
๑/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์/กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม



รายงานสถานการณ์ประจ าวัน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม ๒/๙

สถานการณ์ฉุกเฉิน (ไม่มี)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ข่าวด้านบวก ๒ ข่าว
ข่าวด้านลบ   ๓   ข่าว

สัญลักษณ์

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม               

Climate Change

ขยะ - น้้าเสีย

มรดกโลก

EIA

สิ่งแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีสีเขยีว

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒ รายการ 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ที่ดินป่าไม้ – ที่ดินท้ากิน

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่ : ความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่า จุด Hotspot 
ในพ้ืนที่ จ. เชียงใหม่ ลดลงอย่างต่อเนื่อง
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

เร่ืองที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ๕   รายการ 

สุพรรณบุรี : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนเปิดจุดจ่าย “น้ าแร่” ฟรี 
ริมถนนสายหลักในสุพรรณบุรี (ข้อมูล : ข่าวสดออนไลน์)

สุราษฎร์ธานี : รวบ ๓ ผู้ต้องหา ขบวนการค้าไม้เทียนทะเลบนเกาะมัดหลัง
(ข้อมูล : แนวหน้าออนไลน์)

ศรีสะเกษ : พายุฝนพัดถล่มหัวช้าง ต้นไม้โค่นหลังคาปลิว ยุ้งข้าวพังยับ
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ล าปาง : มอดไม้ล าปางลักลอบตัดไม้สัก เจ้าหน้าที่หลายหน่วยสนธิก าลังเข้าตรวจยึดได้ของกลางหลายสิบท่อน
(ข้อมูล : ส้านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)



๓/๙กลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ /กองติดตามประเมินผลส่ิงแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มช่วยเหลือประชาชนเปิดจุดจ่าย “น้ าแร”่ ฟรี 
ริมถนนสายหลักในสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทรัพยากรน้้าบาดาล (ทบ.) ผุดโครงการจ่ายน้้าบาดาล
เพ่ือประชาชน เปิดจุดจ่ายบริการ “น้้าแร่” ฟรี ริมถนนสายหลักใน จ. สุพรรณบุรี และเตรียมเปิดอีก ๒๒ แห่ง 
เดือน พ .ค .  นี้  และวันนี้  (๑๒ เม .ย .  ๖๓ )  ที่ โรงเรียนศรีประจันต์ อ .  ศรีประจันต์ จ .  สุพรรณบุรี 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิด
จุดจ่ายน้้าบาดาล ให้บริการน้้าดื่มน้้าใช้ฟรีแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายหลัก ๒ เส้นทาง
ใน จ. สุพรรณบุรี คือ บริเวณหน้าโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท และหมวดทาง
หลวงดอนเจดีย์ ถนนอู่ยา - ดอนเจดีย์ จัดโดย ทบ. มีนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายนิมิต 
วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้้าบาดาล (อ.ทบ.) 
นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการ ทส. เข้าร่วม

รมว.ทส. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าลังประสบกับปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ควบคู่กับปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน แต่ปัญหาภัยแล้งก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ ทส. ให้ความส้าคัญและเร่งด้าเนินการแก้ไข 
โดยเฉพาะ ทบ. ที่มีเจ้าหน้าที่อีกหลายคน ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และจะต้องเร่งเจาะบ่อ
น้้าบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๙ แห่ง หรือ 
๒,๒๒๘ บ่อ ขณะนี้ด้าเนินการเจาะเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า ๑,๑๙๐ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๕๒ คงเหลืออีกประมาณ 
๑,๐๓๘ บ่อ คิดเป็นร้อยละ ๔๘ ทั้งนี้ หากด้าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ จะมีประชาชนได้รับประโยชน์ 
๒๙๘,๘๗๒ ครัวเรือน พ้ืนที่ได้รับประโยชน์ ๖๓,๒๐๐ ไร่ และมีปริมาณน้้ารวม ๒๐๖.๕๔ ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี

(มีต่อ)
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มช่วยเหลือประชาชนเปิดจุดจ่าย “น้ าแร”่ ฟรี 
ริมถนนสายหลักในสุพรรณบุรี (ต่อ)

รมว.ทส. กล่าวต่อว่า ตนมอบหมายให้ อ.ทบ. จัดท้าโครงการศึกษาส้ารวจจุดจ่ายน้้าบาดาลเพ่ือประชาชน
ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ จ้านวน ๒๔ แห่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้้าของประชาชน โดยก่อสร้างเป็นจุดจ่ายน้้าบาดาล บริการน้้าดื่มน้้าใช้ฟรี
แก่ประชาชน รวมถึงจัดท้าเป็นจุดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของแหล่งน้้าบาดาลในพ้ืนที่ 
น้าเสนอคุณค่า และความส้าคัญของทรัพยากรน้้าบาดาลในภาพรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเปิด
จุดจ่ายน้้าบาดาลที่ จ. สุพรรณบุรี ๒ แห่งแรก คือ บริเวณหน้าโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข ถนนสุพรรณบุรี -
ชัยนาท และหมวดทางหลวงดอนเจดีย์ ถนนอู่ยา - ดอนเจดีย์ รู้สึกดีใจแทนประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงประชาชน
ที่สัญจรไปมาบนถนนสายหลัก ๒ เส้นทางนี้ จะมีน้้าอุปโภคบริโภคใช้อย่างเพียงพอ และไม่ขาดแคลนอีกต่อไป 
ส่วนจุดจ่ายน้้าอีก ๒๒ แห่ง ที่กระจายตามถนนสายหลักทั่วประเทศจะแล้วเสร็จ และทยอยเปิดให้บริการจน
ครบ ๒๔ แห่ง ภายในเดือน พ.ค. นี้

ด้าน อ.ทบ. เปิดเผยว่า โครงการศึกษาส้ารวจจุดจ่ายน้้าบาดาลเพ่ือประชาชนตามถนนสายหลัก
ทั่วประเทศ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้้าบาดาล และอยู่ในความรับผิดชอบของส้านัก
ทรัพยากรน้้าบาดาลเขต ๑ - ๑๒ ได้แก่ ล้าปาง และอุบลราชธานี เขตละ ๑ แห่ง สระบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา 
ตรัง ก้าแพงเพชร ราชบุรี ระยอง อุดรธานี และสงขลา เขตละ ๒ แห่ง และเขตสุพรรณบุรี จ้านวน ๔ แห่ง 
โดยรูปแบบของโครงการฯ ประกอบด้วย บ่อน้้าบาดาล จ้านวน ๒ บ่อ แบ่งเป็นบ่อผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้า
ไฟฟ้า จ้านวน ๑ บ่อ และมีบ่อสังเกตการณ์อีก ๑ บ่อ บ่อผลิตจะสูบน้้าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ มีหอ
ถังเก็บน้้าความสูง ๑๒ เมตร ความจุ ๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าบาดาลด้วยวิธี 
Reverse Osmosis - RO หรือ Water Softener และมีจุดจ่ายน้้าบาดาลซึ่งก็คือน้้าแร่ ให้บริการฟรี 
โดยประชาชนสามารถน้าภาชนะมารับน้้าบาดาลเพ่ือน้ากลับไปอุปโภคบริโภคได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชน แบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง “จุดจ่ายน้้าบาดาล หรือน้้าแร่ที่โรงเรียนศรีประจันต์ และหมวด
ทางหลวงดอนเจดีย์ เจาะบ่อบาดาลลงไปที่ความลึกมากกว่า ๑๒๐ เมตร ท้าให้ได้น้้าสะอาดบริสุทธิ์ หรือน้้าแร่ 
ทีผ่่านการคัดกรองอย่างมีคุณภาพของ ทบ. สามารถผลิตน้้าได้ ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ประชาชนประหยัด
ค่าน้้าดื่มได้เดือนละหลายร้อยบาทต่อคน” อ.ทบ. กล่าว

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์
(https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_3933887)
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พายุฝนพัดถล่มหัวช้าง ต้นไม้โค่นหลังคาปลวิ ยุ้งข้าวพังยับ

เมื่อวันที่  ๑๒ เม .ย .  ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ้านบึงไกร หมู่ ๓ ต . หัวช้าง อ . อุทุมพรพิสัย
จ. ศรีสะเกษ นายประถม บึงไกร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหัวช้าง พร้อมด้วยนายช้านาญ สีห์โคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลหัวช้าง และเจ้าหน้าที่ ออกส้ารวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
จากลมพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เมื่อเวลาสามทุ่มกว่าคืนที่ผ่านมา เป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชน ยุ้งฉางหลังคาเปิด
ข้าวเปียกฝนได้รับความเสียหายจ้านวนมาก และมีต้นมะม่วงกับต้นชมพู่ โค่นล้มทับหลังคาบ้านเสียหาย

นายสมจิตร ลูก อินทร์ อายุ ๖๓ ปี อยู่บ้ านเลขที่ ๔๙ บ้านบึ งไกร หมู่ ๓ เล่ าว่ า เมื่ อคืนนี้
ขณะเกิดเหตุ ตนก้าลังนอนก็มีฝนตก ลมพายุหมุนมาอย่างแรง หน้าต่างถูกลมพัดกระแทกเสียงดัง สักพักฝน
ก็เทกระหน่้าลงมาอย่างหนักท้าอะไรไม่ทัน กินเวลาไม่นานฝนก็หยุด จึงไปดูยุ้งข้าวพบว่า หลังคาเปิดปลิว
หายไปทั้งหมด ลอยไปไกลกว่า ๒๐ เมตร ข้าวที่อยู่ในยุ้งถูกฝนเปียกหมด เช้านี้จึงได้ตักข้าวที่เปียกลงมาผึ่งแดด
เพ่ือจะได้ไม่เสียหายมาก

นายประถม บึงไกร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหัวช้าง กล่าวว่า จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนเข้าพัด
ถล่มในพ้ืนที่ ต. หัวช้าง เมื่อคืนที่ผ่านมา ท้าให้บ้านเรือนประชาชนถูกพายุพัดเสียหายรวม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ ๑ ๓ ๔ และ ๖ จ้านวนกว่า ๔๐ หลังคาเรือน ยุ้งฉางหลังคาเปิด ข้าวเปลือกที่ชาวบ้านเก็บไว้ถูกฝนเปียก
เสียหายรวมกว่า ๒๐ ตัน ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก้าลังส้ารวจความเสียหายเพ่ือเร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน บ้านเรือน
ที่หลังคาเปิดต้องรีบซ่อมแซมเพราะอาจจะมีฝนตกลงมาซ้้าอีก เหตุการณ์ครั้งนี้ยังนับว่าโชคดีที่ไม่มีคนได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200412151954898)
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ความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่า จุด Hotspot ในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ ลดลงอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อ้านวยการศูนย์
บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จ. เชียงใหม่ ให้ทุกภาคส่วนในการแก้ไข
ปัญหาไฟป่าฝุ่นควันในระดับพ้ืนที่ ต้องบูรณาการท้างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือตอบโต้สถานการณ์
ที่ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และการด้าเนินการตามมาตรการเชิงรุกในระดับพ้ืนที่ ท้าให้
จุด Hotspot ในช่วงเช้าของวันนี้ (๑๒ เม.ย. ๖๓) เกิดขึ้นเพียง ๑๘ จุด ในพ้ืนที่ ๗ อ้าเภอ ๑๑ ต้าบล
ซึ่งลดลงจากช่วงบ่ายของวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๓ ซึ่งเกิดขึ้น ๔๑ จุด โดยศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จ. เชียงใหม่ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ลุกลามจากจุดเดิมรอบบ่าย
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๓ จ้านวน ๒ จุด ด้านอากาศยาน ทั้งเฮลิคอปเตอร์แบบ MI-17 ของกองทัพบก และ
เฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ได้เข้ารับภารกิจบินทิ้งน้้าดับไฟป่า
บนยอดดอยซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความสูงชัน หน่วยปฏิบัติการภาคพ้ืนดินไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นการ
บูรณาการท้างานร่วมกันตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยังคงคุมเข้มทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการห้ามคน
เข้าป่าอย่างเด็ดขาด เพ่ิมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน เฝ้าระวังในพ้ืนป่าอย่างจริงจัง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และ
การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด โดยไม่มีข้อยกเว้น จะท้าให้จุดความร้อนลดลงเป็นล้าดับ

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200412132006867)
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รวบ ๓ ผู้ต้องหา ขบวนการค้าไม้เทียนทะเลบนเกาะมัดหลงั

เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อ้านวยการส้านักป้องกันรักษา
ป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพร ร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สฎ. ๑๖ (เกาสมุย) ทหารจากกองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในพ้ืนที่
เกาะสมุย ต้ารวจสถานีต้ารวจภูธรเกาะสมุย และรองประทานชุมชนหมู่ ๒ ต. บ่อผุด เข้าตรวจยึดพ้ืนที่บริเวณ
หมู่ ๒ ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี หลังจากได้มีการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีกลุ่มขบวนการค้า
ไม้เทียนทะเลได้ท้าการเข้าไปตัดไม้ในบริเวณพ้ืนที่หาดแหลมสน เจ้าหน้าที่จึงท้าการเข้าตรวจสอบ 
พบรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน นต ๕๖๘๒ สุราษฎร์ธานี จอดอยู่ มีไม้เทียนทะเลอยู่บนรถ และพบ
เรือไฟเบอร์ ๑ ล้า มีไม้เทียนทะเลอยู่ในเรือ โดยในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบผู้กระท้าผิด ๓ คน เมื่อพบเห็น
เจ้าหน้าที่ ผู้กระท้าผิดได้พยายามหลบหนี และโยนไม้ลงทะเล แต่ไม่พ้นการจับกุม จากการสอบสวนให้การ
รับสารภาพว่า ได้ลักลอบเข้าไปตัดไม้เทียนทะเล บนเกาะมัดหลังตั้งแต่เช้ามืด เพ่ือจะน้าไปส่งขายให้กับลูกค้า
ทีม่ีการสั่งจองมาจากในกลุ่มบอนไซทางเฟสบุ๊ค ซึ่งไม้เทียนทะเลที่พ่ึงตัดมาใหม่จะมีราคาต้นละ ๓,๐๐๐ บาท 
แต่ถ้าน้าไปเลี้ยงแต่งจนสวยงามจะมีราคาเป็นหลักหมื่น ซึ่งจากการตรวจสอบพ้ืนที่พบความเสียหาย ๒ งาน
เศษ เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจัดท้าบันทึกจับกุม และควบคุมตัวผู้กระท้าผิด พร้อมของกลางทั้งรถยนต์ เรือไฟ
เบอร์ และอุปกรณ์ในการตัดโค่นไม้ น้าส่งพนักงานสอบสวนสถานีต้ารวจภูธรบ่อผุด เพ่ือด้าเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป

ที่มา : แนวหน้าออนไลน์
(https://www.naewna.com/local/485890)
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มอดไม้ล าปางลักลอบตัดไมส้ัก เจ้าหน้าที่หลายหน่วยสนธิก าลังเข้าตรวจยึดไดข้องกลางหลายสิบทอ่น

เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๖๓ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อ้านวยการส้านักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ล้าปาง) นายเรวัตร เวียงทอง ผู้อ้านวยการป่าไม้ล้าปาง นายดนุศักดิ์ หมื่นโฮ้ง หัวหน้า
สายตรวจปราบปรามการกระท้าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ล้าปาง) น้าก้าลังเจ้าหน้าที่ต้ารวจกองก้ากับ
การ ๔ กองบังคับการปราบปรามการกระท้าความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาย
ที่ ๑ ล้าปาง เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามภาคเหนือ กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ต้ารวจสถานีต้ารวจภูธร
แม่เมาะ และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง รวมกว่า ๔๐ นาย เดินทางเข้า
ตรวจสอบพ้ืนที่ป่าท้ายหมู่บ้าน ในเขตชุมชนบ้านสบป้าด หมู่ที่ ๑ ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ จ. ล้าปาง หลังได้รับ
แจ้งจากสายการข่าวว่า ได้มีกลุ่มมอดไม้แอบลักลอบชักลากน้าไม้ออกจากเขตป่าสงวนมาท้าการแปรรูป
อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งได้มีกลุ่มคนร่วมกันกระท้าความผิดตั้งโรงงานแปรรูปไม้เถื่อนอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ป่า ไผ่
ท้ายหมู่บ้านติดกับล้าห้วยแม่ป๋อน โดยจากการเข้าตรวจสอบพ้ืนที่เป้าหมายตามที่ได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่พบ
กองไม้ซึ่งเป็นไม้สักทอง จ้านวนมากกว่า ๕๐ ท่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๓๐ - ๕๐ เซนติเมตร ถูกตัด
วางทับถมสุมรวมกองกันไว้อยู่บริเวณใต้ร่มกอไผ่ แต่ไม่พบกลุ่มผู้กระท้าผิดอยู่ในพ้ืนที่ พบเพียงแท่นเลื่อย
ว่างเปล่า โดยตัวเครื่องยนต์ และใบเลื่อยได้ถูกปลดระวางถอดออกไปแล้ว ส่วนรอบๆ บริเวณมีเพียงเปลือกไม้
สักที่ถูกแปรรูป รวมไปถึงกองขี้เลื่อยจ้านวนมากตกกระจายเกลื่อนเต็มพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยังพบร่องลอยการชัก
ลากไม้เข้าออกพ้ืนที่ในหลายเส้นทาง เบื้องต้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่า ไม้สักเหล่านี้ได้ถูกลักลอบ
ตัดและชักลากน้าออกมาจากเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จางฝั่ งซ้าย ซึ่ งอยู่ ใกล้ติดกับสถานที่
เกิดเหตุป่าท้ายหมู่บ้าน โดยคาดว่าน่าจะมีการชักลากน้าไม้ออกมาจากป่าสงวนแล้วจ้านวนหลายเที่ยว

(มีต่อ)
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มอดไม้ล าปางลักลอบตัดไม้สกั เจ้าหน้าที่หลายหน่วยสนธิก าลังเขา้ตรวจยึดได้ของกลางหลายสบิท่อน (ต่อ)

จากการเปิดเผยของทางเจ้าหน้าที่ ทราบว่า มอดไม้กลุ่มนี้น่าจะมีผู้ร่วมขบวนการไม่ต่้ากว่า ๕ -
๖ คน และน่าจะมีความคุ้นเคยกับสภาพพ้ืนที่เป็นอย่างดี จึงสามารถทราบการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่และ
หลบหนีออกไปได้ โดยเบื้องต้นนายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้ อ้านวยการส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ ๓ (ล้าปาง) ได้ก้าชับเจ้าหน้าที่เก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ซึ่งจะได้น้าไปตรวจสอบ
ทาง DNA ร่วมกับการสอบเขตโฉนดที่ดิน น้าตัวผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องมาด้าเนินการท้าการสอบสวน เพ่ือจะ
ควานหาตัวผู้กระท้าผิดที่แท้จริง มาด้าเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ต่อไป

ที่มา : ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
(https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200412083401818)


