สรุปขาวประจําในวันที่ 21 ต.ค. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
สื่อสิ่งพิมพ
- ปลัดจตุพรลุยเองรื้อรีสอรต – ไรนายบนดอยมอนแจม (ไทยรัฐ 21 ตุลาคม 2563 หนา 1,7)
- คอลัมน เดลินิวสกอนขึ้นแทน (เดลินิวส 21 ต.ค. 63 หนา 11)
- ชุดพยัคฆไพร เขาชวยเหลือชาวเชียงรายถูกหลอกนําที่ดินในเขตปาสงวนจัดสรรประกาศขาย (แนวหนา
21 ต.ค. 63 หนา 8)
- คอลัมน ก็อซซิปการเมือง รับตําแหนง “อธิบดีกรมปาไม” (เดลินิวส 21 ตุลาคม 2563 หนา 3)
- คอลัมนเรียงคนมาเปนขาว...ปลูกสวนปา (มติชน 21 ต.ค. 63 หนา 4)
- ภาพขาว..บี.กริมผนึกกรมปาไม จัดกิจกรรมปลูกสวนปา (ผูจัดการรายวัน 360° 21 ต.ค. 63 หนา 5)
เว็บไซต
- รื้อแลวรีสอรตดอยมอนแจมรุกปาสงวนแหงชาติ (ไทยรัฐออนไลน วันที่ 21 ต.ค. 63)
https://www.thairath.co.th/news/local/north/1957139
- ใหมันจบที่รุนเรา (เดลินิวสออนไลน วันที่ 21 ต.ค. 63)
https://www.dailynews.co.th/article/802004

รือแล้วรีสอร์ตดอยม่อนแจ่มรุกป่ าสงวนแห่งชาติป่าแม่รมิ พบการครอบครองของนายทุนรายใหญ่จากต่างถิน
สร้างทีพักรองรับท่องเทียวเป็ นกรณีคล้ายกับแหล่งท่องเทียวอืน ทีถูกครอบครองทําประโยชน์ ทําลายธรรมชาติ
สิงแวดล้อม เป็ นบทเรียนทีไม่เคยมีใครจดจํา ครังหนึง เมือไม่นานมานี ดอยม่อนแจ่ม ตําบลแม่แรม อําเภอแม่รมิ คือ
หมุดหมายในจังหวัดเชียงใหม่ ทีนักท่องเทียวต้องมาเยือนให้ได้สกั ครัง โดยเฉพาะในหน้าหนาว รีสอร์ต บ้านพัก กระโจม
ตังเรียงรายจนเรียกได้วา่ แออัด คนพืนที คนต่างถิน แย่งกันเข้ามากอบโกย แต่เพียงไม่นาน สถานการณ์ก็เปลียนไป

เดือนสิงหาคม 2563 มีการสรุปผลการตรวจสอบสิ่งกอสรางในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ปาแมริม พื้นที่ 13,000 ไร ครอบคลุมพื้นที่ดอยมอนแจมและใกลเคียง ในตําบลโปงแยง ตําบลแมแรม
อําเภอแมริม พบวามีผูที่เขาขายในการกระทําความผิด ปร
ประกอบธุ
ะกอบธุรกิจในเชิงโรงแรม จํานวนทั้งสิ้น 113 ราย
เปนการนําที่ดินไปใชไมถูกตองตามวัตถุประสงคของโครงการหลวง ในจํานวนนี้ 30 ราย มีความผิดชัดเจน
ตองรื้อถอนออกไปสถานเดียวกระทั่งวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เดินทาง
ทางมาอํ
มาอํานวยการรื้อถอน รื้อ รีสอรตไรนาย ที่มีการกอสรางศาลา
เกงจีนบนเนินเขา โดยเจาหนาที่ปาไมไดทําพิธีบวงสรวงเจาที่ กอนนํารถแบ็กโฮเขารื้อถอนศาลา
ถอนศาลา"ไรนาย" เปน
หนึ่งในรีสอรตหรู มีนายทุนรายใหญเขามาลงทุนกอสรางที่พัก สรางศาลาเกงจีนทรงแปดเหลี่ยม เพื่อเต
เตรียม
ใหบริการนักทองเที่ยว วิธีการไดมาซึ่งที่ดิน ไมไดแตกตางหรือซับซอนกวาการเขาที่ดิน "เขตป
เขตปา" ในพื้นที่อื่น
ไมวาจะเปนที่วังน้ําเขียว จ.นครราชสี
นครราชสีมา ภูทับเบิก เขาคอ จจ.เพชรบู
เพชรบูรณ นั่นคือซื้อตอจากชาวบาน นํามา
พัฒนาเปนที่พักรองรับนักทองเที่ยว ซึ่งถือเป
อเปนการเขาครอบครองพื้นที่ปาสงวนแหงชาติโดยผิดกฎหมาย

กรมปาไม ไดมีคําสั่งทางปกครอง ใหผูครอบครองรื้อถอนสิ่งปลูกสรางออกจากพื้นที่ภายใน
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 แตผูครอบครองไมดําเนินการตามคําสั่ง เจาหนาที่จึงตองมารื้อเอง งานนี้
รัฐมนตรีวาการ มาควบคุมการรื้อดวยตัวเอง นายวราวุธ กลาววา ที่ดินดอยมอนแจมทั้งหมดอยูในพื้นที่ปา

สงวนแหงชาติ ซึ่งมีผูประกอบการเขามาดําเนินการใชที่ดินไมเปนไปตามที่ทางกระทรวงอนุญาต มีทั้งการซื้อ
ขายเปลี่ยนมือ จากชาวบานไปเปนของนายทุน จึงไดเรงติดตามดําเนินการเพื่อทําใหพื้นที่ดอยมอนแจม
กลับมาเปนสภาพปาตนน้ําที่อุดมสมบูรณอีกครั้ง
"เราถือเอาตัวบทกฎหมายเปนที่ตั้ง แนวทางของกระทรวงเรามีหนาที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหเปนไปตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะมอนแจม กําหนดไวใหเปนแนวทางการเกษตร แตปจจุบันกลับมีการใชที่ดินผิดประเภท
สรางบานพัก และรีสอรต ซึ่งไมใชวัตถุประสงคของโครงการหลวงที่จัดสรรที่ดินใหชาวบานตั้งแตแรก”
นายวราวุธ ยืนยันวา การเขามาจัดระเบียบดอยมอนแจม ไมไดเปนการใชอํานาจรังแกประชาชนที่ทํามาหากิน
ในพื้น ที่ ตองทํา ความเขาใจใหชาวบานรับรูวา พื้นที่แหงนี้คือพื้นที่ปาตนน้ํา รัฐจัดสรรใหชาวบานเพื่อทํา
การเกษตร แตสภาพตอนนี้กลับมีการซื้อขายเปลี่ยนมือไปเปนของกลุมนายทุน ปรับสภาพพื้นที่สรางบานพัก
รีสอรต

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 21 ตุลาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22919
หน้า: 1(ล่างขวา), 7
Col.Inch: 29.61 Ad Value: 65,142
PRValue (x3): 195,426
หัวข้อข่าว: ปลัดจตุพรลุยเอง รื้อรีสอร์ต-ไร่นาย บนดอยม่อนแจ่ม

รหัสข่าว: C-201021039017(20 ต.ค. 63/08:11)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/วันที่: พุธ 21 ตุลาคม 2563
ปีที่: ฉบับที่: 25941
หน้า: 11(บนขวา)
Col.Inch: 11.40 Ad Value: 12,540
PRValue (x3): 37,620
คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: รื้อรีสอร์ทรุกม่อนแจ่ม

รหัสข่าว: C-201021035015(20 ต.ค. 63/08:54)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1
วันที่: พุธ 21 ตุลาคม 2563
ปีที่: ฉบับที่: 25941
Col.Inch: 19.29 Ad Value: 40,509
คอลัมน์: ก็อซซิปการเมือง: ให้มันจบที่รุ่นเรา

รหัสข่าว: C-201021004001(21 ต.ค. 63/02:02)

หน้า: 3(ซ้าย)
PRValue (x3): 121,527

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

รับตําแหนง “อธิบดีกรมปาไม” คนใหม ปายแดง สําหรับ ทั่น “อดิศร นุชดํารงค” เขา
กรมสัปดาหแรกก็เจอดี เมื่อ “โสภณ ดํานุย” อดีต ผอ.องคการสวนสัตวฯ ออกขาววา จะแถลงขาวปม
รอนองคการสวนสัตวฯ แตปญหาคือนัดสื่อมาแถลงที่กรมปาไม เพราะมีประชุมคณะกรรมการที่ดินปาไม
ที่กรมพอดี งานนี้เหมือนเจอทัวรลง ทําเอาสายโทรศัพทของทั่นอธิบดีแทบไหม โดยเฉพาะสายจาก
ผูบริหารกระทรวงที่โทรมา เลนเอาอธิบดีปายแดง ตองเคลียรกับ อดีตผอ.องคการสวนสัตวคนดังเกือบทั้ง
คืน สุดทายก็สําเร็จ แตเมื่อแกปญหาเผือกรอนเสร็จ ก็จัดวางโผคนทํางานใหมหลาย 10 ตําแหนง ตาม
ดวยการเดินหนาแจงความดําเนินคดีเหมืองทองชื่อดัง 15 คดีรวด แถมขอหาบุกรุกพื้นที่ปา และระหวาง
แมงโมนั่ง โมอยูนี้ “อธิบดีอดิศร”ก็ควง “รมต.ท็อ ป” วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ลุยรื้อถอนรีสอรทรุกปามอนแจม จ.เชียงใหม พรอมประกาศวาปญหามอนแจมตอง “ใหมัน
จบที่รุนเรา”
...มารับตําแหนงเพียงแค 10 กวาวัน ก็เรียกไดวาลุยงานเต็มสูบ...สุดยอดไปเลยคะ.!....

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/วันที่: พุธ 21 ตุลาคม 2563
ปีที่: 41
ฉบับที่: 14421
หน้า: 8(ล่างขวา)
Col.Inch: 55.78 Ad Value: 50,202
PRValue (x3): 150,606
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: 'ชุดพยัคฆ์ไพร'เข้าช่วยเหลือชาวเชียงราย ถูกหลอกนำที่ดินในเขตป่าสงวน...

รหัสข่าว: C-201021005094(21 ต.ค. 63/06:14)

หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม
วันที่: พุธ 21 ตุลาคม 2563
ปีที่: 43
ฉบับที่: 15564
Col.Inch: 19.55 Ad Value: 30,302.50
ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: ปลูกสวนป่า

รหัสข่าว: C-201021020009(21 ต.ค. 63/02:21)

หน้า: 4(ซ้าย)
PRValue (x3): 90,907.50

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/iBusiness
วันที่: พุธ 21 ตุลาคม 2563
ปีที่: 12
ฉบับที่: 3284
หน้า: 5(กลาง)
Col.Inch: 34.70 Ad Value: 52,050
PRValue (x3): 156,150
ภาพข่าว: บี.กริมผนึกกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมปลูกสวนป่า

รหัสข่าว: C-201021040001(21 ต.ค. 63/05:33)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

