สรุปขาวประจำในวันที่ 10-14 ธ.ค. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป%าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ- ภาพขาว: ขาวสั้นทันโลก: ขุดดินปาสงวนฯ ( ไทยรัฐ 10 ธ.ค. 63 หน&า 11 )
- ขาวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม&กระบก ( ไทยรัฐ 13 พ.ย. 63 หน&า 11 )
- ขาวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม&กระบก ( ไทยรัฐ 14 พ.ย. 63 หน&า 15 )
- ภาพขาว: ขาวสั้นทันโลก: ตัดไม&กระบก ( ไทยรัฐ 13 พ.ย. 63 หน&า 11 )
- 'ตรัง'มอดไม&แสบลอบตัดปาสงวน ( เดลินิวส2 14 พ.ย. 63 หน&า 2 )
- ยึดไม&กระบกถูกตัดในปาวังวิเศษ ( ขาวสด 14 ธ.ค. 63 หน&า 7 )
- จับทาทรายเถื่อนรุกลำน้ำปาย ( ขาวสด 14 พ.ย. 63 หน&า 11 )
- 'เอ?'ทวงถามคดีรุกปา'แมธนาธร'หลัง2ปAไมคืบ ( สยามรัฐ 10 พ.ย. 63 หน&า 3 )
- "เอ?-สิระ"ตามบี้"แมธนาธร"รุกปา2ปAคดีไมคืบ (ผู&จัดการรายวัน 360 D 10 พ.ย. 63 หน&า 10 )
ขาวเว็บไซตสำนักทรัพยากรปาไม&ที่ 5 สระบุรีรวมกับมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ2จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเปHน
พระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
ปลูกบำรุงรักษาต&นไม& เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล&าเจ&าอยูหัว
( สำนักขาว กรมประชาสัมพันธ2 9 ธ.ค. 63 )
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201209203356357
เดอะมอลล2 กรุ^ป ขานรับนโยบาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม รณรงค2ประชาชนรวมปลูก
ต&นไม& รับวันสิ่งแวดล&อมไทย ประจำปA 2563 เสริมทัพพันธมิตรดิจิตัล TikTok แฮชแท็กชาเลนจ2
#HappierTogetherTH ( ขาวสด 9 ธ.ค. 63 )
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_5497022
'เดอะมอลล2 กรุ^ป' ขานรับนโยบาย 'กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม' รณรงค2ประชาชนรวม
ปลูกต&นไม& รับวันสิ่งแวดล&อมไทย ( แนวหน&า 10 ธ.ค. 63 )
https://www.naewna.com/relation/537772

“ปลัด ทส. ลุย อุบลราชธานี มอบนโยบายเชิงรุก ทส. ยกกำลัง 2+4 ดึงทุกสวน ทำงานเพื่อประชาชน”
( บ&านเมือง 11 ธ.ค. 63 )
https://www.banmuang.co.th/news/relation/215472
"ปลัด ทส."ลงพื้นที่"อุบลฯ-อำนาจเจริญ-มุกดาหาร" มอบนโยบายเชิงรุก ทส. ยกกำลัง2+4 ดึงทุกสวน ทำงาน
เพื่อประชาชน( สยามรัฐ 10 ธ.ค. 63 )
https://siamrath.co.th/n/203501
ปลัด ทส. ลงพื้นที่อีสาน มอบนโยบายเชิงรุกยกกำลัง 2+4 กำชับเจ&าหน&าที่ทำงานเพื่อประชาชน
( แนวหน&า 10 ธ.ค. 63 )
https://www.naewna.com/local/537852
ปลัด ทส. ลงพื้นที่ อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ-มุกดาหาร มอบนโยบายเชิงรุก ทส. ยกกำลัง2+4
ดึงทุกสวน ทำงานเพื่อประชาชน ( ไทยโพสต2 10 ธ.ค. 63 )
https://www.thaipost.net/main/detail/86507
จนท.หลายหนวยใน จ.ลำปาง สนธิกำลังรวมตรวจสอบพื้นที่ปาสงวน หลังรับแจ&งมีการลักลอบขุดดิน
นำออกไปขาย ( สำนักขาว กรมประชาสัมพันธ2 9 ธ.ค. 63 )
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201209105349017
จนท.หลายหนวยใน จ.ลำปาง สนธิกำลังรวมตรวจสอบพื้นที่ปาสงวน หลังรับแจ&งมีการลักลอบขุดดิน
นำออกไปขาย ( สปข.3 9 ธ.ค. 63)
https://region3.prd.go.th/topic/news/21824
แก^งมอดไม&ลอบตัดไม&เขตปาสงวนวังวิเศษ ( บ&านเมือง 12 ธ.ค. 63 )
https://www.banmuang.co.th/news/region/215543
ยึดไม&กระบกถูกตัดในปาวังวิเศษ ( ขาวสด 13 ธ.ค. 63 )
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5518288
รวบกลุมขบวนการคนมีสี ลักลอบตัดต&นไม&อายุ 100 ปAในปาสงวน ( กรุงเทพธุรกิจ 11 ธ.ค. 63 )
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911954
แก^งตัดไม&ผงะ! เจอทหาร-ปาไม&ดักซุมโผลรวบคาปาสงวน ขณะงวนแปรรูปเลื่อยไม&ตะแบกยักษ2
( ขาวสด 11 ธ.ค. 63 )
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5505410

เชียงใหม ตำรวจ ปทส บุกจับนายทุนทำทาทรายเถื่อนบุกรุกลำน้ำปาย (เชียงใหมนิวส2 12 ธ.ค. 63)
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1525634/
ตำรวจ ปทส. จับนายทุนบุกรุกลำน้ำปาย ลักลอบทำทาทรายเถื่อน ( บ&านเมือง 12 ธ.ค. 63 )
https://www.banmuang.co.th/news/region/215526
จับกุมลักลอบขุดทาทราย ( สปข.3 12 ธ.ค. 63 )
https://region3.prd.go.th/topic/news/21946
"ปารีณา" ทวงคดี "แมธนาธร" รุกปา-"สิระ" เหน็บ ธนาธร เอา "ปArบ" คลุมหัว ( ไทยรัฐ 9 ธ.ค. 63)
https://www.thairath.co.th/news/politic/1991944
"ปารีณา" ทวงถามคดีรุกปา"แมธนาธร" หลัง 2 ปAไมคืบ ( เดลินิวส2 9 ธ.ค. 63 )
https://www.dailynews.co.th/politics/811835
เดือดทะลุเล&าไก! "ปารีณา" โรทวงถามคดี "แมธนาธร รุกปา" หอบปArบมาให& (ขาวสด 9 ธ.ค. 63)
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5494854
"ปารีณา" ทวงถามคดีรุกปา "แมธนาธร" 2 ปAไมคืบ "สิระ"ขนปArบให& "ธนาธร" คลุมหัว (สยามรัฐ 9 ธ.ค. 63)
https://siamrath.co.th/n/203183

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22969
Col.Inch: 8.47
Ad Value: 9,317
ภาพข่าว: ข่าวสั้นทันโลก: ขุดดินป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-201210039141(9 ธ.ค. 63/08:44)

หน้า: 11(ขวา)
PRValue (x3): 27,951

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 13 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22972
Col.Inch: 18.91 Ad Value: 20,801
ภาพข่าว: ข่าวสั้นทันโลก: ตัดไม้กระบก

รหัสข่าว: C-201213009039(13 ธ.ค. 63/05:45)

หน้า: 11(ล่างขวา)
PRValue (x3): 62,403

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22973
Col.Inch: 25.84 Ad Value: 28,424
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม้กระบก

รหัสข่าว: C-201214039171(13 ธ.ค. 63/07:40)

หน้า: 15(ล่าง)
PRValue (x3): 85,272

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: อาทิตย์ 13 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22972
Col.Inch: 8.23
Ad Value: 9,053
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม้กระบก

รหัสข่าว: C-201213009080(13 ธ.ค. 63/05:42)

หน้า: 11(กลาง)
PRValue (x3): 27,159

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
ปีที่: ฉบับที่: 25995
Col.Inch: 13.88 Ad Value: 15,268
หัวข้อข่าว: 'ตรัง'มอดไม้แสบลอบตัดป่าสงวน

รหัสข่าว: C-201214035120(13 ธ.ค. 63/06:57)

หน้า: 2(บนขวา)
PRValue (x3): 45,804

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10974
Col.Inch: 38.39 Ad Value: 42,229
หัวข้อข่าว: ยึดไม้กระบกถูกตัดในป่าวังวิเศษ

รหัสข่าว: C-201214037044(13 ธ.ค. 63/06:56)

หน้า: 7(บนขวา)
PRValue (x3): 126,687

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10974
Col.Inch: 37.56 Ad Value: 41,316
หัวข้อข่าว: จับท่าทรายเถื่อนรุกลำน้ำปาย

รหัสข่าว: C-201214037102(13 ธ.ค. 63/07:08)

หน้า: 11(บนขวา)
PRValue (x3): 123,948

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 24437
หน้า: 3(ล่าง)
Col.Inch: 34.11 Ad Value: 28,993.50
PRValue (x3): 86,980.50
หัวข้อข่าว: 'เอ๋'ทวงถามคดีรุกป่า'แม่ธนาธร'หลัง2ปีไม่คืบ

รหัสข่าว: C-201210021003(10 ธ.ค. 63/07:10)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/ในประเทศ
วันที่: พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3320
หน้า: 10(ล่าง)
Col.Inch: 42.52 Ad Value: 63,780
PRValue (x3): 191,340
หัวข้อข่าว: "เอ๋-สิระ"ตามบี้"แม่ธนาธร"รุกป่า2ปีคดีไม่คืบ

รหัสข่าว: C-201210040060(10 ธ.ค. 63/06:45)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนทามะปรางวิทยา ตำบลทามะปราง อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
สมเด็จพระมหาธีราจารย- ประธานคณะสงฆ- พร/อมด/วยนายอดิศร นุชดำรงค- อธิบดีกรมป2าไม/ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล
รองอธิการบดีกรมป2าไม/ นายภูมินพศ- บุญบันดาล ผู/อำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรป2าไม/ที่ 5 สระบุรี นายพลวรรธน- เทียน
ชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี นายดุรงค-ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ- นายอำเภอแกงคอย หน/าสวนราชการ นักเรียนโรงเรียนทามะปราง
วิทยาให/การต/อนรับคณะ
ด/วยสำนักจัดการทรัพยากรป2าไม/ที่ 5 สระบุรีได/รวมกับมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ-สมเด็จพระบรมโอรสรสาธิ
ราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร จึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเปAนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรวมใจกัน ปลูกบำรุงรักษาต/นไม/ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล/าเจ/าอยูหัว พร/อมมอบทุนการศึกษาให/กับโรงเรียนที่รวมโครงการจำนวน 7 แหง โดยเจ/าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารยมอบต/นไม/ให/แกหัวหน/าสวนราชการ และผู/นำชุมชนและผู/แทนสถานศึกษา 30 ราย
ในการนี้ทานอธิบดีกรมป2าไม/ได/เปFดกรวยดอกไม/ถวายสักการะเบื้องหน/าพระบรมฉายาลักษณ-พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล/าเจ/าอยูหัว พร/อมกลาวรายงาน จากนั้นเจ/าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย-กลาวสัมโมทนียกถา หัวหน/าสวนราชการ
และประชาชนได/รวมกันรับกล/าต/นไม/และรวมปลูกพร/อม บำรุงรักษาต/นไม/ มีพระภิษุสงฆ-เจริญชัยมงคลคาถา ประชาชน และ
หัวหน/าสวนราชการรวมปลูกต/นไม/รอบโรงเรียนทามะปรางวิทยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล/าเจ/าอยูหัว
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201209203356357

เดอะมอลล- กรุ[ป ในฐานะที่เปAน GREEN RETAIL แหงแรกของประเทศไทย ซึ่งได/รวมเปAนภาคีสมาชิกของ CLIMATE
NEUTRAL NETWORK โครงการสิ่งแวดล/อมแหงสหประชาชาติ (UNEP) เพื่อการอนุรักษ-สิ่งแวดล/อมมากวา 13 ปl ขานรับ
นโยบายยุทธศาสตร-ชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล/อม ในการลดการปลอยก[าซเรือนกระจก 20 - 25%
ภายในปl 2573 เดินหน/าสานตอเจตนารมณ- การอนุรักษ-ธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอยางยั่งยืน รณรงค-ให/ประชาชนรวมปลูก
ต/นไม/ สร/างสมดุลการปลอยก[าซคาร-บอนไดออกไซด- และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให/ผืนป2าของประเทศไทย เนื่องใน วันสิ่งแวดล/อม
ไทย 4 ธันวาคม ปlนี้ ด/วยโครงการ “ปลูกเพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป2า ลดก[าซเรือนกระจก” รณรงค-ปลูกต/นไม/คืนสูธรรมชาติ ผาน
การระดมทุน จากองค-กรภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน ควบคูกับรณรงค-ให/ประชาชนเห็นคุณคา และความสำคัญของ
การอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล/อมอยางยั่งยืน ตั้งแตวันที่ 4 ธันวาคม 2563 – 5 มิถุนายน 2564
นางสาววรลักษณ- ตุลาภรณ- ผู/บริหารสูงสุดฝ2ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล- กรุ[ป จำกัด (Miss Voralak Tulaphorn :
Chief Marketing Officer, The Mall Group Co., Ltd.) เปFดเผยวา ปzญหาสภาวะโลกร/อน (Global Warming) และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change) กำลังเปAนวาระสำคัญที่ทั่วโลกให/ความสำคัญ และพร/อมใจกันรวม
แก/ไขปzญหาอยางเรงดวน เพื่อชวย ลดการปลอยก[าซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ เดอะมอลล- กรุ[ป ในฐานะที่เปAนองค-กร
ภาคเอกชนที่มี ความรับผิดชอบตอสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการอนุรักษ-ธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม อยาง
ยั่งยืน โดยนำรองการงดบริการถุงพลาสติกแบบใช/ครั้งเดียว ( Single Use Plastic ) ที่กูร-เมต-มาร-เก็ต ทุกสาขา และได/ขาน
รับแนวนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ทส.) งดบริการถุงพลาสติก “Everyday Say No To Plastic
Bags” ดีเดย-พร/อมกันทั่วประเทศ 1 มกราคม 2563
ที่ห/างสรรพสินค/าในกลุมเดอะมอลล- กรุ[ป และกูร-เมต-มาร-เก็ต ทุกสาขา อีกทั้งยังขยายผลเปFดจุดบริการ Plastic Drop Point
เชิญชวนประชาชนนำขยะพลาสติกสะอาดกลับสูกระบวนการรีไซเคิล กับโครงการ “The Mall Group Go Green : Plastic
Drop Point”
เพื่อประกาศเจตนารมณ-เปAนห/างสรรพสินค/าสีเขียว มุงสูเป‚าหมายการเปAนองค-กรภาคเอกชนที่ปลอยก[าซคาร-บอนไดออกไซดสุทธิเปAนศูนย- หรือ Carbon Neutral ภายในปl 2573 สอดคล/องกับนโยบายยุทธศาสตร-ชาติของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ในการยกระดับการปฏิบัติการสูแผน Nationally Determined Contribution: NDC
ซึ่งมีเป‚าหมายลดการปลอยก[าซเรือนกระจกอยูที่ 20 - 25% ภายในปl 2573 ที่ประเทศไทยได/แสดงเจตจำนง การดำเนินงาน
ลดก[าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ Thailand NAMAs Pledge 2014 ในปl 2557 ที่การประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญสหประชาชาติวาด/วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย UNFCCC รวมถึงสานตอเจตนารมณ-การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล/อมอยางยั่งยืน อีกทั้งยังชวยเสริมสร/างจิตสำนึกในการลดวิกฤตภาวะ โลกร/อน และสงเสริม
การมีสวนรวมในการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจากทุกภาคสวน ในวันสิ่งแวดล/อมไทย เดอะมอลล- กรุ[ป จึง
ได/ผนึกความรวมมือองค-กรสิ่งแวดล/อม ตลอดจนพันธมิตรธุรกิจเครือขาย อาทิ WWF, ตลาดหลักทรัพย-แหงประเทศไทย ,
TikTok และ LIFEiS ขานรับแนวนโยบายกระทรวงธรรมชาติ และสิ่งแวดล/อม เปFดตัวโครงการ “ปลูกเพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป2า
ลดก[าซเรือนกระจก” โดยโครงการดังกลาว ยังถือเปAนการนำวิธีการแหงศาสตร-พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทาง
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตมาสานตอที่วา “การปลูก
ป2า 3 อยาง แตให/ประโยชน- 4 อยาง ซึ่งได/ไม/ผล ไม/สร/างบ/าน และไม/ฟ†นนั้น สามารถให/ประโยชน-ได/ถึง 4 อยาง คือ นอกจาก
ประโยชน-ในตัวเองตามชื่อแล/วยังสามารถให/ประโยชน-อันที่ 4 ซึ่งเปAนข/อสำคัญ คือสามารถชวยอนุรักษ-ดินและต/นน้ำลำธาร
ด/วย” อีกทั้งยังเปAนการชวยสร/างรายได/ให/กับชุมชนแบบพอเพียงและยั่งยืน รวมถึงการขยายแนวผืนป2าเพิ่มพื้นที่ สีเขียว เพื่อ
เปAนแหลงดูดซับก[าซเรือนกระจก ลดปzญหาโลกร/อนได/
สำหรับโครงการระดมทุนเพื่อการปลูกต/นไม/ และสงเสริมการดูแลต/นไม/อยางยั่งยืน ประชาชนผู/สนใจสามารถรวมเปAนสวน
หนึ่งในการชวยขับเคลื่อนแผนการลดก[าซเรือนกระจกของประเทศไทย ด/วยการรวมปกป‚องดูแลผืนป2า ผาน 3 ชองทางการ
บริจาค อาทิ ชองทางที่ 1 ผานกลองรับบริจาค ที่เดอะมอลล- ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร- และพารากอนดีพาร-ท
เม/นท-สโตร- ชองทางที่ 2 บริจาคผาน Mcard Application เพียงใช/คะแนน M Point 1600 คะแนน และ ชองทางที่ 3
บริจาคผาน บัญชีธนาคาร “ปลูกเพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป2า ลดก[าซเรือนกระจก” เลขที่บัญชี 009 - 300 - 5056 ธนาคาร
กรุงเทพ สาขา เดอะมอลล- 3 รามคำแหง
นอกจากนี้โครงการดังกลาวยังได/รับการสนับสนุนจากองค-กรภาคีเครือขาย เข/ารวมโครงการ ประเดิมนำรองโดยกลุมทรูรวม
สนับสนุนโครงการ เปFดชองทางให/ลูกค/ารวมเปAนสวนหนึ่งในการ บริจาค ผานแอปทรูไอดี ซึ่งลูกค/าสามารถนำทรูพอยท-มาใช/
แทนเงินบริจาคได/ ซึ่งทรูพอยท- 50 คะแนน
เทากับ 5 บาท, ทรูพอยท- 100 คะแนน เทากับ 10 บาท และ ทรูพอยท- 300 คะแนน เทากับ 30 บาท เริ่มตั้งแตวันที่ 1
มกราคม ถึง 5 มิถุนายน 2564
เพื่อรวมเฉลิมฉลองชวงเทศกาลต/อนรับปlใหม เดอะมอลล- กรุ[ป ยังได/จัดแคมเปญ สงมอบความสุข ครั้งแรกของวงการรีเทล
The Mall Group จับมือกับดิจิทัลแพลตฟอร-ม TikTok สร/างสรรค-แคมเปญ HAPPIER TOGETHER : สุขกวานี้ คือสุข
ด/วยกัน ขยายพื้นที่ความสนุกไปสูดิจิทัลแพลทฟอร-มเปFดโอกาสให/คนรุนใหมได/มีพื้นที่แสดงความคิดสร/างสรรค-และมีสวนรวม
ในกิจกรรมที่มีคุณคาตอสังคมและสิ่งแวดล/อม พร/อมชวนพันธมิตรและคนไทยมารวมสงตอความสุขรวมกับครอบครัว เพื่อน
คนรัก กับกิจกรรมแชร-คลิปวิดีโอแฮชแท็กชาเลนจ- #HappierTogetherTH บนชองทาง TikTok เพื่อรวมบริจาคเงิน
สนับสนุนให/โครงการ Care The Wild “ปลูกป‚อง” Plant & Protect แพลตฟอร-มความรวมมือระหวางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, กรมป2าไม/, WWF, ภาคีในเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน พร/อมด/วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อม และคนไทยทุกคนรวมพลัง เพื่อรวมคืนผืนป2าสร/างระบบนิเวศที่ยั่งยืน เพิ่มจำนวนต/นไม/ และขยายผืนป2าต/นน้ำ
จังหวัดนาน ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 6 มกราคม 2564

ประชาชนผู/สนใจสามารถเข/ารวมกิจกรรมสงความสุขและรวมระดมทุนดูแลผืนป2า ในกิจกรรม แฮชแท็กชาเลนจ#HappierTogetherTH ได/ เพียงถายคลิปวิดีโอโมเมนต-ความสุขที่อยูรวมกันมากกวา 1 คน และแชร-คลิปบนชองทาง
TikTok พร/อมติดแฮชแท็ก #HappierTogetherTH รวมลุ/นรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลใหญ โทรศัพท-มือถือ Samsung
Galaxy Z Fold 2 5G จำนวน 3 รางวัล มูลคารางวัลละ 69,990 บาท รวมมูลคา 209,970 บาท สำหรับคลิปที่มียอดชม
คลิปสูงสุด Most Viewed จำนวน 1 รางวัล และ รางวัล Most Creative Content จำนวน 2 รางวัล สำหรับคลิปที่สร/าง
โมเมนต-ความสุขรวมกันได/ ครีเอทีฟและถูกใจกรรมการมากที่สุดในแคมเปญ (ประกาศชื่อผู/ชนะวันศุกร-ที่ 15 มกราคม 2564
เวลา18.00 น.) และรางวัลประจำสัปดาห- บัตรชมภาพยนตร-จากเมเจอร- ซีนีเพล็กซ- ทุกสัปดาห- รวม 500 รางวัล จำนวน
1,000 ที่นั่ง รวมมูลคา 250,000 บาท (รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลคา 500 บาท รวม 100 รางวัล / สัปดาห-) ประกาศรายชื่อผู/
ได/รับการคัดเลือกประจำสัปดาห- 100 ทาน ทุกวันศุกร-ที่ 4, 11, 18, 25 ธันวาคม 2563 และ 8 มกราคม 2564 เวลา 18.00
น. ทางเฟสบุ[คแฟนเพจ The Mall Thailand และข/อความสวนตัวทาง TikTok และนอกจากนี้ 1 แฮชแท็กที่แชร- มีคา
เทากับรวมบริจาค 10 บาท โดยรวมกิจกรรม ได/ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 6 มกราคม 2564
โดยในชวงระยะเวลาที่ผานมา บริษัท เดอะมอลล- กรุ[ป จำกัด ยังได/ดำเนินนโยบายสนับสนุน ในการที่จะชวยแก/ปzญหาโลก
ร/อน และลดการปลอยก[าซเรือนกระจกมาอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดการด/านพลังงาน และสิ่งแวดล/อมในกลุมอาคาร จน
ได/รับรางวัลจากโครงการ Thailand Energy Awards ตอเนื่อง 5 ปlซ/อน ตั้งแตปl พ.ศ. 2558 - 2562 นอกจากนี้ยังจัดทำ
โครงการอื่นๆ เพื่อสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมมชาติอยางยั่งยืน อาทิ โครงการหลังคาสีเขียว กรีนรูฟ โปรเจค (Green Roof Project ) หรือสวนบนหลังคา
ชวยลดความร/อนที่จะเข/ามาในตัวอาคาร และสามารถนำผักที่ปลูกไปแจกจายให/กับพนักงานได/รับประทาน รวมถึงโครงการ
การบำบัดน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำ โดยผลิตและ ตรวจวิเคราะห-คุณภาพน้ำให/ได/ตามมาตรฐานน้ำประปากอนถึงจะสามารถ
นำไปใช/งานตอผานการระบบ Flush Valve ของห/องน้ำ รดน้ำต/นไม/ ลานพื้นลานจอดรถ เปAนต/น
เนื่องในวันสิ่งแวดล/อมไทย ประจำปl 2563 เดอะมอลล- กรุ[ป ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน
ลดการปลอยก[าซเรือนกระจก และสร/างความยั่งยืนให/กับผืนป2าประเทศไทย ด/วยการรณรงค-ปลูกต/นไม/ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ
ปกป‚องผืนป2า ผานโครงการ ปลูกเพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป2า ลดก[าซเรือนกระจก และโครงการ HAPPIER TOGETHER ที่เดอะ
มอลล- ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร- และพารากอนดีพาร-ทเม/นท-สโตร- ได/ตั้งแตวันนี้เปAนต/นไป
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เดอะมอลล- กรุ[ป ในฐานะที่เปAน GREEN RETAIL แหงแรกของประเทศไทย ซึ่งได/รวมเปAนภาคีสมาชิกของ CLIMATE
NEUTRAL NETWORK โครงการสิ่งแวดล/อมแหงสหประชาชาติ (UNEP)เพื่อการอนุรักษ-สิ่งแวดล/อมมากวา13 ปl ขานรับ
นโยบายยุทธศาสตร-ชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ในการลดการปลอยก[าซเรือนกระจก 20-25%
ภายในปl 2573 เดินหน/าสานตอเจตนารมณ-การอนุรักษ-ธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอยางยั่งยืน รณรงค-ให/ประชาชนรวมปลูก
ต/นไม/ สร/างสมดุลการปลอยก[าซคาร-บอนไดออกไซด- และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให/ผืนป2าของประเทศไทย เนื่องในวันสิ่งแวดล/อม
ไทย4 ธันวาคม ปlนี้ ด/วยโครงการ “ปลูกเพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป2า ลดก[าซเรือนกระจก” รณรงค-ปลูกต/นไม/คืนสูธรรมชาติ ผาน
การระดมทุน จากองค-กรภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน ควบคูกับรณรงค-ให/ประชาชนเห็นคุณคา และความสำคัญของ
การอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอยางยั่งยืน ตั้งแตวันที่4 ธันวาคม 2563 – 5 มิถุนายน 2564
นางสาววรลักษณ- ตุลาภรณ- ผู/บริหารสูงสุดฝ2ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล- กรุ[ป จำกัด(Miss VoralakTulaphorn: Chief
Marketing Officer, The Mall Group Co., Ltd.) เปFดเผยวา ปzญหาสภาวะโลกร/อน (Global Warming) และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change)กำลังเปAนวาระสำคัญที่ทั่วโลกให/ความสำคัญ และพร/อมใจกันรวมแก/ไข
ปzญหาอยางเรงดวน เพื่อชวยลดการปลอยก[าซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศ เดอะมอลล- กรุ[ป ในฐานะที่เปAนองค-กร
ภาคเอกชนที่มีความรับผิดชอบตอสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการอนุรักษ-ธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอยาง
ยั่งยืน โดยนำรองการงดบริการถุงพลาสติกแบบใช/ครั้งเดียว ( Single Use Plastic ) ที่กูร-เมต-มาร-เก็ต
ทุกสาขา และได/
ขานรับแนวนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ทส.) งดบริการถุงพลาสติก “Everyday Say No To
Plastic Bags” ดีเดย-พร/อมกันทั่วประเทศ 1 มกราคม 2563 ที่ห/างสรรพสินค/าในกลุมเดอะมอลล- กรุ[ป และกูร-เมต-มาร-เก็ต
ทุกสาขา อีกทั้งยังขยายผลเปFดจุดบริการ Plastic Drop Point เชิญชวนประชาชนนำขยะพลาสติกสะอาดกลับสู
กระบวนการรีไซเคิล กับโครงการ “The Mall Group Go Green : Plastic Drop Point”
เพื่อประกาศเจตนารมณ-เปAนห/างสรรพสินค/าสีเขียว มุงสูเป‚าหมายการเปAนองค-กรภาคเอกชนที่ปลอยก[าซคาร-บอนไดออกไซดสุทธิเปAนศูนย- หรือ Carbon Neutral ภายในปl 2573 สอดคล/องกับนโยบายยุทธศาสตร-ชาติของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม ในการยกระดับการปฏิบัติการสูแผน Nationally Determined Contribution: NDC
ซึ่งมีเป‚าหมายลดการปลอยก[าซเรือนกระจกอยูที่ 20-25% ภายในปl 2573 ที่ประเทศไทยได/แสดงเจตจำนง การดำเนินงาน
ลดก[าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ Thailand NAMAs Pledge 2014 ในปl 2557 ที่การประชุมรัฐภาคี
อนุสัญญสหประชาชาติวาด/วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย UNFCCC รวมถึงสานตอเจตนารมณ-การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมอยางยั่งยืน อีกทั้งยังชวยเสริมสร/างจิตสำนึกในการลดวิกฤตภาวะโลกร/อน และสงเสริม

การมีสวนรวมในการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจากทุกภาคสวนในวันสิ่งแวดล/อมไทยเดอะมอลล- กรุ[ป จึงได/
ผนึกความรวมมือองค-กรสิ่งแวดล/อม ตลอดจนพันธมิตรธุรกิจเครือขาย อาทิ WWF,ตลาดหลักทรัพย-แหงประเทศไทย ,
TikTok และ LIFEiS ขานรับแนวนโยบายกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม เปFดตัวโครงการ “ปลูกเพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป2า
ลดก[าซเรือนกระจก” โดยโครงการดังกลาวยังถือเปAนการนำวิธีการแหงศาสตร-พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทาง
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตมาสานตอที่วา“การปลูก
ป2า 3 อยาง แตให/ประโยชน- 4 อยาง ซึ่งได/ไม/ผล ไม/สร/างบ/าน และไม/ฟ†นนั้น สามารถให/ประโยชน-ได/ถึง 4 อยาง คือ นอกจาก
ประโยชน-ในตัวเองตามชื่อแล/วยังสามารถให/ประโยชน-อันที่ 4 ซึ่งเปAนข/อสำคัญ คือสามารถชวยอนุรักษ-ดินและต/นน้ำลำธาร
ด/วย” อีกทั้งยังเปAนการชวยสร/างรายได/ให/กับชุมชนแบบพอเพียงและยั่งยืน รวมถึงการขยายแนวผืนป2าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อ
เปAนแหลงดูดซับก[าซเรือนกระจก ลดปzญหาโลกร/อนได/
สำหรับโครงการระดมทุนเพื่อการปลูกต/นไม/ และสงเสริมการดูแลต/นไม/อยางยั่งยืน ประชาชนผู/สนใจสามารถรวมเปAนสวนหนึ่งใน
การชวยขับเคลื่อนแผนการลดก[าซเรือนกระจกของประเทศไทย ด/วยการรวมปกป‚องดูแลผืนป2า ผาน 3 ชองทางการบริจาค อาทิ
ชองทางที่1 ผานกลองรับบริจาคที่เดอะมอลล- ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร- และพารากอนดีพาร-ทเม/นท-สโตร-ชองทางที่ 2
บริจาคผานMcardApplication เพียงใช/คะแนน M Point 1600 คะแนน และชองทางที่3 บริจาคผานบัญชีธนาคาร “ปลูกเพื่อ
เปลี่ยน เพิ่มผืนป2า ลดก[าซเรือนกระจก”เลขที่บัญชี 009-300-5056 ธนาคารกรุงเทพ สาขา เดอะมอลล-3 รามคำแหง
นอกจากนี้โครงการดังกลาวยังได/รับการสนับสนุนจากองค-กรภาคีเครือขาย เข/ารวมโครงการ ประเดิมนำรองโดยกลุมทรูรวม
สนับสนุนโครงการ เปFดชองทางให/ลูกค/ารวมเปAนสวนหนึ่งในการบริจาคผานแอปทรูไอดีซึ่งลูกค/าสามารถนำทรูพอยท-มาใช/
แทนเงินบริจาคได/ ซึ่งทรูพอยท- 50 คะแนนเทากับ 5 บาท, ทรูพอยท- 100 คะแนน เทากับ 10 บาท และ ทรูพอยท- 300
คะแนน เทากับ30 บาท เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 5 มิถุนายน 2564
เพื่อรวมเฉลิมฉลองชวงเทศกาลต/อนรับปlใหมเดอะมอลล- กรุ[ป ยังได/จัดแคมเปญ สงมอบความสุขครั้งแรกของวงการรีเทลThe
Mall Group จับมือกับดิจิทัลแพลตฟอร-ม TikTokสร/างสรรค-แคมเปญ HAPPIER TOGETHER : สุขกวานี้ คือสุขด/วยกัน
ขยายพื้นที่ความสนุกไปสูดิจิทัลแพลทฟอร-มเปFดโอกาสให/คนรุนใหมได/มีพื้นที่แสดงความคิดสร/างสรรค-และมีสวนรวมใน
กิจกรรมที่มีคุณคาตอสังคมและสิ่งแวดล/อม พร/อมชวนพันธมิตรและคนไทยมารวมสงตอความสุขรวมกับครอบครัว เพื่อน คน
รัก กับกิจกรรมแชร-คลิปวิดีโอแฮชแท็กชาเลนจ-#HappierTogetherTHบนชองทาง TikTok เพื่อรวมบริจาคเงินสนับสนุนให/
โครงการ Care The Wild “ปลูกป‚อง”Plant & Protect แพลตฟอร-มความรวมมือระหวางตลาดหลักทรัพย-แหงประเทศไทย
, กรมป2าไม/, WWF, ภาคีในเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน พร/อมด/วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม และคน
ไทยทุกคนรวมพลัง เพื่อรวมคืนผืนป2าสร/างระบบนิเวศที่ยั่งยืน เพิ่มจำนวนต/นไม/ และขยายผืนป2าต/นน้ำจังหวัดนาน ระหวาง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 6 มกราคม 2564
ประชาชนผู/สนใจสามารถเข/ารวมกิจกรรมสงความสุขและรวมระดมทุนดูแลผืนป2า ในกิจกรรม แฮชแท็กชาเลนจ#HappierTogetherTH ได/ เพียงถายคลิปวิดีโอโมเมนต-ความสุขที่อยูรวมกันมากกวา 1 คน และแชร-คลิปบนชองทาง
TikTok พร/อมติดแฮชแท็ก #HappierTogetherTH รวมลุ/นรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลใหญ โทรศัพท-มือถือ Samsung
Galaxy Z Fold 2 5G จำนวน 3 รางวัล มูลคารางวัลละ 69,990 บาท รวมมูลคา 209,970 บาท สำหรับคลิปที่มียอดชม
คลิปสูงสุด Most Viewed จำนวน 1 รางวัล และ รางวัล Most Creative Content จำนวน 2 รางวัล สำหรับคลิปที่สร/าง

โมเมนต-ความสุขรวมกันได/ครีเอทีฟและถูกใจกรรมการมากที่สุดในแคมเปญ (ประกาศชื่อผู/ชนะวันศุกร-ที่ 15 มกราคม 2564
เวลา18.00 น.) และรางวัลประจำสัปดาห- บัตรชมภาพยนตร-จากเมเจอร- ซีนีเพล็กซ-ทุกสัปดาห- รวม 500 รางวัล จำนวน
1,000 ที่นั่ง รวมมูลคา 250,000 บาท (รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลคา 500 บาท รวม 100 รางวัล / สัปดาห-)ประกาศรายชื่อผู/ได/รับ
การคัดเลือกประจำสัปดาห- 100 ทาน ทุกวันศุกร-ที่ 4, 11, 18, 25 ธันวาคม 2563 และ 8 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น.
ทางเฟสบุ[คแฟนเพจ The Mall Thailand และข/อความสวนตัวทาง TikTokและนอกจากนี้ 1 แฮชแท็กที่แชร- มีคาเทากับ
รวมบริจาค 10 บาทโดยรวมกิจกรรม ได/ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 6 มกราคม 2564
โดยในชวงระยะเวลาที่ผานมา บริษัท เดอะมอลล- กรุ[ป จำกัดยังได/ดำเนินนโยบายสนับสนุนในการที่จะชวยแก/ปzญหาโลก
ร/อน และลดการปลอยก[าซเรือนกระจกมาอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดการด/านพลังงาน และสิ่งแวดล/อมในกลุมอาคารจน
ได/รับรางวัลจากโครงการ Thailand Energy Awards ตอเนื่อง 5 ปlซ/อน ตั้งแตปl พ.ศ. 2558 - 2562 นอกจากนี้ยังจัดทำ
โครงการอื่นๆ เพื่อสงเสริมการอนุรักษ-ทรัพยากรธรรมมชาติอยางยั่งยืน อาทิ โครงการหลังคาสีเขียว กรีนรูฟ โปรเจค (Green
Roof Project ) หรือสวนบนหลังคาชวยลดความร/อนที่จะเข/ามาในตัวอาคาร และสามารถนำผักที่ปลูกไปแจกจายให/กับ
พนักงานได/รับประทาน รวมถึงโครงการ การบำบัดน้ำเสียและการรีไซเคิลน้ำ โดยผลิตและตรวจวิเคราะห-คุณภาพน้ำให/ได/
ตามมาตรฐานน้ำประปากอนถึงจะสามารถนำไปใช/งานตอผานการระบบ Flush Valve ของห/องน้ำ รดน้ำต/นไม/ ลานพื้นลาน
จอดรถ เปAนต/น
เนื่องในวันสิ่งแวดล/อมไทย ประจำปl 2563 เดอะมอลล- กรุ[ป ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนลดการปลอยก[าซเรือนกระจก และ
สร/างความยั่งยืนให/กับผืนป2าประเทศไทย ด/วยการรณรงค-ปลูกต/นไม/ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และปกป‚องผืนป2า ผานโครงการ ปลูก
เพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป2า ลดก[าซเรือนกระจก และโครงการ HAPPIER TOGETHERที่เดอะมอลล- ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม,
เอ็มควอเทียร- และพารากอนดีพาร-ทเม/นท-สโตร- ได/ตั้งแตวันนี้เปAนต/นไป
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“ปลัด ทส. ลุย อุบลราชธานี มอบนโยบายเชิงรุก ทส. ยกกำลัง 2+4 ดึงทุกสวน ทำงานเพื่อประชาชน”
นายจตุพร บุรุษพัฒน- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ปกท.ทส.) เปAนประธานในการประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานและรั บ ฟz งปzญ หาอุป สรรคในการดำเนิ น งานห/ วงที่ผ านมาของหนวยงานภายใต/สั งกัด กระทรวง ในพื้นที่ จ.
อุบลราชธานี พร/อมนำนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (รมว.ทส.) มามอบให/กับ
หนวยงานในพื้นที่ได/เปAนกรอบในการดำเนินงานในปlตอไป โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู/วาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให/
การต/อนรับ และยังมีผู/บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน/าสวนราชการ และเจ/าหน/าที่ที่เกี่ยวข/องเข/ารวมรับฟzง
ปกท.ทส. กลาววา “การทำงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ทสจ.) จะต/องเปAนศูนย-การในการทำงาน
ระดับพื้นที่ ให/ดูปzญหาความเดือดร/อนของพี่น/องประชาชนเปAนที่ตั้ง และสร/างความรวมมือกับทุกหนวยงาน ทุกกระทรวงใน
การแก/ปzญหาโดยเร็วที่สุด เรามาเพื่อแก/ปzญหา ไมใชมาสร/างปzญหาเพิ่มให/ประชาชน จากนี้เราจะทำงานกันให/หนักขึ้นเปAน
เทาตัว และต/องมีประสิทธิภาพมากขึ้นเปAนเทาตัวเชนกัน ตามนโยบายของ รมว.ทส. ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4”
นอกจากนั้น ปกท.ทส. ยังเน/นให/หนวยงานที่เกี่ยวข/องเรงศึกษาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก/ปzญหาน้ำทวมจากการเออล/นของ
แมน้ำชีและแมน้ำมูล การแก/ปzญหาขาดแคลนน้ำ ปzญหาฝุ2นควันมลพิษ การดูแลป2าไม/ ป2าชุมชน และการจัดหาที่ดินทำกิน
คทช. ให/เห็นผลเปAนรูปธรรม เพื่อเปAนของขวัญปlใหมให/ประชาชน พร/อมทั้งให/ทุกคนดูแลสุขภาพสวนตัวให/ดีที่สุด เพื่อจะได/
ทำงานได/อยางเต็มศักยภาพตอไป
ในโอกาสนี้ ปกท.ทส. ยังได/ปลูกต/นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน/าอาคารสำนักงานสิ่งแวดล/อมภาคที่ 12 รวมกับรองผู/ว าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี กอนที่จะชมการสาธิตการใช/เครื่องตรวจวัดฝุ2นละออง PM10 PM2.5 เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศ
อุตุนิยมวิทยา และรถหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่
https://www.banmuang.co.th/news/relation/215472

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 ธ.ค.63 นายจตุพร บุรุษพัฒน- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ปกท.ทส.)
เปAนประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและรับฟzงปzญหาอุปสรรคในการดำเนินงานห/วงที่ผ านมาของหนวยงาน
ภายใต/สังกัดกระทรวง ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี พร/อมนำนโยบายของรัฐมนตรีว าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล/อม (รมว.ทส.) มามอบให/กับหนวยงานในพื้นที่ได/เปAนกรอบในการดำเนินงานในปlตอไป โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รอง
ผู/วาราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให/การต/อนรับ และยังมีผู/บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน/าสวนราชการ และเจ/าหน/าที่
ที่เกี่ยวข/องเข/ารวมรับฟzง
นายจตุ พ ร บุ ร ุ ษ พั ฒ น- ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล/ อ ม กลาววา “การทำงานของสำนั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ทสจ.) จะต/องเปAนศูนย-การในการทำงานระดับพื้นที่ ให/ดูปzญหาความเดือดร/อนของพี่
น/องประชาชนเปAนที่ตั้ง และสร/างความรวมมือกับ ทุ กหนวยงาน ทุกกระทรวงในการแก/ ปzญหาโดยเร็วที ่สุด เรามาเพื่ อ
แก/ปzญหา ไมใชมาสร/างปzญหาเพิ่มให/ประชาชน จากนี้เราจะทำงานกันให/หนักขึ้นเปAนเทาตัว และต/องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เปAนเทาตัวเชนกัน ตามนโยบายของ รมว.ทส. ทส. ยกกำลัง2 บวก 4”
นอกจากนั้น ปกท.ทส. ยังเน/นให/หนวยงานที่เกี่ยวข/องเรงศึกษาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก/ปzญหาน้ำทวมจากการเออล/นของ
แมน้ำชีและแมน้ำมูล การแก/ปzญหาขาดแคลนน้ำ ปzญหาฝุ2นควันมลพิษ การดูแลป2าไม/ ป2าชุมชน และการจัดหาที่ดินทำกิน
คทช. ให/เห็นผลเปAนรูปธรรม เพื่อเปAนของขวัญปlใหมให/ประชาชน พร/อมทั้งให/ทุกคนดูแลสุขภาพสวนตัวให/ดีที่สุด เพื่อจะได/
ทำงานได/อยางเต็มศักยภาพตอไป ในโอกาสนี้ ปกท.ทส. ยังได/ปลูกต/นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน/าอาคารสำนักงานสิ่งแวดล/อมภาค
ที่ 12 รวมกับรองผู/ว าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กอนที่จะชมการสาธิตการใช/เครื่องตรวจวัดฝุ2นละออง PM10 PM2.5
เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศอุตุนิยมวิทยา และรถหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่
ชวงบาย ปกท.ทส. ได/เดินทางไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดอำนาจเจริญ รับฟzงบรรยายสรุปการ
ดำเนินการของหนวยงาน ทส.ในจังหวัดอำนาจเจริญ และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของหนวยงาน ทส.
ในจังหวัดอำนาจเจริญ และเดินทางตอไปยังจังหวัดมุกดาหาร เปAนประธานเปFดระบบกระจายน้ำด/วยพลังงานแสงอาทิตยโครงการปรับปรุงฟ†’นฟูอางเก็บน้ำห/วยคำเตย บ/านป2าหวาย หมูที่7 ต.บ/านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร และรวมปลูกต/นไม/ ณ
บริเวณอางเก็บน้ำฯ
https://siamrath.co.th/n/203501

10 ธันวาคม 2563 นายจตุพร บุรุษพัฒน- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ปกท.ทส.) เปAนประธานในการ
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและรับฟzงปzญหาอุปสรรคในการดำเนินงานห/วงที่ผานมาของหนวยงานภายใต/สังกัดกระทรวง
ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี พร/อมนำนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (รมว.ทส.) มามอบ
ให/กับหนวยงานในพื้นที่ได/เปAนกรอบในการดำเนินงานในปlตอไป โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู/วาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ให/การต/อนรับ และยังมีผู/บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน/าสวนราชการ และเจ/าหน/าที่ที่เกี่ยวข/องเข/ารวมรับฟzง
นายจตุ พ ร บุ ร ุ ษ พั ฒ น- ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล/ อ ม กลาววา “การทำงานของสำนั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ทสจ.) จะต/องเปAนศูนย-การในการทำงานระดับพื้นที่ ให/ดูปzญหาความเดือดร/อนของพี่
น/องประชาชนเปAนที่ตั้ง และสร/างความรวมมือกับ ทุ กหนวยงาน ทุกกระทรวงในการแก/ ปzญหาโดยเร็วที ่สุด เรามาเพื่ อ
แก/ปzญหา ไมใชมาสร/างปzญหาเพิ่มให/ประชาชน จากนี้เราจะทำงานกันให/หนักขึ้นเปAนเทาตัว และต/องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เปAนเทาตัวเชนกัน ตามนโยบายของ รมว.ทส. ทส. ยกกำลัง2 บวก 4”
นอกจากนั้น ปกท.ทส. ยังเน/นให/หนวยงานที่เกี่ยวข/องเรงศึกษาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก/ปzญหาน้ำทวมจากการเออล/นของ
แมน้ำชีและแมน้ำมูล การแก/ปzญหาขาดแคลนน้ำ ปzญหาฝุ2นควันมลพิษ การดูแลป2าไม/ ป2าชุมชน และการจัดหาที่ดินทำกิน
คทช. ให/เห็นผลเปAนรูปธรรม เพื่อเปAนของขวัญปlใหมให/ประชาชน พร/อมทั้งให/ทุกคนดูแลสุขภาพสวนตัวให/ดีที่สุด เพื่อจะได/
ทำงานได/อยางเต็มศักยภาพตอไป ในโอกาสนี้ ปกท.ทส. ยังได/ปลูกต/นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน/าอาคารสำนักงานสิ่งแวดล/อมภาค
ที่ 12 รวมกับรองผู/ว าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กอนที่จะชมการสาธิตการใช/เครื่องตรวจวัดฝุ2นละออง PM10 PM2.5
เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศอุตุนิยมวิทยา และรถหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่
ชวงบาย ปกท.ทส. ได/เดินทางไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดอำนาจเจริญ รับฟzงบรรยายสรุปการ
ดำเนินการของหนวยงาน ทส.ในจังหวัดอำนาจเจริญ และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของหนวยงาน ทส.
ในจังหวัดอำนาจเจริญ และเดินทางตอไปยังจังหวัดมุกดาหาร เปAนประธานเปFดระบบกระจายน้ำด/วยพลังงานแสงอาทิตยโครงการปรับปรุงฟ†’นฟูอางเก็บน้ำห/วยคำเตย บ/านป2าหวาย หมูที่7 ต.บ/านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร และรวมปลูกต/นไม/ ณ
บริเวณอางเก็บน้ำฯ

https://www.naewna.com/local/537852

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ปกท.ทส.) เปAน
ประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและรับฟzงปzญหาอุปสรรคในการดำเนินงานห/วงที่ผานมาของหนวยงานภายใต/สังกัด
กระทรวง ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี พร/อมนำนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (รมว.ทส.)
มามอบให/ กั บหนวยงานในพื้ นที ่ ได/ เปA นกรอบในการดำเนิ นงานในปlต อไป โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู/ว าราชการจั งหวั ด
อุ บลราชธานี ให/ การต/ อนรั บ และยั งมี ผ ู / บริ หารระดั บสู งของกระทรวงฯ หั วหน/ าสวนราชการ และเจ/ าหน/ าที ่ ที ่ เกี ่ ยวข/ อง
เข/ารวมรับฟzง
นายจตุ พ ร บุ ร ุ ษ พั ฒ น- ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดล/ อ ม กลาววา “การทำงานของสำนั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม (ทสจ.) จะต/องเปAนศูนย-การในการทำงานระดับพื้นที่ ให/ดูปzญหาความเดือดร/อนของพี่
น/องประชาชนเปAนที่ตั้ง และสร/างความรวมมือกับ ทุ กหนวยงาน ทุกกระทรวงในการแก/ ปzญหาโดยเร็วที ่สุด เรามาเพื่ อ
แก/ปzญหา ไมใชมาสร/างปzญหาเพิ่มให/ประชาชน จากนี้เราจะทำงานกันให/หนักขึ้นเปAนเทาตัว และต/องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เปAนเทาตัวเชนกัน ตามนโยบายของ รมว.ทส. ทส. ยกกำลัง2 บวก 4”
นอกจากนั้น ปกท.ทส. ยังเน/นให/หนวยงานที่เกี่ยวข/องเรงศึกษาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก/ปzญหาน้ำทวมจากการเออล/นของ
แมน้ำชีและแมน้ำมูล การแก/ปzญหาขาดแคลนน้ำ ปzญหาฝุ2นควันมลพิษ การดูแลป2าไม/ ป2าชุมชน และการจัดหาที่ดินทำกิน
คทช. ให/เห็นผลเปAนรูปธรรม เพื่อเปAนของขวัญปlใหมให/ประชาชน พร/อมทั้งให/ทุกคนดูแลสุขภาพสวนตัวให/ดีที่สุด เพื่อจะได/
ทำงานได/อยางเต็มศักยภาพตอไป ในโอกาสนี้ ปกท.ทส. ยังได/ปลูกต/นรวงผึ้ง ณ บริเวณหน/าอาคารสำนักงานสิ่งแวดล/อมภาค
ที่ 12 รวมกับรองผู/ว าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กอนที่จะชมการสาธิตการใช/เครื่องตรวจวัดฝุ2นละออง PM10 PM2.5
เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศอุตุนิยมวิทยา และรถหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่
ชวงบาย ปกท.ทส. ได/เดินทางไปสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดอำนาจเจริญ รับฟzงบรรยายสรุปการ
ดำเนินการของหนวยงาน ทส.ในจังหวัดอำนาจเจริญ และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของหนวยงาน ทส.
ในจังหวัดอำนาจเจริญ และเดินทางตอไปยังจังหวัดมุกดาหาร เปAนประธานเปFดระบบกระจายน้ำด/วยพลังงานแสงอาทิตยโครงการปรับปรุงฟ†’นฟูอางเก็บน้ำห/วยคำเตย บ/านป2าหวาย หมูที่7 ต.บ/านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร และรวมปลูกต/นไม/ ณ
บริเวณอางเก็บน้ำฯ
https://www.thaipost.net/main/detail/86507

สำนักจัดการทรัพยากรป2าไม/ ที่ 3 (ลำปาง) ภายใต/การอำนวยการสั่งการของ นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ- ผู/อำนวยการสำนัก
ฯ และนายเรวัตร เวียงทอง ผู/อำนวยการศูนย-ป2าไม/ลำปาง นายเกษม คำมา ผู/อำนวยการสวนป‚องกันรักษาป2าและควบคุมไฟ
ป2า สงกำลังเจ/าหน/าที่ในสวนงานฝ2ายป‚องกันและรักษาป2า นำโดยนายสินธพ เรือนมั่น หัวหน/าฝ2ายฯ ลงพื้นที่รวมปฏิบัติการ
สนธิกำลัง กับเจ/าหน/าที่จากหนวยตางๆ อาทิ เจ/าหน/าที่จากชุดปฏิบัติการพิเศษป2าไม/ลำปาง เจ/าหน/าที่หนวยป‚องกันและ
รักษาป2าไม/ที่ ลป.21 (แมตีบ) รวมถึงเจ/าหน/าที่ตำรวจจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดลำปาง สายที่ 1, เจ/าหน/าที่ตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่
33 เชียงใหม และเจ/าหน/าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรงาว รวมกวา 10 นาย เดินทางเข/าไปยังพื้นที่ป2าแมงาวฝz“งซ/าย ในเขต
ท/องที่บ/านวังควาย หมูที่ 6 ตำบลหลวงใต/ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อทำการรวมตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป2าในเขตป2าสงวน
แหงชาติแมงาว หลังได/รับแจ/งมีการบุกรุกพื้นที่ป2าแอบลักลอบขุดดินจากภูเขานำออกไปขายโดยผิดกฎหมาย
ทันทีหลังรับทราบรายงานจุดที่เกิดเหตุที่แนชัด กำลังเจ/าหน/าที่ได/ออกเดินเท/าเข/าไปยังจุดบริเวณพื้นที่ตามที่รับแจ/ง
เพื่อไมให/กลุมผู/กระทำผิดรู/ตัว แตในระหวางที่เดินทางเข/าใกล/เกือบถึงเป‚าหมาย กลุมผู/กระทำผิดซึ่งขณะนั้นกำลังใช/รถแบคโฮ
ขุดตักดินจากภูเขาอยูในป2าได/เห็นกลุมเจ/าหน/าที่ เกิดความตกใจกระโดดลงจากรถวิ่งหนีหายเข/าไปในป2าอยางรวดเร็ว ได/ทิ้ง
รถของกลาง 3 คัน ไว/ในที่เกิดเหตุ ประกอบด/วยรถแบคโฮ จำนวน 1 คัน รถยนต-บรรทุก 6 ล/อ แบบยกดั้มได/ จำนวน 2 คัน
เบื้องต/นจากการตรวจสอบพิกัดด/วยระบบดาวเทียม พบวาจุดที่เกิดเหตุดังกลาวอยูในเขตป2าสงวนแหงชาติป2าแมงาวฝz“ง
ซ/ายจริง ได/มีกลุมบุคคลแอบเข/ามาทำการฮุบพื้นที่และจับจองผืนที่ดินดังกลาวไว/เปAนของตนอยางผิดกฎหมาย กอนจะมีการ
นำเครื่องจักรเข/ามาลักลอบทำการขุดดินในเขตบริเวณพื้นที่ออกไปขายหาประโยชน-ใสตน ได/สร/างความเสียหายให/แก
ทรัพยากรธรรมชาติป2าไม/อันสงผลกระทบตอสิ่งแวดล/อมและสังคมสวนรวม ซึ่งหลังจากการตรวจสอบพบการกระทำผิดจริง
เจ/าหน/าที่จึงได/ทำการตรวจยึดรถบรรทุกและเครื่องจักรของกลางทั้งหมดไว/ กอนจะนำสง พ.ต.ต.เปl“ยมศักดิ์ นิลเขียว สารวัตร
สอบสวนเวรสถานีตำรวจภูธรงาว พร/อมลงบันทึกแจ/งความร/องทุกข-กลาวโทษกับผู/กระทำผิดหลายกระทง ทั้งความผิด
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป2าไม/, พระราชบัญญัติป2าสงวนแหงชาติ และประมวลกฎหมายที่ดิน โดยทางเจ/าหน/าที่ตำรวจจะได/มี
การสืบสวนหาตัวกลุมผู/กระทำผิด เพื่อจะนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201209105349017
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สำนักจัดการทรัพยากรป2าไม/ ที่ 3 (ลำปาง) ภายใต/การอำนวยการสั่งการของ นายสมศักดิ์ สกุลวรรณรักษ- ผู/อำนวยการ
สำนักฯ และนายเรวัตร เวียงทอง ผู/อำนวยการศูนย-ป2าไม/ลำปาง นายเกษม คำมา ผู/อำนวยการสวนป‚องกันรักษาป2าและ
ควบคุมไฟป2า สงกำลังเจ/าหน/าที่ในสวนงานฝ2ายป‚องกันและรักษาป2า นำโดยนายสินธพ เรือนมั่น หัวหน/าฝ2ายฯ ลงพื้นที่รวม
ปฏิบัติการสนธิกำลัง กับเจ/าหน/าที่จากหนวยตางๆ อาทิ เจ/าหน/าที่จากชุดปฏิบัติการพิเศษป2าไม/ลำปาง เจ/าหน/าที่หนวย
ป‚องกันและรักษาป2าไม/ที่ ลป.21 (แมตีบ) รวมถึงเจ/าหน/าที่ตำรวจจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมจังหวัดลำปาง สายที่ 1, เจ/าหน/าที่ตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 เชียงใหม และเจ/าหน/าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรงาว รวมกวา 10 นาย เดินทางเข/าไปยังพื้นที่ป2าแมงาวฝz“งซ/าย
ในเขตท/องที่บ/านวังควาย หมูที่ 6 ตำบลหลวงใต/ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อทำการรวมตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป2าในเขตป2า
สงวนแหงชาติแมงาว หลังได/รับแจ/งมีการบุกรุกพื้นที่ป2าแอบลักลอบขุดดินจากภูเขานำออกไปขายโดยผิดกฎหมาย ทันทีหลัง
รับทราบรายงานจุดที่เกิดเหตุที่แนชัด กำลังเจ/าหน/าที่ได/ออกเดินเท/าเข/าไปยังจุดบริเวณพื้นที่ตามที่รับแจ/งเพื่อไมให/กลุม
ผู/กระทำผิดรู/ตัว แตในระหวางที่เดินทางเข/าใกล/เกือบถึงเป‚าหมาย กลุมผู/กระทำผิดซึ่งขณะนั้นกำลังตั้งหน/าตั้งตาใช/รถแบคโฮ
ขุดตักดินจากภูเขาอยูในป2าได/เหลือบมาเห็นกลุมเจ/าหน/าที่ โดยตางตกใจกระโดดลงจากรถวิ่งหนีแตกกระเจิงหายเข/าไปในป2า
อยางรวดเร็ว โดยได/ทิ้งรถของกลาง 3 คัน ไว/ในที่เกิดเหตุ ประกอบด/วยรถแบคโฮ จำนวน 1 คัน รถยนต-บรรทุก 6 ล/อ แบบ
ยกดั้มได/ จำนวน 2 คัน
เบื้องต/นจากการตรวจสอบพิกัดด/วยระบบดาวเทียม พบวาจุดที่เกิดเหตุดังกลาวอยูในเขตป2าสงวนแหงชาติป2าแมงาวฝz“งซ/าย
จริง โดยได/มีกลุมบุคคลแอบเข/ามาทำการฮุบพื้นที่และจับจองผืนที่ดินดังกลาวไว/เปAนของตนอยางผิดกฎหมาย กอนจะมีการ
นำเครื่องจักรเข/ามาลักลอบทำการขุดดินในเขตบริเวณพื้นที่ออกไปขายหาประโยชน-ใสตน โดยได/สร/างความเสียหายให/แก
ทรัพยากรธรรมชาติป2าไม/อันสงผลกระทบตอสิ่งแวดล/อมและสังคมสวนรวม ซึ่งหลังจากการตรวจสอบพบการกระทำผิดจริง
เจ/าหน/าที่จึงได/ทำการตรวจยึดรถบรรทุกและเครื่องจักรของกลางทั้งหมดไว/ กอนจะนำสง พ.ต.ต.เปl“ยมศักดิ์ นิลเขียว
สารวัตรสอบสวนเวรสถานีตำรวจภูธรงาว พร/อมลงบันทึกแจ/งความร/องทุกข-กลาวโทษกับผู/กระทำผิดหลายกระทง ทั้ง
ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป2าไม/, พระราชบัญญัติป2าสงวนแหงชาติ และประมวลกฎหมายที่ดิน โดยทางเจ/าหน/าที่
ตำรวจจะได/มีการสืบสวนหาตัวกลุมผู/กระทำผิด เพื่อจะนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
https://region3.prd.go.th/topic/news/21824
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เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ผู/สื่อขาวรายงานวา นายสมนึก กุลหลัด หน.หนวยป‚องกันและพัฒนาป2าไม/สิเกา หน.ชุดปฎิบัติการพิเศษป2าไม/
ตรัง ร.ต.อ.ธัชชัย จันทรา รอง สว.กก.6 บก.ปทส. นายสุพิศ จันทร-ประกอบ กำนันต.วังมะปราง เจ/าหน/าที่หนวยป‚องกันและ
พัฒนาป2าไม/สิเกา และฝ2ายปกครอง เข/าตรวจยึดไม/กระบกจำนวน 3 ทอน ไม/กระบกแปรรูปจำนวน 4 แผน บริเวณป2าสงวน
แหงชาติสายคลองรมเมือง ป2าสายควน และป2าเกาะอ/ายกลิ้ง หมู 10 บ/านห/วยคุด ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ รอยตอ อ.สิเกา
ทั้งนี้ชุดจับกุมนำโดย ชุดปฎิบัติการพิเศษป2าไม/ตรัง ได/ลาดตระเวนอยูบริเวณป2าสงวนดังกลาว กอนได/รับแจ/งจากสายขาววามี
การลักลอบเข/าไปตัดไม/ในบริเวณป2าสงวนแหงชาติดังกลาว จึงจัดกำลังวางแผนกอนไปตรวจที่เกิดเหตุโดยต/องเดินขึ้นเนิน
ประมาณ 500 เมตร พบเพียงทอนไม/กระบกขนาด 2 คนโอบ และไม/กระบกแปรรูป เศษกองขี้เลื่อย เศษไม/กระจัดกระจาย
เต็มพื้นที่ นอกจากนี้พบวาที่ดังกลาวมีผู/บุกรุกลักลอบเข/าไปปลูกต/นปาล-มน้ำมันไว/อีกด/วย
ร.ต.อ.ธัชชัย เผยวา การตรวจยึดครั้งนี้บูรณาการหลายหนวยงาน โดยพอเจ/าหน/าที่ทราบขาวชวงกลางดึกวันที่ 10 ธันวาคม
จึงตัดกำลังรวมมาตรวจสอบทันที่ แตไมพบตัวผู/ลักลอบตัดแตอยางใด พบเพียงทอนไม/ ทอนซุง รอยการตัดเลื่อย รอยการ
เคลื่อนย/ายไม/ ตรวจสอบเบื้องต/นพบเปAนไม/กระบกขนาดใหญ สวนแนวทางกาสืบสวนวามีใบสั่งมาหรือไม อยูระหวางการ
สืบสวนขยายผล ป2าแหงนี้จากข/อมูลพบวามีการถูกทำลายมาพอสมควร
นายสุพิศ กลาววา นาจะเปAนคนในพื้นที่ที่ลำเลียงไม/ แตไมแนใจวาเปAนกลุมไหน ตนและเจ/าหน/าที่ป2าไม/ได/รวมกันลาดตระเวน
กันบอยครั้ง แตแก[งมอดไม/มีการทำงานเปAนขบวนการ โดยลักลอบเข/าตัดไม/หลังเที่ยงคืนทำให/ยากตอการตรวจสอบ ต/น
กระบกที่ถูกตัดนี้ต/นใหญพอสมควร แก[งมอดไม/นี้กระทำการโดยไมเกรงกลัวกฎหมายคาดวานาจะมีใบสั่งให/เข/ามาตัดแปรรูป
และนำไปขายในตลาดไม/แปรรูป ซึ่งตอไปก็ต/องระมัดระวังให/มากกวาเดิม
https://www.banmuang.co.th/news/region/215543

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายสมนึก กุลหลัด หน.หนวยป‚องกันและพัฒนาป2าไม/สิเกา หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป2าไม/ตรัง ร.ต.อ.ธัชชัย
จันทรา รอง สว.กก.6 บก.ปทส. นายสุพิศ จันทร-ประกอบ กำนัน ต.วังมะปราง เจ/าหน/าที่หนวยป‚องกันและพัฒนาป2าไม/สิเกา
และฝ2ายปกครอง เข/าตรวจยึดไม/กระบก 3 ทอน ไม/กระบกแปรรูป 4 แผน บริเวณป2าสงวนแหงชาติสายคลองรมเมือง ป2าสาย
ควน และป2าเกาะอ/ายกลิ้ง หมู 10 บ/านห/วยคุด ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ รอยตอ อ.สิเกา
ทั้งนี้ชุดจับกุมนำโดย ชุดปฏิบัติการพิเศษป2าไม/ตรัง ได/ลาดตระเวนอยูบริเวณป2าสงวนดังกลาว กอนได/รับแจ/งจากสายขาววามี
การลักลอบเข/าไปตัดไม/ในบริเวณป2าสงวนแหงชาติดังกลาว จึงจัดกำลังวางแผนกอนไปตรวจที่เกิดเหตุโดยต/องเดินขึ้นเนิน
ประมาณ 500 เมตร พบเพียงทอนไม/กระบกขนาด 2 คนโอบ และไม/กระบกแปรรูป เศษกองขี้เลื่อย เศษไม/กระจัดกระจาย
เต็มพื้นที่ นอกจากนี้พบวาที่ดังกลาวมีผู/บุกรุกลักลอบเข/าไปปลูกต/นปาล-มน้ำมันไว/อีกด/วย
ร.ต.อ.ธัชชัยเผยวา การตรวจยึดครั้งนี้บูรณาการหลายหนวยงาน หลังทราบขาวชวงกลางดึกวันที่ 10 ธ.ค.จึงจัดกำลังรวมมา
ตรวจสอบทันที แตไมพบตัวผู/ลักลอบตัดแตอยางใด พบเพียงทอนไม/ ทอนซุง รอยการตัดเลื่อย รอยการเคลื่อนย/ายไม/
ตรวจสอบเบื้องต/นพบเปAนไม/กระบกขนาดใหญ สวนแนวทางการสืบสวนวามีใบสั่งมาหรือไม อยูระหวางการสืบสวนขยายผล
ป2าแหงนี้จากข/อมูลพบวามีการถูกทำลายมาพอสมควร
นายสุพิศกลาววา นาจะเปAนคนในพื้นที่ที่ลำเลียงไม/ แตไมแนใจวาเปAนกลุมไหน ตนและเจ/าหน/าที่ป2าไม/ได/รวมกันลาดตระเวน
กันบอยครั้ง แตแก[งมอดไม/มีการทำงานเปAนขบวนการ โดยลักลอบเข/าตัดไม/หลังเที่ยงคืนทำให/ยากตอการตรวจสอบ ต/น
กระบกที่ถูกตัดนี้ต/นใหญพอสมควร แก[งมอดไม/กระทำการโดยไมเกรงกลัวกฎหมายคาดวานาจะมีใบสั่งให/เข/ามาตัดแปรรูป
และนำไปขายในตลาดไม/แปรรูป ซึ่งตอไปก็ต/องระมัดระวังให/มากกวาเดิม
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5518288

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลังรวบกลุมขบวนการคนมีสี 3 ราย ลักลอบตัดต/นไม/อายุ 100 ปlในป2าสงวน
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เจ/าหน/าที่แจ/งผู/สื่อขาววา ภายใต/การอำนวยการของ พล.ต.บุญสิน พาดกลาง ผบ.กองกำลัง สุร
ศักดิ์มนตรี , พ.อ.พงษ-เพชร เกษสุภะ หัวหน/าชุดปฎิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. หลังได/รับแจ/งจากแหลงขาววามีกลุมขบวนการ
ลักลอบตัดไม/อยูในพื้นที่ป2าสงวน ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร จึงสั่งการให/ ชรต.209 มุกดาหาร บูรณาการด/านการขาว
รวมกับ กอ.รมน.กองกำลัง สุรศักดิ์มนตรีประสารหนวยป‚องกันรักษาป2าที่ ม.ห.1
นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ บ/านดอนส/มโฮง หมู 4 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหารได/พบแก[งมอดไม/จำนวน 4 ราย
กำลังใช/เลื่อยโซยนต-แปรรูปไม/ เจ/าหน/าที่เข/าแสดงตัวตรวจสอบ โดยชายหนึ่งใน 4 วิ่งหลบหนีไปได/เหลือชายสูงอายุจำนวน 3
รายหนีไมได/ ยอมจำนน
ตรวจสอบพบตอไม/ตะแบก จำนวน 1 ต/นความสูงประมาณ 65 เมตร ถูกตัดโคนลง ซึ่งมีการผาแปรรูปแล/วบางสวนมีเลื่อยโซ
ยนต-จำนวน 2 เครื่องพร/อมใบเลื่อย และอุปกรณ-อื่นๆ สำหรับเลื่อยไม/
สวน 3 ผู/ต/องหาเปAนชาวต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จากการสอบสวนผู/ต/องหารับวาได/รับการวาจ/างจากผู/คนมีสีใน
พื้นที่สวนไม/ตะแบกแปรรูป ยาว 6 เมตร จำนวน 6 แผน และไม/ทอนใหญ (ที่เหลือ) ยังไมแปรรูป จำนวน 2 ทอนอยูที่เกิดเหตุ
เจ/าหน/าที่จึงนำไม/ที่เหลือพร/อมอุปกรณ-อื่นๆ สำหรับเลื่อยไม/และผู/ต/องหานำสงหนวยป‚องกันและรักษาป2าที่ มห.1 มุกดาหาร
เพื่อสงดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/911954

แก[งตัดไม/ผงะ! เจอทหาร-ป2าไม/ดักซุมโผลรวบคาป2าสงวน ขณะงวนแปรรูปเลื่อยไม/ตะแบกยักษวันที่ 10 ธ.ค.2563 พล.ต.บุญสิน พาดกลาง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี พ.อ.พงษ-เพชร เกษสุภะ หัวหน/าชุดปฎิบัติการ ศปป.4
กอ.รมน. สั่งการการกำลังเจ/าหน/าที่ทหาร และทหารพราน ร/อย ทพ.2205 ประสานเจ/าหน/าที่หนวยป‚องกันรักษาป2าที่ ม.ห.1
เข/าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ บ/านดอนส/มโฮง หมู 4 ต.ดงมอน อ.เมือง จ.มุกดาหาร หลังได/รับแจ/งมีกลุมขบวนการลักลอบตัดไม/
เข/ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่เขตป2าสงวน ต.ดงมอน คาดจะเข/ามาลักลอบตัดไม/สงขายให/กับนายทุน
จากการเข/าตรวจสอบพบไม/ตะแบก 1 ต/น ถูกผาแปรรูปแล/วบางสวน และคาดวากลุมตัดไม/จะเข/ามาแปรรูปเพิ่มอีกครั้ง จึงจัด
กำลังซุมเฝ‚าดูจนพบชาย 4 คน เข/ามาพร/อมเลื่อยโซยนต- และอุปกรสำหรับเลื่อยไม/ เจ/าหน/าที่จึงแสดงตัวเข/าทำการจับกุมไว/
ได/ 3 คน สวนอีกคนวิ่งหลบหนีไปได/ พร/อมของกลางไม/ตะแบกแปรรูป ยาว 6 เมตร 6 แผน และไม/ทอนใหญ ที่เหลือยังไม
แปรรูป 2 ทอน เลื่อยโซยนต- 2 เครื่อง น้ำมันเบนซิน 2 ถัง โทรศัพท-มือถือ 3 เครื่อง
ทราบชื่อคือ นายจันทร- เชื้อคำจันทร- อายุ 52 ปl นายเฉลิม เชื้อวังคำ อายุ 77 ปl และนายประยงค-กร โชติกุล อายุ 50 ปl
ราษฎรบ/านก/านเหลืองดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จากนั้นนำตัวพร/อมของกลางสงหนวยป‚องกันและรักษาป2าที่
มห.1 ดำเนินคดีตามกฎหมายตอไป
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5505410

เจ/าหน/าที่ตำรวจ ปทส. สนธิกำลังตำรวจตระเวนชายแดน 33 เจ/าหน/าที่ตำรวจภูธร สภ.ปาย และเจ/าหน/าที่ป2าไม/ มส.1 บุกจับ
นายทุน อดีตคนมีสี ทำทาทรายเถื่อนบุกรุกลำน้ำปาย พร/อมยึดของกลางการทำทาทรายหลายรายการทั้งรถตักดิน รถบรรทุก
ดิน และตะแกรงเหล็ก เครื่องรอนทราย เจ/าหน/าที่ชุดจับกุมเผยนายทุนลักลอบทำทาทรายเถื่อนมานานกวา 6 ปl กอนหน/านี้มี
เจ/าหน/าที่หนวยอื่นเข/าจับกุมหลายครั้งแตก็ยังมีการลักลอบทำทาทราย ซึ่งขณะที่เจ/าหน/าที่เข/าจับกุม มีกลุมคนลักลอบขโมย
แบตเตอร-รี่รถยนต- ที่ตรวจยึด เจ/าหน/าที่ตรวจยึดจึงไมสามารถเคลื่อนย/ายของกลางได/ ต/องหาแบตเตอร-รี่สำรองมาใสแทน ถึง
จะนำของกลางทั้งหมดไวเก็บไว/ที่หนวยป‚องกันรักษาป2าที่ มส.1 (อำเภอปาย) ได/กำลังเจ/าหน/าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 กอง
บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม กก.4 บก.ปทส. พร/อมด/วยเจ/าหน/าที่
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เจ/าหน/าที่ตำรวจ สภ.ปาย และเจ/าหน/าที่ป2าไม/หนวยป‚องกันรักษาป2าที่ มส.1 อำเภอปาย ลง
พื้นที่ตรวจสอบทาทราย บริเวณริมตลิ่งแมน้ำปาย บ/านนาจลอง ต.แมนาเติง อ.ปาย จ.แมฮองสอน หลังได/รับคำสั่งจาก
ผู/บังคับบัญชา ซึ่งจากการสังเกตพื้นที่รอบๆ พบมีรองรอยการขุดตักดินจนเปAนหลุมทั่วบริเวณ และตรวจพบแทนคัดแยก หิน
ทราย อยูบริเวณด/านทิศเหนือ
ตอมาเจ/าหน/าที่ตรวจสอบใบอนุญาต จากนายสมศักดิ์ นามสมมุติ อดีตข/าราชการสังกัดหนึ่ง ต.แมนาเติง อ.ปาย จ.
แมฮองสอน รับเปAนเจ/าของ พบวาทาทรายดังกลาวไมมีใบอนุญาต ประกอบการ เจ/าหน/าที่จึงได/จับกุมตัวนายสมศักดิ์ฯ พร/อม
ด/วยของกลางที่ใช/ทำทาทรายประกอบด/วย รถแบ็คโฮ ตักดินบรรทุกดิน ที่กำลังบรรทุกทรายอยูเต็มลำ ตะแกรงเหล็กสำหรับ
รอนทราย และเครื่องรอนทราย เครื่องสูบน้ำพร/อมทอน้ำ และยึดพื้นที่ป2าถูกบุกอีก 1 แปลง พร/อมแจ/งข/อหา กอสร/าง แผ/ว
ถาง เผาป2า หรือกระทำด/วยประการใดๆอันเปAนการทำลายป2า หรือเข/ายึดถือครอบครองป2าโดยไมได/รับอนุญาต และตั้ง
โรงงานจำพวกที่ 3 โดยไมได/รับอนุญาตจากพนักงานเจ/าหน/าที่และประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3โดยไมได/รับอนุญาต
จากพนักงานเจ/าหน/าที่ กอนจะนำตัวผู/ต/องหาสงพนักงานสอบสวน สภ.ปาย ดำเนินคดีตอไป ซึ่งในชั้นจับกุมผู/ต/องหายังคงให/
การภาคเสธทุกข/อกลาวหา
ซึ่งขณะเจ/าหน/าที่เข/าทำการตรวจยึด ได/มีกลุมคนเข/าไปลักลอบขโมยแบตเตอรี่ รถแบ็คโฮ และรถบรรทุกดิน ออก จึงทำให/
เจ/าหน/าที่ไมสามารถเคลื่อนย/าย ของกลางออกจากพื้นที่ได/เจ/าหน/าที่ได/ เจ/าหน/าที่ต/องหาแบตเตอรี่สำรองมาใสแทน จึงจะ
สามารถขนย/ายของกลางทั้งหมดไปเก็บไว/ที่ เจ/าหน/าที่ป2าไม/หนวยป‚องกันรักษาป2าที่ มส.1 อำเภอปาย ได/ ในเวลาตอมาซึ่งทำ
ให/เสียเวลาหลายชั่วโมง ขณะที่ เจ/าหน/าที่ป2าไม/หนวยป‚องกันรักษาป2าที่ มส.1 อำเภอปาย ให/ข/อมูลวากอนหน/านี้เจ/าหน/าที่

หลายหนวยได/สนธิกำลังเข/าตรวจจับทาทรายดังกลาวหลายครั้งแตนายมกรกานต-ยุทธ แตก็ยังมีการลักลอบทำทาทรายอยู จน
มาถูกจับกุมครั้งลาสุด
ด/านพล.ต.ต.พิทักษ- อุทัยธรรม ผู/บังคับการ บก.ปทส. เปFดเผยวา กอนหน/านี้มีชาวบ/านในพื้นที่ได/ร/องเรียนวามีกลุมนายทุน
ลักลอบทำทาทรายเถื่อนใน พื้นที่ อ.ปาย มานานจึงได/สั่งการให/ พ.ต.อ.ศานุวงษ- คงคาอินทร- ผกก.4 บก.ปทส. ตรวจสอบ
ข/อเท็จจริง กอนที่จะสั่งการให/ พ.ต.ท.กันต-พงษ- สุวรรณศรี สว.กก.4 บก.ปทส. นำกำลังเจ/าหน/าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. ชุด
ปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดแมฮองสอน,เชียงใหม-ฮอด,ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจข/อมูลเชิง
ลึกนายสมศักดิ์ฯ พบวาเปAนอดีต ข/าราชการสังกัดหนึ่ง และเปAนนายทุน มีการลักลอบทำทาทรายเถื่อนมานานถึง 6 ปl และมี
การขอใบอนุญาตประกอบการแตไมได/รับอนุญาต จากผู/ที่เกี่ยวข/องเนื่องจากเกรงวาจะสงกระทบตอระบบนิเวศน- แต
ผู/ต/องหายังดื้อแพงแอบลักลอบทำทาทรายเถื่อนอยู

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1525634/

เจ/าหน/าที่ตำรวจ ปทส. สนธิกำลังตำรวจตระเวนชายแดน 33 เจ/าหน/าที่ตำรวจภูธร สภ.ปาย และเจ/าหน/าที่ป2าไม/ มส.1 บุกจับ
นายทุน อดีตคนมีสี ทำทาทรายเถื่อนบุกรุกลำน้ำปาย พร/อมยึดของกลางการทำทาทรายหลายรายการทั้งรถตักดิน รถบรรทุก
ดิน และตะแกรงเหล็ก เครื่องรอนทราย เจ/าหน/าที่ชุดจับกุมเผยนายทุนลักลอบทำทาทรายเถื่อนมานานกวา 6 ปl กอนหน/านี้มี
เจ/าหน/าที่หนวยอื่นเข/าจับกุมหลายครั้งแตก็ยังมีการลักลอบทำทาทราย ซึ่งขณะที่เจ/าหน/าที่เข/าจับกุม มีกลุมคนลักลอบขโมย
แบตเตอร-รี่รถยนต- ที่ตรวจยึด เจ/าหน/าที่ตรวจยึดจึงไมสามารถเคลื่อนย/ายของกลางได/ ต/องหาแบตเตอร-รี่สำรองมาใสแทน ถึง
จะนำของกลางทั้งหมดไวเก็บไว/ที่หนวยป‚องกันรักษาป2าที่ มส.1 (อำเภอปาย) ได/กำลังเจ/าหน/าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 กอง
บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม กก.4 บก.ปทส. พร/อมด/วยเจ/าหน/าที่
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เจ/าหน/าที่ตำรวจ สภ.ปาย และเจ/าหน/าที่ป2าไม/หนวยป‚องกันรักษาป2าที่ มส.1 อำเภอปาย ลง
พื้นที่ตรวจสอบทาทราย บริเวณริมตลิ่งแมน้ำปาย บ/านนาจลอง ต.แมนาเติง อ.ปาย จ.แมฮองสอน หลังได/รับคำสั่งจาก
ผู/บังคับบัญชา ซึ่งจากการสังเกตพื้นที่รอบๆ พบมีรองรอยการขุดตักดินจนเปAนหลุมทั่วบริเวณ และตรวจพบแทนคัดแยก หิน
ทราย อยูบริเวณด/านทิศเหนือ
ตอมาเจ/าหน/าที่ตรวจสอบใบอนุญาต จากนายมกรกานต-ยุทธ สาระมณี อดีตข/าราชการสังกัดหนึ่ง ต.แมนาเติง อ.ปาย จ.
แมฮองสอน รับเปAนเจ/าของ พบวาทาทรายดังกลาวไมมีใบอนุญาต ประกอบการ เจ/าหน/าที่จึงได/จับกุมตัวนายมกรกานต-ยุทธ
พร/อมด/วยของกลางที่ใช/ทำทาทรายประกอบด/วย รถแบ็คโฮ ตักดินบรรทุกดิน ที่กำลังบรรทุกทรายอยูเต็มลำ ตะแกรงเหล็ก
สำหรับรอนทราย และเครื่องรอนทราย เครื่องสูบน้ำพร/อมทอน้ำ และยึดพื้นที่ป2าถูกบุกอีก 1 แปลง พร/อมแจ/งข/อหา
กอสร/าง แผ/วถาง เผาป2า หรือกระทำด/วยประการใดๆอันเปAนการทำลายป2า หรือเข/ายึดถือครอบครองป2าโดยไมได/รับอนุญาต
และตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 โดยไมได/รับอนุญาตจากพนักงานเจ/าหน/าที่และประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3โดยไมได/รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ/าหน/าที่ กอนจะนำตัวผู/ต/องหาสงพนักงานสอบสวน สภ.ปาย ดำเนินคดีตอไป ซึ่งในชั้นจับกุมผู/ต/องหา
ยังคงให/การภาคเสธทุกข/อกลาวหา
ซึ่งขณะเจ/าหน/าที่เข/าทำการตรวจยึด ได/มีกลุมคนเข/าไปลักลอบขโมยแบตเตอรี่ รถแบ็คโฮ และรถบรรทุกดิน ออก จึงทำให/
เจ/าหน/าที่ไมสามารถเคลื่อนย/าย ของกลางออกจากพื้นที่ได/เจ/าหน/าที่ได/ เจ/าหน/าที่ต/องหาแบตเตอรี่สำรองมาใสแทน จึงจะ
สามารถขนย/ายของกลางทั้งหมดไปเก็บไว/ที่ เจ/าหน/าที่ป2าไม/หนวยป‚องกันรักษาป2าที่ มส.1 อำเภอปาย ได/ มนเวลาตอมาซึ่งทำ
ให/เสียเวลาหลายชั่วโมง ขณะที่ เจ/าหน/าที่ป2าไม/หนวยป‚องกันรักษาป2าที่ มส.1 อำเภอปาย ให/ข/อมูลวากอนหน/านี้เจ/าหน/าที่
หลายหนวยได/สนธิกำลังเข/าตรวจจับทาทรายดังกลาวหลายครั้งแตนายมกรกานต-ยุทธ แตก็ยังมีการลักลอบทำทาทรายอยู จน
มาถูกจับกุมครั้งลาสุด

ด/านพล.ต.ต.พิทักษ- อุทัยธรรม ผู/บังคับการ บก.ปทส. เปFดเผยวา กอนหน/านี้มีชาวบ/านในพื้นที่ได/ร/องเรียนวามีกลุมนายทุน
ลักลอบทำทาทรายเถื่อนใน พื้นที่ อ.ปาย มานานจึงได/สั่งการให/ พ.ต.อ.ศานุวงษ- คงคาอินทร- ผกก.4 บก.ปทส. ตรวจสอบ
ข/อเท็จจริง กอนที่จะสั่งการให/ พ.ต.ท.กันต-พงษ- สุวรรณศรี สว.กก.4 บก.ปทส. นำกำลังเจ/าหน/าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. ชุด
ปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดแมฮองสอน,เชียงใหม-ฮอด,ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจข/อมูลเชิง
ลึกนายมกรกานต-ยุทธฯ พบวาเปAนอดีต ข/าราชการสังกัดหนึ่ง และเปAนนายทุน มีการลักลอบทำทาทรายเถื่อนมานานถึง 6 ปl
และมีการขอใบอนุญาตประกอบการแตไมได/รับอนุญาต จากผู/ที่เกี่ยวข/องเนื่องจากเกรงวาจะสงกระทบตอระบบนิเวศน- แต
ผู/ต/องหายังดื้อแพงแอบลักลอบทำทาทรายเถื่อนอยู
https://www.banmuang.co.th/news/region/215526

เชียงใหม ตำรวจ ปทส บุกจับนายทุนทำทาทรายเถื่อนบุกรุกลำน้ำปาย
เจ/าหน/าที่ตำรวจ ปทส. สนธิกำลังตำรวจตระเวนชายแดน 33 เจ/าหน/าที่ตำรวจภูธร สภ.ปาย และเจ/าหน/าที่ป2าไม/ มส.1 บุกจับ
นายทุน อดีตคนมีสี ทำทาทรายเถื่อนบุกรุกลำน้ำปาย พร/อมยึดของกลางการทำทาทรายหลายรายการทั้งรถตักดิน รถบรรทุก
ดิน และตะแกรงเหล็ก เครื่องรอนทราย เจ/าหน/าที่ชุดจับกุมเผยนายทุนลักลอบทำทาทรายเถื่อนมานานกวา 6 ปl กอนหน/านี้มี
เจ/าหน/าที่หนวยอื่นเข/าจับกุมหลายครั้งแตก็ยังมีการลักลอบทำทาทราย ซึ่งขณะที่เจ/าหน/าที่เข/าจับกุม มีกลุมคนลักลอบขโมย
แบตเตอร-รี่รถยนต- ที่ตรวจยึด เจ/าหน/าที่ตรวจยึดจึงไมสามารถเคลื่อนย/ายของกลางได/ ต/องหาแบตเตอร-รี่สำรองมาใสแทน ถึง
จะนำของกลางทั้งหมดไวเก็บไว/ที่หนวยป‚องกันรักษาป2าที่ มส.1 (อำเภอปาย) ได/
กำลังเจ/าหน/าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อม กก.4 บก.ปทส. พร/อมด/วยเจ/าหน/าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เจ/าหน/าที่ตำรวจ สภ.ปาย และเจ/าหน/าที่ป2าไม/
หนวยป‚องกันรักษาป2าที่ มส.1 อำเภอปาย ลงพื้นที่ตรวจสอบทาทราย บริเวณริมตลิ่งแมน้ำปาย บ/านนาจลอง ต.แมนาเติง อ.
ปาย จ.แมฮองสอน หลังได/รับคำสั่งจากผู/บังคับบัญชา ซึ่งจากการสังเกตพื้นที่รอบๆ พบมีรองรอยการขุดตักดินจนเปAนหลุมทั่ว
บริเวณ และตรวจพบแทนคัดแยก หิน ทราย อยูบริเวณด/านทิศเหนือ
ตอมาเจ/าหน/าที่ตรวจสอบใบอนุญาต จาก อดีตข/าราชการสังกัดหนึ่ง ต.แมนาเติง อ.ปาย จ.แมฮองสอน รับเปAนเจ/าของ พบวา
ทาทรายดังกลาวไมมีใบอนุญาต ประกอบการ เจ/าหน/าที่จึงได/จับกุมตัวผุ/ต/องหา พร/อมด/วยของกลางที่ใช/ทำทาทราย
ประกอบด/วย รถแบ็คโฮ ตักดินบรรทุกดิน ที่กำลังบรรทุกทรายอยูเต็มลำ ตะแกรงเหล็กสำหรับรอนทราย และเครื่องรอน
ทราย เครื่องสูบน้ำพร/อมทอน้ำ และยึดพื้นที่ป2าถูกบุกอีก 1 แปลง พร/อมแจ/งข/อหา กอสร/าง แผ/วถาง เผาป2า หรือกระทำ
ด/วยประการใดๆอันเปAนการทำลายป2า หรือเข/ายึดถือครอบครองป2าโดยไมได/รับอนุญาต และตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 โดยไมได/
รับอนุญาตจากพนักงานเจ/าหน/าที่และประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3โดยไมได/รับอนุญาตจากพนักงานเจ/าหน/าที่ กอนจะ
นำตัวผู/ต/องหาสงพนักงานสอบสวน สภ.ปาย ดำเนินคดีตอไป ซึ่งในชั้นจับกุมผู/ต/องหายังคงให/การภาคเสธทุกข/อกลาวหา
ซึ่งขณะเจ/าหน/าที่เข/าทำการตรวจยึด ได/มีกลุมคนเข/าไปลักลอบขโมยแบตเตอรี่ รถแบ็คโฮ และรถบรรทุกดิน ออก จึงทำให/
เจ/าหน/าที่ไมสามารถเคลื่อนย/าย ของกลางออกจากพื้นที่ได/เจ/าหน/าที่ได/ เจ/าหน/าที่ต/องหาแบตเตอรี่สำรองมาใสแทน จึงจะ
สามารถขนย/ายของกลางทั้งหมดไปเก็บไว/ที่ เจ/าหน/าที่ป2าไม/หนวยป‚องกันรักษาป2าที่ มส.1 อำเภอปาย ได/ มนเวลาตอมาซึ่งทำ
ให/เสียเวลาหลายชั่วโมง ขณะที่ เจ/าหน/าที่ป2าไม/หนวยป‚องกันรักษาป2าที่ มส.1 อำเภอปาย ให/ข/อมูลวากอนหน/านี้เจ/าหน/าที่

หลายหนวยได/สนธิกำลังเข/าตรวจจับทาทรายดังกลาวหลายครั้งแตนายมกรกานต-ยุทธ แตก็ยังมีการลักลอบทำทาทรายอยู จน
มาถูกจับกุมครั้งลาสุด
ด/านพล.ต.ต.พิทักษ- อุทัยธรรม ผู/บังคับการ บก.ปทส. เปFดเผยวา กอนหน/านี้มีชาวบ/านในพื้นที่ได/ร/องเรียนวามีกลุมนายทุน
ลักลอบทำทาทรายเถื่อนใน พื้นที่ อ.ปาย มานานจึงได/สั่งการให/ พ.ต.อ.ศานุวงษ- คงคาอินทร- ผกก.4 บก.ปทส. ตรวจสอบ
ข/อเท็จจริง กอนที่จะสั่งการให/ พ.ต.ท.กันต-พงษ- สุวรรณศรี สว.กก.4 บก.ปทส. นำกำลังเจ/าหน/าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. ชุด
ปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามประจำจังหวัดแมฮองสอน,เชียงใหม-ฮอด,ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจข/อมูลเชิง
ลึกผุ/ต/องหา พบวาเปAนอดีต ข/าราชการสังกัดหนึ่ง และเปAนนายทุน มีการลักลอบทำทาทรายเถื่อนมานานถึง 6 ปl และมีการ
ขอใบอนุญาตประกอบการแตไมได/รับอนุญาต จากผู/ที่เกี่ยวข/องเนื่องจากเกรงวาจะสงกระทบตอระบบนิเวศน- แตผู/ต/องหายัง
ดื้อแพงแอบลักลอบทำทาทรายเถื่อนอยู

https://region3.prd.go.th/topic/news/21946

“ปารีณา” ทวงคดี “แมสมพรของธนาธร” รุกป2า ชี้ 2 ปl ไมคืบหน/า ขณะ “สิระ” เหน็บ "พอของฟ‚า" ให/เอาปl—บคลุ มหัว
เพราะย/อนแย/งในสิ่งที่ไปหาเสียง ตะเพิดฟzงเพลงหนักแผนดิน
วันที่ 9 ธ.ค.63 ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) กฎหมาย
การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน รับยื่นหนังสือจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต- ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เพื่อเรียกร/องให/
ตรวจสอบความคืบหน/า คดีครอบครองที่ดินของ นางสมพร จึงรุงเรืองกิจ แมของ นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ประธานคณะ
ก/าวหน/า โดย น.ส.ปารีณา กลาววา ตนได/ยื่นร/องเรียนไปที่อธิบดีกรมป2าไม/ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ- 2562 จนถึงตอนนี้เปAนเวลา
เกือบ 2 ปlแล/ว เรื่องก็ยังคงเงียบอยู โดยเปAนเรื่องของการติดตามใน 5 ประเด็น คือ 1.การออกเอกสารสิทธิ์ โฉนด นส.3 ในที่
ป2าไม/ถาวรและป2าสงวนแหงชาติ 2.การตัดไม/ในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ออกในที่ป2าสงวนแหงชาติและป2าไม/ถาวร โดยเจ/าหน/าที่
อ/างวา ไมผิดทั้งที่ยังไมมีการตรวจสอบชัดเจน 3.การครอบครอง นส.2 โดยผิดกฎหมาย 4.ครอบครอง ภบท.5 แตป2าไม/
จังหวัดราชบุรี แก/ไขทำบันทึกใหม วา นางสมพรไมมีพื้นที่ ภบท.5 และ 5.นางสมพร ครอบครองที่ดินกวา 3 พันไร ชาวบ/าน
ทวงถามยังไมได/คืน สวนที่คืนให/ป2าไม/ 500 ไร ก็ยังไมถูกดำเนินคดี ทุกวันนี้สังคมเห็นแล/ววาครอบครัวนี้มีความนาสงสัยเยอะ
ในพฤติกรรมตางๆ ไมวาจะเปAน น/อง แม หรือคุณธนาธรเอง ซึ่งตอนนี้ก็ดูจะเข/าใกล/คุกขึ้นทุกที ขอฝากให/เจ/าหน/าที่ดำเนินการ
ตามกฎหมายอยางเครงครัดโดยไมเลือกปฏิบัติ เพราะสังคมขณะนี้กำลังตั้งคำถามกรณีเศรษฐีโดนดำเนินคดีมักจะมีอภิสิทธิ์
เหนือคนอื่น
ขณะที่ นายสิระ กลาววา จะนำเรื่องนี้เข/าที่ประชุม กมธ.ในวันนี้วาจะสามารถนำเรื่องมาพิจารณาได/เมื่อไร เปAนคำถามวา นี่
คือปzญหาความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมจริงหรือไม กรณีของคุณปารีณาเข/าสูกระบวนการยุติธรรมถึงขั้นฟ‚องร/อง
แตของแมธนาธรเกิดขึ้นกอน ตรวจสอบกอน เรื่องยังไมถึงไหน เปAนการละเว/นในการปฏบัติหน/าที่โดยมิชอบหรือไม ทั้งที่
ความผิดไมตางกันสังคมต/องให/ความเปAนธรรมในเรื่องนี้ ตนไมได/ออกรับแทน และไมเกี่ยวข/องกับประเด็นการเมือง แตการยึด
ที่ป2าพอนำมาคืนแล/วจะถือวาไมมีความผิดได/หรือ ฝากถึงคุณวีระ สมความคิด วา ได/ตรวจสอบที่ของนางสมพรบ/างหรือยัง
“วันนี้เราเอาปl—บมา เพราะรู/สึกวาทุกครั้งที่คุณธนาธรไปหาเสียงจะพูดเสมอวาต/องโปรงใส ไมทุจริต ลดความเหลื่อมล้ำ แตสิ่ง
ที่น/องชาย แม ตัวเองทำนั้นย/อนแย/งหรือไม เปAนผมคงเอาปl—บคลุมหัว เพราะอายในสิ่งที่ตัวเองพูด จึงขอฝากปl—บไปให/คุณธนา
ธรด/วย และฝากไปฟzงเพลงหนักแผนดินด/วยวาเนื้อหาเปAนอยางไร” นายสิระ กลาว.

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)
กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู/แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต- ส.ส.ราชบุรี พรรคพลัง
ประชารัฐ เพื่อเรียกร/องให/ตรวจสอบความคืบหน/าคดีครอบครองที่ดินของนางสมพร จึงรุ งเรืองกิจ แมของนายธนาธร จึง
รุงเรืองกิจ ประธานคณะก/าวหน/า
โดย น.ส.ปารีณา กลาววา ตนได/ยื่นร/องเรียนไปที่อธิบดีกรมป2าไม/ตั้งแตเดือน ก.พ.2562 จนถึงตอนนี้เปAนเวลาเกือบ 2 ปlแล/ว
เรื่องก็ยังคงเงียบอยู โดยเปAนเรื่องของการติดตามใน 5 ประเด็น คือ 1.การออกเอกสารสิทธิ โฉนด นส.3 ในที่ป2าไม/ถาวรและ
ป2าสงวนแหงชาติ 2.การตัดไม/ในที่ที่มีเอกสารสิทธิที่ออกในที่ป2าสงวนแหงชาติและป2าไม/ถาวร โดยเจ/าหน/าที่อ/างวาไมผิดทั้งที่
ยังไมมีการตรวจสอบชัดเจน 3.การครอบครอง นส.2 โดยผิดกฎหมาย 4.ครอบครอง ภบท.5 แตป2าไม/จังหวัดราชบุรีแก/ไขทำ
บันทึกใหม วา นางสมพรไมมีพื้นที่ ภบท.5 และ 5.นางสมพรครอบครองที่ดินกวา 3 พันไร ชาวบ/านทวงถามยังไมได/คืน สวน
ที่คืนให/ป2าไม/ 500 ไร ก็ยังไมถูกดำเนินคดี
น.ส.ปารีณา กลาวตอวา ทุกวันนี้สังคมเห็นแล/ววาครอบครัวนี้มีความนาสงสัยเยอะในพฤติกรรมตางๆ ไมวาจะเปAนน/อง แม
หรือคุณธนาธรเอง ซึ่งตอนนี้ก็ดูจะเข/าใกล/คุกขึ้นทุกที ขอฝากให/เจ/าหน/าที่ดำเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดโดยไมเลือก
ปฏิบัติ เพราะสังคมขณะนี้กำลังตั้งคำถามกรณีเศรษฐีโดนดำเนินคดีมักจะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่น
ด/านนายสิระ กลาววา จะนำเรื่องดังกลาวเข/าที่ประชุม กมธ.ในวันนี้วาจะสามารถนำเรื่องมาพิจารณาได/เมื่อไหร เปAนคำถาม
ว
า
นี่คือปzญหาความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมจริงหรือไม กรณีของ น.ส.ปารีณาเข/าสูกระบวนการยุติธรรมถึงขั้นฟ‚องร/อง
แตกรณีของแมนายธนาธรเกิดขึ้นกอน ตรวจสอบกอน เรื่องยังไมถึงไหน เปAนการละเว/นในการปฏิบัติหน/าที่โดยมิชอบหรือไม
ทั้งที่ความผิดไมตางกันสังคมต/องให/ความเปAนธรรมในเรื่องนี้ ตนไมได/ออกรับแทน และไมเกี่ยวข/องกับประเด็นการเมือง แตการ
ยึดที่ป2าพอนำมาคืนแล/วจะถือวาไมมีความผิดได/หรือ ฝากถึงคุณวีระ สมความคิด วาได/ตรวจสอบที่ของนางสมพรบ/างหรือยัง
“วันนี้เราเอาปl—บมา เพราะรู/สึกวาทุกครั้งที่คุณธนาธรไปหาเสียงจะพูดเสมอวาต/องโปรงใส ไมทุจริต ลดความเหลื่อมล้ำ แตสิ่ง
ที่น/องชาย แม ตัวเองทำนั้นย/อนแย/งหรือไม เปAนผมคงเอาปl—บคลุมหัว เพราะอายในสิ่งที่ตัวเองพูด จึงขอฝากปl—บไปให/คุณธนา
ธรด/วย และฝากไปฟzงเพลงหนักแผนดินด/วยวาเนื้อหาเปAนอยางไร” นายสิระ กลาว

9 ธ.ค. 2563 - 11:57 น.

"ปารีณา" ทวงถาม คดีรุกป2า "แมธนาธร" หลัง 2 ปlไมคืบ ซัดถึงครอบครัว มีแตพฤติกรรมนาสงสัย ด/าน "สิระ" อายแทน ขน
ปl—บให/ คลุมหัว-ไลไปฟzงเพลงหนักแผนดิน
เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 9 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการ
(กมธ.) กฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน รับยื่นหนังสือจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต- ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ
เพื่อเรียกร/องให/ตรวจสอบความคืบหน/าคดีครอบครองที่ดินของนางสมพร จึงรุ งเรืองกิจ แมของ นายธนาธร จึงรุ งเรืองกิจ
ประธานคณะก/าวหน/า

โดย น.ส.ปารีณา กลาววา ตนได/ยื่นร/องเรียนไปที่อธิบดีกรมป2าไม/ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ- 2562 จนถึงตอนนี้เปAนเวลาเกือบ 2
ปlแล/ว เรื่องก็ยังคงเงียบอยู โดยเปAนเรื่องของการติดตามใน 5 ประเด็น คือ
1.การออกเอกสารสิทธิ์ โฉนด นส.3 ในที่ป2าไม/ถาวรและป2าสงวนแหงชาติ
2.การตัดไม/ในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ออกในที่ป2าสงวนแหงชาติและป2าไม/ถาวร โดยเจ/าหน/าที่อ/างวาไมผิดทั้งที่ยังไมมีการ
ตรวจสอบชัดเจน
3.การครอบครอง นส.2 โดยผิดกฎหมาย
4.ครอบครอง ภบท.5 แตป2าไม/จังหวัดราชบุรีแก/ไขทำบันทึกใหม วา นางสมพรไมมีพื้นที่ ภบท.5 และ
5.นางสมพรครอบครองที่ดินกวา 3 พันไร ชาวบ/านทวงถามยังไมได/คืน สวนที่คืนให/ป2าไม/ 500 ไรก็ยังไมถูกดำเนินคดี

น.ส.ปารีณา กลาวตอวา ทุกวันนี้สังคมเห็นแล/ววาครอบครัวนี้มีความนาสงสัยเยอะในพฤติกรรมตางๆ ไมวาจะเปAนน/อง แม
หรือคุณธนาธรเอง ซึ่งตอนนี้ก็ดูจะเข/าใกล/คุกขึ้นทุกที ขอฝากให/เจ/าหน/าที่ดำเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดโดยไมเลือก
ปฏิบัติ เพราะสังคมขณะนี้กำลังตั้งคำถามกรณีเศรษฐีโดนดำเนินคดีมักจะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่น
ด/าน นายสิระ กลาววา จะนำเรื่องดังกลาวเข/า ที่ประชุม กมธ. ในวันนี้วาจะสามารถนำเรื่องมาพิจารณาได/เมื่อไหร เปAนคำถาม
วานี่คือปzญหาความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมจริงหรือไม กรณีของคุณปารีณาเข/าสู กระบวนการยุติธรรมถึงขั้น
ฟ‚องร/อง แตของแมธนาธรเกิดขึ้นกอน ตรวจสอบกอน เรื่องยังไมถึงไหน
เปAนการละเว/นในการปฏบัติหน/าที่โดยมิชอบหรือไม ทั้งที่ความผิดไมตางกัน สังคมต/องให/ความเปAนธรรมในเรื่องนี้ ตนไมได/
ออกรับแทน และไมเกี่ยวข/องกับประเด็นการเมือง แตการยึดที่ป2าพอนำมาคืนแล/วจะถือวาไมมีความผิดได/หรือ ฝากถึงคุณ
วีระ สมความคิด วาได/ตรวจสอบที่ของนางสมพรบ/างหรือยัง
“วันนี้เราเอาปl—บมา เพราะรู/สึกวาทุกครั้งที่คุณธนาธรไปหาเสียงจะพูดเสมอวาต/องโปรงใส ไมทุจริต ลดความเหลื่อมล้ำ แตสิ่ง
ที่น/องชาย แม ตัวเองทำนั้นย/อนแย/งหรือไม เปAนผมคงเอาปl—บคลุมหัว เพราะอายในสิ่งที่ตัวเองพูด จึงขอฝากปl—บไปให/คุณธนา
ธรด/วย และฝากไปฟzงเพลงหนักแผนดินด/วยวาเนื้อหาเปAนอยางไร” นายสิระ กลาว

"ปารีณา" ทวงถามคดีรุกป2า "แมธนาธร" หลัง 2 ปlไมคืบ ซัดตระกูลนี้มีแตพฤติกรรมนาสงสัย ด/าน "สิระ" อายแทน ขนปl—บให/
"ธนาธร" คลุมหัวไลไปฟzงเพลงหนักแผนดิน
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) กฎหมาย
การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน รับยื่นหนังสือจากน.ส.ปารีณา ไกรตุปต- ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เพื่อเรียกร/ อง
ให/ตรวจสอบความคืบหน/าคดีครอบครองที่ดินของนางสมพร จึงรุงเรืองกิจ แมของนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ประธานคณะ
ก/าวหน/า โดยน.ส.ปารีณา กลาววา ตนได/ยื่นร/องเรียนไปที่อธิบดีกรมป2าไม/ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ- 2562 จนถึงตอนนี้เปAนเวลา
เกือบ 2 ปlแล/ว เรื่องก็ยังคงเงียบอยู โดยเปAนเรื่องของการติดตามใน 5 ประเด็น คือ 1.การออกเอกสารสิทธิ์ โฉนด นส.3 ในที่
ป2าไม/ถาวรและป2าสงวนแหงชาติ 2.การตัดไม/ในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ออกในที่ป2าสงวนแหงชาติและป2าไม/ถาวร โดยเจ/าหน/าที่อ/าง
วาไมผิดทั้งที่ยังไมมีการตรวจสอบชัดเจน 3.การครอบครอง นส.2 โดยผิดกฎหมาย 4.ครอบครอง ภบท.5 แตป2าไม/จังหวัดราชบุรี
แก/ไขทำบันทึกใหม วา นางสมพรไมมีพื้นที่ ภบท.5 และ5.นางสมพรครอบครองที่ดินกวา 3 พันไร ชาวบ/านทวงถามยังไมได/
คืน สวนที่คืนให/ป2าไม/ 500 ไรก็ยังไมถูกดำเนินคดี
น.ส.ปารีณา กลาวตอวา ทุกวันนี้สังคมเห็นแล/ววาครอบครัวนี้มีความนาสงสัยเยอะในพฤติกรรมตางๆ ไมวาจะเปAนน/อง แม
หรือคุณธนาธรเอง ซึ่งตอนนี้ก็ดูจะเข/าใกล/คุกขึ้นทุกที ขอฝากให/เจ/าหน/าที่ดำเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดโดยไมเลือก
ปฏิบัติ เพราะสังคมขณะนี้กำลังตั้งคำถามกรณีเศรษฐีโดนดำเนินคดีมักจะมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่น
ด/านนายสิระ กลาววา จะนำเรื่องดังกลาวเข/าที่ประชุมกมธ.ในวันนี้วาจะสามารถนำเรื่องมาพิจารณาได/เมื่อไหร เปAนคำถามวา
นี่คือปzญหาความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมจริงหรือไม กรณีของคุณปารีณา เข/าสูกระบวนการยุติธรรมถึงขั้นฟ‚องร/อง
แตของแมธนาธรเกิดขึ้นกอน ตรวจสอบกอน เรื่องยังไมถึงไหน เปAนการละเว/นในการปฏบัติหน/าที่โดยมิชอบหรือไม ทั้งที่
ความผิดไมตางกันสังคมต/องให/ความเปAนธรรมในเรื่องนี้ ตนไมได/ออกรับแทน และไมเกี่ยวข/องกับประเด็นการเมือง แตการยึด
ที่ป2าพอนำมาคืนแล/วจะถือวาไมมีความผิดได/หรือ ฝากถึงคุณวีระ สมความคิด วาได/ตรวจสอบที่ของนางสมพรบ/างหรือยัง
“วันนี้เราเอาปl—บมา เพราะรู/สึกวาทุกครั้งที่คุณธนาธรไปหาเสียงจะพูดเสมอวาต/องโปรงใส ไมทุจริต ลดความเหลื่อมล้ำ แตสิ่ง
ที่น/องชาย แม ตัวเองทำนั้นย/อนแย/งหรือไม เปAนผมคงเอาปl—บคลุมหัว เพราะอายในสิ่งที่ตัวเองพูด จึงขอฝากปl—บไปให/คุณธนา
ธรด/วย และฝากไปฟzงเพลงหนักแผนดินด/วยวาเนื้อหาเปAนอยางไร” นายสิระ กลาว

