
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 2 เม.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ภาพข�าว: แจกกล�าไม� (บางกอกทูเดย� 2-8 เมษายน 2564 หน�า 18) 

- เป&ดตะกร�าข�าว: ร�วมมือ (เดลินิวส� 2 เมษายน 2564 หน�า 7) 

- ภาพข�าว: เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเขาพระยาเดินธง (มติชนสุดสัปดาห� 2-8 เมษายน 2564 หน�า 6) 

- วิถียั่งยืน: "ซีพีเอฟ รักษ�นิเวศ ลุ�มน้ำป;าสัก เขาพระยาเดินธง" สร�างแหล�งอาหาร  

(มติชนสุดสัปดาห� 2-8 เมษายน 2564 หน�า 49) 

 

ข�าวเว็บไซต) 

รอดูข�อมูลก�อน! 'วราวุธ'สั่งกรมป;าไม�เช็คสัญญา ขอใช�พ้ืนท่ีเขานาคเกิดสร�างพระใหญ� (สำนักข�าวอิศรา 1 เมษายน 2564) 

https://www.isranews.org/article/isranews/97272-isranews-news-11.html 

'ชุดพยัคฆ�ไพร'ตรวจสอบ สถานประกอบกิจการแนวผจญภัย รุกป;าสงวนฯป;าแม�ออน (แนวหน�า 1 เมษายน 2564) 

https://www.naewna.com/local/563253 

พยัคฆ�ไพรบุกตรวจสอบ ท่ีท�องเท่ียวแอดเวนเจอร�ชื่อดังแม�ออน ผิดพรบ.ป;าสงวนฯ (บ�านเมือง 1 เมษายน 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/228727 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป;าไม� ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียวแจก กล�าไม� 1 ล�านต�น ในโครงการ “ล�านกล�าไม� กับธนาคารไทย
เครดิต”  (ไทยแทบลอยด� 1 เมษายน 2564) 

https://thaitabloid.com/archives/88560 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป;าไม� ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกล�าไม� 1 ล�านต�น ในโครงการ “ล�านกล�าไม� กับธนาคาร 

ไทยเครดิต” (สยามอินชัวร� 1 เมษายน 2564) 

http://www.siaminsurenews.com/wealth/ธ-ไทยเครดิตฯ-จับมือกรมป;/ 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป;าไม� ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกล�าไม� 1 ล�านต�น ในโครงการ ‘ล�านกล�าไม� กับธนาคาร 

ไทยเครดิต’ ( newsdatatoday 1 เมษายน 2564) 

http://www.newsdatatoday.com/index.php/social-news/environmental/164715-ธ-ไทยเครดิตฯ-จับมือกรมป;า
ไม�-ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว%20แจกกล�าไม�-1-ล�านต�น-ในโครงการ-‘ล�านกล�าไม�-กับธนาคารไทยเครดิต’.html 

สจป.3 สาขาแพร� สั่งระดมกำลังปฏิบัติการดับไฟป;าในท�องท่ี จ.แพร� เพ่ือลดจุด Hospot และฝุ;นละอองขนาดเล็ก  

( เชียงใหม�นิวส� 1 เมษายน 2564) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1626053/ 
ปทส.รอเก�อตรวจสอบท่ีดิน "ทวี" ไม�มาตามนัด เจ�าตัวโวยไม�เคยนัด ซัดอย�าปรักปรำ (บ�านเมือง 1 เมษายน 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/228667 
 



ปีที่: 19 ฉบับที่: 3233
วันที่: ศุกร์ 2 - พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 18(ขวา)

ภาพข่าว: แจกกล้าไม้

รหัสข่าว: C-210402017055(2 เม.ย. 64/05:40) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 11.77 Ad Value: 11,770 PRValue : 35,310 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26104
วันที่: ศุกร์ 2 เมษายน 2564
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 7(ขวา)

คอลัมน์: เปิดตะกร้าข่าว: ร่วมมือ

รหัสข่าว: C-210402035079(1 เม.ย. 64/07:46) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 5.09 Ad Value: 10,689 PRValue : 32,067 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2120
วันที่: ศุกร์ 2 เมษายน - เสาร์ 8 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(ล่างขวา)

ภาพข่าว: เพิ่มพื้นที่สีเขียวเขาพระยาเดินธง

รหัสข่าว: C-210402031040(2 เม.ย. 64/05:24) หน้า: 1/1

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 370

Col.Inch: 11.20 Ad Value: 4,144 PRValue : 12,432 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2120
วันที่: ศุกร์ 2 - พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 49(กลาง)

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

Col.Inch: 100.11 Ad Value: 48,052.80 PRValue : 144,158.40 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 2120
วันที่: ศุกร์ 2 - พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 49(กลาง)

คอลัมน์: วิถียั่งยืน: "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง" สร้างแหล่งอาหาร...

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

Matichon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Col.Inch: 100.11 Ad Value: 48,052.80 PRValue : 144,158.40 คลิป: สี่สี(x3)



 

รอดูข�อมูลก�อน! 'วราวุธ'สั่งกรมป�าไม�เช็คสัญญา ขอใช�พ้ืนท่ีเขานาคเกิดสร�างพระใหญ� 

วันท่ี 1 เมษายน 2564 https://www.isranews.org/article/isranews/97272-isranews-news-11.html 

'วราวุธ' รมว.ทส.  สั่งกรมป�าไม� เช็คสัญญาขอเช�าพ้ืนท่ีเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต ก�อนสร�างพระใหญ� เผยเดิมที พศ.แจ�งขอใช�ท่ีดินแปลง

นี้ แต�ไม�รู� มูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคลศรัทธา 45 เข�ามาใช�พ้ืนท่ีอย�างไร - เช�าช�วงต�อได�หรือไม� ย้ำหากพบทำไม�ถูกต�องจะดำเนินการ

ตามกฎหมาย 

สำนักข�าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานความคืบหน�ากรณีการสร�างพระใหญ�บนยอดเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต หลังจากสำนัก

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) ทำหนังสือถึงหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เข�าร�วมสำรวจพ้ืนท่ี เนื่องจากนาย

จารุกิตต์ิ ธนวุฒิมณฑล ท่ีปรึกษามูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคลศรัทธา 45 มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม ขอให�พิจารณายกเว�นการบังคับใช�ตามประกาศกระทรวงฯในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต เพ่ือก�อสร�างพระพุทธรูป

บริเวณเทือกเขานาคเกิด 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) เปXดเผยสำนักข�าวอิศรา ว�า เท�าท่ีทราบ พ้ืนท่ีแปลงนี้ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ (พศ.) ได�มาขอใช�พ้ืนท่ี ซ่ึงเราก็อนุญาตให�ใช�ตามปกติ แต�ตอนนี้อยู�ระหว�างตวรจสอบว�า มูลนิธิ

พระพุทธม่ิงมงคลศรัทธา 45 เข�ามาใช�พ้ืนท่ีนั้น เปZนการทำร�วมกับ พศ.หรือไม� อย�างไร โดยขณะนี้อยู�ระหว�างให�เจ�าหน�าท่ีรวบรวม

ข�อมูลมานำเสนอ เนื่องจากสัญญาขอใช�พ้ืนท่ีมีมาก�อนตนเข�ามารับตำแหน�ง โดยจะนำหลักฐานท้ังหมดมาดูว�า เขาดำเนินการใช�

พ้ืนท่ีกันลักษณะไหน และหากพบว�าทำไม�ถูกต�องก็จะต�องดำเนินการตามกฎหมายต�อไป โดยพ้ืนท่ีดังกล�าวอยู�ในความรับผิดชอบ

ของกรมป�าไม� ซ่ึงจากนี้กรมป�าไม�จะเข�าไปดูว�าสัญญาการขอใช�พ้ืนท่ีมีรายละเอียดอย�างไรบ�าง 

"พ้ืนท่ีนี้คนเช�าคือ พศ. และส�งต�อให�วัดใช� ส�วนมูลนิธิฯท่ี�เข�ามาดำเนินการต�อนั้น ต�องไปดูก�อนว�าเขาทำร�วม พศ. หรือรับช�วงต�อมา

อีกทีหนึ่ง และต�องดูรายละเอียดในสัญญาว�าทำอะไรได�มากน�อยแค�ไหน ถ�าเปZนการรับช�วงต�อ ทำได�หรือไม� หากพบว�าทำไม�ได�ก็

จะต�องดำเนินการตามกฎหมายไป ซ่ึงผมยังไม�เห็นรายละเอียด และต�องรอดูข�อมูลในสัญญาก�อน" นายวราวุธ กล�าว 

 

 



 

'ชุดพยัคฆ]ไพร'ตรวจสอบ สถานประกอบกิจการแนวผจญภัย รุกป�าสงวนฯป�าแม�ออน 

วันพฤหัสบดี ท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2564   https://www.naewna.com/local/563253 

ผจญภัยโหนสลิง รุกป�าสงวนฯป�าแม�ออน ชุดพยัคฆ]ไพร บริษัทเอกชน 

ชุดพยัคฆ]ไพร ร�วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) นำกำลังเข�าบังคับใช�กฎหมายซิปไลน]แห�งหนึ่งในอำเภอแม�

ออน จังหวัดเชียงใหม� หลังจากตรวจพบใช�ประโยชน]เกินเอกสารสิทธิ์ ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีเปZนป�าธรรมชาติ รกทึบ มีต�นไม�ขนาดใหญ�

กระจายอยู�ท่ัวบริเวณ” 

1 เมษายน 2564 ผู�สื่อข�าวรายงานว�า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� รองผู�อำนวยการศูนย]ปฏิบัติการพิทักษ]ป�า 

มอบหมายให�นายสมบูรณ] ธีรบัณฑิตกุล ผู�อำนวยการสำนักปbองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ประสานและสั่งการนายชาญชัย กิจ

ศักดาภาพ หัวหน�าหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ]ไพร) นำกำลังเจ�าหน�าท่ีชุดพยัคฆ]ไพร ร�วมกับสำนักจัดการทรัพยากร

ป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) 

นำโดยนายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริง กรณีได�รับเรื่อง

ร�องเรียนขอให�ตรวจสอบการประกอบกิจการให�บริการ เก่ียวกับการผจญภัย โรยตัว และโหนสลิง (Zipline) แห�งหนึ่งในพ้ืนท่ี

ตำบลห�วยแก�ว อำเภอแม�ออน จังหวัดเชียงใหม�  

โดยเปZนการประกอบกิจการท่ีมีความเสี่ยงต�อความปลอดภัยของนักท�องเท่ียว และอาจมีการครอบครองใช�ประโยชน]ท่ีดินไม�

เปZนไปตามกฎหมาย จึงได�บูรณาการกำลังกับศูนย]ป�าไม�เชียงใหม ส�วนจัดการท่ีดินป�าไม� สจป. 1 (เชียงใหม�) ส�วนปbองกันรักษาป�า



และควบคุมไฟป�า สจป.1 (เชียงใหม�) หน�วยปbองกันและพัฒนาป�าไม�ดอยสะเก็ด ชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม�) ชุด

ปฏิบัติการพิเศษป�าไม�เชียงใหม� กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม� ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม�ออน และ

ฝ�ายปกครองอำเภอแม�ออน 

จากการตรวจสอบค�าพิกัดในระบบแผนท่ี พบว�าอยู�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติป�าแม�ออน โดยผู�จัดการท่ัวไปได�นำเอกสารมาแสดง

สิทธิในท่ีดินเปZน ส.ค.1 จำนวน 3 ฉบับ เนื้อท่ี 29 ไร� แต�จากการนำชี้พบว�าได�ครอบครองทำประโยชน] 60 ไร�เศษ เจ�าหน�าท่ีได�

ร�วมกันตรวจสอบพ้ืนท่ีพบว�า ระยะและข�างเคียงของเอกสาร ส.ค.1 ท้ัง 3 ฉบับ สภาพแวดล�อมข�างเคียงไม�สอดคล�องกับพ้ืนท่ีท่ี

ครอบครองและทำประโยชน]ในท่ีดิน โดยสภาพของพ้ืนท่ีมีลักษณะเปZนป�าธรรมชาติ รกทึบ มีต�นไม�ขนาดใหญ�กระจายอยู�ท่ัว

บริเวณ ไม�มีร�องรอยการทำประโยชน] ไม�มีการปลูกพืชผลอาสิน ไม�พบเส�นทางใดๆในแปลงท่ีดินท่ี  

จากการตรวจสอบภาพถ�ายทางอากาศปรากฎลักษณะของพ้ืนท่ีมีสภาพเปZนป�ารกชัฏ ไม�ปรากฏร�องรอยเส�นทางใดๆ หรือร�องรอย

การทำประโยชน]ในพ้ืนท่ีแต�อย�างใด ซ่ึงเอกสาร ส.ค.1 ท่ีใช�กล�าวอ�างท้ัง 3 ฉบับ เปZนการแจ�งการครอบครองท่ีไม�ก�อให�เกิดสิทธิ

ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน อีกท้ังพ้ืนท่ีดังกล�าวเปZนเขตป�าสงวนแห�งชาติป�าแม�ออน 

จากนั้นเจ�าหน�าท่ีจึงได�แจ�งความกล�าวโทษ ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ 2507 และพระราชบัญญัติป�าไม� 

2484 พร�อมนำเรื่องราวส�งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม�ออน จังหวัดเชียงใหม� เพ่ือนำตัวผู�กระทำผิดมาดำเนินคดีตาม

กฎหมายต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พยัคฆ]ไพรบุกตรวจสอบ ท่ีท�องเท่ียวแอดเวนเจอร]ชื่อดังแม�ออน ผิดพรบ.ป�าสงวนฯ 

วันพฤหัสบดี ท่ี 01 เมษายน พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/region/228727 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า   นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป�าไม� รองผู�อำนวยการศูนย]ปฏิบัติการพิทักษ]ป�า มอบหมายให�นาย

สมบูรณ] ธีรบัณฑิตกุล ผู�อำนวยการสำนักปbองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า ประสานและสั่งการนายชาญชัย กิจศักดาภาพ 

หัวหน�าหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ]ไพร) นำกำลังเจ�าหน�าท่ีชุดพยัคฆ]ไพร ร�วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 

(เชียงใหม�) นำโดยนายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป�าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริง กรณี

ได�รับเรื่องร�องเรียนขอให�ตรวจสอบการประกอบกิจการให�บริการเก่ียวกับการผจญภัย โรยตัว และโหนสลิง (Zipline) แห�งหนึ่ง 

ในพ้ืนท่ีตำบลห�วยแก�ว อำเภอแม�ออน จังหวัดเชียงใหม� โดยเปZนการประกอบกิจการท่ีมีความเสี่ยงต�อความปลอดภัยของ

นักท�องเท่ียว และอาจมีการครอบครองใช�ประโยชน]ท่ีดินไม�เปZนไปตามกฎหมาย จึงได�บูรณาการกำลังกับศูนย]ป�าไม�เชียงใหม� ส�วน

จัดการท่ีดินป�าไม� สจป. 1 (เชียงใหม�) ส�วนปbองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า สจป. 1 (เชียงใหม�) หน�วยปbองกันและพัฒนาป�าไม�

ดอยสะเก็ด ชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ท่ี 1 (เชียงใหม�) ชุดปฏิบัติการพิเศษป�าไม�เชียงใหม� กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายใน

จังหวัดเชียงใหม� ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม�ออน และฝ�ายปกครองอำเภอแม�ออน 

จากการตรวจสอบค�าพิกัดในระบบแผนท่ี พบว�าอยู�ในเขตป�าสงวนแห�งชาติป�าแม�ออน โดยผู�จัดการท่ัวไปได�นำเอกสารมาแสดง

สิทธิในท่ีดินเปZน ส.ค.1 จำนวน 3 ฉบับ เนื้อท่ี 29 ไร� แต�จากการนำชี้พบว�าได�ครอบครองทำประโยชน] 60 ไร�เศษ เจ�าหน�าท่ีได�

ร�วมกันตรวจสอบพ้ืนท่ีพบว�า ระยะและข�างเคียงของเอกสาร ส.ค.1 ท้ัง 3 ฉบับ สภาพแวดล�อมข�างเคียงไม�สอดคล�องกับพ้ืนท่ีท่ี

ครอบครองและทำประโยชน]ในท่ีดิน โดยสภาพของพ้ืนท่ีมีลักษณะเปZนป�าธรรมชาติ รกทึบ มีต�นไม�ขนาดใหญ�กระจายอยู�ท่ัว

บริเวณ ไม�มีร�องรอยการทำประโยชน] ไม�มีการปลูกพืชผลอาสิน ไม�พบเส�นทางใดๆ ในแปลงท่ีดินท่ี และจากการตรวจสอบ

ภาพถ�ายทางอากาศปรากฎลักษณะของพ้ืนท่ีมีสภาพเปZนป�ารกชัฏ ไม�ปรากฏร�องรอยเส�นทางใดๆ หรือร�องรอยการทำประโยชน]

ในพ้ืนท่ีแต�อย�างใด ซ่ึงเอกสาร ส.ค.1 ท่ีใช�กล�าวอ�างท้ัง 3 ฉบับ เปZนการแจ�งการครอบครองท่ีไม�ก�อให�เกิดสิทธิตามประมวล

กฎหมายท่ีดิน อีกท้ังพ้ืนท่ีดังกล�าวเปZนเขตป�าสงวนแห�งชาติป�าแม�ออน 

จากนั้นเจ�าหน�าท่ีจึงได�แจ�งความกล�าวโทษ ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ 2507 และพระราชบัญญัติป�าไม� 

2484 พร�อมนำเรื่องราวส�งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม�ออน จังหวัดเชียงใหม� เพ่ือนำตัวผู�กระทำผิดมาดำเนินคดีตาม

กฎหมายต�อไป 



 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป�าไม� ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียวแจก กล�าไม� 1 ล�านต�น ในโครงการ “ล�านกล�าไม� กับธนาคารไทยเครดิต” 

1 เม.ย. 2021     https://thaitabloid.com/archives/88560 

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) แถลงความร�วมมือกรมป�าไม� แจกกล�าไม� 1 ล�านต�น ในโครงการ “ล�านกล�าไม� 

กับธนาคารไทยเครดิต” เพ่ือเปZนส�วนหนึ่งในการผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว โดยนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู�จัดการ และ

นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ]และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือราย

ย�อย จำกัด (มหาชน) พร�อมกับนายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป�าไม� และนายสิทธิพงษ] โกวพัฒนกิจ ผู�อำนวยการส�วน

ผลิตกล�าไม�สำนักส�งเสริมการปลูกป�า ให�เกียรติร�วมงาน เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ณ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย 

สำนักงานใหญ� พร�อมจับมือพันธมิตรเดินหน�าจัดงาน Thai Credit Charity ให�ความรู�ด�านการบริหารเงิน เปXดพ้ืนท่ีค�าขายสำหรับ

ผู�ประกอบการรายย�อยฟรี ท่ัวประเทศ ตลอดปr 2564 นี้ 

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู�จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) เผยถึงท่ีมาของโครงการว�า 

“ธนาคารไทยเครดิตให�ความสำคัญกับการดำเนินกิจการท่ียั่งยืน โดยมุ�งเน�นการส�งเสริมความยั่งยืนในสามมิติ คือ ด�านสิ่งแวดล�อม 

ด�านสังคม และด�านธรรมาภิบาล ซ่ึงความร�วมมือกับกรมป�าไม�ในการดำเนินโครงการ “ล�านกล�าไม� กับธนาคารไทยเครดิต” 

เปZนไปตามหลักการส�งเสริมความยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อม โดยมีวัตถุประสงค] เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีสีเขียวในประเทศ

ให�มากข้ึน รวมถึงบรรเทา 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล�อมซ่ึงเราทุกคนสามารถมีส�วนร�วมได� ตามปรัชญาท่ีธนาคารยึดม่ัน 

‘Everyone Matters ใครไม�เห็น เราเห็น’ จึงอยากเชิญชวนผู�สนใจทุกท�านมาร�วมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวไปด�วยกัน” 

นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ]และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือราย

ย�อย จำกัด (มหาชน) กล�าวว�า “กล�าไม�ท่ีนำมาแจกในโครงการเปZนพันธุ]ไม�มีค�า เช�น ไม�สัก ไม�พะยูง ไม�มะค�า ไม�ยางนา ไม�แดง 

ฯลฯ ซ่ึงสามารถปลูกในพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์และตัดขายได� นำไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจผ�านอุตสาหกรรมป�าไม�ท่ีเปZนป�าปลูกในอนาคต 

โดยตลอดท้ังปr 2564 นี้ ธนาคารจะจัดงาน Thai Credit Charity ท่ัวประเทศ นอกจากเปXดพ้ืนท่ีค�าขายสำหรับผู�ประกอบการราย

ย�อยฟรี รวมถึงการจัดอบรมให�ความรู�ด�านการบริหารเงิน การรับ-จ�ายเงินผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส] การรับสมัครงาน และ

กิจกรรมท่ีน�าสนใจจากพันธมิตรแล�ว กรมป�าไม�ยังออกบูธกิจกรรมร�วมกับธนาคารเพ่ือแจกจ�ายกล�าไม�มีค�าในงานด�วย โดยครั้งแรก

จะจัดข้ึนในวันศุกร]ท่ี 9 เมษายน 2564 ท่ีตลาดมารวย ซอยหทัยราษฎร] 54 จ.ปทุมธานี ขอเชิญชวนผู�ประกอบการรายย�อย และ

ผู�สนใจรับกล�าไม�มาร�วมงานในวันดังกล�าวด�วยครับ” สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ีสาขาสินเชื่อเพ่ือรายย�อย ธ.ไทยเครดิตฯ ทุก

สาขาท่ัวประเทศ 



 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป�าไม� ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกล�าไม� 1 ล�านต�น ในโครงการ “ล�านกล�าไม� กับธนาคารไทยเครดิต” 

 April 1, 2021 http://www.siaminsurenews.com/wealth/ธ-ไทยเครดิตฯ-จับมือกรมป�/ 

ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) แถลงความร�วมมือกรมป�าไม� แจกกล�าไม� 1 ล�านต�น ในโครงการ “ล�านกล�าไม� 

กับธนาคารไทยเครดิต” เพ่ือเปZนส�วนหนึ่งในการผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว โดยนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู�จัดการ และ

นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ]และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือราย

ย�อย จำกัด (มหาชน) พร�อมกับนายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป�าไม� และนายสิทธิพงษ] โกวพัฒนกิจ ผู�อำนวยการส�วน

ผลิตกล�าไม�สำนักส�งเสริมการปลูกป�า ให�เกียรติร�วมงาน เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ณ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย 

สำนักงานใหญ� พร�อมจับมือพันธมิตรเดินหน�าจัดงาน Thai Credit Charity ให�ความรู�ด�านการบริหารเงิน เปXดพ้ืนท่ีค�าขายสำหรับ

ผู�ประกอบการรายย�อยฟรี ท่ัวประเทศ ตลอดปr 2564 นี้ 

นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู�จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) เผยถึงท่ีมาของโครงการว�า 

“ธนาคารไทยเครดิตให�ความสำคัญกับการดำเนินกิจการท่ียั่งยืน โดยมุ�งเน�นการส�งเสริมความยั่งยืนในสามมิติ คือ ด�านสิ่งแวดล�อม 

ด�านสังคม และด�านธรรมาภิบาล ซ่ึงความร�วมมือกับกรมป�าไม�ในการดำเนินโครงการ “ล�านกล�าไม� กับธนาคารไทยเครดิต” 

เปZนไปตามหลักการส�งเสริมความยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อม โดยมีวัตถุประสงค]เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีสีเขียวในประเทศ

ให�มากข้ึน รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงเราทุกคนสามารถมีส�วนร�วมได� ตาม

ปรัชญาท่ีธนาคารยึดม่ัน ‘Everyone Matters ใครไม�เห็น เราเห็น’ จึงอยากเชิญชวนผู�สนใจทุกท�านมาร�วมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวไป

ด�วยกัน” 

นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ]และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือราย

ย�อย จำกัด (มหาชน) กล�าวว�า “กล�าไม�ท่ีนำมาแจกในโครงการเปZนพันธุ]ไม�มีค�า เช�น ไม�สัก ไม�พะยูง ไม�มะค�า ไม�ยางนา ไม�แดง 

ฯลฯ ซ่ึงสามารถปลูกในพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์และตัดขายได� นำไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจผ�านอุตสาหกรรมป�าไม�ท่ีเปZนป�าปลูกในอนาคต 

โดยตลอดท้ังปr 2564 นี้ ธนาคารจะจัดงาน Thai Credit Charity ท่ัวประเทศ นอกจากเปXดพ้ืนท่ีค�าขายสำหรับผู�ประกอบการราย

ย�อยฟรี รวมถึงการจัดอบรมให�ความรู�ด�านการบริหารเงิน การรับ-จ�ายเงินผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส] การรับสมัครงาน และ

กิจกรรมท่ีน�าสนใจจากพันธมิตรแล�ว กรมป�าไม�ยังออกบูธกิจกรรมร�วมกับธนาคารเพ่ือแจกจ�ายกล�าไม�มีค�าในงานด�วย โดยครั้งแรก

จะจัดข้ึนในวันศุกร]ท่ี 9 เมษายน 2564 ท่ีตลาดมารวย ซอยหทัยราษฎร] 54 จ.ปทุมธานี ขอเชิญชวนผู�ประกอบการรายย�อย และ

ผู�สนใจรับกล�าไม�มาร�วมงานในวันดังกล�าวด�วยครับ” สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ีสาขาสินเชื่อเพ่ือรายย�อย ธ.ไทยเครดิตฯ ทุก

สาขาท่ัวประเทศ 

 



 

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป�าไม� ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว แจกกล�าไม� 1 ล�านต�น ในโครงการ ‘ล�านกล�าไม� กับธนาคารไทยเครดิต’ 

http://www.newsdatatoday.com/index.php/social-news/environmental/164715-ธ-ไทยเครดิตฯ-จับมือกรมป�าไม�-

ร�วมผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว%20แจกกล�าไม�-1-ล�านต�น-ในโครงการ-‘ล�านกล�าไม�-กับธนาคารไทยเครดิต’.html 

          ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) แถลงความร�วมมือกรมป�าไม� แจกกล�าไม� 1 ล�านต�น ในโครงการ “ล�าน

กล�าไม� กับธนาคารไทยเครดิต” เพ่ือเปZนส�วนหนึ่งในการผลักดันพ้ืนท่ีสีเขียว โดยนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู�จัดการ 

และนายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ]และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือ

รายย�อย จำกัด (มหาชน) พร�อมกับนายสมศักด์ิ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป�าไม� และนายสิทธิพงษ] โกวพัฒนกิจ ผู�อำนวยการ

ส�วนผลิตกล�าไม�สำนักส�งเสริมการปลูกป�า ให�เกียรติร�วมงาน เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564 ณ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย 

สำนักงานใหญ� พร�อมจับมือพันธมิตรเดินหน�าจัดงาน Thai Credit Charity ให�ความรู�ด�านการบริหารเงิน เปXดพ้ืนท่ีค�าขายสำหรับ

ผู�ประกอบการรายย�อยฟรี ท่ัวประเทศ ตลอดปr 2564 นี้ 

          นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู�จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) เผยถึงท่ีมาของ

โครงการว�า “ธนาคารไทยเครดิตให�ความสำคัญกับการดำเนินกิจการท่ียั่งยืน โดยมุ�งเน�นการส�งเสริมความยั่งยืนในสามมิติ คือ 

ด�านสิ่งแวดล�อม ด�านสังคม และด�านธรรมาภิบาล ซ่ึงความร�วมมือกับกรมป�าไม�ในการดำเนินโครงการ “ล�านกล�าไม� กับธนาคาร

ไทยเครดิต” เปZนไปตามหลักการส�งเสริมความยั่งยืนด�านสิ่งแวดล�อม โดยมีวัตถุประสงค]เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าเศรษฐกิจ และพ้ืนท่ีสี

เขียวในประเทศให�มากข้ึน รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงเราทุกคนสามารถมี

ส�วนร�วมได� ตามปรัชญาท่ีธนาคารยึดม่ัน ‘Everyone Matters ใครไม�เห็น เราเห็น’ จึงอยากเชิญชวนผู�สนใจทุกท�านมาร�วมเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวไปด�วยกัน” 

          นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ กลุ�มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ]และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต 

เพ่ือรายย�อย จำกัด (มหาชน) กล�าวว�า “กล�าไม�ท่ีนำมาแจกในโครงการเปZนพันธุ]ไม�มีค�า เช�น ไม�สัก ไม�พะยูง ไม�มะค�า ไม�ยางนา 

ไม�แดง ฯลฯ ซ่ึงสามารถปลูกในพ้ืนท่ีกรรมสิทธิ์และตัดขายได� นำไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจผ�านอุตสาหกรรมป�าไม�ท่ีเปZนป�าปลูกใน

อนาคต โดยตลอดท้ังปr 2564 นี้ ธนาคารจะจัดงาน Thai Credit Charity ท่ัวประเทศ นอกจากเปXดพ้ืนท่ีค�าขายสำหรับ

ผู�ประกอบการรายย�อยฟรี รวมถึงการจัดอบรมให�ความรู�ด�านการบริหารเงิน การรับ-จ�ายเงินผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส] การรับ

สมัครงาน และกิจกรรมท่ีน�าสนใจจากพันธมิตรแล�ว กรมป�าไม�ยังออกบูธกิจกรรมร�วมกับธนาคารเพ่ือแจกจ�ายกล�าไม�มีค�าในงาน

ด�วย โดยครั้งแรกจะจัดข้ึนในวันศุกร]ท่ี 9 เมษายน 2564 ท่ีตลาดมารวย ซอยหทัยราษฎร] 54 จ.ปทุมธานี ขอเชิญชวน

ผู�ประกอบการรายย�อย และผู�สนใจรับกล�าไม�มาร�วมงานในวันดังกล�าวด�วยครับ” สอบถามข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ีสาขาสินเชื่อเพ่ือราย

ย�อย ธ.ไทยเครดิตฯ ทุกสาขาท่ัวประเทศ 



 

สจป.3 สาขาแพร� สั่งระดมกำลังปฏิบัติการดับไฟป�าในท�องท่ี จ.แพร� เพ่ือลดจุด Hospot และฝุ�นละอองขนาดเล็ก 

1 เม.ย. 64       https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1626053/ 

สจป.3 สาขาแพร�เร�งเครื่องดับไฟป�าเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ ท�าช�าง ผอ.สจป.ท่ี ๓ สาขาแพร� ,

นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ] ผอ.ส�วนปbองกันรักษาป�าและควบคุมไฟป�า, นายเสน�ห] แสนมูล ผอ.ศูนย]ป�าไม�แพร�พร�อมด�วยหัวหน�า

หน�วยปbองกันรักษาป�าและเจ�าหน�าท่ีสจป.ท่ี 3 สาขาแพร� ได�เรียกประชุมด�วนเพ่ือหารือเรื่อง สถานการณ]ไฟป�าในพ้ืนท่ีจังหวัดแพร� 

ณ ห�องประชุม สจป.3 สาขาแพร� 

หลังจากนั้นได�ลงพ้ืนท่ีและสั่งการระดมกำลังหน�วยปbองกันรักษาป�าในสังกัด สจป. ท่ี 3 สาขาแพร�ทุกหน�วยฯเพ่ือระดมกำลัง

ปฏิบัติการดับไฟป�าในท�องท่ีจังหวัดแพร�ท่ีมีจุด Hotspot เกิดข้ึนให�แล�วเสร็จสิ้นทันท�วงที เพ่ือแก�ไขป}ญหา หมอกควันไฟป�าและ

ค�าpm 2.5 ให�ลดลง โดยเฉพาะอย�างยิ่งในท�องท่ี ตำบลห�วยโรง และตำบลไผ�โทน อำเภอรัองกวาง จังหวัดแพร� ท่ีเกิดจุดความ

ร�อน หรือ Hotspot เปZนจำนวนมาก 

ท้ังนี้เพ่ือแก�ไขป}ญหาไฟป�าและหมอกควันฝุ�นละอองขนาดเล็ก ซ่ึงกลับมาประทุอีกครั้งให�ลดลงสู�สภาวะปกติโดยเร็วต�อไป ด�าน

นายประสิทธิ์ ท�าช�าง ผอ.สจป.3 สาขาแพร� กล�าวเพ่ิมเติมว�าเหตุท่ีเกิดการเผาป�า มาจากหลายสาเหตุ เช�นการหาของป�า ล�าสัตว] 

นอกจากนี้บางแห�งเร�งเผาพ้ืนท่ีการเกษตรในเขตป�า 

คาดว�าเนื่องมาจากการประกาศว�าจะมีพายุฤดูร�อนเข�าในพ้ืนท่ีภาคเหนือ อย�างไรก็ตามได�มอบแนวทางให�เจ�าหน�าท่ีในสังกัดทุก

นายระดมสรรพกำลังในการควบคุมสถานการณ]อย�างเต็มความสามารถเพ่ือให�สถานการณ]เข�าสู�ภาวะปกติโดยเร็วต�อไป 



 

ปทส.รอเก�อตรวจสอบท่ีดิน "ทวี" ไม�มาตามนัด เจ�าตัวโวยไม�เคยนัด ซัดอย�าปรักปรำ 

วันพฤหัสบดี ท่ี 01 เมษายน พ.ศ. 2564    https://www.banmuang.co.th/news/region/228667 

ผู�สื่อข�าวรายงานว�า นายพงษ]ศักด์ิ สุขมงคล หน.หน�วยปbองกันรักษาป�า รบ.2 (บ�านบ�อหวี) นายชาติชาย  ถ่ินโพธิ์วงศ]  ปลัด อบต.

ท�าเคย และจนท.ท่ีดินอ.สวนผึ้ง พร�อม จนท.บก.ปทส.,  ร�วมตรวจสอบท่ีดินของนายทวี ไกรคุปต] บิดาของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต] 

ส.ส.ราชบุร ีเขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ต้ังอยู�หมู�ท่ี 9 ต.ท�าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี หลังนายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข�าย

ประชาชนต�านคอร]รัปชัน ได�แจ�งความตามคดีอาญาท่ี 419/2562 ให�ดำเนินคดีต�อ นายทวี ไกรคุปต] เพราะเชื่อว�ามีการบุกรุก

ครอบครองท่ีดินของรัฐโดยมิชอบด�วยกฎหมาย รวมท้ังหมด 7 แปลงมีพ้ืนท่ีจำนวน 1,039 ไร� 2 งาน 92 ตารางวา โดยทางกอง

บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (บก.ปทส.) ได�รับโอนคดีมาดำเนินการ 

พร�อมอยู�ในกระบวนการการสอบสวนคดีอาญาท่ี 2/2563 และ 3/2563 ตามท่ีสำนักงานตำรวจแห�งชาติอนุญาตให�สอบสวน

คดีอาญาท่ี 419/2562 และ 420/2562 ของสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง จ.ราชบุรี ระหว�างนายวีระ สมความคิด กับนายทวี ไกรคุปต] 

ฐานความผิด ตามพระราชบัญญัติป�าไม� พุทธศักราช 2484 มาตรา 4 (1) 54, 55, 72 ตรี ประมวลกฎหมายท่ีดินพุทธศักราช 

2497 มาตรา 2, 9, 108 ทวิ พระราชบัญญัติป�าสงวนแห�งชาติ พุทธศักราช 2507 มาตรา 14, 31 และพระราชบัญญัติน้ำบาดาล 

พุทธศักราช 2520 มาตรา 16, 36 ทวิ บริเวณท�องท่ี หมู�ท่ี 9 ต.ท�าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนจึงมี

ความจำเปZนในการตรวจสอบประเภทท่ีดิน รังวัดพ้ืนท่ี จำนวนเนื้อท่ีดินและตำแหน�งท่ีดินบริเวณโดยรอบแปลงท่ีดินท่ีเกิดเหตุ 

โดยมีนายทวี ไกรคุปต] นำชี้แนวเขตและแสดงหลักเอกสารสิทธิ 

จากการสอบถามจนท.บก.ปทส. ทราบว�า  วันนี้ได�มาตามนัดหมายท่ีคุณทวี ได�นัดหมาย แต�เนื่องด�วยคุณทวี ได�แจ�งเลื่อนวันไม�มา

ตามนัดหมาย จึงทำให�ไม�สามารถเข�าพ้ืนท่ีตรวจสอบอะไรได� ด�วยเพราะไม�มีคนนำชี้และอนุญาติเข�าพ้ืนท่ี จนท.ท้ังหมดจึงต�อง

เดินทางมายังหน�วยปbองกันและพัฒนาป�าไม�สวนผึ้ง รบ.2 (บ�านบ�อหวี) เพ่ือตรวจสอบของกลางท่ีได�ทำการตรวจยึดไว� เม่ือวันท่ี 7 

ก.พ.63 ท่ีผ�านมา คือเลื่อยวงเดือนท่ีมีขนาดเกินตามท่ีกฏหม�ยกำหนด และทำหนังสือลงบันทึกการตรวจสอบไว� หลังจากนี้จะ

ดำเนินการตามข้ันตอนกระบวนการทางกฏหมายต�อไป โดยจะรวบรวมสำนวนสอบสวน พยานหลักฐานท้ังหมดส�งฟbองต�อไป

ทางด�าน นายพงษ]ศักด์ิ สุขมงคล หน.หน�วยปbองกันรักษาป�ารบ. 2 (บ�านบ�อหวี) กล�าวว�า ได�ร�วมกันกับจนท.ตำรวจ บก.ปทส. , จน

ท.กรมป�าไม� , จนท.กรมท่ีดิน , ปลัด อบต.ท�าเคย มาตามนัดหมายท่ีคุณทวี ได�นัดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบและจะแสดงโฉนดท่ีดิน นส.3 

ให�ดู แต�ปรากฏว�า คุณทวีไม�มา ได�แจ�งขอเลื่อนนัดหมาย แต�ไม�มีการแจ�งล�วงหน�า ตนและเจ�าหน�าท่ีทราบเม่ือมาถึงพ้ืนท่ีแล�ว 

เจ�าหน�าท่ีท้ังหมดจึงมายังหน�วยปbองกันและพัฒนาป�าไม�สวนผึ้ง รบ.2 (บ�านบ�อหวี) เพ่ือขยายผลของกลางท่ีได�ทำการยึดไว�เปZน

หลักฐาน เม่ือวันท่ี 7 ก.พ.63 ท่ีผ�านมา คือแท�นเลื่อยวงเดือน ท่ีครอบครองโดยไม�ได�ขออนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม� เพราะใบวง

เดือนมีรัศมี 24 นิ้ว และมอเตอร]ท่ีใช�มอเตอร] 5 แรงม�า ซ่ึงเกินกำหนดจะต�องขออนุญาตจากหน�วยงานราชการในการติดต้ัง 



เพราะว�าในการตรวจยึดครั้งแรก พบมีร�องรอยการแปรรูปไม�ท�อน เช�น ไม�ยูคา ไม�สน ซ่ึงเปZนต�นไม�นอกประเภทถือไม�ผิด แต�ตัว

เลื่อยนี้ ผิดกำหนดต�องทำการตรวจยึดไว�  

ขณะเดียวกัน ผู�สื่อข�าวได�ติดต�อไปยัง นายทวี ไกรคุปต] เพ่ือสอบถึงการเลื่อนนัดหมาย ได�ให�สัมภาษณ]ว�า ตามท่ีผู�บังคับการปทส. 

ได�สั่งการให� จนท.บก.ปทส. , จนท.กรมป�าไม� , จนท.ท่ีดินอ.สวนผึ้ง ,จนท.อบต.ท�าเคย รวมประมาณ 20 คน มาท่ีหน�าไร�ของตน 

โดยอ�างว�ามาตามนัดท่ีตนได�นัดไว� เพ่ือตรวจเอกสารสิทธิ์ นส.3 และตรวจสอบท่ีดินของตน ทำให�ตนรู�สึกงงมาก เพราะทางผู�

บังคับการบก.ปทส.ไม�ได�มีหนังสือแจ�งมายังตน ว�าให�ตนเข�ามาชี้จุดเขตท่ีดินท่ีตนถือสิทธิ์อยู� และนำเอกสารสิทธิ์มาแสดงในวันนี้  

ซ่ึงตามท่ีเปZนข�าวว�าตนนัดแล�วไม�มา คนท่ีพูดน�าจะถอดเครื่องแบบ ปทส. มาพูด ถือเปZนการปรักปรำตนเปZนข�อความเท็จ ทำให�ตน

เสียหาย เหมือนตนไม�รับผิดชอบต�อหน�าท่ีของตนเอง ตนยืนยันได�ว�าตนไม�เคยได�รับหนังสือนัดหมายในวันนี้ 

โดยข�อเท็จจริงตนนัดล�วงหน�าไว�นานแล�ว จะมานำชี้เขตท่ีดินท่ีตนครอบครอง ในวันท่ี 28 มี.ค.ท่ีผ�านมา แต�ขณะนั้นตนเปZนโรค

เท�าบวมเพราะเขียนหนังสือมากและยืนมาก หมอได�นัดตนในวันท่ี 24 มี.ค.และตนได�ทำหนังสือถึงผู�บังคับการปทส. เพ่ือขอเลื่อน

นัดในวันท่ี 28 มี.ค. โดยหนังสือได�ออกในวันท่ี 25 มี.ค.เหตุเพราะตนเท�าบวมมาไม�ได� ตนมีเอกสารยืนยันใบรับรองแพทย]แนบไป

ด�วย เพ่ือยืนยันว�าตนไม�ได�พูดเท็จ ให�เปZนหลักฐานกับผู�บังคับการปทส.ไว� โดยตนขอเลื่อนเปZนวันท่ี 28 พ.ค.เปZนเวลา 2 เดือน 

เนื่องจากตนอายุ 83 ปrแล�วการรักษาทุกอย�างสภาพร�างกายเลือดลมอาจจะไม�ดีเหมือนคนอ่ืนๆท่ัวไป   ตนยังได�แจ�งกับท�านผู�

บังคับการปทส.ว�า ถ�ามีเหตุขัดข�องอะไรให�แจ�งมากลับมาท่ีตนด�วย แต�จนมาถึงวันนี้ก็ไม�มีหนังสือแจ�งกลับมาแต�อย�างใด แต�วันนี้

ท�านกลับมีคำสั่งให�จนท.ท่ีเก่ียวข�องมาท่ีไร�ของตน เพ่ือให�ตนไปชี้นำตรวจตามจุดท่ีนัดไว� เม่ือวันท่ี 28 มี.ค. ท่ีตนขอเลื่อนไปแล�ว  

ตำรวจป�าไม�ท�านพูดว�าวันนี้ (31มี.ค) ตนนัดไว�แล�วไม�มา เปZนการพูดเท็จตำรวจป�าไม�พูดแบบนี้ ถอดเครื่องแบบมาพูดดีกว�า จะ

เสียหายกับกรมป�าไม�เปล�าๆ พูดปรักปรำตน เหมือนตนไม�รับผิดชอบต�อตนเอง ถ�าไม�จริงฟbองได�เลย ถ�าไม�ฟbองแสดงว�าจริง ตน

เปZนคนรักษาชื่อเสียงไม�อยากให�ตัวเองเสียหาย 

นายทวี ยังกล�าวต�ออีกว�า ส�วนเอกสารสิทธิท่ีพูดถึงเปZนเอกสารสิทธิ์ ท่ีตนซ้ือมา ออกให�ในวันท่ี 8 ม.ค.2516 มี 3 แปลง ปr 2518 มี 150 

ไร� ออกมา 50 กว�าปr แล�วตนซ้ือต�อเขามาอีกทีนึง ตนไม�เคยรู�จักเจ�าของท่ีแปลงนี้ ซ้ือโดยมีนายหน�ามาขายให�ตน นัดไปโอนเงินกันท่ี

ท่ีดินสวนผึ้ง ตนซ้ือ 2 ครั้งท่ีดิน 3 แปลง โดยเจ�าของได�นำเงินท่ีตนซ้ือท่ีดิน นำไปไถ�ถอนกับธนาคารและโอนท่ีเปZนชื่อของตน ท่ีดิน

ท้ังหมด 9 ไร� มีท่ีติดถนนทางหลวงสายหลักจอมบึง, สวนผึ้ง และบ�านบึง ผู�บังคับการได�ออกหมายกล�าวหาตน ว�าได�ท่ีมาโดยมิชอบ ตาม

พระราชบัญญัติป�าไม� 2484 มาตรา 40 (1) ตนได�โอนมาในวันท่ี 27 ส.ค.2523 ออกปr 2516 เกือบ 50 ปrแล�วก็อยู�มานานแล�ว เปZนแบบ

นี้มานานแล�ว ท่ีบริเวณนั้นนับ 1,000 ไร� ไม�มีพ้ืนท่ีป�าเลย มีแต�ท่ีชาวบ�านปลูกมันสำปะหลัง อ�อย สับปะรด ในหมู�ท่ี 9 ท�าเคย สวนผึ้ง 

ใกล�ตีนเขาสนเปZนเขตติดอ.สวนผึ้ง ยาวเปZนพันเปZนหม่ืนแสนไร�ไม�มีพ้ืนท่ีป�าแล�ว จนมาถึงปr 2562 อธิบดีกรมป�าไม� นายอรรถพล เจริญ

พันษา ไปแจ�งผู�บังคับการปทส. ให�ดำเนินคดีตนออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ พ้ืนท่ีป�าตามพระราชบัญญัติท่ีพูดถึง ตนจึงขอความเปZน

ธรรมกับสังคมตนไม�ได�บุกรุกป�า ตามข�อกล�าวหาอันนั้น ผู�ใหญ�บ�านท้ังตำบลก็มาเปZนพยานได� กล�าวหาตน ตนไม�มีป}ญหาอะไร ถ�าอธิบดี

กรมป�าไม�กล�าวหา คนท่ีออกเอกสารสิทธิ์อย�างผมมีนับ 10 ราย ท้ังจอมบึง สวนผึ้ง ต�องกล�าวหาต�องใช�กฎหมายอยู�ในมาตรฐานเดียวกัน 

เสมอภาคเท�าเทียมกัน ไม�ใช�อธิบดีกรมป�าไม�เลือกปฏิบัติกับตนและลูกสาวของตน นายทวี กล�าวเพ่ิมเติมว�า ตนขอความเปZนธรรมจาก

สังคมด�วย ตนและลูกสาวไม�เคยรุกป�า แต�ต�องมารับชะตากรรม แล�วผู�ท่ีมีเอกสารสิทธิ์ ประเภทท่ีผิดกฎหมายนี้นับแสนราย เปZนเอกสาร 

อปท.ท้ังนั้นเลย เอกสารสิทธิ์ 50 ปrยังโดน แล�วอปท.ไม�ต�องพูดถึง ถือผิดพระราชบัญญัติป�าไม� 2484 มาตรา 40 (1) แล�วอธิบดีกรมป�า

ไม� ถึงเลือกปฏิบัติแต�กับตนและลูกสาวตน 2 รายเท�านั้น ยังมีอีกแสนรายท่ีถือเอกสารสิทธิ์อปท. ทำไม�ใช�กฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน 

เสมอภาคเท�าเทียมกัน ตนจึงขอเรียกร�องขอความเปZนธรรมกับสังคมด�วย 


