สรุปขาวประจําในวันที่ 9 ธ.ค. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
สื่อสิ่งพิมพ
- ยึดไมแปรรูปลอบตัดเขตปาสงวน (ขาวสด 9 ธ.ค. 63 หนา 6)
- ยึดไมเทียนทะเลซุกบานพักเกาะสมุย (มติชน 9 ธ.ค. 63 หนา 5)
- ‘บิ๊กปอม’ มอบหนังสือปาชุมชน 2 พันไร (มติชน 9 ธ.ค. 63 หนา 10)
- บิ๊กปอมแจกสมุดทํากินปาสงวนฯ (ไทยรัฐ 9 ธ.ค. 63 หนา 11)
เว็บไซต
- อุทัยธานีจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุกะเหรี่ยงตะวันตก (เว็บไซตบานเมือง 8 ธ.ค. 63)
ตํารวจปาไม บุกไรเขาสน จอเอาผิด ‘ทวี’ งาบปา เจาตัวโตเดือด (เว็บไซตไทยรัฐ 9 ธ.ค. 63)
- ตร.ปาไม บุกตรวจไรเขาสน จอเอาผิด ทวี ไกรคุปต เจาตัวโตเดือด ใหถอดเครื่องแบบพูด (เว็บไซตขาวสด 9
ธ.ค. 63)
- ปาไม ชี้แจง อนุมัติตั้ง ‘ปาชุมชน’ โปรงใสทุกขั้นตอน (www.77kaoded.com วันที่ 24 พ.ย. 63)

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

Section: First Section/คอลัมน์/ภูมิภาค
วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10969
Col.Inch: 9.29
Ad Value: 10,219
หัวข้อข่าว: ยึดไม้แปรรูปลอบตัดเขตป่าสงวน

รหัสข่าว: C-201209037036(8 ธ.ค. 63/08:11)

หน้า: 6(ล่าง)
PRValue (x3): 30,657

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
ปีที่: 43
ฉบับที่: 15613
Col.Inch: 17.04 Ad Value: 18,744
หัวข้อข่าว: ยึดไม้เทียนทะเลซุกบ้านพักเกาะสมุย

รหัสข่าว: C-201209038060(8 ธ.ค. 63/07:43)

หน้า: 5(ขวา)
PRValue (x3): 56,232

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
ปีที่: 43
ฉบับที่: 15613
Col.Inch: 21.34 Ad Value: 23,474
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'มอบหนังสือป่าชุมชน2พันไร่

รหัสข่าว: C-201209038072(8 ธ.ค. 63/08:55)

หน้า: 10(ล่างขวา)
PRValue (x3): 70,422

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22968
Col.Inch: 19.01 Ad Value: 20,911
หัวข้อข่าว: บิ๊กป้อมแจกสมุดทำกินป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-201209039119(8 ธ.ค. 63/08:45)

หน้า: 11(ล่างขวา)
PRValue (x3): 62,733

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: พุธ 9 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22968
Col.Inch: 19.01 Ad Value: 20,911
หัวข้อข่าว: บิ๊กป้อมแจกสมุดทำกินป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-201209039119(8 ธ.ค. 63/08:45)

หน้า: 11(ล่างขวา)
PRValue (x3): 62,733

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

เมื่อเวลา 9.00.น.ของวันที่ 8 ธ.ค.63 นายพลดล พลเสน ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายคณิต
รัตนวัฒนกุล ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายธนิตย หนูยิ้ม ผูอํานวยการสํานักงานบริหารพื้นที่
อนุรักษ 12 รองอธิบดีกรมปาไม ผูอ ํานวยการสวนอนุรักษสตั วปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช นายอําเภอหวยคต
จังหวัดอุทัยธานี นายกองคการบริหารสวนตําบลทองหลาง อ.หวยคต จังหวัดอุทัยธานี พรอมหนวยขาราชการที่เกี่ยวของ คณะ
ผูจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพนั ธุกะเหรี่ยงตะวันตก และสถาปนาพื้นที่เขตวัฒธรรม พิเศษชุมชนกะเหรีย่ งบานภูเหม็น
(พุเมยง) จังหวัดอุทัยธานี พรอมพี่นองชาวกะเหรี่ยงที่เขารวมงาน
นายคณิต รัตนวัฒนกลุ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผูกลาวรายงานในครั้งนี้ นับจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเรื่องแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ที่ผาน
มานั้น ภาครัฐเอกชนและชุมชนหลายภาคสวนไดมีการดําเนินการสวนตามมติดังกลาว มาอยางตอเนือ่ ง โดยพื้นที่รูปธรรมใน
การดําเนินการปฏิบตั ิในหลายพื้นที่ในวาระครบรอบ 10 ป ของมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 เครือขายชุมชนบานภูเหม็น
(พุเมยง)ตําบลทองหลาง อําเภอหวยคต จังหวัดอุทัยธานี รวมกับองคการบริหารสวนตําบลทองหลางอําเภอหวยคต จังหวัด
อุทัยธานี

เครือขายกะเหรีย่ งเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมภาคตะวันตก สหพันธเกษตรกรภาคเหนือ (สกน)ขบวนการประชาชนเพื่อ
สังคมที่เปนธรรม(ขปส) สภาชนเผาพื้นเมืองแหงประเทศไทยสถาบันธรรมชาติพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัยศูนยศึกษาชาติพันธุและการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มูลนิธชิ ุมชนไท (มชท)มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ(มพน)องคกรแอดชั่นเอด ประเทศไทย สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน(องคการมหาชน) ศูนยมนุษยวิทยากรสิรินธร(องคการมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีใหเกิดความสัมฤทธิ์ผล
จึงจัดใหมีงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุกะเหรี่ยงตะวันตก และสถาปนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษชุมชนกะเหรี่ยง บานภู
เหม็น (พุเมยง) จังหวัดอุทัยธานี ขึน้ เพื่อสถาปนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษประกาศพื้นที่ทางจิตวิญญาณฟน ฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
สรางมาตรการคุมครองกลุมชาติพนั ธุกะเหรี่ยงตามมติคณะรัฐมนตรี ในทุกๆ ดาน นําเสนอรูปธรรมทําการจัดการในชุมชน ดาน
การศึกษา การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม พรอม ปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการในชวงที่ผานมาเพื่อผลักดันใหมีการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายตอไป

ตํารวจปาไมบุกตรวจไร "เขาสน" จอเอาผิด "ทวี ไกรคุปต" รุกปา เตรียมสรุปสํานวนฟอง ดานเจาตัวโต
เดือด ยันไมไดรับหนังสือแจง ฉะคนพูดใหถอดเครื่องแบบตํารวจพูด เพราะเสียหาย
เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.63 พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก.5 บก.ปทส. พ.ต.ท.ประดิษ ชาวพงษ รอง ผกก.(สอบสวน) กก. 5
บก.ปทส. นํากําลังพรอมเจาหนาที่ชาง บก.ปทส. เจาหนาที่ศูนยปาไมราชบุรี เจาหนาที่ที่ดินจังหวัดราชบุรี
สาขาสวนผึ้ง เจาหนาที่ อบต.ทาเคย นัดหมาย นายทวี ไกรคุปต บิดา น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรค
พลังประชารัฐ (พปชร.) รวมตรวจสอบที่ดินในพื้นที่หมู 9 ต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี หลัง นายวีระ สม
ความคิด แจงวาที่ดินบริเวณดังกลาวซึ่งเปนของ นายทวี มีเอกสารทางที่ดินเปน นส.3 แตปรากฏวาเมื่อถึงเวลา
นัดหมาย นายทวี กลับไมมาตามนัด โดยไมแจงเหตุขัดของใหทราบ ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถตรวจสอบที่ดิน
แปลงดังกลาวไดตามที่กลาวถึง
โดย นายเฉลิม อินทชาติ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาสวนผึ้ง แจงวา หากเจาของที่ดินไมมานําชี้แนว
เขต จะไมส ามารถตรวจสอบได ตามหนังสือของกรมที่ดิน ที่ มท 0611/ว.12562 ลง 15 กรกฎาคม 2525
นอกจากนี้ นายวัลลภ บังเกิดผล ผูเชี่ยวชาญดานการแปรภาพถายทางอากาศไดตรวจดูสภาพพื้นที่โดยทั่วไป
และจะไดนําพิกัดของที่เกิดเหตุไปแปรภาพถา ยทางอากาศ เพื่อดูสภาพที่ดินตั้งแตอดีต จนถึงปจ จุบัน เพื่อ
ประกอบสํานวนการสอบสวนตอไป
ดาน แหลงขาวระบุวา การที่ นายทวี ไมมานําชี้ที่เกิดเหตุนั้น ซึ่งกอนหนานี้พนักงานสอบสวนไดมีหนังสือแจงไป
แลวหลายครั้ง จึงเปนเจตนาแสดงวา นายทวี ไมประสงคจะตอสูในประเด็นที่พนักงานสอบสวนแจงขอกลาวหา
พนักงานสอบสวนจะไดสรุปสํานวนสอบสวนสั่งฟองผูตองหา ตอพนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีตอไป
ลาสุดเมื่อเวลา 20.00 น.วันเดียวกัน (8 ธ.ค.) นายทวี ไดติดตอขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกลาววา การที่ตนไม
ไดมานําชี้ที่เกิดเหตุวันนี้นั้น และทางตํารวจบอกวาไดแจงตนมาหลายครั้งแลว คนที่มาพูดวามาแจงหลายครั้ง
แลวใหมาชี้แนวเขตที่ดิน นาจะถอดเครื่องแบบตํารวจ เพราะพูดแบบนี้มันเสียหายกับเครื่องแบบตํารวจของเขา
เพราะที่พูดมาเปนเท็จทั้งนั้น ตนไมเคยไดรับแจงหนังสือใดๆใหมานําชี้แนวเขตใดๆทั้งสิ้น มีแตตนทราบมาจาก
ขาววาวันที่ 8 ธ.ค.63 มีหนังสือถึงตนเทานั้น ตนขอหลักฐานการสง-รับหนังสือมาโชวกันหนอยวา ที่แจงมา
หลายครั้งแลว ตนบายเบี่ยงไมมาไมสนใจไมสูคดี จะสงอัยการฟองศาลเลย คนที่พูดอยางนี้ควรถอดเครื่องแบบ
ตํารวจพูด
นายทวี กลาวตอวา โดยทั่วไปทุกคดีอยางนี้ กรมปาไมจะเริ่มเปนตัวหลักที่จะเริ่มตรวจสอบที่ดินบุกรุกปายังไง
บาง แลวเชิญเจาของที่ดินมารวมชี้แนวเขต แตอันนี้ตนเห็นจากขาวมีเจาหนาที่มาในหลายครั้ง เกือบจะ 10 ครั้ง
มาตรวจที่ดิน โดยตั้ง GPS แตไมเคยแจงใหตนรูเลย ทั้งที่ตนเปนเจาของที่ดิน ตนตองตามจากขาวเอาเอง ตอน

แรกนําบุคคลอื่นมาชี้ที่ตรงนั้นตรงนี้ แลวเอาหลักฐานมาเชื่อมโยง โดยทั่วไปตองแจงใหเจาของมาชี้ดวย ถาไมมา
ตามนัดตองมีหนังสือยืนยันวาเหตุผลใดถึงไมมา
"ครั้งแรกตรวจบอกผมรุกปา 700 ไร ครั้งที่สองมาตรวจสอบบอกมี 1,025 ไร และเมื่อวันที่ 23 พ.ย.63 ใหผม
ไปรับทราบขอกลาวหา แลววันที่ 30 ผมไปชี้แจงตอหนาตํารวจ 10 นาย ในหองสอบสวนวา ไมเคยมีหนังสือมา
ใหชี้แนวเขตอะไร ผมตองตามจากขา ว ไมเ ห็น มีตํารวจคนใดคัดคานเลย ผมถึงไดเนนวา คนที่พูดใหถ อด
เครื่องแบบตํารวจพูด เวลาผมไมอยูทําไมถึงพูด แลวสวนพื้นที่จาก 700 ไร เพิ่มมาเปน 1,025 ไร เพิ่มไดอยางไร
ผมอยากจะขอดูเอกสารและแผนผังยืนยัน" นายทวี กลาว
นายทวี กลาวตอวา สวนวันนี้ตนไมไดไปนั้น เพราะไมไดรับหนังสือแจงใหไป ตนไดทราบจากขาวเทานั้น ตนจึง
รีบกลับมาทําหนังสือชี้แจง และตนมีนัดกับหมอ ตนจึงขอนัดชี้แนวเขตเปนวันที่ 28 ม.ค.64 ซึ่งตนมีหนังสือ
เอกสารสิทธิ์อยู 6 แปลง ประมาณ 150 ไร เปน นส.3 ออกในป พ.ศ.2516 และซื้อมาในป พ.ศ.2523 รวม 40
ปแลว มันมีหลักฐานวาที่ดินที่มีปญหาไมไดเปนปา นายอําเภอที่ออกเอกสารสิทธิ์ไดตรวจสอบแลว ตนไดไปดูใน
เอกสารการขอหนังสือเอกสารสิทธิ์ นส.3 ในป 2515 ผูที่ขอไดครอบครองมานานแลว ซื้อมาจากผูที่ปลูกพืชไร
ไดทํามาหลายปแลว ไมใชพื้นที่ปาสงวน ไมใชพื้นที่หวงหาม เปนพื้นที่โลงเตียน รวมทั้งพนักงานที่ดินอําเภอก็
ยืนยันเหมือนกันอยางนี้ นายอําเภอก็เซ็นตในป 2516 ตนจึงซื้อมาในป 2524 แลวมาตั้งขอหาตนครอบครองปา
ตนอยากจะถามสังคมและคณะกรรมการสอบสวนกลับ ไปวา แลว ทําไมตั้งแตป 2516 คนที่เอาที่ดิน แปลง
ดั ง กล า วมาขายให กั บ ตน เอาพื้ น ที่ ป า มาขายใชห รื อ ไม ทํ า ไมก อ นหน า นี้ ก รมป า ไม ถึ ง ไม มี ก ารดํ า เนิ น คดี
ครอบครองที่ปา ปลอยใหเขาเอามาขายใหกับตนไดยังไง
"ผมจึงอยากจะขอความเปนธรรม เพราะผมซื้อมาตั้งแตเมื่อ 40-50 ป แลว ทําไมกอนหนานั้น กรมปาไม อธิบดี
กรมปาไม ทําไมไมไปไลจับคนที่บุกรุกปาตั้งแตครั้งแรกวาครอบครองปา และเอาที่ปามาขายกับผม ทําไมปลอย
ลวงเลยมาตั้งนาน แตกลับมาแจงขอกลาวหาวาผมครอบครองปาตอนนี้ ซึ่งถือไมเปนธรรมกับผม" นายทวี
กลาว

ตร.ปาไม บุกตรวจไรเขาสน จอเอาผิด ทวี ไกรคุปต’ เจาตัวโตเดือด ใหถอดเครื่องแบบพูด
เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 8 ธ.ค.2563 พ.ต.อ.ศราณุ โสมทัต ผกก. 5 บก.ปทส. พ.ต.ท.ประดิษ ชาวพงษ รอง
ผกก.(สอบสวน) กก. 5 บก.ปทส. พรอมเจาหนาที่ชาง บก.ปทส. เจาหนาที่ศูนยปาไมราชบุรี เจาหนาที่ที่ดิน
จ.ราชบุรี สาขาสวนผึ้ง เจาหนาที่ อบต.ทาเคย ไดนัดหมายนายทวี ไกรคุปต เพื่อใหรวมตรวจสถานที่เกิดเหตุ
กรณีนายวีระ สมความคิด แจงวาที่ดินบริเวณ หมูที่ 9 ต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ของนาย
ทวี ไกรคุปต มีเอกสารทางที่ดินเปน นส.3 แตปรากฏวา เมื่อถึงเวลานัดหมาย นายทวี กลับไมมาตามนัดโดยที่
ไมแจงเหตุขัดของใหทราบ ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถตรวจสอบ แปลงที่ดินตามที่กลาวถึงได
โดยนายเฉลิม อินทชาติ เจาพนักงานที่ดินจ.ราชบุรี สาขาสวนผึ้ง แจงวา หากเจาของที่ดินไมมานําชี้แนวเขตก็
ไมสามารถตรวจสอบได ตามหนังสือของกรมที่ดิน ที่ มท 0611/ว. 12562 ลง 15 กรกฎาคม 2525 นอกจากนี้
นายวัลลภ บังเกิดผล ผูเชี่ยวชาญดานการแปรภาพถายทางอากาศไดตรวจดูสภาพพื้นที่โดยทั่วไปและจะไดนํา
พิกัดของที่เกิดเหตุ ไปแปรภาพถายทางอากาศ เพื่อดูสภาพที่ดินตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อประกอบสํานวน
การสอบสวนตอไป
ทั้งนี้ การดําเนินการของเจาหนาที่ครั้งนี้ แหลงขาวระบุวาจากการที่ นายทวี ไกรคุปต ไมมานําชี้ที่เกิดเหตุ ซึ่ง
กอนหนานี้พนักงานสอบสวนไดมีหนังสือแจงไปแลวหลายครั้ง จึงเปนเจตนาแสดงวานายทวีไมประสงคจะตอสู
ในประเด็นที่พนักงานสอบสวนแจงขอกลาวหา พนักงานสอบสวนจะไดสรุปสํานวนสอบสวน สั่งฟองผูตองหาตอ
พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี ตอไปอยางไรก็ดี เมื่อเวลา 20.30 น. วันเดียวกัน นายทวี ไกรคุปต บิดาของ น.ส.ปา
รีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ไดติดตอขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกลาววา การที่ตนเองไมไดไป
นําชี้ที่เกิดเหตุตามนัดหมาย และทางเจาหนาที่ตํารวจบอกวา ไดแจงตนมาหลายครั้งแลวนั้น ตนอยากใหคน
ที่มาพูดวามาแจงหลายครั้งแลว นาจะถอดเครื่องแบบตํารวจ เพราะพูดแบบนี้มันเสียหายกับเครื่องแบบตํารวจ
ของเขา เพราะทีพ่ ูดมาเปนเท็จทั้งนั้น เพราะตนไมเคยไดรับแจงหนังสือใดๆ ใหมานําชี้แนวเขตอะไรทั้งสิ้น มีแต
ตนทราบมาจากขาววา วันที่ 8 ธ.ค.มีหนังสือถึงตนเทานั้น ตนขอหลักฐานการสง-รับหนังสือมาโชวกันหนอย วา
ที่แจงมาหลายครั้งแลว ตนบายเบี่ยงไมมาไมสนใจไมสูคดี จะสงอัยการฟองศาลเลย คนที่พูดอยางนี้ควรถอด
เครื่องแบบตํารวจพูด
นายทวี ยังกลาวอีกวา โดยทั่วไปทุกคดีอยางนี้ กรมปาไมจะเริ่ม เปนตัวหลักที่จะเริ่มตรวจสอบที่ดินบุกรุกปา
ยังไงบา ง แลว เชิญ เจ าของที่ดิ นมารว มชี้แนวเขต แตอันนี้ตนเองเห็ นจากข า ว มีเจ าหนา ที่ม าในหลายครั้ง
เกือบจะ 10 ครั้ง มาตรวจที่ดิน โดยตั้ง GPS แตไมเคยแจงใหตนรูเลย ทั้งที่ตนเปนเจาของที่ดิน ตนตองตามจาก
ขาวเอาเอง ตอนแรกนําบุคคลอื่นมาชี้ ที่ตรงนั้นตรงนี้ แลวเอาหลักฐานมาเชื่อมโยง โดยทั่วไปตองแจงใหเจาของ
มาชี้ดวย ถาไมมาตามนัดตองมีหนังสือยืนยันวา เหตุผลใดถึงไมมา ครั้งแรกตรวจบอกตนเองรุกปา 700 ไร ครั้ง
ที่ 2 มาตรวจสอบบอกมี 1,025 ไร และเมื่อวันที่ 23 พ.ย.63 ใหตนไปรับทราบขอกลาวหา แลววันที่ 30 ตนไป

ชี้แจงตอหนาตํารวจ 10 นาย ในหองสอบสวน วาไมเคยมีหนังสือมาใหชี้แนวเขตอะไร ตนตองตามจากขาว ไม
เห็นมีตํารวจคนใดคัดคานเลย ตนถึงไดเนนวา คนที่พูดใหถอดเครื่องแบบตํารวจพูด เวลาตนไมอยูทําไมถึงพูด
แลวสวนพื้นที่จาก 700 ไร เพิ่มมาเปน 1,025 ไร เพิ่มไดอยางไร
ตนอยากจะขอดูเอกสารและแผนผังยืนยัน สวนที่วันนี้ตนไมไดไป เพราะไมไดรับหนังสือแจงใหไป ตนไดทราบ
จากขาวเทานั้น ตนจึงรีบกลับมาทําหนังสือชี้แจง และตนมีนัดกับหมอ ตนจึงขอนัดชี้แนวเขตเปนวันที่ 28 ม.ค.
64 ซึ่งตนมีหนังสือเอกสารสิทธิ์อยู 6 แปลง ประมาณ 150 ไร เปน นส.3 ออกในป พ.ศ.2516 และซื้อมาในป
พ.ศ.2523 รวม 40 ปแ ลว มันมีหลัก ฐานวาที่ดินที่มีปญ หา ไมไดเปนปา นายอําเภอที่อ อกเอกสารสิทธิ์ ได
ตรวจสอบแลว ตนไดไปดูในเอกสารการขอหนังสือเอกสารสิทธิ์ นส.3 ในป 2515 ผูที่ขอไดครอบครองมานาน
แลว ซื้อมาจากผูที่ปลูกพืชไร ไดทํามาหลายปแลว ไมใชพื้นที่ปาสงวน ไมใชพื้นที่หวงหาม เปนพื้นที่โลงเตียน
รวมทั้งพนักงานที่ดินอําเภอ ก็ยืนยันเหมือนกันอยางนี้ นายอําเภอก็เซ็นตในป 2516 ตนจึงซื้อมาในป 2524
แลวมาตั้งขอหาตนครอบครองปา ตนอยากจะถามสังคม คณะกรรมการสอบสวน กลับไปวา แลวทําไมตั้งแตป
2516 คนที่เอาที่ดินแปลงดังกลาวมาขายใหกับตน เอาพื้นที่ปามาขายใชหรือไม ทําไมกอนหนานี้กรมปาไมถึงไม
มีการดําเนินคดีครอบครองที่ปาปลอยใหเขาเอามาขายใหกับตน ตนจึงอยากจะขอความเปนธรรม เพราะตนซื้อ
มาตั้งแตเมื่อ 40-50 ป แลว ทําไมกอนหนานั้น กรมปาไม อธิบดีกรมปาไม ทําไมไมไปไลจับคนที่บุกรุกปาตั้งแต
ครั้งแรก วาครอบครองปา และเอาที่ปามาขายกับตน ทําไมปลอยลวงเลยมาตั้งนาน แตกลับมาแจงขอกลาวหา
วาตนครอบครองปาตอนนี้ ซึ่งถือไมเปนธรรมกับตนเอง

