าหน้าท่ีจึงจดทําบันทึกเร่ืองราว พร้อมนําเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี เพ่ือแจ้ง
ความร้องทุกข์กล่าวโทษให้เจ้าหน้าท่ี ดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป – 003 

 
 

 



 

 
กาญจนบุรี - ป่าไม้กาญจน์ลุยตรวจสอบพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพระฤาษี มีการลักลอบตัดไผ่รอบท่ี 2 แปลงท่ี 3 พบเนื้อท่ีกว่า 40 ไร่ เผยตัด
ไผ่มานานนับเดือน รวมเนื้อท่ี 3 แปลง เกือบ 100 ไร่ 

นายวิวรรธน์ มองเห็นทวีโชค หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.5 (ซองกาเลีย) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากกรณีนายเทวินทร์ มีทรัพย์ 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าห้วยข้ีแร้ง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษี และ 
ป่าเขาบ่อแร่ แปลงท่ี 1 ท้องท่ีหมู่ 2 ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี รวม 3 แปลง 

โดยเม่ือวันท่ี 4 ก.ย.ท่ีผ่านมา ตนได้นํากําลังเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ.5 (ซองกาเลีย) ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 
สังขละบุรี เข้าไปตรวจสอบได้ จํานวน 2 แปลง แปลงแรกเนื้อท่ี 23-3-35 ไร่ แปลงท่ี 2,เนื้อท่ีประมาณ 32-3-49 ไร่ ยังคงเหลืออีก 1 แปลงท่ียังไป
ได้เข้าไปตรวจสอบ 

ล่าสุด วันนี้ (7 ก.ย.) ตนเองได้นําเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จากสภาพ เป็นการลักลอบตัดไม้ไผ่มานานประมาณ 1 เดือน ลักษณะ
ต้องการทําประโยชน์ทางด้านการเกษตร และไม่พบการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่แต่อย่างใด ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีได้ทําการตรวจวัดค่าพิกัดรอบแปลงสามารถวัด
ค่าพิกัดได้ จํานวน 12 จุด คํานวณเนื้อท่ีได้ประมาณ 42-2-94 ไร่ รวมพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกท้ัง 3 แปลง รวมกันกว่า 90 ไร่ 

หลังจากตรวจสอบแล้วเสร็จ เจ้าหน้าท่ีจึงจดทําบันทึกเร่ืองราว พร้อมนําเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.สังขละบุรี เพ่ือแจ้ง
ความร้องทุกข์กล่าวโทษ ให้เจ้าหน้าท่ี ดําเนินการสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 



 

 
ชาวบ้านแอบลอบเข้าป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่ ตัดไม้สักทําแพล่องลําน้ํา เตรียมตัวขนข้ึนรถ แต่ไปไม่รอดเจ้าหน้าท่ีตามจับได้ 
ยึดไม้สัก 43 ท่อนปริมาตรไม้ 2.31 ลบ.ม. ส่งดําเนินคดีทันที 

วันนี้ (7 ก.ย.2564) นายรังสรรค์ อินต๊ะพันธ์ุ รักษาการหัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดอยหลวง กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีสายตรวจเขต ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี
หน่วยป้องกันรักษาป่าและพัฒนาป่าไม้สอง หน่วยป้องกันรักษาป่าดอยหลวง ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
บริเวณใกล้อ่างเก็บน้ําห้วยโป่ง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมตะวันตก 

หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบตัดไม้ และตัดเป็นท่อนทําการชักลากลงอ่างเก็บน้ําห้วยโป่ง แล้วเอาไม้ท่อนทําเป็นแพลอยข้ามอ่างเก็บน้ํามาข้ึน 
อีกฝั่งหนึ่งในเขตหมู่ท่ี 12 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 

เม่ือมาถึงจุดท่ีเกิดเหตุเจ้าหน้าท่ีพบชายไทย 3 คน กําลังช่วยกันนําไม้สักท่อนข้ึนใส่ท้ายกระบะรถยนต์ จํานวน 4 ท่อน ส่วนท่ียังไม่ได้นําข้ึนท้าย
กระบะรถยนต์ ซ่ึงกองรวมกันอยู่บริเวณรอบๆ รถยนต์ ไม้สักท่อนบางส่วนได้ทําเป็นแพลอยน้ํา อยู่ริมน้ําใกล้กับรถยนต์ 

จากการตรวจสอบไม้ พบว่าเป็นไม้สักท่อน มีลักษณะใหม่ ไม่ปรากฏรูปรอยตวงตรา ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเอกชนตีประทับไว้เป็นการอนุญาต 
ไม่มีลักษณะเคยผ่านเป็นสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดมาก่อน จึงได้ตรวจยึดไม้สักท่อนรวมจํานวน 43 ท่อน ปริมาตร 2.31 ลบ.ม. ทําบันทึกเร่ืองราวร้องทุกข์
นําส่งพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรสอง จ.แพร่ ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชุดเฉพาะกิจจับไม้เถ่ือนสอดใส้ ไม้ชิงชันนายทุนขณะขนออกพื้นที่หนีไม่รอด 
7 ก.ย. 64 

 
เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น. บริเวณบ้านเลขท่ี 16/3 บ้านพะเยา หมู่ท่ี 3 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 

หลังจากที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตํารวจภูธรภาค 5 อํานวยการจับกุมโดย พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ พ.ต.อ.ศุภฤกษ์ ยอดคํา ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.5  พ.ต.ท.จิตรภณ สมหมาย 
รอง ผกก.( ป ) สภ.เด่นชัย , เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่, เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ, 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองอําเภอเวียงสา, กอ.รมน.จังหวัดน่าน, เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.เวียงสา 

เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.15 (นาสา) กก.5 บก.ปทส. โดย ร.ต.อ.สมบัติ แก้วกล้า ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้น่าน ,เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ร้อย 
กก.ตชด.32 , เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ร้อย ตชด.324 , ชุดสืบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน โดย พ.ต.ท.อุทัย แก่นแสง สว.สส.ส.ภ.เวียงสา, ร.ต.อ.ทินรัตน์ เทียม
นโรดม รองสว.สส.ฯ ได้ร่วมกันทําการจับกุมตัว 

1.นายเมฆ อ่ินทา อายุ 49 ปี บ้านเลขท่ี 40 หมู่ 3 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน  (คนขับ) 2. นายสุทัศน์ อ่ืนทา อายุ 53 ปี บ้านเลขท่ี 140 หมู่ 4 
ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน พร้อมด้วยของกลาง ไม้ชิงชันแปรรูป จํานวน 83 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.31 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 
เป็นเงิน 393.000 บาท ไม้ประดู่แปรรูป จํานวน 18 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ,0.25 ลบ.ม.ค่าเสียหาย 17,000 บาท ,ไม้มะค่าโมงแปรรูป จํานวน  
5 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร .48 ลบ.ม. ค่าเสียหาย 33,600 บาท  , รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ย่ีห้อโตโยต้า สีน้ําเงิน ทะเบียน 80-5951 น่าน ท่ี , ไม้ท่อน 
มีลักษณะผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้มาก่อน สังเกตได้จากมีร่องรอยการ ตีตะปู และมีการกัดแทะกินของปลวก จํานวน  
4 ท่อน(ปกปิดอําพรางไม้แปรรูปของกลาง) ไม้แปรรูปมีลักษณะผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเคร่ืองเรือนเคร่ืองใช้มาก่อน สังเกตได้จากมีร่องรอย 
การตีตะปู จํานวน 89 แผ่น/เหลี่ยม 

หลังจากที่ จนท.ชุดจับกุมได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ตามที่สืบทราบว่า จะมีการลักลอบขนไม้
แปรรูปท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายออกจากบริเวณหมู่บ้านป่าหุ่ง ต.ยาบ หัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน โดยใช้รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ของกลาง เวลาเกิดเหตุ
คณะเจ้าหน้าท่ีได้ทําการวางกําลังดักชุ่มอยู่บริเวณข้างทางถนนสาธารณะในหมู่บ้านห้วยหลอด ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน ได้มีรถยนต์บรรทุก  
6 ล้อ  สีน้ําเงิน มีผ้าใบสีน้ําตาลอ่อนคลุมท้ายกระบะซ่ึงมีลักษณะตรงตามท่ี 



 
สืบทราบได้ขับมาตามเส้นทางและขับผ่านหน้าจุดท่ีเจ้าหน้าท่ีดักชุ่มอยู่ คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้ขับรถยนต์ติดตามรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวไป จนถึงขับ
เข้าไปยังหมู่บ้านพะเยา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน และได้ขับเข้าไปจอดในบ้านหลังหนึ่ง จนท.ชุดจับกุม จึงได้เข้าแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีและ
ขอทําการตรวจสอบ โดยนายเมฆและนายสุทัศน์ฯ เป็นผู้นําในการตรวจสอบ  นายเมฆ รับเป็นคนขับ และเป็นเจ้าของรถคันดังกล่าว และนายสุทัศน์
ให้การ นายเมฆฯ ได้ใช้โทรศัพท์มาหาภรรยาของตนเพ่ือขอให้ตนเองน่ังโดยสารไปเป็นเพ่ือนจากบ้านป่าหุ่ง ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน โดยท่ี
นายเมฆ ฯ บรรทุกไม้แปรรูปไปส่งบริเวณบ้านพะยา ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน โดยไม่มีราคาค่าจ้างแต่อย่างใดและตนไม่ทราบว่าไม้แปรรูป
ดังกล่าวมีเอกสารถูกต้องหรือไม่อย่างใด จนมาถูกแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวดังกล่าว ตนเองจึงให้การรับว่าได้นั่งรถคัน ดังกล่าวมากับ 
นายเมฆฯ จริง แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไม้ดังกล่าวแต่อย่างใด 

โดยกล่าวหาว่ากระทําผิด ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 ฐาน “ร่วมกันมีไม้ชิงชันแปรรูปไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้
รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีและมีไม้กระยาเลยแปรรูปไว้ในครอบครองเกิน 1.20 ลบ.ม. โดยไม่ได้รับอนุญาต” ,มาตรา 70 ฐาน ผู้ใดร่วมกัน
รับใว้ด้วยประการใด ซ่อนเร้น จําหน่าย หรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซ่ึงไม้หรือของป่าท่ีตนรู้อยู่แล้ว ว่าเป็นไม้หรือของป่าท่ีมีผู้ได้มาโดยการกระทําผิด
ต่อบทแห่ง พระราชบัญญัตินี้มีความผิดฐานเป็นตัวการในการกระทําความผิดนั้น นายเมฆฯ ผู้ต้องหาท่ี 1 รับสารภาพตลอดท้ัง 3 ข้อกล่าวหา นาย
สุทัศน์ฯ ผู้ต้องหาท่ี 2 รับว่าได้นั่งรถคันดังกล่าวมากับผู้ต้องหาท่ี 1 จริง แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไม้ดังกล่าวแต่ อย่างใด จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาท้ัง 
2 คนพร้อมของกลางท้ังหมดนําส่ง พงส. สภ. เวียงสา เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 
 

 


