
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 8 ม.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ* 

- เครือซีพี - ซีพีเอฟ ปลูกจิตสำนึกรักษ�ป�า รักษ�โลก (มติชน 8 มกราคม 2564 หน&า 9) 

- ยังไม,ได&ทำผาติกรรมหายเกลี้ยงไม&สักทองในท่ีธรณีสงฆ�ยกให&สร&างอ,างเก็บน้ำ 
 (ผู&จัดการรายวัน 360 ; 8 มกราคม 2564 หน&า 11) 

- ยึดสิ่งปลูกสร&างรุกอุทยาน (ไทยรัฐ 8 มกราคม 2564 หน&า 10) 

ข�าวเว็บไซต* 

ย้ำความสำเร็จ คทช. กระจายการถือครองท่ีดิน แก&ไขปDญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

(ไทยแลนด�พลัส 7 มกราคม 2564) 

https://www.thailandplus.tv/archives/268401 

ศูนย�ป�าไม&อุตรดิตถ�เข&มมาตรการปYองกัน "การ�ดไม,ตก" ควบคุมการติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 (สยามรัฐ 8 มกราคม 2564) 

https://siamrath.co.th/n/210226 

ผวจ.ลำพูน มอบแนวทางการแก&ไขปDญหาหมอกควันไฟป�า ในพ้ืนท่ี ต.มะเขือแจ& อ.เมืองลำพูน  

(สำนักประชาสัมพันธ� เขต 3 เชียงใหม, 7 มกราคม 2564) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/23759 

 

 

 



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15643
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เครือซีพี - ซีพีเอฟ ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่า รักษ์โลก

รหัสข่าว: C-210108020017(8 ม.ค. 64/02:31) หน้า: 1/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 112.13 Ad Value: 173,801.50 PRValue : 521,404.50 คลิป: สี่สี(x3)
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Section: First Section/-

หน้า: 9(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เครือซีพี - ซีพีเอฟ ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่า รักษ์โลก

รหัสข่าว: C-210108020017(8 ม.ค. 64/02:31) หน้า: 2/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 112.13 Ad Value: 173,801.50 PRValue : 521,404.50 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15643
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(ล่าง)

หัวข้อข่าว: เครือซีพี - ซีพีเอฟ ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่า รักษ์โลก

รหัสข่าว: C-210108020017(8 ม.ค. 64/02:31) หน้า: 3/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 112.13 Ad Value: 173,801.50 PRValue : 521,404.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3341
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ยังไม่ได้ทำผาติกรรมหายเกลี้ยงไม้สักทองในที่ธรณีสงฆ์ยกให้สร้างอ่างเก็บน้ำ

รหัสข่าว: C-210108040039(8 ม.ค. 64/04:19) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 53.64 Ad Value: 64,368 PRValue : 193,104 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 22998
วันที่: ศุกร์ 8 มกราคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ยึดสิ่งปลูกสร้างรุกอุทยาน

รหัสข่าว: C-210108009145(8 ม.ค. 64/05:04) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.52 Ad Value: 9,372 PRValue : 28,116 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ย้ำความสำเร็จ คทช. กระจายการถือครองท่ีดิน แก�ไขป!ญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

นับจากอดีตเป)นต�นมา ป!ญหาหลักของประชาชนท่ียากจนในประเทศไทย คือ การไม+มีท่ีดินทำกิน ไม+มีท่ีดินเพ่ือการอยู+อาศัยของ

ตนเอง ทำให�ต�องไปเช+าท่ีดินจากนายทุน เช+าท่ีดินจากรัฐ หรือแม�กระท่ังการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยไม+ถูกต�องตามกฎหมาย ส+วน

หนึ่งเข�าไปบุกรุกพ้ืนท่ีป3าสงวน ส+งผลให�เกิดการตัดไม�ทำลายป3าท่ีเป)นแหล+งต�นน้ำลำธารท่ีสำคัญของประเทศ จนเกิดข�อพิพาท

ระหว+างราษฎรกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ และเกิดป!ญหาอีกหลายด�านตามมาอีกมากมาย 

ป!จจุบันภายใต�รัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ได�กำหนดยุทธศาสตร=ชาติ 20 ป> (พ.ศ. 2561-

2580) ประเด็นยุทธศาสตร=ชาติด�านการสร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ให�มีการกระจายการถือครองท่ีดินและการ

เข�าถึงทรัพยากร โดยแก�ไขป!ญหาความขัดแย�งระหว+างเขตพ้ืนท่ีป3าทับซ�อนพ้ืนท่ีทำกินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข�า

ใช�ประโยชน=ท่ีดิน กำหนดมาตรการเพ่ือให�เกิดการใช�ประโยชน=ท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์อย+างเป)นธรรม และกระจายการถือครองท่ีดินใน

ขนาดท่ีเหมาะสมต+อการประกอบอาชีพเพ่ือให�เกิดความเป)นธรรมในการถือครองท่ีดิน 

ท่ีสำคัญนโยบายรัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ=  จันทร=โอชา นายกรัฐมนตรี ได�เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหาร

จัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศให�เป)นไปอย+างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน=สูงสุดเพ่ือแก�ไขป!ญหาความเดือดร�อน

ให�แก+พ่ีน�องประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว+าด�วย

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห+งชาติ พ.ศ. 2557 ให�มีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห+งชาติ (คทช.) และนำไปสู+การออก

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห+งชาติ พ.ศ. 2562 ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเป)นประธานกรรมการ เพ่ือกำหนดนโยบาย

และแผนการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศแก�ไขป!ญหาความเดือดร�อนของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมี

หน+วยงานหลัก ได�แก+ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ= ร+วมกัน 

ในการจัดท่ีดินทำกินและท่ีอยู+อาศัยให�แก+ราษฎรท่ีอยู+อาศัยทำกินในท่ีดินของรัฐประเภทต+าง ๆ ท่ีเสื่อมโทรมและหมดสภาพแล�วได�

มีสิทธิ์อยู+อาศัยทำกินได�อย+างถูกต�องตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห+งชาติ (คทช.) ในลักษณะแปลงรวมเป)นชุมชน 



เช+น สหกรณ= หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสมแต+ไม+ให�กรรมสิทธิ์ ซ่ึงเป)นการปฏิรูปรูปแบบการจัดท่ีดินแบบครบวงจร และเป)น

นวัตกรรมใหม+ในการแก�ไขป!ญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

การดำเนินการของ คทช. เริ่มต�นต้ังแต+ ป> พ.ศ. 2558 จนถึงป!จจุบัน โดยคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดินส+งพ้ืนท่ีเปJาหมายให�

คณะอนุกรรมการจัดท่ีดิน 552 พ้ืนท่ี 70 จังหวัด และดำเนินการจัดคนลงในพ้ืนท่ีได�275 พ้ืนท่ี 65 จังหวัด จำนวน 57,105 ราย 

70,542 แปลง เนื้อท่ี 384,065 ไร+ และส+งให�คณะอนุกรรมการส+งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 229 พ้ืนท่ี 63 จังหวัด จำนวน 

46,525 ราย 58,273 แปลง เนื้อท่ี 306,203 ไร+ 

การดำเนินงานในป>งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการจัดท่ีดินรับมอบพ้ืนท่ีจากคณะอนุกรรมการจัดหาท่ีดิน จำนวน 114 

พ้ืนท่ี 28 จังหวัด ดำเนินการจัดคนลงในพ้ืนท่ีได� 111 พ้ืนท่ี 33 จังหวัด จำนวน 16,608 ราย 19,721 แปลง เนื้อท่ี 114,443 ไร+ 

ส+งให�คณะอนุกรรมการส+งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด 54 พ้ืนท่ี 22 จังหวัด จำนวน 6,705 ราย 8,226 แปลง เนื้อท่ี 44,736 

ไร+ สำหรับการดำเนินงานในป>งบประมาณ พ.ศ. 2564 คทช. มีเปJาหมายในการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล   รวม

ท้ังสิ้น 11,900 แปลง 

นี่คืออีกหนึ่งของนวัตกรรมทางการบริหารซ่ึงเป)นความสำเร็จของ คทช. ท่ีทำให�ประชาชนยิ้มได� สามารถแก�ไขป!ญหาความยากจน

โดยเฉพาะ ในด�านท่ีดินทำกินและท่ีอยู+อาศัยแบบครบวงจร โดยเป)นการปฏิรูปกระบวนการและสร�างนวัตกรรมในการจัดท่ีดินทำ

กินและท่ีอยู+อาศัยให�แก+ผู�ยากจนไม+มีท่ีดินทำกิน ซ่ึงครอบครองทำกินในท่ีดินของรัฐในท่ีดินประเภทต+าง ๆ เช+น ป3าสงวนแห+งชาติ 

ป3าชายเลน ท่ี ส.ป.ก. ท่ีดินสาธารณประโยชน= ท่ีราชพัสดุและท่ีดินนิคมสร�างตนเองท่ีเสื่อมโทรมหมดสภาพ ให�มีสิทธิทำกินและอยู+

อาศัยอย+างถูกต�องตามกฎหมายแต+จะไม+ให�กรรมสิทธิ์ โดยให�สิทธิในลักษณะแปลงรวมเป)นชุมชนเพ่ือรวมกลุ+มกันในรูปแบบ

สหกรณ=หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม เป)นการกระจายการถือครองท่ีดินอย+างเป)นธรรม ช+วยลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองท่ีดิน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป)นอยู+ของประชาชนให�ดีข้ึนและเกิดความม่ันคงในการดำรงชีพอย+างยั่งยืน 

https://www.thailandplus.tv/archives/268401 

7 ม.ค. 64 

 

 



 

ศูนย=ป3าไม�อุตรดิตถ=เข�มมาตรการปJองกัน "การ=ดไม+ตก" ควบคุมการติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 

วันท่ี 7 มกราคม 2564 ผู�สื่อข+าวรายงานว+า ท่ีศูนย=ป3าไม�อุตรดิตถ= นายสัญญา แก�วธรรมานุกูล ผู�อำนวยการศูนย=ป3าไม�อุตรดิตถ= 

สำนักจัดการทรัพยากรป3าไม�ท่ี 3 (ลำปาง) กรมป3าไม� นำข�าราชการ และ เจ�าหน�าท่ีในสังกัด ฯ ร+วมกันปฏิบัติตามมาตรการ “รัง

ผึ้ง” เว�นระยะห+างระหว+างกัน ไม+ใกล�กันเกินระยะ 1.5-2.0 เมตร สวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลา ล�างมือบ+อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ

ร+างกายก+อนเข�าทำงาน แสกนไทยชนะ ทุกครั้งท่ีเข�าออกสำนักงาน ติดต้ังปJายข�อปฎิบัติของเจ�าหน�าท่ีผู�มาติดต+อราชการ เพ่ือ

ปJองกันความเสี่ยงท่ีจะทำให�เกิดการแพร+ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตราการในการปJองกันและควบคุมการแพร+ระบาด

ของจังหวัดอุตรดิตถ= 

สยามรัฐออนไลน=  8 มกราคม 2564 00:11 น.  ภูมิภาค 

https://siamrath.co.th/n/210226 

 

 

 

 



 

  

ผวจ.ลำพูน มอบแนวทางการแก�ไขป!ญหาหมอกควันไฟป3า ในพ้ืนท่ี ต.มะเขือแจ� อ.เมืองลำพูน 

           ผู�ว+าราชการจังหวัดลำพูน มอบแนวทางการแก�ไขป!ญหา หมอกควันไฟป3า เพ่ือปJองกันการลุกลามเป)นวงกว�างหากเกิดไฟ

ไหม� บริเวณดอยขะม�อ ต.มะเขือแจ� อ.เมืองลำพูน   

           วันนี้ ( 7 มกราคม 2564 ) ท่ีห�องประชุมดอยขะม�อ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ� อำเภอเมืองลำพูน นายวรยุทธ 

เนาวรัตน= ผู�ว+าราชการจังหวัดลำพูน เป)นประธานการประชุมวางแผนปJองกันและแก�ไขป!ญหาไฟป3า "ดอยขะม�อ" ตำบลมะเขือแจ� 

โดยมี หัวหน�าส+วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ� พร�อมด�วยคณะผู�บริหาร หัวหน�าส+วนราชการ กำนัน / ผู�ใหญ+บ�าน 

และหน+วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�องเข�าร+วมประชุม โดยเม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2564 ได�เกิดเหตุไฟไหม�ป3าบริเวณดอยขะม�อ ได�สร�าง

ความเสียหายเป)นวงกว�าง และยังคงเหลือเชื้อเพลิง, เศษใบไม�แห�งท่ียังคงค�างอยู+บริเวณดังกล+าวเป)นจำนวนมากหากเกิดไฟไหม�ซ้ำ 

ก+อให�มลพิษในอากาศ pm 2.5 จนทำให�ค+า pm 2.5 จังหวัดลำพูนเกินค+ามาตรฐาน  

          ท้ังนี้ ผู�ว+าราชการจังหวัดลำพูน ได�ให�แนวทางการปJองกันป!ญหาซ่ึงจำเป)นอย+างยิ่งท่ีจะต�องดำเนินการอย+างรวดเร็ว  

เนื่องจากป!ญหาภัยแล�งท่ีเกิดข้ึนเร็วและพายุฝนท่ีจะมาก+อนกำหนดตลอดจนการร+วมมือของทุกภาคส+วน หน+วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

สร�างความความรู�ความเข�าใจให�กับประชาชนได�ตระหนักถึงป!ญหาหมอกควันและไฟป3า ซ่ึงทำให�เกิดค+าฝุ3นละอองเกินมาตรฐาน 

ส+งผลต+อสุขภาพของประชาชนได�ในอนาคต 

ข+าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน เม่ือวันท่ี : 7 ม.ค. 2564 อ+าน : 66 ครั้ง 

 https://region3.prd.go.th/topic/news/23759 

 

 

 


