สรุปขาวประจำในวันที่ 2 เม.ย. 64
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ)
- ภาพขาว: แจกกลาไม (บางกอกทูเดย 2-8 เมษายน 2564 หนา 18)
- เป&ดตะกราขาว: รวมมือ (เดลินิวส 2 เมษายน 2564 หนา 7)
- ภาพขาว: เพิ่มพื้นที่สีเขียวเขาพระยาเดินธง (มติชนสุดสัปดาห 2-8 เมษายน 2564 หนา 6)
- วิถียั่งยืน: "ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ำป;าสัก เขาพระยาเดินธง" สรางแหลงอาหาร
(มติชนสุดสัปดาห 2-8 เมษายน 2564 หนา 49)
ขาวเว็บไซต)
รอดูขอมูลกอน! 'วราวุธ'สั่งกรมป;าไมเช็คสัญญา ขอใชพื้นที่เขานาคเกิดสรางพระใหญ (สำนักขาวอิศรา 1 เมษายน 2564)
https://www.isranews.org/article/isranews/97272-isranews-news-11.html
'ชุดพยัคฆไพร'ตรวจสอบ สถานประกอบกิจการแนวผจญภัย รุกป;าสงวนฯป;าแมออน (แนวหนา 1 เมษายน 2564)
https://www.naewna.com/local/563253
พยัคฆไพรบุกตรวจสอบ ที่ทองเที่ยวแอดเวนเจอรชื่อดังแมออน ผิดพรบ.ป;าสงวนฯ (บานเมือง 1 เมษายน 2564)
https://www.banmuang.co.th/news/region/228727
ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป;าไม รวมผลักดันพื้นที่สีเขียวแจก กลาไม 1 ลานตน ในโครงการ “ลานกลาไม กับธนาคารไทย
เครดิต” (ไทยแทบลอยด 1 เมษายน 2564)
https://thaitabloid.com/archives/88560
ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป;าไม รวมผลักดันพื้นที่สีเขียว แจกกลาไม 1 ลานตน ในโครงการ “ลานกลาไม กับธนาคาร
ไทยเครดิต” (สยามอินชัวร 1 เมษายน 2564)
http://www.siaminsurenews.com/wealth/ธ-ไทยเครดิตฯ-จับมือกรมป;/
ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป;าไม รวมผลักดันพื้นที่สีเขียว แจกกลาไม 1 ลานตน ในโครงการ ‘ลานกลาไม กับธนาคาร
ไทยเครดิต’ ( newsdatatoday 1 เมษายน 2564)
http://www.newsdatatoday.com/index.php/social-news/environmental/164715-ธ-ไทยเครดิตฯ-จับมือกรมป;า
ไม-รวมผลักดันพื้นที่สีเขียว%20แจกกลาไม-1-ลานตน-ในโครงการ-‘ลานกลาไม-กับธนาคารไทยเครดิต’.html
สจป.3 สาขาแพร สั่งระดมกำลังปฏิบัติการดับไฟป;าในทองที่ จ.แพร เพื่อลดจุด Hospot และฝุ;นละอองขนาดเล็ก
( เชียงใหมนิวส 1 เมษายน 2564)
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1626053/
ปทส.รอเกอตรวจสอบที่ดิน "ทวี" ไมมาตามนัด เจาตัวโวยไมเคยนัด ซัดอยาปรักปรำ (บานเมือง 1 เมษายน 2564)
https://www.banmuang.co.th/news/region/228667

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

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 2 - พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
ปีที่: 19
ฉบับที่: 3233
Col.Inch: 11.77 Ad Value: 11,770
ภาพข่าว: แจกกล้าไม้

รหัสข่าว: C-210402017055(2 เม.ย. 64/05:40)

หน้า: 18(ขวา)
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ภาพข่าว: เพิ่มพื้นที่สีเขียวเขาพระยาเดินธง

รหัสข่าว: C-210402031040(2 เม.ย. 64/05:24)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 2 - พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 2120
หน้า: 49(กลาง)
Col.Inch: 100.11 Ad Value: 48,052.80
PRValue (x3): 144,158.40
คลิป: สี่สี
คอลัมน์: วิถียั่งยืน: "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" สร้างแหล่งอาหาร...

รหัสข่าว: C-210402031047(2 เม.ย. 64/05:27)

หน้า: 1/2

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/วันที่: ศุกร์ 2 - พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
ปีที่: 41
ฉบับที่: 2120
หน้า: 49(กลาง)
Col.Inch: 100.11 Ad Value: 48,052.80
PRValue (x3): 144,158.40
คลิป: สี่สี
คอลัมน์: วิถียั่งยืน: "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" สร้างแหล่งอาหาร...
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หน้า: 2/2

รอดูขอมูลกอน! 'วราวุธ'สั่งกรมปาไมเช็คสัญญา ขอใชพื้นที่เขานาคเกิดสรางพระใหญ
วันที่ 1 เมษายน 2564 https://www.isranews.org/article/isranews/97272-isranews-news-11.html
'วราวุธ' รมว.ทส. สั่งกรมปาไม เช็คสัญญาขอเชาพื้นที่เขานาคเกิด จ.ภูเก็ต กอนสรางพระใหญ เผยเดิมที พศ.แจงขอใชที่ดินแปลง
นี้ แตไมรู มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 เขามาใชพื้นที่อยางไร - เชาชวงตอไดหรือไม ย้ำหากพบทำไมถูกตองจะดำเนินการ
ตามกฎหมาย
สำนักขาวอิศรา (www.isranews.org) รายงานความคืบหนากรณีการสรางพระใหญบนยอดเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต หลังจากสำนัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ทำหนังสือถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมสำรวจพื้นที่ เนื่องจากนาย
จารุกิตติ์ ธนวุฒิมณฑล ที่ปรึกษามูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 มีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ขอใหพิจารณายกเวนการบังคับใชตามประกาศกระทรวงฯในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อกอสรางพระพุทธรูป
บริเวณเทือกเขานาคเกิด
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เปXดเผยสำนักขาวอิศรา วา เทาที่ทราบ พื้นที่แปลงนี้
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) ไดมาขอใชพื้นที่ ซึ่งเราก็อนุญาตใหใชตามปกติ แตตอนนี้อยูระหวางตวรจสอบวา มูลนิธิ
พระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 เขามาใชพื้นที่นั้น เปZนการทำรวมกับ พศ.หรือไม อยางไร โดยขณะนี้อยูระหวางใหเจาหนาที่รวบรวม
ขอมูลมานำเสนอ เนื่องจากสัญญาขอใชพื้นที่มีมากอนตนเขามารับตำแหนง โดยจะนำหลักฐานทั้งหมดมาดูวา เขาดำเนินการใช
พื้นที่กันลักษณะไหน และหากพบวาทำไมถูกตองก็จะตองดำเนินการตามกฎหมายตอไป โดยพื้นที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบ
ของกรมปาไม ซึ่งจากนี้กรมปาไมจะเขาไปดูวาสัญญาการขอใชพื้นที่มีรายละเอียดอยางไรบาง
"พื้นที่นี้คนเชาคือ พศ. และสงตอใหวัดใช สวนมูลนิธิฯที่เขามาดำเนินการตอนั้น ตองไปดูกอนวาเขาทำรวม พศ. หรือรับชวงตอมา
อีกทีหนึ่ง และตองดูรายละเอียดในสัญญาวาทำอะไรไดมากนอยแคไหน ถาเปZนการรับชวงตอ ทำไดหรือไม หากพบวาทำไมไดก็
จะตองดำเนินการตามกฎหมายไป ซึ่งผมยังไมเห็นรายละเอียด และตองรอดูขอมูลในสัญญากอน" นายวราวุธ กลาว

'ชุดพยัคฆ]ไพร'ตรวจสอบ สถานประกอบกิจการแนวผจญภัย รุกปาสงวนฯปาแมออน
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 https://www.naewna.com/local/563253
ผจญภัยโหนสลิง รุกปาสงวนฯปาแมออน ชุดพยัคฆ]ไพร บริษัทเอกชน
ชุดพยัคฆ]ไพร รวมกับ สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) นำกำลังเขาบังคับใชกฎหมายซิปไลน]แหงหนึ่งในอำเภอแม
ออน จังหวัดเชียงใหม หลังจากตรวจพบใชประโยชน]เกินเอกสารสิทธิ์ ซึ่งสภาพพื้นที่เปZนปาธรรมชาติ รกทึบ มีตนไมขนาดใหญ
กระจายอยูทั่วบริเวณ”
1 เมษายน 2564 ผูสื่อขาวรายงานวา นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม รองผูอำนวยการศูนย]ปฏิบัติการพิทักษ]ปา
มอบหมายใหนายสมบูรณ] ธีรบัณฑิตกุล ผูอำนวยการสำนักปbองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ประสานและสั่งการนายชาญชัย กิจ
ศักดาภาพ หัวหนาหนวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ]ไพร) นำกำลังเจาหนาที่ชุดพยัคฆ]ไพร รวมกับสำนักจัดการทรัพยากร
ปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
นำโดยนายกมล นวลใย ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีไดรับเรื่อง
รองเรียนขอใหตรวจสอบการประกอบกิจการใหบริการ เกี่ยวกับการผจญภัย โรยตัว และโหนสลิง (Zipline) แหงหนึ่งในพื้นที่
ตำบลหวยแกว อำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
โดยเปZนการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของนักทองเที่ยว และอาจมีการครอบครองใชประโยชน]ที่ดินไม
เปZนไปตามกฎหมาย จึงไดบูรณาการกำลังกับศูนย]ปาไมเชียงใหม สวนจัดการที่ดินปาไม สจป. 1 (เชียงใหม) สวนปbองกันรักษาปา

และควบคุมไฟปา สจป.1 (เชียงใหม) หนวยปbองกันและพัฒนาปาไมดอยสะเก็ด ชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) ชุด
ปฏิบัติการพิเศษปาไมเชียงใหม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแมออน และ
ฝายปกครองอำเภอแมออน
จากการตรวจสอบคาพิกัดในระบบแผนที่ พบวาอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมออน โดยผูจัดการทั่วไปไดนำเอกสารมาแสดง
สิทธิในที่ดินเปZน ส.ค.1 จำนวน 3 ฉบับ เนื้อที่ 29 ไร แตจากการนำชี้พบวาไดครอบครองทำประโยชน] 60 ไรเศษ เจาหนาที่ได
รวมกันตรวจสอบพื้นที่พบวา ระยะและขางเคียงของเอกสาร ส.ค.1 ทั้ง 3 ฉบับ สภาพแวดลอมขางเคียงไมสอดคลองกับพื้นที่ที่
ครอบครองและทำประโยชน]ในที่ดิน โดยสภาพของพื้นที่มีลักษณะเปZนปาธรรมชาติ รกทึบ มีตนไมขนาดใหญกระจายอยูทั่ว
บริเวณ ไมมีรองรอยการทำประโยชน] ไมมีการปลูกพืชผลอาสิน ไมพบเสนทางใดๆในแปลงที่ดินที่
จากการตรวจสอบภาพถายทางอากาศปรากฎลักษณะของพื้นที่มีสภาพเปZนปารกชัฏ ไมปรากฏรองรอยเสนทางใดๆ หรือรองรอย
การทำประโยชน]ในพื้นที่แตอยางใด ซึ่งเอกสาร ส.ค.1 ที่ใชกลาวอางทั้ง 3 ฉบับ เปZนการแจงการครอบครองที่ไมกอใหเกิดสิทธิ
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน อีกทั้งพื้นที่ดังกลาวเปZนเขตปาสงวนแหงชาติปาแมออน
จากนั้นเจาหนาที่จึงไดแจงความกลาวโทษ ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 2507 และพระราชบัญญัติปาไม
2484 พรอมนำเรื่องราวสงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแมออน จังหวัดเชียงใหม เพื่อนำตัวผูกระทำผิดมาดำเนินคดีตาม
กฎหมายตอไป

พยัคฆ]ไพรบุกตรวจสอบ ที่ทองเที่ยวแอดเวนเจอร]ชื่อดังแมออน ผิดพรบ.ปาสงวนฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2564 https://www.banmuang.co.th/news/region/228727
ผูสื่อขาวรายงานวา นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม รองผูอำนวยการศูนย]ปฏิบัติการพิทักษ]ปา มอบหมายใหนาย
สมบูรณ] ธีรบัณฑิตกุล ผูอำนวยการสำนักปbองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา ประสานและสั่งการนายชาญชัย กิจศักดาภาพ
หัวหนาหนวยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ]ไพร) นำกำลังเจาหนาที่ชุดพยัคฆ]ไพร รวมกับสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1
(เชียงใหม) นำโดยนายกมล นวลใย ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) ลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง กรณี
ไดรับเรื่องรองเรียนขอใหตรวจสอบการประกอบกิจการใหบริการเกี่ยวกับการผจญภัย โรยตัว และโหนสลิง (Zipline) แหงหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลหวยแกว อำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม โดยเปZนการประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงตอความปลอดภัยของ
นักทองเที่ยว และอาจมีการครอบครองใชประโยชน]ที่ดินไมเปZนไปตามกฎหมาย จึงไดบูรณาการกำลังกับศูนย]ปาไมเชียงใหม สวน
จัดการที่ดินปาไม สจป. 1 (เชียงใหม) สวนปbองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา สจป. 1 (เชียงใหม) หนวยปbองกันและพัฒนาปาไม
ดอยสะเก็ด ชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ที่ 1 (เชียงใหม) ชุดปฏิบัติการพิเศษปาไมเชียงใหม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแมออน และฝายปกครองอำเภอแมออน
จากการตรวจสอบคาพิกัดในระบบแผนที่ พบวาอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมออน โดยผูจัดการทั่วไปไดนำเอกสารมาแสดง
สิทธิในที่ดินเปZน ส.ค.1 จำนวน 3 ฉบับ เนื้อที่ 29 ไร แตจากการนำชี้พบวาไดครอบครองทำประโยชน] 60 ไรเศษ เจาหนาที่ได
รวมกันตรวจสอบพื้นที่พบวา ระยะและขางเคียงของเอกสาร ส.ค.1 ทั้ง 3 ฉบับ สภาพแวดลอมขางเคียงไมสอดคลองกับพื้นที่ที่
ครอบครองและทำประโยชน]ในที่ดิน โดยสภาพของพื้นที่มีลักษณะเปZนปาธรรมชาติ รกทึบ มีตนไมขนาดใหญกระจายอยูทั่ว
บริเวณ ไมมีรองรอยการทำประโยชน] ไมมีการปลูกพืชผลอาสิน ไมพบเสนทางใดๆ ในแปลงที่ดินที่ และจากการตรวจสอบ
ภาพถายทางอากาศปรากฎลักษณะของพื้นที่มีสภาพเปZนปารกชัฏ ไมปรากฏรองรอยเสนทางใดๆ หรือรองรอยการทำประโยชน]
ในพื้นที่แตอยางใด ซึ่งเอกสาร ส.ค.1 ที่ใชกลาวอางทั้ง 3 ฉบับ เปZนการแจงการครอบครองที่ไมกอใหเกิดสิทธิตามประมวล
กฎหมายที่ดิน อีกทั้งพื้นที่ดังกลาวเปZนเขตปาสงวนแหงชาติปาแมออน
จากนั้นเจาหนาที่จึงไดแจงความกลาวโทษ ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ 2507 และพระราชบัญญัติปาไม
2484 พรอมนำเรื่องราวสงพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแมออน จังหวัดเชียงใหม เพื่อนำตัวผูกระทำผิดมาดำเนินคดีตาม
กฎหมายตอไป

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมปาไม รวมผลักดันพื้นที่สีเขียวแจก กลาไม 1 ลานตน ในโครงการ “ลานกลาไม กับธนาคารไทยเครดิต”
1 เม.ย. 2021

https://thaitabloid.com/archives/88560

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จำกัด (มหาชน) แถลงความรวมมือกรมปาไม แจกกลาไม 1 ลานตน ในโครงการ “ลานกลาไม
กับธนาคารไทยเครดิต” เพื่อเปZนสวนหนึ่งในการผลักดันพื้นที่สีเขียว โดยนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูจัดการ และ
นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ]และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อราย
ยอย จำกัด (มหาชน) พรอมกับนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมปาไม และนายสิทธิพงษ] โกวพัฒนกิจ ผูอำนวยการสวน
ผลิตกลาไมสำนักสงเสริมการปลูกปา ใหเกียรติรวมงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย
สำนักงานใหญ พรอมจับมือพันธมิตรเดินหนาจัดงาน Thai Credit Charity ใหความรูดานการบริหารเงิน เปXดพื้นที่คาขายสำหรับ
ผูประกอบการรายยอยฟรี ทั่วประเทศ ตลอดปr 2564 นี้
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูจัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จำกัด (มหาชน) เผยถึงที่มาของโครงการวา
“ธนาคารไทยเครดิตใหความสำคัญกับการดำเนินกิจการที่ยั่งยืน โดยมุงเนนการสงเสริมความยั่งยืนในสามมิติ คือ ดานสิ่งแวดลอม
ดานสังคม และดานธรรมาภิบาล ซึ่งความรวมมือกับกรมปาไมในการดำเนินโครงการ “ลานกลาไม กับธนาคารไทยเครดิต”
เปZนไปตามหลักการสงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงค] เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจ และพื้นที่สีเขียวในประเทศ
ใหมากขึ้น รวมถึงบรรเทา
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมซึ่งเราทุกคนสามารถมีสวนรวมได ตามปรัชญาที่ธนาคารยึดมั่น
‘Everyone Matters ใครไมเห็น เราเห็น’ จึงอยากเชิญชวนผูสนใจทุกทานมารวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปดวยกัน”
นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ]และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อราย
ยอย จำกัด (มหาชน) กลาววา “กลาไมที่นำมาแจกในโครงการเปZนพันธุ]ไมมีคา เชน ไมสัก ไมพะยูง ไมมะคา ไมยางนา ไมแดง
ฯลฯ ซึ่งสามารถปลูกในพื้นที่กรรมสิทธิ์และตัดขายได นำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจผานอุตสาหกรรมปาไมที่เปZนปาปลูกในอนาคต
โดยตลอดทั้งปr 2564 นี้ ธนาคารจะจัดงาน Thai Credit Charity ทั่วประเทศ นอกจากเปXดพื้นที่คาขายสำหรับผูประกอบการราย
ยอยฟรี รวมถึงการจัดอบรมใหความรูดานการบริหารเงิน การรับ-จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส] การรับสมัครงาน และ
กิจกรรมที่นาสนใจจากพันธมิตรแลว กรมปาไมยังออกบูธกิจกรรมรวมกับธนาคารเพื่อแจกจายกลาไมมีคาในงานดวย โดยครั้งแรก
จะจัดขึ้นในวันศุกร]ที่ 9 เมษายน 2564 ที่ตลาดมารวย ซอยหทัยราษฎร] 54 จ.ปทุมธานี ขอเชิญชวนผูประกอบการรายยอย และ
ผูสนใจรับกลาไมมารวมงานในวันดังกลาวดวยครับ” สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ธ.ไทยเครดิตฯ ทุก
สาขาทั่วประเทศ

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมปาไม รวมผลักดันพื้นที่สีเขียว แจกกลาไม 1 ลานตน ในโครงการ “ลานกลาไม กับธนาคารไทยเครดิต”
April 1, 2021 http://www.siaminsurenews.com/wealth/ธ-ไทยเครดิตฯ-จับมือกรมป/
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จำกัด (มหาชน) แถลงความรวมมือกรมปาไม แจกกลาไม 1 ลานตน ในโครงการ “ลานกลาไม
กับธนาคารไทยเครดิต” เพื่อเปZนสวนหนึ่งในการผลักดันพื้นที่สีเขียว โดยนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูจัดการ และ
นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ]และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อราย
ยอย จำกัด (มหาชน) พรอมกับนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมปาไม และนายสิทธิพงษ] โกวพัฒนกิจ ผูอำนวยการสวน
ผลิตกลาไมสำนักสงเสริมการปลูกปา ใหเกียรติรวมงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย
สำนักงานใหญ พรอมจับมือพันธมิตรเดินหนาจัดงาน Thai Credit Charity ใหความรูดานการบริหารเงิน เปXดพื้นที่คาขายสำหรับ
ผูประกอบการรายยอยฟรี ทั่วประเทศ ตลอดปr 2564 นี้
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูจัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จำกัด (มหาชน) เผยถึงที่มาของโครงการวา
“ธนาคารไทยเครดิตใหความสำคัญกับการดำเนินกิจการที่ยั่งยืน โดยมุงเนนการสงเสริมความยั่งยืนในสามมิติ คือ ดานสิ่งแวดลอม
ดานสังคม และดานธรรมาภิบาล ซึ่งความรวมมือกับกรมปาไมในการดำเนินโครงการ “ลานกลาไม กับธนาคารไทยเครดิต”
เปZนไปตามหลักการสงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงค]เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจ และพื้นที่สีเขียวในประเทศ
ใหมากขึ้น รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม ซึ่งเราทุกคนสามารถมีสวนรวมได ตาม
ปรัชญาที่ธนาคารยึดมั่น ‘Everyone Matters ใครไมเห็น เราเห็น’ จึงอยากเชิญชวนผูสนใจทุกทานมารวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวไป
ดวยกัน”
นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ]และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อราย
ยอย จำกัด (มหาชน) กลาววา “กลาไมที่นำมาแจกในโครงการเปZนพันธุ]ไมมีคา เชน ไมสัก ไมพะยูง ไมมะคา ไมยางนา ไมแดง
ฯลฯ ซึ่งสามารถปลูกในพื้นที่กรรมสิทธิ์และตัดขายได นำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจผานอุตสาหกรรมปาไมที่เปZนปาปลูกในอนาคต
โดยตลอดทั้งปr 2564 นี้ ธนาคารจะจัดงาน Thai Credit Charity ทั่วประเทศ นอกจากเปXดพื้นที่คาขายสำหรับผูประกอบการราย
ยอยฟรี รวมถึงการจัดอบรมใหความรูดานการบริหารเงิน การรับ-จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส] การรับสมัครงาน และ
กิจกรรมที่นาสนใจจากพันธมิตรแลว กรมปาไมยังออกบูธกิจกรรมรวมกับธนาคารเพื่อแจกจายกลาไมมีคาในงานดวย โดยครั้งแรก
จะจัดขึ้นในวันศุกร]ที่ 9 เมษายน 2564 ที่ตลาดมารวย ซอยหทัยราษฎร] 54 จ.ปทุมธานี ขอเชิญชวนผูประกอบการรายยอย และ
ผูสนใจรับกลาไมมารวมงานในวันดังกลาวดวยครับ” สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สาขาสินเชื่อเพื่อรายยอย ธ.ไทยเครดิตฯ ทุก
สาขาทั่วประเทศ

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมปาไม รวมผลักดันพื้นที่สีเขียว แจกกลาไม 1 ลานตน ในโครงการ ‘ลานกลาไม กับธนาคารไทยเครดิต’
http://www.newsdatatoday.com/index.php/social-news/environmental/164715-ธ-ไทยเครดิตฯ-จับมือกรมปาไมรวมผลักดันพื้นที่สีเขียว%20แจกกลาไม-1-ลานตน-ในโครงการ-‘ลานกลาไม-กับธนาคารไทยเครดิต’.html
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จำกัด (มหาชน) แถลงความรวมมือกรมปาไม แจกกลาไม 1 ลานตน ในโครงการ “ลาน
กลาไม กับธนาคารไทยเครดิต” เพื่อเปZนสวนหนึ่งในการผลักดันพื้นที่สีเขียว โดยนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูจัดการ
และนายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ]และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อ
รายยอย จำกัด (มหาชน) พรอมกับนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมปาไม และนายสิทธิพงษ] โกวพัฒนกิจ ผูอำนวยการ
สวนผลิตกลาไมสำนักสงเสริมการปลูกปา ใหเกียรติรวมงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย
สำนักงานใหญ พรอมจับมือพันธมิตรเดินหนาจัดงาน Thai Credit Charity ใหความรูดานการบริหารเงิน เปXดพื้นที่คาขายสำหรับ
ผูประกอบการรายยอยฟรี ทั่วประเทศ ตลอดปr 2564 นี้
นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผูจัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย จำกัด (มหาชน) เผยถึงที่มาของ
โครงการวา “ธนาคารไทยเครดิตใหความสำคัญกับการดำเนินกิจการที่ยั่งยืน โดยมุงเนนการสงเสริมความยั่งยืนในสามมิติ คือ
ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม และดานธรรมาภิบาล ซึ่งความรวมมือกับกรมปาไมในการดำเนินโครงการ “ลานกลาไม กับธนาคาร
ไทยเครดิต” เปZนไปตามหลักการสงเสริมความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงค]เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาเศรษฐกิจ และพื้นที่สี
เขียวในประเทศใหมากขึ้น รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม ซึ่งเราทุกคนสามารถมี
สวนรวมได ตามปรัชญาที่ธนาคารยึดมั่น ‘Everyone Matters ใครไมเห็น เราเห็น’ จึงอยากเชิญชวนผูสนใจทุกทานมารวมเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวไปดวยกัน”
นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ]และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายยอย จำกัด (มหาชน) กลาววา “กลาไมที่นำมาแจกในโครงการเปZนพันธุ]ไมมีคา เชน ไมสัก ไมพะยูง ไมมะคา ไมยางนา
ไมแดง ฯลฯ ซึ่งสามารถปลูกในพื้นที่กรรมสิทธิ์และตัดขายได นำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจผานอุตสาหกรรมปาไมที่เปZนปาปลูกใน
อนาคต โดยตลอดทั้งปr 2564 นี้ ธนาคารจะจัดงาน Thai Credit Charity ทั่วประเทศ นอกจากเปXดพื้นที่คาขายสำหรับ
ผูประกอบการรายยอยฟรี รวมถึงการจัดอบรมใหความรูดานการบริหารเงิน การรับ-จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส] การรับ
สมัครงาน และกิจกรรมที่นาสนใจจากพันธมิตรแลว กรมปาไมยังออกบูธกิจกรรมรวมกับธนาคารเพื่อแจกจายกลาไมมีคาในงาน
ดวย โดยครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันศุกร]ที่ 9 เมษายน 2564 ที่ตลาดมารวย ซอยหทัยราษฎร] 54 จ.ปทุมธานี ขอเชิญชวน
ผูประกอบการรายยอย และผูสนใจรับกลาไมมารวมงานในวันดังกลาวดวยครับ” สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สาขาสินเชื่อเพื่อราย
ยอย ธ.ไทยเครดิตฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ

สจป.3 สาขาแพร สั่งระดมกำลังปฏิบัติการดับไฟปาในทองที่ จ.แพร เพื่อลดจุด Hospot และฝุนละอองขนาดเล็ก
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สจป.3 สาขาแพรเรงเครื่องดับไฟปาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ทาชาง ผอ.สจป.ที่ ๓ สาขาแพร ,
นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ] ผอ.สวนปbองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา, นายเสนห] แสนมูล ผอ.ศูนย]ปาไมแพรพรอมดวยหัวหนา
หนวยปbองกันรักษาปาและเจาหนาที่สจป.ที่ 3 สาขาแพร ไดเรียกประชุมดวนเพื่อหารือเรื่อง สถานการณ]ไฟปาในพื้นที่จังหวัดแพร
ณ หองประชุม สจป.3 สาขาแพร
หลังจากนั้นไดลงพื้นที่และสั่งการระดมกำลังหนวยปbองกันรักษาปาในสังกัด สจป. ที่ 3 สาขาแพรทุกหนวยฯเพื่อระดมกำลัง
ปฏิบัติการดับไฟปาในทองที่จังหวัดแพรที่มีจุด Hotspot เกิดขึ้นใหแลวเสร็จสิ้นทันทวงที เพื่อแกไขป}ญหา หมอกควันไฟปาและ
คาpm 2.5 ใหลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในทองที่ ตำบลหวยโรง และตำบลไผโทน อำเภอรัองกวาง จังหวัดแพร ที่เกิดจุดความ
รอน หรือ Hotspot เปZนจำนวนมาก
ทั้งนี้เพื่อแกไขป}ญหาไฟปาและหมอกควันฝุนละอองขนาดเล็ก ซึ่งกลับมาประทุอีกครั้งใหลดลงสูสภาวะปกติโดยเร็วตอไป ดาน
นายประสิทธิ์ ทาชาง ผอ.สจป.3 สาขาแพร กลาวเพิ่มเติมวาเหตุที่เกิดการเผาปา มาจากหลายสาเหตุ เชนการหาของปา ลาสัตว]
นอกจากนี้บางแหงเรงเผาพื้นที่การเกษตรในเขตปา
คาดวาเนื่องมาจากการประกาศวาจะมีพายุฤดูรอนเขาในพื้นที่ภาคเหนือ อยางไรก็ตามไดมอบแนวทางใหเจาหนาที่ในสังกัดทุก
นายระดมสรรพกำลังในการควบคุมสถานการณ]อยางเต็มความสามารถเพื่อใหสถานการณ]เขาสูภาวะปกติโดยเร็วตอไป

ปทส.รอเกอตรวจสอบที่ดิน "ทวี" ไมมาตามนัด เจาตัวโวยไมเคยนัด ซัดอยาปรักปรำ
วันพฤหัสบดี ที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2564 https://www.banmuang.co.th/news/region/228667
ผูสื่อขาวรายงานวา นายพงษ]ศักดิ์ สุขมงคล หน.หนวยปbองกันรักษาปา รบ.2 (บานบอหวี) นายชาติชาย ถิ่นโพธิ์วงศ] ปลัด อบต.
ทาเคย และจนท.ที่ดินอ.สวนผึ้ง พรอม จนท.บก.ปทส., รวมตรวจสอบที่ดินของนายทวี ไกรคุปต] บิดาของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต]
ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ตั้งอยูหมูที่ 9 ต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี หลังนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือขาย
ประชาชนตานคอร]รัปชัน ไดแจงความตามคดีอาญาที่ 419/2562 ใหดำเนินคดีตอ นายทวี ไกรคุปต] เพราะเชื่อวามีการบุกรุก
ครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งหมด 7 แปลงมีพื้นที่จำนวน 1,039 ไร 2 งาน 92 ตารางวา โดยทางกอง
บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) ไดรับโอนคดีมาดำเนินการ
พรอมอยูในกระบวนการการสอบสวนคดีอาญาที่ 2/2563 และ 3/2563 ตามที่สำนักงานตำรวจแหงชาติอนุญาตใหสอบสวน
คดีอาญาที่ 419/2562 และ 420/2562 ของสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง จ.ราชบุรี ระหวางนายวีระ สมความคิด กับนายทวี ไกรคุปต]
ฐานความผิด ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 (1) 54, 55, 72 ตรี ประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช
2497 มาตรา 2, 9, 108 ทวิ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช 2507 มาตรา 14, 31 และพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
พุทธศักราช 2520 มาตรา 16, 36 ทวิ บริเวณทองที่ หมูที่ 9 ต.ทาเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจึงมี
ความจำเปZนในการตรวจสอบประเภทที่ดิน รังวัดพื้นที่ จำนวนเนื้อที่ดินและตำแหนงที่ดินบริเวณโดยรอบแปลงที่ดินที่เกิดเหตุ
โดยมีนายทวี ไกรคุปต] นำชี้แนวเขตและแสดงหลักเอกสารสิทธิ
จากการสอบถามจนท.บก.ปทส. ทราบวา วันนี้ไดมาตามนัดหมายที่คุณทวี ไดนัดหมาย แตเนื่องดวยคุณทวี ไดแจงเลื่อนวันไมมา
ตามนัดหมาย จึงทำใหไมสามารถเขาพื้นที่ตรวจสอบอะไรได ดวยเพราะไมมีคนนำชี้และอนุญาติเขาพื้นที่ จนท.ทั้งหมดจึงตอง
เดินทางมายังหนวยปbองกันและพัฒนาปาไมสวนผึ้ง รบ.2 (บานบอหวี) เพื่อตรวจสอบของกลางที่ไดทำการตรวจยึดไว เมื่อวันที่ 7
ก.พ.63 ที่ผานมา คือเลื่อยวงเดือนที่มีขนาดเกินตามที่กฏหมยกำหนด และทำหนังสือลงบันทึกการตรวจสอบไว หลังจากนี้จะ
ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฏหมายตอไป โดยจะรวบรวมสำนวนสอบสวน พยานหลักฐานทั้งหมดสงฟbองตอไป
ทางดาน นายพงษ]ศักดิ์ สุขมงคล หน.หนวยปbองกันรักษาปารบ. 2 (บานบอหวี) กลาววา ไดรวมกันกับจนท.ตำรวจ บก.ปทส. , จน
ท.กรมปาไม , จนท.กรมที่ดิน , ปลัด อบต.ทาเคย มาตามนัดหมายที่คุณทวี ไดนัดลงพื้นที่ตรวจสอบและจะแสดงโฉนดที่ดิน นส.3
ใหดู แตปรากฏวา คุณทวีไมมา ไดแจงขอเลื่อนนัดหมาย แตไมมีการแจงลวงหนา ตนและเจาหนาที่ทราบเมื่อมาถึงพื้นที่แลว
เจาหนาที่ทั้งหมดจึงมายังหนวยปbองกันและพัฒนาปาไมสวนผึ้ง รบ.2 (บานบอหวี) เพื่อขยายผลของกลางที่ไดทำการยึดไวเปZน
หลักฐาน เมื่อวันที่ 7 ก.พ.63 ที่ผานมา คือแทนเลื่อยวงเดือน ที่ครอบครองโดยไมไดขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม เพราะใบวง
เดือนมีรัศมี 24 นิ้ว และมอเตอร]ที่ใชมอเตอร] 5 แรงมา ซึ่งเกินกำหนดจะตองขออนุญาตจากหนวยงานราชการในการติดตั้ง

เพราะวาในการตรวจยึดครั้งแรก พบมีรองรอยการแปรรูปไมทอน เชน ไมยูคา ไมสน ซึ่งเปZนตนไมนอกประเภทถือไมผิด แตตัว
เลื่อยนี้ ผิดกำหนดตองทำการตรวจยึดไว
ขณะเดียวกัน ผูสื่อขาวไดติดตอไปยัง นายทวี ไกรคุปต] เพื่อสอบถึงการเลื่อนนัดหมาย ไดใหสัมภาษณ]วา ตามที่ผูบังคับการปทส.
ไดสั่งการให จนท.บก.ปทส. , จนท.กรมปาไม , จนท.ที่ดินอ.สวนผึ้ง ,จนท.อบต.ทาเคย รวมประมาณ 20 คน มาที่หนาไรของตน
โดยอางวามาตามนัดที่ตนไดนัดไว เพื่อตรวจเอกสารสิทธิ์ นส.3 และตรวจสอบที่ดินของตน ทำใหตนรูสึกงงมาก เพราะทางผู
บังคับการบก.ปทส.ไมไดมีหนังสือแจงมายังตน วาใหตนเขามาชี้จุดเขตที่ดินที่ตนถือสิทธิ์อยู และนำเอกสารสิทธิ์มาแสดงในวันนี้
ซึ่งตามที่เปZนขาววาตนนัดแลวไมมา คนที่พูดนาจะถอดเครื่องแบบ ปทส. มาพูด ถือเปZนการปรักปรำตนเปZนขอความเท็จ ทำใหตน
เสียหาย เหมือนตนไมรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ตนยืนยันไดวาตนไมเคยไดรับหนังสือนัดหมายในวันนี้
โดยขอเท็จจริงตนนัดลวงหนาไวนานแลว จะมานำชี้เขตที่ดินที่ตนครอบครอง ในวันที่ 28 มี.ค.ที่ผานมา แตขณะนั้นตนเปZนโรค
เทาบวมเพราะเขียนหนังสือมากและยืนมาก หมอไดนัดตนในวันที่ 24 มี.ค.และตนไดทำหนังสือถึงผูบังคับการปทส. เพื่อขอเลื่อน
นัดในวันที่ 28 มี.ค. โดยหนังสือไดออกในวันที่ 25 มี.ค.เหตุเพราะตนเทาบวมมาไมได ตนมีเอกสารยืนยันใบรับรองแพทย]แนบไป
ดวย เพื่อยืนยันวาตนไมไดพูดเท็จ ใหเปZนหลักฐานกับผูบังคับการปทส.ไว โดยตนขอเลื่อนเปZนวันที่ 28 พ.ค.เปZนเวลา 2 เดือน
เนื่องจากตนอายุ 83 ปrแลวการรักษาทุกอยางสภาพรางกายเลือดลมอาจจะไมดีเหมือนคนอื่นๆทั่วไป ตนยังไดแจงกับทานผู
บังคับการปทส.วา ถามีเหตุขัดของอะไรใหแจงมากลับมาที่ตนดวย แตจนมาถึงวันนี้ก็ไมมีหนังสือแจงกลับมาแตอยางใด แตวันนี้
ทานกลับมีคำสั่งใหจนท.ที่เกี่ยวของมาที่ไรของตน เพื่อใหตนไปชี้นำตรวจตามจุดที่นัดไว เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ตนขอเลื่อนไปแลว
ตำรวจปาไมทานพูดวาวันนี้ (31มี.ค) ตนนัดไวแลวไมมา เปZนการพูดเท็จตำรวจปาไมพูดแบบนี้ ถอดเครื่องแบบมาพูดดีกวา จะ
เสียหายกับกรมปาไมเปลาๆ พูดปรักปรำตน เหมือนตนไมรับผิดชอบตอตนเอง ถาไมจริงฟbองไดเลย ถาไมฟbองแสดงวาจริง ตน
เปZนคนรักษาชื่อเสียงไมอยากใหตัวเองเสียหาย
นายทวี ยังกลาวตออีกวา สวนเอกสารสิทธิที่พูดถึงเปZนเอกสารสิทธิ์ ที่ตนซื้อมา ออกใหในวันที่ 8 ม.ค.2516 มี 3 แปลง ปr 2518 มี 150
ไร ออกมา 50 กวาปr แลวตนซื้อตอเขามาอีกทีนึง ตนไมเคยรูจักเจาของที่แปลงนี้ ซื้อโดยมีนายหนามาขายใหตน นัดไปโอนเงินกันที่
ที่ดินสวนผึ้ง ตนซื้อ 2 ครั้งที่ดิน 3 แปลง โดยเจาของไดนำเงินที่ตนซื้อที่ดิน นำไปไถถอนกับธนาคารและโอนที่เปZนชื่อของตน ที่ดิน
ทั้งหมด 9 ไร มีที่ติดถนนทางหลวงสายหลักจอมบึง, สวนผึ้ง และบานบึง ผูบังคับการไดออกหมายกลาวหาตน วาไดที่มาโดยมิชอบ ตาม
พระราชบัญญัติปาไม 2484 มาตรา 40 (1) ตนไดโอนมาในวันที่ 27 ส.ค.2523 ออกปr 2516 เกือบ 50 ปrแลวก็อยูมานานแลว เปZนแบบ
นี้มานานแลว ที่บริเวณนั้นนับ 1,000 ไร ไมมีพื้นที่ปาเลย มีแตที่ชาวบานปลูกมันสำปะหลัง ออย สับปะรด ในหมูที่ 9 ทาเคย สวนผึ้ง
ใกลตีนเขาสนเปZนเขตติดอ.สวนผึ้ง ยาวเปZนพันเปZนหมื่นแสนไรไมมีพื้นที่ปาแลว จนมาถึงปr 2562 อธิบดีกรมปาไม นายอรรถพล เจริญ
พันษา ไปแจงผูบังคับการปทส. ใหดำเนินคดีตนออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ พื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติที่พูดถึง ตนจึงขอความเปZน
ธรรมกับสังคมตนไมไดบุกรุกปา ตามขอกลาวหาอันนั้น ผูใหญบานทั้งตำบลก็มาเปZนพยานได กลาวหาตน ตนไมมีป}ญหาอะไร ถาอธิบดี
กรมปาไมกลาวหา คนที่ออกเอกสารสิทธิ์อยางผมมีนับ 10 ราย ทั้งจอมบึง สวนผึ้ง ตองกลาวหาตองใชกฎหมายอยูในมาตรฐานเดียวกัน
เสมอภาคเทาเทียมกัน ไมใชอธิบดีกรมปาไมเลือกปฏิบัติกับตนและลูกสาวของตน นายทวี กลาวเพิ่มเติมวา ตนขอความเปZนธรรมจาก
สังคมดวย ตนและลูกสาวไมเคยรุกปา แตตองมารับชะตากรรม แลวผูที่มีเอกสารสิทธิ์ ประเภทที่ผิดกฎหมายนี้นับแสนราย เปZนเอกสาร
อปท.ทั้งนั้นเลย เอกสารสิทธิ์ 50 ปrยังโดน แลวอปท.ไมตองพูดถึง ถือผิดพระราชบัญญัติปาไม 2484 มาตรา 40 (1) แลวอธิบดีกรมปา
ไม ถึงเลือกปฏิบัติแตกับตนและลูกสาวตน 2 รายเทานั้น ยังมีอีกแสนรายที่ถือเอกสารสิทธิ์อปท. ทำไมใชกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน
เสมอภาคเทาเทียมกัน ตนจึงขอเรียกรองขอความเปZนธรรมกับสังคมดวย

