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 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวเว็บไซต 

- เดลินิวสกอนข้ึนแทน: เรงแกนายทุนรุกปาสมุย (เดลินิวส 13 กุมภาพันธ 2565 หนา 13) 
- SPECIAL SCOOP: 'ทิดสมปอง' สารพัดขาวลบ เสนทางเดินขางหนาตีบตัน  

(ผูจัดการรายวัน 360o 14 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,3) 

ขาวเว็บไซต 

สะพัดสมปองรุกปา (ผูจัดการออนไลน 12 กุมภาพันธ 2565) 
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000014431 
ใครครอบครองท่ีดินบาง? ปม"สมปอง"ถูกรองกวานซ้ือท่ี 300 ไร (ThaiPBS 11 กุมภาพันธ 2565) 
https://news.thaipbs.or.th/content/312598 
ปาไม เตรียมสรุปผลสอบท่ีดินทิดสมปอง ใน 2-3 วัน พรอมดําเนินคดีหากพบการกระทําผิด เบื้องตน ตรวจพ้ืนท่ี
เปาหมายใกลครบท้ังหมดแลว (ชอง7HD 11 กุมภาพันธ 2565) 
https://news.ch7.com/detail/549586 
สํานักงานท่ีดิน จ.ราชบุรี ตรวจวัดพิกัดท่ีดิน “จึงรุงเรืองกิจ” เสร็จเรียบรอยแลว (TOP NEWS 11 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.topnews.co.th/news/232280 
“บิ๊กปอม” เดินหนา ขับเคลื่อนจัดการท่ีดิน กระจายถือครอง อยางเปนธรรม (ไทยรัฐ 11 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2313381 
‘บิ๊กปอม’ เดินหนาจัดการท่ีดิน ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช. (มติชน 11 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3178792 
พะเยา ตรวจยึดพ้ืนท่ีและไมนายทุนโคนขวางทางเขาพ้ืนท่ีการเกษตรชาวบาน  
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 12 กุมภาพันธ 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220212155701485 
ปาไมราชบุรีจับนอมินีเสี่ย "ก"อดีตเจาของอาง รุกปาสวนผึ้ง (NationTV 11 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.nationtv.tv/news/378863484 
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อันดับ 1 : สะพัดสมปองรุกป่า ปมหนี้หลักสิบล้านกว้านซ้ือท่ี ส.ป.ก. 300 ไร่ พบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ศรีสุวรรณจี้เอาผิด 

จากกรณีแตกหักระหว่าง "เจ๊ต๋ิม ทีวีพูล" พันธ์ุทิพา ศกุณต์ไชย กับนายสมปอง นครไธสง หรืออดีตพระมหาสมปอง หนึ่งในนั้นคือประเด็นท่ีนาย
สมปองกู้เงินนอกระบบซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก. 300 ไร่ รวม 10.9 ล้านบาท เจ๊ต๋ิมจึงช่วยเหลือด้วยการปิดหนี้แล้วผ่อนกับเพ่ือนสายธรรมะลูกศิษย์เจ้าคุณ
อลงกต วัดพระบาทน้ําพุ ปรากฎว่า ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงษ์ผู้ดี พิธีกรและอดีตนางสาวไทย ออกมาเปิดเผยว่า ตนก็เคยถูกพระมหาสมปองเสนอขาย
ท่ีดินตอนทํารายการทีวีด้วยกัน แต่พบว่าเป็นท่ีดิน ส.ป.ก. ครอบครองไม่ได้ และเตือนว่าไม่ควรซ้ือเยอะขนาดนี้ ภายหลังเจอดรามาเร่ืองธุรกิจสีเทา 
ดร.บุ๋ม ปนัดดา ประกาศว่าจะไม่ขอพูดถึงนายสมปองอีก 

ด้านสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าตรวจสอบท่ีดินท่ีระบุว่าเป็นของนายสมปอง ในพ้ืนท่ี อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ พบส่วนใหญ่
อยู่นอกเขต ส.ป.ก. มีเพียง 7 ไร่เท่านั้นท่ีปลูกหมากและมะพร้าว นอกน้ันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซําผักหนาม กว่า 200 ไร่ ขณะท่ีนายศรี
สุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ย่ืนเร่ืองต่ออธิบดีกรมป่าไม้ให้ตรวจสอบเอาผิดท่ีดินของอดีต พส.และครอบครัว 
ส่วนป่าไม้ชัยภูมิตรวจสอบพบชื่อนางตาล นครไธสง เป็นผู้ครอบครอง 2 แปลงรวม 16 ไร่ เจ้าหน้าท่ีอีกส่วนตรวจสอบพบท่ีดิน 10 แปลง 186 ไร่อยู่
นอกเขต ส.ป.ก. ซ่ึงจะดําเนินคดีกับผู้บุกรุกป่าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใครครอบครองที่ดินบ้าง? ปม"สมปอง"ถูกร้องกว้านซ้ือท่ี 300 ไร่ 

11:30 | 11 กุมภาพันธ์ 2565 

 
ปม "สมปอง"กว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่พ้ืนท่ีอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ผลการตรวจสอบเบื้องต้น 5 แปลงท่ี "ศรีสุวรรณ"ร้องเรียน มีชื่อแม่-พ่ีสาว ญาติ
ครอบครองอยู่ในป่าสงวนฯพ้ืนท่ีเตรียมคทช.เตรียมสรุปถึงอธิบดีป่าไม้ 1-2 วัน 

วันนี้ (11 ก.พ.2565) นายดุสิต กมลพาณิชย์ ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) กล่าวภายหลังลงพ้ืนท่ีตรวจสอบที่ดินของ
ครอบครัว นายสมปอง นครไธสง หรือทิดสมปอง ซ่ึงก่อนหน้านี้นายศรีสุวรรณ จรรยา เข้าย่ืนหนังสือกับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้
ตรวจสอบท่ีดิน 5 แปลงว่าเข้าข่ายบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ หรือไม่โดยจากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบในช่วง 1-2 
วันนี้ยังไม่พบมีแปลงไหนท่ีมีชื่อของนายสมปอง เป็นผู้ครอบครอง 

สําหรับผลการตรวจสอบดินท่ีร้องเรียน หมู่บ้านวังตาเจ๊ก หรือมอตาเจ๊ก แปลงแรกบ้านทรงไทย เนื้อท่ี 5 ไร่ เป็นของนางตาล นครไธสง เป็นผู้
ครอบครอง และเป็นเจ้าบ้าน ส่วนสวนทุเรียน จํานวน 2 ไร่ เป็นของเครือญาติของนายสมปอง เป็นผู้ครอบครอง สวนยางพาราเนื้อท่ี 16ไร่ เป็นของ
นางตาล เป็นผู้ครอบครอง 

นายดุสิต กล่าวว่า สําหรับพ้ืนทีบ้านทรงไทย เนื้อท่ี 5 ไร่และสวนทุเรียน เนื้อท่ี 2 ไร่ พบว่าเป็นพ้ืนท่ีกันคืน และอยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมายคทช.และอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ  

    “ส่วนสวนยางพารา เนื้อท่ี 16 ไร่ มีชื่อแม่นายสมปอง พบว่า ส.ป.ก. ได้สํารวจและจัดสิทธิทํากินให้กับนางตาลแล้ว ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีนอกเขตปฏิรูป
ท่ีดินของ สปก. อยู่ระว่างดําเนินการยกเลิก และอยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมายคทช.” 

พบพ่ีสาว-เครือญาติสมปอง ครอบครองท่ีดิน 

ผอ.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) กล่าวว่า นอกจากนี้ท้ังบริเวณท่ีดินติดถนนแยกคอนสาร-เข่ือนจุฬาภรณ์อีก 40-50 ไร่พบ เป็น
ท่ีดินของนางกิตติยา นามวัน เน้ือท่ี 12 ไร่ เป็นพ่ีสาวของนายสมปอง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีกันคืน และอยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมายคทช.  

ขณะท่ีสวนยางพาราบ้านโนนนางร้อย พ้ืนท่ี 100 ไร่ ชาวบ้านท่ีเป็นคนงานเคยถูกป่าไม้จับเพราะไปถางป่า สวนยางน้ีกินพ้ืนท่ีภูเขาสองลูก ผลการ
ตรวจสอบ แปลงท่ี 1 ปลูกยางพารา เนื้อท่ี 23 (ไม่ทราบผู้ครอบครอง) ส่วนแปลงท่ี 2 เป็นพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม เนื้อท่ี 31 รวมเนื้อท่ี 54ไร่ แปลงท่ีดิน
ดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีกันคืนในพ้ืนท่ี คทช. 

นายดุสิต กล่าวอีกว่า ส่วนบริเวณสวนน้ําโนนจําปา เขตตําบลห้วยยาง ม.3 เจ้าของเดิมชื่อเดือน มีน้ําไหลผ่านชาวบ้านเคยเข้าไปใช้พักผ่อนหย่อนใจได้ 
แต่ปัจจุบันมีป้ายมาปิดประกาศเป็นท่ีดินส่วนบุคคลห้ามเข้า ผลการตรวจสอบท่ีดินแปลง อยู่ในเขตดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน มีการรังวัดและจัดท่ีดิน 
ไปแล้ว เป็นท่ีดินแปลงเลขท่ี 17 กลุ่มท่ี 1408 เนื้อท่ี 6 ไร่ทําการรังวัดท่ีดินเม่ือวันท่ี 19 พ.ค.2532 จัดท่ีดินให้แก่นางบังอร ชาติชํานาญ หรือ 
นางเดือน ตามมติ คปจ.ชัยภูมิ คร้ังท่ี 2/2523 วันท่ี 5 มี.ค.2533 มีการเข้าทําประโยชน์โดยการทําสวนหมากและสวนมะพร้าว 



 
คาด 1-2 วันสรุปผลเสนออธิบดีกรมป่าไม้  

ส่วนอีกแปลงบริเวณถนนมลิวัลย์ กม.94 ทางไปอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ชาวบ้านบอกว่าเป็นของครอบครัวนครไธสง เป็นท่ี ภบท.5 ยังไม่ปรากฎตัว
บุคคลและพ้ืนท่ีท่ีแน่ชัด  

    “ผลการตรวจสอบกรณีท่ีเกิดการร้องเรียนท้ังหมดได้ไม่เกิน 2-3 วันจากนี้ไป เพ่ือเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ พิจารณาและหากพบการกระทํา
ความผิดก็จะได้ดําเนินการกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดได้ต่อไป” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
11 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีมีผู้ร้องตรวจสอบท่ีดินของนายสมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหน่วยงานของ ส.ป.ก.และกรมป่าไม้ ท่ีระบุว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. และพื้นท่ีป่า
สงวนแห่งชาติภูซําผักหนาม ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ กรมป่าไม้ รวมท้ังยังมีพ้ืนท่ีติดรอยต่อเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่าและพันธ์ุพืช ในพ้ืนท่ี อําเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 

โดยช่วงเช้าวานนี้ มีการระดมกําลังเจ้าหน้าท่ีหลายฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีนายนายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 
(นครราชสีมา) นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผอ.สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี มะลิทอง ผอ.ส่วนป้องกันรักษา
ป่าและควบคุมไฟป่า สจป.8 นครราชสีมา ร่วมกับตัวแทนเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ นายดุสิต กมลพาณิชย์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ฝ่ายปกครองอําเภอคอนสาร  
ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ มาชัยภูมิ ตัวแทน บก.ปทส.( กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ลงพ้ืนท่ี
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชย.4 (คอนสาร) จังหวัดชัยภูมิ ร่วมลงตรวจสอบพ้ืนท่ีและร่วมประชุมสรุป 

ผลการตรวจสอบในเบื้องต้น เม่ือเวลา 18.00 น.วันท่ี 10 ก.พ.65 ท่ีผ่านมา โดยนายดุสิต  กมลพาณิชย์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ตัวแทนคณะร่วม
ประชุม เผยความคืบหน้าว่า หลังมีการร่วมกับทุกฝ่ายคร้ังนี้ ซ่ึงจากการตรวจสอบดินท่ีถูกกล่าวอ้าง หรือระบุร้องเรียนจากนายศรีสุวรรณ มา
ดังกล่าว ท้ังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซําผักหนาม อยู่ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ซ่ึงเป็นถ่ินท่ีอยู่ของเครือญาติ อดีตพระมหาสมปอง หรือ นาย
สมปอง ท่ีหมู่บ้านวังตาเจ๊ก หรือ มอตาเจ๊ก พ้ืนท่ีเก่าเป็นของยายกุล เป็นสวนทุเรียนเก่าอยู่ตรงข้ามบ้านทรงไทย ซ่ึงชาวบ้านบอกว่า เป็นของ
ครอบครัวนครไธสง 

ผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการตรวจสอบแล้ว บ้านทรงไทย เนื้อท่ี 5 -1-26 ไร่ เป็นของนางตาล นครไธสง เป็นผู้ครอบครองและเป็นเจ้า
บ้าน สวนทุเรียน จํานวน 2-3-60 ไร่ เป็นของเครือญาติของนายสมปอง นครไธสง เป็นผู้ครอบครอง สวนยางพาราเน้ือท่ี 16-8-8ไร่ เป็นของนางตาล 
นครไธสง เป็นผู้ครอบครองและแนวทางดําเนินการ บ้านทรงไทย เนื้อท่ี 5 1-26 ไร่ สวนทุเรียน เนื้อท่ี 2-3-60 ไร่ อยู่ในพ้ืนท่ีหมู่บ้านมอตาเจ๊กซ่ึง
เป็นพ้ืนท่ีกันคืน RF 15 และอยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยการทํากินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.) สวน
ยางพารา เนื้อท่ี 16-1-88 ไร่ เป็นของนางตาล นครไธสง ซ่ึงเป็นมารดาของนายสมปองฯ และส่วนเป็นพ้ืนท่ี ส.ป.ก. ได้สํารวจและจัดสิทธิทํากิน
ให้กับนางตาลแล้ว ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีนอกเขตปฏิรูปท่ีดินของ สปก. อยู่ระว่างดําเนินการยกเลิก ซ้ึงพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีกันคืน RF 15 และอยู่ในพ้ืนท่ี
เป้าหมายตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยการทํากิน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.) 

รวมท้ังบริเวณท่ีดินติดถนนแยกคอนสาร-เข่ือนจุฬาภรณ์ ประมาณ 40-50 ไร่ แต่การตรวจสอบ เป็นท่ีดินของนางกิตติยา นามวัน เนื้อท่ี 12-151 ไร่ 
ซ่ึงมีความสัมพันธ์เป็นพ่ีสาว ของนายสมปองฯ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีกันคืน RF 15 และอยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตามมาตรการการแก้ไขปัญหาแนวทางดําเนินการ 
อยู่ระหว่างการดําเนินการของส่วนจัดการท่ีดิน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 



และสวนยางพาราบ้านโนนนางร้อย อยู่ด้านซ้ายมือของถนนคอนสาร ข้ึนเข่ือนจุฬาภรณ์ พ้ืนท่ีประมาณ 100 ไร่ ชาวบ้านท่ีเป็นคนงานเคยถูกป่าไม้
จับเพราะไปถางป่า สวนยางนี้กินพ้ืนท่ีภูเขาสองลูก ผลการตรวจสอบ แปลงท่ี 1 ปลูกยางพารา เนื้อท่ี 23- 1- 89 ไร่ (ไม่ทราบผู้ครอบครอง) แปลงท่ี 
2 เป็นพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม เนื้อท่ี 31-1-50 ไร่ รวมเนื้อท่ี 54-3-1 ไร่ แปลงท่ีดินดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีกันคืน RF 15 และอยู่ในพ้ืนท่ีเป้าหมายตาม
มาตรการการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยการทํากิน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.)แนวทางดําเนินการ อยู่ระหว่างการดําเนินการของส่วนจัดการ
ท่ีดิน สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) 

และที่บริเวณสวนน้ําโนนจําปา อยู่บ้านโนนจําปา เขตตําบลห้วยยาง ม.3 เจ้าของเดิมชื่อแม่เดือน มีน้ําไหลผ่านชาวบ้านเคยเข้าไปใช้พักผ่อนหย่อนใจได้ 
แต่ปัจจุบันมีป้ายมาปิดประกาศเป็นท่ีดินส่วนบุคคลห้ามเข้า ผลการตรวจสอบ ท่ีดินแปลงน้ีอยู่ในพ้ืนท่ีบ้านโนนจําปา หมู่ท่ี 3 ตําบลห้วยยาง อําเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในเขตดําเนินการปฏิรูปท่ีดินมีการรังวัดและจัดท่ีดินไปแล้ว เป็นท่ีดินแปลงเลขท่ี 17 กลุ่มท่ี 1408 เนื้อท่ี 6- 1- 9 ไร่ ทํา
การรังวัดท่ีดินเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2532 จัดท่ีดินให้แก่ นางบังอร  ชาติชํานาญ หรือนางเดือน ตามมติ คปจ.ชัยภูมิ คร้ังท่ี 2/2523 วันท่ี ๕ 
มีนาคม 2533 มีการเข้าทําประโยชน์โดยการทําสวนหมากและสวนมะพร้าวและถนนมลิวัลย์ กม.94 ทางไปอําเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ้ืนท่ี
ระหว่างตําบลทุ่งพระ กับ ตําบลทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านบอกว่าเป็นของครอบครัวนครไธสง เป็นท่ี ภบท.5 ผลการตรวจสอบ 
เจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีแล้ว ยังไม่ปรากฎตัวบุคคลและพื้นท่ีท่ีแน่ชัด และจะได้ดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีแน่ชัดต่อไป ซ่ึงน่าจะสรุป
การตรวจสอบกรณีท่ีเกิดการร้องเรียนคร้ังนี้ท้ังหมดได้ไม่เกิน 2-3 วันจากนี้ไป เพ่ือเสนอต่ออธิบดีกรมป่าไม้ พิจารณาและหากพบการกระทํา
ความผิดก็จะได้ดําเนินการกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดได้ต่อไป 

ด้านพ.ต.อ.รักชาติ  เรืองเจริญ ผกก.สภ.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ  กล่าวว่า ในกรณีเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในคร้ังนี้ อยู่ในพ้ืนท่ีความดูแลของ สภ.ห้วยยาง
ด้วยเช่นเดียวกัน และยังคอยติดตามความคืบหน้าฟังข่าวอยู่ตลอด ท้ังยังสั่งการให้ชุดพนักงานสอบสวนได้เตรียมความพร้อมไว้เสมอ หากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องมีผลสรุปและมีการดําเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทําความผิดแล้ว ทางสภ.ห้วยยางก็พร้อมดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายได้ทันที
ต่อไปด้วยเช่นกัน 
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“บิ๊กป้อม” เดินหน้า ขับเคลื่อนจัดการท่ีดิน กระจายถือครอง อย่างเป็นธรรม 

11 ก.พ. 2565 12:18 น. 

“บิ๊กป้อม” เดินหน้า ขับเคลื่อน บริหารจัดการท่ีดิน-ทรัพยากรดินประเทศ มุ่งสร้างความสมดุล ย่ังยืน ลดเหลื่อมล้ํา กระจายการถือครองท่ีดินอย่าง
เป็นธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชน 

วันท่ี 11 ก.พ. ท่ีห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด
งานวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) และกล่าวปาฐกถาพิเศษสัมมนานโยบายการบริหารจัดการท่ีดินของ
ประเทศไทย และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจ สคทช.ว่า “ท่ีดิน” และ “ทรัพยากรดิน” ถือเป็นสินทรัพย์ท่ีสําคัญของประเทศ เป็นรากฐาน
สําคัญของการดําเนินชีวิต การใช้ประโยชน์สําหรับการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือความมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนําของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เล็งเห็นความสําคัญของความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนท่ีเกิดจากปัญหาดังกล่าว จึงได้กําหนดให้ คทช.เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายท่ีสําคัญในการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและเร่งรัดให้มีการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม ผ่านการดําเนินการจัดท่ีดินทํา
กินให้ชุมชน ในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธ์ิ เพ่ือแก้ไขปัญหาการไร้ท่ีดินทํากินและท่ีอยู่อาศัยของพี่น้องเกษตรกร รวมถึงป้องกันการ
เปลี่ยนมือไปอยู่ในความครอบครองของนายทุนผู้ท่ีมิใช่เกษตรกร โดยการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนได้ประสบความสําเร็จและก้าวหน้ามาเป็นลําดับ 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้กําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายไปแล้ว 1,442 พ้ืนท่ี คิดเป็นเนื้อท่ี 5,566,576 - 3 – 31.09 ไร่ ครอบคลุม 70 จังหวัด
ท่ัวประเทศ และสามารถจัดให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีแล้ว จํานวนกว่า 70,000 คน รวมท้ังการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และเพ่ือให้การ
ดําเนินงานของทุกภาคส่วน มุ่งสู่เอกภาพการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินอย่างสมดุลและย่ังยืนในอนาคต 

คทช. ได้กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางนโยบายใน
ระยะ 15 ปี ท่ีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ รวมสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีจะขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยระบบเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG Model) ประกอบด้วย ประเด็นนโยบายหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสงวนหวงห้ามท่ีดินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษา
ความสมดุลทางธรรมชาติ 2) การใช้ท่ีดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) การกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และ 4) การบูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินอย่างมีเอกภาพ 

ในวันนี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครบรอบ 1 ปี ท่ี สคทช. ได้จัดต้ังข้ึนขอแสดงความยินดีกับสํานักงาน
แห่งนี้ท่ีเป็นหน่วยงานจัดต้ังข้ึนใหม่จากความมุ่งม่ันต้ังใจของรัฐบาลขอขอบคุณทุกส่วนราชการท่ีได้มีส่วนขับเคลื่อน และขอเป็นกําลังใจให้ทุกภาค
ส่วน ร่วมกันมุ่งม่ันขับเคลื่อน เดินหน้าการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ ในระยะต่อไป อย่างมีเอกภาพ และย่ังยืนเพ่ือความสุข
และความเปน็อยู่ท่ีดีข้ึนของประชาชนคนไทยทุกคนต่อไป 



ด้าน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ. สคทช. กล่าวว่าในโอกาสวันครบรอบสถาปนา 1 ปี ขับเคลื่อนการดําเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการท่ีดินของประเทศ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมท่ีดิน กรมธนารักษ์ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนาท่ีดิน กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความสําเร็จอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘บิ๊กป้อม’ เดินหน้าจัดการท่ีดิน ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช. 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 - 12:16 น. 

 
เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ ท่ีห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนานโยบายการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศไทย และเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจของ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(สคทช.) 

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า “ท่ีดิน” และ “ทรัพยากรดิน” ถือเป็นสินทรัพย์ท่ีสําคัญของประเทศ เป็นรากฐานสําคัญของการดําเนินชีวิต การใช้
ประโยชน์สําหรับการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือความมั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน รัฐบาลภายใต้การนําของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เล็งเห็นความสําคัญของความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว จึงได้กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน
แห่งชาติ หรือ “คทช.” เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายท่ีสําคัญในการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและ
เร่งรัดให้มีการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรม ผ่านการดําเนินการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน ในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธ์ิ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการไร้ท่ีดินทํากินและท่ีอยู่อาศัยของพ่ีน้องเกษตรกร รวมถึงป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในความครอบครองของนายทุนผู้ท่ีมิใช่เกษตรกร 
โดยการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนได้ประสบความสําเร็จและก้าวหน้ามาเป็นลําดับ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน ได้กําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายไปแล้ว 
1,442 พ้ืนท่ี คิดเป็นเนื้อท่ี 5,566,576 – 3 – 31.09 ไร่ ครอบคลุม 70 จังหวัดท่ัวประเทศ และสามารถจัดให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีแล้ว 
จํานวนกว่า 70,000 คน รวมท้ังการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ และเพ่ือให้การดําเนินงานของทุกภาคส่วน มุ่งสู่เอกภาพการบริหารจัดการท่ีดินและ
ทรัพยากรดินอย่างสมดุลและย่ังยืนในอนาคต คทช. ได้กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566 
– 2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางนโยบายในระยะ 15 ปี ท่ีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ รวมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และแนวนโยบายของรัฐบาลท่ีจะขับเคลื่อนประเทศไทย
ด้วยระบบเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ประกอบด้วย ประเด็นนโยบายหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสงวนหวง
ห้ามท่ีดินของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ 2) การใช้ท่ีดินและทรัพยากรดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) การ
กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และ 4) การบูรณาการและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการ
บริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินอย่างมีเอกภาพ 

“ในวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครบรอบ 1 ปี ท่ี สคทช. ได้จัดต้ังข้ึนขอแสดงความยินดีกับ
สํานักงานแห่งนี้ท่ีเป็นหน่วยงานจัดต้ังข้ึนใหม่จากความมุ่งม่ันต้ังใจของรัฐบาลขอขอบคุณทุกส่วนราชการท่ีได้มีส่วนขับเคลื่อน และขอเป็นกําลังใจให้
ทุกภาคส่วน ร่วมกันมุ่งม่ันขับเคลื่อน เดินหน้าการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ ในระยะต่อไป อย่างมีเอกภาพ และย่ังยืนเพ่ือ
ความสุขและความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของประชาชนคนไทยทุกคนต่อไป”พล.อ.ประวิตร กล่าว 



ด้านดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ กล่าวว่า ในวันนี้สคทช. ในโอกาสวันครบรอบสถาปนา 1 ปี 
ขับเคล่ือนการดําเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมท่ีดิน กรมธนารักษ์ สํานักงานการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนาท่ีดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ความสําเร็จอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน 

สคทช.มีภารกิจในด้านการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชน ด้านการพิสูจน์สิทธ์ิในท่ีดินของรัฐและการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ด้านการปรับปรุงแผนท่ีแนว
เขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4000 (หรือ One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตท่ีดินของรัฐ ด้านนโยบายและแผนแนวทางการบริหาร
จัดการท่ีดินของประเทศ การกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศนับเป็นความสําเร็จในการลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ ภายใต้แนวคิดบริหารจัดการท่ีดิน และ
ทรัพยากรดินของประเทศด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พะเยา ตรวจยึดพื้นท่ีและไม้นายทุนโค่นขวางทางเข้าพื้นท่ีการเกษตรชาวบ้าน 

12 ก.พ. 2565 

เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ตํารวจป่าไม้ สนธิกําลัง เจ้าหน้าท่ี กอ.รมน.จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าท่ีตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 32 เข้าทําการตรวจยึดพ้ืนท่ี รวมท้ังไม้ 
หลังมีนายทุนเข้าทําการแผ้วถาง และมีการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่นับ 10 ต้น เพ่ือขวางทางเข้าออกพ้ืนท่ีทางการเกษตรของชาวบ้าน ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบพบเป็นเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าท่ีเตรียมท่ีจะออกหมายจับนายทุนคนดังกล่าว ผู้ท่ีอ้างในการทําประโยชน์ในพ้ืนท่ี 

เจ้าหน้าท่ีป่าไม้อําเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วย ตํารวจป่าไม้ สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ี กอ.รมน.จังหวัดพะเยา เจ้าหน้าท่ีตํารวจตระเวนชายแดนท่ี32 ต้อง
เข้าทําการตรวจยึดพ้ืนท่ีบริเวณหมู่ท่ี 16 บ้านภูเงิน ตําบลแม่ปืม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังมีนายทุนได้ทําการแผ้วถางและตัดต้นไม้ขนาดใหญ่
จํานวนนับ 10 ต้น ขวางถนนซ่ึงเป็นทางเข้าออกพ้ืนท่ีทําการเกษตรของชาวบ้าน จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและเข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าท่ีและ
สื่อมวลชน เม่ืออาทิตย์ท่ีผ่านมา 

วันนี้ทางเจ้าหน้าท่ีจึงได้สนธิกําลังเข้าทําการตรวจสอบ พบว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซ่ึงได้มีผู้ท่ีอ้างตนเข้าทําประโยชน์
และทํากินในพ้ืนท่ีดังกล่าว และได้มีการตัดไม้และล้มไม้ขนาดใหญ่ และมีการขุดสระ รวมท้ังมีการแผ้วถางโครงสร้างภายใน เขตป่าสงวน ซ่ึงได้เรียก
ตัวผู้ท่ีกล่าวอ้างเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินดังกล่าวเข้าทําการเจรจาแล้วแต่ไม่มาแสดงตน ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีจึงได้ทําการเข้าตรวจยึดพ้ืนท่ี พร้อมกับ 
ยึดไม้ท่ีถูกตัด รวมท้ังจะออกหมายเรียกและหมายจบั เพ่ือส่งดําเนินคดีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ป่าไม้ราชบุรีจับนอมินีเสี่ย "ก"อดีตเจ้าของอ่าง รุกป่าสวนผ้ึง 

 
11 ก.พ. 2565 

ป่าไม้ราชบุรี จับนอมินีเสี่ย "ก" อดีตเจ้าของอ่าง รุกป่าสวนผึ้ง เตรียมขายผ่องถ่ายทรัพย์สิน หนีความผิดยึดทรัพย์ในสถานบริการอาบอบนวด 

สืบเนื่องจาก วันท่ี 8 กันยายน 2564 คณะเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าพุยาง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าบ่อหวี หัวหน้า
ชุดปฏิบติัการพิเศษป่าไม้สจป.ท่ี 10 ราชบุรี ได้เข้าตรวจยึดพ้ืนท่ีป่าบ้านท่าไม้แดงหมู่ท่ี 6 ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชี และในเขตป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 พบการกระทําความผิดตรวจยึดพ้ืนท่ี 1 แปลงเนื้อท่ี
ประมาณ 27 ไร่ 65 ตารางวาและตรวจยึดรถแบคโฮจํานวนหนึ่งคันจับกุมผู้กระทําความผิดได้สองคนคอืนาย "ธ" และนาย"ส" 

เป็นการกระทําความผิดตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 มาตรา 54 ฐานห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างแผ้วทางหรือเผาป่าหรือกระทําด้วยการ
ประการใดอันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืนเว้นแต่จะกระทําภายในเขตท่ีดินท่ีได้จําแนกไว้เป็นประเภท
เกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี ผิดมาตรา 55 มาตรา 32 ทวิ ผิดตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 34 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 2559 มาตรา 26 / 1 มาตรา 26 / 4 และมาตรา 
31 มาตรา 35 

สืบเนื่องจากวันท่ี 7 กันยายน 2564 คณะเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งจากชาวบ้านผู้หวังดีว่ามีเคร่ืองจักรขนาดใหญ่เข้ามาในพ้ืนท่ีป่าบริเวณท้องท่ีบ้านท่า
ไม้แดงหมู่ท่ี 6 ตําบลท่าเคย อําเภอสวนผ้ึง ให้เจ้าหน้าท่ีเข้ามาตรวจสอบ เม่ือเจ้าหน้าท่ีมาก็พบนาย "ส" แสดงตนเป็นผู้รับเหมา เจ้าหน้าท่ีจึงขอ
ตรวจสอบว่าพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการมีเอกสารสิทธ์ิใดๆ หรือไม่ 

ซ่ึงนาย "ส" ยินดีให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าท่ีว่า เข้ามาดําเนินการปรับพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตร คณะเจ้าหน้าท่ีได้สอบถามพ้ืนท่ีดังกล่าวมีเอกสารสิทธ์ิใดใด
หรือไม่ นาย "ส" บอกว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีเอกสารสิทธ์ิ น.ส.3 ก พร้อมกับแนะนําหลักฐานเอกสารน.ส.3 ก จํานวน 4 ฉบับมาแสดงกับ
เจ้าหน้าท่ีโดย น.ส.3 ก แต่ละฉบับมีเนื้อท่ี 50 ไร่รวมเนื้อท่ี 200 ไร่ จากการตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิน.ส.3 ก ปรากฏชื่อผู้ครอบครองคือ นาง "ป"  
ท้ัง 4 ฉบับ ออกเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2535 

จากนั้นเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิปัจจุบันผู้ถือครอบครองท่ีดินแปลงดังกล่าวคือ บริษัท "เอ"  เจ้าหน้าท่ีสอบถามสามารถติดต่อประสานกับ
เจ้าของท่ีดินได้หรือไม่ซ่ึงต่อมามีการประสานติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าของท่ีดินเพ่ือมารับทราบวัตถุประสงค์ระหว่างการประสานติดต่อเจ้าของท่ีดิน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรอบพ้ืนท่ีการบุกรุกตรวจวัดหาค่าพิกัดโดยใช้เคร่ืองมือหาค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS ในระบบ WGS จํานวน 16 จุด 
คํานวณเนื้อท่ีได้ประมาณ 268 ไร่ 65 ตารางวา 

ต่อมานาย"ธ" แสดงตัวเป็นตัวแทนเจ้าของท่ีดิน ได้มาพบกับเจ้าหน้าท่ีในช่วงค่ํา เจ้าหน้าท่ีจึงได้แจ้งให้เจ้าของท่ีดินทราบว่ามีพ้ืนท่ีบางส่วนอยู่นอก
เอกสารสิทธ์ิ น.ส. 3 ก และประสานกับเจ้าหน้าท่ีส่วนจัดการท่ีดินอําเภอสวนผ้ึง เพ่ือมาสอบเขตส่วนพ้ืนท่ีท่ีระบุเอกสารน.ส. 3 ก เพ่ือความชัดเจน
ในการดําเนินการ 



8 กันยายน 2564 คณะเจ้าหน้าท่ีได้แจ้งให้กับนาย"ธ" ทราบว่าท่ีดินส่วนท่ีอยู่นอกแปลงเอกสารสิทธ์ิน.ส. 3 ก อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้าย
แม่น้ําภาชี และบางส่วนอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติซ่ึงอยู่ในเขตป่าไม้พุทธศักราช 2484 จึงแจ้งกับนาย"ธ" ว่าจะต้องดําเนินการตรวจยึด เนื้อท่ีรวม 
68 ไร่ 65 ตารางวา ล่าสุดคดีอยู่ในชั้นอัยการจังหวัดราชบุรี 

สําหรับนาย"ธ" ได้รับสมอ้างเป็นผู้แทนบริษัท"เอ" ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีมีลูกสาวนาย"ก" อดีตเจ้าของอ่าง เป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนแต่เพียง
ผู้เดียวการใส่ชื่อลูกสาวหรือตัวแทนเป็นผู้ถือหุ้นเพ่ือป้องกันการถูกยึดทรัพย์ กรณีเป็นหนี้หรือถูกดําเนินคดีข้อหาฟอกเงินทางแพ่ง ซ่ึงปัจจุบันนาย"ก"
อดีตเจ้าของอ่าง ถูกดําเนินคดีฐานฟอกเงินท้ังทางแพ่งและอาญาต้ังแต่ปี 2563 เนื่องจากกระทําความผิดฐานค้าประเวณีและค้ามนุษย์ จึงพยายาม
ผ่องถ่ายทรัพย์สินเพ่ือให้พ้นจากการบังคับคดีอายัดหรือถูกยึดทรัพย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


