
 สรุปขาวประจําวันท่ี  8 มี.ค.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- ขรก.ผูใหญบุกรุกพ้ืนที่ปาสงวนฯ  อ.หลังสวน จ.ชุมพร  (ไทยรัฐ  8 มี.ค. 66 หนา 6) 

- ฝุนพิษอวม 51 จว. เหนือสอเพิ่มสูง  (เดลินิวส  9 มี.ค. 66 หนา 1,7) 

- หมอศิริราชหวงผูปวยระบบหายใจพุงไทยติด 10 ปท. แรกคุณภาพอากาศแย เตือน ปชช.รับมือภัยรอนทะลุ 43 

องศา  (มติชน  8 มี.ค. 66  หนา 1,15) 

สื่อออนไลน 

- อุบลฯ จับ 4 มอดไม ลักลอบตัดตนพะยูงเขตวัด 28 ทอน รวมมูลคา 1.5 ลานบ.  (มติชนออนไลน  7 มี.ค. 66 

www.matichon.co.th/region/news_3860990) 

- มอดไมเหิม! บุกลักลอบตัดไมพะยูงในวัด 28 ทอนมูลคากวา 1.5 ลาน ถูกรวบทันควัน  (เดลินิวส  7 มี.ค. 66  

https://www.dailynews.co.th/news/2072010/ 

  

สื่อออนไลน 

-  
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อุบลราชธานี จับ 4 มอดไม้ ลักลอบตัดต้นพะยูงในวัดบ้านโนนแคน 28 ทอ่น รวมมูลคา่ 1.5 ล้าน

บาท อ้างจ่ายคา่นายหน้าไปแล้ว 450,000 บาท 

เมอืวนัที 7 มีนาคม ผูส้ือข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.เดชา มีคณุ ผกก.สภ.เหล่าเสือโกก้ อ.เหลา่เสือโกก้  

จ.อบุลราชธานี สืบทราบวา่จะมีการลกัลอบตดัตน้ไมพ้ะยูง บริเวณวดับา้นโนนแคน หมูท่ี 14 ต.โพนเมอืง  

อ.เหล่าเสือโกก้ จ.อบุลราชธานี จงึสงัการให ้ร.ต.อ.วิจิตร ดาวเรือง รองสารวตัร (ปราบปราม) สภ.เหล่าเสือ

โกก้ นาํเจา้หนา้ทีตาํรวจ ร่วมกบัเจา้หนา้ทฝ่ีายปกครองอาํเภอเหลา่เสือโกก้ และหน่วยป้องกนัรกัษาป่าที 

อบ 13 (โคกนาํคาํ-หว้ยเซกา)เดินทางไปตรวจสอบ  ทีเกิดเหต ุพบนางสาํเริง สีจนัดา อาย ุ49 ปี นายบรรพต 



ศรรีกัษา อายุ 49 ปี นายถาวร ใจทอง อายุ 58 ปี และนางสาวรศัม ีวรรณสิงห ์อายุ 38 ปี กาํลงัจะขนท่อน

ไมพ้ะยงูทีตดัแลว้จาํนวน 28 ท่อน ขึนรถยนตห์กลอ้เครน ยีหอ้ฮีโน ่สีขาว ทะเบียน 82-7641 ศรสีะเกษ 

จากการตรวจสอบเบืองตน้ ทงัหมดใหก้ารว่าไดม้าซือไมพ้ะยงู จากนายหนา้ ชือนายแบงค ์(ไมท่ราบชือ

นามสกลุจริง) ในราคา 450,000 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชนัของธนาคารออมสิน โดยโอน

จ่ายเมือวนัท ี6 มีนาคม 2566 เพือจะนาํไปขายตอ่ และไมพ่บรูปรอยดวงตราของเจา้พนกังานเจา้หนา้ทีดี

ประทบัไวแ้ตอ่ย่างใด เจา้หนา้ทีชดุจบักุมไดท้าํการตรวจยึดไมพ้ะยูงจาํนวน 28 ท่อน ปริมาตร 6.275 

ลกูบาศกเ์มตร คิดเป็นเงนิ ค่าเสยีหายต่อรฐัจาํนวน 1,568,350 บาท 

 

 



 

เมือวนัที  มี.ค. ผูส้ือข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.เดชา มีคณุ ผกก.สภ.เหลา่เสือโกก้ อ.เหลา่เสือโกก้ จ.

อบุลราชธานี สืบทราบว่า จะมกีารลกัลอบตดัตน้ไมพ้ะยงู บริเวณวดับา้นโนนแคน หมู ่  ต.โพนเมือง อ.

เหลา่เสือโกก้ จ.อบุลราชธานี จึงสงัการให ้ร.ต.อ.วิจติร ดาวเรือง รองสารวตัร (ปราบปราม) สภ.เหลา่เสือ

โกก้ นาํเจา้หนา้ทีตาํรวจ ร่วมกบัเจา้หนา้ทฝ่ีายปกครองอาํเภอเหลา่เสือโกก้ และหน่วยป้องกนัรกัษาป่าที 

อบ.  (โคกนาํคาํ-หว้ยเซกา) เดินทางไปตรวจสอบพบ นางสาํเริง สีจันดา อาย ุ  ปี นายบรรพต ศรรีกัษา 

อาย ุ  ปี นายถาวร ใจทอง อาย ุ  ปี และนางสาวรศัมี วรรณสิงห ์อายุ  ปี ชาวบา้นจาก จ.ศรีสะเกษ 

และ จ.รอ้ยเอ็ด กาํลงัจะขนท่อนไมพ้ะยูงทีตดัแลว้จาํนวน  ท่อน ขนึรถยนตห์กลอ้เครน ยีหอ้ฮีโน ่สีขาว 

หมายเลขทะเบียน -  ศรสีะเกษ จากการตรวจสอบเบืองตน้ทงัหมดใหก้ารว่า ไดม้าซือไมพ้ะยูงจาก

นายหนา้ชือ นายแบงค ์(ไมท่ราบชือ-นามสกุลจริง) ในราคา ,  บาท  

 



โดยเป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชนัของธนาคารออมสินโดยโอนจ่ายเมือวนัที  มนีาคม  เพือจะ

นาํไปขายตอ่ และไมพ่บรูปรอยดวงตราของเจา้พนกังานเจา้หนา้ทีดีประทบัไวแ้ต่อย่างใด เจา้หนา้ทีชุด

จบักมุไดท้าํการตรวจยึดไมพ้ะยงูจาํนวน  ท่อน ปรมิาตร .  ลกูบาศกเ์มตร คิดเป็นเงิน ค่าเสียหายต่อ

รฐัจาํนวน , ,  บาท จากนนัเจา้หนา้ทีชดุจบักุมจึงนาํตวัผูต้อ้งหาพรอ้มของกลางสง่ ร.ต.อ.ประ

ครอง บุญสภุา  

รองสารวตัร (สอบสวน) สภ.เหลา่เสือโกก้ เพือดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 


