สรุปขาวประจำในวันที่ 4 พ.ย. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ)
- อานันทรวมกก.ปรองดอง ( มติชน 4 พ.ย. 63 หนา 1,5,7 )
- 'นายกฯ'โชวปรุงเมนู'ยำสับปะรดกุงมังกร' ( สยามรัฐ 4 พ.ย. 63 หนา 3 )
- ชูทรัพยากรทองถิ่นเพิ่มรายได ( ไทยโพสต 4 พ.ย.63 หนา 3 )
- 'วราวุธ'แจงเอาผิด'ปารีณา'รุกป6า 'สิระ'ใหกำลังใจ-โวไม2มาตรฐาน ( มติชน 4 พ.ย. 63 หนา 7 )
- ขาวสั้น: 'วราวุธ' ชี้เอาผิด 'เอ=' ตอไปเป>นหนาที่ ตร. ( ไทยโพสต 4 พ.ย.63 หนา 3 )
ขาวเว็บไซต)
นายกฯรวมเป>นสักขีพยานพิธีอนุญาตเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัยเขตป6าสงวนแหงชาติ
( มติชน 3 พ.ย. 63 )
https://www.matichon.co.th/politics/news_2425284
นายกฯลงพื้นที่ภาคใต มอบหนังสืออนุญาตทำประโยชน-อยูอาศัยเขตป6าสงวนแหงชาติ
( เนชั่น 3 พ.ย. 63 )
https://www.nationtv.tv/main/content/378804178
นายกรัฐมนตรีปรุงเมนู ยำสับปะรดกุงมังกร (รัฐบาลไทย 3 พ.ย. 63)
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36448
เครือซีพีรวมงาน ครบรอบ 5 ปY สถาปนา "น้ำพางโมเดล" เปลี่ยนภูเขาหัวโลนสูระบบเกษตรเชิงนิเวศ จ.นาน
( ขาวสด 3 พ.ย. 63 )
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_5244098
เชกมติครม. 3 พย. “แตงตั้ง-โยกยาย” ทุกกระทรวง-หนวยงาน ไดที่นี่ ( ฐานเศรษฐกิจ 3 พ.ย. 63 )
https://www.thansettakij.com/content/politics/455357
"วราวุธ" แจง เอาผิด "ปารีณา" เป>นหนาที่ ตร.ทส.พรอมสงขอมูล (ไทยรัฐ 3 พ.ย. 63)
https://www.thairath.co.th/news/politic/1967884
‘วราวุธ’ ชี้ เป>นหนาที่ ตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป6า ระบุ ดำเนินการไปตามขั้นตอน
( มติชนสุดสัปดาห 3 พ.ย. 63 )

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_365521
"วราวุธ" ชี้เป>นหนาที่ตร.เอาผิด "ปารีณา" สงสำนวนอัยการ 5 พ.ย.นี้ ( ไทยพีบีเอส 3 พ.ย. 63 )
https://news.thaipbs.or.th/content/298005
"วราวุธ" แจงเอาผิด "ปารีณา"คดีรุกป6า ตามกฎหมาย ( ผูจัดการออนไลน 3 พ.ย. 63 )
https://mgronline.com/news1/detail/9630000113771
‘วราวุธ’ ชี้เป>นหนาที่ตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป6าจอมบึง สงหลักฐานไปใหเรียบรอยแลว
( ขาวสด 3 พ.ย. 63 )
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5242557
'วราวุธ'เผยคดี'ปารีณา'รุกป6าอยูในมือตำรวจ อยากไดอะไรเพิ่มก็บอกมา ( ไทยโพสต 3 พ.ย. 63 )
https://www.thaipost.net/main/detail/82643
“วราวุธ” แจง เอาผิด "ปารีณา" เป>นหนาที่ตร. ทส.พรอมสงขอมูล ( สยามรัฐ 3 พ.ย. 63 )
https://siamrath.co.th/n/194396
"วราวุธ" ชี้ เป>นหนาที่ ตร.เอาผิด "ปารีณา" คดีรุกป6าราชบุรี ( คมชัดลึก 3 พ.ย. 63 )
https://www.komchadluek.net/news/regional/447878
ทส.แจงตร.ทำตามขั้นตอนคดีจับ"เอ="รุกป6า ( เดลินิวส 3 พ.ย. 63 )
https://www.dailynews.co.th/politics/804750
'บิ๊กท็อป'แจงเอาผิด'ปารีณา'คดีรุกป6าเป>นหนาที่ตร. 'ทส.'ยินดีใหความรวมมือ ( แนวหนา 3 พ.ย. 63 )
https://www.naewna.com/politic/529348
วราวุธ ยัน กระทรวงทรัพยากรฯ พรอมใหขอมูล บก.ปทส.เพิ่มเติม คดีปารีณารุกป6าราชบุรี
( ขาวหุน 3 พ.ย. 63 )
https://www.kaohoon.com/content/398639
ปธ.ผูตรวจการแผนดินลงพื้นที่ “มอนแจม” ตามปkญหารื้อที่พักรุกป6า หลังชาวบานโวย จนท.ใชอำนาจมิชอบ
( ผูจัดการ 3 พ.ย. 63 )
https://mgronline.com/local/detail/9630000113979
สอเคาวุน!! ผูตรวจการฯ ขึ้นดอยมอนแจม ชาวบานรองป6าไมใชอำนาจมิชอบสั่งดำเนินคดี
รองขอพิสูจนสิทธิ์อยูกอนประกาศเขตป6า ( เชียงใหมนิวส 3 พ.ย. 63 )

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1495992/
ผูตรวจการแผนดินลงพื้นที่มอนแจม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ( เชียงใหมนิวส 3 พ.ย. 63 )
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1495922/
โวยรัฐใชอำนาจรังแก! ผูตรวจการฯ สางปkญหามอนแจม ( เดลินิวส 3 พ.ย. 63 )
https://www.dailynews.co.th/regional/804838
ผูตรวจการแผนดินลงพื้นที่แกปkญหา"มอนแจม" ( เนชั่น 3 พ.ย. 63 )
https://www.nationtv.tv/main/content/378804239
ผูตรวจการเเผนดิน ลงพื้นที่ติดตามการแกปkญหาบุกรุกพื้นที่มอนแจม หลังชาวบานรองเรียนถูกรัฐ
ใชกฎหมายไมเป>นธรรม ( สำนักประชาสัมพันธเชียงใหม 3 พ.ย. 63 )
https://region3.prd.go.th/topic/news/19327
https://region3.prd.go.th/prchiangmai/news/19327
ผูตรวจการฯลงพื้นที่‘มอนแจม’ เคลียรปมชาวบานรองถูกรื้อรีสอรท ( แนวหนา 3 พ.ย. 63 )
https://www.naewna.com/local/529556
นายอำเภอโพธิ์ตาก นำเจาหนาที่ป6าไม ตำรวจ สภ.โพธิ์ตาก ตรวจยึดไมแปรรูปที่ลักลอบตัดบริเวณ
ลำหวยกาหม พรอมสืบสวนหาตัวผูกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย ( สยามรัฐ 3 พ.ย. 63 )
https://siamrath.co.th/n/194581
ศูนยป6าไมแพรประชุมรวมอ.เดนชัยแกไขปkญหาการบุกรุกป6าบานบอแกว (เชียงใหมนิวส 3 พ.ย. 63 )
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496089/
สำนักจัดการทรัพยากรป6าไมที่ 3 สาขาแพร รวมกับ ศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉิน
ดานความมั่นคงแพร จับไมเถื่อนพรอมผูตองหา 2 คน (เชียงใหมนิวส 3 พ.ย. 63 )
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1495491/
บุกจับหนุมใหญลักลอบซื้อ'ไมพะยูง'ตุนเตรียมสงนายทุน มูลคากวา10ลานบาท ( แนวหนา 3 พ.ย. 63 )
https://www.naewna.com/local/529336
คมนาคมชง ครม.สัญจร สรางทางดวนกะทู-ป6าตอง ( ผูจัดการ 3 พ.ย. 63 )
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000113791

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 43
ฉบับที่: 15578
Col.Inch: 211.18 Ad Value: 327,329
หัวข้อข่าว: อานันท์ร่วมกก.ปรองดอง

รหัสข่าว: C-201104020015(4 พ.ย. 63/05:01)

หน้า: 1(บนขวา), 5, 7
PRValue (x3): 981,987

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/4

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/วันที่: พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 24411
หน้า: 3(กลาง)
Col.Inch: 39.91 Ad Value: 33,923.50
PRValue (x3): 101,770.50
หัวข้อข่าว: 'นายกฯ'โชว์ปรุงเมนู'ยำสับปะรดกุ้งมังกร'

รหัสข่าว: C-201104021057(4 พ.ย. 63/05:47)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/ในประเทศ
วันที่: พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 25
ฉบับที่: 8759
Col.Inch: 39.17 Ad Value: 29,377.50
หัวข้อข่าว: ชูทรัพยากรท้องถิ่นเพิ่มรายได้

รหัสข่าว: C-201104008010(4 พ.ย. 63/05:50)

หน้า: 3(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 88,132.50

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 43
ฉบับที่: 15578
หน้า: 7(ขวา)
Col.Inch: 16.45 Ad Value: 18,095
PRValue (x3): 54,285
หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'แจงเอาผิด'ปารีณา'รุกป่า 'สิระ'ให้กำลังใจ-โวไม่2มาตรฐาน

รหัสข่าว: C-201104020072(4 พ.ย. 63/06:20)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/ในประเทศ
วันที่: พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 25
ฉบับที่: 8759
หน้า: 3(ล่างขวา)
Col.Inch: 11.67 Ad Value: 8,752.50
PRValue (x3): 26,257.50
คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'วราวุธ' ชี้เอาผิด 'เอ๋' ต่อไปเป็นหน้าที่ ตร.

รหัสข่าว: C-201104008012(4 พ.ย. 63/05:49)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

นายกฯรวมเปนสักขีพยานพิธีอนุญาตเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัยเขตป$าสงวนแหงชาติ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 - 14:16 น.
นายกฯลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต พรอมเปนสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาต ใหเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตป$า
สงวนแหงชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน คทช. ตามนโยบายรัฐบาล
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. โรงแรมสแปลช บีช รีสอรท ไมขาว จ.ภูเก็ต – พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ เกาะสมุย และ
ประชุม ครม.สัญจร ณ จ.ภูเก็ตระหวางวันที่ 2-3 พ.ย. ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเปนประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสือ
อนุญาตใหเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัยภายในพื้นที่เป?าหมายการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน พื้นที่ภาคใตฝABงอันดามัน เพื่อดำเนิน
โครงการจัดที่ดินทำกินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ทองที่จังหวัดสตูล จังหวัดระนอง และจังหวัดตรัง เนื้อที่รวมกวา 5 พันไร
จำนวน 6 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด และพิธีมอบหนังสือแสดงป$าชุมชนใหกับประชาชน จ.ภูเก็ต จำนวน 6 แหง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมป$าไม ไดเรงดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน เพื่อเปนการขับเคลื่อนการ
ทำงานใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 เรื่อง การสราง
สมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินการจัดที่ดินใหแกผูยากไรไมมีที่ดินทำกินและที่อยูอาศัย โดย
ไมใหกรรมสิทธิ์ แตเปนการอนุญาตใหเขาทำประโยชนในที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม ในรูปแบบสหกรณ หรือรูปแบบอื่น ที่
เหมาะสมดำเนินการภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน นอกจากนี้เมื่อชุมชนไดรับ
การจัดที่ดินทำกินแลว ชุมชนตองเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟMNนฟู ดูแล และจัดการป$าไมที่เหลืออยูในทองถิ่นในรูปแบบป$า
ชุมชน เพื่อสรางสมดุลยระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
ใหเกียรติเปนประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตป$าสงวนแหงชาติ ตามมาตรา
16 แหงพระราชบัญญัติ ป$าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินใหชุมชนตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล
โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผูมอบหนังสืออนุญาต ฯ ใหกับผูวา
ราชการจังหวัดสตูล ผูวาราชการจังหวัดระนอง และผูวาราชการจังหวัดตรัง จำนวน 6 พื้นที่ 3 จังหวัด เนื้อที่รวม 5,969-1-39.77 ไร
ไดแก

1. ป$าสงวนแหงชาติ ป$าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 2 ตอนที่ 1 จังหวัดสตูล เนื้อที่ 254-0-1.77 ไร
2. ป$าสงวนแหงชาติ ป$าน้ำขาว จังหวัดระนอง เนื้อที่ 2,884-1-75 ไร
3. ป$าสงวนแหงชาติ ป$าคลองหัวเขียวและป$าคลองเกาะสุย จังหวัดระนอง เนื้อที่ 710-2-21 ไร
4. ป$าสงวนแหงชาติ ป$าใสป$าแก จังหวัดตรัง เนื้อที่ 933-3-2 ไร
5. ป$าสงวนแหงชาติ ป$าสายเขาหวาง จังหวัดตรัง เนื้อที่ 968-2-75 ไร
6. ป$าสงวนแหงชาติ ป$าควนบางหมาก จังหวัดตรัง เนื้อที่ 217-3-65 ไร
ทั้งนี้ การมอบหนังสืออนุญาต ฯ ดังกลาวจะมีประชาชนไดรับประโยชน สามารถอยูอาศัยทำกินในพื้นที่ป$าสงวนแหงชาติไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม จำนวนประมาณ 957 ครอบครัว
นอกจากนี้ ไดมีการมอบหนังสือแสดงป$าชุมชนในทองที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 ป$าชุมชน เนื้อที่รวมกวา 344 ไร ไดแก ป$าชุมชนลาน
หินขาว ป$าชุมชนบานกะตะ(ผาหินดำ) ป$าชุมชนบานกะตะ(จุดชมวิว) ป$าชุมชนบานบางลา ป$าชุมชนบานนากก และป$าชุมชน ชุมชน
น้ำตกกะทู และในปSงบประมาณ 2564 กรมป$าไม ไดเตรียมโครงการจางงานภายใต พ.ร.ก. เงินกูฉุกเฉิน ในโครงการพัฒนาป$าไม
สรางงาน สรางรายได เพื่อกระตุนเศรษฐกิจชุมชน ภายใตวงเงินกวา 15 ลานบาท ในการจางงานในพื้นที่จังหวัดพังงา ระนอง ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล เพื่อเปนการชวยเหลือประชาชนที่วางงานและไดรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ใน 6 จังหวัดภาคใต
(อันดามัน) จำนวน 312 ราย ใหมีรายได โดยการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ อาทิ กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกตนไม เพิ่มพื้นที่
สีเขียว เพื่อสรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชนในทองถิ่น กิจกรรมโครงการสรางเศรษฐกิจชุมชนจากป$าชุมชน กิจกรรมโครงการ
พัฒนาอาชีพของกลุมแรงงานที่อพยพกลับทองถิ่น เพื่อกระตุนเศรษฐกิจชุมชน และกิจกรรมโครงการจางสำรวจการครอบครองที่ดิน
ป$าสงวนแหงชาติ ตามมาตรการแกไขปAญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟMNนฟูพื้นที่ป$าไม
https://www.matichon.co.th/politics/news_2425284

นายกฯลงพื้นที่ภาคใต มอบหนังสืออนุญาตทำประโยชน-อยูอาศัยเขตป$าสงวนแหงชาติ
3 พ.ย. 2563
นายกฯลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต พรอมเปนสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตป$า
สงวนแหงชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน คทช. ตามนโยบายรัฐบาล
3 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมสแปลช บีช รีสอรท ไมขาว จ.ภูเก็ต - พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เกาะสมุย
และประชุม ครม.สัญจร ณ จ.ภูเก็ตระหวางวันที่ 2-3 พ.ย. ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเปนประธานสักขีพยานในพิธีมอบ
หนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัยภายในพื้นที่เป?าหมายการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน พื้นที่ภาคใตฝABงอันดามัน เพื่อ
ดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ทองที่จังหวัดสตูล จังหวัดระนอง และจังหวัดตรัง เนื้อที่รวมกวา 5 พันไร
จำนวน 6 พื้นที่ ใน 3 จังหวัด และพิธีมอบหนังสือแสดงป$าชุมชนใหกับประชาชน จ.ภูเก็ต จำนวน 6 แหง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมป$าไม ไดเรงดำเนินการโครงการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนการทำงานใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557
เรื่อง การสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินการจัดที่ดินใหแกผูยากไรไมมีที่ดินทำกินและที่
อยูอาศัย โดยไมใหกรรมสิทธิ์ แตเปนการอนุญาตใหเขาทำประโยชนในที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม ในรูปแบบสหกรณ หรือ
รูปแบบอื่น ที่เหมาะสมดำเนินการภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน นอกจากนี้
เมื่อชุมชนไดรับการจัดที่ดินทำกินแลว ชุมชนตองเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟMNนฟู ดูแล และจัดการป$าไมที่เหลืออยูในทองถิ่นใน
รูปแบบป$าชุมชน เพื่อสรางสมดุลยระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ใหเกียรติเปนประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตใหเขาทำ
ประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตป$าสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ ป$าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนิน
โครงการจัดที่ดินทำกินใหชุมชนตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผูมอบหนังสืออนุญาต ฯ ใหกับผูวาราชการจังหวัดสตูล ผูวาราชการจังหวัดระนอง และผูวา
ราชการจังหวัดตรัง จำนวน 6 พื้นที่ 3 จังหวัด เนื้อที่รวม 5,969-1-39.77 ไร ไดแก
1. ป$าสงวนแหงชาติ ป$าเทือกเขาบรรทัดแปลงที่ 2 ตอนที่ 1 จังหวัดสตูล เนื้อที่ 254-0-1.77 ไร
2. ป$าสงวนแหงชาติ ป$าน้ำขาว จังหวัดระนอง เนื้อที่ 2,884-1-75 ไร
3. ป$าสงวนแหงชาติ ป$าคลองหัวเขียวและป$าคลองเกาะสุย จังหวัดระนอง เนื้อที่ 710-2-21 ไร
4. ป$าสงวนแหงชาติ ป$าใสป$าแก จังหวัดตรัง เนื้อที่ 933-3-2 ไร
5. ป$าสงวนแหงชาติ ป$าสายเขาหวาง จังหวัดตรัง เนื้อที่ 968-2-75 ไร
6. ป$าสงวนแหงชาติ ป$าควนบางหมาก จังหวัดตรัง เนื้อที่ 217-3-65 ไร
ทั้งนี้ การมอบหนังสืออนุญาต ฯ ดังกลาวจะมีประชาชนไดรับประโยชน สามารถอยูอาศัยทำกินในพื้นที่ป$าสงวนแหงชาติไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม จำนวนประมาณ 957 ครอบครัว
นอกจากนี้ ไดมีการมอบหนังสือแสดงป$าชุมชนในทองที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 ป$าชุมชน เนื้อที่รวมกวา 344 ไร ไดแก ป$าชุมชนลาน
หินขาว ป$าชุมชนบานกะตะ(ผาหินดำ) ป$าชุมชนบานกะตะ(จุดชมวิว) ป$าชุมชนบานบางลา ป$าชุมชนบานนากก และป$าชุมชน ชุมชน
น้ำตกกะทู และในปSงบประมาณ 2564 กรมป$าไม ไดเตรียมโครงการจางงานภายใต พ.ร.ก. เงินกูฉุกเฉิน ในโครงการพัฒนาป$าไม
สรางงาน สรางรายได เพื่อกระตุนเศรษฐกิจชุมชน ภายใตวงเงินกวา 15 ลานบาท ในการจางงานในพื้นที่จังหวัดพังงา ระนอง ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล เพื่อเปนการชวยเหลือประชาชนที่วางงานและไดรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ใน 6 จังหวัดภาคใต
(อันดามัน) จำนวน 312 ราย ใหมีรายได โดยการจัดกิจกรรมโครงการตาง ๆ อาทิ กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกตนไม เพิ่มพื้นที่
สีเขียวเพื่อสรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชนในทองถิ่น กิจกรรมโครงการสรางเศรษฐกิจชุมชนจากป$าชุมชน กิจกรรมโครงการพัฒนา
อาชีพของกลุมแรงงานที่อพยพกลับทองถิ่น เพื่อกระตุนเศรษฐกิจชุมชน และกิจกรรมโครงการจางสำรวจการครอบครองที่ดินป$า
สงวนแหงชาติ ตามมาตรการแกไขปAญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟMNนฟูพื้นที่ป$าไม

https://www.nationtv.tv/main/content/378804178

นายกรัฐมนตรีปรุงเมนู ยำสับปะรดกุงมังกร ประชาสัมพันธเมืองแหงอาหารเลิศรส Creative City of Gastronomy ของจังหวัดภูเก็ต
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ปรุงเมนู "ยำสับปะรดกุงมังกร" ประชาสัมพันธเมืองแหงอาหารเลิศรส Creative City
of Gastronomy ของจังหวัดภูเก็ต
วันนี้ (3 พ.ย. 63) เวลา 08.00 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปnดเผย ถึงกิจกรรมและบรรยากาศกอน
การประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ หรือ ครม. สัญจร ณ โรงแรมสแปลช บีช รีสอรท ไมขาว ตำบลไมขาว
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วา พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมบูธประชา
รัฐรักสามัคคีภูเก็ต โครงการพัฒนาทางหลวงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนา Smart City Data Platform และโครงการ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสูเมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก โดยนายกรัฐมนตรีรวมปรุง "ยำสับปะรดกุงมังกร"
ซึ่งเปนวัตถุดิบทองถิ่นและสินคา GI ของภูเก็ต ย้ำความเปนเมืองสรางสรรคดานอาหาร หรือ Creative City of Gastronomy ของ จ.ภูเก็ต
โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี เสนอแนะการใชประโยชนจากทรัพยากรทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน ไดรวม
ปรุงอาหารเมนู “ยำสับปะรดกุงมังกร" ในสวนของโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงเครือขายถนนทุกเสนทางนั้น รัฐบาลเนน
การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานดวยการรวมลงทุนระหวางภาครัฐภาคเอกชน (PPP) เพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทย และเกิด
ความคุมคาในการลงทุนและประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกลาวถึงความสำคัญในการจัดทำขอมูลที่
ทันสมัย เพื่อใหฐานขอมูลสำคัญในการดำเนินนโยบาย โดยพัฒนาตอยอดระบบขอมูลใหภาครัฐและเอกชนสามารถใชประโยชน
รวมกันได ขณะที่โครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสูเมืองทองเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก จะมอบหมายใหสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติศึกษาความเปนไปไดรวมทั้งรูปแบบการลงทุนดวย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
จากนั้นนายกรัฐมนตรีเปนประธานสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มอบหนังสือ
อนุญาตใหเขาทำประโยชนหรือที่อยูอาศัยในพื้นที่เป?าหมายการจัดที่ดินทำกินใหชุมชนรวมจำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ 1) พื้นที่ป$าสงวน
แหงชาติ ไดแก ผูวาราชการจังหวัดสตูล ผูวาราชการจังหวัดระนอง และผูวาราชการจังหวัดตรัง (2 )พื้นที่ป$าชายเลน ไดแก ผูวา
ราชการจังหวัดภูเก็ต ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ และ จำนวน 6 ป$าชุมชน
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36448

เครือซีพีรวมงาน ครบรอบ 5 ปS สถาปนา "น้ำพางโมเดล" เปลี่ยนภูเขาหัวโลนสูระบบเกษตรเชิงนิเวศ จ.นาน
ขาวประชาสัมพันธ
3 พ.ย. 2563 13:14 น.

เมื่อ 31 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมดวย นายจตุพร
บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายนิพันธ บุญหลวง ผูวาราชการจังหวัดนาน นายธัญญา เนติธรรม
กุล อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวป$าและพันธุพืช นายอดิศร นุชดำรงค อธิบดีกรมป$าไม นายประยงค ดอกลำไย ผูอำนวยการมลู
นิธิพัฒนาภาคเหนือ และนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภค
ภัณฑ จำกัด พรอมดวยหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนกวา 300 คน เขารวมงาน "ครบรอบ 5 ปS สถาปนา
น้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโลนสูระบบเกษตรเชิงนิเวศ" และพิธีลงนามบันทึกความรวมมือระหวางกัน ณ โรงเรียนบานน้ำพาง ต.
น้ำพาง อ.แมจริม จ.นาน
ในการนี้ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด
เปnดเผยวา "น้ำพางโมเดล" เปนโครงการที่ คุณศุภชัย เจียรวนนท CEO เครือเจริญโภคภัณฑ เขารวมมือกับภาคีเครือขายหลายภาค
สวน โดยเฉพาะภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ตั้งแตปS 2559 โดยมีเป?าหมายที่มุงฟMNนฟูป$าและรักษาผืนป$าธรรมชาติ ที่มีอยูถึง
รอยละ 90 ของ ต.น้ำพางใหไดรับการจัดการดูแลรักษาโดยชุมชนทองถิ่นอยางสมดุล และยั่งยืน มีการใชระบบฐานขอมูล จำแนก
และกำหนดขอบเขต ที่ดินทำกิน ที่อยูอาศัย ป$าชุมชน และผืนป$าธรรมชาติ เพื่อวางแผนการจัดการพื้นที่อยางเหมาะสม ภายใตการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน รวมถึงการสรางความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนอาชีพ จากพืชเชิงเดี่ยวมาสูการผลิตในระบบเกษตร
ผสมผสาน ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพิ่มขึ้นอยางนอยปSละ 20 % ของพื้นที่ทำกินใน 5 ปS พื้นที่จะเปลี่ยนเปนเกษตรผสมผสาน
ทั้ง 100% พัฒนาและยกระดับอาชีพ สรางรายไดทั้งในและนอกภาคเกษตรควบคูไปกับการอนุรักษ ดิน น้ำ ป$า อยางสมดุล
ปAจจุบัน โครงการ "น้ำพางโมเดล" ดำเนินการมาแลว 5 ปS มีพื้นที่ป$าที่ไดรับการฟMNนฟูแลว 2,767 ไร สมาชิก 285 ราย จาก 10
หมูบาน ต.น้ำพาง จ.นาน ผลผลิตสามารถสรางรายไดใหชาวบาน มีการตั้งศูนยเพาะกลาไมชุมชน ศูนยแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และพัฒนากลุมเกษตรกรทำธุรกิจในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_5244098

https://www.thansettakij.com/content/politics/455357

"วราวุธ" แจง เอาผิด "ปารีณา" เปนหนาที่ ตร.ทส.พรอมสงขอมูล
ไทยรัฐออนไลน 3 พ.ย. 2563 09:21 น.
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. แจง เอาผิด "ปารีณา" ส.ส.ราชบุรี พปชร.คดีบุกรุกป$า เปนหนาที่ ตร.ทส. พรอมสงขอมูล บอก ยังไม
มีการแจงขอหาเพิ่มเติม
วันที่ 3 พ.ย. ที่โรงแรมสแปลช บีช รีสอรต ไมขาว ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ให
สัมภาษณถึงกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) สรุป
สำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในขอหารุกป$าครอบครองที่ดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.
ราชบุรี ซึ่งมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมสงสำนวนใหพนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันที่ 5 พ.ย.นี้ วา ทส.โดยกรมป$าไม มี
หนาที่เปนเจาทุกขแจงความดำเนินคดี ผูที่ถูกกลาวหา นับตั้งแตแจงความจนถึงวันนี้เปนหนาที่ของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ยัง
อยูในขั้นตอนของตำรวจที่ตองดำเนินการตอ ซึ่งเราไดสงพยานหลักฐานไปเรียบรอยทั้งหมดแลว หากตำรวจตองการขอมูลอะไรเพิ่ม
อีก ก็จะสงไปให ไมวาจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทาง ทส.ยินดีใหความรวมมือเต็มที่
ผูสื่อขาวถามวา จะมีการดำเนินการแจงขอกลาวหาในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม นายวราวุธ กลาววา เทาที่ทราบยังไมมี ยังเปนไปตามที่
แจงความไวกอนหนานั้น
https://www.thairath.co.th/news/politic/1967884

‘วราวุธ’ ชี้ เปนหนาที่ ตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป$า ระบุ ดำเนินการไปตามขั้นตอน
เผยแพร วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่โรงแรมสแปลช บีช รีสอรท จ.ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ทส.) ใหสัมภาษณกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?อง ในขอหารุกป$าครอบครองที่ดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี ซึ่งมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมสงสำนวนใหพนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันที่ 5 พฤศจิกายน วา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมป$าไมมีหนาที่เปนเจาทุกขแจงความดำเนินคดีผูที่ถูกกลาวหา นับตั้งแตแจงความจนถึงวันนี้ เปนหนาที่
ของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ก็ยังอยูในขั้นตอนของตำรวจที่ตองดำเนินการตอ ซึ่งเราไดสงพยานหลักฐานไปเรียบรอยทั้ง
หมดแลว หากตำรวจตองการขอมูลอะไรเพิ่มอีกก็จะสงไปให ไมวาจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทางกระทรวงทรัพยากรฯยินดี
ใหความรวมมือเต็มที่
ผูสื่อขาวถามวา จะมีการดำเนินการแจงขอกลาวหาในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม นายวราวุธกลาววา เทาที่ทราบยังไมมี ก็ยังเปนไป
ตามที่แจงความไวกอนหนานั้น
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_365521

"วราวุธ" ชี้เปนหนาที่ตร.เอาผิด "ปารีณา" สงสำนวนอัยการ 5 พ.ย.นี้ 14:49 | 3 พฤศจิกายน 2563 | 45
"วราวุธ" ชี้เปนหนาที่ของตำรวจแลว หลังตำรวจสรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต บุกรุกป$า ใน 4 ขอหา และขุดบอบาดาล
ในเขตป$าสงวนแหงชาติ จ.ราชบุรี โดยบก.ปทส.จะสงสำนวนใหอัยการวันที่ 5 พ.ย.นี้
กรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?องน.ส.
ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในขอหารุกป$าครอบครองที่ดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีโทษหนักคุก
20 ปS และเตรียมสงสำนวนใหพนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันที่ 5 พ.ย.นี้
วันนี้ (3 พ.ย.2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) กลาววา ทส.โดยกรมป$าไม มีหนาที่เปน
เจาทุกขแจงความดำเนินคดีผูที่ถูกกลาวหา นับตั้งแตแจงความจนถึงวันนี้ เปนหนาที่ของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ยังอยูใน
ขั้นตอนของตำรวจที่ตองดำเนินการตอ
“สงพยานหลักฐานทั้งหมดแลว หากตำรวจตองการขอมูลอะไรเพิ่มอีก ก็จะสงไปใหไมวาจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทางทส.
ยินดีใหความรวมมือเต็มที่”
นายวราวุธ กลาววา สวนจะมีการดำเนินการแจงขอกลาวหาในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม เทาที่ทราบยังไมมี ยังเปนไปตามที่แจงความ
ไวกอนหนานั้น
นางภัทรมน เพ็งสม ทนายความของ น.ส.ปารีณา กลาววา เบื้องตนน.ส.ปารีณา จะขอใชเอกสิทธิคุม ครอง หากทางบก.ปทส.หรือ
อัยการ จะดำเนินการตองสงเรื่องใหผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ เพื่อสงเรื่องมากยังประธานสภาฯ ใหสภาฯ มีมติจะสงตัวให
ดำเนินคดีระหวางสมัยประชุมหรือไม
ทั้งนี้น.ส.ปารีณา ถูกกรมป$าไมรองทุกขกลาวโทษตอ บก.ปทส.ในความผิดฐานบุกรุกป$าสงวนแหงชาติ ป$าฝABงซายแมน้ำภาชี จ.ราชบุรี
เบื้องตนพนักงานสอบสวน มีความเห็นใหสั่งฟ?องพบความผิด 4 ขอหา ซึ่งคดีบุกรุกป$ามีอัตราโทษสูงสุด คือจำคุก 4-20 ปS ปรับ
200,000-2,000,000 บาท นอกจากนี้ น.ส.ปารีณา ยังจะถูกดำเนินคดี ในฐานะบุคคลและนิติบุคคลผูมีอำนาจเต็มอีกดวย
https://news.thaipbs.or.th/content/298005

"วราวุธ" แจงเอาผิด "ปารีณา"คดีรุกป$า ตามกฎหมาย
เผยแพร: 3 พ.ย. 2563 10:25 โดย: ผูจัดการออนไลน
รัฐมนตรีวาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แจงกรณีตำรวจ สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรค
พลังประชารัฐ คดีรุกป$าสงวน เปนไปตามกฎหมาย และพรอมรวมมือเต็มที่หากเจาหนาที่ตองการขอมูลเพิ่มเติม
ที่โรงแรมสแปลช บีช รีสอรต ไมขาว ต.ไมขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ทส.) กลาวถึงกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในขอหารุกป$าและครอบครองที่ดิน
ใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมสงสำนวนใหพนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันที่ 5 พ.ย.นี้
วา กรมป$าไมมีหนาที่เปนเจาทุกขแจงความดำเนินคดีผูที่ถูกกลาวหา นับตั้งแตแจงความจนถึงวันนี้เปนหนาที่ของตำรวจสืบสวน
สอบสวน ขณะนี้ยังอยูในขั้นตอนของตำรวจที่ตองดำเนินการตอ ซึ่งเราไดสงพยานหลักฐานไปเรียบรอยทั้งหมดแลว หากตำรวจ
ตองการขอมูลอะไรเพิ่มอีกก็จะสงไปให ไมวาจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทาง เรายินดีใหความรวมมือเต็มที่
เมื่อถามวา จะมีการดำเนินการแจงขอกลาวหาในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม นายวราวุธ กลาววา เทาที่ทราบยังไมมี ยังเปนไปตามที่แจง
ความไวกอนหนานั้น
https://mgronline.com/news1/detail/9630000113771

‘วราวุธ’ ชี้เปนหนาที่ตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป$าจอมบึง สงหลักฐานไปใหเรียบรอยแลว
3 พ.ย. 2563 09:03 น.
‘วราวุธ’ ชี้เปนหนาที่ตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป$าจอมบึง สงพยานหลักฐานไปใหเรียบรอยแลว หากตำรวจตองการขอมูลอะไรเพิ่มก็
จะสงไปให
กรณี ตร.ปทส. สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีครอบครองที่ดิน ต.รางบัว อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี โดยพบความผิด 4 ขอหา นอกจากนี้ พนักงานสอบสวน บก.ปทส.ยังเรียก นายทวี ไกรคุปต พอของน.ส.ปารีณา เขามา
รับทราบขอกลาวหาในวันที่ 23 พ.ย. นี้ สวนใหญเปนขอหาเดียวกับน.ส.ปารีณา ตามที่เสนอขาวไปนั้น
ความคืบหนา เมื่อเวลา 07.50 น. วันที่ 3 พ.ย. ที่โรงแรมสแปลช บีช รีสอรต ไมขาว จ.ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ใหสัมภาษณกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีตำรวจกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?องในขอหารุกป$าครอบครองที่ดิน
ใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมสงสำนวนใหพนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันที่ 5 พ.ย.นี้
วา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมป$าไมมีหนาที่เปนเจาทุกขแจงความดำเนินคดีผูที่ถูกกลาวหา นับตั้งแตแจงความจนถึงวันนี้
เปนหนาที่ของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ก็ยังอยูในขั้นตอนของตำรวจที่ตองดำเนินการตอ ซึ่งเราสงพยานหลักฐานไปเรียบรอย
ทั้งหมดแลว หากตำรวจตองการขอมูลอะไรเพิ่มอีกก็จะสงไปให ไมวาจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ยินดีใหความรวมมือเต็มที่
ผูสื่อขาวถามวา จะดำเนินการแจงขอกลาวหาในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม นายวราวุธ กลาววา เทาที่ทราบยังไมมี ก็ยังเปนไปตามที่แจง
ความไวกอนหนานั้น
https://www.khaosod.co.th/politics/news_5242557

'วราวุธ'เผยคดี'ปารีณา'รุกป$าอยูในมือตำรวจ อยากไดอะไรเพิ่มก็บอกมา
03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:46 น.
3 พ.ย.63 - นายวราวุธ ศิลปอาชารมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ใหสัมภาษณถึงกรณีตำรวจกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.
ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในขอหารุกป$าครอบครองที่ดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมสง
สำนวนใหพนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันที่ 5 พ.ย.นี้ วา ทส.โดยกรมป$าไมมีหนาที่เปนเจาทุกขแจงความดำเนินคดีผูที่ถูก
กลาวหา นับตั้งแตแจงความจนถึงวันนี้เปนหนาที่ของตำรวจสืบสวนสอบสวน
"ขณะนี้ยังอยูในขั้นตอนของตำรวจที่ตองดำเนินการตอ ซึ่งเราไดสงพยานหลักฐานไปเรียบรอยทั้งหมดแลว หากตำรวจตองการ
ขอมูลอะไรเพิ่มอีกก็จะสงไปให ไมวาจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทาง ทส.ยินดีใหความรวมมือเต็มที่"
https://www.thaipost.net/main/detail/82643

“วราวุธ” แจง เอาผิด "ปารีณา" เปนหนาที่ตร. ทส.พรอมสงขอมูล
สยามรัฐออนไลน 3 พฤศจิกายน 2563 08:57 น.
เมื่อเวลา 07.50 น.ที่โรงแรมสแปลช บีช รีสอรต ไมขาว ต.ไมขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ทส.) ใหสัมภาษณกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในขอหารุกป$าครอบครองที่ดินใน ต.รางบัว
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมสงสำนวนใหพนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันที่ 5 พ.ย.นี้ วา ทส.โดย
กรมป$าไมมีหนาที่เปนเจาทุกขแจงความดำเนินคดีผูที่ถูกกลาวหา นับตั้งแตแจงความจนถึงวันนี้เปนหนาที่ของตำรวจสืบสวน
สอบสวน ขณะนี้ยังอยูในขั้นตอนของตำรวจที่ตองดำเนินการตอ ซึ่งเราไดสงพยานหลักฐานไปเรียบรอยทั้งหมดแลว หากตำรวจ
ตองการขอมูลอะไรเพิ่มอีกก็จะสงไปให ไมวาจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทาง ทส.ยินดีใหความรวมมือเต็มที่
ผูสื่อขาวถามวา จะมีการดำเนินการแจงขอกลาวหาในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม นายวราวุธ กลาววา เทาที่ทราบยังไมมี ยังเปนไปตามที่
แจงความไวกอนหนานั้น
https://siamrath.co.th/n/194396

"วราวุธ" ชี้ เปนหนาที่ ตร.เอาผิด "ปารีณา" คดีรุกป$าราชบุรี
3 พฤศจิกายน 2563 - 11:04 น.
"วราวุธ" ชี้ เปนหนาที่ ตร.เอาผิด "ปารีณา" คดีรุกป$าราชบุรี สวนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมป$าไมมีหนาที่เปนเจาทุกข
แจงความดำเนินคดี
ที่โรงแรมสแปลช บีช รีสอรท จ.ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ให
สัมภาษณกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สรุปสำนวนสั่งฟ?อง นางปารีณา ไกรคุปต ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ในขอหารุกป$าครอบครองที่ดินใน ต.รางบัว อ.จอม
บึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมสงสำนวนใหพนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สัง่ ฟ?องในวันที่ 5 พฤศจิกายน วา กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมป$าไมมีหนาที่เปนเจาทุกขแจงความดำเนินคดีผูที่ถูกกลาวหา นับตั้งแตแจงความจนถึงวันนี้ เปนหนาที่
ของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ก็ยังอยูในขั้นตอนของตำรวจที่ตองดำเนินการตอ ซึ่งเราไดสงพยานหลักฐานไปเรียบรอยทั้ง
หมดแลว หากตำรวจตองการขอมูลอะไรเพิ่มอีกก็จะสงไปให ไมวาจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทางกระทรวงทรัพยากรฯยินดี
ใหความรวมมือเต็มที่
ผูสื่อขาวถามวา จะมีการดำเนินการแจงขอกลาวหาในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม นายวราวุธ กลาววา เทาที่ทราบยังไมมี ก็ยังเปนไป
ตามที่แจงความไวกอนหนานั้น
https://www.komchadluek.net/news/regional/447878

ทส.แจงตร.ทำตามขั้นตอนคดีจับ"เอ„"รุกป$า
“วราวุธ”รมว.ทรัพยากรฯ ชี้เปนหนาที่ตร.เอาผิดคดี“ปารีณา”รุกป$าจอมบึง ระบุดำเนินการไปตามขั้นตอน
อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.11 น.
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่โรงแรมสแปลช บีช รีสอรท ไมขาว จ.ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ให
สัมภาษณกอนการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ถึงกรณีที่เจาหนาที่ตำรวจกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.
ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในขอหารุกป$าครอบครองที่ดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมสง
สำนวนใหพนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันที่ 5 พ.ย.นี้ วา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมป$าไมมีหนาที่เปนเจาทุกข
แจงความดำเนินคดีผูที่ถูกกลาวหา นับตั้งแตแจงความจนถึงวันนี้ เปนหนาที่ของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ยังอยูในขั้นตอนของ
ตำรวจที่ตองดำเนินการตอ ซึ่งเราไดสงพยานหลักฐานไปเรียบรอยทั้งหมดแลว หากตำรวจตองการขอมูลอะไรเพิ่ม ทางกระทรวงฯ
จะสงไปให และยินดีใหความรวมมือเต็มที่
ผูสื่อขาวถามวา จะมีการดำเนินการแจงขอกลาวหาในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม นายวราวุธ กลาววา เทาที่ตนทราบ ยังไมมีเพิ่มเติม ยัง
เปนไปตามที่แจงความไวกอนหนานั้น
https://www.dailynews.co.th/politics/804750

'บิ๊กท็อป'แจงเอาผิด'ปารีณา'คดีรุกป$าเปนหนาที่ตร. 'ทส.'ยินดีใหความรวมมือ
วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 10.08 น.
3 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมสแปลช บีช รีสอรต ไมขาว ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ใหสัมภาษณถึงกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในขอหา
รุกป$าครอบครองที่ดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมสงสำนวนใหพนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่ง
ฟ?องในวันที่ 5 พ.ย.นี้ วา ทส.โดยกรมป$าไมมีหนาที่เปนเจาทุกขแจงความดำเนินคดีผูที่ถูกกลาวหา นับตั้งแตแจงความจนถึงวันนี้เปน
หนาที่ของตำรวจสืบสวนสอบสวน
ขณะนี้ยังอยูในขั้นตอนของตำรวจที่ตองดำเนินการตอ ซึ่งเราไดสงพยานหลักฐานไปเรียบรอยทั้งหมดแลว หากตำรวจตองการขอมูล
อะไรเพิ่มอีกก็จะสงไปให ไมวาจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทาง ทส.ยินดีใหความรวมมือเต็มที่
ผูสื่อขาวถามวา จะมีการดำเนินการแจงขอกลาวหาในเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม นายวราวุธ กลาววา เทาที่ทราบยังไมมี ยังเปนไปตามที่
แจงความไวกอนหนานั้น
https://www.naewna.com/politic/529348

https://www.kaohoon.com/content/398639

ปธ.ผูตรวจการแผนดินลงพื้นที่ “มอนแจม” ตามปAญหารื้อที่พักรุกป$า หลังชาวบานโวย จนท.ใชอำนาจมิชอบ
เผยแพร: 3 พ.ย. 2563 16:08 โดย: ผูจัดการออนไลน
เชียงใหม - ปธ.ผูตรวจการแผนดินนำคณะลงพื้นที่ “มอนแจม” ติดตามปAญหาบุกรุกพื้นที่ป$าสงวนแหงชาติ หลังชาวบานรองเรียน
จนท.ป$าไมใชอำนาจมิชอบดวย กม.รื้อถอนที่พักรีสอรต ย้ำใหความเปนธรรมทุกฝ$าย ชี้ชัดตองพิสูจนสิทธิใหชัดเจนและตองใช
ประโยชนทางเกษตรกรรมควบคูทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ ดานประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ยืนยันครอบครองใชประโยชนมากอน
ใชกฎหมายที่ดิน และประกาศเขตป$า
วันนี้ (3 พ.ย. 63) ที่มอนแจม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พลเอก วิทวัส รชตะนันทน ประธานผูตรวจการแผนดิน พรอมดวย
นายวทัญ†ู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผูตรวจการแผนดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต ผูอำนวยการสำนักสอบสวน 4 และ
คณะ ลงพื้นที่มอนแจมรวมกับ นายกมล นวลใย ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป$าไมที่ 1 (เชียงใหม) และนายพีระชาติ เรือง
ประดิษฐ หัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เพื่อติดตามแกไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวนแหงชาติ ป$าแมริม (มอนแจมและ
พื้นที่ใกลเคียง) ตำบลโป$งแยง และตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม นำที่ดินไปใชประกอบธุรกิจที่พัก-รีสอรตไมเปนไป

ตามวัตถุประสงคของโครงการหลวงหนองหอย ชี้หนวยงานตองพิสูจนสิทธิใหชัดเจน มุงรักษาป$าพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 เอ วางแนวทาง
สรางวิสาหกิจชุมชนอยางเหมาะสมยั่งยืน
ทั้งนี้ ประธานผูตรวจการแผนดินเปnดเผยวา ตามที่มีผูประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่มอนแจมรองเรียนตอผูตรวจการแผนดิน
เนื่องจากไดรับความเดือดรอนกรณีถูกกรมป$าไมดำเนินคดีอาญาในขอหาบุกรุกพื้นที่ป$าสงวนแหงชาติ และประกาศใหระงับการ
ประกอบธุรกิจ อีกทั้งมีคำสั่งใหรื้อถอนสถานประกอบการนั้น ในวันนี้ ผูตรวจการแผนดินไดลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมพบปะประชาชนที่เดือดรอนจากกรณีดังกลาว โดยพบวาป$าแมริมเปนตนน้ำลำธารจัดอยูในพื้นที่ลุมน้ำ
ชั้น 1 เอ มีขนาดพื้นที่กวา 13,000 ไร เปนพื้นที่ที่โครงการหลวงหนองหอยขอใชประมาณ 2,000 ไร มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให
ราษฎรในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝnBน ซึ่งมีราษฎรเขารวมโครงการประมาณ 900 กวาราย แตปAจจุบันไดมีการ
แปรสภาพกลายเปนธุรกิจที่พัก-รีสอรต จำนวน 113 ราย โดยเปนกลุมที่อยูระหวางการตรวจสอบสิทธิจำนวน 82 ราย และถูก
ดำเนินคดีแลว 31 ราย เนื่องจากเขาขายกระทำความผิดชัดเจน นำที่ดินไปใชไมถูกตองตามวัตถุประสงคของโครงการหลวงหนอง
หอย รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป$าเพิ่มเติม เปลี่ยนมือเจาของ หรือขายกิจการใหนายทุนตางชาติ ทั้งนี้ ราษฎรที่ทำเกษตรกรรมในพื้นที่
ตามเดิมและไมมีการบุกรุกเพิ่มเติมจะไมไดรับผลกระทบจากกรณีนี้
พลเอก วิทวัสกลาวตอวา สำหรับการพิสูจนสิทธิในที่ดินทำกินใหดำเนินการภายใตหลักการพิสูจนวา คนอยูกอนประกาศเขตป$า
หรือไม หากเปนกรณีคนอยูกอนประกาศเขตป$า 2507 ก็ใหดำเนินการโดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่อง
ออกเอกสารสิทธิครอบครองที่ดินทำกินตอไปได ถากรณีมีการประกาศเขตป$ากอนใหใชหลักการแกปAญหาตามสภาพขอเท็จจริง โดย
จะอาศัยการอานภาพถายแผนที่ทางอากาศและแผนที่ที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อตรวจสอบรองรอยการทำกินวามีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรมาประกอบการพิจารณาสิทธิในแตละแปลง นอกจากนี้ ผูตรวจการแผนดินจะเรงหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวางแผน
แมบทบริหารจัดการพื้นที่และการอยูรวมกันของชุมชนเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย สามารถอยูรวมกับ
ธรรมชาติโดยไมทำลายซึ่งกันและกัน คงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือ
การทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อยางยั่งยืน
ดานนายวิชิต เมธาอนันตกุล ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรมอนแจม เปnดเผยวา ประชาชนในพื้นที่ไดรับความ
เดือดรอนอยางหนักจากการดำเนินการของเจาหนาที่ป$าไมที่เขาตรวจสอบ และใชอำนาจรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่เปนที่พักรีสอรต ซึ่ง
เห็นวาเปนการใชอำนาจโดยมิชอบ จึงไดรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินใหดำเนินการตรวจสอบครั้งนี้ ทั้งนี้ยืนยันวาที่ดินที่
ครอบครองและใชประโยชนอยูนั้นประชาชนในพื้นที่มีการครอบครองและใชประโยชนมากอนที่จะมีการประกาศใชกฎหมายที่ดิน
และประกาศพื้นที่ป$า อีกทั้งการใชประโยชนดวยการทำที่พักรีสอรตก็เปนการดำเนินการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร ไมไดเปนการบุกรุกทำลายพื้นที่ป$าแตอยางใด จึงตองการใหมีการพิสูจนและตรวจสอบเพื่อใหความเปนธรรมแก
ประชาชนในพื้นที่ เพราะที่ผานมาชุมชนไดรับความเดือดรอนอยางหนักและตองสูญเสียประโยชนขาดรายไดจากการทองเที่ยวเชิง
เกษตรที่ควรจะไดรับไปอยางนาเสียดาย
https://mgronline.com/local/detail/9630000113979

สอเคาวุน!! ผูตรวจการฯ ขึ้นดอยมอนแจม ชาวบานรองป$าไมใชอำนาจมิชอบสั่งดำเนินคดี รองขอพิสูจนสิทธิ์อยูกอนประกาศเขตป$า
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เมื่อชวงบายวันนี้ ( 3 พ.ย.) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน ประธานผูตรวจการแผนดิน พรอมดวยนายวทัญ†ู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ
สำนักงานผูตรวจการแผนดินพรอมคณะ ลงพื้นที่ดอยมอนแจม อ.แมริม จ.เชียงใหม เพื่อติดตามแกไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวน
แหงชาติป$าแมริม ในพื้นที่ดอยมอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง กรณีนำที่ดินไปใชประกอบธุรกิจที่พักและรีสอรท ไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการหลวงหนองหอย หลังจากที่กลุมชาวบานที่ดอยมอนแจมรองเรียนวาเจาหนาที่รัฐใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ
ในการเขาดำเนินการจนทำใหชาวบานหลายรายถูกดำเนินคดี
นายวิชิต เมธาอนันตกลุ ประธานวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรมอนแจม ใหขอมูลวา ชาวบานมอนแจมไดทำเรื่องรองเรียนไป
ยังผูตรวจการแผนดิน ขอใหตรวจสอบการใชอำนาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐวาชอบดวยกฏหมายหรือไม เนื่องจากการจัดระเบียบที่
เกิดขึ้น เจาหนาที่กรมป$าไมไดยึดเอาตามมติ ครม. 30 มิ.ย 2541 ขณะที่ชาวบานในพื้นที่มีใบหางวาวตามมติ ครม. 11 พ.ค 2542 ซึ่
ชาวบานไดไปยื่นขอพิสูจนสิทธิ์ตามเงื่อนไข เพื่อยืนยันวาอยูมากอนประกาศเขตป$าสงวนแหงชาติ แตจนถึงขณะนี้ก็ยังไมมีการพิสูจน
สิทธิ์ โดยชาวบานยังคงยืนยันใหเจาหนาที่รัฐดำเนินการตามมติ ครม. 11 พ.ค. 2542 และขอใหเจาหนาที่เขามาชี้เขตรังวัดและ
พิสูจนสิทธิ์ หากมีหลักฐานวาชาวบานอยูมากอนใหใชประมวลกฎหมายที่ดินเขาดำเนินการ แตหากอยูหลังใหตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
พิจารณาวาจะหาทางออกอยางไร
นายวิชิต บอกวา การเขาดำเนินการของเจาหนาที่สงผลกระทบอยางหนัก มีชาวบานถูกดำเนินคดี 19 ราย ขณะที่มาตรการกดดัน
ของเจาหนาที่ยังเปนหนึ่งในสาเหตุที่ทำใหนักทองเที่ยวหดหาย รายไดที่หายไปประมาณรอยละ 20
ขณะที่ทางดาน พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน ประธานผูตรวจการแผนดิน เปnดเผยวา ตามที่มีผูประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่มอนแจม
รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินเนื่องจากไดรับความเดือดรอนกรณีถูกกรมป$าไมดำเนินคดีอาญาในขอหาบุกรุกพื้นที่ป$าสงวนแหงชาติ

และประกาศใหระงับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งมีคำสั่งใหรื้อถอนสถานประกอบการนั้น ในวันนี้ไดลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมพบกับชาวบานที่เดือดรอนจากกรณีดังกลาว
ขอมูลลาสุดพบวามีการแปรสภาพจากพื้นที่เกษตรกรรมเปนธุรกิจที่พักรีสอรท จำนวน 113 ราย เปนกลุมที่อยูระหวางการ
ตรวจสอบสิทธิ์จำนวน 82 ราย และ ถูกดำเนินคดีแลว 31 ราย เนื่องจากเขาขายกระทำความผิดชัดเจน นำที่ดินไปใชไมถูกตองตาม
วัตถุประสงคของโครงการหลวงหนองหอย รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป$าเพิ่มเติม เปลี่ยนมือเจาของ หรือ ขายกิจการใหนายทุน
ตางชาติ
พล.อ.วิทวัส บอกวา จะเรงหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนแมบทบริหารจัดการพื้นที่และการอยูรวมกันของชุมชนเพื่อให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย สามารถอยูรวมกับธรรมชาติโดยไมทำลายซึ่งกันและกัน คงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือการทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
อยางยั่งยืน

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1495992/

เชียงใหม – ผูตรวจการแผนดินลงพื้นที่มอนแจม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
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ตรวจสอบขอเท็จจริง หลังผูประกอบการรองมีการรื้อรีสอรท และดำเนินคดีกับชาวบานไมเปนธรรม
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ พย. 63 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน ประธานผูตรวจการแผนดิน พรอมดวย นายวทัญ†ู ทิพยมณฑา รอง
เลขาธิการสำนักงานผูตรวจการแผนดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต ผูอำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่มอนแจมรวมกับ
นายกมล นวลใย ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป$าไมที่ 1 (เชียงใหม) และนายพีระชาติ เรืองประดิษฐ หัวหนาศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหนองหอย เพื่อติดตามแกไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวนแหงชาติ ป$าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ตำบลโป$งแยง
และตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม นำที่ดินไปใชประกอบธุรกิจที่พัก – รีสอรท ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของ
โครงการหลวงหนองหอย ชี้หนวยงานตองพิสูจนสิทธิใหชัดเจน มุงรักษาป$าพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 เอ วางแนวทางสรางวิสาหกิจชุมชน
อยางเหมาะสมยั่งยืน
พรอมกับไดมีการเรียกผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบมาพูดคุยเพื่อหาทางออกรวมกัน

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน ประธานผูตรวจการแผนดิน เปnดเผยวา ตามที่มีผูประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่มอนแจมรองเรียนตอ
ผูตรวจการแผนดินเนื่องจากไดรับความเดือดรอนกรณีถูกกรมป$าไมดำเนินคดีอาญาในขอหาบุกรุกพื้นที่ป$าสงวนแหงชาติ และ
ประกาศใหระงับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งมีคำสั่งใหรื้อถอนสถานประกอบการนั้น ในวันนี้ ผูตรวจการแผนดินไดลงพื้นที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมพบปะประชาชนที่เดือดรอนจากกรณีดังกลาว โดยพบวาป$าแมริมเปนตนน้ำลำธารจัด
อยูในพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพื้นที่กวา 13,000 ไร เปนพื้นที่ที่โครงการหลวงหนองหอยขอใชประมาณ 2,000 ไร มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหราษฎรในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝnBน ซึ่งมีราษฎรเขารวมโครงการประมาณ 900 กวาราย แต
ปAจจุบันไดมีการแปรสภาพกลายเปนธุรกิจที่พัก – รีสอรท จำนวน 113 ราย โดยเปนกลุมที่อยูระหวางการตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 82
ราย และถูกดำเนินคดีแลว 31 ราย เนื่องจากเขาขาย กระทำความผิดชัดเจน นำที่ดินไปใชไมถูกตองตามวัตถุประสงคของโครงการ
หลวงหนองหอย รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป$าเพิ่มเติม เปลี่ยนมือเจาของ หรือขายกิจการใหนายทุนตางชาติ ทั้งนี้ ราษฎรที่ทำ
เกษตรกรรมในพื้นที่ตามเดิมและไมมีการบุกรุกเพิ่มเติมจะไมไดรับผลกระทบจากกรณีนี้
พลเอก วิทวัส บอกกวา สำหรับการพิสูจนสิทธิ์ในที่ดินทำกินใหดำเนินการภายใตหลักการพิสูจนวา คนอยูกอนประกาศเขตป$าหรือไม
หากเปนกรณีคนอยูกอนประกาศเขตป$า พ.ศ. 2507 ก็ใหดำเนินการโดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่องออก
เอกสารสิทธิครอบครองที่ดินทำกินตอไปได ถากรณีมีการประกาศเขตป$ากอนใหใชหลักการแกปAญหาตามสภาพขอเท็จจริง โดยจะ
อาศัยการอานภาพถายแผนที่ทางอากาศและแผนที่ที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อตรวจสอบรองรอยการทำกินวามีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรมาประกอบการพิจารณาสิทธิในแตละแปลง นอกจากนี้ ผูตรวจการแผนดินจะเรงหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวางแผน
แมบทบริหารจัดการพื้นที่และการอยูรวมกันของชุมชนเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย สามารถอยูรวมกับ
ธรรมชาติโดยไมทำลายซึ่งกันและกัน คงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือ
การทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อยางยั่งยืน
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1495922/

โวยรัฐใชอำนาจรังแก! ผูตรวจการฯ สางปAญหามอนแจม
ผูตรวจการฯ ลงพื้นที่มอนแจม สางปAญหารุกป$า ขณะที่ ประธานวิสาหกิจชุมชนมอนแจม เผยที่ผานมาชาวบานถูกภาครัฐใชอำนาจ
รังแกมาตลอด
อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.05 น.
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 3 พ.ย. พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน ประธานผูตรวจการแผนดิน นายวทัญ†ู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ
สำนักงานผูตรวจการแผนดิน พล.ท.เทพจิต วีณะคุปต ผูอำนวยการสำนักสอบสวน 4 พรอมคณะ รวมถึงเจาหนาที่ป$าไม เจาหนาที่
อุทยาน เจาหนาที่ตำรวจ ทหาร และฝ$ายปกครอง ไดรวมกันลงพื้นที่ติดตามแกไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวนแหงชาติ ป$าแมริม (มอน
แจม) ที่กองอำนวยการสวนหนาสำนักจัดการทรัพยากรป$าไมที่ 1 (เชียงใหม) บริเวณจุดชมวิวดอยมอนแจม อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม เพื่อติดตามแกไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวนแหงชาติ ป$าแมริม ตรงสวนของพื้นที่ดอยมอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง ตำบล
โป$งแยง และตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีการนำที่ดินไปใชประกอบธุรกิจที่พัก – รีสอรท ไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโครงการหลวงหนองหอย
พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน ประธานผูตรวจการแผนดิน เปnดเผยวา ตามที่มีผูประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่มอนแจมรองเรียนตอ
ผูตรวจการแผนดินเนื่องจากไดรับความเดือดรอนกรณีถูกกรมป$าไมดำเนินคดีอาญาในขอหาบุกรุกพื้นที่ป$าสงวนแหงชาติ และ
ประกาศใหระงับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งมีคำสั่งใหรื้อถอนสถานประกอบการนั้น ในวันนี้ ผูตรวจการแผนดินไดลงพื้นที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมพบปะประชาชนที่เดือดรอนจากกรณีดังกลาว โดยพบวาป$าแมริมเปนตนน้ำลำธารจัด
อยูในพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพื้นที่กวา 13,000 ไร เปนพื้นที่ที่โครงการหลวงหนองหอยขอใชประมาณ 2,000 ไร มี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหราษฎรในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝnBน ซึ่งมีราษฎรเขารวมโครงการประมาณ 900
กวาราย แตปAจจุบันไดมีการแปรสภาพกลายเปนธุรกิจที่พัก – รีสอรท จำนวน 113 ราย โดยเปนกลุมที่อยูระหวางการตรวจสอบ
สิทธิ จำนวน 82 ราย และถูกดำเนินคดีแลว 31 ราย เนื่องจากเขาขาย กระทำความผิดชัดเจน นำที่ดินไปใชไมถูกตองตาม
วัตถุประสงคของโครงการหลวงหนองหอย รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป$าเพิ่มเติม เปลี่ยนมือเจาของ หรือขายกิจการใหนายทุนตางชาติ
ทั้งนี้ ราษฎรที่ทำเกษตรกรรมในพื้นที่ตามเดิมและไมมีการบุกรุกเพิ่มเติมจะไมไดรับผลกระทบจากกรณีนี้
สำหรับการพิสูจนสิทธิในที่ดินทำกินใหดำเนินการภายใตหลักการพิสูจนวา คนอยูกอนประกาศเขตป$าหรือไม หากเปนกรณีคนอยู
กอนประกาศเขตป$า 2507 ก็ใหดำเนินการโดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่องออกเอกสารสิทธิครอบครอง
ที่ดินทำกินตอไปได ถากรณีมีการประกาศเขตป$ากอนใหใชหลักการแกปAญหาตามสภาพขอเท็จจริง โดยจะอาศัยการอานภาพถาย
แผนที่ทางอากาศและแผนที่ที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อตรวจสอบรองรอยการทำกินวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรมาประกอบการ
พิจารณาสิทธิในแตละแปลง นอกจากนี้ ผูตรวจการแผนดินจะเรงหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนแมบทบริหารจัดการ
พื้นที่และการอยูรวมกันของชุมชนเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย สามารถอยูรวมกับธรรมชาติโดยไมทำลายซึ่ง
กันและกัน คงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือการทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อ
สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อยางยั่งยืน
ดาน นายวิชิต เมธาอนันตกุล ประธานวิสาหกิจชุมชนมอนแจม เปnดเผยวาที่ผานมาชาวบานถูกภาครัฐใชอำนาจรังแกมาตลอด ใน
อดีตชาวบานอยูกอนการประกาศเปนพื้นที่ป$าสงวน ชาวบานจึงนาจะมีสิทธิในพื้นที่ และการประกอบกิจการทองเที่ยว ก็เปนเพราะ
ทางโครงการหลวงมาสงเสริม จึงมีการกอสรางดัดแปลงเปนพื้นที่ทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งตอนนี้สภาพการทองเที่ยวซบเซา เพราะ
ปAญหาโควิด รวมถึงถูกภาครัฐบีบทุกทาง ซึ่งผูประกอบกิจการที่เหลือก็ยังคงเปnดกิจการเหมือนเดิม อยากเชิญชวนนักทองเที่ยวขึ้นมา
ทองเที่ยวไดเหมือนเดิม เพราะการตอสูดานกฎหมายเราก็จะเดินหนาสูเพื่อความเปนธรรมใหกับชาวบานในพื้นที่มอนแจม
https://www.dailynews.co.th/regional/804838

ผูตรวจการแผนดินลงพื้นที่แกปAญหา"มอนแจม" 3 พ.ย. 2563
ประธานผูตรวจการแผนดินลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่มอนแจม หลังชาวบานรองเดือดรอนประสบปAญหาที่ดินทำกิน ถูกป$าไมดำเนินคดี
รุกพื้นที่ป$า ระงับการทำธุรกิจที่พัก ใหรื้อถอนสิ่งปลูกสราง เบื้องตนเรงหารือทุกฝ$ายวางแผนแมบทจัดการพื้นที่ใหประชาชนอยู
รวมกับธรรมชาติ ย้ำการพิสูจนสิทธิในที่ดินทำกินตองแกปAญหาตามขอเท็จจริง ขณะที่กลุมวิสาหกิจชุมชนเชิงเกษตรมอนแจม ขอให
ตรวจสอบการใชอำนาจหนาที่ของทางภาครัฐ ยืนยันใหเจาหนาที่ทำตามมติ ครม. 2541
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่โครงการหลวงหนองหอย ต.แมแรม อ.แมริม จ.เชียงใหมา พลเอก วิทวัส รชตะ
นันทน ประธานผูตรวจการแผนดิน พรอมดวยนายวทัญ†ู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผูตรวจการแผนดิน พันโท เทพจิต
วีณะคุปต ผูอำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่มอนแจม รวมกับ นายกมล นวลใย ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร
ป$าไมที่ 1 (เชียงใหม) และนายพีระชาติ เรืองประดิษฐ หัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เพื่อติดตามแกไขปAญหาการบุก
รุกป$าสงวนแหงชาติ ป$าแมริม ตำบลโป$งแยง และตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม นำที่ดินไปใชประกอบธุรกิจที่พัก รี
สอรท ไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการหลวงหนองหอย ชี้หนวยงานตองพิสูจนสิทธิใหชัดเจน มุงรักษาป$าพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 เอ
วางแนวทางสรางวิสาหกิจชุมชนอยางเหมาะสมยั่งยืน
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน ประธานผูตรวจการแผนดิน เปnดเผยวา ตามที่มีผูประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่มอนแจม รองเรียนตอ
ผูตรวจการแผนดิน เนื่องจากไดรับความเดือดรอนกรณีถูกกรมป$าไมดำเนินคดีอาญาในขอหาบุกรุกพื้นที่ป$าสงวนแหงชาติ และ
ประกาศใหระงับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งมีคำสั่งใหรื้อถอนสถานประกอบการนั้น ในวันนี้ ผูตรวจการแผนดินไดลงพื้นที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมพบปะประชาชนที่เดือดรอนจากกรณีดังกลาว โดยพบวาป$าแมริมเปนตนน้ำลำธารจัด
อยูในพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพื้นที่กวา 13,000 ไร เปนพื้นที่ที่โครงการหลวงหนองหอยขอใชประมาณ 2,000 ไร เพื่อสงเสริมให
ราษฎรในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝnBน ซึ่งมีราษฎรเขารวมโครงการประมาณ 900 กวาราย แตปAจจุบันไดมีการ
แปรสภาพกลายเปนธุรกิจที่พัก รีสอรท จำนวน 113 ราย โดยเปนกลุมที่อยูระหวางการตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 82 ราย และถูก
ดำเนินคดีแลว 31 ราย เนื่องจากเขาขาย กระทำความผิดชัดเจน นำที่ดินไปใชไมถูกตองตามวัตถุประสงคของโครงการหลวงหนอง

หอย รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป$าเพิ่มเติม เปลี่ยนมือเจาของ หรือขายกิจการใหนายทุนตางชาติ ทั้งนี้ ราษฎรที่ทำเกษตรกรรมในพื้นที่
ตามเดิมและไมมีการบุกรุกเพิ่มเติมจะไมไดรับผลกระทบจากกรณีนี้
สำหรับการพิสูจนสิทธิในที่ดินทำกินใหดำเนินการ ภายใตหลักการพิสูจนวา คนอยูกอนประกาศเขตป$าหรือไม หากเปนกรณีคนอยู
กอนประกาศเขตป$า 2507 ก็ใหดำเนินการโดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่องออกเอกสารสิทธิครอบครอง
ที่ดินทำกินตอไปได ถากรณีมีการประกาศเขตป$ากอนใหใชหลักการแกปAญหาตามสภาพขอเท็จจริง โดยจะอาศัยการอานภาพถาย
แผนที่ทางอากาศและแผนที่ที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อตรวจสอบรองรอยการทำกินวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรมาประกอบการ
พิจารณาสิทธิในแตละแปลง
นอกจากนี้ ผูตรวจการแผนดินจะเรงหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนแมบทบริหารจัดการพื้นที่ และการอยูรวมกันของ
ชุมชน ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย สามารถอยูรวมกับธรรมชาติโดยไมทำลายซึ่งกันและกัน คงไวซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือการทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสงเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อยางยั่งยืน
นายวิชิต เมธาอนันตกุล ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนเชิงเกษตรมอนแจม กลาววา หลังจากที่ไดทำเรื่องรองเรียนไปเมื่อตนปSที่ผานมา
เรื่องขอใหตรวจสอบการใชอำนาจหนาที่ของทางภาครัฐวาดำเนินชอบดวยกฎหมายหรือไม หากพบวาทำไมถูกตอง ขอใหทาง
ผูตรวจการแผนดินดำเนินการตามอำนาจหนาที่ จะเปนทางอาญา หรือทางวินัยตามแตเห็นสมควร โดยชาวบานยังยืนยันตามเดิม ที่
เรียกรองใหเจาหนาที่ทำตามมติ ครม. 2541 ใหยื่นเรื่องตอป$าไม ซึ่งชาวบานไดดำเนินการตามขั้นตอนถูกตองทั้งหมดแลว โดยได
ดำเนินการตามขั้นแลวแลวเสร็จตามกำหนดเวลา เมื่อปS 2542 หลังจากนั้นเจาหนาที่มาชี้เขตรังวัด และพิสูจนสิทธิ์วาชาวบานเขามา
อยูกอน ที่จะประกาศพื้นที่ป$า
สำหรับแผนที่ที่ทางกรมป$าไมอางวาทำการสำรวจรังวัด เปนเพียงแผนที่ที่ทางโครงการหลวงสำรวจพื้นที่ดินทำกินของชาวบาน
เทานั้น โดยทำเปนบัญชีรายชื่อเกษตรกร เพื่อใขเปนฐานขอมูลของโครงการหลวงเทานั้น ไมใชแผนที่ที่ทางป$าไมสำรวจตามกลาวอาง
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ผูตรวจการเเผนดิน ลงพื้นที่ติดตามการแกปAญหาบุกรุกพื้นที่มอนแจม หลังชาวบานรองเรียนถูกรัฐใชกฎหมายไมเปนธรรม
ขาวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม เมื่อวันที่ : 3 พ.ย. 2563 อาน : 82 ครั้ง
ประธานผูตรวจการแผนดิน พรอมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแกไขปAญหาบุกรุกพื้นที่ป$าแมริม หลังมีชาวบานรองเรียนวา
เจาหนาที่ใชอำนาจมิชอบดวยกฎหมายในการรื้อถอนที่พัก-รีสอรต ย้ำตองใหความเปนธรรมกับทุกฝ$าย และพิสูจนสิทธิการถือครอง
ที่ดินใหชัดเจน
วันนี้ (3 พ.ย.63) พลเอก วิทวัส รชตะนันทน ประธานผูตรวจการแผนดิน พรอมดวยนายวทัญ†ู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ
สำนักงานผูตรวจการแผนดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต ผูอำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่มอนแจมรวมกับนายกมล
นวลใย ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป$าไมที่ 1 (เชียงใหม) และนายพีระชาติ เรืองประดิษฐ หัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หนองหอย เพื่อติดตามแกไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวนแหงชาติ ป$าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ตำบลโป$งแยง และตำบลแม
แรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ภายหลังจากมีผูประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่มอนแจมรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินวาไดรับ
ความเดือดรอนกรณีถูกกรมป$าไมดำเนินคดีอาญาในขอหาบุกรุกพื้นที่ป$าสงวนแหงชาติ ประกาศใหระงับการประกอบธุรกิจ และมี
คำสั่งใหรื้อถอนสถานประกอบการนั้น
ประธานผูตรวจการแผนดิน เปnดเผยวา ในวันนี้ไดลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมพบปะประชาชนที่
เดือดรอนจากกรณีดังกลาว โดยพบวาป$าแมริมเปนตนน้ำลำธารจัดอยูในพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพื้นที่กวา 13,000 ไร เปนพื้นที่
ที่โครงการหลวงหนองหอยขอใชประมาณ 2,000 ไร มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหราษฎรในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการ
ปลูกฝnBน ซึ่งมีราษฎรเขารวมโครงการประมาณ 900 กวาราย แตปAจจุบันไดมีการแปรสภาพกลายเปนธุรกิจที่พัก – รีสอรท จำนวน
113 ราย โดยเปนกลุมที่อยูระหวางการตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 82 ราย และถูกดำเนินคดีแลว 31 ราย เนื่องจากเขาขายกระทำ
ความผิดชัดเจน นำที่ดินไปใชไมถูกตองตามวัตถุประสงคของโครงการหลวงหนองหอย รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป$าเพิ่มเติม เปลี่ยนมือ
เจาของหรือขายกิจการใหนายทุนตางชาติ

สำหรับการพิสูจนสิทธิในที่ดินทำกินใหดำเนินการภายใตหลักการพิสูจนวา คนอยูกอนประกาศเขตป$าหรือไม หากเปนกรณีคนอยู
กอนประกาศเขตป$า 2507 ก็ใหดำเนินการโดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่องออกเอกสารสิทธิครอบครอง
ที่ดินทำกินตอไปได ถากรณีมีการประกาศเขตป$ากอนใหใชหลักการแกปAญหาตามสภาพขอเท็จจริง โดยจะอาศัยการอานภาพถาย
แผนที่ทางอากาศและแผนที่ที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อตรวจสอบรองรอยการทำกินวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรมาประกอบการ
พิจารณาสิทธิในแตละแปลง นอกจากนี้ ผูตรวจการแผนดินจะเรงหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนแมบทบริหารจัดการ
พื้นที่และการอยูรวมกันของชุมชนเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย สามารถอยูรวมกับธรรมชาติโดยไมทำลายซึ่ง
กันและกัน คงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือการทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อ
สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อยางยั่งยืน
ดานนายวิชิต เมธาอนันตกุล ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรมอนแจม เปnดเผยวา ประชาชนในพื้นที่ไดรับความ
เดือดรอนจากการดำเนินการของเจาหนาที่ป$าไม ที่เขาตรวจสอบและใชอำนาจรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่เปนที่พักรีสอรท ซึ่งเห็นวาเปน
การใชอำนาจโดยมิชอบจึงไดรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินใหดำเนินการตรวจสอบ ทั้งนี้ยืนยันวาที่ดินที่ครอบครองและใช
ประโยชนอยูนั้นประชาชนในพื้นที่มีการครอบครองและใชประโยชนมากอนที่จะมีการประกาศใชกฎหมายที่ดินและประกาศพื้นที่ป$า
อีกทั้ง การใชประโยชนดวยการทำที่พักรีสอรทก็เปนการดำเนินการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือการทองเที่ยวเชิงเกษตรไมได
เปนการบุกรุกทำลายพื้นที่ป$าแตอยางใด จึงตองการใหมีการพิสูจนและตรวจสอบเพื่อใหความเปนธรรม กับประชาชนในพื้นที่
เพราะที่ผานมาชุมชนไดรับความเดือดรอนอยางหนักและตองสูญเสียประโยชนขาดรายไดจากการทองเที่ยวเชิงเกษตร
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ผูตรวจการฯลงพื้นที่‘มอนแจม’ เคลียรปมชาวบานรองถูกรื้อรีสอรท
วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 19.40 น.
3 พฤศจิกายน 2563 พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน ประธานผูตรวจการแผนดิน พรอมดวยนายวทัญ†ู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ
สำนักงานผูตรวจการแผนดิน , พ.ท.เทพจิต วีณะคุปต ผูอำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่มอนแจมรวมกับนายกมล
นวลใย ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป$าไมที่ 1 (เชียงใหม) และนายพีระชาติ เรืองประดิษฐ หัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวง
หนองหอย เพื่อติดตามแกไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวนแหงชาติ ป$าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ต.โป$งแยง และ ต.แมแรม อ.
แมริม จ.เชียงใหม ภายหลังจากมีผูประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่มอนแจม รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินวาไดรับความเดือดรอน
กรณีถูกกรมป$าไมดำเนินคดีอาญาในขอหาบุกรุกพื้นที่ป$าสงวนแหงชาติ ประกาศใหระงับการประกอบธุรกิจ และมีคำสั่งใหรื้อถอน
สถานประกอบการ
ประธานผูตรวจการแผนดิน กลาววา ในวันนี้ไดลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมพบปะประชาชนที่
เดือดรอนจากกรณีดังกลาว โดยพบวาป$าแมริมเปนตนน้ำลำธารจัดอยูในพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพื้นที่กวา 13,000 ไร เปนพื้นที่
ที่โครงการหลวงหนองหอยขอใชประมาณ 2,000 ไร มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหราษฎรในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการ
ปลูกฝnBน ซึ่งมีราษฎรเขารวมโครงการประมาณ 900 กวาราย แตปAจจุบันไดมีการแปรสภาพกลายเปนธุรกิจที่พัก รีสอรท จำนวน 113
ราย โดยเปนกลุมที่อยูระหวางการตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 82 ราย และถูกดำเนินคดีแลว 31 ราย เนื่องจากเขาขายกระทำความผิด
ชัดเจน นำที่ดินไปใชไมถูกตองตามวัตถุประสงคของโครงการหลวงหนองหอย รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป$าเพิ่มเติม เปลี่ยนมือเจาของ
หรือขายกิจการใหนายทุนตางชาติ
สำหรับการพิสูจนสิทธิในที่ดินทำกินใหดำเนินการภายใตหลักการพิสูจน วา คนอยูกอนประกาศเขตป$าหรือไม หากเปนกรณีคนอยู
กอนประกาศเขตป$า 2507 ก็ใหดำเนินการโดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่องออกเอกสารสิทธิครอบครอง
ที่ดินทำกินตอไปได ถากรณีมีการประกาศเขตป$ากอนใหใชหลักการแกปAญหาตามสภาพขอเท็จจริง โดยจะอาศัยการอานภาพถาย

แผนที่ทางอากาศและแผนที่ที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อตรวจสอบรองรอยการทำกินวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรมาประกอบการ
พิจารณาสิทธิในแตละแปลง
นอกจากนี้ ผูตรวจการแผนดินจะเรงหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนแมบทบริหารจัดการพื้นที่และการอยูรวมกันของ
ชุมชนเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย สามารถอยูรวมกับธรรมชาติโดยไมทำลายซึ่งกันและกัน คงไวซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือการทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสงเสริมระบบ
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อยางยั่งยืน
ดานนายวิชิต เมธาอนันตกุล ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตรมอนแจม เปnดเผยวา ประชาชนในพื้นที่ไดรับความ
เดือดรอนจากการดำเนินการของเจาหนาที่ป$าไม ที่เขาตรวจสอบและใชอำนาจรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่เปนที่พักรีสอรท ซึ่งเห็นวาเปน
การใชอำนาจโดยมิชอบ จึงไดรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินใหดำเนินการตรวจสอบ
“ยืนยันวาที่ดินที่ครอบครองและใชประโยชนอยูนั้น ประชาชนในพื้นที่มีการครอบครองและใชประโยชนมากอนที่จะมีการ
ประกาศใชกฎหมายที่ดินและประกาศพื้นที่ป$า อีกทั้งการใชประโยชนดวยการทำที่พักรีสอรทก็เปนการดำเนินการในรูปแบบของ
วิสาหกิจชุมชนหรือการทองเที่ยวเชิงเกษตรไมไดเปนการบุกรุกทำลายพื้นที่ป$าแตอยางใด จึงตองการใหมีการพิสูจนและตรวจสอบ
เพื่อใหความเปนธรรม กับประชาชนในพื้นที่ เพราะที่ผานมาชุมชนไดรับความเดือดรอนอยางหนักและตองสูญเสียประโยชนขาด
รายไดจากการทองเที่ยวเชิงเกษตร” นายวิชิต กลาว

https://www.naewna.com/local/529556

นายอำเภอโพธิ์ตาก นำเจาหนาที่ป$าไม ตำรวจ สภ.โพธิ์ตาก ตรวจยึดไมแปรรูปที่ลักลอบตัดบริเวณลำหวยกาหม พรอมสืบสวนหา
ตัวผูกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย
สยามรัฐออนไลน 3 พฤศจิกายน 2563 18:24 น. ภูมิภาค
สืบเนื่องจาก ผูสื่อขาวลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการขุดลอกหวยกาหม รอยตอระหวางบานดงเหลา-บานศูนยกลาง อ.โพธิ์ตาก จ.
หนองคาย หลังมีชาวบาน ในพื้นที่ รองเรียนผานสื่อเพื่อนำเสนอไปยังหนวยงานเกี่ยวของ รวมถึงรัฐบาล ใหมีการตรวจสอบ เกี่ยวกับ
การดำเนินการพัฒนาแหลงน้ำแกภัยแลง โดยในพื้นที่ อ.โพธิ์ตาก เปนอีกหนึ่งอำเภอที่ไดรับจัดสรรงบประมาณโดยประเด็นที่
ชาวบานรองเรียนคือ การลักลอบตัดไมหวงหามในพื้นที่ขุดลอกหวยกาหม
ตอมาผูสื่อขาวไดลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องรองเรียนตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ตอเนื่องถึงวันนี้ (3 พ.ย.) พบวาประเด็นที่ชาวบาน
รองเรียนเปนเรื่องจริงโดยพบวามีการลักลอบตัดไมหวงหามหลายชนิดในพื้นที่การขุดลอก รวมทั้งมีการแปรรูปไมในบริเวณพื้นที่ขุด
ลอกโดยไมเกรงกลัวตอกฎหมายบานเมือง
โดยในวันนี้ (3 พ.ย.) นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอโพธิ์ตาก เจาหนาที่ฝ$ายปกครองอำเภอสังคม รวมกับ เจาหนาที่ หนวยป?องกัน
รักษาป$าที่ นค.1 (สังคม) ,พ.ต.ท.สุริยพันธ ธนบูรณาวัฒน สารวัตร (สอบสวน) สภ.โพธิ์ตาก พรอมเจาหนาที่ตำรวจ สภ.โพธิ์ตาก
รวมกันตรวจยึดไมแปรรูป ที่ถูกลักลอบตัดที่บริเวณลำหวยกาหม อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เพื่อนำไปตรวจสอบและดำเนินการ
สืบสวนหาตัวผูกระทำผิดมาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายตอไป

https://siamrath.co.th/n/194581

ศูนยป$าไมแพรประชุมรวมอ.เดนชัยแกไขปAญหาการบุกรุกป$าบานบอแกว 3 พ.ย. 63
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป$าไมที่ 3 สาขาแพร โดยนายเสนห แสนมูล ผอ.ศูนยป$าไมแพร, นายพิษณุ
พันธ วงศขันธ หน.ฝ$ายป?องกันรักษาป$า สวนป?องกันรักษาป$าและควบคุมไฟป$า, นายอรุณ คงได หน.หนวยป?องกันและพัฒนาป$าไม
เดนชัยและนายสุวิทย ฟูคำหน.หนวยป?องกันรักษาป$าที่ พร.13 (แมปาน) รวมประชุม คณะทำงานฝ$ายปฏิบัติการเพื่อแกไขปAญหา
การบุกรุกพื้นที่ป$าบริเวณบานบอแกว หมูที่ 10 ตำบลไทรยอย อำเภอเดนชัย จังหวัดแพร (พื้นที่รอยตอจังหวัดแพร
– อุตรดิตถ) ณ ที่วาการอำเภอเดนชัยโดยมีนายอิศรา สุขแจมใส นายอำเภอเดนชัย เปนประธาน มีหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม
ประชุม มติที่ประชุม ใหดำเนินการตามแนวทางของที่ประชุมคณะอนุกรรมการป?องกันและปราบปรามการตัดไมทำลายป$า (คปป.)
จังหวัดแพร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
ซึ่งแบงจากผลการตรวจสอบในพื้นที่เปน 3 กลุม คือ
1.พื้นที่ที่มีการบุกรุกเขาทำประโยชนกอนปS พ.ศ.2557 (มติ ครม.30 มิ.ย 2541และคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557
2.พื้นที่ที่มีการบุกรุกเขาทำประโยชนหลังปS พ.ศ.2557
3.พื้นที่คงสภาพป$า ไมมีการบุกรุกแผวถางเขาทำประโยชนในพื้นที่

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496089/

สำนักจัดการทรัพยากรป$าไมที่ 3 สาขาแพร รวมกับ ศูนยปฏิบัติการแกไขสถานการณฉุกเฉิน ดานความมั่นคงแพร จับไม
เถื่อนพรอมผูตองหา 2 คน
3 พ.ย. 63
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป$าไมที่ 3 สาขาแพร โดยการอำนวยการของ นายประสิทธิ์ ทาชาง
ผอ.สำนักฯ, นายเสนห แสนมูล ผอ.ศูนยป$าไมแพร, นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ ผอ.สวนป?องกันรักษาป$าและควบคุมไฟป$า โดย นาย
อรุณ คงได หน.หนวยป?องกันและพัฒนาป$าไมเดนชัย /หนวยป?องกันรักษาป$าที่ พร.12 (แมจั๊วะ) สนธิกำลังรวมกับศูนยป?องกันและ
ปราบปรามป$าไมที่ 3 ภาคเหนือ, เจาหนาที่ ชป.พิเศษป$าไม สจป.3 สาขาแพรและ ชป.พิเศษป$าไมศูนยป$าไมแพร และจนท.ฝ$าย
ปกครอง จ.แพร ตรวจพบการกระทำผิด 1 ราย จับกุมผูตองหา 2 คน ตรวจยึด ไมสักทอน จำนวน 8 ทอน ปริมาตร 0.84 ลบ.ม.
อุปกรณการกระทำผิด รถยนตบรรทุกปnคอัพ จำนวน 1 คัน เหตุเกิดที่บนถนนทางเขา อ.เดนชัย บริเวณหนาบริษัทเดนชัยทรัพย
เกษตร หมูที่ 10 ต.แมจั๊วะ อ.เดนชัย นำสง พงส.สภ.เดนชัย ดำเนินคดีตามกฎหมาย
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1495491/

บุกจับหนุมใหญลักลอบซื้อ'ไมพะยูง'ตุนเตรียมสงนายทุน มูลคากวา10ลานบาท
วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 08.56 น.
3 พฤศจิกายน 2563 ผูสื่อขาวรายงานวา เจาหนาที่หนวยป?องกันรักษาป$าที่ ศก.2 จ.ศรีสะเกษ สนธิกำลังรวมกับ ชุด
ปฏิบัติการพิเศษป$าไมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ตำรวจ สภ.ปรือใหญ, ตำรวจป$าไม, เจาหนาที่ทหาร ฉก.3 กกล.สุรนารี และ
เจาหนาที่ฝ$ายปกครอง อ.ขุขันธ สนธิกำลังรวมกันเขาตรวจคนบานเลขที่ 136 หมู 4 ต.ศรีตระกุล อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ พบไมพะยูง
จำนวน 462 ทอน/เหลี่ยม ปริมาตร 5.138 ลบ.ม. เครื่องชั่งขนาด 60 กก. 1 เครื่อง, มีดพรา 1 เลม, สายไฟฟ?ายาว 20 เมตร 1 มวน,
เลื่อยวงเดือน 1 เครื่อง จึงควบคุมตัวนายสวัสดิ์ ดอกพอง อายุ 67 ปS เจาของบานไปสอบสวนเหตุเกิดเมื่อบายวันที่ 2 พ.ย.63
เนื่องจากกอนหนานี้ เจาหนาที่ชุดจับกุมไดสืบทราบมาวา ที่บานหลังดังกลาว มีการลักลอบรับซื้อไมพะยูงซึ่งเปนไมหวงหาม
มาเก็บรวบรวมไวเพื่อสงขายนายทุน จึงไดสนธิกำลังกันเขาตรวจสอบจนกระทั่งพบไมพะยูงดังกลาว จึงแจงขอหานายสวัสดิ์เจาของ
บานวา มีไมหวงหามแปรรูปและยังไมไดแปรรูปไวในครอบครองเกิน 0.20 ลบ.ม. นำตัวพรอมของกลางสง พงส.สภ.ปรือใหญ
ดำเนินคดี ซึ่งเจาหนาที่บอกวา ไมพะยูงจำนวนดังกลาวถาสามารถสงไปถึงตางประเทศไดจะมีมูลคากวาสิบลานบาท
https://www.naewna.com/local/529336

คมนาคมชง ครม.สัญจร สรางทางดวนกะทู-ป$าตอง
เผยแพร: 3 พ.ย. 2563 11:16 โดย: ผูจัดการออนไลน
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปnดเผยวา ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอก
สถานที่ (ครม.สัญจร) ที่ จ.ภูเก็ต วันนี้ จะมีการรายงานใหที่ประชุมรับทราบแนวทางการพัฒนาโครงการทางพิเศษกะทู-ป$าตอง จ.
ภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 14,100 ลานบาท ซึ่งขณะนี้โครงการอยูระหวางการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.)
ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมป$าไม เพื่อขออนุญาตการใชพื้นที่เพื่อกอสรางโครงการ
หลังจากการประสานงานเรียบรอย คาดวาจะสามารถนำเสนอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการของโครงการเดือนพฤษภาคม 2564
และเริ่มคัดเลือกผูรับสัมปทานเดือนมิถุนายน 2564 หลังจากนั้นจะเริ่มงานกอสรางทันที และโครงการจะเสร็จปS 2570
ทั้งนี้ ยืนยันวาโครงการจะสงผลดีตอประชาชนและนักทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต จากเดิมเสนทางถนนกระทูป$าตองเปน
ถนนคดเคี้ยวตามเขา ซึ่งตองใชระยะเวลาเดินทาง 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เมื่อโครงการเสร็จการเดินทางระหวาง 2 แหลงทองเที่ยว
จะใชระยะเวลาเพียงประมาณ 10 นาทีเทานั้น
สำหรับโครงการทางพิเศษสายกะทู-ป$าตอง ถือเปนโครงการแรกของ กทพ.ที่ดำเนินโครงการในตางจังหวัด มีลักษณะพิเศษ
คือ การเจาะอุโมงคทะลุภูเขาความยาว 1.85 กิโลเมตร และจะเปนทางพิเศษสายแรกที่อนุญาตใหรถจักรยานยนตขึ้นใชได กอ
ประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักทองเที่ยวอยางมาก นอกจากลดเวลาการเดินทาง และยังลดปAญหาอุบัติเหตุการสูญเสียใน
เสนทางเดิมดวย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมระบุวา โครงการดังกลาวจะเปนการลงทุนแบบ PPP และจากการทำผลศึกษาขณะนี้
พบวาใหผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุนสูง
https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000113791

