สรุปขาวประจำในวันที่ 3 พ.ย. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ(
- เดลินิวสวาไรตี้: 'ค้ำยัน'ดูแลรักษาตนไมใหญเสริมความแข็งแรงกอนลมโคน (เดลินิวส 3 พ.ย.63 หนา 1,4)
- วี้ดบึ้ม!ดวนกะทู-ป5าตองเขาครม. (เดลินิวส 3 พ.ย.63 หนา 7)
- ปารีณาไมรอด-สั่งฟ:อง ผิดรุกป5า ตร.เชือด4ขอหา ( ขาวสด 3 พ.ย. 63 หนา 1,12 )
- สั่งฟ@นเอA-ปารีณา ฟ:อง4ขอหา บุกรุกป5าราชบุรี ( เดลินิวส 3 พ.ย. 63 หนา 1,11 )
- ตร.ฟ@น7ขอหา'ปารีณา' คดีรุกป5าสงวนราชบุรี ( กรุงเทพธุรกิจ 3 พ.ย. 63 หนา 9,12 )
- ตร.ป5าไมสงสำนวน'ปารีณา'รุกป5า ( มติชน 3 พ.ย. 63 หนา 3 )

ขาวเว็บไซต(
เครือซีพีรวมงาน ครบรอบ 5 ปG สถาปนา "น้ำพางโมเดล" ( บานเมือง 2 พ.ย. 63 )
https://www.banmuang.co.th/news/activity/211230
‘วราวุธ’ ชี้ เป_นหนาที่ ตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป5า ระบุ ดำเนินการไปตามขั้นตอน ( มติชน 3 พ.ย. 63 )
https://www.matichon.co.th/politics/news_2424750
ปารีณาไมรอด-สั่งฟ:อง ผิดรุกป5า ตร.เชือด4ขอหา (ขาวสด 3 พ.ย. 63)
https://www.khaosod.co.th/newspaper/news_5242198
ตร.ป5าไมเตรียมสงสำนวนคดีปารีณารุกป5า กวา 2 พันหนา ซ้ำจอฟ@น ‘พอทวี’บุกรุกป5า ราชบุรี
( มติชน 2 พ.ย. 63 )
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_365264
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2423581
'ปารีณา'โดนแลว! บก.ปทส.สรุปสำนวนสงอัยการฟ:องคดีรุกป5า 4 ขอหา ( แนวหนา 2 พ.ย. 63 )
https://www.naewna.com/local/529198
“ปทส.” ฟ@น 4 ขอหา “ปารีณา” รุกป5าราชบุรี 711 ไร เตรียมรวบรวมสำนวนสงอัยการสั่งฟ:องคดี
(ขาวหุน 2 พ.ย. 63)
https://www.kaohoon.com/content/398472
บก.ปทส.สรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ:อง ‘ปารีณา ไกรคุปต’ คดีบุกรุกป5าสงวนแหงชาติรวม 4 ขอหา

( สำนักขาวอิศรา 2 พ.ย. 63 )
https://www.isranews.org/article/isranews/93195-isranews-557.html
โครงการ ''Care the Wild'' โดย ''ธนาคารกรุงศรีอยุธยา'' ลงพื้นที่ปลูกป5า( bluechipthai 2 พ.ย. 63 )
https://www.bluechipthai.com/sociagossip-โครงการ_Care_the_Wild_โดย_ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา_ลงพื้นที่ปลูกป5า-36393238
โครงการ ''Care the Wild'' โดยพันธมิตร ''ธนาคารกรุงศรีอยุธยา'' ลงพื้นที่ปลูกป5าชุมชนบานเขาหัวคน
จ.ราชบุรี ( มิติหุน 2 พ.ย. 63 )
https://www.mitihoon.com/2020/11/02/205380/
โครงการ ''Care the Wild'' โดยพันธมิตร ''ธนาคารกรุงศรีอยุธยา'' ลงพื้นที่ปลูกป5าชุมชน
( อีไฟแนนซไทย 2 พ.ย. 63 )
http://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=SHdrSVdiSHVj
dWM9
โครงการ ''Care the Wild'' โดยพันธมิตร ''ธนาคารกรุงศรีอยุธยา'' ลงพื้นที่ปลูกป5าชุมชนบานเขาหัวคน
จ.ราชบุรี ( เอซีนิวส 2 พ.ย. 63 )
http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256346471
โครงการ ''Care the Wild'' โดยพันธมิตร ''ธนาคารกรุงศรีอยุธยา'' ลงพื้นที่ปลูกป5าชุมชนบานเขาหัวคน
จ.ราชบุรี ( หุนอินไซต 2 พ.ย. 63 )
https://www.hooninside.com/news-feed/187464/view/
เปxดความคืบหนาโครงการทางพิเศษสายกะทู-ป5าตอง ( บานเมือง 2 พ.ย. 63 )
https://www.banmuang.co.th/news/economy/211303
ชงครม.สัญจรภูเก็ตสราง"ดวนกะทู-ป5าตอง"ใชที่กรมป5าไม ( เดลินิวส 3 พ.ย. 63 )
https://www.dailynews.co.th/economic/804669
แกzงมาเฟGยหัวหิน ขูทำรายเจาอาวาส หลังแฉนักการเมืองระดับชาติ ( มติชน 2 พ.ย. 63 )
https://www.matichon.co.th/region/news_2424436
เจาอาวาสผวา มาเฟGยหัวหินขูกระทืบ ปมแฉนักการเมืองดัง จองฮุบที่ดินวัด ( ขาวสด 2 พ.ย. 63 )
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5237735
ประชุมจนท.ระดับสูงไทย-อียู ครั้งที่ 15 ( มติชนสุดสัปดาห 2 พ.ย. 63 )

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_364958
ขอเสนอการแกป@ญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป_นธรรม(พีมูฟ) ( สยามรัฐ 2 พ.ย. 63 )
https://siamrath.co.th/n/194326
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เครือซีพีรวมงาน ครบรอบ 5 ป สถาปนา "น้ำพางโมเดล" เปลี่ยนภูเขาหัวโล#นสูระบบเกษตรเชิงนิเวศ จ.นาน
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม พร#อมด#วย นายจตุพร บุรุษพัฒน3 ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม นายนิพันธ3 บุญหลวง ผู#วาราชการจังหวัดนาน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตว3ป6าและพันธุ3พืช นายอดิศร นุชดำรงค3 อธิบดีกรมป6าไม# นายประยงค3 ดอกลำไย ผู#อำนวยการมลูนิธิพัฒนาภาคเหนือ
และนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู#จัดการอาวุโส ด#านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ3 จำกัด พร#อมด#วย
หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนกวา 300 คน เข#ารวมงาน "ครบรอบ 5 ป สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยน
ภูเขาหัวโล#นสูระบบเกษตรเชิงนิเวศ" และพิธีลงนามบันทึกความรวมมือระหวางกัน ณ โรงเรียนบ#านน้ำพาง ต.น้ำพาง อ.แมจริม จ.
นาน
ในการนี้ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู#จัดการอาวุโส ด#านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ3 จำกัด
เป>ดเผยวา "น้ำพางโมเดล" เป?นโครงการที่ คุณศุภชัย เจียรวนนท3 CEO เครือเจริญโภคภัณฑ3 เข#ารวมมือกับภาคีเครือขายหลายภาค
สวน โดยเฉพาะภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ตั้งแตป 2559 โดยมีเปFาหมายที่มุงฟHIนฟูป6าและรักษาผืนป6าธรรมชาติ ที่มีอยูถึง
ร#อยละ 90 ของ ต.น้ำพางให#ได#รับการจัดการดูแลรักษาโดยชุมชนท#องถิ่นอยางสมดุล และยั่งยืน มีการใช#ระบบฐานข#อมูล จำแนก
และกำหนดขอบเขต ที่ดินทำกิน ที่อยูอาศัย ป6าชุมชน และผืนป6าธรรมชาติ เพื่อวางแผนการจัดการพื้นที่อยางเหมาะสม ภายใต#การ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมถึงการสร#างความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนอาชีพ จากพืชเชิงเดี่ยวมาสูการผลิตในระบบเกษตร
ผสมผสาน ลดผลกระทบตอสิ่งแวดล#อม เพิ่มขึ้นอยางน#อยปละ 20 % ของพื้นที่ทำกินใน 5 ป พื้นที่จะเปลี่ยนเป?นเกษตรผสมผสาน
ทั้ง 100% พัฒนาและยกระดับอาชีพ สร#างรายได#ทั้งในและนอกภาคเกษตรควบคูไปกับการอนุรักษ3 ดิน น้ำ ป6า อยางสมดุล
ปLจจุบัน โครงการ "น้ำพางโมเดล" ดำเนินการมาแล#ว 5 ป มีพื้นที่ป6าที่ได#รับการฟHIนฟูแล#ว 2,767 ไร สมาชิก 285 ราย จาก 10
หมูบ#าน ต.น้ำพาง จ.นาน ผลผลิตสามารถสร#างรายได#ให#ชาวบ#าน มีการตั้งศูนย3เพาะกล#าไม#ชุมชน ศูนย3แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และพัฒนากลุมเกษตรกรทำธุรกิจในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
https://www.banmuang.co.th/news/activity/211230

‘วราวุธ’ ชี้ เป?นหน#าที่ ตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป6า ระบุ ดำเนินการไปตามขั้นตอน
เมื่อเวลา 07.50 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน ที่โรงแรมสแปลช บีช รีสอร3ท จ.ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (ทส.) ให#สัมภาษณ3กอนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีตำรวจกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟFอง ในข#อหารุกป6าครอบครอง
ที่ดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีโทษหนักคุก 20 ป และเตรียมสงสำนวนให#พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟFองในวันที่ 5
พฤศจิกายน วา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมป6าไม#มีหน#าที่เป?นเจ#าทุกข3แจ#งความดำเนินคดีผู#ที่ถูกกลาวหา นับตั้งแตแจ#ง
ความจนถึงวันนี้ เป?นหน#าที่ของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ก็ยังอยูในขั้นตอนของตำรวจที่ต#องดำเนินการตอ ซึ่งเราได#สง
พยานหลักฐานไปเรียบร#อยทั้งหมดแล#ว หากตำรวจต#องการข#อมูลอะไรเพิ่มอีกก็จะสงไปให# ไมวาจะเป?นหลักฐานหรือพยานเรื่องใด
ทางกระทรวงทรัพยากรฯยินดีให#ความรวมมือเต็มที่
ผู#สื่อขาวถามวา จะมีการดำเนินการแจ#งข#อกลาวหาในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม นายวราวุธกลาววา เทาที่ทราบยังไมมี ก็ยังเป?นไป
ตามที่แจ#งความไว#กอนหน#านั้น
https://www.matichon.co.th/politics/news_2424750

ปารีณาไมรอด-สั่งฟFอง ผิดรุกป6า ตร.เชือด4ข#อหา
3 พ.ย. 2563
‘ปารีณา’ ไมรอด ตร. ปทส.สรุปสำนวน สั่งฟFองคดีฟาร3มไกรุกป6า บุกรุกป6าสงวน ในอ.จอมบึง จ.ราชบุรี พบความผิด 4 ข#อหาทั้ง
พ.ร.บ.ป6าไม# พ.ร.บ.ป6าสงวนและพ.ร.บ. น้ำบาดาล โทษหนักสุดถึงคุก 20 ป เจ#าตัวลั่นพร#อมสู#คดี ตอนนี้ยังทำงานอยูเพราะยังอยูใน
สมัยประชุมสภา ด#านทนายความเตรียมยื่น ขอเอกสิทธิ์คุ#มครอง ยันไมรุกป6า ชี้ทำอาชีพสุจริตเลี้ยงไก เป?นเกษตรกร สวนพอทวี ไกร
คุปต3 ก็ไมรอดโดนคดีด#วย เตรียมแจ#งข#อหาเป?นรายตอไป
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ที่บก.ปทส. พล.ต.ต.พิทักษ3 อุทัยธรรม ผบก.ปทส. (กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล#อม) พร#อมด#วย พ.ต.อ. วัชรินทร3 พูสิทธิ์ รองผบก.ปทส. พ.ต.อ. ธีระพงษ3 วงศ3มุนีวร ผกก.กลุมงานสอบสวน
บก.ปทส. พ.ต.ท.คำนวณ จันทร3อนันต3 รองผกก.กลุมงานสอบสวน บก.ปทส. และคณะพนักงานสอบสวน เข#าประชุมเพื่อสรุปสำนวน
คดีครอบครองที่ดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ
พล.ต.ต.พิทักษ3กลาววา คดีนี้พนักงานสอบสวนตรวจสอบรายละเอียดของสำนวนการสอบสวนจนเป?นที่เรียบร#อย หลังจากเมื่อต#น
เดือนต.ค.ที่ผานมาทางป.ป.ช.ได#สงคดีกลับคืนมาให#บก.ปทส.รับไปดำเนินการ เบื้องต#นพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟFอง และ
เตรียมสงสำนวนให#พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟFอง ซึ่งตัวของ น.ส.ปารีณาเองก็นัดหมายกับพนักงานสอบสวนไว#แล#วด#วยวา จะมา
พบอัยการด#วยตัวเองในวันที่ 5 พ.ย. ที่จะถึงนี้ เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.พิทักษ3กลาวตอวา สำหรับสำนวนที่พนักงานสอบสวนได#สรุปสั่งฟFองให#อัยการพิจารณา มีด#วยกันทั้งหมด 6 แฟFมความหนา
กวา 2,408 หน#า และได#สอบปากคำพยานเพิ่มเติมตามที่น.ส.ปารีณา ร#องขอมาอีก 3 ปาก ซึ่งเป?นพยานที่ดินข#างเคียง อยางไรก็ตาม
จากการรวบรวมพยานหลักฐาน พบความผิดใน 4 ข#อหา ประกอบไปด#วย ความผิดตามพ.ร.บ. ป6าสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ม.14
และม.31 “รวมกันยึดถือครอบครองทำประโยชน3หรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสร#าง แผ#วถาง เผาป6า ทำไม# เก็บหาของป6า หรือกระทำ
ด#วยประการใดๆ อันเป?นการเสื่อมเสียแกสภาพป6าสงวนชาติ โดยได#กระทำเป?นเนื้อที่เกินยี่สิบห#าไรโดยไมได#รับอนุญาต”
ความผิดตามพ.ร.บ.ป6าไม# พ.ศ.2484 “รวมกันกอสร#าง แผ#วถางหรือเผาป6า หรือกระทำด#วยประการใดๆ อันเป?นการทำลายป6าหรือ
เข#ายึดถือครอบครองป6า เพื่อตนเองหรือ ผู#อื่น โดยได#กระทำเป?นเนื้อที่เกินยี่สิบห#าไร โดยไมได#รับอนุญาตจากพนักงานเจ#าหน#าที่”
ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน “รวมกันเข#าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกอสร#างหรือเผาป6า กระทำด#วยประการใด
ให#เป?นการทำลาย หรือทำให#เสื่อมสภาพ ที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห#ามในราชกิจานุเบกษา
หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป?นอันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน โดยได#กระทำเป?นเนื้อที่เกินกวาห#าสิบไร โดยไมได#รับอนุญาต”
และความผิดตามพ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520 “รวมกันประกอบกิจการน้ำบาดาล ในเขตน้ำบาดาลใดๆ ไมวาจะเป?นผู#มีสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองที่ดิน ในเขตน้ำบาดาลโดยไมได#รับอนุญาต” ซึ่งมีคดีบุกรุกป6าฯ ที่มีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุก 4-20 ป ปรับ 200,0002,000,000บาท นอกจากนี้ น.ส. ปารีณา ยังจะถูกดำเนินคดีในฐานะบุคคลและนิติบุคคลผู#มีอำนาจเต็มอีกด#วย
ทั้งนี้ที่ผานมาคดีนี้ ได#มีผู#กลาวหาเข#า ร#องเรียนทั้งหมด 5 ราย ประกอบไปด#วย นายวีระ สมความคิด, นายพัฒนะ ศิริมัย นักวิชาการ
ป6าไม#ชำนาญการสำนักป6าไม#จังหวัดราชบุรี, นายสุรเชษฐ3 ศรีแดงรักษา นักวิชาการป6าไม#ชำนาญการ ผู#อำนวยการป6าไม#จังหวัด
ราชบุรี, นายวัชระ ละออออน นักวิชาการป6าไม#ปฏิบัติการสำนักจัดการทรัพยากรป6าไม#ที่ 10 และนายสมชาย เลขาวิวัฒน3 ผอ.สำนัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมจังหวัดราชบุรี ที่เคยร#องทุกข3กลาวโทษให#ดำเนินคดีกับ บริษัทปารีณา ไกรคุปต3 จำกัด โดยมีน.ส.
ปารีณา ไกรคุปต3 ในฐานะนิติบุคคลและสวนตัว หลังพบวามีการบุกรุกที่ป6าไม#ของเขาสนฟาร3ม หมูที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
จำนวน 711 ไร 2 งาน 93 ตารางวา

พล.ต.ต.พิทักษ3กลาวอีกวา นอกจากจะดำเนินคดีกับน.ส.ปารีณา แล#ว ทางพนักงานสอบสวน บก.ปทส.ยังเรียกนายทวี ไกรคุปต3 บิดา
ของ น.ส.ปารีณา ให#เข#ามารับทราบ ข#อกลาวหาในวันที่ 23 พ.ย.นี้ ซึ่งสวนใหญเป?นข#อหาเดียวกันกับน.ส.ปารีณา กรณีถูกร#องเรียน
วาบุกรุกที่ดินรัฐกวา 1 พันไร บริเวณหมู 9 ต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี อีกด#วย
ตอมาเวลา 17.30 น. น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให#สัมภาษณ3ถึงกรณีดังกลาววา ตนประสงค3
จะให#นายทศพล เพ็งส#ม ในฐานะทนาย สวนตัว เป?นผู#ตอบคำถามทั้งหมด ในขั้นตอนกระบวนการของกฎหมาย เมื่อถามวามีความ
กังวลในเรื่องดังกลาวหรือไม น.ส.ปารีณากลาวย้ำวา “ขอให#ทางทนายเป?นผู#ตอบ สวนในเวลานี้ ตนยังทำงานตามปกติ”
ขณะที่นายทศพลกลาววา เวลานี้ยังไมได#รับแจ#งกรณีที่มีขาวเรื่องการสงฟFองและ หากมีการสงเอกสารมาก็ต#องดูวาเนื้อหาในเอกสาร
เป?นอยางไร และน.ส.ปารีณา จำเป?นต#องไปให#รายละเอียดหรือไม ซึ่งในเวลานี้ยังตอบอะไรไมได# เพราะยังไมเห็นเอกสารของทาง
ตำรวจ อยางไรก็ตามทางน.ส.ปารีณาไมได#กังวล เพราะขณะนี้อยูในระหวางการเป>ดสมัยประชุมสภาผู#แทนราษฎร ซึ่งกอนหน#านั้น
ตนได#สงหนังสือไปแจ#งให#กับทางเจ#าหน#าที่ตำรวจให#รับทราบแล#ว ทั้งนี้ก็ต#องดูวากระบวนการสอบข#อเท็จจริงและการดำเนิน คดีจะ
เป?นอยางไร
ตอมานางภัทรมน เพ็งส#ม ทนายความของน.ส.ปารีณาเผยวา งงกับขาวที่เกิดขึ้น เพราะการตอสู#เรื่องดังกลาว ลาสุดทนายร#องขอ
ความเป?นธรรมให#ตรวจสอบรายละเอียด เชน ที่ดินในพื้นที่ใกล#เคียง 100 แปลง และการขอให#สอบสวนผู#ถือครองที่เป?นของน.ส.ปา
รีณา อยางไรก็ตามยอมรับวาไมได#รับความเป?นธรรมจากเรื่องดังกลาว สวนที่ บก.ปทส. สงอัยการให#ฟFองคดี ชวงที่สภา
ผู#แทนราษฎร เป>ดสมัยประชุมนั้น เบื้องต#นน.ส.ปารีณา จะขอใช#เอกสิทธิ์คุ#มครอง หาก บก.ปทส. หรือ อัยการจะดำเนินการ ต#องสง
เรื่องให# ผู#บัญชาการตำรวจแหงชาติ เพื่อสงเรื่องมากยังประธานสภา ให#สภามีมติจะสงตัวให#ดำเนินคดีระหวางสมัยประชุมหรือไม
นางภัทรมนกลาวด#วยวา คดีที่ บก.ปทส. สั่งฟFองไปนั้น ทนายตอสู#ทุกประเด็น เพราะคำกลาวหาวาบุกรุกป6านั้น ข#อเท็จจริง น.ส. ปา
รีณา เข#าถือครอง ป 2545 ซึ่งเป?นเวลา ที่พื้นที่ดังกลาวนั้น ได#รับการประกาศ เป?นพื้นที่ ส.ป.ก. มาแล#วหลายป อีกทั้งยังเป?นการใช#
พื้นที่เพื่อทำเกษตรกรรม ทำฟาร3มไก โดยไมมีการบุกรุก แผ#วถางป6าเพิ่มเติม ตามความหมายของคำวาบุกรุกป6า อยางไรก็ตามการ
สอบสวนเรื่องดังกลาวใช#เวลาดำเนินการเพียงปเศษ คือ แจ#งความป 62 และสงฟFองป 63 ทั้งที่กรณีของบุคคลอื่น ต#องใช#เวลากวา
10 ป
“ต#องให#ความเป?นธรรมกับ ส.ส.ปารีณา ที่ทำอาชีพสุจริต คือ เลี้ยงไก ไมใชตัดไม#ทำลายป6า หรือทำรีสอร3ตในพื้นที่ อีกทั้ง ผู#ถือครอง
ที่ดินกอนหน#านั้นทำเกษตรกรรม และส.ส.ปารีณาทำเกษตรกรรมตอ อยางไรก็ตามตำรวจแจ#งข#อกลาวหานั้นไมได#ให# ความเป?นธรรม
เพราะกรณีที่ที่ดิน ส.ป.ก. ถูกถือครองเกินพื้นที่ โดยปกติ จะฟFองขอ คืนเทานั้น ไมใชดำเนินคดี ทั้งนี้การฟFองคดีที่เกิดขึ้น ทนายต#อง
ตอสู#เพื่อให#มีความชัดเจน ไมเชนนั้นจะเป?นผลเสียกับประชาชนทั้งประเทศที่ทำมาหากิน บนที่ดิน ส.ป.ก. ในลักษณะเดียวกัน” นาง
ภัทรมนกลาว
https://www.khaosod.co.th/newspaper/news_5242198

ตร.ป6าไม#เตรียมสงสำนวนคดีปารีณารุกป6า กวา 2 พันหน#า ซ้ำจอฟLน ‘พอทวี’บุกรุกป6า ราชบุรี
เผยแพร วันจันทร3ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน แหลงขาวระดับสูงจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อม(บก.ปทส.) เป>ดเผยวา ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ พ.ต.อ.วัชรินทร3 พูสิทธิ์ รอง ผบก.ปทส.จะเป?นผู#นำสำนวนคดีทั้งหมด 6
แฟFม รวมเอกสารกวา 2.4 พันหน#า ไปสงมอบให#อัยการจังหวัดราชบุรี พิจารณาสั่งฟFอง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลัง
ประชารัฐ ฐานบุกรุกป6าไม# ตาม พ.ร.บ.ป6าสงวน, พ.ร.บ.ป6าไม#, ประมวลกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ.น้ำบาดาล กรณีครอบครองที่ดิน
ใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยวันดังกลาวนั้น น.ส.ปารีณา เป?นผู#กำหนดเอง แตยังไมระบุวาจะเดินทางไปที่อัยการราชบุรีด#วย
ตัวเองหรือไม เนื่องจากมีสิทธิสภาพของ ส.ส.อยู ซึ่งต#องดูรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข#องอีกครั้ง
แหลงขาวเผยตอวายังมีคดีที่กรมป6าไม#แจ#งความเอาผิด นายทวี ไกรคุปต3 ในความผิดตาม พ.ร.บ.ป6าไม# และ พ.ร.บ.ป6าสงวนแหงชาติ
จากการบุกรุกป6าในพื้นที่หมู 9 ต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กวา 1,000 ไร ซึ่งมีบางสวนเป?นที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก) ลาสุดพนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเรียกนายทวี มาแจ#งข#อกลาวหาในวันที่ 23
พฤศจิกายนนี้ ซึ่งสำนวนคดีกำลังจะแล#วเสร็จ
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_365264
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2423581

'ปารีณา'โดนแล#ว! บก.ปทส.สรุปสำนวนสงอัยการฟFองคดีรุกป6า 4 ข#อหา
วันจันทร3 ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 16.41 น.
บก.ปทส.สรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟFอง ‘ปารีณา ไกรคุปต3’ คดีบุกรุกป6าสงวนแหงชาติรวม 4 ข#อหา สงให#อัยการราชบุรี โดนทั้ง
สวนตัว-นิติบุคคล พร#อมกับเรียก ‘ทวี ไกรคุปต3’ รับทราบข#อหารุกที่ดินรัฐกวา 1 พันไรด#วย
2 พ.ย. 2563 เว็บไซต3 สำนักขาวอิศรา รายงานวา พล.ต.ต.พิทักษ3 อุทัยธรรม ผู#บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (ผบก.ปทส.) เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวน บก.ปทส. ประกอบไปด#วย พ.ต.อ.ธี
ระพงษ3 วงศ3มุนีวร ผกก.กลุมงานสอบสวน บก.ปทส. พ.ต.อ.คำนวณ จันทร3อนันต3 รองผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปทส. และ
คณะทำงาน เพื่อตรวจสำนวนคดีพร#อมสรุปสำนวนคดี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีครอบครองที่ดิน
ใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
พล.ต.ต.พิทักษ3 กลาววา พนักงานสอบสวน บก.ปทส. ได#ตรวจทานรายละเอียดสำนวนคดีดังกลาว โดยเบื้องต#น บก.ปทส. มี
ความเห็นสั่งฟFองตามความเห็นของคณะพนักงานสอบสวน ทั้งนี้อยูระหวางการเตรียมสงสำนวนคดีดังกลาวให#พนักงานอัยการ จ.
ราชบุรี สั่งฟFองคดี โดย น.ส.ปารีณา ได#นัดหมายกับทางพนักงานสอบสวน ในวันที่ 5 พ.ย.ที่จะถึงนี้ เวลา 10.00 น. โดยสำนวนคดีมี
ทั้งหมด 6 แฟFมจำนวน 2,408 หน#า และได#สอบปากคำพยานเพิ่มเติมตามที่ น.ส.ปารีณา ร#องขอ 3 ปาก ซึ่งเป?นพยานที่ดินข#างเคียง
แล#ว โดยสั่งฟFองรวม 4 ข#อหา ประกอบไปด#วย ความผิดตามพ.ร.บ.ป6าสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ม.14 และม.31 "รวมกันยึดถือ
ครอบครองทำประโยชน3หรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสร#าง แผ#วถาง เผาป6า ทำไม# เก็บหาของป6า หรือกระทำด#วยประการใด ๆ อันเบ็น
การเสื่อมเสียแกสภาพป6าสงวนชาติ โดยได#กระทำเป?นเนื้อที่เกินยี่สิบห#าไรโดยไมได#รับอนุญาต" ความผิดตามพ.ร.บ.ป6าไม# พ.ศ.2484"
รวมกันกอสร#าง แผ#วถางหรือเผาป6า หรือกระทำด#วยประการใด ๆ อันเป?นการทำลายป6าหรือเข#ายึดถือครอบครองป6า เพื่อตนเองหรือ
ผู#อื่น โดยได#กระทำเป?นเนื้อที่เกินยี่สิบห#าไร โดยไมได#รับอนุญาตจากพนักงานเจ#าหน#าที่" ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
"รวมกันเข#าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกอสร#างหรือเผาป6า กระทำด#วยประการใด ให#เป?นการทำลาย หรือทำให#
เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห#ามในราชกิจานุเบกษา หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป?น
อันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน โดยได#กระทำเป?นเนื้อที่เกินกวาห#าสิบไร โดยไมได#รับอนุญาต" และความผิดตามพ.ร.บ.น้ำบาดาลพ.ศ.
2520"รวมกันประกอบกิจการน้ำบาดาล ในเขตน้ำบาดาลใดๆ ไมวาจะเป?นผู#มีสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ในเขตน้ำบาดาลโดย

ไมได#รับอนุญาต" ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดจำคุก 4-20 ป ปรับ 200,000-2,000,000บาท โดยในสวนของ น.ส.ปารีณา จะถูกดำเนินคดีทั้ง
ในฐานะบุคคลและนิติบุคคลด#วย
รายงานขาวแจ#งวา สำหรับพยาน 3 ปากที่ น.ส.ปารีณา ร#องขอให#สอบเพิ่มเติม ได#แก 1.นางลำพูน บุญโต 2.นายไร สลัดเอี่ยม 3.นาย
รุงทวี สลัดเอี่ยม
ผู#สื่อขาวรายงานวา คดีนี้มีผู#กลาวหา 5 ราย ประกอบไปด#วย นายวีระ สมความคิด ,นายพัฒนะ ศิริมัย นักวิชาการป6าไม#ชำนาญการ
สำนักป6าไม#จังหวัดราชบุรี , นายสุรเชษฐ3 ศรีแดงรักษา นักวิชาการป6าไม#ชำนาญการ ผู#อำนวยการป6าไม#จังหวัดราชบุรี,นายวัชระ
ละออออน นักวิชาการป6าไม#ปฎิบัติการ สำนักจัดการทรัพยากรป6าไม#ที่ 10 และนายสมชาย เลขาวิวัฒน3ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล#อมจังหวัดราชบุรี ร#องทุกข3กลาวโทษให#ดำเนินคดีกับ บริษัท ปารีณา ไกรคุปต3 จำกัด โดยมี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ใน
ฐานะนิติบุคคลและสวนตัว หลังพบวาบุกรุกที่ เขาสนฟาร3ม หมูที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 711 ไร 2 งาน 93 ตาราง
วา
มีรายงานขาวแจ#งวา นอกจากการสรุปสำนวนสงอัยการเพื่อฟFอง น.ส.ปารีณาแล#ว ทาง บก.ปทส. ได#เรียก นายทวี ไกรคุปต3 บิดาของ
น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ มารับทราบข#อกลาวหาซึ่งเป?นข#อหาเดียวกันกับ น.ส.ปารีณา ในวันที่ 23
พ.ย.ที่จะถึงนี้ หลังถูกร#องเรียนวาบุกรุกที่ดินรัฐ กวา 1 พันไร บริเวณหมู 9 ต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
https://www.naewna.com/local/529198

“ปทส.” ฟLน 4 ข#อหา “ปารีณา” รุกป6าราชบุรี 711 ไร เตรียมรวบรวมสำนวนสงอัยการสั่งฟFองคดี วันที่ 02/11/2020

https://www.kaohoon.com/content/398472

บก.ปทส.สรุปสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟFอง ‘ปารีณา ไกรคุปต3’ คดีบุกรุกป6าสงวนแหงชาติรวม 4 ข#อหา สงให#อัยการราชบุรี โดนทั้ง
สวนตัว-นิติบุคคล – เรียก ‘ทวี ไกรคุปต3’ รับทราบข#อหารุกที่ดินรัฐกวา 1 พันไรด#วย
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2563 มีรายงานวา พล.ต.ต.พิทักษ3 อุทัยธรรม ผู#บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (ผบก.ปทส.) เรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวน บก.ปทส. ประกอบไปด#วย พ.ต.อ.ธีระพงษ3
วงศ3มุนีวร ผกก.กลุมงานสอบสวน บก.ปทส. พ.ต.อ.คำนวณ จันทร3อนันต3 รองผกก.(สอบสวน) กก.5 บก.ปทส. และคณะทำงาน เพื่อ
ตรวจสำนวนคดีพร#อมสรุปสำนวนคดี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีครอบครองที่ดินใน ต.รางบัว อ.
จอมบึง จ.ราชบุรี
พล.ต.ต.พิทักษ3 กลาววา พนักงานสอบสวน บก.ปทส. ได#ตรวจทานรายละเอียดสำนวนคดีดังกลาว โดยเบื้องต#น บก.ปทส. มี
ความเห็นสั่งฟFองตามความเห็นของคณะพนักงานสอบสวน ทั้งนี้อยูระหวางการเตรียมสงสำนวนคดีดังกลาวให#พนักงานอัยการ จ.
ราชบุรี สั่งฟFองคดี โดย น.ส.ปารีณา ได#นัดหมายกับทางพนักงานสอบสวน ในวันที่ 5 พ.ย.ที่จะถึงนี้ เวลา 10.00 น. โดยสำนวนคดีมี
ทั้งหมด 6 แฟFมจำนวน 2,408 หน#า และได#สอบปากคำพยานเพิ่มเติมตามที่ น.ส.ปารีณา ร#องขอ 3 ปาก ซึ่งเป?นพยานที่ดินข#างเคียง
แล#ว โดยสั่งฟFองรวม 4 ข#อหา ประกอบไปด#วย ความผิดตามพ.ร.บ.ป6าสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ม.14และม.31 "รวมกันยึดถือ
ครอบครองทำประโยชน3หรืออยูอาศัยในที่ดิน กอสร#าง แผ#วถาง เผาป6า ทำไม# เก็บหาของป6า หรือกระทำด#วยประการใด ๆ อันเบ็น
การเสื่อมเสียแกสภาพป6าสงวนชาติ โดยได#กระทำเป?นเนื้อที่เกินยี่สิบห#าไรโดยไมได#รับอนุญาต" ความผิดตามพ.ร.บ.ป6าไม# พ.ศ.2484"
รวมกันกอสร#าง แผ#วถางหรือเผาป6า หรือกระทำด#วยประการใด ๆ อันเป?นการทำลายป6าหรือเข#ายึดถือครอบครองป6า เพื่อตนเองหรือ
ผู#อื่น โดยได#กระทำเป?นเนื้อที่เกินยี่สิบห#าไร โดยไมได#รับอนุญาตจากพนักงานเจ#าหน#าที่" ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน
"รวมกันเข#าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการกอสร#างหรือเผาป6า กระทำด#วยประการใด ให#เป?นการทำลาย หรือทำให#
เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวด หรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห#ามในราชกิจานุเบกษา หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป?น
อันตรายแกทรัพยากรในที่ดิน โดยได#กระทำเป?นเนื้อที่เกินกวาห#าสิบไร โดยไมได#รับอนุญาต" และความผิดตามพ.ร.บ.น้ำบาดาลพ.ศ.
2520"รวมกันประกอบกิจการน้ำบาดาล ในเขตน้ำบาดาลใดๆ ไมวาจะเป?นผู#มีสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน ในเขตน้ำบาดาลโดย
ไมได#รับอนุญาต" ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดจำคุก 4-20 ป ปรับ 200,000-2,000,000บาท โดยในสวนของ น.ส.ปารีณา จะถูกดำเนินคดีทั้ง
ในฐานะบุคคลและนิติบุคคลด#วย

รายงานขาวแจ#งวา สำหรับพยาน 3 ปากที่ น.ส.ปารีณา ร#องขอให#สอบเพิ่มเติม ได#แก 1.นางลำพูน บุญโต 2.นายไร สลัดเอี่ยม 3.นาย
รุงทวี สลัดเอี่ยม
ผู#สื่อขาวรายงานวา คดีนี้มีผู#กลาวหา 5 ราย ประกอบไปด#วย นายวีระ สมความคิด ,นายพัฒนะ ศิริมัย นักวิชาการป6าไม#ชำนาญการ
สำนักป6าไม#จังหวัดราชบุรี , นายสุรเชษฐ3 ศรีแดงรักษา นักวิชาการป6าไม#ชำนาญการ ผู#อำนวยการป6าไม#จังหวัดราชบุรี,นายวัชระ
ละออออน นักวิชาการป6าไม#ปฎิบัติการ สำนักจัดการทรัพยากรป6าไม#ที่ 10 และนายสมชาย เลขาวิวัฒน3ผอ.สำนักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล#อมจังหวัดราชบุรี ร#องทุกข3กลาวโทษให#ดำเนินคดีกับ บริษัท ปารีณา ไกรคุปต3 จำกัด โดยมี น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ใน
ฐานะนิติบุคคลและสวนตัว หลังพบวาบุกรุกที่ เขาสนฟาร3ม หมูที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 711 ไร 2 งาน 93 ตาราง
วา
มีรายงานขาวแจ#งวา นอกจากการสรุปสำนวนสงอัยการเพื่อฟFอง น.ส.ปารีณาแล#ว ทาง บก.ปทส. ได#เรียก นายทวี ไกรคุปต3 บิดาของ
น.ส.ปารีณา ไกรคุปต3 ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ มารับทราบข#อกลาวหาซึ่งเป?นข#อหาเดียวกันกับ น.ส.ปารีณา ในวันที่ 23
พ.ย.ที่จะถึงนี้ หลังถูกร#องเรียนวาบุกรุกที่ดินรัฐ กวา 1 พันไร บริเวณหมู 9 ต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
https://www.isranews.org/article/isranews/93195-isranews-557.html

https://www.bluechipthai.com/sociagossip-โครงการ_Care_the_Wild_โดย_ธนาคารกรุงศรีอยุธยา_ลงพื้นที่ปลูกป6า36393238

https://www.mitihoon.com/2020/11/02/205380/

http://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=SHdrSVdiSHVjdWM9

โครงการ ''Care the Wild'' โดยพันธมิตร ''ธนาคารกรุงศรีอยุธยา'' ลงพื้นที่ปลูกป6าชุมชนบ#านเขาหัวคน จ.ราชบุรี

ตลาดหลักทรัพย3แหงประเทศไทย ดำเนินโครงการ Care the Wild “ปลูกปFอง Plant & Protect” ผนึกกรมป6าไม#และพันธมิตร
รวมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแก#ไขปLญหาสิ่งแวดล#อม ด#วยการระดมทุนปลูกต#นไม# พร#อมติดตามการเติบโต
ของไม#ที่ปลูกด#วยหลักธรรมาภิบาลการเป>ดเผยข#อมูล ติดตาม-เรียนรู#-ดูแล ผานแอปพลิเคชัน Care the Wild โดยมี ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จำกัด (มหาชน) รวมเป?นหนึ่งในพันธมิตร สนับสนุนงบประมาณปลูกต#นไม#และนำคณะอาสากรุงศรีกวา 50 คน นำรองปลูก
ไม# 500 ต#น ในพื้นที่ป6าชุมชนบ#านเขาหัวคน จ.ราชบุรี
ทั้งนี้ ชุมชนจะรวมดูแลป6าเพื่อรักษาระบบนิเวศ และใช#ประโยชน3ในเชิงเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาชุมชนให#อยูได#อยางยั่งยืน ผู#สนใจ
สามารถรวมปลูกไม#ให#ได#ป6าผานแอปพลิเคชัน “Care the Wild” หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com
http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N256346471

สำนักขาวหุ#นอินไซด3( 2 พฤศจิกายน 2563)---ตลาดหลักทรัพย3แหงประเทศไทย ดำเนินโครงการ Care the Wild “ปลูกปFอง Plant
& Protect” ผนึกกรมป6าไม#และพันธมิตร รวมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแก#ไขปLญหาสิ่งแวดล#อม ด#วยการ
ระดมทุนปลูกต#นไม# พร#อมติดตามการเติบโตของไม#ที่ปลูกด#วยหลักธรรมาภิบาลการเป>ดเผยข#อมูล ติดตาม-เรียนรู#-ดูแล ผานแอป
พลิเคชัน Care the Wild โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รวมเป?นหนึ่งในพันธมิตร สนับสนุนงบประมาณปลูกต#นไม#
และนำคณะอาสากรุงศรีกวา 50 คน นำรองปลูกไม# 500 ต#น ในพื้นที่ป6าชุมชนบ#านเขาหัวคน จ.ราชบุรี ทั้งนี้ ชุมชนจะรวมดูแลป6า
เพื่อรักษาระบบนิเวศ และใช#ประโยชน3ในเชิงเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาชุมชนให#อยูได#อยางยั่งยืน ผู#สนใจสามารถรวมปลูกไม#ให#ได#ป6าผาน
แอปพลิเคชัน “Care the Wild” หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com
https://www.hooninside.com/news-feed/187464/view/

เป>ดความคืบหน#าโครงการทางพิเศษสายกะทู#-ป6าตอง
วันจันทร3 ที่ 02 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 18.09 น.
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม พร#อมด#วยนายชยธรรม3 พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และนาย
สุรเชษฐ3 เหลาพูลสุข ผู#วาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) รวมขึ้นเฮลิคอปเตอร3 ทำการบินตรวจพื้นที่โครงการทางพิเศษ
สายกะทู#-ป6าตอง จังหวัดภูเก็ต ที่ กทพ. กำลังอยูระหวางเรงรัดการดำเนินโครงการฯ เพื่อเตรียมรายงานความคืบหน#าของโครงการฯ
ให#คณะรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเป?นทางการนอกสถานที่ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นี้
นายสุรเชษฐ3 เหลาพูลสุข ผู#วาการ การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) กลาวถึงรายละเอียดของโครงการทางพิเศษสายกะทู#-ป6า
ตองจังหวัดภูเก็ต วาโครงการดังกลาวมีการศึกษา ความเหมาะสมในด#านตาง ๆ พบวา มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ แตมีมูลคา
การลงทุนสูง ทางเทศบาลป6าตอง ไมสามารถดำเนินการเองได# ตอมาในป 2555 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต
คณะรัฐมนตรีได#มีมติมอบหมายให#กระทรวงคมนาคมโดย กทพ. ดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการและในปตอมา จึงได#เริ่ม
ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการและจัดทำรายงานการรวมลงทุนระหวางรัฐกับเอกชน Public
Private Partnership (PPP) โดยในป 2561 คณะกรรมการสิ่งแวดล#อมแหงชาติได#เห็นชอบรายงาน EIA รวมถึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ได#เห็นชอบรายงาน PPP กทพ. จึงดำเนินการ สงรายงาน PPP ให#สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) พิจารณา พร#อมทำหนังสือขออนุญาตใช#พื้นที่จากกรมป6าไม#เพื่อดำเนินโครงการ
โดยลาสุดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 กทพ. ได#รับความอนุเคราะห3จากอธิบดีกรมป6าไม#ให#เข#ารวมประชุมหารือ ซึ่งผลการประชุมมี
มติวากรมป6าไม#จะเรงรัดการประสานงานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให#เร็วขึ้น และรับดำเนินการอนุญาต
การใช#พื้นที่เพื่อกอสร#างโครงการอยางช#าไมเกินเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ หากเป?นไปตามแผน กทพ. จะเสนอโครงการฯ ให# สคร.
เห็นชอบในเดือนมกราคม 2564 โดยคาดวาคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติหลักการของโครงการในเดือนพฤษภาคม2564 และเริ่ม
ดำเนินการคัดเลือกผู#รับสัมปทานให#ได#ภายในเดือนมิถุนายน 2564
“โครงการทางพิเศษสายกะทู#-ป6าตอง จะเป?นโครงการแรกของ กทพ. ที่ดำเนินโครงการในตางจังหวัด โดยมีลักษณะพิเศษคือ การ
เจาะอุโมงค3ทะลุภูเขาความยาว 1.85 กิโลเมตรและจะเป?นทางพิเศษสายแรก ที่อนุญาตให#รถจักรยานยนต3ขึ้นใช#ได# ทั้งนี้ หากเป?นไป
ตามแผนคาดวาจะสามารถเป>ดให#บริการได#ในป 2570 ซึ่งจะเป?นประโยชน3ตอประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักทองเที่ยวเป?นอยางมาก
เพราะปLจจุบันการเดินทางจากอำเภอกะทู#ไปยังชายหาดป6าตองต#องใช#เส#นทางข#ามภูเขานาคเกิด เส#นทางมีความคดเคี้ยว ลาดชันทำ
ให#ตลอดระยะเวลา ที่ผานมามีผู#สูญเสียจากอุบัติเหตุในเส#นทางดังกลาวเป?นจำนวนมาก ดังนั้น ทางพิเศษสายนี้นอกจากจะเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการเดินทางแล#วยังจะชวยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย3สินของประชาชนได#เป?นอยางดี”
https://www.banmuang.co.th/news/economy/211303

ชงครม.สัญจรภูเก็ตสร#าง"ดวนกะทู#-ป6าตอง"ใช#ที่กรมป6าไม#
พรุงนี้!!ชงครม.สัญจรภูเก็ตลุยทางดวนกะทู#-ป6าตอง ไมเกิน ม.ค.64 ได#ใช#พื้นที่กรมป6าไม#กอสร#าง คาดเป>ดประมูล มิ.ย.ปหน#า เป>ด
บริการป 70
จันทร3ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.05 น.
นายสุรเชษฐ3 เหลาพูลสุข ผู#วาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เป>ดเผยภายหลังขึ้นเฮลิคอปเตอร3ทำการบินตรวจพื้นที่
โครงการทางพิเศษกะทู#-ป6าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร(กม.) วงเงิน 1.41 หมื่นล#านบาท รวมกับนายศักดิ์สยาม ชิด
ชอบ รมว.คมนาคม วา กทพ. อยูระหวางเรงรัดการดำเนินโครงการ โดยจะรายงานความคืบหน#าให#ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเป?น
ทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) รับทราบในวันที่ 3 พ.ย.นี้ อยางไรก็ตามขณะนี้ กทพ. ได#รับความอนุเคราะห3จากอธิบดีกรมป6าไม#
ที่จะเรงรัดการประสานงานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให#เร็วขึ้น และรับดำเนินการอนุญาตการใช#พื้นที่
เพื่อกอสร#างโครงการอยางช#าไมเกินเดือน ม.ค.64
นายสุรเชษฐ3 กลาวตอวา ทั้งนี้หากเป?นไปตามแผน กทพ. จะเสนอโครงการให#สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) เห็นชอบในเดือน ม.ค.64 โดยคาดวา ครม. จะอนุมัติหลักการของโครงการในเดือน พ.ค.64 และเริ่มดำเนินการคัดเลือกผู#รับ
สัมปทานได#ภายในเดือน มิ.ย.64 อยางไรก็ตามต#องขอบพระคุณนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ที่
กรุณาชวยผลักดันโครงการนี้ ทำให#มีความคืบหน#าในการประสานงานกับกรมป6าไม#และหนวยงานที่เกี่ยวข#อง จนทำให#การ
ดำเนินการขออนุญาตใช#พื้นที่กอสร#างโครงการฯ รวดเร็วกวาที่คาดการณ3ไว#มาก ซึ่งเป?นผลดีตอประชาชนและนักทองเที่ยวของ
จังหวัดภูเก็ต เพราะยิ่งดำเนินการกอสร#าง และเป>ดใช#ได#เร็วเทาไหรปLญหาอุบัติเหตุและการสูญเสียก็จะลดลงได#เร็วเทานั้น
นายสุรเชษฐ3 กลาวด#วยวา สำหรับโครงการทางพิเศษสายกะทู#-ป6าตอง จะเป?นโครงการแรกของ กทพ. ที่ดำเนินโครงการใน
ตางจังหวัด โดยมีลักษณะพิเศษคือ การเจาะอุโมงค3ทะลุภูเขาความยาว 1.85 กิโลเมตร และจะเป?นทางพิเศษสายแรก ที่อนุญาตให#
รถจักรยานยนต3ขึ้นใช#ได# ทั้งนี้หากเป?นไปตามแผนคาดวาจะสามารถเป>ดให#บริการได#ในป 70 ซึ่งจะเป?นประโยชน3ตอประชาชนใน
พื้นที่ รวมถึงนักทองเที่ยวเป?นอยางมาก เพราะปLจจุบันการเดินทางจากอำเภอกะทู#ไปยังชายหาดป6าตอง ต#องใช#เส#นทางข#ามภูเขา
นาคเกิด เส#นทางมีความคดเคี้ยว ลาดชัน ทำให#ตลอดระยะเวลาที่ผานมามีผู#สูญเสียจากอุบัติเหตุในเส#นทางดังกลาวเป?นจำนวน
มาก ดังนั้นทางพิเศษสายนี้นอกจากจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแล#ว ยังจะชวยลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย3สิน
ของประชาชนด#วย
https://www.dailynews.co.th/economic/804669

แกŒงมาเฟยหัวหิน ขูทำร#ายเจ#าอาวาส หลังแฉนักการเมืองระดับชาติ – ท#องถิ่นจ#องฮุบที่ดินวัด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 19:11 น.
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู#สื่อขาวรานงานวา พระปรีชา โสภโณ เจ#าอาวาสสำนักสงฆ3ป6าเขาดอนตะแบก ชุมชนบอฝFาย เขตเทศบาล
เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ3 เป>ดเผยวา กรณีมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินร#องเรียนปLญหาสำนักสงฆ3บุกรุกพื้นที่ป6าตาม
พ.ร.บ.ป6าไม# 2484 อ#างวาวัดล#อมรั้วในพื้นที่กวา 90 ไร ไมให#ประชาชนเข#าไปใช#ประโยชน3 ยืนยืนวาผู#ร#องเรียนเป?นเครือขายของ
นักการเมืองชื่อดังระดับชาติตระกูลดัง ที่ จ.สมุทรปราการ และ มีเครือขายนักการเมืองท#องถิ่นที่จะลงสมัครเลือกตั้งเป?น
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ที่สูญเสียผลประโยชน3 จากการออกโฉนดที่ดินปลอมไปหลอกขาย แกŒงค#ายาเสพติด และ การบุกรุก
พื้นที่ป6าไม# ลาสุดอาตมามีปากเสียงกับชาวบ#านกลุมดังกลาว เพราะไมพอใจที่ถูกแฉเบื้องหลัง ทำให#ต#องระวังตัวระหวางการออก
บิณฑบาตในชวงเช#า เนื่องจากถูกขมขูวาจะมีการทำร#ายรางกาย แตยังไมได#แจ#งเจ#าหน#าที่ตำรวจท#องที่รับทราบแตอยางใด เพราะ
เชื่อวาลูบหน#าปะจมูก ไมสามารถจัดการปLญหาได#จริง
“หลังการร#องเรียนได#มีหนังสือแจ#งกรมป6าไม# เพื่อดำเนินการขออนุญาตใช#พื้นที่ในเขตป6าจำนวน 15 ไร ให#เสร็จภายในวันที่ 18
ธันวาคม 2563 จากนั้นจะนำหลักฐานไปยื่นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขออนุญาตจัดตั้งวัด ยืนยันวาวัดไมมีปLญหาในการใช#
พื้นที่จากกรมป6าไม# แตชาวบ#านที่เป?นลูกสมุนบางรายของนักการเมืองพยายามจะสร#างประเด็น ทั้งที่ทราบดีวาอาตมามีหน#าที่
ปกปFองผืนป6าพร#อมทำแนวกันไฟ เพื่อปFองกันไฟป6าที่จะผลกระทบกับพื้นที่รอบบริเวณพระตำหนักฤดีวนาลัยในพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ
อ.หัวหิน” พระปรีชา กลาว
พระปรีชา กลาววา สาเหตุที่มีการร#องเรียน เนื่องจากมีแกŒงนายทุนเครือขายนักการเมืองระดับชาติตระกูลดัง และนักการเมือง
ท#องถิ่น 2 ราย ไมพอใจ ต#องการให#อาตมาย#ายออกจากวัดเพื่อนำพระในสังกัดเข#ามาดูแลวัดแทน เพื่อรวมกันแสวงหาผลประโยชน3
โดยเฉพาะการเข#าครอบครองพื้นที่ด#านหลังวัด เหมือนที่เคยทำเรื่องร#องเรียน ทำให#เจ#าอาวาสวัดบ#านบอฝFายใน อ.หัวหิน ต#องย#ายไป
จำพรรษาวัดอื่น หลังจากที่ผานมาอาตมามีหลักฐานการทำผิดกฎหมายในพื้นที่ป6าไม# โดยมีการออกโฉนดปลอมโดยมีเจ#าหน#าที่ของ
รัฐบางหนวยกระทำการทุจริต การลักลอบค#ายาเพติด โดยมีภาพบันทึกไว#จากกล#องวงจรป>ด โดยเฉพาะตัดต#นไม#ขนาดใหญหลายต#น
และที่ผานมาได#แจ#งให#เจ#าหน#าที่ตำรวจ ปทส.เข#าไปจับกุมกรณีนักการเมืองระดับชาติใช#เครื่องจักรกลเข#าไปปรับสภาพพื้นที่บริเวณ
คลองอีออก ในพื้นที่ที่อ#างวามีเอกสารสิทธิของอดีตนักร#องสาวคนดัง ซึ่งเชื่อวาเจ#าหน#าที่ที่เกี่ยวข#องในพื้นที่ไมกล#าบังคับใช#กฎหมาย

“กอนหน#านี้เคยมีนักการเมืองท#องถิ่น2 ราย ที่แจ#งชาวบ#านทำหนังสือร#องเรียนเคยมากินข#าวที่วัดหลังจากมีการสร#างวัดชวงแรก
แล#วขอหวยจากอาตมา ทั้งที่ทราบดีวาอาตมาเป?นพระธรรมยุติ สายหลวงปู6มั่น และนักการเมืองท#องถิ่นรายหนึ่งเป?นเพื่อนสนิทกับ
บุคคลที่ลักลอบขุดดินในที่ดินของบริษัทแหงหนึ่ง เพื่อนำไปขายและมีการออกโฉนดในพื้นที่ป6าไม#เพื่อนำไปขาย อาตมาพร#อมชี้ให#ดู
วาที่ดิน 2 แปลงที่นำไปออกโฉนดโดยใช# ภบท.5 ปลอม ขณะนี้คดีกำลังอยูในการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ” พระปรีชา
กลาว
https://www.matichon.co.th/region/news_2424436

เจ#าอาวาสผวา มาเฟยหัวหินขูกระทืบ ปมแฉนักการเมืองดัง จ#องฮุบที่ดินวัด
2 พ.ย. 2563
วันที่ 2 พ.ย. พระปรีชา โสภโณ เจ#าอาวาสสำนักสงฆ3ป6าเขาดอนตะแบก ชุมชนบอฝFาย เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ3
กลาวถึงกรณีมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินร#องเรียนปLญหาสำนักสงฆ3บุกรุกพื้นที่ป6าตาม พ.ร.บ.ป6าไม# 2584
โดยอ#างวาวัดล#อมรั้วในพื้นที่กวา 90 ไร ไมให#ประชาชนเข#าไปใช#ประโยชน3 ยืนยืนวาผู#ร#องเรียนเป?นเครือขายของนักการเมืองชื่อดัง
ระดับชาติตระกูลดังที่ จ.สมุทรปราการ และมีเครือขายนักการเมืองท#องถิ่นที่จะลงสมัครเลือกตั้งเป?นนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ที่
สูญเสียผลประโยชน3 จากการออกโฉนดที่ดินปลอมไปหลอกขาย แกŒงค#ายาเสพติด และ การบุกรุกพื้นที่ป6าไม#
พระปรีชา กลาวตอวา ลาสุดอาตมามีปากเสียงกับชาวบ#านกลุมดังกลาว เพราะไมพอใจที่ถูกแฉเบื้องหลัง ทำให#ต#องระวังตัวระหวาง
การออกบิณฑบาตในชวงเช#า เนื่องจากถูกขมขูวาจะมีการทำร#ายรางกาย แตยังไมได#แจ#งเจ#าหน#าที่ตำรวจท#องที่รับทราบแตอยางใด
เพราะเชื่อวาลูบหน#าปะจมูก ไมสามารถจัดการปLญหาได#จริง
"หลังร#องเรียน ได#มีหนังสือแจ#งกรมป6าไม# เพื่อดำเนินการขออนุญาตใช#พื้นที่ในเขตป6าจำนวน 15 ไร ให#เสร็จภายในวันที่ 18 ธ.ค.
2563 จากนั้นจะนำหลักฐานไปยื่นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขออนุญาตจัดตั้งวัด ยืนยันวาวัดไมมีปLญหาในการใช#พื้นที่จาก
กรมป6าไม# แตชาวบ#านที่เป?นลูกสมุนบางรายของนักการเมืองพยายามจะสร#างประเด็น ทั้งที่ทราบดีวาอาตมามีหน#าที่ปกปFองผืนป6า
พร#อมทำแนวกันไฟเพื่อปFองกันไฟป6าที่จะผลกระทบกับพื้นที่รอบบริเวณพระตำหนักฤดีวนาลัยในพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน"
พระปรีชา กลาวตอวา สาเหตุที่มีการร#องเรียน เนื่องจากมีแกŒงนายทุนเครือขายนักการเมืองระดับชาติตระกูลดัง และนักการเมือง
ท#องถิ่น 2 ราย ไมพอใจ ต#องการให#อาตมาย#ายออกจากวัดเพื่อนำพระในสังกัดเข#ามาดูแลวัดแทน เพื่อรวมกันแสวงหาผลประโยชน3
โดยเฉพาะการเข#าครอบครองพื้นที่ด#านหลังวัด เหมือนที่เคยทำเรื่องร#องเรียน ทำให#เจ#าอาวาสวัดบ#านบอฝFายใน อ.หัวหิน ต#องย#ายไป
จำพรรษาวัดอื่น
หลังจากที่ผานมาอาตมามีหลักฐานการทำผิดกฎหมายในพื้นที่ป6าไม# โดยมีการออกโฉนดปลอมโดยมีเจ#าหน#าที่ของรัฐบางหนวย
กระทำการทุจริต การลักลอบค#ายาเพติด โดยมีภาพบันทึกไว#จากกล#องวงจรป>ด โดยเฉพาะตัดต#นไม#ขนาดใหญหลายต#นและที่ผานมา
ได#แจ#งให#เจ#าหน#าที่ตำรวจ ปทส.เข#าไปจับกุมกรณีนักการเมืองระดับชาติใช#เครื่องจักรกลเข#าไปปรับสภาพพื้นที่บนภูเขาในพื้นที่ที่อ#าง
วามีเอกสารสิทธิของอดีตนักร#องสาวคนดัง ซึ่งเชื่อวาเจ#าหน#าที่ที่เกี่ยวข#องในพื้นที่ไมกล#าบังคับใช#กฎหมาย
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5237735

เมื่อสัปดาห3ที่ผานมา มีการประชุมเจ#าหน#าที่ระดับสูง (ซอม) ไทย-สหภาพยุโรป (อียู) ครั้งที่ 15 โดยมี นายศศิวัฒน3 วองสินสวัสดิ์
อธิบดีกรมยุโรป และ นางเปาลา ปLมปาโลนี (Paola Pampaloni) รองอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟ>ก กระทรวงการตางประเทศของอี
ยูเป?นประธานรวม และมีผู#แทนหนวยงานที่เกี่ยวข#องของทั้งสองฝ6ายเข#าประชุมผานระบบทางไกลกวา 50 คน
เหตุที่เวทีดังกลาวมีความสำคัญก็เพราะเป?นเวทีในระดับที่สูงที่สุด และมีประเด็นการหารือที่ครอบคลุมที่สุดในมิติความสัมพันธ3ทวิ
ภาคีระหวางไทยและอียู ซึ่งจัดขึ้นเป?นประจำทุกป ดูแคผู#แทนฝ6ายไทยที่เข#ารวมประชุมในปนี้ซึ่งมีทั้งสำนักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติ กรมเจรจาการค#าระหวางประเทศ กรมประมง กรมป6าไม# กรมองค3การระหวางประเทศ กรมอาเซียน กรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส3 ขณะที่ฝ6ายอียูก็มีผู#แทนจากหนวยงานตางๆ ภายใต#คณะกรรมาธิการ
ยุโรป (European Commission) หลายคณะไมแพ#กัน รวมถึงคณะผู#แทนอียูประจำประเทศไทย ก็พอจะเห็นความสำคัญที่ทั้งสอง
ฝ6ายให#กับการประชุมครั้งนี้ได#เป?นอยางดี
ย#อนไปในป 2562 หลังจากอียูได#ออกแถลงการณ3ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 วาจะเดินหน#ากระชับสัมพันธ3กับไทยให#เหนียวแนนหลัง
การเลือกตั้ง และเตรียมฟHIนการเจรจาการค#าเสรีระหวางกัน เพียงอีก 2 วันถัดมาคือในวันที่ 16 ตุลาคม นายศศิวัฒน3ก็ได#เป?น
ประธานการประชุมเจ#าหน#าที่ระดับสูงไทย-อียู ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงตางประเทศอียูในกรุงบรัสเซลส3 ประเทศเบลเยียม โดย
ในการประชุมดังกลาวทั้งสองฝ6ายได#เน#นย้ำจุดยืนในการเดินหน#าความสัมพันธ3ระหวางกัน พร#อมยืนยันที่จะฟHIนการเจรจาข#อตกลง
การค#าเสรี (เอฟทีเอ) ระหวางไทย-อียู และเรงรัดการเจรจาเพื่อลงนามในรางความตกลงวาด#วยความเป?นหุ#นสวนและความรวมมือ
รอบด#าน (Partnership and Cooperation Agreement – พีซีเอ) โดยเร็ว
การประชุมเจ#าหน#าที่ระดับสูงไทย-อียู ครั้งที่ 15 จึงเป?นการสานตอเจตนารมย3ดังกลาว รวมถึงขยายความรวมมือไปยังประเด็นที่เห็น
วาทั้งสองฝ6ายสามารถรวมมือกันได#เพื่อผลประโยชน3รวมกันตอไป
ในการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ6ายได#แลกเปลี่ยนมุมมองตอสถานการณ3การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาการทางการเมืองทั้งในไทยและอียู พร#อมยืนยันที่จะเดินหน#าความสัมพันธ3ระหวางกันบนพื้นฐานคานิยม
รวมให#แนนแฟFนในทุกมิติตอไป โดยเฉพาะในการเรงรัดการเจรจารางความตกลงพีซีเอซึ่งได#ตั้งเปFาหมายที่จะลงนามให#ได#ภายในป

2564 นอกจากนี้ ฝ6ายอียูได#ยืนยันความพร#อมที่จะฟHIนการเจรจาเอฟทีเอกับไทยในโอกาสแรก ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวข#องของทั้งสอง
ฝ6ายจะหารือกันในรายละเอียดในการประชุมคณะทำงานด#านการค#าและการลงทุนไทย-อียูในเดือนธันวาคมปนี้
นอกจากนี้ยังพูดถึงประเด็นที่จะสงเสริมความรวมมือเชิงลึกด#านอื่นๆ ที่จะทำให#เป?นประโยชน3รวมกัน อาทิ การจัดตั้งเวทีการหารือ
ด#านความมั่นคงไทย-อียู (Thai-EU Security Dialogue) เพื่อสงเสริมความรวมมือด#านการตอต#านการกอการร#าย ความมั่นคงทาง
ทะเล และความมั่นคงทางไซเบอร3 ซึ่งเป?นไปตามเจตนารมณ3ของพล.อ.ประยุทธ3 จันทร3โอชา นายกรัฐมนตรีและนางเฟเดริกา โมเก
รินี รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและผู#แทนอียูด#านการตางประเทศในขณะนั้น ระหวางเยือนไทยเพื่อเข#ารวมการประชุม
รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา (AMM/PMC) เมื่อป 2562
ที่ประชุมยังได#หารือถึงการตอต#านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร#การควบคุม (ไอยูยู) ที่แม#ไทยจะถูกปลดธง
เหลืองไปแล#วในป 2562 แตไทยและอียูยังยืนยันที่จะสานตอความรวมมือในเรื่องนี้อยางแข็งขันตอไป ทั้งในมิติความสัมพันธ3ไทย-อียู
และยังจะขยายความรวมมือไปในระดับภูมิภาค ผานเครือขายการตอต#านการทำประมงไอยูยูของอาเซียน (ASEAN Network on
Combating IUU Fishing – AN-IUU) ซึ่งเป?นข#อริเริ่มของไทย ที่จะมีการประชุมครั้งแรกในเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้ไทยยังได#
แสดงความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู#เกี่ยวกับระบบใบรับรองการจับสัตว3น้ำแบบอิเล็กทรอนิกส3ของอียู (IT System CATCH for
the EU IUU Catch Certificate) โดยอาจนำไปสูการเชื่อมกับระบบของไทยในอนาคตตอไป
ในประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงาน ทั้งสองฝ6ายยินดีที่จะหารือในกรอบการประชุมวาด#วยแรงงานไทย-อียู (Thai-EU Labour
Dialogue) ตอไป และจะสานตอความรวมมือในระดับเทคนิค โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข#องกับระบบการประกันสังคม ความ
คุ#มครองทางสังคม และการสงเสริมการเจรจาทางสังคม
นอกจากนี้ยังมีการหารือถึงความรวมมือด#านการตอต#านการค#าไม#ผิดกฎหมายและอนุรักษ3ป6าไม# ซึ่งอียูยินดีตอความก#าวหน#าในการ
เจรจากับฝ6ายไทยในการจัดทำข#อตกลงเป?นหุ#นสวนด#วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement – VPA) ในการบังคับ
ใช#กฎหมายป6าไม# ธรรมาภิบาล และการค#า (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) โดยรับที่จะ
พิจารณาการสนับสนุนกระบวนการเจรจาและการปฏิบัติตามข#อตกลงของฝ6ายไทย ทั้งในเชิงเทคนิคและเงินทุนสนับสนุนในระยะ
ตอไปด#วย
สำหรับประเด็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งไทยและอียูเห็นวาเรื่องดังกลาวถือเป?นแนวนโยบายรวมกัน ทั้ง
สองฝ6ายจึงมุงมั่นที่จะเสริมสร#างความรวมมือในสาขานี้ให#เป?นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยอียูได#เสนอให#จัดตั้งกลไกการปรึกษาหารือเฉพาะ
ด#าน และฝ6ายไทยได#แสดงความสนใจที่จะหารือเรื่องมาตรการการลดคาร3บอนและการปลอยกŒาซเรือนกระจกระหวางกัน และ
ประสงค3ที่จะแลกเปลี่ยนข#อมูลด#านอวกาศและภูมิสารสนเทศกับโครงการ Copernicus Programme ของอียูเพื่อจัดทำระบบเตือน
คาฝุ6นละออง PM 2.5 ลวงหน#าสำหรับประชาชน
ในด#านการเชื่อมโยง (connectivity) ทั้งสองฝ6ายเห็นพ#องในการเชื่อมประสานยุทธศาสตร3ด#านความเชื่อมโยงของอาเซียนภายใต#
แผน Master Plan on ASEAN Connectivity กับยุทธศาสตร3 Connecting Europe and Asia ของอียู โดยเน#นย้ำความสำคัญ
ของการสงเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติทั้งดิจิทัลและระหวางประชาชน ผานกรอบพหุภาคีตางๆ ที่ทั้งสองฝ6ายเป?นสมาชิก เชน
กรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting – อาเซม) ทั้งนี้ฝ6ายอียูเน#นย้ำวาปLจจุบันการลงทุนในโครงสร#างพื้นฐานไม
อาจพึ่งงบประมาณภาครัฐฝ6ายเดียวได#อีกตอไป
สุดท#ายคือความรวมมือด#านความปลอดภัยทางอากาศ ฝ6ายไทยได#ติดตามความคืบหน#าจากการประชุมในปที่ผานมาเรื่องความ
รวมมือในการสงเสริมขีดความสามารถของไทยด#านเฮลิคอปเตอร3การแพทย3 ซึ่งฝ6ายอียูรับที่จะไปหารือในรายละเอียดกับหนวยงาน
ของอียูที่เกี่ยวข#อง และแจ#งผลให#ฝ6ายไทยทราบในโอกาสแรก
อธิบดีศศิวัฒน3กลาววา สาระความรวมมือระหวางไทย-อียูก็เป?นความรวมมือที่ครอบคลุมรอบด#านด#วยตัวของมันเอง แตที่ผานมาเมื่อ
พูดถึงอียู เรามักพูดถึงแคในด#านการค#าการลงทุน แตน้ำหนักของอียูในเวทีระหวางประเทศ เรามักไมคอยพูดถึงกัน เมื่อพูดถึง
European Standard มันครอบคลุมทุกเรื่อง ตั้งแตอาหาร รถยนต3 ข#าวของเครื่องใช# สินค#าหรู ไปจนถึงงานดีไซน3 ซึ่งเรื่องตางๆ

เหลานี้นาจะมีประโยชน3กับไทย ขณะที่ประเด็นที่ได#มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในการประชุมครั้งนี้ก็มาจากการระดมความเห็นและ
สอบถามความต#องการจากหนวยงานที่เกี่ยวข#องของไทย วาองค3ความรู#ใดจากอียูที่จะสามารถนำมาใช#ประโยชน3ในประเทศไทยได#
ตัวอยางเชนประเด็นการสงเสริมขีดความสามารถของไทยด#านเฮลิคอปเตอร3การแพทย3 ก็จะชวยเสริมศักยภาพในการเป?นศูนย3กลาง
ทางการแพทย3ของไทยในระยะยาว หรือระบบเตือนคาฝุ6นละออง PM 2.5 ก็จะชวยให#ไทยสามารถคิดคำนวนและประมวลผลสภาพ
อากาศเพื่อให#เรามีองค3ความรู#ความเข#าใจปLญหา PM 2.5 ได#ดีขึ้น
ขณะที่การจัดทำเอฟทีเอไทย-อียูในอนาคตก็จะไมได#มีแคเรื่องการค#าการลงทุนหรือการเข#าถึงตลาด แตยังจะมีบทวาด#วยการค#าและ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะพูดถึงเรื่องอื่นๆ อาทิ สิ่งแวดล#อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรฐานแรงงาน การจัดซื้อจัดจ#าง
ภาครัฐ การค#าและการบริการทางการเงิน ทรัพย3สินทางปLญญา โดยคณะเจรจาต#องหารือในประเด็นที่มีความเห็นไมตรงกันตอไป
ไทยได#พูดกับฝ6ายอียูมาตลอดวาความตกลงที่มีควรเป?นความตกลงที่ทำได#จริง มิติที่ควรมีคือการเสริมสร#างขีดความสามารถของไทย
ในทางปฏิบัติ เพื่อที่ทั้งสองฝ6ายจะใช#ประโยชน3จากความตกลงที่จะมีขึ้นได#อยางเต็มที่ ซึ่งต#องมีการหารือกันในรายละเอียดกันใน
อนาคต
“เราไมควรมองวามาตรฐานของยุโรปเป?นภาระสำหรับเรา เพราะเราสามารถนำมาตรฐานนั้นมายกระดับประเทศของเราเอง
โดยเฉพาะในแงชีวิตความเป?นอยูของคน เพราะการที่จะได#มาตรฐานใดๆ มา นั่นหมายความวาเราต#องได#องค3ความรู#ของเขามาด#วย
เชนกัน”อธิบดีศศิวัฒน3ย้ำ

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_364958

ข#อเสนอการแก#ปLญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป?นธรรม(พีมูฟ)
สยามรัฐออนไลน3 2 พฤศจิกายน 2563 20:21 น. ประชาสัมพันธ3
ในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดภูเก็ต วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑.ให#มีมติ ครม.คุ#มครองพื้นที่กรณีปLญหาของพีมูฟ ซึ่งอยูในการแก#ปLญหารวมกับรัฐบาลไมให#ถูกคุกคามจนกวาการแก#ปLญหาจะมีข#อ
ยุติทุกกรณีปLญหา
๒.ให# คทช. ดำเนินการนโยบายโฉนดชุมชน เป?นแนวทางหนึ่งซึ่งอยูภายใต#แนวทาง คทช. และดำเนินการรับพื้นที่โฉนดชุมชนที่ยื่น
ขอไว# ๔๘๖ ชุมชน เพื่อไปตรวจสอบและดำเนินการตอเนื่องโดยเริ่มต#นจากชุมชนที่เป?นสมาชิกพีมูฟ ที่เสนอเป?นพื้นที่โฉนดชุมชน
แล#ว
๓.ให#ออกพระราชกฤษฎีกานิรโทษกรรมคดีความที่เกี่ยวข#องกับป6าไม# ที่ดิน ที่เกิดจากกระบวนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ
โดยไมมีการตรวจสอบ คดีผู#ได#รับผลกระทบจากแผนทวงคืนผืนป6า คดีความที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการแก#ปLญหาที่ดินกับรัฐ
ลาช#าจนเกิดคดีความคนจนขึ้น รวมทั้งยุติการดำเนินคดีกับทุกกรณีปLญหาที่อยูในกระบวนการแก#ปLญหาที่ลาช#า
๔.ทบทวนและยกเลิกกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม พ.ร.บ.ป6าชุมชน, พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ#มครองสัตว3ป6า
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้ง ๓ ฉบับ ซึ่งขัดกับสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ และทบทวนกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับด#วย
๕.ให#สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเรงดำเนินการแก#ปLญหาชุมชนไร#ที่ดิน และสนับสนุนงบประมาณ ให# บจธ.๕๕๐ ล#าน เพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อที่ดินตามบัญชีของชุมชนที่จะดำเนินการแก#ปLญหาคนจนได#

๖.ตามที่อดีตประธานคณะกรรมการแก#ปLญหาพีมูฟ รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) ได#เคยมีบัญชาที่จะลงดูพื้นที่การจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อผลักดันให#เป?นนโยบาย คทช. จึงเสนอให#
คณะกรรมการแก#ปLญหาพีมูฟ เป?นเจ#าภาพรวมกับเครือขายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตจัดงานมหกรรมโฉนดชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
โดยประธานคระกรรมการแก#ปLญหาพีมูฟ รองนายกรัฐมนตรี ลงมาเป?นประธานจัดงาน และดูรูปธรรมในพื้นที่จริงโดยเร็ว
๗.เสนอให#รัฐบาลเรงดำเนินการผลักดัน พรบ.สงเสริมและคุ#มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ3 ตามแผนปฏิรูปประเทศ ในขณะที่
ดำเนินการอยูให#รัฐบาลสนับสนุนการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ วาด#วยการฟHIนฟูวิถีชีวิตชาวเล และ มติ
คณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ วาด#วยการฟHIนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยให#มีคณะกรรมการอำนวยการ ติดตาม และขับดคลื่อน
มติคณะรัฐมนตรี ทั้ง ๒ เรื่องให#เกิดรูปธรรม
๘.ให#รัฐบาลเรงคุ#มครองเกษตรกรที่เคยได#รับสิทธิ สปก. แล#วและทำกินในพื้นที่มาอยางตอเนื่อง แตตอมา เกิดการทับซ#อนกับ
หนวยงานอื่นๆ เชน กรมอุทยานฯ กรมป6าไม# และอื่นๆ ซึ่งกำลังถูกยึดคืนพื้นที่ สปก. และเริ่มมีปLญหาสิทธิในที่ดินทำกินของสมาชิก
และที่ดินที่เตรียมการแจก สปก.ใหมด#วย
๙.นโยบายด#านสถานะและสิทธิบุคคล
(๙.๑) นโยบายการแก#ปLญหาด#านสถานะและสิทธิบุคคลของคนไร#รัฐ ไร#สัญชาติ กลุมชาติพันธ3ุ ที่อาศัยอยูในประเทศไทยตอเนื่องมา
ยาวนานเป?นการเรงดวนภายใต#กรอบเวลาที่ชัดเจน
(๙.๒) ให#ขยายมติคณะรัฐมนตรี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เพื่อสำรวจคนตกหลน/ตกสำรวจเป?นการเฉพาะ นำไปสูการแก#ปLญหาคนไร#
รัฐ-ไร#สัญชาติ
(๙.๓) แตงตั้งกรรมการ/คณะทำงานแก#ปLญหาสถานะและสิทธิบุคคลที่เป?นกรรมการ/คณะทำงานกลางโดยปฎิบัติงานภายใต#กรอบ
เวลาที่ชัดเจน มีนักวิชาการด#านตางๆที่เกี่ยวข#อง ผู#ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน องค3กรพัฒนาเอกชน ที่มีประสบการณ3การทำงานกับ
กลุมคนไร#สิทธิสถานะเพื่อแก#ปLญหาเฉพาะกลุมปLญหา
(๙.๔) สั่งการให#เกิดการปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยการสร#างกระบวนการมีสวนรวมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ให#นำไปสู
การปฏิบัติการได#จริง
(๙.๕) จัดตั้งกองทุนตรวจ DNA กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมคนที่รอการแก#ปLญหาด#านสถานะ และการเข#าถึงระบบการ
รักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ทันที
(๙.๖) จัดให#คนไทยพลัดถิ่นได#มีที่ดินทำกินในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของรัฐ เพื่อให#สามารถเลี้ยงชีพและขจัดความยากจน ได#
๑๐.แนวทางแก#ปLญหาของ สกต.ให#สงมอบพื้นที่ในรูปแบบของสถาบันเกษตรกร หรือสหกรณ3ทั้ง ๕ ชุมชน หากไมสามารถสงมอบใน
รูปแบบสถาบันเกษตรกรได#ก็ให#จัดระเบียบโดยให#ชุมชนมีสวนรวมในการ ออกแบบ
๑๑. ให#กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแหงประเทศไทยออกมติคณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทยเพื่อให#ชุมชนในที่ดินของการ
รถไฟฯสามารถเชาที่ดินเพื่อแก#ปLญหาที่อยูอาศัยได#ทั่วประเทศ ตามแนวมติคณะกรรมการรถไฟฯเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๓ ซึ่ง
เดิมเคยมีมติให#เชาเพียง ๖๑ ชุมชน
https://siamrath.co.th/n/194326

