
สรุปขาวประจําในวันท่ี  3 สิงหาคม  2564   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

-  คอลัมนมุมขาราชการ ขรก.พลเรือนเขา วปอ.  (ไทยรัฐ  4 ส.ค. 64  หนา 7) 
-  จับรถตูตํารวจลอบขน ‘ไมเถ่ือน’  (ไทยรัฐ  4 ส.ค. 64  หนา 1,9) 

สื่อออนไลน  
- วราวุธ เรงรัด คทช.จังหวัด อนุญาตการใชที่ดิน สงมอบใหปชช.  (ขาวสด  2 ส.ค. 64) 
 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6542192 
- “วราวุธ” ถกอนุ กก.คทช. เรงแกปญหาที่ดิน  (เดลินิวส  2 ส.ค. 64) 
https://www.dailynews.co.th/news/116072/ 
- “วราวุธ” เรงรัด คทช. จังหวัด เสนอขออนุญาตการใชที่ดิน  (บานเมือง  2 ส.ค. 64) 
https://www.banmuang.co.th/news/relation/244545 
- BLCP รวมปลูกปาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  (บานเมือง  2 ส .ค . 64) 
https://www.banmuang.co.th/news/economy/244622 
- คอลัมนบุคคลแนวหนาไมหนาสาม (แนวหนา  3 ส.ค. 64) 
https://www.naewna.com/politic/columnist/48569 
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เมือวนัที 2 ส.ค. ทีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม(ทส.) นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธาน

การประชมุคณะอนกุรรมการจดัหาทีดิน ครงัที 1/2564 ผา่นระบบการประชมุทางไกลวีดโิอคอนเฟอรเ์รนซ ์พรอ้ม

ดว้ย นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดัทส. และหนว่ยงานทีเกียวขอ้งจาก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพฒันาสงัคมและ

ความมนัคงของมนษุย ์กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์สาํนกังานทรพัยากรนาํแหง่ชาติ และ

กรมธนารกัษ ์โดยมีกรมป่าไม ้เป็นฝ่ายเลขานกุาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ทงันีนายวราวธุ ขอความรว่มมือจากกระทรวงมหาดไทย ในการเรง่รดัใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัทุกจงัหวดั เรง่

ดาํเนินการขออนญุาตการใชป้ระโยชนที์ดิน โดยเฉพาะพืนทีเปา้หมายทีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เพือใหส้ามารถส่ง

มอบพนืทีใหก้บัประชาชนไดค้รบทงั 3.9 ลา้นไร ่ใน 76 จงัหวดั ไดท้นัภายในสินปี 2564 นี เพือใหร้าษฎรไดมี้ทีดิน

ทาํกินหลงัช่วงภาวะวิกฤติโควิด-19 และเป็นการเรง่แกไ้ขปัญหาความเดือนรอ้นใหก้บัพีนอ้งประชาชนตอ่ไป 

สาํหรบัผลการประชมุ ทีประชมุไดมี้มติรบัทราบผลการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการจดัหาทีดิน ภายใต้

คณะกรรมการนโยบายทีดินแหง่ชาต(ิคทช.) ทีไดมี้การกาํหนดพืนทีเปา้หมายการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนระหว่างปี 

พ.ศ. 2558-2564 รวมทงัสินจาํนวน 1,353 พืนที 70 จงัหวดั เนือทีรวม 4.1 ลา้นไร ่

ประกอบดว้ย 7 พืนทีเปา้หมาย ไดแ้ก่ พืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ พืนทีป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม ้2484 พืนทีป่าชายเลน 

พืนทีในเขตปฏิรูปทีดิน พืนทีสาธารณประโยชน ์พืนทีราชพสัด ุและพืนทีนิคมสรา้งตนเอง โดยมีการอนญุาตพืนที

ป่าสงวนแหง่ชาติเพือดาํเนินการจดัทีดินทาํกินใหก้บัชมุชนไปแลว้จาํนวน 2.3 ลา้นไร ่จากพืนทีเปา้หมาย 3.9 ลา้น

ไร ่พรอ้มทงัรบัทราบความกา้วหนา้การดาํเนินงานของคณะทาํงานศกึษาการใชป้ระโยชนที์ดินป่าชายเลนชมุชน

เมืองระนอง จ.ระนอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
นอกจากนีทีประชมุยงัไดมี้มติใหค้วามเห็นชอบผลการดาํเนินงานจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนของ คทช. จงัหวดั 

เห็นชอบการขอแกไ้ขชือและเนือทีในพืนทีทีคณะอนกุรรมการจดัหาทีดินไดใ้หค้วามเห็นชอบไปแลว้ 2 พืนที ไดแ้ก่ 

บา้นปากนาํประแสร ์จ.ระยอง และบา้นทางสาย จ.ตรงั เห็นชอบการกาํหนดพืนทีเปา้หมายเพิมเตมิสาํหรบัการ

ดาํเนินการจดัทีดินในปี พ.ศ.2564 จาํนวน 7,171 ไร ่เห็นชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาพืนทีนิคมสหกรณ ์13 นิคม 

14 ป่า และนิคมสหกรณแ์ม่ริม จ.เชียงใหม ่รวมถึงไดใ้หค้วามเห็นชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาราษฎรอยู่อาศยัทาํ

กินในพืนทีป่าไมถ้าวร ป่าหว้ยสาํราณ จ.สรุินทร ์และป่าหมายเลข 10 จ.ชยัภมู ิ

 



 
เมือวนัที 2 ส.ค.นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม เป็นประธานประชมุ

คณะอนกุรรมการจดัหาทีดินในคณะกรรมการนโยบายทีดินแหง่ชาติ ครงัที 1 / 2564 โดยเป็นการประชมุผา่น

ระบบวีดทิศันท์างไกล ในการประชมุครงันี นางพชัรี อาระยะกลุ ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมนัคง

ของมนษุย ์ในฐานะอนกุรรมการฯ มอบหมายให ้สถาบนัพฒันาองคก์รเอกชนโดยนายสยาม นนทค์าํจนัทร ์โฆษก

สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน เป็นผูแ้ทนเขา้รว่มประชมุดงักล่าว...  
ทงันีมีอนกุรรมการทีเป็นผูแ้ทนหนว่ยงานเขา้รว่มประชมุจาํนวน 25 หน่วยงาน เชน่ นายจตพุร บรุุษพฒัน ์

ปลดักระทรวงทรพัยากรฯ นายสรุยิน พชัรครุกานนท ์รองเลขาธิการสาํนกังานปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม นาย

ประยรู อินสกลุ รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์นายชยาวธุ จนัทร รองปลดักระทรวงมหาดไทย นายอดิศร 

นชุดาํรงค ์อธิบดีกรมป่าไม ้นายสมมาตร มณีหยนั ผูแ้ทนกรมธนารกัษน์างซาราห ์บินเย๊าะ รองอธิบดีกรมพฒันา

สงัคมและสวสัดกิาร นายอชัฌา สวุรรณนิตย ์รองอธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ ์นายณรงค ์สืบสกลุ รองอธิบดีกรม

ทีดิน เป็นตน้ 
 



 
โดยมีวาระประชมุสาํคญัประกอบดว้ย ประธานทีประชมุไดแ้จง้ใหห้นว่ยงานทีเกียวขอ้งเรง่ประสานกบั คทช.

จงัหวดัและหนว่ยงานส่วนกลางทีเกียวขอ้งในการเรง่แกไ้ขปัญหาการดาํเนินการในพืนทีทีเป็น พืนทีเปา้หมายเพือ

แกปั้ญหาใหก้บัราษฎรเพือใหท้า่นนายกรฐัมนตรีและผูเ้กียวขอ้งไดไ้ปมอบเอกสารการใชป้ระโยชนใ์หก้บัราษฎร

ตอ่ไป ซงึทีประชมุไดพ้ิจารณา ผลการดาํเนินการจดัทีดินใหช้มุชน คทช. ปี 2558-2564 เปา้หมาย 1,353 พืนที 70 

จ. เนือที 4.101 ลา้นไร ่เป็นพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้2484 ป่าชายเลน พืนทีในเขตปฏิรูปทีดิน 

พืนทีสาธารณะประโยชนคื์นทีราชพสัด ุพืนทีนิคมสรา้งตนเอง ความคืบหนา้ คทช.จงัหวดั แจง้ผลการพิจารณา

เห็นชอบพืนทีเปา้หมายใหอ้นกุรรมการจดัหาทีดินทราบจาํนวน 122 พืนทีสาม 18 จงัหวดัรวมเนือที 275 แสนไร ่

และ คทช.จงัหวดั แจง้ผลการพิจารณาเห็นชอบพืนทีเปา้หมายเชิงรุกในพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติจาํนวน 112 พืนที 

30 จงัหวดัรวมเนือที 462 แสนไร.่..  

ทงันีมตทีิประชมุ ให ้ส.ป.ก.เพมิพืนการจดัทีดิน ใน จ.ตรงั กระบีและสรุาษฎรธ์านี และทีประชมุมีมติเห็นชอบการ

แกไ้ขชือในพนืที จ.ระยอง และจงัหวดัตรงั พรอ้มทงัเห็นชอบแกไ้ขเนือทีทีเห็นชอบไปแลว้ในพืนทีปฏิรูปทีดินสอง

พืนทีป่าสงวนแหง่ชาติสามพืนทีและป่าชายเลน 14 พืนทีรวมทงัสิน 19 พืนทีใน 5 จงัหวดั ตลอดจนกาํหนดพืนที

เปา้หมายปีงบประมาณ 2564 เพมิเตมิโดยเห็นชอบพืนทีเพมิเตมิของกรมทรพัยากรทางทะเล และใชพื้นทีป่าชาย

เลนจาํนวน 64 พืนที 13 จงัหวดัเนือที 5.73 แสนไร ่และของกรมทีดินในพืนทีสาธารณะประโยชน ์11 พืนที 4 

จงัหวดั เนือที 6.59 ลา้นไร ่และใหเ้พิมเตมิทีดินของสาํนกังานปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรมใน จ.กระบี ตรงั และสุ

ราษฎรธ์านีดว้ย 
 
นอกจากนนัทีประชมุยงัเห็นชอบในการกาํหนดพืนที 13 นิคม 14 ป่า และนิคมสหกรณแ์ม่ริม จ.เชียงใหม ่เนือที

ประมาณ 1.5 ลา้นไร ่เป็นพืนทีเปา้หมายการจดัทาํทีดินทาํกินใหก้บัชมุชนโดยใหมี้การดาํเนินการตามขนัตอนของ

อนกุรรมการจดัหาทีดินตอ่ไป พรอ้มทงัเห็นชอบใหน้าํป่าไมถ้าวรบา้นหว้ยสาํราญ มาเป็นพนืทีเปา้หมายของของ 

คทช. โดยใหมี้การดาํเนินการตามขนัตอนกฎหมายทีเกียวขอ้ง เป็นตน้ 
 
โดยประธานทีประชมุไดม้อบใหผู้แ้ทนกระทรวงมหาดไทยเรง่ประสานกาํชบัผูว้า่ราชการจงัหวดัในการดาํเนินการ

ตามขนัตอน คทช.จงัหวดัใหเ้สรจ็โดยไวเพือใหเ้กิดการแกปั้ญหาใหก้บัราษฎรไดท้นัทว่งที ขณะทีผูแ้ทนกรมป่าไม้

ไดเ้สนอใหมี้คณะทาํงานแกไ้ขปัญหาพืนทีทบัซอ้นในลกัษณะเดียวกบัการแกปั้ญหาของ จ.ระนอง  



 

โดยในทีประชมุ นายวราวธุ ศลิปอาชา ไดข้อความรว่มมือจากกระทรวงมหาดไทย ในการเรง่รดัใหผู้ว้า่ราชการ

จงัหวดัทกุจงัหวดั เรง่ดาํเนินการขออนญุาตการใชป้ระโยชนที์ดิน โดยเฉพาะพืนทีเปา้หมายทีเป็นป่าสงวนแหง่ชาติ 

เพือใหส้ามารถส่งมอบพืนทีใหก้บัประชาชนไดค้รบทงั 3.9 ลา้นไร ่ใน 76 จงัหวดั ไดท้นัภายในสินปี 2564 นี เพือให้

ราษฎรไดมี้ทีดินทาํกินหลงัช่วงภาวะวิกฤตโิควิด-19 และเป็นการเรง่แกไ้ขปัญหาความเดือนรอ้นใหก้บัพีนอ้ง

ประชาชนตอ่ไป 

  
สาํหรบัผลการประชมุ ทีประชมุไดมี้มติรบัทราบผลการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการจดัหาทีดิน ภายใต้

คณะกรรมการนโยบายทีดินแหง่ชาติ ทีไดมี้การกาํหนดพืนทีเปา้หมายการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนระหว่างปี พ.ศ. 

2558-2564 รวมทงัสินจาํนวน 1,353 พืนที 70 จงัหวดั เนือทีรวม 4.1 ลา้นไร ่ประกอบดว้ย 7 พืนทีเปา้หมาย ไดแ้ก่ 

พืนทีป่าสงวนแหง่ชาติ พืนทีป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม ้2484 พืนทีป่าชายเลน พืนทีในเขตปฏิรูปทีดิน พืนที

สาธารณประโยชน ์พืนทีราชพสัด ุและพืนทีนิคมสรา้งตนเอง โดยไดมี้การอนญุาตพืนทีป่าสงวนแหง่ชาติเพือ

ดาํเนินการจดัทีดินทาํกินใหก้บัชมุชนไปแลว้จาํนวน 2.3 ลา้นไร ่จากพืนทีเปา้หมาย 3.9 ลา้นไร ่พรอ้มทงัรบัทราบ

ความกา้วหนา้การดาํเนินงานของคณะทาํงานศกึษาการใชป้ระโยชนที์ดินป่าชายเลนชมุชนเมืองระนอง จ.ระนอง 

 
 
 

 



 
นอกจากนี ทีประชมุยงัไดมี้มติใหค้วามเห็นชอบผลการดาํเนินงานจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนของ คทช. 

จงัหวดั เห็นชอบการขอแกไ้ขชือและเนือทีในพืนทีทีคณะอนกุรรมการจดัหาทีดินไดใ้หค้วามเห็นชอบไปแลว้ จาํนวน  

2 พืนที ไดแ้ก่ บา้นปากนาํประแสร ์จ.ระยอง และบา้นทางสาย จ.ตรงั เห็นชอบการกาํหนดพืนทีเปา้หมายเพิมเตมิ

สาํหรบัการดาํเนินการจดัทีดินในปี พ.ศ. 2564 จาํนวน 7,171 ไร ่และเห็นชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหาพืนทีนิคม

สหกรณ ์13 นิคม 14 ป่า และนิคมสหกรณแ์มร่มิ จ.เชียงใหม ่รวมถึงไดใ้หค้วามเห็นชอบแนวทางการแกไ้ขปัญหา

ราษฎรอยู่อาศยัทาํกินในพืนทีป่าไมถ้าวร ป่าหว้ยสาํราณ จ.สรุนิทร ์และป่าหมายเลข 10 จ.ชยัภูม ิ



 

 

 

 



บรษัิท บแีอลพซี ีเพาเวอร ์จํากดั รว่มกบั กรมป่าไมจั้งหวดัระยอง องคก์ารบรหิารจัดการ
กา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) คณะกรรมการป่าชมุชน ปลดัอําเภอ นายกองคก์าร
บรหิารสว่นตําบลหนองบวั ผูใ้หญบ่า้นตําบลหนองบวั จ.ระยอง รว่มปลกูตน้ไมใ้น
กจิกรรมปลกูป่าชมุชนเฉลมิพระเกยีรต ิ“เราทําดดีว้ยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกศุลเนอืง
ในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพ
ยวรางกรู ณ ป่าชมุชนบา้นหนองกรับ ต.หนองบวั อ.บา้นคา่ย จ.ระยอง เป็นจํานวน 15 
ไร ่โดยม ีนายดาระใน ยภีู ่นายอําเภอบา้นคา่ย เป็นประธานในพธิเีปิดกจิกรรมปลกูป่า
ชมุชนในครังน ี
  
ดร. จริาวรรณ  จําปานลิ  ผูจ้ัดการฝ่ายสงิแวดลอ้ม ตัวแทนบรษัิท บแีอลซพี ีเพาเวอร ์
จํากัด กลา่ววา่ “การปลกูป่าชมุชน ถอืเป็นการสง่เสรมิและสนับสนุนการจัดการป่าชมุชน
และการมสีว่นร่วมดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยงัยนื อกีทังยงัชว่ยสง่เสรมิ
ศักยภาพป่าชมุชนในการเป็นแหลง่กกัเก็บคารบ์อน และเสรมิสรา้งความเป็นอยูท่ดีขีอง
ชมุชน พรอ้มทังสนับสนุนการบรรลปุระโยชนร์ว่มกนัอนืๆ   สําหรับพนืทปีลกูป่าในครงัน ี
มจํีานวนประมาณ 15 ไร ่โดยมพีรรณไมห้ลากหลายชนดิทเีหมาะสมกบัสภาพ
พนืท ี อาท ิตน้ยางนา ตน้ตะเคยีนทอง ตน้มะกอกป่า ตน้พยงุ เป็นตน้ โครงการน ี
นอกจากจะสรา้งความอดุมสมบรูณ์ใหก้บัพนืทป่ีาตําบลหนองบวัและบรเิวณใกลเ้คยีง 
ลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์สรา้งแหลง่อาหารแลว้ ยังเป็นการสบืสานและสง่เสรมิ
ความสมัพันธ ์ความเกอืกลูกันระหวา่งคนในชมุชน และระหว่างชมุชนกบัคนใน
สงัคมไทยดว้ย” 
  
BLCP มคีวามมุง่มนัและตงัใจจรงิในการจัดทําโครงการดา้นการอนุรักษ์และดแูล
สงิแวดลอ้มมาตงัแตต่น้จนถงึปัจจบุนัเชน่ โครงการรักษ์ป่าชายเลนกบับแีอลซพี ี
โครงการปลกูป่าชมุชนแขมงคงมนั โครงการคอนโดป ูโครงการปลกูป่าชมุชนบา้น
มะเดอื โครงการเกษตรอนิทรยี ์วถิพีอเพยีง โครงการผกัปลอดสารพษิ และโครงการ
ปลอ่ยพนัธุส์ตัวนํ์า เป็นตน้ เพอืรว่มกนัสรา้งสมดลุสงิแวดลอ้ม เป็นแหลง่ศกึษาธรรมชาต ิ
แหลง่ท่องเทยีวทางธรรมชาต ิ ผักและผลไมอ้อรแ์กนคิ สรา้งเสรมิสขุภาพทดีใีหก้ับคน
ระยอง และสรา้งเมอืงระยองใหเ้ป็นเมอืงทน่ีาอยูคู่อ่ตุสาหกรรม 
  
บแีอลซพี ีรว่มสรา้งสรรคส์งัคมน่าอยู ่เคยีงคูช่มุชนและสงิแวดลอ้มอย่างยงัยนื 
 



 

 

 
“ไมห้นา้สาม” มีเรอืงทีตอ้งชาํระสะสาง “โรงงานเอกอทุยั อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสีมา” ยกัษใ์หญ่ทีมี “รางวลัเหรียญ

ทองการนัตีจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม” ถกูกรมควบคมุมลพิษปิดลอ้มตรวจสอบ ยงักลา้นาํรถขนถ่ายขยะพิษไป

ทงิไวร้อบพืนทีโรงงาน ซงึบางสว่นเป็นพืนทีของกรมป่าไมโ้ดยผลการตรวจนาํและดนิบรเิวณโรงงานพบว่า เป็น

โลหะหนกัหลายชนิดปนเปือนอยูใ่นชนัดนิและนาํใตด้นิสรา้งความเดือดรอ้นใหก้ับชาวบา้นเป็นอย่างมากรางวลั

เหรียญทองนีเอกอทุยัไดแ้ตใ่ดมา... 
 


