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จับแล้ว 1 'มอดไม้' รุกป่าสงวนเมืองคอน สั่งเด้ง 2 หัวหน้าหน่วยฯ ตั้งกรรมการสอบ 
1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:49 น.  

 
จับแล้ว 1 รายมือรุกป่าสงวนแห่งชาติ จนมุมต่อหลักฐาน อ้างไว้ทำสวนยาง ตร.กู้ข้อมูลโทรศัพท์พบหลักฐานภาพถ่ายมัดจนมุมต่อหลักฐาน 
เร่งล่าตัวท่ีเหลือ ป่าไม้รายงาน ผวจ.สั่งเด้งหัวหน้าหน่วยรักป่าพ้ืนที่เกิดเหตุแล้ว 2 นายต้ังกรรมการสอบสวนซ้ำต้องชัดใน 15 วัน 

1 ก.พ.2566 - พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช เข้าทำการสอบปากคำนายธวัชอายุ 46 ปี ชาวตำบลกรุงหยัน 
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถูกจับกุมตามหมายจับในคดีรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาขาว 

โดยชายรายนี้ถูกจับเป็นรายแรก ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ได้สอบถามข้อมูลด้วยตัวเองแต่เบื้องต้นนั้นนายธวัชไม่ยอมปริปาก  
แต่หลังจากท่ีถูกผู้บังคับการนำหลักฐานเป็นภาพถ่ายมาเปิดให้ดูจึงยอมรับสารภาพและจนมุมต่อหลักฐานเนื่องจากผู้ต้องหารายนี้ เป็นผู้บันทึกภาพ
นี้ไว้ในโทรศัพท์ของตัวเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กู้ข้อมูลกลับคืนมาได้กลายเป็นหลักฐานมัดตัวดำเนินคดีแบบดิ้นไม่หลุด พร้อมกันนั้นได้ยึดรถแบ็คโฮที่ใช้
ในการขุดปรับพ้ืนท่ีไว้ได้แล้วด้วย 

กรณีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบมีผู้กระทำผิดลักลอบบุกรุกตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาขาว- 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยัน รอยต่อระหว่างอำเภอทุ่งสง และอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  การบินสำรวจทั่วพื้นที่เขตป่าสงวน
แห่งชาติทั้งสองแหล่งซึ่งมีพื้นท่ีเชื่อมต่อกันพบว่ามีการบุกรุกแผ้วถางเป็นวงกว้าง 

โดยนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร กอ.รมน.ระดับจังหวัด ได้เร่งรัดคดีอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากท่ี
จับกุมผู้ต้องหารายแรกแล้วนั้นได้เปิดแถลงความคืบหน้า ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยเร่งสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีและคาดว่าจะสามารถทยอยออกหมายจับ
ได้อย่างต่อเนื่อง 

ขณะที่นายกำธร สุวรรณเวช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 ได้รายงานว่าได้มีการสั่งย้ายหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าทั้ง 2 พื้นที่
คือในอำเภอทุ่งสง และอำเภอทุ่งใหญ่ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่โดยตรงทั้งสองนายมาประจำที่สกนักพร้อมกันนั้นได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้
แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน 

นายอภินันท์ ระบุว่าขณะนี้ทุกฝ่ายต่างเร่งดำเนินคดีในกรณีนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน ปัญหาคือการไม่ได้รับความ
ร่วมมือและให้ข้อมูลจากในพ้ืนท่ี ซึ่งขอให้ผู้ที่มีข้อมูลแจ้งกับเจ้าหน้าที่หรือแจ้งโดยตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดี 
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รวบแล้วมอดไม้รุกป่าสงวนแห่งชาติที่นครศรีธรรมราช 1 ราย หลักฐานในมือถืออื้อ 
เผยแพร่: 1 ก.พ. 2566 16:04   ปรับปรุง: 1 ก.พ. 2566 16:04   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  

 
นครศรีธรรมราช - ตร.จับมอดไม้รุกป่าสงวนแห่งชาติได้แล้ว 1 ราย ยึดโทรศัพท์กู้หลักฐานพบถ่ายภาพแบ็กโฮไว้เพียบ รับสารภาพหลังจนมุม
ต่อหลักฐาน ด้านผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช สั่งเด้งหัวหน้าหน่วยรักษาป่าพ้ืนที่เกิดเหตุแล้ว 2 นาย พร้อมต้ังกรรมการสอบสวน ซ้ำต้องชัดใน 15 วัน 

วันนี้ (1 ก.พ.) พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าทำการสอบปากคำ นายธวัช เก็ตค้อ อายุ 46 ปี 
ชาว ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งถูกจับกุมตายหมายจับในคดีรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาขาว  ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังเป็นที่สนใจ 
อย่างกว้างขวาง เบื้องต้น นายธวัช ไม่ยอมปริปาก แต่หลังจากที่นำหลักฐานเป็นภาพถ่ายมาเปิดให้ดูจึงยอมรับสารภาพและจนมุมต่อหลักฐาน 
เนื่องจาก นายธวัช เป็นผู้บันทึกภาพน้ีไว้ในโทรศัพท์ของตัวเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กู้ข้อมูลกลับคืนมาได้กลายเป็นหลักฐานมัดตัวดำเนินคดีแบบดิ้นไม่หลุด 
พร้อมกันนั้น ได้ยึดรถแบ็กโฮที่ใช้ในการขุดปรับพ้ืนท่ีไว้ได้แล้วด้วย 

กรณีนี้มีการการบินจากหน่วยบิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบมีผู้กระทำผิดลักลอบบุกรุกตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติเขาขาว-ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยัน รอยต่อระหว่างอำเภอทุ่งสง และอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช การบินสำรวจ
ทั่วพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติทั้ง 2 แห่ง ซึ่งมีพ้ืนท่ีเชื่อมต่อกัน พบว่ามีการบุกรุกแผ้วถางเป็นวงกว้าง  

โดย นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้บริหาร กอ.รมน.ระดับจังหวัด ได้เร่งรัดคดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากท่ี
จับกุม นายธวัช ได้แล้วนั้นได้เปิดแถลงความคืบหน้า ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยเร่งสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี และคาดว่าจะสามารถทยอยออกหมายจับได้
อย่างต่อเนื่อง 

ขณะที่ นายกำธร สุวรรณเวช ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 รายงานว่า ได้มีการสั่งย้ายหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าทั้ง 2 พื้นที่ 
คือ ในอำเภอทุ่งสง และอำเภอทุ่งใหญ่ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่โดยตรงทั้ง 2 นาย มาประจำที่สำนัก พร้อมกันนั้น ได้ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน 

นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายต่างเร่งดำเนินคดีในกรณีนี้อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงต้องใช้เวลาใน
การรวบรวมพยานหลักฐานปัญหา คือ การไม่ได้รับความร่วมมือและให้ข้อมูลจากในพ้ืนที่ ซ่ึงขอให้ผู้ที่มีข้อมูลแจ้งกับเจ้าหน้าที่ หรือแจ้ง
โดยตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือนำไปสู่การดำเนินคดี 
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ปทส. ตรวจยึด ป่าขุนแม่ลาย พบชาวบ้านแผ้วถาง เตรียมทำไร่เลื่อนลอย  
ทุกทิศท่ัวไทย  

 
1 ก.พ. 2566 - 20:10 น.  

ตำรวจ ปทส. สนธิกำลัง ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ตรวจยึดพื้นที่ ป่าขุนแม่ลาย ต้นน้ำลำน้ำ
สาขาแม่น้ำปิง หลังชาวบ้านแผ้วถาง เตรียมเผาป่าทำไร่เลื่อนลอย ส่วนกำลังเจ้าหน้าที่อีกชุดจับชาวบ้านสูบฝิ่น พกอาวุธปืนออกล่าสัตว์ป่า ผู้กำกับการ.4 
บก.ปทส.เผย กำชับให้เจ้าหนา้ที่ทำงานเชิงรุก ลงพ้ืนท่ีตรวจจับกลุ่ม บุคคลที่ล่าสัตว์ บุกรุกพ้ืนท่ีป่า ทำไร่เลื่อนลอย ป้องกันหมอกควันไฟป่า 

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดเชียงใหม่ -ฮอด กก.4 บก.ปทส. พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการตระเวนชายแดนที่ 33 เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตำรวจภูธร ภาค 5 และเจ้าหน้าท่ีตำรวจ สภ.บ่อหลวง จ.เชียงใหม่ 

สนธิกำลังเข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าต้นน้ำ บริเวณป่าขุนแม่ลายข้างลำห้วยแม่แวน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย บ้านแม่อมลองเหนือ ต.บ่อสลี  
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 57 ตารางวา ซึ่งชาวบ้านกำลังเตรียมแผ้วถางเผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย 

หลังเจ้าหน้าที่จัดกำลังลาดตระเวนพื้นท่ีเสี่ยง ที่มีการบุกรุกป่า ขณะทำการตรวจสอบผู้ที่ก่อเหตุได้ไหวตัวหลบหนีไปก่อนเนื่องจากมีชาวบ้านคอยดู
ต้นทาง จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าบริเวณดังกล่าวพบว่าเป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์  มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาทืบ นอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณดังกล่าวมีลำ
ห้วยมีน้ำไหลตลอดทั้งปี และยังเป็นป่าต้นน้ำของลำน้ำแม่แจ่ม ซึ่งเป็นลำน้ำสาขา ของแม่น้ำปิงอีกด้วย 

ส่วนกำลังเจ้าหน้าที่อีกชุดได้จับกุม นายสะดิ อายุ 68 ปีชาวบ้าน ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยของกลาง ปืนแก๊ป 1 กระบอก ฝิ่นน้ำหนัก
ประมาณ 4.10 กรัม ลูกกระสุนปืน (ดินปืน,ลูกตะกั่ว) จำนวน 1 ชุด 2 ขวด บริเวณป่าขุนแม่ลายช้างกระท่อม เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย 

โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่แม่อมลองเหนือ  ต.บ่อสลี อ.ฮอด ได้มีกลุ่มบุคคลลักลอบแผ้วถางป่า บุกรุกที่ป่า  ยึดถือ
ครอบครองพ้ืนท่ีป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย นอกจากนี้ยังมีการลักลอบขนยาเสพติดให้กับชาวบ้านที่เข้าป่าไปทำการลักลอบ บุกรุกยึด
ครองพื้นที่ป่า ซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทางลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายและกระทำผิดกฎหมาย อยู่เขตติดต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ต่อมา พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผู้กำกับการ.4 บก.ปทส. จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ กก.4 บก.ปทส. ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ฯจึงได้สนธิกำลังออกตรวจลาดตระเวนไปตามพื้นที่เป้าหมายพบผู้ต้องหาเดินมาอยู่มีอาการพิรุธ จึงได้ทำการตรวจค้นพบของ
กลางอาวุธปืน ลูกกระสุนปืนและยาเสพติด จำนวนดังกล่าว 

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าอาวุธปืน ลูกกระสุนปืน และเสพฝิ่นดังกล่าวจริงหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ไว้ใน
ความครอบครองโดยผิดกฎหมายฯ , มีซึ่งอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ 
ก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ่อหลวง ดำเนินคดี 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand
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เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ป่า  มีเสียงตามสายจากผู้นำชุมชน แห่งหนึ่งในพื้นที่ประกาศ
เสียงตามสายออกมาว่าขอให้ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มจุดไฟเผาเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรก่อนที่จะมีประกาศห้ามเผา  ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์น้ี ซึ่งเจ้าหน้าท่ีได้บันทึกเสียงไว้เป็นข้อมูล 

ด้าน พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผู้กำกับการ.4 บก.ปทส.เปิดเผยว่า ก่อนหน้าที่ทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฯบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการปราบปราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบุคคลที่เข้าป่าลา่สตัว์ บุกรุกพ้ืนท่ีป่า ทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งมักมีการแผ้วถางเผาป่า ทำให้เกิดปัญหา
หลอกควันไฟป่าปกคลุมในพ้ืนท่ีภาคเหนือ โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกก่อนที่หลายจังหวัดจะมีประกาศห้ามเผา 
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ผู้การเมืองคอน เค้นสอบแก๊งมอดไม้รุกป่าเขาขาว-ยึดรถแม็คโครของกลาง 
วันพุธ ที่ 01 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, 11.10 น. 

 
วันท่ี 1 ก.พ.66  เวลา 10.00 น.พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เดินทางมา สภ.ทุ่งสง เพื่อร่วมสอบปากคำนายธวัช อายุ 
46 ปี ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดทุ่งสงที่ 29/2566 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2566 ซึ่งต้องหาว่ากระทำ
ความผิดฐาน ทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯจากกรณีพบการกระทำผิดการ
บุกรุกแผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาขาว รอยต่อ อ.บางขัน-อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  

ล่าสุดเมื่อคืนท่ีผ่านมาตำรวจ สภ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ ได้ยึดรถแม็คโครคันที่ใช้ขัดบริเวณเขาขาว อ.ทุ่งสง ได้ที่ ถนนเอเชียหมายเลข 2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง  
จ.นครศรีฯ ส่งดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป  

ส่วนทางนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกคำสั่งสอบกำนันและผู้ใหญ่บ้านต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรี ฯ  

จากแหล่งข่าวได้เปิดเผยว่า เหตุการรุกป่าครั้งนี้ทำให้ 2 หัวหน้าหน่วยป่าไม้ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีฯ โดนเด้งส่วนข่าวคืบหน้าจะรายงานให้ทราบ
ต่อไป 

 


