
สรุปขาวประจําในวันที่ 11 ก.พ. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวเว็บไซต 

- คลินิกสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษาท่ีดิน 'ทิดสมปอง' ส.ป.ก.-ปาสงวน (แนวหนา 11 กุมภาพันธ 2565 หนา 9) 
- ขาวสั้น: 'พลังธรรมใหม' จี้ 'สํานักพุทธฯ' ฟน 'พระนอกรีต' (สยามรัฐ 11 กุมภาพันธ 2565 หนา 3) 
- ภาพขาว: รุกปา (มติชน 12 กุมภาพันธ 2565 หนา 5) 
- อนุรักษซากดึกดําบรรพ (ขาวสด 11 กุมภาพันธ 2565 หนา 2) 

ขาวเว็บไซต 

ตรวจแลวท่ีดินเครือญาติ "ทิดสมปอง" 10 แปลง 186 ไรอยูนอกเขต ส.ป.ก. (ไทยรัฐ 10 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/east/2312947 
คืบหนาสอบท่ีดิน ทิดสมปอง รุกปาสงวนฯ (ชอง7HD 10 กุมภาพันธ 2565) 
https://news.ch7.com/detail/549307 
"โฆษกพลังธรรมใหม" จี้สํานักพุทธฯตอบคําถามสังคมจัดการพระนอกรีต กอนศาสนาจะมัวหมองยิ่งกวานี้  
(สยามรัฐ 10 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/321351 
"โฆษกพลังธรรมใหม"จี้ สํานักพุทธฯ ตองใหคําตอบกับสังคม กอนศาสนาจะมัวหมองยิ่งกวานี้ ปม "สมปอง"ครองท่ีดิน 
รุกปากวา 200 ไร (ผูจัดการออนไลน 10 กุมภาพันธ 2565) 
https://mgronline.com/politics/detail/9650000013721 
โฆษกพลังธรรมใหม จี้ สํานักพุทธฯ ตองใหคําตอบกับสังคม (NationTV  10 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.nationtv.tv/news/378863450 
รองแมทัพภาคท่ี 4 ลงพ้ืนท่ีเรงตรวจสอบปาสงวนน้ําตกหินลาด เกาะสมุย หลังพบถูกบุกรุก ตัดไม นําไมผลเขามาปลูก
หวังยึดครองใชประโยชน (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 10 กุมภาพันธ 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220210101124490 
สคทช.จัดสัมมนาเผยแพรความรู-ความเขาใจ ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
(เดลินิวส 10 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/750370/ 
กอ.รมน.ยโสธร-ปาไม-สปก. ผนึกกําลังตรวจปาสงานแหงชาติ ปองกันการบุกรุก (สยามรัฐ 10 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/321604 
ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ภารกิจปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปาหมอกควัน  
(เชียงใหมนิวส 10 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1927893/ 
กองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 สวนหนา 
(เชียงใหมนิวส 10 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1927189/ 
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ปีที่: 42 ฉบับที่: 14897
วันที่: ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 9(บนซ้าย)

คอลัมน์: คลินิกสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาที่ดิน 'ทิดสมปอง' ส.ป.ก.-ป่าสงวน

รหัสข่าว: C-220211005041(11 ก.พ. 65/06:11) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 29.96 Ad Value: 26,964 PRValue : 80,892 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24743
วันที่: ศุกร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'พลังธรรมใหม่' จี้ 'สำนักพุทธฯ' ฟัน 'พระนอกรีต'

รหัสข่าว: C-220211021007(11 ก.พ. 65/04:46) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 21.13 Ad Value: 17,960.50 PRValue : 53,881.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16043
วันที่: เสาร์ 12 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

ภาพข่าว: รุกป่า

รหัสข่าว: C-220212038080(11 ก.พ. 65/07:20) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.37 Ad Value: 13,607 PRValue : 40,821 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



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

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: อนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์

รหัสข่าว: C-220211012083(11 ก.พ. 65/05:27) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.94 Ad Value: 13,134 PRValue : 39,402 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

ตรวจแล้วท่ีดินเครือญาติ "ทิดสมปอง" 10 แปลง 186 ไร่อยู่นอกเขต ส.ป.ก. 

10 ก.พ. 2565 20:51 น. 

เจ้าหน้าท่ีเร่งตรวจสอบท่ีดินท่ีถูกระบุเป็นของทิดสมปองและญาติใกล้ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ เบื้องต้น 10 แปลง เนื้อท่ี 181 ไร่ พบอยู่นอกเขต ส.ป.ก.
ท้ังหมด ด้าน สสจ.แจงปิดหมู่บ้านอดีตพระชื่อดัง หลังมีนักเรียนติดโควิด ไม่ได้ขัดขวางการทํางานของป่าไม้ 

วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ ความคืบหน้ากรณีท่ีดินของ นายสมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ท่ึถูกระบุว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดิน
กว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียวและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

ล่าสุด นายสาโรจน์ บุญพร้อม หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คอนสาร ได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา ให้ตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีมีการกล่าวอ้างจาก 
ส.ป.ก.ว่าพ้ืนท่ีจํานวน 10 แปลงท่ีเป็นประเด็นนั้น อยู่นอกเขต ส.ป.ก. จึงได้ทําการออกเดินสํารวจต้ังแต่วันจันทร์ท่ี 7 ก.พ. จนถึงวันนี้ ครบ 10 
แปลง จุดท่ี 1 เนื้อท่ี 16 ไร่ 37 ตารางวา เป็นพ้ืนท่ีปลูกยางพารา ผู้ครอบครองคือ นางตาล นครไธสง จุดท่ี 2 เนื้อท่ี 26 ไร่ 74 ตารางวา ปลูก
ยางพารา ไม่ทราบผู้ครอบครอง จุดท่ี 3 เนื้อท่ี 28 ตารางวา ปลูกไผ่ ไม่ทราบผู้ครอบครอง จุดท่ี 4 เนื้อท่ี 16 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ไม่ทําประโยชน์
ในท่ีดิน ไม่ทราบผู้ครอบครอง 

จุดท่ี 5 เนื้อท่ี 23 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา ไม่ทราบผู้ครอบครอง จุดท่ี 6 เนื้อท่ี 31 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา เป็นสภาพป่า ไม่ทราบผู้ครอบครอง จุดท่ี 
7 เนื้อท่ี 5 ไร่ 41 ตารางวา เป็นท่ีอยู่อาศัย ผู้ครอบครองคือ นางตาล นครไธสง จุดท่ี 8 เนื้อท่ี 2 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา ปลูกทุเรียน ไม่ทราบผู้
ครอบครอง จุดท่ี 9 เนื้อท่ี 19 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา ไม่ทราบผู้ครอบครอง และจุดท่ี 10 เนื้อท่ี 41 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา เป็นแปลง นส.3 ของ
ราษฎร ไม่ทราบผู้ครอบครอง ซ่ึงพ้ืนท่ีอยู่นอกเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังหมด และบางพ้ืนท่ีมีการสํารวจท่ีดินทํากิน (คสช) เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย คทช. รวม
เนื้อท่ีท้ังหมดได้ 186 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา 

นายดุสิต กมลพาณิชย์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ เปิดเผยว่า ยังคงให้เจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีติดตามปัญหา รวมท้ังศูนย์ป่าไม้ฯ ได้รับคําร้องเรียนจาก นายศรี
สุวรรณ จรรยา จึงต้องเร่งตรวจสอบตามคําร้อง ท้ังบริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีเจ้าของ และบริเวณท่ีไม่มีเจ้าของ จะให้เจ้าหน้าท่ีลงตรวจสอบจนกว่าจะได้
ข้อยุติ หากเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่มีเอกสารแสดงตนจะแจ้งดําเนินคดีกับบุคคลท่ีบุกรุกป่าต่อไป 

ด้าน นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้กล่าวถึงกรณีหมู่บ้านมอตาเจ๊ก หมู่ 14 ตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร ภูมิลําเนา
บ้านเกิดของทิดสมปอง หรือ นายสมปอง มีนักเรียนติดโควิด-19 จํานวน 3 คน ต้องปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในระยะนี้ พร้อมสุ่มตรวจ
คัดกรองหรือหาเชื้อเพ่ิม โดยมีเจ้าหน้าท่ีเข้าไปปฏิบัติงาน และไม่ได้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของทางเจ้าหน้าท่ีป่าไม้แต่อย่างใด 

 

 

 



 
เช้านี้ท่ีหมอชิต - ความคืบหน้า การตรวจสอบท่ีดินในอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ท่ีระบุว่าเป็นของอดีตพระมหาสมปอง โดยกรมป่าไม้ พบว่า 
พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมกับเร่งตรวจสอบท่ีดินส่วนท่ีเหลือ และเตรียมแจ้งความดําเนินคดี 

โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบท่ีดินดังกล่าว พบว่ามีท้ังสิ้น 11 แปลง ตรวจไปแล้ว 6 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 
200 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม มีการปลูกยางพารา และสร้างเพิงพัก ซ่ึงไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นผู้ครอบครอง 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าท่ีดินดังกล่าวจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่อาจจะไม่มีความผิด เพราะป่าสงวนแห่งชาติบางแห่ง อนุญาตให้ราษฎรท่ีอาศัย
ด้ังเดิมในพ้ืนท่ี สามารถอาศัยทํากินได้ ดังนั้น จึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียด พร้อมกับเร่งตรวจสอบท่ีดินแปลงท่ีเหลือ หากพบว่ามีการกระทําผิดจะ
เข้าแจ้งความตาม พ.ร.บ.ป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.2507 

นอกจากนี้ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยังเดินทางมาย่ืนหนังสือร้องเรียน ขอให้กรมป่าไม้ ตรวจสอบ
ท่ีดินดังกล่าวอย่างละเอียด โดยแนบข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนท่ีอําเภอคอนสารเพิ่มเติมด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
"โฆษกพลังธรรมใหม่" จี้สํานักพุทธฯตอบคําถามสังคมจัดการพระนอกรีด ก่อนศาสนาจะมัวหมองย่ิงกว่านี้ หลัง"สมปอง"ครองท่ีดินรุกป่ากว่า 200 ไร่ 
ถาม เป็นพระเอาเงินมาจากไหน พฤติกรรมไม่น่าเชื่อบวชมากว่า 30 ปี 

วันท่ี 10 ก.พ.65 นายมหัศจักร โสดี โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “Mahussajuk Sodee” ระบุถึงกรณีท่ีอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เผย
ผลตรวจสอบท่ีดินกรณีนายสมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง เสร็จแล้ว 6 แปลง จากท้ังหมด 11 แปลง เบื้องต้นเข้าข่ายบุกรุกป่าสงวนฯ กว่า 200 
ไร่ว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีชาวพุทธควรทําหน้าท่ีอออกมาปกป้องพระพุทธศาสนา อย่าปล่อยให้อลัชชีอาศัยศาสนาหากินเป็นหนอนชอนไชพระ
ศาสนา มหาเถรสมาคม สํานักพระพุทธศาสนา เจ้าคณะปกครอง คณะสงฆ์ แม้แต่ชาวพุทธก็ไม่ควรนิ่งดูดาย 

นายมหัศจักร กล่าวต่อว่า ควรเอาเคสของนายสมปองมาเป็นกรณีศึกษา สังคายนาและเอาความจริงออกมาเพื่อทําให้สังคมหายสงสัย ขจัดความมัว
หมองของพระศาสนา หากพิสูจน์ได้ว่านายสมปองนําเงินในขณะท่ีเป็นพระไปใช้ในทางท่ีผิด หลอกลวงขาวบ้านชาวช่อง ให้ได้มาซ่ึงเงินจากการ
บริจาค แล้วเอาเข้าห่อตัวเองและครอบครัวก็ควรเร่งดําเนินการเอาผิด อย่าปล่อยให้ลอยนวล หากไม่ผิดก็ควรชี้แจง เพราะไม่ใช่แค่เร่ืองของนาย
สมปอง แต่เป็นปัญหาของพระพุทธศาสนาท่ีพุทธบริษัทต้องช่วยกันดูแลรักษา 

"สิ่งท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่เร่ืองส่วนบุคคล แต่เกิดข้ึนในตอนท่ีนายสมปองยังบวชเป็นพระ อย่าให้ประชาชนรู้สึกว่า พระสงฆ์คืออาชีพ ท่ีเข้ามากอบโกยหา
ผลประโยชน์ และทําให้พระสงฆ์ถูกเหมารวมว่าพระยังมีกิเลศหนากว่าฆราวาส สิ่งเหล่านี้จะย่ิงทําให้ศาสนามัวหมอง สํานักพุทธฯต้องมีคําตอบให้กับ
สังคมให้ชัดเจน รวมถึงท่ีมาของเงิน ผมคิดว่าเร่ืองนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้ เพราะขนาดสึกมาไม่ถึง 2 เดือน ยังปรากฎเรื่องฉาวโฉ่ขนาดนี้ ซ่ึงไม่
อยากจะเชื่อว่าเป็นพฤติกรรมของผู้ท่ีบวชเรียนมานานกว่า 30 ปี" 

 

 

 

 



 

 
"โฆษกพลังธรรมใหม่"จี้ สํานักพุทธฯ ต้องให้คําตอบกับสังคม ก่อนศาสนาจะมัวหมองย่ิงกว่านี้ หลัง"สมปอง"ครองท่ีดินรุกป่ากว่า 200 ไร่ ถาม เป็น
พระเอาเงินมาจากไหน พฤติกรรมไม่น่าเชื่อบวชมากว่า 30 ปี 

วันนี้ (10 ก.พ.)นายมหัศจักร โสดี โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว “Mahussajuk Sodee” ระบุถึงกรณีท่ีอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เผยผล
ตรวจสอบท่ีดินกรณีนายสมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง เสร็จแล้ว 6 แปลง จากท้ังหมด 11 แปลง เบื้องต้นเข้าข่ายบุกรุกป่าสงวนฯ กว่า 200 ไร่
ว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีชาวพุทธควรทําหน้าท่ีอออกมาปกป้องพระพุทธศาสนา อย่าปล่อยให้อลัชชีอาศัยศาสนาหากินเป็นหนอนชอนไชพระศาสนา 
มหาเถรสมาคม สํานักพระพุทธศาสนา เจ้าคณะปกครอง คณะสงฆ์ แม้แต่ชาวพุทธก็ไม่ควรนิ่งดูดาย 

นายมหัศจักร กล่าวต่อว่า ควรเอาเคสของนายสมปองมาเป็นกรณีศึกษา สังคายนาและเอาความจริงออกมาเพื่อทําให้สังคมหายสงสัย ขจัดความมัว
หมองของพระศาสนา หากพิสูจน์ได้ว่านายสมปองนําเงินในขณะท่ีเป็นพระไปใช้ในทางท่ีผิด หลอกลวงขาวบ้านชาวช่อง ให้ได้มาซ่ึงเงินจากการ
บริจาค แล้วเอาเข้าห่อตัวเองและครอบครัวก็ควรเร่งดําเนินการเอาผิด อย่าปล่อยให้ลอยนวล หากไม่ผิดก็ควรชี้แจง เพราะไม่ใช่แค่เร่ืองของนาย
สมปอง แต่เป็นปัญหาของพระพุทธศาสนาท่ีพุทธบริษัทต้องช่วยกันดูแลรักษา 

"สิ่งท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่เร่ืองส่วนบุคคล แต่เกิดข้ึนในตอนท่ีนายสมปองยังบวชเป็นพระ อย่าให้ประชาชนรู้สึกว่า พระสงฆ์คืออาชีพ ท่ีเข้ามากอบโกยหา
ผลประโยชน์ และทําให้พระสงฆ์ถูกเหมารวมว่าพระยังมีกิเลศหนากว่าฆราวาส สิ่งเหล่านี้จะย่ิงทําให้ศาสนามัวหมอง สํานักพุทธฯต้องมีคําตอบให้กับ
สังคมให้ชัดเจน รวมถึงท่ีมาของเงิน ผมคิดว่าเร่ืองน้ีไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้ เพราะขนาดสึกมาไม่ถึง 2 เดือน ยังปรากฎเรื่องฉาวโฉ่ขนาดนี้ ซ่ึงไม่
อยากจะเชื่อว่าเป็นพฤติกรรมของผู้ท่ีบวชเรียนมานานกว่า 30 ปี" 

 

 

 

 

 

 

 



 
โฆษกพลังธรรมใหม่ จี้ สํานักพุทธฯ ต้องให้คําตอบกับสังคม 

 
10 ก.พ. 2565 

โฆษกพลังธรรมใหม่ จี้ สํานักพุทธฯ ต้องให้คําตอบกับสังคม ก่อนศาสนาจะมัวหมองย่ิงกว่านี้ หลัง"สมปอง"ครองท่ีดินรุกป่ากว่า 200 ไร่ ถาม เป็น
พระเอาเงินมาจากไหน พฤติกรรมไม่น่าเชื่อบวชมากว่า 30 ป ี

นายมหัศจักร โสดี โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงกรณีท่ีอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เผยผลตรวจสอบท่ีดินกรณีนายสมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง 
เสร็จแล้ว 6 แปลง จากท้ังหมด 11 แปลง เบื้องต้นเข้าข่ายบุกรุกป่าสงวนฯ กว่า 200 ไร่ว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังท่ีชาวพุทธควรทําหน้าท่ีอออกมา
ปกป้องพระพุทธศาสนา อย่าปล่อยให้อลัชชีอาศัยศาสนาหากินเป็นหนอนชอนไชพระศาสนา มหาเถรสมาคม สํานักพระพุทธศาสนา เจ้าคณะ
ปกครอง คณะสงฆ์ แม้แต่ชาวพุทธก็ไม่ควรนิ่งดูดาย 

นายมหัศจักร กล่าวต่อว่า ควรเอาเคสของนายสมปองมาเป็นกรณีศึกษา สังคายนาและเอาความจริงออกมาเพื่อทําให้สังคมหายสงสัย ขจัดความมัว
หมองของพระศาสนา หากพิสูจน์ได้ว่านายสมปองนําเงินในขณะท่ีเป็นพระไปใช้ในทางท่ีผิด หลอกลวงขาวบ้านชาวช่อง ให้ได้มาซ่ึงเงินจากการ
บริจาค แล้วเอาเข้าห่อตัวเองและครอบครัวก็ควรเร่งดําเนินการเอาผิด อย่าปล่อยให้ลอยนวล หากไม่ผิดก็ควรชี้แจง เพราะไม่ใช่แค่เร่ืองของนาย
สมปอง แต่เป็นปญัหาของพระพุทธศาสนาท่ีพุทธบริษัทต้องช่วยกันดูแลรักษา 

"สิ่งท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่เร่ืองส่วนบุคคล แต่เกิดข้ึนในตอนท่ีนายสมปองยังบวชเป็นพระ อย่าให้ประชาชนรู้สึกว่า พระสงฆ์คืออาชีพ ท่ีเข้ามากอบโกยหา
ผลประโยชน์ และทําให้พระสงฆ์ถูกเหมารวมว่าพระยังมีกิเลศหนากว่าฆราวาส สิ่งเหล่านี้จะย่ิงทําให้ศาสนามัวหมอง สํานักพุทธฯต้องมีคําตอบให้กับ
สังคมให้ชัดเจน รวมถึงท่ีมาของเงิน ผมคิดว่าเร่ืองนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้ เพราะขนาดสึกมาไม่ถึง 2 เดือน ยังปรากฎเรื่องฉาวโฉ่ขนาดนี้ ซ่ึงไม่
อยากจะเชื่อว่าเป็นพฤติกรรมของผู้ท่ีบวชเรียนมานานกว่า 30 ปี" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รองแม่ทัพภาคท่ี 4 ลงพื้นท่ีเร่งตรวจสอบป่าสงวนน้ําตกหินลาด เกาะสมุย หลังพบถูกบุกรุก ตัดไม้ นําไม้ผลเข้า
มาปลูกหวังยึดครองใช้ประโยชน์ 

10 ก.พ. 2565 icon 

 
พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคท่ี 4 ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการบุกรุกป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําตกหินลาด? บริเวณพ้ืนท่ี หมู่4 ตําบล 
ลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี? หลังได้รับรายงาน? พบถูกบุกรุก?ทําลาย? มีการตัดต้นไม้? พร้อมปรับพ้ืนท่ีนําต้นมังคุด ต้นทุเรียน  
เข้าไปปลูกในพ้ืนท่ีป่า เพ่ือเตรียมการเข้าไปยึดครองภายหลัง โดยมี นายปรีชา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าท่ีตรวจป่า หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สฎ.16  
(เกาะสมุย) , นาย จิรภัทร ชูจันทร์ ปลัดอําเภอ และ กอ.รมน.ภาค 4 พ้ืนท่ีเกาะสมุย เข้าร่วมตรวจสอบ? พร้อมตรวจเก็บหลักฐาน? ดําเนินคดีกับผู้มี
ส่วนกระทําผิดต่อไป 

รองแม่ทัพภาคท่ี? 4 ได้สั่งให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องเร่งดําเนินการ?กับผู้ท่ีลักลอบบุกรุกทําลายป่าโดยด่วน เนื่องจากป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําตกหินลาด หมู่ท่ี 
4 ตําบลลิปะน้อย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกใหม่ในพ้ืนท่ี?เกาะสมุย? จึงต้องเร่งแก้ไขและทําความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีให้ช่วยกันดูแลรักษา? เพ่ือไม่ให้ป่าโดนบุกรุกทําลาย ขยายวงกว้าง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สคทช. กล่าวว่า เนื่องด้วย สคทช. เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ ภายใต้สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ สคทช. ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนท่ัวไป ได้รับรู้และเข้าใจมากข้ึน 
สคทช. จึงได้จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอน บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ 

อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายของรัฐบาลนําโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี14 ตุลาคม พ.ศ.2557 มีมติ
เห็นชอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (หรือ คทช.) โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมี
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ ต่อมาได้ยกระดับเป็น พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ.2562 ทําหน้าท่ีกําหนด
นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศไทย และกําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ หรือ 
(สคทช.) เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานของ คทช. และเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม มีผลให้บังคับ
กําหนด ได้จัดต้ัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ หรือ สคทช. เพ่ือเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายของ 
คทช. และแก้ไขปัญหาเร่ืองท่ีดินทํากินให้กับประชาชนอย่างมีเอกภาพ โดยภายในงานจะมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ รวมถึงมีการบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการสร้างมูลค่าท่ีดินท่ีรัฐจัดให้กับ
ประชาชน” โดยได้รับเกียรติจาก นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา และในช่วงบ่ายจัดให้มีการงาน “สัมมนานโยบายการบริหารจัดการท่ีดินของ
ประเทศไทย และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจของ สคทช.” โดยรับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ , นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม , นายนรินทร์ ประทวน
ชัย ผู้อํานวยการสํานักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ , นายชัชวาล สมจิตต์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการท่ีดินของรัฐ กรมท่ีดิน , นายบรรจง ชัยขุนพล 
ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ , นายวิชัย อนันเทพา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชลบุรี ส.ป.ก. และนายสราวุธ 
วงค์กาวิน ผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตรย่ังยืนแม่ทา จํากัด 



โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อํานวยการสํานัก / กอง / หรือเทียบเท่าผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน ผู้อํานวยการส่วน เจ้าพนักงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จํานวนกว่า 400 คน และสําหรับผู้ท่ีสนใจรับฟังการสัมมนาฯ ในคร้ังนี้ สามารถ
รับชม Live สด ถ่ายทอดภาพบรรยากาศงาน ผ่านช่องทาง Facebook fanpage : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

 
ผอ.สคทช กล่าวต่อไปว่า โครงการสัมมนาดังกล่าวจะทําให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการของ สคทช. เพ่ือ
ขับเคล่ือนการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศตามแนวนโยบายของ คทช. และให้ทุกภาคส่วนรับทราบ เพ่ือร่วมกันสร้างพลังใน
การขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความสําเร็จอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน ลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ภายใต้แนวคิดบริหารจัดการท่ีดิน 
และทรัพยากรดินของประเทศด้วย “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” ท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานเพ่ือสร้างการบูรณาการในการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันท่ี 10 ก.พ.65 เวลา 08.00 น. พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัดยโสธร (ท.)(รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.27) มอบหมายให้ พ.ท.เรวัต 
วามะลุน หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดยโสธร ร.ท.จังกร บุญจันทร์ รอง หน.กลุ่มงานประสานงานความมั่นคงกอ.รมน.จังหวัด ยโสธร 
ร.ต.นพรัตน์ วันทาวงศ์ รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดยโสธรและ จนท.ปฏิบัติการ กอ.รมน.ร่วมกับ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี 
ย.ส.1 (ดงปอ-ดงบังอ่ี),จนท.สปก.จังหวัดยโสธรและผู้นําในท้องท่ีลงพ้ืนท่ีลาดตระเวนโครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปราม 
การบุกรุกและทําลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ ใน พ้ืนท่ี จํานวน 2 จุดได้แก่ 1.พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติดงปอ ดงบังอ่ี บ้านกุดเเข้ด่อน ต.กุดเชียงหมี 
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พิกัด 439677,1086903 (Zone 48Q) เนื้อท่ีประมาณ 19 ไร่ ไม่พบผู้กระทําผิดแต่อย่างใคและ 2.พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
ดงปอ-ดงบังอ่ี บ้านป่าชาด หมู่ท่ี 9 ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรพิกัด429964,1801920 (48Q) เนื้อท่ีประมาณ 6 ไร่ เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ี 
ป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวท่ีได้ทําการตรวจยึด อยู่ในระหว่างศาลพิจารณาคดี ไม่พบการบุกรุกเพ่ิมเติมแต่อย่างใดพร้อม แจ้ง จนท.ย.ส 1 (ดงปอ- 
ดงบังอ่ี) และผู้นําท้องถ่ิน ดําเนินการเฝ้าระวังเขตป่าสงวนและแนวป่าสาธารณะอย่างสมํ่าเสมอเป็นการป้องปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากร
ป่าไม้ท่ีมีอยู่เดิมลดปัญหาการกระทําความผิดกฏหมายเกี่ยวกับปา่ไม้และส่ร้างความเข้าใจให้ในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ภารกิจป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าหมอกควัน 

10 ก.พ. 65 

 
วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ โดยนายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอํานวยการ ออกตรวจติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี พ.ศ.2565 ภารกิจป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าหมอกควัน ณ หน่วยป้องกันรักษา
ป่าท่ี พร.10 (แม่ต้า) โดยมีนายสุวิทย์ ฟูคํา หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ลอง, หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.10 (แม่ต้า), พร.11 (บ้านปิน) 
และเจ้าหน้าท่ี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในการนี้ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือเป็น
ขวัญกําลังใจ และให้ต้ังใจปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความสามัคคีลและปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ และบูรณาการการทํางานในการป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่าหมอกควันจากทุกภาคส่วนต่อไป 

 

 
 

 



 

 

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส่วนหน้า 

10 ก.พ. 65 

 
ยังคงจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ลงพ้ืนท่ีร่วมกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ฝ่ายความม่ันคง กํานันผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือ
ลาดตระเวน เฝ้าระวังการดับไฟ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ในพ้ืนท่ีเสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ปีนี้สถานการณ์ไฟป่าและ
หมอกควันของจังหวัดยังไม่มีความรุนแรงเหมือ 2 ปีท่ีผ่านมา 

จากข้อมูลท่ีกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคท่ี 3 ส่วนหน้า 

เก็บรวบรวมต้ังแต่วันท่ี 1 ธ.ค.64 – 9 ก.พ.65 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่เกิดจุดความร้อนสะสม จํานวน 594 จุด ลดลงจากปี 64 ( 1,721 ) จํานวน
1,127 จุด คิดเป็น 65.49 % และหากเปรียบเทียบกับปี 63 ( 3,062 ) ลดลง 2,468 จุด คิดเป็น 80.60 % ขณะท่ีชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับ
ไฟป่ามณฑลทหารบกท่ี 33 ร่วมกับปลัดอําเภอแม่แจ่ม , ฝ่ายปกครองอําเภอแม่แจ่ม และเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม ออกลาด
ตะเวนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตรวจพบไฟป่า และได้เข้าดับไฟป่ารายทางบริเวณ ถนนหลวงหมายเลข1088 กม.3 มีพ้ืนท่ีเสียหายประมาณ 1 ไร่ 

 
ส่วนชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่ากองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 7 จัดกําลังร่วมกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่า บ้านแม่คะ  
ต.สันต้นดู่ อ.ฝาง สร้างฝายชะลอน้ําในพ้ืนท่ี 1 ฝาย และร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า บ้านแม่แหลง ต.แม่สาว อ.แม่อาย ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ํา
ในพ้ืนท่ี ตามนโยบายแม่ทัพภาคท่ี 3 เพ่ือป้องกันการเกิดไฟป่า 

 


