
สรุปขาวประจําในวันที่ 25 มี.ค. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ขาวรอบอาณาจักร: ยึดไมสักถูกลักลอบตัดในปาสงวนฯ (ไทยรัฐ 25 มีนาคม 2565 หนา 10) 

ขาวเว็บไซต 

เอาจริงแลวนะ! ‘เชียงใหม’ สั่งหามเขา-เผา 2 ปาสงวนฯ ฝาฝนคุก 10 ป (เดลินิวส 25 มีนาคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/891181/ 
เชียงใหมสั่งเขม "ปองกันไฟปา หามเผา หามเขาปา" ฝาฝนมีโทษปรับถึงจําคุก (บานเมือง 24 มีนาคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/274194 
บินตรวจไฟปา แตพบบอขยะผิดกฎหมาย แอบทิ้งมานานกวา 10 ป จ.เชียงใหม (ชอง7HD 24 มีนาคม 2565) 
https://news.ch7.com/detail/558323 
เหิมเกริม ตัดตนไมอายุรอยกวาป กลางวันแสกๆ จ.สุรินทร (ชอง7HD 24 มีนาคม 2565) 
https://news.ch7.com/detail/558325 
จิตอาสาปทส.จัดกิจกรรมทําแนวปองกันไฟปา'เขาดอยจระเข' (สยามรัฐ 24 มีนาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/333924 
กก.4 บก.ปทส.ชวยไกฟาหลังเทา 2 ตัว พรอมยึดไมหวงหาม (สยามรัฐ 24 มีนาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/334103 
รวบคนไทย กับชาวเมียนมาอีก 5 คน บุกรุกปาสงวนแหงชาติ ปาแมสอด จ.ตาก ลักลอบตัดไมหวงหามแปรรูป 
สงนายทุนขาย (ชอง7HD 24 มีนาคม 2565) 
https://news.ch7.com/detail/558455 
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เอาจริงแล้วนะ! ‘เชียงใหม่’ สั่งห้ามเข้า-เผา 2 ป่าสงวนฯ ฝ่าฝืนคุก 10 ปี 

เชียงใหม่เอาจริง! ออกประกาศห้ามชาวบ้าน เข้า-เผา ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าสันทราย" และป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ออน" ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษ
จําคุกต้ังแต่ 1-10 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000-200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

25 มีนาคม 2565 เวลา 2:00 น.  

 
เม่ือวันท่ี 25 มี.ค. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ ผบ.ศูนย์บัญชาการไฟป่าเชียงใหม่ นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการ
สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมป่าสงวนแห่งชาติ ได้ออกประกาศฯ ห้ามมิให้บุคคลหนึ่ง 
บุคคลใด เผาป่า หรือเข้าไปกระทําการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสันทราย” และป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ออน” ท้องท่ี อ.สันทราย และ  
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 

สืบเนื่องด้วยสถานการณ์ไฟป่าในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสันทราย” และป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ออน” มีแนวโน้มจะทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความแห้งแล้งของภูมิอากาศ การเผาเศษวัชพืช และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตลอดจนการเผา
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีมิได้มีการจัดทําแนวป้องกันไฟ จนเกิดการลุกลามเข้าไปในเขตป่า หรือเจตนาจุดไฟเผาป่าเพ่ือหวังประโยชน์อ่ืนใด 
สร้างความเสียหายต่อพ้ืนป่าไม้ และก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมท้ังปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
หรือ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปกคลุมพ้ืนท่ีและมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนโดยตรง 

เพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของ จ.เชียงใหม่ จึงห้ามมิให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใด เผาป่า หรือเข้าไป
กระทําการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าสันทราย” และป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่ออน” ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 อําเภอ คือ อ.สันทราย ท้องท่ี  
ต.แม่แฝก ต.แม่แฝกใหม่ ต.หนองหาน ต.ป่าไผ่ ต.หนองแหย่ง และอ.สันกําแพง ท้องท่ี ต.ห้วยแก้ว ต.ออนเหนือ ต.ห้วยทราย ต.ออนใต้ และ  
ต.ร้องวัวแดง โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีเหตุอันควรโดยเด็ดขาด ต้ังแต่วันนี้จนถึง 30 เม.ย. 2565 โดยขอความร่วมมือประชาชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติตาม
ประกาศโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจําคุกต้ังแต่ 1-10 ปี และปรับต้ังแต่ 20,000-200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

 

 

 

 



 

 

 
จากสถานการณ์การเกิดไฟป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ีรุนแรงข้ึน จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนชาวเชียงใหม่ นายประจญ 
ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ ผบ.ศูนย์บัญชาการไฟป่าเชียงใหม่ จึงมีดําริให้นายกมล นวลใย ผู้อํานวยการสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมป่าสงวนแห่งชาติ ประกาศฯ ห้ามมิให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใด เผาป่า 
หรือเข้าไปกระทําการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าสันทราย" และป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ออน" ท้องท่ีอําเภอสันทรายและอําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ด้วยสถานการณ์ไฟป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าสันทราย" และป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ออน" มีแนวโน้มจะทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากข้ึน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความแห้งแล้งของภูมิอากาศ การเผาเศษวัชพืช และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตลอดจนการเผาเศษ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีมิได้มีการจัดทําแนวป้องกันไฟจนเกิดการลุกลามเข้าไปในเขตป่า หรือเจตนาจุดไฟเผาป่าเพ่ือหวังประโยชน์อ่ืนใด สร้าง
ความเสียหายต่อพ้ืนป่าไม้ และก่อให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมท้ังปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ 
PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปกคลุมพ้ืนท่ีและมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
โดยตรง เพ่ือเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ จึงห้ามมิให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใด เผาป่า 
หรือเข้าไปกระทําการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าสันทราย" และป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ออน" ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 อําเภอ คือ อําเภอสันทราย 
ท้องท่ีตําบลแม่แฝก ตําบลแม่แฝกใหม่ ตําบลหนองหาน ตําบลป่าไผ่ ตําบลหนองแหย่ง และอําเภอสันกําแพง ท้องท่ีตําบลห้วยแก้ว ตําบลออนเหนือ 
ตําบลห้วยทราย ตําบลออนใต้ และตําบลร้องวัวแดง โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุอันควรโดยเด็ดขาด ต้ังแต่วันท่ี 18 มีนาคม 2565 ถึง 30 
เมษายน 2565 โดยขอความร่วมมือประชาชนในพ้ืนท่ีปฏิบัติตามประกาศโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจําคุกต้ังแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับต้ังแต่ 
20,000 ถึง 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บินตรวจไฟป่า แต่พบบ่อขยะผิดกฎหมาย แอบท้ิงมานานกว่า 10 ปี จ.เชียงใหม่ 

วันท่ี 24 มี.ค. 2565 

เช้านี้ท่ีหมอชิต - เจ้าหน้าท่ีบินข้ึนสํารวจจุดความร้อนของการเกิดไฟป่าในพ้ืนท่ี เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ แต่สิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ี
พบไม่ใช่แค่เพียงไฟป่า แต่กลับพบบ่อขยะขนาดใหญ่ท่ีผิดกฎหมาย เม่ือไปตรวจสอบพบลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งหนึ่ง บอกทิ้งแบบนี้
มาเป็น 10 ปีแล้ว 

เจ้าหน้าท่ีจากกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่า ข้ึน
เฮลิคอปเตอร์บินสํารวจพ้ืนท่ีเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือสํารวจการเกิดไฟป่าในพ้ืนท่ี และสํารวจจุดความร้อนท่ีอาจจะ
เกิดไฟป่าได้ พร้อมกับมีการบินอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ในการร่วมตรวจจับความร้อน แต่ระหว่างท่ีเจ้าหน้าท่ีกําลังสํารวจอยู่นั้น กลับพบ
พ้ืนท่ีลานกว้างขนาดใหญ่ท่ีเป็นกองขยะ อยู่ไม่ไกลจากชุมชนพ้ืนท่ี ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง 

จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจึงลงไปสํารวจยังด้านล่าง ก็พบว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีป่าท่ีมีการแผ้วถางป่าจนเป็นพ้ืนท่ีกว้างกว่า 1 ไร่ และมีการนําขยะ
จํานวนมากมาท้ิงไว้ ตรวจสอบพบ 2 จุด จุดแรกเป็นพ้ืนท่ีลานกว้าง มีขยะถูกท้ิงอยู่จํานวนมากกองเป็นภูเขา และอีกจุดเป็นบ่อเผาขยะ มีร่องรอย
การเผา และยังพบลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งหนึ่งในอําเภอเวียงแห ท่ีเป็นคนดูแลพ้ืนท่ี ได้บอกว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีท้ิงขยะ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่ง ท่ีมาท้ิงขยะในพ้ืนท่ีนี้นานกว่า 10 ปีแล้ว และหลังจากที่เจ้าหน้าท่ีลงตรวจสอบได้โทรศัพท์แจ้งหัวหน้างานให้
มาพบเจ้าหน้าท่ีแล้ว 

นอกจากน้ี จากการตรวจสอบกองขยะจํานวนมาก ยังพบถุงดําใส่ขยะพบมีการสกรีนถุงดําระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งหนึ่ง ถูกท้ิงไว้ใน
บ่อขยะอีกด้วย ซ่ึงหลังจากนี้ ทางเจ้าหน้าท่ีจะตรวจยึดพ้ืนท่ีดังกล่าวและห้ามให้บุคคลท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาโดยเด็ดขาด พร้อมจะสืบสวนหาตัว
ผู้กระทําความผิด ซ่ึงหากพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้อง จะแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาแผ้วถาง บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ใช้พ้ืนท่ีบริเวณท่ีเขตป่าสงวน
แห่งชาติเป็นจุดท้ิงขยะ ซ่ึงเป็นการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ และยังเป็นความผิดตามประกาศห้ามเผาของ
จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เหิมเกริม ตัดต้นไม้อายุร้อยกว่าปี กลางวันแสกๆ จ.สุรินทร์ 

วันท่ี 24 มี.ค. 2565 

 
เช้านี้ท่ีหมอชิต - อุกอาจเหลือเกิน ตัดต้นประดู่ยักษ์อายุร้อยกว่าปีริมถนน ไม่เกรงกลัวใคร อ้างเคลียร์กับตํารวจแล้ว สุดท้ายชาวบ้านไม่เชื่อ นํากําลัง
ตํารวจและเจ้าหน้าท่ีมาจับกุมได้คาหนังคาเขา 

นี่เป็นจังหวะท่ีแก๊งลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมาย กําลังตัดต้นประดู่ขนาดใหญ่ อายุกว่า 100 ปี ท่ีอยู่บริเวณป่าไม้ถาวร ป่าห้วยสําราญ ด้านทิศ
ตะวันออก บ้านคะนา ตําบลตาตุม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยคลิปดังกล่าวเป็นชาวบ้านในพ้ืนท่ีแอบถ่ายมาได้ แต่ก่อนหน้านั้น ชาวบ้านได้เข้า
ไปห้ามกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วว่าต้นไม้ต้นดังกล่าวเป็นต้นไม้ของชุมชน อายุเก่าแก่ ทําไมมาตัดโดยท่ีชาวบ้านไม่มีใครรู้ใครเห็นแบบนี้ แต่กลุ่มผู้ต้องหากลับ
บอกกลับมาว่า "ได้เคลียร์กับตํารวจแล้ว" แต่ชาวบ้านไม่เชื่อ ได้แอบถ่ายแล้วนําคลิปวิดีโอดังกล่าวไปให้ตํารวจดู พอตํารวจเห็นก็บอกว่าแบบนี้มันผิด
กฎหมาย จะมาแอบอ้างบอกเคลียร์กับตํารวจแบบนี้ไม่ได้ 

จากนั้นตํารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้เร่งประสานตํารวจท้องท่ี สภ.ดม เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี, ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค 3, ตํารวจตระเวนชายแดน และฝ่ายปกครอง ปิดล้อมพ้ืนท่ีเข้าจับกุมได้อย่างคา
หนังคาเขา ได้ผู้ต้องหาท้ังหมด 8 คน พร้อมของกลางคือ ไม้ประดู่ ท่ีถูกตัดเป็นท่อนแล้ว จํานวน 10 ท่อน เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 2 เคร่ือง รถยนต์
กระบะ รถบรรทุก 10 ล้อ รถแบ็กโฮ และถังน้ํามันขนาดใหญ่ 

โดยผู้ต้องหาสารภาพยอมรับผิด ว่าเป็นคนทําเองท้ังหมด โดยรวบรวมเพ่ือนจากหลายจังหวัดมาร่วมกันทํา โดยจะมีนายหน้าคนหนึ่งพามาชี้ต้นไม้ 
และจ่ายเงินให้กับนายหน้า และจะนําไปขายต่อยังวัดแห่งหนึ่งท่ีจังวัดอุดรธานี 

เบื้องต้น ตํารวจได้แจ้งข้อหาความผิด ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ฐานร่วมกันทําไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซ่ึงไม้หวงห้ามอัน
ยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรูปรอยตราค่าภาคหลวงประทับไว้ และมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนท่ีแอบอ้างว่าตํารวจว่ามีการ
ขออนุญาตแล้วนั้นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 



 
จิตอาสาปทส.จัดกิจกรรมทําแนวป้องกันไฟป่า'เขาดอยจระเข้' 

สยามรัฐออนไลน์ 24 มีนาคม 2565 11:52 น. 

 

เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ภายใต้การส่ังการของ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. และ 
พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. ให้ กก.4 บก.ปทส. ดําเนินโครงการจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับชุดจิตอาสา 904 ชุด3  
นําโดย พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. และ พ.ต.ต.หญิง ภ์ิษัชกร เลิศวิลัย สว.(สอบสวน) กก.4 บก.ปทส. พร้อมด้วยจิตอาสา กก.4 
บก.ปทส. นําโดย พ.ต.ท.เอนก นาคธร รอง ผกก.4 บก.ปทส.,พ.ต.ท.เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ รอง ผกก.4 บก.ปทส. นํากําลังชุดปฏิบัติการพิเศษ 
กก.4 บก.ปทส. 

 

พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจําจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่จัน รวม 20 นาย ร่วมกัน 
จัดกิจกรรมทําแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ บริเวณป่าแนวสันเขาดอยจระเข้ หลังหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่จัน ในเขตอุทยานเตรียมการ 
ดอยจระเข้ พ้ืนท่ี อ.แม่จัน จว.เชียงราย ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” ภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 



 
กก.4 บก.ปทส.ช่วยไก่ฟ้าหลังเทา 2 ตัว พร้อมยึดไม้หวงห้าม 

สยามรัฐออนไลน์ 24 มีนาคม 2565 18:22 น. 

 
ภายใต้อํานวยการส่ังการของพล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศษ์ ผบก.ปทส. พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 
บก.ปทส. พ.ตท.เอนก นาคธร รองผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ท.เกียรติพันธ์ เจริญชนิกานต์ รองผกก.4 บก.ปทส. พ.ต.ต.ชานนท์ รัตนประทีป สว.กก.4 
บก.ปทส. 

ได้สั่งการให้ชุดปฎิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดตาก-แม่สอด ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีตก.6 
(ร่มเกล้า) จนท.สายตรวจปราบปรามสายที่ 1 สบอ.14 ตาก จนท.ตร.สภ. พบพระ จนท.ตชด. 346 จนท.ฝ่ายปกครอง อ.พบพระ จนท.ทหาร ฉก.ร.
14 เข้าตรวจค้น บ้านป่าหวาย ม.3 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ก่อนทําการตรวจยึด 1 ราย แต่ไม่พบตัวผู้กระทําผิด ก่อนจะยึดของกลาง ไม้หวง
ห้ามแปรรูป (ประดู่,ยมหิน) จํานวน 33 แผ่น ปริมาตร 0.86 ลบ.ม.มูลค่าไม้ของกลาง 8,600 บาท และพบไก่ฟ้าหลังเทาจํานวน 2 ตัวในกรง 

ท้ังนี้จะได้ทําการสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทําผิดท่ีหลบหนีมาดําเนินคดีข้อหาความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ได้แก่ 

1.มาตรา 48 ฐาน "มีไม้แปรรูปชนิดอ่ืนเป็นจํานวนเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตรไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” 

2.มาตรา 70 ฐาน"รับไว้ด้วยประการใดๆซ่อนเร้นจําหน่ายหรือพาเอาไปเสียให้พ้นซ่ึงไม้หรือของป่าซ่ึงตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าท่ีมีผู้อ่ืนได้มา
โดยการกระทําผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ มีความผดิฐานเป็นตัวการในการกระทําผิดนั้น" 

-พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 17 ฐาน"มีไว้ในครอบครองซ่ึงสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต"ต่อไป 

 
 

 



 

รวบคนไทย กับชาวเมียนมาอีก 5 คน บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สอด จ.ตาก ลักลอบตัดไม้หวงห้ามแปรรูป
ส่งนายทุนขาย 

วันท่ี 24 มี.ค. 2565 

 
วันนี้ (24 มี.ค. 65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) 
โดยการอํานวยการสั่งการของ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศษ์ ผบก.ปทส. พร้อม พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. และ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ 
ผกก.4 บก.ปทส. ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามจังหวัดตาก-แม่สอด ร่วมกับ เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติน้ําตกพาเจริญ เจ้าหน้าท่ี
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตก.6 (ร่มเกล้า) เจ้าหน้าท่ีสายตรวจปราบปรามสายท่ี 1 สบอ.14 ตาก ตํารวจ สภ.พบพระ ตํารวจ ตชด.346 เจ้าหน้าท่ี
ทหาร ฉก.ร.14 และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง อ.พบพระ ทําการสืบสวนปราบปรามผู้กระทําผิดลักลอบตัดไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

กระท่ังวันท่ี 23 มี.ค. 65 ท่ีผ่านมา ชุดปฏิบัติการพิเศษ กก.4 บก.ปทส. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบบริเวณป่าหลัง
บ้านป่าหวาย ม.3 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด พบว่ามีการลักลอบตัดไม้หวงห้าม และทําการแปรรูปเป็นไม้แผ่น 
โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 6 คน ประกอบด้วย นายว่าง แซ่ท้าว อายุ 55 ปี ชาว จ.ตาก นายหน่ายเน อายุ 39 ปี ชาวเมียนมา นายเวไท่ อายุ 34 ปี 
ชาวเมียนมา นายทง อายุ 33 ปี ชาวเมียนมา นายหน่าย อายุ 18 ปี ชาวเมียนมา และ นายมิว อายุ 18 ปี ชาวเมียนมา 

สําหรับการจับกุมดังกล่าวได้ยึดของกลางท่ีใช้ในการกระทําผิด เป็นไม้หวงห้าม (มะเก่ิม ) จํานวน 3 ท่อน ปริมาตร 0.67 ลบ.ม. มูลค่าไม้ของกลาง 
2,700 บาท เลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมบาร์และโซ่ยาว 24 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง มีดจํานวน 1 เล่ม เบื้องต้นแจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ฐาน 
"ร่วมกันทําไม้ เจาะ สับ หรือทําอันตรายแก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซ่ึงไม้หวงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปโดยไม่มีรูป
รอยดวงตาค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขาย ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต" พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ฐาน "ร่วมกันทําไม้ หรือ 
กระทําด้วยประการใดอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่รับอนุญาต" และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 ฐาน "ร่วมกันมีเลื่อยโซ่
ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต" 

จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาท้ังหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยได้รับจ้างนายทุน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าท่ีได้ทําบันทึกจับกุม 
ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.พบพระ จ.ตาก เพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 


