
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 16 ก.พ. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- สน.สยามรัฐ (สยามรัฐ 16 กุมภาพันธ� 2564 หน�า 10) 

- ข�าวลึก ปมลับ: 'สิระ-ปารีณา' คู�กรรมจ�อตายแฝด ใครไปก�อน (ผู�จัดการรายวัน 360 องศา 16 กุมภาพันธ� 2564 หน�า 3) 

- สกู7ปพิเศษ: เดินหน�าผุดอ�างน้ำลาย จ.เลย การันตีชาวบ�านมีน้ำใช�-แก�แล�งยั่งยืน (สยามรัฐ 16 กุมภาพันธ� 2564 หน�า 1,12) 

- ชกไม�มีมุม: ถนัดใช�อำนาจกับชาวบางกลอย (ข�าวสด 16 กุมภาพันธ� 2564 หน�า 2) 
 

ข�าวเว็บไซต) 

อ.หนองม�วงไข� ร�วมด�วยช�วยกันรณรงค�ปลูกฝAงค�านิยมงดการเผา รักษา ดูแล ผืนปBา เพ่ือชาวประชาไร�หมอกควัน 

(สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธ� 15 กุมภาพันธ� 2564) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210215203750702 

เจ�าอาวาสวัดดอยสุเทพเจริญรอยตาม"ครูบาเจ�าศรีวิชัย" ยื่นกมธ.ศาสนาฯหนุนขยายถนนข้ึนดอยสุเทพ 

(บ�านเมือง 15 กุมภาพันธ� 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/education/223192 

ข�าวลึกปมลับ : คู�กรรม “สิระ-ปารีณา” จ�อตายแฝด ใครไปก�อน (ผู�จัดการ 15 กุมภาพันธ� 2564) 

https://mgronline.com/crime/detail/9640000015161 

วงเสวนายัน กลับ ‘ใจแผ�นดิน’ คือความชอบธรรม แนะกรมปBาไม�ยอมรับปวศ. กะเหรี่ยงอยู�ก�อนต้ังอุทยานฯ 

(มติชน 15 กุมภาพันธ� 2564) 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2580293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24485
วันที่: อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

คอลัมน์: สน.สยามรัฐ

รหัสข่าว: C-210216021035(16 ก.พ. 64/03:44) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 32.86 Ad Value: 27,931 PRValue : 83,793 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3368
วันที่: อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวลึก ปมลับ: 'สิระ-ปารีณา' คู่กรรมจ่อตายแฝด ใครไปก่อน

รหัสข่าว: C-210216040015(16 ก.พ. 64/03:28) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 110.16 Ad Value: 165,240 PRValue : 495,720 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3368
วันที่: อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวลึก ปมลับ: 'สิระ-ปารีณา' คู่กรรมจ่อตายแฝด ใครไปก่อน

รหัสข่าว: C-210216040015(16 ก.พ. 64/03:28) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 110.16 Ad Value: 165,240 PRValue : 495,720 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3368
วันที่: อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวลึก ปมลับ: 'สิระ-ปารีณา' คู่กรรมจ่อตายแฝด ใครไปก่อน

รหัสข่าว: C-210216040015(16 ก.พ. 64/03:28) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 110.16 Ad Value: 165,240 PRValue : 495,720 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24485
วันที่: อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: เดินหน้าผุดอ่างน้ำลาย จ.เลย การันตีชาวบ้านมีน้ำใช้-แก้แล้งยั่งยืน

รหัสข่าว: C-210216021052(16 ก.พ. 64/02:51) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 61.83 Ad Value: 64,921.50 PRValue : 194,764.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24485
วันที่: อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างขวา), 12

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: เดินหน้าผุดอ่างน้ำลาย จ.เลย การันตีชาวบ้านมีน้ำใช้-แก้แล้งยั่งยืน

รหัสข่าว: C-210216021052(16 ก.พ. 64/02:51) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 61.83 Ad Value: 64,921.50 PRValue : 194,764.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11038
วันที่: อังคาร 16 กุมภาพันธ์ 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(บน)

คอลัมน์: ชกไม่มีมุม: ถนัดใช้อำนาจกับชาวบางกลอย

รหัสข่าว: C-210216012004(16 ก.พ. 64/03:07) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 40.31 Ad Value: 44,341 PRValue : 133,023 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

อ.หนองม�วงไข� ร�วมด�วยช�วยกันรณรงค�ปลูกฝ�งค�านิยมงดการเผา รักษา ดูแล ผืนป"า เพ่ือชาวประชาไร�หมอกควัน 

15 ก.พ. 2564 | เข�าชม : 304   https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210215203750702 

            วันนี้ (15 ก.พ.64) เวลา 08.30 น. นายปานศร ภมรคนธ� ปลัดอาวุโสอำเภอหนองม�วงไข� รักษาราชการเเทนนายอำเภอหนอง

ม�วงไข� มอบหมายให� นางชรินรัตน� สังข�พิชัย ปลัดอำเภอฝ"ายความม่ันคง นำกำลังสมาชิก อส.อ.หนองม�วงไข� บูรณาการร�วมกับหน�วย

ปSองกันและพัฒนาป"าไม�หนองม�วงไข�และหน�วยปSองกันรักษาป"าท่ี พร.7(หนองม�วงไข�) เจ�าหน�าท่ีตำรวจ ชุดปฏิบัติการดับไฟป"า ต้ังจุด

คัดกรองบุคคลท่ีเข�าไปทำกินพ้ืนท่ีป"าและพ้ืนท่ีการเกษตร เพ่ือตรวจสอบและบันทึกข�อมูลผู�เข�าไปในพ้ืนท่ีป"าไม� พ้ืนท่ีการเกษตร และได�

ออกลาดตระเวนปSองกันและดับไฟป"าในเขตป"าสงวนแห�งชาติ (แม�แฮต) จำนวน 2 จุด ดังนี้ 1) จุดตรวจบริเวณพระธาตุตุงคำ 2) จุด

ตรวจบริเวณทางเข�าอ�างเก็บน้ำแม�แฮต 

            ซ่ึงการบูรณาการหลายภาคส�วนในครั้งนี้เป\นการรณรงค�เพ่ือให�ทุกคนงดการเผาและดูแลรับผิดชอบต�อผืนป"าของชุมชนและ

มุ�งให�จังหวัดแพร�นั้น เป\น “เมืองฟSาใสไร�หมอกควัน” ตามนโยบายของนายสมหวัง พ�วงบางโพ ผู�ว�าราชการจังหวัดแพร� ท้ังนี้ จังหวัด

แพร� ประกาศเป\นพ้ืนท่ี “ ห�ามเผาทุกพ้ืนท่ีโดยเด็ดขาด ” ต้ังแต�วันท่ี 1 กุมภาพันธ� - 30 เมษายน พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เจ�าอาวาสวัดดอยสุเทพเจริญรอยตาม"ครูบาเจ�าศรีวิชัย" ยื่นกมธ.ศาสนาฯหนุนขยายถนนข้ึนดอยสุเทพ 

วันจันทร� ท่ี 15 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2564, 15.53 น.  https://www.banmuang.co.th/news/education/223192 

เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2564 ท่ีวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จ.เชียงใหม� พระธรรมเสนาบดี เจ�าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จ.เชียงใหม� 

เปjดเผยว�า พระธาตุดอยสุเทพฯ มีประวัติอันยาวนานมีสิ่งศักด์ิสิทธิ์คู�บ�านคู�เมืองชาวเชียงใหม�มาแต�โบราณกาล แต�ครั้ง "พระเจ�ามังราย

มหาราช"  ทรงสถาปนาเมืองเชียงใหม�ข้ึนโดยมีชื่อ "นพบุรีศรีนครพิงค�เชียงใหม�" ต้ังแต�ในปl พ.ศ.1839 ภายหลังพลโท หม�อมเจ�าบวร

เดช กฤดากร อุปราชเทศาภิบาลมณฑลพายัพ คิดสร�างถนนข้ึนดอยสุเทพในครั้งแรก เม่ือปl 2460 หลังจากนั้นจึงมีความพยายามจาก

คณะสงฆ�เชียงใหม�และพลตรี เจ�าแก�วนวรัฐ สร�างเส�นทางข้ึนอีกครั้ง และครั้งสำคัญท่ีสุดเม่ือ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2477 "ครูบาเจ�าศรี

วิชัย"  ควบคุมการทำงานจากด�านล�างข้ึนไปยังพระธาตุดอยสุเทพ และทำหน�าท่ี "นั่งหนัก"  เป\นประธานระดมทุนทรัพย�และรับ

ไทยทานท่ีบริเวณหน�าวัดศรีโสภา รวมผู�คนท้ังสิ้นท่ีมาร�วมงานก�อสร�างถนนครั้งนี้ 118,304 คน ใช�เวลาก�อสร�างแล�วเสร็จในเวลา 5 

เดือน 22 วัน หลังจากนั้นมีการพัฒนารถรางเพ่ือช�วยอำนวยความสะดวกจากการเดินข้ึนบันไดสู�พระธาตุดอยสุเทพ 

พระธรรมเสนาบดี กล�าวต�ออีกว�า ในการนี้เพ่ือสืบทอดมโนปณิธานของบูรพมหากษัตริย�แห�งล�านนารวมถึงครูบาเจ�าศรีวิชัย ท่ีเห็น

ความสำคัญของการสร�างเส�นทางเพ่ืออำนวยความสะดวกให�กับสาธุชนรุ�นหลังทุกหมู�ชั้นเพ่ือสามารถข้ึนไปกราบสักการะพระธาตุดอยสุ

เทพได�โดยง�าย อีกท้ังมีเรื่องความปลอดภัยของผู�เดินและรถท่ีวิ่งข้ึนลง เพราะป�จจุบันใช�เส�นทางเดียวกันในการสัญจร ดังนั้นทางคณะ

ศรัทธาวัดพระธาตุดอยสุเทพจึงเห็นว�า หากขยายถนนและเดินเท�าเพ่ือข้ึนสู�พระธาตุดอยสุเทพให�สะดวกตามยุคสมัยและเทคโนโลยีตาม

แบบฉบับของประเทศท่ีเจริญแล�ว ก็จะช�วยสืบทอดมโนปณิธานต�อเจ�าผู�ปกครองเมืองเชียงใหม�รวมถึงครูบาเจ�าศรีวิชัย ท่ีผ�านมามีการ

ผลักดันในการขยายถนนข้ึนดอยสุเทพฯ หลายยุคหลายสมัย แต�ยังไม�ประสบความสำเร็จ อาตมาจึงได�ยื่นหนังสือถึง คณะกรรมาธิการ

การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือช�วยผลักดันสิ่งดีๆ ให�กับชาวเชียงใหม�ต�อไป 

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู�แทนราษฎร เผยว�า เรื่องขอขยาย

ถนนข้ึนดอยสุเทพฯ นั้นได�มีการนำเรื่องเข�าบรรจุเข�าในชั้นกรรมาธิการการศาสนาฯแล�ว และได�เชิญหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องมาหารือตาม

อำนาจหน�าท่ีของกรรมาธิการ เช�น กรมอุทยาน จังหวัดเชียงใหม� กรมป"าไม� ฯลฯ มาหารือในชั้นอนุกรรมาธิการฯ พุทธศาสนาฯ  ซ่ึง

เป\นงานท่ีจะต�องบูรณาการร�วมกันกับหลายหน�วยงาน ท้ังนี้จะต�องถูกตามหลักกฎหมาย และมีความโปร�งใส มีประโยชน�ต�อชาว

เชียงใหม�และประเทศชาติ 



ดร.ณพลเดช มณีลังกา เลขานุการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู�แทนราษฎร เผยว�า ควรยึดข�อกฎหมายท่ี

เก่ียวข�องและทำให�ถูกกฎหมายเป\นเบ้ืองต�น จะเป\นเรื่องท่ีดีท่ีจะสร�างความปลอดภัยให�กับคนใช�รถใช�ถนน ท้ังนี้ตนเคยได�หารือกับ นาย

ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป"าและพันธุ�พืช ท�านได�ให�ความสำคัญในแง�ขอกฎหมาย เพ่ือสามารถดำเนินไปได�

อย�างถูกต�อง ท้ังนี้ตนมองว�า การบูรณาการร�วมกันของทุกฝ"ายท้ังภาครัฐและเอกชนให�ได�ผลประโยชน�สูงสุด ควรมีนักวิชาการเข�าไป

ศึกษาและทำให�ถูกต�องตามหลักกฎหมายและวิชาการ อาจดูโมเดลต�างประเทศท่ีสร�างทางเดินเท�าสู�ภูเขาท่ีสูง ท่ีได�ประโยชน�ต�อการ

ท�องเท่ียวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม อย�างเช�น นองปjง ท่ีฮ�องกง เป\นต�น 

นายสมบูรณ� ธีรบัณฑิตกุล ผอ.ทสจ. เชียงใหม� กล�าวว�า ตนได�แถลงต�อชั้นอนุกรรมาธิการฯ พุทธศาสนาฯ ท่ีรัฐสภาเกียกกาย ในวันท่ี 

10 ก.พ.2564 ท่ีผ�านมา ซ่ึงจากท่ีตนได�ศึกษาในข�อกฎหมายมาแล�ว ในส�วนของกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป"าและพันธุ�พืช จะมีช�องของ

กฎหมายตามมาตรา 23 แห�งพระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. 2562 รวมถึงมติ ครม. ท่ีเก่ียวข�อง ท่ีสามารถขยายถนนได� ท้ังนี้

หากผ�านประเด็นข�อกฎหมายแล�ว ก็เหลือป�จจัยว�าหน�วยงานใดจะเป\นผู�ให�งบประมาณ ท้ังนี้หากเป\นในส�วนของ จังหวัดเชียงใหม� 

อาจจะต�องของบในปl งบประมาณ พ.ศ.2566 แต�หากเป\นงบของ องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� (อบจ.เชียงใหม�) ก็อาจจะต�อง

หารือกัน และสิ่งท่ีสำคัญควรมีการบูรณาการร�วมกันเช�น จังหวัดเชียงใหม� กรมทางหลวง กรมอุทยานฯ กรมป"าไม� กรมการท�องเท่ียว 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม� เป\นต�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข�าวลึกปมลับ : คู�กรรม “สิระ-ปารีณา” จ�อตายแฝด ใครไปก�อน 

เผยแพร�: 15 ก.พ. 2564 18:50   ปรับปรุง: 15 ก.พ. 2564 https://mgronline.com/crime/detail/9640000015161 

“ข�าวลึกปมลับ” ออกอากาศทาง NEWS1 ล�วงปมลึก คลายปมลับ ตีแผ�ประเด็นร�อน กับ นพรัฐ พรวนสุข บก.ข�าวการเมือง 

และกระบวนการยุติธรรม วันจันทร�ท่ี 15 กุมภาพันธ� 2564 ตอน คู�กรรม “สิระ-ปารีณา” จ�อตายแฝด ใครไปก�อน 

งานเข�าเอx ปารีณา ไกรคุปต� ส.ส.ราชบุรี คนดังแห�งพรรคพลังประชารัฐ หลังคณะกรรมการปSองกันและปราบปรามการทุจริต

แห�งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด “เอx” ปารีณา กระทำความผิดฐานฝ"าฝyนมาตรฐานจริยธรรมอย�างร�ายแรง กรณีบุกรุกป"าสงวน

แห�งชาติและท่ีดินของรัฐ  โดย ป.ป.ช.เห็นว�า ปารีณา ได�ร�วมกับ ทวี ไกรคุปต� บิดาเข�ายึดถือ ครอบครอง และทำประโยชน�ในท่ีดินของ

รัฐ พ้ืนท่ีจำนวน 711–2–93 ไร� และในวันท่ี 25 พ.ค. 2562 น.ส.ปารีณา ได�เข�าปฏิบัติหน�าท่ี ส.ส. โดยยังคงยึดถือ ครอบครอง และทำ

ประโยชน�ในท่ีดินของรัฐดังกล�าว  โดยอ�างเอกสารแบบแสดงรายการท่ีดินฯ (ภ.บ.ท. 5) ท้ัง 29 แปลงท่ีถูกยกเลิกไปแล�ว และมิได�รับ

อนุญาต เป\นการบุกรุกท่ีดินของรัฐ เป\นพ้ืนท่ี 711–2–93 ไร� ซ่ึงคำนวณค�าเสียหายเป\นตัวเงิน จำนวน 36,224,791 บาท 

ปปช. ชี้ว�า การท่ี ปารีณา ในฐานะผู�แทนของประชาชน จะต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต เพ่ือประโยชน�ส�วนรวม

ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากความขัดกันแห�งผลประโยชน� และต�องประพฤติปฏิบัติตนให�

ถูกต�องเป\นแบบอย�างท่ีดี อยู�ในกรอบของจริยธรรมในการดำรงตน เคารพ ยึดถือ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข�อบังคับต�าง ๆ 

ซ่ึงบัญญัติออกมาเพ่ือความสงบเรียบร�อยของประชาชน เพ่ือประโยชน�ของประชาชนหรือประโยชน�ของรัฐ มากกว�าการ

คำนึงถึงประโยชน�ของตนเองและพวกพ�องนั้น แต�กลับไม�ยึดถือระเบียบ หลักเกณฑ� กฎหมาย และไม�ประพฤติปฏิบัติตนให�เป\น

แบบอย�างท่ีดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวกับเรื่องการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม ซ่ึงเป\น

ประโยชน�สาธารณะท่ีสำคัญ หรือเก่ียวกับการปฏิรูปท่ีดินท่ีมีเจตนารมณ�เพ่ือต�องการช�วยเหลือเกษตรกรท่ีประสบความเดือดร�อน

หลังจากนี้ ป.ป.ช.จะส�งเรื่องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู�ดำรงตำแหน�งทางการเมือง เพ่ือวินิจฉัย ไม�ต�องผ�าน ข้ันตอนของอัยการ 

สำหรับความผิดจริยธรรมร�ายแรงนี้ คดีของ ปารีณา ถือเป\นคดีประวัติศาสตร� เพราะเป\นการประเดิมกฎหมายใหม�ของ ป.ป.ช. 

หรือ คนแรกท่ีถูก ป.ป.ช.ฟ�นตามมาตรานี้ 

โดยตามมาตรา 87 พ.ร.บ.ปSองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ พ.ศ. 2561 ฉบับใหม� ระบุว�า เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ไต�สวนและมีความเห็นว�า ผู�ดำรงตำแหน�งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู�ดำรงตำแหน�งในองค�กรอิสระ ฝ"าฝyนหรือไม�

ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย�างร�ายแรง  ให�คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอเรื่องต�อศาลฎีกาวินิจฉัย โดยในวรรคสาม ระบุว�า ให�นำ

ความในมาตรา 81 และมาตรา 86 มาใช�บังคับด�วยอนุโลม 

ซ่ึงมาตรา 81 ระบุว�า กรณีท่ีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู�ดำรงตำแหน�งทางการเมือง ประทับฟSองให�ผู�ถูกกล�าวหาหยุดปฏิบัติ

หน�าท่ี จนกว�าจะมีคำพิพากษา เว�นแต�ศาลฎีกาฯมีคำสั่งเป\นอย�างอ่ืน 



ในกรณีท่ีศาลฎีกาฯ พิพากษาว�าผู�ถูกกล�าวหากระทำความผิดตามท่ีถูกกล�าวหาให�ผู�ต�องคำพิพากษานั้นพ�นจากตำแหน�งนับแต�วันหยุด

ปฏิบัติหน�าท่ี และให�เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู�นั้น และจะเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกำหนดเวลาไม�เกิน 10 ปlด�วยหรือไม�ก็ได�  โดย

วรรคสองระบุใจความสำคัญว�า หากถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังแล�ว ไม�มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังทางการเมืองอีกตลอดไป 

ขณะท่ีมาตรา 86 บัญญัติว�า กรณีคำพิพากษาของศาลฎีกาฯถึงท่ีสุดให�ยกฟSอง ถ�าผู�ดำรงตำแหน�งหยุดปฏิบัติหน�าท่ี และยังมิได�

พ�นจากตำแหน�งไปก�อน ให�กลับเข�าปฏิบัติหน�าท่ีตั้งแต�วันท่ีศาลมีคำพิพากษา 

หากเป\นเช�นนี้ สิ่งแรกท่ี ปารีณา ต�องลุ�นคือ เม่ือศาลฎีกาประทับรับฟSองแล�ว จะถูกสั่งให�หยุดปฏิบัติหน�าท่ี ส.ส. หรือไม� แม�

ในทางกฎหมายอาจยกเว�นไม�ต�องหยุดก็ได� แต�ส�วนใหญ�แล�ว “ต�องหยุด” และคดีนี้ไม�น�าจะช�า เพราะลัดข้ันตอนมาเยอะ ไม�ต�องผ�าน

อัยการท่ีต�องตรวจสำนวนกันใช�เวลาเป\นปlๆ เหมือนคดีอ่ืน แต�มาท่ีศาลฎีกาโดยตรง ขณะเดียวกัน ข�อหาเรื่องจริยธรรมร�ายแรง ไม�ได�

สลับซับซ�อน ผู�เชี่ยวชาญด�านกฎหมาย มองว�า น�าจะใช�เวลาราวๆ 6 เดือนน�าจะจบได�  แล�วโทษไม�ได�มีแค�หลุดจากตำแหน�ง ส.ส. แต� เอx 

ปารีณา ส�อเค�าจะถูกตัดสิทธิทางการเมือง ท่ีสูงสุดตัดสิทธิทางการเมืองเป\นเวลา 10 ปl ซ่ึงข้ึนอยู�กับดุลยพินิจของศาล 

ชะตากรรมของ เอx ปารีณา ไม�ได�มีแค�เรื่องนี้เท�านั้น อย�าลืมว�า กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (บก.ปทส.) ได�ยื่นเรื่องต�อ ป.ป.ช.ในคดีบุกรุกพ้ืนท่ีป"าสงวนแห�งชาติ ถือเป\นท่ีดินของรัฐ ตาม 

พ.ร.บ.ป"าไม� พ.ศ.2484 และกฎกระทรวงฯ ตาม พ.ร.บ.ป"าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 ซ่ึงเป\นคดีอาญา โทษถึงข้ันติดคุก เรื่องผิด

จริยธรรมร�ายแรงแค�น้ำจิ้ม จากกรณีท่ี เอx ปารีณา ถือครองท่ีดินรัฐมิชอบ แล�วยังกล�าท่ีจะยื่นแสดงบัญชีทรัพย�สินและหนี้สินต�อ ป.ป.ช. 

ไม�ได�รวมถึงการบุกรุกป"า 

ขณะท่ีคู�ฝาแฝดการเมืองอย�าง สิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ บัดด้ีขาป"วนสภา จับยามสามตาแล�ว จุดจบ

อาจจะไม�ต�างกัน หลังฝ"ายค�าน ยื่นถอดถอนต�อศาลรัฐธรรมนูญใหม� จากกรณีท่ีเคยถูกลงโทษถึงจำคุก 4 เดือน ในความผิดเก่ียวกับ

ฉ�อโกง และเก่ียวกับทรัพย�  โอกาสสูงท่ีปารีณาจะโดนสั่งพักชั่วคราวด�วยเหตุผลของกฎหมาย ท่ีหากศาลรับฟSองก็สั่งให�หยุดปฏิบัติ

หน�าท่ีเลย ส�วนสิระพ�นด�านมาแล�วไม�ต�องหยุด แต�มีโอกาสท่ีสิระจะหลุดจาก ส.ส.มีอยู�ไม�น�อย  โดยเฉพาะเม่ือนำไปเทียบกับกรณีของ 

เทพไท เสนพงศ� อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิป�ตย� ท่ีต�องพ�นสมาชิกภาพ ส.ส. หลังถูกศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 

พิพากษาจำคุกคดีทุจริตการเลือกต้ังองค�การบริหารส�วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเม่ือปลายปlก�อน เม่ือ เทพไท ไม�รอด สิระ ก็ไปต�อยาก

เหมือนกัน และคาดว�าผลการตัดสินจะออกมา ก�อนคดีปารีณา  แต�กรณี ปารีณา สิระ แม�ฝ"ายแช�งจะรู�สึกสะใจ ข�อหาป�{นป"วน ทำ ส.ส.

เสื่อมเสียภาพลักษณ� แต�ระวังจะเป\นโดมิโน เพราะก็มี ส.ส.หลายคนท่ีถือครองท่ีดินแบบ ปารีณา ระวังการเชือด ปารีณา จะเป\นแค�การ

กรุยทางเพ่ือจับปลาตัวใหญ�หลังจากนี้ 

 

 

 

 

 

 



 

วงเสวนายัน กลับ ‘ใจแผ�นดิน’ คือความชอบธรรม แนะกรมป"าไม�ยอมรับปวศ. กะเหรี่ยงอยู�ก�อนต้ังอุทยานฯ 

วันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2564 - https://www.matichon.co.th/politics/news_2580293 

วงเสวนายัน กลับ ‘ใจแผ�นดิน’ คือความชอบธรรม แนะกรมป"าไม�ยอมรับปวศ. กะเหรี่ยงอยู�ก�อนต้ังอุทยานฯ 

เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ� ท่ีทำเนียบรัฐบาล กลุ�มภาคีsaveบางกลอย จัดกิจกรรม ‘พาชาวบางกลอยกลับบ�าน’ ประกาศป�กหลักท่ี

สะพานชมัยมรุเชฐ ต้ังแต�เวลาประมาณ 10.00 น. โดยมีการผลัดกันปราศรัยในประเด็นต�างๆอย�างต�อเนื่อง ภายใต�การดูแลความสงบ

เรียบร�อยของเจ�าหน�าท่ีตำรวจกว�า 10 นาย 

กระท่ังเวลาประมาณ 16.00 น. มีการร�วมกันสร�างเพิงพักขนาดเล็กจากไม�ไผ�และตับหญ�าคาบนถนนพระรามท่ี 5 ภายในเพิงติดต้ังภาพ 

‘ปู"คออ้ี’ และนายพอละจี รักจงเจริญ หรือ บิลลี่ 

แขวนเครื่องจักสานและผ�าพ้ืนเมือง มีการแขวนปSายชื่อหมู�บ�านใจแผ�นดิน จากนั้นเป\นการผลัดกันข้ึนกล�าวปราศรัยในประเด็นต�างๆ 

เวลาประมาณ 18.20 น. เป\นการเสวนาหัวข�อ ‘ทำไมต�อง Save บางกลอย’ 

นายณัฐวุฒิ อุปปะ จากภาคีsaveบางกลอย กล�าวว�า เม่ือนึกถึงใจแผ�นดิน นึกถึงการจัดการท่ีดินท่ีล�มเหลวของรัฐไทยซ่ึงไม�เพียงกระทบ

ต�อชาวบ�านแต�กระทบถึงทุกคนในประเทศ นึกถึงความบิดเบ้ียวในการจัดการท่ีดิน ชุมชนหลายแห�งมีหลักฐานการต้ังถ่ินฐานมานานกว�า 

120 ปl ก�อนการสถาปนาของกรมป"าไม�ใน พ.ศ.2439 กรมป"าไม�ท่ีบอกว�ารักป"านักหนา ถามว�าต้ังข้ึนครั้งแรกเพราะอะไร คำตอบคือเพ่ือ

การตัดไม� โลโก�ยังเป\นรูปท�อนซุง เพ่ิงมาอนุรักษ�ป"าในภายหลัง นี่คือประวัติศาสตร�ท่ีต�องยอมรับ 

“ใจแผ�นดิน มีหลักฐานการมีอยู�ตั้งแต� พ.ศ.2455 ในขณะท่ีเพ่ิงประกาศอุทยานแห�งชาติแก�งกระจานเม่ือ พ.ศ.2524 นี้เอง ทำไมวันนี้

บอกว�าชุมชนใจแผ�นดินบุกรุกอุทยาน การพูดความจริงคือสิ่งท่ีต�องยอมรับก�อน การกลับใจแผ�นดินคือความชอบธรรม ต�องทำได� 

ป�ญหานี้ไม�ได�เกิดข้ึนเฉพาะท่ีนั่น แต�เกิดข้ึนท่ัวประเทศ” นายณัฐวุฒิกล�าวและว�า ตนต�องกล�าวขอโทษชาวกลุ�มชาติพันธุ�เนื่องจากใน



อดีตเม่ือครั้งตอบช�อสอบในคำถามท่ีว�า ทำไมป"าเมืองไทยลดลง ถ�าจะให�ได�คะแนนต�องตอบว�าเพราะชาวเขาทำไร�เลื่อนลอย ทำลายป"า 

ซ่ึงตอนนี้รู�แล�วว�าไม�เป\นความจริง 

นายณัฐวุฒิกล�าวว�า รัฐต�องปรับวิธีคิด ปรับทัศนคติ การใช�โมเดลจากต�างประเทศมาใช�เป\นท่ีพิสูจน�แล�วว�าการทำป"าให�ปลอดคน ไม�ดี

เท�าการให�คนอยู�กับป"า ต�องออกจากมายาคติท่ีถูกหลอก ออกมาอยู�กับข�อเท็จจริง ต�องช�วยกันเรียกร�องการจัดการป"าไม�ในสังคมพหุ

วัฒนธรรม ไม�ใช�ใช�โมเดลเดียวในทุกพ้ืนท่ี ต�องยอมรับความหลากหลาย ออกแบบกฎหมายให�สอดคล�อง 

นายบัญชา มุแฮ ชาวปกาเกอะญอจากบ�านดอยช�างป"าแป� จังหวัดลำพูน กล�าวว�า ถ�าไทยอยากรักษาทรัพยากรให�คงอยู� ต�องปกปSองวิถี

ชีวิตชาติพันธุ� โดยเฉพาะกะเหรี่ยง ในวัยเด็ก ตนเคยสะเทือนใจว�าทำไมพ�อแม�ต�องตัดต�นไม� แต�ต�อมาได�เห็นภูเขาหัวโล�นท่ีนายทุน

สนับสนุนการปลูกพืชเชิงเด่ียว วิถึชีวิตพังทลาย วัฒนธรรมหายวับไปกับสายน้ำ แต�จุดท่ีทำไร�ซ่ึงถูกเรียกว�าทำไร�เลื่อนลอย ไม�นานต�นไม�

กลับมา สัตว�ป"าก็กลับมา งานหนักท่ีสุดของพวกตนไม�ใช�การทำไร�ทำสวน แต�คือการดับไฟป"าท้ังกลางวันกลางคืน ในขณะท่ีเจ�าหน�าท่ี

ท่ีมาช�วยดับไฟเสร็จกลับลงไปไม�ถึงชั่วโมงไฟลุกข้ึนมาใหม� ปl 63 ชาวบ�านดอยช�างป"าแป�ไม�เคยพัก เตรียมรับมือกับไฟป"าตลอด 

“การแก�ไขป�ญหาหมอกควัน รัฐยังแก�ป�ญหาแบบเดิมๆ แก�ไม�ตก เปลืองงบประมาณอยู�อย�างนั้น คนบนดอยก็ยังเป\นจำเลยตลอด ขอให�

ภาครัฐจริงใจในการแก�ป�ญหา ประชาชนท่ีมาในวันนนี้ส�วนหนึ่งเป\นคนในเมืองท่ีเปjดใจเรียนรู� การสื่อสารออกไปจะมีผลอย�างยิ่ง และ

ขอให�พ่ีน�องชาติพันธุ�ยืนหยัดมุ�งม่ันในวิถีบรรพชนท่ีดีวามตามวัฒนธรรมของเรา” นายบัญชากล�าว 

นายสุรินทร� อ�นพรม นักวิชาการด�านวนศาสตร� กล�าวว�า รัฐไม�ยอมปรับตัว ถึงเวลาแล�วท่ีจะทบทวนการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ�ให�

สอดคล�องกับบริบทความซับซ�อน การจัดการทรัพยากรยังอยู�ใต�การรวมศูนย� ขบวนการต�อสู�ต�องเปjดเพดานให�สูงข้ึน 

นายพงษ�ศักด์ิ ต�นน้ำเพชร ชาวปกากะเญอบ�านบางกลอย กล�าวว�า เราไม�ได�ต�องการท�าทายอำนาจรัฐ แต�มาเพ่ือปากท�อง หากเจ็บป"วย

ก็อยากตายท่ีบ�าน พวกเรายืนยันว�าจะอยู�ท่ีใจแผ�นดิน จะไม�ไปไหน อยากให�เข�าใจวิถีของเรามากกว�านี้ ลำพังพวกเราเองไม�สามารถทำ

อะไรได�มาก ท่ีผ�านมาเราเสียมาเยอะแล�ว ครั้งนี้อยากให�พ่ีน�องในเมืองช�วยส�งเสียงว�าใจแผ�นดินมีอยู�จริง 

“ท่ีเราต�องกลับไปใจแผ�นดิน เพราะเราสามารถบริหารจัดการสิ่งต�างๆได�ด�วยตัวเอง เป\นวิถีชีวิตของเรา เม่ือวิถีชีวิตเปลี่ยน กลายเป\น

เราต�องอยู�ในกรอบ พ่ึงธรรมชาติไม�ได� วัฒนธรรมกะเหรี่ยงก็อาจสูญไป การอยู�ท่ีใจแผ�นดิน ชีวิตดีกว�านี้ ไม�ใช�ต�องไปรับจ�างทุกวัน ไม�

ทำงานก็ไม�มีกิน แต�ถ�าเราทำไร� ได�ข�าวก็พอกินแล�ว ป�จจุบันต�องซ้ือข�าวกิน เดิมไม�เคยขายของให�กัน ตอนนี้ต�องซ้ือของกิน” นายพงษ�

ศักด์ิกล�าว และว�า จากเดิมลำบากอยู�แล�ว โควิดมาซ้ำเติมอีก ป�ญหาเรื่องบ�านบางกลอยมีมานานแล�ว แต�ยังไม�ได�รับการแก�ไข แก�ไม�ตรง

จุด ตนพยายามสื่อสาร และออกสื่อ แต�ก็ยังไม�มีการแก�ไขอย�างจริงจัง 

ต�อมา เวลา 21.10 น. เป\นการแสดงละครเนื้อหาเก่ียวกับวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยเจ�าหน�าท่ีตำรวจยังคงเฝSาสังเกตการณ�โดยรอบ 

จากนั้น เวลาประมาณ 21.20 น.วงสามัญชนขับร�อง ‘บทเพลงของสามัญชน’ 

สำหรับกิจกรรมในคืนนี้คาดว�าจะมีไปจนถึงเวลา 22.00 น. โดยมีการป�กหลักกางเต็นท�ค�างคืนบนทางเท�าริมถนนพระรามท่ี 5 ข�าง

ทำเนียบรัฐบาล 


