สรุปขาวประจำในวันที่ 22 เม.ย. 64
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ)
- ขาวรอบอาณาจักร: ตรวจปาชุมชนถูกรุกฆาตนไม 37 ไร (ไทยรัฐ 23 เมษายน 2564 หนา 10)
- ทร.แจง-กำลังพล รวมพิธีพุทธะเทพ (ขาวสด 23 เมษายน 2564 หนา 1,12)
ขาวเว็บไซต)
พยัคฆ9ไพร ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินตำบลหนองแก หลังถูกรองนายทุนแผวถางพื้นที่ปากวา 40 ไร
(บานเมือง 21 เมษายน 2564)
https://www.banmuang.co.th/news/region/231031
‘พยัคฆ9ไพร’ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินหนองแก หลังพบกลุมนายทุนแผวถางพื้นที่ปากวา 40 ไร
(แนวหนา 21 เมษายน 2564)
https://www.naewna.com/likesara/567457
นอภ.อาวลึกเตรียมแจงความ ผูบุกรุกพื้นที่ปาไมชุมชนกวา 37 ไร (บานเมือง 21 เมษายน 2564)
https://www.banmuang.co.th/news/region/231043
ชัดเจนสำนัก หลวงปูองค9ดำ อยูในพื้นที่เขต สปก.แตยังไมไดจัดสรรใหใคร (แนวหนา 21 เมษายน 2564)
https://www.naewna.com/local/567500

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
ปีที่: 72
ฉบับที่: 23103
หน้า: 10(บน)
Col.Inch: 7.16
Ad Value: 7,876
PRValue (x3): 23,628
คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: ตรวจป่าชุมชนถูกรุกฆ่าต้นไม้ 37 ไร่

รหัสข่าว: C-210423039067(22 เม.ย. 64/07:29)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
ปีที่: 31
ฉบับที่: 11104
Col.Inch: 39.42 Ad Value: 61,101
หัวข้อข่าว: ทร.แจง-กำลังพล ร่วมพิธีพุทธะเทพ

รหัสข่าว: C-210423037014(22 เม.ย. 64/07:48)

หน้า: 1(ล่างขวา), 12
PRValue (x3): 183,303

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

พยัคฆไพร ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินตำบลหนองแก หลังถูกรองนายทุนแผ$วถางพื้นที่ป&ากว$า 40 ไร$
วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564, 10.38 น. https://www.banmuang.co.th/news/region/231031
จากกรณีมีพลเมืองดีรองเรียนขอใหเจาหนาที่เขาตรวจสอบพื้นที่บริเวณเขาอีหรุ$น ในตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เนื่องจากมีกลุ$มนายทุนเขามาปรับไถ แผ$วถางพื้นที่ ซึ่งคาดว$าน$าจะอยู$ในเขตพื้นที่ป&าไมจำนวนหลายไร$
ล$าสุดนายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล ผูอำนวยการสำนักปPองกันรักษาป&าและควบคุมไฟป&า สั่งการใหนายชาญชัย กิจศักดาภาพ
หัวหนาหน$วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆไพร) นำกำลังเจาหนาที่ชุดพยัคฆไพร เจาหนาที่ศูนยปPองกันและปราบปรามที่ 1
(ภาคกลาง) ร$วมกับเจาหนาที่ส$วนปPองกันรักษาป&าและควบคุมไฟป&า สำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 10 (สาขาเพชรบุรี) ชุด
ปฏิบัติการพิเศษป&าไม สจป.10 สาขาเพชรบุรี และหน$วยปPองกันรักษาป&าที่ ปข.9 (หนองยิงหมี) เขาตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องนี้
จากการตรวจสอบเจาหนาที่พบว$า สภาพพื้นที่เปZนที่ลาดชายเขา ระหว$างร$องเขาอีหรุ$น มีร$องรอยของร$องน้ำลำหวยขนาดเล็กไหล
ผ$าน มีร$องรอยการนำเครื่องจักรกลหนักเขามาปรับไถ แผวถางพื้นที่ โค$นลมไม และพบหลักที่ดินลักษณะพึ่งป\กใหม$กระจายรอบ
พื้นที่ รวมถึงพบสิ่งปลูกสรางอีก 2 หลัง ซึ่งขณะตรวจสอบไม$พบบุคคลใดอยู$ในพื้นที่ จึงไดทำการตรวจสอบเบื้องตนพบว$า พื้นที่
ไม$ไดอยู$ในเขตป&าสงวนแห$งชาติ และพื้นที่ป&าไมถาวร แต$เปZนพื้นที่ป&าตามมาตรา 4 (1) แห$งพระราชบัญญัติป&าไม 2484 เจาหนาที่
ตรวจสอบจากสารระบบกรมที่ดิน พบบริเวณพื้นที่มีรูปแปลงโฉนดที่ดิน แต$ไม$ปรากฏรายละเอียดต$าง ๆ ของโฉนด เจาหนาที่จึง
ไดทำการตรวจวัดพิกัดแปลงที่ดินพบมีการทำประโยชนเนื้อที่ 41 ไร$เศษ
เพื่อใหการปฏิบัติมีความละเอียดรัดกุมเปZนไปตามระเบียบและกฎหมาย เบื้องตนเจาหนาที่จะมีหนังสือสอบถามไปยังเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน ว$าพื้นที่ดังกล$าวมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือไม$ และจะมี
หนังสือสอบถามไปยังศูนยการทหารราบ ค$ายธนะรัชต ว$าพื้นที่ดังกล$าวอยู$ในความรับผิดชอบหรือไม$ เพื่อเจาหนาที่จะไดนำขอมูล
มาใชประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของต$อไป

‘พยัคฆไพร’ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินหนองแก หลังพบกลุ$มนายทุนแผ$วถางพื้นที่ป&ากว$า 40 ไร$
วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.41 น. https://www.naewna.com/likesara/567457
พยัคฆไพร ตรวจสอบที่ดินหนองแก นายทุนแผ$วถางพื้นที่ป&า
จากกรณีมีพลเมืองดีรองเรียนขอใหเจาหนาที่เขาตรวจสอบพื้นที่บริเวณเขาอีหรุ$น ในตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เนื่องจากมีกลุ$มนายทุนเขามาปรับไถ แผ$วถางพื้นที่ ซึ่งคาดว$าน$าจะอยู$ในเขตพื้นที่ป&าไมจำนวนหลายไร$
ล$าสุดนายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล ผูอำนวยการสำนักปPองกันรักษาป&าและควบคุมไฟป&า สั่งการใหนายชาญชัย กิจศักดาภาพ
หัวหนาหน$วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆไพร) นำกำลังเจาหนาที่ชุดพยัคฆไพร เจาหนาที่ศูนยปPองกันและปราบปรามที่ 1
(ภาคกลาง) ร$วมกับเจาหนาที่ส$วนปPองกันรักษาป&าและควบคุมไฟป&า สำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 10 (สาขาเพชรบุรี) ชุด
ปฏิบัติการพิเศษป&าไม สจป.10 สาขาเพชรบุรี และหน$วยปPองกันรักษาป&าที่ ปข.9 (หนองยิงหมี) เขาตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องนี้
จากการตรวจสอบเจาหนาที่พบว$า สภาพพื้นที่เปZนที่ลาดชายเขา ระหว$างร$องเขาอีหรุ$น มีร$องรอยของร$องน้ำลำหวยขนาดเล็กไหล
ผ$าน มีร$องรอยการนำเครื่องจักรกลหนักเขามาปรับไถ แผวถางพื้นที่ โค$นลมไม และพบหลักที่ดินลักษณะพึ่งป\กใหม$กระจายรอบ
พื้นที่ รวมถึงพบสิ่งปลูกสรางอีก 2 หลัง ซึ่งขณะตรวจสอบไม$พบบุคคลใดอยู$ในพื้นที่ จึงไดทำการตรวจสอบเบื้องตนพบว$า พื้นที่
ไม$ไดอยู$ในเขตป&าสงวนแห$งชาติ และพื้นที่ป&าไมถาวร แต$เปZนพื้นที่ป&าตามมาตรา 4 (1) แห$งพระราชบัญญัติป&าไม 2484 เจาหนาที่
ตรวจสอบจากสารระบบกรมที่ดิน พบบริเวณพื้นที่มีรูปแปลงโฉนดที่ดิน แต$ไม$ปรากฏรายละเอียดต$าง ๆ ของโฉนด เจาหนาที่จึง
ไดทำการตรวจวัดพิกัดแปลงที่ดินพบมีการทำประโยชนเนื้อที่ 41 ไร$เศษ
เพื่อใหการปฏิบัติมีความละเอียดรัดกุมเปZนไปตามระเบียบและกฎหมาย เบื้องตนเจาหนาที่จะมีหนังสือสอบถามไปยังเจาพนักงาน
ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน ว$าพื้นที่ดังกล$าวมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือไม$ และจะมี
หนังสือสอบถามไปยังศูนยการทหารราบ ค$ายธนะรัชต ว$าพื้นที่ดังกล$าวอยู$ในความรับผิดชอบหรือไม$ เพื่อเจาหนาที่จะไดนำขอมูล
มาใชประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของต$อไป

นอภ.อ$าวลึกเตรียมแจงความ ผูบุกรุกพื้นที่ป&าไมชุมชนกว$า 37 ไร$
วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564, 11.04 น. https://www.banmuang.co.th/news/region/231043
วันที่ 21 เม.ย. 64 นายบัญชา ธนูอินทร นายอำเภออ$าวลึก นายวิรัตน อยู$เปZนสุข หัวหนาหน$วยปPองกันรักษาป&าที่ กบ.5 ปลาย
พระยา จนท. ชุดปฏิบัติการพิเศษ ป&าไม กระบี่ ฝ&ายปกครอง ผูนำชุมชน ร$วมตรวจสอบ พื้นที่ป&าชุมชนบานในยวนไทย หมู$ 3
ตำบลเขาใหญ$ อำเภออ$าวลึก จังหวัดกระบี่ หลังจากไดรับแจงว$า มีการ บุกรุกพื้นที่ ตั้งอยู$บนภูเขา พื้นที่ จำนวน 37 ไร$ มีสภาพ
ป&าไมที่สมบูรณ ตรวจสอบ พบว$าไดมีการ กรานลำ ตนไมขนาดใหญ$ จำนวนมาก กระจายทั่วทั้งพื้นที่ เพื่อใหยืนตนตาย มีการ
ปลูกยางพารา อายุประมาณ 1-2 ปg จำนวนหนึ่ง เจาหนาที่ทำการตรวจสอบค$าพิกัด รวบรวม หลักฐานเขาแจงความดำเนินคดีต$อ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ$าวลึก เพื่อติดตามผูที่ดำเนินการมาดำเนินคดี
นายวิวรรธน แซ$ลิ่ม ผูใหญ$บาน หมู$ 3 ตำบลเขาใหญ$ อำเภออ$าวลึก เปiดเผยว$า ป&าชุมชน บานในยวนไทย ตั้งอยู$บนภูเขาสูง
สภาพพื้นที่ป&า มีความสุมบูรณ มีพันธไมหลายหลายชนิด ที่ผ$านมาไดมีการกันพื้นที่ มีแนวเขตอย$างชัดเชน มีการประชุมชาวบาน
หามบุกรุก แต$พบว$า ตลอด 1-2 ปg ที่ผ$านมาไดมีการพยายาม บุกรุกพื้นที่ แผวถางป&า บริเวณแนวเขต ลักลอบปลูก ยางพารา
ลักลอบกรานตนไมใหยืนตนตาย มาอย$างต$อเนื่องเพื่อตองการพื้นที่เพิ่ม หลังจากนี้ จะไดประสาน ฝ&ายปกครอง ตั้งจุดตรวจ
บริเวณ ทางผ$าน เพื่อปPองกันการลักลอบทำลายป&า

ชัดเจนสำนัก หลวงปู&องคดำ อยู$ในพื้นที่เขต สปก.แต$ยังไม$ไดจัดสรรใหใคร
วันพุธ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564, 14.41 น. https://www.naewna.com/local/567500
ความคืบหนากรณีที่ชายอางตัวเปZนหลวงปู&พุทธเทพสุริยะจักรวาล หรือ หลวงปู&องคดำ ที่นุ$งห$มผาคลายจีวรเหมือนพระแต$เปZนสี
ดำ อยู$ที่สำนักปฏิบัติธรรมหรือที่พักสงฆหินเพิง ตั้งอยู$บนบริเวณป&าทายหมู$บานเขายอยพัฒนา ม.16 ต.โคกมะม$วง อ.ปะคำ จ.
บุรีรัมย หลังจากมีหญิงสาวชาวจังหวัดชัยภูมิ เขาแจงความในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิว$า มารดาซึ่งมีอาชีพเปZนครูหนีมาอยู$ที่สำนัก
ปฏิบัติธรรมดังกล$าว เกรงว$าแม$จะถูกหลอกเพราะเงินเดือนแม$เกือบ 1 แสนบาทไม$เหลือ ถึงขั้นสรางสำนักไวหลังบานที่จังหวัด
ชัยภูมิดวย จนนำไปสู$การตรวจสอบว$าหลวงปู&พุทธะ หรือหลวงปู&องคดำ เชื่อมโยงกับลัทธิใดหรือมีพฤติกรรมที่ไม$ถูกตองเหมาะสม
ตามที่ถูกกล$าวหาจริงหรือไม$และพื้นที่ที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมหรือที่พักสงฆดังกล$าวถูกตองหรือไม$
ล$าสุดวันนี้ (21 เม.ย.64) นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย ไดมอบหมายให จ.อ.มนตรี สุระวิโรจน ปลัดอำเภอ
ปะคำ นำคณะเจาหนาที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รองเจาคณะอำเภอปะคำ เจาหนาที่หน$วยปPองกันรักษาป&าที่ บร.1
(ปะคำ), หน$วยปPองกันรักษาป&าที่ บร.7 (โนนดินแดง) และเจาหนาที่ตำรวจ สภ.ปะคำ ลงพื้นที่ตรวจสอบที่สำนักปฏิบัติธรรมหิน
เพิง ต.โคกมะม$วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย ตามที่ไดรับรองเรียนแลว
เบื้องตนพบว$า เดิมเปZนป&าสงวนดงใหญ$ ต$อมาสภาพป&าเสื่อมโทรม จึงไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหเปZนเขตปฏิรูปที่ดิน
ป\จจุบันอยู$ในความดูแลของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน หรือ (ส.ป.ก.) จังหวัดบุรีรัมย แต$จากการตรวจสอบเบื้องตนทาง ส.ป.ก.ยังไม$ได
มีการจัดสรร หรือออกเอกสารสิทธิใหราษฎรรายใดถือครองทำกินแต$อย$างใด เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม$เอื้อต$อการทำการเกษตร ซึ่ง
หลังจากตรวจสอบแลวก็จะไดรวบรวมขอมูลรายงานผูบังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

ส$วนทาง ส.ป.ก.จะพิจารณาดำเนินการออกใหราษฎรทำกิน หรือจะส$งมอบพื้นที่คืนใหกับกรมป&าไมหรือไม$อย$างไรนั้นก็อยู$ระหว$าง
การประสานขอมูลและแนวทางปฏิบัติของทั้งสองหน$วยงาน ซึ่งหากมีการส$งคืนพื้นที่ใหกับกรมป&าไมก็จะดำเนินการฟlmนฟูเปZนพื้นที่
ป&าต$อไป
ส$วนพฤติกรรมของนายพุทธะ เทพสุริยะจักรวาล ที่อางว$า ตัวเองเปZนหลวงปู&พุทธะ เทพสุริยะจักรวาล หรือที่ชาวบานเรียกว$า
หลวงปู&องคดำ ในส$วนของพื้นที่ยังไม$มีผูเสียหายเขาไปรองเรียน หรือแจงความรองทุกขว$าถูกหลอกลวง หรือไดรับความเสียหาย
แต$อย$างใด แต$ที่ประชาชนมากราบไหวก็ขึ้นอยู$กับความเชื่อความศรัทธาของแต$ละบุคคล แต$ในทางสงฆยังไม$สามารถเอาผิดได ซึ่ง
ขณะเจาหนาที่เขาตรวจสอบก็ไม$พบหลวงปู&องคดำ อยู$ที่สำนักแต$อย$างใด
สำหรับกรณีที่พบจีวรพระ ตาลป\ตร อุปกรณสำหรับสักยันตหรือทำเครื่องรางของขลังในกระท$อมในป&าหลังสำนักปฏิบัติธรรม
ดังกล$าวนั้นก็ตองมีการตรวจสอบอีกครั้งว$าเปZนของใคร และเขาข$ายการกระทำผิดหรือไม$

