
สรุปขาวประจําในวันที่ 19-21 ก.พ. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวเว็บไซต 

- เดลินิวสกอนข้ึนแทน: เจอลูกเสือปลาริมลําเมย (เดลินิวส 22 กุมภาพันธ 2565 หนา 11) 
- ขาวสดท่ัวไทย: ตาก-พบเสือปลา (ขาวสด 21 กุมภาพันธ 2565 หนา 12) 
- แมฮองสอนเสวนาสรางปา-สรางรายได ฟนฟูตนน้ําลําธาร (แนวหนา 21 กุมภาพันธ 2565 หนา 8) 
- พบคนชายขอบเนินมะปรางยังตองกินน้ําคลอง ท้ังอําเภอมีเอกสารสิทธิแค3%-บางหมูบาน  

(ผูจัดการรายวัน 360o 21 กุมภาพันธ 2565 หนา 11) 

ขาวเว็บไซต 

แมฮองสอนกรุยทางการพัฒนาผลิตภัณฑสรางปาสรางรายได (สยามรัฐ 19 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/324133 
แมฮองสอนเสวนา สรางปา-สรางรายได ฟนฟูตนน้ําลําธาร (แนวหนา 21 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.naewna.com/local/636813 
จนท.สกัดจับแกงลอบตัดไมพยุงในเขตปาสงวน (TopNews 18 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.topnews.co.th/news/237655 
อนุบาล 2 พ่ีนอง “เสือปลา” สัตวปาหายากใกลสูญพันธุ หลังพบในปาริมแมน้ําเมย (เดลินิวส 20 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/783420/ 
สภ.พบพระ เจอ 2 พ่ีนอง ‘ลูกเสือปลา’ หายาก 2 ขณะออกลาดตระเวน (มติชน 19 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3192406 
พบเสือปลา 2 พ่ีนอง ในปาริมแมน้ําเมยชายแดนไทย-เมียนมา (สยามรัฐ 19 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/324214 
ตองใหท่ีดินผูยากไร (โลกวันนี้ 18 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.lokwannee.com/web2013/?p=428170 
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ปีที่: - ฉบับที่: 26430
วันที่: อังคาร 22 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เจอลูกเสือปลาริมลำเมย

รหัสข่าว: C-220222035055(21 ก.พ. 65/07:35) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 11.35 Ad Value: 12,485 PRValue : 37,455 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11408
วันที่: จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: ตาก-พบเสือปลา

รหัสข่าว: C-220221037105(20 ก.พ. 65/07:05) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.53 Ad Value: 9,383 PRValue : 28,149 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14907
วันที่: จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

หน้า: 8(ล่าง)

หัวข้อข่าว: แม่ฮ่องสอนเสวนาสร้างป่า-สร้างรายได้ ฟื้นฟูต้นน้ำลำธาร

รหัสข่าว: C-220221005074(21 ก.พ. 65/06:19) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 17.83 Ad Value: 16,047 PRValue : 48,141 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3632
วันที่: จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: พบคนชายขอบเนินมะปรางยังต้องกินน้ำคลอง ทั้งอำเภอมีเอกสารสิทธิแค่3%-บางหมู่บ้าน...

รหัสข่าว: C-220221040031(21 ก.พ. 65/05:33) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 56.40 Ad Value: 67,680 PRValue : 203,040 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3632
วันที่: จันทร์ 21 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(กลาง)

หัวข้อข่าว: พบคนชายขอบเนินมะปรางยังต้องกินน้ำคลอง ทั้งอำเภอมีเอกสารสิทธิแค่3%-บางหมู่บ้าน...

รหัสข่าว: C-220221040031(21 ก.พ. 65/05:33) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 56.40 Ad Value: 67,680 PRValue : 203,040 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
แม่ฮ่องสอน จัดเสวนาโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําลําธาร ท่ีถูกทําลาย โดยให้ประชาชนร่วมฟ้ืนฟูป่า เป็นผู้รักษาป่า และอยู่กับป่าอย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม 
รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2565 ท่ีสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไป
เป็นประธานโครงการเสวนาโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําลาํธาร ท่ีถูกทําลาย โดยให้ประชาชนร่วมฟ้ืนฟูป่า เป็นผู้รักษาป่า และอยู่กับป่าอย่างกลมกลืน
แบบมีส่วนร่วม รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การเสวนาดังกล่าว จัดข้ึนโดย สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 แม่ฮ่องสอน โดยมีนายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากร 
ป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีเกษตรกรในพื้นท่ี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเสวนาจํานวน 50 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จํานวน 14 คน และ สมาชิก
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกจํานวน 36 คน 

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็น
โครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําลําธาร ท่ีถูก
ทําลาย โดยการดําเนินงานไปพร้อมกันท้ังด้านการสร้างจิตสํานึกด้วยกระบวนการศึกษาแก่ประชาชนให้ร่วมฟ้ืนฟูป่า เป็นผู้รักษาป่า และอยู่กับป่า
อย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการดําเนินงานโครงการ “สร้างป่า สร้าง
รายได้” เป็นวิธีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ด้วยการปลูกไม้ป่าด้ังเดิมของพ้ืนท่ีให้เป็นไม้ประธาน ผสมผสานกับการปลูกพืชเกษตรหรือไม้เศรษฐกิจท่ี
สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถ่ิน 

สําหรับพ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า พืชบุก ในพ้ืนท่ี เป็นพืชบุกท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด และ เป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศ ซ่ึงขณะนี้ ทางกรม
ป่าไม้ได้มีแนวทางในการท่ีจะให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีหันมาพัฒนาและปลูกบุกเพ่ิมมากข้ึน และให้มีการบริหารจัดการโดยให้เป็นไปในรูปแบบของ
วิสาหกิจชุมชน โดยทางภาครัฐจะสนับสนุนในด้านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และการอํานวยความสะดวกในการผลิต การนําเข้าสู่โรงงานแปรรูป
ท่ีจะให้มีการตั้งข้ึนมาในพ้ืนท่ีอีกด้วย 

 



 

แม่ฮ่องสอนเสวนา สร้างป่า-สร้างรายได้ ฟื้นฟูต้นน้ําลําธาร 

วันจันทร์ ท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565, 06.00 น. 

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานโครงการเสวนาโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ซ่ึงเป็นโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือ
ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําลําธาร ท่ีถูกทําลาย โดยให้ประชาชนร่วมฟ้ืนฟูป่า เป็น 

ผู้รักษาป่า และอยู่กับป่าอย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

สําหรับการเสวนาดังกล่าว จัดข้ึนโดย สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 แม่ฮ่องสอน โดยมีนายกรัณย์พล แสงทอง ผู้อํานวยการสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 สาขาแม่ฮ่องสอน และเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ่ึงมีเกษตรกรใน
พ้ืนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเสวนาจํานวน 50 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ จํานวน 14 คน และ 
สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสร้างป่า สร้างรายได้ จ.แม่ฮ่องสอน อีกจํานวน 36 คน 

นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็น
โครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําลําธาร ท่ีถูก
ทําลาย โดยการดําเนินงานไปพร้อมกันท้ังด้านการสร้างจิตสํานึกด้วยกระบวนการศึกษาแก่ประชาชนให้ร่วมฟ้ืนฟูป่า เป็นผู้รักษาป่า และอยู่กับป่า
อย่างกลมกลืนแบบมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จนท.สกัดจับแก๊งลอบตัดไม้พยุงในเขตป่าสงวน(มีคลิป) 

เผยแพร่ : 18/02/2022 10:57 

 
ระทึก จนท.ป่าไม้สกัดจับแก๊งมอดไม้ลักลอบตัดไม้พยุงในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาอีโต้ 

เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้รับแจ้งมีการตัดไม้พยุงจึงได้ออกตรวจสอบจนไปพบกับแก๊งมอดไม้ท่ีกําลังขนไม้พยุงในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เจ้าหน้าท่ีจึงแสดงตน
ตรวจสอบและเข้าจับกุม ทําให้แก๊งดังกล่าวไหวตัวทันจึงได้หลบหนี เจ้าหน้าท่ีจึงใช้อาวุธปืนยิงสกัดยางรถยนต์การหลบหนี เบื้องต้นคนร้ายได้
หลบหนีไปได้ประมาณ 5 กิโลเมตรจึงสิ้นฤทธิ์ 

เม่ือช่วงค่ําของวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2555 ได้รับแจ้งจากนายวิรัตน์ เจริญมงคล หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี1เขาอีโต้ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอ.เมือง
ปราจีน กอ.รมน.ปราจีนบุรี ได้รับแจ้งจากสายข่าวท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีว่าจะมีขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาอีโต้ เขตอ.เมือง
ปราจีนบุรี จึงได้จัดกําลังเฝ้าดูเบื้องต้นพบว่าในช่วงเย็น มีกลุ่มท่ีตัดไม้นั้นได้ตัดไม้พยุงภายในป่าสงวนแห่งชาติเขาอีโต้ และได้ขนไม้ดังกล่าวมาเตรียม
อยู่บริเวณข้างทางรอการขนย้าย จึงได้จัดกําลังเจ้าหน้าท่ีคอยดักซุ่มอยู่บริเวณดังกล่าวได้พบว่ามีกระบะ Isuzu Cab สีเทา หมายเลขทะเบียน  
บพ 8183 ปราจีนบุรี 

โดยรถดังกล่าวมีชาย 2 คน ได้ลงมาขนไม้ท่ีตัดกองไว้อยู่บริเวณทางข้างถนน ทางเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องจึงได้แสดงตัวขอตรวจขนและเข้าจับกุม 
ทางด้านคนร้ายนั้น ไหวตัวทันจึงได้ขับรถพุ่งมาหาทางเจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมและได้ขับรถยนต์หนีลงมาเส้นถนนสุวรรณศรสาย 33 มุ่งหน้าอําเภอ
ประจันตคาม โดยระหว่างหลบหนีนั้นเจ้าหน้าท่ีได้ทํายิงปืนเข้าใส่ล้อรถยนต์เพ่ือสกัดการหลบหนี จึงทําให้ยางรถฝั่งทางด้านซ้ายล้อหน้าและล้อหลัง  
จึงทําให้รถคันดังกล่าวเสียหลักลงข้างทางบริเวณบ้านเนินไฮ จากการตรวจสอบภายในรถกระบะคันดังกล่าวพบว่ามีไม้พยุงอยู่บริเวณหลังรถ 3 ท่อน
โดยมีผ้าสแลมคลุมพบว่ามีปริมาตรนํ้าฝนมี 0.36 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงตีเป็นมูลค่าอยู่ท่ีราว 90,000 บาท แต่หลังจากแปรสภาพแล้วจะมีราคาเป็น 3-4 
เท่า จากการสอบถามนายธนกฤต ราษี อายุ39 บ้านเลขท่ี 44/3 ม.19 ต.เนินหอม อําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี และนายศรราม สร้อยทอง อายุ 29 
ปี บ้านเลขท่ี 2/1 ม.19 ต.เนินหอม จ.ปราจีนบุรี ผู้ต้องหาท้ังสอง ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนได้รับการติดต่อจากเพ่ือนท่ีชื่อนายโชค ไม่ทราบชื่อ
จริงนามสกุลจริง ให้ทําการข้ึนไปขนไม้ท่ีอยู่บริเวณอุทยานเขาอีโต้ โดยตนไม่ทราบว่าไม้ดังกล่าวเป็นไม้พยุง โดยจะให้ค่าขนไม้ดังกล่าวคนละ 2,000 บาท 

 
และตน ได้รับพิกัดจึงเดินทางข้ึนไปยังจุดดังกล่าว เพ่ือทําการขนไม้พยุง แต่ระหว่างท่ีตนจะขับลงจากเขาอีโต้นั้น มีเจ้าหน้าท่ีอุทยาน มาสกัดจับตน 
จึงทําให้พวกตนตกใจ ได้ขับรถ มาทางถนนเส้นเส้น 33 มุ่งหน้า อําเภอประจันตคาม แต่รถตนโดนสกัดโดยการยิงยาง ทําให้ เสียลงข้างทางจนถูก
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้จับกุมได้ ดังกล่าว เบ้ืองต้นทางเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้คุมตัวไปสอบสวนเพ่ิมเติมและลงบันทึกการจับกุมและให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจ
ดําเนินการตามกฎหมาย ในข้อหาข้อ ทําไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ไม้หวงห้าม อันยังมิได้แปรรูปไว้ในความครอบครอง ต่อไป 



 

 
เม่ือวันท่ี 20 ก.พ. นายฉันทวัสส์ อ่ิมเนย หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ พบพระ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตก.6 (ร่มเกล้า) กล่าวว่า 
ตนเองและเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้รับเสือปลา หรือ เสือแผ้ว สัตว์ใกล้สูญพันธ์ุจากเจ้าหน้าท่ีตํารวจชุดปฏิบัติการ สภ.พบพระ ขณะปฏิบัติภารกิจตามแนว
ชายแดนเลาะริมแม่น้ําเมย ต.วาเล่ย์ และ ต.รวมไทยพัฒนา โดยเจ้าหน้าท่ีได้พบเสือปลา จํานวน 2 ตัว ในป่า ระหว่างป่าติดชายแดนบ้านทหารผ่านศึก  
ต.รวมไทยพัฒนา รอยต่อ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยป่าดังกล่าวอยู่ตรงข้ามกับป่าบ้านคะแนงเล อ.วาเล่ย์ใหม่  
จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีเกรงว่าลูกเสือปลาจะได้รับอันตรายจึงส่งมอบให้ดังกล่าว 

ท้ังนี้ เสือปลา หรือ เสือแผ้ว เป็นสัตว์ท่ีมักอาศัยอยู่ภายในป่าบริเวณใกล้แหล่งน้ํา เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เสือปลาเป็นสัตว์ท่ีมักอาศัยอยู่ภายในป่า
บริเวณใกล้แหล่งน้ํา กินปลา กบ นก หนู หรืองู เป็นอาหาร เป็นสัตว์ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่อาศัยในประเทศศรีลังกา อินเดีย เมียนมา และไทย อาศัยในป่าดิบชื้น
และดิบแล้ง ปัจจุบันถือเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ุ 

เสือปลาจัดเป็นแมวป่า ทําให้อุปนิสัยของเสือปลาค่อนข้างจะดุร้ายกว่าแมวท่ัวๆ ไป แต่มันจะไม่ทําร้ายคนก่อนถ้าไม่จวนตัวจริงๆ โดยเสือปลาเป็น
สัตว์ท่ีไม่สามารถนํามาฝึกให้เชื่องได้ เป็นสัตว์ท่ีห้ามนํามาเพาะเลี้ยง เพราะเป็นหนึ่งในสัตว์คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พุทธศักราช 2535 หากลักลอบนํามาเลี้ยงมีความผิดทางกฎหมายท้ังทางแพ่งและทางอาญา ห้ามครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้น
แต่จะได้รับอนุญาต ห้ามเพาะพันธ์ุสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต 

ซ่ึงหลังจากรับมอบลูกเสือปลา หรือ เสือแผ้ว แล้วเจ้าหน้าท่ีจะมาอนุบาลดูแลเบื้องต้น และจะนําส่งให้ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สํานักบริหารในพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เพ่ือให้สัตวแพทย์ตรวจสุขภาพ และเม่ือลูกเสือปลาเติบโตก็จะส่งคืนผืนป่าธรรมชาติ
ต่อไป 

 

 

 

 



 

สภ.พบพระ เจอ 2 พี่น้อง ‘ลูกเสือปลา’ หายาก 2 ขณะออกลาดตระเวน 

วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2565 - 21:18 น. 

 
ตํารวจ สภ.พบพระ พบลูกเสือปลาหายาก 2 พ่ีน้อง ขณะออกลาดตระเวน 

เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ ท่ีอําเภอพบพระ จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่เจ้าหน้าท่ีตํารวจชุดปฏิบัติการ สภ.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก กําลัง
ปฏิบัติหน้าท่ีตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เพ่ือป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติ พ้ืนท่ีบ้านทหารผ่านศึก ตําบลรวมไทยพัฒนา ได้
พบลูกเสือปลา หรือ เสือแผ้ว สัตว์ป่าคุ้มครอง จํานวน 2 ตัว ซ่ึงเป็นพ่ีน้องกัน ระหว่างป่าติดชายแดนบ้านทหารผ่านศึก รอยต่อตําบลวาเล่ย์ อําเภอ
พบพระ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีติดกับประเทศเมียนมา บ้านกะแนเล อ.วาเล่ยใหม่ จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา จากนั้นได้จับเอาไว้ เนื่องจากเกรงว่าปล่อยไว้จะ
เป็นอันตรายกับสัตว์ หรือ ตกเป็นเหย่ือของพรานป่าได้ ก่อนนําไปมอบให้ นายฉันทวัสส์ อ่ิมเนย หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ตก.6 (ร่มเกล้า) 
พบพระ 

นายฉันทวัสส์กล่าวว่า ตนและเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ได้รับเสือปลา หรือเสือแผ้ว สัตว์ใกล้สูญพันธ์ุ จากเจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.พบพระแล้ว และเสือปลาเป็น
สัตว์ท่ีมักอาศัยอยู่ภายในป่าบริเวณใกล้แหล่งน้ํา เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จากนี้ไปจะนํามาอนุบาลดูแลเบื้องต้น จะนําส่งให้ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
สํานักบริหารในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี14 (ตาก) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าดําเนินการส่งคืนผืนป่าธรรมชาติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ต้องให้ท่ีดินผู้ยากไร้ 

On February 18, 2022 

สถานการณ์ของอดีตพระมหาสมปอง หรือ นายสมปอง นครไธสง อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ต้องเรียกว่า อยู่ในช่วงพระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก 
เพราะถูกรุกหนัก โดยเฉพาะคุณศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ก็ไล่บี้ทิดสมปอง เรียกว่า เป็นมวยถูกคู่กัน โดย
คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พูดถึงกรณีนายศรีสุวรรณ ย่ืนเร่ืองต่ออธิบดีกรมป่าไม้ให้เร่งรัด
ตรวจสอบเอาผิดท่ีดินของอดีตพระมหาสมปอง และครอบครัว ท่ีครอบครองท่ีดินในเขตป่าสงวนฯ อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กว่า 200 ไร่ 

คุณวราวุธ บอกว่า จากการตรวจสอบพบว่า มีพ้ืนท่ีบางส่วนอยู่ในป่าสงวนฯ และมีบางพ้ืนท่ีอยู่ในโครงการคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ หรือ 
คทช. ส่วนเจ้าของกรรมสิทธ์ิยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของผู้ใด จึงขอไม่เอ่ยชื่อ แต่พบว่ามีการเข้าไปใช้ท่ีดินจริง หลังจากนี้ต้องเข้าไปดูว่าใครเป็น
ผู้รับผิดชอบ และต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไป เพราะหากเข้าไปใช้พ้ืนท่ีทําให้ป่าสงวนฯ เสื่อมโทรม โดยไม่ได้รับอนุญาต ซ่ึงเท่าท่ีตรวจสอบมี
การรุกพ้ืนท่ีกว่า 200 ไร่ โดยกําลังไล่สอบอยู่ และต้องดูว่าหากครอบครองเกิน 25 ไร่ จะเป็นโทษแบบหน่ึง จําคุก 4 ปี ปรับเป็นเงินหลักล้านบาท 
ตํ่ากว่า 25 ไร่ ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง  

บางคนก็มีพูดมาถึงวัดสวนแก้วด้วยว่า มีท่ีดินส.ป.ก.หรือเปล่า และมีแล้วจะทําอย่างไร มันคนละอย่างกันนะ ถ้าท่ีนี่มีสมัยนั้น พระท่านมรณภาพไป
แล้ว ท่านอยู่ท่ีนั่น ท่านก็อยากให้คนท่ีน่ันมีงานทํา ก็ไปติดต่อคนท่ีครองท่ีดินตรงนั้นอยู่ก่อนว่า ซ้ือไปในวงเงินไม่เท่าไร ไม่กี่สตางค์ สมัยโน้นนาน
มาแล้ว เป็น 10ๆ ปี พระรูปนั้นก็มรณภาพไปแล้ว มีคนบอกว่า จะเปิดประเด็นพระพยอมด้วย อาตมารู้สึกสบายใจมากกว่าท่ีจะเป็นทุกข์ เพราะว่า 
ถ้าเอาไป แต่ขอให้เอาคนงานท่ีเป็นเกษตรกร คือ คนไทยไม่มีท่ีดินเป็นของตัวเองจํานวนมากมาย ขณะท่ีเจ้าสัว นายทุนมีเยอะแยะ โครงการท่ีวัดซ้ือ
ท่ีดินส่วนใหญ่จะมีโฉนด มูลนิธิซ้ือเพ่ือให้คนยาก คนจนท่ีไม่มีท่ีทํามาหากินได้มีท่ีดินทํามาหากินได้ 

งานทุกอย่างมันก็ต้องสร้างบนแผ่นดิน ถ้าไม่มีแผ่นดินก็เกิดงานยาก เป้าหมายของเราท่ีสุด คือ ไม่ซ้ือเป็นชื่อของพระ ของใคร แต่เป็นในนามของ
องค์กรการกุศล มูลนิธิเพ่ือจะได้ให้เขาได้ทํา ได้ปลูก ได้สร้าง รวมแล้วมี 3 – 4 พันไร่ ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา จะมีอยู่ก็แปลงสองแปลงเล็กๆ 
นอกจากนั้นก็ถ้าลองถามว่า เร่ืองนี้ถ้าเปิดประเด็นข้ึน มันจะยุ่งม้ัยเนี่ย ถามว่า แม่ทัพภาคในอดีตกับพ่อเลี้ยง ปั่นท่ี ขายที่กัน มีเป็นไม่รู้กี่ร้อยไร่ พันไร่ 
อดีตแม่ทัพ อดีตนายทหารใหญ่ เขามีท่ี มีทาง ซ้ืออะไรกันไม่รู้เยอะแยะ 

ถ้าถามว่า อันนั้นซ้ือเป็นส่วนตัวให้ครอบครัว แต่ของเราซ้ือเพ่ือคนยาก คนจน ได้มีท่ีทํามาหากิน จะมีปัญหาก็เอาไป แล้วมีท่ีเขาเอาไปแล้วก็มี 80 ไร่ 
ท่ีแก่งกระจาน เราอุตสาห์ไปลงทุนถากหญ้าทําอะไรต่างๆ แต่แล้วก็เขาบอก มันเป็นท่ีครอบครองไม่ได้ มีคนเขาให้ เขาทําไม่ไหว เราก็ไปทํา แล้วก็
เสียภาษีไปทําเร่ืองอะไรนี่แหละ แต่บัดนี้ป่าไม้ก็เอาคืนไปแล้ว มันเป็นท่ีดินท่ีเราไม่ค่อยได้รู้เร่ือง เพราะของเขาครองกันมา แล้วก็มายกให้ เราก็เอา
คนไปทํา ปลูกสัปปะรด ปลูกอะไรกันไป ต่อมาให้คนแถวนั้นเช่าทําไป เรียกว่า ให้เช่าบ้าง ไม่ให้เช่าบ้างก็แล้วแต่ 

แต่ต่อมาเห็นว่า เขาขอยึดคืน เรียกว่า คืนก็คืนไป อันนี้เป็นเร่ืองไม่ได้เดือดร้อนใจ พอคืนมาก็ขอให้เอาคนตกงานท่ีไม่ท่ีทํามาหากิน เอาไปช่วยเหลือ
ดูแลเขาด้วย อย่าเอาแต่ท่ีคืน แล้วคนท่ีไปปลูก ไปสร้าง ไปทําเป็นร้อยๆคน ตอนนี้เลี้ยงคนท้ังหมด 1,700 คน ทุกอย่างมุ่งหวังอย่างเดียว สร้างงาน 
สร้างชาติ เพราะชาติไหนก็ตามไม่มีงาน เราก็แย่ อาตมาเห็นหนังสือพิมพ์เขาเขียนว่า คนไทยไม่มีท่ีดินครอบครองหลายล้านคน และเม่ือเราไม่คิด
สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร สร้างเจดีย์ มีเงินก็คิดซ้ือท่ีสร้างงานอย่างเดียว 

อันนี้ก็แล้วแต่ ถ้าบ้านเมืองคิดว่า ศาสนสงเคราะห์ทําไม่ได้ โดยไม่ได้ซ้ือให้ญาติ ไม่มีอาตมาที่จะซ้ือให้ญาติแม้แต่ตารางวาเดียวก็ไม่ทํา เพราะรู้ว่า 
การไปสงเคราะห์ญาติเป็นเร่ืองไม่ถูกต้อง กลายเป็นผู้กังวลด้วยญาติ อันนี้ไม่ทํา จึงไม่ได้มีความวิตกังวล ถ้ามีคนจะไปให้ข้อมูลใครต่อใครก็แล้วแต่
เถอะ บอกให้เอาไปเลย เพราะเราไม่มีท่ีจะหมายม่ันจะเป็นเจ้าของแผ่นดิน เพราะเราอยู่ในแผ่นดินของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่มีใครท่ีจะคิดว่า จะกอด
แผ่นดิน ต้องกอดความว่าง อยู่กับความว่าง 



อย่าคิดว่า นี่ นั่น โน้น เป็นของเรา ต้องให้เป็นของมหาชนส่วนใหญ่ท่ียังยากไร้ ขัดสน จนยาก ก็จะได้ท่ีดินทํามาหากิน ไม่ต้องเป็นโจรปล้นจี้ ลัก
ขโมย ไม่ต้องเป็นมิจฉาชีพ ไม่ดีหรือ พระทําศาสนาสงเคราะห์ช่วย ถ้าจะเปิดประเด็นเอาพวกนี้คืน ก็ลองไปดูพ่อเลี้ยง นายทหาร นายตํารวจท่ีเคยไป
ตักตวงท่ีดินไว้เท่าไรกัน จะกล้าเอาคืนจริงหรือเปล่า 


