
สรุปขาวประจําในวันที่ 10 ก.พ. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวเว็บไซต 

- ฟนทิดสมปองท่ีดินปาสงวน (ไทยรัฐ 10 กุมภาพันธ 2565 หนา 12) 
- ระบุท่ีดินทิดสมปอง เปนปาสงวนฯ (ไทยรัฐ 10 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,9) 
- ไมสน'ทิดปอง' ทส.เอาผิดรุกปา พบท่ี2แปลงอยูในเขต (เดลินิวส 10 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,12) 
- วราวุธฮ่ึมผิดโดนปมท่ีดิน'สมปอง' (มติชน 10 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,5) 
- 'วราวุธ'ขึงขังเอาผิดไมเวนปมท่ี'สมปอง' (มติชน 11 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,3) 
- พบชื่อแมทิดปองครองท่ี21ไร (ขาวสด 10 กุมภาพันธ 2565 หนา 12) 
- ปาไมชัยภูมิพบ2แปลง แมทิดปองครอบครอง (ขาวสด 11 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,14) 
- พบญาติ"สมปอง"ครอบครอง2แปลงท่ีดินรุกปาสงวนฯ (ผูจัดการรายวัน 360o 10 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,5) 
- 'วราวุธ'จี้สอบ'ทิดสมปอง'รุกปาฯผิดคุก4ป (สยามรัฐ 10 กุมภาพันธ 2565 หนา 10) 

ขาวเว็บไซต 

อยาเพ่ิงสรุปวาผิด! ท่ีดิน"สมปอง" 300 ไร ปาไมเรงตรวจคุณสมบัติ-กฎหมายท่ีดิน (ขาวสด 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6880636 
กรมปาไมสอบเพ่ิม ท่ีดินสมปองเปนปาสงวนหรือไม ? (ประชาชาติธุรกิจ 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.prachachat.net/breaking-news/news-861837 
ปาไม ลุยสอบท่ีดิน สมปอง กวา300ไร พบนอมินี 2 แปลง เรงหาท่ีเหลือ (ขาวสด 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6879668 
กรมปาไมสอบเพ่ิมอีก5แปลง "ปมท่ีดินทิดสมปอง"รุกปาสงวนแหงชาติ (โพสตทูเดย 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.posttoday.com/social/general/675174 
ผลสอบท่ีดิน "ทิดสมปอง" ในพ้ืนท่ี อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ พบอยูในเขตปาสงวนกวา 200 ไร  
(ชองONE31 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.one31.net/news/detail/53026 
กรมปาไมเตรียมแจงเอาผิด ชี้ขาดท่ีดิน ทิดสมปอง รุกปาสงวนกวา 200 ไร (tnews 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.tnews.co.th/entertainment/559498 
กรมปาไม ตรวจสอบท่ีดิน “ทิดสมปอง ” ในพ้ืนท่ีอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ พบอยูเขตปาสงวนแหงชาติปาซําผักหนามกวา  
200 ไร พรอมลงสํารวจท่ีเหลือวันนี้ตอเนื่องและตรวจสอบรายชื่อผูครอบครอง  
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220209093903042 
กรมปาไมชี้ทิดปองบุกรุกปาสงวนฯ กวา 200 ไร (อปท.นิวส 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.opt-news.com/news/23914 
สั่งสอบท่ีดิน ทิดสมปอง (ชอง7HD 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://news.ch7.com/detail/549047 
กรมปาไม พบท่ีดินรุกปาสงวนกวา 200 ไร เรงพิสูจน “ทิดสมปอง” เจาของหรือไม (สํานักขาวไทย 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://tna.mcot.net/business-879109 
อธิบดีกรมปาไม แจงเบื้องตนพบท่ีดิน “ทิดสมปอง” บางสวนรุกปาสงวนฯ (PPTV36 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%
A1/166100 
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กรมปาไมสอบเพ่ิมอีก5แปลง "ปมท่ีดินทิดสมปอง"รุกปาสงวนแหงชาติ (THE WORLD NEWS 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://theworldnews.net/th-news/krmpaaaims-bephim-iik5aeplng-pmthiidinthidsmp-ng-
rukpaasngwnaehngchaati 
ปาไมชัยภูมิเรงตรวจสอบท่ีดิน"สมปอง"พบนอมินี 2แปลง (สยามรัฐ (ไทยรัฐ 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/321083 
กรมปาไม เผย ท่ีดินทิดสมปอง เขาขายรุกปาสงวน 200 ไร มีเพียง 7 ไรท่ีอยูนอกเขต (BRIGHT 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.brighttv.co.th/social-news/land-invasion 
อธิบดีกรมปาไมรับหนังสือ “ศรีสุวรรณ” รองตรวจท่ีดิน “ทิดสมปอง” (สํานักขาวไทย 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://tna.mcot.net/business-879516 
"วราวุธ" คอนเฟรม ท่ีดิน "สมปอง" 200 ไร บางสวนรุกปาสงวนฯ (ไทยรัฐ 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2311302 
‘วราวุธ’ คอนเฟรมท่ีดิน อ.คอนสาร 200 ไรรุกปาสงวนเรงสอบโยงชื่อ ‘ทิดสมปอง’ (เดลินิวส 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/747512/ 
ผิดเต็มประตู! วราวุธยันท่ีดิน อ.คอนสารบกุรุกปาสงวนแนนอน (ไทยโพสต 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.thaipost.net/x-cite-news/81816/ 
“วราวุธ” ชี้ รุกปาสงวนเกิน 25 ไรคุก 4 ป ปรับเปนลาน (INN NEWS 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.innnews.co.th/news/politics/news_289036/ 
ศรีสุวรรณ พบ อธิบดี ปาไม จี้สอบอาณาจักรอดีต พส.ครอบครองท่ีปา (มติชน 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3174982 
'ศรีสุวรรณ' ยื่นแลว จี้ 'อธิบดีกรมปาไม' สอบ อดีต พส. รุกปา เปดอัตราโทษ หากผิดจริง (ขาวสด 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6879343 
"ศรีสุวรรณ"พบอธิบดีกรมปาไมจี้สอบอาณาจักรอดีต พส.ครอบครองท่ีปาเรงฟนอาญา (สยามรัฐ 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/321003 
“ศรีสุวรรณ”เรียกรองอธิบดีกรมปาไมตรวจสอบ“ทิดสมปอง”ครอบครองท่ีปา (ผูจัดการออนไลน 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000013289 
ศรีสุวรรณยื่นอธิบดีกรมปาไม เรงสอบท่ีดิน "ทิดสมปอง" (โพสตทูเดย 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.posttoday.com/social/general/675172 
จนท.ปาไม-กอ.รมน.ภาค 4 ตรวจพบชาวสวนบุกรุกปาเกาะสมุย (มติชน 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/region/news_3175479 
จนท.ไลลามอดไมลอบตัดไมบนเทือกเขาตนน้ําเทพา ชายแดนไทย-มาเลเซีย (บานเมือง 9 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/268914 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23396
วันที่: พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: ฟันทิดสมปองที่ดินป่าสงวน

รหัสข่าว: C-220210009091(10 ก.พ. 65/05:56) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 33.13 Ad Value: 36,443 PRValue : 109,329 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23397
วันที่: ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 9

หัวข้อข่าว: ระบุที่ดินทิดสมปอง เป็นป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-220211039090(10 ก.พ. 65/07:44) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 79.43 Ad Value: 174,746 PRValue : 524,238 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23397
วันที่: ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 9

หัวข้อข่าว: ระบุที่ดินทิดสมปอง เป็นป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-220211039090(10 ก.พ. 65/07:44) หน้า: 2/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 79.43 Ad Value: 174,746 PRValue : 524,238 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26418
วันที่: พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ไม่สน'ทิดปอง' ทส.เอาผิดรุกป่า พบที่2แปลงอยู่ในเขต

รหัสข่าว: C-220210004002(10 ก.พ. 65/03:36) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 84.41 Ad Value: 177,261 PRValue : 531,783 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26418
วันที่: พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: ไม่สน'ทิดปอง' ทส.เอาผิดรุกป่า พบที่2แปลงอยู่ในเขต

รหัสข่าว: C-220210004002(10 ก.พ. 65/03:36) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 84.41 Ad Value: 177,261 PRValue : 531,783 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16041
วันที่: พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 5

หัวข้อข่าว: วราวุธฮึ่มผิดโดนปมที่ดิน'สมปอง'

รหัสข่าว: C-220210020047(10 ก.พ. 65/04:30) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 48.15 Ad Value: 52,965 PRValue : 158,895 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16042
วันที่: ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 3

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'ขึงขังเอาผิดไม่เว้นปมที่'สมปอง'

รหัสข่าว: C-220211038043(10 ก.พ. 65/07:51) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 51.27 Ad Value: 56,397 PRValue : 169,191 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11397
วันที่: พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: พบชื่อแม่ทิดปองครองที่21ไร่

รหัสข่าว: C-220210012086(10 ก.พ. 65/05:05) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 22.37 Ad Value: 24,607 PRValue : 73,821 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11398
วันที่: ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 14

หัวข้อข่าว: ป่าไม้ชัยภูมิพบ2แปลง แม่ทิดปองครอบครอง

รหัสข่าว: C-220211037002(10 ก.พ. 65/07:47) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 51.41 Ad Value: 79,685.50 PRValue : 239,056.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3625
วันที่: พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 4

หัวข้อข่าว: พบญาติ"สมปอง"ครอบครอง2แปลงที่ดินรุกป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-220210040013(10 ก.พ. 65/05:10) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 44.97 Ad Value: 67,455 PRValue : 202,365 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3625
วันที่: พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 4

หัวข้อข่าว: พบญาติ"สมปอง"ครอบครอง2แปลงที่ดินรุกป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-220210040013(10 ก.พ. 65/05:10) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 44.97 Ad Value: 67,455 PRValue : 202,365 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24742
วันที่: พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'จี้สอบ'ทิดสมปอง'รุกป่าฯผิดคุก4ปี

รหัสข่าว: C-220210021033(10 ก.พ. 65/04:22) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 19.16 Ad Value: 16,286 PRValue : 48,858 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
อย่าเพ่ิงสรุปว่าผิด! ท่ีดิน"สมปอง" 300 ไร่ ป่าไม้เร่งตรวจคุณสมบัติ-กฎหมายท่ีดิน 

 
9 ก.พ. 2565 - 18:23 น. 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ เผย เร่งตรวจละเอียดคุณสมบัติ-กฏหมายที่ดิน อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง “สมปอง นครไธสง” เพิ่ม ลั่นอย่าเพิ่งสรุปว่า 
ครอบครองพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติแล้วจะมีความผิด เพราะจะต้องดูเหตุผลพิจารณาประกอบ 

วันท่ี 9 ก.พ. 2565 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบท่ีดิน 300 ไร่ หลัง นายสมปอง นครไธสง อดีต
พระนักเทศน์ชื่อดัง อ้างว่า ให้เงินญาติไปซ้ือ ว่าเจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบส่วนหนึ่งพบว่าท่ีดินหลายแปลงประมาณ 200 ไร่อยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าภูซําผักหนาม และส่วนหนึ่งเป็นพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนท่ีจะต้องตรวจสอบเพ่ิมเติม 

” อย่าเพ่ิงสรุปว่า ครอบครองพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติแล้วจะมีความผิด เพราะจะต้องดูเหตุผลพิจารณาประกอบว่า ครอบครองด้วยกฏหมายอะไร 
และมีเหตุผลอะไร ซ่ึงการครอบครองพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ยังมีการผ่อนปรนให้สามารถครองครองถือครองได้ด้วยกฏหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรี ต่างๆ ” 

นายชีวะภาพ กล่าวอีกว่า หากเป็นท่ีดินท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลก็ไม่น่าจะมากถึง 200-300 ไร่ เนื่องจากหากเป็นท่ีดินจัดสรรจากรัฐบาล ให้ไม่
เกินคนละ 25 ไร่เท่านั้น และผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการจัดสรรจะต้องเป็นผู้ยากไร้ หรือเป็นผู้ท่ีครอบครองท่ีดินนั้นมาก่อนปี 2541 ตาม มติครม. 
30 มิ.ย. 2541 ซ่ึงท่ีดินทุกแปลงท้ัง 300 ไร่ ของนายสมปองน้ัน เวลานี้เจ้าหน้าท่ีอยู่ระหว่างตรวจสอบการเชื่อมโยงเงื่อนไขการผ่อนปรนทาง
กฏหมาย รวมถึงสถานะ และคุณสมบัติผู้ครอบครองอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรมป่าไม้สอบเพิ่ม ท่ีดินสมปองเป็นป่าสงวนหรือไม่ ? 

วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 - 19:23 น. 

 
กรมป่าไม้ ขอสอบเพ่ิม ปม อดีตพระมหาสมปองรุกท่ีป่าสงวน ขอสังคมอย่าด่วนสรุป 

วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 มติชนรายงานว่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า การตรวจสอบที่ดิน 300 ไร่ ท่ี นายสมปอง นคร
ไธสง อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง อ้างว่า ให้เงินญาติไปซ้ือมา เจ้าหน้าท่ีได้เข้าไปตรวจสอบส่วนหนึ่ง 

พบว่าท่ีดินหลายแปลงประมาณ 200 ไร่อยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และส่วนหนึ่งเป็นพ้ืนท่ี ส.ป.ก.อย่างไรก็ตาม เร่ืองดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ท่ีจะต้องตรวจสอบเพ่ิมเติม อย่าเพ่ิงสรุปว่า ครอบครองพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติแล้วจะมีความผิด เพราะจะต้องดูเหตุผลพิจารณาประกอบว่า 
ครอบครองด้วยกฏหมายอะไร และมีเหตุผลอะไร ซ่ึงการการครอบครองพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ยังมีการผ่อนปรนให้สามารถครองครองถือครองได้
ด้วยกฏหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ต่าง ๆ 

“อย่างไรก็ตาม หากเป็นท่ีดินท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลก็ไม่น่าจะมากถึง 200-300 ไร่ เนื่องจากหากเป็นท่ีดินจัดสรรจากรัฐบาล ให้ไม่เกินคนละ 
25 ไร่เท่านั้น และผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได้รับการจัดสรรจะต้องเป็นผู้ยากไร้ หรือเป็นผู้ท่ีครอบครองท่ีดินนั้นมาก่อนปี 2541 ตาม มติคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) 30 มิถุนายน 2541 ซ่ึงท่ีดินทุกแปลงท้ัง 300 ไร่ ของนายสมปองน้ัน เวลานี้เจ้าหน้าท่ีอยู่ระหว่างตรวจสอบการเชื่อมโยงเงื่อนไขการผ่อนปรน
ทางกฏหมาย รวมถึงสถานะ และคุณสมบัติผู้ครอบครองอยู่”รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 



 
ป่าไม้ ลุยสอบท่ีดิน สมปอง กว่า300ไร่ พบนอมินี 2 แปลง เร่งหาที่เหลือ 

 
9 ก.พ. 2565 - 12:42 น. 

ป่าไม้ นําเจ้าหน้าท่ีบุกตรวจสอบที่ดิน สมปอง กว่า 300 ไร่ ในพ้ืนท่ี จ.ชัยภูมิ พบนอมินี 2 แปลง เร่งตรวจสอบส่วนท่ีเหลือยังไม่ทราบชื่อผู้
ครอบครอง 

จากกรณี นายสมปอง นครไธสง กว้านซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก. ในท้องท่ี อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กว่า 300 ไร่ เพ่ือปลูกยางพารา หรือให้ญาติถือครองท่ีดินแทน 
ต่อมาสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ทําการตรวจสอบพบท่ีดินส่วนใหญ่อยู่นอกเขตดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน และมีเพียง 1 
แปลง เนื้อท่ีประมาณ 7 ไร่ ท่ีอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน และเกษตรกรผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตฯ ยังคงทําประโยชน์ในท่ีดินด้วยตนเองโดยการปลูกหมากและ
มะพร้าว ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น  

ล่าสุดวันท่ี 9 ก.พ.2565 นายดุสิต กมลพาณิชย์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบท่ีดินของ นายสมปอง ท่ีระบุว่ามีการ
กว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ว่า ผลการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรจัดการป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) ท่ีลงพ้ืนท่ีตรวจสอบท่ีดินของนายสมปองวันนี้ พบว่าพ้ืนท่ีบริเวณ
ดังกล่าวเดิมสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.) เคยประกาศเป็นเขต ส.ป.ก. แต่สภาพไม่เหมาะกับการทําเกษตรกรรม จึงส่งมอบพ้ืนท่ีคืน
ให้กรมป่าไม้ 

นายดุสิต กล่าวต่อว่า ซ่ึงเม่ือวันท่ี 8 ก.พ.ท่ีผ่านมา เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบท่ีดินบริเวณดังกล่าวแล้ว ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด 67 แปลง ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของป่าไม้ โดยตรวจไปแล้ว 10 แปลง เนื้อท่ีกว่า 200 ไร่ พบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม อ.คอนสาร ท้ังหมด 200 ไร่ ส่วน
ท่ีเหลือจะตรวจสอบต่อในวันนี้ซ่ึงบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ท่ีเตรียมการประกาศเป็นพ้ืนท่ีจัดสรรที่ทํากิน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ราษฎรไร้ท่ีดินทํากินด้วย 

นายดุสิต กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม หากมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีท้ังหมดแล้ว จะให้เจ้าหน้าท่ีเข้าแจ้งความหาผู้กระทําผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.
2507 มาตรา 14 ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทํา
ด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ  



 
นายดุสิต กล่าวด้วยว่า ในส่วนท่ีทําการตรวจสอบจํานวน 10 แปลง จากการตรวจสอบพบว่าเป็นแปลงท่ี นางตาล นครไธสงค์ เป็นผู้ครอบครอง
จํานวน 2 แปลง ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัย 1 แปลง 5 ไร่ ส่วนอีก 1 แปลงเป็นพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 16 ไร่ ส่วนท่ีเหลือยังไม่ทราบชื่อผู้ครอบครอง ซ่ึงอยู่ใน
ระหว่างการสืบสวนให้ชัดเจนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กรมป่าไม้สอบเพ่ิมอีก5แปลง "ปมท่ีดินทิดสมปอง"รุกป่าสงวนแห่งชาติ 

วันท่ี 09 ก.พ. 2565 เวลา 11:25 น. 

 
กรมป่าไม้ตรวจสอบเสร็จ 6 แปลงจาก 11 แปลง บางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีเตรียมจัดสรรคทช.ให้ชาวบ้านยากไร้ จ่อดําเนินคดีผุ้บุกรุกท้ังหมดทันที 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 นครราชสีมารายงานผลการตรวจสอบที่ดินในอําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ ตามที่ปรากฏข่าวว่า นายสมปอง นครไธสงหรือ “ทิดสมปอง” กว้านซ้ือไว้กว่า 300 ไร่ โดยเข้ารังวัดแล้ว 6 แปลงจากทั้งหมด 11 
แปลง พบว่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนามรวมกว่า 200 ไร่ ปลูกต้นยางพาราเป็นส่วนใหญ่ วันนี้ (9 ก.พ.) จะตรวจสอบอีก 5 แปลงท่ี
เหลือซ่ึงบางส่วนใน 5 แปลงนี้อยู่ในพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเป็นพ้ืนท่ีจัดสรรท่ีทํากินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า จากการสอบถามผู้นําชุมชนและชาวบ้านไม่ยืนยันว่า “ทิดสมปอง” เป็นผู้ครอบครองท่ีดินบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดังน้ัน
เม่ือตรวจสอบครบท้ัง 11 แปลงแล้วจะนํารายละเอียดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือให้หาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.
ป่าสงวนแห่งชาติและพ.ร.บ. ป่าไม้ รวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

สําหรับความผิดของผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือทําสวนยางพาราท่ีอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิเกี่ยวข้องกับกฎหมายการป่าไม้เป็นไปตามพ.ร.บ. 
2 ฉบับคือ 

พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐานยึดถือครอบครองทําประโยชน์ หรืออาศัยอยู่ในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง ทําด้วยประการใดๆ อัน
เป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษตามมาตรา 31 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2559 ซ่ึงระบุว่า ถ้าเป็นการกระทําเป็นเนื้อท่ีเกิน 25 ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 4 – 20 ปี และปรับต้ังแต่ 200,000 – 2,000,000 บาท 

พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายป่า เข้ายึดถือและครอบครองป่า เพ่ือ
ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษตามมาตรา 72 คือ (มาตรา 72 ตรี) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 54 ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถ้าได้กระทําเป็นเนื้อท่ีเกิน 25 ไร่ ผู้กระทําผิดต้องระวาง
โทษจําคุก ต้ังแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี ปรับต้ังแต่ 10,000 – 100,000 บาท 

นอกจากนี้ยังมีความผิดตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ฐานการกระทําผิด หรือละเว้นการกระทํา
ด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทําลายหรือทําให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงผู้กระทําความผิดตามพ.ร.บ.นี้
ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทําลาย 

ท้ังนี้ฐานความผิดท้ังหมดเทียบเคียงได้กับกรณีนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.พรรคพลังประชารัฐซ่ึงถูกแจ้งความดําเนินคดีฐานบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชีเพ่ือทําฟาร์มไก่ในพ้ืนท่ีหมู่ 6 ต. รางบัว อ. จอมบึง จ.ราชบุรี 

นอกจากนี้มีนักกฎหมายต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระทําผิดตามพ.ร.บ. ป่าไม้แห่งชาติและพ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติว่า ถ้าเป็นการกระทําผิดในเนื้อท่ี
เกิน 25 มีโทษท้ังจําท้ังปรับในข้ันสูง แต่ “ทิดสมปอง” กระทําผิดในเนื้อท่ีกว่า 200 ไร่ จึงอาจได้รับโทษในอัตราสูง. 



 

 
ผลสอบท่ีดิน "ทิดสมปอง" ในพ้ืนท่ี อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ พบอยู่ในเขตป่าสงวนกว่า 200 ไร่ 

กรมป่าไม้ เผย ผลการตรวจสอบท่ีดิน “ทิดสมปอง” จาก 6 ใน 11 แปลง ในพ้ืนท่ี อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ พบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าซํา
ผักหนามกว่า 200 ไร่ 

09 ก.พ. 2022 10:33 น. 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบท่ีดินของ นายสมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง ท่ีมีการกล่าวอ้างซ้ือท่ีดิน 
ส.ป.ก.ในพ้ืนท่ี อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กว่า 300 ไร่ ว่า จากการตรวจสอบท่ีดินจาก 6 ใน 11 แปลง ด้วยการรังวัดพิกัดพบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าซําผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กว่า 200 ไร่ 

 
โดยพ้ืนท่ีดังกล่าวสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.) เคยประกาศให้เป็นเขต ส.ป.ก.แต่สภาพไม่เหมาะกับการทําเกษตรกรรมและมีสภาพ
ป่าอยู่จึงส่งมอบพ้ืนท่ีคืนให้กรมป่าไม้มาระยะหนึ่งแล้ว ส่วนการสํารวจของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้พบมีการปลูกยางพาราและทําการเกษตร โดยวันนี้ (9 
ก.พ.65) จะลงพ้ืนท่ีรังวัดพิกัดในแปลงท่ีเหลือเพ่ิมเติม ภาพรวมพบที่ดินดังกล่าวอาจจะทับซ้อนกับพ้ืนท่ีป่าของกรมป่าไม้จึงขอสํารวจในโครงการ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ด้วย โดยขั้นตอนต่อจากนี้ต้องดูรายชื่อผู้ครอบครองท่ีดินท้ังหมดอีกคร้ัง และหาพยานหลักฐานต่างๆ
เพ่ือร้องทุกข์กล่าวโทษตามกฎหมายป่าไม้ เพ่ือหาคนกระทําผิดต่อไป 

และในวันนี้ (9 ก.พ.) นายศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะย่ืนหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ท่ีกรมป่าไม้ เพ่ือให้สั่ง
การให้มีการตรวจสอบท่ีดินท้ัง 5 แปลงของครอบครัวนายสมปองว่า มีแปลงใดหรือส่วนใดบกุรุกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ 



 
กรมป่าไม้เตรียมแจ้งเอาผิด ชี้ขาดที่ดิน ทิดสมปอง รุกป่าสงวนกว่า 200 ไร่ 

 
09 ก.พ. 2565 

ตรวจสอบแล้วท่ีดินทิดสมปอง นครไธสง ล่าสุดอธิบดีกรมป่าไม้ เตรียมแจ้งเอาผิด ชี้ขาดท่ีดิน ทิดสมปอง รุกป่าสงวนกว่า 200 ไร่ 

กรมป่าไม้เตรียมแจ้งเอาผิด ชี้ขาดท่ีดิน ทิดสมปอง รุกป่าสงวน 200 กว่าไร่ เร่ืองราว ดราม่าทิดปอง ยังคงเป็นท่ีสนใจอย่างขณะนี้ หลังจากท่ีโดน 
เจ๊ต๋ิม ทีวีพูล แฉแหลกทิดปอง เกี่ยวกับการกระทําต่างๆ ของอดีตพระนักเทศน์คนดัง ซ่ึงก่อนหน้านี้ ทิดสมปอง มีข่าวเรื่องกว้านซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก.กว่า 
300 ไร่ เพ่ือให้ครอบครัวได้ทํากินนั้น เจ้าตัวก็ได้เปิดใจในช่วงหนึ่งของรายการโหนกระแสว่า ท่ีดินนั้นไม่ใช่ของตนเอง เป็นของญาติพ่ีน้องอยากมีท่ี
ทํากิน 

โดยทิดสมปอง ระบุว่า "เขาไปดูมา แล้วก็มาปรึกษาตอนเป็นพระ เราไม่มีก็หายืมให้ หน้าใหญ่ใจโต เขาไปจัดการ ส่วนจะเช่าหรือซ้ือ ผมไม่รู้ด้วย ถ้า
ผมจะผิด ผมก็ผิดตรงน้ีท่ีสนับสนุน หาให้ ส่วนท่ีมีข่าวว่าท่ีดังกล่าวเป็นท่ี ส.ป.ก. เจ้าตัวก็ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ เพราะไม่ได้ไปยุ่งว่าเป็นท่ีอะไร ไม่ใช่
หน้าท่ีของตน 

ท้ังนี้ เม่ือสอบถามว่า บุ๋ม ปนัดดา บอกว่าเป็นท่ีจํานวน 300 ไร่ ท่ีสมปองได้นําไปเสนอขาย ทิดคนดังถึงระบุว่า "ผมมีท่ีแสนไร่ ล้านไร่ เชื่อผมไหม 
คือความผมพูดเล่นพูดจริงก็พูดใหญ่พูดโต ไม่คิดว่าจะเป็นหอกมาท่ิมแทงผม ซ่ึงตอนนี้ก็ตระหนักแล้ว กับเร่ืองนี้หากท่ีดังกล่าวเป็นท่ี ส.ป.ก.จริง เจ้า
ตัวก็ยอมรับว่าต้องตัดสินไปตามกฎหมาย ก็บอกญาติแล้ว ก็ตามกฎหมายครับ จะยึดคืนก็ตามนั้นครับ" 

เม่ือบอกว่า ถ้าตรวจสอบไปท่ีเป็นอุทยาน บุกรุกป่าสงวน คุกนะ ทิดสมปองกได้ตอบแบบชัดถ้อยชัดคําว่า "ผมอาจจะผิดตรงท่ีสนับสนุนหรือเปล่า 
แต่ไม่มีใช้ชื่อผมซ้ือ ตรวจสอบได้เลยครับ" 

เกี่ยวกับเร่ืองนี้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ระบุถึงความคืบหน้าการตรวจสอบท่ีดินของนายสมปองอดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ท่ีระบุว่ามี
การกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ว่า เจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 นครราชสีมา 
ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพบว่า  

"พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเดิมสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.) เคยประกาศเป็นเขต ส.ป.ก. แต่สภาพไม่เหมาะกับการทําเกษตรกรรม จึงส่ง
มอบพ้ืนท่ีคืนให้กรมป่าไม้" 

นอกจากนี้ นายสุรชัย กล่าวต่อว่า วันนี้เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบท่ีดินบริเวณดังกล่าวแล้ว 6 แปลง จาก 11 แปลง พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
ภูซําผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ท้ังหมด 200 กว่าไร่ ส่วนใหญ่พบมีการปลูกต้นยางพารา ซ่ึงไม่มีโฉนดท่ีดินหรือเอกสารใดๆ ท้ังสิ้น ส่วนท่ีเหลือ
จะตรวจสอบต่อในวันท่ี 9 ก .พ .  65ซ่ึงบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ท่ี เตรียมการประกาศเป็นพ้ืนท่ีจัดสรรท่ีทํากิน  ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ราษฎรไร้ท่ีดินทํากินด้วย 

อย่างไรก็ตาม นายสุรชัย ยังระบุอีกว่า หากมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีท้ังหมดแล้ว จะให้เจ้าหน้าท่ีเข้าแจ้งความหาผู้กระทําผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้แห่งชาติ 
พ.ศ.2507 มาตรา 14 ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือ
กระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ 



 
กรมป่าไม้ ตรวจสอบท่ีดิน “ทิดสมปอง” ในพ้ืนท่ีอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ พบอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าซําผักหนามกว่า 200 ไร่ พร้อมลงสํารวจ
ท่ีเหลือวันนี้ต่อเนื่องและตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครอง 

09 ก.พ. 2565 

 
กรมป่าไม้ ตรวจสอบท่ีดิน “ทิดสมปอง” ในพ้ืนท่ีอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ พบอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าซําผักหนามกว่า 200 ไร่ พร้อมลงสํารวจท่ีเหลือ
วันนี้ต่อเนื่องและตรวจสอบรายชื่อผู้ครอบครอง 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบท่ีดินของ นายสมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง ท่ีมีการกล่าวอ้างซ้ือท่ีดิน 
ส.ป.ก.ในพ้ืนท่ี อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กว่า 300 ไร่ ว่า จากการตรวจสอบท่ีดินจาก 6 ใน 11 แปลง ด้วยการรังวัดพิกัดพบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าซําผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กว่า 200 ไร่ โดยพ้ืนท่ีดังกล่าวสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เคยประกาศให้เป็นเขต ส.ป.ก. 
แต่สภาพไม่เหมาะกับการทําเกษตรกรรมและมีสภาพป่าอยู่จึงส่งมอบพ้ืนท่ีคืนให้กรมป่าไม้มาระยะหน่ึงแล้ว ส่วนการสํารวจของเจ้าหน้าท่ีป่าไม้พบมี
การปลูกยางพาราและทําการเกษตร โดยวันนี้ (9 ก.พ.65) จะลงพ้ืนท่ีรังวัดพิกัดในแปลงท่ีเหลือเพ่ิมเติม ภาพรวมพบท่ีดินดังกล่าวอาจจะทับซ้อนกับ
พ้ืนท่ีป่าของกรมป่าไม้จึงขอสํารวจในโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ด้วย โดยขั้นตอนต่อจากนี้ต้องดูรายชื่อผู้ครอบครองท่ีดิน
ท้ังหมดอีกคร้ัง และหาพยานหลักฐานต่างๆเพ่ือร้องทุกข์กล่าวโทษตามกฎหมายป่าไม้ เพ่ือหาคนกระทําผิดต่อไป 

ท้ังนี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จะเข้าย่ืนหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือขอให้มีคําสั่งตรวจสอบท่ีดิน
ท้ัง 5 แปลงของครอบครัวนายสมปองฯว่ามีแปลงใด หรือส่วนใดบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ 



 

 
กรมป่าไม้ชี้ทิดปองบุกรุกป่าสงวนฯ กว่า 200 ไร่ 

09 ก.พ. 2565 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบท่ีดินของนายสมปอง นครไธสง หรือทิดสมปอง อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ท่ี
ระบุว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ว่า เจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 
นครราชสีมา ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพบว่า พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเดิมสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.) เคยประกาศเป็นเขต ส.ป.ก.  
แต่สภาพไม่เหมาะกับการทําเกษตรกรรม จึงส่งมอบพ้ืนท่ีคืนให้กรมป่าไม้ 

นายสุรชัย กล่าวต่อว่า วันนี้เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบท่ีดินบริเวณดังกล่าวแล้ว 6 แปลง จาก 11 แปลง พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซํา
ผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ท้ังหมด 200 กว่าไร่ ส่วนใหญ่พบมีการปลูกต้นยางพารา ซ่ึงไม่มีโฉนดท่ีดินหรือเอกสารใดๆ ท้ังสิ้น ส่วนท่ีเหลือจะ
ตรวจสอบต่อ ซ่ึงบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ท่ีเตรียมการประกาศเป็นพ้ืนท่ีจัดสรรท่ีทํากิน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) ให้ราษฎรไร้ท่ีดินทํากินด้วย 

นายสุรชัย กล่าวอีกว่า หากมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีท้ังหมดแล้ว จะให้เจ้าหน้าท่ีเข้าแจ้งความหาผู้กระทําผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.2507 
มาตรา 14 ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วย
ประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เช้านี้ท่ีหมอชิต - กลายเป็นประเด็นร้อนท่ีสังคมเคลือบแคลงสงสัย กับกรณีมีกระแสข่าวว่า นายสมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง ครอบครองท่ีดิน 
ส.ป.ก. จํานวน 300 ไร่ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ โดยเป็นการได้มาอย่างไรและถูกต้องด้วยหรือไม่ ล่าสุด วานนี้หลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพร้อมใจ
กันลงพื้นท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น พบว่าท่ีดินท่ี ทิดสมปอง ถือครองไว้บางส่วนเข้าข่ายบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซําผักหนาม เนื้อท่ีกว่า 
200 ไร่ 

หลังจากท่ี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 จังหวัดนครราชสีมา เข้าตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงบริเวณท่ีดินของ นายสมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง หลังมีการร้องเรียนว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ 
บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

ล่าสุด ผลการตรวจสอบออกมาแล้ว เบื้องต้น พบท่ีดินจํานวน 6 แปลง จากท้ังหมด 11 แปลง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซําผักหนาม อําเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กว่า 200 ไร่ พบว่ามีการปลูกต้นยางพาราไว้จริง แต่จะเป็นท่ีดินในความครอบครองของผู้ใดกันแน่ อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด และหลังจากนี้ได้ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งความเอาผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้แห่งชาติ เป็นลําดับต่อไป 

ขณะเดียวกัน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. กล่าวถึงผลการตรวจสอบท่ีดินกว่า 300 
ไร่ ในพ้ืนท่ีอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา ของ นายสมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง ว่าพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่นอกเขต
พ้ืนท่ี ส.ป.ก. มีท่ีดินเพียง 6 ไร่ เป็นท่ีดิน ส.ป.ก. ซ่ึงเกษตรกรแจ้งทําประโยชน์สวนมะพร้าวและสวนหมาก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวถือครองโดยเกษตรกร หรือเป็นท่ีดินของ นายสมปอง 

ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าคอนสาร ให้ข้อมูลว่า การตรวจสอบพื้นท่ีท้ังหมู่บ้านมอตาเจ๊ก หมู่ 14 ตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร รวมท้ัง
บ้านเรือนไทย 2 ชั้น ท่ีเป็นชื่อพ่ีสาวของ ทิดสมปอง เนื้อท่ีประมาณ 7 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซําผักหนาม หากเป็นไปตามระเบียบท่ีดิน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซําผักหนาม ทางราชการจะอนุญาตให้เกษตรกรปลูกพืชทําการเกษตรจําพวกสวนทุเรียน ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และ
สวนผลไม้ แต่ท่ีผ่านมาต้องยอมรับว่า ก็มีการซ้ือขายเปลี่ยนมือกัน โดยป่าไม้อนุญาตให้ทํากิน แต่ต้องไม่มีการบุกรุกป่าเพ่ิม และที่ดินส่วนใหญ่อยู่
นอกเขตดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน ซ่ึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าคอนสาร 

ส่อแววกลายเป็นหนังเร่ืองยาวจนได้ เม่ือมี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ท่ีก่อนหน้านี้หลังจากรู้ข้อมูลว่า 
ทิดสมปอง ได้ถือครองท่ีดิน ส.ป.ก. ก็ออกมาเคล่ือนไหว โดยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว ต้ังคําถามถึงการได้มาของท่ีดินจํานวน 300 ไร่ ล่าสุด 
ย่ืนมือเข้าตรวจสอบอย่างจริงจัง โดยในวันนี้ (9 ก.พ.) เวลา 10.00 น. นายศรีสุวรรณ จะเดินทางไปย่ืนหนังสือให้อธิบดีกรมป่าไม้ตรวจสอบท่ีดิน
ดังกล่าวท่ีพบในเบื้องต้นอย่างน้อยจํานวน 5 แปลง ตามที่ปรากฏข้อมูลแน่ว่า ทิดสมปอง ถือครองถูกต้องหรือไม่อย่างไร 
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กรมป่าไม้ พบท่ีดินรุกป่าสงวนกว่า 200 ไร่ เร่งพิสูจน์ “ทิดสมปอง” เจ้าของหรือไม่ 

 
กรุงเทพฯ 9 ก.พ.-อธิบดีกรมป่าไม้ระบุ พบการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 6 แปลง เนื้อท่ีกว่า 200 ไร่ ยังต้องตรวจสอบเพ่ิมอีก 5 แปลงในวันนี้ 
แล้วจะสรุปผลเพ่ือแจ้งความเอาผิดผู้บุกรุก โดยตํารวจจะสืบสวนสอบสวนเร่งหาตัวมาดําเนินคดีตามพ.ร.บ. ป่าไม้และพ.ร.บ. ป่าสงวน เพ่ือปลูก
ยางพาราใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ส่วนจะเป็น “ทิดสมปอง” หรือไม่ ตํารวจเร่งหาหลักฐาน 

 
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 นครราชสีมารายงานผลการตรวจสอบท่ีดินในอําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ ตามท่ีปรากฏข่าวว่า นายสมปอง นครไธสงหรือ “ทิดสมปอง” กว้านซ้ือไว้กว่า 300 ไร่ โดยเข้ารังวัดแล้ว 6 แปลงจากท้ังหมาด 11 
แปลง พบว่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนามรวมกว่า 200 ไร่ ปลูกต้นยางพาราเป็นส่วนใหญ่ วันนี้ (9 ก.พ.) จะตรวจสอบอีก 5 แปลงท่ี
เหลือซ่ึงบางส่วนใน 5 แปลงนี้อยู่ในพ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเป็นพ้ืนท่ีจัดสรรท่ีทํากินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  
อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า จากการสอบถามผู้นําชุมชนและชาวบ้านไม่ยืนยันว่า นายสมปอง นครไธสง หรือ “ทิดสมปอง” เป็นผู้ครอบครองท่ีดิน
บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณดังกล่าว ดังนั้นเม่ือตรวจสอบครบท้ัง 11 แปลงแล้วจะนํารายละเอียดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
เพ่ือให้หาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติและพ.ร.บ. ป่าไม้ รวมถึงกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 

สําหรับความผิดของผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพ่ือทําสวนยางพาราท่ีอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิเกี่ยวข้องกับกฎหมายการป่าไม้เป็นไปตามพ.ร.บ. 
2 ฉบับคือ 

– พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐานยึดถือครอบครองทําประโยชน์ หรืออาศัยอยู่ในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง ทําด้วยประการใดๆ 
อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษตามมาตรา 31 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2559 ซ่ึงระบุว่า ถ้าเป็นการกระทําเป็นเนื้อท่ีเกิน 25 ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่ 4 – 20 ปี และปรับต้ังแต่ 200,000 – 2,000,000 บาท 

– พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 54 ฐานก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายป่า เข้ายึดถือและครอบครองป่า เพ่ือ
ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษตามมาตรา 72 คือ (มาตรา 72 ตรี) ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 54 ต้องระวางโทษจําคุก



ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ในกรณีความผิดตามมาตราน้ี ถ้าได้กระทําเป็นเนื้อท่ีเกิน 25 ไร่ ผู้กระทําผิดต้องระวาง
โทษจําคุก ต้ังแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี ปรับต้ังแต่ 10,000 – 100,000 บาท 

 
นอกจากนี้ยังมีความผิดตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ฐานการกระทําผิด หรือละเว้นการกระทํา
ด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทําลายหรือทําให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงผู้กระทําความผิดตามพ.ร.บ.นี้
ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามทรัพยากรธรรมชาติท่ีถูกทําลาย 

ท้ังนี้ฐานความผิดท้ังหมดเทียบเคียงได้กับกรณีนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.พรรคพลังประชารัฐซ่ึงถูกแจ้งความดําเนินคดีฐานบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชีเพ่ือทําฟาร์มไก่ในพ้ืนท่ีหมู่ 6 ต. รางบัว อ. จอมบึง จ.ราชบุรี 

นอกจากนี้มีนักกฎหมายต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับการกระทําผิดตามพ.ร.บ. ป่าไม้แห่งชาติและพ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติว่า ถ้าเป็นการกระทําผิดในเนื้อท่ี
เกิน 25 มีโทษท้ังจําท้ังปรับในข้ันสูง แต่ “ทิดสมปอง” กระทําผิดในเนื้อท่ีกว่า 200 ไร่ จึงอาจได้รับโทษในอัตราสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อธิบดีกรมป่าไม้ แจงเบื้องต้นพบท่ีดิน “ทิดสมปอง” บางส่วนรุกป่าสงวนฯ 

เผยแพร่ 9 ก.พ. 2565 ,12:17น. 

 
ศรีสุวรรณ ร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ให้ตรวจสอบที่ดินดังกล่าวว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ โดยอธิบดีเผยความคืบหน้าเบื้องต้นแล้วว่ามี
บางส่วนท่ีผิด 

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางย่ืนคําร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ให้ตรวจสอบที่ดินและการ
ครอบครองท่ีดินหลายร้อยไร่ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ตามข่าวว่าเป็นของนายสมปอง นครไธสง อดีตพระนักเทศน์ ซ่ึงนายศรีสุวรรณ ต้ังข้อสังเกต
เร่ืองการทําประโยชน์พ้ืนท่ีและการถือครอง เพราะอําเภอคอนสาร ถูกประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติเกือบท้ังอําเภอ จึงคาดว่าน่าจะมีส่วนท่ี
ผิดกฎหมาย 

ด้านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า สําหรับพ้ืนท่ีอําเภอคอนสาร เจ้าหน้าท่ีศูนย์ประสานงานป่าไม้ชัยภูมิเข้าตรวจสอบข้อมูลแล้ว 
พบว่า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซําผักหนาม ซ่ึงสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร หรือ ส.ป.ก. เคยประกาศเป็นเขต ส.ป.ก.ไว้บางแปลง แต่
สภาพไม่เหมาะกับการทําเกษตรกรรมจึงส่งมอบพ้ืนท่ีคืนให้กับกรมป่าไม้เม่ือป ี2539 และเม่ือวานนี้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ลงสํารวจจํานวน 6 แปลงจาก 11 
แปลงตามที่เป็นข่าว เนื้อท่ีกว่า 200 ไร่ พบว่าบางแปลงบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติจริง  แต่บางแปลงเป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายการจัดท่ีดินทํากินให้
ชุมชน หรือ คทช. ขณะท่ีตรวจสอบไม่พบคนอยู่ในพ้ืนท่ี จึงยังไม่สามารถพิสูจน์สิทธิท่ีดิน 

วันนี้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้จะลงตรวจซํ้าให้ครบทั้ง 11 แปลง และพิสูจน์ผู้ถือครองว่าได้มาต้ังแต่เม่ือไหร่ ครอบครองมาก่อนมติ ครม. 30 มิ.ย.2541 
หรือไม่ตามข้อยกเว้นทํากินมาก่อน แต่ถ้าตรวจสอบพบการทําผิดกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 14 ยึดถือครอบครองทําประโยชน์และอยู่อาศัย
ในท่ีดิน จะมีโทษจําคุกถึง 10 ปี หรือปรับถึงสองแสนบาท ส่วนท่ีดินท่ีตรวจสอบอยู่นี้ หากพบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเกิน 25 ไร่ข้ึนไป โทษจะ
สูงข้ึนไปอีกข้ันจําคุก 20 ปี หรือปรับ สองล้านบาท 

ส่วนท่ีดินตามนโยบาย คทช. ท่ีพบการใช้ประโยชน์อยู่ ก็ต้องตรวจสอบผู้ถือครองด้วยเช่นกันว่ามีคุณสมบัติตามสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการหรือไม่ โดย
ปกติจะได้พ้ืนท่ีไม่เกิน 20 ไร่ต่อคน หากไม่ใช่จะยึดท่ีดินคืนให้ผู้ยากไร้รายอื่นต่อไป 

ล่าสุด เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้ลงเดินสํารวจ รังวัดท่ีดินหลายแปลง พบว่าทุกแปลงอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ วันนี้ลงพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม เก็บข้อมูลผู้ถือครอง 

โดยช่วงเช้านี้เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คอนสาร สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 กรมป่าไม้ ได้รวบรวมกําลังแบ่งเจ้าหน้าท่ีออกเป็น 
2 สาย เพ่ือลงพ้ืนท่ีพูดคุยกับผู้ต้องสงสัยว่าถือครองท่ีดินท่ีเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับทิดสมปอง หลังจากที่เม่ือวาน เจ้าหน้าท่ีเดินเท้าสํารวจ รังวัดแล้ว
อย่างน้อย 10 จุด และพบว่าพ้ืนท่ีราว 200 ไร่นี้ อยู่นอกเขตปฏิรูปท่ีดิน หมายความว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้นการตรวจสอบวันนี้จึงพุ่งเป้า
ไปท่ีการพูดคุยกับผู้ท่ีมีรายชื่อท่ีครอบครองท่ีดินอยู่ เพ่ือหาข้อเท็จจริง ท่ีมาท่ีไปของที่ดิน ว่ามีการซ้ือขายเปลี่ยนมือหรือไม่ และปัจจุบันท่ีดินอยู่ใน
สภาพใด 

จากการสอบถามกับหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คอนสาร ทราบว่าในอดีต ท่ีดินท้ังอําเภอคอนสารเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาได้มี
การประกาศให้เป็นพ้ืนท่ีปฏิรูปท่ีดิน แต่ว่ามีพ้ืนท่ีบางส่วนไม่เหมาะสมที่จะนํามาจัดสรรเป็นท่ีดินทํากิน เพราะมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ จึงมีการคืน
พ้ืนท่ีบางส่วนให้กับกรมป่าไม้ และจากการตรวจสอบท่ีดินต้องสงสัยท่ีเกี่ยวข้องกับทิดสมปองท้ัง 10 จุด กพ็บว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติท้ังหมด 



 

 
"วราวุธ" คอนเฟิร์ม ท่ีดิน "สมปอง" 200 ไร่ บางส่วนรุกป่าสงวนฯ 

9 ก.พ. 2565 12:43 น. 

"อดีตพระมหาสมปอง" งานเข้า! นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.คอนเฟิร์ม ท่ีดิน อ.คอนสาร ชัยภูมิ 200 ไร่ มีบางส่วนบุกรุกป่าสงวน ลั่น เดินหน้า
เอาผิดหมดไม่ว่าใคร 

เม่ือเวลา 11.10 น. ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ถึง
กรณีท่ี นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ย่ืนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ให้เร่งรัดตรวจสอบเอาผิด ท่ีดินของอดีตพระ
มหาสมปองหรือ นายสมปอง นครไธสง และครอบครัว ท่ีครอบครองท่ีดิน ในเขตป่าสงวน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กว่า 200 ไร่ ว่า ได้รับรายงานว่าได้มี
การตรวจสอบการบุกรุกพ้ืนท่ี เบื้องต้นพบว่า พ้ืนท่ีบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนและมีพ้ืนท่ีบางส่วนถูกจัดให้อยู่ในพ้ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ (คทช.) ส่วนเรื่องเจ้าของกรรมสิทธ์ิในพ้ืนท่ี หรือ ชื่อผู้ครอบครองดังกล่าว ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของผู้ใด ฉะนั้นยังตอบไม่ได้เร่ืองชื่อ 
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีการเข้าใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนและพ้ืนท่ี คทช. จึงต้องมาดูว่าผู้ใดรับผิดชอบ และจะต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไป หากมีการ
เข้าไปใช้พ้ืนท่ีทําให้ป่าสงวนเสื่อมโทรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 

นายวราวุธ กล่าวว่า เดิมพ้ืนท่ีดังกล่าว ได้ยกให้สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แต่ ส.ป.ก.ไม่สามารถนําไปใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตร
ได้ จึงคืนพ้ืนท่ีให้กรมป่าไม้ เป็นพ้ืนท่ีป่าสงวน จึงต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ท้ังนี้ หากครอบครองเกิน 25 ไร่ จะเป็นโทษระดับหนึ่ง 
นอกจากนี้ การบุกรุกป่าสงวน ยังมีโทษต้ังแต่จําคุก 4 ปี และปรับเป็นเงินหลายล้านบาท ขอยืนยันว่า ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ หากมีการกระทํา
ความผิดกรมป่าไม้ จะฟ้องร้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม พ้ืนท่ีดังกล่าวเท่าท่ีตรวจสอบมีประมาณ 200 ไร่ ในนั้นมีป่า
สงวนด้วย กําลังไล่สอบไปเรื่อยๆ อยู่ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะใช้มาตรฐานเดียวกับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ไม่สนว่าเป็นใคร แต่ถ้า
มีการกระทําความผิดและมาบุกรุกป่าสงวนต้องดําเนินการตามมาตรฐานเดียวกันหมด เม่ือถามว่า หากได้พ้ืนท่ีดังกล่าวมาในช่วงเป็นพระภิกษุ จะมี
ปัญหาอะไร หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ยังไม่คอนเฟิร์มว่า พ้ืนท่ีนี้เป็นของใคร ตอนน้ีมีเพียงการระบุว่า เป็นของคนนั้นคนน้ี แต่ตนยังไม่ได้รับการ
ยืนยัน แต่มีการบุกรุกแน่นอน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 9 ก.พ. ท่ีทําเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบท่ีดินของนาย
สมปอง นครไธสง หรือ “ทิดสมปอง” อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ท่ีระบุว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. เขตรักษาพันธ์ุ
สัตว์ป่าภูเขียวและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบพ้ืนท่ี ประมาณ 200 ไร่ เป็นป่าสงวน และมีพ้ืนท่ี
บางส่วนถูกจัดให้อยู่ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่ง ชาติ (คทช.) กําลังไล่สอบไปเร่ือยๆ และยังไม่ทราบเร่ืองชื่อผู้
ครอบครอง 

รมว.ทรัพยากรฯ ยืนยัน หากมีการเข้าไปใช้พ้ืนท่ี ทําให้ป่าสงวนเสื่อมโทรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องถูกดําเนินการตามกฎหมาย มีโทษต้ังแต่จําคุก  
4 ปี และปรับเป็นเงินหลายล้านบาท และหากครอบครองพื้นท่ีป่าสงวนเกิน 25 ไร่ จะเป็นโทษอีกระดับหนึ่ง ถ้ากระทําความผิด กรมป่าไม้จะ
ฟ้องร้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกับกรณีของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ใช่หรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า “ไม่สนว่า
เป็นใคร แต่ถ้ามีการกระทําความผิดและมาบุกรุกป่าสงวน ต้องถูกดําเนินการตามมาตรฐานเดียวกัน” 

เม่ือถามว่า ถ้าได้พ้ืนท่ีดังกล่าวมาในช่วงเป็นพระภิกษุ มีปัญหาอะไรหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า “ยังไม่คอนเฟิร์มว่าพ้ืนท่ีนี้เป็นของใคร ตอนนี้มีแค่
การระบุว่า เป็นของคนนั้นคนนี้ แต่ผมยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่มีการบุกรุกแน่นอน” 

 

 

 

  



 
ผิดเต็มประตู! วราวุธยันท่ีดิน อ.คอนสารบุกรุกป่าสงวนแน่นอน 

9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12:15 น. 

 
วราวุธคอนเฟิร์มท่ีดิน อ.คอนสาร ชัยภูมิบุกรุกป่าสงวนแน่นอน ลั่นเดินหน้าเอาผิดหมดไม่ว่าใครแต่ตอนน้ียังไม่สามารถระบุชื่อ 

09 ก.พ.2565 - นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีท่ีนายศรีสุวรรณ 
จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยย่ืนเร่ืองต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ให้เร่งรัดตรวจสอบเอาผิดท่ีดินของอดีตพระมหาสมปองและ
ครอบครัวท่ีครอบครองท่ีดิน ในเขตป่าสงวน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กว่า 200 ไร่ ว่าได้รับรายงานว่าได้มีการตรวจสอบการบุกรุกพ้ืนท่ี โดยจากการ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพ้ืนท่ีบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนและมีพ้ืนท่ีบางส่วนถูกจัดให้อยู่ในพ้ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ส่วน
เร่ืองเจ้าของกรรมสิทธ์ิในพ้ืนท่ีนั้นหรือชื่อผู้ครอบครองดังกล่าว ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของผู้ใด ฉะนั้น ยังตอบไม่ได้เร่ืองชื่อ 

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า หากพบว่ามีการเข้าใช้พ้ืนท่ีป่าสงวนและพ้ืนท่ี คทช.ต้องมาดูว่าผู้ใดรับผิดชอบและจะต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไป หาก
มีการเข้าไปใช้พ้ืนท่ีทําให้ป่าสงวนเสื่อมโทรมโดยไม่ได้รับอนุญาต เดิมพ้ืนท่ีดังกล่าวได้ยกให้สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แต่ ส.
ป.ก.ไม่สามารถนําไปใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตรได้ จึงคืนพ้ืนท่ีให้กรมป่าไม้ เป็นพ้ืนท่ีป่าสงวน จึงต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ท้ังนี้ หาก
ครอบครองเกิน 25 ไร่ จะเป็นโทษระดับหนึ่ง นอกจากนี้ การบุกรุกป่าสงวนยังมีโทษตั้งแต่จําคุก 4 ปี และปรับเป็นเงินหลายล้านบาท ขอยืนยันว่า
ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ หากมีการกระทําความผิดกรมป่าไม้จะฟ้องร้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม พ้ืนท่ีดังกล่าวเท่าท่ี
ตรวจสอบมีประมาณ 200 ไร่ ในนั้นมีป่าสงวนด้วย กําลังไล่สอบไปเรื่อยๆ อยู่ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะใช้มาตรฐานเดียวกับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลงัประชารัฐหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ไม่สนว่าเป็นใคร แต่ถ้ามี
การกระทําความผิดและมาบุกรุกป่าสงวนต้องดําเนินการตามมาตรฐานเดียวกันหมด 

เม่ือถามว่า หากได้พ้ืนท่ีดังกล่าวมาในช่วงเป็นพระภิกษุ จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ นายวราวุธ กล่าวว่า ยังไม่คอนเฟิร์มว่าพ้ืนท่ีนี้เป็นของใคร ตอนนี้มี
เพียงการระบุว่าเป็นของคนนั้นคนนี้ แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่มีการบุกรุกแน่นอน 

 

 

 

 

 

 



 
“วราวุธ” ชี้ รุกป่าสงวนเกิน 25 ไร่คุก 4 ปี ปรับเป็นล้าน 

09 กุมภาพันธ์ 2022 - 11:57 

 
“วราวุธ” ชี้ “ศรีสุวรรณ” ร้องสอบ “สมปอง” รุกป่าสงวน รอสอบละเอียด ยันหากครอบครองเกิน 25 ไร่ โดน คุก 4 ปี ปรับเป็นล้าน 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีท่ีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคม
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ย่ืนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ให้เร่งตรวจสอบ เอาผิด ท่ีดินของอดีตพระมหาสมปอง และครอบครัวท่ีครอบครองที่ดิน ใน
เขตป่าสงวน อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กว่า 200 ไร่ ว่า จากการตรวจสอบ พบว่า มีพ้ืนท่ีบางส่วนอยู่ในป่าสงวน และมีบางพ้ืนท่ี อยู่ในโครงการ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ หรือ คทช. ส่วนเจ้าของกรรมสิทธ์ิยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของผู้ใด จึงขอไม่เอ่ยชื่อ แต่พบว่ามีการเข้าไป
ใช้ท่ีดินจริง ซ่ึงหลังจากนี้ต้องเข้าไปดูว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไป เพราะหากเข้าไปใช้พ้ืนท่ีทําให้ป่าสงวนเสื่อม
โทรม โดยไม่ได้รับอนุญาตซ่ึงเท่าท่ีตรวจสอบมีการรุกพ้ืนท่ีป่ากว่า 200 ไร่ ซ่ึงขณะนี้กําลังไล่สอบอยู่ 

โดยต้องดูว่าหากครอบครองเกิน 25 ไร่ จะเป็นโทษ แบบหนึ่ง จําคุก 4 ปี ปรับเป็นเงินหลักล้านบาท ตํ่ากว่า 25 ไร่ ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง จึงขอ
ยืนยันว่า ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ หากพบว่ากระทําผิดจริงตนจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ส่วนคดีนี้สามารถเทียบเคียงกับนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้หรือไม่ นายวราวุธ ระบุว่า ตนเองไม่สนว่าเป็นใคร แต่หากพบการกระทําความผิด ก็
ดําเนินการตามมาตรฐานของกฎหมายอยู่แล้ว 

ส่วนหากได้ท่ีดินดังกล่าวมาในช่วงเป็นพระ จะมีปัญหาอะไรหรือไม่ นายวราวุธ ระบุว่าขณะนี้ยังไม่ยืนยันว่าเป็นของใคร มีแต่คนบอกว่าเป็นของคน
นั้นคนนี้ ตนยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ท่ียืนยันได้ คือมีการบุกรุกแน่นอน 

 

 

 

 

 

 



 

ศรีสุวรรณ พบ อธิบดี ป่าไม้ จี้สอบอาณาจักรอดีต พส.ครอบครองท่ีป่า 

วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 - 12:02 น. 

 
ศรีสุวรรณ พบ อธิบดี ป่าไม้ จี้สอบอาณาจักรอดีต พส.ครอบครองท่ีป่า 

เวลา 10.00 น. วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาเข้าพบ นายสุรชัย อจลบุญ 
อธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือร้องเรียนให้ เร่งสั่งการให้มีการตรวจสอบและเอาผิดท่ีดินของนายสมปอง นครไธสง อดีต พส.และครอบครัวพ่ีน้องโดยละเอียด
ท้ังหมด พร้อมเร่งเอาผิดตาม ม.14 ประกอบ ม.31 ของ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 โดยเร็ว 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากการท่ีอธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบท่ีดินของ นายสมปอง อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ท่ีระบุว่า 
มีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยเจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 นครราชสีมา 
ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบไปแล้วพบว่า พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเดิมสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.) เคยประกาศเป็นเขต ส.ป.ก. แต่สภาพไม่
เหมาะกับการทําเกษตรกรรม จึงส่งมอบพ้ืนท่ีคืนให้กรมป่าไม้ 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบท่ีดินบริเวณดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว 6 แปลง จาก 11 แปลง พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม อ.คอนสาร 
จ.ชัยภูมิ ท้ังหมด 200 กว่าไร่ ส่วนใหญ่พบมีการปลูกต้นยางพารา ซ่ึงไม่มีโฉนดท่ีดินหรือเอกสารใดๆ ท้ังสิ้น ซ่ึงบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ  
ท่ีเตรียมการประกาศเป็นพ้ืนท่ีจัดสรรท่ีทํากิน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ราษฎรไร้ท่ีดินทํากนิด้วย 

ดังนั้นจึงเป็นการยืนยันชัดเจนว่า ท่ีดินท่ีครอบครัวอดีต พส.ชื่อดัง อยู่นอกเขตปฏิรูปท่ีดิน ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องท่ีอําเภอ
คอนสาร อําเภอหนองบัวแดง กิ่งอําเภอภักดีชุมพล อําเภอหนองบัวแดง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอแก้งคร้อ และอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ให้
เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ.2531 ซ่ึงเป็นการประกาศให้อําเภอคอนสารเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังอําเภอ ซ่ึงถ้าท่ีดินไม่อยู่ในแปลง ส.ป.ก. ก็ต้องอยู่ในพ้ืนท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 538 ซ่ึง ส.ป.ก.ได้คืนพ้ืนท่ีบางส่วนออกมาจากเขตปฏิรูปท่ีดินดังกล่าว เพราะยังมีสภาพ
เป็นป่าไม้อยู่ แต่ทว่ากลับปรากฏมีผู้บุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองไปเป็นจํานวนมาก 

“ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนําความมาร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือให้สั่งการให้มีการตรวจสอบที่ดินโดย
ละเอียดท้ังหมด และดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเอาผิดผู้ท่ีฝ่าฝืน ม.14 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ท่ีห้ามมิ
ให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็น
การเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตาม ม.31 มีอัตราโทษจําคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หม่ืน – 2 แสนบาท แต่ถ้ายึด
ครองมากกว่า 25 ไร่ และทําให้ไม้ยืนต้น และต้นน้ําลําธารเสียหายจะมีความผิดเพ่ิมข้ึนเป็นโทษจําคุก 4-20 ปี ปรับ 2 แสนถึง 2 ล้านบาทเลย
ทีเดียว” นายศรีสุวรรณ กล่าว 



 
'ศรีสุวรรณ' ย่ืนแล้ว จี้ 'อธิบดีกรมป่าไม้' สอบ อดีต พส. รุกป่า เปิดอัตราโทษ หากผิดจริง 

 
9 ก.พ. 2565 - 11:05 น. 

‘ศรีสุวรรณ’ ย่ืนแล้ว จี้ ‘อธิบดีกรมป่าไม้’ สอบท่ีดินโดยละเอียด อดีต พส. รุกป่าคอนสาร ชัยภูมิ เปิดอัตราโทษ หากผิดจริง 

วันท่ี 9 ก.พ.65 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือร้องเรียนให้อธิบดีเร่งสั่งการให้
มีการตรวจสอบและเอาผิดท่ีดินของอดีต พส.และครอบครัวพ่ีน้องโดยละเอียดท้ังหมด พร้อมเร่งเอาผิดตาม ม.14 ประกอบ ม.31 ของ พ.ร.บ.ป่า
สงวนแห่งชาติ 2507 โดยเรว็ 

เนื่องมาจากการที่อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการให้ตรวจสอบท่ีดินของอดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง สมปอง นครไธสง ท่ีระบุว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ 
บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยเจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 นครราชสีมา ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบไปแล้ว
พบว่า พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเดิมสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.) เคยประกาศเป็นเขต ส.ป.ก. แต่สภาพไม่เหมาะกับการทําเกษตรกรรม 
จึงส่งมอบพ้ืนท่ีคืนให้กรมป่าไม้ 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบท่ีดินบริเวณดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว 6 แปลง จาก 11 แปลง พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม อ.คอนสาร 
จ.ชัยภูมิ ท้ังหมด 200 กว่าไร่ ส่วนใหญ่พบมีการปลูกต้นยางพารา ซ่ึงไม่มีโฉนดท่ีดินหรือเอกสารใดๆ ท้ังสิ้น ซ่ึงบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ท่ี
เตรียมการประกาศเป็นพ้ืนท่ีจัดสรรท่ีทํากิน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ราษฎรไร้ท่ีดินทํากินด้วย 

ดังนั้นจึงเป็นการยืนยันชัดเจนว่า ท่ีดินท่ีครอบครัวอดีต พส.ชื่อดัง อยู่นอกเขตปฏิรูปท่ีดิน ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องท่ีอําเภอ
คอนสาร อําเภอหนองบัวแดง กิ่งอําเภอภักดีชุมพล อําเภอหนองบัวแดง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอแก้งคร้อ และอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ให้
เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ.2531 ซ่ึงเป็นการประกาศให้อําเภอคอนสารเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังอําเภอ 

ซ่ึงถ้าท่ีดินไม่อยู่ในแปลง ส.ป.ก. ก็ต้องอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 538 ซ่ึง ส.ป.ก.ได้คืนพ้ืนท่ีบางส่วน
ออกมาจากเขตปฏิรูปท่ีดินดังกล่าว เพราะยังมีสภาพเป็นป่าไม้อยู่ แต่ทว่ากลับปรากฏมีผู้บุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองไปเป็นจํานวนมาก 

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนําความมาร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือให้สั่งการให้มีการตรวจสอบท่ีดินโดยละเอียดท้ังหมด และ
ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเอาผิดผู้ท่ีฝ่าฝืน ม.14 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ท่ีห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือ
ครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่
สภาพป่าสงวนแห่งชาติ 

หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตาม ม.31 มีอัตราโทษจําคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หม่ืน – 2 แสนบาท แต่ถ้ายึดครองมากกว่า 25 ไร่ และทําให้ไม้ยืนต้น 
และต้นน้ําลําธารเสียหายจะมีความผิดเพ่ิมข้ึนเป็นโทษจําคุก 4-20 ปี ปรับ 2 แสนถึง 2 ล้านบาท 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 9 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาเข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้ 
เพ่ือร้องเรียนให้อธิบดีเร่งสั่งการให้มีการตรวจสอบและเอาผิดท่ีดินของอดีต พส.และครอบครัวพ่ีน้องโดยละเอียดท้ังหมด พร้อมเร่งเอาผิดตาม ม.14 
ประกอบ ม.31 ของ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 โดยเร็ว 

ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากการท่ีอธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบท่ีดินของอดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ท่ีระบุว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ 
บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยเจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 นครราชสีมา ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบไปแล้ว
พบว่า พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเดิมสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.) เคยประกาศเป็นเขต ส.ป.ก. แต่สภาพไม่เหมาะกับการทําเกษตรกรรม 
จึงส่งมอบพ้ืนท่ีคืนให้กรมป่าไม้ 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบท่ีดินบริเวณดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว 6 แปลง จาก 11 แปลง พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม อ.คอนสาร 
จ.ชัยภูมิ ท้ังหมด 200 กว่าไร่ ส่วนใหญ่พบมีการปลูกต้นยางพารา ซ่ึงไม่มีโฉนดท่ีดินหรือเอกสารใดๆ ท้ังสิ้น ซ่ึงบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ท่ี
เตรียมการประกาศเป็นพ้ืนท่ีจัดสรรท่ีทํากิน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ราษฎรไร้ท่ีดินทํากินด้วย 

ดังนั้นจึงเป็นการยืนยันชัดเจนว่า ท่ีดินท่ีครอบครัวอดีต พส.ชื่อดัง อยู่นอกเขตปฏิรูปท่ีดิน ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องท่ีอําเภอ
คอนสาร อําเภอหนองบัวแดง กิ่งอําเภอภักดีชุมพล อําเภอหนองบัวแดง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอแก้งคร้อ และอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ให้
เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ.2531 ซ่ึงเป็นการประกาศให้อําเภอคอนสารเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังอําเภอ ซ่ึงถ้าท่ีดินไม่อยู่ในแปลง ส.ป.ก. ก็ต้องอยู่ในพ้ืนท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 538 ซ่ึง ส.ป.ก.ได้คืนพ้ืนท่ีบางส่วนออกมาจากเขตปฏิรูปท่ีดินดังกล่าว เพราะยังมีสภาพ
เป็นป่าไม้อยู่ แต่ทว่ากลับปรากฎมีผู้บุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองไปเป็นจํานวนมาก 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธณรมนูญไทย จึงจะนําความมาร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือให้สั่งการให้มีการตรวจสอบท่ีดินโดย
ละเอียดท้ังหมด และดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเอาผิดผู้ท่ีฝ่าฝืน ม.14 แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ท่ีห้ามมิให้
บุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการ
เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตาม ม.31 มีอัตราโทษจําคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หม่ืน – 2 แสนบาท แต่ถ้ายึดครอง
มากกว่า 25 ไร่ และทําให้ไม้ยืนต้น และต้นน้ําลําธารเสียหายจะมีความผิดเพ่ิมข้ึนเป็นโทษจําคุก 4-20 ปี ปรับ 2 แสนถึง 2 ล้านบาทเลยทีเดียว  
นายศรีสุวรรณ กล่าวในท่ีสุด 



 
วันนี้ (9 ก.พ.) เวลา 10.00 น. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมาเข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือ
ร้องเรียนให้อธิบดีเร่งสั่งการให้มีการตรวจสอบและเอาผิดท่ีดินของอดีต พส.และครอบครัวพ่ีน้องโดยละเอียดท้ังหมด พร้อมเร่งเอาผิดตาม ม.14 
ประกอบ ม.31 ของ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 โดยเร็ว 

ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจากการที่อธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบท่ีดินของอดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ท่ีระบุว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ 
บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยเจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 นครราชสีมา ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบไปแล้ว
พบว่า พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเดิมสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.) เคยประกาศเป็นเขต ส.ป.ก. แต่สภาพไม่เหมาะกับการทําเกษตรกรรม 
จึงส่งมอบพ้ืนท่ีคืนให้กรมป่าไม้ 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบท่ีดินบริเวณดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว 6 แปลง จาก 11 แปลง พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม อ.คอนสาร 
จ.ชัยภูมิ ท้ังหมด 200 กว่าไร่ ส่วนใหญ่พบมีการปลูกต้นยางพารา ซ่ึงไม่มีโฉนดท่ีดินหรือเอกสารใดๆ ท้ังสิ้น ซ่ึงบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ท่ี
เตรียมการประกาศเป็นพ้ืนท่ีจัดสรรท่ีทํากิน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ราษฎรไร้ท่ีดินทํากินด้วย 

ดังนั้นจึงเป็นการยืนยันชัดเจนว่า ท่ีดินท่ีครอบครัวอดีต พส.ชื่อดัง อยู่นอกเขตปฏิรูปท่ีดิน ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องท่ีอําเภอ
คอนสาร อําเภอหนองบัวแดง กิ่งอําเภอภักดีชุมพล อําเภอหนองบัวแดง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอแก้งคร้อ และอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ให้
เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ.2531 ซ่ึงเป็นการประกาศให้อําเภอคอนสารเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังอําเภอ ซ่ึงถ้าท่ีดินไม่อยู่ในแปลง ส.ป.ก. ก็ต้องอยู่ในพ้ืนท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 538 ซ่ึง ส.ป.ก.ได้คืนพ้ืนท่ีบางส่วนออกมาจากเขตปฏิรูปท่ีดินดังกล่าว เพราะยังมีสภาพ
เป็นป่าไม้อยู่ แต่ทว่ากลับปรากฎมีผู้บุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองไปเป็นจํานวนมาก 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธณรมนูญไทย จึงจะนําความมาร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือให้สั่งการให้มีการตรวจสอบท่ีดินโดย
ละเอียดท้ังหมด และดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเอาผิดผู้ท่ีฝ่าฝืน ม.14 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ท่ีห้ามมิ
ให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็น
การเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตาม ม.31 มีอัตราโทษจําคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หม่ืน – 2 แสนบาท แต่ถ้ายึด
ครองมากกว่า 25 ไร่ และทําให้ไม้ยืนต้น และต้นน้ําลําธารเสียหายจะมีความผิดเพ่ิมข้ึนเป็นโทษจําคุก 4-20 ปี ปรับ 2 แสนถึง 2 ล้านบาทเลย
ทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ศรีสุวรรณยื่นอธิบดีกรมป่าไม้ เร่งสอบท่ีดิน "ทิดสมปอง" 

วันท่ี 09 ก.พ. 2565 เวลา 11:11 น. 

 
"ศรีสุวรรณ" เข้าย่ืนหนังสืออธิบดีกรมป่าไม้จี้สอบท่ีดิน "ทิดสมปอง" พร้อมให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดหากมีการทําผิดบุกรุกท่ีป่าสงวน 

เม่ือวันท่ี 9 ก.พ. 65 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมาเข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือร้องเรียนให้
อธิบดีเร่งสั่งการให้มีการตรวจสอบและเอาผิดท่ีดินของอดีต พส.และครอบครัวพ่ีน้องโดยละเอียดท้ังหมด พร้อมเร่งเอาผิดตาม ม.14 ประกอบ ม.31 
ของ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 โดยเร็ว 

ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากการท่ีอธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบท่ีดินของอดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ท่ีระบุว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ 
บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยเจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 นครราชสีมา ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบไปแล้ว
พบว่า พ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเดิมสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.) เคยประกาศเป็นเขต ส.ป.ก. แต่สภาพไม่เหมาะกับการทําเกษตรกรรม 
จึงส่งมอบพ้ืนท่ีคืนให้กรมป่าไม้ 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบท่ีดินบริเวณดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว 6 แปลง จาก 11 แปลง พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม อ.คอนสาร 
จ.ชัยภูมิ ท้ังหมด 200 กว่าไร่ ส่วนใหญ่พบมีการปลูกต้นยางพารา ซ่ึงไม่มีโฉนดท่ีดินหรือเอกสารใดๆ ท้ังสิ้น ซ่ึงบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ท่ี
เตรียมการประกาศเป็นพ้ืนท่ีจัดสรรท่ีทํากิน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ราษฎรไร้ท่ีดินทํากินด้วย 

ดังนั้นจึงเป็นการยืนยันชัดเจนว่า ท่ีดินท่ีครอบครัวอดีต พส.ชื่อดัง อยู่นอกเขตปฏิรูปท่ีดิน ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องท่ีอําเภอ
คอนสาร อําเภอหนองบัวแดง กิ่งอําเภอภักดีชุมพล อําเภอหนองบัวแดง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอแก้งคร้อ และอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ให้
เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ.2531 ซ่ึงเป็นการประกาศให้อําเภอคอนสารเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังอําเภอ ซ่ึงถ้าท่ีดินไม่อยู่ในแปลง ส.ป.ก. ก็ต้องอยู่ในพ้ืนท่ี
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 538 ซ่ึง ส.ป.ก.ได้คืนพ้ืนท่ีบางส่วนออกมาจากเขตปฏิรูปท่ีดินดังกล่าว เพราะยังมีสภาพ
เป็นป่าไม้อยู่ แต่ทว่ากลับปรากฏมีผู้บุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองไปเป็นจํานวนมาก 

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธณรมนูญไทย จึงจะนําความมาร้องเรียนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ เพ่ือให้สั่งการให้มีการตรวจสอบท่ีดินโดย
ละเอยีดท้ังหมด และดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการเอาผิดผู้ท่ีฝ่าฝืน ม.14 แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ท่ีห้ามมิให้
บุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการ
เสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีความผิดตาม ม.31 มีอัตราโทษจําคุก 1-10 ปี ปรับ 2 หม่ืน – 2 แสนบาท แต่ถ้ายึดครอง
มากกว่า 25 ไร่ และทําให้ไม้ยืนต้น และต้นน้ําลําธารเสียหายจะมีความผิดเพ่ิมข้ึนเป็นโทษจําคุก 4-20 ปี ปรับ 2 แสนถึง 2 ล้านบาทเลยทีเดียว 

 

 

 



 

จนท.ป่าไม้-กอ.รมน.ภาค 4 ตรวจพบชาวสวนบุกรุกป่าเกาะสมุย 

วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 - 15:00 น. 

 
จนท.ป่าไม้-กอ.รมน.ภาค 4 ตรวจพบชาวสวนบุกรุกป่าเกาะสมุย 

เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย แจ้งดําเนินคดีหลังตรวจพบการพยายามบุกรุกป่าเกาะสมุย ด้วยการนําต้นมังคุด ต้นทุเรียน 
เข้าไปปลูกในพ้ืนท่ีป่า เพ่ือเตรียมจะเข้าไปยึดครองต่อไป คาดเป็นชาวสวนผลไม้ 

เม่ือเวลา 13.30น. วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 65 ท่ีเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นายจรัญ ร่ืนพานิช หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีสฎ.16 (เกาะสมุย) 
ร่วมกับ ร.อ.อดุลย์ พรหมบุตร หัวหน้าชุดปฏิบัติการ กอ.รมน.ภาค 4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย นํากําลังเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ และ กอ.รมน.ภาค 4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย 
เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าเกาะสมุยบริเวณเขาท้อน ม.2 ต.แม่น้ํา พบการพยายามบุกรุกป่าเกาะสมุย ด้วยการนําต้นมังคุด ต้นทุเรียน เข้าไปปลูกในพ้ืนท่ีป่า 
เพ่ือเตรียมจะเข้าไปยึดครองต่อไป คาดเป็นชาวสวนผลไม้ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

จากนั้นเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ และกอ.รมน.ภาค 4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย ได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีพบว่ามีต้นมังคุด ต้นทุเรียน ท่ีปลูกข้ึนใหม่แซม
กับต้นไม้ใหญ่ในเน้ือท่ีประมาณ 6 ไร่ 38 ตารางวา แต่ไม่พบผู้กระทําความผิด จึงได้ร่วมกันถอนต้นมังคุดและต้นทุเรียนออก พร้อมกับปิดป้ายตรวจยึด 
ป้ายเขตป่าอนุรักษ์ และเข้าแจ้งความดําเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน สภ.เกาะสมุย เพ่ือเร่งสืบหาตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พ.ศ. 2484 

นายปรีชา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีสฎ.16 เกาะสมุย กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย 
ได้เข้ามาตรวจสอบท่ีดินแปลงนี้คร้ังแรกเม่ือวันท่ี 30 มกราคม ท่ีผ่านมา พบความผิดปกติคือการเจาะป่าขนาดใหญ่เพ่ือจะปลูกต้นมังคุด จากร่อง
ร่อยคาดว่าจะเพ่ิงปลูกได้ประมาณ 1 สัปดาห์ จึงได้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ท่ี สภ.เกาะสมุย และวันนี้ได้เข้ามาติดตามผล พร้อมนําป้ายคดีมาติด
ในพ้ืนท่ี และถอนต้นมังคุดออกจากพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุก ก็ขอฝากชาวสวนผลไม้ในพ้ืนท่ีเกาะสมุย ถ้าเป็นสวนท่ีได้รับพืชผลอาสินท่ีมีการทํากินต่อเนื่อง
เป็นเวลายาวนาน ทางเจ้าหน้าท่ีก็จะไม่เข้าไปตรวจสอบ แต่หากมีการบุกรุกใหม่เพ่ิมเติมก็จะต้องถูกจับกุมดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 
2484 

 

 

 

 



 

 

จนท.ไล่ล่ามอดไม้ลอบตัดไม้บนเทือกเขาต้นน้ําเทพา ชายแดนไทย-มาเลเซีย 

วันพุธ ท่ี 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, 15.00 น. 

 
เม่ือวันท่ี 9 ก.พ.65 ภายใต้การสั่งการของ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4/มทภ.4  
ผอ.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน. พล.ต.ต.อรรถวุฒิ  อ่อนทรัพย์  ผบก.ตชด.ภาค 4   นายนพพร หนูเพชร นายอําเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา  พลตรี วร
เดช  เดชรักษา  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบท่ี 5 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา  พ.ต.ท.ฉลอง บัวทอง รอง ผบ.ฉก.ตชด.43  ให้คณะเจ้าหน้าท่ี 
แผนกภัยความมั่นคงฯ กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประสานงาน จนท.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา หน่วย
ป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะบ้าย้อย จนท.ชป.พิเศษป่าไม้   สจป.ท่ี13 (สงขลา) โดย จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สข.6 (สะบ้าย้อย), จนท.ชป.ป่าไม้ 
ฉก.ตชด.43/ร้อย ตชด.433 และ จนท.ชฝต.4306  ร่วมกันออกตรวจพิสูจน์ทราบ พ้ืนท่ีป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากได้รับรายงานตามสายข่าว 
กอ.รมน.ภาค 4 สน.ว่ามีกลุ่มบุคคล ข้ึนไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่าใหม่ ใกล้ชายไทย-มาเลเซีย ขอให้ไปตรวจสอบ ในพ้ืนท่ีกลุ่มบ้านป่าโชน หมู่บ้าน
สวนชาม  ม.2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

จนท.จึงร่วมกันออกตรวจพิสูจน์ทราบ ในพ้ืนท่ีป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติ พบการถูกลักลอบตัดไม้ทําลายป่าใหม่ ท้องท่ี บ้านสํานักเอาะ ม.5 ต.เขาแดง 
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  คณะเจ้าหน้าท่ี ร่วมกันออกลาดตระเวนตรวจสอบ เพ่ือป้องกัน หยุดย้ังและ ยับย้ัง ของกลุ่มขบวนการมอดไม้ท่ีทําเป็น
ขบวนการ โดยใช้ช้างหลายเชือกในชักไม้ลงสู่พ้ืนท่ีชายเขาก่อน เลื่อยตามออเดอร์ท่ีสั่ง ซ่ึงคณะเจ้าหน้าท่ีแผนกภัยความม่ันคงฯ พยายามไล่ล่าการ
ลักลอบทําลายทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือ ปกป้องรักษาป่า พิทักษ์ป่า อนุรักษ์ป่า ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาป่าเขาแดน  ป่าควนเจดีย์ ป่าเขา
พะยาไม้ และควนกําแพง ในท้องท่ี บ้านสํานักเอาะ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยพ้ืนท่ีป่าแห่งนี้มีความสูงจากรระดับน้ําทะเลปานกลาง 
294 เมตร  ห่างออกไปใกล้ชายแดนมาเลเซียประมาณ 1 กม. จนท.ยังตรวจพบพ้ืนท่ีป่าไม้สมบูรณ์กําลังถูกทําลายใหม่ มีการตัดโค่นต้นไม้มีค่าขนาด
เล็ก-ขนาดใหญ่จํานวนมาก ลักษณะยังตัดโค่นไม่เสร็จกลางป่าลึกบนภูเขา 

นอกจากนี้ยังพบต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ถูดตัดด้วยเครื่องเล่ือยโซ่ยนต์จํานวนมาก  ตรวจวัดพ้ืนท่ีป่าไม้ถูกทําลายใหม่ได้จํานวน 2 ไร่ 
3 งาน 25 ไร่ รัฐได้ความเสียหายเป็นเงิน 421,870 บาท จนท.ตรวจวัดไม้ถูกตัดล้มคาตอจํานวน 19 ต้น/ท่อน ปริมาตร 118.784 ลบ.ม. เช่น 
ไม้สยา ไม้กอ ไม้เปรียง ไม้ฝาด ไม้สะเดา 

 



ขณะตรวจสอบ ไม่พบผู้ท่ีลักลอบตัดไม้ทําลายป่าคาดว่าหลบหนีไปก่อน จนท.ไปถึง และไม่พบอุปกรณ์ในการตัดไม้ทําลายป่า แต่อย่างใดโดย
กล่าวหาว่า กลุ่มบุคคลท่ีลักลอบตัดไม้ทําลายป่า กระทําความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เหตุเกิดท่ี ป่า
สงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพะยาไม้ และควนกําแพง ท้องท่ี บ้านสํานักเอาะ ม.5 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 
พิกัดความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 294 เมตร ห่างจากแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ประมาณ 1 กม.เทือกเขาสันกาลาคีรี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีต้นน้ํา 
แม่น้ําเทพา จึงมอบหมายให้ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สข.6 (สะบ้าย้อย) จัดทําบันทึกรายละเอียดรายละเอียด นําเร่ืองร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.
สะบา้ย้อย จ.สงขลา เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 


