
สรุปข่าวประจำในวันที่ 6 ก.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- ชาวม่อนแจ่มเข้ากรุงถวายฎีกา (ข่าวสด 6 กันยายน 2565 หน้า 12) 
- คนม่อนแจ่มยื่นฎีกาป่าไม้รื้อรีสอร์ต (ไทยโพสต์ 6 กันยายน 2565 หน้า 1,15) 
- 'คนม่อนแจ่ม'ระดมพลตั้งขบวนเข้ากรุง จ่อยื่นถวายฎีกา-ค้านป่าไม้สั่งรื้อรีสอร์ต  

(ผู้จัดการรายวัน 360o 6 กันยายน 2565 หน้า 11) 

ข่าวเว็บไซต์ 

ขายลูกกินดีกว่า! ชาวม่อนแจ่มยันไม่มีนอมินี จัดทัพนับร้อยเข้ากรุงถวายฎีกา (เดลินิวส์ 5 กันยายน 2565)  
https://www.dailynews.co.th/news/1435996/ 
ชาวม่อนแจ่ม ระดมพล มุ่งหน้ากรุงเทพฯ ยื่นถวายฎีกา ถูกกรมป่าไม้ รื้อรีสอร์ต ติงใช้แผนที่ไม่สมบูรณ์  
(ข่าวสด 5 กันยายน 2565) https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7249018 
คนม่อนแจ่มระดมพลตั้งขบวนเข้ากรุงยื่นถวายฎีกากรณีป่าไม้สั่งรื้อที่พักรีสอร์ต-โวยลั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม 
(ผู้จัดการออนไลน์ 5 กันยายน 2565) https://mgronline.com/local/detail/9650000085150 
"วราวุธ" ลั่น "ม่อนแจ่ม" ไม่ใช่ที่เอกชน กสม.ขอให้ชะลอรื้อ 5 รีสอร์ต (ThaiPBS 5 กันยายน 2565) 
https://news.thaipbs.or.th/content/319102 
หน่วยพิทัก์ป่าเขาศาลา สนธิกำลังจับมอดไม้ลักลอบตัดไม้พะยูง (บ้านเมือง 5 กันยายน 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/294855 
จนท.อุทยานฯ เปิดหลักฐานแจง ไม่ได้หลอกขายที่ดิน คทช.ริมอ่างลำตะเพิน ชี้ถูกใส่ร้าย (ch3plus 5 กันยายน 2565) 
https://ch3plus.com/news/social/3mitinews/309325 
บุกจับมอดไม้เถ่ือนนาพูนทิ้งของไว้ดูต่างหน้า (เชียงใหม่นิวส์ 5 กันยายน 2565) 
https://www.chiangmainews.co.th/news/2723514/ 
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ปีที่: 32 ฉบับที่: 11605
วันที่: อังคาร 6 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ชาวม่อนแจ่มเข้ากรุงถวายฎีกา

รหัสข่าว: C-220906012095(6 ก.ย. 65/04:22) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 23.41 Ad Value: 28,092 PRValue : 84,276 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9428
วันที่: อังคาร 6 กันยายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 15

หัวข้อข่าว: คนม่อนแจ่มยื่นฎีกาป่าไม้รื้อรีสอร์ต

รหัสข่าว: C-220906008003(6 ก.ย. 65/03:10) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 51.15 Ad Value: 76,725 PRValue : 230,175 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9428
วันที่: อังคาร 6 กันยายน 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 15

หัวข้อข่าว: คนม่อนแจ่มยื่นฎีกาป่าไม้รื้อรีสอร์ต

รหัสข่าว: C-220906008003(6 ก.ย. 65/03:10) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 51.15 Ad Value: 76,725 PRValue : 230,175 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3773
วันที่: อังคาร 6 กันยายน 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: 'คนม่อนแจ่ม'ระดมพลตั้งขบวนเข้ากรุง จ่อยื่นถวายฎีกา-ค้านป่าไม้สั่งรื้อรีสอร์ต

รหัสข่าว: C-220906040047(6 ก.ย. 65/04:44) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 56.87 Ad Value: 68,244 PRValue : 204,732 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ขายลูกกินดีกว่า! ชาวม่อนแจ่มยันไม่มีนอมินี จัดทัพนับร้อยเข้ากรุงถวายฎีกา 
ชาวม่อนแจ่ม เชียงใหม่ นับร้อย รวบตัวเข้ากรุงเทพฯ ถวายฎีกาจี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์สิทธิใหม่ ยันไม่เคยขายที่ดินให้นอมินี ลั่นขายลูกกินดีกว่า 

5 กันยายน 2565 เวลา 14:58 น. 

 
เมื่อวันท่ี 5 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มประชาชนชาวม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ หลายร้อยคน เดินถือป้ายเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ ถวายฎีกา
ขอความเป็นธรรมกรณีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ดำเนินคดีกับชาวบ้านที่ถือครองที่ดิน พร้อมเตรียมเข้ารื้อถอนรีสอร์ททั้งหมด 36 แห่ง ช่วงที่ผ่านมา โดยการ
เคลื่อนไหวครั้งนี้กลุ่มชาวบ้านออกเดินจากจุดชมวิวสามแยกบ้านใหม่ ใจกลางย่านรีสอร์ทบนดอยม่อนแจ่ม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ไปหน้า
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย พูดปราศรัยช้ีแจงก่อนขึ้นรถกระบะนับร้อยคัน มุ่งหน้าไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทวงถามความคืบหน้า
กับ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงใหม่ ท่ีก่อนหน้าน้ีเคยยื่นถวายฏีกาผ่านจังหวัดไปแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้า จึงรวมตัวกันเดินทางเข้ากรุงเทพฯ 
เพื่อยื่นถวายฎีการ้องขอความเป็นธรรมด้วยตัวเองดังกล่าว 

นายเอกนรินทร์ นทีไพรวัลย์ แกนนำชาวบ้าน บอกว่า ชาวบ้านตั้งใจเดินเท้าเข้ากรุงเทพฯ เพื่อแสดงถึงความเดือดร้อน ความตั้งใจในการขอคว าม
ช่วยเหลือ แต่เนื่องจากมีเด็ก ผู้หญิง และผู้สูงอายุเข้าร่วมจำนวนมาก ทำให้ต้องเปลี่ยนแผนใช้รถเดินทาง ส่วนความเคลื่อนไหวครั้งน้ีประเด็นหลกัคือ
ต้องการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐมีการพิสูจน์สิทธิตามมติ ครม. ปี 2542 และ ใช้ภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ หากชาวบ้านรุกล้ำทำผิดกฎหมาย 
ก็พร้อมถูกดำเนินคดีและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง  

นายเอกนรินทร์ บอกอีกว่า สิ่งที่กังวลและเรียกร้องมาตลอดคือการที่ป่าไม้นำแผนท่ีที่ชาวบ้านเรียกว่าแผนที่ปลอม เป็นแผนที่โครงการหลวงจัดทำ
ขึ้นในปี 2546 ซึ่งในแผนที่ระบุชัดเจนว่า เป็นฉบับที่ยังไม่สมบูรณ์ และใช้ในระบบการเกษตรที่ดีหรือจีเอพีเท่านั้น แต่กรมป่าไม้กลับ นำไปปรับใช้
แบบไม่เป็นธรรมกับชาวบ้าน ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่ามีการเปลี่ยนมือที่ดินให้กับนอมินี เป็นวาทกรรมที่พูดเพื่อสร้างความชอบธรรมในการ
จับกุมดำเนินคดี ชุมชนที่น่ีอยู่กันมานาน อยู่กันกว่า 3,800 คน ถือครองที่ดิน กว่า 2,500 ไร่ ชาวบ้านผู้สูงอายุทุกคนยืนยันไม่มีการซื้อขายท่ีดิน และ
บอกเสมอว่าหากจะขายท่ีดิน ขายลูกกินยังดีกว่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวม่อนแจ่ม ระดมพล มุ่งหน้ากรุงเทพฯ ยื่นถวายฎีกา ถูกกรมป่าไม้ รื้อรีสอร์ต ติงใช้แผนที่ไม่สมบูรณ์  

 
5 ก.ย. 2565 - 14:02 น.  

ชาวม่อนแจ่ม ระดมพล ต้ังขบวนมุ่งหน้ากรุงเทพฯ ยื่นหนังสือถวายฎีกา ร้องขอความเป็นธรรม ถูกกรมป่าไม้ ร้ือรีสอร์ต กระทบหนัก ติงใช้
แผนที่ไม่สมบูรณ์ 

เชียงใหม่- วันท่ี 5 ก.ย.65 กลุ่มชาวบ้านชาติพันธุ์ม้ง ในพ้ืนที่ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวช่ือดังอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หลายร้อยคน พร้อมด้วย
รถกระบะนับร้อยคัน รวมตัวกันจัดตั้งขบวนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่นถวายฎีกา กรณีกรมป่าไม้ มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าดำเนินการรื้อ
ถอนท่ีพักรีสอร์ต 5 แห่ง เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จนเกิดการกระทบกระทั่งกัน 

หลังจากที่ตรวจสอบตามขั้นตอนกฎหมายแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่ริม ทั้งการบุกรุก
ขยายพื้นที่เพิ่มเติม และมีการซื้อขายเปลี่ยนมือ รวมทั้งมีการให้นอมินีถือครองใช้ประโยชน์แทนนายทุน ตลอดจนกระทำความผิดตาม  พ.ร.บ.
โรงแรม และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และนอกจากน้ียังมีการดำเนินคดีลักษณะเดียวกันนี้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกจำนวนมาก 

ทั้งนี้กลุ่มชาวบ้านยืนยันว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และเดือดร้อนอย่างหนักจากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ โดยเรียกร้องให้มีการพิสูจน์สิทธิ์ตามมติ ครม.  
ปี 2542 และ ใช้ภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์สิทธิ์ หากพบการรุกล้ำหรือทำผิดกฎหมาย พร้อมถูกดำเนินคดีและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 

อย่างไรก็ตามพบว่าที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ใช้แผนท่ีอีกฉบับหนึ่งอ้างอิงเป็นแผนท่ีที่โครงการหลวงจัดทำข้ึนในปี 2546 สำหรับใช้ในระบบการเกษตร
ที่ดีหรือจีเอพีเท่านั้น อีกทั้งเป็นแผนที่ท่ีระบุชัดเจนด้วยว่ายังไม่สมบูรณ์ แต่กลับมีการนำมาใช้ 

เบื้องต้นทางกลุ่มชาวบ้านเคลื่อนขบวนไปรวมตัวชุมนุมกันท่ีบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทวงถามความคืบหน้ากรณีที่ก่อนหน้านี้เคยยื่น
ถวายฎีกาผ่านทาง นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาแล้วครั้งหนึ่ง ขณะที่ในช่วงเย็นเตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่น
หนังสือถวายฎีกาต่อไป 

ขณะเดียวกันทางด้าน กลุ่มพีมูฟ (P-move) หรือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้งในพื้นที่ม่อนแจ่ม ได้แก่ 1. ให้ยุติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือการจับกุมดำเนินคดีชาวบ้านม่อนแจ่มโดยทันที และดำเนินการพิสูจน์สิทธิใน
ที่ดินชาวบ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เรื่องแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 

2. ให้จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การบริหารจัดการพื้นที่ม่อนแจ่ม ตามข้อเสนอของหน่วยงานรัฐเอง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ 3.ให้หยุดใช้ 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เป็นข้ออ้างในการดำเนินคดีชาวบ้าน ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติกับชาวบ้าน
กลุ่มชาติพันธ์ุผู้ประกอบการให้บริการที่พักนักท่องเที่ยว 
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คนม่อนแจ่มระดมพลตั้งขบวนเข้ากรุงย่ืนถวายฎีกากรณีป่าไม้สั่งร้ือที่พักรีสอร์ต-โวยลั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม 

เผยแพร่: 5 ก.ย. 2565 13:25     

  
เชียงใหม่ - ชาวบ้านม่อนแจ่มระดมพลจัดต้ังขบวนมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ ยื่นหนังสือถวายฎีการ้องขอความเป็นธรรม กรณีถูกกรมป่าไม้ออก
คำสั่งร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างที่พักรีสอร์ต 

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันน้ี (5 ก.ย. 65) กลุ่มชาวบ้านชาติพันธ์ุม้งในพื้นที่ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวช่ือดังอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
หลายร้อยคน พร้อมด้วยรถยนต์กระบะนับร้อยคัน รวมตัวกันจัดตั้งขบวนเดินทางเข้ากรุงเทพฯ  เพื่อยื่นถวายฎีกากรณีที่กรมป่าไม้มีคำสั่งให้
เจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าดำเนินการรื้อถอนท่ีพักรีสอร์ต 5 แห่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนเกิดการกระทบกระทั่งกัน หลังจากท่ีตรวจสอบตามขั้นตอน
กฎหมายแล้วพบว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม ทั้งการบุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มเติม และมีการซื้อขาย
เปลี่ยนมือ รวมทั้งมีการให้นอมินีถือครองใช้ประโยชน์แทนนายทุน ตลอดจนกระทำความผิดตาม  พ.ร.บ.โรงแรม และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ
นอกจากน้ียังมีการดำเนินคดีลักษณะเดียวกันนี้ต่อชาวบ้านในพื้นที่อีกจำนวนมาก 

ทั้งนี้ กลุ่มชาวบ้านยืนยันว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและเดือดร้อนอย่างหนักจากการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ โดยเรียกร้องให้มีการพิสูจน์สิทธิตาม
มติ ครม. ปี 2542 และใช้ภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์สิทธิ หากพบการรุกล้ำหรือทำผิดกฎหมายพร้อมถูกดำเนินคดีและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
อย่างไรก็ตาม พบว่าที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่มีการใช้แผนที่อีกฉบับหนึ่งอ้างอิงเป็นแผนที่ที่โครงการหลวงจัดทำขึ้นในปี  2546 สำหรับใช้ในระบบ
การเกษตรที่ดีหรือจีเอพีเท่านั้น อีกทั้งเป็นแผนที่ที่ระบุชัดเจนด้วยว่ายังไม่สมบูรณ์ แต่กลับมีการนำมาใช้  ซึ่งเบื้องต้นทางกลุ่มชาวบ้านได้เคลื่อน
ขบวนไปรวมตัวชุมนุมกันที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทวงถามความคืบหน้ากรณีที่ก่อนหน้านี้เคยยื่นถวายฎีกาผ่านทางนายประจญ 
ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับหนังสือข้อเรียกร้องจากชาวบ้านและให้ส่งตัวแทนเข้าร่วม
พูดคุยหารือกัน ขณะที่ในช่วงเย็นเตรียมเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อยื่นหนังสือถวายฎีกาต่อไป 

 
ขณะเดียวกัน ทางด้านกลุ่มพีมูฟ (P-move) หรือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้งในพื้นที่ม่อนแจ่ม ได้แก่ 1. ให้ยุติการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือการจับกุมดำเนินคดีชาวบ้านม่อนแจ่มโดยทันที และดำเนินการพิสูจน์สิทธิใน
ที่ดินชาวบ้าน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2542 เรื่องแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน, 2. ให้จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การบริหาร
จัดการพื้นที่ม่อนแจ่ม ตามข้อเสนอของหน่วยงานรัฐเอง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ 3. ให้หยุดใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เป็นข้ออ้างในการดำเนินคดีชาวบ้าน ซึ่งถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ประกอบการ
ให้บริการที่พักนักท่องเที่ยว 



 
"วราวุธ" ลั่น "ม่อนแจ่ม" ไม่ใช่ที่เอกชน กสม.ขอให้ชะลอรื้อ 5 รีสอร์ต  

11:19 | 5 กันยายน 2565 | 1,063  

 
"วราวุธ" ลั่น "ม่อนแจ่ม" ไม่ใช่ที่เอกชน คัดกรองคนบุกรุกไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ ขณะที่ชาวบ้านยื่นหนังสือที่ศาลากลางจังหวัด และเตรียมเดินทางเข้า กทม. 
เพื่อถวายฎีกาค้านรื้อที่พัก 5 แห่ง ด้านกสม.ส่งหนังสือขอให้ชะลอรื้อ ห่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน  

วันนี ้(5 ก.ย.2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.ชาวม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ เริ่มรวมกลุ่มเตรียมเข้ายื่นหนังสือท่ีศาลากลางจังหวัด และ
เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อถวายฎีกา คัดค้านการรื้อท่ีพัก 5 แห่งบนดอยม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่  

หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมป่าไม้ เตรียมเข้ารื้อท่ีพัก 5 แห่งที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม แต่เกิดปัญหาชาวบ้านคัดค้าน ทำให้ต้องยกเลิกการ
รื้อช่ัวคราว 

ขณะที่ในพ้ืนท่ีมีฝนตกลงมาหนัก แต่ชาวบ้านยังคงเดินทางจุดชมวิว ดอยม่อนแจ่ม ลงมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีการหยุดพัก และมี
ปราศรัยเป็นระยะๆ 

"วราวุธ"ชี้ม่อนแจ่ม ไม่ใช่ที่เอกชนซื้อขายไม่ได้ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้สัม ภาษณ์ว่า การยื่นถวายฎีกา ของชาวม่อนแจ่ม เป็นสิทธิที่ทำได้ แต่ย้ำ
ว่าภาครัฐ ไม่ได้มีปัญหากับประชาชนที่มีสิทธิอยู่ในพื้นที่ และจะได้อยู่ตามสิทธิ  แต่เงื่อน ไขในการอยู่เป็นไปตามกติกาตั้งแต่แรกหรือไม่ และต้อง
ปรับความเข้าใจ 

รมว.ทส.กล่าวอีกว่า ในส่วนการดำเนินคดีกับรีสอร์ต และที่พัก 36 แห่งเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิในพื้นที่ หรือมีการซื้อขายเปลี่ยนมอื รวมทั้งต้องตรวจสอบว่า
รีสอร์ตแต่ละแห่งท่ีสร้างขึ้นได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม และได้รับอนุญาตก่อสร้างตามระเบียบหรือไม่ เพราะถ้าในอนาคตมีอุบัติเหตุ หรือ
ปัญหาขึ้นมาแล้วจะกล่าวหาภาครัฐว่าวัวหายล้อมคอก แต่จะป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหา  

“ยืนยันว่าดอยม่อนแจ่มไม่ใช่ที่เอกชน ไม่สามารถซื้อขายเปลีย่นมอืได้เด็ดขาด ยืนยันว่าเอาผิดคนท่ีเข้ามาอยู่ไม่ถูกเงื่อนไข ผู้ที่อยู่ตามสิทธิจะไม่ได้ถูก
ดำเนินคดี ซึ่งได้มีการคัดแยกกลุ่มคนที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี ทั้งการเกษตรและรีสอร์ต” 

 
กสม.ขอให้ชะลอรื้อ 5 รีสอร์ตม่อนแจ่ม 

ขณะที่นายชนินทร์ เกตุปราชญ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ทำหนังสือถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า กสม.ประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาร้องเรียนชาวบ้านพื้นที่บ้านหมู่ที่ 4 ,7 และ 11 ต.แม่แรม และหมู่ที่ 6,7,9 
และ 10 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แต่ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 11 พ.ค.2542 และยังถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่
ข่มขู่ จับกุมดำเนินคดี ทำลายพืชผลอาสินของผู้ร้อง และชาวบ้าน รวมถึงห้ามเข้าพื้นที่ประกอบอาชีพ 



ทั้งนี้จากการประชุม เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา ในการประชุมได้มีข้อสรุปเบื้องต้น เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันว่า เห็นควรแต่งตั้งนายเดโช ไชยทัพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ของกสม.เป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
หนองหอยและบริเวณโดยรอบ (ม่อนแจ่มและพื้นที่ไกล้เคียง) เพื่อร่วมตรวจสอบแปลงที่ดินในพื้นที่ ซึ่งมีข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชน 

จึงขอความร่วมมือดำเนินการ เร่งรัดกระบวนการแต่งดั้ง นายเดโช เพื่อเป็นคณะทำงานแก้ปัญหา และให้ชะลอการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
หรือสิ่งอ่ืนใด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ และ
อาจส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในพ้ืนท่ี จนกว่าคณะทำงานแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีฯ จะตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่พิพาทแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หน่วยพิทัก์ป่าเขาศาลา สนธิกำลังจับมอดไม้ลักลอบตัดไม้พะยูง 
วันจันทร์ ท่ี 05 กันยายน พ.ศ. 2565, 11.09 น. 

 
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 4 กันยายน 2565 วันนี้ชุดเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าเขาศาลาได้สนธิกำลังร่วมกับ จนท.สายตรวจเขตฯ ,จนท.ร้อยฉก.ตชด.214, 
จนท.ร้อยฉก.ตชด217,จนท.ชุดสืบสวน สภ.ดม ออกลาดตระเวน เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้  ในพื้นที่ป่าใกล้แนวชายแดน-กัมพูชา ขณะ
ลาดตระเวนมาถึง ทิศใต้ บ้านทับทิมสยาม 04 ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ได้พบกับกลุ่มชายจำนวน 3 คน กำลังพากันลักลอบตัดไม้พะยูง 
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ได้แสดงตัว ให้กลุ่มทั้งสมาคนมอบตัวกับเจ้าหน้า แต่กลุ่มชายทั้ง 3 คน พากันท้ิงอุปกณ์ ลุกลอบตัดไม้พะยูง วิ่งหลบหนีในป่า 
ภายในความมืด หนีไปได้  2 คน จับกุม ได้ 1 คน ทราบช่ือ นายซาเมียน ชาวกัมพูชา อายุ 17 ปี บ.ตะเปียงตาว ต.ตะเปียงตาว อ.อันลองเวง  
จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา กับพวกที่หลบหนีไปได้อีก 2 คน  

พร้อมแจ้งข้อหาให้ทราบ ฐานร่วมกันทำไม้หวงห้ามและหลบหนีเข้าเมืองและเข้ามาในเขตรักษาพันธ์ุโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งตรวจยึดไม้พะยูง 
จำนวน 3 ท่อนปริมาตร0.081 ลบ.ม. โดยมีอุปกรณ์กระทำความผิด รถจักรยานยนต์ เวฟ100สีดำ-แดงไม่ติดหมายเลขทะเบียน 1คัน  เลื่อยตัด1ปื้น 
เลื่อยลันดา1ปื้น ไฟฉายคาดศรีษะ 1 อัน ตะไบหางหนู1อัน กระเป๋าเป้ สะพายหลัง1อัน ก่องพลาสติก1อัน ยาบ้า 16 เม็ดยาไอซ์ 1 ซอง ไฟแช็ค 1 
อัน อุปกรณ์การเสพ2อัน  

นอกจากนั้น ยังจับกุม ชายไทยอีก 1 คน ขณะลักลอบเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ พ้ืนที่ ตำบลเทพรัษา อ.สังขะ โดยไม่ได้รับ
อนุญาต เพื่อลักลอบเข้าป่าทำการล่าสัตว์ป่า จับกุมนายนิพัทธ์ อายุ 21 ปี บ้านกะเลงเวก ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ความผิดฐาน เข้ามาในเขต
รักษาพนธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีและนำพาอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนเข้ามาในเขตฯโดยไม่ได้ รับอนุญาต อุปกรณ์กระทำความผิด 
รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อเวฟi 125 จำนวน 1 คัน ปืนแก๊ป 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน มีดพร้า 1 เล่ม กระเป๋าเป้ 1 ใบ เปลนอน 2 ผืน มีดทำครัว 1 เล่ม 
ตะไบหางหนู มีดคัทเตอร์ เจ้าหน้าท่ีชุดจับกุมได้นำตัว ผู้ต้องหา ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ดม อ.สังขะ ดำเนินคดี ตามกฏหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จนท.อุทยานฯ เปิดหลักฐานแจง ไม่ได้หลอกขายที่ดิน คทช.ริมอ่างลำตะเพิน ชี้ถูกใส่ร้าย 
7 ช่ัวโมงท่ีแล้ว 

 
ข่าว 3 มิติ ยังตามต่อกรณีร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่รัฐครอบครองที่ดินในโครงการ  คทช. อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และนำมาขายต่อให้กับ
ผู้หญิงคนหนึ่งก่อนจะยึดที่ดินคืนและขับไล่เธอออกจากพื้นที่ วันนี้เจ้าหน้าที่รายนี้ช้ีแจงกับทีมข่าว 3 มิติ ว่าไม่ได้หลอกขายที่ดินตามที่ถูกกล่าวหา 
แต่เป็นเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้ร้องเรียน และมีหลักฐานยืนยันความบริสุทธ์ิทุกอย่าง ส่วนเรื่องครอบครองที่ดิน คทช. ยอมรับว่าซื้อ
ต่อมาจากชาวบ้านรายหนึ่งจริง และเอกสารรับรองที่หน่วยงานของกรมป่าไม้ออกให้ก็ทำตามระเบียบถูกต้องทุกอย่าง 

หนังสือรับรองการครอบครองเข้าทำประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ที่มีช่ือของนายหาญชัย คงแก้ว อดีตหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติ เป็นผู้ครอบครองท่ีดินประมาณ 5 ไร่ 

ซึ่งที่ดินแปลงนี้ตามบัญชีของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  10 ราชบุรี ระบุว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล หรือ คทช. ซึ่งมีชื่อนายสุชิน ปิ่นฑะกูล เป็นผู้ครอบครอง 

ข่าว 3 มิติ พยายามหาคำตอบว่าทำไมที่ดิน คทช. ท่ีห้ามซื้อขาย ถึงถูกเปลี่ยนมือเป็นช่ือนายหายชัย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หัวหน้าหน่วยป้องกัน
รักษาป่าที่มีชื่อในเอกสาร ช้ีแจงว่าเป็นเพียงใบรับรองเพื่อไปขอไฟฟ้าและน้ำประปาเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานก็ดำเนินการตามขั้นตอนถูกต้อง พิกัดที่ดิน
ที่ระบุในเอกสารก็เป็นช่ือนายหาญชัย โดยไม่ทราบว่าที่ดินจะถูกขายเปลีย่นมือมาหรือไม่ เมื่อถามว่าของรัฐครอบครองท่ีดิน คทช. ได้หรือไม่ หัวหน้า
หน่วยยอมรับว่าไม่ผิดหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

ประเด็นท่ียังเป็นข้อสงสัย คือช่ือผู้ครอบครองท่ีดินตัวจริงคือใคร เพราะข้อมูลในพื้นที่ยืนยันว้เป็นนายหาญชัย แต่ข้อมูลสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ยังเป็นช่ือ นายสุชิน 

เพื่อให้ข้อสงสัยทั้งหมดถูกเปิดเผย ข่าว 3 มิติ พยายามติดต่อกับนายหาญชัย คงแก้ว ซึ่งยอมให้ข้อมูลแต่ไม่อนุญาติให้บันทึกเสียง นายหาญชัย 
ยอมรับว่ากรณีถูกร้องเรียนว่าหลอกขายที่ดินเป็นเรื่องเข้าใจผิด ตนเองกับผู้ร้องเรียนเคยสนิทสนมกัน ต่อมาผิดใจกันจึงถูกใส่ร้ายด้วยหลักฐานเท็จ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างต่อสู้คดีในช้ันศาล 

ส่วนเรื่องที่ดินได้ซื้อต่อมาจากนายสุชินเมื่อปลายปี 2561 ก่อนจะเข้าโครงการ คทช. ปี 2562 ปัจจุบันจึงมีช่ือเป็นผู้ครอบครองที่ดิน ใบรับรองที่
หน่วยงานของกรมป่าไม้ออกให้ก็ยื่นคำร้องขอตามระเบียนทุกอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บุกจับมอดไม้เถื่อนนาพูนทิ้งของไว้ดูต่างหน้า 
5 Sep 65  

 
เมื่อบ่ายวันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.ทาง เจ้าหน้าที่สวนป่าวังช้ินได้รับรายงานว่ามีคนลักลอบตัดไม้สวนส้มบ้านนาพูน หมู่ 2 ต.นา
พูน อ.วังช้ิน จ.แพร่ จึงได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ศูนย์ป่าไม้แพร่ หน่วยป้องกัน
และพัฒนาป่าไม้วังช้ิน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พร.14 (แม่แปง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้
ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (ศปทส.ตร.,ศปทส.ภ.5),เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.323 กก.ตชด.32 
(พะเยา) ,จนท.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ ,ชุดปฏิบัติการพิเศยษป่าไม้ภาคเหนือ 2 ,ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่3 สาขาแพร่ ,
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่,เจ้าหน้าท่ีตำรวจ สภ.นาพูน , จนท.ตำรวจชุด ศปทส.ภ.วจ.แพร่, จนท.สวนป่าวังช้ิน(ออป.)และผู้ใหญ่บ้านบ้านนา
พูน ม.2 นำกำลังเข้าไปตรวจสอบยังท่ีเกิดเหต ุได้ตรวจพบการกระทำผิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก บริเวณสวนส้มท้ายหมู่บ้านา
พูน หมู่ที่ 2 ต.นาพูน อ.วังช้ิน จ.แพร่ขณะกำลังเจ้าหน้ากำลังจะเข้าไปถึง ทางผู้กระทำความผิดเห็นเจ้าหน้าที่มาเป็นจำนวนมาก จึงได้พากันวิ่งเข้า
ป่าหลบหนีไปทิ้งหลักฐานเป็นของกลางให้เจ้าหน้ตรวจยึดไว้ได้ดังนี ้

ไม้สักท่อน จำนวน 13 ท่อน ปริมาตร 1.11 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 66,600 บาท 

รถไถนาคูโบต้าพร้อมพ่วง จำนวน 1 คัน 

อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ (ปืนแก๊บ) จำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุน 

เลื่อยโซ่ยนต์ สีส้มขาว พร้อมแผ่นบังคับโซ่ ยาว 11 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 

ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมตแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน 135 เม็ด 

เงินสด จำนวน 8,980 บาท โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง นำส่งให้ พนักงานสอบสวน ที่ สภ.นาพูน เพื่อสืบสวนหาผู้กระทำความผิดที่หลบหนีมา
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 


