
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 22 เม.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ข�าวรอบอาณาจักร: ตรวจป�าชุมชนถูกรุกฆ�าต�นไม� 37 ไร� (ไทยรัฐ 23 เมษายน 2564 หน�า 10) 

- ทร.แจง-กำลังพล ร�วมพิธีพุทธะเทพ (ข�าวสด 23 เมษายน 2564 หน�า 1,12) 

ข�าวเว็บไซต) 

พยัคฆ9ไพร ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบท่ีดินตำบลหนองแก หลังถูกร�องนายทุนแผ�วถางพ้ืนท่ีป�ากว�า 40 ไร� 

(บ�านเมือง 21 เมษายน 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/231031 

‘พยัคฆ9ไพร’ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบท่ีดินหนองแก หลังพบกลุ�มนายทุนแผ�วถางพ้ืนท่ีป�ากว�า 40 ไร� 

(แนวหน�า 21 เมษายน 2564) 

https://www.naewna.com/likesara/567457 

นอภ.อ�าวลึกเตรียมแจ�งความ ผู�บุกรุกพ้ืนท่ีป�าไม�ชุมชนกว�า 37 ไร� (บ�านเมือง 21 เมษายน 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/231043 

ชัดเจนสำนัก หลวงปู�องค9ดำ อยู�ในพ้ืนท่ีเขต สปก.แต�ยังไม�ได�จัดสรรให�ใคร (แนวหน�า 21 เมษายน 2564) 

https://www.naewna.com/local/567500 

 
 
 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23103
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: ตรวจป่าชุมชนถูกรุกฆ่าต้นไม้ 37 ไร่

รหัสข่าว: C-210423039067(22 เม.ย. 64/07:29) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 7.16 Ad Value: 7,876 PRValue : 23,628 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11104
วันที่: ศุกร์ 23 เมษายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: ทร.แจง-กำลังพล ร่วมพิธีพุทธะเทพ

รหัสข่าว: C-210423037014(22 เม.ย. 64/07:48) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 39.42 Ad Value: 61,101 PRValue : 183,303 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

พยัคฆ�ไพร ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบท่ีดินตำบลหนองแก หลังถูกร องนายทุนแผ$วถางพ้ืนท่ีป&ากว$า 40 ไร$ 

วันพุธ ท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2564, 10.38 น.  https://www.banmuang.co.th/news/region/231031 

จากกรณีมีพลเมืองดีร องเรียนขอให เจ าหน าท่ีเข าตรวจสอบพ้ืนท่ีบริเวณเขาอีหรุ$น ในตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ� เนื่องจากมีกลุ$มนายทุนเข ามาปรับไถ แผ$วถางพ้ืนท่ี ซ่ึงคาดว$าน$าจะอยู$ในเขตพ้ืนท่ีป&าไม จำนวนหลายไร$   

ล$าสุดนายสมบูรณ� ธีรบัณฑิตกุล ผู อำนวยการสำนักปPองกันรักษาป&าและควบคุมไฟป&า สั่งการให นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 

หัวหน าหน$วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ�ไพร) นำกำลังเจ าหน าท่ีชุดพยัคฆ�ไพร เจ าหน าท่ีศูนย�ปPองกันและปราบปรามท่ี 1 

(ภาคกลาง) ร$วมกับเจ าหน าท่ีส$วนปPองกันรักษาป&าและควบคุมไฟป&า สำนักจัดการทรัพยากรป&าไม ท่ี 10 (สาขาเพชรบุรี) ชุด

ปฏิบัติการพิเศษป&าไม  สจป.10 สาขาเพชรบุรี และหน$วยปPองกันรักษาป&าท่ี ปข.9 (หนองยิงหมี) เข าตรวจสอบข อเท็จจริงเรื่องนี้   

จากการตรวจสอบเจ าหน าท่ีพบว$า สภาพพ้ืนท่ีเปZนท่ีลาดชายเขา ระหว$างร$องเขาอีหรุ$น มีร$องรอยของร$องน้ำลำห วยขนาดเล็กไหล

ผ$าน มีร$องรอยการนำเครื่องจักรกลหนักเข ามาปรับไถ แผ วถางพ้ืนท่ี โค$นล มไม  และพบหลักท่ีดินลักษณะพ่ึงป\กใหม$กระจายรอบ

พ้ืนท่ี รวมถึงพบสิ่งปลูกสร างอีก 2 หลัง ซ่ึงขณะตรวจสอบไม$พบบุคคลใดอยู$ในพ้ืนท่ี จึงได ทำการตรวจสอบเบ้ืองต นพบว$า พ้ืนท่ี

ไม$ได อยู$ในเขตป&าสงวนแห$งชาติ และพ้ืนท่ีป&าไม ถาวร แต$เปZนพ้ืนท่ีป&าตามมาตรา 4 (1) แห$งพระราชบัญญัติป&าไม  2484 เจ าหน าท่ี

ตรวจสอบจากสารระบบกรมท่ีดิน พบบริเวณพ้ืนท่ีมีรูปแปลงโฉนดท่ีดิน แต$ไม$ปรากฏรายละเอียดต$าง ๆ ของโฉนด เจ าหน าท่ีจึง

ได ทำการตรวจวัดพิกัดแปลงท่ีดินพบมีการทำประโยชน�เนื้อท่ี 41 ไร$เศษ   

เพ่ือให การปฏิบัติมีความละเอียดรัดกุมเปZนไปตามระเบียบและกฎหมาย เบ้ืองต นเจ าหน าท่ีจะมีหนังสือสอบถามไปยังเจ าพนักงาน

ท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ� สาขาหัวหิน ว$าพ้ืนท่ีดังกล$าวมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินหรือไม$ และจะมี

หนังสือสอบถามไปยังศูนย�การทหารราบ ค$ายธนะรัชต� ว$าพ้ืนท่ีดังกล$าวอยู$ในความรับผิดชอบหรือไม$ เพ่ือเจ าหน าท่ีจะได นำข อมูล

มาใช ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข องต$อไป 

 

 



 

    

    

‘พยัคฆ�ไพร’ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบท่ีดินหนองแก หลังพบกลุ$มนายทุนแผ$วถางพ้ืนท่ีป&ากว$า 40 ไร$ 

วันพุธ ท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2564, 13.41 น.  https://www.naewna.com/likesara/567457 

พยัคฆ�ไพร ตรวจสอบท่ีดินหนองแก นายทุนแผ$วถางพ้ืนท่ีป&า  

จากกรณีมีพลเมืองดีร องเรียนขอให เจ าหน าท่ีเข าตรวจสอบพ้ืนท่ีบริเวณเขาอีหรุ$น ในตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ� เนื่องจากมีกลุ$มนายทุนเข ามาปรับไถ แผ$วถางพ้ืนท่ี ซ่ึงคาดว$าน$าจะอยู$ในเขตพ้ืนท่ีป&าไม จำนวนหลายไร$ 

ล$าสุดนายสมบูรณ� ธีรบัณฑิตกุล ผู อำนวยการสำนักปPองกันรักษาป&าและควบคุมไฟป&า สั่งการให นายชาญชัย กิจศักดาภาพ 

หัวหน าหน$วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ�ไพร) นำกำลังเจ าหน าท่ีชุดพยัคฆ�ไพร เจ าหน าท่ีศูนย�ปPองกันและปราบปรามท่ี 1 

(ภาคกลาง) ร$วมกับเจ าหน าท่ีส$วนปPองกันรักษาป&าและควบคุมไฟป&า สำนักจัดการทรัพยากรป&าไม ท่ี 10 (สาขาเพชรบุรี) ชุด

ปฏิบัติการพิเศษป&าไม  สจป.10 สาขาเพชรบุรี และหน$วยปPองกันรักษาป&าท่ี ปข.9 (หนองยิงหมี) เข าตรวจสอบข อเท็จจริงเรื่องนี้ 

จากการตรวจสอบเจ าหน าท่ีพบว$า สภาพพ้ืนท่ีเปZนท่ีลาดชายเขา ระหว$างร$องเขาอีหรุ$น มีร$องรอยของร$องน้ำลำห วยขนาดเล็กไหล

ผ$าน มีร$องรอยการนำเครื่องจักรกลหนักเข ามาปรับไถ แผ วถางพ้ืนท่ี โค$นล มไม  และพบหลักท่ีดินลักษณะพ่ึงป\กใหม$กระจายรอบ

พ้ืนท่ี รวมถึงพบสิ่งปลูกสร างอีก 2 หลัง ซ่ึงขณะตรวจสอบไม$พบบุคคลใดอยู$ในพ้ืนท่ี จึงได ทำการตรวจสอบเบ้ืองต นพบว$า พ้ืนท่ี

ไม$ได อยู$ในเขตป&าสงวนแห$งชาติ และพ้ืนท่ีป&าไม ถาวร แต$เปZนพ้ืนท่ีป&าตามมาตรา 4 (1) แห$งพระราชบัญญัติป&าไม  2484 เจ าหน าท่ี

ตรวจสอบจากสารระบบกรมท่ีดิน พบบริเวณพ้ืนท่ีมีรูปแปลงโฉนดท่ีดิน แต$ไม$ปรากฏรายละเอียดต$าง ๆ ของโฉนด เจ าหน าท่ีจึง

ได ทำการตรวจวัดพิกัดแปลงท่ีดินพบมีการทำประโยชน�เนื้อท่ี 41 ไร$เศษ 

เพ่ือให การปฏิบัติมีความละเอียดรัดกุมเปZนไปตามระเบียบและกฎหมาย เบ้ืองต นเจ าหน าท่ีจะมีหนังสือสอบถามไปยังเจ าพนักงาน

ท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ� สาขาหัวหิน ว$าพ้ืนท่ีดังกล$าวมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินหรือไม$ และจะมี

หนังสือสอบถามไปยังศูนย�การทหารราบ ค$ายธนะรัชต� ว$าพ้ืนท่ีดังกล$าวอยู$ในความรับผิดชอบหรือไม$ เพ่ือเจ าหน าท่ีจะได นำข อมูล

มาใช ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข องต$อไป 



 

นอภ.อ$าวลึกเตรียมแจ งความ ผู บุกรุกพ้ืนท่ีป&าไม ชุมชนกว$า 37 ไร$ 

วันพุธ ท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2564, 11.04 น.  https://www.banmuang.co.th/news/region/231043 

วันท่ี 21 เม.ย. 64 นายบัญชา ธนูอินทร� นายอำเภออ$าวลึก นายวิรัตน� อยู$เปZนสุข หัวหน าหน$วยปPองกันรักษาป&าท่ี กบ.5 ปลาย

พระยา จนท. ชุดปฏิบัติการพิเศษ ป&าไม  กระบ่ี ฝ&ายปกครอง ผู นำชุมชน ร$วมตรวจสอบ พ้ืนท่ีป&าชุมชนบ านในยวนไทย หมู$ 3 

ตำบลเขาใหญ$ อำเภออ$าวลึก จังหวัดกระบ่ี หลังจากได รับแจ งว$า มีการ บุกรุกพ้ืนท่ี ต้ังอยู$บนภูเขา พ้ืนท่ี จำนวน 37 ไร$  มีสภาพ

ป&าไม ท่ีสมบูรณ� ตรวจสอบ พบว$าได มีการ กรานลำ ต นไม ขนาดใหญ$ จำนวนมาก กระจายท่ัวท้ังพ้ืนท่ี เพ่ือให ยืนต นตาย มีการ

ปลูกยางพารา อายุประมาณ 1-2 ปg จำนวนหนึ่ง เจ าหน าท่ีทำการตรวจสอบค$าพิกัด รวบรวม หลักฐานเข าแจ งความดำเนินคดีต$อ

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ$าวลึก เพ่ือติดตามผู ท่ีดำเนินการมาดำเนินคดี  

นายวิวรรธน� แซ$ลิ่ม ผู ใหญ$บ าน หมู$ 3 ตำบลเขาใหญ$ อำเภออ$าวลึก เปiดเผยว$า ป&าชุมชน บ านในยวนไทย ต้ังอยู$บนภูเขาสูง 

สภาพพ้ืนท่ีป&า มีความสุมบูรณ� มีพันธ�ไม หลายหลายชนิด ท่ีผ$านมาได มีการกันพ้ืนท่ี มีแนวเขตอย$างชัดเชน มีการประชุมชาวบ าน 

ห ามบุกรุก แต$พบว$า ตลอด 1-2 ปg ท่ีผ$านมาได มีการพยายาม บุกรุกพ้ืนท่ี แผ วถางป&า บริเวณแนวเขต ลักลอบปลูก ยางพารา 

ลักลอบกรานต นไม ให ยืนต นตาย  มาอย$างต$อเนื่องเพ่ือต องการพ้ืนท่ีเพ่ิม หลังจากนี้ จะได ประสาน ฝ&ายปกครอง ต้ังจุดตรวจ

บริเวณ ทางผ$าน เพ่ือปPองกันการลักลอบทำลายป&า 

 

 

 

 

  

 

 



 

ชัดเจนสำนัก หลวงปู&องค�ดำ อยู$ในพ้ืนท่ีเขต สปก.แต$ยังไม$ได จัดสรรให ใคร 

วันพุธ ท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2564, 14.41 น.  https://www.naewna.com/local/567500 

ความคืบหน ากรณีท่ีชายอ างตัวเปZนหลวงปู&พุทธเทพสุริยะจักรวาล หรือ หลวงปู&องค�ดำ ท่ีนุ$งห$มผ าคล ายจีวรเหมือนพระแต$เปZนสี

ดำ อยู$ท่ีสำนักปฏิบัติธรรมหรือท่ีพักสงฆ�หินเพิง ต้ังอยู$บนบริเวณป&าท ายหมู$บ านเขาย อยพัฒนา ม.16 ต.โคกมะม$วง อ.ปะคำ จ.

บุรีรัมย� หลังจากมีหญิงสาวชาวจังหวัดชัยภูมิ เข าแจ งความในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิว$า มารดาซ่ึงมีอาชีพเปZนครูหนีมาอยู$ท่ีสำนัก

ปฏิบัติธรรมดังกล$าว เกรงว$าแม$จะถูกหลอกเพราะเงินเดือนแม$เกือบ 1 แสนบาทไม$เหลือ ถึงข้ันสร างสำนักไว หลังบ านท่ีจังหวัด

ชัยภูมิด วย จนนำไปสู$การตรวจสอบว$าหลวงปู&พุทธะ หรือหลวงปู&องค�ดำ เชื่อมโยงกับลัทธิใดหรือมีพฤติกรรมท่ีไม$ถูกต องเหมาะสม

ตามท่ีถูกกล$าวหาจริงหรือไม$และพ้ืนท่ีท่ีตั้งสำนักปฏิบัติธรรมหรือท่ีพักสงฆ�ดังกล$าวถูกต องหรือไม$  

ล$าสุดวันนี้ (21 เม.ย.64) นายเดชสกล อาดัม นายอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย� ได มอบหมายให  จ.อ.มนตรี สุระวิโรจน� ปลัดอำเภอ

ปะคำ นำคณะเจ าหน าท่ีจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รองเจ าคณะอำเภอปะคำ เจ าหน าท่ีหน$วยปPองกันรักษาป&าท่ี บร.1 

(ปะคำ), หน$วยปPองกันรักษาป&าท่ี บร.7 (โนนดินแดง) และเจ าหน าท่ีตำรวจ สภ.ปะคำ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบท่ีสำนักปฏิบัติธรรมหิน

เพิง ต.โคกมะม$วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย� ตามท่ีได รับร องเรียนแล ว    

เบ้ืองต นพบว$า เดิมเปZนป&าสงวนดงใหญ$ ต$อมาสภาพป&าเสื่อมโทรม จึงได มีการออกพระราชกฤษฎีกาให เปZนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

ป\จจุบันอยู$ในความดูแลของสำนักงานปฏิรูปท่ีดิน หรือ (ส.ป.ก.) จังหวัดบุรีรัมย� แต$จากการตรวจสอบเบ้ืองต นทาง ส.ป.ก.ยังไม$ได 

มีการจัดสรร หรือออกเอกสารสิทธิให ราษฎรรายใดถือครองทำกินแต$อย$างใด เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีไม$เอ้ือต$อการทำการเกษตร ซ่ึง

หลังจากตรวจสอบแล วก็จะได รวบรวมข อมูลรายงานผู บังคับบัญชาทราบตามลำดับข้ัน  



ส$วนทาง ส.ป.ก.จะพิจารณาดำเนินการออกให ราษฎรทำกิน หรือจะส$งมอบพ้ืนท่ีคืนให กับกรมป&าไม หรือไม$อย$างไรนั้นก็อยู$ระหว$าง

การประสานข อมูลและแนวทางปฏิบัติของท้ังสองหน$วยงาน ซ่ึงหากมีการส$งคืนพ้ืนท่ีให กับกรมป&าไม ก็จะดำเนินการฟlmนฟูเปZนพ้ืนท่ี

ป&าต$อไป 

ส$วนพฤติกรรมของนายพุทธะ เทพสุริยะจักรวาล ท่ีอ างว$า ตัวเองเปZนหลวงปู&พุทธะ เทพสุริยะจักรวาล หรือท่ีชาวบ านเรียกว$า 

หลวงปู&องค�ดำ ในส$วนของพ้ืนท่ียังไม$มีผู เสียหายเข าไปร องเรียน หรือแจ งความร องทุกข�ว$าถูกหลอกลวง หรือได รับความเสียหาย

แต$อย$างใด แต$ท่ีประชาชนมากราบไหว ก็ข้ึนอยู$กับความเชื่อความศรัทธาของแต$ละบุคคล แต$ในทางสงฆ�ยังไม$สามารถเอาผิดได  ซ่ึง

ขณะเจ าหน าท่ีเข าตรวจสอบก็ไม$พบหลวงปู&องค�ดำ อยู$ท่ีสำนักแต$อย$างใด 

สำหรับกรณีท่ีพบจีวรพระ ตาลป\ตร อุปกรณ�สำหรับสักยันต�หรือทำเครื่องรางของขลังในกระท$อมในป&าหลังสำนักปฏิบัติธรรม

ดังกล$าวนั้นก็ต องมีการตรวจสอบอีกครั้งว$าเปZนของใคร และเข าข$ายการกระทำผิดหรือไม$ 


