สรุปขาวประจำในวันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป'าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ- ประชุมจนท.ระดับสูงไทย-อียู ครั้งที่ 15 หารือความรวมมือรอบด!าน
( มติชน 1 พ.ย. 63 หน!า 11 ) ( มติชน 2 พ.ย. 63 หน!า 11 )
- ปลุกเยาวชนตระหนักภัยโลกร!อน ( เดลินิวส/ 1 พ.ย. 63 หน!า 14 )

ขาวเว็บไซต'น้ำพางโมเดล' แก!ป4ญหาภูเขาหัวโล!น สูระบบการเกษตรเชิงนิเวศ ( กรุงเทพธุรกิจ 31 ต.ค. 63 )
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/905513
น้ำพางโมเดล ต!นแบบจัดการปPายั่งยืน ( สำนักขาวไทย 31 ต.ค. 63 )
https://tna.mcot.net/environment-574868
บิ๊กท็อป-วราวุธ' ปลื้ม 'น้ำพางโมเดลง' ต!นแบบจัดการปPาอยางยั่งยืน (แนวหน!า 31 ต.ค. 63)
https://www.naewna.com/relation/528826
วราวุธ' ปลื้ม 'น้ำพางโมเดล' ต!นแบบการแก!ไขป4ญหาภูเขาหัวโล!นสูระบบการเกษตรเชิงนิเวศ
( ไทยโพสต/ 31 ต.ค. 63 )
https://www.thaipost.net/main/detail/82377
เครือซีพีรวมงาน ครบรอบ 5 ปX สถาปนา “น้ำพางโมเดล”เปลี่ยนภูเขาหัวโล!นสูระบบเกษตรเชิงนิเวศ
จ.นาน ( สยามรัฐ 31 ต.ค. 63 )
https://siamrath.co.th/n/194062
เครือซีพีรวมงาน ครบรอบ 5 ปX สถาปนา “น้ำพางโมเดล” ที่ จ.นาน (สำนักขาวอิศรา 31 ต.ค. 63)
https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/93158-cp-58.html
“วราวุธ” ปลื้มน้ำพางโมเดล ต!นแบบจัดการปPายั่งยืน ( ผู!จัดการออนไลน/ 31 ต.ค. 63 )
https://mgronline.com/business/detail/9630000113015
ขบวนเครือขายชุมชนรวมงาน “วันที่อยูอาศัยโลกภาคเหนือ”ที่ จ.นาน ชูประเด็นขับเคลื่อน
“การจัดการที่อยูอาศัย-ที่ดินทำกินเพื่อคนทุกคน” ( ไทยโพสต/ 31 ต.ค. 63 )
https://www.thaipost.net/main/detail/82387

พันธมิตร ธนาคารกรุงสรีอยุธยา รวมปลูกปPาชุมชน ( 77 ขาวเด็ด 1 พ.ย. 63 )
https://www.77kaoded.com/news/saichol/2027841
‘วราวุธ’ เปaดปPาในเมือง-อาสาพิทักษ/ทะเล กระบี่ พังงา ( มติชน 1พ.ย. 63 )
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2422520
‘พีมูฟ’จอบุก‘ครม.สัญจรภูเก็ต’จี้นายกฯแก!ป4ญหาที่ดินเกษตรกร-กลุมชาติพันธุ/ ( แนวหน!า 30 ต.ค. 63 )
https://www.naewna.com/politic/528548
“พิธา” ฉะนโยบายทวงคืนผืนปPา ปชช.ถูกไลพ!นที่ทำกิน นายทุนกลับได!สัมปทาน ( ขาวสด 30 ต.ค. 63 )
https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5220516
มีมูลผิดจริง! ตร.ปPาไม!ลุยสงสำนวนฟkอง “ปารีณา” รุกปPาให!อัยการ 5 พ ย.นี้ ( ขาวสด 30 ต.ค. 63 )
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5216234
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ทส. เดินหนา “น้ำพางโมเดล” แกไขปญหาภูเขาหัวโลน สูระบบการเกษตรเชิงนิเวศ
วันที่ 31 ต.ค. 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) พรอมดวย นายจตุ
พร บุรุษพัฒน9 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะผูบริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหาร
จัดการทรัพยากรป>าไมและที่ดินตามแนวทาง “น้ำพางโมเดล” อ.แมจริม จังหวัดนาน ในวาระครบ 5 ป@ โครงการ “น้ำพางโมเดล”
ซึ่งเปCนโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อแกไขปญหาภูเขาหัวโลนสูระบบการเกษตรเชิงนิเวศ ในพื้นที่ตำบลน้ำพาง จำนวน 10 หมูบาน พื้นที่
4,253 ไร จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 285 ราย
โดยในวันนี้ ผูนำทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร โรงเรียนบานน้ำพาง และองค9กรภาคีเครือขายภาคประชาสังคม ไดจัด
กิจกรรม “สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโลนเปCนระบบเกษตรเชิงนิเวศ” ขึ้น เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบ “น้ำพางโมเดล” พรอมทั้งแสวงหาความรวมมือกับภาคีพัฒนาน้ำพางโมเดลใหเปCน
ตนแบบ สรางการยอมรับในระดับนโยบายดานการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่น
ดาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวหลังจากลงพื้นที่โรงเรียนบานน้ำพาง
อ.แมจริม จังหวัดนาน วา ไดใหแนวทางการทำงานกับปลัดฯ ทส. อธิบดีกรมป>าไมและกรมอุทยานฯ ในการแกปญหาตางๆที่พี่นอง
ชาวน้ำพางเปCนหวง ซึ่งตองดูภาพรวมในพื้นที่อื่นประกอบดวย แตยืนยันวาแนวทางของรัฐบาลผานทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม คือ การแกไขปญหา ทั้งเรื่องที่ทำกิน และปญหาปากทองของประชาชน ซึ่งตองหาความลงตัวระหวางพื้นที่ป>าที่มีอยู
อยางจำกัดกับพื้นที่ทำกินของพี่นองประชาชนที่นับวันจะมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ใหสามารถทำงานรวมกันได
อยางไรก็ตาม รมว.ทส. เขื่อมั่นวา ตลอดระยะเวลา 5 ป@ที่ผานมา ไดเห็นถึงความอดทนและยากลำบากในการทำงานของพี่นอง
ประชาชนชาวน้ำพาง ตลอดจนการสนับสนุนจากทุกหนวยงาน ไมวาจะเปCนภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่จะสามารถทำใหน้ำพาง
โมเดลเปCนหนึ่งในโมเดลตัวอยางสำคัญใหกับอีกหลายๆพื้นที่ได อยางไรก็ตาม จะนำขอหวงใยที่ตัวแทนประชาชนชาวน้ำพางให
ขอสังเกตไวนั้น ไปปรึกษาหารือและเรงแกไข ย้ำ ทุกนโยบายจะสำเร็จไดหรือไมนั้น พี่นองประชาชนตองเขามามีสวนรวมดวย
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นาน 31 ต.ค. 63 – ชูน้ำพางโมเดล จ.นาน เปCนพื้นที่ประสบความสำเร็จแกปญหาเขาหัวโลน ชุมชนรวมดูแลจัดการทรัพยากรป>าไม
อยางยั่งยืน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะผูบริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการทรัพยากรป>าไม
และที่ดินตามแนวทาง “น้ำพางโมเดล” อ.แมจริม จังหวัดนาน ในวาระครบ 5 ป@ โครงการน้ำพางโมเดล เพื่อแกไขปญหาภูเขา
หัวโลนสูระบบการเกษตรเชิงนิเวศ ตำบลน้ำพาง จำนวน 10 หมูบาน พื้นที่ 4,253 ไรจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 285 ราย โดยมีผูนำ
ทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร โรงเรียนบานน้ำพาง และองค9กรภาคีเครือขายภาคประชาสังคม รวมการสถาปนาน้ำพาง
โมเดล ที่เปลี่ยนภูเขาหัวโลนเปCนระบบเกษตรเชิงนิเวศ เพื่อความกาวหนาในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรรูปแบบน้ำ
พางโมเดล ที่ไมทำลายสรางความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาววา ตลอดระยะเวลา 5 ป@ที่ผานมา น้ำพาง
โมงเดลไดเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรของชาวบานในพื้นที่ที่ถูกตองเหมาะสม เปCนการทำการเกษตรทีาไดประโยชน9ทั้งชาวบานมนชุมชน
โดยที่ไมตองสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอยางถาวร และยังสามารถใชประโยชน9จากทรัพยากรในชุมชนไดอยางมั่นคงยั่งยืน ซึ่งเปCนผล
จากความรวมแรงรวมใจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนชาวน้ำพาง รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน จนสามารถทำใหน้ำ
พางโมเดลเปCนหนึ่งในโมเดลตัวอยางสำคัญใหกับอีกหลายๆพื้นที่ได
ทั้งนี้สิ่งสำคัญชาวบานในพื้นที่ สามารถสะทอนปญหา หรือสิ่งที่ตองปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปCนขอมูลนำไป
หาวิธีขจัดปญหาเหลานั่นไดอยางตรงจุด
พรอมทั้งนี้ไดใหแนวทางการทำงานกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ อธิบดีกรมป>าไม และอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติฯ ที่จะ
ดำเนินการแกปญหาใหชาวน้ำพางอยางรอบดาน
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมตอยอดนโยบายรัฐบาล แกไขปญหาที่ยังคงคางคาในหลายพื้นที่ เชน เรื่องที่
ทำกิน และปญหาปากทองของประชาชน ใหประชาชนสามารถใชประโยชน9 มีที่ดินทำกินอยางถูกตองเหมาะสม และไมเกิดปญหา
การบุกรุกป>าใหไดผลสำเร็จโดยยเร็ว
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'บิ๊กท็อป-วราวุธ' ปลื้ม 'น้ำพางโมเดลง' ตนแบบจัดการป>าอยางยั่งยืน
วันเสาร9 ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 16.22 น.
วันที่ 31 ต.ค. 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) พรอมดวย นายจตุ
พร บุรุษพัฒน9 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะผูบริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหาร
จัดการทรัพยากรป>าไมและที่ดินตามแนวทาง “น้ำพางโมเดล” อ.แมจริม จังหวัดนาน ในวาระครบ 5 ป@ โครงการ “น้ำพางโมเดล”
ซึ่งเปCนโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อแกไขปญหาภูเขาหัวโลนสูระบบการเกษตรเชิงนิเวศ ในพื้นที่ตำบลน้ำพาง จำนวน 10 หมูบาน พื้นที่
4,253 ไร จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 285 ราย โดยในวันนี้ ผูนำทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร โรงเรียนบานน้ำพาง และ
องค9กรภาคีเครือขายภาคประชาสังคม ไดจัดกิจกรรม “สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโลนเปCนระบบเกษตรเชิงนิเวศ” ขึ้น
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบ “น้ำพางโมเดล” พรอมทั้งแสวงหาความ
รวมมือกับภาคีพัฒนาน้ำพางโมเดลใหเปCนตนแบบ สรางการยอมรับในระดับนโยบายดานการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยชุมชนทองถิ่น
ดาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวหลังจากลงพื้นที่โรงเรียนบานน้ำพาง
อ.แมจริม จังหวัดนาน วา ไดใหแนวทางการทำงานกับปลัดฯ ทส. อธิบดีกรมป>าไมและกรมอุทยานฯ ในการแกปญหาตางๆที่พี่นอง
ชาวน้ำพางเปCนหวง ซึ่งตองดูภาพรวมในพื้นที่อื่นประกอบดวย แตยืนยันวาแนวทางของรัฐบาลผานทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม คือ การแกไขปญหา ทั้งเรื่องที่ทำกิน และปญหาปากทองของประชาชน ซึ่งตองหาความลงตัวระหวางพื้นที่ป>าที่มีอยู
อยางจำกัดกับพื้นที่ทำกินของพี่นองประชาชนที่นับวันจะมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ใหสามารถทำงานรวมกันได อยางไรก็ตาม
รมว.ทส. เขื่อมั่นวา ตลอดระยะเวลา 5 ป@ที่ผานมา ไดเห็นถึงความอดทนและยากลำบากในการทำงานของพี่นองประชาชนชาวน้ำ
พาง ตลอดจนการสนับสนุนจากทุกหนวยงาน ไมวาจะเปCนภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่จะสามารถทำใหน้ำพางโมเดลเปCนหนึ่ง
ในโมเดลตัวอยางสำคัญใหกับอีกหลายๆพื้นที่ได อยางไรก็ตาม จะนำขอหวงใยที่ตัวแทนประชาชนชาวน้ำพางใหขอสังเกตไวนั้น ไป
ปรึกษาหารือและเรงแกไข ย้ำ ทุกนโยบายจะสำเร็จไดหรือไมนั้น พี่นองประชาชนตองเขามามีสวนรวมดวย

https://www.naewna.com/relation/528826

วันนี้ (31 ต.ค. 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) พรอมดวย นาย
จตุพร บุรุษพัฒน9 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะผูบริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหาร
จัดการทรัพยากรป>าไมและที่ดินตามแนวทาง “น้ำพางโมเดล” อ.แมจริม จังหวัดนาน ในวาระครบ 5 ป@ โครงการ “น้ำพางโมเดล”
ซึ่งเปCนโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อแกไขปญหาภูเขาหัวโลนสูระบบการเกษตรเชิงนิเวศ ในพื้นที่ตำบลน้ำพาง จำนวน 10 หมูบาน พื้นที่
4,253 ไร จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 285 ราย โดยในวันนี้ ผูนำทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร โรงเรียนบานน้ำพาง และ
องค9กรภาคีเครือขายภาคประชาสังคม ไดจัดกิจกรรม “สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโลนเปCนระบบเกษตรเชิงนิเวศ” ขึ้น
เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบ “น้ำพางโมเดล” พรอมทั้งแสวงหาความ
รวมมือกับภาคีพัฒนาน้ำพางโมเดลใหเปCนตนแบบ สรางการยอมรับในระดับนโยบายดานการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
โดยชุมชนทองถิ่น
ดาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวหลังจากลงพื้นที่โรงเรียนบานน้ำพาง
อ.แมจริม จังหวัดนาน วา ไดใหแนวทางการทำงานกับปลัดฯ ทส. อธิบดีกรมป>าไมและกรมอุทยานฯ ในการแกปญหาตางๆที่พี่นอง
ชาวน้ำพางเปCนหวง ซึ่งตองดูภาพรวมในพื้นที่อื่นประกอบดวย แตยืนยันวาแนวทางของรัฐบาลผานทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม คือ การแกไขปญหา ทั้งเรื่องที่ทำกิน และปญหาปากทองของประชาชน ซึ่งตองหาความลงตัวระหวางพื้นที่ป>าที่มีอยู
อยางจำกัดกับพื้นที่ทำกินของพี่นองประชาชนที่นับวันจะมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ใหสามารถทำงานรวมกันได อยางไรก็ตาม
รมว.ทส. เขื่อมั่นวา ตลอดระยะเวลา 5 ป@ที่ผานมา ไดเห็นถึงความอดทนและยากลำบากในการทำงานของพี่นองประชาชนชาวน้ำ
พาง ตลอดจนการสนับสนุนจากทุกหนวยงาน ไมวาจะเปCนภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่จะสามารถทำใหน้ำพางโมเดลเปCนหนึ่งใน
โมเดลตัวอยางสำคัญใหกับอีกหลายๆพื้นที่ได อยางไรก็ตาม จะนำขอหวงใยที่ตัวแทนประชาชนชาวน้ำพางใหขอสังเกตไวนั้น ไป
ปรึกษาหารือและเรงแกไข ย้ำ ทุกนโยบายจะสำเร็จไดหรือไมนั้น พี่นองประชาชนตองเขามามีสวนรวมดวย
https://www.thaipost.net/main/detail/82377

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมดวย นายจตุพร บุรุษพัฒน9 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม นายนิพันธ9 บุญหลวง ผูวาราชการจังหวัดนาน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตว9ป>าและพันธุ9
พืช นายอดิศร นุชดำรงค9 อธิบดีกรมป>าไม นายประยงค9 ดอกลำไย ผูอำนวยการมลูนิธิพัฒนาภาคเหนือ และนายจอมกิตติ ศิริกุล
รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ9 จำกัด พรอมดวยหนวยงานภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม และภาคประชาชนกวา 300 คน เขารวมงาน "ครบรอบ 5 ป@ สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโลนสูระบบ
เกษตรเชิงนิเวศ" และพิธีลงนามบันทึกความรวมมือระหวางกัน ณ โรงเรียนบานน้ำพาง ต.น้ำพาง อ.แมจริม จ.นาน
นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ9 จำกัด เปiดเผยวา "น้ำ
พางโมเดล" เปCนโครงการที่ คุณศุภชัย เจียรวนนท9 CEO เครือเจริญโภคภัณฑ9 เขารวมมือกับภาคีเครือขายหลายภาคสวน โดยเฉพาะ
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ตั้งแตป@ 2559 โดยมีเปnาหมายที่มุงฟpqนฟูป>าและรักษาผืนป>าธรรมชาติ ที่มีอยูถึงรอยละ 90
ของ ต.น้ำพางใหไดรับการจัดการดูแลรักษาโดยชุมชนทองถิ่นอยางสมดุล และยั่งยืน มีการใชระบบฐานขอมูล จำแนกและกำหนด
ขอบเขต ที่ดินทำกิน ที่อยูอาศัย ป>าชุมชน และผืนป>าธรรมชาติ เพื่อวางแผนการจัดการพื้นที่อยางเหมาะสม ภายใตการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน รวมถึงการสรางความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนอาชีพ จากพืชเชิงเดี่ยวมาสูการผลิตในระบบเกษตรผสมผสาน ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพิ่มขึ้นอยางนอยป@ละ 20 % ของพื้นที่ทำกินใน 5 ป@ พื้นที่จะเปลี่ยนเปCนเกษตรผสมผสานทั้ง 100%
พัฒนาและยกระดับอาชีพ สรางรายไดทั้งในและนอกภาคเกษตรควบคูไปกับการอนุรักษ9 ดิน น้ำ ป>า อยางสมดุล
สำหรับปจจุบันโครงการ "น้ำพางโมเดล" ดำเนินการมาแลว 5 ป@ มีพื้นที่ป>าที่ไดรับการฟpqนฟูแลว 2,767 ไร สมาชิก 285 ราย จาก
10 หมูบาน ต.น้ำพาง จ.นาน ผลผลิตสามารถสรางรายไดใหชาวบาน มีการตั้งศูนย9เพาะกลาไมชุมชน ศูนย9แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และพัฒนากลุมเกษตรกรทำธุรกิจในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

https://siamrath.co.th/n/194062

เครือซีพีรวมงาน ครบรอบ 5 ป@ สถาปนา "น้ำพางโมเดล" เปลี่ยนภูเขาหัวโลนสูระบบเกษตรเชิงนิเวศ จ.นาน
เมื่อ 31 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมดวย นายจตุพร
บุรุษพัฒน9 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายนิพันธ9 บุญหลวง ผูวาราชการจังหวัดนาน นายธัญญา เนติธรรม
กุล อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตว9ป>าและพันธุ9พืช นายอดิศร นุชดำรงค9 อธิบดีกรมป>าไม นายประยงค9 ดอกลำไย ผูอำนวยการมลู
นิธิพัฒนาภาคเหนือ และนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภค
ภัณฑ9 จำกัด พรอมดวยหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนกวา 300 คน เขารวมงาน "ครบรอบ 5 ป@ สถาปนา
น้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโลนสูระบบเกษตรเชิงนิเวศ" และพิธีลงนามบันทึกความรวมมือระหวางกัน ณ โรงเรียนบานน้ำพาง ต.
น้ำพาง อ.แมจริม จ.นาน
ในการนี้ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ9 จำกัด
เปiดเผยวา "น้ำพางโมเดล" เปCนโครงการที่ คุณศุภชัย เจียรวนนท9 CEO เครือเจริญโภคภัณฑ9 เขารวมมือกับภาคีเครือขายหลายภาค
สวน โดยเฉพาะภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ตั้งแตป@ 2559 โดยมีเปnาหมายที่มุงฟpqนฟูป>าและรักษาผืนป>าธรรมชาติ ที่มีอยู
ถึงรอยละ 90 ของ ต.น้ำพางใหไดรับการจัดการดูแลรักษาโดยชุมชนทองถิ่นอยางสมดุล และยั่งยืน มีการใชระบบฐานขอมูล จำแนก
และกำหนดขอบเขต ที่ดินทำกิน ที่อยูอาศัย ป>าชุมชน และผืนป>าธรรมชาติ เพื่อวางแผนการจัดการพื้นที่อยางเหมาะสม ภายใตการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมถึงการสรางความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนอาชีพ จากพืชเชิงเดี่ยวมาสูการผลิตในระบบเกษตร
ผสมผสาน ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพิ่มขึ้นอยางนอยป@ละ 20 % ของพื้นที่ทำกินใน 5 ป@ พื้นที่จะเปลี่ยนเปCนเกษตรผสมผสาน
ทั้ง 100% พัฒนาและยกระดับอาชีพ สรางรายไดทั้งในและนอกภาคเกษตรควบคูไปกับการอนุรักษ9 ดิน น้ำ ป>า อยางสมดุล
ปจจุบัน โครงการ "น้ำพางโมเดล" ดำเนินการมาแลว 5 ป@ มีพื้นที่ป>าที่ไดรับการฟpqนฟูแลว 2,767 ไร สมาชิก 285 ราย จาก 10
หมูบาน ต.น้ำพาง จ.นาน ผลผลิตสามารถสรางรายไดใหชาวบาน มีการตั้งศูนย9เพาะกลาไมชุมชน ศูนย9แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และพัฒนากลุมเกษตรกรทำธุรกิจในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/93158-cp-58.html

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) พรอมดวย นายจตุพร บุรุษพัฒน9
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะผูบริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการทรัพยากรป>า
ไมและที่ดินตามแนวทาง “น้ำพางโมเดล” อ.แมจริม จังหวัดนาน ในวาระครบ 5 ป@ โครงการ “น้ำพางโมเดล” ซึ่งเปCนโครงการที่
เกิดขึ้นเพื่อแกไขปญหาภูเขาหัวโลนสูระบบการเกษตรเชิงนิเวศ ในพื้นที่ตำบลน้ำพาง จำนวน 10 หมูบาน พื้นที่ 4,253 ไร จำนวน
สมาชิกทั้งสิ้น 285 ราย โดยมีผูนำทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร โรงเรียนบานน้ำพาง และองค9กรภาคีเครือขายภาค
ประชาสังคม ไดจัดกิจกรรม “สถาปนาน้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโลนเปCนระบบเกษตรเชิงนิเวศ” ขึ้น เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ความกาวหนาในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบ “น้ำพางโมเดล” พรอมทั้งแสวงหาความรวมมือกับภาคีพัฒนา
น้ำพางโมเดลใหเปCนตนแบบ สรางการยอมรับในระดับนโยบายดานการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนทองถิ่น
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาวหลังจากลงพื้นที่โรงเรียนบานน้ำพาง อ.
แมจริม จังหวัดนาน วา ไดใหแนวทางการทำงานกับปลัดฯ ทส. อธิบดีกรมป>าไมและกรมอุทยานฯ ในการแกปญหาตางๆที่พี่นอง
ชาวน้ำพางเปCนหวง ซึ่งตองดูภาพรวมในพื้นที่อื่นประกอบดวย แตยืนยันวาแนวทางของรัฐบาลผานทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม คือ การแกไขปญหา ทั้งเรื่องที่ทำกิน และปญหาปากทองของประชาชน ซึ่งตองหาความลงตัวระหวางพื้นที่ป>าที่มีอยู
อยางจำกัดกับพื้นที่ทำกินของพี่นองประชาชนที่นับวันจะมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ใหสามารถทำงานรวมกันได
อยางไรก็ตาม รมว.ทส. เขื่อมั่นวา ตลอดระยะเวลา 5 ป@ที่ผานมา ไดเห็นถึงความอดทนและยากลำบากในการทำงานของพี่นอง
ประชาชนชาวน้ำพาง ตลอดจนการสนับสนุนจากทุกหนวยงาน ไมวาจะเปCนภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ที่จะสามารถทำให
น้ำพางโมเดลเปCนหนึ่งในโมเดลตัวอยางสำคัญใหกับอีกหลายๆพื้นที่ได อยางไรก็ตาม จะนำขอหวงใยที่ตัวแทนประชาชนชาวน้ำพาง
ใหขอสังเกตไวนั้น ไปปรึกษาหารือและเรงแกไข ย้ำ ทุกนโยบายจะสำเร็จไดหรือไมนั้น พี่นองประชาชนตองเขามามีสวนรวมดวย
https://mgronline.com/business/detail/9630000113015

จ.นาน / ขบวนเครือขายชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ขอนแกนและสุพรรณบุรี ประมาณ 600 คน รวมงาน ‘วันที่อยูอาศัยโลก
ภาคเหนือ’ ที่ จ.นาน ชูประเด็นการขับเคลื่อนแกไขปญหา “การจัดการที่อยูอาศัย-ที่ดินทำกินเพื่อคนทุกคน”
องค9การที่อยูอาศัยแหงสหประชาชาติ (UN – HABITAT) กำหนดใหวันจันทร9แรกของเดือนตุลาคมของทุกป@ เปCน ‘วันที่อยูอาศัย
โลก’ หรือ ‘World Habitat Day’ เริ่มตั้งแตป@ 2528 โดยมีวัตถุประสงค9เพื่อใหประเทศตาง ๆ ในโลกใหความสำคัญกับ
สถานการณ9การอยูอาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย9 ตลอดจนตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยูอาศัยที่เหมาะสมของ
ประชากรทุกคนบนโลก
ในป@นี้วันที่อยูอาศัยโลกตรงกับวันจันทร9ที่ 5 ตุลาคมที่ผานมา โดย UN – HABITAT มีคำขวัญวา “Housing for all A better
urban future” หรือ “ที่อยูอาศัยสำหรับทุกคน เพื่ออนาคตเมืองที่ดีขึ้นกวาเดิม” ขบวนองค9กรชุมชนทั่วประเทศรวมกับสถาบัน
พัฒนาองค9กรชุมชน (องค9การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ จัดมหกรรม ‘บานมั่นคง : ที่อยูอาศัยสำหรับทุกคน เพื่ออนาคตเมืองที่ดีขึ้น
กวาเดิม’ ตลอดชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ ทั่วภูมิภาค คือ ภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคตะวันออกที่ จ.
ปราจีนบุรี กรุงเทพฯ ภาคเหนือที่ จ.นาน ภาคอีสานที่ จ.ขอนแกน และภาคใตที่ จ.ชุมพร
วันที่อยูอาศัยโลกภาคเหนือ : “ฮวมแฮง ฮวมใจ„ แป…งบาน แปCงเมือง กูคน เพื่อชุมชนหมูเฮา”
ระหวางวันที่ 30-31 ตุลาคม ขบวนองค9กรชุมชนภาคเหนือ 17 จังหวัด รวมกับสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ จัดงาน ‘วันที่อยู
อาศัยโลกภาคเหนือ ป@ 2563’ ที่จังหวัดนาน โดยมีประเด็นสำคัญในการจัดงาน คือ “การจัดการที่อยูอาศัยและที่ดินทำกิน เพื่อ
คนทุกคน” หรือ “ฮวมแฮง ฮวมใจ„ แป…งบาน แปCงเมือง กูคน เพื่อชุมชนหมูเฮา”
การจัดงานวันแรก (30 ตุลาคม) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเดินทาง
มารับฟงปญหาและรับมอบขอเสนอการแกไขปญหาที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยจากประชาชน
สวนการจัดงานวันนี้ (31 ตุลาคม) จัดขึ้นที่วิทยาลัยสงฆ9นครนาน อ.ภูเพียง จ.นาน มีการจัดเวทีเสวนา นิทรรศการการแกไข
ปญหาที่ดิน-ที่อยูอาศัยในพื้นที่ตางๆ การออกรานจำหนายสินคาชุมชน ฯลฯ โดยมีนายวิบูรณ9 แววบัณฑิต รองผูวาราชการ
จังหวัดนาน นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมการโครงการบานมั่นคง สถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ
ผูแทนหนวยงานตางๆ ผูแทนเครือขายขบวนองค9กรชุมชนภาคเหนือ 17 จังหวัด ผูแทนเครือขายชุมชนจังหวัดขอนแกนและ
สุพรรณบุรี เขารวมงานประมาณ 600 คน
ทั้งนี้พื้นที่ภาคเหนือ เปCนอีกพื้นที่หนึ่งที่มีปญหาเรื่องที่อยูอาศัยและที่ดินทำกินของประชาชน ที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายของ
ภาครัฐ เชน มีชุมชนที่อยูในเขตพื้นที่ป>าสงวนแหงชาติ และพื้นที่อุทยานแหงชาติมากกวา 85 เปอร9เซ็นต9 โดยที่ผานมา สถาบัน
พัฒนาองค9กรชุมชนฯ รวมกับเครือขายการพัฒนาที่อยูอาศัยและการจัดการที่ดินภาคเหนือ และหนวยงานภาคีในระดับจังหวัด
รวมกันดำเนินการขับเคลื่อนแกไขปญหา

เชน สำรวจขอมูลปญหาเรื่องที่อยูอาศัย-ที่ดินทำกินของผูมีรายไดนอย สนับสนุนงบประมาณในการจัดกระบวนการ นำไปสูการ
การขับเคลื่อนงานอยางเปCนรูปธรรม โดยกำหนดเปCนแผนยุทธศาสตร9จังหวัด ‘การแกไขปญหาที่อยูอาศัยและที่ดินทำกิน’ ที่มีความ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน มีความมั่นคงในการอยูอาศัย และถูกตองตามกฎหมาย
ชวงเชาวันที่ 31 ตุลาคม มีการจัดเวทีเสวนาเรื่อง “รูปธรรมการจัดการที่อยูอาศัยและที่ดินทำกินชนบท” ผูรวมเสวนาประกอบดวย
ผูแทนชุมชนพื้นที่รูปธรรม ผูแทนหนวยงานตาง และผูแทนสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ
นายกระมล อุประรัตน9 ผูแทนชุมชนตำบลเวียงสรวย อ.แมสรวย จ.เชียงราย กลาววา ตำบลเวียงสรวยเปCนพื้นที่ชนบทอยูในเขต
ป>าสงวนแหงชาติ สวนป>าของกรมป>าไม และเขตอุทยานแหงชาติ มีทั้งหมด 17 ตำบล ประชากรมีชาติพันธุ9อาขา มง และคน
เมือง ประมาณ 4,000 คน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกขาวไร ขาวโพด ลำใย กาแฟ ฯลฯ
“ที่ผานมา ชาวบานมีปญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยที่ทับซอนกับพื้นที่ป>าไม ชาวบานถูกจับกุมดำเนินคดี เปCนปญหาที่
เรื้อรังมานาน แตเมื่อมีการจัดตั้งสภาองค9กรชุมชนตำบลในป@ 2559 ชาวบานจึงไดใชสภาองค9กรชุมชนฯ เปCนเวทีแกไขปญหา มี
การเจรจากับป>าไมและอุทยานฯ นำไปสูกระบวนการแกไขปญหา ซึ่งขณะนี้ยังอยูในระหวางการดำเนินการ” ผูแทนตำบลเวียง
สรวยกลาว
กระบวนการที่ชาวบานตำบลเวียงสรวยลุกขึ้นมาจัดการแกไขปญหาที่ดินดวยตนเอง โดยการเตรียมความพรอม สรางความเขาใจ
กันทั้งชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเรื่องการแกไขปญหาที่ดิน มีการจัดตั้งคณะกรรมการรวม 3 ชุมชน คือ บานโป>งปูเฟpอง บานริมทาง
และบานหวยน้ำมา โดยรวมกันสำรวจขอมูลการถือครองที่ดิน จัดทำขอบเขตที่ดิน รังวัดพื้นที่ จัดทำผังชุมชน โดยใชเครื่องมือ
GPS ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ตอมาจึงไดขับเคลื่อนการแกไขปญหาที่ดินโดยใชกลไกคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปCน
ประธานฯ) เพื่อรองรับสิทธิการใชประโยชน9ที่ดิน โดยมีการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่หลายฝ>าย
เชน สภาองค9กรชุมชนตำบล เทศบาลตำบลเวียงสรวย คทช.อำเภอ คทช.จังหวัด ป>าไม อุทยานและสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ
จากกระบวนการแกไขปญหาที่ดินไดนำไปสูการแกไขปญหาที่อยูอาศัยตามโครงการบานมั่นคงที่สถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ ใหการ
สนับสนุน เริ่มจากการสำรวจขอมูลชุมชน ครัวเรือนที่มีฐานะยากจน สภาพบานเรือนทรุดโทรม ฯลฯ เพื่อนำมาเปCนขอมูลในการ
จัดทำโครงการบานมั่น โดยทางสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการซอมสรางบานเรือนที่ทรุดโทรมใหมี
สภาพมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมกับการอยูอาศัย
ในป@ 2561 สถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ สนับสนุนโครงการบานมั่นคงชนบทเทศบาลตำบลเวียงสรวย จำนวน 227 ครัวเรือน
รวม 11,029,000 บาท (เฉลี่ยครัวเรือนละ 40,000 บาท) โดยมีทีมงานชางชุมชนจากทั่วประเทศมารวมซอมสรางบาน และ
ซอมสรางแลวเสร็จทั้งหมดในชวงปลายป@ 2562
ผูแทนตำบลเวียงสรวยบอกดวยวา นอกจากการแกไขปญหาที่อยูอาศัยที่สถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ สนับสนุนแลว หนวยงาน
ตางๆ ยังรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สงเสริมเรื่องอาชีพ และรายได เชน ศูนย9พัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง สนับสนุนให
เอาอัตลักษณ9 เอกลักษณ9 ภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุ9มาทำผาปกมือ สนับสนุนกลุมผูสูงอายุผลิตสินคา การทองเที่ยวชุมชน
อนุรักษ9พื้นที่ป>าไม สรางแหลงอาหารในป>า มีหนอไม เห็ด ผักตางๆ เปCน ‘ซุปเปอร9มาเก็ต’ ของชุมชน
นางฑิฆัมพร กองสอน ผูนำตำบลบัวใหญ อ.นานอย จ.นาน กลาววา ‘เครือขายคนนานจัดการตนเอง’ เปCนการรวมตัวกันของ
กลุมตางๆ ที่ทำงานในทุกประเด็นงาน เชน มูลนิธิฮักเมืองนาน ฯลฯ มาทำงานรวมกัน โดยมีที่มาจากปญหาที่ดินและที่อยูอาศัย
ในจังหวัดนาน เพราะในจังหวัดนานมีพื้นที่ป>าสงวนแหงชาติจำนวน 17 ป>า และเขตอุทยานอีกหลายแหง ทำใหคนนานอยูใน
พื้นที่ที่ไมมีความมั่นคง หรือตกอยูในสภาพ “เกิดมาก็ผิดกฎหมายแลว เพราะอยูในพื้นที่ป>า”
เฉพาะพื้นที่ตำบลบัวใหญเริ่มรวมตัวกันแกไขปญหาที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยตั้งแตป@ 2547-2548 โดยรวมกันสำรวจขอมูล
ชุมชน ครัวเรือนที่อยูในเขตป>าฯ พื้นที่ทับซอน เมื่อไดขอมูลแลวจึงเชิญหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานใน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อพูดคุยหาทางออก และขยับจากการขับเคลื่อนการแกไขปญหาในระดับพื้นที่ไปสู
การแกไขปญหาในระดับนโยบาย โดยเสนอขอมูลปญหาและแนวทางการแกไขใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ นำไปพิจารณา
“นอกจากนี้เครือขายคนนานจัดการตนเองยังรวมกับพี่นองที่มีความเดือดรอนรวมกันจัดทำกระบวนการการแกไขปญหาที่ดินทำกิน
และที่อยูอาศัย โดยมีสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ ใหการสนับสนุน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหา ไมใหถูกเจาหนาที่ป>าไมไลจับกุม
อีก” นางฑิฆัมพรกลาว

ทั้งนี้ในการจัดงานวันที่อยูอาศัยโลกภาคเหนือป@ 2563 ที่จังหวัดนาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผานมา เครือขายขบวนองค9กร
ชุมชนไดยื่นขอเสนอการแกไขปญหาที่ดินและที่อยูอาศัยใหแกนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ที่เดินทางมารวมงานวันที่อยูอาศัยโลกฯ โดยมีขอเสนอ 7 ขอ คือ
1.หนวยงานภาครัฐทุกระดับตองบูรณาการการทำงานรวมกันอยางเปCนเอกภาพเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่อยูอาศัยและ
ที่ดินทำกินอยางจริงจัง
2.ขอใหหนวยงานในระดับจังหวัดบรรจุแผนการพัฒนาที่อยูอาศัย และการจัดการที่ดินเปCนแผนยุทธศาสตร9จังหวัด โดยเนนการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนอยางจริงจังและเปCนรูปธรรม
3.ใหมีการจัดประชุมคณะทำงานการแกไขปญหาผูมีรายไดนอยในระดับจังหวัด และ ผลักดันพื้นที่ ที่มีประเด็นปญหาขอติดขัดตอ
คณะกรรมการแกไขปญหาที่ดินแหงชาติ (คทช.) ทั้งระดับอำเภอ และระดับจังหวัด อยางสม่ำเสมอ
4.ในเชิงกลไกคณะทำงานการแกไขปญหาที่อยูอาศัยและที่ดินทำกิน ใหมีการทบทวนองค9ประกอบ เพิ่มสัดสวนสภาองค9กรชุมชน
กลุมผูเดือดรอนเปCนสวนหนึ่งในการรวมเสนอแนะ และปญหาขอติดขัดที่เกิดขึ้น เพื่อสะทอนถึงปญหา ตลอดจนสิทธิการเขาถึง
ทรัพยากรในทุกระดับไมวาจะเปCนระดับทองถิ่น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับชาติ
5.ใหมีการจัดตั้งกองทุนกลางสำหรับการพัฒนาที่อยูอาศัย ที่ดินทำกิน และคุณภาพชีวิต โดยใหผูมีรายไดนอยมีสวนรวมบริหาร
จัดการ เพื่อชวยเหลือผูมีรายไดนอยอยางเปCนธรรม สอดคลองกับสภาพความเปCนจริงทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจของพื้นที่
เชน เขารวมโครงการบานมั่นคง ของ พอช. ซื้อโครงการที่อยูอาศัยของการเคหะแหงชาติ และเอกชน หรือกลับภูมิลำเนา ฯลฯ
ตลอดจนการสรางความเขมแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
6.การบูรณาการความรวมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่โครงการการแกไข
ปญหาที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอยอยางทั่วถึง
7.ใหมีการอำนวยการกอสรางที่อยูอาศัยและจัดหาที่ดินรองรับใหกับผูไดรับผลกระทบที่สอดคลองกับวิถีการดำรงชีพ
ผูแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน กลาวในเวทีเสวนาวา จังหวัดนานมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 7.5
ลานไร มีพื้นที่ป>าสงวนแหงชาติ 16 ป>า สามารถออกเอกสารสิทธิ์ใหแกประชาชนไดเพียง 12 % ของพื้นที่ สวนที่เหลือหรือที่อยู
ในเขตป>าสงวนฯ และอุทยานฯ จะดำเนินงานตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) เพื่อใหประชาชนอยู
รวมกับป>าได สวนจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือรวมทั้งหมด 17 จังหวัดก็จะใชแนวทางของ คทช.เชนเดียวกัน แตความคืบหนาของ
การแกไขปญหาในพื้นที่ตางๆ จะไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับการดำเนินการของแตละพื้นที่
สวนในจังหวัดนาน มีเปnาหมายจะกันพื้นที่ที่ประชาชนเขาอยูอาศัยในพื้นที่ป>าลุมน้ำชั้น 3-4-5 มีเปnาหมายประมาณ 270,000
ไร โดยจะนำขอมูลจากการสำรวจพื้นที่ที่ประชาชนเขาครอบครองทำประโยชน9เสนอตอ คทช. จังหวัด (คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปCนประธาน) แตดำเนินการไดป@หนึ่งไมกี่พันไร ทางผูวาฯ จ.นาน เห็นความสำคัญของการแกไข
ปญหา จึงสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร9จังหวัด เพื่อใหเรงรัดการสำรวจขอมูล การรังวัดพื้นที่ เพื่อนำเสนอขอมูลตอ
คทช.จังหวัด จนสำรวจไดครบ 270,000 ไร ภายในป@งบประมาณ 2563 (กันยายน) ที่ผานมา
อยางไรก็ตาม ยังมีกระบวนการในการดำเนินการตอไป โดยพื้นที่ที่กันเอาไวใหประชาชนเขาอยูอาศัยอยางถูกตองตามกฎหมาย
ทางผูวาราชการจังหวัดจะตองเสนอเรื่องการขอใชประโยชน9ในที่ดินป>าสงวนฯ (พื้นที่ลุมน้ำชั้น 3-4-5) ไปยังกรมป>าไมเพื่อพิจารณา
อนุญาต โดยขณะนี้สงเรื่องเขาไปแลวประมาณ 90,000 ไร สวนที่เหลืออีกประมาณ 100,000 ไรยังอยูในระหวางการ
ตรวจสอบขอมูลความถูกตอง เพื่อเสนอกรมป>าไมตอไป ทั้งนี้คาดวาจะดำเนินการใหแลวเสร็จทั้งหมดภายในป@ 2565
นายปฏิภาณ จุมผา รองผูอำนวยการสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ กลาวในเวทีเสวนาวา ปญหาเรื่องที่ดินทำกินและเรื่องที่อยู
อาศัยเปCนโจทย9ของแผนดิน เปCนปญหาความเหลื่อมล้ำ ไมเปCนธรรมในสังคม ซึ่งภาคประชาชนทั้งในเมืองและชนบทไดขับเคลื่อน
การแกไขปญหามากอนหนานี้แลว ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีแผนงานในการแกไขปญหา เพราะในประเทศไทยมีครัวเรือนทั้งหมด
ประมาณ 21 ลานครัวเรือน แตมีปญหาที่อยูอาศัยไมมั่นคงหรือไมมีที่อยูอาศัยเปCนของตัวเองรวมทั้งหมดประมาณ 5,870,000
ครัวเรือน
“วันที่อยูอาศัยโลกป@นี้ องค9การที่อยูอาศัยแหงสหประชาชาติมีคำขวัญวา ‘ที่อยูอาศัยสำหรับทุกคน เพื่ออนาคตเมืองที่ดีขึ้น
กวาเดิม’ คือมีความหมายวา มวลมนุษยชาติควรจะมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง ซึ่งพี่นองขบวนชุมชนไดทำเรื่องนี้กันมาแลวหลายป@ และ
รัฐบาลมีแผนแมบทการพัฒนาที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอยระยะ 20 ป@ (พ.ศ.2560-2579) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย9 และสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ เปCนเจาภาพ รวมกับกระทรวงตางๆ เพื่อแกไขปญหาใหพี่นองประชาชน มี
เปnาหมายภายในป@ 2579 ใหคนไทยทุกคนมีที่อยูอาศัยกันถวนทั่ว” นายปฏิภาณกลาว

นายปฏิภาณกลาวตอไปวา การแกไขปญหาที่อยูอาศัยนี้จะตองแกไขปญหากันทั้งตำบล ทั้งเมือง และแกไขปญหาทุกมิติ โดยมี
ระบบการสำรวจและจัดเก็บขอมูล โดยชุมชนทองถิ่นตองเปCนเจาภาพ เปCนเจาของเรื่อง เพื่อแกไขปญหาของตนเอง สรางความ
รวมมือรวมกับหนวยงานภาคีตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสภาองค9กรชุมชนตำบลควรจะเปCนกลไกกลางในการเชื่อมตอกับ
หนวยงานและภาคีตางๆ
“ดวยแนวทางนี้จะทำใหการแกไขปญหาโดยมีพี่นองประชาชนเปCนกำลังสำคัญ ใชเรื่องบานเปCนเครื่องมือ นำไปสูกระบวนการแกไข
ปญหาทุกปญหา ทุกมิติ สวนสถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ หรือ ‘พอช.’ เปCนกลไกของรัฐ แตเปCนเครื่องมือของประชาชน พอช.จะ
เปCนเพื่อนรวมทางของประชาชนและหนวยงานภาคีตางๆ เพื่อแกไขปญหาตางๆ เหลานี้รวมกัน” นายปฏิภาณกลาว
นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมการโครงการบานมั่นคง สถาบันพัฒนาองค9กรชุมชนฯ กลาววา ความ
รวมมือเปCนวาระใหมในการแกไขปญหาที่อยูอาศัยทั้งเมืองและชนบท อยากใหการจัดงานเปCนจุดมุงหมายใหม ใหเกิดการแกไข
ปญหารวมกัน อยากใหนำทิศทางการทำงานนี้ไปดำเนินการ
เรื่องที่อยูอาศัยเปCนปจจัยสำคัญในการสรางความมั่นคงสำคัญ
ของชีวิตมนุษย9 ใชคำวา “การมีอยูอาศัยที่มั่นคง” สรางระบบการจัดการ การเชื่อมโยงเพื่อสรางชุมชนที่เขมแข็งเพื่อความ
เปCนอยูที่ดี เมืองและชนบทเปCนเครื่องมือในการสรางการเปลี่ยนแปลง
“การสรางบานแปงเมือง ตองมีที่ดิน ปจจัยสาธารณูปโภค มีระบบที่ประสานความรวมมือ โดยชุมชนเปCนตัวตั้ง แตตองมีตัว
บานที่ตองทำใหเปCนรูปธรรม ชุมชนตองเปCนผูทำ ไมตองการใหคนอื่นทำให ใหเริ่มตนจัดการแกไขปญหาที่ไมมั่นคงทั้งหลาย
การสรางระบบที่ทำใหทุกคนในสังคมอยูรวมกันได ควรใชโครงการที่มีอยูเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางความมั่นคง
การออกแบบวิถีชีวิตและความมั่นคงสมัยใหมใหเทาเทียมกัน อาจตองคิดคน สรางสรรค9ระบบที่เปCน ปจจุบัน” นางสาวสมสุขให
ความคิดเห็นในตอนทาย
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ราชบุรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำคณะอาสากรุงศรี กวา 50 คน นำรองปลูกไม จำนวน 500 ตน ในพื้นที่ป>า
ชุมชนบานเขาหัวคน ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภายใตโครงการ Care the Wild “ปลูกปnอง Plant & Protect”
ของตลาดหลักทรัพย9แหงประเทศไทย โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไดรวมสนับสนุนงบประมาณปลูกป>าในโครงการรวม 20 ไร ไดแก
ป>าชุมชนบานเขาหัวคน จังหวัดราชบุรี และป>าชุมชนบานพุตูม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งชาวบานในชุมชนจะเปCนผูปลูกและดูแลรักษาป>า
และยังสามารถใชป>าชุมชนเปCนพื้นที่ทำมาหากิน ใชประโยชน9ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนใหอยูได
อยางยั่งยืน
สำหรับโครงการ Care the Wild “ปลูกปnอง Plant & Protect” เปCนโครงการที่ผนึก กรมป>าไม ภาคีหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน รวมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ดวยการระดมทุนปลูกตนไมใหม ปลูก
ตนไมเสริม และสงเสริมการดูแลตนไม พรอมติดตามการเติบโตของไมที่ปลูกตลอดโครงการ ดวยหลักธรรมาภิบาล การเปiดเผย
ขอมูล ติดตาม-เรียนรู-ดูแล จนกลายเปCนผืนป>าอยางแทจริง ผานแอปพลิเคชัน Care the Wildผูสนใจสามารถรวมปลูกป>าผานแอป
พลิเคชัน “Care the Wild” ดาวน9โหลดไดแลววันนี้ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.setsocialimpact.com
https://www.77kaoded.com/news/saichol/2027841

‘วราวุธ’ เปิ ดป่ าในเมือง-อาสาพิทกั ษ์ทะเล กระบี พังงา
เมือวันที 1 พฤศจิกายน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม กล่าวภายหลังการ
เป็ นประธานเปิ ดงานโครงการป่ าชายเลนในเมือง สวนป่ าประชารัฐ เพือความสุขของคนไทย จังหวัดกระบีและพังงาว่า จาก
รายงานล่าสุด ภาพรวมพืน0 ทีป่ าชายเลนของประเทศเพิมขึน0 กว่า 203,000 ไร่ รวมมีพืน0 ทีป่ าชายเลนคงสภาพถึง 1.73 ล้าน
ไร่ ซึงเป็ นผลจากความร่วมมือของพีน้องประชาชนและทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม เราก็ยงั ต้องการให้พืน0 ทีป่ าชายเลนเพิมขึน0
อย่างต่อเนือง ซึงรัฐบาลได้ยึดแนวคิดในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์เพือการพัฒนาจนนําไปสูค่ วาม
ยังยืน อีกทัง0 การสนับสนุนให้คนอยู่กบั ป่ าอย่างพึงพาอาศัยกัน โดยในวันนี 0 ตนได้ลงพืน0 ทีตรวจติดตามสถานการณ์และการ
ทํางานของหน่วยงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝังในพืน0 ทีจังหวัดกระบีและพังงา พร้อมทัง0 ได้เปิ ดโครงการป่ าในเมือง
“สวนป่ าประชารัฐ เพือความสุขของคนไทย” ซึงเป็ นโครงการทีสนับสนุนแนวคิดการอยู่รว่ มกันระหว่างชุมชนกับป่ าชายเลน
นายวราวุธกล่าวว่า นอกจากนี 0 ตนได้พบปะพูดคุยกับพีน้องประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทะเลในพืน0 ที ทุกคนคือ
กําลังสําคัญของการดูแลผืนป่ าชายเลนในจังหวัดกระบีและพังงา และพร้อมทีจะเป็ นกําลังสนับสนุนการทํางานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ต่อไป พร้อมนี 0 ได้พดู คุยและให้กาํ ลังใจกับเจ้าหน้าทีในพืน0 ทีทีเปรียบเสมือนฟั นเฟื องที
สําคัญในพืน0 ทีในการลาดตระเวนและขับเคลือนการดําเนินงาน และได้เปิ ดสํานักงานทีทําการของสํานักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝังที 6 (พังงา) ทีจะเป็ นหน่วยประสานงานกับพีน้องประชาชนอย่างใกล้ชิด และดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝังใน
ระดับพืน0 ที อย่างไรก็ตาม ตนพร้อมทีจะให้การสนับสนุนแก่ทกุ ฝ่ ายในการอนุรกั ษ์ ฟื 0 นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้
คงอยู่กบั ประเทศชาติตลอดไป
ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม กล่าวเสริมว่า จังหวัดพังงาเป็ นจังหวัดทีมีพืน0 ทีป่ า
ชายเลนมากทีสุดในประเทศไทยกว่า 240,000 ไร่ ซึงเป็ นผืนป่ าชายเลนทีสมบูรณ์ และทีสําคัญ ผืนป่ าชายเลนจังหวัดกระบี

เป็ นป่ าทีสมบูรณ์และได้รบั การยอมรับในระดับโลกให้เป็ นพืน0 ทีชุ่มนํา0 ทีมีความสําคัญในระดับนานาชาติ สําหรับพืน0 ทีป่ าในเมือง
จังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง มีเนือ0 ที 700 ไร่ และป่ าชายเลนในเมืองจังหวัดกระบี มีเนือ0 ทีกว่า 3,649 ไร่ ซึงตนเชือมันว่า
ชุมชนรอบป่ าในเมืองทัง0 2 แห่ง จะช่วยกันป้องกันดูแลให้ผืนป่ ายังคงสมบูรณ์เช่นนีต0 ลอดไป อย่างไรก็ตาม ตนได้สงการให้
ั
กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง และกรมป่ าไม้ ในการประกาศพืน0 ทีป่ าชายเลนในเมืองและป่ าชุมชน ซึงสนับสนุนให้ชมุ ชนได้มี
โอกาสดูแลและจัดการพืน0 ทีป่ าซึงเป็ นสมบัติของชุมชนนัน0 ๆ เพือนําไปสู่การพัฒนาอย่างยังยืน ต่อไป
สําหรับรายละเอียดและความสําคัญในการจัดงานโครงการป่ าชายเลนในเมือง นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง กล่าวว่า การจัดงานโครงการป่ าชายเลนในเมือง สวนป่ าประชารัฐ เพือความสุขของคนไทย ในพืน0 ทีจังหวัดกระบี
และพังงา ได้รบั ความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ทะเล โดยมีผเู้ ข้าร่วม
งานทัง0 สิน0 เกือบ 1,000 คน อย่างไรก็ตาม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง ได้เปิ ดพืน0 ทีป่ าชายเลนในเมืองแล้วทัง0 สิน0 33
แห่ง ใน 16 จังหวัดชายฝังทะเล และเตรียมขยายพืน0 ทีและเปิ ดพืน0 ทีป่ าในเมืองแห่งใหม่ในอีกหลายพืน0 ทีให้ครบ 24 จังหวัด
ชายฝังทะเล
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2422520

‘พีมูฟ’จอบุก‘ครม.สัญจรภูเก็ต’ จี้นายกฯแกปญหาที่ดินเกษตรกร-กลุมชาติพันธุ9
30 ตุลาคม 2563 นายไมตรี จงไกรจักร9 ผูจัดการมูลนิธิชุมชนไท โพสต9ขอความผานเฟซบุ•กสวนตัว “Maitree Jongkraijug” ระบุ
วา “พีมูฟ (P-Move)” หรือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปCนธรรม ซึ่งเปCนองค9กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่เคลื่อนไหวดานสิทธิ
ที่ดินของคนระดับฐานราก เตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.ภูเก็ต ดังนี้
#พีมูฟภูเก็ตยื่นขอเสนอนายกรัฐมนตรี แกปญหา ป>าไม ที่ดิน และสิทธิชุมชน ในการประชุม ครม.สัญจรภูเก็ต ตั้งเปnา 1,000 คน
เมื่อยังเปCนรัฐบาล ตองฟงเสียงและแกปญหาประชาชน ปญหาชาวบาน ตองไดรับการแกปญหาเชิงนโยบาย ขอเสนอ
๑.ใหมีมติ ครม. คุมครองพื้นที่กรณีปญหาของพีมูฟ ซึ่งอยูในการแกปญหารวมกับรัฐบาลไมใหถูกคุกคามจนกวาการแกปญหาจะมีขอ
ยุติ ทุก กรณีปญหา
๒.ให คทช. ดำเนินการนโยบายโฉนดชุมชน เปCนแนวทางหนึ่ง ใหอยูภายใต แนวทาง คทช. และดำเนินการรับพื้นที่ โฉนดชุมชนที่ยื่น
ขอไว ๔๘๖ ชุมชน ไปตรวจสอบและดำเนินการตอ ใหเริ่มตนที่ชุมชนสมาชิก พีมูฟ กอน
๓.ใหออกพระราชฎีกา นิรโทษกรรมคดีความ ป>าไม ที่ดิน ที่เกิดจากกระบวนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ โดยไมมีการ
ตรวจสอบ คดีผูไดรับผลกระทบจาก แผนทวงคืนผืนป>า คดีความที่เกิดขึ้นในระหวางกระบวนการแกปญหาที่ดินกับรัฐ ลาชา จนเกิด
คดีความคนจน ขึ้น รวมทั้งยุติการดำเนินคดีกับทุกกรณีปญหาที่อยูในกระบวนการแกปญหา ลาชา
๔.ทบทวน และยกเลิกกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพ.ร.บ.ป>าชุมชน, พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ และ พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตว9ป>า
ฉบับ พ.ศ. 2562 ทั้ง ๓ ฉบับ ซึ่งขัดกับสิทธิชุมชน อละทบทวนกฎหมายทั้ง 3 ฉบับดวย
๕.ใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเรงดำเนินการแกปญหาชุมชน ไรที่ดิน และ สนับสนุนงบประมาณ ให บจธ.๕๕๐ ลาน เพื่อ
ดำเนินการ จัดซื้อที่ดิน ตามบัญชีของชุมชนที่จะดำเนินการแกปญหาคนจนได
๖.ตามที่ อดีตประธานคณะกรรมการแกปญหาพีมูฟ รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) ไดเคยมีบัญชา ที่จะลงดูพื้นที่ การ
จัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชน ในรูปแบบโฉนดชุมชน ในพื้นที่ จังหวัด ภูเก็ต เพื่อผลักดันให เปCนนโยบาย คทช. จึงเสนอให
คณะกรรมการแกปญหาพีมูฟ เปCนเจาภาพรวมกับเครือขาย จัดงานมหกรรมโฉนดชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยประธานคระ
กรรมการแกปญหาพีมูฟ รองนายกรัฐมนตรี ลงมาเปCนประธานจัดงาน และดูรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยเร็ว
๗.เสนอใหรัฐบาลเรงดำเนินการผลักดัน พรบ.สงเสริมและคุมครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ9 ตามแผนปฏิรูปประเทศ. ในขณะ
ที่ดำเนินการอยู ใหรัฐบาลสนับสนุนการขับเคลื่อน มติคณะรัฐมนตรี ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ วาดวยการฟpqนฟูวิถีชีวิตชาวเล. และ มติ
คณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ วาดวยการฟpqนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยใหมีคณะกรรมการอำนวยการ ติดตาม และขับดคลื่อน
มติคณะรัฐมนตรี ทั้ง ๒ เรื่องใหเกิดรูปธรรม
๘. ใหรัฐบาล เรงคุมครองเกษตรกร ที่เคยไดรับ สปก. แลว และทำกินในพื้นที่มาอยางตอเนื่อง แตตอมา เกิดการทับซอนกับ
หนวยงานอื่นๆ เชนกรมอุทยาน กรมป>าไม และอื่นๆ. และกำลังถูกยึดคืน สปก และเริ่มมีปญหาสิทธิในที่ดินทำกินของสมาชิก และ
ที่ดินที่เตรียมการแจก สปก ดวย”
https://www.naewna.com/politic/528548

30 ต.ค. 2563 https://www.khaosod.co.th/update-news/news_5220516
‘พิธา’ นำทีม "กาวไกล" ลุย พิจิตร-พิษณุโลก ฉะนโยบายทวงคืนผืนป>า ประชาชนถูกไลพนที่ทำกิน เดือดรอนหลายพื้นที่ สวน
นายทุนกลับไดสัมปทาน ไมถูกทวงคืน
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน9 หัวพรรคกาวไกล พรอมคณะรวมเดินทางตามโครงการกาวไกลสัญจรภาคเหนือ โดย
เริ่มตนจาก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร จากนั้นจึงเดินทางไป อ.วังทอง และ อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เพื่อรับฟงปญหาเกี่ยวกับสิทธิ
ที่ดินทำกินทับซอนแนวเขตป>าสงวนแหงชาติและปญหาจากเกษตรกรชาวสวนมะมวง ที่ไดรับผลกระทบชวงวิกฤติสถานการณ9ไวรัส
โคโรนา 2019 โดยมีนายดุษฎี บัวเขียว อดีตผูสมัคร ส.ส.จ.พิจิตร เขต 2 พรรคอนาคตใหม นายเกษมสันต9 มีทิพย9 ส.ส.แบบบัญชี
รายชื่อ เเละนายปดิพัทธ9 สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคกาวไกล มาใหการตอนรับ
นายพิธา กลาววา รูสึกดีใจที่ไดมาลงพื้นที่ จ.พิจิตร เปCนครั้งเเรกในฐานะนักการเมือง กอนหนานี้เคยมาสำรวจเกี่ยวกับปญหาที่ดินและป>า
ทับที่ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ9 ปญหาที่ดินของพี่นองประชาชน สะทอนใหเห็นถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยรวมแลวที่ดินในประเทศไทย
มีเพียง 320 ลานไร แตพบวาสวนราชการมีแนวเขตที่ดินตามแผนที่ตางๆ จำนวนรวมกวา 450 ลานไร ซึ่งทับซอนกันเองบาง ทับซอน
ที่ดินทำกินประชาชนบาง สงผลใหเกิดปญหาป>าทับในที่ดินทำกินของประชาชน นอกจากนี้ ในสมัยคณะรักษาความสงบแหงชาติ ( คสช.)
มีนโยบายทวงคืนผืนป>าจากนายทุนเเละคนรวย เเตในทางปฏิบัติกลับกลายเปCนการสนธิกำลังไลประชาชนในพื้นที่
“แนวทางนี้สวนกับแนวคิดผมคือ ประชาชนตองอยูกับป>าไดเเละตองถามวาทำไมการทวงคืนผืนป>าจึงไมกลาทวงคืนกับนายทุนที่ถือ
ครองที่ดิน สปก. เเละบริษัทปูนซีเมนต9ที่รุกพื้นที่ป>าสงวน ซึ่งนั่นเปCนเพราะพวกเขาสามารถถือครองสัมปทานคูกับรัฐได เเต
ประชาชนตาดำๆ ไมสามารถทำอะไรได เเมกระทั่งผืนดินที่เปCนที่ดินทำกิน จึงสะทอนใหเห็นความเหลื่อมล้ำในสังคม สิทธิในการทำ
มาหากินเปCนสิทธิของประชาชน ปญหาที่เกิดขึ้นคือ ที่ดินที่ชาวบานถือครองมีปญหาจำนองที่ดินไมได เนื่องจากที่ดินเหลานั้น อยูใน
แนวเขตป>าสงวนแหงชาติและมีความขัดแยงรุนแรงขึ้นในโครงการทวงคืนผืนป>าของ คสช. โดยเฉพาะในพื้นที่รอยตอ จ.พิจิตร และ
พิษณุโลก ที่สวนใหญเปCนสวนมะมวง”
นายพิธา ยังไดกลาวถึงรายละเอียดของปญหาในพื้นที่ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วา มีปญหาจากการประกาศผังเมืองรวมในป@พ.ศ.2560
ใหบริเวณ 11 หมูบาน 3 ตำบล กลายเปCนที่ดินประเภทอนุรักษ9ป>าไม ทั้งที่มีการออกโฉนดเอกสารสิทธิไปแลวจำนวนกวา 1,171
ราย เปCนพื้นที่กวา 12,534 ไร ทำใหการกูเงินกับจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ9การเกษตร (ธกส.) ถูกระงับ รวมถึงพื้นที่ที่
กำลังอยูระหวางขอออกเอกสารสิทธิ์ก็ถูกระงับไวทั้งหมดเชนกัน ซึ่งชาวบานหลายรายเสียเงินคารังวัดกับกรมที่ดินไปแลว
“แมเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในสมัย คสช. โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในสมัยนั้นมาลงพื้นที่รับฟงปญหาแลว แต
ผานมากวาสองป@ยังไมมีการแกปญหาใหกับชาวบาน นอกจากนี้ยังมีปญหาที่ดินในเขตป>าสงวนแหงชาติลุมน้ำวังทองฝžงซาย ของอ.วังทอง
และอ.เนินมะปราง ที่เคยมีนโยบายจัดสรรที่ดินเปCนนิคมสหกรณ9 ปจจุบันหมดอายุการเชา 30 ป@แลว แตผานมาหลายรัฐบาลก็ยังไมมี
แนวทางที่ชัดเจนใหประชาชนที่เคยทำกิน ซ้ำรายป@นี้ชาวสวนมะมวงยังไดรับผลกระทบจากสถานการณ9ไวรัสโคโรนา 2019 หลังปiด
ประเทศ เปCนเหตุใหสินคาทางเกษตรลนตลาดไมสามารถจำหนายได ซึ่งการชดเชยเงินเยียวยาจากภาครัฐก็ไมไดเปCนไปอยางทั่วถึง”
นายพิธา ระบุวา สิ่งที่เกิดขึ้นสะทอนความอยุติธรรมของวิธีคิดเรื่องนโยบายที่ดินของรัฐบาลที่ผิดฝาผิดตัว สงผลตอความเหลื่อมล้ำใน
สังคม พรรคกาวไกลจะนำปญหาเหลานี้ของประชาชนในพื้นที่ไปผลักดันตอในคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากร ธรรมชาติเเละ

สิ่งเเวดลอม สภาผูแทนราษฎร โดยจะเชิญผูที่เกี่ยวของ ทั้งอธิบดีกรมป>าไม เจาหนาที่จากธนาคารการเกษตรเพื่อสหกรณ9 มาชี้เเจง
เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาอยางเปCนรูปธรรม
สำหรับการรับฟงปญหาจากเกษตรกร ชาวสวนมะมวง นายพิธา กลาววา เคยนำประเด็น การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี หรือ GAP ไปอภิปรายใหสภาไดรับทราบ ทำใหตอมาสำนักนายกรัฐมนตรี แกไขปญหาดวยการออกใบรับรองสีชมพู
ใหแก อ.เนินมะปราง และจ.จันทบุรี แตผานไปหนึ่งป@มีปญหาใหมเขามาสถานการณ9ดานโควิด ทำใหการคาระหวางประเทศดำเนิน
ไปอยางไมปกติ ผลผลิตทางเกษตรชนิดอื่นๆ ไดแก มัน ขาว และลำไย ไดรับการเยียวยาจากรัฐบาล เเตก็เปCนคำถามวาทำไม
เกษตรกรมะมวงกลับไมไดรับการเยียวยา
"อ.เนินมะปราง และ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ปลูกมะมวงมากกวา 200,000 ไร แตขาดเอกสารสิทธิ์ ในอดีตผลผลิตตอไรอาจจะได
มากกวาในปจจุบัน จึงตองขอใหภาครัฐนำเทคโนโลยีเขามาชวยพัฒนา เเละยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สำหรับการประกันราคา
ที่ผานมาไมไดชวยที่ตนทุน ผลผลิต เเละการแปรรูป เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตรยังจำเปCนมากตอวงการเกษตรในบานเรา ซึ่ง
ปญหาไมมีโรงงานแปรรูปก็มาจากปญหารัฐราชการรวมศูนย9ที่ไมกระจายอำนาจ จึงทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยตามมา"
"กรณีนี้จะเรงนำเรื่องนี้เขาสูคณะกรรมาธิการการเกษตร เเละคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ตรวจสอบการใชเงินตามพระราช
กำหนด(พ.ร.ก.) 3 ฉบับ เพื่อแกไขปญหา เยียวยาและฟpqนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเปCนการกระจายอำนาจใหทองถิ่นไดพัฒนา สรางความเจริญเเละเกิดเศรษฐกิจจากคนในพื้นที่ เราตอง
เยียวยาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง เเละระยะยาว ทั้งในเรื่องราคามะมวง การสงออกเเละการแปรรูปมะมวงเพื่อสรางความมั่นคงให
เกษตรกรในพื้นที่ ในวันนี้ผมมาเอาการบาน คือปญหาของพี่นองประชาชน เพื่อนำไปแกไขเเละผลักดันตามกลไกของรัฐสภา"
นายพิธา กลาวอีกวา ในฐานะหัวหนาพรรคกาวไกลใหความสำคัญกับจังหวัดพิษณุโลก เชนเดียวกับที่พี่นองประชาชนไววางใจให
คะเเนนเลือกพรรคกาวไกลจำนวนกวา 90,000 คะเเนน จนไดทั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เเละ ส.ส.แบบเเบงเขต ที่ลมแชมปŸ
นักการเมืองชื่อดังในอดีตได จะนำปญหาเหลานี้จากพื้นที่ประสานตอไปยังนายจุรินทร9 ลักษณวิศิษฏ9 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชย9 เพื่อแกไขปญหา สวนในเรื่องการเมืองทองถิ่น พรรคกาวไกลมองวามีความสำคัญมากตอการพัฒนา ซึ่งจำเปCนตองมีการ
กระจายอำนาจรัฐใหมากขึ้น
ดานนายปดิพัทธ9 ส.ส.พิษณุโลก เขต1 กลาววา การมาพื้นที่ อ.วังทอง เเละอ.เนินมะปราง ทำใหไดรับทราบถึงปญหางบประมาณ
เพื่อสรางโรงงานแปรรูป รับปากวาชวงตนเดือน พ.ย.นี้จะนำเรื่องดังกลาวเเละปญหาตางๆ เขาไปหารือกับผูวาราชการจังหวัด
พิษณุโลกคนใหม และจะนำปญหาไปผลักดันตอในสภา เพื่อใหความฝนของประชาชนเกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะเรื่องของการเปiดเขต
พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.พิษณุโลก หรือการเปiดเขตเศรษฐกิจพัฒนาภาคเหนือตอนลาง ที่จะเปCนประตูสงออกสินคาไปยัง
ประเทศเพื่อนบานที่ไดหยุดชะงักไปเพราะสถานการณ9โควิด นอกจากนี้ยังตองฝากเรื่องของการเลือกตั้งองค9การบริหารสวนจังหวัด
ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.63 ที่จะเปCนกุญแจในการปลดล็อกการกระจายอำนายรัฐรวมศูนย9ใหคืนอำนาจสูทองถิ่น ครั้งนี้จึงเปCนอีก
ครั้งที่ตองบอกวาอำนาจของประชาชนอยูมือของทานเเลว
ขณะที่ เกษมสันต9 กลาววา ในฐานะที่เปCนลูกหลานชาวพิษณุโลก ตนไดขับเคลื่อนนโยบายดานตางๆใหกับชาวพิษณุโลก โดยทีมงาน
ไดรวบรวมขอมูลในพื้นที่ อาทิ ขอมูลทางประวัติศาสตร9เพื่อเปCนหลักฐานสนับสนุนในการตอสูใหประชาชนไดรับเอกสารสิทธิที่ดิน
และไดผลักดันในคณะกรรมาธิการที่ดินฯ รวมถึงคณะอนุกรรมาธิการอีก 3 คณะ เพื่อแกไขเเละยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
พิษณุโลกใหดีขึ้นตอไปในระยะยาว
สำหรับเวทีการรับฟงปญหาประชาชนของพรรคกาวไกล มีประชาชนจาก ต.หนองจั่ว อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และ ต.พันชาลี อ.วังทอง
รวมถึงกลุมผูปลูกมะมวงสงออก ต.ไทรยอย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เขารวมรับฟงและสะทอนปญหามากกวา 500 คน
บรรยากาศเปCนไปอยางกันเอง หัวหนาพรรคกาวไกล พรอมทีมงานรวมรับประทานอาหารรวมกันและเดินชมตลาดเนินมะปราง โดย
ในวันพรุงนี้ (31 ต.ค.) กาวไกลสัญจรจะเดินทางตอไปยัง จ.เชียงราย เพื่อรับฟงปญหาเกษตรกรชาวสวนกาแฟบานผาฮี้ อ.แมสาย
ปญหาราคาขาว และปญหาราคาสับปะรด ซึ่งเปCนพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงราย

30 ต.ค. 2563
มีมูลผิดจริง! ตร.ป>าไมลุยสงสำนวนสั่งฟnอง 'ปารีณา' รุกป>าราชบุรี ใหอัยการ 5 พ.ย.นี้ ภายหลังจาก 'ปารีณา' รองขอความเปCนธรรม
ใหสอบสวนหลักฐานเพิ่ม
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ผูสื่อขาวรายงานวา มีรายงานระดับสูงจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) เปiดเผยความคืบหนากรณี ป.ป.ช. สงสำนวนคดีที่ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต9 ส.ส.ราชบุรี
พรรคพลังประชารัฐ ถูกกลาวหาวากระทำผิดฐานบุกรุกป>าไม ตามพ.ร.บ.ป>าสงวน, พ.ร.บ.ป>าไม, ประมวลกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ.
น้ำบาดาล กรณีครอบครองที่ดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กลับมาใหตำรวจบก.ปทส.ตรวจสอบ แตกลับมีกระแสขาววามีการ
ยื้อสำนวนทำใหสงฟnองไมได
ลาสุดพนักงานสอบสวน บก.ปทส.เตรียมสงสำนวนคดีดังกลาวใหพนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟnองคดีดังกลาว ภายหลังจากที่
กอนหนานี้ น.ส.ปารีณามารองขอความเปCนธรรมเพื่อใหตำรวจสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่ม ทำใหตองเลื่อนกำหนดจากเดิม
เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ที่ผานมา ซึ่งปรากฏวาผลการตรวจสอบพบวา พยานหลักฐานมีมูลผิดจริง จึงมีกำหนดนัดสงสำนวนสั่งฟnองในวันที่
5 พ.ย. นี้
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