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 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- บางกลอยขีดเสน 'ตู' (ขาวสด 17 มีนาคม 2564 หนา 1,12) 

- Supreme Court to decide on Pareena case next week (Bangkok Post 17 มีนาคม 2564 หนา 4) 

ขาวเว็บไซต 

บางกลอยบ้ีโกนหัวทวงตู (ขาวสด 16 มีนาคม 2564) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6140055 

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1 (เชียงใหม) กรมปาไม ช้ีแจงขอเรียกรองชาวมอนแจม อ.แมริม จ.เชียงใหม  
(มวลชนออนไลนนิวส 16 มีนาคม 2564) 
https://www.muanchononlinenews.com/129996 
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6 (อุดรธานี) ศูนยปาไมเลย โดยหนวยปองกันและพัฒนาปาไมนาแหวรวมกันตรวจสอบจุด
ความรอน Hotspot (สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 16 มีนาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210316201652244 
ผวจ.แพรคุม ดับไฟปา ลงพ้ืนที่ใหกําลังใจเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (ขาวสด 16 มีนาคม 2564) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6144810 
สจป.3 สาขาแพรรวม ศปม.แพร เดินสายใหกําลังใจเจาหนาที่สูไฟปา (เชียงใหมนิวส 16 มีนาคม 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1611674/ 
ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี สั่งตรวจสอบโครงการทําถนนหลวง ขุดดินในเขตปาสงวน ส.ป.ก. 
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 16 มีนาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210316212321246 
เปดคํารองฉบับเต็ม! ป.ป.ช.ชงศาลฎีกาลงดาบ“ปารีณา ไกรคุปต” (ฐานเศรษฐกิจ 16 มีนาคม 2564) 
https://www.thansettakij.com/content/politics/472380 
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16 มี.ค. 2564 - 08:48 น. 

ครม.ถกวันนี้ แก้ปม ‘บางกลอย’ ชาวบ้านโกนหัวประท้วง ทวง 4 ข้อเรียกร้อง ลั่นปักหลักสู้เพ่ือกลับ ‘ใจแผ่นดิน’‘ท็อป’ ยันไม่เคยละเมิดสิทธิ  
มีหลักฐาน ส่งมา-จะจัดการเจ้าหน้าท่ี ชี้ถ้าชาวบ้านอยู่มาก่อนประกาศเขตป่า ก็ต้องให้อยู่ต่อไป แต่ใช้เวลาพิสูจน์สิทธินาน จึงต้องแก้ปัญหาการกิน
อยู่ระหว่างรอ 

วันท่ี 15 มี.ค. ท่ีบริเวณถนนพระราม 5 แยกพาณิชยการ เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ฝั่งตรงข้ามทําเนียบรัฐบาล กลุ่มภาคีเซฟ บางกลอย พร้อมด้วย
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ และกลุ่มเดินทะลุฟ้า ได้จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างสันติอหิงสา เพ่ือยํ้า
ถึง 4 ข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาล โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินขบวนจากบริเวณถนนพระราม 5 เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ข้ามมายังบริเวณหน้าประตู 3 
ทําเนียบรัฐบาล พร้อมอ่านแถลงการณ์ จากหัวใจคนใจแผ่นดิน โดยยืนยันถึง 4 ข้อ เรียกร้อง ได้แก่ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม ต้องลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ท่ีเป็นกลาง เพ่ือพิสูจน์สิทธิชาวบางกลอยว่ามีสิทธ์ิอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าวหรือไม่ และถ้า
พิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านมีสิทธ์ิต้องได้รับการคืนสิทธ์ิ โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากที่ นายกฯ ลงนาม 

2.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ต้องเปิด
ประชุมคณะกรรมการ พีมูฟอย่างเร่งด่วน 3.ให้นําผลการประชุมและคําสั่งแต่งต้ังเข้าครม. ในวันท่ี 16 มี.ค.เท่านั้น และต้องมีแนวทางรับประกันการ
แก้ปัญหา และ 4.ให้ชะลอการส่งสํานวนคดีของ ชาวบ้านบางกลอย จนกว่าได้ข้อยุติท้ังหมด 

ท้ังนี้ถ้าบรรลุข้อตกลงท้ัง 4 ข้อดังกล่าว ยืนยันว่าจะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้ทันที แต่ถ้าไม่บรรลุข้อตกลงก็จะปักหลักและจัดกิจกรรมทุกวันและบาง
วันอาจมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ อีกท้ังจะยังคงปักหลักชุมนุมท่ีบริเวณทําเนียบรัฐบาลต่อไปร่วมกับกลุ่มเดินทะลุฟ้า V.2 

จากน้ันตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการโกนศีรษะของชาวบางกลอย 4 คน โดยจะโกนหัวทุกๆ คร่ึงชั่วโมงไปจนถึงเวลา 
16.00 น. ขณะเดียวกันกไ็ด้มีการล่ามโซ่ แสดงสัญลักษณ์ว่าถูกจองจํา อีกด้วย 

นายประยงค์ ดอกลําไย ท่ีปรึกษาพีมูฟ กล่าวว่า ความคืบหน้าล่าสุดของการยืนหยัดต่อสู้อยู่ในพ้ืนท่ีนี้มา 8 วันแล้ว ประเมินได้ว่าในบันได 100 ข้ัน 
ท่ีจะเดินทางไปยังใจแผ่นดิน เรากําลังอยู่ข้ันท่ี 0.5 ยังไม่ได้เร่ิมนับหนึ่งของการแก้ปัญหา แต่นี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ เพราะนี่คือการสั่งสมชัยชนะเล็กๆ 
เพ่ือรอคอยก้าวไปยังข้ันท่ีหนึ่ง ซ่ึงสิ่งนั้นจะเกิดข้ึนในวันอังคารท่ี 16 มี.ค. ท่ีจะมีการประชุมครม 

“ต้องมีการลงนามในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบางกลอยในทุกมิติ ซ่ึงมีตัวแทนจากราชการ ฝ่ายวิชาการ กฎหมาย ซ่ึงพ่ีน้องบางกลอย
และพีมูฟได้เสนอเข้าไป คนเหล่านี้เป็นกลาง ไม่ใช่กลางข้างรัฐ แต่เป็นนักวิชาการท่ีมีความรู้ เชี่ยวชาญ และมีจุดยืนเคียงข้างประชาชนเสมอมา 



นายกฯ ท่ีชื่อประยุทธ์ต้องลงนาม สิ่งท่ีทําได้สูงสุดตอนนี้คืออํานาจบริหารสูงสุด เราจะไม่ยอมให้บางกลอยถูกกดทับอยู่ใต้กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีไม่มีอนาคตอีกต่อไป” นายประยงค์กล่าว 

นายประยงค์กล่าวว่า นอกจากเรื่องชะลอการดําเนินคดีแล้ว ตนยังเห็นว่า ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาข้ึนมาอีกชุดหนึ่ง ซ่ึงจะทําหน้าท่ีใน
การพิสูจน์สิทธ์ิของชาวกะเหร่ียงบางกลอย-ใจแผ่นดิน ด้วยข้อมูลหลากหลายรอบด้าน ความจําเป็นของการต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ เนื่องจาก
ปัญหาของ พ่ีน้องบางกลอยซับซ้อน เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เกี่ยวข้องกับคดีความ ให้เวลารัฐบาลและคณะกรรมการชุดนี้ทํางานให้แล้ว
เสร็จและคืนสิทธ์ิให้ชาวบ้านภายใน 30 วัน 

นายประยงค์กล่าวว่า ชําระประวัติศาสตร์ท้ังหมดเกี่ยวกับบางกลอยและใจแผ่นดินนับต้ังแต่ 2455-2564 ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้าง สองคือ การ
ดําเนินการต่างๆ ท่ีผ่านมานั้นได้สร้างผลกระทบ ความเดือดร้อน ละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิดความเป็นมนุษย์อย่างไรบ้าง และท่ีผ่านมารัฐบาลให้
ความช่วยเหลือ เยียวยาอย่างเพียงพอหรือไม่ 

นายประยงค์กล่าวว่า กลุ่มพีมูฟและภาคีเซฟบางกลอยยืนยันว่าจะปักหลักอยู่ท่ีหน้าทําเนียบรัฐบาลนี้อย่างน้อยท่ีสุดก็ถึงวันอังคารท่ี 16 มีนาคม เพ่ือ
รอฟังความคืบหน้าและท่าทีจากรัฐบาลว่าจะรับข้อเสนอท้ัง 4 ข้อ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติหรือไม่และในช่วงเย็นเดียวกันนี้จะมีการจัดกิจกรรมเชิง
สัญลักษณ์ โดยในเวลา 13.00 น. จะเป็นปฏิบัติการพิเศษสันติวิธีบริเวณทําเนียบรัฐบาล จากนั้นเวลา 18.00 น. กิจกรรมเวทีแตกต่างกันไปเป็น
ดอกไม้นานาพันธ์ุ #คนเท่ากับคน ดําเนินรายการโดย บอย ธัชพงศ์และพชร คําชํานาญ 

จากน้ันจะเป็นกิจกรรมบนเวที เร่ิมจากเวลา 18.10 น. น้ํา คีตาญชลี เวลา 18.30 น. สปีช โดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เวลา 18.50 น. “จะเปล่ง
เสียงจนกว่าคนจะเท่ากัน” ปฏิบัติการของกลุ่มเฟมมินิสต์ปลดแอกต่อการโดนละเมิดสิทธิของกลุ่มพ่ีน้องชาติพันธ์ุ ต่อมาเวลา 19.05 น. แถลงการณ์
ยํ้าข้อเรียกร้อง ภาคีเซฟบางกลอยและพีมูฟ เวลา 19.25 น. สปีช โดย เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ เวลา 19.50 น. มินิคอนเสิร์ตไททศสมิธ เวลา 
20.30 น. นายประยงค์ ดอกลําใย เวลา 21.00 น. กลุ่มกวีภาคีเซฟบางกลอย สุดท้ายเวลา 21.20 น. อหลยาเบิกเนตร 

โดยนายธนาธรขึ้นเวทีกล่าวกับผู้ชุมนุมตอนหนึ่งว่า คนกะเหร่ียงบางกลอยเขาอยู่ในพ้ืนท่ีมานานก่อนท่ีจะมีกฎหมาย ก่อนท่ีจะมีอุทยานเสียอีก นั่น
สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เห็นคุณค่าของประชาชน ไม่เห็นหัวประชาชน และกฎหมายมีความล้าหลัง เขาบอกว่าคนกับป่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ แต่เรา
เชื่อว่าคนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ ป่าใดท่ีมีชุมชนก็จะเป็นป่าท่ีย่ังยืน ป่าใดท่ีไม่มีชุมชนก็มักจะเป็นป่าท่ีไม่ย่ังยืน หลายคนถูกคุกคาม ถูกดําเนินคดีอย่าง
ไม่เป็นธรรม จนต้องมาชุมนุมกันอยู่ในท่ีนี้ ซ่ึงเป็นการประท้วงของคนท่ีมาด้วยความเดือดร้อน รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรม ตนมาให้กําลังใจชาวบางกลอย 
แต่ยังมีกรณีแบบเดียวกันเกิดข้ึนท่ัวประเทศ ดังนั้นประชาชนจะไม่ยอมแพ้ ขอขอบคุณแทนทุกคนท่ียืนหยัดต่อสู้ เพราะเขาคือคนเท่ากัน มีจิต
วิญญาณ มีเลือดเนื้อ มีลูกหลานท่ีถูกอุ้มหาย เขารักชีวิต มีสิทธิและเสรีภาพเหมือนกับเรา การต่อสู้คร้ังนี้ไม่เพียงแค่อนาคตของบางกลอย แต่เป็น
อนาคตของคนท่ีถูกกดข่ีทุกคน 

จากนั้นนายธนาธรได้ขอให้ทุกคนตะโกนพร้อมกัน 3 คร้ังว่า ‘เซฟบางกลอย’ 

ขณะท่ีเพชร กรุณพล กล่าวให้กําลังใจกับ ผู้ชุมนุมตอนหนึ่งว่า ขอเรียกร้องให้นายกฯและคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบแก้ไขปัญหา 
ให้มาคุยกับชาวบ้าน อย่าฟังความข้างเดียวจากเจ้าหน้าท่ี ทุกคนต้องการเห็นความยุติธรรมข้ึนบนแผ่นดินนี้ ถ้าเราเรียกร้องกันด้วยสันติวิธี คนท่ี
อยากเรียนรู้ อยากทําความเข้าใจ จะเพ่ิมมากขึ้นทุกวันๆ จนเป็นพลังใหญ่ เปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีข้ึนได้ ตนยินดีเป็นกระบอกเสียงเพื่อให้สังคมดีข้ึน 
ดังนั้นมีอะไรท่ีตนช่วยเหลือได้ขอให้บอก 

วันเดียวกัน นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงปัญหา ชาวกะเหรี่ยงบางกลอยว่า การละเมิดสิทธิ มนุษยชน การบังคับให้
โยกย้ายถ่ินฐานต้ังแต่ปี 2539 และปี 2554 จนมาถึง ปี 2564 ของเจ้าหน้าท่ีรัฐต่อพ่ีน้องชาวกะเหรี่ยงบางกลอยเป็นการกระทําท่ีไม่เคารพสิทธิ
ชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิม เป็นการโยกย้ายท่ีไม่ชอบด้วยหลักการสากลท่ีรัฐบาลลงนามกับนานาอารยประเทศ ตนในนามส.ส.พรรคก้าวไกล สัดส่วนชาติพันธ์ุ 
เม่ือทราบว่ามีการใช้กฎหมายท่ีรุนแรงจึงได้นําเร่ืองเข้าสู่กรรมาธิการสามัญ ได้แก่ กรรมาธิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์ุ
และผู้มี ความหลากหลายทางเพศ และกรรมาธิการท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และยังได้หารือในท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อกรณีนี้ 



นายมานพกล่าวว่า ท้ังนี้เพ่ือการแก้ปัญหาในระยะยาว พรรคก้าวไกลและเครือข่ายชาติพันธ์ุพรรคก้าวไกล จึงได้ร่วมกันยกร่างกฎหมายว่าด้วย 
พ.ร.บ.ชาติพันธ์ุและชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย เพ่ือเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ซ่ึงเป็นรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างย่ังยืน โดยขณะน้ีอยู่ใน
กระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค และจะนําเข้าสู่สภา ผู้แทนราษฎรตามข้ันตอนกระบวนการ โดยมี 2 
ประเด็นหลัก คือ 1.การยอมรับและรับรองความมีตัวตนของชาติพันธ์ุและชนเผ่า พ้ืนเมือง ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตราท่ี 70 ในรูปแบบเขต
วัฒนธรรมเฉพาะ หรือเขตวัฒนธรรมพิเศษตามบริบทพ้ืนท่ีของชาติพันธ์ุต่างๆ 2.สร้างกลไกการทํางานประสานความร่วมมือ และการกําหนด 
แผนงาน ยุทธศาสตร์ต่างๆ ร่วมกันระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ด้านพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อเรียกร้องของกลุ่ม บางกลอยที่มีต่อรัฐบาลว่า วันท่ี 16 มี.ค. จะประชุมและจะได้
ข้อสรุป และพวกเขาจะกลับทางเพชรบุรีและเลิกชุมนุม 

ขณะท่ีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึง 7 ข้อเรียกร้องชาวบางกลอย ว่า ตามข้อ 1.ท่ีต้องการให้ตน
ปรับท่าทีไม่วางตัวเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนนั้น ตนไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนตั้งแต่แรก อยู่แล้ว น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดกัน
มากกว่า ส่วนการพิสูจน์สิทธิในท่ีทํากินในพ้ืนท่ีบางกลอยบน-ใจแผ่นดิน ต้องตรวจสอบก่อน เพราะก่อนจะประกาศเป็นพ้ืนท่ีอุทยาน ก็เป็นพ้ืนท่ีป่า
ตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 กับทางกรมป่าไม้ และยังมีพ.ร.บ.รักษาป่า พ.ศ.2456 ด้วย ต้องมาดูแต่ละช่วงปีตามหลัก ฐานภาพถ่ายดาวเทียม แต่
หากพบว่าพ่ีน้องประชาชนอยู่มาก่อนก็เป็นสิทธิของประชาชน ในพ้ืนท่ีดังกล่าว ซ่ึงต้องมาพิสูจน์กัน แต่การพิสูจน์สิทธิอาจต้องใช้เวลา ดังนั้นในขณะ
นี้เกี่ยวกับปัจจัยการดํารงชีพเบื้องต้น ทางปลัดทส.ได้ระบุว่า ภายใน 15 วันต้องมีแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างชัดเจน เพ่ือชี้แจงกับพ่ีน้องประชาชนได้ 

นายวราวุธยังกล่าวถึง ข้อเรียกร้องในการขอแต่งต้ังคณะกรรมการอิสระชุดใหม่ท่ีเป็น กลาง ว่า ปัจจุบันได้แต่งต้ังกรรมการหลายคณะแล้ว ต้องมาดู
ว่าหากมีคณะกรรมการอิสระข้ึนมาอีก แล้วคณะทํางานก่อนๆ จะทํางานท่ีซับซ้อนกันหรือไม่ ซ่ึงเกรงว่าจะ เสียเวลา เพราะอยากเร่งแก้ปัญหาให้พ่ี
น้องประชาชนมากกว่า ส่วนการปฏิบัติงานพิทักษ์ป่าต้นน้ําเพชร ยืนยันว่าไม่มีความรุนแรง เพราะขณะปฏิบัติการมีท้ังผู้ว่าฯ เพชรบุรี อัยการ หมอ 
พยาบาล มีกล้องติดตัวเจ้าหน้าท่ีกว่า 40-50 ตัว หากว่าใช้ความรุนแรง กับพ่ีน้องประชาชนจริงต้องรบกวนขอรายละเอียด เพ่ือมาเร่งดําเนินการกับ
เจ้าหน้าท่ี ทส.ยอมไม่ได้หากเจ้าหน้าท่ีใช้ความรุนแรงกับพ่ีน้องประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
จากเหตุการณ์ท่ีชาวบ้านในพ้ืนท่ีม่อนแจ่มปิดล้อมเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ในขณะตรวจตราพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม ในช่วงเช้าของวันท่ี 15 มี.ค. 2564 บริเวณม่อนแจ่ม 
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากไม่พอใจท่ี เจ้าหน้าท่ีป่าไม้สั่งการระงับไม่ไห้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่(ก่ออิฐถือปูน
ขนาด2-3ชั้น)ในพ้ืนท่ีม่อนแจ่มซ่ึงอยู่ระหว่างแก้ไขปัญหาโรงแรมและรีสอร์ท และต่อมานายอําเภอแม่ริมได้เข้าเจรจากับกลุ่มชาวบ้าน จึงได้มีการ
ปล่อยตัวเจ้าหน้าท่ี 6 คน และมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อ คือ 

1. ขอให้ระงับการดําเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน กรณี ราษฎรสร้างท่ีอยู่อาศัยจํานวน 3 ราย 

2. ขอให้ราษฎรในพ้ืนท่ีสามารถสร้างท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีทํากินของตนเองได้ 

3. ขอให้เร่งพิสูจน์สิทธิท่ีดิน ตามมติครม. 30 มิถุนายน 2541 และ 11 พฤษภาคม 2542 

4. ขอให้เร่งดําเนินการตามคําวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ม่อนแจ่ม 

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ในฐานะส่วนราชการท่ีดูแลพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นท่ีม่อนแจ่ม ขอชี้แจ้งประเด็นท่ีมี
การเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้าน โดยแจ้งว่า ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีม่อนแจ่มให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชะลอการดําเนินคดีกับ
ราษฎรท่ีสร้างท่ีอยู่อาศัยจํานวน 3 ราย เพ่ือนํากรณีการสร้างท่ีอยู่อาศัยดังกล่าวเข้าท่ีประชุมคณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนท่ี
อําเภอแม่ริมเพ่ือพิจารณานั้น 

ข้อเท็จจริงเจ้าหน้าท่ีได้ดําเนินคดีในกรณีท่ีตรวจพบว่ามีการสร้างอาคารท่ีพักขนาดใหญ่ จํานวน 3 ราย (ก่ออิฐิถือปูน3ชั้นบนพ้ืนท่ีลาดชันประมาณ 
30-45องศา) และอยู่ระหว่างสั่งระงับการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบข้อมูล จํานวน 3 ราย เหตุการณ์วันนี้เกิดเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีได้เข้าไประงับยับย้ังการ
ก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารขนาดใหญ่(ก่ออิฐถือปูน2-3ชั้น)ดังกล่าว 



 
ส่วนประเด็นตามข้อเรียกร้องกรณีท่ีราษฎรจะสร้างท่ีอยู่อาศัย ให้เสนอเรื่องให้คณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนท่ีซ่ึงมีอําเภอ 
แม่ริมเป็นประธานเพ่ือพิจารณานั้น 

เร่ืองนี้ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ท่ี 1 (เชียงใหม่) ได้มีการเสนอไว้แล้วในท่ีประชุมท่ีมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมประชุมเม่ือวันท่ี 8 มี.ค.64 

สําหรับกรณีการพิสูจน์สิทธิตาม มติ ครม. 30 มิ.ย. 41 และมติ ครม. 11 พ.ค. 42 ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วเม่ือปี 52 และเม่ือปี 62 เจ้าหน้าท่ีเข้า
พ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการตรวจสอบตามแผนงาน คทช. แต่ชาวบ้านม่อนแจ่มปฏิเสธไม่ให้เข้าพ้ืนท่ีและหลังจากนี้จะมีแผนเข้าดําเนินการเม่ือชุมชนได้ข้อ
ยุติให้เจ้าหน้าท่ีเข้าสํารวจพ้ืนท่ี 

 
และประเด็นหลังจากผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคําวินิจฉัยให้แก้ปัญหาพ้ืนท่ีม่อนแจ่ม คณะทํางานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพ้ืนท่ีอําเภอ 
แม่ริม ได้มีการนําเร่ืองคําวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือไปแล้วเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2564 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทํา
ร่างแผนแม่บท (ระยะเวลา 120 วัน ตามคําวินิจฉัย) 

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 เชียงใหม่ ขอยืนยันว่าได้ชี้แจงและเเจ้งให้ท่ีประชุมส่วนราชการท่ีมีผู้แทนชุมชนร่วมประชุมทราบถึงข้อจํากัดการใช้
พ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ําชั้น 1A มาโดยตลอดและการใช้พ้ืนท่ีต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสิ่งปฏิกูลท่ีไม่มี
แผนการจัดการรวมท้ังการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายซ่ึงจะได้นําเข้าหารือในท่ีประชุมท่ีมีนายอําเภอแม่ริม เป็น
ประธานและหัวหน้าโครงการหลวงเปน็เลขานุการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
16 มี.ค. 2564 | เข้าชม : 89 

วันท่ี 16 มีนาคม 2564 นายธนา ศรีจําเริญ เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาแห้ว รายงานว่าสํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 6 (อุดรธานี) ศูนย์ป่าไม้เลย โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาแห้วร่วมกันตรวจสอบจุดความร้อน Hotspot รอบบ่ายของวันท่ี 
15 มีนาคม 2564 เวลา 13.11 น. พิกัด WGS 84 Zone 47Q ลําดับท่ี 35 พิกัด 718179 E. 1915968 N. ลําดับท่ี 36 พิกัด 718148 E. 1916011 N. 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปื่อย ป่าภูข้ีเถ้าและปาภูเรือ ท้องท่ีบ้านโคก หมู่ท่ี 6 ตําบลนามาลา อําเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ลําดับท่ี 35 ไม่พบจุดไฟไหม้ 
ลําดับท่ี 36 เป็นการเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเกษตร เนื้อท่ีประมาณ 1 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 มี.ค. 2564 - 21:01 น. 

ผวจ.แพร่คุม ดับไฟป่า ลงพ้ืนท่ีให้กําลังใจเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ไปติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และให้กําลังใจ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ณ พ้ืนท่ีตําบลช่อแฮ, ตําบลป่าแดง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีดังนี้ รอง กอ.
รมน. จังหวัด พ.ร.(ฝ่ายทหาร), สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 (แพร่), ทสจ.แพร่, ปภ.จ.แพร่ 

สภ.พระธาตุช่อแฮ, หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.9 (ช่อแฮ), เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลําน้ําน่านฝั่งขวา, สถานีควบคุมไฟป่าดอยผากลอง, เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าช้างผาด่าน, ทต.ช่อแฮ, กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดแพร่, ภาค
ประชาชนในจังหวัดแพรร่่วมให้กําลังใจ 

ต่อมาเวลา 19.00น. นายสมหวัง ยังเป็นผู้บัญชาการณ์เหตุการณ์ดับไฟป่าท่ีกําลังลุกไหม้ ในพ้ืนท่ีบริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลําน้ําน่านฝั่งขวา จ.แพร่ 
อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
วันท่ี 16 มีนาคม 2564 10.00 น.สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ โดยนายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ร่วมคณะนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล 
ปลัดจังหวัดแพร่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการลงพ้ืนท่ี เพ่ือตรวจติดตามพื้นท่ีเป้าหมายเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดแพร่ 
ท้องท่ีอําเภอสอง ณ จุดคัดกรองคนเข้าพ้ืนท่ีป่าบ้านอัมพวัน และบ้านนาไบร่เดียว ตําบลเตาปูน อําเภอสอง โดยมีนายอําเภอสอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อบต.เตาปูน หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สอง/พร.1, 2 (แม่ปุง,แม่สอง) เครือข่ายควบคุมไฟป่า ปม. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

สําหรับผลการดําเนินงานของอําเภอสอง สถิติการเกิดจุด Hotspot ยังไม่เกินจํานวนท่ีจังหวัดกําหนดแต่ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปและช่วงบ่าย 
เวลา 14.00 น. ร่วมคณะผอ.ทสจ.แพร่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจติดตามพ้ืนท่ีเป้าหมายเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และ
หมอกควันจังหวัดแพร่ ท้องท่ีอําเภอเมืองแพร่ ณ จุดคัดกรองคนเข้าพ้ืนท่ีป่าบ้านนาแคม ตําบลสวนเข่ือน อําเภอเมืองแพร่ โดยมีนายอําเภอเมืองแพร่ 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตําบลสวนเข่ือน, หน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้เมืองแพร่/พร.9 (ช่อแฮ) เครือข่ายควบคุมไฟป่า ปม. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สําหรับผลการดําเนินงานของอําเภอเมืองแพร่สถิติการเกิดจุด Hotspot มีจํานวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว มีผล
เป็นท่ีน่าพอใจ 

 
ในวันเดียวกันนี้ เวลา 11.00 น. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ ศูนย์ป่าไม้แพร่ โดยนายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ ตรวจเยี่ยม 
ติดตาม และให้คําแนะนําการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า พร้อมให้กําลังใจกับเจ้าหน้าท่ี ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.2 
(แม่สอง) ตําบลเตาปูน อําเภอสอง ได้ฝากเจ้าหน้าท่ีทุกนายให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และป้องกันรักษาป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร่ให้คงอยู่ต่อไป 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สั่งตรวจสอบโครงการทําถนนหลวง ขุดดินในเขตป่าสงวน/ส.ป.ก. ตามท่ีสื่อโทรทัศน์ ได้นําเสนอกรณีชาวบ้านหนองแวง 
ตําบลหนองแวง อําเภอบ้านผือ ร้องเรียนว่ามีการลักลอบขุดดินบริเวณพ้ืนท่ีอ่างเก็บน้ําหนองแวงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
แล้วนําดินไปถมถนนเพ่ือก่อสร้างไหล่ทางสาย 2097 บ้านนาคําไฮ-บ้านผือ ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดหนองบัวลําภู กับ จังหวัดอุดรธานี โดยอ้าง
โครงการรัฐ  

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้สั่งการในประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงจัดให้มีการประชุมทุกวันราชการ เวลา 
08.00 น. มอบหมายศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข้อเท็จจริง วันท่ี 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
นายเวทิน พุ่มอินทร์ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ,นายสามารถ หม่ันนอก นายอําเภอบ้านผือ พร้อมด้วย 
นางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา ผู้อํานวยการกลุ่มงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุดรธานี ,นายสมเด็จ จําปี ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้อุดรธานี , นายทัชกร 
ทองจุ่น ผู้อํานวยกลุ่มกฎหมายสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดอุดรธานี ,นายสมร วงษ์เวียน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง ,นายสุริโย 
ไตรนิรันดร์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ําโสม,นายอนุชิต บุญชม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และคณะ ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี สรุปผลการดําเนินการได้ดังนี้  

1.พ้ืนท่ีตรวจสอบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขือน้ํา ท้องท่ี หมู่ 1 บ้านหนองแวง อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เนื้อท่ีประมาณ 21 ไร่ ซ่ึงกรม
ชลประทาน ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีเพ่ือก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบ้านหนองแวง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 มีกําหนด 30 ปี และอยู่ในเขตกําหนดให้เป็นเขต
ปฏิรูปท่ีดินแต่ สปก. ไม่มีแผนงานท่ีจะจัดสรรท่ีดินทํากินให้ประชาชนเนื่องจากเป็นท่ีดินมีภาระผูกพัน และไม่มีประชาชนถือครองท่ีดินในบริเวณ
ดังกล่าว  

2.สภาพโดยท่ัวไปของพื้นท่ีอยู่ในบริเวณอ่างเก็บน้ําหนองแวง ซ่ึงปัจจุบันสภาพตื้นเขิน ขณะตรวจสอบพบร่องรอยการขุดตักดินโดยท่ัวไป โดย
พฤติการณ์ถือเป็นการกระทําผิดมาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  



ขณะท่ีกรมชลประทานซ่ึงเป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ี มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต แต่ปล่อยให้มีการกระทําผิดในพ้ืนท่ีโดยไม่แจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ท้องท่ีทราบ ถือเป็นการทําผิดเงื่อนไขการอนุญาต 3.ในการนี้คณะได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้น้ําโสม 
รวบรวมเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ กับเอกชน ท่ีสถานีตํารวจภูธรบ้านผือ เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

 
เปิดคําร้องฉบับเต็ม! ป.ป.ช.ย่ืนศาลฎีกาลงดาบ “ปารีณา ไกรคุปต์”ผิดจริยธรรมร้ายเเรง รุกท่ีป่าสงวน ขอสั่งหยุดปฎิบัติหน้าท่ี-พ้นส.ส.- ถอนสิทธิ
เลือกต้ัง 10 ปี ศาลนัด 7 วันฟังคําสั่ง  

วันนี้ (16 มี.ค.64) ท่ีศาลฎีกาสนามหลวง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีบุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนใน
จังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม 

ภายหลังจาก ป.ป.ช.มีมติชี้มูลเร่ืองดังกล่าว 9 เสียง เห็นชอบตามความเห็นชอบของคณะกรรมการไต่สวนว่าการกระทําของผู้คัดค้านเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยกระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ท้ังนี้ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงและกระทําการท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักด์ิของการดํารงตําแหน่งอันถือว่ามี
ลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมท้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ
หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561 ข้อ 11 และข้อ 17 ประกอบข้อ 3 และข้อ 27 วรรคสอง ให้เสนอเร่ือง
นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ (ผู้คัดค้าน), สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรงดังกล่าวต่อศาลฎีกาเพ่ือวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 
มาตรา 87 

โดยคําร้องระบุว่า สืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระได้ร่วมกันกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ รวมท้ังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ซ่ึงมีผลใช้
บังคับกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 219 ด้วย โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมี
ผลใช้บังคับ เม่ือวันท่ี 31 ม.ค.2561 

ป.ป.ช.ผู้ร้องมีฐานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญจัดต้ังข้ึนโดยรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย ป.ป.ช.มีหน้าท่ีและอํานาจตามท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 324 (1) ท่ีกําหนดให้ผู้ร้องมีหน้าท่ีและอํานาจไต่สวน และมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้
ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ใดมีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติ 
ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือจงใจปฏิบัติหน้าท่ีหรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมาย หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง



จริยธรรมอย่างร้ายแรง เพ่ือดําเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูญหรือตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึง
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235(1) ได้กําหนดให้ ถ้าเป็นกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเร่ืองต่อศาลฎีกา
เพ่ือวินิจฉัย 

ผู้ร้องจึงมีหน้าท่ีและอํานาจดําเนินคดีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม อย่างร้ายแรง และเสนอเร่ืองต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัย โดย
มีอํานาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีดําเนินการในศาลแทนได้ ซ่ึงในการพิจารณาคดีของศาลฎีกาตามระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการ
พิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ.2561 ข้อ 6 กําหนดให้นําสํานวนการไต่สวน
ของผู้ร้องเป็นหลักในการพิจารณา 

ซ่ึง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ผู้คัดค้าน ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จ.ราชบุรี รวม 4 สมัย โดยผู้คัดค้านยังคงเป็น ส.ส.อยู่ในวันท่ี
มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ฯ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับและมีผลใช้บังคับกับผู้คัดค้านซ่ึง
ดํารงตําแหน่ง ส.ส.ด้วย 

โดยผู้คัดค้านซ่ึงดํารงตําแหน่งส.ส.มีหน้าท่ีและอํานาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอและพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ร่วงพ.ร.บ.ต่างๆ การควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถาม การเปิดอภิปรายท่ัวไป การต้ังกรรมาธิการ การเข้าชื่อถอดถอนผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ การให้ความเห็นขอบแต่งต้ังบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี และการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
และต้องดํารงตนมิให้มีการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม ท่ีกําหนดข้ึนอย่างเคร่งครัดว่าประชาชนโดยทั่วไป เพ่ือเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กัน
ประชาชนตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐานทางจริยธรรม 

คดีนี้ปรากฏว่า ป.ป.ช.ผู้ร้องได้รับเร่ืองร้องเรียนกล่าวหาว่า ผู้คัดค้าน ยึดถือครอบครองท่ีดิน ภ.บ.ท.5 .และหรือ ส.ป.ก.โดยไม่มีคุณสมบัติตามท่ี
กฎหมายกําหนด อันส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าท่ีและหรือขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ประกอบกับผู้คัดค้านได้ย่ืนบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหน้ีสินต่อผู้ร้อง กรณีเข้ารับตําแหน่ง ส.ส.เม่ือวันท่ี 25 พ.ค.2562 ว่ามีทรัพย์สินเป็นท่ีดินประเภท ภ.ท.บ.จํานวน 29 แปลง อยู่ในเขต
พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 6ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงผู้ร้องได้มีมติการประชุมคร้ังท่ี 35/2563 วันท่ี 12 มี.ค.2563 พิจารณาเร่ืองรายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้คัดค้าน กรณีเข้ารับตําแหน่ง ส.ส.และกรณีมีเร่ืองร้องเรียนให้ตรวจสอบท่ีดิน ภ.บ.ท 5  

โดยเห็นว่าการท่ีผู้คัดด้านได้รับโอนสิทธิเข้าครอบครองและทําประโยชน์ในท่ีดิน เพ่ือชําระภาษีบํารุงท้องท่ี จํานวน 29 แปลง เนื้อท่ี 853 ไร่ 75 
ตารางวา ในขณะดํารงตําแหน่ง ส.ส.โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปท่ีดินและเป็นพ้ืนท่ีป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2507 และป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้
ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระฯ พ.ศ.2561หมวด 1 ข้อ 7 และข้อ 8 หมวด 2 ข้อ 12 และข้อ 17  

จึงมีมติให้ดําเนินการไต่สวนเร่ือง ซ่ึงจากการไต่สวนข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสนับสนุนว่าข้อกล่าวหามีมูล ผู้ร้องโดยคณะกรรมการไต่
สวน จึงแจ้งให้ผู้คัดค้านไปรับทราบข้อกล่าวหาและให้โอกาสข้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาและนําสืบพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา ซ่ึงผู้คัดค้านได้รับทราบข้อ
กล่าวหาพร้อมท้ังสิทธิในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกฎหมายแล้วโดยชอบ และได้มีหนังสือข้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการไต่สวนแล้ว 
คณะกรรมการไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน ตามที่มีการกล่าวหาและนําเสนอผู้ร้องพิจารณาข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานแล้วมีมติว่าการ
กระทําของผู้คัดค้าน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

ผู้ร้องจึงมีอํานาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงในเร่ืองดังกล่าวและมีอํานาจเสนอเรื่องต่อศาลฎีกา เพ่ือวินิจฉัยว่าการกระทําของผู้คัดค้านเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระฯ 
พ.ศ.2561 และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 234(1) และมาตรา 235 (1) ประกอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 28 (1) และมาตรา 87 

ท้ังนี้ระหว่างท่ีผู้คัดค้านดํารงตําแหน่ง ส.ส.สมัยท่ี 4 ผู้คัดค้านได้เข้าไปยึดถือครอบครองท่ีดินและใช้ประโยชน์ เพ่ือประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ใน
ชื่อ เขาสนฟาร์ม และเขาสนฟาร์ม 2 ต่อเนื่องตลอดมาก่อนท่ีจะดํารงตําแหน่ง ส.ส.สมัยท่ี 4 ซ่ึงเป็นท่ีดินของรัฐอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้และ



สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม และเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เพ่ือประโยชน์ใน
การจัดสรรท่ีดินให้แก่เกษตรกรทํากิน ปรากฏตามบันทึกการตรวจยึดของกรมป่าไม้ ซ่ึงผู้คัดด้านได้ยึดถือครอบครองปลูกสร้างอาคารและเข้าทํา
ประโยชน์ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก ่

เม่ือท่ีดินดังกล่าวยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปท่ีดิน และยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์หรือออกเอกสารสิทธิให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน (ส.ป.ก.4-01) จึงยังคงมีสถานะเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง พ.ศ.2527 และยังเป็นท่ีดินท่ียังไม่มีบุคคลได้มาตามกฎหมายท่ีดิน จึงถือ
ว่าเป็นท่ีป่า ตามความในมาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 

นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงจากการไต่สวนของผู้ร้องว่าการถือครองที่ดินดังกล่าวได้มีการกระจายการถือครองท่ีดินโดยอาศัยชื่อบุคคลอ่ืนมาถือ
ครองท่ีดินในเอกสารการชําระภาษีบํารุงท้องท่ี (ภ.ม.ท.5) แทนและมีหลักฐานชัดเจนว่าภายหลัง เม่ือปี พ.ศ.2555 ได้มีการโอนกลับไปเป็นชื่อของผู้
คัดค้านท้ังหมดเมื่อวันท่ี 16 มี.ค.2555 และผู้คัดด้านได้เป็นผู้ย่ืนชําระภาษีบํารุงท้องท่ีท้ัง 29 แปลง ดังกล่าว มาต้ังแต่ท่ีได้รันโอนสิทธิกลับคืนมา  

ท้ังนี้ยังปรากฎหลักฐานเกี่ยวกับการ ดําเนินการของผู้คัดด้านในเรื่องการขอใช้ไฟฟ้า การชําระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน การขออนุญาตประกอบ
กิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์เขาสนฟาร์ม และขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันเป็นการแสดงถึงเจตนาของผู้คัดค้านท่ีประสงค์
จะใช้ประโยชน์จากท่ีดินและเข้าทําประโยชน์ในท่ีดินแปลงดังกล่าว ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.2561 ผู้คัดค้านได้ย่ืนจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ 
จาํกัด เพ่ือประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

แสดงให้เห็นว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ พ.ศ.2546 โดยการอาศัยชื่อคนงาน
และบุคคลอ่ืนในการครอบครองหรือถือครองท่ีดินตนเอง ท้ังท่ีในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ พ.ศ.2537 เป็นต้นมา จนถึงปี พ.ศ.2562 สํานักงานปฏิรูป
ท่ีดินจังหวัดราชบุรีได้ปิดประกาศคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินราชบุรีให้เกษตรกรที่มีคุณสมบัติย่ืนคําขอเข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินในพื้นท่ี
บริเวณดังกล่าว ซ่ึงผู้ครอบครองพ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียงได้ย่ืนคําขอเข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดินท่ีมีการประกาศให้เข้าทําประโยชน์  

แต่ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านหรือบุคคล ซ่ึงมีชื่อเป็นผู้ทําประโยชน์ในท่ีดินของผู้คัดค้าน ย่ืนคําขอเข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน ซ่ึงการท่ีผู้คัดค้าน
ยังคงใช้ประโยชน์ในท่ีดิน แต่กลับไม่ดําเนินการตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน โดยการไม่ขอเข้าทําประโยชน์ให้ถูกต้อง ย่อมส่อให้เห็นถึงเจตนาของผู้
คัดค้านท่ีจะหลีกเลี่ยงมิให้ท่ีดินบริเวณท่ียึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์ดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปท่ีดินตามเจตนารมณ์ของกฎหมายปฏิรูป
ท่ีดิน และเพ่ือเป็นการปิดโอกาสหรือหวงกันมิให้บุคคลอ่ืนเข้าใช้ประโยชนในท่ีดินท่ีตนยืดถือครอบครอง โดยมีเจตนายึดถือครอบครองท่ีดินดังกล่าว
เป็นของตนมาโดยตลอด  

หากมีการดําเนินการตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดิน ผู้คัดค้านจะไม่มีสิทธิครอบครองและทําประโยชน์ในท่ีดินดังกล่าว เพราะขาดคุณสมบัติในการเป็น
เกษตรกร และไม่อาจถือครองท่ีดินเกิน 50 ไร่ ซ่ึงปรากฏว่าผู้คัดค้านได้ใช้ประโยชน์ท่ีดินและมีรายได้จากการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน จากประกอบ
กิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นจํานวนประมาณ 109,962,076.14 บาท ซ่ึงปรากฏตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้คัดค้านมีมูลค่ารวม
กว่า 136 ล้านบาทเศษ จึงไม่มีคุณสมบัติ หรือ อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีจะมีสิทธิได้รับการอนุญาตและออกเอกสารสิทธิให้เข้าทําประโยชน์ใน
เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  

ดังนั้น การท่ีผู้คัดค้านครอบครองและใช้ประโยชน์ในท่ีดินของรัฐดังกล่าว จึงเป็นการยึดถือครอบครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและยังถูกหน่วยงาน
ของรัฐ ร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดทางอาญาฐานบุกรุกท่ีดินของรัฐ ซ่ึงอยู่ระหว่างการดําเนินคดีในฐานความผิดตามพ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พ.ศ.2498 ตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และตามพ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ.2520 ซ่ึงเป็นความผิดท่ีมีโทษทางอาญา
อันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีดิน สิ่งแวดล้อม หรือประโยชน์สาธารณะที่สําคัญ ท่ีมีลักษณะขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะและมีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรง ก่อให้เกิดความร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีถูกบุกรุกทําลาย โดยคํานวณค่าเสียหายเป็นตัวเงิน จํานวน 36,224,791 บาท 

ท้ังนี้ผู้คัดค้านดํารงตําแหน่ง ส.ส. ต้องดํารงไว้ซ่ึงมาตรฐานจริยธรรม โดยจะต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม การกระทําดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการกระทําท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักด์ิของการ



ดํารงตําแหน่ง ส.ส. เป็นการกระทําท่ีผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กร
อิสระฯ พ.ศ.2561 หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ 11 ท่ีต้องไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ท้ังนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และการท่ีผู้คัดค้านในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์ในท่ีดิน
ของรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นการกระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่า
ฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

เหตุเกิดระหว่างวันท่ี 25 พ.ค.2562-วันท่ี 12 ธ.ค.2562 ท้องท่ีหมู่ 6 ต.รางบัวอ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

โดยท้ายคําร้อง ป.ป.ช.ขอให้ศาลฎีกามีคําสั่ง  

1.ให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าท่ีนับแต่วันท่ีศาลฎีกาประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีคําพิพากษา  

2.ให้ผู้คัดค้านพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าท่ี และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู้คัดค้าน และเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมี
กําหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี 

โดยศาลฎีกาได้บันทึกคําร้องของ ป.ป.ช.ไว้ในสารบบคดีหมายเลขดํา คมจ.1/2564 โดยหลังจากน้ีศาลจะดําเนินการตามแนวทางบริหารจัดการคดี
เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี เกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง โดยศาลฎีกาจะกําหนดวันนัดฟังคําสั่ง
ชั้นรับคําร้องว่าจะรับหรือไม่รับคดีนี้ต่อไป ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันท่ีรับคําร้องและเสนอสํานวนให้เลขานุการศาลฎีกาทราบแล้ว 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สําหรับข้ันตอน หากองค์คณะพิจารณาพิพากษามีคําสั่งในชั้นรับคําร้องแล้วให้รับคําร้อง จึงจะส่งสํานวนคําร้องของ ป.ป.ช.ให้ผู้
คัดค้านทราบ รวมทั้งทําหนังสือแจ้งคําสั่งรับคําร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และกําหนดวันนัดพิจารณาครั้งแรกเพ่ือสอบถามผู้คัดค้าน  
โดยจะต้องกําหนดวันนัดพิจารณาคร้ังแรกนี้ให้คู่ความทราบไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนจะมีการนัดพร้อมเพ่ือตรวจพยานหลักฐาน จากนั้นจึงจะกําหนด
นัดวันไต่สวน  

โดยข้อ 12 วรรคสอง แห่งระเบียบท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาคดีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง พ.ศ.2561 บัญญัติไว้ด้วยว่า เม่ือศาลมีคําสั่งรับคําร้องแล้ว ผู้คัดค้านจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าจะมีคําพิพากษา เว้นแต่
ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอ่ืน และให้ศาลแจ้งคาํสั่งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




