
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  10 ม.ิย. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- คานล็อกเปาซักฟอกเชือดบ๊ิก 3 ป. – 7 รัฐมนตรี  (เดลินิวส  11 ม.ิย. 65  หนา 1,13) 
- ปปช.เชือด ‘กนกวรรณ’ รมช.ศธ. รุกปาเขาใหญ  (แนวหนา  10 ม.ิย. 65  หนา 1,10) 
- วิเคราะห บทเรียนกรณีนักการเมืองรุกปา  (บางกอกทูเดย  10-16 มิ.ย. 65  หนา 4,5) 
- หมายจับพอ รมช.ศธ.  (ไทยโพสต  วันที่ 10 มิ.ย. 65  หนา 1,16) 
- คอลัมนศุกรสบายกิจกรรมสรางสรรค  (ไทยรัฐ  10 มิ.ย. 65  หนา 16) 
- ป.ป.ช. ชี้มูล ‘กนกวรรณ-สุนทร’ รุกปา  (มติชน  10 มิ.ย. 65  หนา 6)  

สื่อออนไลน 
- ปปช.เชือด ‘กนกวรรณ’ รมช.ศธ. รุกปาเขาใหญ พรอมพอ-กับพวกรวม 10 คน  (แนวหนา  10 ม.ิย. 65) 
https://www.naewna.com/politic/659337 

- ยื่นขอหมายจับรมช.ศึกษาธิการพรอมครอบครัว  (POST TODAY 9 ม.ิย. 65)  
https://www.posttoday.com/politic/news/685285 
- หางเซ็นทรัลและหางโรบินสัน ตอนรับวันสิ่งแวดลอมโลก  (Hooninside  9 มิ.ย. 65) 
https://www.hooninside.com/news-feed/259807/view/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23516
วันที่: ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565
Section: กีฬา/-

หน้า: 16(กลาง)

คอลัมน์: ศุกร์สบาย: กิจกรรมสร้างสรรค์

รหัสข่าว: C-220610009069(10 มิ.ย. 65/02:18) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 26.35 Ad Value: 52,700 PRValue : 158,100 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26539
วันที่: เสาร์ 11 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 13

หัวข้อข่าว: ค้านล็อกเป้าซักฟอก เชือดบิ๊ก3ป.-7รัฐมนตรี

รหัสข่าว: C-220611035069(10 มิ.ย. 65/07:26) หน้า: 1/4

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 185.34 Ad Value: 333,612 PRValue : 1,000,836 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26539
วันที่: เสาร์ 11 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 13

หัวข้อข่าว: ค้านล็อกเป้าซักฟอก เชือดบิ๊ก3ป.-7รัฐมนตรี

รหัสข่าว: C-220611035069(10 มิ.ย. 65/07:26) หน้า: 2/4

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 185.34 Ad Value: 333,612 PRValue : 1,000,836 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26539
วันที่: เสาร์ 11 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 13

หัวข้อข่าว: ค้านล็อกเป้าซักฟอก เชือดบิ๊ก3ป.-7รัฐมนตรี

รหัสข่าว: C-220611035069(10 มิ.ย. 65/07:26) หน้า: 3/4

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 185.34 Ad Value: 333,612 PRValue : 1,000,836 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26539
วันที่: เสาร์ 11 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 13

หัวข้อข่าว: ค้านล็อกเป้าซักฟอก เชือดบิ๊ก3ป.-7รัฐมนตรี

รหัสข่าว: C-220611035069(10 มิ.ย. 65/07:26) หน้า: 4/4

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 185.34 Ad Value: 333,612 PRValue : 1,000,836 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15016
วันที่: ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ปปช.เชือด'กนกวรรณ'รมช.ศธ.รุกป่าเขาใหญ่พร้อมพ่อ-กับพวกรวม10คัน

รหัสข่าว: C-220610005077(10 มิ.ย. 65/06:25) หน้า: 1/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 260.97 Ad Value: 417,552 PRValue : 1,252,656 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15016
วันที่: ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ปปช.เชือด'กนกวรรณ'รมช.ศธ.รุกป่าเขาใหญ่พร้อมพ่อ-กับพวกรวม10คัน

รหัสข่าว: C-220610005077(10 มิ.ย. 65/06:25) หน้า: 2/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 260.97 Ad Value: 417,552 PRValue : 1,252,656 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15016
วันที่: ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ปปช.เชือด'กนกวรรณ'รมช.ศธ.รุกป่าเขาใหญ่พร้อมพ่อ-กับพวกรวม10คัน

รหัสข่าว: C-220610005077(10 มิ.ย. 65/06:25) หน้า: 3/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 260.97 Ad Value: 417,552 PRValue : 1,252,656 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15016
วันที่: ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ปปช.เชือด'กนกวรรณ'รมช.ศธ.รุกป่าเขาใหญ่พร้อมพ่อ-กับพวกรวม10คัน

รหัสข่าว: C-220610005077(10 มิ.ย. 65/06:25) หน้า: 4/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 260.97 Ad Value: 417,552 PRValue : 1,252,656 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15016
วันที่: ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10

หัวข้อข่าว: ปปช.เชือด'กนกวรรณ'รมช.ศธ.รุกป่าเขาใหญ่พร้อมพ่อ-กับพวกรวม10คัน

รหัสข่าว: C-220610005077(10 มิ.ย. 65/06:25) หน้า: 5/5

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 260.97 Ad Value: 417,552 PRValue : 1,252,656 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16162
วันที่: เสาร์ 11 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ป.ป.ช.ชี้มูล'กนกวรรณ-สุนทร'รุกป่า

รหัสข่าว: C-220611038088(10 มิ.ย. 65/07:35) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 24.54 Ad Value: 29,448 PRValue : 88,344 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 20 ฉบับที่: 3295
วันที่: ศุกร์ 10 - พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง), 5

คอลัมน์: วิเคราะห์ : บทเรียนกรณีนักการเมืองรุกป่า การบ้านสำคัญ ที่ ป.ป.ช.ต้องทำให้ชัดเจน

รหัสข่าว: C-220610017027(10 มิ.ย. 65/05:55) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 158.21 Ad Value: 158,210 PRValue : 474,630 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 20 ฉบับที่: 3295
วันที่: ศุกร์ 10 - พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง), 5

คอลัมน์: วิเคราะห์ : บทเรียนกรณีนักการเมืองรุกป่า การบ้านสำคัญ ที่ ป.ป.ช.ต้องทำให้ชัดเจน

รหัสข่าว: C-220610017027(10 มิ.ย. 65/05:55) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 158.21 Ad Value: 158,210 PRValue : 474,630 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 20 ฉบับที่: 3295
วันที่: ศุกร์ 10 - พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 4(กลาง), 5

คอลัมน์: วิเคราะห์ : บทเรียนกรณีนักการเมืองรุกป่า การบ้านสำคัญ ที่ ป.ป.ช.ต้องทำให้ชัดเจน

รหัสข่าว: C-220610017027(10 มิ.ย. 65/05:55) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 158.21 Ad Value: 158,210 PRValue : 474,630 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9340
วันที่: ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 16

หัวข้อข่าว: หมายจับพ่อรมช.ศธ.

รหัสข่าว: C-220610008009(10 มิ.ย. 65/05:51) หน้า: 1/3

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 135.20 Ad Value: 202,800 PRValue : 608,400 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9340
วันที่: ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 16

หัวข้อข่าว: หมายจับพ่อรมช.ศธ.

รหัสข่าว: C-220610008009(10 มิ.ย. 65/05:51) หน้า: 2/3

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 135.20 Ad Value: 202,800 PRValue : 608,400 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9340
วันที่: ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 16

หัวข้อข่าว: หมายจับพ่อรมช.ศธ.

รหัสข่าว: C-220610008009(10 มิ.ย. 65/05:51) หน้า: 3/3

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 135.20 Ad Value: 202,800 PRValue : 608,400 คลิป: สี่สี(x3)



 
งัดยุทธการ‘เดด็หัว สอยนังร้าน’ 

มตคิณะกรรมการป.ป.ช.ชีมลูความผิดรมช.ศธ. กบัพวกรวม 10 คน ปมออกโฉนดทีดินรุกอทุยานแห่งชาติ

เขาใหญ่-เขตป่าไมถ้าวร ส่งศาลฟันจรยิธรรม-พิจารณาเพิกถอนพน้รมต.เตรียมออกหมายจบั“ครูโอ๊ะ”กบั 6 คนเหตุ

ไมไ่ปรายงานตวักบั 

‘อยัการ’นายกฯรบัยงัไมไ่ดร้บัรายงานปปช.ชีมลู‘อนทุิน’ตกใจ ปปช.ฟลงดาบ‘กนกวรรณ’รุกป่า แนะสูค้ดีตาม

กฎหมาย‘ครูโอ๊ะ’มอบฝ่ายกฎหมายดแูลสูค้ดี มติ‘ฝ่ายคา้น’เปิดยทุธการ‘เด็ดหวั สอยนงัรา้น’เคาะยืนญัตติซกัฟอก

10รมต.ล็อกเป่าถล่ม‘3ป.’โวมีใบเสรจ็มดั ลม้รฐับาลไดแ้น ่ขอถล่มมากกว่า4วนั ยืนญัตติ15ม.ิย.นี โฆษกปชป.สวน

‘ฝ่ายคา้น’เฝา้นงัรา้นใหค้นโกงบา้นโกงแผน่ดนิ ยนัรมต.พรรคพรอ้มชีแจง ลยุทาํงานไม่มีทจุรติ 

เมือวนัที 9มิถนุายน ทีสาํนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวตัิ

ไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าวกรณีคณะกรรมการป.ป.ช.มีมตชีิมลูความผิด นาง

กนกวรรณ วิลาวลัย ์รมช.ศกึษาธิการ นายสนุทร วิลาวลัย ์บดิา นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั(อบจ.)ปราจีนบรีุ

และเจา้หนา้ทีรฐัทีเกียวขอ้งกรณีถกูกลา่วหาว่าสนบัสนนุเจา้หนา้ทีรฐัออกโฉนดทีดินบุกรุกป่าเขตอทุยานแหง่ชาติ

เขาใหญ่พืนที จ.ปราจีนบรีุ 
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ชมีูลผิดรมช.ศธ.-พ่อพวก10คนรุกป่า 

นายนิวตัไิชย กล่าววา่ คดีนีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมตชีิมลูนางกนกวรรณ กรณีการออกโฉนดทีดินเลขที 

41158, 41159 และ 41160 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรุีซงึตงัอยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่

และเขตป่าไมถ้าวรโดยมิชอบ ซงึมีผูถ้กูกล่าวหาดงัตอ่ไปนี 

1.นายจีรศกัดิ ผลสขุ เมอืครงัปฏิบตัหินา้ทีผูอ้าํนวยการศนูยเ์ดินสาํรวจออกโฉนดทีดินจงัหวดัสระบรีุ-

นครนายก-ปราจีนบรีุ-สระแกว้ 2.นางสรุางค ์คณัฑารมย ์เมือครงัปฏิบตัหินา้ทีผูก้าํกบัการเดนิสาํรวจ 3.นาย

สมศกัดิ หีบเงิน เมือครงัปฏิบตัหินา้ทีผูก้าํกบัการรงัวดั 4.นางพรรณเพ็ญ ภาคาญาต ิเมือครงัปฏิบตัหินา้ที

เจา้หนา้ทีสอบสวนสิทธิหรือจาํรูญหิน 5.นายประทาน บานชืน เมือครงัปฏิบตัหินา้ทีเจา้หนา้ทีเดินสาํรวจรงัวดั 6.

นายทวี หมืนศรี เมือครงัดาํรงตาํแหนง่ ผูใ้หญ่บา้นหมูท่ี14 ตาํบลเนินหอม 7.นางกนกวรรณ วิลาวลัย ์(ศรีจนัทร ์

งาม) ผูน้าํเดนิสาํรวจ (ปัจจบุนัเป็น รมช.กระทรวงศกึษาธิการ) 8.นายสนุทร วิลาวลัย ์ผูน้าํเดินสาํรวจเมอืครงัเป็น 

ส.ส.ปราจีนบรีุ (ปัจจบุนั นายก อบจ.ปราจีนบรีุ) 9.น.ส.นอ้ย ตุม้พนัธ ์ผูน้าํเดินสาํรวจ 10.นายคณิต เพชรประดบั 

เมือครงัดาํรงตาํแหนง่ช่างรงัวดั 6 กรมป่าไม ้

ปมออกโฉนดรุกอุทยานฯ-ป่าไม้ถาวร 

นายนิวตัไิชยกล่าววา่ จากการไตส่วนปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่โฉนดทีดินทงั 3 แปลง เป็นโฉนดทีดินทีออกโดย

วิธีการเดินสาํรวจออกโฉนดทีดิน ตามาตรา 58 และ58 ทวิ แหง่ประมวลกฎหมายทีดิน โดยโฉนดทีดินเลขที 41158 

ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรุี เป็นการออกใหแ้ก่ นางกนกวรรณ ศรีจนัทรง์าม (สกลุขณะนนั)ผูถ้กู

กล่าวหาที 7ซงึปัจจบุนัเปลียนนามสกลุเป็น“วิลาวลัย”์โฉนดทีดินเลขที 41159 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.

ปราจีนบรีุ เป็นการออกใหแ้ก่ นายสนุทร วิลาวลัย ์ผูถ้กูกล่าวหาที 8 เมือวนัที 13 มิถนุายน 2545 เนือทีประมาณ 

27-2-54.5 ไร ่และโฉนดทีดินเลขที 41160 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ เป็นการออกใหแ้ก่ น.ส.นอ้ย 

ตุม้พนัธ ์ผูถ้กูกลา่วหาที 9 เมือวนัที 12 กรกฎาคม 2545 เนือทีประมาณ 27-1-71.4 ไร ่มีพฤตกิารณใ์นการออก

โฉนด โดยมีการอา้งวา่ซือตอ่มาจากผูเ้คยทาํประโยชนใ์นทีดินมาก่อน ปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่ไม่มีการซือขายจรงิ 

ประกอบกับผลการอา่นแปลภาพถ่ายทางอากาศ ในช่วงปี พ.ศ.2546ซงึเป็นปีทีใกลเ้คียงกบัปีทีทาํการเดินสาํรวจ 

สภาพพืนทีมีสภาพเป็นป่ามาโดยตลอด ไมมี่รอ่งรอยการทาํประโยชนเ์ช่นกนั 

“นอกจากนียงัปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่ แนวเขตป่าไมถ้าวร‘ป่าเขาใหญ่’คณะรฐัมนตรีไดมี้มตใิหจ้าํแนกป่าเขา

ใหญ่ไวเ้ป็นป่าไมต้ามแนวเขตทีมีพระราชกฤษฎีกากาํหนดใหเ้ป็นอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ ตงัแตเ่มือวนัที 22 

กนัยายน 2513 และเมือขอ้เท็จจรงิปรากฏว่าแนวเขตป่าไมถ้าวรเป็นแนวเขตเดียวกนั กบัแนวเขตอทุยานแหง่ชาติ

เขาใหญ่ การทีโฉนดทีดินเลขที 41158 และ 41160 ออกโดยมีแนวเขตดา้นทิศเหนือติดตอ่กบัแนวเขตอทุยาน

แหง่ชาติเขาใหญ่ ทงัทีตามระเบียบกรมทีดินกาํหนดหา้มมิใหเ้ดนิสาํรวจในแปลงทีคาบเกียว หรือติดตอ่กบัเขตป่า

ไมถ้าวร จงึเป็นการออกโดยฝ่าฝืนขอ้ 9 ของระเบียบกรมทีดิน” นายนิวตัิไชย ระบุ 
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นายนิวตัไิชยกล่าวตอ่วา่ทงันียงัปรากฏขอ้เท็จจรงิวา่ในการเดนิสาํรวจออกโฉนดทีดิน นายจีรศกัดิ ผลสขุ ผู้

ถกูกล่าวหาที 1 นายสมศกัด ิหีบเงิน ผูถ้กูกล่าวหาที 3 และนายประทาน บานชืน ผูถ้กูกลา่วหาที 5 ไดร้ว่มกนั มี

หนงัสือขอใหจ้งัหวดัปราจีนบรีุสง่ระวางแผนทีรูปถ่ายทางอากาศ 5237 II 6072 ทีมีการขีดเขตอทุยานแห่งชาติเขา

ใหญ่ไปใหก้รมป่าไมด้าํเนินการตรวจสอบยืนยนัแนวเขตอทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่โดยไมไ่ดร้บัมอบหมายจากอธิบดี

กรมทีดิน และผูถ้กูกลา่วหาที10 ผูขี้ดและรบัรองแนวเขตอทุยานแหง่ชาติ ไมไ่ดร้บัมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม ้

การขีด และรบัรองแนวเขตอทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ ครงัที 2 เมือปี พ.ศ. 2536และครงัที3 เมือปี พ.ศ.2545โดย

นายคณิต เพชรประดบั ผูถู้กกล่าวหาที 10 จงึเป็นการดาํเนินการโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 

ชคีวามผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

นายนิวตัไิชย กล่าววา่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไดพ้ิจารณาแลว้ มีมต ิดงันี 1.การกระทาํของผูถ้กูกล่าวหาที 1-

5 และที 10 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 83 และการกระทาํของผูถ้กู

กล่าวหาที 6-9 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 

2.การกระทาํของผูถ้กูกลา่วหาที 1-5 และที 10 เป็นความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง 3.แจง้ผลการพิจารณาของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ใหก้รมทีดินทราบ เพือใหก้รมทีดินพิจารณาดาํเนินการเพิกถอนโฉนดทีดินเลขที 41158 

โฉนดทีดินเลขที 41159 และโฉนดทีดินเลขที 41160 ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ ตามมาตรา 61 

แหง่ประมวลกฎหมายทีดิน 

ผิดจรยิธรรมร้ายแรง/ชงถอดรมต. 

4.การกระทาํของผูถ้กูกลา่วหาที 7(นางกนกวรรณ) เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งรา้ยแรง จงึ

เป็นการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามมาตรฐานทางจริยธรรมซงึมีลกัษณะรา้ยแรง ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมของตลุา

การศาลรฐัธรรมนญูและผูด้าํรงตาํแหนง่ในองคก์รอสิระ รวมทงัผูว้า่การตรวจเงินแผ่นดนิและหวัหนา้หน่วยงาน

ธุรการของศาลรฐัธรรมนญูและองคก์รอสิระ พ.ศ.2561 หมวด 1 มาตรฐานทางจรยิธรรมอนัเป็นอดุมการณข์อ้ 8 

หมวด 2 มาตรฐานทางจรยิธรรมอนัเป็นคา่นิยมหลกั ขอ้ 11 ไมก่ระทาํการอนัเป็นการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่น

ตนกบัประโยชนส์ว่นรวม ทงันี ไมว่า่โดยทางตรง หรือทางออ้ม และขอ้ 17 ไมก่ระทาํการใด ทีก่อใหเ้กิดความเสือม

เสียตอ่เกียรติศกัดขิองการดาํรงตาํแหนง่ ประกอบขอ้ 27 

อัยการสูงสุดสังฟ้องทงั10คน 

นายนิวตัไิชย กล่าววา่ ปัจจุบนัอยัการสงูสดุไดมี้คาํสงัดาํเนินคดีอาญา ฟ้องผูถู้กกลา่วหาที 1-5 และที10 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา151ประกอบมาตรา 83 และมีคาํสงัดาํเนินคดีอาญาฟ้อง ผูถ้กูกลา่วหาที 6-9 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 เมือวนัที 7 มิถนุายน 2565 และใหแ้จง้ใหผู้ถ้กู

กล่าวหาทงั10 ราย ไปรายงานตวัตอ่พนกังานอยัการ สาํนกังานคดีปราบปรามการทจุริต 2 ในวนัที 9 มิถนุายน 

2565เวลา 09.30น.เพือยืนฟ้องคดีตอ่ศาลอาญาคดีทจุริตและประพฤตมิชิอบภาค 2 ตอ่ไป 
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จ่อออกหมายจับ6คนไม่รายงานตัว 

“จนถึงขณะนี(เวลาประมาณ15.00น.วนัที 9 ม.ิย.) มีผูถู้กกล่าวหา6ราย ยงัไมไ่ปรายงานตวักบัอยัการไดแ้ก่ 

นางสรุางค ์นายสมศกัดิ นางกนกวรรณ นายสนุทร น.ส.นอ้ย และนายคณิต หากไมไ่ปภายในวนันี จะตอ้งมีการ

ออกหมายจบั เพือนาํตวัส่งฟ้องตอ่ศาลตอ่ไป ขณะนีอยู่ระหวา่งการพิจารณาออกหมายจบัอยู”่นายนิวตัไิชย กล่าว 

พรอ้มระบดุว้ยว่า ในการชีมลูความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยงัไมถื่อเป็นทีสดุ ผูถ้กูกลา่วหายงัเป็น

ผูบ้รสิทุธิ จนกวา่จะมีคาํพิพากษาของศาลอนัถึงทีสดุ 

‘บิกตู่’ยังไม่รับรายงานชมีูลรุกป่า 

ทีทาํเนียบรฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึง

กรณีคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ (ป.ป.ช.) ชีมลูความผิดนางกนกวรรณ วิลาวลัย ์

รมช.ศกึษาธิการ พรอ้มพวกบกุรุกพืนทีอทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ในเขต จงัหวดัปราจีนบรีุ ขณะนีไดร้บัรายงานแลว้

หรอืไม่ โดย พล.อ.ประยทุธก์ล่าวเพียงสนัๆ ว่า “ยงัจ๊ะ ยงัๆ ยงัเลย” 

‘อนุทิน’ตกใจปปช.ฟัน‘กนกวรรณ’ 

นายอนทุิน ชาญวีรกลู รองนายกรฐัมนตรีและรมว.สาธารณสขุ ในฐานะหวัหนา้พรรคภูมิใจไทย ใหส้มัภาษณ ์

ถึงกรณีทีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมตชีิมลูความผิด นางกนกวรรณ วิลาวลัย ์รมช.ศกึษาธิการ ฐาน สนบัสนนุใหมี้

การออกโฉนดรุกพืนทีป่าในเขตอทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ จ.ปราจีนบรีุ โดยนายอนทิุนไดมี้แสดงสีหนา้ตกใจ เมือ

ทราบคาํถาม ก่อนกล่าววา่“เหรอ ผมไม่ทราบเรืองเลย เพราะมวัแตท่าํงาน เรืองพระราชบญัญตักิญัชง กญัชา แต่

ถึงอย่างไร ทุกอย่างก็ขอใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย สว่นในฐานะคนรูจ้กักนั ก็ใหก้าํลงัใจซงึกนั เอาขอ้มลูหลกัฐาน

ตา่งๆไปแกต้า่งใหไ้ด”้ 

พร้อมแนะสู้คดตีามกฎหมาย 

เมือถามว่าป.ป.ช.ไดมี้การเอาผิดเรอืงผิดจรยิธรรมรา้ยแรงซงึส่งผลใหถ้กูพิจารณาถอดถอนออกจากตาํแหนง่ 

นายอนทุินตอบวา่ ทกุอย่างตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม แตทุ่กอยา่งตอ้งจบทีหลกัฐานใน

เรืองของการกล่าวหาตา่งๆ ในฐานะคนรูจ้กักนัก็ตอ้งใหก้าํลงัใจกนั ในฐานะลกูพรรคภูมิใจไทยดว้ย แตก่ารไปตอ่สู้

ในกระบวนการยตุธิรรม พิสจูนข์อ้กล่าวหาตา่งๆก็เป็นเรืองทีเจา้ตวัตอ้งดาํเนินการเอง” 

เมือถามว่าหากศาลรบัพิจารณาเรอืงจรยิธรรมแลว้จะเขา้ข่ายคลา้ยกบัคดีของ น.ส.ปารีณา ไกรคปุต ์อดีต

ส.ส.ราชบรีุ พรรคพลงัประชารฐัทีถกูตดัสิทธิทางการเมือง นายอนทุิน กลา่วว่า ทกุอย่างขนัตอนอยูแ่ลว้ ไมต่อ้งหว่ง 

เป็นไปตามกฎหมาย ใครทาํดี เราก็สนบัสนนุ ใครทาํไมด่ี ถึงแมเ้ป็นพวกกนัเราก็อาจจะมีความรูส้ึกบา้งในความ

เป็นพวก แตก็่ตอ้งยอมรบั ใหท้กุอย่าง ทกุอยา่งเป็นไปตามกบลิเมือง ตามกฎหมาย ซงึเรอืงนีก็ยงัไมท่ราบใน

รายละเอียด เราคงไมไ่ดไ้ปกา้วก่ายเรืองส่วนตวัของใคร ทีผ่านมา นางกนกวรรณก็ไม่ไดม้าปรกึษาอะไร เกียวกบั

เรืองดงักล่าว 
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‘ครูโอ๊ะ’มอบให้ฝ่ายกม.ดูแลสู้คด ี

ดา้นนางกนกวรรณ วิลาวลัย ์รมช.ศกึษาธิการ ใหส้มัภาษณถึ์งกรณีมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชีมลูนายสนุทร 

วิลาวลัย ์นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั(อบจ.)ปราจีนบรีุและนางกนกวรรณ วิลาวลัย ์รมช.ศึกษาธิการ แกนนาํ

พรรคภมูใิจไทยกบัพวก กรณีบกุรุกพืนทีอทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ในเขต จ.ปราจีนบรีุว่า ขณะนีเรืองดงักล่าว อยู่ใน

ความดแูลของฝ่ายกฎหมาย ขอบคณุทกุคนทีแสดงความห่วงใยมาถึงตน 

ชุดทาํคดียันสุนทร-ครูโอ๊ะไม่รอด 

พ.อ.พงษเ์พชร เกษสภุะ หวัหนา้ชดุปฏิบตัิการศนูยก์ารประสานการปฏิบตัิ (ศปป.)ที 4 กองอาํนวยการรกัษา

ความมนัคงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) ในฐานะชดุจบักมุดาํเนินคดีนี กล่าวถึงกรณีมติ ป.ป.ช.ชีมลูความผิด

เรืองดงักล่าววา่ ว่าคดีนี ทงันายสนุทรและนางกนกวรรณ ไมร่อดแนน่อน เหมือนกบัคดีน.ส.ปารีณา ไกรคปุต ์บกุ

รุกพืนทีป่าในพืนที จ.ราชบรีุเพราะเมือ ป.ป.ช.ชีมลูแลว้ตอ้งหยดุปฏิบตัหินา้ที โดยคดีของนายสนุทร และนาง

กนกวรรณ มีความผิดใน2ส่วน คือ1.การออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ และ 2.บกุรุกอทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่บริเวณ

ดา่นเนินหอม จ.ปราจีนบรุี ซึงเป็นคดีอาญา 

ชคีรูโอ๊ะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที 

“คดีนีตนพรอ้มเจา้หนา้ทีกรมอทุยานฯและกรมป่าไมไ้ดร้ว่มกนัเขา้จบักมุเมือตน้ปี63หลงัจบักมุเสรจ็จะเขา้

แจง้ความกบัตาํรวจสภ.เมืองปราจีนบรีุแตต่าํรวจไมร่บัดาํเนินคดีเพราะกลวัอิทธิพลของนายสนุทร ตนรอจนถึง

เวลา01.00น.ของวนันนัโดยบอกวา่ถา้คณุไมร่บัคดี คณุจะมีความผิดและตอ้งลงเลขรบัคดีใหต้น เพราะเป็นการบกุ

รุกทรพัยากรของชาตแิละอทุยานฯเขาใหญ่ เป็นมรดกโลก การบกุรุกเขตอทุยานฯและการออกเอกสารสิทธิโดยมิ

ชอบ ถือเป็นเรอืงใหญ่ แมแ้ตเ่จา้หนา้ทีอทุยานฯเขาใหญ่ก่อนหนา้นนั ยงัไมก่ลา้เขา้ไปจบั เมือแจง้ความแลว้ 

ตาํรวจก็ตอ้งส่งเรอืงไปทีอยัการแตป่รากฏว่าอยัการมีคาํสงัยกฟ้อง สาเหตก็ุอยา่งทีรูก้นั ดงันนังานนีอยัการก็ตอ้งมี

หนาวดว้ยโดยทางอทุยานฯตอ้งตรวจสอบเอกสารหลกัฐานเพิมเตมิเพือแจง้ความดาํเนินคดีใหม่แตเ่บืองตน้นาง

กนกวรรณจะตอ้งหยดุปฏิบตัิหนา้ที”พ.อ.พงษเ์พชร กล่าว 

‘ปารีณา’ดใีจปปช.ปฏิบัติเท่าเทยีม 

ขณะที น.ส. ปารีณา ไกรคปุต ์อดีตส.ส.ราชบรีุ พรรคพลงัประชารฐั โพสตเ์ฟซบุ๊กถึงกรณีมตคิณะกรรมการ 

ป.ป.ช.ชีมลูความผิด นายสนุทร วิลาวลัย ์นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปราจีนบรีุ นางกนกวรรณ วิลาวลัย ์

รมช.ศกึษาธิการ ฐานสนบัสนนุใหมี้การออกโฉนดรุกพืนทีป่าในเขตอทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบรีุ โดยระบุ

ว่า บรรทดัฐานใหมจ่ากศาลฏีกา บทความจากปารีณา...ศาลฏีกาพิพากษา ปารีณา กรณีเขา้ไปครอบครองทีดิน 

สปก โดยไมมี่คณุสมบตัิ รบัมอบมาจากบิดา ผิดจรยิธรรมรา้ยแรง เพราะ...นกัการเมือง ไมมี่สิทธิเขาไปครอบครอง

ทีดินของรฐั โดยศาลมิไดส้นใจว่านกัการเมืองจะไดที้ดินของรฐัมาอย่างไร แตเ่มือวนัทีคณุ..เป็นนกัการเมืองแลว้ 

คณุจะตอ้งคืนทีดินของรฐัใหก้บัรฐั..ทนัที!!!!!!ปารีณาคืนทีดินให ้สปก.ชา้ยงัไม่รอดเลย ตามคาํพิพากษา ภายหลงั

คาํพิพากษา ปารีณา ยงัติดใจ เลยไปกราบขออนญุาต เขา้พบผูพ้ิพากษา ซงึผูพ้ิพากษาไดอ้นญุาต เพราะเห็นว่า 
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คดีถึงทีสดุแลว้ ท่านไดโ้ปรดมีเมตตายอมพบปารีณาโดยมีผูน้งัรว่มรบัฟังการเขา้พบหลายท่าน 

ปารีณากราบเรียนว่า ปารีณานอ้มรบัคาํพพิากษาดว้ยนาํตา แตมี่เพียงคาํถามสองคาํถามคือ ทาํไมคดีปา

รีณาถึงมีการดาํเนินการอย่างรวดเรว็แตเ่พียงผูเ้ดียว ปปช ใชเ้วลาชีมลูความผิดปารีณาเพียง 4 เดือน ทา่นผู้

พิพากษาตอบวา่ ท่านเห็นสิงทีเกิดขนึ และเคยมีดาํรเิรง่รดัทางปปช ให ้ดาํเนินการอยา่งรวดเรว็และเท่าเทียมกนั

ก่อนทีปารีณาจะมาขอพบ..ส่วนคาํถามทีสอง เมือปารีณาเห็นเลขาธิการ ป.ป.ช.ไดอ้อกมาแถลงข่าวว่า ทาง 

ป.ป.ช.จะพิจารณาคดีแตกตา่งกนัไป เพราะบางคนไดที้ดินมาถกูตอ้งนนั เป็นการพิจารณาคดีโดยไมย่ึดคาํ

พิพากษาของศาลไดห้รือไม ่ท่านตอบวา่..ไมไ่ด ้นกัการเมืองจะครอบครองทีดนิของรฐัทกุประเภทไมไ่ดเ้ด็ดขาด ไม่

ว่าจะดว้ยวิธีการใด 

บี‘บิกเพอืไทย’ยังคงลอยนวล 

ทงันี น.ส.ปารีณายงัระบทิุงทา้ยว่า“วนันีปารีณาเห็นข่าวนีรูส้ึกดีใจว่า วนันี ป.ป.ช. ไดพ้ยายามปฏิบตัหินา้ที

ตอ่ผูก้ระทาํความผิดอย่างเท่าเทียมกนั และฝากประชาชนรบัชมการทาํงานของ ป.ป.ช.ตอ่ไป เนืองจากวนันีมีเพียง

นกัการเมืองในฝังฝากรฐับาลทีถกูดาํเนินคดีเท่านนั ส่วนบกิเพือไทย เลขาธิการพรรคเพือไทย ส.ส.ประเสรฐิ จนั

ทรวงทอง ยงัคงลอยนวลแบบสบายๆอยู ่#ทีนีประเทศไทย” 

มตฝ่ิายคา้นยืนซกัฟอกรายบคุคล 

เวลา12.45น.ทีรฐัสภา พรรครว่มฝ่ายคา้น 6 พรรค ประกอบดว้ยพรรคเพือไทย(พท.)พรรคกา้วไกล(ก.ก.)

พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพือชาต ิและพรรคพลงัปวงชนไทย นาํโดย นพ.ชลนา่น ศรีแกว้ ส.ส.นา่น

หวัหนา้พรรคเพือไทย ในฐานะผูน้าํฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎร แถลงผลการประชมุว่าพรรครว่มฝ่ายคา้น มีมติ

รว่มกนัวา่จะยืนญตัติขอเปิดอภิปรายไมไ่วว้างใจคณะรฐัมนตรี(ครม.)เป็นรายบคุคล ตามรฐัธรรมนญูมาตรา 151 

ในเวลา10.00น.วนัที 15มิถนุายนนีโดยกาํหนดการอภิปรายครงันีว่าเป็นยทุธการ“เด็ดหวั สอยนงัรา้น”ดงันนั จะ

เป็นการอภิปรายเด็ดหวันายกรฐัมนตรี และครม.เป็นรายบคุคล 

ในประเดน็ขอ้กล่าวหาเกียวกบัความผิดพลาดลม้เหลวการบรหิารราชการแผน่ดิน จงใจฝ่าฝืนรฐัธรรมนญู

และมาตรฐานจริยธรรม ส่อทจุรติเอือประโยชน ์ไม่ปฏิบตัติามนโยบายทีแถลงไวต้อ่รฐัสภาหรือเรืองทีฝ่ายคา้นเคย

อภิปรายทกัทว้งไว ้การละเมิดสิทธิมนษุยชน และทาํลายระบอบประชาธิปไตยระบบรฐัสภา ซงึในกรอบ 6 เรืองนี 

เรามนัใจในขอ้มลูจาก 6 พรรครว่มฝ่ายคา้น บวกกบัพรรคไทยศรีวิไลยที์จะมาร่วมอภิปรายดว้ย 

แงม้มีใบเสร็จ-ล้มรัฐบาลได้แน่ 

เมือถามว่า การอภิปรายครงันีจะสง่ผลใหล้ม้รฐับาลไดห้รือไม ่นพ.ชลนา่น กล่าววา่พิจารณาจากขอ้กล่าวหา

ในประเดน็ทจุรติทาํผิดกฎหมายเรามนัใจ เพราะเป็นขอ้กล่าวหาทีชีชดัลงไป เรามีใบเสรจ็ทางการเมืองทีจะชีใหเ้ห็น

จงึมีความมนัใจ โดยเฉพาะรฐัมนตรีทีทาํผิดตอ่กฎหมาย ส่วนนายกฯจะเป็นผลพวงจากหนา้ทีทีทา่นกาํกบัดแูล 

ทงันี ยืนยนัว่า เสียงของฝ่ายคา้นเหนียวแนน่ แมว้า่อาจแปรปรวนไปบา้งจากการลงมติทีผ่านมา แตเ่ราไมเ่คยนบั

คนกลุม่นนัว่าอยูใ่นกลุม่ฝ่ายคา้นอยูแ่ลว้ 
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เมือถามว่า การจะลม้รฐับาลไดจ้ะตอ้งมีพลงัทีไมใ่ชจ่ากพรรคฝ่ายคา้นอย่างเดียวใช่หรือไม ่นพ.ชลนา่น 

กล่าววา่ เราตอ้งมีสมาชิก และพรรคทีเห็นพอ้งกับเรา ว่าขอ้กล่าวหาทีเราตงัเป็นสิงทีเขายอมรบั และไวว้างใจไม่ได ้

ซงึเป็นเอกสิทธิทีเขาจะตดัสินใจ 

เคาะยนืซักฟอก3ป.พ่วง7รมต. 

เมือถามว่าเป็นการอภิปรายครม.ทงัหมดกีคน นายสทุิน คลงัแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพือไทย ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรครว่มฝ่ายคา้น กล่าวว่า“ 1หวัมี 1 คน ส่วนนงัรา้นมาจาก 3 พรรค คือ

พรรคภมูใิจไทย(ภท.) พรรคประชาธิปัตย ์(ปชป.)และพรรคพลงัประชารฐั (พปชร.)รวมนงัรา้น 9 คน รวมกบั หวั

ดว้ยก็เป็น 10 คน ซงึ 3 ป.โดนครบทกุคนเพราะเป็นเปา้หมายตามยทุธศาสตร ์ขณะทีกรอบระยะเวลาการอภิปราย 

คาดวา่จะใชเ้วลามากกว่า 4 วนั” 

สว.ซักฟอกไม่ลงมตส่ิอฟอกขาว 

เมือถามว่าวฒุสิภาจะยืนเปิดอภิปรายทวัไปโดยไมล่งมติ จะเป็นการฟอกขาวรฐับาลหรือไม ่นพ.ชลนา่น 

กล่าววา่ ตอ้งดเูนือหาของรฐัธรรมนญูทีระบวุา่ ส.ว.เขา้ชือยืนได ้แตเ่ป็นการให ้ครม.มาแถลงขอ้เท็จจรงิหรือชีแจง

ปัญหาสาํคญัในการบรหิารราชการแผ่นดนิ ถา้เป็นเชน่นนัก็ถือเป็นการทาํหนา้ทีตรวจสอบควบคมุการบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ แตถ่า้นอกเหนือจากนีก็อาจเขา้ขา่ยฟอกขาวได ้ทงันี เราตอ้งเฝา้ดเูนือหาสาระในญัตตขิองส.ว.

เพราะตามรฐัธรรมนญูมีสิทธิยืนไดพ้รอ้มกับดพูฤตกิรรมในการอภิปราย ถา้ไมใ่ชข่อ้เท็จจรงิ แตม่าแถลงผลงาน 

หรือมาตอบผลสมัฤทธิก็เขา้ข่ายว่าน่าจะไม่ชอบตามบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแตใ่ชว้ฒิุสภาในการฟอกขาวซงึ

ประชาชนจะจบัตาด ู

เปิดชอื10รมต.ขนึเขียงซักฟอก 

ผูสื้อข่าวรายงานว่า สาํหรบัรฐัมนตรีทีจะถกูยืนอภิปรายทงั 10 คน ประกอบดว้ย พรรคพลงัประชารฐั 6 คน 

ไดแ้ก่ พล.อ.ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกฯและรมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษส์วุรรณ รองนายกฯ พล.อ.อนพุงษ ์

เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายสชุาติ ชมกลิน รมว.แรงงาน นายชยัวฒุิ ธนาคมานสุรณ ์รมว.ดิจิทลัเพือเศรษฐกิจ

และสงัคม และนายสนัติ พรอ้มพฒัน ์รมช.คลงั พรรคประชาธิปัตย ์2 คน ไดแ้ก่ นายจรุนิทร ์ลกัษณวิศษิฎ ์รอง

นายกฯ และรมว.พาณิชย ์และนายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ ์

และพรรคภูมิใจไทย 2 คนไดแ้ก่ นายอนทุิน ชาญวีรกลุ รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข และ นายศกัดิ

สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

ลนัชูเป็นยุทธการ‘เดด็หัว นังร้าน’ 

ส่วนใครจะถกูอภิปรายเรืองใดนนัยงัไมมี่ความชดัเจน เพราะเป็นการเสนอชือมาจากแตล่ะพรรค ซงึแตล่ะ

พรรคยงัอบุไตไ๋มบ่อกขอ้กล่าวหาของแตล่ะคน ส่วนสาเหตทีุอภิปรายรฐัมนตรีมากถึง10 คน เพราะครงันี ถือเป็น

การอภิปรายไม่ไวว้างใจครงัสดุทา้ยและทีใชชื้อยทุธการว่า“เดด็หวั สอยนงัรา้น”เพราะมุง่อภิปราย ไปทีหวัหนา้

พรรคและเลขาธิการพรรค ของพรรคทีเป็นแกนนาํในซีกรฐับาลเป็นหลกั 
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ปชป.สวนกลับ’พรรคฝ่ายค้าน’ 

นายราเมศ รตันะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย ์กล่าวถึงกรณีพรรครว่มฝ่ายคา้น แถลงยทุธการ’เดด็หวั สอย

นงัรา้น’ในการเปิดอภิปรายไมไ่วว้างใจว่า ไมมี่ความกงัวลใจ เชือมนัการทาํหนา้ทีรฐัมนตรีในส่วนของพรรค ไม่มี

ทจุรติ หากมีการยืนอภิปรายไมไ่วว้างใจรฐัมนตรี ก็พรอ้มชีแจง การอภิปรายไมไ่วว้างใจ ถือว่าเป็นสิทธิของฝ่าย

คา้นตามรฐัธรรมนญูรฐัมนตรีทีถกูอภิปรายนอกจากชีแจงขอ้กล่าวหาฝ่ายคา้นแลว้ก็เป็นโอกาสดีทีจะไดชี้แจงให้

เห็นถึงผลการทาํงานในสว่นของรฐัมนตรีทีไดมุ้ง่มนัตงัใจทาํงานใหก้ับประชาชนและประเทศดว้ยความทุม่เทตลอด

มาและมีผลงานทีปรากฏชดัเกิดประโยชนก์บัประชาชนและประเทศ 

ซัดเฝ้านังร้านให้คนโกงบ้านโกงชาติ 

นายราเมศ กล่าววา่ ฝ่ายคา้นทีไดต้งัชือยทุธการ “เด็ดหวัสอยนงัรา้น”และไดแ้ถลงว่ารฐัมนตรีของพรรครว่ม

เป็นนงัรา้นนนั เรียนวา่ พรรคประชาธิปัตยเ์ขา้ไปรว่มรฐับาล ไมใ่ชเ่ป็นนงัรา้นใหก้บัใคร แตเ่ป็นการทาํงานนงัรา้น

ใหก้บัประชาชน แตกตา่งจากพรรคการเมืองบางพรรคทีนงัรา้นคาํจนุใหค้นโกงบา้นโกงแผน่ดนิ เจา้ของบา้นหนี

หายแตก็่ยงัมีนกัการเมืองทียงันงัเฝา้นงัรา้นใหก้บัเจา้ของบา้นอยา่งซือสตัยภ์กัดี ประชาชนรูค้วามจรงิดี ทงันี สิง

สาํคญัในการอภิปรายไม่ไวว้างใจ คือขอ้มลูทีนาํมาอภิปรายตอ้งเป็นความจรงิตรงไปตรงมา ตรวจสอบกนัดว้ยเหตุ

ดว้ยผล เพราะทา้ยทีสดุประชาชนจะเป็นผูต้ดัสินใจ 
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เมือวนัที 9 ม.ิย. นายประยทุธ เพชรคณุ รองโฆษกสาํนกังานอยัการสงูสดุ ใหส้มัภาษณถ์ึงความคืบหนา้ในคดีที

พนกังานอยัการ สาํนกังานคดีปราบปรามการทจุรติ 2 นดัส่งตวั 10 ผูต้อ้งหาคดีที คณะกรรมการปอ้งกนัและ

ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ  (ป.ป.ช.) มีมตชีิมลูความผิด นางกนกวรรณ วิลาวลัย ์รมช.ศกึษาธิการ นายสุนทร วิ

ลาวลัย ์บดิา นายก อบจ.ปราจีนบรีุ และเจา้หนา้ทีรฐัทีเกียวขอ้ง กรณีถกูกล่าวหาวา่ สนบัสนนุเจา้หนา้ทีรฐัออก

โฉนดทีดินบกุรุกป่าเขตอทุยานแหง่ชาติเขาใหญ่ พืนที       จ.ปราจีนบรีุ 

ประกอบไปดว้ย 

1. นายจีรศกัด ิผลสขุ เมือครงัปฏิบตัหินา้ทีผูอ้าํนวยการศนูยเ์ดินสาํรวจออกโฉนดทีดินจงัหวดัสระบรีุ-นครนายก-

ปราจีนบรีุ-สระแกว้ 

2. นางสรุางค ์คณัฑารมย ์เมือครงัปฏิบตัหินา้ทีผูก้าํกบัการเดนิสาํรวจ 

3. นายสมศกัดิ หีบเงิน เมือครงัปฏิบตัหินา้ทีผูก้าํกบัการรงัวดั 
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4. นางพรรณเพ็ญ ภาคา ญาตเิมือครงัปฏิบตัหินา้ทีเจา้หนา้ทีสอบสวนสิทธิหรือจาํรูญหิน 

5. นายประทาน บานชืน เมือครงัปฏิบตัหินา้ทีเจา้หนา้ทีเดินสาํรวจรงัวดั 

6. นายทวี หมืนศรี เมือครงัดาํรงตาํแหนง่ผูใ้หญ่บา้นหมูที่ 14 ตาํบลเนินหอม 

8. นายสนุทร วิลาวลัย ์ผูน้าํเดนิสาํรวจ เมือครงัเป็น ส.ส.ปราจีนบรีุ (ปัจจบุนั นายก อบจ.ปราจีนบรีุ) 

9. นางสาวนอ้ย ตุม้พนัธ ์ผูน้าํเดินสาํรวจ 

10. นายคณิต เพชรประดบั เมือครงัดาํรงตาํแหนง่ชา่งรงัวดั 6 กรมป่าไม ้

ทงันี ในวนัที 9 ม.ิย.มีผูต้อ้งหามาพบพนกังานอยัการเเละนาํตวัยืนฟ้องเป็นจาํเลยตอ่ศาลอาญาคดีทจุริตและ

ประพฤติมิชอบภาค 2 รวม 4 ราย ถกูฟ้องขอ้หาฐานเจา้พนกังานมีหนา้ทีจดัการรกัษาทรพัยใ์ดใชอ้าํนาจหนา้ทีโดย

ทจุรติอนัเป็นการเสียหายเเก่รฐั ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 ประกอบมาตรา 83 ขณะทีอีกรายถกู

ฟ้องเป็นผูส้นบัสนนุการกระทาํผิดจาํเลยที 1-3 ส่วนผูต้อ้งหาทีเหลืออีก 6 คน ยงัไมม่าพบพนกังานอยัการ รวมทงั

นางกนกวรรณ ผูต้อ้งหาที 7 สาํนกังานอยัการปราบปราบการทจุริตภาค 2 จงึมีหนงัสือถึง ปปช.ใหต้ิดตามตวัมา

เพือฟ้องตอ่ศาล ถา้ไม่สามารถติดตามมาไดก็้ขอใหศ้าลออกหมายจบั 

 
ขณะที นางกนกวรรณ ส่งขอ้ความใหผู้สื้อข่าวทีรอสมัภาษณว์า่ "ขณะนีอยู่ในความดแูลของฝ่ายกฎหมาย ขอกราบ

ขอบพระคณุทกุความห่วงใยคะ่" 

 
ดา้น นายนิวตัไิชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ (ป.ป.ช.)  ใน

ฐานะโฆษกสาํนกังาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า ในวนันี (9 ม.ิย.65) เจา้หนา้ที ป.ป.ช. ไดเ้ดนิทางไปยืนคาํรอ้งตอ่ศาล

อาญาคดีทจุรติและประพฤติมิชอบภาค 2 เพือขอออกหมายจบัผูถ้กูกลา่วหาในคดีนี จาํนวน 6 ราย จากจาํนวน 

10 ราย ประกอบไปดว้ย 1. นางสรุางค ์คณัฑารมย ์เมอืครงัปฏิบตัหินา้ทีผูก้าํกับการเดินสาํรวจ 2.นายสมศกัด ิหีบ

เงิน เมือครงัปฏิบตัหินา้ทีผูก้าํกบัการรงัวดั 3.นางกนกวรรณ วิลาวลัย ์ผูน้าํเดินสาํรวจ (ปัจจบุนัเป็น รมช. 

กระทรวงศกึษาธิการ) 4.  นายสนุทร วิลาวลัย ์ผูน้าํเดินสาํรวจ (ปัจจบุนั นายก อบจ. ปราจีนบรีุ และยงัเป็นผูเ้ป็น

บิดาของนางกนกวรรณ) 5. นางสาวนอ้ย ตุม้พนัธ ์ผูน้าํเดินสาํรวจ 6. นายคณิต เพชรประดบั เมอืครงัดาํรง

ตาํแหนง่ช่างรงัวดั 6 กรมป่าไม ้ ทีไมไ่ดเ้ดินทางมารายงานตวัตอ่พนกังานอยัการ สาํนกังานคดีปราบปรามการ

ทจุรติ 2 เพือยืนฟ้องคดีตอ่ศาลฯ ตามกาํหนดเวลานดัหมายในวนัที 9 มิถนุายน 2565 ทีผ่านมา 

 
ล่าสดุ  ศาลฯ ไดอ้นมุตัิออกหมายจบัผูถู้กกลา่วหาแลว้ 4 ราย คือ  นางสรุางค ์คณัฑารมย ์นายสมศกัด ิหีบเงิน  

นายสนุทร วิลาวลัย ์และ นายคณิต เพชรประดบั  ส่วน นางสาวนอ้ย ตุม้พนัธ ์นางกนกวรรณ วิลาวลัย ์ยงัไมท่ราบ

ว่าจะมีการออกหมายจบัเมือไร 
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สาํนกัข่าวหุน้อินไซด(์9 มิถนุายน 2565)------- หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลั และหา้งสรรพสินคา้โรบินสนั ในเครือ

เซ็นทรลั รีเทล รว่มตอ้นรบัวนัสิงแวดลอ้มโลก (5 มิถนุายนของทกุปี) เปิดแคมเปญรกัษโ์ลกดีๆ อยา่ง "CENTRAL / 

ROBINSON LOVE THE EARTH" (เซ็นทรลั / โรบินสนั เลิฟ ด ิเอิร์ธ) ผนกึกาํลงักรมป่าไม ้และดาราหนุม่สายรกั

ธรรมชาต ิ"กลฟั – คณาวฒิุ ไตรพิพฒันพงษ ์ชวนคนไทยรว่มภารกิจเพมิพืนทีสีเขียวทวัประเทศผา่นกิจกรรม

แจก "กลา้ไม"้ ฟร!ี 75,000 ตน้ ทกุวนัศกุร ์เสาร ์อาทิตย ์ตลอดเดือนมิ.ย. 65 ทีหา้งเซ็นทรลัและหา้งโรบิน

สนั 10 สาขา พรอ้มประกาศเจตนารมณเ์ดนิหนา้สานตอ่มิชชนัรกัษโ์ลกอยา่งตอ่เนือง เพือสรา้งความยงัยืนดา้น

สิงแวดลอ้มแก่สงัคมไทยตลอด 75 ปี และตลอดไป 
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                   รวิศรา จิราธิวฒัน ์ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินคา้เซ็นทรลั จาํกดั และบรษิัท โรบิน

สนั จาํกดั (มหาชน) ในเครือเซ็นทรลั รีเทล เผยถึงแคมเปญรกัษโ์ลกครงัสาํคญันีว่า "หนงึในปัญหาดา้นสงิแวดลอ้ม

ทสีาํคญัของไทย นนัคือ ปัญหาการตดัไมท้าํลายป่าหรือบุกรุกพนืทป่ีา ซึงส่งผลใหใ้นปัจจุบนัจาํนวนพนืทป่ีาใน

ประเทศไทยหายไปกวา่ 18,000 ไร่ ก่อใหเ้กิดผลกระทบตามมาอีกมากมาย ทงัในเรืองของมลภาวะทางอากาศ 

ฝุ่ นละออง PM 2.5 ภาวะโลกรอ้น และความเสยีหายของทรพัยากรดินและนาํ ดว้ยเหตนุจีึงเป็นทมีาของการจดั

แคมเปญรกัษ์โลก "CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH" ขนึ โดยเราไดผ้นึกกาํลงักบั "กรมป่าไม"้ ชวน

คนไทยร่วมภารกิจเพมิพนืทสีีเขียวทวัทุกภูมิภาคของประเทศผา่นกิจกรรมแจก "กลา้ไม"้ 75,000 ตน้ ซึงสอดคลอ้ง

กบัการทหีา้งเซ็นทรลัครบรอบ 75 ปี ในปีน ีรวมทงัแจก "เมล็ดพนัธุ์" 4,550 ซอง เพอืนาํกลบัไปปลูกทบีา้นหรอืใน

พนืททีเีหมาะสม ซึงถอืเป็นการแกปั้ญหาไดท้างหนงึโดยเริมตน้งา่ยๆ ทตีวัเรา โดยความร่วมแรงร่วมใจของคนไทย

ในแคมเปญครงันเีราคาดว่าจะสามารถช่วยเพมิพนืทสีีเขียวไดร้าว 195 ไร่ กกัเก็บคาร์บอนไดถ้งึ 185 ตนั

คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และช่วยใหอ้ณุหภูมิลดลงเฉลีย 1-2 องศาเซลเซียส นอกจากน ีหา้งเซ็นทรลัและหา้งโร

บนิสนั ยงัมีความตงัใจอย่างมุ่งมนัทจีะเดนิหนา้สานต่อ 3 มิชชนัรกัษ์โลกอย่างต่อเนอืง ไม่ว่าจะเป็น การรณรงค ์ 

ชอ้ปไม่รบัถงุพลาสตกิ (Say No to Plastic Bags) ซึงกา้วเขา้สูปี่ที 4 นบัจากปี 2562 โดยมีการลดการใช้

ถงุพลาสติกไปแลว้กว่า 29 ลา้นถงุต่อปี และปัจจุบนัทางหา้งฯ ไดง้ดการใหบ้ริการถงุพลาสติกแก่ลูกคา้แลว้ในทกุ

สาขาทวัประเทศ, การรณรงคใ์ชว้สัดรีุไซเคลิ และวสัดธุรรมชาติในการตกแตง่หา้งทวัประเทศ เพอืลดการสรา้งขยะ 

ดว้ยการนาํกลบัมาใชซ้าํ (Reduce - Reuse - Recycle) และการใชว้สัดธุรรมชาติทเีป็นมิตรต่อสงิแวดลอ้มหรือ

เป็นออร์แกนิค 100% เพอืใชเ้ป็นส่วนหนงึในวสัดกุ่อสรา้งและตกแตง่ในส่วนพนืทหีา้งเซ็นทรลัและหา้งโรบินสนั 

และสดุทา้ยการร่วมกบัเซ็นทรลั ทาํ เปิดพนืทสีนบัสนนุการจาํหน่ายสินคา้ชมุชน และจาํหนา่ยสนิคา้ทผีลิตจาก

วสัดธุรรมชาต ิเพอืสรา้งรายไดก้ลบัคืนสู่ชมุชนในทกุภูมิภาคของประเทศไทย ซึงการดาํเนนิการทงัหมดเรามี

เป้าหมายทจีะสรา้งความยงัยนืดา้นสงิแวดลอ้ม รวมทงัเศรษฐกิจ และสงัคมของไทยดงัเช่นตลอด 75 ปี ทผี่านมา 

และในอนาคตต่อไป" 

            ทงันีแคมเปญ "CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH" ไดจ้ดัใหมี้การเปิดแคมเปญอย่างเป็น

ทางการในวนัที 2 ม.ิย. 65 โดยไดร้บัเกียรตจิากผูท้รงเกียรติจากหนว่ยงานราชการ คณุจตพุร บรุุษ

พฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม คณุสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้คณุพฤกษ ์โส

โน ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมการปลกูป่า คณุสิทธิพงษ ์โกวพฒันกิจ ผูอ้าํนวยการส่วนผลิตกลา้ไม ้และทีม

ผูบ้รหิารหา้งเซ็นทรลัและหา้งโรบินสนั นาํโดย คณุณฐัธีรา บญุศรี ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารฝ่ายธุรกิจพาณิชย ์

บรษิัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) คณุรวิศรา จริาธิวฒัน ์ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท 

สรรพสินคา้เซ็นทรลั จาํกดั และบรษิัท โรบินสนั จาํกดั (มหาชน) ในเครือเซ็นทรลั รีเทล รว่มดว้ยเซเลบริตแีละลกูคา้

คนสาํคญัของหา้งเซ็นทรลัและหา้งโรบนิสนั อาทิ ดร. ภาดาภสัสรณ ์ภาดาพิลาสธานนัทร,์ คณุศิรมิานี วีระกลุ, คณุ

ธนกร ศรีอรทยักลุ, คณุจอย โศภิษฐ์พงศธร, คณุชาญ่า ณ นคร, คณุพรพรรณ พงษศ์กัดิ, คณุชลลดา เมฆราตรี

, คณุปกฉัตร เทียมชยั, คณุธาราเขต เพ็ชรส์กุ เพือเป็นการส่งสญัญาณในการเรมิภารกิจรกัษโ์ลกดว้ยการเพมิพืนที

สีเขียวในทวัทกุภูมิภาคของประเทศอยา่งมุ่งมนัและจริงจงั 
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      โดยแคมเปญ "CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH" ประกอบดว้ยภารกิจรกัษโ์ลกในการเพมิพืนทีสี

เขียวทีนา่สนใจมากมาย ไมว่่าจะเป็น... 

Ø วนัท ี3 - 26 ม.ิย. 65 (เฉพาะวนั ศกุร ์เสาร์ อาทติย)์ ชวนนกัชอ้ปรบั "กลา้ไม"้ ฟร!ี ซงึไดร้บัการสนบัสนนุจาก

กรมป่าไม ้รวม 75,000 ตน้ เพือรว่มกนัเพิมพืนทีสีเขียวตลอดเดือนมิ.ย. 65 ทีหา้งเซ็นทรลั 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขา

เซ็นทรลั แอท เซ็นทรลัเวิลด,์ พทัยา บีช, เฟสติวลั เชียงใหม,่ ขอนแกน่, เฟสติวลั หาดใหญ่ และหา้งโรบิน

สนั 5 สาขา ไดแ้ก่ พระราม 9, เชียงราย, อบุลราชธานี, บา้นฉาง ระยอง, และนครศรีธรรมราช  

มารวมพลงัเพมิพืนทีสีเขียว ส่งตอ่ความยงัยืนดา้นสิงแวดลอ้มใหก้บัสงัคมไทยดว้ยกนัในแคมเปญ "CENTRAL / 

ROBINSON LOVE THE EARTH" พรอ้มตดิตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของหา้งเซ็นทรลัและหา้งโรบินสนั 
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