สรุปขาวประจำในวันที่ 12-15 ก.พ. 64
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป%าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ,
- ภาพขาว: นายวิษณุ เครืองาม (ผูจัดการายวัน 360 " 12 กุมภาพันธ& 2564 หนา 17)
- คอลัมน& ขีดเสนใต: เรื่องใหญ อธิบดีกรมป5าไม (บางกอกทูเดย& 12-18 กุมภาพันธ& 2564 หนา 3)
- 'พยัคฆ&ไพร'ลุยตรวจรุกป5าสงวนฯ พบเสียหาย28ไร/ตัดไมหวงหามเขาสันกาลาคีรี (แนวหนา 13 กุมภาพันธ& 2564 หนา 2)
- ภาพขาว: ตรวจสอบ (แนวหนา 13 กุมภาพันธ& 2564 หนา 9)
- 'สิระ-เสรีพิศุทธ&'เปAดศึกถึงขั้นไมขอเผาผี (ขาวสด 12 กุมภาพันธ& 2564 หนา 3)
- "เสรีพิศุทธ&"เดือด!! อัด "สิระ” ไมเห็นโรงศพไมหลั่งน้ำตา ยันบานพักไมผิดกฎหมาย
(posttoday.com 12 กุมภาพันธ& 2564 )
- "เอV" ไมรอดคดีรุกป5า - "สิระ" ลุนระทึก "เสรีพิศุทธ&" รุกล้ำเจาพระยา
(ผูจัดการสุดสัปดาห& 360 องศา 13-19 กุมภาพันธ& 2564 หนา 12)
- 'ปปช.'แถลงยิบ 'ปารีณา'รุกป5า สส.คนแรก'ผิดจริยธรรม 'สง'ศาลฎีกา'จอหลุดเกาอี้
(มติชน 12 กุมภาพันธ& 2564 หนา 1,10)
- บทบรรณาธิการ: 'โจรสูตร'ครบองค&๘ คนโกหกมุสาไมพึงทำชั่วนั้นไมมี (แนวหนา 15 กุมภาพันธ& 2564 หนา 3)
- คอลัมน& คันฉองสองเมือง: 'กรรม' ของตระกูลจึงรุงเรืองกิจ (ฐานเศรษฐกิจ 14-17 กุมภาพันธ& 2564 หนา 12)
- ไฟป5าแมยาง-แมอางทำฝุ5นPM2.5พุง (มติชน 14 กุมภาพันธ& 2564 หนา 10)
- สราง 'รุกขกร' ดูแลตนไมในเมือง (เดลินิวส& 14 กุมภาพันธ& 2564 หนา 6)
ขาวเว็บไซต,
นายทุนบุกป5าชายแดนใต จางตัดไมล้ำคา อางเป`นที่ นส.3 ก. (ไทยรัฐ 13 กุมภาพันธ& 2564)
https://www.thairath.co.th/news/local/south/2032103
ชุดพยัคฆ&ไพร บุกป5าสุคิริน ตรวจสอบนายทุนสวมเอกสารสิทธิลักลอบตัดไมขนาดใหญ (บานเมือง 13 กุมภาพันธ& 2564)
https://www.banmuang.co.th/news/region/223029
ชุดพยัคฆ&ไพร รุดตรวจสอบผูนำทองถิ่นบุกรุกตนน้ำป5าในเขตป5าสงวน เสียหายกวา 28 ไร (บานเมือง 12 กุมภาพันธ& 2564)
https://www.banmuang.co.th/news/region/222882
ชุดพยัคฆ&ไพรลุยตรวจ ผูนำทองถิ่นรุกป5าสงวนฯ ป5าเทือกเขาสันกาลาคีรี (แนวหนา 12 กุมภาพันธ& 2564)
https://www.naewna.com/local/552208
ป5าไมพรอมมอบพื้นที่ 14 ไร ใหวัดไชยราชใชประโยชน& หลังสรางโบสถ& 25 ลานทับซอน 2 จังหวัด
(สยามรัฐ 12 กุมภาพันธ& 2564)
https://siamrath.co.th/n/219466

ชาวบานคานกรณีนำเครือญาติ-นายทุนครอบครองที่สาธารณะประโยชน&หมูบาน “แกรนด&แคนยอน” ทับสะแก
เพื่อออก คทช. (สยามรัฐ 13 กุมภาพันธ& 2564)
https://siamrath.co.th/n/219750
การเมือง - ‘สิระ-เสรีพิศุทธ&’เปAดศึกถึงขั้นไมขอเผาผี (khaosod 12 กุมภาพันธ& 2564)
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5935821
บทบรรณาธิการ‘โจรสูตร’ครบองค&๘ คนโกหกมุสาไมพึงทำชั่วนั้นไมมี (แนวหนา 15 กุมภาพันธ& 2564)
https://www.naewna.com/politic/columnist/46832
“เอV” ไมรอดคดีรุกป5า - “สิระ” ลุนระทึก “เสรีพิศุทธิ์” รุกล้ำเจาพระยา - “แมสมพร” ขาสัน่ (ผูจัดการ 13 กุมภาพันธ& 2564)
https://mgronline.com/daily/detail/9640000014158

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

Section: Live/Super บันเทิง
วันที่: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3366
Col.Inch: 18.30 Ad Value: 27,450
ภาพข่าว: นายวิษณุ เครืองาม

รหัสข่าว: C-210212040075(12 ก.พ. 64/05:40)

หน้า: 17(บนขวา)
PRValue (x3): 82,350

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 12 - พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 19
ฉบับที่: 3226
หน้า: 3(ขวา)
Col.Inch: 33.38 Ad Value: 33,380
PRValue (x3): 100,140
คอลัมน์: ขีดเส้นใต้: เรื่องใหญ่ อธิบดีกรมป่าไม้

รหัสข่าว: C-210212017051(12 ก.พ. 64/06:10)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ความเห็น
วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 14535
หน้า: 2(บน)
Col.Inch: 30.66 Ad Value: 27,594
PRValue (x3): 82,782
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: 'พยัคฆ์ไพร'ลุยตรวจรุกป่าสงวนฯ พบเสียหาย28ไร่/ตัดไม้หวงห้ามเขาสันกาลาคีรี

รหัสข่าว: C-210213005002(13 ก.พ. 64/06:27)

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/อาชญากรรม
วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 14535
Col.Inch: 15.78 Ad Value: 14,202
ภาพข่าว: ตรวจสอบ

รหัสข่าว: C-210213005003(13 ก.พ. 64/06:59)

หน้า: 9(กลาง)
PRValue (x3): 42,606

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเมือง
วันที่: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 30
ฉบับที่: 11034
หน้า: 3(ซ้าย)
Col.Inch: 22.48 Ad Value: 24,728
PRValue (x3): 74,184
หัวข้อข่าว: 'สิระ-เสรีพิศุทธ์'เปิดศึกถึงขั้นไม่ขอเผาผี

รหัสข่าว: C-210212012037(12 ก.พ. 64/05:16)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:38
Site Value: 50,000
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์"เดือด!! อัด "สิระ” ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา ยันบ้านพักไม่ผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I210212000048

Rating:
PRValue (x3) 150,000

หน้า: 1/3

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:38
Site Value: 50,000
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์"เดือด!! อัด "สิระ” ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา ยันบ้านพักไม่ผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I210212000048

Rating:
PRValue (x3) 150,000

หน้า: 2/3

posttoday.com
บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:38
Site Value: 50,000
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์"เดือด!! อัด "สิระ” ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา ยันบ้านพักไม่ผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I210212000048

Rating:
PRValue (x3) 150,000

หน้า: 3/3

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 13 - ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 12
ฉบับที่: 590
หน้า: 12(กลาง)
Col.Inch: 105.72 Ad Value: 42,288
PRValue (x3): 126,864
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: "เอ๋" ไม่รอดคดีรุกป่า - "สิระ" ลุ้นระทึก "เสรีพิศุทธ์" รุกล้ำเจ้าพระยา - "แม่...

รหัสข่าว: C-210213063041(13 ก.พ. 64/05:37)

หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Weekend 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 400

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 13 - ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 12
ฉบับที่: 590
หน้า: 12(กลาง)
Col.Inch: 105.72 Ad Value: 42,288
PRValue (x3): 126,864
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: "เอ๋" ไม่รอดคดีรุกป่า - "สิระ" ลุ้นระทึก "เสรีพิศุทธ์" รุกล้ำเจ้าพระยา - "แม่...

รหัสข่าว: C-210213063041(13 ก.พ. 64/05:37)

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15678
หน้า: 1(บน), 10
Col.Inch: 132.12 Ad Value: 204,786
PRValue (x3): 614,358
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: 'ปปช.'แถลงยิบ 'ปารีณา'รุกป่า สส.คนแรก'ผิดจริยธรรม 'ส่ง'ศาลฎีกา'จ่อหลุดเก้าอี้...

รหัสข่าว: C-210212038001(11 ก.พ. 64/07:45)

หน้า: 1/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15678
หน้า: 1(บน), 10
Col.Inch: 132.12 Ad Value: 204,786
PRValue (x3): 614,358
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: 'ปปช.'แถลงยิบ 'ปารีณา'รุกป่า สส.คนแรก'ผิดจริยธรรม 'ส่ง'ศาลฎีกา'จ่อหลุดเก้าอี้...

รหัสข่าว: C-210212038001(11 ก.พ. 64/07:45)

หน้า: 2/3

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15678
หน้า: 1(บน), 10
Col.Inch: 132.12 Ad Value: 204,786
PRValue (x3): 614,358
คลิป: สี่สี
หัวข้อข่าว: 'ปปช.'แถลงยิบ 'ปารีณา'รุกป่า สส.คนแรก'ผิดจริยธรรม 'ส่ง'ศาลฎีกา'จ่อหลุดเก้าอี้...

รหัสข่าว: C-210212038001(11 ก.พ. 64/07:45)

หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/วิเคราะห์
วันที่: จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 14537
หน้า: 3(ซ้าย)
Col.Inch: 39.93 Ad Value: 35,937
PRValue (x3): 107,811
หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: 'โจรสูตร'ครบองค์๘ คนโกหกมุสาไม่พึงทำชั่วนั้นไม่มี

รหัสข่าว: C-210215005089(15 ก.พ. 64/06:19)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/การเมือง
วันที่: อาทิตย์ 14 - พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 40
ฉบับที่: 3653
หน้า: 12(ซ้าย)
Col.Inch: 56.32 Ad Value: 70,400
PRValue (x3): 211,200
คอลัมน์: คันฉ่องส่องเมือง: 'กรรม' ของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ

รหัสข่าว: C-210214022037(13 ก.พ. 64/06:16)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/การเมือง
วันที่: อาทิตย์ 14 - พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 40
ฉบับที่: 3653
หน้า: 12(ซ้าย)
Col.Inch: 56.32 Ad Value: 70,400
PRValue (x3): 211,200
คอลัมน์: คันฉ่องส่องเมือง: 'กรรม' ของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ

รหัสข่าว: C-210214022037(13 ก.พ. 64/06:16)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: 44
ฉบับที่: 15680
Col.Inch: 18.44 Ad Value: 20,284
หัวข้อข่าว: ไฟป่าแม่ยาง-แม่อางทำฝุ่นPM2.5พุ่ง

รหัสข่าว: C-210214020009(14 ก.พ. 64/04:11)

หน้า: 10(บนขวา)
PRValue (x3): 60,852

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค
วันที่: อาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26057
หน้า: 6(ล่างขวา)
Col.Inch: 57.46 Ad Value: 120,666
PRValue (x3): 361,998
หัวข้อข่าว: สร้าง 'รุกขกร' ดูแลต้นไม้ในเมือง

รหัสข่าว: C-210214004030(14 ก.พ. 64/02:14)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค
วันที่: อาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2564
ปีที่: ฉบับที่: 26057
หน้า: 6(ล่างขวา)
Col.Inch: 57.46 Ad Value: 120,666
PRValue (x3): 361,998
หัวข้อข่าว: สร้าง 'รุกขกร' ดูแลต้นไม้ในเมือง

รหัสข่าว: C-210214004030(14 ก.พ. 64/02:14)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

นายทุนบุกปาชายแดนใต จางตัดไมล้ำคา อางเปนที่ นส.3 ก. ไทยรัฐออนไลน% 13 ก.พ. 2564 22:01 น.
กอ.รมน.ภาค 4 สนธิกำลังชุดพยัคฆ%ไพร ลงพื้นที่ตรวจยึดไม หลังนายทุนใหญกรุงเทพฯ และภูเก็ต ทุมเงินมหาศาลจางตัดไมเศรษฐกิจ ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต อยางไมเกรงกลัวกฎหมาย อาศัยชองวางหลังมีการปลดล็อก พ.ร.บ.ปาไม สามารถทำไมในที่กรรมสิทธิ์ได
วันที่ 13 ก.พ. ศูนย%ปฏิบัติการพิทักษ%ปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยอธิบดีกรมปาไมสั่งการใหชุดพยัคฆ%ไพร ลง
พื้นที่รวมกับเจาหนาที่ที่ทำการทางยุทธวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา รวม 30 นาย ตรวจสอบกรณีมีผูรองเรียนวา กลุมนายทุนนอกพื้นที่
โดยเฉพาะนายทุนจากกรุงเทพฯ และภูเก็ต เขามากวานซื้อไมมีคาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีการสวมตอ อางที่ดิน
กรรมสิทธิ์ แลวตัดไมขนาดใหญจำนวนมาก มีมูลคามหาศาล โดยเจาหนาที่ไดรวมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดในเขตพื้นที่ปา
ไมสมบูรณ% ทองที่บานกูยิ หมู 4 ต.รมไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส พบพื้นที่มีการตัดถนนใหมเขาไปในปา โดยใชรถไถตีนตะขาบและเมื่อ
ตามรอยไป พบรอยเทาชางลักลากไมและพบการจงใจตัดถนนใหมเขาไปหาตนไมหวงหามขนาดใหญ มีพื้นที่ปาไมถูกทำลาย พบตนไมมี
คาขนาดใหญถูกตัดโคนดวยเครื่องเลื่อยยนต%หลายตน กอนจะบั่นทอนเปนทอน
เจาหนาที่จึงตรวจวัดตนไมที่ถูกตัด กอนยึดเปนของกลาง ประกอบดวยไมกาลอ ไมมะคาแต หรือไมกางปลา ไมมังคะ ไมตะเคียนชันตาแมว
ทั้งหมดมีขนาดโคนตนโตตั้งแต 250-680 เซนติเมตร อายุไมต่ำกวา 200 ปI รวม 9 ตน ความเสียหายของตนไมที่ถูกตัดโคน รวมถึงที่ดินปาไม
ถูกไถทำลายเปนถนน อยูระหวางการประเมินของเจาพนักงานปาไม ขณะตรวจสอบ และตรวจยึดไมพบผูกระทำผิด
นายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผอ.ศูนย%ปฏิบัติการหนวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ%ไพร) กลาววา ไดรับเรื่องจาก กอ.รมน.ภาค 4
สน. และกลุมอนุรักษ%ในพื้นที่วา มีนายทุนจากตางจังหวัดเขามากวานซื้อไมในที่ นส.3 ก. จำนวนมาก ตั้งแตมีการปลดล็อก พ.ร.บ.ปาไม
วา สามารถทำไมในที่กรรมสิทธิ์ครอบครองได ซึ่งความจริง เพื่อสงเสริมใหชาวบานไดปลูกไมเอง แลวมีไมใชสอยกัน แตกลับมีกลุม
มิจฉาชีพใชชองทางนี้ลักลอบทำไม และมีการสวมไมออกจากปา ซึ่งพบวา ลวนเปนไมหวงหามที่มีมูลคา ทั้งตะเคียน หลุมพอ ถือเปนไมที่
มีมูลคาสูงของภาคใต
ผอ.พยัคฆ%ไพร กลาวดวยวา จากการสืบสวนและแหลงขาวที่นาเชื่อถือได แจงวาตอนนี้ เริ่มมีนายทุนจากตางจังหวัด ทุมเงินจำนวน
มหาศาล เพื่อมาซื้อไมที่อยูในเอกสารสิทธิ จากการตรวจสอบอยางละเอียด ยังพบวา มีการนำเอกสารสิทธิทางที่ดินมาสวม และตัดไมที่
อยูนอกพื้นที่เอกสารสิทธิมาอางอิง
"เรายังไมรูวาเอกสารสิทธินั้น มีที่มาที่ไปอยางไร เพราะจากที่ตรวจสอบ สวนใหญ ตอใหมีเอกสารสิทธิเปนที่ นส.3 ก. ก็จริง แตกลับ
พบวา สภาพยังเปนปา" https://www.thairath.co.th/news/local/south/2032103

ชุดพยัคฆ%ไพร บุกปาสุคิริน ตรวจสอบนายทุนสวมเอกสารสิทธิลักลอบตัดไมขนาดใหญ วันเสาร% ที่ 13 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2564
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผูอำนวยการสำนักป]องกันรักษาปาและควบคุมไฟปา กรมปาไม สั่งการใหนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหนา
หนวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ%ไพร) นำกำลังชุดพยัคฆ%ไพรเขาดำเนินการตรวจสอบกรณีไดรับแจงจากผูหวังดี วามีการลักลอบ
ทำไมหวงหามขนาดใหญ รวมทั้งมีการนำเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองในที่ดินมากลาวอางเพื่อสวมสิทธิทำไมหวงหาม
ขนาดใหญออกจากพื้นที่ปา ในทองที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยไดประสานกำลังรวมกับชุดปฏิบัติการพิเศษปาไม สำนักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 13 สาขานราธิวาส เจาหนาที่หนวยป]องกันรักษาปาที่ นธ. 5 (แวง – สุคิริน) ทหารากกองอำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายใน ภาค 4 สวนหนา กองรอยทหารพรานที่ 4908 ชุดปฏิบัติการกองรอยทหารพรานที่ 4603 หนวยปฏิบัติการพิเศษรวมจังหวัด
นราธิวาส ชุดปฏิบัติการ ศปทส. ตำรวจภูธรภาค 9 และผูใหญบานหมูที่ 4 บานกูยิ ตำบลรมไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
เมื่อมาถึงเป]าหมาย เจาหนาที่พบมีการลักลอบตัดไมขนาดใหญกระจายอยูทั่วบริเวณ จึงไดกระจายกำลังตรวจสอบโดยรอบบริเวณ เพื่อ
คนหาบุคคลที่เขามาทำไม แตปรากฏวาไมพบบุคคลในที่เกิดเหตุ จากนั้นไดกระจายกำลังตรวจสอบไมที่ถูกโคนลมพบวาเปนกาลอ(ไข
เขียว) 5 ทอน ปริมาตร 55.304 ลูกบาศก%เมตร ไมมะคาแต`ะ 3 ทอน ปริมาตร 7.831 ลูกบาศก%เมตรไมมังคะ 1 ทอน ปริมาตร 7.708
ลูกบาศก%เมตร และไมตะเคียนชันตาแมว 1 ทอน ปริมาตร 4.964 ลูกบาศก%เมตร รวมทั้งสิ้น 10 ทอน ปริมาตร 73.157 ลูกบาศก%เมตร
ซึ่งไมทั้งหมดเปนไมหวงหามตามกฎหมายวาดวยการปาไม จากนั้นเจาหนาที่จึงไดรวมกันตรวจสอบตำแหนงพิกัดไมทอน ปรากฏวาพื้นที่
อยูในพื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติปาไม 2484 จากการสอบถามผูใหญบานใหการวา ไมทราบวาที่ดินดังกลาวเปนของใคร และไมทราบ
วาบุคคลใดเขามาทำไม แตพื้นที่ขางเคียงเปนของชาวบานรายหนึ่งในหมูบาน และมีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน น.ส. 3ก.
เจาหนาที่จึงไดรวมกันตรวจยึดไมทอน 10 ทอน พรอมจัดทำบันทึกเรื่องราวนำสงพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสุคิริน เพื่อ
ดำเนินการสืบสวนหาตัวผูกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติปาไม 2484
เจาหนาที่ไดเตรียมขยายผลตอเนื่อง หลังพบขอมูลเชิงลึกวา ขณะนี้มีการสั่งการจากกลุมนายทุนทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ซึ่งมีความ
ตองการไมประเภทไมหลุมพอ ไขเขียว ไมมะคาแต`ะ ไมตะเคียนชันตาแมว เนื่องจากในพื้นที่ภาคใตไมมีขนาดใหญ จึงตองการนำไปทำ
เฟอร%นิเจอร% รวมถึงสรางบานระดับบารมี และใชประกอบเรือประมงเปนตน.
https://www.banmuang.co.th/news/region/223029

ชุดพยัคฆ%ไพร รุดตรวจสอบผูนำทองถิ่นบุกรุกตนน้ำปาในเขตปาสงวน เสียหายกวา 28 ไร
วันศุกร% ที่ 12 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2564, 10.31 น.
นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผูอำนวยการสำนักป]องกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สั่งการนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหนาหนวยเฉพาะกิจ
ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ%ไพร) นำกำลังลงใต เขาตรวจสอบในพื้นที่ตำบลธารคีรี อำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา หลังพลเมืองรองเรียน
พบมีกลุมนายทุนใชเครื่องจักรหนักแผวถาง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาเทือกเขาสันกาลาคีรี โดยบูรณาการกำลัง
รวมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา ตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 คายรามคำแหง
เจาหนาที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สงขลา และหนวยป]องกันและพัฒนาปาไมสะบายอย
จากการตรวจสอบ เจาหนาที่พบมีการตัดเสนทางใหมจากถนนสาธารณะเขาไปในพื้นที่ โดยปรากฏรองรอยการใชเครื่องจักรกลหนัก ซึ่งคาด
วาเปนรถแบ็คโฮ จากนั้นไดเดินเทาไปตามเสนทางจนถึงจุดเป]าหมาย พบมีการบุกรุก แผวถางเปhดพื้นที่ปาใหม เมื่อนำอากาศยานไรคนขับ
บินขึ้นสำรวจพบวาพื้นที่ถูกปรับเปนขั้นบันไดขึ้นไปบนยอดเขา ซึ่งบางสวนมีการครอบครองทำประโยชน%ปลูกไผ เจาหนาที่จึงไดรวมกัน
ตรวจสอบตำแหนงพิกัดพบพื้นที่ปาเสียหาย 28 ไรเศษ ขณะเดียวกันพบมีการตัดไมหวงหามขนาดใหญในพื้นที่อีก 4 ทอน ปริมาตร 20.779
ลูกบาศก%เมตร จากการสอบถามชาวบานในพื้นที่รายหนึ่งใหการวา เมื่อประมาณวันที่ 4 กุมภาพันธ%ที่ผานมา พบเห็นรถแบ็คโฮจอดอยูบน
ถนนคอนกรีต ซึ่งผูเขามาเปhดเสนทางและบุกรุก แผวถาง เพื่อครอบครองทำประโยชน%ปลูกไผ เปนผูนำทองถิ่นแหงหนึ่ง
เจาหนาที่จึงไดรวมกันตรวจยึดพื้นที่ และตรวจยึดไมทอนของกลาง 4 ทอน พรอมจัดทำบันทึกเรื่องราว รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวของ นำสงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสะบายอย จังหวัดสงขลา เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผูกระทำผิดมาดำเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 2507 และพระราชบัญญัติปาไม 2484 ตอไป.
https://www.banmuang.co.th/news/region/222882

ชุดพยัคฆ%ไพรลุยตรวจ ผูนำทองถิ่นรุกปาสงวนฯ ปาเทือกเขาสันกาลาคีรี

วันศุกร% ที่ 12 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2564, 10.52 น.

12 กุมาพันธ% 2564 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผูอำนวยการสำนักป]องกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สั่งการนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหนา
หนวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ%ไพร) นำกำลังลงใต เขาตรวจสอบในพื้นที่ตำบลธารคีรี อำเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา หลัง
พลเมืองรองเรียนพบมีกลุมนายทุนใชเครื่องจักรหนักแผวถาง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเทือกเขาสันกาลาคีรี
โดยบูรณาการกำลังรวมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา ตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43
คายรามคำแหง เจาหนาที่สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 13 สงขลา และหนวยป]องกันและพัฒนาปาไมสะบายอย
จากการตรวจสอบ เจาหนาที่พบมีการตัดเสนทางใหมจากถนนสาธารณะเขาไปในพื้นที่ โดยปรากฏรองรอยการใชเครื่องจักรกลหนัก ซึ่ง
คาดวาเปนรถแบคโฮ จากนั้นไดเดินเทาไปตามเสนทางจนถึงจุดเป]าหมาย พบมีการบุกรุกแผวถางเปhดพื้นที่ปาใหม เมื่อนำอากาศยานไร
คนขับบินขึ้นสำรวจพบวาพื้นที่ถูกปรับเปนขั้นบันไดขึ้นไปบนยอดเขา ซึ่งบางสวนมีการครอบครองทำประโยชน%ปลูกไผ เจาหนาที่จึงได
รวมกันตรวจสอบตำแหนงพิกัดพบพื้นที่ปาเสียหาย 28 ไรเศษ ขณะเดียวกันพบมีการตัดไมหวงหามขนาดใหญในพื้นที่อีก 4 ทอน
ปริมาตร 20.779 ลูกบาศก%เมตร
จากการสอบถามชาวบานในพื้นที่รายหนึ่งใหการวา เมื่อประมาณวันที่ 4 กุมภาพันธ%ที่ผานมา พบเห็นรถแบคโฮจอดอยูบนถนนคอนกรีต
ซึ่งผูเขามาเปhดเสนทางและบุกรุก แผวถาง เพื่อครอบครองทำประโยชน%ปลูกไผ เปนผูนำทองถิ่นแหงหนึ่ง เจาหนาที่จึงไดรวมกันตรวจยึด
พื้นที่ และตรวจยึดไมทอนของกลาง 4 ทอน พรอมจัดทำบันทึกเรื่องราว รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ นำสงพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูธรสะบายอย จังหวัดสงขลา เพื่อสืบสวนสอบสวนหาตัวผูกระทำผิดมาดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ
2507 และพระราชบัญญัติปาไม 2484 ตอไป. https://www.naewna.com/local/552208

ปาไมพรอมมอบพื้นที่ 14 ไร ใหวัดไชยราชใชประโยชน% หลังสรางโบสถ% 25 ลานทับซอน 2 จังหวัด
สยามรัฐออนไลน% 12 กุมภาพันธ% 2564 10:11 น. ภูมิภาค
วันที่ 12 กุมภาพันธ% นายประมวล พงศ%ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ% เขต 3 พรรคประชาธิปiตย% เปhดเผยวา หลังจากชาวบาน ต.ไชย
ราช อ.บางสะพานนอย รองเรียนหนวยงานรัฐ ขอใหแกไขปiญหากรณีวัดไชยราช ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร สรางโบสถ%ใช
งบประมาณ 25 ลานบาท สรางเสร็จนาน 13 ปI แตไมไดขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ทำใหไมสามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได
เนื่องจากพื้นที่วัดตั้งอยูในเขต อ.ปะทิว แตจุดที่สรางโบสถ%อยูในพื้นที่ ต.ไชยราช อ.บางสะพานนอย ลาสุดเจาหนาที่จากสำนักงานปาไม
เขต 10 จ.เพชรบุรี และเขต 11 จ.สุราษฎร%ธานี ไดทำการรังวัดแลว พบวาโบสถ%คาบเกี่ยวในเขตพื้นที่ปาไม จ.ประจวบคีรีขันธ%จำนวน 7
ไร 3 งาน 25 ตารางวาอยูในเขต จ.ชุมพร จำนวน 7 ไร 60 ตารางวา
“ ขั้นตอนกอนการดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา จะใชเวลาไมเกิน 30 วัน หลังจากรังวัดแนวเขตแลว องค%การบริหารสวน
ตำบล ( อบต.) ไชยราช และ อบต.เขาไชยราช จะเสนอญัตติใหสภาทองถิ่นเห็นชอบตามระเบียบในการใชพื้นที่ภายในสัปดาห%หนาเพื่อใช
มติสภาประกอบการยื่นขออนุญาตใชพื้นที่ปาไม ซึ่งผูอำนวยการสำนักงานปาไมเขต สามารถลงนามอนุญาตใหวัดใชพื้นที่ไดจากการมอบ
อำนาจโดยอธิบดีกรมปาไม เมื่ออนุญาตแลวสำนักงานงานพระพุทธศาสนา จ.ชุมพร จะทำหนังสือขอพระพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อ
ใชโบสถ%ประกอบพิธีสงฆ%ไหเปนประโยชน%ของพระภิกษุและประชาชนทั้ง 2 จังหวัด “นายประมวล กลาว
https://siamrath.co.th/n/219466

ชาวบานคานกรณีนำเครือญาติ-นายทุนครอบครองที่สาธารณะประโยชน%หมูบาน “แกรนด%แคนยอน” ทับสะแก เพื่อออก คทช.
สยามรัฐออนไลน% 13 กุมภาพันธ% 2564 14:24 น. ขาวทั่วไทย
วันที่ 13 ก.พ.64 ผูสื่อขาวรายงานวา จากกรณีรัฐบาลมีแนวคิดการแกปiญหาประชาชนไรที่ดินทำกิน ตามแนวทาง
"คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ" หรือ คทช. ผูสื่อขาวไดลงพื้นที่ บานทุงตาแกว หมูที่ 10 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ% หลังจากกรณี นายพิธิวัฒน% มาเอี่ยม ผอ.สวนจัดการปาชุมชน พรอม ฝายปกครองอำเภอทับสะแก เจาหนาที่ปาไม
กำนัน ผูใหญบาน ลงพื้นที่บานทุงตาแกว เพื่อรวมตรวจสอบสิทธิ์การอนุญาตใหประชาชนทำกินในพื้นที่ดินของรัฐ เชน เขตปา และพื้นที่
สาธารณประโยชน%อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด จนมีชาวบานออกมาคัดคานกรณีผูนำในพื้นที่ และเจาหนาที่รัฐบางหนวยงาน ไดนำเอา
ชื่อ นอมินี เครือญาติ ลูกหลาน และนายทุน เขามาครอบครองเพื่อที่จะออก คทช.ในที่สาธารณะประโยชน%ของหมูบาน โดยที่ชาวบานใน
หมูบานไมทราบเรื่อง
นายนิคม กระตายเทศ อายุ 64 ปI บานเลขที่ 150 หมู 10 อดีตผูใหญบานบานทุงตาแกว กลาววาบริเวณที่จะมีการสำรวจเพื่อ ออก
คทช.ในพื้นที่สาธารณประโยชน% กลางหมูบาน ในเนื้อที่ประมาณ 258 ไร ซึ่งเคยเปนเหมืองรางหมดสัมปทานไปนานแลว โดยสภาพพื้นที่
ดังกลาว มีทั้งปาไม สระน้ำขนาดใหญ กองดิน กองหินกรวด กองทราย ที่เกิดมาจากการทำเหมืองแรเมื่อสมัยกอน ที่มีขนาดใหญมีความ
สูงไมตำกวา 5-10 เมตร บางจุดก็มากกวา 10 เมตร และเปนแหลงทองเที่ยวที่เกิดใหมในพื้นที่อำเภอทับสะแก “แกรนด%แคนยอน” ที่มี
นักทองเที่ยวเริ่มเขาไปถายรูปชมความงดงามของผาดิน เปนจำนวนมาก ซึ่ง คทช.เปนที่สาธารณะประโยชน%ของหมูบาน และเมื่อวันกอน
ทางอำเภอ และเจาหนาที่ปาไม มาตรวจสอบสิทธิ์ ผูที่จะเขาทำประโยชน% ในพื้นที่ดังกลาวพบวามีแตชื่อ ลูก หลาน และ ญาติพี่นองของ
ผูนำหมูบาน และเจาหนาที่รัฐบางหนวยงานเปนตน ชาวบานในหมูบาน ที่ไมมีที่ทำกินมีอีกเปนจำนวนมาก โดยชาวบานจะออกมา
เรียกรองพรอมคัดคานอยางถึงที่สุด
นายนิคม ยังกลาวอีกวา สมัยที่ตนเองเปนผูใหญบาน ไดกันพื้นที่ดังกลาวเปนที่สาธารณะประโยชน%ใหใชรวมกัน โดยไดทำหนังสือขอทาง
กรมปาไม เพื่อทำเปนพื้นที่ปาชุมชนเปนที่สาธารระหมูบาน และในพื้นที่ดังกลาวชาวบานสามารถเขาไปตัดไม หรือจะเขาไปตักดิน ตัก
ทราย ในแปรงดังกลาวเอามาสรางบานที่อยูอาศัยได โดยไมตองเสียตังค% https://siamrath.co.th/n/219750

‘สิระ-เสรีพิศุทธ%’เปhดศึกถึงขั้นไมขอเผาผี – วันที่ 11 ก.พ. ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ% เตมียเวส หัวหนาพรรคเสรีรวมไทย ประธานกมธ.
ป]องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลาวกรณี นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พลังประชารัฐ ประธานกมธ. การกฎหมายฯ
สอบกรณีบานพักรุกแมน้ำเจาพระยา วา คนอยางตนไมมีทำผิดกฎหมาย สรางทาเทียบเรือในแมน้ำเจาพระยาขอนุญาตจากกรมเจาทา
ไมมีปiญหาจนมาเลนการเมือง นายสิระเปนจำเลยตน 5-6 คดีแลว จึงรวมหัวกับ 2 อดีตผูสมัครส.ส.พลังประชารัฐ ซึ่งก็เปนจำเลยของตน
เหมือนกัน แลวมายื่นรองในกมธ.ชุดของตน ซึ่งตนฟ]องเปนจำเลยหมด เขาจึงฮั้วกัน และฮั้วกับกรมปาไมดวย สรางทาเทียบเรือทำไมตอง
ขออนุญาตกรมปาไม อยางนั้นโรงแรม สะพานขามแมน้ำเจาพระยาที่สรางทาเทียบเรือ หรือแมแตรัฐสภา ทำไมไมจับ
“เลือกตั้งซอมเขต 3 จ.นครศรีฯ เสร็จแลวมาเจอกัน ผมลุยหมด รูจักผมนอยไป เพราะเรื่องนี้ไมไดหวัง ดิสเครดิตทางการเมือง แตหวัง
เอาคืนและเปนเรื่องสวนตัว เนื่องจากผมเปนผูตรวจสอบวานายสิระขาดคุณสมบัติ ซึ่งเรื่องสงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ และสงกกต.วาแจง
ความเท็จ อยางไรก็ตองติดคุก 1-10 ปI ไมใหเลนการเมือง 20 ปI ก็หมดอนาคต ตอนเปนสมาชิกสภาปฏิรูปฯ ก็แจงเท็จวาไมเคยติดคุก
ตนสงเรื่องไปยังกกต.แลว วันนี้จะเอาเครื่องราชฯ อีก ซึ่งตองแจงวาไมเคยติดคุก ตนก็ไดขอเอกสารแลว ไดมาเมื่อไรพบวาแจงเท็จ ก็
ดำเนินการอีก” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ%กลาว ที่นายสิระไปดูบานพักของตนก็เปนจำเลยไปแลว เพราะศาลรับพิจารณาเดือนก.ย.64 พวกนี้ยัง
ไมเห็นโลงศพไมหลั่งน้ำตา ปลายปIนี้รับรองวอนไมรูกี่คดี ถึงตอนนั้นเห็นโลงศพแน พวกนี้อยากจะเรียกราคาจากพรรคพลังประชารัฐ ใคร
ทำงานเขาเป]า มีผลงานก็จาย
ดานนายสิระกลาวยืนยันวากรณีตรวจสอบบานพักของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ% ทำตามอำนาจหนาที่ในฐานะกมธ. สวนที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ%
บอกวาตนทำผลงานเพื่อเรียกรางวัลจากพรรคพลังประชารัฐนั้น เขาขายหมิ่นประมาทหรือไม เรื่องนี้ถาไมเปนความจริง คนที่พูดพิสูจน%
ไมไดตองรับผิดชอบ แตถาอะไรที่ตนผิดก็ดำเนินการมาเลย “ขอฝากถึงพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ%ในเมื่อจองเวรจองกรรมผม ผมก็ขอประกาศ
เลยวาถาผมตาย ทานไมตองมาเผาผีผม ถาทานตายผมก็จะไมเผาผีทาน ผมขอพบทานทุกภพ ทุกชาติไป แลวผมจะทำแบบที่ทานทำกับ
ผมแบบนี้”
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5935821

เมื่อปIที่แลว “ทอน สามตะกรา” สำรอกทาทาย “สส.เอt -ปารีณา ไกรคุปต% สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ” ที่ครอบครองที่ดินส.ป.ก.ให
ตรวจสอบการถือครองที่ดินของนางสมพรจึงรุงเรืองกิจ ที่มขอครหานินทาวารุกอุทยานแหงชาติครั้งนั้น นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ อดีต
หัวหนาพรรคอนาคตใหมและประธานคณะกาวหนาที่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอยางตอเนื่อง
เมื่อ 1 ปIผานนักการเมืองหนุมหนาตาตางดาวทั้งทาทายเชิญชวนสส.เอt-ปารีณา เชิญตรวจสอบที่ดินของแมตามสบาย อยากดูตรงไหนเรียนเชิญ
ตอนนั้น รูทั้งรูวาตัวเองครอบครองอยู 2 แปลง 82 ไร พื้นที่เดียวกันกับแมที่กำลังถูกตรวจสอบ แตพูดเสียหลอ ราวกับตนไมรูเห็นอะไรดวยเลย
“เราไมไดตองการที่จะทำกับนักการเมืองคนไหนเปนการสวนตัว เรื่องที่ดินควรเปนเรื่องของความเปนธรรมมีประชาชนมากมายที่สวน
ใหญเปนคนยากคนจน ที่มีขอพิพาทกับรัฐเรื่องแยงที่ดินทำกิน หลายคนติดคุก หลายคนถูกฟ]อง พวกเขาเหลานี้ลำบาก และผมอยากเห็น
การบังคับใชกฎหมายอยางถวนหนาทุกคน” วันนี้นักการเมืองหญิงจากพรรคพลังประชารัฐถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิดจริยธรรมรายแรง และ
ดำเนินคดีกรณีเปนเจาหนาที่ของรัฐจงใจบุกรุกที่ดินปา 211 ไร เปนการขัดกันแหงผลประโยชน%
วันนี้เชนกันกรมปาไมแจงความดำเนินคดีนางสมพร(มารดา) น.ส.ชนาพรรณ (พี่สาว) และตัวนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจฐานใชเอกสารที่ออกโดย
มิชอบดวยกฎหมายจำนวนไมนอยกวา 60 ฉบับมาถือครองบุกรุกที่ดินปาสงวนแหงชาติฝiuงซายแมน้ำภาชี จังหวัดราชบุรี จำนวน 2,154 ไร 3
งาน 82 ตารางวา โดยไมมีเอกสารหลักฐานเดิม (ส.ค.1) เปนการเดินสำรวจออกเมื่อปI 2521 กอนประกาศพื้นที่ดังกลาวเปนปาสงวนแหงชาติ ปI
2527 แตพื้นที่ดังกลาวถูกประกาศเปนเขตปาไมถาวรหมายเลข 85 ในปI 2512 หรือกอนที่จะมีการออกเอกสาร น.ส.3 ก
กรมปาไมแจงจับในที่ดินที่นายธนาธรทาทายใหน.ส.ปารีณาตรวจสอบเมื่อราว 1 ปIผาน งามหนาไปกวานั้น ที่ดินบุกรุกจำนวนกวา 2,154
ไร 3 งาน 82 ตารางวานั้น มีชื่อนายธนาธรเปนเจาของที่ดินรวม 2 ฉบับ 81 ไร 3 งาน 67 ตารางวา ดวย ทั้งที่รูแกใจดีวาตนเองถือครอง
อยูดวย2 แปลง เกือบ 82 ไร แตกลับเพิกเฉยแถมยังเรียกรองทาทายใหนักการเมืองฝายตรงขามมาตรวจสอบ ราวกับวาตนเองไมรูไมเห็น
ดังวลี “ผมจำไมได” เมื่อครั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไตสวนกรณีถือครองหุนสื่อ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562
ติดตามขาวสารบานเมืองมาถึงจุดนี้ทำใหนึกถึงพุทธวจนขององค%พระสัมมาสัมพุทธเจากรณี “โจรสูตร” มหาโจรผูประกอบดวย องค% ๘
ประการ ที่เสื่อมตั้งอยูไมนาน/ไมเสื่อมเร็วตั้งอยูไดนาน องค% ๘ ประการ คือ ประหารคนที่ไมประหารตอบ ๑ ถือเอาสิ่งของไมเหลือ ๑
ลักพาสตรี ๑ ประทุษรายกุมารี ๑ ปลนบรรพชิต ๑ ปลนราชทรัพย% ๑ ทำงานใกลถิ่นเกินไป ๑ ไมฉลาดในการเก็บ ๑ มหาโจร
ประกอบดวยองค% ๘ ประการนี้แล ยอมพลันเสื่อมตั้งอยูไมนานฯ ดวยมีขาววาผูตองขอกลาวหาของกรมปาไมทั้งสามคนเตรียมที่จะนำ
ที่ดินที่กรมปาไมระบุวาบุกรุกที่ปาสงวนและใชเอกสารที่ออกโดยไมชอบดวยกฎหมายถือครองที่ดินนี้ บริจาคให “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง” ราชบุรี ไดนำไปทำประโยชน%แกสถานศึกษาดูกรภิกษุทั้งหลาย พฤติกรรมที่วาจึงเขาขาย “โจรสูตร” อยางหลีกเลี่ยงมิได
ไมพึงบังเกิดเปนบุญกุศลในภายภาคหนาเฉกเชนกรณี “ทำบุญเอาหนา” ของคุณยายแฟง เจาของ “สำนักโสเภณี(หญิงงามเมือง)” ที่
เยาวราช ถนนเจริญกรุง สราง “วัดคณิกาผล”ตามคานิยมของบรรดาขุนนาง, ขุนศึกศักดินาสมัยนั้น
ไมใชแคกรณีทำบุญเอาหนาเทานั้น ทวาตลอดเวลาที่ผานมา หาความจริงมิไดกับคำสัมภาษณ%แนวคิดยอนแยงกับพฤติกรรมของนักการเมืองและ
บุคลากรในตระกูล ที่การกลาวเท็จทุศีลขอ 4 โดยสิ้นเชิง เพราะศีลขอ 4 ที่วา “มุสาวาทาเวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ” นั้นมิไดเจตนางดเวนแค
กลาวเท็จพูดปด ทวาพุทธศาสนิกชนพึงรักษาศีล 4 ไวตอง ไมพูดโกหก ไมพูดสอเสียด ไมพูดหยาบคาย และไมพูดเพอเจอ

“เอt” ไมรอดคดีรุกปา - “สิระ” ลุนระทึก “เสรีพิศุทธิ์” รุกล้ำเจาพระยา - “แมสมพร” ขาสั่น
เผยแพร: 13 ก.พ. 2564 06:45 ปรับปรุง: 13 ก.พ. 2564 06:45 โดย: ผูจัดการออนไลน%
ผูจัดการสุดสัปดาห% - ลากคดีขามปIในที่สุด “เอt” ปารีณา ไกรคุปต% ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ก็เจอคณะกรรมการป]องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดคดีรุกปา สังเวยเกมการเมืองแบบหมากแลกหมาก หลังจาก “เอt” เปhดปม “แมธ
นาธร” รุกที่ปา สงครามตัวแทนระหวางพรรคพลังประชารัฐกับพรรคกาวไกลและอีกรางคือ “คณะกาวหนา” ที่มี นายธนาธร จึงรุงเรือง
กิจ เปนหัวขบวน เดินมาถึงจุดตางฝายตางเลือดสาดสนามรบ
ตามเกมของฝายรัฐบาลและฝายคานที่ปะทะกันนอกสภา คูของ “เอt-ปารีณา” กับอดีตหัวหนาพรรคอนาคตใหม ดูเหมือนจะเปนคูที่ตอสู
กันเขมขนตามสไตล%การเมืองไทยที่เผาเวลาไปกับการตามลางผลาญขั้วตรงขาม ดังนั้น เมื่อ “เอt-ปารีณา” ปiกหมุดลอกคราบ “ธนาธร”
โนมนาวสังคมใหมองเห็นอีกมุมวาเขาเขามาเลนการเมืองเพื่อหาประโยชน%ใหตัวเอง พวกพองและครอบครัว คนในตระกูลจึงรุงเรืองกิจ
จึงถูกขุดคุยในสองเรื่องหนักๆ คือ “แมและพี่สาว” ของ ธนาธร โดนคดีรุกปากวา 2 พันไร ที่จังหวัดราชบุรี สวน “นองชาย” เจอคดีติด
สินบนเจาพนักงานเพื่อใหไดเขาไปพัฒนาที่ดินที่เปนทรัพย%สินสวนพระมหากษัตริย%โดยไมผานการประมูล
แตก็อยางวา “เอt-ปารีณา” ตั้งใจเลนงานคูตอสูจนลืมดูตัวเองและคนในครอบครัววาครอบครองที่ดินแบบสุมเสี่ยงตอการกระทำผิด
กฎหมายไมตางกัน ดังนั้น เมื่อ “เอt-ปารีณา” เปhดฉากรุกไล “แมธนาธร” ตัวเองก็โดนขุดคุยกลับเรื่องรุกปาในจังหวัดราชบุรีเชนกัน แม
จะมีรายการยื้อยุดกันพักใหญแตก็พายกระแสสังคมที่ตามเกาะติดดูวาจะมีการเลือกปฏิบัติหรือไม สุดทาย กรมปาไม ก็แจงความ
ดำเนินคดี และสงเรื่องมาให ป.ป.ช. สอบตอตามกระบวนการ
ลาสุด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ% ที่ผานมา หวยก็ออกแบบวาพลังประชารัฐ ยอมเสียเบี้ยเพื่อรักษาขุน รักษาภาพลักษณ%รัฐบาลเอาจริงฟiน
ไมเลี้ยงถาทำผิดแมจะเปน ส.ส. ในสังกัด ทำให “เอt-ฟาร%มไก” ถูกสงขึ้นแทนสังเวย ตามมติ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลวา “เอt-ปารีณา” ผิดจริยธรรม
รายแรง โทษคือตองพนจากตำแหนง ส.ส. โดย ป.ป.ช. จะสงฟ]องคดีตอศาลฎีกา งานนี้ถาหากศาลฎีกา พิจารณาคดีแลวเห็นวา น.ส.ปา
รีณา มีความผิดตามที่ ป.ป.ช. รองตาม พ.ร.ป. ป.ป.ช. มาตรา 87 ประกอบมาตรา 81 และมาตรา 86 มีสิทธิ์เจอเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งไมเกิน 10 ปI
ถอยแถลงของ ป.ป.ช. โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ระบุวา ป.ป.ช.มีมติวาการที่ น.ส.ปารีณายึดถือ
ครอบครอง และใชประโยชน%ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ ในบริเวณพื้นที่หมู 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เปนการฝาฝxนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง เขาลักษณะเปน ส.ส.กระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน%สวนตนกับประโยชน%
สวนรวม ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันถือวามีลักษณะรายแรง ถือเปน ส.ส.กระทำการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติ

ศักดิ์ของการดำรงตำแหนง อันถือวามีลักษณะรายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผูดำรงตำแหนงใน
องค%กรอิสระ รวมทั้งผูวาการตรวจเงินแผนดิน และหัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค%กรอิสระ พ.ศ. 2561 ขอ 11 ขอ
17 ประกอบ ขอ 27 วรรคสอง
ทั้งนี้ จากการไตสวนปรากฏวา น.ส.ปารีณา รวมกับนายทวี ไกรคุปต% บิดา เขายึดถือ ครอบครอง และทำประโยชน%ในที่ดินของรัฐ พื้นที่
จำนวน 711-2-93 ไร โดยมีพฤติการณ%ตั้งแตปI 2546 มีการขอใชไฟฟ]าตอการไฟฟ]าสวนภูมิภาคจอมบึง และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตอ อบต.รางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อประกอบกิจการปศุสัตว% ในปI พ.ศ. 2549-2556 มีการชำระภาษีบำรุงทองที่ (ภ.บ.ท.
5) ทั้ง 29 แปลง ตอ อบต.รางบัว ซึ่งมีการกระจายการถือครองที่ดินดังกลาวโดยอาศัยชื่อบุคคลอื่นซึ่งเปนแรงงานที่อยูฟาร%มไกของ
ตนเองมาถือครองที่ดินในเอกสาร ภ.บ.ท.5
จากนั้นในปI 2555 ไดมีการโอนกลับมาเปนชื่อของตนเองทั้งหมด และในปI 2557 อบต.รางบัว ไดยกเลิกการเก็บภาษีบำรุงทองที่ดังกลาว
แต น.ส.ปารีณา ก็ยังคงยึดถือ ครอบครอง และใชประโยชน%ในที่ดินดังกลาว โดยไมมีสิทธิครอบครองและมิไดรับอนุญาตจากกรมปาไม
และ ส.ป.ก. กระทั่งปI 2555-2562 น.ส.ปารีณา ไดมีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอ อบต.รางบัว และ
ใบรับรองมาตรฐานฟาร%ม “เขาสนฟาร%ม” และ “เขาสนฟาร%ม 2” บนที่ดินดังกลาวตอกรมปศุสัตว% และในปI 2561 ไดยื่นจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท ปารีณา ไกรคุปต% จำกัด เพื่อประกอบกิจการดังกลาว
ตอมาวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 น.ส.ปารีณา ไดเขาปฏิบัติหนาที่ ส.ส. โดยยังคงยึดถือ ครอบครอง และทำประโยชน%ในที่ดินของรัฐ
ดังกลาวโดยอางเอกสารแบบแสดงรายการที่ดินฯ (ภ.บ.ท.5) ทั้ง 29 แปลงที่ถูกยกเลิกไปแลว แลวมีรายไดจากการประกอบกิจการฟาร%ม
เลี้ยงไกจำนวน 109,962,076.14 บาทตอปI จนกระทั่งถูกตรวจสอบการครอบครอง ที่ดินจาก ส.ป.ก. และกรมปาไม โดยแจงให น.ส.ปา
รีณา สงคืนที่ดินที่ครอบครองและทำประโยชน%ดังกลาวทั้งหมด ซึ่งกรมปาไม ไดรองทุกข%ตอกองบังคับการปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดำเนินคดีอาญาตอ น.ส.ปารีณา ในขอหาบุกรุกที่ดินของรัฐเปนพื้นที่ 711-2-93
ไร โดยคำนวณคาเสียหายเปนตัวเงิน จำนวน 36,224,791 บาท
ป.ป.ช.พิจารณาสำนวนการไตสวนแลว เห็นวา การที่ น.ส.ปารีณา เปน ส.ส. ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย%สุจริต เปนแบบอยางที่ดี
ปฏิบัติตามระเบียบและขอกฎหมาย เพื่อประโยชน%ของประชาชนและของรัฐมากกวาการคำนึงถึงประโยชน%ตนเองและพวกพอง แต น.ส.
ปารีณา กลับไมประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนประโยชน%สาธารณะที่สำคัญ การใชประโยชน%ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบดังกลาว จึงเปนการฝาฝxน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ซึ่ง ป.ป.ช.จะเสนอเรื่องตรงตอศาลฎีกาภายใน 30 วันเพื่อวินิจฉัยตอไป
ตาม ป.ป.ช. วา คดีของ “เอt-ปารีณา” จะเปนมาตรฐานใหมของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองที่ฝาฝxนจริยธรรมรายแรง ซึ่งคดีนี้ถือเปน
สำนวนแรกของ ส.ส. ในการกระทำผิดฝาฝxนจริยธรรมรายแรง และเมื่อศาลฎีกาประทับรับฟ]องก็ตองหยุดปฏิบัติหนาที่ ส.ส. เวนแตศาล
จะวินิจฉัยเปนอยางอื่น ซึ่งหากศาลฎีกา เห็นวา น.ส.ปารีณามีความผิดตามที่ ป.ป.ช. รอง พ.ร.ป. ป.ป.ช. มาตรา 87 ประกอบมาตรา 81
และมาตรา 86 กำหนดใหถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไมเกิน10 ปI

“ขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาลที่อาจสั่งเปนระยะเวลา 1 ปI 5 ปI หรือ 10 ปI ก็ได และจะมีผลใหไมสามารถลงสมัคร หรือดำรงตำแหนงใดๆ
ทางการเมืองไดตลอดไป แตถาศาลวินิจฉัยวาไมผิด กฎหมายจะบอกอีกทีวาใหกลับมาปฏิบัติหนาที่พรอมไดรับการเยียวยา” นายนิวัติ
ไชย กลาวถึงทางของคดี ส.ส.ปารีณา
นี่เปนเพียงดอกแรก ในสวนของ ป.ป.ช. ที่ดำเนินคดีฐานจงใจฝาฝxนจริยธรรมรายแรง โทษคือใหพนจากตำแหนงอยางเดียว ยังมีอีกดอก
ตามมาคือคดีอาญาอยูระหวางการสอบสวน และคดีแพงที่หนวยงานที่เกี่ยวของกำลังดำเนินการเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น เปนมูลคา
ทางแพงที่ตองประเมินวาการบุกรุกครอบครองทำใหรัฐเสียหายจำนวนเทาใด
เอฟเฟกต%ของคดี “เอt – ปารีณา” ยังกระทบชิ่งยังกรณีอื่นๆ ตามที่เลขาธิการ ป.ป.ช. ระบุวา ยังมีคำรองเรื่องจริยธรรม กรณี ส.ส. หรือผู
ดำรงตำแหนงทางการเมืองอื่นที่ยึดถือครอบครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 ซึ่งมีอยูหลายสิบคนที่กำลังอยูระหวางการตรวจสอบ
สวนมวยอีกคูที่เปนสงครามตัวแทนฟาดฟiนกันดุเดือดขามปI คือ คูของ นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ กับ
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ% เตมียเวส หัวหนาพรรคเสรีรวมไทย ที่มีหมวกอีกใบเปนประธาน กมธ. ป.ป.ช. สภาผูแทนราษฎร
คูนี้แลกหมัดกันมาตั้งแตคราวที่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ% เปhดฉากถลม “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ% จันทร%โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เรื่องนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถวายสัตย%ฯ ไมครบถวน ตามลางตามเช็ดกันในสภาจนฝายรัฐบาลสงนายสิระ มา
รับหนาที่หัวหมูทะลวงฟiนเปนองครักษ%พิทักษ%รัฐบาล เขาไปนั่งใน กมธ.ป.ป.ช. เปนคูหูกับ “เอt-ปารีณา” ปะทะกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ%
ออกสื่อหลายยก
กระทั่งนำมาสูการขุดคุยเรื่องบานพัก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ที่ยานบางกระบือ กอสรางทาเทียบเรือรุกล้ำริมฝiuงน้ำเจาพระยา โดยนายสิระ
รองไปที่กรมเจาทา และกรมปาไม ขณะที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ก็รูวานี่เปนเกมการเมือง และศอกกลับขออนุญาตกรมเจาทา ตามระเบียบ
เรียบรอยไมมีปiญหา อัยการเคยสั่งไมฟ]องคดี ถือวาจบไปแลว
ทวาลาสุดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ% ที่ผานมา นายอดิศร นุชดำรงค% อธิบดีกรมปาไม นำเรื่องเขาแจงความตอ ผบก.ปทส. ใหดำเนินคดี
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ตามความผิด พ.ร.บ.ปาไม 2484 กรณีสรางทาเทียบเรือรุกแมน้ำเจาพระยาโดยไมขออนุญาต และเชื่อวา เรื่องนี้ก็
จะตองถูกสงไปที่ ป.ป.ช. เพื่อสอบสวนเอาผิดทางจริยธรรม เหมือนกรณีของ “เอt - ปารีณา” เชนกัน
ขณะที่นายสิระ ก็ถูกฝายคานเขาชื่อยื่นเรื่องถอดถอนจาก ส.ส. กรณีเกี่ยวกับคุณสมบัติตองหาม เนื่องจากเคยตองคำพิพากษาของศาล
แขวงปทุมวัน “กระทำความผิดอาญา ฐานฉอโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341” ซึ่งเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฯ
ไดรับเรื่องไวพิจารณาแลว เพียงแตยังไมมีคำสั่งใหหยุดปฏิบัติหนาที่ ส.ส. ถาถึงที่สุด ศาลฯ พิจารณาวามีความผิดจริง นายสิระ ก็ตอง
หมดอนาคตทางการเมืองไปอีกคน
สงครามตัวแทนที่ตางฝายตางมีแผลเหวอะหวะ มองในมุมของกฎหมายก็วากันไปตามกระบวนการยุติธรรม แตในมุมการเมืองก็เสมือน
เปนหมากแลกหมากที่ตองวากันไปตามเกม
https://mgronline.com/daily/detail/9640000014158

