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 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวเว็บไซต 

ลําปางสกัดขบวนการลักลอบลําเลียงไมเถื่อน มะคาโมงคาดอายุกวา 200 ป (77 ขาวเด็ด 23 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.77kaoded.com/news/prateep/2247035 
จนท.ไลตะครุบแกงมอดไมกลางปา รวบได 1 อีก 3 ใชความชํานาญหลบหนีไปได (มติชน 23 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_3197868 
กอ.รมน.และชุดพยัคฆไพร กรมปาไม ตรวจยึด “จุดชมวิวผาตะวันงาม” (NationTV 22 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.nationtv.tv/news/378864624 
รวบแกง “บุกรุกปาสงวนแหงชาติ” ตัดไมตะเคียนทราย (NationTV 22 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.nationtv.tv/news/378864610 
ปทส. บุกรวบ "แกงโคนปาสงวนแหงชาติ" ยึดเลื่อยโซยนต ไมตะเคียนทราย (คมชัดลึก 22 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.komchadluek.net/news/506277 
กอ.รมน.จ.นาน รวมขับเคลื่อนโครงการปาสรางรายได “สบขุนโมเดล” (เชียงใหมนิวส 23 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1939669/ 
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23 กุมภาพันธ์, 2022 

ลําปางสกัดขบวนการลักลอบลําเลียงไม้เถ่ือน มะค่าโมงคาดอายุกว่า 200 ปี 

กําลังเจ้าหน้าท่ี สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 ลําปาง โดยการอํานวยการของ นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ์ ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 
ลําปาง นายจิตรกร ศรีจันทร์ ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า นําโดย นายดุศักด์ิ หม่ืนโฮ้ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้า 
ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ชุดท่ี 1 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 3 (ลําปาง) นํากําลังเข้าสกัดรถท่ีกําลังบรรทุกไม้แปรรูป ไม้หวงห้าม มะค่าโมง  
ท่ีแปรรูปแล้วจํานวน 3 แผ่นเหลี่ยม ท่ีบรรทุกอยู่ท้ายรถยนต์กระขับเคลื่อน 4 ล้อดัดแปลง ท่ีมีไม้ประดูแผ่นแปรรูปขนาดใหญ่บรรทุกมาด้วย 3 แผ่น 
และมีรถไถแบบนั่งขับขับนําหน้า รถท้ัง 2 คัน มีคนขับรถ เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีแดงตัวเพ่ือตรวจสอบ เหตุเกิดบริเวณใกล้ลําห้วยแม่ตีบน้อย อยู่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งขวา บ้านวังตม หมู่ 5 ตําบลจางเหนือ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 

เบื้องต้นพบว่าไม้ประดู่แปรูปขนาดใหญ่นั้นลักลอบตัดและแปรรูปออกมาจากป่าลึกห่างจากหมู่บ้านกว่า 10 กิโลเมตร คาดว่าไม้แปรรูปดังกล่าวมี
อายุไม่ตํ่ากว่า 200 ปี ส่วนผู้ต้องหาท้ังสองคนประกอบด้วยนายนลิน วงค์แขม อายุ 47 ปี คนขับรถยนต์ดัดแปลงท่ีบรรทุกไม้เถ่ือนแปรรูป 3 แผ่นใหญ่  
มีอาวุธปืนลูกซองยาวพร้อมเคร่ืองกระสุนปืน และนายสิทธิชัย สิงห์สําราญ อายุ 36 ปี คนขับรถยนต์ไถแบบนั่งขับ มีอาวุธปืนลูกซองยาวไม่มี
ทะเบียน 1 กระบอก โดยท้ัง 2 อ้างว่า ไม้จํานวนดังกล่าวจะเอาไปสมทบสร้างประตูวัดในพ้ืนท่ีโดยท่ีตนเองเห็นว่า ไม้ได้ยืนต้นตายในป่าลึกจึงเข้าไป
ตัดและแปรรูปจากป่าลึกก่อนจะชักลากออกมาแล้วมาถูกเจ้าหน้าท่ีจับกุม ส่วนอาวุธปืนเข้าไว้ล่าสัวต์ป่าในพ้ืนท่ี ยอมรับสารภาพ เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ี
ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาท้ัง 2 คน บ้านทาน จางเหนือ อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ก่อนท่ีจะส่ง ร้อยเวร สอบสวน สภ.แม่เมาะดําเนินคดีตาม
กฎหมายทันที ส่วนการจับกุมครั้งนี้ทางเจ้าหน้าท่ี ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ ชุดท่ี 1 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 3 (ลําปาง) ได้รับรายงานว่ามี
การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าและกําลังพยายามจะลําเลียงไม้เถ่ือนออกจากป่าลึก จึงได้ประสานงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยศูนย์
ป้องกันและปราบปรามท่ี 3 ภาคเหนือ เข้าจับกุม 

 

 

 

 

 

 

 



 

จนท.ไล่ตะครุบแก๊งมอดไม้กลางป่า รวบได้ 1 อีก 3 ใช้ความชํานาญหลบหนีไปได้ 

วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 - 07:37 น. 

 
จนท.ไล่ตะครุบแก๊งมอดไม้กลางป่า รวบได้ 1 อีก 3 ใช้ความชํานาญหลบหนีไปได้ ของกลางไม้ประดูป่า ค่ากว่า 4 หม่ืน พร้อมอาวุธปืน-เลื่อยโซ่ยนต์ 

เม่ือวันท่ี 23 ก.พ.65 นายนิพนธ์ จํานงสิริศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย ทส.ยกกําลังเอ็กซ์ 
ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี 
กรมอุทยาน ให้ดําเนินการปราบปรามข้ันเด็ดขาดกับผู้กระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรีนั้น 

โดยเม่ือวันท่ี 22 ก.พ.ท่ีผ่านมา ตนได้รับรายงานจากนายยุทธพงค์ ดําศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ ว่า คณะพนักงานเจ้าท่ีอุทยาน
แห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ นําโดยนายมานพ เหมือนโต พนักงานพิทักษ์ป่า ทําหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ท่ี ศร.11 (เนินสวรรค์) 
ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าพบกลุ่มบุคคลลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในเขตพ้ืนท่ีป่าเชิงเขาบ้านสะพานลาวท่ีพิกัด 47P 048055 E 1630254 N หมู่ 2  
ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี หลังจากได้รับแจ้งจึงนํากําลังเดินทางไปตรวจสอบ 

เม่ือไปถึงคณะเจ้าหน้าท่ีได้ยินเสียงเลื่อนโซ่ยนต์ดังมาแต่ไกล และพบกลุ่มบุคคลจํานวน 3-4 คนกําลังช่วยกันทําไม้อยู่ เม่ือได้จังหวะจึงได้แสดงตน
เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเข้าจับกุม เม่ือกลุ่มผู้กระทําผิดเห็นเจ้าหน้าท่ีจึงอาศัยความชํานาญเส้นทางบนภูเขาว่ิงหลบหนี แต่เจ้าหน้าท่ีได้พยายามวิ่ง
ติดตามและสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้ จํานวน 1 คน ทราบชื่อคือ นายทัดตะวัน บุญสน อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 1/11 หมู่ 5 บ้านห้วยสม
จิตร ต.สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ 

จากการตรวจสอบพบไม้ประดู่หวงห้ามขนาดใหญ่ถูกโค่นล้ม และใช้เลื่อนโซ่ยนต์ตัดทอนออกจากการ รวมจํานวน 2 ท่อน ซ่ึงไม้ประดูป่านั้นเป็นไม้
หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดไม้หวงห้าม พ.ศ.2530 ลําดับท่ี 87 และนอกจากนี้เจ้าหน้าท่ียังตรวจพบอุปกรณ์ในการกระทําความผิด อีก 6 
รายการ ประกอบด้วย 1.รถยนต์ย่ีห้อซูซูกิ คาริบเบียน ลักษณะดัดแปลงติดวินซ์หน้าหลัง เพ่ือใช้สําหรับชักลากไม้ 2.เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เคร่ือง 
พร้อมบาร์โซ่ยาว 25 นิ้ว ไม่มีหมายเลขทะเบียน 3.ตลับเมตรยาว 5 เมตร จํานวน 1 อัน 4.ไขควงปากแฉก 1 อัน 5.ไฟฉายคาดหัว 1 อัน และ 6.
อาวุธปืนพกสั้น ขนาด .45 บรรจุกระสุนอยู่ในรังเพลิง จํานวน 1 กระบอก 

แต่จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษี และป่าเขาบ่อแร่แปลงท่ีหนึ่ง ห่างจากพื้นท่ีแนวเขต
อุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ ออกไปประมาณ 200 เมตร ดังนั้น นายยุทธพงค์ ดําศรีสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเข่ือนศรีนครินทร์ จึงได้
ประสานเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี กจ. 4 (อู่ล่อง) เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันพัฒนาป่าไม้ทองผาภูมิ เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้
กาญจนบุรี เจ้าหน้าท่ีฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าท่ี กจ 2 (พุถ่อง) และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองตําบลสหกรณ์นิคม เข้าร่วมดําเนินการ 



จากการตรวจสอบไม้ของกลาง จํานวน 2 ท่อน มีปริมาตรรวมกัน 1.277 ลบ.ม. มูลค่าท่ีรัฐเสียหายเป็นเงินจํานวน 44,694 บาท หลังจากตรวจสอบ
แล้วเสร็จ เจ้าหน้าท่ีจึงนําตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ เพ่ือสอบปากคําในการขยายผลติดตามจับกุมกลุ่มบุคคลท่ี
สามารถหลบหนีไปได้มาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กอ.รมน.และชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ตรวจยึด “จุดชมวิวผาตะวันงาม” 

 
22 ก.พ. 2565 

กอ.รมน.และชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เข้าตรวจยึด “จุดชมวิวผาตะวันงาม” อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พ้ืนท่ีเกิดเหตุ ท้ังหมดอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าเขากระยาง 

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. เปิดเผยว่า นํากําลังเจ้าหน้าท่ี กอ.รมน.และชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ เข้าตรวจยึด 
“จุดชมวิวผาตะวันงาม” อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

สําหรับจุดดังกล่าวเปิดบริการให้นักท่องเท่ียวเข้าเช็คอินชมวิว และเช่าท่ีพักเป็นลานกางเต้นท์ บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง หลังจาก
ชาวบ้านร้องเรียน หลายหน่วยงานในพ้ืนท่ีแล้วสั่งยุติเร่ือง ไม่ดําเนินการต่อ จึงต้องร้องเรียนไปยังส่วนกลางให้เข้าตรวจสอบ 

วันท่ี 22 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. คณะเจ้าหน้าท่ีนําโดย พ.อ.พงษ์เพชร หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ นําโดยนายสมชาย 
ฉิมแย้ม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส, กอ.รมน. จังหวัด พ.ล., สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก, หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พล.14  
(น้ําคลาด), สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 11 พิษณุโลก หน่วยป้องกันรักษาป่า ท่ี พล.7 บ้านแยง และฝ่ายปกครองอําเภอนครไทย รวม 15 นาย  
ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีมีเร่ืองร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างร้านกาแฟ ลานกางเต้นท์ และจุดชมวิวบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติฯ ในท้องท่ี  
บ.หนองหิน หมู่ 2 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

เม่ือคณะเจ้าหน้าท่ีเดินทางถึงพ้ืนท่ีบริเวณท่ีร้องเรียน ตรวจสอบพบมีการปรับพ้ืนท่ี เพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีกางเต้นท์ เป็นลานกว้าง ประมาณ 5 ไร่ มีสิ่ง
ปลูกสร้างต่างๆ จํานวนมาก พบช่างกําลังก่อสร้างซุ้มนั่งรับประทานอาหารเพิ่มเติม ท่ีสร้างเสร็จแล้วนับได้รวม 16 ซุ้มผลการตรวจสอบพ้ืนท่ี และ
การให้ถ้อยคําดังนี้ 

 
พบพ้ืนท่ีบุกรุกใหม่ มีการใช้รถแทรกเตอร์ล้อยางดันดินลงไปท่ีบริเวณหน้าผาเป็นแนวยาว เพ่ือขยายพ้ืนท่ีทําเป็นจุดชมวิว โดยทําร้ัวเป็นเหล็ก และ
ไม้ไผก่ั้น สร้างซุ้มถ่ายรูป 2 ซุ้ม และซุ้มศาลาท่ีนั่งรับประทานอาหารจํานวน 6 ซุ้ม ติดร้ัวริมหน้าผา 

ขณะตรวจสอบ มี น.ส.สายฝนฯ อายุ 48 ปี รับว่าเป็นเจ้าของ”จุดชมวิวผาตะวันงาม” โดยซ้ือท่ีดินต่อจากชาวบ้านหลายราย เจ้าหน้าท่ีจึงให้ น.ส.
สายฝนฯ นําชี้ขอบเขตพ้ืนท่ีของตนเอง รวมท้ังขอบเขตพ้ืนท่ีบุกรุกใหม่ด้วยเครื่องมือหาค่าพิกัดดัวยสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) ในระบบ UTM 
WGS 1984 มาคํานวณ เนื้อท่ีได้ 66 - 2 - 44 ไร่ 



สอบปากคํานายประถม อายุ 61 ปี  อาชีพเกษตรกร อยู่บ้านเลขท่ี 40 บ.เกษตรสมบูรณ์ ม.10 ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก แจ้งว่า
ครอบครองพ้ืนท่ีสวนยาง 15  ไร่ ไม่มีเอกสารสิทธ์ิใดๆ แต่ตนและครอบครัวได้เข้ามาขายของในร้านของ น.ส.สายฝนฯ ซ่ึงซ้ือท่ีดินต่อจากตนเอง 

พ้ืนท่ียึดถือครอบครองของ น.ส.สายฝนฯ ได้ซ้ือท่ีดินมาประมาณ 20 ปี แต่เข้ามาพัฒนาสร้างจุดชมวิว, ลานการเต้นท์, ร้านอาหาร และร้านกาแฟ 
เม่ือประมาณ 3 ปี ท่ีผ่านมา และได้เร่ิมปลูกไม้ผล คือ สับปะรด และทุเรียน พร้อมท้ังขุดสระน้ํา จํานวน 2 สระ และสร้างน้ําตกจําลอง รูปปั้นทุเรียน
,สับปะรดไว้ให้นั่งท่องเท่ียวถ่ายรูป พ้ืนท่ีท่ีตนครอบครองไม่มีเอกสารสิทธ์ิใดๆ โดยซ้ือท่ีดินต่อจากชาวบ้าน เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพบว่าทับท่ีดิน
ชาวบ้านท่ีมีการสํารวจการถือครอง(มติ ครม.39 มิ.ย.๔ฝ41) รวม 9 ราย 

ตรวจสอบบริเวณท่ีเกิดเหตุ มีการสํารวจการถือครองแล้วตามมติ ครม.30 มิ.ย.41 บุคคลท่ีได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ได้มีเงื่อนไขว่า
ห้ามบุกรุกขยายพ้ืนท่ี หรือห้ามเปลี่ยนมือ แต่ผู้ครอบครองพื้นท่ีเดิมทําผิดเงื่อนไข โดยขายเปลี่ยนมือให้ น.ส.สายฝนฯ ซ่ึงถือว่าเป็นผู้บุกรุกรายใหม่แล้ว 
อีกท้ัง น.ส.สายฝนฯ ได้บุกรุกใหม่ขยายพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนอีก 

จากการตรวจสอบพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ท้ังหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง การกระทําในลักษณะดังกล่าว เป็นการเข้ายึดถือครอบครองหรือ
ทําประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทําผิด ดังนี้ 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ประกอบ 72 ตรี ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการทําลายป่า 
หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต”,มาตรา 55 ฐาน”ผู้ใดครอบครองป่าท่ีได้ถูกแผ้วถางโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ
แห่งมาตราก่อน ให้สันนษิฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่านั้น”  

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507 มาตรา 14 ประกอบ  

มาตรา 31 ฐาน “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ยึดถือ ครอบครอง ทําประโยชน์  หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน  ก่อสร้าง  หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็น
การเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี”, 

มาตรา 26/4 “ผู้กระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทําลาย หรือ เป็นเหตุให้เกิดการทําลาย หรือทําให้
สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้นั้น  มีหน้าท่ีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพยากร 

ธรรมชาติท่ีถูกทําลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น” 

คณะเจ้าหน้าท่ีได้ร่วมกันจัดทําบนัทึกตรวจยึดพ้ืนท่ีบุกรุก จํานวน 66 - 2 - 44 ไร่ คิดค่าเสียหายเบื้องต้นของรัฐเป็นเงิน จํานวน 4,545,747 บาท 

ซ่ึงคณะเจ้าหน้าท่ีได้มอบให้ หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พล.14 (น้ําคลาด) กล่าวโทษต่อ พงส. สภ.บ้านแยง เพ่ือดําเนินคดีกับ น.ส.สายฝนฯ และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รวบแก๊ง “บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ” ตัดไม้ตะเคียนทราย 

 
22 ก.พ. 2565 

บุกจับผู้ต้องหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติมีคําสั่งเร่งสั่งการ กวดขันจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในเขตป่าสงวน ลักลอบตัดโค่นต้นไม้ พร้อมยึดเลื่อย
ยนต์ผิดกฎหมาย และไม้ตะเคียนทราย ท่ีถูกตัดแล้ว สารภาพทุกข้อกล่าวหา 

สืบเนื่องจากนโยบายของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ท่ีเร่งรัดสั่งการให้ดําเนินการกวดขันจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต กระท่ังชุดสืบสวนสืบทราบว่ามีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าจึงได้นํากําลังไปสังเกตการณ์กระท่ังพบผู้ต้องหากําลังตัดไม้อยู่จึงได้นํา
กําลังเข้าจับกุม 

พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. , พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา รอง ผบก.ปทส. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ปทส. 
พ.ต.ท.พรเทพ ชุมแสง รอง ผกก.5 บก.ปทส. , พ.ต.ท.คํานวณ จันทร์อนันต์ รอง ผกก.5 บก.ปทส. , พ.ต.ต.วินัย สายคุ้ม สว.กก.5 บก.ปทส. สนธิ
กําลังร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้กะปง เจ้าหน้าท่ีชุดปฎิบัติการพิเศษ สปจ.ท่ี 12 สาขากระบี่ เจ้าหน้าท่ี ตํารวจตระเวน
ชายแดน กองร้อย ตชด.425 (ตะกั่วป่า) 

ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาลักลอบตัดโค่นต้นไม้ จํานวน 2 ราย ประกอบด้วย นายมาโนช (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี และนายเจนณรงค์  
(สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ชาว อ.กะปง จ.พังงา โดยจับกุมตัวได้ท่ีบริเวณท้องท่ี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปลายโต๊ะ และป่าเขาศก บ้านท่าหัน ม.2 
ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา พร้อมของกลาง 
1. ไม้ตะเคียนทราย จํานวน 2 ท่อน ปริมาตร 1.97 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายตามท้องตลาด 19,700 บาท 
2. เคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ ย่ีห้อ STIHC สีส้ม พร้อมแผ่นบังคับโซ่ 30 นิ้ว 1 เคร่ือง 
3. เคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ ไม่มีย่ีห้อ สีส้ม พร้อมแผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว 1 เคร่ือง  
4. น้ํามันเบนซิน จํานวน 2 ลิตร  
5. น้ํามันเคร่ือง จํานวน 2 ลิตร 

อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวพร้อมแจ้งกล่าวหาว่า กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 
พ.ศ.2484 มาตรา 11 และ มาตรา 69 พ.ร.บ.ป่าสงสวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ม.4 ห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิต
หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากนายทะเบียน ควบคุมตัวนําส่ง พงส.สภ.กะปง จว.พังงา ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 
 



 

ปทส. บุกรวบ "แก๊งโค่นป่าสงวนแห่งชาติ" ยึดเลื่อยโซ่ยนต์ ไม้ตะเคียนทราย 

22 ก.พ. 2565 | 12:25 น. 

 
ปทส. บุกจับ แก๊งโค่นป่าสงวน" แห่งชาติ พร้อมอุปกรณ์เลื่อยโซ่ยนต์ 2 เคร่ือง น้ํามัน และของกลางไม้ตะเคียนทราย ท่ีถูกตัดแล้วอีก 2 ท่อน 

พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. , พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา รอง ผบก.ปทส. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ปทส. 
พ.ต.ท.พรเทพ ชุมแสง รอง ผกก.5 บก.ปทส. , พ.ต.ท.คํานวณ จันทร์อนันต์ รอง ผกก.5 บก.ปทส. , พ.ต.ต.วินัย สายคุ้ม สว.กก.5 บก.ปทส. สนธิ
กําลังร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กะปง เจ้าหน้าท่ีชุดปฎิบัติการพิเศษ สปจ.ท่ี 12 สาขากระบี่ เจ้าหน้าท่ี ตํารวจตระเวน
ชายแดน กองร้อย ตชด.425 (ตะกั่วป่า) "แก๊งโค่นป่าสงวนแห่งชาติ" 

ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาลักลอบตัดโค่นต้นไม้ จํานวน 2 ราย ประกอบด้วย นายมาโนช (สงวนนามสกุล)  อายุ 37 ปี และ นายเจนณรงค์  
(สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ชาว อ.กะปง จ.พังงา โดยจับกุมตัวได้ท่ีบริเวณท้องท่ี ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปลายโต๊ะและป่าเขาศก บ้านท่าหัน ม.2 
ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา พร้อมของกลาง 1.ไม้ตะเคียนทราย จํานวน 2 ท่อน ปริมาตร 1.97 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นค่าเสียหายตามท้องตลาด 
19,700 บาท 

2.เคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ ย่ีห้อ STIHC สีส้ม พร้อมแผ่นบังคับโซ่ 30 นิ้ว 1 เคร่ือง , 3.เคร่ืองเลื่อยโซ่ยนต์ ไม่มีย่ีห้อ สีส้ม พร้อมแผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว 1 เคร่ือง  
4.น้ํามันเบนซิน จํานวน 2 ลิตร  และ 5.น้ํามันเคร่ือง จํานวน 2 ลิตร 

ท้ังนี้ สืบเนื่องจากนโยบายของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ท่ีเร่งรัดสั่งการให้ดําเนินการกวดขันจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทําลายป่าในเขตพ้ืนท่ีป่า
สงวนโดยไม่ได้รับอนุญาต กระท่ังชุดสืบสวนสืบทราบว่ามีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าจึงได้นํากําลังไปสังเกตการณ์กระท่ังพบผู้ต้องหากําลังตัดไม้อยู่
จึงได้นํากําลังเข้าจับกุม 

อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวพร้อมแจ้งกล่าวหาว่า กระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 
พ.ศ.2484 มาตรา 11 และ มาตรา 69 พ.ร.บ.ป่าสงสวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

 
มาตรา 14 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 ม.4 ห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิตหรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์เว้นแต่จะได้รับอณุญาตจากนายทะเบียน ควบคุมตัวนําส่ง 
พงส.สภ.กะปง จว.พังงา ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  "แก๊งโค่นป่าสงวนแห่งชาติ" 



 

กอ.รมน.จ.น่าน ร่วมขับเคลื่อนโครงการป่าสร้างรายได้ “สบขุ่นโมเดล” 

23 ก.พ. 65 

 
เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  10.00 น. ณ หมู่บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน พ.อ.นิรันดร์ชัย  ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด
น่าน (ท.) ร่วมกับสํานักงานด้านความย่ังยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการ
อาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายบัญชา โชติกําจร ผู้อํานวยการสํานักงานด้านความย่ังยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน,อช.นันทบุรี,หน่วยป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้ อ.ท่าวังผา และผู้นําชุมชน บ.สบขุ่น ในการตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีโครงการป่าสร้างรายได้ “สบขุ่นโมเดล” เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการฯ ท่ี กอ.รมน.จังหวัดน่าน 

ได้ร่วมดําเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ มาต้ังแต่ปี 2559 และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของการดําเนินงานในห้วงท่ีผ่านของโครงการฯ โดยโครงการ
สร้างป่าสร้างรายได้ มีราษฎรเข้าร่วมโครงการจํานวน 93 ราย พ้ืนท่ี 4,899 ไร่ การดําเนินการท่ีผ่านมา ได้ส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนการปลูก
ข้าวโพด ได้แก่ปลูกกาแฟอะราบิกา จํานวน 630 ไร่ ปลูกพืชผสมผสาน 30 ไร่ ในพ้ืนท่ีปลูกกาแฟมีการปลูกไม้ใหญ่ เพ่ือเป็นร่มเงาได้แก่ มะม่วงหิน
พานต์ กระท้อน ยางนา รวมท้ังมีไม้ธรรมชาติเกิดข้ึน ทําให้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเกิดป่าไม้มากข้ึน เป็นผลทําให้ราษฎรมีรายได้ท่ีม่ันคง โดยชุมชนบ้านสบ
ขุ่นมีการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปผลผลติด โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์รับซ้ือผลผลิตจากสมาชิก  ท้ังนี้ กอ.รมน.ได้รวบรวมปัญหาในการ
ดําเนินการเพื่อประสานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในการหาแนวทางในการช่วยเหลือ เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เกิดการพัฒนา
ไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ตามเป้าหมาย  ให้คนอยู่ได้(มีรายได้ม่ันคงย่ังยืน) ป่าอยู่ดี(ธรรมชาติฟ้ืนคืนไม่ถูกทําลาย) และชุมชนอยู่อย่างม่ังมีความสุข(บน
พ้ืนฐานความพอเพียง) 

 

 


