สรุปขาวประจําในวันที่ 23 พ.ย. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
สื่อสิ่งพิมพ
- คอลัมนขาวสั้นทันโลก..รุกปากวา 400 ไร (ไทยรัฐ 18 พ.ย. 63 หนา 15)
- ยึดไมเถื่อน จ.พังงา (ไทยรัฐ 20 พ.ย. 63 หนา 1,11)
- ภาพขาว..ตัดปา (ขาวสด 21 พ.ย. 63 หนา 10)
- อนุฯทส.ใหใชพื้นที่แลว 2 ปา เดินหนาดวน ‘กะทู-ปาตอง’ (เดลินิวส 23 พ.ย. 63 หนา 8)
- ทส.แตงตั้ง 20 ผอ. ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมจังหวัด (ไทยรัฐ 21 พ.ย. 63 หนา 8)
- ปลอยผี ส.ป.ก. ใครไดประโยชน? (เดลินิวส 21 พ.ย. 63 หนา 3)

เว็บไซต
- กรมปาไมแจงดําเนินการอนุมัติจัดตั้งปาชุมชนโปรงใสทุกขัน้ ตอน (www.siamrath.co.th/n/198942
วันที่ 23 พ.ย. 63)
- กรมปาไมแจงดําเนินการอนุมัติ (www.today.line.me วันที่ 22 พ.ย. 63)
- จี้สอบ อนุมัติปาชุมชนทับซอน (www.77kaoded.com วันที่ 19 พ.ย. 63)
- “ปารีณา” ขอขยายเวลาแจงคดี (www.isranews.org วันที่ 23 พ.ย. 63)

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: พุธ 18 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22947
Col.Inch: 9.70
Ad Value: 10,670
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: รุกป่ากว่า 400 ไร่

รหัสข่าว: C-201118039145(17 พ.ย. 63/09:02)

หน้า: 15(ขวา)
PRValue (x3): 32,010

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1
วันที่: เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: ฉบับที่: 25972
หน้า: 3(บน)
Col.Inch: 113.43 Ad Value: 238,203
PRValue (x3): 714,609
คอลัมน์: ตรวจการบ้าน: ปล่อยผีส.ป.ก.ใครได้ประโยชน์?

รหัสข่าว: C-201121035064(20 พ.ย. 63/08:34)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/3

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

Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1
วันที่: เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: ฉบับที่: 25972
หน้า: 3(บน)
Col.Inch: 113.43 Ad Value: 238,203
PRValue (x3): 714,609
คอลัมน์: ตรวจการบ้าน: ปล่อยผีส.ป.ก.ใครได้ประโยชน์?

รหัสข่าว: C-201121035064(20 พ.ย. 63/08:34)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/3

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

Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1
วันที่: เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: ฉบับที่: 25972
หน้า: 3(บน)
Col.Inch: 113.43 Ad Value: 238,203
PRValue (x3): 714,609
คอลัมน์: ตรวจการบ้าน: ปล่อยผีส.ป.ก.ใครได้ประโยชน์?

รหัสข่าว: C-201121035064(20 พ.ย. 63/08:34)

คลิป: สี่สี

หน้า: 3/3

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข
วันที่: เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22950
หน้า: 8(บน)
Col.Inch: 18.63 Ad Value: 20,493
PRValue (x3): 61,479
หัวข้อข่าว: ทส.แต่งตั้ง 20 ผอ.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

รหัสข่าว: C-201121039024(20 พ.ย. 63/07:57)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/โลจิสติกส์-นวัตกรรมขนส่ง
วันที่: จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: ฉบับที่: 25974
หน้า: 8(ล่าง)
Col.Inch: 25.38 Ad Value: 53,298
PRValue (x3): 159,894
หัวข้อข่าว: อนุฯทส.ให้ใช้พื้นที่แล้ว2ป่าเดินหน้าด่วน'กะทู้-ป่าตอง'

รหัสข่าว: C-201123004032(23 พ.ย. 63/05:38)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10951
Col.Inch: 14.88 Ad Value: 16,368
ภาพข่าว: ตัดป่า

รหัสข่าว: C-201121037122(20 พ.ย. 63/08:39)

หน้า: 10(บน)
PRValue (x3): 49,104

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/หน้าแรก
วันที่: ศุกร์ 20 พฤศจิกายน 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22949
หน้า: 1(ล่างขวา), 11
Col.Inch: 47.18 Ad Value: 103,796
PRValue (x3): 311,388
หัวข้อข่าว: ตัดไม้-ป่าสงวนอ้างเอาไปทำโต๊ะให้บิ๊กข้าราชการ

รหัสข่าว: C-201120039017(19 พ.ย. 63/08:21)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

กรมปาไมแจงดําเนินการอนุมัติจัดตั้งปาชุมชนโปรงใสทุกขั้นตอน
จากที่ มี ก ารเสนอข า วผ า นสื่ อ กรณี มี ห น ว ยงานรั ฐ มี ส ว นเอี่ ย ว อนุ มั ติ ป า ชุ ม ชนทั บ ซ อ น
หนวยงานรัฐเปนใจสอฮุบงบประมาณอุดหนุน หลายหนวยเพิกเฉยปลอยทําผิดลอยนวล และไดแจงวาลงพื้นที่
ตรวจสอบรวมกับทางองคกรตรวจสอบทุจริตภาคเอกชน ดูสถานที่จริง ประกาศปาชุมชนทับซอนพื้นที่เดียวกัน
ชาวบานรองหนวยงานรับผิดชอบแลว ปาไม ฝายปกครอง นิ่งเฉยไมสนใจแก กระทบธรรมาภิบาลรุน แรง
ชุมชนวุน เผยพบหลักฐานประชาคมเท็จ มั่วพิกัด ขออนุญาตปาชุมชนทับซอนพื้นที่เดียวกัน บานเมืองนิ่งเฉยไม
สนใจกฎหมาย
นางนันทนา บุณยานันต ผูอํานวยสํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไม ในฐานะโฆษกกรมปาไม
กลาววากรมปาไม ไดรับทราบเรื่องดังกลาว พรอมทั้งไดมอบหมายใหหนวยงานในพื้นที่เขาดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง และไดรับทราบขอมูลแลว ปรากฏวาเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการขอจัดตั้งปาชุมชน
ในพื้นที่ ต.แมปุ อ.แมพริก จ.ลําปาง ประกอบดวย โครงการปาชุมชนบานทาไม , บานแมปุ , บานตนธง , บาน
โปงขาม , บานวังผู และบานแมปุแพะ รวมจํานวน 6 โครงการ ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมพริก
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง รวมเนื้อที่ 4,736 ไร ซึ่งกรมปาไมขอชี้แจงประเด็นตาง ๆ ดังนี้ในเรื่องการ
ประกาศปาชุมชนทับซอนพื้น ที่เดีย วกัน โดยขอเท็จ จริงโครงการปาชุม ชนที่ไดรับ การอนุมัติจ ากกรมป าไม
ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง รวมเนื้อที่ 4,736 ไร ทั้ง 6 โครงการ ไมเปน
การซอนทับกันของพื้นที่ เนื่องจากปาชุมชนทั้ง 6 โครงการมีพื้นที่ติดตอกัน จึงเปนรูปแบบการบริหารจัดการ
ปาแบบเครือขายการมีสวนรวม พื้นที่ปาที่ขอจัดตั้งเปนปาชุมชนตั้งอยูในเขตหมูบานโปงขาม หมูที่ 4 โดยหมูที่
1,2,3,5,6 ที่เปนหมูบา นในตําบลเดียวกันไดขอจัดตั้งปาชุมชน โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ป า ชุมชนบ า นโป ง ขาม หมู 4 ทั้ ง นี้ สอดคลอ งกับ พระราชบัญ ญั ติป า ชุม ชนพ.ศ. 2562 ตามมาตรา 32
การจัดตั้งปาชุมชน กําหนดใหชุมชนทองที่ใดที่อยูในอําเภอเดียวกันกับพื้นที่ปาซึ่งอยูนอกเขตปาอนุรักษ และมี
ความสามารถดูแลรักษาปานั้นได หากมีความประสงคจะนําพื้นที่ปานั้นมาจัดตั้งเปนปาชุมชน ใหบุคคลใน
ชุมชนนั้นจํานวนตั้งแต 50 คนขึ้นไป รวมกันตั้งตัวแทนเปนหนังสือเพื่อยื่นคําขอจัดตั้งปาชุมชน ในสวนของการ
เสนอขาววา หนวยงานรัฐ เปนใจสอฮุบ งบประมาณอุดหนุน ขอชี้แ จงวางบประมาณของรัฐ ที่สนับสนุนการ
จัดการปาชุมชนทั้ง 6 แหงเปนรูปแบบของเงินอุดหนุน ซึ่งกรมปาไมไดรับการจัดสรรเพื่อใชจายตามระเบียบ
กรมปาไมวาดวยการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน โดยการจายเงินอุดหนุน จะโอนเขาบัญชี
“เงินอุดหนุน กรมปาไม ปาชุมชน บาน...” (ทั้ง 6 หมูบาน) จํานวนหมูบาน ละ 70,000 บาทโดยตรง ซึ่งสวน
หนึ่งของคาใชจายจะเปนคาปายโครงการ 1 ปาย ปายแนวเขต 15 ปาย และปายกฎระเบียบ 1 ปาย ตอ 1
โครงการ มีผูรับผิดชอบบัญชีคือคณะกรรมการปาชุมชนของหมูบาน จํานวน 3 ราย เปนผูเปดบัญชีรวมกันตาม
ขั้นตอนที่กรมปาไมกําหนด โดยเจาหนาที่ของกรมปาไมไมไดเปนผูนํางบประมาณไปใชจายในพื้นที่แตอยางใด
สําหรับป 2563 กรมปาไม ไดกําหนดเปาหมายโครงการปาชุมชน ในพื้นที่จังหวัดลําปาง จํานวนทั้งสิ้น 65
โครงการ ซึ่งไมไดเปนโครงการปาชุมชนที่มีการจัดตั้งใหม และไมไดมีพื้นที่ทับซอน โดยผานการอนุมัติจากกรม
ปาไมแลว สําหรับกรณีที่เสนอขาววาชาวบานรองหนวยงานรับผิดชอบแลวยังนิ่งเฉย ในสวนของกรมปาไม โดย
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) เมื่อไดทราบเรื่องจึงเรงดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว โดยเมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2563 รวมกับทุกภาคสวนทั้งอําเภอทองที่ และประชาชนบานโปงขาม เพื่อชี้แจงทําความ
เขา ใจและหาแนวทางแกไขปญ หารว มกัน ซึ่งไดดํา เนินการหารือกันอยางตอเนื่องอีก 3 ครั้ง ในวัน ที่ 22
สิงหาคม 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 และ วันที่ 11 กันยายน 2563 และในกรณีที่มีการอางถึงบางปา

ใช พิ กั ด ในแผนที่ เ ป น ตั ว เลขเดี ย วกั น การทํ า ประชาคมที่ เ ป น ข อ สงสั ย ว า มี ก ารปลอมลายเซ็ น รวมทั้ ง
ภาพประกอบการยกมือของชาวบานในที่ประชุมประชาคม ตรวจสอบแลวพบวาการที่พิกัดบางสวนตรงกัน
เนื่องจากบริเวณพิกัดดังกลาวเปนพิกัดรวม ที่เปนการแบงพื้นที่ระหวางปาชุมชน ในดานเอกสารตามแบบ ปชช.
1 ที่ดําเนินการควบคูไปพรอมกับการจัดทําประชาคม ตรวจสอบตามเอกสารแลวพบวาไมมีลายเซ็นปลอมแต
อยางใด รวมถึงภาพประกอบการยกมือของชาวบาน พบวาเปนภาพจากการชี้แจงทําความเขาใจและหาแนว
ทางแกไขปญหารวมกันกับอําเภอทองที่ และประชาชนบานโปงขาม ซึ่งไมใชภาพ การประชาคมในการขอจัดทํา
โครงการปาชุมชนทั้งนี้ จากการลงพื้นที่เพื่อรับฟงปญหา ขอเสนอ ขอคิดเห็นและแกไขความขัดแยงของชุมชน
ในพื้นที่ทั้ง 4 ครั้ง กรมปาไม ไดมอบหมายใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 3 (ลําปาง) ดําเนินการสรางความ
เขาใจแกชุมชน หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของกับปาชุมชนทั้ง 6 แหง โดยตองจัดทําแผนการจัดการปาชุมชน
พรอมจัดทําแผนที่แนวเขตปาชุมชนใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ทั้งนี้การปรับลดหรือขอเพิ่มพื้นที่
ปาชุมชนใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ.2562 นอกจากนี้ ปาชุมชมทั้ง 6 โครงการ ชาวบานได
ดูแล รักษา และใชประโยชนรวมกัน โดยจัดตั้งเปนเครือขายที่เขมแข็งในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมพริ ก
โฆษกกรมปาไมกลาว.

https://siamrath.co.th/n/198942

https://today.line.me/th/v2/article/

จี้สอบ อนุมัติปา ชุมชนทับซอน หนวยงานรัฐเปนใจสอฮุบงบประมาณอุดหนุน หลายหนวยเพิกเฉยปลอยทํา
ผิดลอยนวล
องคกรตรวจสอบทุจริตภาคเอกชนลงพื้นที่ดูสถานที่จริง ประกาศปาชุมชนทับซอนพื้นที่เดียวกัน ชาวบาน
รองหนวยงานรับผิดชอบแลวยังนิ่งเฉย ปาไม ฝายปกครอง นิ่งเฉยไมสนใจแก กระทบธรรมาภิบาลรุนแรง
ชุมชนวุน เผยพบหลักฐานประชาคมเท็จ มั่วพิกัด ขออนุญาตปาชุมชนทับซอนพื้นที่เดียวกัน บานเมืองนิ่ง
เฉยไมสนใจกฎหมาย
ผูสื่อขาวรายงานจาก ปาชุมชนบานโปงขาม หมู 4 ต.แมปุ อ.แมพริก จ.ลําปาง เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน ถึงความคืบหนาการสอบหาขอเท็จจริง การประกาศปาชุมชนทับซอนกันถึง 6 หมูบานในปา
เดียวกันเปนประกาศเมื่อป พ.ศ. 2560 คือปาชุมชนบานแมปุ หมู 2 ปาชุมชนบานตนธง หมู 3 บานโปงขาม
หมู 4 บานวังผู หมู 5 และบานแมปุแพะหมู 6 พื้นที่ปาทั้งหมดถูกประกาศในพื้นที่ปาชุมชนบานโปงขาม ใน
พื้นที่ประมาณ 3,000 ไร ลาสุดเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน องคการสืบสวนทุจริต (FIO) นําโดยนายกรพัชร
สุนทรพิธ ผูชวยประธานกรรมการบริหารดานเยาวชนตานการทุจริต พรอมดวยพระประสิทธิ์ ใจใหญ วัดนาตุม
ต.บานกิ่ว อ.แมทะ จ.ลําปาง ที่ปรึกษาองคการ FIO เขาตรวจสอบพื้นที่จริงบริเวณที่มีการประกาศปาชุมชนทับ
ซอนพื้นที่เดียวกันถึง 6 ปา โดยเริ่มสอบสวนหาขอเท็จจริงจากชาวบานและกรรมการปาชุมชนบานโปงขามหมู
4 จํานวน 4 คน คือ นายมานัส ปาระปน อายุ 65 ป อยูบานเลขที่ 13/2 หมู 4 ต.แมปุ อ.แมพริก จ.ลําปาง
มีตําแหนงเปนรองประธานปาชุมชนบานโปงขาม นายบาง แสนวงศเครือ อายุ 73 ป อยูบานเลขที่ 22/1 หมู
4 นายทองอินทร ชัยสมบัติ อายุ 69 ป อยูบานเลขที่ 40 หมู 4 ต.แมปุ อ.แมพริก จ.ลําปางและนายอุดม สม
หาญวงศ อายุ 67 ป อยูบานเลขที่ 37 หมู 4 ต.แมปุ อ.แมพริก จ.ลําปาง มีตําแหนงเปนเลขานุการกรรมการ
ปาชุมชนบานโปงขาม โดยมีนายไกรรุจ กชสุรนามวงศ ที่ปรึกษาปาชุมชน จ.ลําปาง จ.ตากรวมใหขอมูล
ประเด็นปญหาดังกลาวชาวบานเริ่มสงสัยเมื่อมีการปกปายปาชุมชนในพื้นที่ปาชุมชนบานโปง
ขามหลายปายติดๆ กันซึ่งแตละปายเปนปายของปาชุมชนหลายแหงมาปกอยูใกลๆ กัน ในเดือน กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 ชาวบานนําเรื่องไปประเด็นปญหาดังกลาวชาวบานเริ่มสงสัยเมื่อมีการปกปายปาชุมชนในพื้นที่ปา
ชุมชนบานโปงขามหลายปายติดๆ กันซึ่งแตละปายเปนปายของปาชุมชนหลายแหงมาปกอยูใกลๆ กัน ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ชาวบานนําเรื่องไปประทวงขอขอเท็จจริงจากนายอําเภอแมพริก ซึ่งทางอําเภอเรียกตัว
นายคมกฤษ แกวเสน ผูใหญบานหมู 4 ต.แมปุไปสอบสวนก็ไดรับคําตอบวาไมทราบสาเหตุ
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายอําเภอแมพริกและเจาหนาที่ปาชุมชนจังหวัดลําปาง เขามาชี้แจงกับ
ชาวบานในชุมชนโปงขาม บอกใหชาวบานยอมรับการประกาศปาชุมชนเพราะดําเนินการไปแลว โดยประกาศ
ขึ้นทะเบียนเรียบรอยแลวในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งถาไมทําปาชุมชนอุทยานแหงชาติอาจเขามา
ควบคุมทําใหชาวบานใชปาไมได ทําใหชาวบานที่เขาฟงคําชี้แจงโหไลเจาหนาที่ ซึ่งสุดทายใหชาวบานไปสรุป
แลวหาขอยุติ แตไมใหมีการบันทึกการประชุมในครั้งนี้ หลังจากนั้นนายคมกฤษ แกวเสน ผูใหญบานหมู 4
ต.แมปุ ไมยอมเรียกประชุมชาวบานรอไมไหวจึงไปปรึกษา นายอนุชา สถาปตย พนักงานราชการกรมปาไมสวน
ปาชุมชนที่จังหวัดลําปาง ไดคําตอบวา กรรมการปาชุมชนสามารถจัดประชุมได
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กลุมอนุรักษปาชุมชนโปงขาม หมู 4 จึงทําการประชุมกันเองโดยมอบหมายให
นายอุดม สมหาญวงศ ขาราชการบํานาญ เปนผูอาวุโสในหมูบานเปนประธานในที่ประชุม การประชุมไดมีการ
พูดคุยถกเถียง ถึงความเปนมาการกอตั้งปาชุมชนหลายแหงในพื้นที่ปาชุมชนบานโปงขาม ปาที่ชาวบานอนุรักษ
รวมกันมีอยูประมาณ 3,000 ไร ประกาศปาชุมชนบานโปงขามหมู 4 จํานวน 900 ไร ปาชุมชนบานอื่น ๆ
มีปริมาณพื้นที่แตกตางกันไป มีคนตั้งขอสงสัย พบวา บานทาไมอยูริมฝงแมน้ํายม ไมมีพื้นที่ปา แตมีชื่อประกาศ

ปาชุมชนจํานวน 1,500 ไรกินพื้นที่ในปาสงวนแหงชาติและปาชุมชนโปงขาม ยังมีพิกัดออกไปทับ ซอนปา
ชุมชนในบานผาปลัง ต.ผาปลัง อ.แมพริกอีกดวย
ปา ชุ มชนในบัญ ชี ป ระกาศป าชุมชนพบวา มีบ างปา ใช พิกัด ในแผนที่ เปน ตัว เลขเดีย วกั น
นอกจากนั้นยังพบวาในรายงานการทําตามระเบียบปาชุมชนทั้งหมดมีการทําประชาคมที่เปนขอสงสัย พบวาใน
เอกสารขออนุญาตขึ้นทะเบียนมีการทําประชาคมมีภาพพรอม แตพบวา มีการทําเอกสารลงชื่อที่ใชลายมือ
เดี ยวกัน เปนสว นใหญห รือลายเซ็น ปลอมนั่นเอง รวมทั้งภาพประกอบการยกมือของชาวบา นในที่ป ระชุม
ประชาคม ผูเขารวมประชุมมีการสวมใสหนากากอนามัยปองกันโรคโควิด ซึ่งผูรวมประชุมครั้งนี้เชื่อวาเปนภาพ
ที่ถายหลังโรคโควิด 19 ระบาดมีการใสหนากากอนามัยปองกันโรค จึงไมใชภาพป พ.ศ. 2560 อยางแนนอน
เพราะปาชุมชนทั้ง 6 ปาประกาศอยางเปนทางการจากสวนปาชุมชน กรมปาไม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2560 นอกจากนั้นยังพบวา การเกิดปาชุมชนขึ้นมาอยางรวดเร็วเนื่องจากมีงบประมาณอุดหนุนปาชุมชนใน
จังหวัดลําปางจํานวน 68 ปาชุมชน เมื่อพบเบาะแสการประกาศปาชุมชนทับซอนสอวาจะเปนการทําขอมูล
หลักฐานของทางราชการเปนเท็จทั้งหมด หลังการประชุมวันที่ 10 สิงหาคม 2563 กลุมอนุรักษปาชุมชนบาน
โปงขาม ทําหนังสือถึง ผูอํานวยการสวนจัดการปาชุมชน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) ขอใหมีการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและยื่นขอเสนอที่ชุมชนสามารถทํางานรวมกับทางราชการได จํานวน 3 ขอ คือ 1..ให
เจาหนาที่ปาไมรวมกับชุมชนเดินสํารวจแนวเขตปาใหชัดเจน ถูกตองใหมทั้งหมด 2. มีการทําฟารมสุกรในพื้นที่
ชุมชนสงสัยวาฟารมหมูอยูในพื้นที่ปาหรือพื้นที่ปาชุมชน พื้นที่ สปก.4-01 หรือพื้นที่เอกสารสิทธิ์ใหเจาหนาที่
ปาไมทําการสํารวจเพื่อหาขอเท็จจริง 3.กรณีการจัดซื้อพันธุไมมาปลูกฟนฟูปาตามงบประมาณอุดหนุน ปา
ชุมชนแปลงละ 70,000 บาท ซึ่งเจาหนาที่ระบุวาใชงบประมาณจํานวน 10,000 บาท/ ปา จัดซื้อพันธุไมมา
ปลูกขอใหเปนพื้นทองถิ่นที่ชุมชนสามารถจัดหาได และ ไมทําลายระบบนิเวศน หนังสือดังกลาว ที่กลุมอนุรักษ
ปาชุมชนสงไปยังสวนปาชุมชน ถูกสงมายังผูนําหมูบาน อาจมีเจตนาจะใหเกิดการแกไข แตกลายเปนความ
ขัดแยงที่รุนแรงขึ้นระหวางผูนําหมูบาน กับกรรมการปาชุมชน กลุมอนุรักษปาชุมชน โดยเฉพาะฟารมสุกร เปน
ของผูนําหมูบานกลายเปนการสรางปญหาความขัดแยงเพิ่มขึ้น
นายมานัส ปาระปน รองประธานปาชุมชนโปงขาม กลาววา เดิมนั้นปาแหงนี้มีพื้นที่ 4,000
ไรเศษ แตเนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นทําใหมีการบุกรุก ซึ่งชาวบานที่ห วงแหนตั้ง กลุมอนุรักษขึ้น ในป พ.ศ.
2548 เริ่มตรวจสอบปาและทําระบบชะลอน้ําใหปาชุมชื้น นายเจริญสุข ชุมศรี ตําแหนงในขณะนั้นเปนรอง
ผูวาราชการจังหวัดลําปาง เปนประธานเปดโครงการฝายแมว มีการพัฒนาฝายแมวในปาจํานวนมาก ป พ.ศ.
2549 นายสามารถ ลอยฟา ตําแหนงในขณะนั้นคือ รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง ไดเปนประธานในกิจกรรม
บวชปาอนุรักษแย สัตวปาที่เปนอาหารของชุมชน ถือเปนกิจกรรมอนุรักษปาชวงตนๆ และปฏิบัติสืบทอดกันมา
ตอเนื่องจนปจจุบัน ซึ่งผูนําชุมชนไมเห็นดวยที่จะประกาศเปนปาชุมชน ทําใหพื้นที่ปาแหงนี้มีการอนุรักษแตไม
สามารถเขาถึงกฎหมายปาชุมชนได
นายอุดม สมหาญวงศ เลขานุการปาชุมชนโปงขาม เราไมไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน
เพื่อประกาศพื้นที่อนุรักษและใชสอยเปนปาชุมชน แตอยูๆ กลับมีประกาศปาชุมชนขึ้นมาทุกหมูบาน แมบาง
หมูบานไมติดปาก็ยังมีรายชื่อเจาของปาชุมชน และพื้นที่ชุมชนกับปาอยูหางกันจะใชประโยชนไดอยางไร การ
ประกาศปาชุมชนอยางรวดเร็ว และยอนหลังโดยทําเอกสารเท็จ ชาวบานตั้งขอสังเกตถึงการไดรับงบประมาณ
อุดหนุนปาชุมชนละ 70,000 บาท ที่ทําเรงเกิดปายอนหลังและเกิดพรอมๆ กันหลายปาในพื้นที่เดียวกันพิกัด
เดียวกันก็มีเปนเพราะเรงทําใหเงินลงมาหรือไมมีการปกปายปาอยูติดกัน ปายระเบียบกับปายชื่อปาปกสลั บ
ตําบล มีการถอนปายออกหลังกลุมอนุรักษปาใหมีการตรวจสอบ
นายกรพัชร สุนทรพิธ องคการสอบสวนทุจริตภาคเอกชน กลาววา กรณีที่ชาวบานทําหนังสือ
รองเรียนมายังหนวยงาน ก็ไดเขาไปติดตามตรวจสอบ ไปดูขอมูลของทางราชการที่สํานักงานสวนปาชุม ชน

จ.ลําปาง ลงมาดูพื้นที่ ตรวจสอบเอกสารการขึ้นทะเบียน ดูพื้นที่จริงในพื้นที่ปาที่ทับซอนกัน ดูบริเวณที่ตั้งฟารม
หมู สิ่งเหลานี้มีมูลของการปฏิบัติราชการโดยมิชอบ โดยเฉพาะการรองเรียนของชุมชนไปยังอําเภอและหนวย
ปาไม ไมมีการปฏิบัติการตามกฎหมาย ซึ่งคงตองสรุปสํานวนเพื่อสงใหหนวยงานปองกันปราบปรามการทุจริต
ในวงราชการและอาจตองดําเนินการกลาวโทษในประเด็นที่มีความผิดชัดแจง เชน ผิดพ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งตองรอสรุปสํานวนอีกระยะ และดูวา หนวยงานที่รับผิดชอบจะดําเนินการอยางไรคง
ตองใหเวลาซักระยะ

จากกรณี ค ณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ (ป.ป.ช.) มี ม ติ แ จ ง ข อ กล า วหาแก
น.ส.ปารีณา ไกรคุปต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินอัน
เปนเท็จ โดยไมใชแคกรณีถือครองที่ดิน ภบท.5 รวม 1,700 ไร แตรวมถึงการตรวจสอบทรัพยสินรายการอื่น
ทั้งที่เกี่ยวเนื่องและไมเกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกลาว โดย น.ส.ปารีณา มอบหมายนายทศพล เพ็งสม ทนายความ
ผูรับมอบอํานาจเขาชี้แจงแก ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563 นั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราช
กิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เปดเผยถึงความคืบหนากรณีดังกลาววา ขณะนี้ น.ส.ปารีณา ไดทําหนังสือขอ
ขยายระยะเวลาชี้แจงแกขอกลาวหาเพิ่มเติม โดยอางวามีเอกสารหลักฐานจํานวนมาก โดยตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช.
และระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการตรวจสอบและไตสวน พ.ศ. 2561 ขอที่ 11 สามารถขยายเวลา
ใหผูถูกกลาวหาไดตามความเหมาะสม โดยสวนใหญจะขยายใหประมาณ 30 วัน เพื่อใหโอกาสผูถูกกลาวหา
ชี้แจงขอเท็จจริงไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ดีกระบวนการตรวจสอบกรณีนี้ยังดําเนินการอยู และไมไดเป นการ
ประวิงเวลาแตอยางใด เบื้องตนอยูระหวางรอนําสํานวนเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อมีมติวา
จะขยายระยะเวลาใหหรือไม และเทาไหร คาดวาภายในเดือน พ.ย. 2563 จะไดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ผู สื่ อ ข า วรายงานว า นอกจากกรณี ยื่ น บั ญ ชี ท รั พ ย สิ น และหนี้ สิ น อั น เป น เท็ จ แล ว น.ส.ปารี ณ า ยั ง ถู ก
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนกรณีกระทําผิดจริย ธรรมอยา งรายแรงในการครอบครองพื้นที่ปาสงวนดว ย
อนึ่ ง เมื่ อ วั น ที่ 8 ก.ย. 2563 น.ส.ปารี ณ า แถลงข า วถึ ง กรณี นี้ ยื น ยั น ว า บริ สุ ท ธิ์ และไม ไ ด ก ระทํ า ผิ ด
ตามขอกลาวหาแตอยางใด
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