สรุปขาวประจําในวันที่ 26 พ.ย. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เว็บไซต
- ปาไม ชี้แจง อนุมัติตั้ง ‘ปาชุมชน’ โปรงใสทุกขั้นตอน (www.77kaoded.com วันที่ 26 พ.ย. 63)
- กมธ.ที่ดินเตรียมรองบิ๊กตูเบรก “ธรรมนัส” ปลอยเชา (www.postoday.com วันที่ 26 พ.ย. 63)
- ปปส.ลุย ‘หนูเฉิน’ (www.ขาวสดออนไลน 26 พ.ย. 63)
สื่อสิ่งพิมพ
- คอลัมนทันโลก รวบแกงมอดไม (ไทยรัฐ 26 พ.ย. 63 หนา 11)
- ภาพขาว หาเหตุฆา ตอเนื่อง (มติชน 26 พ.ย. 63 หนา 5)

เมือวันที 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ป่ าชุมชนบ้านยางโทน ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี นายสมศักดิ สรรพโกศลกุล เป็ นประธานมอบอุปกรณ์ดบั ไฟป่ า ร่วมกับคุณบุญทิวา ด่านศมสถิต
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ราชกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ให้แก่เครือข่ายป่ าชุมชนจังหวัด
กาญจนบุรี จํานวน 5 หมู่บา้ นเพือนําไปใช้ในการป้องกัน และดับไฟป่ าในพืนที ป่ าชุมชนซึงจะมีส่วนช่วยลดปั ญหา
การเกิดไฟป่ า ในหน้าแล้งทีจะมาถึงนี และได้เป็ นการสนับสนุนตามโครงการปลูกป่ าและป้องกันไฟป่ า เพือส่งเสริม
การปลูกไม้เศรษฐกิจในพืนที คทช.
โดยมี น างนัน ทนา บุญ ยานัน ท์ ผู้อ าํ นวยการ สํานัก จัด การป่ าชุม ชน บรรยาย ให้แ ก่ ผู้น ํา ชุม ชน
เครือข่ าย ในหัวข้อโครงการปลูกป่ าและป้องกันไฟป่ า ในพื นที ป่ าชุมชนและ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี
เจ้าหน้าทีเหยี ยวไฟ สปจ.10(ราชบุรี) ให้ความรู แ้ ละฝึ กปฏิบตั ิเกี ยวกับการใช้อุปกรณ์ดบั ไฟป่ าปั ญหาไฟป่ า เป็ น
ปั ญหาสําคัญ ดังนันกรมป่ าไม้ จึงเชิญบริษัท ราชกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เข้ามามีสว่ นร่วมในการสนับสนุน การป้องกัน
และการแก้ไขปั ญหา ไฟป่ าหมอกควัน ในพืนทีจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้กิจกรรม สัมมนา เครือข่ายผูน้ าํ ป่ าชุมชน
กล้ายิม ภาคกลางและภาคตะวันออก รุน่ ที 23
#ขอบคุณเดย์ไทม์นิวส์ออนไลน #ภัทรพันธ์ สายทอง รายงาน
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ป.ป.ส.-บช.ปส. เปิ ดยุทธการไล่ยดึ ทรัพย์แก๊งยาเครือข่าย ‘หนูเฉิน’ 13 จุดใน 4 จังหวัด ตาก เชียงใหม่ นนทบุรี และกรุงเทพฯ ยึด
ทรัพย์เป็ นเงินสด บ้าน ทีดิน รถยนต์กว่า 180 ล้าน พร้อมจับสาวทีเปิ ดโรงไม้บงั หน้าฟอกเงินให้ขบวนการ เผยจับแก๊งยานรกทีลอบ
ขนไอซ์ 1.5 ตัน ทีแม่สอดเมือปลายปี ทแล้
ี ว สืบสวนจนออกหมายจับ 9 ผูต้ อ้ งหา จับได้เกือบครบ ยกเว้นหัวหน้าแก๊งทีมุดชายแดน
หนีไปได้
เมือเวลา 08.00 น. วันที 25 พ.ย. ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. เปิ ดยุทธการพิทกั ษ์ไทย ยึดทรัพย์ ตัดวงจรยาเสพติด ครังที 6/2563
ปฏิบตั ิการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ ตรวจสอบเป้าหมาย 13 จุด เครือข่ายนายฐาปนันทน์ หรือหนูเฉิน ธรรมรัตน์ธาดา
ในพืนที จ.ตาก เชียงใหม่ นนทบุรี และกรุ งเทพฯ สําหรับในพืนทีกรุ งเทพฯ นายธนกฤติ จิ ตรอารียร์ ตั น์ เลขานุการนายสมศักดิ
เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายวิชยั ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส.
ร่วมกับ พล.ต.ท.มนตรี ยิมแย้ม ผบช.ปส. พล.ต.ต.พรชัย เจริญ วงศ์ รอง ผบช.ปส. พร้อมกํา ลัง นํา หมายค้นศาลอาญาเลขที
697/2563 ลงวันที 24 พ.ย. เข้าตรวจค้น บริษัท ซันเดย์ เวิลด์ เทรดดิง จํากัด เลขที 9 ซอย สุวินทวงศ์ 5/3 แขวงแสนแสบ เขตมีน
บุรพี บเป็ นโกดังขนาดใหญ่ 2 หลัง ประกอบธุรกิจค้าไม้แปรรูป
ภายในมีไม้แปรรู ปวางอยูเ่ ต็มทัง 2 โกดัง เบืองต้นตรวจค้นห้องสํานักงานชัน 2 ภายในโกดัง 1 พบกล่องสีนาตาล
ํ
ขนาดเท่าลังเบียร์
4 กล่อ ง ภายในพบเงิน สดดอลลาร์สหรัฐ 3,200,000 ดอลลาร์สหรัฐ คิ ด เป็ นเงิ นไทยกว่า 90 ล้า นบาท สมุด เงิ นฝากในบัญชี
ธนาคารกว่า 30 ล้านบาท โฉนดบ้านและทีดิน 2 แปลง ไม้แปรรู ป และรถยนต์ 2 คัน รวมมูลค่าทรัพย์สนิ กว่า 180 ล้านบาท
ขณะเดี ยวกันกํา ลังอีก ส่วนตรวจค้นบ้า นเลขที 88/57 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง คลาสเซ่ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงและเขต
ลาดพร้าว และบ้านเลขที 99 ถนนรามอินทรา 50 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว ของน.ส.หลิน ชาล์ อายุ 34 ปี หนึงในเครือข่าย
ของนายฐาปนันทน์ มีหน้าทีทําธุรกรรมทางการเงินให้กบั นายฐาปนันทน์ นายธนกฤติกล่าวว่า สืบเนืองจาก เมือวันที 18 ต.ค.
2562 สภ.พะวอ จ.ตาก จับ กุม นายสกล การุ ณ รัก ษ์ และนายสมโชค เนี ยมสกุล พร้อ มไอซ์น าหนั
ํ ก รวม 1.5 ตัน ที ด่า นตรวจ
ห้วยยะอุ อ.แม่สอด ต่อมาขยายผลออกหมายจับผูร้ ว่ มเครือข่ายอีก 9 คน และจับกุมได้ 7 คน ส่วนอีก 2 คน คือนายฐาปนันทน์
หัวหน้าแก๊ง และนายเกิดชนะ มินา หลบหนีไปหลบซ่อนตัวในประเทศเพือนบ้าน ต่อมาวันที 23 ต.ค.ทีผ่านมา เจ้าหน้าทีจับกุม
นายเกิ ด ชนะขณะลัก ลอบเข้า มาในประเทศไทย ในพื นที อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พล.ต.อ.สุชาติ ธี ระสวัสดิ รอง ผบ.ตร.
และนายวิชยั เลขาฯ ป.ป.ส. สอบปากคํานายเกิดชนะเพือขยายผลจับกุมผูร้ ว่ มขบวนการ กระทังเริมยุทธการพิทกั ษ์ไทยฯ ครังนี

ผลการปฏิบตั ิจับกุมผูต้ อ้ งหาตามหมายจับได้ 1 คน คือ น.ส.หลิน ชาล์ ตามหมายจับเลขที117/2563 ลงวันที 18 พ.ย. ข้อหา
สนับสนุนช่วยเหลือผูก้ ระทําความผิดเกียวกับยาเสพติด มาตรา 6 อีกทังยังสามารถยึดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากในธนาคาร
มูลค่า 30,225,737.95 บาท บ้านและโฉนดทีดิน 2 แปลง รถยนต์ 2 คัน ธนบัตรต่างประเทศ มูลค่า 3,249,700 เหรียญสหรัฐ คิด
เป็ นเงินไทยประมาณ 97 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สนิ ประมาณ 186.7 ล้านบาท นอกจากนียังพบว่ามีการโอนเงินไปยังธนาคาร
ในประเทศเมียนมา รวม 2,197.4 ล้านบาท สํานักงาน ป.ป.ส. จะประสานกับหน่วยงานตํารวจปราบปรามยาเสพติดของประเทศ
เมียนมา เพือดําเนินการต่อไป
ด้านนายวิชยั เผยว่า น.ส.หลิน ชาล์ มีหน้าดูแลเรืองเงินทีได้จากการค้ายาเสพติดเช่าเปิ ดเป็ นโรงค้าไม้บงั หน้าได้ 2 ปี จากนันฟอก
เงินแลกเปลียนเงิน เป็ นสกุลดอลลาร์ ส่งเป็ นพัสดุและโอนกลับประเทศเมียนมา พบเงินหมุนเวีย นหลักพันล้า นบาท ทีผ่านมา
สามารถจับกุมผูร้ ว่ มเครือข่ายทีเกียวข้องได้แล้ว 10 คน ยังหลบหนีอีก 2 คน คือ นายหนูเฉิน และ นายยง วงศ์สว่างกุล
พล.ต.ท.มนตรีกล่าวว่า บช.ปส. จะขยายผลจับกุมผูท้ เกี
ี ยวข้องกับเครือข่ายหนูเฉิน พร้อมกันนีจะได้ประสานกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม ในส่วนของกรมป่ าไม้เข้ามาตรวจสอบด้วยว่าไม้ของกลางทีพบเป็ นไม้ทถูี กต้องตามกฎหมายหรือไม
ต่อไป
วันเดียวกัน ทีรัฐสภา ในการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร ทีมีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร เป็ นประธานทีประชุม
นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม พรรคเพือไทย ตังกระทูถ้ ามสดนายสมศักดิ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม กรณีตรวจยึดยาเคตามีน
11.5 ตัน ซึงช่วงแรกผลตรวจเบืองต้น 66 กระสอบจากทังหมด 475 กระสอบ ผลเป็ นสีมว่ ง คาดว่าเป็ นยาเคตามีน แต่เมือส่งตรวจ
ในห้องแล็บ ผลระบุวา่ ไม่ใช่สารเสพติดแต่เป็ นสารไตรโซเดียมฟอสเฟต ทําให้ความน่าเชือถือทีมีตอ่ การทํางานของรัฐบาล
และป.ป.ส. ลดลง ยิงทําให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนีไม่มมี าตรฐานในการทํางาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.
กลาโหม ไม่เคยปราบปรามยาเสพติดอย่างแท้จริง
ด้านนายสมศักดิ ชีแจงว่า นายกฯ ให้ความสนใจอย่างสูงสุดอย่างทีไม่เคยมีมาก่อนในอดีตในการปราบปรามยาเสพติด ยืนยันได้
ด้วยสถิติและตัวเลขหลายอย่าง และถ้าเรายังมีแนวทางปราบปรามยาเสพติดเหมือนรัฐบาลทีผ่านมาจะไม่สามารถแก้ปัญหายา
เสพติดได้แน่นอนจึงเพิมแนวทางในการดําเนินการ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้นงนอนใจในการดํ
ิ
าเนินการ และหาแนวทางใหม่ๆ
โดยวันที 27 พ.ย.นี จะเป็ นวันคิกออฟการปราบปราม ยาเสพติดแนวทางใหม่ และสิงทีเราดําเนินการด้านยาเสพติดมาในอดีตไม่
สามารถสาวถึงผูค้ า้ รายใหญ่ได้เลย แต่ละปี ยดึ ทรัพย์ได้ไม่ถงึ 600 ล้านบาท เราจะเปลียนเป็ นการปราบปรามให้สนซากด้
ิ
วยการ
ยึดทรัพย์ขบวนการค้ายาเสพติดให้ได้ ซึงตนจะทําให้ได้ 6,000 ล้านบาท
รมว.ยุติธรรมกล่าวยอมรับว่า ผิดพลาดในการตรวจสอบแต่เป็ นการผิดพลาดในทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ผิดพลาดเพราะประมาท
เลินเล่อแต่อย่างใด ส่วนการดําเนินการเก็บของกลาง สอบถามป.ป.ส.แล้วบอกว่าเป็ นไปตามรู ปแบบสากลทีดําเนินการไว้ทกุ
ประการ และทําหนังสือถึงเลขาฯป.ป.ส.ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรืองการขนย้ายเฟตามีนต้องเปิ ดเผยให้สาธารณะรับทราบทุก
ประเด็นอย่างแน่นอน ส่วนกระบวนการตรวจสอบทีมีการ กล่าวหาว่าล่าช้า เพราะมีของกลางจํานวนมาก และยังมีสารอําพรางคือ
ไตรโซเดียมฟอสเฟตซึงคล้ายเฟตามีนเป็ นการตรวจพบครังแรกในประเทศไทย

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

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 43
ฉบับที่: 15600
Col.Inch: 16.01 Ad Value: 17,611
ภาพข่าว: หาเหตุฆ่าต่อเนื่อง

รหัสข่าว: C-201126020004(26 พ.ย. 63/06:13)

หน้า: 5(บน)
PRValue (x3): 52,833

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

