
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 5 พ.ย. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ) 

-    อานันท�-จิ๋ว-มาร�คตอบรับ 3อดีตนายกฯร�วม ( มติชน 5 พ.ย. 63 หน า 1,5,7 ) 

-   ชกหลังข�าว ( ไทยรัฐ 5 พ.ย. 63 หน า 8 )      

-   ลุยตรวจสอบรื้อ'ม�อนแจ�ม' ( ข�าวสด 5 พ.ย.63 หน า 11 ) 

-   เดลินิวส�ก�อนข้ึนแท�น: สางป5ญหาบุกรุกป7าแม�ริม ( เดลินิวส� 5 พ.ย. 63 หน า 11 )  

-   ข�าวสั้นทันโลก: ดูพ้ืนท่ีม�อนแจ�ม ( ไทยรัฐ 5 พ.ย.63 หน า 11 ) 

-   วอนภาครัฐแก ป5ญหาท่ีดินทำกิน ( เดลินิวส� 5 พ.ย. 63 หน า 10 )  

-   'บ๊ิกป?อม'นัดสางป5ญหาพีมูฟ9พ.ย. ( เดลินิวส� 5 พ.ย. 63 หน า 3 ) 

ข�าวเว็บไซต) 

"บ๊ิกตู�"ลงภาคใต  มอบหนังสืออนุญาต ให เข าทำประโยชน�หรืออยู�อาศัยภายในเขตป7าสงวนแห�งชาติ   

( สยามรัฐ 4 พ.ย. 63 ) 

https://siamrath.co.th/n/194754 

“วราวุธ” เปVดศูนย�แก ไขป5ญหามลพิษทางอากาศ ผนึกกำลังลุยเชิงรุก ต้ังเป?าลดฝุ7นPM2.5 ให ได ร อยละ 20 

( มติชน 4 พ.ย. 63  ) 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2427058 

“วราวุธ” รมว.ทส.เปVดวอร�รูมเกาะติดสถานการณ�ฝุ7นPM2.5  (เดลินิวส� 4 พ.ย. 63) 

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

ลุยตรวจสอบรื้อ‘ม�อนแจ�ม’( ข�าวสด 4 พ.ย. 63  ) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5250381 

ผู ตรวจการเเผ�นดิน ติดตามการแก ป5ญหาบุกรุกพ้ืนท่ีม�อนแจ�ม หลังชาวบ านร องถูกรัฐใช กฎหมายไม�เปkนธรรม      

( เชียงใหม�เมล� 4 พ.ย. 63  ) 

https://thai.chiangmai-mail.com/news/ผู ตรวจการเเผ�นดิน-ติดต-170091 

ผู ตรวจการฯแนะ5ข อทำแผนแก ป5ญหาม�อนแจ�ม (เนชั่น 4 พ.ย. 63) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378804404 



ผู ตรวจการแผ�นดิน ติดตามการจัดระเบียบม�อนแจ�ม ( ไทยพีบีเอส 4 พ.ย. 63  ) 

https://news.thaipbs.or.th/content/298047 

ปธ.ผู ตรวจการแผ�นดินนำถกทางออกป5ญหา “ม�อนแจ�ม” เร�งคลอดแผนแม�บทยั่งยืนรักษาธรรมชาติคู� ศก.
ชุมชน ( ผู จัดการออนไลน� 3 พ.ย. 63 ) 

       https://mgronline.com/local/detail/9630000114380 

ผู ตรวจการแผ�นดิน ลงพ้ืนท่ีม�อนแจ�มแก ป5ญหารุกป7าสงวนแห�งชาติ ( เชียงใหม�นิวส� 4 พ.ย. 63 ) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496674/ 

ประธานผู ตรวจการแผ�นดินและคณะ ร�วมประชุมพิจารณาการแก ไขป5ญหาเรื่องร องเรียน กรณีป5ญหา 

การบุกรุกพ้ืนท่ีป7าสงวนแห�งชาติป7าแม�ริม(ม�อนแจ�มและพ้ืนท่ีใกล เคียง) ท่ีจังหวัดเชียงใหม�     

( สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธ� 4 พ.ย. 63 )   

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201104185740183 

ประธานผู ตรวจการแผ�นดินและคณะ ลงพ้ืนท่ีหารือป5ญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป7าสงวนแห�งชาติป7าแม�ริม 

( สำนักประชาสัมพันธ�เขต 3 เชียงใหม� 4 พ.ย. 63 ) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/19401 

เร�งจัดทำแผนแม�บทการบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีม�อนแจ�ม เพ่ือแก ไขป5ญหาอย�างยั่งยืน   

( สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธ� 4 พ.ย. 63 ) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201104192200193 

เร�งจัดทำแผนแม�บทการบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีม�อนแจ�ม เพ่ือแก ไขป5ญหาอย�างยั่งยืน  

( สำนักประชาสัมพันธ�เขต 3 เชียงใหม� 4 พ.ย. 63 )  

https://region3.prd.go.th/topic/news/19402 

จับลอบแปรรูปไม สักทองในป7า  ( สยามรัฐ 4 พ.ย. 63 ) 

https://siamrath.co.th/n/194860 

จับหนุ�มปาย ลอบตัด - แปรรูปไม สักทอง กลางป7าห วยน้ำดัง ( ข�าวสด 4 พ.ย. 63  ) 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5254514 

จับลอบแปรรูปไม สักทองในป7า ( เขียงใหม�นิวส� 4 พ.ย. 63  ) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496798/ 

 



เจ าหน าท่ีสนธิกำลังเข าดักซุ�ม ผู ต องสงสัยตัดไม และเสพยาบ า 3 วัน 3 คืน ( เขียงใหม�นิวส� 4 พ.ย. 63  ) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496894/ 

‘เอt’ยื้อคดีรุกป7า-อ างเอกสิทธิ์ส.ส. ( ข�าวสด 4 พ.ย. 63  ) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5257219 

 



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15579
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 5, 7

หัวข้อข่าว: อานันท์-จิ๋ว-มาร์คตอบรับ 3อดีตนายกฯร่วม

รหัสข่าว: C-201105038050(4 พ.ย. 63/07:46) หน้า: 1/5

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 223.56 Ad Value: 346,518 PRValue : 1,039,554 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15579
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บน), 5, 7

หัวข้อข่าว: อานันท์-จิ๋ว-มาร์คตอบรับ 3อดีตนายกฯร่วม

รหัสข่าว: C-201105038050(4 พ.ย. 63/07:46) หน้า: 2/5

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 223.56 Ad Value: 346,518 PRValue : 1,039,554 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 22934
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 8(ล่าง)

คอลัมน์: ชกหลังข่าว

รหัสข่าว: C-201105009024(5 พ.ย. 63/02:21) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 16.57 Ad Value: 18,227 PRValue : 54,681 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 10935
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ลุยตรวจสอบรื้อ'ม่อนแจ่ม'

รหัสข่าว: C-201105037025(4 พ.ย. 63/08:16) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 32.02 Ad Value: 35,222 PRValue : 105,666 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 25956
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: สางปัญหาบุกรุกป่าแม่ริม

รหัสข่าว: C-201105035075(4 พ.ย. 63/08:37) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.64 Ad Value: 11,704 PRValue : 35,112 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 22934
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ดูพื้นที่ม่อนแจ่ม

รหัสข่าว: C-201105039075(4 พ.ย. 63/08:31) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 24.06 Ad Value: 26,466 PRValue : 79,398 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 25956
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: วอนภาครัฐแก้ปัญหาที่ดินทำกิน

รหัสข่าว: C-201105035032(4 พ.ย. 63/08:36) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.16 Ad Value: 29,736 PRValue : 89,208 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 25956
วันที่: พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'นัดสางปัญหาพีมูฟ9พ.ย.

รหัสข่าว: C-201105035105(4 พ.ย. 63/08:22) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 22.03 Ad Value: 46,263 PRValue : 138,789 คลิป: สี่สี(x3)
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"บ๊ิกตู	"ลงภาคใต� มอบหนังสืออนุญาต ให�เข�าทำประโยชน$หรืออยู	อาศัยภายในเขตป&าสงวนแห	งชาติ   

 สยามรัฐออนไลน$  4 พฤศจิกายน 2563 14:02 น.  ประชาสัมพันธ$ 

"นายกฯ"ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการภาคใต� พร�อมเป<นสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให�เข�าทำประโยชน$หรืออยู	อาศัยภายในเขตป&า

สงวนแห	งชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน คทช. ตามนโยบายรัฐบาล 

เม่ือวันท่ี 3 พ.ย. 63 โรงแรมสแปลช บีช รีสอร$ท ไม�ขาว จ.ภูเก็ต พลเอก ประยุทธ$ จันทร$โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนท่ีเกาะสมุย 

และประชุม ครม.สัญจร ณ จ.ภูเก็ตระหว	างวันท่ี 2-3 พ.ย. ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ให�เกียรติเป<นประธานสักขีพยานในพิธีมอบ

หนังสืออนุญาตให�เข�าทำประโยชน$หรืออยู	อาศัยภายในพ้ืนท่ีเปAาหมายการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชน พ้ืนท่ีภาคใต�ฝCDงอันดามัน เพ่ือ

ดำเนินโครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ท�องท่ีจังหวัดสตูล จังหวัดระนอง และจังหวัดตรัง เนื้อท่ีรวมกว	า 5 พันไร	 

จำนวน 6 พ้ืนท่ี ใน 3 จังหวัด และพิธีมอบหนังสือแสดงป&าชุมชนให�กับประชาชน จ.ภูเก็ต จำนวน 6 แห	ง 

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยกรมป&าไม� ได�เร	งดำเนินการโครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชน เพ่ือเป<นการ

ขับเคลื่อนการทำงานให�เป<นไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีได�แถลงไว�ต	อสภานิติบัญญัติแห	งชาติ เม่ือวันศุกร$ท่ี 12 กันยายน 2557 

เรื่อง การสร�างสมดุลระหว	างการอนุรักษ$กับการใช�ประโยชน$อย	างยั่งยืน ซ่ึงจะดำเนินการจัดท่ีดินให�แก	ผู�ยากไร�ไม	มีท่ีดินทำกินและท่ี

อยู	อาศัย โดยไม	ให�กรรมสิทธิ์ แต	เป<นการอนุญาตให�เข�าทำประโยชน$ในท่ีดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม ในรูปแบบสหกรณ$ หรือ

รูปแบบอ่ืน ท่ีเหมาะสมดำเนินการภายใต�คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ (คทช.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป<นประธาน นอกจากนี้ 

เม่ือชุมชนได�รับการจัดท่ีดินทำกินแล�ว ชุมชนต�องเข�ามามีส	วนร	วมในการอนุรักษ$ ฟOPนฟู ดูแล และจัดการป&าไม� ท่ีเหลืออยู	ในท�องถ่ิน

ในรูปแบบป&าชุมชน เพ่ือสร�างสมดุลย$ระหว	างการอนุรักษ$กับการใช�ประโยชน$อย	างยั่งยืน 

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ$ จันทร$โอชา ให�เกียรติเป<นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให�เข�าทำ

ประโยชน$หรืออยู	อาศัยภายในเขตป&าสงวนแห	งชาติ ตามมาตรา 16 แห	งพระราชบัญญัติ ป&าสงวนแห	งชาติ พ.ศ. 2507 เพ่ือดำเนิน

โครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายท่ีสำคัญของรัฐบาล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว	าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป<นผู�มอบหนังสืออนุญาต ฯ ให�กับผู�ว	าราชการจังหวัดสตูล ผู�ว	าราชการจังหวัดระนอง และผู�ว	า

ราชการจังหวัดตรัง จำนวน 6 พ้ืนท่ี 3 จังหวัด เนื้อท่ีรวม 5,969-1-39.77 ไร	 ได�แก	 

1. ป&าสงวนแห	งชาติ ป&าเทือกเขาบรรทัดแปลงท่ี 2 ตอนท่ี 1 จังหวัดสตูล เนื้อท่ี 254-0-1.77 ไร	 



2. ป&าสงวนแห	งชาติ ป&าน้ำขาว จังหวัดระนอง เนื้อท่ี 2,884-1-75 ไร	 

3. ป&าสงวนแห	งชาติ ป&าคลองหัวเขียวและป&าคลองเกาะสุย จังหวัดระนอง เนื้อท่ี 710-2-21 ไร	 

4. ป&าสงวนแห	งชาติ ป&าใสป&าแก	 จังหวัดตรัง เนื้อท่ี 933-3-2 ไร	 

5. ป&าสงวนแห	งชาติ ป&าสายเขาหวาง จังหวัดตรัง เนื้อท่ี 968-2-75 ไร	 

6. ป&าสงวนแห	งชาติ ป&าควนบางหมาก จังหวัดตรัง เนื้อท่ี 217-3-65 ไร	 

ท้ังนี้ การมอบหนังสืออนุญาต ฯ ดังกล	าวจะมีประชาชนได�รับประโยชน$ สามารถอยู	อาศัยทำกินในพ้ืนท่ีป&าสงวนแห	งชาติได�อย	าง

ถูกต�องเหมาะสม จำนวนประมาณ 957 ครอบครัว 

นอกจากนี้ ได�มีการมอบหนังสือแสดงป&าชุมชนในท�องท่ีจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 ป&าชุมชน เนื้อท่ีรวมกว	า 344 ไร	 ได�แก	 ป&าชุมชนลาน

หินขาว ป&าชุมชนบ�านกะตะ(ผาหินดำ) ป&าชุมชนบ�านกะตะ(จุดชมวิว) ป&าชุมชนบ�านบางลา ป&าชุมชนบ�านนากก และป&าชุมชน ชุมชน

น้ำตกกะทู� และในปTงบประมาณ 2564 กรมป&าไม� ได�เตรียมโครงการจ�างงานภายใต� พ.ร.ก. เงินกู�ฉุกเฉิน ในโครงการพัฒนาป&าไม� 

สร�างงาน สร�างรายได� เพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจชุมชน ภายใต�วงเงินกว	า 15 ล�านบาท ในการจ�างงานในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา ระนอง ภูเก็ต 

กระบ่ี ตรัง และจังหวัดสตูล เพ่ือเป<นการช	วยเหลือประชาชนท่ีว	างงานและได�รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ใน 6 จังหวัดภาคใต� 

(อันดามัน) จำนวน 312 ราย ให�มีรายได� โดยการจัดกิจกรรมโครงการต	าง ๆ อาทิ กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ิมพ้ืนท่ี

สีเขียวเพ่ือสร�างงาน สร�างรายได�ให�กับชุมชนในท�องถ่ิน กิจกรรมโครงการสร�างเศรษฐกิจชุมชนจากป&าชุมชน กิจกรรมโครงการพัฒนา

อาชีพของกลุ	มแรงงานท่ีอพยพกลับท�องถ่ิน เพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจชุมชน และกิจกรรมโครงการจ�างสำรวจการครอบครองท่ีดินป&า

สงวนแห	งชาติ ตามมาตรการแก�ไขปCญหาของ คทช. เพ่ือรองรับการฟOPนฟูพ้ืนท่ีป&าไม� 

https://siamrath.co.th/n/194754 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” เปfดศูนย$แก�ไขปCญหามลพิษทางอากาศ ผนึกกำลังลุยเชิงรุก ต้ังเปAาลดฝุ&นPM2.5 ให�ได�ร�อยละ 20 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 - 16:28 น. 

“วราวุธ” เปfดศูนย$แก�ไขปCญหามลพิษทางอากาศ ผนึกกำลังลุยเชิงรุก ต้ังเปAาลดฝุ&นPM2.5 ให�ได�ร�อยละ 20 

เม่ือวันท่ี 4 พ.ย. ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป<นประธานการเปfดศูนย$

แก�ไขปCญหามลพิษทางอากาศ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน$ ปลัดทส. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอรรถพล 

เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) และผู�บริหารระดับสูงของหน	วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าร	วมการเปfดศูนย$ฯ 

นายวราวุธ กล	าวว	า ช	วงเวลาขณะนี้ปCญหาฝุ&นละอองกำลังจะมา ซ่ึงโดยปกติแล�วฝุ&น PM2.5 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม	ได�

มีการผลิตตัวเองเยอะมากกว	าปกติ เพียงแต	ช	วงฤดูหนาว สภาพอากาศไม	มีการเคลื่อนตัว ทำให�เกิดการสะสมของฝุ&นละอองจำนวน

มาก ก�าวแรกของทส.คือ การแจ�งเตือนประชาสัมพันธ$ให�พ่ีน�องประชาชนรับทราบถึงความอันตรายของฝุ&นPM2.5 รวมถึงการ

ปAองกันและการดูแลตัวเอง 

นายวราวุธ กล	าวอีกว	า ก�าวต	อไป โดยศูนย$แก�ไขปCญหามลพิษทางอากาศจะเป<นวอร$รูมในการติดตามตรวจสอบเฝAาระวังรวบรวม

ข�อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและรายงานสู	สาธารณะ และหากเกิดสถานการณ$ใดๆ หน	วยงานท่ีเก่ียวข�องจะมีการ

ยกระดับดำเนินงานอย	างเข�มงวด เพ่ือให�สถานการณ$กลับเข�าสู	ภาวะปกติโดยเร็ว โดยกระทรวงทรัพยากรฯ จะเป<นเจ�าภาพ

ประสานงานกับหน	วยงาน เช	น กระทรวงเกษตรและสหกรณ$ ในการดูแลพ้ืนท่ีการเกษตร กระทรวงคมนาคม ดูแลเรื่องมาตรฐาน

ควันดำ กระทรวงอุตสาหกรรม ในการควบคุมการเผาอ�อย กระทรวงมหาดไทย เพ่ือประสานกับผู�ว	าราชการจังหวัด ผู�นำท�องถ่ิน ใน

การจัดระเบียบการเผา กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือแจ�งเตือนประชาชนในการดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงการเผชิญฝุ&น เป<นต�น ซ่ึงรัฐบาล

ไม	ได�นิ่งนอนใจในการแก�ไขปCญหาฝุ&นละออง และได�ดำเนินการในเชิงรุกเพ่ือให�ปCญหานี้ลดลง 



ขณะท่ีนายจตุพร กล	าวเสริมว	า ศูนย$ดังกล	าวฯ จะมีการจัดแถลงข	าว โดยหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรม

ประชาสัมพันธ$ เพ่ือทำหน�าท่ีเป<นโฆษกศูนย$ ซ่ึงจะอธิบายให�ความรู�กับประชาชนได�ในทุกเรื่อง ซ่ึงเบ้ืองต�นอาจจะมีการจัดแถลงข	าว

สัปดาห$ละ 1- 2 ครั้ง ส	วนการดำเนินงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ ในพ้ืนท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ เบ้ืองต�นได�สั่งการให�กรม

อุทยานแห	งชาติ สัตว$ป&า และพันธุ$พืช และกรมป&าไม� เร	งจัดการเศษวัสดุธรรมชาติท่ีจะเป<นเชื้อเพลิงนำออกจากพ้ืนท่ีป&าอนุรักษ$ ป&า

สงวนแห	งชาติ ให�ได�มากท่ีสุด รวมท้ังการติดต	อบริษัทในพ้ืนท่ีเข�ามารับซ้ือเศษวัสดุเพ่ือนำไปอัดแท	ง นอกจากนี้เราจะนำรถตรวจวัด

คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ไปตรวจวัดบริเวณชายแดนท่ีติดประเทศเพ่ือนบ�าน หากเกิดกรณีท่ีแหล	งกำเนิดมลพิษอยู	ท่ี

ประเทศเพ่ือนบ�าน จะได�ประสานงานเพ่ือแก�ปCญหาฝุ&นละอองในทันที 

นายอรรถพล กล	าวท้ิงท�ายว	า ศูนย$แก�ไขปCญหามลพิษทางอากาศจะเชื่อมโยงกับทุกกระทรวง โดยนำบทเรียนปT 2562 มาประยุกต$ใช� 

ให�เข�าถึงแหล	งกำเนิดมลพิษ คุมเข�มเรื่องการเผาในท่ีโล	ง โดยแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห	งชาติฯ มี 3 มาตรการ คือ 1.การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี 2. การปAองกันและลดการเกิดมลพิษท่ีต�นทางและ3.การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการมลพิษเป<นการพัฒนาระบบ เครื่องมือ กลไกการบริหารจัดการ การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค$ความรู� ซ่ึงหากทุกหน	วยงาน

ร	วมมือกันดำเนินงานตามแผนดังกล	าว เชื่อว	าปริมาณฝุ&นละอองจะลดลงได�ร�อยละ 20 ตามเปAาหมายท่ีวางไว� 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2427058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

https://www.dailynews.co.th/politics/805034 
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ลุยตรวจสอบรื้อ‘ม	อนแจ	ม’ 

4 พ.ย. 2563 

ลุยตรวจสอบรื้อ‘ม	อนแจ	ม’ - เม่ือวันท่ี 3 พ.ย. ท่ีม	อนแจ	ม อ.แม	ริม จ.เชียงใหม	 พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน$ ประธาน ผู�ตรวจการ

แผ	นดิน พร�อมคณะลงพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม ร	วมกับนายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม	) และนายพีระชาติ 

เรืองประดิษฐ$ หัวหน�าศูนย$พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 

เพ่ือติดตามแก�ไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง ต.โป&งแยง และต.แม	แรม อ.แม	ริม จ.

เชียงใหม	 ซ่ึงนำท่ีดินไปใช�ประกอบธุรกิจท่ีพัก-รีสอร$ต ไม	เป<นไปตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย 

พล.อ.วิทวัสเปfดเผยว	า ตามท่ีมีผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ีม	อนแจ	มร�องเรียนต	อ ผู�ตรวจการแผ	นดินเนื่องจากได�รับความ

เดือดร�อนกรณีถูกกรมป&าไม�ดำเนินคดีอาญาข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป&าสงวนแห	งชาติ และประกาศให�ระงับการประกอบธุรกิจ อีกท้ังมีคำสั่ง

ให�รื้อถอนสถานประกอบการนั้น ในวันนี้ตนลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงร	วมกับหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง พร�อมพบปะประชาชนท่ี

เดือดร�อน 

จากกรณีดังกล	าว พบว	าป&าแม	ริมเป<นต�นน้ำลำธารจัดอยู	ในพ้ืนท่ีลุ	มน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพ้ืนท่ีกว	า 13,000 ไร	 เป<นพ้ืนท่ีท่ีโครงการ

หลวงหนองหอยขอใช�ประมาณ 2,000 ไร	 มีวัตถุประสงค$เพ่ือส	งเสริมให�ราษฎรในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน 

แต	ปCจจุบันมีการแปรสภาพกลายเป<นธุรกิจท่ีพัก - รีสอร$ต 113 ราย โดยเป<นกลุ	มท่ีอยู	ระหว	างการตรวจสอบสิทธิ์ 82 ราย และถูก

ดำเนินคดีแล�ว 31 ราย 

เนื่องจากเข�าข	ายกระทำความผิดชัดเจน นำท่ีดินไปใช�ไม	ถูกต�องตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย รวมท้ังมีการบุกรุก

พ้ืนท่ีป&าเพ่ิมเติม เปลี่ยนมือเจ�าของ หรือขายกิจการให�นายทุนต	างชาติ ท้ังนี้ราษฎรท่ีทำเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีตามเดิมและไม	มีการบุก

รุกเพ่ิมเติมจะไม	ได�รับผลกระทบจากกรณีนี้ 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5250381 

 



 

ผู�ตรวจการเเผ	นดิน ติดตามการแก�ปCญหาบุกรุกพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม หลังชาวบ�านร�องถูกรัฐใช�กฎหมายไม	เป<นธรรม  4 พ.ย. 63 

เม่ือ 3 พฤศจิกายน 63 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน พร�อมด�วย นายวทัญxู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ

สำนักงานผู�ตรวจการแผ	นดิน และคณะ ลงพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม   เพ่ือติดตามแก�ไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	ม

และพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแม	แรม อำเภอแม	ริม จังหวัดเชียงใหม	 ภายหลังจากมีผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ี

ม	อนแจ	ม ร�องเรียนต	อผู�ตรวจการแผ	นดิน ว	าได�รับความเดือดร�อนกรณีถูกกรมป&าไม� ดำเนินคดีอาญา ในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป&าสงวน

แห	งชาติ ประกาศให�ระงับการประกอบธุรกิจ และมีคำสั่งให�รื้อถอนสถานประกอบการ 

ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน เปfดเผยว	า การลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริง พบว	าป&าแม	ริมเป<นต�นน้ำลำธารจัดอยู	ในพ้ืนท่ีลุ	มน้ำชั้น 1 

เอ มีขนาดพ้ืนท่ีกว	า 13,000 ไร	 เป<นพ้ืนท่ีท่ีโครงการหลวงหนองหอย ขอใช�ประมาณ 2,000 ไร	 มีวัตถุประสงค$เพ่ือส	งเสริมให�ราษฎร

ในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน ซ่ึงมีราษฎรเข�าร	วมโครงการประมาณ 900 กว	าราย แต	ปCจจุบันได�มีการแปร

สภาพกลายเป<นธุรกิจท่ีพัก – รีสอร$ท จำนวน 113 ราย โดยเป<นกลุ	มท่ีอยู	ระหว	างการตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 82 ราย และถูก

ดำเนินคดีแล�ว 31 ราย เนื่องจากเข�าข	ายกระทำความผิดชัดเจน นำท่ีดินไปใช�ไม	ถูกต�องตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนอง

หอย รวมท้ังมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป&าเพ่ิมเติม เปลี่ยนมือเจ�าของ หรือขายกิจการให�นายทุนต	างชาติ 

สำหรับการพิสูจน$สิทธิในท่ีดินทำกิน ให�ดำเนินการภายใต�หลักการพิสูจน$ว	า คนอยู	ก	อนประกาศเขตป&าหรือไม	 หากเป<นกรณีคนอยู	 

ก	อนประกาศเขตป&า 2507 ก็ให�ดำเนินการ โดยอาศัยประมวลกฎหมายท่ีดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่องออกเอกสารสิทธิครอบครอง

ท่ีดิน ทำกินต	อไปได�  ถ�ากรณีมีการประกาศเขตป&าก	อน ให�ใช�หลักการแก�ปCญหาตามสภาพข�อเท็จจริง  โดยจะอาศัยการอ	านภาพถ	าย

แผนท่ีทางอากาศ และแผนท่ีท่ีเก่ียวข�องต	าง ๆ  เพ่ือตรวจสอบ 

นายวิชิต เมธาอนันต$กุล ประธานกลุ	มวิสาหกิจชุมชนท	องเท่ียวเชิงเกษตร ม	อนแจ	ม เปfดเผยว	า ประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับความ

เดือดร�อน จากการดำเนินการของเจ�าหน�าท่ีป&าไม� ท่ีเข�าตรวจสอบและใช�อำนาจรื้อถอนสิ่งปลูกสร�างท่ีเป<นท่ีพักรีสอร$ท ซ่ึงเห็นว	าเป<น

การใช�อำนาจโดยมิชอบ จึงได�ร�องเรียนต	อผู�ตรวจการแผ	นดินให�ดำเนินการตรวจสอบ  ท้ังนี้ยืนยันว	าท่ีดินท่ีครอบครอง และใช�

ประโยชน$อยู	นั้น ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการครอบครอง และใช�ประโยชน$มาก	อนท่ีจะมีการประกาศใช�กฎหมายท่ีดิน และประกาศพ้ืนท่ี

ป&า อีกท้ัง การใช�ประโยชน$ด�วยการทำท่ีพักรีสอร$ท ก็เป<นการดำเนินการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน หรือการท	องเท่ียวเชิงเกษตร 

ไม	ได�เป<นการบุกรุกทำลายพ้ืนท่ีป&าแต	อย	างใด จึงต�องการให�มีการพิสูจน$ และตรวจสอบ เพ่ือให�ความเป<นธรรม กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพราะท่ีผ	านมาชุมชนได�รับความเดือดร�อนอย	างหนัก และต�องสูญเสียประโยชน$ขาดรายได�จากการท	องเท่ียวเชิงเกษตร 

https://thai.chiangmai-mail.com/news/ผู�ตรวจการเเผ	นดิน-ติดต-170091 



 

ผู�ตรวจการฯแนะ5ข�อทำแผนแก�ปCญหาม	อนแจ	ม 

4 พ.ย. 2563 

เชียงใหม	 ผู�ตรวจการแผ	นดิน มอบหมายให�ผู�ว	าฯ จัดทำแผนแม	บทบริหารพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม แนะให�คำนึงถึง 5 ข�อ พัฒนาคุณภาพชีวิต 

รักษาธรรมชาติ ประชาชนมีรายได�สอดคล�องกับแผนแม	บท ทุกฝ&ายทำงานร	วมกัน และให�ประชาชนมีส	วนร	วม กำชับเจ�าหน�าท่ี

ดำเนินการตามหน�าท่ีแต	ห�ามรุนแรง ขณะท่ีป&าไม� เตรียมรื้อรีสอร$ท 30 ราย หลังเสร็จกระบวนการโต�แย�งสิทธิ ส	วน 82 ราย ให�

เตรียมปรับพ้ืนท่ีตามแผนแม	บท โดยจะเร	งดำเนินการโดยเร็วท่ีสุด 

เม่ือเวลา 10.00 น. วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม	) อ.เมือง จ.เชียงใหม	จัดประชุมการ

พิจารณาเรื่องร�องเรียน กรณีบุกรุกป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	ม และพ้ืนท่ีใกล�เคียง ตำบลแม	แรม และ ตำบลโป&งแยง 

อำเภอแม	ริม จังหวัดเชียงใหม	โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน พร�อมด�วย นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตย$ 

ผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	 นายวทัญxู ทิพยมณฑารองเลขาธิการสำนักงานผู�ตรวจการแผ	นดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต$

ผู�อำนวยการสำนักสอบสวน 4 นายศรัญxู มีทองคำ รองผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการ

ทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม	) นายสมบูรณ$ธีรบัณฑิตกุล ผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จังหวัด

เชียงใหม	นายวัน ม	วงมา นายกองค$การบริหารส	วนตำบลโป&งแยงและหน	วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าร	วมประชุมพิจารณาเรื่องดังกล	าว 



พลเอกวิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน เปfดเผยว	า จากกรณีท่ีชาวบ�านในพ้ืนท่ีม	อนแจ	มประกอบกิจการเข�าข	ายมีการ

บุกรุกพ้ืนท่ีป&าเพ่ิมเติมเปลี่ยนมือเจ�าของ หรือขายกิจการให�นายทุนต	างชาติ ซ่ึงผิดจากวัตถุประสงค$ท่ีทางโครงการหลวงได�วางไว�เพ่ือ

ส	งเสริมให�ราษฎรในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน 

สำหรับการพิสูจน$สิทธิในท่ีดินทำกินว	าราษฎรอยู	อาศัยมาก	อนประกาศเขตป&า 2507 หรือก	อนการประกาศให�โครงการหลวงฯเข�ามา

ใช�พ้ืนท่ีม	อนแจ	มนั้น ให�นำมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541และมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 ท่ีให�นำแผนท่ีภาพถ	าย

ทางอากาศ 2545มาใช�ในการพิสูจน$สิทธิการครอบครองใช�ประโยชน$ท่ีดินดังนั้นจึงต�องอาศัยท้ังการอ	านภาพถ	ายแผนท่ีทางอากาศ

และการสำรวจรับรองแนวเขตเม่ือปT 2552มาประกอบในการพิสูจน$สิทธิการทำประโยชน$ในแต	ละแปลง ซ่ึงในชั้นนี้เชื่อว	าราษฎรกลุ	ม

นี้ไม	น	าจะมีหลักฐานท่ีเชื่อว	าจะได�สิทธิ์ในท่ีดินบริเวณนี้ 

จึงขอเสนอว	า ให�จังหวัดเชียงใหม	ร	วมกับหน	วยงานท่ีร	วมกันจัดทำแผนแม	บทการบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีม	อนแจ	มเพ่ือพัฒนาชุมชน

และประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตและรายได�ท่ีดีสามารถอยู	ร	วมกับธรรมชาติท่ีมีคุณค	าโดยพ่ึงพาซ่ึงกันและกันและคงไว�ซ่ึง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ$ และให�ชุมชนม	อนแจ	มจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนมาดำเนินการท้ังเกษตรกรรมและการท	องเท่ียวเชิงเกษตร

เพ่ือส	งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการหลวงหนองหอย ม	อนแจ	มให�ยั่งยืน 

โดยได�มอบหมายให�ทางผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	ตั้งคณะทำงานข้ึนมาวางแผนแม	บทร	วมกับชาวบ�าน กำหนดพ้ืนท่ีแบ	งโซนให�

ชัดเจนพ้ืนท่ีทางการเกษตรจะอยู	บริเวณไหน ท่ีพักอยู	บริเวณไหนเพ่ือให�ตรงตามกับวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงจากการประชุม

เห็นภาพจากรายงานของป&าไม� ระบุว	าต้ังแต	ปT 2560มีการสร�างสิ่งก	อสร�างเพ่ิมเติมข้ึน เห็นว	าท่ีพักท่ีสร�างข้ึนมาเหมือนชุมชนแออัด

เนื่องจากชาวบ�านสร�างข้ึนมาแบบไม	มีมาตรฐาน ไม	มีแบบแผน 

แพทย$ไม	อยากบอกความจริง ดูแลเส�นเลือดขอดสามารถทำได�เองท่ีบ�าน 

ท้ังนี้ได�วางแนวทางให�กับผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	 หากจะมีท่ีพักในพ้ืนท่ีม	อนแจ	มต�องจัดโซนกำหนดพ้ืนท่ีใช�ชัดเจน ส	วนการจะ

นำ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เข�ามาบังคับใช�นั้น ไม	สามารถนำมาดำเนินการในพ้ืนท่ีลุ	มน้ำชั้น 1เอ ได� 

ขอให�ทุกฝ&ายคำนึงถึง 5 ข�อหลักใหญ	 คือ 1.มุ	งรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 2. มุ	งรักษาธรรมชาติป&าสงวนแห	งชาติ ป&า

แม	ริม ซ่ึงเป<นพ้ืนท่ีลุ	มน้ำชั้น 1 เอ 3. คำนึงถึงรายได�ของประชาชนในพ้ืนท่ีให�มีความเหมาะสมกับการดำเนินการตามแผนแม	บท 4. 

คณะทำงานท่ีจังหวัดแต	งต้ังต�องทำงานร	วมกับโครงการหลวงอย	างใกล�ชิด และ 5. ขอให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�มีส	วนร	วมในการจัดทำ

แผนแม	บทด�วย 

อย	างไรก็ตามขณะนี้กำลังมีการร	างกฎกระทรวงว	าด�วยท่ีพักท่ีไม	ใช	อาคารแบบถาวร และเปลี่ยนแปลงได�ตามนวัตกรรมท่ีพัก เพ่ือให�

ท่ีพักลักษณะดังกล	าวได�มาตรฐาน ไม	เป<นอันตรายต	อผู�เข�าพัก ซ่ึงหากกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาจะสามารถนำมาใช�กับพ้ืนท่ีม	อน

แจ	มได� ซ่ึงทางจังหวัดรับไปจัดทำแผน โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและรายได�ของประชาชนในปCจจุบัน โดยให�ประชาชนเข�ามามีส	วน

ร	วมในการจัดทำแผนบริหารจัดการ ให�เหมาะสมสอดคล�องกับการท	องเท่ียวเชิงเกษตร 

ขณะเดียวกันทางประชาชนในพ้ืนท่ีต�องทำความเข�าใจกับสถานการณ$ท่ีเกิดข้ึน โดยขอให�ทางผู�นำชุมชน ชี้แจงให�ประชาชนในพ้ืนท่ี

เข�าใจ จากการรับฟCงปCญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม เห็นว	าไม	มีประโยชน$ท่ีประชาชนจะไปร�องเรียนในท่ีต	างๆ เนื่องจากมีหลักฐาน

ชี้ชัดว	ามีการกระทำความผิดจริง อย	างไรก็ตามได�ทำความเข�าใจกับหน	วยงานภาครัฐ ให�ดำเนินการไปตามหน�าท่ีแต	ต�องไม	รุนแรง ให�

คำนึงถึงความโอบอ�อมอารี เพ่ือสร�างความเข�าใจต	อกัน ให�เกิดบรรยากาศการให�ความร	วมมือ 



ด�าน นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม	) กล	าวว	า ท่ีผ	านมาทางป&าไม�ได�ลงพ้ืนท่ีแจ�งเตือน

ชาวบ�านท่ีประกอบการด�านท่ีพักในพ้ืนท่ีม	อนแจ	มมาโดยตลอด แต	มีการบุกรุกเพ่ิมเติมมาอย	างต	อเนื่อง และมีการซ้ือขายเปลี่ยนมือ 

เนื่องจากเป<นพ้ืนท่ีท่ีผ	อนผันให�ใช�ประโยชน$ในพ้ืนท่ี ไม	ใช	เป<นพ้ืนท่ีครองครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินดังนั้นผู�ครองครอบพ้ืนท่ีจึง

ไม	มีสิทธิในการซ้ือขายจ	ายโอนท่ีดินท่ีครอบครอง 

นอกจากนั้นยังตรวจพบการการครอบครองในลักษณะนอมินี จึงได�ดำเนินคดีไปท้ังสิ้น 30 ราย ส	วน 82 ราย ตรวจพบว	าครอบครอง

ในชื่อเดิม แต	อาจจะมีการประกอบกิจการท่ีเกินพ้ืนท่ีท่ีครอบครองไปบางส	วน ซ่ึงได�นำเรื่องเข�าคณะกรรมการจังหวัด และได�แจ�ง

เตือนให�ชาวบ�านกลุ	มดังกล	าวปรับพ้ืนท่ีให�ตรงตามพ้ืนท่ีท่ีครอบครองอยู	เดิม โดยทางเจ�าหน�าท่ีป&าไม�ได�ลงบันทึกประจำวันไว�เป<น

หลักฐานในการแจ�งเตือน 

ดังนั้นกลุ	มท่ีเข�าข	ายบุกรุกพ้ืนท่ีป&า จำนวน 82 ราย ต�องปรับให�เข�าสู	กระบวนการใช�พ้ืนท่ีตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 ส	วนจะต�อง

ดำเนินการอย	างไร ต�องรอให�แผนแม	บทดำเนินการแล�วเสร็จ โดยกรอบระยะเวลาจะเร	งดำเนินการโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือยุติปCญหาท่ี

เกิดข้ึน ท้ังนี้ต�องให�ชาวบ�านเข�ามามีส	วนร	วมส	วนอีก 30 ราย เข�าสู	กระบวนการดำเนินคดี อยู	ระหว	างการดำเนินการตามวิธีทางการ

ปกครองให�มีการโต�แย�ง ซ่ึงขณะนี้มีการโต�แย�งทุกราย หากดำเนินการตามกระบวนการเสร็จสิ้น และไม	มีการรื้อถอนทางเจ�าหน�าท่ีจะ

เข�าทำการรื้อถอนเอง หลังจากนั้นทางป&าไม�จะนำพ้ืนท่ีดังกล	าวเข�าสู	กระบวนการฟOPนฟู ผู�ครอบครองเดิมไม	สามารถเข�าทำประโยชน$

ได�อีก ขอยืนยันว	าไม	มีการใช�อำนาจในทางไม	ชอบดำเนินการกับชาวบ�านเลย 

https://www.nationtv.tv/main/content/378804404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผู�ตรวจการแผ	นดิน ติดตามการจัดระเบียบม	อนแจ	ม  4 พฤศจิกายน 2563  

ผู�ตรวจการแผ	นดินลงพ้ืนท่ีติดตามแก�ไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแห	งชาติป&าแม	ริม ต.โป&งแยง และ ต.แม	แรม อ.แม	ริม จ.เชียงใหม	 

กรณีนำท่ีดินไปใช�ประกอบธุรกิจท่ีพัก-รีสอร$ท ท่ีไม	เป<นไปตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย 

วันนี้(4 พ.ย.2563) พลเอกวิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน พร�อมด�วยนายวทัญxู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ

สำนักงานผู�ตรวจการแผ	นดิน พันโทเทพจิต วีณะคุปต$ ผู�อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ร	วมประชุมหารือกับนายเจริญฤทธิ์ 

สงวนสัตย$ ผู�ว	าราชการจังหวดัเชียงใหม	 นายศรัญxู มีทองคำ รองผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	 นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนัก

จัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม	) นายสมบูรณ$ ธีรบัณฑิตกุล ผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

จังหวัดเชียงใหม	 นายวัน ม	วงมา นายกองค$การบริหารส	วนตำบลโป&งแยง ผู�แทนอำเภอแม	ริม และหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือหาแนว

ทางแก�ไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแม	แรม อำเภอแม	ริม 

จังหวัดเชียงใหม	 นำท่ีดินไปใช�ประกอบธุรกิจท่ีพัก – รีสอร$ท ไม	เป<นไปตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงฯ 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน เปfดเผยว	า หลังจากท่ีได�ลงพ้ืนท่ีดอยม	อนแจ	มเพ่ือแสวงหาข�อเท็จจริงตามท่ี

มีการร�องเรียนจากผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม เนื่องจากได�รับความเดือดร�อนกรณีกรมป&าไม�ประกาศให�ระงับการ

ประกอบธุรกิจและดำเนินคดีอาญาในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตำบลโป&งแยง และ

ตำบลแม	แรม อำเภอแม	ริม จังหวัดเชียงใหม	 อีกท้ังมีคำสั่งให�รื้อถอนสถานประกอบการนั้น ท้ังนี้ พบว	าป&าแม	ริมเป<นป&าต�นน้ำลำธาร

จัดอยู	ในพ้ืนท่ีลุ	มน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพ้ืนท่ีกว	า 140,000 ไร	 โดยมีพ้ืนท่ีท่ีโครงการหลวงหนองหอยขอใช�เพ่ือให�ราษฎรอยู	อาศัยทำ

การเกษตรประมาณ 2,000 ไร	 มีวัตถุประสงค$เพ่ือส	งเสริมให�ราษฎรในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน ซ่ึงมีราษฎร



เข�าร	วมโครงการหลวงประมาณ 600 กว	าราย มีพ้ืนท่ีกว	า 900 แปลง แต	ปCจจุบันได�มีการแปรสภาพการใช�ประโยชน$ของท่ีดินจาก

เกษตรกรรมเป<นธุรกิจท่ีพัก – รีสอร$ท จำนวน 113 ราย โดยเป<นกลุ	มท่ีอยู	ระหว	างการตรวจสอบความถูกต�องของสิทธิการใช�

ประโยชน$ท่ีดิน จำนวน 82 ราย และมีผู�ถูกดำเนินคดีแล�ว 31 ราย เนื่องจากเข�าข	ายกระทำความผิดชัดเจน นำท่ีดินไปใช�ไม	ถูกต�อง

ตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย เนื่องจากพ้ืนท่ีม	อนแจ	มยังคงเป<นพ้ืนท่ีป&าลุ	มน้ำชั้น 1 เอ รวมท้ังมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป&า

เพ่ิมเติม เปลี่ยนมือเจ�าของ หรือขายกิจการให�นายทุนนอกพ้ืนท่ี แต	ราษฎรท่ีทำเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีตามโครงการหลวงฯ เดิมและไม	

มีการบุกรุกเพ่ิมเติมจะไม	ได�รับผลกระทบจากกรณีนี้ 

พลเอก วิทวัส กล	าวต	อว	า จากการประชุมหารือร	วมกันในวันนี้ได�ข�อสรุปว	า ผู�ถือครอง 82 รายเป<นผู�ถือครองรายเดิม เพียงแต	ใช�

ท่ีดินผิดวัตถุประสงค$ไปในเชิงพาณิชย$ ซ่ึงในพ้ืนท่ีโครงการหลวงฯ จะต�องยึดถือตามแนวทางเดิม คือ เกษตรกรรมพ้ืนท่ีสูง และต�อง

ใช�พ้ืนท่ีภายในกรอบกฎหมายของกรมป&าไม� ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม	ได�จัดต้ังคณะทำงานเพ่ือเจรจากับประชาชนท่ีใช�ท่ีดินผิด

วัตถุประสงค$ว	าจะมีแนวทางให�กลับมาทำตามวัตถุประสงค$เดิมได�อย	างไร สำหรับการพิสูจน$สิทธิในท่ีดินทำกิน ว	าราษฎรอยู	อาศัยมา

ก	อนประกาศเขตป&า 2507 หรือก	อนการประกาศให�โครงการหลวงฯ เข�ามาใช�พ้ืนท่ีม	อนแจ	มนั้น ให�นำมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 

2541 และมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 ท่ีให�นำแผนท่ีภาพถ	ายทางอากาศ 2545 มาใช�ในการพิสูจน$สิทธิการครอบครอง

ใช�ประโยชน$ท่ีดิน ดังนั้น จึงต�องอาศัยท้ังการอ	านภาพถ	ายแผนท่ีทางอากาศและการสำรวจรับรองแนวเขตเม่ือปT 2552 มาประกอบ

ในการพิสูจน$สิทธิการทำประโยชน$ในแต	ละแปลง ซ่ึงในชั้นนี้เชื่อว	า ราษฎรกลุ	มนี้ไม	น	าจะมีหลักฐานท่ีเชื่อว	าจะได�สิทธิ์ในท่ีดินบริเวณ

นี้ 

ท้ังนี้ผู�ตรวจการแผ	นดินได�มีข�อเสนอแนะดังนี้ 

1.ให�จังหวัดเชียงใหม	 ร	วมกับหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง อาทิ สำนักจัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม	) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม จังหวัดเชียงใหม	 โครงการหลวงหนองหอย และประชาชนในพ้ืนท่ี ร	วมกันจัดทำแผนแม	บทการบริหารจัดการบน

พ้ืนท่ีม	อนแจ	มเพ่ือพัฒนาชุมชนและประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตและรายได�ท่ีดี สามารถอยู	ร	วมกับธรรมชาติท่ีมีคุณค	าโดยพ่ึงพาซ่ึงกัน

และกัน และคงไว�ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ$ 

2.ให�ชุมชนม	อนแจ	มจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนมาดำเนินการท้ังเกษตรกรรม และการท	องเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือส	งเสริมระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการหลวงหนองหอย – ม	อนแจ	มให�ยั่งยืน 

“ผู�ตรวจการแผ	นดินไม	ได�มีหน�าท่ีเพียงแก�ปCญหาทางด�านกฎหมายเท	านั้น แต	มุ	งหวังท่ีจะเห็นประชาชนในพ้ืนท่ีม	อนแจ	มอาศัยอยู	กับ

ธรรมชาติอย	างเหมาะสม โดยมีจังหวัดเชียงใหม	และหน	วยงานในพ้ืนท่ีเป<นกำลังสำคัญท่ีจะคอยช	วยเหลือประชาชนอย	างเต็มท่ี 

โดยเฉพาะผู�บริหารองค$กรปกครองส	วนท�องถ่ิน กำนัน ผู�ใหญ	บ�าน ท่ีนับเป<นข�อต	อสำคัญท่ีจะสื่อสารกับพ่ีน�องประชาชนในพ้ืนท่ีให�มี

ความรู�ความเข�าใจถึงข�อเท็จจริงและผสานความร	วมมือต	าง ๆ ท้ังนี้ ขอให�ทุกฝ&ายคำนึงถึง 5 ข�อหลักใหญ	 คือ 1) มุ	งรักษาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 2) มุ	งรักษาธรรมชาติป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ซ่ึงเป<นพ้ืนท่ีลุ	มน้ำชั้น 1 

เอ 3) คำนึงถึงรายได�ของประชาชนในพ้ืนท่ีให�มีความเหมาะสมกับการดำเนินการตามแผนแม	บท 4) คณะทำงานท่ีจังหวัดแต	งต้ังต�อง

ทำงานร	วมกับโครงการหลวงอย	างใกล�ชิด และ 5) ขอให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�มีส	วนร	วมในการจัดทำแผนแม	บทด�วย” 

https://news.thaipbs.or.th/content/298047 

 



 

 

ปธ.ผู�ตรวจการแผ	นดินนำถกทางออกปCญหา “ม	อนแจ	ม” เร	งคลอดแผนแม	บทยั่งยืนรักษาธรรมชาติคู	 ศก.ชุมชน  4 พ.ย. 2563  

เชียงใหม	 - ปธ.ผู�ตรวจการแผ	นดินถกร	วมผู�ว	าฯ เชียงใหม	และป&าไม� พร�อมท้ังท�องถ่ินหาทางออกปCญหา “ม	อนแจ	ม” เห็นพ�องต�อง

รักษาธรรมชาติปกปAองพ้ืนท่ีป&าต�นน้ำ โดย ศก.ชุมชนยังขับเคลื่อนจากการท	องเท่ียวเชิงเกษตร เร	งคลอดแผนแม	บทยั่งยืน 

วันนี้ (4 พ.ย. 63) ท่ีสำนักงานจัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม	) อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม	 พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน$ 

ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน พร�อมด�วยนายวทัญxู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู�ตรวจการแผ	นดิน พ.ท.เทพจิต วีณะคุปต$ 

ผู�อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ร	วมประชุมหารือกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย$ ผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	 นายศรัญxู มี

ทองคำ รองผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	 นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม	) นายสมบูรณ$ ธีร

บัณฑิตกุล ผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จังหวัดเชียงใหม	 นายวัน ม	วงมา นายกองค$การบริหารส	วน

ตำบลโป&งแยง ผู�แทนอำเภอแม	ริม และหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือหาแนวทางแก�ไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อน

แจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแม	แรม อำเภอแม	ริม จังหวัดเชียงใหม	 นำท่ีดินไปใช�ประกอบธุรกิจท่ีพัก-รีสอร$ต ไม	

เป<นไปตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงฯ 

ท้ังนี้ ประธานผู�ตรวจการแผ	นดินเปfดเผยว	า หลังจากท่ีได�ลงพ้ืนท่ีดอยม	อนแจ	มเพ่ือแสวงหาข�อเท็จจริงตามท่ีมีการร�องเรียนจาก

ผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม เนื่องจากได�รับความเดือดร�อนกรณีกรมป&าไม�ประกาศให�ระงับการประกอบธุรกิจและ

ดำเนินคดีอาญาในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแม	แรม 

อำเภอแม	ริม จังหวัดเชียงใหม	 อีกท้ังมีคำสั่งให�รื้อถอนสถานประกอบการนั้น พบว	าป&าแม	ริมเป<นป&าต�นน้ำลำธารจัดอยู	ในพ้ืนท่ีลุ	มน้ำ

ชั้น 1 เอ มีขนาดพ้ืนท่ีกว	า 140,000 ไร	 โดยมีพ้ืนท่ีท่ีโครงการหลวงหนองหอยขอใช�เพ่ือให�ราษฎรอยู	อาศัยทำการเกษตรประมาณ 

2,000 ไร	 มีวัตถุประสงค$เพ่ือส	งเสริมให�ราษฎรในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน ซ่ึงมีราษฎรเข�าร	วมโครงการหลวง

ประมาณ 600 กว	าราย มีพ้ืนท่ีกว	า 900 แปลง แต	ปCจจุบันได�มีการแปรสภาพการใช�ประโยชน$ของท่ีดินจากเกษตรกรรมเป<นธุรกิจท่ี

พัก- รีสอร$ต จำนวน 113 ราย โดยเป<นกลุ	มท่ีอยู	ระหว	างการตรวจสอบความถูกต�องของสิทธิการใช�ประโยชน$ท่ีดิน จำนวน 82 ราย 

และมีผู�ถูกดำเนินคดีแล�ว 31 ราย เนื่องจากเข�าข	ายกระทำความผิดชัดเจน นำท่ีดินไปใช�ไม	ถูกต�องตามวัตถุประสงค$ของโครงการ

หลวงหนองหอย เนื่องจากพ้ืนท่ีม	อนแจ	มยังคงเป<นพ้ืนท่ีป&าลุ	มน้ำชั้น 1 เอ รวมท้ังมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป&าเพ่ิมเติม เปลี่ยนมือเจ�าของ 

หรือขายกิจการให�นายทุนนอกพ้ืนท่ี แต	ราษฎรท่ีทำเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีตามโครงการหลวงฯ เดิมและไม	มีการบุกรุกเพ่ิมเติมจะไม	ได�

รับผลกระทบจากกรณีนี้ 

โดยจากการประชุมหารือร	วมกันในวันนี้ได�ข�อสรุปว	า ผู�ถือครอง 82 ราย เป<นผู�ถือครองรายเดิม เพียงแต	ใช�ท่ีดินผิดวัตถุประสงค$ไปใน

เชิงพาณิชย$ ซ่ึงในพ้ืนท่ีโครงการหลวงฯ จะต�องยึดถือตามแนวทางเดิม คือ เกษตรกรรมพ้ืนท่ีสูง และต�องใช�พ้ืนท่ีภายในกรอบ



กฎหมายของกรมป&าไม� ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม	ได�จัดต้ังคณะทำงานเพ่ือเจรจากับประชาชนท่ีใช�ท่ีดินผิดวัตถุประสงค$ว	าจะมีแนวทาง

ให�กลับมาทำตามวัตถุประสงค$เดิมได�อย	างไร สำหรับการพิสูจน$สิทธิในท่ีดินทำกิน ว	าราษฎรอยู	อาศัยมาก	อนประกาศเขตป&า 2507 

หรือก	อนการประกาศให�โครงการหลวงฯ เข�ามาใช�พ้ืนท่ีม	อนแจ	มนั้น ให�นำมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 และมติ

คณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 ท่ีให�นำแผนท่ีภาพถ	ายทางอากาศ 2545 มาใช�ในการพิสูจน$สิทธิการครอบครองใช�ประโยชน$

ท่ีดิน ดังนั้น จึงต�องอาศัยท้ังการอ	านภาพถ	ายแผนท่ีทางอากาศ และการสำรวจรับรองแนวเขตเม่ือปT 2552 มาประกอบในการพิสูจน$

สิทธิการทำประโยชน$ในแต	ละแปลง ซ่ึงในชั้นนี้เชื่อว	า ราษฎรกลุ	มนี้ไม	น	าจะมีหลักฐานท่ีเชื่อว	าจะได�สิทธิในท่ีดินบริเวณนี้  

ท้ังนี้ ผู�ตรวจการแผ	นดินได�มีข�อเสนอแนะว	า 1. ให�จังหวัดเชียงใหม	 ร	วมกับหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง เช	น สำนักจัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 

1 (เชียงใหม	) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จังหวัดเชียงใหม	 โครงการหลวงหนองหอย และประชาชนในพ้ืนท่ี 

ร	วมกันจัดทำแผนแม	บทการบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีม	อนแจ	มเพ่ือพัฒนาชุมชนและประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตและรายได�ท่ีดี สามารถ

อยู	ร	วมกับธรรมชาติท่ีมีคุณค	าโดยพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และคงไว�ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ$ และ 2. ให�ชุมชนม	อนแจ	มจัดต้ัง

วิสาหกิจชุมชนมาดำเนินการท้ังเกษตรกรรม และการท	องเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือส	งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการหลวง

หนองหอย-ม	อนแจ	มให�ยั่งยืน 

ขณะเดียวกัน พล.อ.วิทวัสกล	าวว	า ผู�ตรวจการแผ	นดินไม	ได�มีหน�าท่ีเพียงแก�ปCญหาทางด�านกฎหมายเท	านั้น แต	มุ	งหวังท่ีจะเห็น

ประชาชนในพ้ืนท่ีม	อนแจ	มอาศัยอยู	กับธรรมชาติอย	างเหมาะสม โดยมีจังหวัดเชียงใหม	และหน	วยงานในพ้ืนท่ีเป<นกำลังสำคัญท่ีจะ

คอยช	วยเหลือประชาชนอย	างเต็มท่ี โดยเฉพาะผู�บริหารองค$กรปกครองส	วนท�องถ่ิน กำนัน ผู�ใหญ	บ�าน ท่ีนับเป<นข�อต	อสำคัญท่ีจะ

สื่อสารกับพ่ีน�องประชาชนในพ้ืนท่ีให�มีความรู�ความเข�าใจถึงข�อเท็จจริงและผสานความร	วมมือต	างๆ ท้ังนี้ ขอให�ทุกฝ&ายคำนึงถึง 5 

ข�อหลักใหญ	 คือ 1. มุ	งรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 2. มุ	งรักษาธรรมชาติป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	มและ

พ้ืนท่ีใกล�เคียง) ซ่ึงเป<นพ้ืนท่ีลุ	มน้ำชั้น 1 เอ 3. คำนึงถึงรายได�ของประชาชนในพ้ืนท่ีให�มีความเหมาะสมกับการดำเนินการตามแผน

แม	บท 4. คณะทำงานท่ีจังหวัดแต	งต้ังต�องทำงานร	วมกับโครงการหลวงอย	างใกล�ชิด และ 5. ขอให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�มีส	วนร	วมใน

การจัดทำแผนแม	บทด�วย 

 

https://mgronline.com/local/detail/9630000114380 

 



 

(มีคลิป) ผู�ตรวจการแผ	นดิน ลงพ้ืนท่ีม	อนแจ	มแก�ปCญหารุกป&าสงวนแห	งชาติ  4 พ.ย. 63 

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน พร�อมด�วยนายวทัญxู ทิพยมณฑา รอง

เลขาธิการสำนักงานผู�ตรวจการแผ	นดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต$ ผู�อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ร	วมประชุมหารือกับนาย

เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย$ ผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	 นายศรัญxู มีทองคำ รองผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	 นายกมล นวลใย 

ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม	) นายสมบูรณ$ ธีรบัณฑิตกุล ผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม จังหวัดเชียงใหม	 นายวัน ม	วงมา นายกองค$การบริหารส	วนตำบลโป&งแยง ผู�แทนอำเภอแม	ริม และหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

เพ่ือหาแนวทางแก�ไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแม	แรม 

อำเภอแม	ริม จังหวัดเชียงใหม	 นำท่ีดินไปใช�ประกอบธุรกิจท่ีพัก – รีสอร$ท ไม	เป<นไปตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวง ฯ 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน เปfดเผยว	า หลังจากท่ีได�ลงพ้ืนท่ีดอยม	อนแจ	มเพ่ือแสวงหาข�อเท็จจริงตามท่ี

มีการร�องเรียนจากผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม เนื่องจากได�รับความเดือดร�อนกรณีกรมป&าไม�ประกาศให�ระงับการ

ประกอบธุรกิจและดำเนินคดีอาญาในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตำบลโป&งแยง และ

ตำบลแม	แรม อำเภอแม	ริม จังหวัดเชียงใหม	 อีกท้ังมีคำสั่งให�รื้อถอนสถานประกอบการนั้น ท้ังนี้ พบว	าป&าแม	ริมเป<นป&าต�นน้ำลำธาร

จัดอยู	ในพ้ืนท่ีลุ	มน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพ้ืนท่ีกว	า 140,000 ไร	 โดยมีพ้ืนท่ีท่ีโครงการหลวงหนองหอยขอใช�เพ่ือให�ราษฎรอยู	อาศัยทำ

การเกษตรประมาณ 2,000 ไร	 มีวัตถุประสงค$เพ่ือส	งเสริมให�ราษฎรในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน ซ่ึงมีราษฎร

เข�าร	วมโครงการหลวงประมาณ 600 กว	าราย มีพ้ืนท่ีกว	า 900 แปลง แต	ปCจจุบันได�มีการแปรสภาพการใช�ประโยชน$ของท่ีดินจาก

เกษตรกรรมเป<นธุรกิจท่ีพัก – รีสอร$ท จำนวน 113 ราย โดยเป<นกลุ	มท่ีอยู	ระหว	างการตรวจสอบความถูกต�องของสิทธิการใช�

ประโยชน$ท่ีดิน จำนวน 82 ราย และมีผู�ถูกดำเนินคดีแล�ว 31 ราย เนื่องจากเข�าข	ายกระทำความผิดชัดเจน นำท่ีดินไปใช�ไม	ถูกต�อง

ตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย เนื่องจากพ้ืนท่ีม	อนแจ	มยังคงเป<นพ้ืนท่ีป&าลุ	มน้ำชั้น 1 เอ รวมท้ังมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป&า

เพ่ิมเติม เปลี่ยนมือเจ�าของ หรือขายกิจการให�นายทุนนอกพ้ืนท่ี แต	ราษฎรท่ีทำเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีตามโครงการหลวงฯ เดิมและไม	

มีการบุกรุกเพ่ิมเติมจะไม	ได�รับผลกระทบจากกรณีนี้ 

พลเอก วิทวัส กล	าวต	อว	า จากการประชุมหารือร	วมกันในวันนี้ได�ข�อสรุปว	า ผู�ถือครอง 82 รายเป<นผู�ถือครองรายเดิม เพียงแต	ใช�

ท่ีดินผิดวัตถุประสงค$ไปในเชิงพาณิชย$ ซ่ึงในพ้ืนท่ีโครงการหลวง ฯ จะต�องยึดถือตามแนวทางเดิม คือ เกษตรกรรมพ้ืนท่ีสูง และต�อง

ใช�พ้ืนท่ีภายในกรอบกฎหมายของกรมป&าไม� ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม	ได�จัดต้ังคณะทำงานเพ่ือเจรจากับประชาชนท่ีใช�ท่ีดินผิด

วัตถุประสงค$ว	าจะมีแนวทางให�กลับมาทำตามวัตถุประสงค$เดิมได�อย	างไร สำหรับการพิสูจน$สิทธิในท่ีดินทำกิน ว	าราษฎรอยู	อาศัยมา



ก	อนประกาศเขตป&า 2507 หรือก	อนการประกาศให�โครงการหลวง ฯ เข�ามาใช�พ้ืนท่ีม	อนแจ	มนั้น ให�นำมติคณะรัฐมนตรี 30 

มิถุนายน 2541 และมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 ท่ีให�นำแผนท่ีภาพถ	ายทางอากาศ 2545 มาใช�ในการพิสูจน$สิทธิการ

ครอบครองใช�ประโยชน$ท่ีดิน ดังนั้น จึงต�องอาศัยท้ังการอ	านภาพถ	ายแผนท่ีทางอากาศและการสำรวจรับรองแนวเขตเม่ือปT 2552 

มาประกอบในการพิสูจน$สิทธิการทำประโยชน$ในแต	ละแปลง ซ่ึงในชั้นนี้เชื่อว	า ราษฎรกลุ	มนี้ไม	น	าจะมีหลักฐานท่ีเชื่อว	าจะได�สิทธิ์ใน

ท่ีดินบริเวณนี้ ท้ังนี้ ผู�ตรวจการแผ	นดินได�มีข�อเสนอแนะว	า 1) ให�จังหวัดเชียงใหม	 ร	วมกับหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง อาทิ สำนักจัดการ

ทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม	) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จังหวัดเชียงใหม	 โครงการหลวงหนองหอย และ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ร	วมกันจัดทำแผนแม	บทการบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีม	อนแจ	มเพ่ือพัฒนาชุมชนและประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตและ

รายได�ท่ีดี สามารถอยู	ร	วมกับธรรมชาติท่ีมีคุณค	าโดยพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน และคงไว�ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ$ 2) ให�ชุมชนม	อน

แจ	มจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนมาดำเนินการท้ังเกษตรกรรม และการท	องเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือส	งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ี

โครงการหลวงหนองหอย – ม	อนแจ	มให�ยั่งยืน 

“ผู�ตรวจการแผ	นดินไม	ได�มีหน�าท่ีเพียงแก�ปCญหาทางด�านกฎหมายเท	านั้น แต	มุ	งหวังท่ีจะเห็นประชาชนในพ้ืนท่ีม	อนแจ	มอาศัยอยู	กับ

ธรรมชาติอย	างเหมาะสม โดยมีจังหวัดเชียงใหม	และหน	วยงานในพ้ืนท่ีเป<นกำลังสำคัญท่ีจะคอยช	วยเหลือประชาชนอย	างเต็มท่ี 

โดยเฉพาะผู�บริหารองค$กรปกครองส	วนท�องถ่ิน กำนัน ผู�ใหญ	บ�าน ท่ีนับเป<นข�อต	อสำคัญท่ีจะสื่อสารกับพ่ีน�องประชาชนในพ้ืนท่ีให�มี

ความรู�ความเข�าใจถึงข�อเท็จจริงและผสานความร	วมมือต	าง ๆ ท้ังนี้ ขอให�ทุกฝ&ายคำนึงถึง 5 ข�อหลักใหญ	 คือ 1.) มุ	งรักษาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 2.) มุ	งรักษาธรรมชาติป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ซ่ึงเป<นพ้ืนท่ีลุ	มน้ำชั้น 1 

เอ 3.) คำนึงถึงรายได�ของประชาชนในพ้ืนท่ีให�มีความเหมาะสมกับการดำเนินการตามแผนแม	บท 4.) คณะทำงานท่ีจังหวัดแต	งต้ัง

ต�องทำงานร	วมกับโครงการหลวงอย	างใกล�ชิด และ 5.) ขอให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�มีส	วนร	วมในการจัดทำแผนแม	บทด�วย” พลเอก 

วิทวัส กล	าว 

 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496674/ 



 

            ประธานผู�ตรวจการแผ	นดินและคณะ ร	วมประชุมพิจารณาการแก�ไขปCญหาเรื่องร�องเรียน กรณีปCญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป&า

สงวนแห	งชาติป&าแม	ริม(ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ท่ีจังหวัดเชียงใหม	     

            ท่ีห�องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม	) อำเภอเมืองเชียงใหม	 จังหวัดเชียงใหม	 พลเอก วิทวัส รชตะ

นันทน$ ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน และคณะ ร	วมประชุมหารือกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย$ ผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	 พร�อม

ด�วยนายศรัญxู มีทองคำ รองผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	   นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 

(เชียงใหม	) และหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือหาแนวทางแก�ไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) 

ตำบลโป&งแยง และตำบลแม	แรม อำเภอแม	ริม จังหวัดเชียงใหม	 นำท่ีดินไปใช�ประกอบธุรกิจท่ีพัก – รีสอร$ท ไม	เป<นไปตาม

วัตถุประสงค$ของโครงการหลวงฯ     

            ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน กล	าวว	า ปCจจุบันพ้ืนท่ีโครงการหลวงหนองหอย – ม	อนแจ	ม ได�มีการแปรสภาพการใช�

ประโยชน$ของท่ีดินจากเกษตรกรรมเป<นธุรกิจท่ีพัก – รีสอร$ท จำนวน 113 ราย โดยเป<นกลุ	มท่ีอยู	ระหว	างการตรวจสอบความถูกต�อง

ของสิทธิการใช�ประโยชน$ท่ีดิน จำนวน 82 ราย มีผู�ถูกดำเนินคดีจำนวน 31 ราย เนื่องจากเข�าข	ายกระทำความผิด ในการนำท่ีดินไป

ใช�ไม	ถูกต�องตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย เนื่องจากพ้ืนท่ีม	อนแจ	มยังคงเป<นพ้ืนท่ีป&าสงวนแห	งชาติลุ	มน้ำชั้น 1 เอ 

รวมท้ังมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป&าเพ่ิมเติม เปลี่ยนมือเจ�าของ หรือขายกิจการให�นายทุนนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงขณะนี้ได�ดำเนินการรื้อถอนไปแล�ว 8 

ราย และส	วนท่ีเหลืออยู	ระหว	างการดำเนินการของเจ�าหน�าท่ี     

            สำหรับผู�ถือครอง 82 ราย ท่ีเป<นผู�ถือครองรายเดิม แต	มีการใช�ท่ีดินผิดวัตถุประสงค$ไปในเชิงพาณิชย$ จังหวัดเชียงใหม	ได�

จัดต้ังคณะทำงานเพ่ือเจรจาหาแนวทางให�กลับมาใช�พ้ืนท่ีตามวัตถุประสงค$เดิม ส	วนการพิสูจน$สิทธิในท่ีดินทำกิน ราษฎรท่ีอาศัยอยู	

ก	อนประกาศเขตป&าปT พ.ศ. 2507 ให�นำมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 และมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 และนำ

แผนท่ีภาพถ	ายทางอากาศปT พ.ศ. 2545 และการสำรวจรับรองแนวเขตเม่ือปT 2552 มาประกอบในการพิสูจน$สิทธิการทำประโยชน$

ในแต	ละแปลง  

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201104185740183 

 



 

สวท.เชียงใหม	 4 พ.ย. 2563 ประธานผู�ตรวจการแผ	นดินและคณะ ลงพ้ืนท่ีหารือปCญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป&าสงวนแห	งชาติป&าแม	ริม   

ประธานผู�ตรวจการแผ	นดินและคณะ ร	วมประชุมพิจารณาการแก�ไขปCญหาเรื่องร�องเรียน กรณีปCญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป&าสงวน

แห	งชาติป&าแม	ริม(ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ท่ีจังหวัดเชียงใหม	 

ท่ีห�องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม	) อำเภอเมืองเชียงใหม	 จังหวัดเชียงใหม	 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ 

ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน และคณะ ร	วมประชุมหารือกับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย$ ผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	 พร�อมด�วย

นายศรัญxู มีทองคำ รองผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	               นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 1 

(เชียงใหม	) และหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือหาแนวทางแก�ไขปCญหาการบุกรุกป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) 

ตำบลโป&งแยง และตำบลแม	แรม อำเภอแม	ริม จังหวัดเชียงใหม	 นำท่ีดินไปใช�ประกอบธุรกิจท่ีพัก – รีสอร$ท ไม	เป<นไปตาม

วัตถุประสงค$ของโครงการหลวงฯ 

ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน กล	าวว	า ปCจจุบันพ้ืนท่ีโครงการหลวงหนองหอย – ม	อนแจ	ม ได�มีการแปรสภาพการใช�ประโยชน$ของ

ท่ีดินจากเกษตรกรรมเป<นธุรกิจท่ีพัก – รีสอร$ท จำนวน 113 ราย โดยเป<นกลุ	มท่ีอยู	ระหว	างการตรวจสอบความถูกต�องของสิทธิการ

ใช�ประโยชน$ท่ีดิน จำนวน 82 ราย มีผู�ถูกดำเนินคดีจำนวน 31 ราย เนื่องจากเข�าข	ายกระทำความผิด ในการนำท่ีดินไปใช�ไม	ถูกต�อง

ตามวัตถุประสงค$ของโครงการหลวงหนองหอย เนื่องจากพ้ืนท่ีม	อนแจ	มยังคงเป<นพ้ืนท่ีป&าสงวนแห	งชาติลุ	มน้ำชั้น 1 เอ รวมท้ังมีการ

บุกรุกพ้ืนท่ีป&าเพ่ิมเติม เปลี่ยนมือเจ�าของ หรือขายกิจการให�นายทุนนอกพ้ืนท่ี ซ่ึงขณะนี้ได�ดำเนินการรื้อถอนไปแล�ว 8 ราย และส	วน

ท่ีเหลืออยู	ระหว	างการดำเนินการของเจ�าหน�าท่ี 

สำหรับผู�ถือครอง 82 ราย ท่ีเป<นผู�ถือครองรายเดิม แต	มีการใช�ท่ีดินผิดวัตถุประสงค$ไปในเชิงพาณิชย$ จังหวัดเชียงใหม	ได�จัดต้ัง

คณะทำงานเพ่ือเจรจาหาแนวทางให�กลับมาใช�พ้ืนท่ีตามวัตถุประสงค$เดิม ส	วนการพิสูจน$สิทธิในท่ีดินทำกิน ราษฎรท่ีอาศัยอยู	ก	อน

ประกาศเขตป&าปT พ.ศ. 2507 ให�นำมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 และมติคณะรัฐมนตรี 11 พฤษภาคม 2542 และนำแผนท่ี

ภาพถ	ายทางอากาศปT พ.ศ. 2545 และการสำรวจรับรองแนวเขตเม่ือปT 2552 มาประกอบในการพิสูจน$สิทธิการทำประโยชน$ในแต	

ละแปลง 

https://region3.prd.go.th/topic/news/19401 



 

 

04 พ.ย. 2563 | จังหวัดเชียงใหม	 เร	งจัดทำแผนแม	บทการบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม เพ่ือแก�ไขปCญหาอย	างยั่งยืน 

            ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน กำชับให�ภาคส	วนท่ีเก่ียวข�องเร	งจัดทำแผนแม	บทการบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม พัฒนา

คุณภาพชีวิตประชาชน ให�สามารถอยู	ร	วมกับธรรมชาติแบบพ่ึงพากัน และเป<นการแก�ไขปCญหาอย	างยั่งยืน 

            พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน เปfดเผยว	า ป&าแม	ริมเป<นป&าต�นน้ำลำธาร ท่ีจัดอยู	ในพ้ืนท่ีป&าสงวน

แห	งชาติลุ	มน้ำชั้น 1 เอ ท่ีมีพ้ืนท่ีกว	า 140,000 ไร	 โดยพ้ืนท่ีท่ีโครงการหลวงหนองหอยขอใช�เพ่ือให�ราษฎรอยู	อาศัยทำการเกษตร

ประมาณ 2,000 ไร	 มีวัตถุประสงค$เพ่ือส	งเสริมให�ราษฎรในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน ซ่ึงมีราษฎรเข�าร	วม

โครงการหลวงกว	า 600 ราย มีพ้ืนท่ีกว	า 900 แปลง แต	ปCจจุบันได�มีการแปรสภาพการใช�ประโยชน$ของท่ีดินจากเกษตรกรรมเป<น

ธุรกิจท่ีพัก – รีสอร$ท จำนวนมาก  

            หลังจากท่ีได�ลงพ้ืนท่ีดอยม	อนแจ	ม เพ่ือแสวงหาข�อเท็จจริงตามท่ีมีการร�องเรียนจากผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ีม	อน

แจ	ม เนื่องจากได�รับความเดือดร�อนกรณีกรมป&าไม�ประกาศให�ระงับการประกอบธุรกิจและดำเนินคดีอาญาในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป&า

สงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแม	แรม อำเภอแม	ริม จังหวัดเชียงใหม	  

            สำหรับแนวทางแก�ไขปCญหาในพ้ืนท่ี ผู�ตรวจการแผ	นดิน มุ	งหวังให�ประชาชนในพ้ืนท่ีม	อนแจ	มอาศัยอยู	กับธรรมชาติอย	าง

เหมาะสม โดยมีผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	 และหน	วยงานในพ้ืนท่ีเป<นกำลังสำคัญท่ีจะคอยช	วยเหลือประชาชนอย	างเต็มท่ี 

โดยเฉพาะผู�บริหารองค$กรปกครองส	วนท�องถ่ิน กำนัน ผู�ใหญ	บ�าน ท่ีจะเป<นตัวกลางในการสื่อสารกับประชาชนในพ้ืนท่ีให�มีความรู�

ความเข�าใจถึงข�อเท็จจริงต	าง ๆ โดยให�คำนึงถึง 4 แนวคิดหลัก ได�แก	 การรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาธรรมชาติป&า

ต�นน้ำ รายได�ของประชาชนในพ้ืนท่ี พร�อมท้ัง แต	งต้ังคณะทำงานของจังหวัดท่ีจะต�องทำงานร	วมกับโครงการหลวงอย	างใกล�ชิด     

            พร�อมกันนี้ยังสนับสนุนให�จังหวัดเชียงใหม	 ร	วมกับหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง และประชาชนในพ้ืนท่ี เข�ามามีส	วนร	วมในการ

จัดทำแผนแม	บทการบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม เพ่ือพัฒนาชุมชนและประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตและรายได�เพ่ิมข้ึน โดย

สามารถอยู	ร	วมกับธรรมชาติแบบพ่ึงพากัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ$ และเป<นการแก�ไขปCญหาอย	างยั่งยืน รวมท้ังต�องยุติ

การต	อเติม เปลี่ยนแปลง หรือก	อสร�างเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีทำกิน 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201104192200193 



 

สวท.เชียงใหม	 4 พ.ย. 2563  เชียงใหม	 เร	งจัดทำแผนแม	บทการบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม เพ่ือแก�ไขปCญหาอย	างยั่งยืน 

ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน กำชับให�ภาคส	วนท่ีเก่ียวข�องเร	งจัดทำแผนแม	บทการบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตประชาชน ให�สามารถอยู	ร	วมกับธรรมชาติแบบพ่ึงพากัน และเป<นการแก�ไขปCญหาอย	างยั่งยืน 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน$ ประธานผู�ตรวจการแผ	นดิน เปfดเผยว	า ป&าแม	ริมเป<นป&าต�นน้ำลำธาร ท่ีจัดอยู	ในพ้ืนท่ีป&าสงวนแห	งชาติลุ	ม

น้ำชั้น 1 เอ ท่ีมีพ้ืนท่ีกว	า 140,000 ไร	  โดยพ้ืนท่ีท่ีโครงการหลวงหนองหอยขอใช�เพ่ือให�ราษฎรอยู	อาศัยทำการเกษตรประมาณ 

2,000 ไร	 มีวัตถุประสงค$เพ่ือส	งเสริมให�ราษฎรในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝfDน ซ่ึงมีราษฎรเข�าร	วมโครงการหลวง

กว	า 600 ราย มีพ้ืนท่ีกว	า 900 แปลง แต	ปCจจุบันได�มีการแปรสภาพการใช�ประโยชน$ของท่ีดินจากเกษตรกรรมเป<นธุรกิจท่ีพัก – รี

สอร$ท จำนวนมาก หลังจากท่ีได�ลงพ้ืนท่ีดอยม	อนแจ	มเพ่ือแสวงหาข�อเท็จจริงตามท่ีมีการร�องเรียนจากผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักใน

พ้ืนท่ีม	อนแจ	ม เนื่องจากได�รับความเดือดร�อนกรณีกรมป&าไม�ประกาศให�ระงับการประกอบธุรกิจและดำเนินคดีอาญาในข�อหาบุกรุก

พ้ืนท่ีป&าสงวนแห	งชาติ ป&าแม	ริม (ม	อนแจ	มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตำบลโป&งแยง และตำบลแม	แรม อำเภอแม	ริม จังหวัดเชียงใหม	 

สำหรับแนวทางแก�ไขปCญหาในพ้ืนท่ี ผู�ตรวจการแผ	นดิน มุ	งหวังให�ประชาชนในพ้ืนท่ีม	อนแจ	มอาศัยอยู	กับธรรมชาติอย	างเหมาะสม 

โดยมีผู�ว	าราชการจังหวัดเชียงใหม	และหน	วยงานในพ้ืนท่ีเป<นกำลังสำคัญท่ีจะคอยช	วยเหลือประชาชนอย	างเต็มท่ี โดยเฉพาะผู�บริหาร

องค$กรปกครองส	วนท�องถ่ิน กำนัน ผู�ใหญ	บ�าน ท่ีจะเป<นตัวกลางในการสื่อสารกับประชาชนในพ้ืนท่ีให�มีความรู�ความเข�าใจถึง

ข�อเท็จจริงต	าง ๆ โดยให�คำนึงถึง 4 แนวคิดหลัก ได�แก	 การรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชน การรักษาธรรมชาติป&าต�นน้ำ รายได�

ของประชาชนในพ้ืนท่ี พร�อมท้ัง แต	งต้ังคณะทำงานของจังหวัดท่ีจะต�องทำงานร	วมกับโครงการหลวงอย	างใกล�ชิด 

พร�อมกันนี้ยังสนับสนุนให�จังหวัดเชียงใหม	 ร	วมกับหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง และประชาชนในพ้ืนท่ี เข�ามามีส	วนร	วมในการจัดทำแผน

แม	บทการบริหารจัดการบนพ้ืนท่ีม	อนแจ	ม เพ่ือพัฒนาชุมชนและประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตและรายได�เพ่ิมข้ึน โดยสามารถอยู	

ร	วมกับธรรมชาติแบบพ่ึงพากัน รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ$ และเป<นการแก�ไขปCญหาอย	างยั่งยืน รวมท้ังต�องยุติการต	อเติม 

เปลี่ยนแปลง หรือก	อสร�างเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีทำกิน 

https://region3.prd.go.th/topic/news/19402 

 

 



 

จับลอบแปรรูปไม�สักทองในป&า   

 สยามรัฐออนไลน$  4 พฤศจิกายน 2563 18:01 น.  ภูมิภาค 

ผอ.ส	วนอนุรักษ$แลเปAองกันทรัพยากร สำนักบริหารอนุรักษ$ท่ี 16 สาขาแม	สะเรียง สั่งหน	วยปAองกันรักษาป&าท่ี มส.19 แม	ปfง อ.ปาย 

จ.แม	ฮ	องสอน จับกุมขบวนการลักลอบตัดโค	นไม�สักทองและแปรรูปในป&าลึก หลังได�รับการร�องเรียนจากราษฎรในพ้ืนท่ี 

เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.ท่ีผ	านมา นายมิตร อุตมะ ผู�อำนวยการส	วนอนุรักษ$และปAองกันทรัพยากร ได�สั่งการให�

เจ�าหน�าท่ีหน	วยปAองกันรักษาป&าท่ี มส.19 (แม	ปfง) นำโดยนายรักษ$ คำนวณศิลป�หัวหน�าหน	วยฯ สนธิกำลังร	วมกับเจ�าหน�าท่ีสายตรวจ

ปราบปรามประจำอุทยานแห	งชาติห�วยน้ำดัง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว	าด�วยการป&าไม� ในพ้ืนท่ีอุทยานแห	งชาติ

ห�วยน้ำดัง ตามท่ีได�รับแจ�งข	าวจากผู�หวังดีแต	ไม	ประสงค$ออกนาม ว	ามีการทำไม� แปรรูปไม�ในบริเวณป&าห�วยแม	ปfง ท�องท่ีบ�านแม	ปfง 

หมู	ท่ี 6 ตำบลแม	ฮ้ี อำเภอปาย จังหวัดแม	ฮ	องสอน ครั้นเม่ือเวลา 12.00 น. คณะเจ�าหน�าท่ีได�เดินทางมาถึงห�วยแม	ปfง บริเวณท่ีเกิด

เหตุดังกล	าว ได�ยินเสียงเครื่องเลื่อยยนต$กำลังแปรรูปไม� จึงร	วมกันวางแผนและเข�าจับกุม โดยได�ตัวผู�กระทำผิด 1 คน พร�อมตรวจยึด

ไม�สักแปรรูป จำนวน 3 แผ	น ปริมาตร 0.05 ลบม. และตรวจยึดเครื่องเลื่อยโซ	ยนต$ จำนวน 1 เครื่อง พร�อมอุปกรณ$การกระทำผิดท่ี

เก่ียวข�องอีก จำนวน 17 รายการ 

ซ่ึงต	อมาทราบชื่อผู�กระทำผิดว	าชื่อนายชาตรี สรวิทย$ อายุ 38 ปT ชาวตำบลแม	ฮ้ี อำเภอปาย จังหวัดแม	ฮ	องสอน เจ�าหน�าท่ีได�ทำการ

บันทึกตรวจยึดจับกุม แจ�งข�อกล	าวหา และรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารต	างๆ ท่ีเก่ียวข�องนำส	งพนักงานสอบสวน สภ.ปาย เพ่ือ

ดำเนินคดีกับผู�กระทำผิดรายนี้ตามกฎหมายว	าด�วยการป&าไม� ตามปจว.ข�อท่ี 8 เวลา 21.35 น. ลว. 3 พ.ย. 63 คดีอาญาท่ี 254/63 

ยึดทรัพย$ท่ี 150/60 

https://siamrath.co.th/n/194860 



 

 

จับหนุ	มปาย ลอบตัด - แปรรูปไม�สักทอง กลางป&าห�วยน้ำดัง   

4 พ.ย. 2563 

ป&าไม�จับหนุ	มปาย ลักลอบ แปรรูปไม�สักทอง กลางป&าห�วยน้ำดัง หลังได�รับการร�องเรียนจากราษฎรในพ้ืนท่ี บ�านแม	ปfง หมู	ท่ี 6 

ตำบลแม	ฮ้ี อำเภอปาย จังหวัดแม	ฮ	องสอน 

เม่ือวันท่ี 4 พ.ย. 63 ผู�สื่อข	าวรายงานว	า เม่ือวันท่ี 3 พ.ย.ท่ีผ	านมา นายมิตร อุตมะ ผู�อำนวยการส	วนอนุรักษ$และปAองกันทรัพยากร 

สั่งการให�เจ�าหน�าท่ีหน	วยปAองกันรักษาป&าท่ี มส.19 (แม	ปfง) นำโดยนายรักษ$ คำนวณศิลป�หัวหน�าหน	วยฯ 

สนธิกำลังร	วมกับเจ�าหน�าท่ีสายตรวจปราบปรามประจำอุทยานแห	งชาติห�วยน้ำดัง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว	า

ด�วยการป&าไม� ในพ้ืนท่ีอุทยานแห	งชาติห�วยน้ำดัง ตามท่ีได�รับแจ�งข	าวจากผู�หวังดีว	ามีการทำไม� แปรรูปไม�ในบริเวณป&าห�วยแม	ปfง 

ท�องท่ีบ�านแม	ปfง หมู	ท่ี 6 ตำบลแม	ฮ้ี อำเภอปาย จังหวัดแม	ฮ	องสอน 

กระท่ังเวลา 12.00 น. เจ�าหน�าท่ีเดินเท�าเข�าถึงบริเวณห�วยแม	ปfง ได�ยินเสียงเครื่องเลื่อยยนต$กำลังแปรรูปไม� จึงร	วมกันวางแผนและ

เข�าจับกุม ได�ตัวผู�กระทำผิด 1 คน พร�อมตรวจยึดไม�สักแปรรูป จำนวน 3 แผ	น ปริมาตร 0.05 ลบม. และตรวจยึดเครื่องเลื่อยโซ	ยนต$ 

จำนวน 1 เครื่อง พร�อมอุปกรณ$การกระทำผิดท่ีเก่ียวข�องอีก จำนวน 17 รายการ 

จากการสอบสวนทราบชื่อผู�กระทำผิดชื่อนายชาตรี สรวิทย$ อายุ 38 ปT ชาวบ�าน ตำบลแม	ฮ้ี อำเภอปาย จังหวัดแม	ฮ	องสอน 

เจ�าหน�าท่ีได�ทำการบันทึกตรวจยึดจับกุม แจ�งข�อกล	าวหา และรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารต	างๆ ท่ีเก่ียวข�องนำส	งพนักงาน

สอบสวน สภ.ปาย เพ่ือดำเนินคดีต	อไป 

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_5254514 

 

 

 



 

 

จับลอบแปรรูปไม�สักทองในป&า   4 พ.ย. 63 

เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.ท่ีผ	านมา นายมิตร อุตมะ ผู�อำนวยการส	วนอนุรักษ$และปAองกันทรัพยากร ได�สั่งการให�

เจ�าหน�าท่ีหน	วยปAองกันรักษาป&าท่ี มส.19 (แม	ปfง) นำโดยนายรักษ$ คำนวณศิลป�หัวหน�าหน	วยฯ สนธิกำลังร	วมกับเจ�าหน�าท่ีสายตรวจ

ปราบปรามประจำอุทยานแห	งชาติห�วยน้ำดัง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว	าด�วยการป&าไม� ในพ้ืนท่ีอุทยานแห	งชาติ

ห�วยน้ำดัง ตามท่ีได�รับแจ�งข	าวจากผู�หวังดีแต	ไม	ประสงค$ออกนาม ว	ามีการทำไม� แปรรูปไม�ในบริเวณป&าห�วยแม	ปfง ท�องท่ีบ�านแม	ปfง 

หมู	ท่ี 6 ตำบลแม	ฮ้ี อำเภอปาย จังหวัดแม	ฮ	องสอน ครั้นเม่ือเวลา 12.00 น. คณะเจ�าหน�าท่ีได�เดินทางมาถึงห�วยแม	ปfง บริเวณท่ีเกิด

เหตุดังกล	าว ได�ยินเสียงเครื่องเลื่อยยนต$กำลังแปรรูปไม� จึงร	วมกันวางแผนและเข�าจับกุม โดยได�ตัวผู�กระทำผิด 1 คน พร�อมตรวจยึด

ไม�สักแปรรูป จำนวน 3 แผ	น ปริมาตร 0.05 ลบม. และตรวจยึดเครื่องเลื่อยโซ	ยนต$ จำนวน 1 เครื่อง พร�อมอุปกรณ$การกระทำผิดท่ี

เก่ียวข�องอีก จำนวน 17 รายการ 

ซ่ึงต	อมาทราบชื่อผู�กระทำผิดว	า ชื่อนายชาตรี สรวิทย$ อายุ 38 ปT อยู	บ�านเลขท่ี 71 หมู	ท่ี 6 ตำบลแม	ฮ้ี อำเภอปาย จังหวัด

แม	ฮ	องสอน เจ�าหน�าท่ีได�ทำการบันทึกตรวจยึดจับกุม แจ�งข�อกล	าวหา และรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารต	างๆ ท่ีเก่ียวข�องนำส	ง

พนักงานสอบสวน สภ.ปาย เพ่ือดำเนินคดีกับผู�กระทำผิดรายนี้ตามกฎหมายว	าด�วยการป&าไม� ตามปจว.ข�อท่ี 8 เวลา 21.35 น. ลว. 3 

พ.ย. 63 คดีอาญาท่ี 254/63 ยึดทรัพย$ท่ี 150/60 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496798/ 

 

 

 



 

เจ�าหน�าท่ีสนธิกำลังเข�าดักซุ	ม ผู�ต�องสงสัยตัดไม�และเสพยาบ�า 3 วัน 3 คืน 

4 พ.ย. 63 

เม่ือวันท่ี 4 พ.ย.63 เวลา 06.30 น.เจ�าหน�าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป&าไม�ลำปาง โดยการอำนวยการสั่งการของ นายสมศักด์ิ สกุลวรรณ

รักษ$ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป&าไม�ท่ี 3 ลำปาง นายเกษม คำมา ผอ.ส	วนปAองกันรักษาป&าและควบคุมไฟป&า นำโดยนายสินธพ 

เรือนม่ัน หน.ฝ&ายปAองกันรักษาป&า ร	วมกับ จนท.หน	วยฯ ลป.14 (แม	ทะ) จนท.ศูนย$วนวัฒนวิจัยแม	ทะ เจ�าหน�าท่ีตำรวจ ตชด.33 จ.

เชียงใหม	 ตำรวจ กก.4 บก.ปทส. เจ�าหน�าท่ีทหาร กอ.รมน.จ.ลำปางและตำรวจ.สภ.แม	ทะ ได�ร	วมกันทำการตรวจยึดไม�สักท	อน 

จำนวน 42 ท	อน พร�อมด�วย รถจักรยานยนต$ยี่ห�อฮอนด�าสีดำไม	ติดแผ	นปAายทะเบียน จำนวน 1 คัน ล�อเข็นพ	วงท�ายแบบเหล็กและ

ไม� จำนวน 2 คัน บริเวณกลางป&า เขตป&าสงวนแห	งชาติป&าแม	จาง บ�านแม	ทะ ม.8 ต.แม	ทะ อ.แม	ทะ จ.ลำปาง 

โดยก	อนหน�านี้ ทางเจ�าหน�าท่ีชุดดังกล	าว ได�รับแจ�งจากพลเมืองดีว	า มีกลุ	มมอดไม�ลักลอบเข�ามาตัดไม�และขนย�ายไม�ออกจากป&า

สงวน พร�อมท้ังมีการม่ัวสุมกันเสพยาบ�า เจ�าหน�าท่ีจึงได�สนธิกำลังกันมาดักซุ	มดูตามท่ีได�รับแจ�ง ซ่ึงได�เฝAาอยู	ร	วม 3 วัน จนกระท่ังพบ 

ชายฉกรรจ$ข่ีรถจักรยานยนต$โดยมีล�อเข็นพ	วงท�ายขนไม�เถ่ือนออกมาด�วย จึงแสดงตัวเข�าจับกุมทันที เม่ือชายคนดังกล	าวเห็น

เจ�าหน�าท่ีได�รีบท้ิงรถและอาศัยความชำนาญวิ่งหลบหนีเข�าป&าอย	างรวดเร็ว ด�วยความมืดเป<นอุปสรรค เจ�าหน�าท่ีจึงไม	สามารถ

ติดตามได�ทัน จากการตรวจสอบรถจักรยานยนต$และล�อเข็นบรรทุกไม�เถ่ือนมาจำนวน 6 ท	อน เจ�าหน�าท่ีจึงได�เดินทางตรวจสอบถาม

เส�นทางท่ีรถจักรยานยนต$ขับข่ีออกมา กระท่ังพบจุดท่ีมีการลักลอบตัดไม� มีไม�สักท	อนวางกระจัดกระจายกว	า 40 ท	อน เพ่ือรอขน

ย�ายออกจากป&า จึงได�ยึดของกลางท้ังหมดไว� นำส	งพนักงานสอนสวน สภ.แม	ทะ อ.แม	ทะ พร�อมกันนี้ยังได�ตรวจสอบผู�ครอบครอง

รถจักรยานยนต$ท่ีใช�ขนไม�คันดังกล	าวแล�ว เพ่ือท่ีจะเรียกตัวเจ�าของรถมาทำการสอบสวนต	อไป 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496894/ 

 

 



 

‘เอ�’ยื้อคดีรุกป&า-อ�างเอกสิทธิ์ส.ส. 

5 พ.ย. 2563 

‘เอ�’ยื้อคดีรุกป&า-อ�างเอกสิทธิ์ส.ส. - วันท่ี 4 พ.ย. ท่ีกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม (บก.ปทส.) พล.ต.ต.พิทักษ$ อุทัยธรรม ผบก.ปทส. เปfดเผยความคืบหน�าการสั่งฟAองน.ส.ปารีณา ไกรคุปต$ ส.ส.ราชบุรี 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในคดีบุกรุกป&าสงวนในพ้ืนท่ี หมู	ท่ี 6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรีว	า น.ส.ปารีณาได�นัดพนักงาน

สอบสวนท่ีจะส	งสำนวนคดีและตัวผู�ต�องหาต	ออัยการจ.ราชบุรี พิจารณาสั่งฟAองในวันท่ี 5 พ.ย. เวลา 10.00 น. ล	าสุดน.ส.ปารีณาได�

ส	งหนังสือมาขอใช�เอกสิทธิ์ส.ส.คุ�มครอง อ�างว	ามีภารกิจประชุมสภาสมัยสามัญ จึงไม	สามารถมาพบพนักงานสอบสวนตามนัดได�

จนกว	าจะปfดสมัยประชุม 

พล.ต.ต.พิทักษ$กล	าวต	อว	า นอกจากนี้ น.ส.ปารีณายังขอยื่นหนังสือร�องขอความเป<นธรรมเพ่ือให�พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยาน 

ประกอบด�วย ชาวบ�านในพ้ืนท่ี และเจ�าหน�าท่ีรัฐเพ่ิมเติมอีก 10 ปากด�วย ซ่ึงตามข้ันตอนแล�ว พนักงานสอบสวนก็จะต�องให�ความ

เป<นธรรมตามท่ีผู�ถูกกล	าวหาร�องขอเพ่ือสอบสวนและนำเข�าสู	สำนวน ก	อนจะนัดให�ผู�ต�องหามาพบเพ่ือส	งฟAองต	ออัยการ ภายหลังปfด

ประชุมสภาสมัยสามัญแล�ว 

รายงานข	าวแจ�งว	า ถึงแม�ว	าก	อนหน�านี้ น.ส.ปารีณาได�แจ�งว	าคืนท่ีดินท่ีบุกรุกให�แล�ว แต	ในทางกฎหมายไม	สามารถทำได� เนื่องจาก

ถือความผิดได�สำเร็จไปแล�ว รวมท้ังท่ีดินแปลง ดังกล	าวยังไม	ใช	ท่ีดินส.ป.ก.ท่ีถูกนำออกแจกจ	ายแล�วแต	อย	างใด 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_5257219 

 

 


