




ปีที่: 72 ฉบับที่: 23317
วันที่: อังคาร 23 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ยึดไม้มะค่าโมงยักษ์

รหัสข่าว: C-211123039105(22 พ.ย. 64/07:08) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.74 Ad Value: 10,714 PRValue : 32,142 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23317
วันที่: อังคาร 23 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: ลอบตัดไม้

รหัสข่าว: C-211123039004(22 พ.ย. 64/07:29) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 17.51 Ad Value: 38,522 PRValue : 115,566 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9141
วันที่: จันทร์ 22 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: จนท.ยึดคืนผืนป่าบนดอยแม่สลองพบยังมีอีกร้อยไร่

รหัสข่าว: C-211122008079(22 พ.ย. 64/03:32) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 22.53 Ad Value: 16,897.50 PRValue : 50,692.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23317
วันที่: อังคาร 23 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ตรวจที่ ส.ป.ก.300ไร่ ในป่าเทือกเขาหลัก

รหัสข่าว: C-211123039070(22 พ.ย. 64/06:17) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.47 Ad Value: 11,517 PRValue : 34,551 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ เม่ือเวลา 01.30 น. ของวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 
700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน ในบริเวณหลังหมู่บ้านน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน โดยได้สั่งการและกําชับให้กรมป่าไม้ได้
ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ท้ังนี้ตลอดเวลาท่ีผ่านมา รมว.วราวุธ ได้เน้นยํ้าเสมอว่า ให้กรมป่าไม้ดูแล
รักษาป่าท่ีมีอยู่ให้สมบูรณ์ท้ังหมด ด้วยการป้องกันกลุ่มลักลอบตัดไม้และบุกรุกป่า ดังนั้นจึงได้มีการสั่งการไปยังทุกพ้ืนท่ีให้ดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้น และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นการจับกุมในครั้งนี้ 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ อยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คัน
อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  29.86 ลบ.
ม. และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและ
ตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 
1,931,300 บาท  พร้อมกันนี้ได้มอบให้นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน ต่อไป” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
รมว.ทส.สั่งเด็ดขาดหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ีบ้านน้ําอุ่น อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หลังกรมป่าไม้ทํางานเชิงรุกลุยจับถึงท่ี 
เจอมะค่าโมงยักษ์โดนตัด 2 ต้น รถแบ๊กโฮอีก 2 คัน พร้อมแจ้ง สภ.เวียงสา เร่งจัดการ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ เม่ือเวลา 01.30 น. ของวันท่ี 21 พฤศจิกายน ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึดไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 700 
เซนติเมตร รถแบ๊กโฮ จํานวน 2 คัน ในบริเวณหลังหมู่บ้านน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน โดยได้สั่งการและกําชับให้กรมป่าไม้ได้ดําเนินการ
อย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

นายวราวุธกล่าวว่า ตลอดเวลาท่ีผ่านมาได้เน้นยํ้าเสมอว่าให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาป่าท่ีมีอยู่ให้สมบูรณ์ท้ังหมด ด้วยการป้องกันกลุ่มลักลอบตัดไม้และ
บุกรุกป่า ดังนั้น จึงได้มีการส่ังการไปยังทุกพ้ืนท่ีให้ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้น และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เช่นการจับกุมในคร้ังนี้ 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่า สําหรับดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ อยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบ๊กโฮ จํานวน 1 คัน  
อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อน จํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  29.86 ลบ.ม. 
และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบ๊กโฮ จํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัด
ทอนเป็นท่อน จํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท 

นายสุรชัยกล่าวว่า พร้อมกันนี้ได้มอบให้นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ  
ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน ต่อไป 

 



 
'วราวุธ' สั่งเข้มหาตัวผู้กระทําผิดลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ี จ.น่าน 

สยามรัฐออนไลน์ 22 พฤศจิกายน 2564 05:52 น. ข่าวท่ัวไทย 

 
รมว.ทส.สั่งเด็ดขาดหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ีบ้านน้ําอุ่น อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หลังกรมป่าไม้ทํางานเชิงรุกลุยจับถึงท่ี 
เจอมะค่าโมงยักษ์โดนตัด 2 ต้น รถแบคโฮอีก 2 คัน พร้อมแจ้ง สภ.เวียงสา เร่งจัดการ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ เม่ือเวลา 01.30 น. ของวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 
โดย ศปก.พป นําโดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ , นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 
กรมป่าไม้,  นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ , นายสักรินทร์ปัญญาใจ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี.3 
(ภาคเหนือ) นายชาตรี สัทธรรมนุวงค์ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบไฟป่า , นายพิษณุพันธ์ วงศ์ผันธ์ หน.ฝ่ายป้องกันรักษาป่า , นายสมชาย 
สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) , นายลอยใจจูน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ นํากําลังของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตํารวจ ตชด.324 ร่วมกัน
ดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน ในบริเวณหลังหมู่บ้านน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.
เวียงสา จ.น่าน พร้อมสั่งการและกําชับให้กรมป่าไม้ได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

ท้ังนี้ ตลอดเวลาท่ีผ่านมา รมว.วราวุธ ได้เน้นยํ้าเสมอว่า ให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาป่าท่ีมีอยู่ให้สมบูรณ์ท้ังหมด ด้วยการป้องกันกลุ่มลักลอบตัดไม้และ
บุกรุกป่า ดังนั้นจึงได้มีการสั่งการไปยังทุกพ้ืนท่ีให้ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้น และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เช่นการจับกุมในคร้ังนี้   

 
นายสุรชัย กล่าวอีกว่า สําหรับดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ อยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คันอยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้
มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  29.86 ลบ.ม. และจุดท่ี 2 ห่างกัน
ประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอนเป็นท่อน
จํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท  พร้อม
กันนี้ได้มอบให้นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา  
จ.น่าน ต่อไป 



 

 
รวบแก๊งมอดไม้ยึดรถแม็คโคร ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์อายุกว่า 200 ปี 

วันอาทิตย์ ท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 18.15 น. 

21 พ.ย.64 ศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปก.พป) โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส ได้สั่งการให้
เจ้าหน้าท่ี ศปก.พป นําโดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ , นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า กรมป่าไม้ ,นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ,นายสักรินทร์ปัญญาใจ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี.3 
(ภาคเหนือ) นายชาตรี สัทธรรมนุวงค์ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบไฟป่า , นายพิษณุพันธ์ วงศ์ผันธ์ หน.ฝ่ายป้องกันรักษาป่า ,นายสมชาย 
สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) ,นายลอยใจจูน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ นํากําลังของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตํารวจ ตชด.324  
เข้าตรวจสอบ/จับกุมนายทุนลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ อายุ 200 กว่าปี  ความโต 700 เซนติเมตร รถแม็คโคร จํานวน 2 คัน บริเวณป่ารอยต่อ  
อ.ร้องกวาง - อ.เวียงสา (ในเขตป่าสงวนฯป่าแม่สาครฝั่งขวา) หลังหมู่บ้านห้วยน้ําอุ่น หมู่ 11 และ หมู่ 7 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสาจ.น่าน พบมีการ
ลักลอบตัดฟันโค่นล้มไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ จํานวน 2 ต้น ในท่ีเกิดเหตุพบพ้ืนท่ีป่าถูกขุดเจาะทําลายประมาณ 2 งาน กว่า 

จากการตรวจสอบ จุดท่ี 1 พบรถแบคโคร cat 320 สีเหลือง จํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงยักษ์ มีร่องรอยทําการขุดรากถอน
โคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  51.32 ลบ.ม. จุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโคร สีฟ้า 
จํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอนเป็นท่อน จํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 3.86 ลบ.ม. 
รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท จนท.โดยใช้ดวงตรา ตีประทับท่ีหน้าตัดไม้ทุก
ท่อน ทุกแผ่น/เหลี่ยม เพ่ือเป็นการแสดงการตรวจยึด พร้อมท้ังได้จัดทําบันทึกการตรวจยืด และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจึงมอบให้นายสมชาย สุภาพ 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน ต่อไป 

จากการสอบถามนายเนตร คําเคร่ือง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยน้ําอุ่น ได้ให้ข้อมูลว่า ไม้ท้ัง2 ต้น เป็นของลูกบ้านได้มีนายทุนนอกพ้ืนท่ีเข้ามาซ้ือขายเพ่ือ
ส่งต่อไปยังต่างจังหวัดอีกต่อหนึ่ง หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเดินทาง
ด้วยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของทางราชการตามที่ได้รับแจ้งจาก ชาวบ้านบ้านห้วยน้ําอุ่น หมู่ท่ี 11 ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน แจ้งว่ามีกลุ่มนายทุนมาจากต่างจังหวัดเข้าไปลักลอบตัดไม้โดยใช้รถแบคโครใช้ขุดรากถอนโคน จํานวน 2 คัน ถึงได้นํากําลังเข้าตรวจสอบใน
พ้ืนท่ีดังกล่าวและได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  
2484 มาตรา  11 , 48 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 106/2557 ตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 31/2559 ข้อ 1(5)   ฐาน 1. ทําไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพ่ือสืบสวนหา
เจ้าของรถและกลุ่มนายทุน มาดําเนินคดีต่อไป 



 
วราวุธ สั่งเด็ดขาดหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ีจ.น่าน 

21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21:12 น. 

รมว.ทส.สั่งเด็ดขาดหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ีบ้านน้ําอุ่น อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หลังกรมป่าไม้ทํางานเชิงรุกลุยจับถึงท่ี 
เจอมะค่าโมงยักษ์โดนตัด 2 ต้น รถแบคโฮอีก 2 คัน พร้อมแจ้ง สภ.เวียงสา เร่งจัดการ 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ เม่ือเวลา 01.30 น. ของวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 
700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน ในบริเวณหลังหมู่บ้านน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน โดยได้สั่งการและกําชับให้กรมป่าไม้ได้
ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ท้ังนี้ตลอดเวลาท่ีผ่านมา รมว.วราวุธ ได้เน้นยํ้าเสมอว่า ให้กรมป่าไม้ดูแล
รักษาป่าท่ีมีอยู่ให้สมบูรณ์ท้ังหมด ด้วยการป้องกันกลุ่มลักลอบตัดไม้และบุกรุกป่า ดังนั้นจึงได้มีการสั่งการไปยังทุกพ้ืนท่ีให้ดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้น และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นการจับกุมในครั้งนี้    

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ อยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คัน
อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  29.86 ลบ.
ม. และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและ
ตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 
1,931,300 บาท  พร้อมกันนี้ได้มอบให้นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.เวียงสา จ.นา่น ต่อไป” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 

 

 

 



 

 
บิ๊กท๊อป สั่งเด็ดขาดหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ี จ.น่าน 

22 พ.ย. 2564 

รมว.ทส.สั่งเด็ดขาดหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ีบ้านน้ําอุ่น อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หลังกรมป่าไม้ทํางานเชิงรุกลุยจับถึงท่ี 
เจอมะค่าโมงยักษ์โดนตัด 2 ต้น รถแบคโฮอีก 2 คัน พร้อมแจ้ง สภ.เวียงสา เร่งจัดการ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ เม่ือเวลา 01.30 น. ของวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564  ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 700 
เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน ในบริเวณหลังหมู่บ้านน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน  โดยได้สั่งการและกําชับให้กรมป่าไม้ได้ดําเนินการ
อย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ท้ังนี้ตลอดเวลาท่ีผ่านมา รมว.วราวุธ ได้เน้นยํ้าเสมอว่า ให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาป่าท่ีมี
อยู่ให้สมบูรณ์ท้ังหมด ด้วยการป้องกันกลุ่มลักลอบตัดไม้และบุกรุกป่า ดังนั้นจึงได้มีการส่ังการไปยังทุกพ้ืนท่ีให้ดําเนินการป้องกันและปราบปราม
การลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้น และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นการจับกุมในคร้ังนี้ 

 
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ อยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คัน
อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  29.86 ลบ.
ม. และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและ
ตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 
1,931,300 บาท  พร้อมกันนี้ได้มอบให้นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน ต่อไป” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 



 

 

 
รมว.ทส.สั่งเด็ดขาดหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ีบ้านน้ําอุ่น อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หลังกรมป่าไม้ทํางานเชิงรุกลุยจับถึงท่ี 
เจอมะค่าโมงยักษ์โดนตัด 2 ต้น รถแบคโฮอีก 2 คัน พร้อมแจ้ง สภ.เวียงสา เร่งจัดการ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ เม่ือเวลา 01.30 น. ของวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 
700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน ในบริเวณหลังหมู่บ้านน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน โดยได้สั่งการและกําชับให้กรมป่าไม้ได้
ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ท้ังนี้ตลอดเวลาท่ีผ่านมา รมว.วราวุธ ได้เน้นยํ้าเสมอว่า ให้กรมป่าไม้ดูแล
รักษาป่าท่ีมีอยู่ให้สมบูรณ์ท้ังหมด ด้วยการป้องกันกลุ่มลักลอบตัดไม้และบุกรุกป่า ดังนั้นจึงได้มีการสั่งการไปยังทุกพ้ืนท่ีให้ดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้น และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นการจับกุมในครั้งนี้ 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ อยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คัน
อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  29.86 ลบ.
ม. และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและ
ตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 
1,931,300 บาท  พร้อมกันนี้ได้มอบให้นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน ต่อไป” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 



 
วราวุธ สั่งเด็ดขาดหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ี จ.น่าน 

22/11/2021 

รมว.ทส.สั่งเด็ดขาดหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ีบ้านน้ําอุ่น อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หลังกรมป่าไม้ทํางานเชิงรุกลุยจับถึงท่ี 
เจอมะค่าโมงยักษ์โดนตัด 2 ต้น รถแบคโฮอีก 2 คัน พร้อมแจ้ง สภ.เวียงสา เร่งจัดการ 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ เม่ือเวลา 01.30 น. ของวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 
700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน ในบริเวณหลังหมู่บ้านน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน โดยได้สั่งการและกําชับให้กรมป่าไม้ได้
ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ท้ังนี้ตลอดเวลาท่ีผ่านมา รมว.วราวุธ ได้เน้นยํ้าเสมอว่า ให้กรมป่าไม้ดูแล
รักษาป่าท่ีมีอยู่ให้สมบูรณ์ท้ังหมด ด้วยการป้องกันกลุ่มลักลอบตัดไม้และบุกรุกป่า ดังนั้นจึงได้มีการสั่งการไปยังทุกพ้ืนท่ีให้ดําเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้น และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นการจับกุมในครั้งนี้ 

 



นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ อยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คัน
อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  29.86 ลบ.
ม. และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและ
ตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 
1,931,300 บาท  พร้อมกันนี้ได้มอบให้นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน ต่อไป” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วราวุธ สั่งเด็ดขาดหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ี จ.น่าน 

ข่าวเด่น พฤศจิกายน 21, 2021 

 
รมว.ทส.สั่งเด็ดขาดหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ีบ้านน้ําอุ่น อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หลังกรมป่าไม้ทํางานเชิงรุกลุยจับถึงท่ี 
เจอมะค่าโมงยักษ์โดนตัด 2 ต้น รถแบคโฮอีก 2 คัน พร้อมแจ้ง สภ.เวียงสา เร่งจัดการ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ เม่ือเวลา 01.30 น. ของวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 700 
เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน ในบริเวณหลังหมู่บ้านน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน โดยได้สั่งการและกําชับให้กรมป่าไม้ได้ดําเนินการ
อย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ท้ังนี้ตลอดเวลาท่ีผ่านมา รมว.วราวุธ ได้เน้นยํ้าเสมอว่า ให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาป่าท่ีมี
อยู่ให้สมบูรณ์ท้ังหมด ด้วยการป้องกันกลุ่มลักลอบตัดไม้และบุกรุกป่า ดังนั้นจึงได้มีการส่ังการไปยังทุกพ้ืนท่ีให้ดําเนินการป้องกันและปราบปราม
การลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้น และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นการจับกุมในคร้ังนี้ 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ อยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คัน
อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  29.86 ลบ.
ม. และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและ
ตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 
1,931,300 บาท  พร้อมกันนี้ได้มอบให้นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน ต่อไป” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 



 

 

 
ยึดไม้มะค่าโมงยักษ์อายุกว่า 200 ปี ถูกลอบตัดท่ี จ.น่าน 

เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน  นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ. สจป.ท่ี 3 สาขา
แพร่ นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี.3(ภาคเหนือ) ราวกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น อายุกว่า 
200 ปี ความโต 700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2คัน ณ.หลังหมู่บ้านห้วยน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน รายละเอียดดังนี้ 

จุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คันอยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อน
จํานวน 31 ท่อน ปริมาตร 29.86 ลบ.ม. 

จุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คันอยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอน
เป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท 
มอบให้นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน 
ต่อไป 

 
 

 

 

 



 

 
รวบแก๊งมอดไม้ยึดรถแม็คโคร ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์อายุกว่า 200 ปี 

วันอาทิตย์ ท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 18.15 น. 

21 พ.ย.64 ศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปก.พป) โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส ได้สั่งการให้
เจ้าหน้าท่ี ศปก.พป นําโดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ,นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุม
ไฟป่า กรมป่าไม้ ,นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ,นายสักรินทร์ปัญญาใจ ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี.3 
(ภาคเหนือ) นายชาตรี สัทธรรมนุวงค์ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบไฟป่า ,นายพิษณุพันธ์ วงศ์ผันธ์ หน.ฝ่ายป้องกันรักษาป่า ,นายสมชาย สุภาพ 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) ,นายลอยใจจูน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ นํากําลังของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตํารวจ ตชด.324 เข้าตรวจสอบ/
จับกุมนายทุนลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ อายุ 200 กว่าปี ความโต 700 เซนติเมตร รถแม็คโคร จํานวน 2 คัน บริเวณป่ารอยต่อ อ.ร้องกวาง -  
อ.เวียงสา (ในเขตป่าสงวนฯป่าแม่สาครฝั่งขวา) หลังหมู่บ้านห้วยน้ําอุ่น หมู่ 11 และ หมู่ 7 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสาจ.น่าน พบมีการลักลอบตัดฟัน
โค่นล้มไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ จํานวน 2 ต้น ในท่ีเกิดเหตุพบพ้ืนท่ีป่าถูกขุดเจาะทําลายประมาณ 2 งาน กว่า 

จากการตรวจสอบ จุดท่ี 1 พบรถแบคโคร cat 320 สีเหลือง จํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงยักษ์ มีร่องรอยทําการขุดรากถอน
โคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  51.32 ลบ.ม. จุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโคร สีฟ้า 
จํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอนเป็นท่อน จํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 3.86 ลบ.ม. 
รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท จนท.โดยใช้ดวงตรา ตีประทับท่ีหน้าตัดไม้ทุก
ท่อน ทุกแผ่น/เหลี่ยม เพ่ือเป็นการแสดงการตรวจยึด พร้อมท้ังได้จัดทําบันทึกการตรวจยืด และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจึงมอบให้นายสมชาย สุภาพ 
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน ต่อไป 

จากการสอบถามนายเนตร คําเคร่ือง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยน้ําอุ่น ได้ให้ข้อมูลว่า ไม้ท้ัง2 ต้น เป็นของลูกบ้านได้มีนายทุนนอกพ้ืนท่ีเข้ามาซ้ือขายเพ่ือ
ส่งต่อไปยังต่างจังหวัดอีกต่อหนึ่ง หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเดินทาง
ด้วยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของทางราชการตามที่ได้รับแจ้งจาก ชาวบ้านบ้านห้วยน้ําอุ่น หมู่ท่ี 11 ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัด
น่าน แจ้งว่ามีกลุ่มนายทุนมาจากต่างจังหวัดเข้าไปลักลอบตัดไม้โดยใช้รถแบคโครใช้ขุดรากถอนโคน จํานวน 2 คัน ถึงได้นํากําลังเข้าตรวจสอบใน
พ้ืนท่ีดังกล่าวและได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  
2484 มาตรา  11 ,48 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 106/2557 ตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 31/2559 ข้อ 1(5) ฐาน 1. ทําไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพ่ือสืบสวนหาเจ้าของ
รถและกลุ่มนายทุน มาดําเนินคดีต่อไป. 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปก.พป) โดยนายวราวุธ 
ศิลปอาชา รมว.ทส ได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ี ศปก.พป นําโดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ , นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการ
สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ , นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ , นายสักรินทร์ ปัญญาใจ 
ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี.3 (ภาคเหนือ) นายชาตรี สัทธรรมนุวงค์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบไฟป่า , นายพิษณุพันธ์ วงศ์ผันธ์ หน.
ฝ่ายป้องกันรักษาป่า , นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) , นายลอย ใจจูน ผอ.ศูนย์ป่าไม้ นํากําลังของเจ้าหน้าท่ี
ป่าไม้ ตํารวจ ตชด.324  เข้าตรวจสอบ/จับกุมนายทุนลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ อายุ 200 กว่าปี  ความโต 700 เซนติเมตร รถแม็คโคร จํานวน 2 
คัน บริเวณป่ารอยต่อ อ.ร้องกวาง – อ.เวียงสา (ในเขตป่าสงวนฯป่าแม่สาครฝั่งขวา) หลังหมู่บ้านห้วยน้ําอุ่น หมู่ 11 และ หมู่ 7 ต.อ่ายนาไลย อ.
เวียงสา จ.น่าน พบมีการลักลอบตัดฟันโค่นล้มไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ จํานวน 2 ต้น ในท่ีเกิดเหตุพบพ้ืนท่ีป่าถูกขุดเจาะทําลายประมาณ 2 งาน กว่า 

จากการตรวจสอบ 

จุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ cat 320 สีเหลือง จํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงยักษ์ มีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้
เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อน จํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  51.32 ลบ.ม. 

จุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮ สีฟ้า จํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและ
ตัดทอนเป็นท่อน จํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 3.86 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 
1,931,300 บาท จนท.โดยใช้ดวงตรา ตีประทับท่ีหน้าตัดไม้ทุกท่อน ทุกแผ่น/เหลี่ยม 

เพ่ือเป็นการแสดงการตรวจยึด พร้อมท้ังได้จัดทําบันทึกการตรวจยืด และเอกสารที่เกี่ยวข้องจึงมอบให้นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน ต่อไป 

จากการสอบถามนายเนตร คําเคร่ือง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยน้ําอุ่น ได้ให้ข้อมูลว่า ไม้ท้ัง 2 ต้น เป็นของลูกบ้านได้มีนายทุนนอกพ้ืนท่ีเข้ามาซ้ือขายเพ่ือ
ส่งต่อไปยังต่างจังหวัดอีกต่อหนึ่ง 

หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยเดินทางด้วยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ของทางราชการตามท่ีได้รับแจ้งจาก ชาวบ้านบ้านห้วยน้ําอุ่น หมู่ท่ี 11 ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน แจ้งว่ามีกลุ่มนายทุนมาจาก
ต่างจังหวัดเข้าไปลักลอบตัดไม้โดยใช้รถแบคโครใช้ขุดรากถอนโคน จํานวน 2 คัน ถึงได้นํากําลังเข้าตรวจสอบในพ้ืนท่ีดังกล่าวและได้ตรวจยึดไว้เป็น
ของกลาง โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พุทธศักราช  2484 มาตรา  11 , 48 และที่แก้ไข



เพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 106/2557 ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี 31/2559 ข้อ 1(5) ฐาน 1. ทําไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพ่ือสืบสวนหาเจ้าของรถและกลุ่มนายทุน มาดําเนินคดีต่อไป 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
กอ.รมน.ยึดป่าดอยแม่สลอง ถูกบุกรุกปลูกกาแฟ 127 ไร่ 

วันท่ี 20 พฤศจิกายน พันเอก พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ประสานการปฏิบัติท่ี 4 กอ.รมน. พร้อมกํานันตําบลแม่สลองนอก 
อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นํากําลังเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กว่า 30 นาย เข้าตรวจยึดพ้ืนท่ีบุกรุก
แปลงปลูกป่าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ บนดอยแม่สลอง พบต้นไม้ถูกตัดจนพ้ืนท่ีเตียนโล่ง ประมาณ 7 ไร่ และมีการตัดโค่นต้นไม้ใหญ่
หลายต้น และตรวจสอบพ้ืนท่ีใกล้กนัพบว่ามีการบุกรุกพ้ืนท่ีอีก 2 แปลง รวมเนื้อท่ีประมาณ 20 ไร่ เพ่ือปลูกกาแฟ อายุประมาณ 1-2 ปี 

 
ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล่าว อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ําแม่คํา ป่าน้ําแม่สลอง และป่าน้ําแม่จันฝั่งซ้าย ซ่ึงกรมป่าไม้ได้มอบให้ ส.ป.ก. เพ่ือนําไปปฏิรูปท่ีดิน 
และเป็นพ้ืนท่ีคาบเกี่ยวกับแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นพ้ืนท่ีป่าต้นน้ํา แต่ขณะนี้ยังไม่มีเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 และไม่มีแผนงาน
รังวัด เจ้าหน้าท่ีจึงตรวจยึดพ้ืนท่ีท้ัง 3 แปลง เนี้อท่ีรวม 27 ไร่ ก่อนแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.แม่ฟ้าหลวง เพ่ือติดตามตัวผู้กระทํา
ผิดมาดําเนินคดี 

นอกจากนี้ ยังพบการบุกรุกพ้ืนท่ีบนภูเขาสูงอีกลูกหนึ่ง ประมาณ 100 ไร่ ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ และเป็นป่าต้นน้ํา
เช่นเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีเตรียมตรวจยึดพ้ืนท่ีดังกล่าว เพ่ือป้องปรามไม่ให้มีการบุกรุกป่าเพ่ิมเติม และรักษาป่าต้นน้ําไม่ให้ถูกทําลายมากกว่านี้
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ดังก
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อย่า
หลา
เช่น
พื้นที

กล้า... ผู้การฯช้า
ญ่เพียบ เตรียมลยุ

ที่ 21 พ.ย. 2564
 บริเวณแปลงปลูก
มอุทยานแห่งชาติ

ังเจ้าหน้าที่ เข้าต
จนพื้นที่เตียนโล่ง
จสอบบริเวณพ้ืน

25 ตารางวา 

การตรวจสอบพื้
ฝั่งซ้าย ซ่ึงกรมป่า
าสูงชัน เป็นพื้นที
ล่าว ไม่มีการออ
างวา นําส่ง พนกั

งไรก็ตาม นอกจ
ายแปลง เนื้อที่มา
เดียวกัน คณะเจ้
ที่ป่าต้นน้ํา ไม่ให้

างสนธิกําลังป่าไ
ยยึดใกล้กันถูกรกุ

4 พ.อ.พงษ์เพชร 
กป่า โครงการปล
ตสิัตว์ป่า และพนั

ตรวจสอบ แปลง
ง ประมาณ 7 ไร
นที่ใกล้เคียง พบว

้นที่ และค่าพิกัด
าไม้ได้มอบให้ส.ป
ที่ป่าต้นน้ํา คุณภ
อก ส.ป.ก. 4-01
กงานสอบสวน.ส

จากพื้นที่บุกรุก 3
ากกว่า 100 ไร่ ซึ
จา้หน้าที่จะได้เตรี
้ถูกทําลายมากไป

ม้-อุทยานฯ ลุยยึ
กกว่า 100 ไร่ ดา้

 เกษสุภะ หัวหน้
ลูกป่าถาวรเฉลิม

นธุ์พืช กํานันในพ้ื

งปลูกป่า โครงกา
ร่ และมีการตัดโ
ว่ามีการบุกรุกยึด

 ปรากฏว่าบริเว
ป.ก. เพื่อนําไปป
ภาพลุ่มน้ําชั้น 1 
 และไม่มีแผนง

สภ.แม่ฟ้าหลวง เพ

3 แปลงนี้แล้ว คณ
 ซ่ึงอยู่ในพื้นที่แป
รียมการเร่งเข้าต
ปกว่านี้ 

ยึดคืนผืนป่า กว่า
านสปก.แจงไม่มีก

น้าชุดปฏิบัติการ 
มพระเกียรติ  ด้า
้นที่ เข้าตรวจสอ

ารปลูกป่าถาวรเฉ
ค่นต้นไม้ใหญ่หล
ดถือครอบครอง 

ณพื้นที่ตรวจสอ
ปฏิรูปที่ดิน และเ
 เอ และชั้น 1 บี 
านรังวัด แต่อย่า
พื่อติดตามตัวผูก้

ณะเจ้าหน้าที่ ไดส้
ลงปลูกป่า ถาวร
รวจสอบ ตรวจยึ

า 20 ไร่ รุกป่าโค
การออก สปก.4-

 ศปป.4 กอ.รมน
นหลังดอยแม่สะ
บบริเวณดังกล่าว

ฉลิมพระเกียรติ 
ลายต้น โดยพบร
 ปลูกกาแฟ อายุ

บ เป็นพื้นที่ในเข
เป็นพื้นที่คาบเกี่
 ซ่ึงคณะเจ้าหน้า
างใด คณะเจ้าห
กระทําผิด มาดําเ

สังเกตรอบๆ บริ
รเฉลิมพระเกียรติ
ยึดพื้นที่อย่างต่อ

ครงการปลูกป่าถ
-01 หรือรังวัด ใน

น.เปิดเผยว่า ได้รั
ะลอง อ.แม่ฟ้าหล
ว 

 ด้านหลังดอยสะ
ร่องรอยใช้เลื่อยโ
ยุประมาณ 1- 2 

ขตป่าสงวนแห่งช
ยว แปลงปลูกป่
าที่ได้ส่งค่าพิกัดใ
น้าที่ จึงตรวจยึด
เนินคดีต่อไป 

เวณท่ีเกิดเหตุ พ
ติ และเป็นป่าต้น
เนื่อง เพื่อเป็นกา

 
ถาวร เฉลิมพระเ
นพื้นที่ป่าสมบูรณ

รับเรื่องร้องเรียน
ลวง จ.เชียงราย 

ะลอง ซ่ึงติดกับสุ
โซ่ยนต์ แต่ไม่พบ

 ปี อีก 2 รวมพื้น

 
ชาติ ป่าน้ําแม่คํา
าถาวรเฉลิมพระ
ให้ ส.ป.ก.ตรวจส
ดพื้นที่บุกรุกทั้ง 

พบว่ามีการบุกรุก
นน้ําลําธาร คุณภ
ารป้องปราม มิให

 

กียรติ ดอยแม่สะ
ณ์ ลุ่มน้ําชั้น 1 เอ

 ว่ามีการบุกรุกป
 จึงนํากําลังเจ้าห

สาน และกองขย
บบุคคลใดในพ้ืน
นที่ถูกบุกรุก  3 แ

 ป่าน้ําแม่สะลอ
ะเกียรติฯ โดยพ้ืน
สอบข้อมูลแล้ว ยื
  3 แปลง เนี้อที่

กบนภูเขาสูง อีกล
ภาพลุ่มน้ําชั้น 1 เ
ห้มีการบุกรุกป่า

ะลอง พบตัดไม้
อ 

ป่า และลอบตัด
หน้าที่กรมป่าไม้ 

ยะ พบต้นไม้ถูก
นที่เกิดเหตุ เม่ือ
แปลง เนี้อที่ 27 

ง และป่าน้ําแม่
นที่ดังกล่าวเป็น
ยืนยันว่าบริเวณ
ที่รวม 27 ไร่ 25 

ลูกหนึ่ง จํานวน
เอ และชั้น 1 บี 
เพิ่ม และรักษา

 

  

 

 



 

 

 
ส่วนเพาะชําฯ แจกต้นกล้า…มารับฟรี มีแต่ ได้ กับได้ 

หากย้อนไปดูสถานการณ์ป่าไม้ของไทยในช่วง 30-40 ปีท่ีผ่านมา คงปฏิเสธไม่ได้ว่า พ้ืนท่ีป่าของประเทศอยู่ในสถานการณ์วิกฤตและมีพ้ืนท่ีลดลง
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงรัฐบาลเองได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด 

มีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะการผลักดันให้มีสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนในทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย และกําหนดให้มีพ้ืนท่ีป่าไม้ ท้ังป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของประเทศ 

การดําเนินงานเน้นท้ังการป้องกันรักษาป่าและส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร ด้วยการปลดล็อกกฎหมายเพื่อให้คนหันมาสนใจในการ
ปลูกป่าเศรษฐกิจมากข้ึนในพ้ืนท่ีของตนหรือพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาต 

“ส่วนเพาะชํากล้าไม้ สํานักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้” จึงเข้ามามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ด้วยการผลิต
และแจกจ่ายกล้าไม้คุณภาพแก่ชุมชน อันจะช่วยให้ประเทศไทยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวได้อย่างย่ังยืน 

สําหรับพันธ์ุกล้าไม้ท่ีแจกจ่ายให้ประชาชาชนจะเป็นพันธ์ไม้เศรษฐกิจหายาก เช่น สัก พะยูง ประดู่ป่า มะค่าโมง มะฮอกกานี ผู้ท่ีสนใจขอพันธ์ุกล้าไม้
สามารถขอได้สถานีเพาะชํากล้าไม้ท่ัวประเทศ โดยสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และวิธีการขอเข้ารับกล้าไม้ฟรีได้ท่ีเว็บไซต์ของกรมป่าไม้ หรือ 
โทรศพัท์ : (662)-561 4292-3 โทรสาร : (662)-579 5569. 

ท้ังนี้ในกระบวนการทํางานหลังจากประชาชนกล้าไม้ไปจากสถานีเพาะชํากล้าไม้ จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยลงพ้ืนท่ีเป็นพ่ีเลี้ยงให้ความช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ท้ังในด้านวิชาการและช่วยหาช่องทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีตนเอง 

การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีตนเองเป็นอีกหนึ่งมาตรการของภาครัฐท่ีสามารถช่วยสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวได้อย่างเป็นรูปธรรม ความสําเร็จใน
โครงการนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ ซ่ึงจะช่วยหว่านเมล็ดพันธ์ุ ทางความคิด อันจะช่วยให้คนรุ่นใหม่รับช่วงต่อของ
ประเทศได้อย่างเข้มแข็ง และจะช่วยให้ประเทศไทยมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืนต่อไป 
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วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ท่ีบริเวณสวนส้ม ท้องท่ีบ้านแม่แปง หมู่ท่ี 1 ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เจ้าหน้าท่ีหลายภาค
ส่วนสนธิกําลังประกอบด้วย นายนันทพงษ์ คําปิน เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ  พร้อมด้วย ดาบ
ตํารวจ ภูดิส ต๊ะนิล ตํารวจกองร้อยตระเวนชายแดนท่ี 323 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 32 (พะเยา), นายวีรพงษ์ สิงนิกร เจ้าพนักงาน
ป่าไม้ชํานาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร. 14 (แม่แปง), นายสุวรรณ ทาคํา ผู้ใหญ่บ้านแม่แปง หมู่ 1 ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร่, เจ้าหน้าท่ีสวนป่าวังชิ้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ เข้าตรวจสอบสวนส้มตามท่ีได้รับแจ้งจากชาวบ้านแม่แปง ว่ามีการลักลอบแปรรูปไม้
ในพ้ืนท่ีตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น 

เม่ือไปถึงท่ีเกิดเหตุ พบมีกองไม้แปรรูปอยู่เป็นจํานวนมาก จึงได้ร่วมกันทําการตรวจยึดและนําจํานวนไม้ท้ังหมด ประกอบด้วย ไม้สักท่อน  จํานวน 
35 ท่อน ปริมาตร 2.32 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 138,200 บาท, ไม้ตะเคียนแปรรูป จํานวน 5 แผ่น /เหลี่ยม ปริมาตร 0.65 
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 18,600 บาท,ไม้มะค่าโมงแปรรูป จํานวน 1 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.10  ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 7,000 บาท,ไม้ประดู่แปรรูป จํานวน 1 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.26  ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 
18,200 บาท พร้อมอุปกรณ์ในการกระทําผิดประกอบด้วยเคร่ืองยนต์ตันกําลัง (ย่ีห้อคูโบต้า อี ที 80) สีแดง ขนาด 8  แรง พร้อมพวงท้าย 1 เคร่ือง/
สายพาน 1 เส้น/ลูกกลิ้งพร้อมตุ๊กตา ยาว 1 เมตร จํานวน 2 ตัว/ลูกกลิ้งเหล็ก ยาว 150 เชนติเมตร จํานวน 1 ตัวมูเล่พร้อมเพลา ยาว 35 เชนติ
เมตร ใบเลื่อยวงเดือนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  27 นิ้ว จํานวน 1 วง   

อีกกรณีหนึ่งเจ้าหน้าท่ีชุดเดียวกันสามารถตรวจยึดไม้สักแปรรูป จํานวน 46 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.87 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ
เป็นเงิน 114,400 บาท, รถกระบะย่ีห้อ Nissan บิ๊กเอ็ม สีเขียว ทะเบียน บท 2314 แพร่, อาวุธปืนไทยประดิษฐ์(ปืนแก็บ) จํานวน 1 กระบอก และ
ผ้าสะแลนสีดํา จํานวน 1 ผืน ความยาวประมาณ 4.50 เมตร 

ซ่ึงท้ังสองกรณี ทางเจ้าหน้าท่ีจะได้ติดตามตัวเจ้าของสวนส้ม เพ่ือสอบสวนท่ีมาของไม้ท้ังหมด และดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 



 

 
สุดเศร้า! อุทยานฯเขานัน สนธิกําลังกู้ซากช้างป่างางามพลัดตกบ่อจมน้ําตาย 

วันเสาร์ ท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 14.22 น. 

20 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ DNPnews รายงานโดยอ้างคํากล่าวของนายจรัล ด้วงแป้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขานัน เปิดเผยว่า 
เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติเขานัน สัตวแพทย์สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 5 (นครราชสีมา) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นบพิตํา เจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ปกครองและตํารวจ ดําเนินการกู้ซากช้างป่า ตกลงไปในสระน้ํา สวนทุเรียนของชาวบ้าน เหตุเกิดบนสระน้ําเนินเขาบ้านปากลง หมู่ 6 ต.กรุงชิง  
อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 

โดยพบช้างเพศผู้ น้ําหนักประมาณ 5 ตัน มีงางอกออกมายาว 1.3 เมตร ลอยอืดอยู่ในสระท่ีมีความลึก 4-5 เมตร กว้าง 11 เมตร ยาว 21 เมตร 
รอบๆสระมีร่องรอยของการพยายามใช้งานแทงไปท่ีริมตลิ่ง เพ่ือจะขึ้นมา ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีได้กู้ซากช้างป่าได้สําเร็จ โดยใช้เชือกขนาดใหญ่ผูกล่ามและยก
ช้างด้วยแขนไฮดรอลิกแบ๊คโฮ เบื้องต้นเป็นช้างป่างางามท่ีออกมาอาศัยอยู่ชายป่าและเดินเข้ามาในเขตพ้ืนท่ีการเกษตรของชาวบ้าน คาดตกน้ํามาไม่
น้อยกว่า 2-3 วัน อาจหมดแรงเพ่ิงจมน้ําตายได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ซากช้างเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่า ซ่ึงได้ชันสูตรรวมท้ังถอดงาออกเพื่อจัดเก็บท่ีงานวิจัย
สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และได้มีพระสงฆ์มาประกอบพิธีส่งวิญญาณของช้างป่าตัวนี้ และฝังซากช้างไว้ในบริเวณสวน
ทุเรียนหลังจากทําการชันศูตรแล้วเสร็จ 

ผลการชันสูตรทราบว่าการตายของช้างป่า เกิดจากอุบัติเหตุลื่นตกลงไปในบ่อ ซ่ึงมีความลึกประมาณ 4-5 เมตร และไม่สามารถข้ึนจากบ่อได้
เน่ืองจากพ้ืนบ่อเป็นพลาสติก ทําให้ลื่นเป็นเหตุให้จมน้ํา สัตว์แพทย์ลงความเห็นจมน้ําขาดอากาศหายใจทําให้เสียชีวิต ท้ังนี้ อุทยานแห่งชาติเขานัน 
ได้ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานท่ี สภ.นบพิตํา ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย ประชุมทุกฝ่ายเร่งรัดปรับปรุงด่านสะเดา จ.สงขลา รองรับการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย 

วันนี้ (19 พ.ย.) ท่ีห้องประชุมสํานักงานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ .สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานติดตามการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการเปิดใช้ด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เพ่ือพัฒนาศักยภาพด่านศุลกากรชายแดน
ไทย-มาเลเซีย ยกระดับการค้าชายแดน และความร่วมมือในมิติต่างๆ 

โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า การหารือในวันนี้ เป็นกรณีถนนเชื่อมต่อระหว่างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ต.สํานักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา กับด่านบูเก็ต
กายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ทําการก่อสร้างแล้วเสร็จมาเกือบ 2 ปีแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่มีถนนเชื่อมต่อระหว่าง
ประเทศ จึงทําให้ยังไม่ได้เปิดใช้สําหรับการเดินทางเข้าออกหรือการขนส่ง ซ่ึงวันนี้ได้มอบหมายให้สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  
(ส.ป.ก.) เข้าไปสํารวจยอดผู้ถูกเวนคืนเพ่ือประเมินค่าชดเชย คาดว่าจะใช้เวลาในการสํารวจ 1 อาทิตย์ พร้อมท้ังให้จังหวัดพูดคุยหารือกับ ส.ป.ก. 
กรมป่าไม้ เทศบาล แต่ในเบื้องต้นได้ให้กรมทางหลวงศึกษารูปแบบของถนนโครงการฯ ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี สอดคล้องกับการคมนาคมการ
ขนส่งทางถนนในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานอาเซียน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ถนน และนักท่องเที่ยว มีความปลอดภัย ช่วย
ลดอุบัติเหตุ ซ่ึงคาดว่าประโยชน์ท่ีได้รับจะเป็นการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวง เพ่ือเชื่อมโยงต่อเติมโครงข่ายการคมนาคมและขนส่ง ให้
เกิดความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และหารือหน่วยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้การก่อสร้างดังกล่าวทัน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคร้ังนี้ได้มอบหมายให้จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทําหน้าท่ีจัดทํารายละเอียดแผนงานโครงการเพ่ือ
เร่งรัดดําเนินการเปิดด่านสะเดาโดยเร็ว และพร้อมกันนี้ ทาง ศอ.บต.จะประสานนัดหมายหารือกับประเทศมาเลเซียอีกคร้ังในช่วงต้นเดือนมกราคม 
2565 ผู้กระทํามาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 


