
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  31 ส.ค.  65 
สื่อส่ิงพิมพ  

-  ท็อปยันรื้อรีสอรทมอนแจมยึด ก.ม.  (เดลินิวส  1 ก.ย. 65  หนา 7) 

-  คอลัมน บ.ก. ตอบจดหมาย..จะเกิดอะไรกับปาเขาคอก  (ขาวสด  31 ส.ค. 65  หนา 7) 

-  ‘ประพัฒน-พวก’ พนคดีคลองดาน  (กรุงเทพธุรกิจ  31 ส.ค. 65  หนา 12,9) 

  

สื่อออนไลน 

-  ทส. จับมือมูลนิธิแมฟาหลวงฯ เดินหนา “โครงการจัดการคารบอนเครดิตในปาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน”  

เชื่อมไตรภาคี รัฐ-เอกชน-ชุมชน ดูแลปาไทย สรางรายไดจากการรักษาปาแทนการทําลาย   

(มติชนสุดสัปดาห  30 ส.ค. 65)   https://www.matichonweekly.com/publicize/article_597380 

-  ทส.เห็นชอบ คําขอใชพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติฯ ย้ําเครงครัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ   

(ขาวสดออนไลน  30 ส.ค. 65)   https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7239162 

- “ปลัดฯ จตุพร” เรงรัดการอนุญาตเขาใชพื้นที่เขตปาสงวนฯ ย้ํา พ่ีนองประชาชนตองไดรับประโยชนโดยเร็ว  

(บานเมือง  30 ส.ค. 65)   https://www.banmuang.co.th/news/relation/294127 

-  ชาวบานราชบุรีเฮ“พีระพันธุ”ชวยสางปญหาท่ีดินทับซอนปาสงวน 

(ฐานเศรษฐกิจ  30 ส.ค. 65)   https://www.thansettakij.com/politics/538506   

-  ยึดคืนเรียบ! นายทุนแสบถางปาสงวนฯ เชียงราย ประกาศขายทางเฟซบุกโจงครึ่ม 

(ผูจัดการออนไลน  30 ส.ค. 65)   https://mgronline.com/local/detail/9650000083334 

-  บ.ก.ตอบจดหมาย - จะเกิดอะไรกับปาเขาคอก 

(ขาวสดออนไลน  30 ส.ค. 65)   https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-

pages/news_7238539 
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30 ส.ค. 65 – ทีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (ทส.) นายจตุพร บุรุษพฒัน์ ปลดัทส. เป็น 

ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครังที 9/2565 ร่วมกบั

ผูท้รงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็น

ฝ่ายเลขานุการ เพือพิจารณาการขอใช้พืนทีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

นายจตุพร เผยว่า ทีประชุมได้มีมติเห็นชอบคาํขอใช้พืนทีในเขตป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการและ

ภาคเอกชน รวม 28 คาํขอ อาทิ การอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตาํบลสักงาม ใช้พืนทีภายในเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง เพือก่อสร้างฝายนาํล้น แบบ มข.2527 (รวมสะพานขา้มฝาย) 

ทอ้งที ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กาํแพงเพชร 
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และการอนุญาตให้ บริษทั ปตท.สผ.สยาม จาํก ัด เขา้ทาํประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหลวง 

เพือการสํารวจ  พฒันาแล ะผลิต ปิโตรเลียม  ตลอดจนปรับปรุง เส ้นทาง ขนส่ง  ทอ้งที  อ .ลา นกระบือ  

จ.กาํแพงเพชร 

 

 2/2 

 



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) รวมกับ มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ จัดพิธีลง
นามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) “โครงการจัดการคารบอนเครดิตในปาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหวาง
กรมปาไมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช องคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคกรมหาชน) หรือ อบก. และมูลนิธิแมฟาหลวงฯ เพื่อผลักดันกลไกนําปาชุมชนและพื้นที่ปา
อ่ืนๆ  ของ ทส. ข้ึนทะเบียนภายใตโครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 
สูการปฏิบัติจริง พรอมเชื่อมพลังไตรภาคี รัฐ เอกชน และชุมชนชวยกันดูแลผืนปาไทยใหอุดมสมบูรณ สรางรายได
กลับคืนใหชุมชนจากการขายคารบอนเครดิต โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนสักขีพยาน และไดรับเกียรติจากผูบริหารระดับสูงจาก บริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) บริษัท PwC ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และชาวบานเครือขายปาชุมชน  
ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม เขารวม ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยภายในงานยังมี
กิจกรรมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความสําคัญของทรัพยากรปาไมตอยุทธศาสตรชาติดานการรับมือตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสืบสานพระราชดําริ” โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา และเวทีเสวนาปาแหงชีวิต 
สืบสานงานพระพันป ในหัวขอ ปลูกคน ปลูกปา 50 ป บทบาทของปาในการชวยชาติ เศรษฐกิจ สังคม และ
บทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนการปลูกปาและการรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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นายวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว าการ

ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ต ิ

และส่ิงแวดลอม (รมว.ทส.) กลาววา ทส.

เล็งเห็นวาบทบาทของภาคปาไมสําคัญตอการ

รับมือตอเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดข้ึน

อยางรุนแรงในปจจุบัน เนื่องจากปาไมเปน

แหล งสะสมคารบอนขนาดใหญของโลก 

คารบอนท่ีสะสมอยูนั้นมีปริมาณมากกวาใน

บรรยากาศถึง 3.5 เทา การอนุรักษและปลูกปา

จึงเปนกลไกสําคัญในการชวยกักเก็บคารบอน 

บ ร ร เ ท า ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง ป ญ ห า ก า ร

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

“กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุ พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง ไดออกระเบียบเกี่ยวกับการแบงปน

คารบอนเครดิต เพ่ือสงเสริมใหภาคเอกชน

สนับสนุนการปลูกปาในพ้ืนที่ของรัฐโดยผาน

กลไกคารบอนเครดิต เพ่ิมแหลงดูดซับกาซ

เรือนกระจกของประเทศ การรวมมือผาน MOU ในครั้งนี้จึงเปนเรื่องดีที่จะนําไปสูการปฏิบัติไดจริงในพ้ืนที่ โดยมี

มูลนิธิแมฟาหลวงฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเขามาชวยเชื่อมประสาน นอกจากนี้ ทส.ยังไดจัดตั้งเครือขายคารบอนนิวทรัล

ประเทศไทย หรือ Thailand Carbon Neutral Network : TCNN เพ่ือใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนใน

ประเทศในการไปถึงเปาหมายความเปนกลางทางคารบอน Carbon Neutrality ซึ่งทางเครือขาย TCNN จะชวย

กระตุนใหเกิดการปลูกตนไมหรือปลูกปาในขอบเขตขององคกรเพ่ิมมากขึ้น เพื่อเปนแหลงดูดซับกาซเรือนกระจก

ภายในองคกร และยังเปนการเพ่ิมความตองการคารบอนเครดิตในประเภทโครงการภาคปาไมมากข้ึน สําหรับนําไปใช

ชดเชยการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกรภาคธุรกิจ” 
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หมอมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธาน
เจาหนาที่บริหาร มูลนิธิแมฟาหลวงฯ   
กลาวถึงวัตถุประสงคของการรวมเซ็น MOU
ในครั้งนี้วา มูลนิธิแมฟาหลวงฯ ในฐานะท่ี
ปรึกษาและดําเนินงานรวมกับเจาหนาที่ทั้ง 3 
กรม ของ ทส. จะเขาไปชวยสรางแรงจูงใจให
ชุมชนดูแลรักษาปาของตนเองเพ่ือใหเปน
แหลงดูดซับคารบอนไดออกไซดที่มีคุณภาพ 
สนับสนุนการจัดทําระบบการประเมินการกัก
เก็บคารบอน (คารบอนเครดิต) ภาคปาไม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยางสมดุล
และยั่งยืนในลักษณะเปดใหชุมชนมีสวนรวม
ในทุกขั้นตอน ผานการใหคําปรึกษาและ
บริหารจัดการงบประมาณสําหรับดําเนินงาน 
โดยมีภาคเอกชนเขามาชวยสนับสนุน ซึ่งถือ
เปนการเตรียมความพรอมสําหรับความ
ตองการคารบอนเครดิตของภาคเอกชนเองใน
อนาคต เมื่อมีการจํากัดการปลอยกาซเรือน
กระจกในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะเมื่อคารบอน
เครดิตจากภาคปาไมที่ใหผลประโยชนรวมตอ

ระบบนิเวศ (Co-benefits for natural ecosystems) และมีปริมาณจํากัด 
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เชียงราย - จนท.ทังฝ่ายปกครอง ป่าไม้ ตํารวจ ป.ป.ช..บุกยดึคืนแผ่นดินเรียบ นายทุนแสบถางป่าสงวนแห่งชาติป่า

แม่ลาวฝังซ้าย-ป่าแม่กกฝังขวา ประกาศขายผ่านเฟซบุ๊กโจ่งครึมไร่ละ 500,000 บาท 

 

วนันี (30 ส.ค. 65) นายรุ่งโรจน์ ตนัวุฒิ นายอาํเภอแม่ลาว จ.เชียงราย มอบหมายให้นายอนุรุทธ์ ต่อบวรรัตน์ 

ปลดัอาํเภอหัวหนา้กลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายไมตรี ปิงเมือง ปลดัอาํเภอหวัหนา้ฝ่ายความมนัคง นาํสมาชิก

อาสารักษาดินแดน (อส.) อ.แม่ลาว ที 18 พร้อมกาํนนั ต.โป่งแพร่ และผูใ้หญ่บา้นห้วยส้านอาข่า หมู่ 9 ต.โป่งแพร่ 

เจา้หนา้ทีตาํรวจ ภ.5 หน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไมแ้ม่ลาว ป.ป.ช.เชียงราย เขา้ตรวจยึดพืนทีป่า พืนที ต.โป่งแพร่  

อ.แม่ลาว เนือทีรวมประมาณ 7 ไร่ โดยมีชมรม Strong จิตพอเพียงตา้นทุจริต จ.เชียงราย เขา้ร่วมสังเกตการณ์ดว้ย 

 

 

                         1/2  



 

การตรวจยดึดงักล่าวมีขึนหลงัจากมีผูโ้พสตภ์าพและขอ้ความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุวา่ตอ้งการขายทีดิน โดยมีการนาํ

ภาพถ่ายมาประกอบ จาํนวน 4 แปลง แต่ละแปลงมีเนือที 2 ไร่, 1 ไร่ 2 งาน, 1 ไร่ 2 งาน และ 1 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา 

ซึงมีผูเ้ขา้ไปสอบถามเรืองสถานทีตงั สถานะทีดิน และราคา ผูท้ีเป็นเจา้ของโพสต์ตอบว่าเป็นทีดินไม่มีโฉนด 

แต่จะขายในราคาไร่ละ 500,000 บาท 

 

เมือเจา้หนา้ทีไดรั้บแจง้จึงทาํการตรวจสอบก็พบวา่ทีดินนีเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ลาวฝังซา้ย ป่าแม่กกฝัง

ขวา ติดถนนห้วยส้าน-แม่มอญ ทีเชือมไปดอยชา้ง แหล่งท่องเทียวชือดงัของเชียงรายไดด้ว้ย 

 

จากการตรวจสอบพืนทีป่าดงักล่าวพบวา่ไดถู้กตดัตน้ไม ้แผว้ถางหญา้ และมีการปรับทีดินเพอืเตรียมขายเอาไว้

เรียบร้อย แต่ยงัไม่ปรากฏวา่มีคนหลงเชือแลว้เขา้ไปซือทีดินดงักล่าวแลว้หรือไม่ และบริเวณทีดินก็ไม่พบมีผูใ้ด

แสดงตวัเป็นเจา้ของ เจา้หนา้ทีป่าไมจึ้งไดท้าํการบนัทึกตรวจยดึทีดินแปลงดงักล่าวและเขา้แจง้ความตอ่พนกังาน

สอบสวน สภ.แม่ลาว เพอืสืบสวนหาตวัผูก้ระทาํความผิดมาดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
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 นายจตพุร บุรุษพัฒน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการ

ประชมุคณะกรรมการพิจารณาการใชป้ระโยชนใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครงัที 9/2565 รว่มกบัผูท้รงคณุวุฒิ และ

คณะกรรมการจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยมี นายสรุชยั อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม ้เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ หอ้ง

ประชมุ ชนั 17 อาคารกระทรวงฯ และผ่านระบบ Video Conference เพือพิจารณาการขอใชพื้นทีในเขตป่าสงวน

แหง่ชาติ กาํชบัทกุหน่วยงานทีเกียวขอ้งเรง่ดาํเนินงาน เพือใหพี้นอ้งประชาชนไดร้บัประโยชนโ์ดยเร็ว พรอ้มเนน้ยาํ 

ตอ้งปฏิบตัติามระเบียบและหลกัเกณฑอ์ยา่งเครง่ครดั  
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โดยทีประชมุไดมี้มติเหน็ชอบคาํขอใชพื้นทีในเขตป่าสงวนแห่งชาติของส่วนราชการและภาคเอกชน รวม 28 คาํขอ 

ซึงทงัหมดตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบ เงือนไข และหลกัเกณฑที์กาํหนดอย่างเครง่ครดั อาทิ การอนญุาตใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนตาํบลสกังาม ใชพื้นทีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองสวนหมากและป่าคลองขลุง เพือก่อสรา้ง

ฝายนาํลน้ แบบ มข.2527 (รวมสะพานขา้มฝาย) ทอ้งที ต.สกังาม อ.คลองลาน จ.กาํแพงเพชร และการอนญุาตให ้

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จาํกัด เขา้ทาํประโยชนใ์นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองหลวง เพือการสาํรวจ พัฒนาและ

ผลิตปิโตรเลียม ตลอดจนปรบัปรุงเสน้ทางขนสง่ ทอ้งที อ.ลานกระบือ จ.กาํแพงเพชร ตลอดจนอนญุาตใหก้รมทาง

หลวงชนบท ใชพื้นทีภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบา้นนาและป่าทุ่งควายกิน เพือก่อสรา้งสะพานขา้มทางเดิน

ชา้งในโครงการฟืนฟูแหลง่อาหารชา้งป่าพืนทีป่าตะวนัออก ปี 2561 “จดัการปัญหาเพือการอยู่รว่มกนัอย่างสมดลุ

ระหว่างคนและชา้ง” ทอ้งที ต.หว้ยทบัมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เป็นตน้   

นอกจากนี ทีประชุมยังไดร้ับทราบผลการทบทวนและติดตามผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้

ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การสรุปสถานะคาํขออนุญาตใช้ประโยชน์พืนทีป่าไม้ จากฐานข้อมูล 

(Database) การอนุญาต ผลการดาํเนินงานโครงการจดัทีดินทาํกินของรฐับาล รายงานผลการดาํเนินการตามมติ

คณะรฐัมนตรีเมือวนัที 23 มิถนุายน 2563 และมติคณะรฐัมนตรี เมือวนัที 11 พฤษภาคม 2564 โดยเรง่รดัการออก

หลักฐานการอนุญาตให้เสร็จสินโดยเร็ว อีกทังรับทราบความคืบหน้าโครงการธรรมจักรสีเขียว ทีคาดว่า จะ

ประกาศรายชือวดัทีไดร้บัรางวลั ในวนัที 9 กนัยายน 2565 และมอบรางวลั “ธรรมจกัรสีเขียว” ในวนัที 30 กนัยายน 

2565 เพือเป็นตน้แบบของวดัทีอยู่รว่มกบัธรรมชาติไดอ้ย่างสมดลุและยงัยืน 
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ที่ทําเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอํานวยความ
เปนธรรมและเรงรัดการปฏิบัติราชการ เปนประธานประชุมตรวจสอบขอเท็จจริง พรอมดวยนายเกชา ศักดิ์สมบูรณ 
ผูชวยรัฐมนตรี ประจําสํานักนายกฯ เปนผูรับเรื่องรองเรียนจากการยื่นเรื่องรองเรียนของประชาชนจาก พื้นที่ ม.1 
ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี รองเรียนขอความชวยเหลือเรื่องเอกสารสิทธิที่ดิน ที ่ไมสามารถนําไปทําธุรกรรม
ทางการเงินกับธนาคารได โดยไดเชิญหนวยราชการที่เกี่ยวของ มาสอบถามขอเท็จจริงตางๆ เพื่อหาแนวทางแกไข
ปญหา 

นายอรรถพล พระลักษณ นายกเทศมนตรี ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ตัวแทนประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน 
กลาววา สืบเนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ หมู 1 ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จํานวน 73 รายไดรับผลกระทบเนื่องจาก
เอกสารสิทธิในท่ีดินไมสามารถนําไปทํานิติกรรมใดๆ ได เนื่องจากสถานบันการเงินอางวางที่ดินดังกลาวอยูในเขตพ้ืนที่
ปาสงวนแหงชาติ แมวาจะมีบางรายสามารถนําที่ดินดังกลาวไปทํานิติกรรมที่สถาบันการเงินไดตามปกติแลวก็ตาม ทํา
ใหปจจุบันประชาชนกลุมดังกลาวไดรับความเดือดรอนอยางมาก จึงไดเดินทางมาขอความเปนธรรมและขอใหชวย
เรงรัดตรวจสอบขอเท็จจริงดงักลาว 

 

1/2 



 

ทั้งนี้ นายพีระพันธุ ไดสอบถามขอเท็จจริงและความเปนมาทั้งหมดจาก ตัวแทนกรมที่ดิน และตัวแทนปาไมจังหวัด
ราชบุรี ทําใหทราบวา ที่ดินดังกลาวเดิมเปนที่ดินของนายดํา พยับตรี ที่เขาทําประโยชนตั้งแต ปพ.ศ. 2497 และ
เจาหนาที่ที่ดินไดออกเอกสารสิทธิตามลําดับ จนถึง น.ส.3 ก เลขที่ 910 ซึ่งเปนเอกสารที่ถูกตองตามกฎหมาย  

กระทั่งตอมาไดมีการแบงซื้อขายเปนแปลงยอยๆ ตอมาเรื่อยๆ จนในป 2559 ทางราชการไดมีโครงการปรับปรุงแนว
เขตแผนที่ของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1:4000 One Map ทําใหเกิดความไมชัดเจนในเขตที่ดินของชาวบานที่
ออกเอกสารถูกตองจํานวน 73 รายที่ถูกละเวนไว เมื่อประชาชนตองการนําเอกสารสิทธิท่ีดินไปทําธุรกรรมทางการเงิน 
จึงทําใหทางสถาบันไมแนใจและไมยอมรับการทําธุรกรรม 

นายพีระพันธุ ยังไดสอบถามจากตัวแทนของทั้งกรมที่ดิน และปาไมจังหวัด ราชบุรี พบวา การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ของประชาชนที่เปนปญหานั้นถูกตองตามกฎหมาย และสามารถออกโฉนดไดตามปกติแตเนื่องจากการดําเนินการของ 
กรมปาไมสวนกลางยังไมไดระบุพ้ืนที่ยกเวนในที่ดินดังกลาววาไมไดเปนสวนหนึ่งของปาสงวน ซึ่งทําใหสถาบันการเงิน
ไมแนใจวาจะสามารถใชเปนหลักประกันไดหรือไม 

นายพีระพันธุ กลาวเสริมวา เรื่องนี้ตนไดสั่งการใหทั้งสองหนวยงานไดแก กรมท่ีดิน และปาไมจังหวัด ราชบุรี 
ดําเนินการออกหนังสือยืนยันใหกับประชาชนที่เดือดรอนดังกลาว เพ่ือนําไปยืนยันกับทางสถาบันการเพื่อใหความ
มั่นใจวาเปนที่ดินที่ถูกตองตามกฎหมายเพ่ือแกปญหาในสวนนี้ ซึ่งทั้งสองหนวยงานรับปากวาสามารถดําเนินการได  

 
ขณะที่ในสวนของการขอใหกรมปาไมไปดําเนินการกันพ้ืนที่ดังกลาวออกจากพ้ืนที่เขตปาสงวนนั้น จะไดใหหนวยงานที่
เก่ียวของดําเนินการตามขั้นตอนตอไป เพ่ือไมใหเกิดปญหาความเขาใจผิดเกิดข้ึนอีก 

 
“สําหรับกรณีของที่ดินดังกลาวจากการสอบถาม จากหนวยงานที่เก่ียวของแลวก็พบวาที่ดินของประชาชนเปนที่ดินที่
ถูกตองตามกฎหมาย เพราะเปนการอยูอาศัยมากอนท่ีจะมีการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ และทั้งสองหนวยงานก็
ไมไดติดขัดปญหาอะไร และยืนยันวาประชาชนสามารถที่จะนําไปทําธุรกรรมทางการเงนิไดตามปกต ิ

ซึ่งผมก็ไดขอใหทางที่ดินไปตรวจสอบราคาประเมินในพ้ืนที่ดังกลาว และออกหนังสือยืนยันเพื่อจะใหประชาชน
สามารถนําไปใชยืนยันกับทางธนาคารไดวาเปนที่ดินที่ถูกตอง เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับเขาในตอนนี้ สวน
กรณีท่ีจะขอใหกรมปาไมกันพ้ืนที่ดังกลาวออกจากแผนที่ของปาสงวนฯ ก็จะไดใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตาม
ขั้นตอนเพ่ือใหเกิดความชัดเจนตอไป” นายพีระพันธุ กลาว 
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