
 สรุปขาวประจําวันที่  24 พฤศจิกายน 2565  
สื่อสิ่งพิมพ  

- บุกจับลอบตนไมตนน้ํา ‘ปตตานี’  (เดลินิวส 25 พ.ย. 65  หนา 2) 

- รองนายทุนอิทธิพลฮุบปาสงวน 300 ไร  (ไทยรัฐ  25 พ.ย. 65  หนา 10) 

- คอลัมน บ.ก.ตอบจดหมาย  คานสรางกังหังลมพื้นที่ปา  (ขาวสด  24 พ.ย. 65  หนา 7) 

   

สื่อออนไลน 

- ไมหมดสิ้นเสียที! มอดไมดอดตัดไมยอดเขาตะโละเว  (ไทยโพสต  24 พ.ย. 65)   

https://www.thaipost.net/criminality-news/268940/  

- ‘ดวนกะทู-ปาตอง’ เกมชี้วัดคอนเนคชั่น..!?  (ขาวหุนธุรกิจ  23 พ.ย. 65) 

https://www.kaohoon.com/column/572153 

- ปาไมแพรสนธิกําลัง จับขบวนการไมเถื่อนลักลอบขนไมประดู  (บานเมอืง  23 พ.ย. 65) 

https://www.banmuang.co.th/news/crime/305739 
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 พ.ย.  - พ.ต.ท.ธนพล เยาวพกัตร ์สวญ.สภ.ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา พรอ้มดว้ย นายมะซิ อเุซ็ง 

หวัหนา้หน่วยป้องกนัรกัษาป่าที ยล.  (ปะแต), จนท.รอ้ย ทพ.  และ จนท.กอ.รมน.ภาค  สน. ได้

รว่มกนัออกตรวจสอบการลกัลอบตดัไม ้เนืองจากไดร้บัแจง้จากคนใหข้่าวว่า มีการลกัลอบตดัไมแ้ปรรูปไม ้

ทอ้งทีพืนที บา้นตะโละเว หมู่ที  ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา โดยคณะเจา้หนา้ที ไดร้ว่มกนัออกปฏิบตัิการ

พิสจูนท์ราบ กลุม่บุคคล บนภูเขาตะโล๊ะเว ทอ้งที บา้นตะโละเว หมู่ที  ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ขณะเดิน

ขึนภเูขา เขา้ตรวจสอบจดุตัดโค่นไมแ้ปรรูปไม ้ไดยิ้นเสยีงเครืองเลือย ในป่าบนภูเขาสูง จึงจดักาํลงัไปยงั



เสียงเครอืงเลือย เมอืเขา้ไปใกลเ้สยีงเครืองเลือยเงียบไป คาดว่าคนเลือยไมรู้ต้วัก่อน เพราะตอ้งผ่านกลุ่ม

บา้นบนถนนทางเขา้และมีสญัญาณโทรศพัทเ์คลือนที 

คณะเขา้พืนทีตรวจพบ ตน้ไมข้นาดกลาง ขนาดใหญ่ ถกูตดัลม้คาตอจาํนวน  ตน้ แลว้ลกัลอบแปรรูป 

บางตน้ ยงัแปรรูปไมเ่สร็จ และบางตน้ไมแ้ปรรูปถูกขนยา้ยลงจากภูเขาไปแลว้บางส่วน ขณะตรวจสอบ  

ไมพ่บกลุ่มคนลกัลอบตดัไมแ้ปรรูปไม ้ร่องรอยหลบหนีไปกอ่น จนท.ไปถึง คณะ จนท.จงึทาํการตรวจยึดไม ้

ดงันี .ไมงิ้ว ขนาดโต  ซม.ยาว  เมตร จาํนวน  ท่อน ปริมาตร .  ลบ.ม. .ไมงิ้ว ไมซ้กีขนาดใหญ่ 

จาํนวน  ซีก/ชิน ปริมาตร .  ลบ.ม. และ .ไมแ้ปรรูป ขนาดตา่ง จาํนวน  แผ่นชิน ปรมิาตร .  ลบ.ม. 

ซงึเป็นการกระทาํความผิด ตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ.  เหตเุกิดที ป่าไมบ้นภูเขาตะโล๊ะเว บา้นตะโล๊ะเว 

หมูที่  ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ป่าตน้นาํคลองตะโล๊ะเว แม่นาํปัตตานี จึงไดม้อบหมายใหน้ายมะซิ

เคลือนยา้ยไมแ้ปรรูป ไปเก็บรกัษา แลว้จดัทาํบนัทึก นาํเรืองรอ้งทุกข ์ต่อ พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 

เพือดาํเนินการตามกฎหมายตอ่ไป 



 

 

 

 

 



 

 



 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 04. 00 น.เจาหนาที่ปาไมแพร บูรณาการกาํลัง ฝายปกครองจังหวัดแพร 

, ตํารวจ ตชด. 32 พะเยา ,เจาหนาที่หนวยปองกันรักษา ท่ี พร.5 (หวยแกต), ตํารวจ สภ.ไผโทน ทําการจับกุม

รถยนตกระบะโตโยตา รโีว ตอนเดียวสีขาว หมายเลขทะเบียน บม 2261 แพร ไดขณะขับออกมาจากปาเขต

ติดตอ อ.เวียงสา จ.นาน กับบานหวยโรงใน ม.4 ต.หวยโรง อ.รองกวาง จ.แพร รถยนตติดโครงเหล็กเหมือนรถ

ที่ขนสงผลิตผลทางการเกษตร คลุมผาใบสีดํา ขณะเขามาถึงถนนสายบานหวยโรงนอก-หวยโรงใน เจาหนาท่ีฯ 

จึงเขาสกัดเพื่อทําการตรวจคน คนขับไดจอดรถว่ิงหนีกระเจิง 

  

 

 



ทางเจาหนาที่ชุดจับกุม จึงทําการตรวจสอบรถคันดังกลาว พบบรรทุกไมไมประดูทอน จํานวน 6 ทอน มีขนาด

ใหญ ประมาณ 160-185 ซม.ขนาดความยาว 2 เมตร ตรวจวัดปริมาตรไมได 2.80 ลบ./ ม. คิดเปน

คาเสียหายของรัฐ 98,000 บาท ไมเคยเปนสิ่งปลูกสรางมากอน เปนไมหวงหาม จึงทําการตรวจยึดเปนไมของ

กลาง ตรวจสอบภายในรถพบแผนปายทะเบียนปลอม จํานวน 4 แผน และทะเบียน ที่ตดิรถอาจเปนปาย

ทะเบียนปลอมเชนเดยีวกันกับที่พบในรถ จากนั้น นายเรืองเดช เจริญจิตต หน.หนวยปองกันรักษาปา ที่ พร.5 

(หวยแกต) จึงไดทาํบันทึกทําการตรวจยึดของกลางทั้งหมด นําสง พนักงานสอบสวน สภ.ไผโทน อ.รองกวาง 

ดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

 


