
สรุปข�าวประจําวันท่ี 18 ก.พ. 65 

ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ทส.ทําประกันชีวิตหมู�เจ�าหน�าท่ีพิทักษ�ป�า (บางกอกทูเดย� วันท่ี 18 – 24 ก.พ. 65 หน�า 15) 

- ลุยจับรีสอร�ทบุกรุกป�าไม�เกาะสมุย (เดลินิวส� วันท่ี 19 ก.พ. 65 หน�า 2) 

- จับรุกป�าสมุยสร�างบ�านพักตากอากาศ (มติชน วันท่ี 18 ก.พ. 65 หน�า 6) 

- ตรวจยึดไม�ซุงกลางป�าสะบ�าย�อย (มติชน วันท่ี 18 ก.พ. 65 หน�า 6) 

ข�าวเว็บไซต) 
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"ทวี" ไล�บี้!นายกฯสางคดีเขากระโดง-ริบเก�าอ้ี"ศักด์ิสยาม" 

กรุงเทพธุรกิจ 17 ก.พ. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/politics/988840 

 

 

 



ปีที่: 20 ฉบับที่: 3279
วันที่: ศุกร์ 18 - พฤหัสบดี 24 กุมภาพันธ์ 2565
Section: ฉบับพิเศษ/-

หน้า: 15(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ทส.ทำประกันชีวิตหมู่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

รหัสข่าว: C-220218017073(18 ก.พ. 65/05:36) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 50.13 Ad Value: 50,130 PRValue : 150,390 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26427
วันที่: เสาร์ 19 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ลุยจับรีสอร์ทบุกรุกป่าไม้เกาะสมุย

รหัสข่าว: C-220219035051(18 ก.พ. 65/07:27) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 21.93 Ad Value: 46,053 PRValue : 138,159 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16049
วันที่: ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: จับรุกป่าสมุยสร้างบ้านพักตากอากาศ

รหัสข่าว: C-220218038007(17 ก.พ. 65/08:22) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 16.83 Ad Value: 18,513 PRValue : 55,539 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16049
วันที่: ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ตรวจยึดไม้ซุงกลางป่าสะบ้าย้อย

รหัสข่าว: C-220218038006(17 ก.พ. 65/08:22) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.38 Ad Value: 13,618 PRValue : 40,854 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ทส. – นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปaนประธานและสักขีพยานในพิธี
ลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือการบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป�า โดยกรมป�าไม� กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�
ป�าและพันธุ�พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝdeง และกรมควบคุมมลพิษ กับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต� จํากัด โดยมีนาย
ชนะ ภูมี ผู�ช�วยผู�จัดการใหญ� ธุรกิจซีเมนต�และผลิตภัณฑ�ก�อสร�าง บริษัท ปูนซิเมนต�ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี 
ร�วมเปaนสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข�อตกลง 

ร�วมมือ – นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดทส. เปaนประธานพิธีลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือการบริหารจัดการวัสดุ
เชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีป�า โดย 4 กรม ทส.ร�วมกับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต� จํากัด โดยนายชนะ ภูมี ผู�ช�วยผจก.ใหญ� เอสซีจี ร�วม
ลงนามท่ีทส. 

นายจตุพรกล�าวว�า การลงนามความร�วมมือครั้งนี้ช�วยกันปhองกันแก�ไขและบรรเทาสถานการณ�ปdญหาไฟป�า หมอกควัน
และฝุ�นละอองของประเทศจากการเผาในท่ีโล�ง โดยการนําวัสดุเชื้อเพลิงมาใช�ประโยชน� ลดการเผาป�า ส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมของชุมชนอีกด�วย และสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับวัสดุเชื้อเพลิง ซ่ึงรัฐบาลได�เร�งรัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนวาระแห�งชาติการแก�ไขปdญหามลพิษด�านฝุ�นละออง จึงทําให�สถานการณ�ในปl 2564 ของพ้ืนท่ี 17 จังหวัด
ภาคเหนือดีข้ึนกว�าปl 2563 ในช�วงเวลาเดียวกันอย�างมีนัยสําคัญ โดยจํานวนจุดความร�อน (ฮอตสปอต) ลดลงมากกว�า
ร�อยละ 52 จํานวนวันท่ีค�าฝุ�นละอองขนาดเล็กไม�เกิน 2.5 ไมครอน (พีเอ็ม 2.5) เกินค�ามาตรฐานลดลงมากกว�าร�อยละ 
8 สําหรับสถานการณ�ในช�วงต�นปlนี้พบว�าดีข้ึนกว�าปlท่ีผ�านมาเช�นกัน 

นอกจากนี้ ทส.ยังดําเนินโครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” ซ่ึงเก็บขนเชื้อเพลิงมาใช�ประโยชน�ได�มากกว�า 2,500 ตัน โดยใน
พ้ืนท่ีชิงเก็บช�วยลดจุดความร�อนได�มากกว�าร�อยละ 60 ปlนี้จึงได�ตั้งเปhาหมายไว�ท่ี 3,000 ตัน โดยต�องลดจุดความร�อน
ให�ได� 20% การท่ีเอสซีจีมาทํางานร�วมกับทส.จะช�วยขับเคลื่อนความร�วมมือในครั้งนี้ไปสู�การปฏิบัติอย�างเปaนรูปธรรม
และยั่งยืนต�อไป 

ด�านนายชนะกล�าวว�า เอสซีจีตระหนักและทราบถึงปdญหาไฟป�า หมอกควัน และฝุ�นละออง พีเอ็ม 2.5 รวมถึงความ
พยายามในการปhองกันและแก�ไขปdญหาของภาครัฐท่ีมีมาอย�างต�อเนื่องยาวนานในฐานะท่ีเปaนส�วนหนึ่งของสังคมและ
ชุมชน เอสซีจี พร�อมจะเข�าไปเปaนส�วนหนึ่งในการแก�ไขปdญหาดังกล�าว โดยร�วมกับภาครัฐในด�านต�างๆ 
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ปราจีนบุรี - รวบ 2 มอดไม�ขณะลักลอบนําไม�พะยูงท่ีถูกตัดออกจากเขตป�าสงวนแห�งชาติเขาอีโต� จ.ปราจีนบุรี ส�งมอบ
ตามใบสั่งพบมีมูลค�ากว�า 90,000 บาท และหากแปรรูปแล�วจะมีมูลค�าเพ่ิมอีก 3 เท�าตัว 

ช�วงกลางดึกคืนวานนี้ (17 ก.พ.) นายวิรัตน� เจริญมงคล หัวหน�าหน�วยปhองกันรักษาป�าท่ี 1 เขาอีโต� ร�วมกับเจ�าหน�าท่ี
ฝ�ายปกครอง อ.เมืองปราจีน และ กอ.รมน.ปราจีนบุรี นํากําลังเข�าจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม�พะยูงในเขตป�าสงวน
แห�งชาติเขาอีโต� อ.เมืองปราจีนบุรี หลังได�รับแจ�งจากสายข�าวว�า จะมีกลุ�มมอดไม�เข�ามาตัดไม�พะยูงในเขตป�าสงวน
แห�งชาติเขาอีโต� 

โดยได�จัดกําลังตรวจสอบและเฝhาดู กระท่ังพบคนร�ายกําลังลงมือขนไม�ข้ึนรถจึงแสดงตัวเข�าจับกุม แต�แกTงคนร�ายไหวตัว
ทันขับรถฝ�าด�านตรวจจนเจ�าหน�าท่ีต�องใช�ปsนยิงสกัดยางรถเพ่ือปhองกันการหลบหนีจนทําให�รถเสียหลักตกข�างทาง
บริเวณบ�านเนินไฮ ถนนสุวรรณศร สาย 33 มุ�งหน�า อ.ประจันตคาม 

เม่ือเข�าตรวจสอบรถยนต�กระบะยี่ห�ออีซูซุ สีเทา หมายเลขทะเบียน บพ 8183 ปราจีนบุรี พบคนร�ายเปaนชาย 2 คน 
และไม�พะยูงบริเวณหลังรถท่ีมีผ�าสแลนสีดําคลุมอยู� จํานวน 3 ท�อน โดยไม�ดังกล�าวมีปริมาตร 0.36 ลูกบาศก�เมตร คิด
เปaนมูลค�าประมาณ 90,000 บาท และหากแปรสภาพจะมีราคาเพ่ิมข้ึนอีก 3-4 เท�า และบริเวณประตูฝdeงซ�ายยังพบ
ร�องรอยการถูกอาวุธปsนลูกซองยิงจนเปaนรู 

สอบถาม นายธนกฤต ราษี อายุ 39 ปl และนายศรราม สร�อยทอง อายุ 29 ปl ซ่ึงเปaนชาว จ.ปราจีนบุรี ทราบว�าได�รับ
การติดต�อจากเพ่ือนชื่อนายโชค ไม�ทราบชื่อจริงนามสกุลจริง ให�ข้ึนไปขนไม�ท่ีอุทยานเขาอีโต� โดยจะให�ค�าขนคนละ 
2,000 บาท ซ่ึงระหว�างขับรถลงจากเขาได�พบเจ�าหน�าท่ีอุทยานฯ จึงตกใจขับรถหลบหนีมาทางถนนสาย 33 มุ�งหน�า 
อ.ประจันตคาม กระท่ังถูกจับกุมดังกล�าว 

เบ้ืองต�น เจ�าหน�าท่ีป�าไม�ได�ควบคุมตัวไปสอบสวนเพ่ิมเติม และลงบันทึกการจับกุม ก�อนส�งตัวให�เจ�าหน�าท่ีตํารวจ
ดําเนินการตามกฎหมาย ในข�อหาทําไม�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติ พ.ร.บ.ไม�หวงห�ามอันยังมิได�แปรรูปไว�ในความ
ครอบครอง 
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เจ�าหน�าท่ีป�าไม�สืบทราบจากสายข�าวว�าจะมีกลุ�มมอดไม�เข�ามาตัดไม�พยุงในเขตป�าสงวนแห�งชาติเขาอีโต� จึงได�จัดกําลังตรวจสอบ
และเฝhาดู ก�อนท่ีจะพบกับคนร�ายในขณะขนไม�ข้ึนรถแล�ว จึงแสดงตนเข�าจับกุม ทําให�แกTงดังกล�าวไหวตัวทันหลบหนี ขับรถฝ�า
ด�านตรวจไปตามเส�นทาง เจ�าหน�าท่ีจึงได�ใช�ปsนยิงสกัดยางรถ เพ่ือปhองกันการหลบหนี แต�คนร�ายได�พยายามขับหลบหนีไป
ประมาณ 5 กิโลเมตร ก�อนท่ีเจ�าหน�าท่ีจะยิงขู�สกัดจับ และรถยางแตกไปต�อไม�ไหวจึงสิ้นฤทธิ์ ถูกเจ�าหน�าท่ีจับกุมได�เวลาต�อมา 

วันท่ี 17 ก.พ.65 เวลา 21.00 น. ได�รับแจ�งจากนายวิรัตน� เจริญมงคล หน�วยปhองกันรักษาป�าท่ี1เขาอีโต� ร�วมกับ ฝ�าย
ปกครองอําเภอเมืองปราจีน กอ.รมน.ปราจีนบุรีโดยได�รับแจ�งจากสายข�าว ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีว�าจะมีขบวนการลักลอบตัดไม�
พยุงในเขตป�าสงวนแห�งชาติเขาอีโต� เขตอําเภอเมืองปราจีนบุรี จึงได�จัดกําลังเฝhาดู เบ้ืองต�นพบว�าในช�วงเย็น มีกลุ�มท่ีตัด
ไม�นั้นได�ตัดไม�พยุงภายในป�าสงวนแห�งชาติเขาอีโต� และได�นําไม�ดังกล�าวมาเตรียมอยู�บริเวณข�างทางรอการขนย�าย จึงได�
จัดกําลังเจ�าหน�าท่ีคอยดักซุ�มอยู�บริเวณดังกล�าวได�พบว�ามีกระบะ อีซูซุ สีเทา ทะเบียนปราจีนบุรี โดยรถดังกล�าวมีชาย 
2 คน ได�ลงมาขนไม�ท่ีตัดอยู�บริเวณทางด�านข�างถนน ทางเจ�าหน�าท่ีจึงได�แสดงตัวจับกุม ทางด�านคนร�ายนั้น เม่ือเห็น
เจ�าหน�าท่ีจึงได�ขับรถพุ�งมาทางชุดจับกุม และหนีการจับกุม โดยขับรถลงมาตามเส�นทางถนนสุวรรณศร สาย 33 มุ�ง
หน�าอําเภอประจันตคาม โดยระหว�างหลบหนีนั้นเจ�าหน�าท่ีได�ทําการยิงยางเพ่ือสกัดการหลบหนี แต�เนื่องด�วยยางรถ
ด�านซ�ายท้ังหน�าท้ังหลัง โดนยิงสกัดต้ังแต�จุดท่ีพบ ทําให�รถคันดังกล�าวเสียหลักลงข�างทางบริเวณบ�านเนินไฮ 

จากการตรวจสอบเบ้ืองต�นด�านหลังกระบะรถนั้น พบไม�พยุงอยู�บริเวณหลังรถ 3 ท�อน โดยมีผ�าแสลนสีดําคลุมปกปvดอยู� 
หลังจากตรวจสอบเบ้ืองต�นพบว�าไม�ดังกล�าวมีปริมาตร 0.36 ลูกบาศก�เมตร ซ่ึงตีเปaนมูลค�าอยู�ท่ีราว 90,000 บาท แต�
หลังจากแปรสภาพแล�วจะมีราคาเปaน 3-4 เท�า บริเวณชายล�างประตูฝdeงซ�ายมีร�องรอยการถูกอาวุธปsนลูกซองยิงจนเปaนรู 

จากการสอบถามนายธนกฤต ราษี อายุ 39 ปl ชาว ต.เนินหอม อําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี และนายศรราม สร�อยทอง อายุ 
29 ปl ชาว ต.เนินหอม จ.ปราจีนบุรี ผู�ต�องหาท้ังสอง ได�เปvดเผยกับผู�สื่อข�าวว�า ตนได�รับการติดต�อจากเพ่ือนท่ีชื่อนายโชค ไม�
ทราบชื่อจริงนามสกุลจริง ให�ทําการข้ึนไปขนไม�ท่ีอยู�บริเวณอุทยานเขาอีโต� โดยจะให�ค�าขนไม�ดังกล�าวคนละ 2,000 บาท 
และเม่ือตนได�รับพิกัดจึงเดินทางข้ึนไปยังจุดดังกล�าว เพ่ือทําการขนไม�พยุง แต�ระหว�างท่ีตนจะขับลงจากเขาอีโต�นั้น มี
เจ�าหน�าท่ีอุทยาน มาสกัดจับตน จึงทําให�พวกตนตกใจ ได�ขับรถหลบหนีมาทางถนนเส�นเส�น 33 มุ�งหน�า อําเภอประจันตคาม 
แต�รถตนโดนสกัดโดยการยิงยาง ทําให� เสียลงข�างทางจนถูกเจ�าหน�าท่ีป�าไม�จับกุมได� ดังกล�าว เบ้ืองต�นทางเจ�าหน�าท่ีป�าไม� 
ได�คุมตัวไปสอบสวนเพ่ิมเติมและลงบันทึกการจับกุมแล�วจึงจะส�งมอบให�เจ�าหน�าท่ีตํารวจดําเนินการตามกฎหมาย ในข�อหา
ข�อ ทําไม�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติ พ.ร.บ.ไม�หวงห�าม อันยังมิได�แปรรูปไว�ในความครอบครองต�อไป 



 

 

"ทวี" ไล�บี้!นายกฯสางคดีเขากระโดง-ริบเก�าอ้ี"ศักด์ิสยาม" 

กรุงเทพธุรกิจ 17 ก.พ. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/politics/988840 

การประชุมสภาผู�แทนราษฎร วาระญัตติขอเปvดอภิปรายท่ัวไปโดยไม�ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152 

ช�วงหนึ่งพ.ต.อ.ทวี สอดส�อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ อภิปรายถึงปdญหาท่ีดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย� ว�า คดี
ดังกล�าว ปl65 ศาลฏีกายืนตามคําวินิจฉัยศาลอุทธรณ� ถือเปaนท่ีสิ้นสุดแล�วหลังจากนี้ก็ต�องเข�าสู�กระบวนการบังคับคดี 

วันนี้การรถไฟแห�งประเทศไทย (รฟท.) ฟhองประชาชน และประชาชนแพ� สรุป ท่ีดิน 5,083 ไร�เปaนของการรถไฟ และ
มีการเขียนไว�ว�าท่ีดินดังกล�าวเปaนของล�นเกล�ารัชกาลท่ี 6 ท่ีทรงพระราชทานให� และเปaนท่ีดินท่ีผู�หนึ่งผู�ใดจะเข�าไปอยู�
ไม�ได� แต�แล�ววันดีคืนดี ปลายเดือนธ.ค. 64 ผู�ว�าฯการรถไฟ ไปฟhองศาลปกครองฟhองกรมท่ีดิน 

จากท่ีตนอ�านคําฟhองดังกล�าว การรถไฟบอกว�าตนเองมีท่ีดินไม�ถึง 500 แปลง แต�กรมท่ีดินบอกว�าการรถไฟมี 850 
แปลง ซ่ึงตนคิดว�าถ�าผู�ว�าฯการรถไฟเปaนคนธรรมดาจะต�องอยู�ไม�ได� เพราะนี่คือความรับผิดชอบท่ีดินท่ีเปaนสาธารณะ
สมบัติของแผ�นดิน แต�ในคําฟhองกลับบอกว�าตนเองมีท่ีดินเพียง 497 แปลง แต�กรมท่ีดินมีหลักฐานว�าการรถไฟมีท่ีดิน
ถึง 850 แปลง พ.ต.อ.ทวี อภิปรายต�อว�า สาเหตุท่ีหยิบเรื่องดังกล�าวข้ึนมา เพ่ือต�องการชี้ให�เห็นนว�าการท่ีรัฐบาลชุดนี้
ตัดสินใจเปลี่ยนจากศาลยุติธรรมไปฝ�ายฟhองศาลปกครองแทนนั้น เปaนสิ่งท่ีไม�ถูกต�อง เพราะเรื่องเดิมศาลยุติธรรมก็ให�
ความยุติธรรมแล�ว ท้ังยังมีข�อมูลว�าการรถไฟฟhามีท่ีดินถึง 850 แปลง แต�ถามว�าทําไมการรถไฟถึงไม�ฟhองกับศาล
ยุติธรรม ขอต้ังข�อสังเกตว�าอาจเพราะในท่ีดินดังกล�าว นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม และ
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ยอมรับว�าเปaนท่ีท่ีตัวเองและญาติพ่ีน�องอยู� อีกท้ังเปaนพ้ืนท่ีสนามฟุตบอลช�างอารีน�า 
และบุรีรัมย� ยูไนเต็ดอยู� ฉะนั้น ผู�ว�าฯการรถไฟจึงไม�กล�าฟhองเจ�านายของตัวเอง 

 “ผมคิดว�าบุญคุณกับความถูกต�อง ถึงเวลาแล�วท่ีต�องเอาความถูกต�อง ประโยชน�ส�วนตัวกับประโยชน�ส�วนร�วมคิดว�า
ประโยชน�ส�วนร�วมท่ีนายกฯพูดต�องมาก�อน ระบบอุปถัมภ�และระบบคุณธรรมคิดว�าระบบคุณธรรมต�องมี การตัดสินใจ
ฟhองกรมท่ีดิน เพ่ือให�กรมท่ีดินจ�าย แต�กรมท่ีดินไม�จ�ายเพราะเปaนเงินของประชาชน และคดีนี้ถ�าฟhองศาลยุติธรรม คนท่ี
จ�ายค�าเสียหาย คือผู�ครอบครองท่ีดิน เขาบอกว�าในบรรดาคุณสมบัติสําคัญ คือผู�นํา ถ�าผู�นําไม�สัตย�ซ่ือ และมีคนชั่วท่ี
แข็งแกร�ง แล�วผู�นําอ�อนแอ ประเทศไปไม�ได� ปdจจุบันการรถไฟมีหนี้จํานวนมาก ถ�าได�ค�าเสียหายจากตรงนี้ ปlหนึ่งได�หม่ืน
กว�าล�านบาท รัชกาลท่ี6 พระราชทานมาเพ่ือประโยชน�ของคนอ่ืน ดังนั้น นายกต�องดู นายกประกาศว�าเปaนคนซ่ือสัตย� 
นายกต�องมารักษาการณ�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม แล�วท�านอาจให�ตําแหน�งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแก�นาย
ศักด์ิสยาม เพราะถึงอย�างไรผมเชื่อว�าทหารก็มีความเข�มแข็ง” พ.ต.อ.ทวี กล�าว 



 นอกจากนี้ พ.ต.อ.ทวี ยังกล�าวถึงปdญหาท่ีดินท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย โดยระบุว�าพระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ ท่ีให�
อํานาจรัฐละเมิด รุกล้ํา แย�งชิงพ้ืนท่ีของประชาชน โดยเฉพาะกับกลุ�มชาติพันธุ� ท่ีเข�าไปอยู�ก�อนท่ีจะมีการประกาศใช�
กฎหมายดังกล�าว เช�น ปdญหาท่ีบูโด-สุไหงปาดี รัฐบาลใช�อํานาจนิยมประกาศทับท่ีประชาชน  อีกท้ังนายกฯยังทวงคืน
ผืนป�าด�วยการให�เจ�าหน�าท่ีไปจับแล�วเพ่ิมพ้ืนท่ีป�า ท�านบอกวันนี้เอาท่ีดินคืนมาได�เกือบ 2 แสนไร� แต�ทุกปlการสํารวจ
จํานวนพ้ืนท่ีป�าโดยคณะวนศาสตร� ซ่ึงใช�เทคโนโลยีสูงระดับโลก พบว�าพ้ืนท่ีป�าหายทุกปl ปlละแสนไร� แต�นายกฯบอกไป
ทวงคืนพ้ืนท่ีป�า จึงเกิดคําถามว�าป�าเพ่ิมได�อย�างไร ในเม่ือกรมป�าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม บอก
ว�าป�าลดลง ดังนั้น การได�พ้ืนท่ีป�าคืนเพราะท�านไปรุกสิทธิทวงคืนจากกลุ�มชาติพันธุ� และทวงคืนความเปaนคนจากคนจน 
สิ่งท่ีนายกฯไม�ทําเลยคือการเช�าป�าท่ีมีเปaนจํานวนมาก พอครบกําหนดนายกฯกลับไม�เอาคืน  

 “ถ�าจะไปสํารวจความเหลื่อมล้ําท่ีเปaนเงินในกระเปxารัฐมนตรีคงตรวจยาก แต�ถ�าตรวจเปaนท่ีดินตรวจง�ายกว�า ประเทศ
ใดถ�าปฏิรูปท่ีดินไม�ได� อย�าหวังว�าประเทศนั้นประชาชนจะอยู�ได� เพราะท่ีดินคือยุ�งฉางของเกษตรกร เกษตรกรคือยุ�งฉาง
ของประเทศ ท�านพูดว�าเศรษฐกิจดี คือดีสําหรับคนท่ีอยู�ใกล�ชิดท�าน เพราะในวิกฤตโควิด – 19 คนรวยเปaนคนจน คน
จนเปaนคนยิ่งจนลง สิ่งท่ีไม�น�าเชื่อเม่ือดูตลาดหลักทรัพย�ช�วงก�อนโควิด – 19 มีบัญชี 2.7 ล�านคน แต�ตอนนี้เพ่ิมเปaน 5 
ล�านคน แต�ประชาชนด่ิงเอาๆ” พ.ต.อ.ทวี กล�าว 

 

 

 

 


