
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 12-15 ก.พ. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป%าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ, 

- ภาพข�าว: นายวิษณุ เครืองาม (ผู�จัดการายวัน 360 " 12 กุมภาพันธ& 2564 หน�า 17) 

- คอลัมน& ขีดเส�นใต�: เรื่องใหญ� อธิบดีกรมป5าไม� (บางกอกทูเดย& 12-18 กุมภาพันธ& 2564 หน�า 3) 

- 'พยัคฆ&ไพร'ลุยตรวจรุกป5าสงวนฯ พบเสยีหาย28ไร�/ตัดไม�หวงห�ามเขาสันกาลาคีรี (แนวหน�า 13 กุมภาพันธ& 2564 หน�า 2) 

- ภาพข�าว: ตรวจสอบ (แนวหน�า 13 กุมภาพันธ& 2564 หน�า 9) 

- 'สิระ-เสรีพิศุทธ&'เปAดศึกถึงข้ันไม�ขอเผาผี (ข�าวสด 12 กุมภาพันธ& 2564 หน�า 3) 

- "เสรีพิศุทธ&"เดือด!! อัด "สิระ” ไม�เห็นโรงศพไม�หลั่งน้ำตา ยันบ�านพักไม�ผิดกฎหมาย  

(posttoday.com 12 กุมภาพันธ& 2564 ) 

- "เอV" ไม�รอดคดีรุกป5า - "สิระ" ลุ�นระทึก "เสรีพิศุทธ&" รุกล้ำเจ�าพระยา  

(ผู�จัดการสุดสัปดาห& 360 องศา 13-19 กุมภาพันธ& 2564 หน�า 12) 

- 'ปปช.'แถลงยิบ 'ปารีณา'รุกป5า สส.คนแรก'ผิดจริยธรรม 'ส�ง'ศาลฎีกา'จ�อหลุดเก�าอ้ี  

(มติชน 12 กุมภาพันธ& 2564 หน�า 1,10) 

- บทบรรณาธิการ: 'โจรสูตร'ครบองค&๘ คนโกหกมุสาไม�พึงทำชั่วนั้นไม�มี (แนวหน�า 15 กุมภาพันธ& 2564 หน�า 3) 

- คอลัมน& คันฉ�องส�องเมือง: 'กรรม' ของตระกูลจึงรุ�งเรืองกิจ (ฐานเศรษฐกิจ 14-17 กุมภาพันธ& 2564 หน�า 12) 

- ไฟป5าแม�ยาง-แม�อางทำฝุ5นPM2.5พุ�ง (มติชน 14 กุมภาพันธ& 2564 หน�า 10) 

- สร�าง 'รุกขกร' ดูแลต�นไม�ในเมือง (เดลินิวส& 14 กุมภาพันธ& 2564 หน�า 6) 

 

ข�าวเว็บไซต, 

นายทุนบุกป5าชายแดนใต� จ�างตัดไม�ล้ำค�า อ�างเป̀นท่ี นส.3 ก. (ไทยรัฐ 13 กุมภาพันธ& 2564) 

https://www.thairath.co.th/news/local/south/2032103 

ชุดพยัคฆ&ไพร บุกป5าสุคิริน ตรวจสอบนายทุนสวมเอกสารสิทธิลักลอบตัดไม�ขนาดใหญ� (บ�านเมือง  13 กุมภาพันธ& 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/223029 

ชุดพยัคฆ&ไพร รุดตรวจสอบผู�นำท�องถ่ินบุกรุกต�นน้ำป5าในเขตป5าสงวน เสียหายกว�า 28 ไร� (บ�านเมือง 12 กุมภาพันธ& 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/222882 

ชุดพยัคฆ&ไพรลุยตรวจ ผู�นำท�องถ่ินรุกป5าสงวนฯ ป5าเทือกเขาสันกาลาคีรี (แนวหน�า 12 กุมภาพันธ& 2564) 

https://www.naewna.com/local/552208 

ป5าไม�พร�อมมอบพ้ืนท่ี 14 ไร� ให�วัดไชยราชใช�ประโยชน& หลังสร�างโบสถ& 25 ล�านทับซ�อน 2 จังหวัด  

(สยามรัฐ 12 กุมภาพันธ& 2564) 

https://siamrath.co.th/n/219466 



ชาวบ�านค�านกรณีนำเครือญาติ-นายทุนครอบครองท่ีสาธารณะประโยชน&หมู�บ�าน “แกรนด&แคนยอน” ทับสะแก  

เพ่ือออก คทช. (สยามรัฐ 13 กุมภาพันธ& 2564) 

https://siamrath.co.th/n/219750 

การเมือง - ‘สิระ-เสรีพิศุทธ&’เปAดศึกถึงข้ันไม�ขอเผาผี  (khaosod  12 กุมภาพันธ& 2564) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5935821 

บทบรรณาธิการ‘โจรสูตร’ครบองค&๘ คนโกหกมุสาไม�พึงทำชั่วนั้นไม�มี (แนวหน�า 15 กุมภาพันธ& 2564) 

https://www.naewna.com/politic/columnist/46832 

“เอV” ไม�รอดคดีรุกป5า - “สิระ” ลุ�นระทึก “เสรีพิศุทธิ์” รุกล้ำเจ�าพระยา - “แม�สมพร” ขาสัน่ (ผู�จัดการ 13 กุมภาพันธ& 2564) 

https://mgronline.com/daily/detail/9640000014158 

 

 

 

 

 



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3366
วันที่: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564
Section: Live/Super บันเทิง

หน้า: 17(บนขวา)

ภาพข่าว: นายวิษณุ เครืองาม

รหัสข่าว: C-210212040075(12 ก.พ. 64/05:40) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.30 Ad Value: 27,450 PRValue : 82,350 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 19 ฉบับที่: 3226
วันที่: ศุกร์ 12 - พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(ขวา)

คอลัมน์: ขีดเส้นใต้: เรื่องใหญ่ อธิบดีกรมป่าไม้

รหัสข่าว: C-210212017051(12 ก.พ. 64/06:10) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 33.38 Ad Value: 33,380 PRValue : 100,140 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14535
วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/ความเห็น

หน้า: 2(บน)

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

Col.Inch: 30.66 Ad Value: 27,594 PRValue : 82,782 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14535
วันที่: เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/อาชญากรรม

หน้า: 9(กลาง)

ภาพข่าว: ตรวจสอบ

รหัสข่าว: C-210213005003(13 ก.พ. 64/06:59) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 15.78 Ad Value: 14,202 PRValue : 42,606 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11034
วันที่: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'สิระ-เสรีพิศุทธ์'เปิดศึกถึงขั้นไม่ขอเผาผี

รหัสข่าว: C-210212012037(12 ก.พ. 64/05:16) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 22.48 Ad Value: 24,728 PRValue : 74,184 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:38
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์"เดือด!! อัด "สิระ” ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา ยันบ้านพักไม่ผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I210212000048 หน้า: 1/3

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/politic/news/645137
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:38
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์"เดือด!! อัด "สิระ” ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา ยันบ้านพักไม่ผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I210212000048 หน้า: 2/3

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/politic/news/645137
https://www.posttoday.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 02:38
หัวข้อข่าว: "เสรีพิศุทธ์"เดือด!! อัด "สิระ” ไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตา ยันบ้านพักไม่ผิดกฎหมาย

รหัสข่าว: I-I210212000048 หน้า: 3/3

 posttoday.com Rating:
Site Value: 50,000 150,000PRValue (x3)

https://www.posttoday.com/politic/news/645137
https://www.posttoday.com


ปีที่: 12 ฉบับที่: 590
วันที่: เสาร์ 13 - ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

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

Col.Inch: 105.72 Ad Value: 42,288 PRValue : 126,864 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 12 ฉบับที่: 590
วันที่: เสาร์ 13 - ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

หัวข้อข่าว: "เอ๋" ไม่รอดคดีรุกป่า - "สิระ" ลุ้นระทึก "เสรีพิศุทธ์" รุกล้ำเจ้าพระยา - "แม่...

รหัสข่าว: C-210213063041(13 ก.พ. 64/05:37) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 105.72 Ad Value: 42,288 PRValue : 126,864 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15678
วันที่: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10

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

Col.Inch: 132.12 Ad Value: 204,786 PRValue : 614,358 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15678
วันที่: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10

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

Col.Inch: 132.12 Ad Value: 204,786 PRValue : 614,358 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15678
วันที่: ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 10

หัวข้อข่าว: 'ปปช.'แถลงยิบ 'ปารีณา'รุกป่า สส.คนแรก'ผิดจริยธรรม 'ส่ง'ศาลฎีกา'จ่อหลุดเก้าอี้...

รหัสข่าว: C-210212038001(11 ก.พ. 64/07:45) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 132.12 Ad Value: 204,786 PRValue : 614,358 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14537
วันที่: จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/วิเคราะห์

หน้า: 3(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: บทบรรณาธิการ: 'โจรสูตร'ครบองค์๘ คนโกหกมุสาไม่พึงทำชั่วนั้นไม่มี

รหัสข่าว: C-210215005089(15 ก.พ. 64/06:19) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 39.93 Ad Value: 35,937 PRValue : 107,811 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 40 ฉบับที่: 3653
วันที่: อาทิตย์ 14 - พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ซ้าย)

คอลัมน์: คันฉ่องส่องเมือง: 'กรรม' ของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ

รหัสข่าว: C-210214022037(13 ก.พ. 64/06:16) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 56.32 Ad Value: 70,400 PRValue : 211,200 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 40 ฉบับที่: 3653
วันที่: อาทิตย์ 14 - พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/การเมือง

หน้า: 12(ซ้าย)

คอลัมน์: คันฉ่องส่องเมือง: 'กรรม' ของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ

รหัสข่าว: C-210214022037(13 ก.พ. 64/06:16) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 56.32 Ad Value: 70,400 PRValue : 211,200 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15680
วันที่: อาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ไฟป่าแม่ยาง-แม่อางทำฝุ่นPM2.5พุ่ง

รหัสข่าว: C-210214020009(14 ก.พ. 64/04:11) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.44 Ad Value: 20,284 PRValue : 60,852 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26057
วันที่: อาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สร้าง 'รุกขกร' ดูแลต้นไม้ในเมือง

รหัสข่าว: C-210214004030(14 ก.พ. 64/02:14) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 57.46 Ad Value: 120,666 PRValue : 361,998 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26057
วันที่: อาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สร้าง 'รุกขกร' ดูแลต้นไม้ในเมือง

รหัสข่าว: C-210214004030(14 ก.พ. 64/02:14) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 57.46 Ad Value: 120,666 PRValue : 361,998 คลิป: สี่สี(x3)



 

นายทุนบุกป
าชายแดนใต� จ�างตัดไม�ล้ำค�า อ�างเป�นท่ี นส.3 ก.    ไทยรัฐออนไลน%  13 ก.พ. 2564 22:01 น. 

กอ.รมน.ภาค 4 สนธิกำลังชุดพยัคฆ%ไพร ลงพ้ืนท่ีตรวจยึดไม� หลังนายทุนใหญ�กรุงเทพฯ และภเูก็ต ทุ�มเงินมหาศาลจ�างตัดไม�เศรษฐกิจ ในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนใต� อย�างไม�เกรงกลัวกฎหมาย อาศัยช�องว�างหลงัมีการปลดล็อก พ.ร.บ.ป
าไม� สามารถทำไม�ในท่ีกรรมสิทธิ์ได� 

วันท่ี 13 ก.พ. ศูนย%ปฏิบัติการพิทักษ%ป
า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยอธิบดีกรมป
าไม�สั่งการให�ชุดพยัคฆ%ไพร ลง

พ้ืนท่ีร�วมกับเจ�าหน�าท่ีท่ีทำการทางยุทธวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส�วนหน�า ร�วม 30 นาย ตรวจสอบกรณีมีผู�ร�องเรียนว�า กลุ�มนายทุนนอกพ้ืนท่ี 

โดยเฉพาะนายทุนจากกรุงเทพฯ และภูเก็ต เข�ามากว�านซ้ือไม�มีค�าในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต� โดยมีการสวมตอ อ�างท่ีดิน

กรรมสิทธิ์ แล�วตัดไม�ขนาดใหญ�จำนวนมาก มีมูลค�ามหาศาล โดยเจ�าหน�าท่ีได�ร�วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดในเขตพ้ืนท่ีป
า

ไม�สมบูรณ% ท�องท่ีบ�านกูยิ หมู� 4 ต.ร�มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส   พบพ้ืนท่ีมีการตัดถนนใหม�เข�าไปในป
า โดยใช�รถไถตีนตะขาบและเม่ือ

ตามรอยไป พบรอยเท�าช�างลักลากไม�และพบการจงใจตัดถนนใหม�เข�าไปหาต�นไม�หวงห�ามขนาดใหญ� มีพ้ืนท่ีป
าไม�ถูกทำลาย พบต�นไม�มี

ค�าขนาดใหญ�ถูกตัดโค�นด�วยเครื่องเลื่อยยนต%หลายต�น ก�อนจะบ่ันทอนเป�นท�อน 

เจ�าหน�าท่ีจึงตรวจวัดต�นไม�ท่ีถูกตัด ก�อนยึดเป�นของกลาง ประกอบด�วยไม�กาลอ ไม�มะค�าแต� หรือไม�ก�างปลา ไม�มังคะ ไม�ตะเคียนชันตาแมว 

ท้ังหมดมีขนาดโคนต�นโตต้ังแต� 250-680 เซนติเมตร อายุไม�ต่ำกว�า 200 ปI รวม 9 ต�น ความเสียหายของต�นไม�ท่ีถูกตัดโค�น รวมถึงท่ีดินป
าไม�

ถูกไถทำลายเป�นถนน อยู�ระหว�างการประเมินของเจ�าพนักงานป
าไม� ขณะตรวจสอบ และตรวจยึดไม�พบผู�กระทำผิด 

นายชาญชัย กิจศักดาภาพ ผอ.ศูนย%ปฏิบัติการหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ%ไพร) กล�าวว�า ได�รับเรื่องจาก กอ.รมน.ภาค 4 

สน. และกลุ�มอนุรักษ%ในพ้ืนท่ีว�า มีนายทุนจากต�างจังหวัดเข�ามากว�านซ้ือไม�ในท่ี นส.3 ก. จำนวนมาก ต้ังแต�มีการปลดล็อก พ.ร.บ.ป
าไม�

ว�า สามารถทำไม�ในท่ีกรรมสิทธิ์ครอบครองได� ซ่ึงความจริง เพ่ือส�งเสริมให�ชาวบ�านได�ปลูกไม�เอง แล�วมีไม�ใช�สอยกัน แต�กลับมีกลุ�ม

มิจฉาชีพใช�ช�องทางนี้ลักลอบทำไม� และมีการสวมไม�ออกจากป
า ซ่ึงพบว�า ล�วนเป�นไม�หวงห�ามท่ีมีมูลค�า ท้ังตะเคียน หลุมพอ ถือเป�นไม�ท่ี

มีมูลค�าสูงของภาคใต� 

ผอ.พยัคฆ%ไพร กล�าวด�วยว�า จากการสืบสวนและแหล�งข�าวท่ีน�าเชื่อถือได� แจ�งว�าตอนนี้ เริ่มมีนายทุนจากต�างจังหวัด ทุ�มเงินจำนวน

มหาศาล เพ่ือมาซ้ือไม�ท่ีอยู�ในเอกสารสิทธิ จากการตรวจสอบอย�างละเอียด ยังพบว�า มีการนำเอกสารสิทธิทางท่ีดินมาสวม และตัดไม�ท่ี

อยู�นอกพ้ืนท่ีเอกสารสิทธิมาอ�างอิง 

"เรายังไม�รู�ว�าเอกสารสิทธินั้น มีท่ีมาท่ีไปอย�างไร เพราะจากท่ีตรวจสอบ ส�วนใหญ� ต�อให�มีเอกสารสิทธิเป�นท่ี นส.3 ก. ก็จริง แต�กลับ

พบว�า สภาพยังเป�นป
า"    https://www.thairath.co.th/news/local/south/2032103 



 

ชุดพยัคฆ%ไพร บุกป
าสุคิริน ตรวจสอบนายทุนสวมเอกสารสิทธิลักลอบตัดไม�ขนาดใหญ�  วันเสาร% ท่ี 13 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2564 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู�อำนวยการสำนักป]องกันรักษาป
าและควบคุมไฟป
า กรมป
าไม� สั่งการให�นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�า

หน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ%ไพร) นำกำลังชุดพยัคฆ%ไพรเข�าดำเนินการตรวจสอบกรณีได�รับแจ�งจากผู�หวังดี ว�ามีการลักลอบ

ทำไม�หวงห�ามขนาดใหญ� รวมท้ังมีการนำเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ และสิทธิครอบครองในท่ีดินมากล�าวอ�างเพ่ือสวมสิทธิทำไม�หวงห�าม

ขนาดใหญ�ออกจากพ้ืนท่ีป
า ในท�องท่ีอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยได�ประสานกำลังร�วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป
าไม� สำนักจัดการ

ทรัพยากรป
าไม�ท่ี 13 สาขานราธิวาส เจ�าหน�าท่ีหน�วยป]องกันรักษาป
าท่ี นธ. 5 (แว�ง – สุคิริน) ทหารากกองอำนวยการรักษาความม่ันคง

ภายใน ภาค 4 ส�วนหน�า กองร�อยทหารพรานท่ี 4908 ชุดปฏิบัติการกองร�อยทหารพรานท่ี 4603 หน�วยปฏิบัติการพิเศษร�วมจังหวัด

นราธิวาส ชุดปฏิบัติการ ศปทส. ตำรวจภธูรภาค 9 และผู�ใหญ�บ�านหมู�ท่ี 4 บ�านกูยิ ตำบลร�มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 

เม่ือมาถึงเป]าหมาย เจ�าหน�าท่ีพบมีการลักลอบตัดไม�ขนาดใหญ�กระจายอยู�ท่ัวบริเวณ จึงได�กระจายกำลังตรวจสอบโดยรอบบริเวณ เพ่ือ

ค�นหาบุคคลท่ีเข�ามาทำไม� แต�ปรากฏว�าไม�พบบุคคลในท่ีเกิดเหตุ จากนั้นได�กระจายกำลังตรวจสอบไม�ท่ีถูกโค�นล�มพบว�าเป�นกาลอ(ไข�

เขียว) 5 ท�อน ปริมาตร 55.304 ลูกบาศก%เมตร ไม�มะค�าแต̀ะ 3 ท�อน ปริมาตร 7.831 ลูกบาศก%เมตรไม�มังคะ  1 ท�อน ปริมาตร 7.708 

ลูกบาศก%เมตร และไม�ตะเคียนชันตาแมว 1 ท�อน ปริมาตร 4.964 ลูกบาศก%เมตร รวมท้ังสิ้น 10 ท�อน ปริมาตร 73.157 ลูกบาศก%เมตร 

ซ่ึงไม�ท้ังหมดเป�นไม�หวงห�ามตามกฎหมายว�าด�วยการป
าไม� จากนั้นเจ�าหน�าท่ีจึงได�ร�วมกันตรวจสอบตำแหน�งพิกัดไม�ท�อน ปรากฏว�าพ้ืนท่ี

อยู�ในพ้ืนท่ีป
าตามพระราชบัญญัติป
าไม� 2484 จากการสอบถามผู�ใหญ�บ�านให�การว�า ไม�ทราบว�าท่ีดินดังกล�าวเป�นของใคร และไม�ทราบ

ว�าบุคคลใดเข�ามาทำไม� แต�พ้ืนท่ีข�างเคียงเป�นของชาวบ�านรายหนึ่งในหมู�บ�าน และมีเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดิน น.ส. 3ก. 

เจ�าหน�าท่ีจึงได�ร�วมกันตรวจยึดไม�ท�อน 10 ท�อน พร�อมจัดทำบันทึกเรื่องราวนำส�งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรสคิุริน เพ่ือ

ดำเนินการสืบสวนหาตัวผู�กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติป
าไม� 2484 

เจ�าหน�าท่ีได�เตรียมขยายผลต�อเนื่อง หลังพบข�อมูลเชิงลึกว�า ขณะนี้มีการสั่งการจากกลุ�มนายทุนท้ังในพ้ืนท่ี และนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงมีความ

ต�องการไม�ประเภทไม�หลุมพอ ไข�เขียว ไม�มะค�าแต̀ะ ไม�ตะเคียนชันตาแมว เนื่องจากในพ้ืนท่ีภาคใต�ไม�มีขนาดใหญ� จึงต�องการนำไปทำ

เฟอร%นิเจอร% รวมถึงสร�างบ�านระดับบารมี และใช�ประกอบเรือประมงเป�นต�น.  

https://www.banmuang.co.th/news/region/223029 



 

 

ชุดพยัคฆ%ไพร รุดตรวจสอบผู�นำท�องถ่ินบุกรุกต�นน้ำป
าในเขตป
าสงวน เสียหายกว�า 28 ไร� 

วันศุกร% ท่ี 12 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2564, 10.31 น. 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู�อำนวยการสำนักป]องกันรักษาป
าและควบคุมไฟป
า สั่งการนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�าหน�วยเฉพาะกิจ

ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ%ไพร) นำกำลังลงใต� เข�าตรวจสอบในพ้ืนท่ีตำบลธารคีรี อำเภอสะบ�าย�อย จังหวัดสงขลา หลังพลเมืองร�องเรียน

พบมีกลุ�มนายทุนใช�เครื่องจักรหนักแผ�วถาง ยึดถือ ครอบครองพ้ืนท่ีในเขตป
าสงวนแห�งชาติป
าเทือกเขาสันกาลาคีรี โดยบูรณาการกำลัง

ร�วมกับกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส�วนหน�า ตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 43 ค�ายรามคำแหง 

เจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป
าไม�ท่ี 13 สงขลา และหน�วยป]องกันและพัฒนาป
าไม�สะบ�าย�อย  

จากการตรวจสอบ เจ�าหน�าท่ีพบมีการตัดเส�นทางใหม�จากถนนสาธารณะเข�าไปในพ้ืนท่ี โดยปรากฏร�องรอยการใช�เครื่องจักรกลหนัก ซ่ึงคาด

ว�าเป�นรถแบ็คโฮ จากนั้นได�เดินเท�าไปตามเส�นทางจนถึงจุดเป]าหมาย พบมีการบุกรุก แผ�วถางเปhดพ้ืนท่ีป
าใหม� เม่ือนำอากาศยานไร�คนขับ

บินข้ึนสำรวจพบว�าพ้ืนท่ีถูกปรับเป�นข้ันบันไดข้ึนไปบนยอดเขา ซ่ึงบางส�วนมีการครอบครองทำประโยชน%ปลูกไผ� เจ�าหน�าท่ีจึงได�ร�วมกัน

ตรวจสอบตำแหน�งพิกัดพบพ้ืนท่ีป
าเสียหาย 28 ไร�เศษ ขณะเดียวกันพบมีการตัดไม�หวงห�ามขนาดใหญ�ในพ้ืนท่ีอีก 4 ท�อน ปริมาตร 20.779 

ลูกบาศก%เมตร จากการสอบถามชาวบ�านในพ้ืนท่ีรายหนึ่งให�การว�า เม่ือประมาณวันท่ี 4 กุมภาพันธ%ท่ีผ�านมา พบเห็นรถแบ็คโฮจอดอยู�บน

ถนนคอนกรีต ซ่ึงผู�เข�ามาเปhดเส�นทางและบุกรุก แผ�วถาง เพ่ือครอบครองทำประโยชน%ปลูกไผ� เป�นผู�นำท�องถ่ินแห�งหนึ่ง  

เจ�าหน�าท่ีจึงได�ร�วมกันตรวจยึดพ้ืนท่ี และตรวจยึดไม�ท�อนของกลาง 4 ท�อน พร�อมจัดทำบันทึกเรื่องราว รวมท้ังเอกสารหลักฐานท่ี

เก่ียวข�อง นำส�งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสะบ�าย�อย จังหวัดสงขลา เพ่ือสืบสวนสอบสวนหาตัวผู�กระทำผิดมาดำเนินคดีตาม

พระราชบัญญัติป
าสงวนแห�งชาติ 2507 และพระราชบัญญัติป
าไม� 2484 ต�อไป. 

https://www.banmuang.co.th/news/region/222882 



 

ชุดพยัคฆ%ไพรลุยตรวจ ผู�นำท�องถ่ินรุกป
าสงวนฯ ป
าเทือกเขาสันกาลาคีรี      วันศุกร% ท่ี 12 กุมภาพันธ% พ.ศ. 2564, 10.52 น. 

12 กุมาพันธ% 2564 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู�อำนวยการสำนักป]องกันรักษาป
าและควบคุมไฟป
า สั่งการนายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน�า

หน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ%ไพร) นำกำลังลงใต� เข�าตรวจสอบในพ้ืนท่ีตำบลธารคีรี อำเภอสะบ�าย�อย จังหวัดสงขลา หลัง

พลเมืองร�องเรียนพบมีกลุ�มนายทุนใช�เครื่องจักรหนักแผ�วถาง ยึดถือ ครอบครองพ้ืนท่ีในเขตป
าสงวนแห�งชาติ ป
าเทือกเขาสันกาลาคีรี 

โดยบูรณาการกำลังร�วมกับกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส�วนหน�า ตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 43 

ค�ายรามคำแหง เจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป
าไม�ท่ี 13 สงขลา และหน�วยป]องกันและพัฒนาป
าไม�สะบ�าย�อย  

จากการตรวจสอบ เจ�าหน�าท่ีพบมีการตัดเส�นทางใหม�จากถนนสาธารณะเข�าไปในพ้ืนท่ี โดยปรากฏร�องรอยการใช�เครื่องจักรกลหนัก ซ่ึง

คาดว�าเป�นรถแบคโฮ จากนั้นได�เดินเท�าไปตามเส�นทางจนถึงจุดเป]าหมาย พบมีการบุกรุกแผ�วถางเปhดพ้ืนท่ีป
าใหม� เม่ือนำอากาศยานไร�

คนขับบินข้ึนสำรวจพบว�าพ้ืนท่ีถูกปรับเป�นข้ันบันไดข้ึนไปบนยอดเขา ซ่ึงบางส�วนมีการครอบครองทำประโยชน%ปลูกไผ� เจ�าหน�าท่ีจึงได�

ร�วมกันตรวจสอบตำแหน�งพิกัดพบพ้ืนท่ีป
าเสียหาย 28 ไร�เศษ ขณะเดียวกันพบมีการตัดไม�หวงห�ามขนาดใหญ�ในพ้ืนท่ีอีก 4 ท�อน 

ปริมาตร 20.779 ลูกบาศก%เมตร  

จากการสอบถามชาวบ�านในพ้ืนท่ีรายหนึ่งให�การว�า เม่ือประมาณวันท่ี 4 กุมภาพันธ%ท่ีผ�านมา พบเห็นรถแบคโฮจอดอยู�บนถนนคอนกรีต 

ซ่ึงผู�เข�ามาเปhดเส�นทางและบุกรุก แผ�วถาง เพ่ือครอบครองทำประโยชน%ปลูกไผ� เป�นผู�นำท�องถ่ินแห�งหนึ่ง เจ�าหน�าท่ีจึงได�ร�วมกันตรวจยึด

พ้ืนท่ี และตรวจยึดไม�ท�อนของกลาง 4 ท�อน พร�อมจัดทำบันทึกเรื่องราว รวมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง นำส�งพนักงานสอบสวน

สถานีตำรวจภูธรสะบ�าย�อย จังหวัดสงขลา เพ่ือสืบสวนสอบสวนหาตัวผู�กระทำผิดมาดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป
าสงวนแห�งชาติ 

2507 และพระราชบัญญัติป
าไม� 2484 ต�อไป. https://www.naewna.com/local/552208 



 

ป
าไม�พร�อมมอบพ้ืนท่ี 14 ไร� ให�วัดไชยราชใช�ประโยชน% หลังสร�างโบสถ% 25 ล�านทับซ�อน 2 จังหวัด  

 สยามรัฐออนไลน%  12 กุมภาพันธ% 2564 10:11 น.  ภูมิภาค 

วันท่ี 12 กุมภาพันธ% นายประมวล พงศ%ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ% เขต 3 พรรคประชาธิปiตย% เปhดเผยว�า หลังจากชาวบ�าน ต.ไชย

ราช อ.บางสะพานน�อย ร�องเรียนหน�วยงานรัฐ ขอให�แก�ไขปiญหากรณีวัดไชยราช ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร สร�างโบสถ%ใช�

งบประมาณ 25 ล�านบาท สร�างเสร็จนาน 13 ปI แต�ไม�ได�ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ทำให�ไม�สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได� 

เนื่องจากพ้ืนท่ีวัดต้ังอยู�ในเขต อ.ปะทิว แต�จุดท่ีสร�างโบสถ%อยู�ในพ้ืนท่ี ต.ไชยราช อ.บางสะพานน�อย ล�าสุดเจ�าหน�าท่ีจากสำนักงานป
าไม�

เขต 10 จ.เพชรบุรี และเขต 11 จ.สุราษฎร%ธานี ได�ทำการรังวัดแล�ว พบว�าโบสถ%คาบเก่ียวในเขตพ้ืนท่ีป
าไม� จ.ประจวบคีรีขันธ%จำนวน 7 

ไร� 3 งาน 25 ตารางวาอยู�ในเขต จ.ชุมพร จำนวน 7 ไร� 60 ตารางวา 

“ ข้ันตอนก�อนการดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา จะใช�เวลาไม�เกิน 30 วัน หลังจากรังวัดแนวเขตแล�ว องค%การบริหารส�วน

ตำบล ( อบต.) ไชยราช และ อบต.เขาไชยราช จะเสนอญัตติให�สภาท�องถ่ินเห็นชอบตามระเบียบในการใช�พ้ืนท่ีภายในสัปดาห%หน�าเพ่ือใช�

มติสภาประกอบการยื่นขออนุญาตใช�พ้ืนท่ีป
าไม� ซ่ึงผู�อำนวยการสำนักงานป
าไม�เขต สามารถลงนามอนุญาตให�วัดใช�พ้ืนท่ีได�จากการมอบ

อำนาจโดยอธิบดีกรมป
าไม� เม่ืออนุญาตแล�วสำนักงานงานพระพุทธศาสนา จ.ชุมพร จะทำหนังสือขอพระพระราชทานวิสุงคามสีมา เพ่ือ

ใช�โบสถ%ประกอบพิธีสงฆ%ไห�เป�นประโยชน%ของพระภิกษุและประชาชนท้ัง 2 จังหวัด “นายประมวล กล�าว 

https://siamrath.co.th/n/219466 

 

 



 

 

ชาวบ�านค�านกรณีนำเครือญาติ-นายทุนครอบครองท่ีสาธารณะประโยชน%หมู�บ�าน “แกรนด%แคนยอน” ทับสะแก เพ่ือออก คทช.  

 สยามรัฐออนไลน%  13 กุมภาพันธ% 2564 14:24 น.  ข�าวท่ัวไทย 

วันท่ี 13 ก.พ.64 ผู�สื่อข�าวรายงานว�า จากกรณีรัฐบาลมีแนวคิดการแก�ปiญหาประชาชนไร�ท่ีดินทำกิน ตามแนวทาง 

"คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ" หรือ คทช. ผู�สื่อข�าวได�ลงพ้ืนท่ี บ�านทุ�งตาแก�ว หมู�ท่ี 10 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ% หลังจากกรณี นายพิธิวัฒน% มาเอ่ียม ผอ.ส�วนจัดการป
าชุมชน พร�อม ฝ
ายปกครองอำเภอทับสะแก เจ�าหน�าท่ีป
าไม� 

กำนัน ผู�ใหญ�บ�าน ลงพ้ืนท่ีบ�านทุ�งตาแก�ว เพ่ือร�วมตรวจสอบสิทธิ์การอนุญาตให�ประชาชนทำกินในพ้ืนท่ีดินของรัฐ เช�น เขตป
า และพ้ืนท่ี

สาธารณประโยชน%อ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด จนมีชาวบ�านออกมาคัดค�านกรณีผู�นำในพ้ืนท่ี และเจ�าหน�าท่ีรัฐบางหน�วยงาน ได�นำเอา

ชื่อ นอมินี เครือญาติ ลูกหลาน และนายทุน เข�ามาครอบครองเพ่ือท่ีจะออก คทช.ในท่ีสาธารณะประโยชน%ของหมู�บ�าน โดยท่ีชาวบ�านใน

หมู�บ�านไม�ทราบเรื่อง 

นายนิคม กระต�ายเทศ อายุ 64 ปI บ�านเลขท่ี 150 หมู� 10 อดีตผู�ใหญ�บ�านบ�านทุ�งตาแก�ว กล�าวว�าบริเวณท่ีจะมีการสำรวจเพ่ือ ออก 

คทช.ในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน% กลางหมู�บ�าน ในเนื้อท่ีประมาณ 258 ไร� ซ่ึงเคยเป�นเหมืองร�างหมดสัมปทานไปนานแล�ว โดยสภาพพ้ืนท่ี

ดังกล�าว มีท้ังป
าไม� สระน้ำขนาดใหญ� กองดิน กองหินกรวด กองทราย ท่ีเกิดมาจากการทำเหมืองแร�เม่ือสมัยก�อน ท่ีมีขนาดใหญ�มีความ

สูงไม�ตำกว�า 5-10 เมตร บางจุดก็มากกว�า 10 เมตร และเป�นแหล�งท�องเท่ียวท่ีเกิดใหม�ในพ้ืนท่ีอำเภอทับสะแก “แกรนด%แคนยอน” ท่ีมี

นักท�องเท่ียวเริ่มเข�าไปถ�ายรูปชมความงดงามของผาดิน เป�นจำนวนมาก ซ่ึง คทช.เป�นท่ีสาธารณะประโยชน%ของหมู�บ�าน และเม่ือวันก�อน

ทางอำเภอ และเจ�าหน�าท่ีป
าไม� มาตรวจสอบสิทธิ์ ผู�ท่ีจะเข�าทำประโยชน% ในพ้ืนท่ีดังกล�าวพบว�ามีแต�ชื่อ ลูก หลาน และ ญาติพ่ีน�องของ

ผู�นำหมู�บ�าน และเจ�าหน�าท่ีรัฐบางหน�วยงานเป�นต�น ชาวบ�านในหมู�บ�าน ท่ีไม�มีท่ีทำกินมีอีกเป�นจำนวนมาก โดยชาวบ�านจะออกมา

เรียกร�องพร�อมคัดค�านอย�างถึงท่ีสุด 

นายนิคม ยังกล�าวอีกว�า สมัยท่ีตนเองเป�นผู�ใหญ�บ�าน ได�กันพ้ืนท่ีดังกล�าวเป�นท่ีสาธารณะประโยชน%ให�ใช�ร�วมกัน โดยได�ทำหนังสือขอทาง

กรมป
าไม� เพ่ือทำเป�นพ้ืนท่ีป
าชุมชนเป�นท่ีสาธารระหมู�บ�าน และในพ้ืนท่ีดังกล�าวชาวบ�านสามารถเข�าไปตัดไม� หรือจะเข�าไปตักดิน ตัก

ทราย ในแปรงดังกล�าวเอามาสร�างบ�านท่ีอยู�อาศัยได� โดยไม�ต�องเสียตังค%   https://siamrath.co.th/n/219750 



 

‘สิระ-เสรีพิศุทธ%’เปhดศึกถึงข้ันไม�ขอเผาผี – วันท่ี 11 ก.พ. ท่ีรัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ% เตมียเวส หัวหน�าพรรคเสรีรวมไทย ประธานกมธ.

ป]องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กล�าวกรณี นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พลังประชารัฐ ประธานกมธ. การกฎหมายฯ 

สอบกรณีบ�านพักรุกแม�น้ำเจ�าพระยา ว�า คนอย�างตนไม�มีทำผิดกฎหมาย สร�างท�าเทียบเรือในแม�น้ำเจ�าพระยาขอนุญาตจากกรมเจ�าท�า 

ไม�มีปiญหาจนมาเล�นการเมือง นายสิระเป�นจำเลยตน 5-6 คดีแล�ว จึงรวมหัวกับ 2 อดีตผู�สมัครส.ส.พลังประชารัฐ ซ่ึงก็เป�นจำเลยของตน

เหมือนกัน แล�วมายื่นร�องในกมธ.ชุดของตน ซ่ึงตนฟ]องเป�นจำเลยหมด เขาจึงฮ้ัวกัน และฮ้ัวกับกรมป
าไม�ด�วย สร�างท�าเทียบเรือทำไมต�อง

ขออนุญาตกรมป
าไม� อย�างนั้นโรงแรม สะพานข�ามแม�น้ำเจ�าพระยาท่ีสร�างท�าเทียบเรือ หรือแม�แต�รัฐสภา ทำไมไม�จับ 

“เลือกต้ังซ�อมเขต 3 จ.นครศรีฯ เสร็จแล�วมาเจอกัน ผมลุยหมด รู�จักผมน�อยไป เพราะเรื่องนี้ไม�ได�หวัง ดิสเครดิตทางการเมือง แต�หวัง

เอาคืนและเป�นเรื่องส�วนตัว เนื่องจากผมเป�นผู�ตรวจสอบว�านายสิระขาดคุณสมบัติ ซ่ึงเรื่องส�งไปท่ีศาลรัฐธรรมนูญ และส�งกกต.ว�าแจ�ง

ความเท็จ อย�างไรก็ต�องติดคุก 1-10 ปI ไม�ให�เล�นการเมือง 20 ปI ก็หมดอนาคต ตอนเป�นสมาชิกสภาปฏิรูปฯ ก็แจ�งเท็จว�าไม�เคยติดคุก 

ตนส�งเรื่องไปยังกกต.แล�ว วันนี้จะเอาเครื่องราชฯ อีก ซ่ึงต�องแจ�งว�าไม�เคยติดคุก ตนก็ได�ขอเอกสารแล�ว ได�มาเม่ือไรพบว�าแจ�งเท็จ ก็

ดำเนินการอีก” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ%กล�าว ท่ีนายสิระไปดูบ�านพักของตนก็เป�นจำเลยไปแล�ว เพราะศาลรับพิจารณาเดือนก.ย.64 พวกนี้ยัง

ไม�เห็นโลงศพไม�หลั่งน้ำตา ปลายปIนี้รับรองว�อนไม�รู�ก่ีคดี ถึงตอนนั้นเห็นโลงศพแน� พวกนี้อยากจะเรียกราคาจากพรรคพลังประชารัฐ ใคร

ทำงานเข�าเป]า มีผลงานก็จ�าย 

ด�านนายสิระกล�าวยืนยันว�ากรณีตรวจสอบบ�านพักของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ% ทำตามอำนาจหน�าท่ีในฐานะกมธ. ส�วนท่ี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ%

บอกว�าตนทำผลงานเพ่ือเรียกรางวัลจากพรรคพลังประชารัฐนั้น เข�าข�ายหม่ินประมาทหรือไม� เรื่องนี้ถ�าไม�เป�นความจริง คนท่ีพูดพิสูจน%

ไม�ได�ต�องรับผิดชอบ แต�ถ�าอะไรท่ีตนผิดก็ดำเนินการมาเลย “ขอฝากถึงพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ%ในเม่ือจองเวรจองกรรมผม ผมก็ขอประกาศ

เลยว�าถ�าผมตาย ท�านไม�ต�องมาเผาผีผม ถ�าท�านตายผมก็จะไม�เผาผีท�าน ผมขอพบท�านทุกภพ ทุกชาติไป แล�วผมจะทำแบบท่ีท�านทำกับ

ผมแบบนี้” 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5935821 

 

 



เม่ือปIท่ีแล�ว “ทอน สามตะกร�า” สำรอกท�าทาย “สส.เอt -ปารีณา ไกรคุปต% สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ” ท่ีครอบครองท่ีดินส.ป.ก.ให�

ตรวจสอบการถือครองท่ีดินของนางสมพรจึงรุ�งเรืองกิจ ท่ีมข�อครหานินทาว�ารุกอุทยานแห�งชาติครั้งนั้น นายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจ อดีต

หัวหน�าพรรคอนาคตใหม�และประธานคณะก�าวหน�าท่ีดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย�างต�อเนื่อง 

เม่ือ 1 ปIผ�านนักการเมืองหนุ�มหน�าตาต�างด�าวท้ังท�าทายเชิญชวนสส.เอt-ปารีณา เชิญตรวจสอบท่ีดินของแม�ตามสบาย อยากดูตรงไหนเรียนเชิญ 

ตอนนั้น รู�ท้ังรู�ว�าตัวเองครอบครองอยู� 2 แปลง 82 ไร� พ้ืนท่ีเดียวกันกับแม�ท่ีกำลังถูกตรวจสอบ แต�พูดเสียหล�อ ราวกับตนไม�รู�เห็นอะไรด�วยเลย 

“เราไม�ได�ต�องการท่ีจะทำกับนักการเมืองคนไหนเป�นการส�วนตัว เรื่องท่ีดินควรเป�นเรื่องของความเป�นธรรมมีประชาชนมากมายท่ีส�วน

ใหญ�เป�นคนยากคนจน ท่ีมีข�อพิพาทกับรัฐเรื่องแย�งท่ีดินทำกิน หลายคนติดคุก หลายคนถูกฟ]อง พวกเขาเหล�านี้ลำบาก และผมอยากเห็น

การบังคับใช�กฎหมายอย�างถ�วนหน�าทุกคน” วันนี้นักการเมืองหญิงจากพรรคพลังประชารัฐถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิดจริยธรรมร�ายแรง และ

ดำเนินคดีกรณีเป�นเจ�าหน�าท่ีของรัฐจงใจบุกรุกท่ีดินป
า 211 ไร� เป�นการขัดกันแห�งผลประโยชน% 

วันนี้เช�นกันกรมป
าไม�แจ�งความดำเนินคดีนางสมพร(มารดา) น.ส.ชนาพรรณ (พ่ีสาว) และตัวนายธนาธร จึงรุ�งเรืองกิจฐานใช�เอกสารท่ีออกโดย

มิชอบด�วยกฎหมายจำนวนไม�น�อยกว�า 60 ฉบับมาถือครองบุกรุกท่ีดินป
าสงวนแห�งชาติฝiuงซ�ายแม�น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี จำนวน 2,154 ไร� 3 

งาน 82 ตารางวา โดยไม�มีเอกสารหลักฐานเดิม (ส.ค.1) เป�นการเดินสำรวจออกเม่ือปI 2521 ก�อนประกาศพ้ืนท่ีดังกล�าวเป�นป
าสงวนแห�งชาติ ปI 

2527 แต�พ้ืนท่ีดังกล�าวถูกประกาศเป�นเขตป
าไม�ถาวรหมายเลข 85 ในปI 2512 หรือก�อนท่ีจะมีการออกเอกสาร น.ส.3 ก 

กรมป
าไม�แจ�งจับในท่ีดินท่ีนายธนาธรท�าทายให�น.ส.ปารีณาตรวจสอบเม่ือราว 1 ปIผ�าน งามหน�าไปกว�านั้น ท่ีดินบุกรุกจำนวนกว�า 2,154 

ไร� 3 งาน 82 ตารางวานั้น มีชื่อนายธนาธรเป�นเจ�าของท่ีดินรวม 2 ฉบับ 81 ไร� 3 งาน 67 ตารางวา ด�วย ท้ังท่ีรู�แก�ใจดีว�าตนเองถือครอง

อยู�ด�วย2 แปลง เกือบ 82 ไร� แต�กลับเพิกเฉยแถมยังเรียกร�องท�าทายให�นักการเมืองฝ
ายตรงข�ามมาตรวจสอบ ราวกับว�าตนเองไม�รู�ไม�เห็น 

ดังวลี “ผมจำไม�ได�” เม่ือครั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไต�สวนกรณีถือครองหุ�นสื่อ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 

ติดตามข�าวสารบ�านเมืองมาถึงจุดนี้ทำให�นึกถึงพุทธวจนขององค%พระสัมมาสัมพุทธเจ�ากรณี “โจรสูตร” มหาโจรผู�ประกอบด�วย องค% ๘ 

ประการ ท่ีเสื่อมต้ังอยู�ไม�นาน/ไม�เสื่อมเร็วต้ังอยู�ได�นาน องค% ๘ ประการ คือ ประหารคนท่ีไม�ประหารตอบ ๑ ถือเอาสิ่งของไม�เหลือ ๑ 

ลักพาสตรี ๑ ประทุษร�ายกุมารี ๑ ปล�นบรรพชิต ๑ ปล�นราชทรัพย% ๑ ทำงานใกล�ถ่ินเกินไป ๑ ไม�ฉลาดในการเก็บ ๑ มหาโจร

ประกอบด�วยองค% ๘ ประการนี้แล ย�อมพลันเสื่อมต้ังอยู�ไม�นานฯ ด�วยมีข�าวว�าผู�ต�องข�อกล�าวหาของกรมป
าไม�ท้ังสามคนเตรียมท่ีจะนำ

ท่ีดินท่ีกรมป
าไม�ระบุว�าบุกรุกท่ีป
าสงวนและใช�เอกสารท่ีออกโดยไม�ชอบด�วยกฎหมายถือครองท่ีดินนี้ บริจาคให� “มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมู�บ�านจอมบึง” ราชบุรี ได�นำไปทำประโยชน%แก�สถานศึกษาดูกรภิกษุท้ังหลาย พฤติกรรมท่ีว�าจึงเข�าข�าย “โจรสูตร” อย�างหลีกเลี่ยงมิได� 

ไม�พึงบังเกิดเป�นบุญกุศลในภายภาคหน�าเฉกเช�นกรณี “ทำบุญเอาหน�า” ของคุณยายแฟง เจ�าของ “สำนักโสเภณี(หญิงงามเมือง)” ท่ี

เยาวราช ถนนเจริญกรุง สร�าง “วัดคณิกาผล”ตามค�านิยมของบรรดาขุนนาง, ขุนศึกศักดินาสมัยนั้น 

ไม�ใช�แค�กรณีทำบุญเอาหน�าเท�านั้น ทว�าตลอดเวลาท่ีผ�านมา หาความจริงมิได�กับคำสัมภาษณ%แนวคิดย�อนแย�งกับพฤติกรรมของนักการเมืองและ

บุคลากรในตระกูล ท่ีการกล�าวเท็จทุศีลข�อ 4 โดยสิ้นเชิง เพราะศีลข�อ 4 ท่ีว�า “มุสาวาทาเวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ” นั้นมิได�เจตนางดเว�นแค�

กล�าวเท็จพูดปด ทว�าพุทธศาสนิกชนพึงรักษาศีล 4 ไว�ต�อง ไม�พูดโกหก ไม�พูดส�อเสียด ไม�พูดหยาบคาย และไม�พูดเพ�อเจ�อ 



 

“เอt” ไม�รอดคดีรุกป
า - “สิระ” ลุ�นระทึก “เสรีพิศุทธิ์” รุกล้ำเจ�าพระยา - “แม�สมพร” ขาสั่น 

เผยแพร�: 13 ก.พ. 2564 06:45   ปรับปรุง: 13 ก.พ. 2564 06:45   โดย: ผู�จัดการออนไลน% 

ผู�จัดการสุดสัปดาห% - ลากคดีข�ามปIในท่ีสุด “เอt” ปารีณา ไกรคุปต%  ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ก็เจอคณะกรรมการป]องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดคดีรุกป
า สังเวยเกมการเมืองแบบหมากแลกหมาก หลังจาก “เอt” เปhดปม “แม�ธ

นาธร” รุกท่ีป
า สงครามตัวแทนระหว�างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคก�าวไกลและอีกร�างคือ “คณะก�าวหน�า” ท่ีมี นายธนาธร จึงรุ�งเรือง

กิจ เป�นหัวขบวน เดินมาถึงจุดต�างฝ
ายต�างเลือดสาดสนามรบ 

ตามเกมของฝ
ายรัฐบาลและฝ
ายค�านท่ีปะทะกันนอกสภา คู�ของ “เอt-ปารีณา” กับอดีตหัวหน�าพรรคอนาคตใหม� ดูเหมือนจะเป�นคู�ท่ีต�อสู�

กันเข�มข�นตามสไตล%การเมืองไทยท่ีเผาเวลาไปกับการตามล�างผลาญข้ัวตรงข�าม ดังนั้น เม่ือ “เอt-ปารีณา” ปiกหมุดลอกคราบ “ธนาธร” 

โน�มน�าวสังคมให�มองเห็นอีกมุมว�าเขาเข�ามาเล�นการเมืองเพ่ือหาประโยชน%ให�ตัวเอง พวกพ�องและครอบครัว คนในตระกูลจึงรุ�งเรืองกิจ 

จึงถูกขุดคุ�ยในสองเรื่องหนักๆ คือ “แม�และพ่ีสาว” ของ ธนาธร โดนคดีรุกป
ากว�า 2 พันไร� ท่ีจังหวัดราชบุรี ส�วน “น�องชาย” เจอคดีติด

สินบนเจ�าพนักงานเพ่ือให�ได�เข�าไปพัฒนาท่ีดินท่ีเป�นทรัพย%สินส�วนพระมหากษัตริย%โดยไม�ผ�านการประมูล 

แต�ก็อย�างว�า “เอt-ปารีณา” ต้ังใจเล�นงานคู�ต�อสู�จนลืมดูตัวเองและคนในครอบครัวว�าครอบครองท่ีดินแบบสุ�มเสี่ยงต�อการกระทำผิด

กฎหมายไม�ต�างกัน ดังนั้น เม่ือ “เอt-ปารีณา” เปhดฉากรุกไล� “แม�ธนาธร” ตัวเองก็โดนขุดคุ�ยกลับเรื่องรุกป
าในจังหวัดราชบุรีเช�นกัน แม�

จะมีรายการยื้อยุดกันพักใหญ�แต�ก็พ�ายกระแสสังคมท่ีตามเกาะติดดูว�าจะมีการเลือกปฏิบัติหรือไม� สุดท�าย กรมป
าไม� ก็แจ�งความ

ดำเนินคดี และส�งเรื่องมาให� ป.ป.ช. สอบต�อตามกระบวนการ 

ล�าสุด เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ% ท่ีผ�านมา หวยก็ออกแบบว�าพลังประชารัฐ ยอมเสียเบ้ียเพ่ือรักษาขุน รักษาภาพลักษณ%รัฐบาลเอาจริงฟiน

ไม�เลี้ยงถ�าทำผิดแม�จะเป�น ส.ส. ในสังกัด ทำให� “เอt-ฟาร%มไก�” ถูกส�งข้ึนแท�นสังเวย ตามมติ ป.ป.ช. ท่ีชี้มูลว�า “เอt-ปารีณา” ผิดจริยธรรม

ร�ายแรง โทษคือต�องพ�นจากตำแหน�ง ส.ส. โดย ป.ป.ช. จะส�งฟ]องคดีต�อศาลฎีกา งานนี้ถ�าหากศาลฎีกา พิจารณาคดีแล�วเห็นว�า น.ส.ปา

รีณา มีความผิดตามท่ี ป.ป.ช. ร�องตาม พ.ร.ป. ป.ป.ช. มาตรา 87 ประกอบมาตรา 81 และมาตรา 86 มีสิทธิ์เจอเพิกถอนสิทธิสมัครรับ

เลือกต้ังไม�เกิน 10 ปI 

ถ�อยแถลงของ ป.ป.ช. โดย  นายนิวัติไชย เกษมมงคล  รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ระบุว�า ป.ป.ช.มีมติว�าการท่ี น.ส.ปารีณายึดถือ 

ครอบครอง และใช�ประโยชน%ในท่ีดินของรัฐโดยมิชอบ ในบริเวณพ้ืนท่ีหมู� 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เป�นการฝ
าฝxนหรือไม�ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย�างร�ายแรง เข�าลักษณะเป�น ส.ส.กระทำการอันเป�นการขัดกันระหว�างประโยชน%ส�วนตนกับประโยชน%

ส�วนรวม ท้ังนี้ ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม อันถือว�ามีลักษณะร�ายแรง ถือเป�น ส.ส.กระทำการใดท่ีก�อให�เกิดความเสื่อมเสียต�อเกียรติ



ศักด์ิของการดำรงตำแหน�ง อันถือว�ามีลักษณะร�ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู�ดำรงตำแหน�งใน

องค%กรอิสระ รวมท้ังผู�ว�าการตรวจเงินแผ�นดิน และหัวหน�าหน�วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค%กรอิสระ พ.ศ. 2561 ข�อ 11 ข�อ 

17 ประกอบ ข�อ 27 วรรคสอง 

ท้ังนี้ จากการไต�สวนปรากฏว�า น.ส.ปารีณา ร�วมกับนายทวี ไกรคุปต% บิดา เข�ายึดถือ ครอบครอง และทำประโยชน%ในท่ีดินของรัฐ พ้ืนท่ี

จำนวน 711-2-93 ไร� โดยมีพฤติการณ%ต้ังแต�ปI 2546 มีการขอใช�ไฟฟ]าต�อการไฟฟ]าส�วนภูมิภาคจอมบึง และชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

ต�อ อบต.รางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพ่ือประกอบกิจการปศุสัตว% ในปI พ.ศ. 2549-2556 มีการชำระภาษีบำรุงท�องท่ี (ภ.บ.ท.

5) ท้ัง 29 แปลง ต�อ อบต.รางบัว ซ่ึงมีการกระจายการถือครองท่ีดินดังกล�าวโดยอาศัยชื่อบุคคลอ่ืนซ่ึงเป�นแรงงานท่ีอยู�ฟาร%มไก�ของ

ตนเองมาถือครองท่ีดินในเอกสาร ภ.บ.ท.5 

จากนั้นในปI 2555 ได�มีการโอนกลับมาเป�นชื่อของตนเองท้ังหมด และในปI 2557 อบต.รางบัว ได�ยกเลิกการเก็บภาษีบำรุงท�องท่ีดังกล�าว 

แต� น.ส.ปารีณา ก็ยังคงยึดถือ ครอบครอง และใช�ประโยชน%ในท่ีดินดังกล�าว โดยไม�มีสิทธิครอบครองและมิได�รับอนุญาตจากกรมป
าไม� 

และ ส.ป.ก. กระท่ังปI 2555-2562 น.ส.ปารีณา ได�มีการขออนุญาตประกอบกิจการท่ีเป�นอันตรายต�อสุขภาพต�อ อบต.รางบัว และ

ใบรับรองมาตรฐานฟาร%ม “เขาสนฟาร%ม” และ “เขาสนฟาร%ม 2” บนท่ีดินดังกล�าวต�อกรมปศุสัตว% และในปI 2561 ได�ยื่นจดทะเบียน

จัดต้ังบริษัท ปารีณา ไกรคุปต% จำกัด เพ่ือประกอบกิจการดังกล�าว 

ต�อมาวันท่ี 25 พฤษภาคม 2562 น.ส.ปารีณา ได�เข�าปฏิบัติหน�าท่ี ส.ส. โดยยังคงยึดถือ ครอบครอง และทำประโยชน%ในท่ีดินของรัฐ

ดังกล�าวโดยอ�างเอกสารแบบแสดงรายการท่ีดินฯ (ภ.บ.ท.5) ท้ัง 29 แปลงท่ีถูกยกเลิกไปแล�ว แล�วมีรายได�จากการประกอบกิจการฟาร%ม

เลี้ยงไก�จำนวน 109,962,076.14 บาทต�อปI จนกระท่ังถูกตรวจสอบการครอบครอง ท่ีดินจาก ส.ป.ก. และกรมป
าไม� โดยแจ�งให� น.ส.ปา

รีณา ส�งคืนท่ีดินท่ีครอบครองและทำประโยชน%ดังกล�าวท้ังหมด ซ่ึงกรมป
าไม� ได�ร�องทุกข%ต�อกองบังคับการปราบปรามการกระทำ

ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�ดำเนินคดีอาญาต�อ น.ส.ปารีณา ในข�อหาบุกรุกท่ีดินของรัฐเป�นพ้ืนท่ี 711-2-93 

ไร� โดยคำนวณค�าเสียหายเป�นตัวเงิน จำนวน 36,224,791 บาท 

ป.ป.ช.พิจารณาสำนวนการไต�สวนแล�ว เห็นว�า การท่ี น.ส.ปารีณา เป�น ส.ส. ต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย%สุจริต เป�นแบบอย�างท่ีดี 

ปฏิบัติตามระเบียบและข�อกฎหมาย เพ่ือประโยชน%ของประชาชนและของรัฐมากกว�าการคำนึงถึงประโยชน%ตนเองและพวกพ�อง แต� น.ส.

ปารีณา กลับไม�ประพฤติตนให�เป�นแบบอย�างท่ีดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายเก่ียวกับการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม ซ่ึงเป�นประโยชน%สาธารณะท่ีสำคัญ การใช�ประโยชน%ในท่ีดินของรัฐโดยมิชอบดังกล�าว จึงเป�นการฝ
าฝxน

หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย�างร�ายแรง ซ่ึง ป.ป.ช.จะเสนอเรื่องตรงต�อศาลฎีกาภายใน 30 วันเพ่ือวินิจฉัยต�อไป 

 ตาม ป.ป.ช. ว�า คดีของ “เอt-ปารีณา” จะเป�นมาตรฐานใหม�ของผู�ดำรงตำแหน�งทางการเมืองท่ีฝ
าฝxนจริยธรรมร�ายแรง ซ่ึงคดีนี้ถือเป�น

สำนวนแรกของ ส.ส. ในการกระทำผิดฝ
าฝxนจริยธรรมร�ายแรง และเม่ือศาลฎีกาประทับรับฟ]องก็ต�องหยุดปฏิบัติหน�าท่ี ส.ส. เว�นแต�ศาล

จะวินิจฉัยเป�นอย�างอ่ืน ซ่ึงหากศาลฎีกา เห็นว�า น.ส.ปารีณามีความผิดตามท่ี ป.ป.ช. ร�อง พ.ร.ป. ป.ป.ช. มาตรา 87 ประกอบมาตรา 81 

และมาตรา 86 กำหนดให�ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังไม�เกิน10 ปI  



“ข้ึนอยู�กับดุลพินิจของศาลท่ีอาจสั่งเป�นระยะเวลา 1 ปI 5 ปI หรือ 10 ปI ก็ได� และจะมีผลให�ไม�สามารถลงสมัคร หรือดำรงตำแหน�งใดๆ 

ทางการเมืองได�ตลอดไป แต�ถ�าศาลวินิจฉัยว�าไม�ผิด กฎหมายจะบอกอีกทีว�าให�กลับมาปฏิบัติหน�าท่ีพร�อมได�รับการเยียวยา” นายนิวัติ

ไชย กล�าวถึงทางของคดี ส.ส.ปารีณา 

นี่เป�นเพียงดอกแรก ในส�วนของ ป.ป.ช. ท่ีดำเนินคดีฐานจงใจฝ
าฝxนจริยธรรมร�ายแรง โทษคือให�พ�นจากตำแหน�งอย�างเดียว ยังมีอีกดอก

ตามมาคือคดีอาญาอยู�ระหว�างการสอบสวน และคดีแพ�งท่ีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกำลังดำเนินการเรื่องความเสียหายท่ีเกิดข้ึน เป�นมูลค�า

ทางแพ�งท่ีต�องประเมินว�าการบุกรุกครอบครองทำให�รัฐเสียหายจำนวนเท�าใด 

เอฟเฟกต%ของคดี “เอt – ปารีณา” ยังกระทบชิ่งยังกรณีอ่ืนๆ ตามท่ีเลขาธิการ ป.ป.ช. ระบุว�า ยังมีคำร�องเรื่องจริยธรรม กรณี ส.ส. หรือผู�

ดำรงตำแหน�งทางการเมืองอ่ืนท่ียึดถือครอบครองท่ีดิน ภ.บ.ท.5 ซ่ึงมีอยู�หลายสิบคนท่ีกำลังอยู�ระหว�างการตรวจสอบ 

ส�วนมวยอีกคู�ท่ีเป�นสงครามตัวแทนฟาดฟiนกันดุเดือดข�ามปI คือ คู�ของ  นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ กับ  

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ% เตมียเวส  หัวหน�าพรรคเสรีรวมไทย ท่ีมีหมวกอีกใบเป�นประธาน กมธ. ป.ป.ช. สภาผู�แทนราษฎร 

คู�นี้แลกหมัดกันมาต้ังแต�คราวท่ีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ% เปhดฉากถล�ม “บ๊ิกตู�” พล.อ.ประยุทธ% จันทร%โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงกลาโหม เรื่องนำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถวายสัตย%ฯ ไม�ครบถ�วน ตามล�างตามเช็ดกันในสภาจนฝ
ายรัฐบาลส�งนายสิระ มา

รับหน�าท่ีหัวหมู�ทะลวงฟiนเป�นองครักษ%พิทักษ%รัฐบาล เข�าไปนั่งใน กมธ.ป.ป.ช. เป�นคู�หูกับ “เอt-ปารีณา” ปะทะกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ% 

ออกสื่อหลายยก 

กระท่ังนำมาสู�การขุดคุ�ยเรื่องบ�านพัก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ท่ีย�านบางกระบือ ก�อสร�างท�าเทียบเรือรุกล้ำริมฝiuงน้ำเจ�าพระยา โดยนายสิระ 

ร�องไปท่ีกรมเจ�าท�า และกรมป
าไม� ขณะท่ี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ก็รู�ว�านี่เป�นเกมการเมือง และศอกกลับขออนุญาตกรมเจ�าท�า ตามระเบียบ

เรียบร�อยไม�มีปiญหา อัยการเคยสั่งไม�ฟ]องคดี ถือว�าจบไปแล�ว 

ทว�าล�าสุดเม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ% ท่ีผ�านมา นายอดิศร นุชดำรงค% อธิบดีกรมป
าไม� นำเรื่องเข�าแจ�งความต�อ ผบก.ปทส. ให�ดำเนินคดี 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ ตามความผิด พ.ร.บ.ป
าไม� 2484 กรณีสร�างท�าเทียบเรือรุกแม�น้ำเจ�าพระยาโดยไม�ขออนุญาต และเชื่อว�า เรื่องนี้ก็

จะต�องถูกส�งไปท่ี ป.ป.ช. เพ่ือสอบสวนเอาผิดทางจริยธรรม เหมือนกรณีของ “เอt - ปารีณา” เช�นกัน 

ขณะท่ีนายสิระ ก็ถูกฝ
ายค�านเข�าชื่อยื่นเรื่องถอดถอนจาก ส.ส. กรณีเก่ียวกับคุณสมบัติต�องห�าม เนื่องจากเคยต�องคำพิพากษาของศาล

แขวงปทุมวัน “กระทำความผิดอาญา ฐานฉ�อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341” ซ่ึงเรื่องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ และศาลฯ 

ได�รับเรื่องไว�พิจารณาแล�ว เพียงแต�ยังไม�มีคำสั่งให�หยุดปฏิบัติหน�าท่ี ส.ส. ถ�าถึงท่ีสุด ศาลฯ พิจารณาว�ามีความผิดจริง นายสิระ ก็ต�อง

หมดอนาคตทางการเมืองไปอีกคน 

 สงครามตัวแทนท่ีต�างฝ
ายต�างมีแผลเหวอะหวะ มองในมุมของกฎหมายก็ว�ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม แต�ในมุมการเมืองก็เสมือน

เป�นหมากแลกหมากท่ีต�องว�ากันไปตามเกม 

https://mgronline.com/daily/detail/9640000014158 


