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แฉแก๊งนายทุนจ่อฮุบที่ดินสำนักสงฆ์ นำ ภบท.5 ปลอมยื่นขอออกโฉนด ขายไร่ละ 7 ล้านบาท 
          ( ผู้จัดการออนไลน์ 29 ต.ค. 63 ) 
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ตร.ป่าไม้ ลุยส่งสำนวนคดี ‘ปารีณา’ รุกป่า ให้อัยการราชบุรี 5 พ.ย.นี้ 

 
เมื่อเวลา 22.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม มีรายงานระดับสูงจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(บก.ปทส.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณี ป.ป.ช. ส่งสำนวน

คดีที ่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานบุกรุกป่าไม้  

ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวน, พ.ร.บ.ป่าไม้, ประมวลกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ.น้ำบาดาล กรณีครอบครองที่ดินใน  

ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กลับมาให้ตำรวจ บก.ปทส.ตรวจสอบ แต่กลับมีกระแสข่าวว่ามีการยื้อสำนวน  

ทำให้ส่งฟ้องไม่ได้ 

ล่าสุดพนักงานสอบสวน บก.ปทส.เตรียมส่งสำนวนคดีดังกล่าวให้พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ้อง  

คดีดังกล่าว ภายหลังจากท่ีก่อนหน้านี้ น.ส.ปารีณา ได้มาร้องขอความเป็นธรรมเพ่ือให้ตำรวจสอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพิ ่ม ทำให้ต ้องเล ื ่อนกำหนดจากเด ิมเม ื ่อว ันที ่  22 ตุลาคมที ่ผ ่านมา ซ ึ ่งปรากฏว่า 

ผลการตรวจสอบพบว่าพยานหลักฐานมีมูลผิดจริง จึงมีกำหนดนัดส่งสำนวนสั่งฟ้องในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ 



รีสอร์ทรุกป่าสงวนสองฝั่งลำน้ำแควน้อย 

 
พิษณุโลก 29 ต.ค.-DSI ผนึกกำลัง 7 หน่วยงานลงพ้ืนที่ตรวจสอบ สวนแสงพรหม รีสอร์ท เป็นครั้งที่ 2 

เพ่ือรังวัดพ้ืนที่ หลัง กอ.รมน. และป่าไม้ บุกเข้าจับกุม เมื่อต้นปีที่แล้ว หลังชาวบ้านร้องเรียนรีสอร์ทบุกรุกพ้ืนที่

ป่าสงวนแห่งชาติ สองฝั่งแม่น้ำแควน้อย กว่า 100 ไร่ ติดตามจากรายงาน.-สำนักข่าวไทย 

 

 

 



แฉแก๊งนายทุนจ่อฮุบที่ดินสำนักสงฆ์ นำ ภบท.5 ปลอมยื่นขอออกโฉนด ขายไร่ละ 7 ล้านบาท 

 
ประจวบคีรีขันธ์ - พระวัดดังหัวหินแฉแก๊งนายทุนจ่อฮุบที่ดินสำนักสงฆ์ หลังนำ ภบท.5 ปลอม 

ยื่นขอออกโฉนดขายไร่ละ 7 ล้านบาท สร้างรีสอร์ทหรูขายต่างชาติ 

วันนี้ (29 ต.ค.) น.ส.สวาท แซ่ตัน รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เปิดเผยว่า มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินร้องเรียนกรณี สำนักสงฆ์ป่าเขาดอนตะแบก ชุมชนบ่อฝ้าย 

บุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยล้อมรั้วในพ้ืนที่กว่า 90 ไร่ ไม่ให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 

จากการตรวจสอบ พบว่า สำนักสงฆ์ดังกล่าวมีพระภิกษุ 3 รูป มีการปลูกสร้างอาคารถาวรหลายหลัง

ในที่ดินตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ของกรมป่าไม ้

“ขณะนี ้หน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งวัดให้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื ้นที ่ในเขตป่า  

ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ทำประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 180 ว ันหรือภายในวันที ่ 18 ธ ันวาคม 2563 จากนั ้นให้นำหลักฐานเพื ่อขออนุญาตจัดตั ้งวัด 

ตามหล ักเกณฑ์ท ี ่กำหนด และไปย ื ่นขออน ุญาตจากเทศบาลหัวห ินเพ ื ่อก ่อสร ้างอาคารย ้อนหลัง  

เนื่องจากระหว่างก่อสร้างไม่มีการทักท้วงจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” น.ส.สวาท กล่าว 

มีรายงานว่า หลังมีการร้องเร ียนเจ้าหน้าที ่ร ัฐหลายหน่วยงานได้ลงพื ้นที ่ตรวจสอบ พบว่า 

พระปรีชา โสภโณ ทำหน้าที่ดูแลสำนักสงฆ์ตั้งแต่ปี 2552 หลังจากย้ายมาจากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

กรุงเทพฯ และเมื่อปี 2558 เข้าร่วมโครงการธรรมะกับธรรมชาติ กับสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 

สาขาเพชรบุรี มีการมอบพ้ืนที่ให้จัดสร้างสำนักปฏิบัติธรรม ปัจจุบันมีประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อปฏิบัตธิรรม 

และไม่มีการรุกล้ำรางสาธารณประโยชน์ตามที่มีการร้องเรียน 

ด้านแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุว่า สำหรับปัญหาร้องเรียนที่อ้างว่าวัดไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง

เข้าไปกินหญ้า พบว่า บริเวณใกล้เคียงไม่มีบ้านเรือนของประชาชน แต่มีนายทุนรายหนึ่งลงทุนซื้อวัวแล้วไป



เลี้ยงในบริเวณวัด ทั้งนี้ หลังวันที่ 18 ธันวาคม 2563 หลังจากยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้จะอนุญาต 

ให้วัดใช้พื้นที่เพียง 15 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่เหลือจะมอบหมายให้พระปรีชา โสภโณ ดูแลในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ป่าไม้ ห้ามไม่ให้มีการบุกรุก และที่ผ่านมา เจ้าอาวาสได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปทส.ทำการจับกุมชาวบ้าน  

ที่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ทำให้ชาวบ้านบางกลุ่มไม่พอใจ 

แหล่งข่าวระบุว่า สำหรับสาเหตุความขัดแย้งทำให้มีการร้องเรียนเนื่องจากมีนายทุนบางรายต้องใช้

พื้นที่ของวัดเพื่อทำประโยชน์อื่น และมีปัญหาจากการตรวจสอบแก๊งนายทุนนำใบ ภบท.5 ปลอมเพื่อนำไป 

ออกโฉนด นอกจากนั้น พบว่าที่ดินบริเวณใกล้เคียงมีเครือข่ายนักการเมืองตระกูลดังจาก จ.สมุทรปราการ  

เป็นผู้ครอบครอง และมีที่ดินของอดีตนักร้องสาวชื่อดังรายหนึ่ง ปัจจุบันที่ดินบริเวณสำนักสงฆ์มีการจับจอง

ล้อมรั้วนำใบ ภบท.5 ไปออกโฉนด และซื้อขายราคาไร่ละกว่า 7 ล้านบาท 

“เพื่อนำไปสร้างรีสอร์ทขายให้ชาวต่างชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานร่วมกระทำการทุจริต  

ในการออกโฉนด ประกอบกับบริเวณด้านหลังวัดที่มีวิวสวยงาม มองเห็นทะเลหัวหินในมุมสูง มีพื้นที่ลาดชัน

เกิน 35 องศา มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกพืชอาสินตบตา จากนั้นผู้บุกรุกจะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปจับกุม จากนั้น 

จะมีการหลักฐานการปลูกพืชอาสินไปแสดงการครอบครองและมีการสมยอมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อออกเอกสาร 

ภบท.5 และไปยื่นขอออกโฉนดในภายหลัง” แหล่งข่าว กล่าว 

 

 



พระวัดดังหัวหินแฉแก๊งนายทุนจ่อฮุบที่ดนิสำนักสงฆ์ 

 
พระวัดดังหัวหินแฉแก๊งนายทุนจ่อฮุบที ่ดินสำนักสงฆ์ หลังนำ ภบท. 5 ปลอมยื ่นขอออกโฉนด 

ขายไร่ละ 7 ล้านสร้างรีสอร์ทหรูขายต่างชาติ 

วันที่ 29 ตุลาคม น.ส.สวาท แซ่ตัน รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เปิดเผยว่า กรณีมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินร้องเรียนปัญหาสำนักสงฆ์ป่าเขาดอนตะแบก  

ชุมชนบ่อฝ่าย บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยล้อมรั้วในพื้นที่กว่า 90 ไร่ ไม่ให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ 

ในพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่าสำนักสงฆ์ดังกล่าวมีพระภิกษุ 3 รูป มีการปลูกสร้างอาคารถาวรหลายหลัง 

ในที่ดินตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ของกรมป่าไม ้

 



“ ขณะนี้หน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งวัดให้ดำเนิ นการขออนุญาตใช้พื ้นที ่ในเขตป่า 

ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ทำประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี( ครม.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 180 ว ันหรือภายในวันที ่ 18 ธ ันวาคม 2563 จากนั ้นให้นำหลักฐานเพื ่อขออนุญาตจัดตั ้งวัด 

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและไปยื่นขออนุญาตจากเทศบาลหัวหินเพื่อก่อสร้างอาคารย้อนหลัง เนื่องจาก

ระหว่างก่อสร้างไม่มีการทักท้วงจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” น.ส.สวาท กล่าว 

ม ีรายงานว ่ า  หล ั งม ีการร ้อง เร ียนเจ ้ าหน ้าท ี ่ ร ั ฐหลายหน ่วยงานได ้ลงพ ื ้นท ี ่ ตรวจสอบ  

พบว่าพระปรีชา โสภโณ ทำหน้าที่ดูแลสำนักสงฆ์ตั้งแต่ปี 2552 หลังจากย้ายมาจากวัดพระราม9 กาญจนา

ภิเษก กทม.และเมื่อปี 2558 เข้าร่วมโครงการธรรมะกับธรรมชาติกับสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 

สาขาเพชรบุรี มีการมอบพื้นที่ให้จัดสร้างสำนักปฏิบัติธรรม ปัจจุบันมีประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่เพื่อปฏิบัตธิรรม 

และไม่มีการรุกลำรางสาธารณประโยชน์ตามที่มีการร้องเรียน 

ด้านแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุว่า สำหรับปัญหาร้องเรียนที่อ้างว่าวัดไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง

เข้าไปกินหญ้าพบว่าบริเวณใกล้เคียงไม่มีบ้านเรือนของประชาชน แต่มีนายทุนรายหนึ ่งลงทุนซื ้อวัว  

แล้วไปเลี้ยงในบริเวณวัด ทั้งนี้หลังวันที่ 18 ธันวาคม 2563 หลังจากยื่นขออนุญาตใช้พ้ืนที่กรมป่าไม้จะอนุญาต

ให้วัดใช้พื้นที่เพียง 15 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่เหลือจะมอบหมายให้พระปรีชา โสภโณ ดูแลในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ป่าไม้ห้ามไม่ให้มีการบุกรุก และที่ผ่านมาเจ้าอาวาสได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปทส.ทำการจับกุมช าวบ้าน 

ที่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ทำให้ชาวบ้านบางกลุ่มไม่พอใจ 

 
แหล่งข่าวระบุ ว่า สำหรับสาเหตุความขัดแย้งทำให้มีการร้องเรียนเนื ่องจากมีนายทุนบางราย  

ต้องใช้พื้นที่ของวัดเพื่อทำประโยชน์อื ่น และมีปัญหาจากการตรวจสอบแก๊งนายทุนนำใบ ภบท.5 ปลอม 

เพื ่อนำไปออกโฉนด นอกจากนั ้นพบว่าที ่ด ินบริเวณใกล้เคียงมีเครือข่ายนักการเมืองตระกูลดังจ าก  

จ.สมุทรปราการ เป็นผู้ครอบครองและมีที่ดินของอดีตนักร้องสาวชื่อดังรายหนึ่ง ปัจจุบันที่ดินบริเวณสำนักสงฆ์

มีการจับจองล้อมรั้วนำใบ ภบท.5 ไปออกโฉนด และซื้อขายราคาไร่ละกว่า 7 ล้านบาท 



“ เพื่อนำไปสร้างรีสอร์ทขายให้ชาวต่างชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานร่วมกระทำการทุจริต 

ในการออกโฉนด ประกอบกับบริเวณด้านหลังวัดที่มีวิวสวยงามมองเห็นทะเลหัวหินในมุมสูง มีพ้ืนที่ลาดชันเกิน 

35 องศามีการบุกรุกพื ้นที ่ป่า 2584 เพื ่อปลูกพืชอาสินตบตา จากนั้นผู ้บุกรุกจะแจ้งเจ้าหน้าที ่ไปจับกุม  

จากนั ้นจะมีการหลักฐานการปลูกพืชอาสินไปแสดงการครอบครองและมีการสมยอมกับเจ้าหน้าที่   

เพ่ือออกเอกสาร ภบท. 5 และไปยื่นขอออกโฉนดในภายหลัง” แหล่งข่าว กล่าว 

 



พระวัดดังแฉ แก๊งนายทุนจ่อฮุบที ่ดินสำนักสงฆ์ หลังนำภบท. 5 ปลอมยื ่นขอออกโฉนด 

สร้างรีสอร์ทหร ู

 
พระวัดดังหัวหินแฉแก๊งนายทุนจ่อฮุบที่ดินสำนักสงฆ์ หลังนำ ภบท. 5 ปลอมยื่นขอออกโฉนดขายไร่ละ 

7 ล้านสร้างรีสอร์ทหรูขายต่างชาติ 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม น.ส.สวาท แซ่ตัน รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

เปิดเผยว่า กรณีมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินร้องเรียนปัญหาสำนักสงฆ์ป่าเขาดอนตะแบก  

ชุมชนบ่อฝ่าย บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยล้อมรั้วในพื้นที่กว่า 90 ไร่ ไม่ให้ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ 

ในพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่าสำนักสงฆ์ดังกล่าวมีพระภิกษุ 3 รูป มีการปลูกสร้างอาคารถาวรหลายหลัง 

ในที่ดินตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ของกรมป่าไม ้

“ขณะนี ้หน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้มีหนังสือแจ้งวัดให้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื ้นที ่ในเขตป่า  

ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ทำประโยชน์ตามมติคณะรัฐมนตรี( ครม.) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ให้แล้วเสร็จ

ภายใน 180 วันหรือภายในวันที ่ 18 ธันวาคม 2563 จากนั ้นให้นำหลักฐานเพื ่อขออนุญาตจัดตั้งวัดตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนดและไปยื่นขออนุญาตจากเทศบาลหัวหินเพื่อก่อสร้างอาคารย้อนหลัง เนื่องจากระหว่าง

ก่อสร้างไม่มีการทักท้วงจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” น.ส.สวาท กล่าว 

มีรายงานว่า หลังมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าพระปรีชา 

โสภโณ ทำหน้าที ่ดูแลสำนักสงฆ์ตั ้งแต่ปี 2552 หลังจากย้ายมาจากวัดพระราม9 กาญจนาภิเษก กทม. 

และเมื่อปี 2558 เข้าร่วมโครงการธรรมะกับธรรมชาติกับสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบรุี 

มีการมอบพื้นท่ีให้จัดสร้างสำนักปฏิบัติธรรม ปัจจุบันมีประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่เพ่ือปฏิบัติธรรม และไม่มีการรุก

ลำรางสาธารณประโยชน์ตามที่มีการร้องเรียน 

ด้านแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ระบุว่า สำหรับปัญหาร้องเรียนที่อ้างว่าวัดไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยง

เข้าไปกินหญ้าพบว่าบริเวณใกล้เคียงไม่มีบ้านเรือนของประชาชน แต่มีนายทุนรายหนึ่งลงทุนซื้อวัวแล้วไปเลี้ยง

ในบริเวณวัด ทั ้งนี ้หลังวันที ่ 18 ธันวาคม 2563 หลังจากยื่นขออนุญาตใช้พื ้นที ่กรมป่าไม้จะอนุญาต 



ให้วัดใช้พื้นที่เพียง 15 ไร่ ส่วนพื้นที่ ที่เหลือจะมอบหมายให้พระปรีชา โสภโณ ดูแลในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ป่าไม้ห้ามไม่ให้มีการบุกรุก และที่ผ่านมาเจ้าอาวาสได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปทส.ทำการจับกุมชาวบ้านที่

ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ทำให้ชาวบ้านบางกลุ่มไม่พอใจ 

แหล่งข่าวระบุ ว่า สำหรับสาเหตุความขัดแย้งทำให้มีการร้องเรียนเนื่องจากมีนายทุนบางรายต้องใช้

พื ้นที ่ของวัดเพื ่อทำประโยชน์อื ่น และมีปัญหาจากการตรวจสอบแก๊งนายทุนนำใบ ภบท. 5 ปลอม 

เพื ่อนำไปออกโฉนด นอกจากนั ้นพบว่าที ่ด ินบริเวณใกล้เคียงมี เครือข่ายนักการเมืองตระกูลดังจาก  

จ.สมุทรปราการ เป็นผู้ครอบครองและมีที่ดินของอดีตนักร้องสาวชื่อดังรายหนึ่ง ปัจจุบันที่ดินบริเวณสำนักสงฆ์

มีการจับจองล้อมรั้วนำใบ ภบท.5 ไปออกโฉนด และซื้อขายราคาไร่ละกว่า 7 ล้านบาท 

“ เพื่อนำไปสร้างรีสอร์ทขายให้ชาวต่างชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานร่วมกระทำการทุจริต 

ในการออกโฉนด ประกอบกับบริเวณด้านหลังวัดที่มีวิวสวยงามมองเห็นทะเลหัวหินในมุมสูง มีพื้นที่ลาดชัน  

เกิน 35 องศามีการบุกรุกพื้นที่ป่า 2584 เพื่อปลูกพืชอาสินตบตา จากนั้นผู้บุกรุกจะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปจับกุม 

จากนั ้นจะมีการหลักฐานการปลูกพืชอาสินไปแสดงการครอบครองและมีการสมยอมกับเจ้าหน้าที่   

เพ่ือออกเอกสาร ภบท. 5 และไปยื่นขอออกโฉนดในภายหลัง” แหล่งข่าว กล่าว 
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