สรุปขาวประจำในวันที่ 5 พ.ย. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ)
- อานันท-จิ๋ว-มารคตอบรับ 3อดีตนายกฯรวม ( มติชน 5 พ.ย. 63 หนา 1,5,7 )
- ชกหลังขาว ( ไทยรัฐ 5 พ.ย. 63 หนา 8 )
- ลุยตรวจสอบรื้อ'มอนแจม' ( ขาวสด 5 พ.ย.63 หนา 11 )
- เดลินิวสกอนขึ้นแทน: สางป5ญหาบุกรุกป7าแมริม ( เดลินิวส 5 พ.ย. 63 หนา 11 )
- ขาวสั้นทันโลก: ดูพื้นที่มอนแจม ( ไทยรัฐ 5 พ.ย.63 หนา 11 )
- วอนภาครัฐแกป5ญหาที่ดินทำกิน ( เดลินิวส 5 พ.ย. 63 หนา 10 )
- 'บิ๊กป?อม'นัดสางป5ญหาพีมูฟ9พ.ย. ( เดลินิวส 5 พ.ย. 63 หนา 3 )
ขาวเว็บไซต)
"บิ๊กตู"ลงภาคใต มอบหนังสืออนุญาต ใหเขาทำประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตป7าสงวนแหงชาติ
( สยามรัฐ 4 พ.ย. 63 )
https://siamrath.co.th/n/194754
“วราวุธ” เปVดศูนยแกไขป5ญหามลพิษทางอากาศ ผนึกกำลังลุยเชิงรุก ตั้งเป?าลดฝุ7นPM2.5 ใหไดรอยละ 20
( มติชน 4 พ.ย. 63 )
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2427058
“วราวุธ” รมว.ทส.เปVดวอรรูมเกาะติดสถานการณฝุ7นPM2.5 (เดลินิวส 4 พ.ย. 63)
https://www.dailynews.co.th/politics/805034
ลุยตรวจสอบรื้อ‘มอนแจม’( ขาวสด 4 พ.ย. 63 )
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5250381
ผูตรวจการเเผนดิน ติดตามการแกป5ญหาบุกรุกพื้นที่มอนแจม หลังชาวบานรองถูกรัฐใชกฎหมายไมเปkนธรรม
( เชียงใหมเมล 4 พ.ย. 63 )
https://thai.chiangmai-mail.com/news/ผูตรวจการเเผนดิน-ติดต-170091
ผูตรวจการฯแนะ5ขอทำแผนแกป5ญหามอนแจม (เนชั่น 4 พ.ย. 63)
https://www.nationtv.tv/main/content/378804404

ผูตรวจการแผนดิน ติดตามการจัดระเบียบมอนแจม ( ไทยพีบีเอส 4 พ.ย. 63 )
https://news.thaipbs.or.th/content/298047
ปธ.ผูตรวจการแผนดินนำถกทางออกป5ญหา “มอนแจม” เรงคลอดแผนแมบทยั่งยืนรักษาธรรมชาติคู ศก.
ชุมชน ( ผูจัดการออนไลน 3 พ.ย. 63 )
https://mgronline.com/local/detail/9630000114380
ผูตรวจการแผนดิน ลงพื้นที่มอนแจมแกป5ญหารุกป7าสงวนแหงชาติ ( เชียงใหมนิวส 4 พ.ย. 63 )
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496674/
ประธานผูตรวจการแผนดินและคณะ รวมประชุมพิจารณาการแกไขป5ญหาเรื่องรองเรียน กรณีป5ญหา
การบุกรุกพื้นที่ป7าสงวนแหงชาติป7าแมริม(มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ที่จังหวัดเชียงใหม
( สำนักขาว กรมประชาสัมพันธ 4 พ.ย. 63 )
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201104185740183
ประธานผูตรวจการแผนดินและคณะ ลงพื้นที่หารือป5ญหาการบุกรุกพื้นที่ป7าสงวนแหงชาติป7าแมริม
( สำนักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม 4 พ.ย. 63 )
https://region3.prd.go.th/topic/news/19401
เรงจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการบนพื้นที่มอนแจม เพื่อแกไขป5ญหาอยางยั่งยืน
( สำนักขาว กรมประชาสัมพันธ 4 พ.ย. 63 )
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201104192200193
เรงจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการบนพื้นที่มอนแจม เพื่อแกไขป5ญหาอยางยั่งยืน
( สำนักประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม 4 พ.ย. 63 )
https://region3.prd.go.th/topic/news/19402
จับลอบแปรรูปไมสักทองในป7า ( สยามรัฐ 4 พ.ย. 63 )
https://siamrath.co.th/n/194860
จับหนุมปาย ลอบตัด - แปรรูปไมสักทอง กลางป7าหวยน้ำดัง ( ขาวสด 4 พ.ย. 63 )
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5254514
จับลอบแปรรูปไมสักทองในป7า ( เขียงใหมนิวส 4 พ.ย. 63 )
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496798/

เจาหนาที่สนธิกำลังเขาดักซุม ผูตองสงสัยตัดไมและเสพยาบา 3 วัน 3 คืน ( เขียงใหมนิวส 4 พ.ย. 63 )
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496894/
‘เอt’ยื้อคดีรุกป7า-อางเอกสิทธิ์ส.ส. ( ขาวสด 4 พ.ย. 63 )
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5257219
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"บิ๊กตู"ลงภาคใต มอบหนังสืออนุญาต ใหเขาทำประโยชน$หรืออยูอาศัยภายในเขตป&าสงวนแหงชาติ
สยามรัฐออนไลน$ 4 พฤศจิกายน 2563 14:02 น. ประชาสัมพันธ$
"นายกฯ"ลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต พรอมเป<นสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชน$หรืออยูอาศัยภายในเขตป&า
สงวนแหงชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน คทช. ตามนโยบายรัฐบาล
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 63 โรงแรมสแปลช บีช รีสอร$ท ไมขาว จ.ภูเก็ต พลเอก ประยุทธ$ จันทร$โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เกาะสมุย
และประชุม ครม.สัญจร ณ จ.ภูเก็ตระหวางวันที่ 2-3 พ.ย. ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเป<นประธานสักขีพยานในพิธีมอบ
หนังสืออนุญาตใหเขาทำประโยชน$หรืออยูอาศัยภายในพื้นที่เปAาหมายการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน พื้นที่ภาคใตฝCDงอันดามัน 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 เพื่อเป<นการ
ขับเคลื่อนการทำงานใหเป<นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกร$ที่ 12 กันยายน 2557
เรื่อง การสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ$กับการใชประโยชน$อยางยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินการจัดที่ดินใหแกผูยากไรไมมีที่ดินทำกินและที่
อยูอาศัย โดยไมใหกรรมสิทธิ์ แตเป<นการอนุญาตใหเขาทำประโยชน$ในที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม ในรูปแบบสหกรณ$ หรือ
รูปแบบอื่น ที่เหมาะสมดำเนินการภายใตคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป<นประธาน นอกจากนี้
เมื่อชุมชนไดรับการจัดที่ดินทำกินแลว ชุมชนตองเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ$ ฟOPนฟู ดูแล และจัดการป&าไม ที่เหลืออยูในทองถิ่น
ในรูปแบบป&าชุมชน เพื่อสรางสมดุลย$ระหวางการอนุรักษ$กับการใชประโยชน$อยางยั่งยืน
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ$ จันทร$โอชา ใหเกียรติเป<นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตใหเขาทำ
ประโยชน$หรืออยูอาศัยภายในเขตป&าสงวนแหงชาติ ตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ ป&าสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนิน
โครงการจัดที่ดินทำกินใหชุมชนตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป<นผูมอบหนังสืออนุญาต 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 และในปTงบประมาณ 2564 กรมป&าไม ไดเตรียมโครงการจางงานภายใต พ.ร.ก. เงินกูฉุกเฉิน ในโครงการพัฒนาป&าไม
สรางงาน สรางรายได เพื่อกระตุนเศรษฐกิจชุมชน ภายใตวงเงินกวา 15 ลานบาท ในการจางงานในพื้นที่จังหวัดพังงา ระนอง ภูเก็ต
กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล เพื่อเป<นการชวยเหลือประชาชนที่วางงานและไดรับผลกระทบจากโรคโควิด-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 ตามมาตรการแกไขปCญหาของ คทช. เพื่อรองรับการฟOPนฟูพื้นที่ป&าไม
https://siamrath.co.th/n/194754

“วราวุธ” เปfดศูนย$แกไขปCญหามลพิษทางอากาศ ผนึกกำลังลุยเชิงรุก ตั้งเปAาลดฝุ&นPM2.5 ใหไดรอยละ 20
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 - 16:28 น.
“วราวุธ” เปfดศูนย$แกไขปCญหามลพิษทางอากาศ ผนึกกำลังลุยเชิงรุก ตั้งเปAาลดฝุ&นPM2.5 ใหไดรอยละ 20
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป<นประธานการเปfดศูนย$
แกไขปCญหามลพิษทางอากาศ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน$ ปลัดทส. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอรรถพล
เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) และผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการเปfดศูนย$ฯ
นายวราวุธ กลาววา ชวงเวลาขณะนี้ปCญหาฝุ&นละอองกำลังจะมา ซึ่งโดยปกติแลวฝุ&น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไมได
มีการผลิตตัวเองเยอะมากกวาปกติ เพียงแตชวงฤดูหนาว สภาพอากาศไมมีการเคลื่อนตัว ทำใหเกิดการสะสมของฝุ&นละอองจำนวน
มาก กาวแรกของทส.คือ การแจงเตือนประชาสัมพันธ$ใหพี่นองประชาชนรับทราบถึงความอันตรายของฝุ&นPM2.5 รวมถึงการ
ปAองกันและการดูแลตัวเอง
นายวราวุธ กลาวอีกวา กาวตอไป โดยศูนย$แกไขปCญหามลพิษทางอากาศจะเป<นวอร$รูมในการติดตามตรวจสอบเฝAาระวังรวบรวม
ขอมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและรายงานสูสาธารณะ และหากเกิดสถานการณ$ใดๆ หนวยงานที่เกี่ยวของจะมีการ
ยกระดับดำเนินงานอยางเขมงวด เพื่อใหสถานการณ$กลับเขาสูภาวะปกติโดยเร็ว โดยกระทรวงทรัพยากรฯ จะเป<นเจาภาพ
ประสานงานกับหนวยงาน เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ$ ในการดูแลพื้นที่การเกษตร กระทรวงคมนาคม ดูแลเรื่องมาตรฐาน
ควันดำ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการควบคุมการเผาออย กระทรวงมหาดไทย เพื่อประสานกับผูวาราชการจังหวัด ผูนำทองถิ่น ใน
การจัดระเบียบการเผา กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจงเตือนประชาชนในการดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงการเผชิญฝุ&น เป<นตน ซึ่งรัฐบาล
ไมไดนิ่งนอนใจในการแกไขปCญหาฝุ&นละออง และไดดำเนินการในเชิงรุกเพื่อใหปCญหานี้ลดลง

ขณะที่นายจตุพร กลาวเสริมวา ศูนย$ดังกลาวฯ จะมีการจัดแถลงขาว โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรม
ประชาสัมพันธ$ เพื่อทำหนาที่เป<นโฆษกศูนย$ ซึ่งจะอธิบายใหความรูกับประชาชนไดในทุกเรื่อง ซึ่งเบื้องตนอาจจะมีการจัดแถลงขาว
สัปดาห$ละ 1- 2 ครั้ง สวนการดำเนินงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เบื้องตนไดสั่งการใหกรม
อุทยานแหงชาติ สัตว$ป&า และพันธุ$พืช และกรมป&าไม เรงจัดการเศษวัสดุธรรมชาติที่จะเป<นเชื้อเพลิงนำออกจากพื้นที่ป&าอนุรักษ$ ป&า
สงวนแหงชาติ ใหไดมากที่สุด รวมทั้งการติดตอบริษัทในพื้นที่เขามารับซื้อเศษวัสดุเพื่อนำไปอัดแทง นอกจากนี้เราจะนำรถตรวจวัด
คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ไปตรวจวัดบริเวณชายแดนที่ติดประเทศเพื่อนบาน หากเกิดกรณีที่แหลงกำเนิดมลพิษอยูที่
ประเทศเพื่อนบาน จะไดประสานงานเพื่อแกปCญหาฝุ&นละอองในทันที
นายอรรถพล กลาวทิ้งทายวา ศูนย$แกไขปCญหามลพิษทางอากาศจะเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง โดยนำบทเรียนปT 2562 มาประยุกต$ใช
ใหเขาถึงแหลงกำเนิดมลพิษ คุมเขมเรื่องการเผาในที่โลง โดยแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติฯ มี 3 มาตรการ คือ 1.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 2. การปAองกันและลดการเกิดมลพิษที่ตนทางและ3.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการมลพิษเป<นการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค$ความรู ซึ่งหากทุกหนวยงาน
รวมมือกันดำเนินงานตามแผนดังกลาว เชื่อวาปริมาณฝุ&นละอองจะลดลงไดรอยละ 20 ตามเปAาหมายที่วางไว
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2427058

https://www.dailynews.co.th/politics/805034

ลุยตรวจสอบรื้อ‘มอนแจม’
4 พ.ย. 2563
ลุยตรวจสอบรื้อ‘มอนแจม’ - เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่มอนแจม อ.แมริม จ.เชียงใหม พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน$ ประธาน ผูตรวจการ
แผนดิน พรอมคณะลงพื้นที่มอนแจม รวมกับนายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 1 (เชียงใหม) และนายพีระชาติ
เรืองประดิษฐ$ หัวหนาศูนย$พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
เพื่อติดตามแกไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง ต.โป&งแยง และต.แมแรม อ.แมริม จ.
เชียงใหม ซึ่งนำที่ดินไปใชประกอบธุรกิจที่พัก-รีสอร$ต ไมเป<นไปตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย
พล.อ.วิทวัสเปfดเผยวา ตามที่มีผูประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่มอนแจมรองเรียนตอ ผูตรวจการแผนดินเนื่องจากไดรับความ
เดือดรอนกรณีถูกกรมป&าไมดำเนินคดีอาญาขอหาบุกรุกพื้นที่ป&าสงวนแหงชาติ และประกาศใหระงับการประกอบธุรกิจ อีกทั้งมีคำสั่ง
ใหรื้อถอนสถานประกอบการนั้น ในวันนี้ตนลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมพบปะประชาชนที่
เดือดรอน
จากกรณีดังกลาว พบวาป&าแมริมเป<นตนน้ำลำธารจัดอยูในพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพื้นที่กวา 13,000 ไร เป<นพื้นที่ที่โครงการ
หลวงหนองหอยขอใชประมาณ 2,000 ไร มีวัตถุประสงค$เพื่อสงเสริมใหราษฎรในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน
แตปCจจุบันมีการแปรสภาพกลายเป<นธุรกิจที่พัก - รีสอร$ต 113 ราย โดยเป<นกลุมที่อยูระหวางการตรวจสอบสิทธิ์ 82 ราย และถูก
ดำเนินคดีแลว 31 ราย
เนื่องจากเขาขายกระทำความผิดชัดเจน นำที่ดินไปใชไมถูกตองตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย รวมทั้งมีการบุกรุก
พื้นที่ป&าเพิ่มเติม เปลี่ยนมือเจาของ หรือขายกิจการใหนายทุนตางชาติ ทั้งนี้ราษฎรที่ทำเกษตรกรรมในพื้นที่ตามเดิมและไมมีการบุก
รุกเพิ่มเติมจะไมไดรับผลกระทบจากกรณีนี้
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5250381

ผูตรวจการเเผนดิน ติดตามการแกปCญหาบุกรุกพื้นที่มอนแจม หลังชาวบานรองถูกรัฐใชกฎหมายไมเป<นธรรม 4 พ.ย. 63
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 63 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผูตรวจการแผนดิน พรอมดวย นายวทัญxู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ
สำนักงานผูตรวจการแผนดิน และคณะ ลงพื้นที่มอนแจม เพื่อติดตามแกไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจม
และพื้นที่ใกลเคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ภายหลังจากมีผูประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่
มอนแจม รองเรียนตอผูตรวจการแผนดิน วาไดรับความเดือดรอนกรณีถูกกรมป&าไม ดำเนินคดีอาญา ในขอหาบุกรุกพื้นที่ป&าสงวน
แหงชาติ ประกาศใหระงับการประกอบธุรกิจ และมีคำสั่งใหรื้อถอนสถานประกอบการ
ประธานผูตรวจการแผนดิน เปfดเผยวา การลงพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริง พบวาป&าแมริมเป<นตนน้ำลำธารจัดอยูในพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1
เอ มีขนาดพื้นที่กวา 13,000 ไร เป<นพื้นที่ที่โครงการหลวงหนองหอย ขอใชประมาณ 2,000 ไร มีวัตถุประสงค$เพื่อสงเสริมใหราษฎร
ในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน ซึ่งมีราษฎรเขารวมโครงการประมาณ 900 กวาราย แตปCจจุบันไดมีการแปร
สภาพกลายเป<นธุรกิจที่พัก – รีสอร$ท จำนวน 113 ราย โดยเป<นกลุมที่อยูระหวางการตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 82 ราย และถูก
ดำเนินคดีแลว 31 ราย เนื่องจากเขาขายกระทำความผิดชัดเจน นำที่ดินไปใชไมถูกตองตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนอง
หอย รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป&าเพิ่มเติม เปลี่ยนมือเจาของ หรือขายกิจการใหนายทุนตางชาติ
สำหรับการพิสูจน$สิทธิในที่ดินทำกิน ใหดำเนินการภายใตหลักการพิสูจน$วา คนอยูกอนประกาศเขตป&าหรือไม หากเป<นกรณีคนอยู
กอนประกาศเขตป&า 2507 ก็ใหดำเนินการ โดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่องออกเอกสารสิทธิครอบครอง
ที่ดิน ทำกินตอไปได ถากรณีมีการประกาศเขตป&ากอน ใหใชหลักการแกปCญหาตามสภาพขอเท็จจริง โดยจะอาศัยการอานภาพถาย
แผนที่ทางอากาศ และแผนที่ที่เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อตรวจสอบ
นายวิชิต เมธาอนันต$กุล ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวเชิงเกษตร มอนแจม เปfดเผยวา ประชาชนในพื้นที่ไดรับความ
เดือดรอน จากการดำเนินการของเจาหนาที่ป&าไม ที่เขาตรวจสอบและใชอำนาจรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่เป<นที่พักรีสอร$ท ซึ่งเห็นวาเป<น
การใชอำนาจโดยมิชอบ จึงไดรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินใหดำเนินการตรวจสอบ ทั้งนี้ยืนยันวาที่ดินที่ครอบครอง และใช
ประโยชน$อยูนั้น ประชาชนในพื้นที่มีการครอบครอง และใชประโยชน$มากอนที่จะมีการประกาศใชกฎหมายที่ดิน และประกาศพื้นที่
ป&า อีกทั้ง การใชประโยชน$ดวยการทำที่พักรีสอร$ท ก็เป<นการดำเนินการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน หรือการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ไมไดเป<นการบุกรุกทำลายพื้นที่ป&าแตอยางใด จึงตองการใหมีการพิสูจน$ และตรวจสอบ เพื่อใหความเป<นธรรม กับประชาชนในพื้นที่
เพราะที่ผานมาชุมชนไดรับความเดือดรอนอยางหนัก และตองสูญเสียประโยชน$ขาดรายไดจากการทองเที่ยวเชิงเกษตร
https://thai.chiangmai-mail.com/news/ผูตรวจการเเผนดิน-ติดต-170091

ผูตรวจการฯแนะ5ขอทำแผนแกปCญหามอนแจม
4 พ.ย. 2563
เชียงใหม ผูตรวจการแผนดิน มอบหมายใหผูวาฯ จัดทำแผนแมบทบริหารพื้นที่มอนแจม แนะใหคำนึงถึง 5 ขอ พัฒนาคุณภาพชีวิต
รักษาธรรมชาติ ประชาชนมีรายไดสอดคลองกับแผนแมบท ทุกฝ&ายทำงานรวมกัน และใหประชาชนมีสวนรวม กำชับเจาหนาที่
ดำเนินการตามหนาที่แตหามรุนแรง ขณะที่ป&าไม เตรียมรื้อรีสอร$ท 30 ราย หลังเสร็จกระบวนการโตแยงสิทธิ สวน 82 ราย ให
เตรียมปรับพื้นที่ตามแผนแมบท โดยจะเรงดำเนินการโดยเร็วที่สุด
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 1 (เชียงใหม) อ.เมือง จ.เชียงใหมจัดประชุมการ
พิจารณาเรื่องรองเรียน กรณีบุกรุกป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจม และพื้นที่ใกลเคียง ตำบลแมแรม และ ตำบลโป&งแยง
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมโดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผูตรวจการแผนดิน พรอมดวย นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตย$
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายวทัญxู ทิพยมณฑารองเลขาธิการสำนักงานผูตรวจการแผนดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต$
ผูอำนวยการสำนักสอบสวน 4 นายศรัญxู มีทองคำ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมนายกมล นวลใย ผูอำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป&าไมที่ 1 (เชียงใหม) นายสมบูรณ$ธีรบัณฑิตกุล ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัด
เชียงใหมนายวัน มวงมา นายกองค$การบริหารสวนตำบลโป&งแยงและหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาว

พลเอกวิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผูตรวจการแผนดิน เปfดเผยวา จากกรณีที่ชาวบานในพื้นที่มอนแจมประกอบกิจการเขาขายมีการ
บุกรุกพื้นที่ป&าเพิ่มเติมเปลี่ยนมือเจาของ หรือขายกิจการใหนายทุนตางชาติ ซึ่งผิดจากวัตถุประสงค$ที่ทางโครงการหลวงไดวางไวเพื่อ
สงเสริมใหราษฎรในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน
สำหรับการพิสูจน$สิทธิในที่ดินทำกินวาราษฎรอยูอาศัยมากอนประกาศเขตป&า 2507 หรือกอนการประกาศใหโครงการหลวงฯเขามา
ใชพื้นที่มอนแจมนั้น ใหนำมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541และมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 ที่ใหนำแผนที่ภาพถาย
ทางอากาศ 2545มาใชในการพิสูจน$สิทธิการครอบครองใชประโยชน$ที่ดินดังนั้นจึงตองอาศัยทั้งการอานภาพถายแผนที่ทางอากาศ
และการสำรวจรับรองแนวเขตเมื่อปT 2552มาประกอบในการพิสูจน$สิทธิการทำประโยชน$ในแตละแปลง ซึ่งในชั้นนี้เชื่อวาราษฎรกลุม
นี้ไมนาจะมีหลักฐานที่เชื่อวาจะไดสิทธิ์ในที่ดินบริเวณนี้
จึงขอเสนอวา ใหจังหวัดเชียงใหมรวมกับหนวยงานที่รวมกันจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการบนพื้นที่มอนแจมเพื่อพัฒนาชุมชน
และประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตและรายไดที่ดีสามารถอยูรวมกับธรรมชาติที่มีคุณคาโดยพึ่งพาซึ่งกันและกันและคงไวซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ$ และใหชุมชนมอนแจมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนมาดำเนินการทั้งเกษตรกรรมและการทองเที่ยวเชิงเกษตร
เพื่อสงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย มอนแจมใหยั่งยืน
โดยไดมอบหมายใหทางผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมตั้งคณะทำงานขึ้นมาวางแผนแมบทรวมกับชาวบาน กำหนดพื้นที่แบงโซนให
ชัดเจนพื้นที่ทางการเกษตรจะอยูบริเวณไหน ที่พักอยูบริเวณไหนเพื่อใหตรงตามกับวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงจากการประชุม
เห็นภาพจากรายงานของป&าไม ระบุวาตั้งแตปT 2560มีการสรางสิ่งกอสรางเพิ่มเติมขึ้น เห็นวาที่พักที่สรางขึ้นมาเหมือนชุมชนแออัด
เนื่องจากชาวบานสรางขึ้นมาแบบไมมีมาตรฐาน ไมมีแบบแผน
แพทย$ไมอยากบอกความจริง ดูแลเสนเลือดขอดสามารถทำไดเองที่บาน
ทั้งนี้ไดวางแนวทางใหกับผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หากจะมีที่พักในพื้นที่มอนแจมตองจัดโซนกำหนดพื้นที่ใชชัดเจน สวนการจะ
นำ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เขามาบังคับใชนั้น ไมสามารถนำมาดำเนินการในพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1เอ ได
ขอใหทุกฝ&ายคำนึงถึง 5 ขอหลักใหญ คือ 1.มุงรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 2. มุงรักษาธรรมชาติป&าสงวนแหงชาติ ป&า
แมริม ซึ่งเป<นพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 เอ 3. คำนึงถึงรายไดของประชาชนในพื้นที่ใหมีความเหมาะสมกับการดำเนินการตามแผนแมบท 4.
คณะทำงานที่จังหวัดแตงตั้งตองทำงานรวมกับโครงการหลวงอยางใกลชิด และ 5. ขอใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการจัดทำ
แผนแมบทดวย
อยางไรก็ตามขณะนี้กำลังมีการรางกฎกระทรวงวาดวยที่พักที่ไมใชอาคารแบบถาวร และเปลี่ยนแปลงไดตามนวัตกรรมที่พัก เพื่อให
ที่พักลักษณะดังกลาวไดมาตรฐาน ไมเป<นอันตรายตอผูเขาพัก ซึ่งหากกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาจะสามารถนำมาใชกับพื้นที่มอน
แจมได ซึ่งทางจังหวัดรับไปจัดทำแผน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและรายไดของประชาชนในปCจจุบัน โดยใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการจัดทำแผนบริหารจัดการ ใหเหมาะสมสอดคลองกับการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ขณะเดียวกันทางประชาชนในพื้นที่ตองทำความเขาใจกับสถานการณ$ที่เกิดขึ้น โดยขอใหทางผูนำชุมชน ชี้แจงใหประชาชนในพื้นที่
เขาใจ จากการรับฟCงปCญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่มอนแจม เห็นวาไมมีประโยชน$ที่ประชาชนจะไปรองเรียนในที่ตางๆ เนื่องจากมีหลักฐาน
ชี้ชัดวามีการกระทำความผิดจริง อยางไรก็ตามไดทำความเขาใจกับหนวยงานภาครัฐ ใหดำเนินการไปตามหนาที่แตตองไมรุนแรง ให
คำนึงถึงความโอบออมอารี เพื่อสรางความเขาใจตอกัน ใหเกิดบรรยากาศการใหความรวมมือ

ดาน นายกมล นวลใย ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 1 (เชียงใหม) กลาววา ที่ผานมาทางป&าไมไดลงพื้นที่แจงเตือน
ชาวบานที่ประกอบการดานที่พักในพื้นที่มอนแจมมาโดยตลอด แตมีการบุกรุกเพิ่มเติมมาอยางตอเนื่อง และมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ
เนื่องจากเป<นพื้นที่ที่ผอนผันใหใชประโยชน$ในพื้นที่ ไมใชเป<นพื้นที่ครองครองตามประมวลกฎหมายที่ดินดังนั้นผูครองครอบพื้นที่จึง
ไมมีสิทธิในการซื้อขายจายโอนที่ดินที่ครอบครอง
นอกจากนั้นยังตรวจพบการการครอบครองในลักษณะนอมินี จึงไดดำเนินคดีไปทั้งสิ้น 30 ราย สวน 82 ราย ตรวจพบวาครอบครอง
ในชื่อเดิม แตอาจจะมีการประกอบกิจการที่เกินพื้นที่ที่ครอบครองไปบางสวน ซึ่งไดนำเรื่องเขาคณะกรรมการจังหวัด และไดแจง
เตือนใหชาวบานกลุมดังกลาวปรับพื้นที่ใหตรงตามพื้นที่ที่ครอบครองอยูเดิม โดยทางเจาหนาที่ป&าไมไดลงบันทึกประจำวันไวเป<น
หลักฐานในการแจงเตือน
ดังนั้นกลุมที่เขาขายบุกรุกพื้นที่ป&า จำนวน 82 ราย ตองปรับใหเขาสูกระบวนการใชพื้นที่ตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 สวนจะตอง
ดำเนินการอยางไร ตองรอใหแผนแมบทดำเนินการแลวเสร็จ โดยกรอบระยะเวลาจะเรงดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อยุติปCญหาที่
เกิดขึ้น ทั้งนี้ตองใหชาวบานเขามามีสวนรวมสวนอีก 30 ราย เขาสูกระบวนการดำเนินคดี อยูระหวางการดำเนินการตามวิธีทางการ
ปกครองใหมีการโตแยง ซึ่งขณะนี้มีการโตแยงทุกราย หากดำเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้น และไมมีการรื้อถอนทางเจาหนาที่จะ
เขาทำการรื้อถอนเอง หลังจากนั้นทางป&าไมจะนำพื้นที่ดังกลาวเขาสูกระบวนการฟOPนฟู ผูครอบครองเดิมไมสามารถเขาทำประโยชน$
ไดอีก ขอยืนยันวาไมมีการใชอำนาจในทางไมชอบดำเนินการกับชาวบานเลย
https://www.nationtv.tv/main/content/378804404

ผูตรวจการแผนดิน ติดตามการจัดระเบียบมอนแจม 4 พฤศจิกายน 2563
ผูตรวจการแผนดินลงพื้นที่ติดตามแกไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแหงชาติป&าแมริม ต.โป&งแยง และ ต.แมแรม อ.แมริม จ.เชียงใหม
กรณีนำที่ดินไปใชประกอบธุรกิจที่พัก-รีสอร$ท ที่ไมเป<นไปตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย
วันนี้(4 พ.ย.2563) พลเอกวิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผูตรวจการแผนดิน พรอมดวยนายวทัญxู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ
สำนักงานผูตรวจการแผนดิน พันโทเทพจิต วีณะคุปต$ ผูอำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ รวมประชุมหารือกับนายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย$ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายศรัญxู มีทองคำ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายกมล นวลใย ผูอำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป&าไมที่ 1 (เชียงใหม) นายสมบูรณ$ ธีรบัณฑิตกุล ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม นายวัน มวงมา นายกองค$การบริหารสวนตำบลโป&งแยง ผูแทนอำเภอแมริม และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนว
ทางแกไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแมแรม อำเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม นำที่ดินไปใชประกอบธุรกิจที่พัก – รีสอร$ท ไมเป<นไปตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงฯ
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผูตรวจการแผนดิน เปfดเผยวา หลังจากที่ไดลงพื้นที่ดอยมอนแจมเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงตามที่
มีการรองเรียนจากผูประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่มอนแจม เนื่องจากไดรับความเดือดรอนกรณีกรมป&าไมประกาศใหระงับการ
ประกอบธุรกิจและดำเนินคดีอาญาในขอหาบุกรุกพื้นที่ป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ตำบลโป&งแยง และ
ตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม อีกทั้งมีคำสั่งใหรื้อถอนสถานประกอบการนั้น ทั้งนี้ พบวาป&าแมริมเป<นป&าตนน้ำลำธาร
จัดอยูในพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพื้นที่กวา 140,000 ไร โดยมีพื้นที่ที่โครงการหลวงหนองหอยขอใชเพื่อใหราษฎรอยูอาศัยทำ
การเกษตรประมาณ 2,000 ไร มีวัตถุประสงค$เพื่อสงเสริมใหราษฎรในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน ซึ่งมีราษฎร

เขารวมโครงการหลวงประมาณ 600 กวาราย มีพื้นที่กวา 900 แปลง แตปCจจุบันไดมีการแปรสภาพการใชประโยชน$ของที่ดินจาก
เกษตรกรรมเป<นธุรกิจที่พัก – รีสอร$ท จำนวน 113 ราย โดยเป<นกลุมที่อยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองของสิทธิการใช
ประโยชน$ที่ดิน จำนวน 82 ราย และมีผูถูกดำเนินคดีแลว 31 ราย เนื่องจากเขาขายกระทำความผิดชัดเจน นำที่ดินไปใชไมถูกตอง
ตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย เนื่องจากพื้นที่มอนแจมยังคงเป<นพื้นที่ป&าลุมน้ำชั้น 1 เอ รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป&า
เพิ่มเติม เปลี่ยนมือเจาของ หรือขายกิจการใหนายทุนนอกพื้นที่ แตราษฎรที่ทำเกษตรกรรมในพื้นที่ตามโครงการหลวงฯ เดิมและไม
มีการบุกรุกเพิ่มเติมจะไมไดรับผลกระทบจากกรณีนี้
พลเอก วิทวัส กลาวตอวา จากการประชุมหารือรวมกันในวันนี้ไดขอสรุปวา ผูถือครอง 82 รายเป<นผูถือครองรายเดิม เพียงแตใช
ที่ดินผิดวัตถุประสงค$ไปในเชิงพาณิชย$ ซึ่งในพื้นที่โครงการหลวงฯ จะตองยึดถือตามแนวทางเดิม คือ เกษตรกรรมพื้นที่สูง และตอง
ใชพื้นที่ภายในกรอบกฎหมายของกรมป&าไม ขณะนี้จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากับประชาชนที่ใชที่ดินผิด
วัตถุประสงค$วาจะมีแนวทางใหกลับมาทำตามวัตถุประสงค$เดิมไดอยางไร สำหรับการพิสูจน$สิทธิในที่ดินทำกิน วาราษฎรอยูอาศัยมา
กอนประกาศเขตป&า 2507 หรือกอนการประกาศใหโครงการหลวงฯ เขามาใชพื้นที่มอนแจมนั้น ใหนำมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน
2541 และมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 ที่ใหนำแผนที่ภาพถายทางอากาศ 2545 มาใชในการพิสูจน$สิทธิการครอบครอง
ใชประโยชน$ที่ดิน ดังนั้น จึงตองอาศัยทั้งการอานภาพถายแผนที่ทางอากาศและการสำรวจรับรองแนวเขตเมื่อปT 2552 มาประกอบ
ในการพิสูจน$สิทธิการทำประโยชน$ในแตละแปลง ซึ่งในชั้นนี้เชื่อวา ราษฎรกลุมนี้ไมนาจะมีหลักฐานที่เชื่อวาจะไดสิทธิ์ในที่ดินบริเวณ
นี้
ทั้งนี้ผูตรวจการแผนดินไดมีขอเสนอแนะดังนี้
1.ใหจังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 1 (เชียงใหม) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม โครงการหลวงหนองหอย และประชาชนในพื้นที่ รวมกันจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการบน
พื้นที่มอนแจมเพื่อพัฒนาชุมชนและประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตและรายไดที่ดี สามารถอยูรวมกับธรรมชาติที่มีคุณคาโดยพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน และคงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ$
2.ใหชุมชนมอนแจมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนมาดำเนินการทั้งเกษตรกรรม และการทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสงเสริมระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย – มอนแจมใหยั่งยืน
“ผูตรวจการแผนดินไมไดมีหนาที่เพียงแกปCญหาทางดานกฎหมายเทานั้น แตมุงหวังที่จะเห็นประชาชนในพื้นที่มอนแจมอาศัยอยูกับ
ธรรมชาติอยางเหมาะสม โดยมีจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานในพื้นที่เป<นกำลังสำคัญที่จะคอยชวยเหลือประชาชนอยางเต็มที่
โดยเฉพาะผูบริหารองค$กรปกครองสวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญบาน ที่นับเป<นขอตอสำคัญที่จะสื่อสารกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ใหมี
ความรูความเขาใจถึงขอเท็จจริงและผสานความรวมมือตาง ๆ ทั้งนี้ ขอใหทุกฝ&ายคำนึงถึง 5 ขอหลักใหญ คือ 1) มุงรักษาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 2) มุงรักษาธรรมชาติป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ซึ่งเป<นพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1
เอ 3) คำนึงถึงรายไดของประชาชนในพื้นที่ใหมีความเหมาะสมกับการดำเนินการตามแผนแมบท 4) คณะทำงานที่จังหวัดแตงตั้งตอง
ทำงานรวมกับโครงการหลวงอยางใกลชิด และ 5) ขอใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการจัดทำแผนแมบทดวย”
https://news.thaipbs.or.th/content/298047

ปธ.ผูตรวจการแผนดินนำถกทางออกปCญหา “มอนแจม” เรงคลอดแผนแมบทยั่งยืนรักษาธรรมชาติคู ศก.ชุมชน 4 พ.ย. 2563
เชียงใหม - ปธ.ผูตรวจการแผนดินถกรวมผูวาฯ เชียงใหมและป&าไม พรอมทั้งทองถิ่นหาทางออกปCญหา “มอนแจม” เห็นพองตอง
รักษาธรรมชาติปกปAองพื้นที่ป&าตนน้ำ โดย ศก.ชุมชนยังขับเคลื่อนจากการทองเที่ยวเชิงเกษตร เรงคลอดแผนแมบทยั่งยืน
วันนี้ (4 พ.ย. 63) ที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 1 (เชียงใหม) อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน$
ประธานผูตรวจการแผนดิน พรอมดวยนายวทัญxู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ท.เทพจิต วีณะคุปต$
ผูอำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ รวมประชุมหารือกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย$ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายศรัญxู มี
ทองคำ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายกมล นวลใย ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 1 (เชียงใหม) นายสมบูรณ$ ธีร
บัณฑิตกุล ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม นายวัน มวงมา นายกองค$การบริหารสวน
ตำบลโป&งแยง ผูแทนอำเภอแมริม และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางแกไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอน
แจมและพื้นที่ใกลเคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม นำที่ดินไปใชประกอบธุรกิจที่พัก-รีสอร$ต ไม
เป<นไปตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงฯ
ทั้งนี้ ประธานผูตรวจการแผนดินเปfดเผยวา หลังจากที่ไดลงพื้นที่ดอยมอนแจมเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงตามที่มีการรองเรียนจาก
ผูประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่มอนแจม เนื่องจากไดรับความเดือดรอนกรณีกรมป&าไมประกาศใหระงับการประกอบธุรกิจและ
ดำเนินคดีอาญาในขอหาบุกรุกพื้นที่ป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแมแรม
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม อีกทั้งมีคำสั่งใหรื้อถอนสถานประกอบการนั้น พบวาป&าแมริมเป<นป&าตนน้ำลำธารจัดอยูในพื้นที่ลุมน้ำ
ชั้น 1 เอ มีขนาดพื้นที่กวา 140,000 ไร โดยมีพื้นที่ที่โครงการหลวงหนองหอยขอใชเพื่อใหราษฎรอยูอาศัยทำการเกษตรประมาณ
2,000 ไร มีวัตถุประสงค$เพื่อสงเสริมใหราษฎรในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน ซึ่งมีราษฎรเขารวมโครงการหลวง
ประมาณ 600 กวาราย มีพื้นที่กวา 900 แปลง แตปCจจุบันไดมีการแปรสภาพการใชประโยชน$ของที่ดินจากเกษตรกรรมเป<นธุรกิจที่
พัก- รีสอร$ต จำนวน 113 ราย โดยเป<นกลุมที่อยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองของสิทธิการใชประโยชน$ที่ดิน จำนวน 82 ราย
และมีผูถูกดำเนินคดีแลว 31 ราย เนื่องจากเขาขายกระทำความผิดชัดเจน นำที่ดินไปใชไมถูกตองตามวัตถุประสงค$ของโครงการ
หลวงหนองหอย เนื่องจากพื้นที่มอนแจมยังคงเป<นพื้นที่ป&าลุมน้ำชั้น 1 เอ รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป&าเพิ่มเติม เปลี่ยนมือเจาของ
หรือขายกิจการใหนายทุนนอกพื้นที่ แตราษฎรที่ทำเกษตรกรรมในพื้นที่ตามโครงการหลวงฯ เดิมและไมมีการบุกรุกเพิ่มเติมจะไมได
รับผลกระทบจากกรณีนี้
โดยจากการประชุมหารือรวมกันในวันนี้ไดขอสรุปวา ผูถือครอง 82 ราย เป<นผูถือครองรายเดิม เพียงแตใชที่ดินผิดวัตถุประสงค$ไปใน
เชิงพาณิชย$ ซึ่งในพื้นที่โครงการหลวงฯ จะตองยึดถือตามแนวทางเดิม คือ เกษตรกรรมพื้นที่สูง และตองใชพื้นที่ภายในกรอบ

กฎหมายของกรมป&าไม ขณะนี้จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากับประชาชนที่ใชที่ดินผิดวัตถุประสงค$วาจะมีแนวทาง
ใหกลับมาทำตามวัตถุประสงค$เดิมไดอยางไร สำหรับการพิสูจน$สิทธิในที่ดินทำกิน วาราษฎรอยูอาศัยมากอนประกาศเขตป&า 2507
หรือกอนการประกาศใหโครงการหลวงฯ เขามาใชพื้นที่มอนแจมนั้น ใหนำมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 และมติ
คณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 ที่ใหนำแผนที่ภาพถายทางอากาศ 2545 มาใชในการพิสูจน$สิทธิการครอบครองใชประโยชน$
ที่ดิน ดังนั้น จึงตองอาศัยทั้งการอานภาพถายแผนที่ทางอากาศ และการสำรวจรับรองแนวเขตเมื่อปT 2552 มาประกอบในการพิสูจน$
สิทธิการทำประโยชน$ในแตละแปลง ซึ่งในชั้นนี้เชื่อวา ราษฎรกลุมนี้ไมนาจะมีหลักฐานที่เชื่อวาจะไดสิทธิในที่ดินบริเวณนี้
ทั้งนี้ ผูตรวจการแผนดินไดมีขอเสนอแนะวา 1. ใหจังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่
1 (เชียงใหม) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม โครงการหลวงหนองหอย และประชาชนในพื้นที่
รวมกันจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการบนพื้นที่มอนแจมเพื่อพัฒนาชุมชนและประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตและรายไดที่ดี สามารถ
อยูรวมกับธรรมชาติที่มีคุณคาโดยพึ่งพาซึ่งกันและกัน และคงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ$ และ 2. ใหชุมชนมอนแจมจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนมาดำเนินการทั้งเกษตรกรรม และการทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง
หนองหอย-มอนแจมใหยั่งยืน
ขณะเดียวกัน พล.อ.วิทวัสกลาววา ผูตรวจการแผนดินไมไดมีหนาที่เพียงแกปCญหาทางดานกฎหมายเทานั้น แตมุงหวังที่จะเห็น
ประชาชนในพื้นที่มอนแจมอาศัยอยูกับธรรมชาติอยางเหมาะสม โดยมีจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานในพื้นที่เป<นกำลังสำคัญที่จะ
คอยชวยเหลือประชาชนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะผูบริหารองค$กรปกครองสวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญบาน ที่นับเป<นขอตอสำคัญที่จะ
สื่อสารกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ใหมีความรูความเขาใจถึงขอเท็จจริงและผสานความรวมมือตางๆ ทั้งนี้ ขอใหทุกฝ&ายคำนึงถึง 5
ขอหลักใหญ คือ 1. มุงรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 2. มุงรักษาธรรมชาติป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจมและ
พื้นที่ใกลเคียง) ซึ่งเป<นพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 เอ 3. คำนึงถึงรายไดของประชาชนในพื้นที่ใหมีความเหมาะสมกับการดำเนินการตามแผน
แมบท 4. คณะทำงานที่จังหวัดแตงตั้งตองทำงานรวมกับโครงการหลวงอยางใกลชิด และ 5. ขอใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมใน
การจัดทำแผนแมบทดวย
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(มีคลิป) ผูตรวจการแผนดิน ลงพื้นที่มอนแจมแกปCญหารุกป&าสงวนแหงชาติ 4 พ.ย. 63
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผูตรวจการแผนดิน พรอมดวยนายวทัญxู ทิพยมณฑา รอง
เลขาธิการสำนักงานผูตรวจการแผนดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต$ ผูอำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ รวมประชุมหารือกับนาย
เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย$ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายศรัญxู มีทองคำ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายกมล นวลใย
ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 1 (เชียงใหม) นายสมบูรณ$ ธีรบัณฑิตกุล ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม นายวัน มวงมา นายกองค$การบริหารสวนตำบลโป&งแยง ผูแทนอำเภอแมริม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อหาแนวทางแกไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแมแรม
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม นำที่ดินไปใชประกอบธุรกิจที่พัก – รีสอร$ท ไมเป<นไปตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวง ฯ
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผูตรวจการแผนดิน เปfดเผยวา หลังจากที่ไดลงพื้นที่ดอยมอนแจมเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงตามที่
มีการรองเรียนจากผูประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่มอนแจม เนื่องจากไดรับความเดือดรอนกรณีกรมป&าไมประกาศใหระงับการ
ประกอบธุรกิจและดำเนินคดีอาญาในขอหาบุกรุกพื้นที่ป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ตำบลโป&งแยง และ
ตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม อีกทั้งมีคำสั่งใหรื้อถอนสถานประกอบการนั้น ทั้งนี้ พบวาป&าแมริมเป<นป&าตนน้ำลำธาร
จัดอยูในพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพื้นที่กวา 140,000 ไร โดยมีพื้นที่ที่โครงการหลวงหนองหอยขอใชเพื่อใหราษฎรอยูอาศัยทำ
การเกษตรประมาณ 2,000 ไร มีวัตถุประสงค$เพื่อสงเสริมใหราษฎรในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน ซึ่งมีราษฎร
เขารวมโครงการหลวงประมาณ 600 กวาราย มีพื้นที่กวา 900 แปลง แตปCจจุบันไดมีการแปรสภาพการใชประโยชน$ของที่ดินจาก
เกษตรกรรมเป<นธุรกิจที่พัก – รีสอร$ท จำนวน 113 ราย โดยเป<นกลุมที่อยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองของสิทธิการใช
ประโยชน$ที่ดิน จำนวน 82 ราย และมีผูถูกดำเนินคดีแลว 31 ราย เนื่องจากเขาขายกระทำความผิดชัดเจน นำที่ดินไปใชไมถูกตอง
ตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย เนื่องจากพื้นที่มอนแจมยังคงเป<นพื้นที่ป&าลุมน้ำชั้น 1 เอ รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป&า
เพิ่มเติม เปลี่ยนมือเจาของ หรือขายกิจการใหนายทุนนอกพื้นที่ แตราษฎรที่ทำเกษตรกรรมในพื้นที่ตามโครงการหลวงฯ เดิมและไม
มีการบุกรุกเพิ่มเติมจะไมไดรับผลกระทบจากกรณีนี้
พลเอก วิทวัส กลาวตอวา จากการประชุมหารือรวมกันในวันนี้ไดขอสรุปวา ผูถือครอง 82 รายเป<นผูถือครองรายเดิม เพียงแตใช
ที่ดินผิดวัตถุประสงค$ไปในเชิงพาณิชย$ ซึ่งในพื้นที่โครงการหลวง ฯ จะตองยึดถือตามแนวทางเดิม คือ เกษตรกรรมพื้นที่สูง และตอง
ใชพื้นที่ภายในกรอบกฎหมายของกรมป&าไม ขณะนี้จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจากับประชาชนที่ใชที่ดินผิด
วัตถุประสงค$วาจะมีแนวทางใหกลับมาทำตามวัตถุประสงค$เดิมไดอยางไร สำหรับการพิสูจน$สิทธิในที่ดินทำกิน วาราษฎรอยูอาศัยมา

กอนประกาศเขตป&า 2507 หรือกอนการประกาศใหโครงการหลวง ฯ เขามาใชพื้นที่มอนแจมนั้น ใหนำมติคณะรัฐมนตรี 30
มิถุนายน 2541 และมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 ที่ใหนำแผนที่ภาพถายทางอากาศ 2545 มาใชในการพิสูจน$สิทธิการ
ครอบครองใชประโยชน$ที่ดิน ดังนั้น จึงตองอาศัยทั้งการอานภาพถายแผนที่ทางอากาศและการสำรวจรับรองแนวเขตเมื่อปT 2552
มาประกอบในการพิสูจน$สิทธิการทำประโยชน$ในแตละแปลง ซึ่งในชั้นนี้เชื่อวา ราษฎรกลุมนี้ไมนาจะมีหลักฐานที่เชื่อวาจะไดสิทธิ์ใน
ที่ดินบริเวณนี้ ทั้งนี้ ผูตรวจการแผนดินไดมีขอเสนอแนะวา 1) ใหจังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สำนักจัดการ
ทรัพยากรป&าไมที่ 1 (เชียงใหม) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม โครงการหลวงหนองหอย และ
ประชาชนในพื้นที่ รวมกันจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการบนพื้นที่มอนแจมเพื่อพัฒนาชุมชนและประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตและ
รายไดที่ดี สามารถอยูรวมกับธรรมชาติที่มีคุณคาโดยพึ่งพาซึ่งกันและกัน และคงไวซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ$ 2) ใหชุมชนมอน
แจมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนมาดำเนินการทั้งเกษตรกรรม และการทองเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
โครงการหลวงหนองหอย – มอนแจมใหยั่งยืน
“ผูตรวจการแผนดินไมไดมีหนาที่เพียงแกปCญหาทางดานกฎหมายเทานั้น แตมุงหวังที่จะเห็นประชาชนในพื้นที่มอนแจมอาศัยอยูกับ
ธรรมชาติอยางเหมาะสม โดยมีจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานในพื้นที่เป<นกำลังสำคัญที่จะคอยชวยเหลือประชาชนอยางเต็มที่
โดยเฉพาะผูบริหารองค$กรปกครองสวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญบาน ที่นับเป<นขอตอสำคัญที่จะสื่อสารกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ใหมี
ความรูความเขาใจถึงขอเท็จจริงและผสานความรวมมือตาง ๆ ทั้งนี้ ขอใหทุกฝ&ายคำนึงถึง 5 ขอหลักใหญ คือ 1.) มุงรักษาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 2.) มุงรักษาธรรมชาติป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ซึ่งเป<นพื้นที่ลุมน้ำชั้น 1
เอ 3.) คำนึงถึงรายไดของประชาชนในพื้นที่ใหมีความเหมาะสมกับการดำเนินการตามแผนแมบท 4.) คณะทำงานที่จังหวัดแตงตั้ง
ตองทำงานรวมกับโครงการหลวงอยางใกลชิด และ 5.) ขอใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการจัดทำแผนแมบทดวย” พลเอก
วิทวัส กลาว
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ประธานผูตรวจการแผนดินและคณะ รวมประชุมพิจารณาการแกไขปCญหาเรื่องรองเรียน กรณีปCญหาการบุกรุกพื้นที่ป&า
สงวนแหงชาติป&าแมริม(มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ที่จังหวัดเชียงใหม
ที่หองประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 1 (เชียงใหม) อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พลเอก วิทวัส รชตะ
นันทน$ ประธานผูตรวจการแผนดิน และคณะ รวมประชุมหารือกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย$ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม พรอม
ดวยนายศรัญxู มีทองคำ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายกมล นวลใย ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 1
(เชียงใหม) และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางแกไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง)
ตำบลโป&งแยง และตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม นำที่ดินไปใชประกอบธุรกิจที่พัก – รีสอร$ท ไมเป<นไปตาม
วัตถุประสงค$ของโครงการหลวงฯ
ประธานผูตรวจการแผนดิน กลาววา ปCจจุบันพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย – มอนแจม ไดมีการแปรสภาพการใช
ประโยชน$ของที่ดินจากเกษตรกรรมเป<นธุรกิจที่พัก – รีสอร$ท จำนวน 113 ราย โดยเป<นกลุมที่อยูระหวางการตรวจสอบความถูกตอง
ของสิทธิการใชประโยชน$ที่ดิน จำนวน 82 ราย มีผูถูกดำเนินคดีจำนวน 31 ราย เนื่องจากเขาขายกระทำความผิด ในการนำที่ดินไป
ใชไมถูกตองตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย เนื่องจากพื้นที่มอนแจมยังคงเป<นพื้นที่ป&าสงวนแหงชาติลุมน้ำชั้น 1 เอ
รวมทั้งมีการบุกรุกพื้นที่ป&าเพิ่มเติม เปลี่ยนมือเจาของ หรือขายกิจการใหนายทุนนอกพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ไดดำเนินการรื้อถอนไปแลว 8
ราย และสวนที่เหลืออยูระหวางการดำเนินการของเจาหนาที่
สำหรับผูถือครอง 82 ราย ที่เป<นผูถือครองรายเดิม แตมีการใชที่ดินผิดวัตถุประสงค$ไปในเชิงพาณิชย$ จังหวัดเชียงใหมได
จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาหาแนวทางใหกลับมาใชพื้นที่ตามวัตถุประสงค$เดิม สวนการพิสูจน$สิทธิในที่ดินทำกิน ราษฎรที่อาศัยอยู
กอนประกาศเขตป&าปT พ.ศ. 2507 ใหนำมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 และมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 และนำ
แผนที่ภาพถายทางอากาศปT พ.ศ. 2545 และการสำรวจรับรองแนวเขตเมื่อปT 2552 มาประกอบในการพิสูจน$สิทธิการทำประโยชน$
ในแตละแปลง
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201104185740183

สวท.เชียงใหม 4 พ.ย. 2563 ประธานผูตรวจการแผนดินและคณะ ลงพื้นที่หารือปCญหาการบุกรุกพื้นที่ป&าสงวนแหงชาติป&าแมริม
ประธานผูตรวจการแผนดินและคณะ รวมประชุมพิจารณาการแกไขปCญหาเรื่องรองเรียน กรณีปCญหาการบุกรุกพื้นที่ป&าสงวน
แหงชาติป&าแมริม(มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ที่จังหวัดเชียงใหม
ที่หองประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 1 (เชียงใหม) อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$
ประธานผูตรวจการแผนดิน และคณะ รวมประชุมหารือกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย$ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม พรอมดวย
นายศรัญxู มีทองคำ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
นายกมล นวลใย ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 1
(เชียงใหม) และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางแกไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง)
ตำบลโป&งแยง และตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม นำที่ดินไปใชประกอบธุรกิจที่พัก – รีสอร$ท ไมเป<นไปตาม
วัตถุประสงค$ของโครงการหลวงฯ
ประธานผูตรวจการแผนดิน กลาววา ปCจจุบันพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย – มอนแจม ไดมีการแปรสภาพการใชประโยชน$ของ
ที่ดินจากเกษตรกรรมเป<นธุรกิจที่พัก – รีสอร$ท จำนวน 113 ราย โดยเป<นกลุมที่อยูระหวางการตรวจสอบความถูกตองของสิทธิการ
ใชประโยชน$ที่ดิน จำนวน 82 ราย มีผูถูกดำเนินคดีจำนวน 31 ราย เนื่องจากเขาขายกระทำความผิด ในการนำที่ดินไปใชไมถูกตอง
ตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย เนื่องจากพื้นที่มอนแจมยังคงเป<นพื้นที่ป&าสงวนแหงชาติลุมน้ำชั้น 1 เอ รวมทั้งมีการ
บุกรุกพื้นที่ป&าเพิ่มเติม เปลี่ยนมือเจาของ หรือขายกิจการใหนายทุนนอกพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ไดดำเนินการรื้อถอนไปแลว 8 ราย และสวน
ที่เหลืออยูระหวางการดำเนินการของเจาหนาที่
สำหรับผูถือครอง 82 ราย ที่เป<นผูถือครองรายเดิม แตมีการใชที่ดินผิดวัตถุประสงค$ไปในเชิงพาณิชย$ จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้ง
คณะทำงานเพื่อเจรจาหาแนวทางใหกลับมาใชพื้นที่ตามวัตถุประสงค$เดิม สวนการพิสูจน$สิทธิในที่ดินทำกิน ราษฎรที่อาศัยอยูกอน
ประกาศเขตป&าปT พ.ศ. 2507 ใหนำมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 และมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 และนำแผนที่
ภาพถายทางอากาศปT พ.ศ. 2545 และการสำรวจรับรองแนวเขตเมื่อปT 2552 มาประกอบในการพิสูจน$สิทธิการทำประโยชน$ในแต
ละแปลง
https://region3.prd.go.th/topic/news/19401

04 พ.ย. 2563 | จังหวัดเชียงใหม เรงจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการบนพื้นที่มอนแจม เพื่อแกไขปCญหาอยางยั่งยืน
ประธานผูตรวจการแผนดิน กำชับใหภาคสวนที่เกี่ยวของเรงจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการบนพื้นที่มอนแจม พัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน ใหสามารถอยูรวมกับธรรมชาติแบบพึ่งพากัน และเป<นการแกไขปCญหาอยางยั่งยืน
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผูตรวจการแผนดิน เปfดเผยวา ป&าแมริมเป<นป&าตนน้ำลำธาร ที่จัดอยูในพื้นที่ป&าสงวน
แหงชาติลุมน้ำชั้น 1 เอ ที่มีพื้นที่กวา 140,000 ไร โดยพื้นที่ที่โครงการหลวงหนองหอยขอใชเพื่อใหราษฎรอยูอาศัยทำการเกษตร
ประมาณ 2,000 ไร มีวัตถุประสงค$เพื่อสงเสริมใหราษฎรในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน ซึ่งมีราษฎรเขารวม
โครงการหลวงกวา 600 ราย มีพื้นที่กวา 900 แปลง แตปCจจุบันไดมีการแปรสภาพการใชประโยชน$ของที่ดินจากเกษตรกรรมเป<น
ธุรกิจที่พัก – รีสอร$ท จำนวนมาก
หลังจากที่ไดลงพื้นที่ดอยมอนแจม เพื่อแสวงหาขอเท็จจริงตามที่มีการรองเรียนจากผูประกอบการธุรกิจที่พักในพื้นที่มอน
แจม เนื่องจากไดรับความเดือดรอนกรณีกรมป&าไมประกาศใหระงับการประกอบธุรกิจและดำเนินคดีอาญาในขอหาบุกรุกพื้นที่ป&า
สงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
สำหรับแนวทางแกไขปCญหาในพื้นที่ ผูตรวจการแผนดิน มุงหวังใหประชาชนในพื้นที่มอนแจมอาศัยอยูกับธรรมชาติอยาง
เหมาะสม โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานในพื้นที่เป<นกำลังสำคัญที่จะคอยชวยเหลือประชาชนอยางเต็มที่
โดยเฉพาะผูบริหารองค$กรปกครองสวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญบาน ที่จะเป<นตัวกลางในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ใหมีความรู
ความเขาใจถึงขอเท็จจริงตาง ๆ โดยใหคำนึงถึง 4 แนวคิดหลัก ไดแก การรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาธรรมชาติป&า
ตนน้ำ รายไดของประชาชนในพื้นที่ พรอมทั้ง แตงตั้งคณะทำงานของจังหวัดที่จะตองทำงานรวมกับโครงการหลวงอยางใกลชิด
พรอมกันนี้ยังสนับสนุนใหจังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนในพื้นที่ เขามามีสวนรวมในการ
จัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการบนพื้นที่มอนแจม เพื่อพัฒนาชุมชนและประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตและรายไดเพิ่มขึ้น โดย
สามารถอยูรวมกับธรรมชาติแบบพึ่งพากัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ$ และเป<นการแกไขปCญหาอยางยั่งยืน รวมทั้งตองยุติ
การตอเติม เปลี่ยนแปลง หรือกอสรางเพิ่มเติมในพื้นที่ทำกิน
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201104192200193

สวท.เชียงใหม 4 พ.ย. 2563 เชียงใหม เรงจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการบนพื้นที่มอนแจม เพื่อแกไขปCญหาอยางยั่งยืน
ประธานผูตรวจการแผนดิน กำชับใหภาคสวนที่เกี่ยวของเรงจัดทำแผนแมบทการบริหารจัดการบนพื้นที่มอนแจม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน ใหสามารถอยูรวมกับธรรมชาติแบบพึ่งพากัน และเป<นการแกไขปCญหาอยางยั่งยืน
พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผูตรวจการแผนดิน เปfดเผยวา ป&าแมริมเป<นป&าตนน้ำลำธาร ที่จัดอยูในพื้นที่ป&าสงวนแหงชาติลุม
น้ำชั้น 1 เอ ที่มีพื้นที่กวา 140,000 ไร โดยพื้นที่ที่โครงการหลวงหนองหอยขอใชเพื่อใหราษฎรอยูอาศัยทำการเกษตรประมาณ
2,000 ไร มีวัตถุประสงค$เพื่อสงเสริมใหราษฎรในพื้นที่ใชที่ดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน ซึ่งมีราษฎรเขารวมโครงการหลวง
กวา 600 ราย มีพื้นที่กวา 900 แปลง แตปCจจุบันไดมีการแปรสภาพการใชประโยชน$ของที่ดินจากเกษตรกรรมเป<นธุรกิจที่พัก – รี
สอร$ท จำนวนมาก หลังจากที่ไดลงพื้นที่ดอยมอนแจมเพื่อแสวงหาขอเท็จจริงตามที่มีการรองเรียนจากผูประกอบการธุรกิจที่พักใน
พื้นที่มอนแจม เนื่องจากไดรับความเดือดรอนกรณีกรมป&าไมประกาศใหระงับการประกอบธุรกิจและดำเนินคดีอาญาในขอหาบุกรุก
พื้นที่ป&าสงวนแหงชาติ ป&าแมริม (มอนแจมและพื้นที่ใกลเคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแมแรม อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
สำหรับแนวทางแกไขปCญหาในพื้นที่ ผูตรวจการแผนดิน มุงหวังใหประชาชนในพื้นที่มอนแจมอาศัยอยูกับธรรมชาติอยางเหมาะสม
โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานในพื้นที่เป<นกำลังสำคัญที่จะคอยชวยเหลือประชาชนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะผูบริหาร
องค$กรปกครองสวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญบาน ที่จะเป<นตัวกลางในการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ใหมีความรูความเขาใจถึง
ขอเท็จจริงตาง ๆ โดยใหคำนึงถึง 4 แนวคิดหลัก ไดแก การรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาธรรมชาติป&าตนน้ำ รายได
ของประชาชนในพื้นที่ พรอมทั้ง แตงตั้งคณะทำงานของจังหวัดที่จะตองทำงานรวมกับโครงการหลวงอยางใกลชิด
พรอมกันนี้ยังสนับสนุนใหจังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนในพื้นที่ เขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน
แมบทการบริหารจัดการบนพื้นที่มอนแจม เพื่อพัฒนาชุมชนและประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตและรายไดเพิ่มขึ้น โดยสามารถอยู
รวมกับธรรมชาติแบบพึ่งพากัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ$ และเป<นการแกไขปCญหาอยางยั่งยืน รวมทั้งตองยุติการตอเติม
เปลี่ยนแปลง หรือกอสรางเพิ่มเติมในพื้นที่ทำกิน
https://region3.prd.go.th/topic/news/19402

จับลอบแปรรูปไมสักทองในป&า
สยามรัฐออนไลน$ 4 พฤศจิกายน 2563 18:01 น. ภูมิภาค
ผอ.สวนอนุรักษ$แลเปAองกันทรัพยากร สำนักบริหารอนุรักษ$ที่ 16 สาขาแมสะเรียง สั่งหนวยปAองกันรักษาป&าที่ มส.19 แมปfง อ.ปาย
จ.แมฮองสอน จับกุมขบวนการลักลอบตัดโคนไมสักทองและแปรรูปในป&าลึก หลังไดรับการรองเรียนจากราษฎรในพื้นที่
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.ที่ผานมา นายมิตร อุตมะ ผูอำนวยการสวนอนุรักษ$และปAองกันทรัพยากร ไดสั่งการให
เจาหนาที่หนวยปAองกันรักษาป&าที่ มส.19 (แมปfง) นำโดยนายรักษ$ คำนวณศิลป‚หัวหนาหนวยฯ สนธิกำลังรวมกับเจาหนาที่สายตรวจ
ปราบปรามประจำอุทยานแหงชาติหวยน้ำดัง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายวาดวยการป&าไม ในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
หวยน้ำดัง ตามที่ไดรับแจงขาวจากผูหวังดีแตไมประสงค$ออกนาม วามีการทำไม แปรรูปไมในบริเวณป&าหวยแมปfง ทองที่บานแมปfง
หมูที่ 6 ตำบลแมฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ครั้นเมื่อเวลา 12.00 น. คณะเจาหนาที่ไดเดินทางมาถึงหวยแมปfง บริเวณที่เกิด
เหตุดังกลาว ไดยินเสียงเครื่องเลื่อยยนต$กำลังแปรรูปไม จึงรวมกันวางแผนและเขาจับกุม โดยไดตัวผูกระทำผิด 1 คน พรอมตรวจยึด
ไมสักแปรรูป จำนวน 3 แผน ปริมาตร 0.05 ลบม. และตรวจยึดเครื่องเลื่อยโซยนต$ จำนวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณ$การกระทำผิดที่
เกี่ยวของอีก จำนวน 17 รายการ
ซึ่งตอมาทราบชื่อผูกระทำผิดวาชื่อนายชาตรี สรวิทย$ อายุ 38 ปT ชาวตำบลแมฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน เจาหนาที่ไดทำการ
บันทึกตรวจยึดจับกุม แจงขอกลาวหา และรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของนำสงพนักงานสอบสวน สภ.ปาย เพื่อ
ดำเนินคดีกับผูกระทำผิดรายนี้ตามกฎหมายวาดวยการป&าไม ตามปจว.ขอที่ 8 เวลา 21.35 น. ลว. 3 พ.ย. 63 คดีอาญาที่ 254/63
ยึดทรัพย$ที่ 150/60
https://siamrath.co.th/n/194860

จับหนุมปาย ลอบตัด - แปรรูปไมสักทอง กลางป&าหวยน้ำดัง
4 พ.ย. 2563
ป&าไมจับหนุมปาย ลักลอบ แปรรูปไมสักทอง กลางป&าหวยน้ำดัง หลังไดรับการรองเรียนจากราษฎรในพื้นที่ บานแมปfง หมูที่ 6
ตำบลแมฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 63 ผูสื่อขาวรายงานวา เมื่อวันที่ 3 พ.ย.ที่ผานมา นายมิตร อุตมะ ผูอำนวยการสวนอนุรักษ$และปAองกันทรัพยากร
สั่งการใหเจาหนาที่หนวยปAองกันรักษาป&าที่ มส.19 (แมปfง) นำโดยนายรักษ$ คำนวณศิลป‚หัวหนาหนวยฯ
สนธิกำลังรวมกับเจาหนาที่สายตรวจปราบปรามประจำอุทยานแหงชาติหวยน้ำดัง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายวา
ดวยการป&าไม ในพื้นที่อุทยานแหงชาติหวยน้ำดัง ตามที่ไดรับแจงขาวจากผูหวังดีวามีการทำไม แปรรูปไมในบริเวณป&าหวยแมปfง
ทองที่บานแมปfง หมูที่ 6 ตำบลแมฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
กระทั่งเวลา 12.00 น. เจาหนาที่เดินเทาเขาถึงบริเวณหวยแมปfง ไดยินเสียงเครื่องเลื่อยยนต$กำลังแปรรูปไม จึงรวมกันวางแผนและ
เขาจับกุม ไดตัวผูกระทำผิด 1 คน พรอมตรวจยึดไมสักแปรรูป จำนวน 3 แผน ปริมาตร 0.05 ลบม. และตรวจยึดเครื่องเลื่อยโซยนต$
จำนวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณ$การกระทำผิดที่เกี่ยวของอีก จำนวน 17 รายการ
จากการสอบสวนทราบชื่อผูกระทำผิดชื่อนายชาตรี สรวิทย$ อายุ 38 ปT ชาวบาน ตำบลแมฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
เจาหนาที่ไดทำการบันทึกตรวจยึดจับกุม แจงขอกลาวหา และรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของนำสงพนักงาน
สอบสวน สภ.ปาย เพื่อดำเนินคดีตอไป
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5254514

จับลอบแปรรูปไมสักทองในป&า 4 พ.ย. 63
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.ที่ผานมา นายมิตร อุตมะ ผูอำนวยการสวนอนุรักษ$และปAองกันทรัพยากร ไดสั่งการให
เจาหนาที่หนวยปAองกันรักษาป&าที่ มส.19 (แมปfง) นำโดยนายรักษ$ คำนวณศิลป‚หัวหนาหนวยฯ สนธิกำลังรวมกับเจาหนาที่สายตรวจ
ปราบปรามประจำอุทยานแหงชาติหวยน้ำดัง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายวาดวยการป&าไม ในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
หวยน้ำดัง ตามที่ไดรับแจงขาวจากผูหวังดีแตไมประสงค$ออกนาม วามีการทำไม แปรรูปไมในบริเวณป&าหวยแมปfง ทองที่บานแมปfง
หมูที่ 6 ตำบลแมฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ครั้นเมื่อเวลา 12.00 น. คณะเจาหนาที่ไดเดินทางมาถึงหวยแมปfง บริเวณที่เกิด
เหตุดังกลาว ไดยินเสียงเครื่องเลื่อยยนต$กำลังแปรรูปไม จึงรวมกันวางแผนและเขาจับกุม โดยไดตัวผูกระทำผิด 1 คน พรอมตรวจยึด
ไมสักแปรรูป จำนวน 3 แผน ปริมาตร 0.05 ลบม. และตรวจยึดเครื่องเลื่อยโซยนต$ จำนวน 1 เครื่อง พรอมอุปกรณ$การกระทำผิดที่
เกี่ยวของอีก จำนวน 17 รายการ
ซึ่งตอมาทราบชื่อผูกระทำผิดวา ชื่อนายชาตรี สรวิทย$ อายุ 38 ปT อยูบานเลขที่ 71 หมูที่ 6 ตำบลแมฮี้ อำเภอปาย จังหวัด
แมฮองสอน เจาหนาที่ไดทำการบันทึกตรวจยึดจับกุม แจงขอกลาวหา และรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของนำสง
พนักงานสอบสวน สภ.ปาย เพื่อดำเนินคดีกับผูกระทำผิดรายนี้ตามกฎหมายวาดวยการป&าไม ตามปจว.ขอที่ 8 เวลา 21.35 น. ลว. 3
พ.ย. 63 คดีอาญาที่ 254/63 ยึดทรัพย$ที่ 150/60
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496798/

เจาหนาที่สนธิกำลังเขาดักซุม ผูตองสงสัยตัดไมและเสพยาบา 3 วัน 3 คืน
4 พ.ย. 63
เมื่อวันที่ 4 พ.ย.63 เวลา 06.30 น.เจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป&าไมลำปาง โดยการอำนวยการสั่งการของ นายสมศักดิ์ สกุลวรรณ
รักษ$ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป&าไมที่ 3 ลำปาง นายเกษม คำมา ผอ.สวนปAองกันรักษาป&าและควบคุมไฟป&า นำโดยนายสินธพ
เรือนมั่น หน.ฝ&ายปAองกันรักษาป&า รวมกับ จนท.หนวยฯ ลป.14 (แมทะ) จนท.ศูนย$วนวัฒนวิจัยแมทะ เจาหนาที่ตำรวจ ตชด.33 จ.
เชียงใหม ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. เจาหนาที่ทหาร กอ.รมน.จ.ลำปางและตำรวจ.สภ.แมทะ ไดรวมกันทำการตรวจยึดไมสักทอน
จำนวน 42 ทอน พรอมดวย รถจักรยานยนต$ยี่หอฮอนดาสีดำไมติดแผนปAายทะเบียน จำนวน 1 คัน ลอเข็นพวงทายแบบเหล็กและ
ไม จำนวน 2 คัน บริเวณกลางป&า เขตป&าสงวนแหงชาติป&าแมจาง บานแมทะ ม.8 ต.แมทะ อ.แมทะ จ.ลำปาง
โดยกอนหนานี้ ทางเจาหนาที่ชุดดังกลาว ไดรับแจงจากพลเมืองดีวา มีกลุมมอดไมลักลอบเขามาตัดไมและขนยายไมออกจากป&า
สงวน พรอมทั้งมีการมั่วสุมกันเสพยาบา เจาหนาที่จึงไดสนธิกำลังกันมาดักซุมดูตามที่ไดรับแจง ซึ่งไดเฝAาอยูรวม 3 วัน จนกระทั่งพบ
ชายฉกรรจ$ขี่รถจักรยานยนต$โดยมีลอเข็นพวงทายขนไมเถื่อนออกมาดวย จึงแสดงตัวเขาจับกุมทันที เมื่อชายคนดังกลาวเห็น
เจาหนาที่ไดรีบทิ้งรถและอาศัยความชำนาญวิ่งหลบหนีเขาป&าอยางรวดเร็ว ดวยความมืดเป<นอุปสรรค เจาหนาที่จึงไมสามารถ
ติดตามไดทัน จากการตรวจสอบรถจักรยานยนต$และลอเข็นบรรทุกไมเถื่อนมาจำนวน 6 ทอน เจาหนาที่จึงไดเดินทางตรวจสอบถาม
เสนทางที่รถจักรยานยนต$ขับขี่ออกมา กระทั่งพบจุดที่มีการลักลอบตัดไม มีไมสักทอนวางกระจัดกระจายกวา 40 ทอน เพื่อรอขน
ยายออกจากป&า จึงไดยึดของกลางทั้งหมดไว นำสงพนักงานสอนสวน สภ.แมทะ อ.แมทะ พรอมกันนี้ยังไดตรวจสอบผูครอบครอง
รถจักรยานยนต$ที่ใชขนไมคันดังกลาวแลว เพื่อที่จะเรียกตัวเจาของรถมาทำการสอบสวนตอไป
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496894/

‘เอ„’ยื้อคดีรุกป&า-อางเอกสิทธิ์ส.ส.
5 พ.ย. 2563
‘เอ„’ยื้อคดีรุกป&า-อางเอกสิทธิ์ส.ส. - วันที่ 4 พ.ย. ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (บก.ปทส.) พล.ต.ต.พิทักษ$ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. เปfดเผยความคืบหนาการสั่งฟAองน.ส.ปารีณา ไกรคุปต$ ส.ส.ราชบุรี
พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในคดีบุกรุกป&าสงวนในพื้นที่ หมูที่ 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรีวา น.ส.ปารีณาไดนัดพนักงาน
สอบสวนที่จะสงสำนวนคดีและตัวผูตองหาตออัยการจ.ราชบุรี พิจารณาสั่งฟAองในวันที่ 5 พ.ย. เวลา 10.00 น. ลาสุดน.ส.ปารีณาได
สงหนังสือมาขอใชเอกสิทธิ์ส.ส.คุมครอง อางวามีภารกิจประชุมสภาสมัยสามัญ จึงไมสามารถมาพบพนักงานสอบสวนตามนัดได
จนกวาจะปfดสมัยประชุม
พล.ต.ต.พิทักษ$กลาวตอวา นอกจากนี้ น.ส.ปารีณายังขอยื่นหนังสือรองขอความเป<นธรรมเพื่อใหพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยาน
ประกอบดวย ชาวบานในพื้นที่ และเจาหนาที่รัฐเพิ่มเติมอีก 10 ปากดวย ซึ่งตามขั้นตอนแลว พนักงานสอบสวนก็จะตองใหความ
เป<นธรรมตามที่ผูถูกกลาวหารองขอเพื่อสอบสวนและนำเขาสูสำนวน กอนจะนัดใหผูตองหามาพบเพื่อสงฟAองตออัยการ ภายหลังปfด
ประชุมสภาสมัยสามัญแลว
รายงานขาวแจงวา ถึงแมวากอนหนานี้ น.ส.ปารีณาไดแจงวาคืนที่ดินที่บุกรุกใหแลว แตในทางกฎหมายไมสามารถทำได เนื่องจาก
ถือความผิดไดสำเร็จไปแลว รวมทั้งที่ดินแปลง ดังกลาวยังไมใชที่ดินส.ป.ก.ที่ถูกนำออกแจกจายแลวแตอยางใด
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5257219

