
สรุปขาวประจําในวันที่ 9 ก.พ. 65 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

ขาวเว็บไซต 

- ขาวสั้นทันโลก: ทิดปองรุกปาสงวนฯ (ไทยรัฐ 9 กุมภาพันธ 2565 หนา 12) 
- สปก.เปดผลสอบท่ีดินทิดสมปอง (เดลินิวส 9 กุมภาพันธ 2565 หนา 11) 
- สมปอง'งานเขา! 'ปาไม'ลุย200ไร ท่ีดินรุกปาสงวน (มติชน 9 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,6)  
- แจงท่ีดินสมปองพบ7ไรอยูเขตสปก. (มติชน 10 กุมภาพันธ 2565 หนา 6) 
- พบรุก200ไร ท่ีดินปาสงวน (ขาวสด 9 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,14) 
- สปก.ไมพบชื่อ ทิดสมปองแจง ปมท่ีดิน300ไร  (ขาวสด 10 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,14) 
- รุกปาสงวนฯ200ไรจอฟน"ทิดสมปอง" (ผูจัดการรายวัน 360o 9 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,4)  
- สกูปพิเศษ: ทส.เขมปองปราบรุกปา ลักลอบตัดไม บังคับใชกฎหมายเด็ดขาด พรอมฟน  

(สยามรัฐ 9 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,12) 
- ทส.เขมปองปราบรุกปาและลักลอบตัดไม จัดการเด็ดขาดทุกพ้ืนท่ี (ไทยโพสต 9 กุมภาพันธ 2565 หนา 12) 
- สตง.เสนอปดแลว เหมืองหินทัพเรือ (เดลินิวส 9 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,11) 
- ขาวสดท่ัวไทย: พะเยา-จับรุกปา (ขาวสด 10 กุมภาพันธ 2565 หนา 12) 
- รายงาน: ไมนานบานโคกเจริญ จ.ลพบุรี จะมีน้ําเพียงพอเพ่ือการทํากิน (สยามรัฐ 9 กุมภาพันธ 2565 หนา 1,8) 

ขาวเว็บไซต 

ส.ป.ก. แจงท่ีดิน "สมปอง" สวนใหญอยูนอกเขต มี 1 แปลงอยูในเขตปฏิรูป (ไทยรัฐ 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/2309910 
‘ทิดสมปอง’ ระทึก!กรมปาไมปูพรมตรวจท่ีดิน 300ไร แถลงเย็นนี้รุก-ไมรุกปาสงวน (เดลินิวส 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/743957/ 
ตรวจแลว! ส.ป.ก.แจง ‘สมปอง’ ซ้ือท่ีดิน 300 ไร พบ 7 ไร อยูในเขตปฏิรูปท่ีดิน (มติชน 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/news_3172885 
ทิดสมปอง ยันตรวจสอบได ไมมีชื่อซ้ือท่ีส.ป.ก. ถาผิดก็เพราะสนับสนุน (มติชน 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/entertainment/news_3173368 
'ศรีสุวรรณ' ขยี้ไมปลอย! จอยื่นอธิบดีกรมปาไม สอบ 'สมปอง' รุกปาสงวนดวย (ขาวสด 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6877286 
เย็นนี้รู!? กรมปาไม เรงตรวจสอบท่ีดิน สมปอง 300ไร รุกปาสงวนหรือไม (ขาวสด 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6877723 
สปก. แจงกรณี ทิดสมปองกวานซ้ือท่ีดิน 300 ไร มีเพียง 1 แปลง ท่ีอยูในเขตปฏิรูปท่ีดิน  
(สยามรัฐ 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://siamrath.co.th/n/320642 
อธิบดีกรมปาไม ใหเจาหนาท่ีปาไมตรวจสอบและรังวัดท่ีดิน "ทิดสมปอง" ในพ้ืนท่ีชัยภูมิ หลังอาจมีท่ีดินบางแปลงอยูใน
เขตปาสงวนแหงชาติปาภูซําผักหนาม หากพบรุกปาจะถูกยึดและดําเนินคดีตาม กม.  
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220208153524809 
ดวน’ทิดสมปอง’งานเขาอีก! ท่ีดินรุกปาสงวน 200 ไร จอแจงเอาผิดผูครอบครอง (เดลินิวส 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/745770/ 
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“ทิดสมปอง” กระอัก“กรมปาไม” พบท่ีดินรุกปาสงวนฯแลว 200 ไร (มติชน 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3174238 
'ทิดสมปอง' อวม! กรมปาไม ชี้ขาดท่ีดิน รุกปาสงวน 200 กวาไร เตรียมแจงเอาผิด (ขาวสด 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_6878610 
กรมปาไม ตรวจสอบพบท่ีดินกวา 200 ไร ท่ีอาจเก่ียวของกับนายสมปอง เขาขายบุกรุกปาสงวน ปาภูซําผักหนาม  
จ.ชัยภูมิ (ชอง7HD 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://news.ch7.com/detail/548953 
“ปาไมชัยภูมิ” เผยท่ีดิน “สมปอง - ชาวบาน" อยูใน “เขตปาสงวน” ยกหมูบาน (NationTV 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.nationtv.tv/news/378863218 
ปาไมชัยภูมิเรงสอบท่ีดิน "สมปอง" ทับท่ีปาสงวนหรือไม (คมชัดลึก 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.komchadluek.net/news/504583 
ครม.เห็นชอบใหใชแนวเขตท่ีดินรัฐ “One Map” ใชมาตราสวนเดียวกัน 1 : 4000 (ไทยรัฐ 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2310555 
ไฟเขียว!แนวเขตท่ีดิน ‘วันแม็พ’ 11 จว.ใชมาตราสวนเดียวกัน (เดลินิวส 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/745265/ 
‘สตง.’เสนอ ‘กองทัพเรือ’ยุติทําเหมืองหิน เหตุไมใชอํานาจหนาท่ี (เดลินิวส 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://www.dailynews.co.th/articles/741481/ 
บุกจับลักลอบตัดไมบนเทือกเขาสันกาลาคีรี-ตนน้ําเทพา (ThaiPBS 8 กุมภาพันธ 2565) 
https://news.thaipbs.or.th/content/312468 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23395
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ทิดปองรุกป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-220209009106(9 ก.พ. 65/03:24) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.39 Ad Value: 11,429 PRValue : 34,287 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16040
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 6

หัวข้อข่าว: 'สมปอง'งานเข้า! 'ป่าไม้'ลุย200ไร่ ที่ดินรุกป่าสงวน

รหัสข่าว: C-220209020042(9 ก.พ. 65/04:27) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 43.27 Ad Value: 47,597 PRValue : 142,791 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



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

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: แจงที่ดินสมปองพบ7ไร่อยู่เขตสปก.

รหัสข่าว: C-220210038102(9 ก.พ. 65/07:47) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.69 Ad Value: 20,559 PRValue : 61,677 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11396
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 14

หัวข้อข่าว: พบรุก200ไร่ ที่ดินป่าสงวน

รหัสข่าว: C-220209012016(9 ก.พ. 65/04:58) หน้า: 1/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 84.02 Ad Value: 130,231 PRValue : 390,693 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11396
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 14

หัวข้อข่าว: พบรุก200ไร่ ที่ดินป่าสงวน

รหัสข่าว: C-220209012016(9 ก.พ. 65/04:58) หน้า: 2/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 84.02 Ad Value: 130,231 PRValue : 390,693 คลิป: สี่สี(x3)



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

หน้า: 1(ล่าง), 14

หัวข้อข่าว: สปก.ไม่พบชื่อ ทิดสมปองแจง ปมที่ดิน300ไร่

รหัสข่าว: C-220210037072(9 ก.พ. 65/07:48) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 75.82 Ad Value: 117,521 PRValue : 352,563 คลิป: สี่สี(x3)



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

หน้า: 1(ล่าง), 14

หัวข้อข่าว: สปก.ไม่พบชื่อ ทิดสมปองแจง ปมที่ดิน300ไร่

รหัสข่าว: C-220210037072(9 ก.พ. 65/07:48) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 75.82 Ad Value: 117,521 PRValue : 352,563 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3624
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 4

หัวข้อข่าว: รุกป่าสงวนฯ200ไร่จ่อฟัน"ทิดสมปอง"

รหัสข่าว: C-220209040011(9 ก.พ. 65/05:08) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 27.33 Ad Value: 40,995 PRValue : 122,985 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24741
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: ทส.เข้มป้องปราบรุกป่า ลักลอบตัดไม้ บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด พร้อมฟื้น...

รหัสข่าว: C-220209021060(9 ก.พ. 65/04:05) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 61.22 Ad Value: 64,281 PRValue : 192,843 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24741
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: ทส.เข้มป้องปราบรุกป่า ลักลอบตัดไม้ บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด พร้อมฟื้น...

รหัสข่าว: C-220209021060(9 ก.พ. 65/04:05) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 61.22 Ad Value: 64,281 PRValue : 192,843 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9219
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ทส.เข้มป้องปราบรุกป่าและลักลอบตัดไม้ จัดการเด็ดขาดทุกพื้นที่

รหัสข่าว: C-220209008039(9 ก.พ. 65/02:52) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 28.25 Ad Value: 21,187.50 PRValue : 63,562.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26417
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: สตง.เสนอปิดแล้ว เหมืองหินทัพเรือ

รหัสข่าว: C-220209004000(9 ก.พ. 65/04:12) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 97.64 Ad Value: 205,044 PRValue : 615,132 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26417
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 11

หัวข้อข่าว: สตง.เสนอปิดแล้ว เหมืองหินทัพเรือ

รหัสข่าว: C-220209004000(9 ก.พ. 65/04:12) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 97.64 Ad Value: 205,044 PRValue : 615,132 คลิป: สี่สี(x3)



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

หน้า: 12(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสดทั่วไทย: พะเยา-จับรุกป่า

รหัสข่าว: C-220210037122(9 ก.พ. 65/07:38) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.51 Ad Value: 7,161 PRValue : 21,483 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24741
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 8

หัวข้อข่าว: รายงาน: ไม่นานบ้านโคกเจริญ จ.ลพบุรี จะมีน้ำเพียงพอเพื่อการทำกิน

รหัสข่าว: C-220209021014(9 ก.พ. 65/04:24) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 106.48 Ad Value: 111,804 PRValue : 335,412 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 24741
วันที่: พุธ 9 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 1(บนขวา), 8

หัวข้อข่าว: รายงาน: ไม่นานบ้านโคกเจริญ จ.ลพบุรี จะมีน้ำเพียงพอเพื่อการทำกิน

รหัสข่าว: C-220209021014(9 ก.พ. 65/04:24) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 106.48 Ad Value: 111,804 PRValue : 335,412 คลิป: สี่สี(x3)



 

 

ส.ป.ก. แจงท่ีดิน "สมปอง" ส่วนใหญ่อยู่นอกเขต มี 1 แปลงอยู่ในเขตปฏิรูป 

8 ก.พ. 2565 10:47 น. 

ส.ป.ก. แจงกรณี "ทิดสมปอง" กว้านซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก. พบท่ีดินส่วนใหญ่อยู่นอกเขตดําเนินการปฏิรูป ยกเว้นแปลงเดียวเท่านั้นท่ีเกษตรกรยังคงทํา
ประโยชน์อยู่ 

เม่ือวันท่ี 8 ก.พ. 65 ตามท่ีมีการนําเสนอข่าวในสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกรณีอดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต หรือนายสมปอง นครไธสง 
กว้านซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก. ในท้องท่ี อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กว่า 300 ไร่ เพ่ือปลูกยางพารา หรือให้ญาติถือครองท่ีดินแทน นั้น นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเรียนชี้แจงว่า พ้ืนท่ีท่ีเป็นข่าวเดิมเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม (E) 
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 538 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนท่ี 81 วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 โดย ส.ป.ก. ได้รับท่ีดินมาและมีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในท้องท่ี อ.คอนสาร อ.หนองบัวแดง กิ่งอ.ภักดีชุมพล อ.หนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.แก้งคร้อ และ อ.ภูเขียว  
จ.ชัยภูมิ ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2531 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนท่ี 241 ลงวันท่ี 31 ธันวาคม 2531 ซ่ึงเป็นการประกาศให้  
อ.คอนสาร เป็นเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังอําเภอ 

จากนั้นสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ (ส.ป.ก.ชัยภูมิ) จึงได้เข้าดําเนินการสํารวจรังวัดท่ีดินเม่ือปี 2532 และ 2537 เพ่ือให้ได้ขอบเขตเนื้อท่ี
ของแปลงท่ีดินแต่ละแปลงและรายชื่อผู้ครอบครองท่ีดิน ต่อมาในปี 2539 ส.ป.ก. และกรมป่าไม้ ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจสอบกันพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าภูซําผักหนาม (E) จ.ชัยภูมิ ในส่วนท่ียังเป็นป่าออกจากเขตปฏิรูปท่ีดินตามบันทึกข้อตกลงเพ่ือกันคืนพ้ืนท่ีป่าออกจากเขตปฏิรูปท่ีดิน 
(RF) พ.ศ. 2538 ออกมาได้เป็น 2 แปลง คือ RF แปลงท่ี 15 เนื้อท่ีประมาณ 10,997 ไร่ และ RF แปลงท่ี 20 เนื้อท่ีประมาณ 4,223 ไร่ 

เม่ือทราบข่าว ส.ป.ก. ได้มอบหมายให้ ส.ป.ก.ชัยภูมิ ลงพ้ืนท่ีทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.ชัยภูมิ ได้ลงพ้ืนท่ีเม่ือวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา โดยได้สืบหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากท้ังผู้ปกครองท้องท่ีและราษฎรในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับตําแหน่งและขอบเขตของแปลงท่ีดินเทียบกับ 
แผนท่ีแนวเขตปฏิรูปท่ีดิน รวมท้ังตรวจสภาพการทําประโยชน์ในแปลงท่ีดินท่ีเป็นข่าวแล้ว พบว่า ท่ีดินส่วนใหญ่อยู่นอกเขตดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน 
และมีเพียง 1 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 7 ไร่ ท่ีอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน และเกษตรกรผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตฯ ยังคงทําประโยชน์ในท่ีดินด้วยตนเองโดยการ
ปลูกหมากและมะพร้าว ท้ังนี้ ส.ป.ก. ไม่ได้นิ่งนอนใจและยังคงเดินหน้าตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตปฏิรูปจากข้อมูลการร้องเรียน 
ผ่านสื่อมวลชน หนังสือร้องเรียน สายด่วน ส.ป.ก. และการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง. 

 

 

 

 

 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 8 ก.พ. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 จ.นครราชสีมา ซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ี จ.ชัยภูมิ เข้าตรวจสอบท่ีดินของนายสมปอง นครไธสง หรือ “ทิดสมปอง” อดีตพระนักเทศน์
ชื่อดัง ท่ีระบุว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียวและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใน อ.คอนสาร จ.
ชัยภูมิ โดยขณะนี้เจ้าหน้าท่ีกําลังปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ี และคาดว่าจะรายงานรายละเอียดกลับมาท่ีกรมป่าไม้ในช่วงเย็น ซ่ึงกรมป่าไม้จะแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้สังคมทราบต่อไป 

ด้านนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า เบื้องต้นกรมอุทยานฯ ได้รับรายงานจากสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่าว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่นอก
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว ไม่ได้มีการบุกรุกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฯ แต่อย่างใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตรวจแล้ว! ส.ป.ก.แจง ‘สมปอง’ ซ้ือท่ีดิน 300 ไร่ พบ 7 ไร่ อยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 - 10:57 น. 

 
ส.ป.ก.แจง ‘สมปอง’ ซ้ือท่ีดิน 300 ไร่ พบ 7 ไร่ อยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน เจ้าของใบอนุญาตยังใช้ทํากิน 

เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ เฟซบุ๊กเพจ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ได้เผยแพร่ข้อความ ระบุว่า 

ส.ป.ก.ชี้แจงกรณีทิดสมปองกว้านซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก. 

ตามท่ีมีการนําเสนอข่าวในสังคมออนไลน์ และส่ือต่างๆ เกี่ยวกับกรณีอดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต หรือนายสมปอง นครไธสง กว้านซ้ือท่ีดิน ส.
ป.ก.ในท้องท่ีอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กว่า 300 ไร่ เพ่ือปลูกยางพารา หรือให้ญาติถือครองท่ีดินแทนนั้น 

สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเรียนชี้แจงว่า พ้ืนท่ีท่ีเป็นข่าวเดิมเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม (E) ตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 538 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนท่ี 81 วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ.2516 โดย ส.ป.ก.ได้รับท่ีดินมาและมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในท้องท่ีอําเภอคอนสาร อําเภอหนองบัวแดง กิ่งอําเภอภักดีชุมพล อําเภอหนองบัวแดง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอ
แก้งคร้อ และอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ.2531 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนท่ี 241 ลงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2531 ซ่ึงเป็นการประกาศให้อําเภอคอนสารเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังอําเภอ 

จากนั้นสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ (ส.ป.ก.ชัยภูมิ) จึงได้เข้าดําเนินการสํารวจรังวัดท่ีดินเม่ือปี 2532 และ 2537 เพ่ือให้ได้ขอบเขตเนื้อท่ี
ของแปลงท่ีดินแต่ละแปลงและรายชื่อผู้ครอบครองท่ีดิน ต่อมาในปี 2539 ส.ป.ก.และกรมป่าไม้ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจสอบกันพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าภูซําผักหนาม (E) จังหวัดชัยภูมิ ในส่วนท่ียังเป็นป่าออกจากเขตปฏิรูปท่ีดินตามบันทึกข้อตกลงเพ่ือกันคืนพ้ืนท่ีป่า ออกจากเขตปฏิรูป
ท่ีดิน (RF) พ.ศ.2538 ออกมาได้เป็น 2 แปลงคือ RF แปลงท่ี 15 เนื้อท่ีประมาณ 10,997 ไร่ และ RF แปลงท่ี 20 เนื้อท่ีประมาณ 4,223 ไร่ 

เม่ือทราบข่าว ส.ป.ก.ได้มอบหมายให้ ส.ป.ก.ชัยภูมิลงพ้ืนท่ีทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.ชัยภูมิได้ลงพ้ืนท่ีเม่ือวันเสาร์ท่ี 5 
กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา โดยได้สืบหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากท้ังผู้ปกครองท้องท่ีและราษฎรในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับตําแหน่งและขอบเขตของแปลงท่ีดินเทียบกับแผน
ท่ีแนวเขตปฏิรูปท่ีดิน รวมท้ังตรวจสภาพการทําประโยชน์ในแปลงท่ีดินท่ีเป็นข่าวแล้ว พบว่า ท่ีดินส่วนใหญ่อยู่นอกเขตดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน และมี
เพียง 1 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 7 ไร่ ท่ีอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน และเกษตรกรผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตฯ ยังคงทําประโยชน์ในท่ีดินด้วยตนเองโดยการปลูก
หมากและมะพร้าว 

ท้ังนี้ ส.ป.ก.ไม่ได้นิ่งนอนใจและยังคงเดินหน้าตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตปฏิรูปจากข้อมูลการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน หนังสือร้องเรียน 
สายด่วน ส.ป.ก. และการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง 



 

ทิดสมปอง ยันตรวจสอบได้ ไม่มีชื่อซ้ือท่ีส.ป.ก. ถ้าผิดก็เพราะสนับสนุน 

วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 - 13:52 น. 

 
ทิดสมปอง ยันตรวจสอบได้ ไม่มีชื่อซ้ือท่ีส.ป.ก. ถ้าผิดก็เพราะสนับสนุน 

 

ยังเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่อง สําหรับ ทิดสมปอง นครไธสง ท่ีล่าสุดมีข่าวเร่ืองกว้านซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก. กว่า 300 ไร่ เพ่ือให้ครอบครัวได้ทํากินนั้น 
เจ้าตัวก็ได้เปิดใจในช่วงหนึ่งของรายการ โหนกระแส ว่าท่ีดินนั้นไม่ใช่ของตนเอง เป็นของญาติพ่ีน้องอยากมีท่ีทํากิน 

 “เขาไปดูมา แล้วก็มาปรึกษาตอนเป็นพระ เราไม่มีก็หายืมให้ หน้าใหญ่ใจโต” 

 “เขาไปจัดการ ส่วนจะเช่าหรือซ้ือผมไม่รู้ด้วย ถ้าผมจะผิด ผมก็ผิดตรงน้ีท่ีสนับสนุน หาให้” 

ส่วนท่ีมีข่าวว่าท่ีดังกล่าวเป็นท่ี สปก. เจ้าตัวก็ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ เพราะไม่ได้ไปยุ่งว่าเป็นท่ีอะไร ไม่ใช่หน้าท่ีของตน 

ท้ังนี้เม่ือสอบถามว่า บุ๋ม ปนัดดา บอกว่าเป็นท่ีจํานวน 300 ไร่ ท่ี สมปอง ได้นําไปเสนอขาย 

“ผมมีท่ีแสนไร่ ล้านไร่ เชื่อผมไหม คือความผมพูดเล่นพูดจริงก็พูดใหญ่พูดโต ไม่คิดว่าจะเป็นหอกมาท่ิมแทงผม ซ่ึงตอนนี้ก็ตระหนักแล้ว” 

กับเรื่องนี้หากท่ีดังกล่าวเป็นท่ี ส.ป.ก. จริง เจ้าตัวก็ยอมรับว่าต้องตัดสินไปตามกฎหมาย 

“ก็บอกญาติแล้ว ก็ตามกฏหมายครับ จะยึดคืนก็ตามนั้นครับ” 

แต่ถ้าตรวจสอบไปท่ีเป็นอุทยาน บุกรุกป่าสงวน คุกนะ? “ผมอาจจะผิดตรงท่ีสนับสนุนหรือเปล่า แต่ไม่มีใช้ชื่อผมซ้ือ ตรวจสอบได้เลยครับ” 

 

 

 

 

 



 

'ศรีสุวรรณ' ขยี้ไม่ปล่อย! จ่อยื่นอธิบดีกรมป่าไม้ สอบ 'สมปอง' รุกป่าสงวนด้วย 

 
8 ก.พ. 2565 - 11:58 น. 

‘ศรีสุวรรณ’ ขยี้ไม่ปล่อย! จ่อยื่นอธิบดีกรมป่าไม้ สอบ ‘สมปอง’ รุกป่าสงวนด้วย พบท่ีดินบางส่วนยังมีสภาพเป็นป่าไม้อยู่ แต่พบการบุกรุก
แผ้วถาง 

เม่ือวันท่ี 8 ก.พ.65 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า กรณีท่ีมีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับอดีตพระมหา
สมปอง ตาลปุตโต หรือนายสมปอง นครไธสง กว้านซ้ือท่ีดินส.ป.ก. หรือสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในท้องท่ีอ.คอนสาร  
จ.ชัยภูมิ กว่า 300 ไร่ เพ่ือปลูกยางพารา หรือให้ญาติถือครองท่ีดินแทน 

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ท่ีดินของครอบครัวบุคคลดังกล่าวอาจมีมากกว่า 5 แปลง บางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ตามพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดิน ในท้องท่ีอ.คอนสาร อ.หนองบัวแดง กิ่งอ.ภักดีชุมพล อ.หนองบัวแดง อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.แก้งคร้อ และอ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ให้เป็น
เขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ.2531 ซ่ึงเป็นการประกาศให้อ.คอนสาร เป็นเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังอําเภอ 

แต่บางแปลงอาจอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 538 ซ่ึง ส.ป.ก.คืนพ้ืนท่ีบางส่วนออกมาจากเขตปฏิรูปท่ีดิน
ดังกล่าว เพราะยังมีสภาพเป็นป่าไม้อยู่ แต่ทว่ากลับปรากฏมีการบุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองไปเป็นจํานวนมาก ดังนั้นในวันท่ี 9 ก.พ. เวลา 
10.00 น. ตนจะไปย่ืนคําร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้ ท่ีกรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. เพ่ือให้สั่งการตรวจสอบท่ีดินท้ัง 5 แปลงของครอบครัว
ดังกล่าว มีแปลงใดหรือส่วนใดบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เย็นนี้รู้!? กรมป่าไม้ เร่งตรวจสอบท่ีดิน สมปอง 300ไร่ รุกป่าสงวนหรือไม่ 

 
8 ก.พ. 2565 - 14:12 น. 

กรมป่าไม้ เร่งตรวจสอบท่ีดิน 300 ไร่ สมปอง รุกป่าสงวนฯหรือไม่ ด้าน กรมอุทยานฯ ระบุ อยู่นอกเขตรักษาพันธ์ุฯ คาดจะได้รับรายงานช่วง
เย็นนี้ 

วันท่ี 8 ก.พ.2565 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีการตรวจสอบท่ีดินของ นาย
สมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ท่ีระบุว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภู
เขียวและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าท่ีสํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 จ.นครราชสีมา  
ซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ี จ.ชัยภูมิเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีแล้ว 

นายสุรชัย กล่าวต่อว่า โดยขณะนี้เจ้าหน้าท่ีกําลังปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ี และคาดว่าจะรายงานรายละเอียดกลับมาท่ีกรมป่าไม้ในช่วงเย็น ซ่ึงกรมป่าไม้
จะแจ้งผลการตรวจสอบให้สังคมทราบต่อไป 

ด้าน นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า เบื้องต้นกรมอุทยานฯ ได้รับรายงานจากสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า ว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่
นอกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว ไม่ได้มีการบุกรุกเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฯ แต่อย่างใด 

 

 

 

 

 



 

 
วันท่ี 8 ก.พ.65 เพจเฟซบุ๊ก "สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม" โพสต์ข้อความระบุว่า... 

ส.ป.ก. ชี้แจงกรณี ทิดสมปองกว้านซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก. 

ตามที่มีการนําเสนอข่าวในสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ เกี่ยวกับกรณีอดีตพระมหาสมปอง ตาลปุตโต หรือนายสมปอง นครไธสง กว้านซ้ือท่ีดิน  
ส.ป.ก. ในท้องท่ีอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ กว่า 300 ไร่ เพ่ือปลูกยางพารา หรือให้ญาติถือครองท่ีดินแทน นั้น สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเรียนชี้แจงว่า พ้ืนท่ีท่ีเป็นข่าวเดิมเป็นพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม (E) ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 538 ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 90 ตอนท่ี 81 วันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 โดย ส.ป.ก. ได้รับท่ีดินมาและมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องท่ี
อําเภอคอนสาร อําเภอหนองบัวแดง กิ่งอําเภอภักดีชุมพล อําเภอหนองบัวแดง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ อําเภอแก้งคร้อ และอําเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2531 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 241 ลงวันท่ี 31 ธันวาคม 2531 ซ่ึงเป็นการประกาศให้
อําเภอคอนสารเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินท้ังอําเภอ 

จากนั้นสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ (ส.ป.ก.ชัยภูมิ) จึงได้เข้าดําเนินการสํารวจรังวัดท่ีดินเม่ือปี 2532 และ 2537 เพ่ือให้ได้ขอบเขตเนื้อท่ี
ของแปลงท่ีดินแต่ละแปลงและรายชื่อผู้ครอบครองท่ีดิน ต่อมาในปี 2539 ส.ป.ก. และกรมป่าไม้ ได้ร่วมกันดําเนินการตรวจสอบกันพ้ืนท่ีป่าสงวน
แห่งชาติป่าภูซํา ผักหนาม (E) จังหวัดชัยภูมิ ในส่วนท่ียังเป็นป่าออกจากเขตปฏิรูปท่ีดินตามบันทึกข้อตกลงเพ่ือกันคืนพ้ืนท่ีป่า ออกจากเขตปฏิรูป
ท่ีดิน (RF) พ.ศ. 2538 ออกมาได้เป็น 2 แปลง คือ RF แปลงท่ี 15 เนื้อท่ีประมาณ 10,997 ไร่ และ RF แปลงท่ี 20 เนื้อท่ีประมาณ 4,223 ไร่ 

เม่ือทราบข่าว ส.ป.ก. ได้มอบหมายให้ ส.ป.ก.ชัยภูมิ ลงพ้ืนท่ีทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทันที ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก.ชัยภูมิ ได้ลงพ้ืนท่ีเม่ือวันเสาร์ท่ี 
5 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา โดยได้สืบหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากท้ังผู้ปกครองท้องท่ีและราษฎรในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับตําแหน่งและขอบเขตของแปลงท่ีดินเทียบกับ
แผนท่ีแนวเขตปฏิรูปท่ีดิน รวมท้ังตรวจสภาพการทําประโยชน์ในแปลงท่ีดินท่ีเป็นข่าวแล้ว พบว่า ท่ีดินส่วนใหญ่อยู่นอกเขตดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน 
และมีเพียง 1 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 7 ไร่ ท่ีอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน และเกษตรกรผู้ซ่ึงได้รับอนุญาตฯ ยังคงทําประโยชน์ในท่ีดินด้วยตนเองโดยการ
ปลูกหมากและมะพร้าว 

ท้ังนี้ ส.ป.ก. ไม่ได้นิ่งนอนใจและยังคงเดินหน้าตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตปฏิรูปจากข้อมูลการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน หนังสือร้องเรียน 
สายด่วน ส.ป.ก. และการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง 



 

อธิบดีกรมป่าไม้ ให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ตรวจสอบและรังวัดท่ีดิน "ทิดสมปอง" ในพื้นท่ีชัยภูมิ หลังอาจมีท่ีดินบาง
แปลงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม หากพบรุกป่าจะถูกยึดและดําเนินคดีตาม กม. 

08 ก.พ. 2565 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ ให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ตรวจสอบและรังวัดท่ีดิน "ทิดสมปอง" ในพ้ืนท่ี จ.ชัยภูมิ หลังอาจมีท่ีดินบางแปลงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่า
ภูซําผักหนาม หากพบรุกป่าจะถูกยึดและดําเนินคดีตามกฎหมาย 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงกรณีท่ีดินของ นายสมปอง นครไธสง หรือ ทิดสมปอง ท่ีมีการกล่าวอ้างซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก.ในพ้ืนท่ี อ.คอน
สาร จ.ชัยภูมิ กว่า 300 ไร่ เพ่ือปลูกยางพารา หรือให้ญาติถือครองท่ีดินแทน และบางส่วนพบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่า ได้ให้เจ้าหน้าท่ีจาก
หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ีคอนสาร จ.ชัยภูมิ ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีดินของ นายสมปองฯ บางแปลงอยู่ในพ้ืนท่ีคาบเกี่ยวกับเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าภูซําผักหนามจริงหรือไม่ โดยจะเข้าไปรังวัดท่ีดินอย่างละเอียด หากพบท่ีดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกระบงนการต้องยึดคืน
ท้ังหมดและถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในข้อหารุกป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใด หรือคนท่ีมีชื่อเสียง หรือไม่มีชื่อเสียงต้องถูกดําเนินคดีตาม
กฎหมายโทษเท่ากัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 8 ก.พ. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยภายหลังตรวจสอบท่ีดินของนายสมปอง 
นครไธสง หรือ “ทิดสมปอง” อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ท่ีระบุว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
ภูเขียวและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

โดยเจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรจัดการป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา) ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบท่ีดินของนายสมปองวันนี้ พบว่าพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเดิม
สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.) เคยประกาศเป็นเขต ส.ป.ก. แต่สภาพไม่เหมาะกับการทําเกษตรกรรม จึงส่งมอบพ้ืนท่ีคืนให้กรมป่าไม้ 

ซ่ึงวันนี้เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบท่ีดินบริเวณดังกล่าว 6 แปลง จาก 11 แปลง เนื้อท่ีกว่า 200 ไร่ พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม อ.
คอนสาร จ.ชัยภูมิ ท้ังหมด 200 ไร่ ส่วนท่ีเหลือจะตรวจสอบต่อในวันท่ี 9 ก.พ.ซ่ึงบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ท่ีเตรียมการประกาศเป็นพ้ืนท่ี
จัดสรรท่ีทํากิน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ราษฎรไร้ท่ีดินทํากินด้วย 

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

 

 



 

“ทิดสมปอง” กระอัก“กรมป่าไม้” พบท่ีดินรุกป่าสงวนฯแล้ว 200 ไร่ 

วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 - 18:38 น. 

 
“ทิดสมปอง” กระอัก“กรมป่าไม้” พบท่ีดินรุกป่าสงวนฯแล้ว 200 ไร่ ตรวจสอบเสร็จแล้ว 6 แปลงจาก 11 แปลง พรุ่งนี้ลุยตรวจสอบต่อ ระบุมี
บางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีเตรียมจัดสรร คทช.ให้ปชช.ยากไร้ 

เม่ือวันท่ี 8 ก.พ. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบท่ีดิน
ของนายสมปอง นครไธสง หรือทิดสมปอง อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ท่ีระบุว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียวและเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ว่า ผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานทรัพยากรจัดการป่าไม้ท่ี 8 
(นครราชสีมา) ท่ีลงพ้ืนท่ีตรวจสอบท่ีดินของนายสมปองวันนี้ พบว่าพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวเดิมสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก.) เคย
ประกาศเป็นเขต ส.ป.ก. แต่สภาพไม่เหมาะกับการทําเกษตรกรรม จึงส่งมอบพ้ืนท่ีคืนให้กรมป่าไม้ 

“ซ่ึงวันนี้เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบที่ดินบริเวณดังกล่าวแล้ว 6 แปลง จาก 11 แปลง เนื้อท่ีกว่า 200 ไร่พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซํา
ผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิท้ังท้ังหมด 200 ไร่  ส่วนท่ีเหลือจะตรวจสอบต่อในวันท่ี 9 ก.พ. ซ่ึงบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ท่ีเตรียมการประกาศ
เป็นพ้ืนท่ีจัดสรรท่ีทํากิน ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ราษฎรไร้ท่ีดินทํากินด้วย”นายสุรชัย กล่าว 

 
นายสุรชัย กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามหากมีการตรวจสอบพ้ืนท่ีท้ังหมดแล้ว จะให้เจ้าหน้าท่ีเข้าแจ้งความหาผู้กระทําผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้แห่งชาติ 
พ.ศ.2507 มาตรา 14 ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในท่ีดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทําไม้ เก็บหาของป่า หรือ
กระทําด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ 

 

 



 

'ทิดสมปอง' อ่วม! กรมป่าไม้ ชี้ขาดท่ีดิน รุกป่าสงวน 200 กว่าไร่ เตรียมแจ้งเอาผิด 

     
8 ก.พ. 2565 - 18:31 น. 

กรมป่าไม้ ชี้ขาดท่ีดิน ‘ทิดสมปอง’ รุกป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม 200 กว่าไร่ เผยตรวจสอบเสร็จแล้ว 6 แปลงจาก 11 แปลง เตรียมแจ้ง
ความเอาผิด 

เม่ือเวลา 18.00 น. วันท่ี 8 ก.พ. 2565 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบท่ีดินของนายสมปอง นครไธสง 
หรือทิดสมปอง อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง ท่ีระบุว่ามีการกว้านซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ บริเวณรอยต่อเขต ส.ป.ก. ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ว่า เจ้าหน้าท่ี
สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 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
ตรวจสอบต่อในวันพรุ่งนี้ (9 ก .พ . )  ซ่ึงบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนฯ ท่ี เตรียมการประกาศเป็นพ้ืนท่ีจัดสรรท่ีทํากิน ตามนโยบาย
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ให้ราษฎรไร้ท่ีดินทํากินด้วย 

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

     

 

 

 

 



 

 
8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เผยกับทีมข่าว 7HD ถึงประเด็นท่ีดินของนายสมปอง นครไธสง ท่ีมีการซ้ือท่ีดินกว่า 300 ไร่ 
บริเวณรอยต่อเขต สปก. ใน อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ว่า ล่าสุด เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบท่ีดินบริเวณดังกล่าวแล้ว 6 แปลง จาก 11 แปลง พบว่า 6 แปลง
ท่ีตรวจสอบนั้น อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซําผักหนาม อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ท้ังหมด 200 กว่าไร่ และยังเหลือท่ีดินท่ีรอตรวจสอบอีก 5 แปลง 
อย่างไรก็ตาม ต้องดูชื่อผู้ครอบครองอีกคร้ัง เพราะยังไม่ชัดว่าเป็นของ นายสมปอง ครอบครองหรือใครกันแน่ 

เดิมทีท่ีดินบริเวณน้ีเคยเป็นีท่ดิน สปก. แต่จากการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีพบว่าไม่เหมาะท่ีจะเป็นท่ีดิน สปก. จึงมีการคืนพ้ืนท่ีกลับให้กับกรมป่าไม้ 
และในปัจจุบัน ท่ีดินบริเวณน้ี เป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ระหว่างการจัดสรรให้เป็นท่ีดินทํากิน ให้กับชาวบ้าน หรือ คทช. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“ป่าไม้ชัยภูมิ” เผยท่ีดิน “สมปอง - ชาวบ้าน" อยู่ใน “เขตป่าสงวน” ยกหมู่บ้าน 

 
08 ก.พ. 2565 

“ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ” เผย สอบพบท่ีดินท้ังหมู่บ้านรวมทั้งท่ีดินสร้างบ้านหลังใหญ่ของ “สมปอง” อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

จากกรณี นายสมปอง นครไธสง หรืออดีตพระมหาสมปอง ซ้ือดิน ส.ป.ก 300 ไร่ ท่ีจังหวัดชัยภูมิ เป็นท่ีวิพากษ์วิจารย์อย่างมาก และนายศรีสุวรรณ 
จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นําเร่ืองดังกล่าวร้องไปยังเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
เพ่ือขอให้ตรวจสอบท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ  ซ่ึงส.ป.ก.ส่งเจ้าหน้าท่ีลงตรวจสอบที่ดิน "สมปอง" กว่า 300 ไร่ ในท้องท่ีอําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ แล้ว พบครอบครองเนื้อท่ี 7 ไร่ 

ต่อมา วันนี้ (8 ก.พ.65)  นายดุสิต กมลพาณิชย์ ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ สั่งสนธิกําลังเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ฝ่ายปกครอง เดินทางเข้าไปตรวจสอบ
พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติภูซําผักหนาม บ้านมอตาเจ็ก ตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จํานวนกว่า 50 นาย โดยเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีดิน
สปก.อ้างว่าอยู่นอกเขตรับผิดชอบของสปก.ชัยภูมิ โดยได้เร่ิมทําการตรวจสอบต้ังแต่เวลา 09.30น. จนถึงเวลา 14.00 น. ตรวจไปแล้วจํานวน  
7 แปลง ซ่ึงท้ัง 7 แปลงน้ัน มีการบุกรุกแผ้วถาง ปลูกพืช และหนึ่งใน 7 แปลงพบว่ามีการปลูกยางพารา 6 แปลงท่ีกรีดยางได้แล้วและต้นทุเรียน  
1 แปลง ซ่ึงท้ัง 7 แปลง ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ครอบครอง ซ่ึงหากทราบชื่อผู้ครอบครอง ทางป่าไม้ก็จะเข้าแจ้งความเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย 

จากแหล่งข่าวจากหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชย. 4 (คอนสาร) ให้ข้อมูลว่า จาการตรวจสอบพบว่าพ้ืนท่ีภายในท้ังหมู่บ้านมอตาเจ๊ก หมู่ 14 ต.ห้วยยาง 
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ รวมท้ังบ้านเรือนไทยสองชั้นของอดีตพระมหาสมปอง หรือนายสมปอง นครไธสง ท่ีก่อสร้างอยู่ภายในหมู่บ้านมอตาเจ๊ก หมู่ 14 
ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ประมาณ 7 ไร่ ท่ีนายสมปองซ้ือก่อสร้างเก็บไว้ระหว่างเป็นพระส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซํา
ผักหนาม 

ซ่ึงท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซําผักหนาม ทางราชการอนุญาติให้เกษตรกรปลูกพืชทําการเกษตร จําพวกสวนทุเรียน ยางพารา ปาล์มน้ํามัน 
และ สวนผลไม้ ท่ีผ่านมาก็มีการซ้ือขายเปลี่ยนมือกัน โดยป่าไม้อนุญาตให้ทํากิน แต่ต้องไม่มีการบุกรุกป่าเพ่ิม และท่ีดินส่วนใหญ่อยู่นอกเขต
ดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน และขณะนี้หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชย. 4 (คอนสาร) ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ในขณะนี้ 

อย่างไรก็ตามจากกระแสดราม่าการแตกหักกับ "เจ๊ต๋ิม ทีวีพูล" และการถูกเพ่งเล็งตรวจสอบอย่างหนักจนเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างหนัก 
ล่าสุด “สมปอง” ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกคร้ังว่า “ขอโทษสําหรับทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนนะครับ และขอเวลาเพ่ือท่ีกลับมาสร้างความสุขให้ทุกท่านอีกคร้ัง 
จากใจ…ไอ้ปอง” 

 

 

 

 



 

ป่าไม้ชัยภูมิเร่งสอบท่ีดิน "สมปอง" ทับท่ีป่าสงวนหรือไม่  

08 ก.พ. 2565 | 17:08 น. 

 
ป่าไม้ชัยภูมิเร่งตรวจสอบ ท่ีดิน - บ้าน "ทิดสมปอง" ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่ หลัง สปก.ระบุว่าไม่อยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ด้านเจ้า
ตัวลั่น ต้องทําตามกฎหมาย ถ้าต้องคืนก็ต้องคืน 

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2565) นายดุสิต กมลพาณิชย์ ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ ได้สั่งสนธิกําลังเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ ฝ่ายปกครอง จํานวนกว่า 50 นาย 
เดินทางเข้าไปตรวจสอบพ้ืนท่ี ป่าสงวนแห่งชาติภูซําผักหนาม บ้านมอตาเจ็ก ตําบลห้วยยาง อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยเข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ี
อ้างว่าเป็นของ นายสมปอง นครไธสง หรือทิดสมปอง ซ่ึงทาง สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ระบุว่าอยู่นอกเขตรับผิดชอบของ  
สปก.ชัยภูมิ 

โดยเริ่มทําการตรวจสอบต้ังแต่เวลา 09.30น. จนถึงเวลาประมาณ 14.00 น. สามารถตรวจสอบได้จํานวน 7 แปลง ซ่ึงท้ัง 7 แปลง มีการบุกรุกแผ่วถาง 
ปลูกพืช เป็นการปลูกยางพาราท่ีกรีดยางได้แล้ว 6 แปลง และปลูกต้นทุเรียน 1 แปลง ซ่ึงท้ัง 7 แปลง ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ครอบครอง หากทราบ
ชื่อผู้ครอบครอง ทางป่าไม้ก็จะเข้าแจ้งความเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

แหล่งข่าวจากหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชย. 4 (คอนสาร) ให้ข้อมูลว่า ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซําผักหนาม ทางราชการอนุญาตให้เกษตรกร
ปลูกพืชทําการเกษตร จําพวกสวนทุเรียน ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และ สวนผลไม้ ท่ีผ่านมามีการซ้ือขายเปลี่ยนมือกัน โดยป่าไม้อนุญาตให้ทํากิน แต่
ต้องไม่มีการบุกรุกป่าเพ่ิม ซ่ึงท่ีดินส่วนใหญ่อยู่นอกเขตดําเนินการปฏิรูปท่ีดิน และขณะนี้หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี ชย. 4 (คอนสาร) ได้ส่งเจ้าหน้าท่ี
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมแล้ว   

รวมท้ังบ้านเรือนไทยสองชั้นของ ทิดสมปอง ภายในหมู่บ้านมอตาเจ๊ก หมู่ 14 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ บนเนื้อท่ีประมาณ 7 ไร่ ว่าอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซําผักหนาม หรือไม่ 

ขณะท่ีเจ้าตัวเปิดเผยในรายกา "โหนกระแส" วันนี้ว่า พ่ีน้องอยากมีอาชีพมีท่ีทางทํากินจึงมาปรึกษา ก็สนับสนุนเงินไป ถ้านี้เป็นของ สปก.จริง ก็ต้อง
เป็นไปตามกฎหมาย ยืนยันไม่ได้เป็นชื่อตนเอง สามารถตรวจสอบได้ และถ้าต้องคืนก็ต้องคืน ถ้าเกิดบุกรุกป่าสงวนกต้็องเป็นไปตามกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 



 

 

ครม.เห็นชอบให้ใช้แนวเขตท่ีดินรัฐ “One Map” ใช้มาตราส่วนเดียวกัน 1 : 4000 

8 ก.พ. 2565 17:50 น. 

มติ ครม.เคาะ แผนท่ีแนวเขตท่ีดินรัฐแบบบูรณาการ “One Map” 11 จังหวัด ใช้มาตราส่วนเดียวกัน 1 : 4000 แก้ปัญหาพ้ืนท่ีทับซ้อน พร้อมมอบ
หน่วยงานท่ีมีท่ีดินของรัฐแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน 

วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.
เห็นชอบผลดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และรับรองเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ 
กลุ่มจังหวัดท่ี 1 จํานวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี (จากท้ังหมด 7 กลุ่มจังหวัด กลุ่มละ 11 จังหวัด) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห่งชาติ (สคทช.) เสนอ เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินทับซ้อนของหน่วยงานรัฐประกอบด้วย 9 หน่วยงาน ได้แก่ 
1) กรมป่าไม้ 
2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
4) กรมพัฒนาท่ีดิน 
5) กรมธนารักษ์ 
6) กรมท่ีดิน 
7) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
9) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ซ่ึงแต่ละหน่วยงานมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหลายฉบับและใช้มาตราส่วนในแผนที่แนบท้ายกฎหมายแตกต่างกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดพ้ืนท่ีทับซ้อนกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีพ้ืนท่ีรวม 542.35 ล้านไร่ มากกว่าพ้ืนท่ีประเทศไทยที่มีประมาณ 320.7 ไร่ 

พร้อมกันนี้ ท่ีประชุมมอบให้หน่วยงานท่ีมีท่ีดินของรัฐแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้แผนท่ี One Map ท่ี ครม.ให้ความเห็นชอบแทนแผนท่ีแนบ
ท้ายกฎหมายและใช้เป็นแนวเขตท่ีดินของรัฐตามกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน โดยอาจขอขยายระยะเวลาการดําเนินการต่อ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ไม่เกิน 180 วัน ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาแก้ปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้ตามความเหมาะสม รวมท้ังให้กําหนดหลักการคุ้มครองและรับรองการดําเนินการของคณะกรรมการ คณะทํางาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีได้
ดําเนินการไปตามอํานาจหน้าท่ีในการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐนั้นด้วย 

 

 

 



 

 

 
เม่ือวันท่ี 8 ก.พ. ท่ีทําเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ท่ี
ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบผลดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 หรือวันแม็พ (One Map) และ
รับรองเส้นแนวเขตท่ีดินของรัฐ กลุ่มจังหวัดท่ี 1 จํานวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสงคราม 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี (จากท้ังหมด 7 กลุ่มจังหวัด กลุ่มละ 11 จังหวัด) ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เสนอ เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินทับซ้อนของหน่วยงานรัฐ 

ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน คือ 1)กรมป่าไม้ 2)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 3)กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 4)กรมพัฒนาท่ีดิน 
5)กรมธนารักษ์ 6)กรมท่ีดิน 7)กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 8)กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ 9)สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ซ่ึงแต่ละ
หน่วยงานมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหลายฉบับและใช้มาตราส่วนในแผนที่แนบท้ายกฎหมายแตกต่างกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดพ้ืนท่ีทับซ้อนกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ โดยมีพ้ืนท่ีรวม 542.35 ล้านไร่ มากกว่าพ้ืนท่ีประเทศไทยที่มีประมาณ 320.7 ไร่ 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมมอบให้หน่วยงานท่ีมีท่ีดินของรัฐแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยใช้แผนท่ีวันแม็พ ท่ี ครม.ให้ความเห็นชอบแทนแผนท่ีแนบท้าย
กฎหมายและใช้เป็นแนวเขตท่ีดินของรัฐตามกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน โดยอาจขอขยายระยะเวลาการดําเนินการต่อ คทช.ได้ไม่เกิน 180 
วัน ท้ังนี ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาแก้ปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้กําหนด
หลักการคุ้มครองและรับรองการดําเนินการของคณะกรรมการ คณะทํางาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีได้ดําเนินการไปตามอํานาจหน้าท่ีในการปรับปรุงแผนท่ี
แนวเขตท่ีดินของรัฐนั้นด้วย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ภายหลังจาก ทีมข่าวเฉพาะกิจส่วนกลางเดลินิวส์ ได้นําเสนอเปิดประเด็น ถึงเร่ืองราวปัญหาของ กิจการหินและสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ซ่ึง
ต้ังอยู่ บริเวณเขาวังปลา หมู่ 11 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เนื้อท่ี 208 ไร่เศษ ได้ถูก ส.ส.นําเข้าไปพูดพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลง
มติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ต้ังแต่ปี 64  แต่เร่ืองยังไม่จบ เนื่องจากมีผู้นําไปร้องต่อท่ี 
คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) ในชุดท่ีมี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส เป็นประธาน จึงต้อง
เชิญทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ผู้ถูกร้อง, กองทัพเรือ รวมถึง บริษัทเอกชน ท่ีได้รับสัมปทานเข้ามาให้ข้อมูล 

นอกจากนี้ ยังเชิญ กรมอุสาหกรรม, กรมป่าไม้, สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (ป.ป.ช.) 
เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบข้อมูลการทํากิจการหิน สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ กระท่ังปลายเดือน ม.ค. 65 สตง.ได้ตรวจพบว่า  มีข้อบกพร่อง
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา 85 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จึงเรียนไปยังผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง และควบคุมหรือกํากับมิให้เกิดข้อบกพร่องข้ึนมาอีก และเพ่ือเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่าง
เคร่งครัด โดยแจ้งผลการดําเนินการให้ทราบทุก 60 วัน 

ความคืบหน้าเร่ืองนี้ ทีมข่าวเฉพาะกิจส่วนกลางเดลินิวส์  ได้ตามเจาะข้อมูลมายังพบด้วยว่า นอกจาก สตง.จะรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ปีงบประมาณ 2565 เร่ือง การดําเนินงานของกิจการหิน สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ซ่ึงตรวจพบข้อบกพร่องไปตั้งแต่ช่วงปลาย
เดือน ม.ค. 65 นอกจากนี้ สตง.ยังได้มอบสําเนาการตรวจสอบ พร้อม “ข้อเสนอแนะ” แนบท้ายรายงานมาให้ด้วย เพ่ือให้การดําเนินงานของ
กองทัพเรือ เป็นไปตามกฎหมายและแบบแผนการปฏิบัติราชการ เห็นควรให้ ผู้บัญชาการทหารเรือ พิจารณาดําเนินการดังนี้ 

1.พิจารณายกเลิกและยุติการประกอบกิจการหิน  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เนื่องจากการดําเนินกิจการหินในปัจจุบัน มิได้เป็นไปตามอํานาจ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 8 และ มาตรา 20 เป็นการดําเนินธุรกิจ
เชิงแข่งขันกับเอกชน ซ่ึงต้องห้ามตามมาตรา 75 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และไม่เข้าหลักเกณฑ์
สวัสดิการภายในส่วนราชการและสวัสดิการเชิงธุรกิจ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และ
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการเร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการภายในเชิงธุรกิจ 

2.บรรดาสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อค่ากรณีบุคคลภายนอก หากมีความเสียหายเกิดข้ึน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีจากการทําเหมือง
แร่และปรับสภาพแวดล้อมในเขตสัมปทานบัตรให้คงเดิม ภายหลังจากยกเลิกและยุติการประกอบกิจการหิน ตามข้อ 1 ให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุน
สวัสดิการภายในกองทัพเรือ 



 
ทีมข่าวเฉพาะกิจส่วนกลางเดลินิวส์ พยายามตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมถึงรายงานฉบับดังกล่าว เกี่ยวกับเร่ืองท่ีตรวจสอบ โดยสํานักตรวจเงินแผ่นดิน 
ดําเนินการตรวจสอบตามภารกิจหลัก คือ การตรวจสอบการดําเนินงาน ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2561 และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 3 มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบการดําเนินการกิจการหิน สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ เพ่ือให้ทราบว่าการดําเนินการกิจการหิน 
เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ี และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ หรือไม่ 

การสรุปผลการตรวจสอบ พบว่า กิจการหิน สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือจัดทํารายงานการเงินตามปีปฏิทิน ระหว่างวันท่ี 1 ม.ค.-31 ธ.ค. ของทุกปี 
จากการตรวจสอบพบว่า การดําเนินงานของกิจการหิน สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ไม่เป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายตามท่ีกฎหมาย
กําหนด รวมท้ังการดําเนินงานมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน และไม่จัดเป็นสวัสดิการภายในส่วนราชการและสวัสดิการเชิงธุรกิจตามระเบียบ
กําหนดนอกจากนั้นแต่ละปีมีการจัดเก็บรายได้จํานวนมาก 

อย่างไรก็ดี ในรายละเอียดการตรวจสอบก่อนท่ีจะมีการสรุปผลนั้น พบว่า ทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้รายงานข้อกฎหมายเอาไว้ค่อนข้าง
ละเอียด ไม่ว่าเร่ืองของข้อกฎหมายและเกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2533 มาตรา 
8 กระทรวงกลาโหม เพ่ืออธิบายให้เห็นว่า อํานาจหน้าท่ีของกองทัพ, ภารกิจของกองทัพเรือตามอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีสําคัญคือ
การศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีกิจการหิน สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน จนทําให้เจอ “ข้อตรวจพบ” 
ท่ีมีนัยสําคัญ 3 ประเด็น  

ท้ังนี้ ทาง สตง.เปิดโอกาสให้กองทัพเรือได้ชี้แจงการดําเนินการท้ังหมด ถึงแม้จะพบว่ามิได้นําเงินงบประมาณแผ่นดินมาใช้ก็ตาม สุดท้ายจึงได้มี
ความเห็นและข้อเสนอแนะออกมา ส่วนรายละเอียดข้อตรวจพบ 3 ประเด็น รวมไปถึงการชี้แจงของกองทัพเรือเป็นเช่นไรนั้น ทีมข่าวเฉพาะกิจ
ส่วนกลางฯ จะพยายามเจาะรายละเอียดข้อมูลมานําเสนอตอนต่อไป 
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เจ้าหน้าท่ี กอ.รมน.-ป่าไม้-ตชด.บุกจับลักลอบตัดไม้บนเทือกเขาสันกาลาคีรี ต้นน้ําเทพา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พบไม้ขนาดใหญ่ถูกโค่นจํานวนมาก 
แต่ไม่พบผู้กระทําผิด 

เม่ือวันท่ี 7 ก.พ.65 เจ้าหน้าท่ี แผนกภัยความม่ันคงฯ กปก.สขว.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประสานงาน เจ้าหน้าท่ีสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 13 
(สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะบ้าย้อย 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 ถูกลักลอบตัดไม้ขนาดใหญ่ทําไม้ซุงท่อน ท้องท่ีกลุ่มบ้านป่าโชน หมู่บ้านสวนชาม หมู่ 2 
ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หลังรับรายงานว่า มีกลุ่มบุคคล ข้ึนไปลักลอบตัดไม้ทําลายป่าใหม่ ใกล้ชายไทย-มาเลเซีย ขอให้ไปตรวจสอบ 

จึงเข้าตรวจสอบ ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้และป่าควนกําแพง ท้องท่ี กลุ่มบ้านป่าโชน หมู่บ้านสวนชาม 
หมู่ 2 ต.เขาแดง พบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้สมบูรณ์ มีไม้ป่าหวงห้ามมีค่าขนาดใหญ่ถูกตัดโค่นล้มด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ ตรวจนับได้ 3 ต้น เป็น
ไม้สยา 2 ต้น และไม้ยาง 1 ต้น ถูกตัดทอนเป็นท่อนตรวจนับได้ท้ังหมด 10 ท่อน ตรวจวัดปริมาตรได้ 22.872 ลบ.ม.ดังนี้ 

ไม้สยา ขนาดต้นโต 280 ซม.ยาว 2,500 ซม.จํานวน 1 ต้น/ท่อน ไม้ยาง ขนาดต้นโต 170 ซม.ยาว 8.00 ซม.จํานวน 1 ท่อน ไม้ยาง ขนาดต้นโต 
110 ซม.ยาว 8.00 ซม.จํานวน 1 ท่อน ไม้ยาง ขนาดต้นโต 100 ซม.ยาว 230 ซม.จํานวน 1 ท่อน ไม้ยาง ขนาดต้นโต 70 ซม.ยาว 180 ซม.จํานวน 
1 ท่อน ไม้สยา ขนาดต้นโต 1180 ซม.ยาว 550 ซม.จํานวน 1 ท่อน 

ไม้สยา ขนาดต้นโต 150 ซม.ยาว 420 ซม.จํานวน 1 ท่อน ไม้สยา ขนาดต้นโต 140 ซม.ยาว 420 ซม.จํานวน 1 ท่อน ไม้สยา ขนาดต้นโต 135 ซม.
ยาว 420 ซม.จํานวน 1 ท่อน .ไม้สยา ขนาดต้นโต 1160 ซม.ยาว 420 ซม.จํานวน 1 ท่อน 

เจ้าหน้าท่ีตรวจพบร่องรอการใช้ช้างชักลากไม้ซุงท่อน จากยอดเขาสูงผ่านป่าไม้สมบูรณ์ และผ่านพ้ืนท่ีการตัดไม้ยางพารายังใหม่อยู่ ลงมากองรวมท่ี
พ้ืนล่างตีนเขา ริมถนนดินเตรียมขนย้ายข้ึนรถบรรทุกออกจากพ้ืนท่ีจํานวน 5 ท่อน เจ้าหน้าท่ีจึงทําการตรวจยึด และตีตรา ยึดไม้ทุกท่อนไว้เรียบร้อย 
ประทับทุกท่อน 

ขณะท่ีตรวจสอบไม่พบบุคคลใดในท่ีเกิดเหตุ คาดว่า หลบหนีไปพร้อมช้างท่ีใช้ลากไม้ขณะท่ีลากไม้ลงจากภูเขายังไม่เสร็จ ก่อนเจ้าหน้าท่ีไปถึง 
เนื่องจากมีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี โดยกล่าวหาว่า กลุ่มบุคคลที่ลักลอบตัดไม้ทําไม้ซุงท่อนและทําลายป่า กระทําความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.
2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 เหตุเกิดท่ี ท้องท่ี กลุ่มบ้านป่าโชน หมู่บ้านสวนชาม หมู่ 2 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

 



 
บริเวณเทือกเขาสันกาลาคีรี ท่ีความสูงจากระดับน้ําปานกลาง 209 เมตร ในเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้
และป่าควนกําแพง ห่างจากแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ประมาณ 3 กม.เป็นพ้ืนท่ีต้นน้ํา คลองลําทับ แม่น้ําเทพา จึงมอบหมายให้ นายสุเมธ ชุมบุญ 
พนักงานพิทักษ์ป่า ส 3 หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สข.6 (สะบ้าย้อย) ทําบันทึกตรวจยึดนําเร่ืองราวแจ้งความกล่าวโทษต่อ พนักงานสอบสวน  
สภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพ่ือดําเนินการต่อไป 


