
สรุปขาวประจําในวันที่ 10 มิ.ย. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ภาพขาว: เพ่ิมพ้ืนที่ปา (ไทยรัฐ 10 มิถุนายน 2564 หนา 8) 
- ภาพขาว: คอลัมน ยอยขาวเศรษฐกิจ: เพ่ิมปาชุมชน (มติชน 10 มิถุนายน 2564 หนา 8) 
- ภาพขาว: เพ่ิมพ้ืนที่ปาชุมชน (ฐานเศรษฐกิจ 10-12 มิถุนายน 2564 หนา 17) 
- เรงจัดปาสงวน-ที่ดินทํากิน (ขาวสด 10 มิถุนายน 2564 หนา 2) 

ขาวเว็บไซต 

ทส. ประชุมพิจารณาการใชประโยชนที่ดินในเขตปาสงวนฯ (บานเมือง 9 มิถุนายน 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/237476 
โครงการ Care the Wild จับมือ “BAY” รวมเพ่ิมพ้ืนที่ปาชุมชนตอเน่ือง (ทันหุน 9 มิถุนายน 2564) 
https://www.thunhoon.com/article/241008 
เจาหนาที่ อ.งาว ลําปาง สนธิกําลังตรวจคนปราบปรามบานตองสงสัยเกี่ยวของสิ่งผิดกฎหมาย รวบสองหนุม พรอมของกลาง
ไดเปนยาบาและไมเถื่อน (เชียงใหมนิวส 9 มิถุนายน 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1684891/ 

 

https://www.banmuang.co.th/news/relation/237476
https://www.thunhoon.com/article/241008
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1684891/


ปีที่: 72 ฉบับที่: 23151
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(กลาง)

ภาพข่าว: เพิ่มพื้นที่ป่า

รหัสข่าว: C-210610039024(9 มิ.ย. 64/06:15) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.25 Ad Value: 13,475 PRValue : 40,425 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15796
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 8(บน)

ภาพข่าว: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: เพิ่มป่าชุมชน

รหัสข่าว: C-210610020053(10 มิ.ย. 64/04:56) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 10.62 Ad Value: 11,682 PRValue : 35,046 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 3686
วันที่: พฤหัสบดี 10 - เสาร์ 12 มิถุนายน 2564
Section: ตลาดเงิน/-

หน้า: 17(ซ้าย)

ภาพข่าว: เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน

รหัสข่าว: C-210610022022(9 มิ.ย. 64/06:12) หน้า: 1/1

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 14.54 Ad Value: 18,175 PRValue : 54,525 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11152
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: เร่งจัดป่าสงวน-ที่ดินทำกิน

รหัสข่าว: C-210610012045(10 มิ.ย. 64/04:12) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 11.75 Ad Value: 12,925 PRValue : 38,775 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คร้ังท่ี 5/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video 
Conference โดยมี คณะกรรมการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม และมีกรมป่าไม้เป็นฝ่ายเลขานุการ เพ่ือพิจารณา
การขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ และการจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามโครงการ คทช. 

โดยในท่ีประชุม ปกท.ทส. ได้ขอความร่วมมือและกําชับให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดการพิจารณาในระดับจังหวัด เพ่ือให้การพิจารณาขออนุญาตใช้
ประโยชน์ท่ีดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติท่ียังคงค้างอยู่ สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยเฉพาะการจัดท่ีดินทํากินให้กับ
ชุมชนตามโครงการ คทช. ขอให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดการดําเนินการเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถส่งมอบพ้ืนท่ี คทช. ให้กับแต่ละจังหวัดนําไปจัดสรรเป็น
ท่ีดินทํากินให้กับราษฎรในพ้ืนท่ีได้ภายในเดือนสิงหาคมท่ีจะถึงนี้ ท้ังนี้ ขอให้การดําเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ 
ยังได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ พิจารณาทบทวนถึงแนวทางการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีทันกับ
สถานการณ์มากขึ้น สามารถสร้างรายได้ส่งกลับเข้าหลวงได้ โดยคํานึงถึงกฎหมายและความรู้สึกของประชาชนประกอบด้วย รวมถึงในการอนุญาต
เข้าใช้ประโยชน์ควรกําหนดให้มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีให้มากข้ึน เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับประเทศ และสอดรับกับการเตรียมการ
ประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศ Net Zero Carbon ในช่วงปลายปี 2564 นี้ 

 
นอกจากนี้ ในท่ีประชุมได้มีทบทวนและติดตามผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และสรุปสถานะคําขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าไม้จากฐานข้อมูล (Database) การอนุญาต รวมถึงผลการดําเนินงานโครงการจัดท่ีดินทํากินของรัฐบาล และผลการ
ดําเนินการตามมติท่ีประชุมคร้ังท่ี 4/2564 อีกด้วย 

 

 



 

 

 
ทันหุ้น - นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ พูนสิทธ์ิ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย
งานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความย่ังยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  ร่วมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ขยาย
พ้ืนท่ีป่าชุมชนในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยมี จิระศักด์ิ ชูความดี รอง
อธิบดี กรมป่าไม้ และคณะทํางานร่วมรับมอบการสนับสนุน ท้ังนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ถือเป็นพันธมิตรสําคัญท่ีบุกเบิกและร่วม
ขับเคล่ือนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” สร้างพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน จ. ราชบุรี สําเร็จแล้ว 10 ไร่ และในปีนี้อยู่
ระหว่างการปลูกพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านพุตูม จ. เพชรบุรี อีก 10 ไร่ เดินหน้าเป็นสถาบันการเงินต้นแบบท่ีส่งเสริมและดําเนินการด้านระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เป็นความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุล
ระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างย่ังยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างพ้ืนท่ีป่า พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ท่ีปลูกด้วยหลักธรรมาภิ
บาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม-เรียนรู้-ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wildองค์กรท่ีสนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
www.setsocialimpact.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันท่ี 9 มิ.ย 64 นายวันชัย เกตุแก้ว นายอําเภองาว จังหวัดลําปาง มอบหมายให้กองร้อย อส.อ.งาว เจ้าหน้าท่ีปกครอง พนักงานราชการ สมาชิก 
อส.อ.งาว กํานัน ต.บ้านหวด ผู้ใหญ่บ้าน ม.2,3,4,5, ต.บ้านหวด สนธิกําลังร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า (แม่หวด,แม่โป่ง) อุทยานแห่งชาติถ้าผาไท 
กําลังเจ้าหน้าท่ีตํารวจชุดเฉพาะกิจจังหวัดลําปาง (นปพ) กําลังเจ้าหน้าท่ีทหารค่ายฝึกรบพิเศษท่ี 3 (ประตูผา) เจ้าหน้าท่ีตํารวจ สภ.งาว ดําเนินการ
ตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด /การลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ปี 2564 โดยตรวจค้นพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําชุนแม่หวด/บ้านต้องสงสัยว่าจะ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด บ้านชุนแม่หวด ม.4 ต.บ้านหวด อ.งาว 

โดยผลการปฏิบัติดังกล่าว สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้คือ จับกุมตัวนายสามารถ บ้าน ม.4 ต.บ้านหวด พร้อมของกลางยาบ้า 26 เม็ด ไม้
กระยาเลย(แดง) ท่อนจํานวน 8 ท่อน อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ จํานวน 1 กระบอก 2 .จับกุมตัวนายอํานาจ บ้านม.4 ต.บ้านหวด พร้อมของกลาง
ยาบ้า 129 เม็ด พร้อมอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก จึงได้ควบคุมตัวผู้กระทําผิดท้ัง 2 คนพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.งาว 
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 

 


