
สรุปขาวประจําในวันที่ 12 ม.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวเว็บไซต 

"เอ ปารีณา"จอรองศูนยดํารงธรรม-ปปช.หากสอบที่ดินแมธนาธรเบ้ียว (Nation22 11 มกราคม 2564) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378812694 

ปาไมรุกหนัก รวบขบวนไมเถื่อนปาแมสอง (77 ขาวเด็ด 11 มกราคม 64) 

https://www.77kaoded.com/news/mr-somroj-sumranchararat/2058238 

รองกมธ.ปกครอง–ศาสนา แกปญหาวัดดังสรางโบสถ 25 ลาน แตใชประกอบพิธีสงฆไมได  

(แนวหนา 11 มกราคม 2564) 

https://www.naewna.com/local/544583 

สส.ประจวบฯรองกมธ.ปกครอง–ศาสนา แกปญหาวัดดังสรางโบสถ25ลานใชประกอบพิธีสงฆไมได 

(สยามรัฐ 11 มกราคม 2564) 

https://siamrath.co.th/n/210944 
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"เอ๋ ปารีณา" จ่อร้อง "ศูนย์ดํารงธรรม-ป.ป.ช." หากฝ่ายปกครอง-เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ดําเนินการตรวจสอบท่ีดินแม่ธนาธรไม่ถูกต้อง  
ช้ีเป็นความเหลื่อมล้ําในการต่อสู้คดีกับอภิมหาเศรษฐี 

11 มกราคม 2564 น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยกับ "เนช่ันทีวี" ถึงกรณีที่ดินของแม่ นายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ หลังจากร้องเร่ืองดังกล่าวต่ออธิบดีกรมป่าไม้คนก่อนไป กลับไม่มีความคืบหน้า แต่ อธิบดีคนปัจจุบัน พบว่าคืบหน้า 
เพราะได้มีการร้องดําเนินคดีเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งน้ี เมื่อต้นปี ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้เข้าไปตรวจสอบที่ดินของแม่นายธนาธร 2 พันกว่าไร่ แต่มีการติดป้ายเข้าไปตรวจ
เพียง 350 ไร่ ซึ่งหากดําเนินการไม่ถูกต้อง จะเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดํารงธรรม และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. 

สําหรับความแตกต่างของคดีตนกับแม่นายธนาธร โดยส่วนตัวเป็นเรื่องที่ดิน สปก. แต่แม่ของนายธนาธร เป็นการซื้อที่ดินแล้วไป
ทําการออกเอกสารสิทธ์ิ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่า ส่วนคดีตนน้ันคาดว่าน่าจะจบก่อน เพราะได้ดําเนินการมาแล้วระยะหน่ึง 

น.ส.ปารีณา ยอมรับว่า เรื่องที่เกิดขึ้นถือเป็นความเหลื่อมล้ําในการดําเนินคดีกับอภิมหาเศรษฐี เพราะประเด็นที่ดินแม่ของนาย
ธนาธร แต่กว่าจะดําเนินการก็เป็นปี แต่ส่วนตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทันที 



 
11 มกราคม, 2021 

ป่าไม้รุกหนัก รวบขบวนไม้เถ่ือนป่าแม่สอง 

ปราบใหญ่ สจป.3 แพร่ ส่ังการให้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.1 (แม่ปุง),พร.2 (แม่สอง) ศูนย์ป่าไม้แพร่ ร่วม
กับผญบ. ตร.สภ.สอง รวบขบวนการไม้เถ่ือนฯ จยย. รถเข็นพ่วงไม้สัก บริเวณป่าห้วยม่อนเขาควาย ป่าแม่สอง หมู่8 
ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ ส่งดําเนินคดี 

 
เมื่อเวลา 18.30 น. วันท่ี 10 มกราคม 2564 สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยการอํานวยการของ
นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สํานักฯ และนายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ได้ส่ังการให้นายบรรเจิด เพ็ชรพิสิษฐ์ 
หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.1 (แม่ปุง),พร.2 (แม่สอง) ศูนย์ป่าไม้แพร่ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน บ้าน
อัมพวัน หมู่ 8 และเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.สอง ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทําผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ ตรวจพบการกระทําผิด 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน 

ทําการตรวจยึดจักรยานยนต์ 1 คัน พร้อมรถเข็นพ่วงไม้ของกลาง ไม้สักท่อนจํานวน 9 ท่อน ป.0.87 ลบม. สถานที่
เหตุเกิดบริเวณป่าห้วยม่อนเขาควาย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอง หม่ฎ 8 ตําบลเตาปูน อําเภอสอง จังหวัด
แพร่ นําส่ง พงส.สภ.สอง ดําเนินคดีต่อไป 

 



 

 

 
วันที่ 11 มกราคม 2564 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ นายณรงค์ทรง 
อารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักศาสนาพุทธแห่งชาติได้มอบหมายให้นายโล้ไกร ใจม่ัน สํานักงานศาสนาพุทธจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และนายจารึกแก้ว แสงอ่อน สํานักศาสนาพุทธประจําจังหวัดชุมพร พร้อมร่วมประชุมแก้ไขปัญหา
กรณีวัดไชราช ตําบลไชยราช อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาจากการสร้างโบสถ์
มาแล้ว 13 ปีแต่ยังไม่สามารถใช้ได้ติดปัญหาท่ีดินกรณีชาวบ้าน ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  
และชาวบ้าน ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร ร้องเรียนผ่านหลายหน่วยงานใน 2 จังหวัด เพ่ือเร่งรัดให้แก้ไขปัญหา
กรณี วัดเขาไชยราช ได้สร้างพระอุโบสถใช้งบประมาณกว่า 25 ล้านบาท สร้างเสร็จนานกว่า 13 ปี แต่ยังไม่มี 
ความคืบหน้า เนื่องจากไม่ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงไม่สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ เนื่องจาก
พ้ืนที่วัดต้ังอยู่ในเขต อ.ปะทิว แต่จุดที่สร้างโบสถ์ถูกขีดเส้นจากระบบ จีพีเอส. แบ่งแนวเขตในพ้ืนที่ อ.บางสะพานน้อย 

นายประมวล กล่าวว่า ได้เข้ากราบนมัสการพระครูสุนทรธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดเขาไชยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สํานักงานพุทธศาลนาทั้ง 2 จังหวัดซ่ึงได้รับมอบหมายจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เร่งรัดแก้ไขปัญหา 
นายชัชวาล จิตภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ( อบต.) เขาไชยราช นายอุดม กิจเดช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  
ต.เขาไชยราช นายธวัชชัย พวงอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ไชยราช เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา เบ้ืองต้นจะต้องแจ้งให้
สํานักงานท่ีดิน หรือ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ รังวัดแนวเขตท่ีชัดเจนร่วมกัน เนื่องจากพ้ืนที่วัดบางส่วนมีโฉนด แต่บางส่วน
อาจจะอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ 



“ เจ้าอาวาสต้องการให้โบสถ์สามารถใช้ประโยชน์ได้ หลังจากชาวบ้านช่วยกันบริจาคงบเพ่ือ และต้องการให้
ประชาชนในหมู่บ้านไม่ต้องเดินทางไปวัดอ่ืน เพ่ือให้มีข้อยุติโดยเร็วได้ทําเรื่องถึงประธานกรรมาธิการการปกครอง 
และคณะกรรมาธิการศาสนาฯ ของสภาผู้สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเรียนเชิญเจ้าคณะภาค อธิบดีกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 จังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมท่ีดิน 
กรมป่าไม้ ชี้แจงปัญหาและแนวทางการปฎิบัติที่ชัดเจน มีแนวทางเพ่ือใช้อํานาจส่ังการให้หลายหน่วยงานบูรณาการ
ร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหา หลังจากที่ผ่านมาปัญหาแนวเขตทับซ้อนพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้สร้างปัญหาให้ประชาชนที่บ้าน
บางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย กับ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ต้ังแต่ปี 2539 แต่กรมการปกครองไม่สามารถ
แก้ปัญหาให้ลุล่วง “นายประมวล กล่าว 

   

   

 

 

 

 

 



 

   

วันที่ 11 ม.ค.64 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กรณี
ชาวบ้าน ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และชาวบ้าน ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร ร้องเรียน
ผ่านหลายหน่วยงานใน 2 จังหวัด เพ่ือเร่งรัดให้แก้ไขปัญหากรณี วัดเขาไชยราช ได้สร้างพระอุโบสถใช้งบประมาณ
กว่า 25 ล้านบาท สร้างเสร็จนานกว่า 13 ปี แต่ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากไม่ได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา  
จึงไม่สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ เนื่องจากพ้ืนที่วัดต้ังอยู่ในเขต อ.ปะทิว แต่จุดที่สร้างโบสถ์ถูกขีดเส้น
จากระบบ จีพีเอส. แบ่งแนวเขตในพ้ืนที่ อ.บางสะพานน้อย 

   



นายประมวล กล่าวว่า ได้เข้ากราบนมัสการพระครูสุนทรธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดเขาไชยราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สํานักงานพุทธศาลนาท้ัง 2 จังหวัด ซ่ึงได้รับมอบหมายจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เร่งรัดแก้ไขปัญหา 
นายชัชวาล จิตภิรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต) เขาไชยราช นายอุดม กิจเดช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  
ต.เขาไชยราช นายธวัชชัย พวงอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.ไชยราช เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหา เบ้ืองต้นจะต้องแจ้งให้
สํานักงานท่ีดิน หรือ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ รังวัดแนวเขตท่ีชัดเจนร่วมกัน เน่ืองจากพ้ืนที่วัดบางส่วนมีโฉนด แต่บางส่วน
อาจจะอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ 

"เจ้าอาวาสต้องการให้โบสถ์สามารถใช้ประโยชน์ได้ หลังจากชาวบ้านช่วยกันบริจาคงบเพ่ือ และต้องการให้
ประชาชนในหมู่บ้านไม่ต้องเดินทางไปวัดอ่ืน เพ่ือให้มีข้อยุติโดยเร็วได้ทําเรื่องถึงประธานกรรมาธิการการปกครอง 
และคณะกรรมาธิการศาสนาฯ ของสภาผู้สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเรียนเชิญเจ้าคณะภาค อธิบดีกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 จังหวัด ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมท่ีดิน 
กรมป่าไม้ ชี้แจงปัญหาและแนวทางการปฎิบัติที่ชัดเจน มีแนวทางเพ่ือใช้อํานาจส่ังการให้หลายหน่วยงานบูรณาการ
ร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหา หลังจากที่ผ่านมาปัญหาแนวเขตทับซ้อนพ้ืนที่ 2 จังหวัด ได้สร้างปัญหาให้ประชาชนที่บ้าน
บางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย กับ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว ต้ังแต่ปี 2539 แต่กรมการปกครองไม่สามารถ
แก้ปัญหาให้ลุล่วง" นายประมวล กล่าว 

 


