
สรุปขาวประจําในวันที่ 13-14 ต.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ครม.เคาะอธิบดียุโรป-ผูตรวจฯทส.  (มติชน 13 ตุลาคม 2564 หนา 8) 
- จัดระบบเท่ียวอุทยานรับเปดประเทศ  (เดลินิวส 14 ตุลาคม 2564 หนา 3) 
- เกณฑรับตางชาติ-ไมกักตัว ศบค.ถก14ตค. (มติชน 14 ตุลาคม 2564 หนา 1,15) 

ขาวเว็บไซต 

ครม.อนุมัติโยกยายทส.-กต.-อว. พรอมตั้งท่ีปรึกษารมช.คลัง (เดลินิวส 12 ตุลาคม 2564) 
https://www.dailynews.co.th/news/367829/ 
‘ครม.’ ไฟเขียวแตงตั้งผูบริหาร ทส.รวม 5 ราย (มติชน 12 ตุลาคม 2564) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_2987333 
‘วราวุธ’ ตอบรับเปดประเทศ 1 พ.ย. กําชับ อุทยานฯ ดูแลแหลงธรรมชาติไมใหเสื่อมโทรม (มติชน 12 ตุลาคม 2564) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_2986541 
จับตา"ครม."! ถกเปดประเทศ 1 พ.ย. รับนักทองเท่ียวแบบไมกักตัว (บานเมือง 12 ตุลาคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/politic/254052 
“วราวุธ” ขานรับเปดประเทศ 1 พ.ย. เตรียมพรอมรับนักทองเท่ียว-วางมาตรการนิวนอรมอล   
(สยามรัฐ 12 ตุลาคม 2564) 
https://siamrath.co.th/n/288292 
สนธิกําลังตรวจสอบโครงสรางบาน-ยึดไมสัก 25ทอน (NationTV 13 ตุลาคม 2564) 
https://www.nationtv.tv/news/378845947 
ยึดรง.แปรรูปไมเถ่ือน-ผลิตบานน็อคดาวนขาย (NationTV 13 ตุลาคม 2564) 
https://www.nationtv.tv/news/378845970 
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15921
วันที่: พุธ 13 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ครม.เคาะอธิบดียุโรป-ผู้ตรวจฯทส.

รหัสข่าว: C-211013020054(13 ต.ค. 64/05:37) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.92 Ad Value: 19,712 PRValue : 59,136 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26299
วันที่: พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: จัดระบบเที่ยวอุทยานรับเปิดประเทศ

รหัสข่าว: C-211014035112(13 ต.ค. 64/06:34) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 22.44 Ad Value: 47,124 PRValue : 141,372 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15922
วันที่: พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15

หัวข้อข่าว: เกณฑ์รับต่างชาติ-ไม่กักตัว ศบค.ถก14ตค.

รหัสข่าว: C-211014038029(13 ต.ค. 64/05:48) หน้า: 1/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 173.52 Ad Value: 190,872 PRValue : 572,616 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15922
วันที่: พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15

หัวข้อข่าว: เกณฑ์รับต่างชาติ-ไม่กักตัว ศบค.ถก14ตค.

รหัสข่าว: C-211014038029(13 ต.ค. 64/05:48) หน้า: 2/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 173.52 Ad Value: 190,872 PRValue : 572,616 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15922
วันที่: พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 15

หัวข้อข่าว: เกณฑ์รับต่างชาติ-ไม่กักตัว ศบค.ถก14ตค.

รหัสข่าว: C-211014038029(13 ต.ค. 64/05:48) หน้า: 3/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 173.52 Ad Value: 190,872 PRValue : 572,616 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
เม่ือวันท่ี 12 ต.ค. ท่ีทําเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  
ท่ีประชุม ครม.มีมติอนุมัติตามท่ี รมว.การต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 4 ราย เพ่ือทดแทนตําแหน่งท่ีว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน คือ 1.นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป  
ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 2.นายอสิ ม้ามณี เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารง
ตําแหน่งอธิบดีกรมยุโรป 3.น.ส.นิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต
ประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 4.นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต 
คณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป  

น.ส.ไตรศุลี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน
สามัญ ประเภทบริหารระดับต้น ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 5 ราย ดังนี้ 1. เลื่อนและแต่งต้ัง นายพิรุณ สัยยะสิทธ์ิพานิช  
รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ สผ.  
(นักบริหาร ระดับสูง) 2.เลื่อนและแต่งต้ังนายเถลิงศักด์ิ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมควบคุมมลพิษ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 3.เลื่อนและแต่งต้ังนายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น)  
กรมทรัพยากรธรณี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ระดับสูง) 4.เลื่อนและแต่งต้ัง นายจิระศักด์ิ ชูความดี  
รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป่าไม้ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง  ระดับสูง)  5.เลื่อนและแต่งต้ัง 
นายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป่าไม้ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ระดับสูง) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 

รองโฆษกประจําสํานักนายกฯ กล่าวว่า  ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแต่งต้ัง น.ส.จันทร์
เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ รองอธิบดี (ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง  รวมถึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามที่
กระทรวงการคลังเสนอการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 1 ราย คือ นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา รมช.คลัง ท้ังนี้
ต้ังแต่วันท่ี 12 ต.ค.2564 เป็นต้นไป 

 

 



 

 
“ครม.” ไฟเขียวแต่งต้ังผู้บริหาร ทส.รวม 5 ราย 

เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2564 รายงานข่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่ ทส.
เสนอให้มีการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับต้น ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย ดังนี้ 

1.เลื่อนและแต่งต้ัง นายพิรุณ สัยยะสิทธ์ิพานิช รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตําแหน่งว่าง) 

2.เลื่อนและแต่งต้ัง นายเถลิงศักด์ิ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมควบคุมมลพิษ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตําแหน่งว่าง) 

3.เลื่อนและแต่งต้ัง นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมทรัพยากรธรณี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตําแหน่งว่าง) 

4.เลื่อนและแต่งต้ัง นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป่าไม้ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตําแหนง่ว่าง) 

5.เลื่อนและแต่งต้ัง นายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมป่าไม้ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ตําแหน่งว่าง) 

ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 

 

 

 

 

 



 

 
‘วราวุธ’ ตอบรับเปิดประเทศ 1 พ.ย. เผย อุทยานฯ วางมาตรการชีวิตวิถีใหม่ กําชับดูแลแหล่งธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรม 

เม่ือเวลา 08.40 น. วันท่ี 12 ตุลาคม ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนของ ทส. หลังจากท่ีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน ว่า ขอบคุณนายกฯ ท่ีประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ซ่ึง 2 ปีท่ีผ่านมาตน กําชับ
หน่วยงานของ ทส. โดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในการดําเนินการปัดกวาดเช็ดถูและปรับปรุง และ 
ทําให้เป็นสถานท่ี ท่ีออกแบบ Friendly Design หรือพ้ืนท่ีสาธารณะที่เป็นมิตรกับผู้คน เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ทุกสถานะ และกําชับ
เจ้าหน้าท่ีทุกคนให้ดําเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะกิจกรรมดําน้ําหรือเดินป่า ต้องไม่ทําให้ทรัพยากรของเราโดนทําลายจนเสื่อมโทรม 
เหมือนตอนช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 ห้ามไม่ให้อุทยานฯ กลับไปมีสภาพสกปรกและเสื่อมโทรมเป็นอันขาด เพราะโอกาสท่ีเราจะได้พักปรับปรุง
เช่นนี้ไม่มีอีกแล้ว 

นายวราวุธ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการออกมาตรการท่องเท่ียวแบบชีวิตวิถีใหม่ เช่น การจํากัดปริมาณนักท่องเท่ียว การจราจร การใช้ความเร็ว
ภายในอุทยาน ความสะอาด การใช้พลาสติกหรือหลอดในเขตอุทยาน ตนได้ให้เป็นแนวทางไป อีกท้ังได้กําชับเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลทางทะเลเกี่ยวกับ
กิจกรรมดําน้ําท่ีเข้าใกล้เขตแนวปะการัง โดยเบื้องต้นจะเปิดอุทยานท่ีเปิดได้ตามฤดูกาล ซ่ึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ การท่องเที่ยวทางทะเลอ่าว
ไทยยังต้องปิดตัวอยู่เพราะจะมีมรสุมเข้า แต่วันท่ี 15 ตุลาคมนี้ ทางฝั่งสิมิลัน จะสามารถเปิดได้ และจะพยายามเปิดทุกท่ี ท่ีเปิดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
จับตา"ครม."! ถกเปิดประเทศ 1พ.ย. รับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว ขณะที่ "อนุทิน" พร้อมรับนโยบายขู่ไม่ทําตามข้อปฏิบัติอาจปิดได้ ทางด้าน  
"วราวุธ"เผย"ทส."ปัดกวาดเช็ดถูสถานท่ีท่องเที่ยวเพ่ือทุกคนเรียบร้อยแล้ว 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในส่วนของ ทส. หลังจากที่พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียว ในวันท่ี 1 พ.ย.ว่า ขอบคุณนายกฯท่ีประกาศเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยวในวันท่ี 1 พ.ย. ซ่ึง 2 ปีท่ีผ่านมาตนกําชับหน่วยงานของ ทส. โดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ และองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ในการดําเนินการปัดกวาดเช็ดถูและปรับปรุง และทําให้เป็นสถานท่ี ท่ีออกแบบ Friendly Design หรือพ้ืนท่ีสาธารณะที่เป็นมิตรกับ
ผู้คน เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ทุกสถานะ 

และกําชับเจ้าหน้าท่ีทุกคนให้ดําเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะกิจกรรมดําน้ําหรือเดินป่า ต้องไม่ทําให้ทรัพยากรของเราโดนทําลายจน
เสื่อมโทรม เหมือนตอนช่วงก่อนสถานการณ์โควิด19 ห้ามไม่ให้อุทยานกลับไปมีสภาพสกปรกและเสื่อมโทรมเป็นอันขาด เพราะโอกาสท่ีเราจะได้พัก
ปรับปรุงเช่นนี้ไม่มีอีกแล้ว 

นายวราวุธ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการออกมาตรการท่องเท่ียวแบบชีวิตวิถีใหม่ เช่น การจํากัดปริมาณนักท่องเท่ียว การจราจร การใช้ความเร็ว
ภายในอุทยาน ความสะอาด การใช้พลาสติกหรือหลอดในเขตอุทยาน ตนได้ให้เป็นแนวทางไป อีกท้ังได้กําชับเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลทางทะเลเกี่ยวกับ
กิจกรรมดําน้ําท่ีเข้าใกล้เขตแนวปะการัง โดยเบื้องต้นจะเปิดอุทยานท่ีเปิดได้ตามฤดูกาล ซ่ึงในช่วงเดือนพ.ย.นี้ การท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทยยัง
ต้องปิดตัวอยู่เพราะจะมีมรสุมเข้า แต่วันท่ี 15 ต.ค.นี้ ทางฝั่งสิมิลันจะสามารถเปิดได้ ก็จะพยายามเปิดทุกท่ีท่ีเปิดได้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เม่ือเวลา 08.40 น. ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อม
ในส่วนของ ทส. หลังจากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ในวันท่ี 1 พ.ย.ว่า 
ขอบคุณนายกฯท่ีประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในวันท่ี 1 พ.ย. ซ่ึง 2 ปีท่ีผ่านมาตนกําชับหน่วยงานของ ทส. โดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติ 
กรมป่าไม้ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในการดําเนินการปัดกวาดเช็ดถูและปรับปรุง และทําให้เป็นสถานท่ี ท่ีออกแบบ Friendly Design หรือ
พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเป็นมิตรกับผู้คน เพ่ือต้อนรับนักท่องเท่ียวทุกเพศทุกวัย ทุกสถานะ และกําชับเจ้าหน้าท่ีทุกคนให้ดําเนินการตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัด ไม่ว่าจะกิจกรรมดําน้ําหรือเดินป่า ต้องไม่ทําให้ทรัพยากรของเราโดนทําลายจนเสื่อมโทรม เหมือนตอนช่วงก่อนสถานการณ์โควิด19 ห้าม
ไม่ให้อุทยานกลับไปมีสภาพสกปรกและเสื่อมโทรมเป็นอันขาด เพราะโอกาสท่ีเราจะได้พักปรับปรุงเช่นนี้ไม่มีอีกแล้ว 

นายวราวุธ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีการออกมาตรการท่องเท่ียวแบบชีวิตวิถีใหม่ เช่น การจํากัดปริมาณนักท่องเท่ียว การจราจร การใช้ความเร็ว
ภายในอุทยาน ความสะอาด การใช้พลาสติกหรือหลอดในเขตอุทยาน ตนได้ให้เป็นแนวทางไป อีกท้ังได้กําชับเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลทางทะเลเกี่ยวกับ
กิจกรรมดําน้ําท่ีเข้าใกล้เขตแนวปะการัง โดยเบื้องต้นจะเปิดอุทยานท่ีเปิดได้ตามฤดูกาล ซ่ึงในช่วงเดือนพ.ย.นี้ การท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทยยัง
ต้องปิดตัวอยู่ เพราะจะมีมรสุมเข้าต้ังแต่วันท่ี 15 ต.ค. ทางฝั่งสิมิลันจะสามารถเปิดได้ ก็จะพยายามเปิดทุกท่ีท่ีเปิดได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
13 ต.ค. 2564 

 
นายธวัช จรัสวรภัทร นายอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานจากนายเรวัตร เวียงทอง ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้ลําปางให้
จัดเจ้าหน้าท่ีร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําปาง ได้รับแบบคําร้องทุกข์ร้องเรียนทางโทรศัพท์ เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2564 
ท่ีผ่านมา เร่ืองลักลอบตัดไม้และขนไม้สักเพ่ือก่อสร้างบ้าน ท้องท่ีบ้านเมืองทอง หมู่ท่ี 8 ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง จึงสั่งการให้
นายไพรัช ผมไผ ปลัดอําเภอวังเหนือ นําสมาชิกอส.อ.วังเหนือ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ลําปาง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วัง
เหนือเดินทางตรวจสอบตามข้อร้องเรียน 

จากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวเลขท่ี 53 หมู่ท่ี 8 ตําบลวังทอง อําเภอวังเหนือ เบื้องต้นพบไม้สักท่อน จํานวน 25 ท่อน ต้ังเรียง
เป็นโครงสร้างบ้านและบางส่วนเป็นไม้เรือนเก่ากองไว้ข้างรั้ว ก่อนท่ีนายสว่าง เมืองมอง จะนําเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบบริเวณโดยรอบแนวเขตและตัวบ้าน 
ซ่ึงหลังตรวจสอบนายสว่าง ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีได้บันทึกตรวจยึดไม้ และไปลงบันทึกประจําวัน เพ่ือประสานผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ของกรมป่าไม้เข้า
ตรวจสอบฯอย่างละเอียดต่อไป 

 
ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีได้กําชับห้ามเคลื่อนย้ายไม้ดังกล่าวโดยเด็ดขาด เบื้องต้นนายสว่าง แจ้งเจ้าหน้าท่ีว่าไม้ดังกล่าว เป็นไม้ท่ีซ้ือมาจากชาวบ้านบางส่วน
และเป็นไม้มาจากท่ีดินของตนเองเพ่ือนํามาปลูกสร้างบ้านพักอาศัย แต่อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลการตรวจสอบไม้ดังกล่าวอย่างละเอียดจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ของกรมป่าไม้ก่อนว่าผลจะออกมาอย่างไร 

นายอําเภอวังเหนือ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้สั่งการพร้อมกําชับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีรัฐ มิให้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องยาเสพติดและ
การลักลอบตัดไม้ทําลายป่า หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะได้ดําเนินการตามอํานาจหนา้ท่ีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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เม่ือเวลา 15.30 น.วันท่ี 12 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.14 (แม่แปง) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกัน และปราบปรามที่ 3 
ภาคเหนือ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชป.ศปทสภาค 5 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ภาคเหนือ 2 
ตํารวจร้อย ตชด.323 กก.ตชด.32 (พะเยา) เจ้าหน้าท่ีชุดปฏบัติการพิเศษป่าไม้แพร่ ศูนย์ป่าไม้แพร่ และ สภ.นาพูน ร่วมกันออกตรวจปราบปราม
การกระผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ด้วยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ หลังได้รับแจ้งจากสายลับว่าบริเวณตรงข้ามโรงไฟฟ้า บริษัท โคลเวอร์
เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) สาขาย่อย ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ มีการต้ังโรงงานแปรรูปไม้เถ่ือน เจ้าหน้าท่ีจึงได้สนธิกําลังเข้าทําการตรวจสอบตามท่ี
ได้รับแจ้ง 

ท้ังนี้ เม่ือไปถึงแล้วได้สังเกตุเห็นคนงานกําลังทําการแปรรูปไม้อยู่ภายในพ้ืนท่ีดังกล่าวจึงหยุดรถอยู่บนถนน และมองเข้าไปภายในบริเวณท่ีรับแจ้ง
กําลังทําการแปรรูปไม้ ขณะนั้นประตูหน้าโรงงานได้เปิดไว้ พบเห็นไม้สักท่อนและไม้สักแปรรูป คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้เข้าทําการตรวจสอบภายใน
บริเวณโดยอ้างถึง มาตรา 92 (4) มีนายณัฏฐวริทธ์ิ เฮงรวมญาติ เจ้าของโรงงานได้ออกมาพบ เจ้าหน้าท่ีจึงแนะนําตัว พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ให้นาย
ณัฏฐวริทธ์ิ ทราบ โดยเจ้าหน้าท่ีได้สอบถาม นายณัฏฐวริทธ์ิ ว่าภายในบริเวณบ้านของมีการแปรรูปไม้ใช่หรือไม่ นายณัฏฐวริทธ์ิ ได้ตอบว่าใช่แต่มี
ใบอนุญาต จึงได้ขออนุญาตเข้าทําการตรวจสอบภายในบริเวณบ้าน ตรงจุดท่ีพบว่ามีการแปรรูปไม้ นายณัฏฐวริทธ์ิ ได้ยินยอม และยินดีให้เจ้าหน้าท่ี
เข้าทําการตรวจสอบ พร้อมให้รายละเอียด ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้ 

นายณัฏฐวริทธ์ิ ได้ให้รายละเอียดว่าโรงงานแปรรูปไม้ดังกล่าวเป็นของตนเองและสร้างบ้านน็อกดาวน์เพ่ือจําหน่าย และตนเองเป็นผู้ดําเนินการ โดย
ได้ย่ืนขอใบอนุญาตกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ พร้อมย่ืนใบอนุญาตฉบับดังกล่าวให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ ต่อมาจึงได้สอบถามถึงใบอนุญาต
ขอต้ังโรงงานแปรรูปไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ นายณัฎฐวริทธ์ิ ตอบไม่มี และไม่ได้ขออนุญาตแต่อย่างใด 

ต่อมาเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบภายในบริเวณโรงงาน พบมีการตั้งเสาเหล็ก 9 ต้น และเสาไม้ จํานวน 3 ต้น หลังคามุงด้วยเมทัลชีตลักษณะเปิดโล่ง 
ภายในบริเวณโรงงานตรวจพบอุปกรณ์กระทําความผิดหลายรายการ และพบนายสินเทพ ขยัก และนายนิธิวัฒน์ วรรณพ ท้ังสองทําหน้าท่ีเลื่อยหรือ
แปรรูปรับไม้ท่ีเลื่อยหรือแปรรูปแล้ว ซ่ึงขณะเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเคร่ืองจักรกําลังทํางานพร้อมท่ีจะแปรรูปไม้ และ ตรวจสอบบนแท่นเลื่อยพบไม้สัก



แปรรูป จํานวน 1 แผ่นเหลี่ยม กําลังถูกแปรรูป ตรวจสอบไม่พบรูปรอยดวงตราใดๆของรัฐหรือเอกชนตีตราประทับใว้และไม่เคยผ่านการเป็นเคร่ือง
เรือน เคร่ืองใช้ใดๆ มาก่อน และพบไม้สักท่อน จํานวน 25 ท่อน วางกองอยู่ข้างๆแท่นเลื่อย 

 
ภายในบริเวณโรงงานตรวจพบข้ีเลื่อยมีท้ังใหม่ และเก่าแสดงว่าการกระทําดังกล่าวได้ทํามานาน บริเวณข้างแท่นเลื่อยตรวจพบไม้สักแปรรูป จํานวน
117 แผ่นเหลี่ยม มีลักษณะใหม่ วางกองอยู่ ไม่พบรูปรอยดวงตราใดๆ ของรัฐหรือเอกชนตีตราประทับใว้และไม่เคยผ่านการเป็นเคร่ืองเรือน 
เคร่ืองใช้ใดๆมาก่อน เจ้าหน้าท่ีได้สอบถามนายณัฏฐวริทธ์ิ ถึงการได้มาของไม้สักท่อน และไม้สักแปรรูปท่ีตรวจพบนายณัฏวริทธ์ิ  ได้ให้รายละเอียด
ว่าซ้ือมาจากชาวบ้าน บ้านหาดรั่ว ซ่ึงเอกสารการได้มาของไม้ติดกับรถขนไม้ไป 

 
เจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่าบุคคลท้ัง 3 กระทําผิดตามกฎหมายจึงได้แจ้งข้อกล่าวหานายณัฏฐวริทธ์ิ เฮงรวมญาติ อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
52 หมู่ท่ี 7 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เจ้าของโรงเลื่อยไม้ ต้ังโรงงานแปรูรูปไม้โดยใช้เคร่ืองจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต, มีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต, มีไม้หวงห้ามยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต",ร่วมกันทําไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ส่วนนายสินเทพ ขยัก อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ 10 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ และนายนิธิวัฒน์ วรรณไพ้ อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 179/5 
หมู่ 5 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ซ่ึงเป็นลูกจ้าง กล่าวหาว่าร่วมกันแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันทําไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต 
พร้อมยึดไม้สักท่อน จํานวน 25 ท่อน ปริมาตร 2.41 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 144,600 บาทและไม้สักแปรรูป จํานวน 119 แผ่น
เหลี่ยม ปริมาตร 1.30 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 156,000 บาท และเครื่องยนต์ต้นกําลัง (ย่ีห้อคูโบต้า) ขนาด 8 แรง 1 เคร่ือง 
สายพานเบอร์ 300 จํานวน 1 เส้น ลูกกลิ้ง ยาว 100 ซม. 2 ตัว ลูกกลิ้ง ยาว 120 ซม. 2 ตัว มูเล่พร้อมเพลา ยาว 90 ซม. 1 ชุด ใบเลื่อยวงเดือน
ขนาด 24 นิ้ว จํานวน 1 วง พร้อมนําตัวผู้ต้องหาและของกลางมอบให้ พนักงานสอบสวน สภ.นาพูนดําเนินคดี 

 


