
สรุปขาวประจําในวันที่ 22 ก.พ. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวเว็บไซต 

ตํารวจ ปทส. สงมอบ 2 ลูกเสือปลา ใหสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ ทําการอนุบาลกอนปลอยสูธรรมชาติ  
ชอง7HD 21 กุมภาพันธ 2565) 
https://news.ch7.com/detail/551778 
จนท. รับ "ลูกเสือปลา" 2 พ่ีนอง สัตวปาใกลสูญพันธุไปอนุบาลกอนสงคืนปา (คมชัดลึก 21 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.komchadluek.net/news/506161 
ตํารวจ ปทส. รวมอุทยานฯ รับ 2 ลูกเสือปลาสัตวปาคุมครองไปอนุบาลตอกอนคืนปา (สยามรัฐ 21 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/324558 
คนหาผูพลัดหลงในพ้ืนที่ปาแมทรายคํา (ขาวสารลําปางนิวส 21 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.facebook.com/220853952056182/posts/1197479574393610 
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https://www.komchadluek.net/news/506161
https://siamrath.co.th/n/324558
https://www.facebook.com/220853952056182/posts/1197479574393610


 

 
วันนี้ (21 ก.พ. 65) เจ้าหน้าท่ีตํารวจกองกํากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดตาก - แม่สอด ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสายตรวจปราบปราม สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) ได้เข้ารับมอบ
เสือปลาหรอืเสือแผ้ว ซ่ึงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 โดยเป็นเพศผู้ 1 ตัวและเป็น
เพศเมียอีก 1 ตัว รวม 2 ตัว มีอายุประมาณสองเดือน สภาพยังมีชีวิตอยู่สมบูรณ์แข็งแรงดี โดยรับมอบจากเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้
อําเภอพบพระ จ.ตาก เพ่ือให้สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ นําไปอนุบาลเลี้ยงดูต่อไป 

สืบเนื่องจาก เม่ือวันท่ี 18 ก.พ.65 เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.พบพระ ได้ออกปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบพบลูกสัตว์ป่าจํานวน 2 ตัวถูกปล่อยท้ิงไว้
บริเวณพ้ืนท่ีป่าชายแดนบา้นทหารผ่านศึก ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก แล้วนํามามอบไว้ 

ขอฝากประชาสัมพันธ์กับพ่ีน้องประชาชนให้ทราบว่าหากพบสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวนที่พลัดหลงหรือได้รับบาดเจ็บหรือมีผู้นํามาท้ิงไว้
เหมือนกรณีดังกล่าวข้างต้น อย่าเก็บไว้เลี้ยงเองเด็ดขาดเน่ืองจากการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
จะมีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 อัตราโทษสูงสุดจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ และสามารถแจ้งเจ้าหน้าท่ีตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ท่ี
เบอร์สายด่วน 1136 หรือสามารถแจ้งเจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานฯ ได้ท่ีเบอร์สายด่วน 1362 เพ่ือให้เข้าไปรับสัตว์ป่าได้และจะได้นํามาอนุบาลให้ถูกต้อง
และปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จนท. รับ "ลูกเสือปลา" 2 พี่น้อง สัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ุไปอนุบาลก่อนส่งคืนป่า 

21 ก.พ. 2565 | 13:27 น. 

     
ตํารวจ ปทส.ร่วมกัน กรมอุทยาน ฯ รับ "ลูกเสือปลา" หรือ "เสือแผ้ว" สัตว์ป่าคุ้มครอง ใกล้สูญพันธ์ุ 2 พ่ีน้องท่ีถูกพบในป่าติดชายแดน ใน อ.พบพระ ไป
อนุบาล ก่อนส่งคืนสู่ป่า 

จากกรณี หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ พบพระ  และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้รับ เสือปลา หรือ เสือแผ้ว อายุประมาณ 2 เดือน เพศผู้และเพศเมีย จาก
เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ชุดปฏิบัติการสถานีตํารวจภูธรพบพระ ขณะปฏิบัติการตามภารกิจตามแนวชายแดน ริมแม่น้ําเมย ต.วาเล่ย์  และ ต.รวมไทย
พัฒนา โดยเสือปลาท้ัง 2 ตัว ถูกพบอยู่ในป่าติดชายแดนบ้านทหารผ่านศึก รอยต่อระหว่าง ต.รวมไทยพัฒนา กับ ต.วาเล่ย์ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

ล่าสุดวันนี้ (21 ก.พ.65) เจ้าหน้าท่ีตํารวจ กองกํากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ปทส.)  ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดตาก - แม่สอด ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสายตรวจปราบปราม สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 
(ตาก) ได้เข้ารับมอบ เสือปลา หรือ เสือแผ้ว ซ่ึงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 โดย
เป็นเพศผู้ 1 ตัวและเป็นเพศเมียอีก 1 ตัว รวม 2 ตัว มีอายุประมาณสองเดือน สภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี โดยรับมอบจากเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและ
พัฒนาป่าไม้อําเภอพบพระ จ.ตาก เพ่ือให้สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์นําไปอนุบาลเลี้ยงดูต่อไป 

เนื่องจาก เม่ือวันท่ี 18 ก.พ.65 เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.พบพระ ได้ออกปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบพบลูกสัตว์ป่าจํานวน 2 ตัวถูกปล่อยท้ิงไว้
บริเวณพ้ืนท่ีป่าชายแดนบ้านทหารผ่านศึก ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก แล้วนํามามอบไว้ 

   
เจ้าหน้าท่ีจึงฝากประชาสัมพันธ์กับพ่ีน้องประชาชนให้ทราบว่าหากพบสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวนท่ีพลัดหลงหรือได้รับบาดเจ็บหรือมีผู้นํามา
ท้ิงไว้เหมือนกรณีดังกล่าวข้างต้น อย่าเก็บไว้เลี้ยงเองเด็ดขาดเนื่องจากการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก



อธิบดี จะมีความผิดตามกฏหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 อัตราโทษสูงสุดจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

และสามารถแจ้งเจ้าหน้าท่ีตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ท่ีเบอร์สายด่วน 
1136 หรือสามารถแจ้งเจ้าหนา้ท่ีกรมอุทยานฯ ได้ท่ีเบอร์สายด่วน 1362 เพ่ือให้เข้าไปรับสัตว์ป่าได้และจะได้นํามาอนุบาลให้ถูกต้องและปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ตามที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง โดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้มอบนโยบายระดมกวาดล้างอาชญากรรมให้กับหน่วยงานในสังกัด 
พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. จึงได้สั่งการ พ.ต.อ. อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. และ พ.ต.อ. อรุณ วัชรศรีสุกัญยา รอง ผบก.ปทส. ให้
ดําเนินการป้องกันปราบปรามและสืบสวนจับกุมผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า. และได้มอบหมายให้ พ.ต.อ. ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 
บก.ปทส. ดําเนินการต่อไป 

ล่าสุด ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าท่ีตํารวจกองกํากับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดตาก - แม่สอด ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสายตรวจปราบปราม สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 
(ตาก) ได้เข้ารับมอบเสือปลาหรือเสือแผ้ว ซ่ึงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงกําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 โดย
เป็นเพศผู้ 1 ตัวและเป็นเพศเมียอีก 1 ตัว รวม 2 ตัว มีอายุประมาณสองเดือน สภาพยังมีชีวิตอยู่สมบูรณ์แข็งแรงดี โดยรับมอบจากเจ้าหน้าท่ีหน่วย
ป้องกันและพัฒนาป่าไม้อําเภอพบพระ จ.ตาก เพ่ือให้สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์นําไปอนุบาลเลี้ยงดูต่อไป เนื่องจาก เม่ือวันท่ี 18 ก.พ.65 เจ้าหน้าท่ี
ตํารวจ สภ.พบพระ ได้ออกปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบพบลูกสัตว์ป่าจํานวน 2 ตัวถูกปล่อยท้ิงไว้บริเวณพ้ืนท่ีป่าชายแดนบ้านทหารผ่านศึก  
ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก แล้วนํามามอบไว้ 

ขอฝากประชาสัมพันธ์กับพ่ีน้องประชาชนให้ทราบว่าหากพบสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวนที่พลัดหลงหรือได้รับบาดเจ็บหรือมีผู้นํามาท้ิงไว้
เหมือนกรณีดังกล่าวข้างต้น อย่าเก็บไว้เลี้ยงเองเด็ดขาดเน่ืองจากการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
จะมีความผิดตามกฏหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 อัตราโทษสูงสุดจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ และสามารถแจ้งเจ้าหน้าท่ีตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ท่ี
เบอร์สายด่วน 1136 หรือสามารถแจ้งเจ้าหน้าท่ีกรมอุทยานฯ ได้ท่ีเบอร์สายด่วน 1362 เพ่ือให้เข้าไปรับสัตว์ป่าได้และจะได้นํามาอนุบาลให้ถูกต้อง
และปลอดภัย 

 

 

 



 

 
#เจ้าหน้าท่ีระดมกําลังเข้าป่า 

#ค้นหาผู้พลัดหลงในพ้ืนท่ีป่าแม่ทรายคํา 

#สามวันผ่ามายังไม่พบ 

ผู้เม่ือวันท่ี 20 ก.พ. 65 เวลา 13.00 น. นายธนารัฐ สายเทพ นายอําเภอเมืองลําปาง มอบหมายให้  ปลัดอําเภอฝ่ายความม่ันคง และสมาชิก อส. 
กองร้อย อส.อ.เมืองลําปาง ท่ี 1 เย่ียมให้กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 ต.นิคมพัฒนา ชาวบ้านคนหาของป่าในพ้ืนท่ี 
เจ้าหน้าท่ีสวนป่าแม่ทรายคํา เจ้าหน้าท่ีชุดเหย่ียวไฟ พร้อมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ีลป 6 แม่ทรายคํา และเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือค้นหาผู้สูญหายพลัดหลงป่า 1ราย คิอนายธีรวัฒน์ ก้อนคํา หรือ นายเค อายุ 38 ปี (ผู้พิการ) และร่วมค้นหาฯ ณ พ้ืนท่ีสวนป่าแม่
ทรายคําใกล้กับอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงวังวัว ม.14 บ้านวังเงิน ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลําปาง  

ท้ังนี้ สืบเนื่องจาก นายธีรวัฒน์ฯ ได้บอกกับคนรู้จักว่าตนจะออกไปหาผักหวานป่า เม่ือวันท่ี 18 ก.พ. 65 เวลาประมาณ 14.00 น. ในพ้ืนท่ีป่าบริเวณ
อ่างเก็บน้ําห้วยหลวงวังวัว โดยในช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าวนายธีรวัฒน์ฯ ยังไม่กลับบ้าน ชาวบ้านจึงพากันออกตามหา พบรถจักรยานยนต์ของ
นายธีรวัฒน์ฯ บริเวณปากทางเข้าป่าใกล้กับอ่างเก็บน้ําฯ โดยนายธีรวัฒน์ฯ ปฏิบัติงานเป็นพนักงานรายวันของสวนป่าแม่ทรายคําและเคยเข้าป่าไป
หาของป่าอยู่บ่อยคร้ัง  

การค้นหาดําเนินการมาต้ังแต่วันท่ี 18 ก.พ. 65 นับแต่ทราบเหตุต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ยังไม่พบตัวแต่อย่างใด โดยในวันพรุ่งนี้ 21 ก.พ. 65 จะ
ดําเนินการค้นหาอีกคร้ัง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีได้จัดเวรยามเฝ้าคอยไว้ในบริเวณอ่างเก็บน้ําวังวัวด้วย 

 


