
 สรุปข่าวประจ าวันที่  10 ตุลาคม  2565 
ส่ือสิ่งพิมพ์  
-  ทพ.ยึดไม้หวงห้ามแปรรูปบนดอยภูกา  (โทยโพสต์  10 ต.ค. 65  หน้า 15) 
-  คอลัมน์สังคมภาพ  ตลท.จับมือเดอะมอลล์ กรุ๊ป เพิ่มผืนป่าฯ  (มิติหุ้น  10 ต.ค. 65  หน้า 8) 
 
สื่อออนไลน์ 
- ต้นกระบากยักษ์ล้มทับบ้านพัง  (บา้นเมือง  9 ต.ค. 65) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/299815 
- ระทึก!! ‘ต้นกระบากยักษ์’ ล้มทับคนในบ้านบาดเจ็บสาหัส  (แนวหน้า  10 ต.ค. 65)  
https://www.naewna.com/local/685391 
- โซเชียลเดือด! สายเที่ยวป่าระอุ เจอป้ายแจ้งเก็บค่าธรรมเนียมข้ึน “ผาตัด” รถยนต์จ่ายคันละ 500  
(สยามรัฐ  10 ต.ค. 65)  https://siamrath.co.th/n/389389   
- จนท.ป่าไม้ยึดไม้หวงห้ามแปรรูป 53 แผ่น ไม้ท่อน 7 ท่อน มูลค่ากว่า 2 แสนบาท กลางป่าต้นน้า้   
(แนวหน้า  9 ต.ค. 65)  https://www.matichon.co.th/region/news_3608227 
- ยึด ‘ไม่แปรรูป’ ขบวนการทา้ลายทรัพยากรฯ พื้นที่ป่าชุมชน  (แนวหน้า  10 ต.ค. 65) 
https://www.naewna.com/local/685371 
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เวลาประมาณ 15.00 น.วนัท่ี 9 ตลุาคม 2565 เกิดอบุติัเหตตุน้ไมข้นาดยกัษ์(ชาวบา้นบอกช่ือวา่ ตน้
กระบาก มอีายหุลายสิบปี)ขนาด 2 คนโอบลม้ทบับา้น ต.วงักระแจะ อ.เมือง จ.ตราดท าใหบ้า้นเรอืน
ดา้นขา้งพัง และมผีูไ้ดร้บับาดเจ็บ 1 คน อายุ 24 ปี หลงัตน้ไมข้นาดยกัษล์ม้ลงมา เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัตราด จาก
สมาคมกูภ้ยัสวา่งบญุช่วยเหลือไดร้บัแจง้เหตจุึงน าก าลงัไปช่วยเหลือผูท้ี่ไดร้บับาดเจ็บ 
  
ในท่ีเกิดเหตพุบนางสาวสธิุมา ทรดิสงัข ์อยูท่่ามกลางตน้ไมก้ระบากและตน้ทเุรียนขา้งบา้นท่ีลม้ทบัรา่งกาย 
นอกจากนีย้งัไมไ่มแ้ละเสาหกัอยู่ในพืน้ที่ ขา้งบา้นดว้ย โดยระหวา่งนัน้ มีคนงานตดัตน้ไม ้4-5 คนอยู่ใน
บริเวณบา้น และมีเจา้ของบา้นเป็นหญิงสงูอาย ุ1 คน และวยักลางคน 1 คน ก าลงัช่วยกนัเก็บขา้วของท่ี
เสียหายอยู่  



  
สอบถามเกตกุารณจ์ากลงุวยักวา่ 60 ปี ไดค้วามว่า เจา้ของบา้นไดข้ายตน้ไม ้คือตน้ตะบากใหผู้ซ้ือ้จ านวน 
2 ตน้ และไดน้ าอปุกรณท์ัง้แมแ่รง และเลื่อยยนตม์าตดัตน้ไม ้2 ตน้ ซึ่งอยู่ห่างจากบา้นที่เกิดเหต ุ30-40 
เมตร ระหว่างท่ีก าลงัตดัอยู่และก าลงัท าใหโ้คน่ไปในทิศทางท่ีตอ้งการ โดยการรัง้เชือก แตป่รากฏว่าตน้ไม้
ไมล่ม้ไปในทิศทางท่ีตอ้งการเนื่องจากมก่ิีงไมไ้ปเก่ียวกบัตน้ไมต้น้อ่ืนๆท าใหล้ม้ลงมาทบัตน้ไมด้า้นขา้งบา้น
ท่ีมทีัง้ทเุรียน และตน้เงาะขนาดใหญ่ขา้งบา้นและทบับา้นบางสว่นจนไดร้บัความเสียหายทัง้หลงัคา และฝา
บา้น รวมทัง้หญิงสาวที่ท างานอยู่ในที่เกิดเหต ุไมส่ามารถลกุขึน้มาได ้เนื่องจากเจ็บท่ีไดห้ลงัจงึไดป้ระสาน
ใหเ้จา้หนา้ท่ีกูภ้ยัสวา่งบญุช่วยเหลือมาน าตวัสง่โรงพยาบาลตราดดงักลา่ว 
  
ส าหรบัตน้กระบาก ในบา้นหลงันี ้มีจ านวน 3 ตน้ 1 ตน้ไดถ้กูโคน่ไปแลว้ และแปรรูปเป็นไมไ้ปเม่ือไมน่านมา
นี ้และอีก 2 ตน้ ก าลงัด าเนินการตดัขายใหผู้ร้บัซือ้ไม ้แตเ่มื่อมาด าเนินการตดัไดเ้กิดอบุติัเหตขุึน้ก่อน  
  
ระหว่างผูส้ื่อข่าวก าลงัเดินทางกลบันัน้ มีชายคนหนึ่งไมส่วมเสือ้นุ่งกางเกงขาวเดนิทางทีเ่กดิเหตแุละไดต้อ่

วา่ คนรบัซือ้ตน้ไมแ้ละตะโกนวา่ เตือนแลว้ไมเ่ชื่อใหล้านก่ิงออกก่อน แตก่็ไมฟั่งจึงเกิดเหตขุึน้ ซึง่เมื่อ
ผูส้ื่อข่าวพยายามขอค าอธิบายปรากฏวา่ ไมข่อพูดอะไรทัง้นัน้ รวมทัง้เจา้ของบา้นสงูอายท่ีุปฏิเสธใหข้อ้มลู
ใดๆกบัสื่อมวลชนและขอใหไ้มใ่หน้ าภาพตวัเองออกสื่อดว้ย  
  
ตน้กระบางเคยเป็นไมห้ว้งหา้ม ตอ่มาในปี 2562 กรมป่าไมไ้ดถ้อนช่ือออกจากไมห้ว้งหา้มและสามารถให้
ประชาชนสามารถตดัไปท าประโยชนไ์ด ้

 



 

ระทกึ!! 'ต้นกระบากยกัษ'์ ล้มทบัคนในบ้านบาดเจบ็สาหัส เผยคนรับซือ้ต้นไม้ไม่ลานกิง่และ
ล้มผิดทางสุดทา้ยล้มทับบ้านจนพัง 

เวลาประมาณ 15.00 น. วนัท่ี 9 ตลุาคม 2565 เกิดอบุติัเหตตุน้ไมข้นาดยกัษ์(ชาวบา้นบอกช่ือว่า ตน้
กระบาก มีอายุหลายสิบปี)ขนาด 2 คนโอบลม้ทบับา้นเลขท่ี 121 หมู ่4 บา้นปลายคลอง ต.วงักระแจะ  
อ.เมอืง จ.ตราดท าใหบ้า้นเรือนดา้นขา้งพงั และมผีูไ้ดร้บับาดเจบ็ 1 คน หลงัตน้ไมข้นาดยกัษล์ม้ลงมา   

ทราบช่ือภายหลงัวา่ สธิุมา (นามสกุลสมมติุ) อายุ 24 ปี เจา้หนา้ท่ีกูภ้ยัตราด จากสมาคมกูภ้ยัสวา่งบญุ

ช่วยเหลือไดร้บัแจง้เหตจุงึน าก าลงัไปช่วยเหลือผูท้ี่ไดร้บับาดเจ็บ 

ในท่ีเกิดเหตพุบนางสาวสธิุมา ทรดิสงัข ์อยูท่่ามกลางตน้ไมก้ระบากและตน้ทเุรียนขา้งบา้นท่ีลม้ทบัรา่งกาย 

นอกจากนีย้งัไมไ่มแ้ละเสาหกัอยู่ในพืน้ที่ ขา้งบา้นดว้ย โดยระหวา่งนัน้ มีคนงานตดัตน้ไม ้4-5 คนอยู่ใน

บริเวณบา้น และมีเจา้ของบา้นเป็นหญิงสงูอาย ุ1 คน และวยักลางคน 1 คน ก าลงัช่วยกนัเก็บขา้วของที่

เสียหายอยู่  



 สอบถามเกตกุารณจ์ากลงุวยักวา่ 60 ปี ไดค้วามว่า เจา้ของบา้นไดข้ายตน้ไม ้คือตน้ตะบากใหผู้ซ้ือ้

จ านวน 2 ตน้ และไดน้ าอปุกรณท์ัง้แมแ่รง และเลื่อยยนตม์าตดัตน้ไม ้2 ตน้ ซึ่งอยู่ห่างจากบา้นที่เกิดเหต ุ

30-40 เมตร ระหวา่งที่ก าลงัตดัอยู่และก าลงัท าใหโ้คน่ไปในทิศทางที่ตอ้งการ โดยการรัง้เชือก แตป่รากฏวา่

ตน้ไมไ้มล่ม้ไปในทิศทางที่ตอ้งการเนื่องจากมีก่ิงไมไ้ปเก่ียวกบัตน้ไมต้น้อ่ืนๆท าใหล้ม้ลงมาทบัตน้ไมด้า้น

ขา้วบา้นที่มีทัง้ทเุรียน และตน้เงาะขนาดใหญ่ขา้งบา้นและทบับา้นบางสว่นจนไดร้บัความเสียหายทัง้

หลงัคา และฝาบา้น รวมทัง้หญิงสาวท่ีท างานอยู่ในท่ีเกิดเหต ุไมส่ามารถลกุขึน้มาได ้เนื่องจากเจ็บที่ไดห้ลงั

จึงไดป้ระสานใหเ้จา้หนา้ท่ีกูภ้ยัสว่างบญุช่วยเหลือมาน าตวัส่งโรงพยาบาลตราดดงักลา่ว 

 ส าหรบัตน้กระบาก ในบา้นหลงันี ้มีจ านวน 3 ตน้ 1 ตน้ไดถ้กูโคน่ไปแลว้ และแปรรูปเป็นไมไ้ปเม่ือ

ไมน่านมานี ้และอีก 2 ตน้ ก าลงัด าเนินการตดัขายใหผู้ร้บัซือ้ไม ้แตเ่ม่ือมาด าเนินการตดัไดเ้กิดอบุติัเหตขุึน้

ก่อน  

ระหว่างผูส้ื่อข่าวก าลงัเดินทางกลบันัน้ มีขายคนหนึ่งไมส่วมเสือ้นุ่งกางเกงขาวเดินทางที่เกิดเหตแุละไดต้อ่

ว่า คนรบัซือ้ตน้ไมแ้ละตะโกนว่า เตือนแลว้ไมเ่ช่ือใหล้านก่ิงออกก่อน แตก่็ไมฟั่งจึงเกิดเหตขุึน้ ซึ่งเมื่อ

ผูส้ื่อข่าวพยายามขอค าอธิบายปรากฏวา่ ไมข่อพูดอะไรทัง้นัน้ รวมทัง้เจา้ของบา้นสงูอายท่ีุปฏิเสธใหข้อ้มลู

ใดๆกบัสื่อมวลชนและขอใหไ้มใ่หน้ าภาพตวัเองออกสื่อดว้ย  

ตน้กระบางเคยเป็นไมห้ว้งหา้ม ตอ่มาในปี 2562 กรมป่าไมไ้ดถ้อนชื่อออกจากไมห้ว้งหา้มและสามารถให้

ประชาชนสามารถตดัไปท าประโยชนไ์ด.้ 

 

 

 

  



 

 

เม่ือวนัท่ี 8 ต.ค.65 ผูส่ื้อขา่วรายงานวา่ ภายหลงัแฟนเพจเฟซบุ๊ก ต  ารวจท่องเท่ียวเพชรบรูณ ์แจง้

ประชาสมัพนัธ ์จากคณะกรรมการป่าชมุชนต าบลเข็กนอ้ย อ.เขาคอ้ จ.เพชรบรูณ ์เรื่องการเขา้พืน้ท่ีป่าชมุชน 

โดยจะเก็บคา่ธรรมเนียม รถยนต ์500 บาท/คนั รถจกัรยานยนต ์100 บาท/คนั สว่นผูท่ี้ประสงคจ์ะขึน้ผาตดั ให้

ตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ณ ท่ีท าการ อบต.เข็กนอ้ย ก่อนขึน้ โดยก่อนขึน้เนินรบัแขก จะมีประตเูหล็กกัน้อยู ่และถกูแชร์

ออกไปทางโลกโซเชียล  ไดมี้กลุม่เฟซบุ๊กท่ีรกัการเดนิทางในป่า-เขา เขา้มาแสดงความคดิเห็นอย่างมากมาย 

สว่นใหญ่ไปในเชิงท่ีไมเ่ห็นดว้ย และมองว่าอตัราคา่ธรรมเนียมนัน้สงูเกินไป 



 



 

จนท.ป่าไมย้ึดไมห้วงหา้มแปรรูป 53 แผน่ ไมท้อ่น 7 ทอ่น มลูคา่กว่า 2 แสนบาท กลางป่าตน้น า้ 

เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2565 เจา้หนา้ท่ีทหารพราน 3505 สงักดัหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 35 อ.แมส่อด จ.

ตาก ไดร้บัแจง้จากประชาชนในพืน้ท่ีวา่ มีการบกุรุกท าลายป่าตน้น า้บรเิวณกลางป่าดอยภกูา หมูท่ี่ 1 ต.สาม

หม่ืน อ.แมร่ะมาด จงึไดน้  าก าลงั เจา้หนา้ท่ีทหารพราน กองรอ้ยทหารพรานรว่มกบั เจา้หนา้ท่ีหนว่ยปอ้งกนั

รกัษาป่าท่ีตก. 26 (กเูตอรโ์กล), เจา้หนา้ท่ีชดุปฏิบตัพิิเศษป่าไมต้าก 2, เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ กก.4 บก.ปทส., 

เจา้หนา้ท่ีสายตรวจปราบปรามสายท่ี 1 ส านกัฯ บรหิารอนรุกัษท่ี์ 14 (ตาก) และ ผูน้  าชมุชน หมูท่ี่ 2 ต าบลสาม

หม่ืน เขา้รว่มตรวจสอบบรเิวณดงักลา่ว พบการตดัไมท้  าลายป่าตน้น า้ของหมู่บา้นเป็นจ านวนมาก จงึยดึของ

กลางประกอบดว้ยไมห้วงหา้มแปรรูป จ านวน 53 แผน่ ไมท้อ่น จ านวน 7 ทอ่น รถจกัรยานยนต ์3 คนั คดิเป็น



คา่เสียหายของรฐัเป็นเงิน จ านวนกว่า 200,000 บาท สว่นขบวนการลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าไดห้ลบหนีไป ซึ่ง

เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินสืบสวนเพ่ือขยายผลจบัขบวนการตดัไมท้  าลายป่ากลุม่นีต้อ่ไป 

 



 

 

 

ทหารพราน 35 ร่วมป่าไม้ ผู้น าชุมชน  ต ารวจ บก.ปทส. ตรวจยดึไม้แปรรูป ไม้หวงห้าม 
ขบวนการท าลายทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ทีป่่าชุมชนต าบลสามหมื่น 

เม่ือวนัท่ี 9 ตลุาคม 2565 ผูส่ื้อขา่วรายงานว่า หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 35 ไดร้บัแจง้จาก
ประชาชน หมูท่ี่ 1 ต าบลสามหม่ืน อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวดัตาก ว่า มีการเล่ือยไมท้  าลายทรพัยากรธรรมชาติ
ป่าไมใ้นพืน้ท่ีป่าตน้น า้ของหมูบ่า้น หนว่ยจงึไดจ้ดัก าลงัพลเขา้ท าการตรวจสอบ พบการตดัไมท้  าลายป่าตน้น า้
ของหมูบ่า้น เป็นจ านวนมาก บนดอยภกูา บรเิวณหมูท่ี่ 1 ต าบลสามหม่ืน อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวดัตาก หนว่ย
จงึไดจ้ดัก าลงัพลเฝา้ในพืน้ท่ีดงักลา่วตลอด 24 ชั่วโมง พรอ้มทัง้ประสานหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการรว่ม
ตรวจสอบ 



ตอ่มากองรอ้ยทหารพรานท่ี 3505 หนว่ยเฉพาะกิจกรมทหารพรานท่ี 35 รว่มกบั เจา้หนา้ท่ีหนว่ยปอ้งกนั
รกัษาป่า ตก. 26 (กเูตอรโ์กล), เจา้หนา้ท่ีชดุปฏิบตัิการพิเศษป่าไมต้าก 2,  เจา้หนา้ท่ีต  ารวจกองก ากบัการ 4 
กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม (บก.ปทส.) , 
เจา้หนา้ท่ีสายตรวจปราบปรามตามสายท่ี 1 ส านกับรหิารพืน้ท่ีอนรุกัษท่ี์ 14 ตาก , ผูใ้หญ่บา้น, ผูช้ว่ย
ผูใ้หญ่บา้นบา้นขนุหว้ยแม่ทอ้ หมูท่ี่ 2 ต าบลสามหม่ืน อ าเภอแมร่ะมาด จงัหวดัตาก ท าการตรวจยึดของกลาง 
ประกอบดว้ย ไมก้ระยาเลยแปรรูปหวงหา้ม (ขนนุป่า,จ าปา)  จ านวน 53 แผน่ ปรมิาตร 1.32 ลกูบาศกเ์มตร คดิ
เป็นคา่เสียหายของรฐัเป็นเงิน 26,400 บาท (สองหม่ืนหกพนัส่ีรอ้ยบาทถว้น)  , ไมก้ระยาเลยหวงหา้มทอ่น
(ขนนุป่า,จ าปา) จ านวน 6 ทอ่น ปรมิาตร 11.47 ลกูบาศกเ์มตร คิดเป็นคา่เสียหายของรฐัเป็นเงิน 114,700 บาท 
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนส่ีพนัเจ็ดรอ้ยบาทถว้น) , ไมก้ระยาเลยแปรรูปหวงหา้ม จ านวน 1 เหล่ียม ปรมิาตร 0.46 
ลกูบาศกเ์มตร คิดเป็นคา่เสียหายของรฐัเป็นเงิน 9,200 บาท (เกา้พนัสองรอ้ยบาทถว้น)  

รถจกัรยานยนต ์ย่ีหอ้ ฮอนดา้ สีแดงด า ไมมี่แผน่ปา้ยทะเบียน ประมานคา่เสียหาย 2,500 บาท  
รถจกัรยานยนต ์ย่ีหอ้ ฮอนดา้ สีด  า ไมมี่แผน่ปา้ยทะเบียน ประมานคา่เสียหาย 2,500 บาท  รถจกัรยานยนต ์ย่ีหอ้ 
ฮอนดา้ สีเทา  ไมมี่แผน่ปา้ยทะเบียน ประมานคา่เสียหาย 5,000 บาท 
จากนัน้เจา้หนา้ท่ีชดุปฏิบตัิการ ไดน้  าของกลาง ขอ้ 1.1. และ ขอ้ 1.4   ไวท่ี้ หน่วยปอ้งกนัรกัษาป่าท่ี ตก. 26  
(กเูตอรโ์กล) แลว้น าของกลาง ขอ้1.4,1.5 และขอ้ 1.6  สง่พนกังานสอบสวน สถานีต ารวจภธูร แมร่ะมาด เพ่ือหาตวั
ผูก้  าท าผิดกฎหมายมาด าเนินคดีตามกฎหมายตอ่ไป. 

 

 


