




ปีที่: 72 ฉบับที่: 23318
วันที่: พุธ 24 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: สุรชัย อจลบุญ

รหัสข่าว: C-211124039002(23 พ.ย. 64/03:56) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.88 Ad Value: 10,868 PRValue : 32,604 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9142
วันที่: อังคาร 23 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สั่งย้ายจนท.ป่าไม้เซ่นตัดต้นมะค่าโมงยักษ์

รหัสข่าว: C-211123008078(23 พ.ย. 64/03:13) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 57.10 Ad Value: 42,825 PRValue : 128,475 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9142
วันที่: อังคาร 23 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่าง)

หัวข้อข่าว: สั่งย้ายจนท.ป่าไม้เซ่นตัดต้นมะค่าโมงยักษ์

รหัสข่าว: C-211123008078(23 พ.ย. 64/03:13) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 57.10 Ad Value: 42,825 PRValue : 128,475 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

 
รมว.ทส.สั่งเด็ดขาดหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ีบ้านน้ําอุ่น อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หลังกรมป่าไม้ทํางานเชิงรุกลุยจับถึงท่ี 
เจอมะค่าโมงยักษ์โดนตัด 2 ต้น รถแบ็กโฮอีก 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 ขนาดความโต 
700 เซนติเมตร รถแบ็กโฮจํานวน 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 พบรถแบ็กโฮ จํานวน 1 คัน
อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมง มีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้ และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อน จํานวน 31 ท่อน ปริมาตร 29.86 
ลบ.ม. และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบ็กโฮ จํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้ม
และตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 
1,931,300 บาท พร้อมกันนี้ได้มอบให้ นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงาน
สอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน ต่อไป” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว 

 



 

 

 
22 พ.ย. 2564 - 09:56 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.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 อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัด
ทอนเป็นท่อนจํานวน 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 ต่อพนักงานสอบสวน 
สภ.เวียงสา จ.น่าน ต่อไป” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
22 พฤศจิกายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ี
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ เม่ือเวลา 01.30 น. ของวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564  ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ 
จํานวน 2 ต้น ความโต 700 เซนติเมตร รถแบ็กโฮจํานวน 2 คัน ในบริเวณหลังหมู่บ้านน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน  โดยได้สั่งการและ
กําชับให้กรมป่าไม้ได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ท้ังนี้ตลอดเวลาท่ีผ่านมา รมว.วราวุธ ได้เน้นยํ้าเสมอ
ว่า ให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาป่าท่ีมีอยู่ให้สมบูรณ์ท้ังหมด ด้วยการป้องกันกลุ่มลักลอบตัดไม้และบุกรุกป่า ดังนั้นจึงได้มีการสั่งการไปยังทุกพ้ืนท่ีให้
ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้น และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นการจับกมุในคร้ังนี้            

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ อยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบ็กโฮ จํานวน 1 คัน 
อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมง มีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้ และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  29.86 
ลบ.ม. และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้ม
และตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 
1,931,300 บาท  พร้อมกันนี้ กรมป่าไม้ได้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน 

โดยในวันนี้ (22 พ.ย. 64) อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ย้ายนายสมชาย สุภาพ หัวหน้า
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) อ.เวียงสา จ. น่าน ให้มาปฏิบัติงานประจําสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ พร้อมท้ังต้ัง
กรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว หากพบว่ามีความผิดจริง กรมป่าไม้จะดําเนินการตามระเบียบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

'วราวุธ'สั่งล่าตัวกลุ่มลักลอบตัด'ไม้มะค่าโมงยักษ์'ในเขตป่าสงวนจ.น่าน 
วันจันทร์ ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 14.22 น. 

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

22 พฤศจิกายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้รับรายงานเจ้าหน้าท่ีสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ เม่ือเวลา 01.30 น. ของวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2564  ศปก.พป  นํากําลังของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตํารวจ ตชด.
324 ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน ในบริเวณหลังหมู่บ้านน้ําอุ่น ต.
อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน  พร้อมสั่งการและกําชับให้กรมป่าไม้ได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา ได้เน้นยํ้าเสมอว่า ให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาป่าท่ีมีอยู่ให้สมบูรณ์ท้ังหมด ด้วยการป้องกันกลุ่มลักลอบตัดไม้และบุกรุกป่า 
ดังนั้นจึงได้มีการสั่งการไปยังทุกพ้ืนท่ีให้ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้น และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่นการ
จับกุมในครั้งนี้ 

สําหรับดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ อยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คันอยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอย 
ทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  29.86 ลบ.ม. และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร  
พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 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 ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน ต่อไป” อธิบดีกรมป่าไม้ 
กล่าว. 

 

 

 

 

 



 

‘วราวุธ’ สั่งป่าไม้เร่งจับกุมคนร้ายลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ จ.น่าน 
22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:53 น. 

 
รมว.ทส. สั่งเหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ีบ้านน้ําอุ่น อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หลังกรมป่าไม้ทํางานเชิงรุกลุยจับถึงท่ีเจอ
มะค่าโมงยักษ์โดนตัด 2 ต้น 

22 พ.ย.2564-นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้  กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจยึดไม้มะค่าโมงยักษ์ 2 ต้น มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางความโต 
700 เซนติเมตร รถแบคโฮ จํานวน 2 คัน ในบริเวณหลังหมู่บ้านน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน เม่ือคืนวันท่ี 21 พ.ย.ท่ีผ่านมาว่า นายวราวุธ 
ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) ได้สั่งให้กรมป่าไม้เร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

นายสุรชัย  กล่าวว่า   สําหรับดําเนินการตรวจยึดครั้งนี้ 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   
พร้อมกันนี้ได้มอบให้นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน  
สภ.เวียงสา จ.น่าน ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
22 พ.ย. 2564 

 
22 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เม่ือวานนี้ (21 พฤศจิกายน 2564) เวลา 11.30 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 
กอ.รมน. ประสานการปฏิบัติกับนายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผอ. สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และนายสักรินทร์ ปัญญาใจ 
ผอ.ศปป.3(ภาคเหนือ) บูรณาการหน่วยงาน และสนธิกําลังเจ้าหน้าท่ี เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีกลุ่มนายทุนเข้าไปทําการ
ตัดฟันโค่นล้มไม้หวงห้ามขนาดใหญ่ท่ีบริเวณป่ารอยต่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และ อ.เวียงสา จ.น่าน 

หลังได้รับการร้องเรียน เจ้าหน้าท่ีจึงได้เข้าตรวจสอบ โดยเม่ือเจ้าหน้าท่ีเดินทางถึงบริเวณหลังหมู่บ้านห้วยน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 
ตรวจพบมีการลักลอบตัดฟันโค่นล้มไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ จํานวน 2 จุด แต่ไม่พบบุคคลใดในท่ีเกิดเหตุ เนื่องจากมียามดูต้นทางแจ้งให้ผู้กระทําผิด
รู้ตัวก่อนเจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปถึง  

เจ้าหน้าท่ีจึงร่วมกันตรวจสอบพ้ืนท่ี โดยจุดท่ี 1 บริเวณริมลําห้วยแก้ว พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คันอยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมง มีร่องรอย
ทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  51.32 ลบ.ม.  คิดเป็นเงินค่าเสียหาย จํานวน 1,796,200.-บาท 

จุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร บริเวณไร่ข้าวโพด พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้ม
และตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร  3.86 ลบ.ม.  คิดเป็นเงินค่าเสียหาย จํานวน 135,100.-บาท 

เจ้าหน้าท่ีจึงได้ทําการตรวจยึไม้มะค่าโมงจุดท่ี 1 และ 2  จํานวน 35 ท่อน ปริมาตรรวม 55.18  ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงินรวม 
1,931,300.-บาท พร้อมรถแบคโฮ จํานวน 2 คัน ท่ีอยู่ในท่ีเกิดเหตุด้วย 

ท้ังนี้ บริเวณท่ีเกิดเหตุอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สาครฝั่งขวา โดยมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐร่วมอยู่ในขบวนการด้วย คณะเจ้าหน้าท่ีได้ทําบันทึกการ
ตรวจยึดนําส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเวียงสาเพื่อติดตามตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีต่อไป 
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"วราวุธ" สั่งตามตัวแก๊งตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ 7 เมตรในป่าสงวน จ.น่าน 
10:44 | 22 พฤศจิกายน 2564 

 
"วราวุธ" สั่งหาตัวผู้กระทําผิดลอบตัดไม้หวงห้าม "มะค่าโมงยักษ์" 2 ต้นขนาดเส้นรอบวง 7 เมตรจากป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สาครฝั่งขวา จ.น่าน 
กรมป่าไม้ สั่งตรึงกําลังไม้ของกลางห่วงถูกปล้น-สั่งย้ายหัวหน้าหน่วย ต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริง ชี้ตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้คึกคักไม้ 

กรณีเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบกลุ่มนายทุนเข้าไปลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สาครฝั่งขวา จ.น่าน วันนี้ 
(22 พ.ย.2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ เม่ือเวลา 01.30 น. ของวันท่ี 21 พ.ย.ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีตรวจยึดไม้มะค่าโมงยักษ์ 2 ต้น ไม้หวงห้ามในเขตป่าสวนแห่งชาติ 
แม่สาครฝั่งขวา จ.น่าน 

นายวราวธ กล่าวว่า ขณะนี้ให้เร่งติดตามหากลุ่มนายทุนคร้ังนี้ เน่ืองจากไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ีถูกตัดคร้ังนี้มีขนาดความโตถึง 700 เซนติเมตร อยู่ใน
บัญชีไม้หวงห้าม ในพ้ืนท่ีป่สงวนแห่งชาติ ไม้มะค่าโมงยักษ์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางความโต 700 เซนติเมตร แต่ยังถูกเข้ามาลอบตัด 

สั่งย้ายหน.หน่วยป้องกัน-ตรึงจุดตัดห่วงถูกปล้นไม้ 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสออนไลน์ว่า การตรวจยึดคร้ังนี้อยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุดแรกบริเวณริมลําห้วยแก้ว พบ 
รถแบคโฮ 1 คันอยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้ ใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อน 31 ท่อน ปริมาตร 29.86 
ลบ.ม. 

ส่วนจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮ 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอน
เป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท โดย
มอบให้นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน 

    “เบื้องต้นสั่งการให้เจ้าหน้าท่ีเข้าตรึงพ้ืนท่ีรักษาไม้ของกลาง เพ่ือป้องกันการกลับมาชิงไม้ พรอ้มท้ังสั่งย้ายหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า 
นน.14 (แม่สาคร) เพ่ือต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว” 

 



 
ไม้มะค่าโมงยักษ์มูลค่า 10 ล้านตลาดเฟอร์นิเจอร ์

นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.สํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กล่าวว่า ไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ีถูกตัดออกจากป่าสงวน ถือว่าต้นไม้
ยักษ์ท้ัง 2 ต้นเป็นสัญลักษณ์ของป่าสงวน ซ่ึงค่อนข้างน่าเสียดายมาก เพราะเป็นไม้ขนาดใหญ่มีเส้นรอบวงถึง 7 เมตร ซ่ึงของกลางที่ถูกท้ิงไว้ในป่า
ตอนนี้ยังต้องจัดทีมเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง เพราะห่วงจะมีการเข้ามาปล้นไม้และของกลางรถแบคโฮ 2 คัน 

“ตลาดไม้ขนาดใหญ่แบบน้ีกําลังเป็นท่ีต้องการของพ่อค้าไม้ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ ถ้าไม้หลุดออกไปจะมีมูลค่าสูงถึง 10 ล้านบาท ขณะนี้สั่งการให้
ทุกแห่งสํารวจไม้ขนาดใหญ่ ป้องกันลักลอบมาเข้ามาตัด” 

นายสมบูรณ์ กล่าวว่า สําหรับกรณีนี้ต้องขอบคุณชาวบ้านท่ีช่วยเป็นหูเป็นตา หลังจากเห็นความเคลื่อนไหวเกิดข้ึน เนื่องจากเห็นมีการขนรถแบคโฮ
เข้ามาในพ้ืนท่ี และได้ยินเสียงเลื่อย จึงแจ้งหน้าท่ีเข้ามาตรวจสอบ แต่ไม่ทันแล้วเพราะไม้ใหญ่ท้ัง 2 ต้นถูกตัดเป็นท่อนๆ และคนขับรถแบคโฮหนีไปได้ 

“ชาวบ้านแจ้งเข้ามาหลังเห็นความผิดปกติและได้ยินเสียงเลื่อยไม้ แต่พอเจ้าหน้าท่ีเข้าพ้ืนท่ีเข้าไปคนขับรถเลยว่ิงหนีไป ขณะนี้เร่งแกะรอย
จากหลักฐาน และสืบหาขบวนการลอบตัดไม้พร้อมส่งทึมเจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบโรงเลื่อยไม้ในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และภาคกลางท่ีเคยมีประวัติโยง

ลอบตัดไม้” 
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กําชับเร่งหาตัวผู้กระทําผิด ลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ท่ีบ้านน้ําอุ่น อําเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 2 ต้น 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ 
ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้มะค่าโมงยักษ์ 2 ต้น ความโต 700 เซนติเมตร รถแบคโฮ 2 คัน บริเวณหลังหมู่บ้านน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน เม่ือ
วันท่ี 21 พฤศจิกายน จึงกําชับให้กรมป่าไม้ได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาดและเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย พร้อมให้ทุกพ้ืนท่ีดําเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพ่ือดูแลรักษาป่าท่ีมีอยู่ให้สมบูรณ์ท้ังหมด ด้วยการป้องกันกลุ่มลักลอบตัดไม้และ
บุกรุกป่า 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า การตรวจยึดคร้ังนี้อยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด คือ จุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ 1 คันอยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับ
ต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อน 31 ท่อน ปริมาตร 29.86 ลูกบาศก์เมตร และจุดท่ี 2 ห่างกัน
ประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮ 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอนเป็นท่อน 4 ท่อน 
ปริมาตร 1.79 ลูกบาศก์เมตร รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท 
เบื้องต้นได้มอบให้ นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียง
สา จ.น่าน ต่อไป 



 

 

 
เผยแพร่เม่ือ : 22 Nov, 2021, 2:51 am 

เม่ือวันท่ี 21 พ.ย. 64 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ี
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ว่า เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน 
ในบริเวณหลังหมู่บ้านน้ําอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 

 
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เผยว่า การตรวจยึดคร้ังนี้ อยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คันอยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับ
ต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบ
รถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน รวมไม้
มะค่าโมง 35 ท่อน มูลค่ารวม 1,931,300 บาท 

พร้อมกันนี้ได้มอบให้ นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.
เวียงสา จ.น่าน เพ่ือหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีต่อไป อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว 

อย่างไรก็ตาม วันนี้ (22 พ.ย. 64) อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ย้าย นายสมชาย ให้มา
ปฏิบัติงานประจําสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ พร้อมท้ังต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว หากพบว่ามีความผิดจริง กรมป่า
ไม้จะดําเนินการตามระเบียบต่อไป 
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ศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า นําโดย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานท่ีเกี่ยข้อง สนธิกําลัง
กําลังของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตํารวจ ตชด.324 เข้าตรวจสอบจับกุมนายทุนลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ อายุ 200 กว่าปี ความโต 700 เซนติเมตร รถ
แม็คโคร จํานวน 2 คัน บริเวณป่ารอยต่อ อําเภอร้องกวาง-อําเภอเวียงสา (ในเขตป่าสงวนฯป่าแม่สาครฝั่งขวา) หลังหมู่บ้านห้วยน้ําอุ่น หมู่ 11 และ 
หมู่ 7 ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยพบมีการลักลอบตัดฟันโค่นล้มไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ จํานวน 2 ต้น ในท่ีเกิดเหตุ 

จากการตรวจสอบ พบรถแบคโฮ cat 320 สีเหลือง จํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุใกลก้ับต้นไม้มะค่าโมงยักษ์ มีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้
และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อน จํานวน 31 ท่อน ปริมาตร 51.32 ลบ.ม.ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮสีฟ้า จํานวน 1 คัน โดยในท่ีเกิด
เหตุในลําห้วยใกล้มีต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอนเป็นท่อน จํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 3.86 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน 
ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท เจ้าหน้าท่ีใช้ดวงตราตีประทับท่ีหน้าตัดไม้ทุกท่อนเพ่ือเป็น การแสดงการ
ตรวจยึด พร้อมท้ังได้จัดทําบันทึกการตรวจยืด และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจึงมอบให้นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่
สาคร) เป็นผู้ร้องทุกษ์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จังหวัดน่าน ต่อไป 

การตรวจยึดขบวนการลักลอบตัดไม้ในครั้งนี้ จากท่ีเจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ได้รับ
แจ้งจาก ชาวบ้าน แจ้งว่ามีกลุ่มนายทุนมาจากต่างจังหวัดเข้าไปลักลอบตัดไม้โดยใช้รถแบคโครใช้ขุดรากถอนโคน จํานวน 2 คัน จึงได้นํากําลังเข้า
ตรวจสอบในพ้ืนท่ีดังกล่าวและได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า การกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
กระทําการตัดไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพ่ือสืบสวนหาเจ้าของรถและกลุ่มนายทุน มาดําเนินคดีต่อไป 

 



 

 

 

 
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 ให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาป่าท่ีมีอยู่ให้สมบูรณ์ท้ังหมด ด้วยการป้องกันกลุ่มลักลอบตัดไม้และ 
บุกรุกป่า ดังนั้นจึงได้มีการสั่งการไปยังทุกพ้ืนท่ีให้ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้อย่างเข้มข้น 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 

 

 

 

 



 

 

 

 
จากกรณีท่ีมีการลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ในพ้ืนท่ีบ้านน้ําอุ่น ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน โดย
กรมป่าไม้ได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงการดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ว่า พบอยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คันอยู่ใน
ท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  29.86 ลบ.ม. 
และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัด
ทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท  
พร้อมกันนี้ กรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน 

โดยในวันนี้ (22 พ.ย. 64) ได้สั่งการให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ย้ายนายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 
นน.14 (แม่สาคร) อ.เวียงสา จ. น่าน ให้มาปฏิบัติงานประจําสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ พร้อมท้ังต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณี
ดังกล่าว หากพบว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี จะดําเนินการตามระเบียบต่อไป อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

จากกรณีท่ีมีการลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ในพ้ืนท่ีบ้านน้ําอุ่น ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน โดย
กรมป่าไม้ได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย  

เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564  นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงการดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ว่า พบอยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 
พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คันอยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน 
ปริมาตร  29.86 ลบ.ม. และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาด
ใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ค่าเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท  พร้อมกันนี้ กรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน  

ล่าสุดได้สั่งการให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ย้ายนายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่
สาคร) อ.เวียงสา จ. น่าน ให้มาปฏิบัติงานประจําสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ พร้อมท้ังต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว 
หากพบว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี จะดําเนินการตามระเบียบต่อไป อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 

 

 

 



 

 

ย้ายด่วนจ้าหน้าที่ป่าไม้-ตั้งกก.สอบ ปมยึดไม้มะค่าโมงยักษ์ถูกลอบตัด 
วันจันทร์ ท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 18.01 น. 

ย้ายด่วนจ้าหน้าท่ีป่าไม้-ต้ังกก.สอบ ปมยึดไม้มะค่าโมงยักษ์ถูกลอบตัด 

22 พฤศจิกายน 2564 จากกรณีท่ีมีการลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ในพ้ืนท่ีบ้านน้ําอุ่น ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซ่ึงทาง
เจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 700 เซนติเมตร รถ
แบคโฮจํานวน 2 คัน โดยกรมป่าไม้ได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

ล่าสุดนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงการดําเนินการตรวจยึดครั้งนี้ ว่า พบอยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 
คันอยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร  29.86 
ลบ.ม. และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้ม
และตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 
1,931,300 บาท  พร้อมกันนี้ กรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน 

ท้ังนี้ ได้สั่งการให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ย้ายนายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14  
(แม่สาคร) อ.เวียงสา จ. น่าน ให้มาปฏิบัติงานประจําสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ พร้อมท้ังต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว 
หากพบว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี จะดําเนินการตามระเบียบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'กรมป่าไม้' สั่งย้าย-ตั้งกก.สอบ หน.หน่วยฯ กรณีลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ในป่าสงวน จ.น่าน 
22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19:54 น. 

 
22 พ.ย.2564 - จากกรณีท่ีมีการลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ในพ้ืนท่ีบ้านน้ําอุ่น ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีสํานัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึดไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ยาว 700 เซนติเมตร พร้อมรถแบคโฮจํานวน 2 
คัน โดยกรมป่าไม้ได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงการดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ว่า พบอยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คันอยู่ใน
ท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร 29.86 ลบ.ม. และ
จุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอน
เป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท 
พร้อมกันนี้ กรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน 

ล่าสุด ได้สั่งการให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ย้ายนายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่
สาคร) อ.เวียงสา จ. น่าน ให้มาปฏิบัติงานประจําสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ พร้อมท้ังต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว 
หากพบว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี จะดําเนินการตามระเบียบต่อไป อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 
 

 



 

 
จากกรณีท่ีมีการลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ในพ้ืนท่ีบ้านน้ําอุ่น ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน โดย
กรมป่าไม้ได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึงการดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ว่า พบอยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 
คันอยู่ในท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร 29.86 
ลบ.ม. และจุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้ม
และตัดทอนเป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 
1,931,300 บาท พร้อมกันนี้ กรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน 

คืบหน้าล่าสุดวันท่ี 22 พ.ย. 64 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ย้าย 
นายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) อ.เวียงสา จ. น่าน ให้ไปปฏิบัติงานประจําสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 
สาขาแพร่ พร้อมท้ังต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว หากพบว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี จะดําเนินการตามระเบียบต่อไป 

 



 
กรมป่าไม้ สั่งย้ายด่วนเจ้าหน้าท่ีกรณีการลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ จ.น่าน 

จากกรณีท่ีมีการลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ในพ้ืนท่ีบ้านน้ําอุ่น ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ได้ร่วมกันดําเนนิการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน โดย
กรมป่าไม้ได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงการดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ว่า พบอยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คันอยู่ใน
ท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร 29.86 ลบ.ม. และ
จุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอน
เป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท 
พร้อมกันนี้ กรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน 

โดยในวันนี้ (22 พ.ย. 64) ได้สั่งการให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ย้ายนายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษา
ปา่ท่ี นน.14 (แม่สาคร) อ.เวียงสา จ. น่าน ให้มาปฏิบัติงานประจําสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ พร้อมท้ังต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริง
กรณีดังกล่าว หากพบว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี จะดําเนินการตามระเบียบต่อไป อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 
 

 

 



 

 

 
จากกรณีท่ีมีการลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ในพ้ืนท่ีบ้านน้ําอุ่น ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน โดย
กรมป่าไม้ได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงการดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ว่า พบอยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คันอยู่ใน
ท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร 29.86 ลบ.ม. และ
จุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอน
เป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท 
พร้อมกันนี้ กรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน 

 
โดยในวันท่ี 22 พ.ย. 64 ได้สั่งการให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ย้ายนายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า
ท่ี นน.14 (แม่สาคร) อ.เวียงสา จ. น่าน ให้มาปฏิบัติงานประจําสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ พร้อมท้ังต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริง
กรณีดังกล่าว หากพบว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี จะดําเนินการตามระเบียบต่อไป อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 



 

 

 
จากกรณีท่ีมีการลักลอบตัดไม้มะค่าโมงยักษ์ในพ้ืนท่ีบ้านน้ําอุ่น ตําบลอ่ายนาไลย อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจยึด ไม้มะค่าโมงยักษ์ จํานวน 2 ต้น ความโต 700 เซนติเมตร รถแบคโฮจํานวน 2 คัน โดย
กรมป่าไม้ได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาด และเร่งหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษตามกฎหมาย 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงการดําเนินการตรวจยึดคร้ังนี้ว่า พบอยู่ในพ้ืนท่ีรวม 2 จุด โดยจุดท่ี 1 พบรถแบคโฮ จํานวน 1 คันอยู่ใน
ท่ีเกิดเหตุใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงมีร่องรอยทําการขุดรากถอนโคนต้นไม้และใช้เลื่อยยนต์ตัดทอนไม้ท่อนจํานวน 31 ท่อน ปริมาตร 29.86 ลบ.ม. และ
จุดท่ี 2 ห่างกันประมาณ 100 เมตร พบรถแบคโฮจํานวน 1 คัน อยู่ในท่ีเกิดเหตุในลําห้วยใกล้กับต้นไม้มะค่าโมงขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มและตัดทอน
เป็นท่อนจํานวน 4 ท่อน ปริมาตร 1.79 ลบ.ม. รวมไม้มะค่าโมง 35 ท่อน ปริมาตร 55.18 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ 1,931,300 บาท 
พร้อมกันนี้ กรมป่าไม้ได้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสา จ.น่าน 

โดยในวันนี้ (22 พ.ย. 64) ได้สั่งการให้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ย้ายนายสมชาย สุภาพ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษา
ป่าท่ี นน.14 (แม่สาคร) อ.เวียงสา จ. น่าน ให้มาปฏิบัติงานประจําสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ พร้อมท้ังต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริง
กรณีดังกล่าว หากพบว่าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าท่ี จะดําเนินการตามระเบียบต่อไป อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
23 พฤศจิกายน, 2021 

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ตรวจพื้นที่บุกลุกทําลายป่า บนดอยแม่สลอง 
เชียงราย-กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.รายงานผลการตรวจสอบการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง 
จว.ช.ร. 

เม่ือ 18 พ.ย. 64 เวลา 1300 พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเท๊ียะ หน.กลุ่มงานนโยบาย
แผนฯ บูรณาการ ประสานงานร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน. ,หน่วยจัดการต้นน้ําแม่สลอง , หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สาย, ศูนย์ปฏิบัติการ
พิทักษ์ป่า (ศปก.พป), สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย), สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 2 (เชียงราย), และกํานัน ต.แม่สลอกนอก อ.แม่ฟ้า
หลวงฯ ร่วมประชุมหารือและลงพ้ืนท่ีตรวจสอบกรณี ประชาชนร้องเรียนการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.
แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีแปลงปลูกป่าเดิมของกองบัญชาการกองทัพไทย และอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก.)  โดยมี พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ 
หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ร่วมประชุมหารือ ณ ท่ีทําการกํานัน ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวงฯ 1.2 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ี 
ดอยแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร. ผลจากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพบพ้ืนท่ีป่าไม้ถูกบุกรุกทําลายจํานวน 5 แปลง (รายละเอียด
จํานวนไร่ และพิกัด จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 1.3 จนท. ได้เชิญตัวชาวบ้านท่ีอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียงมาให้ถ้อยคํา จํานวน 2 ราย และชาวบ้านได้
ให้การปฏิเสธว่ามิได้บุกรุกทําลายป่าไม้พ้ืนท่ีดังกล่าว จนท.จึงได้ทําบันทึกถ้อยคํา และจะดําเนินการตรวจสอบหาผู้กระทําผิดตัวจริงมาดําเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

 


