
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  27 ม.ค.  2565 

สื่อส่ิงพิมพ  
- คอลัมนเรียงคนมาเปนขาว  จิตอาสา กิจกรรม Cannon Volunteer ครั้งท่ี 5  (มติชน  27 ม.ค. 65  หนา 4) 

- คอลัมนชกหลังขาว...ถือเปนผลงานชิ้นโบแดง  (ไทยรัฐ  27 ม.ค. 65  หนา 7) 

- กูวิกฤติสกัดน้ํามันรั่วอาวไทย  (เดลินิวส  27 ม.ค. 65  หนา 1,8) 

- ตร.ปทส.ลุยตรวจบอขยะ อปท.  (ผูจัดการรายวัน 360° 27 ม.ค. 65  หนา 11) 

 

สื่อออนไลน 
- ไทยพรอมเปนเจาภาพประชุมรัฐมนตรีเอเปคปาไมเดือนสิงหาที่หัวหิน  (ไทยโพสต  27 ม.ค. 65) 
https://www.thaipost.net/environment-news/73168/ 
- ปลัดฯ จตุพร ถกแผนเตรียมความพรอมเปนเจาภาพจดัประชุมรัฐมนตรีเอเปคดานปาไมครั้งที่ 5 ส.ค. นี ้
(บานเมือง  27 ม.ค. 65) https://www.banmuang.co.th/news/relation/267238 
- 'สคทช.' ยกระดับที่ดินทํากินชุมชนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติปาขุนแมทา  (ขาวสด  26 ม.ค. 64) 
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6855144 
- สคทช. เตรียมยกระดับการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมทา... (เดลินิวส  27 
ม.ค. 65) https://www.dailynews.co.th/news/704390/ 
- ขยายผลกลุมคายารายใหญพบบุกรุกปาสงวนฯลุมน้ําแมฝางไมหวงหามถูกโคน  (สยามรัฐ  27 ม.ค. 65) 
https://siamrath.co.th/n/317218 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16027
วันที่: พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(กลาง)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: จิตอาสา

รหัสข่าว: C-220127020007(27 ม.ค. 65/02:41) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.01 Ad Value: 31,015.50 PRValue : 93,046.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23382
วันที่: พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ล่าง)

คอลัมน์: ชกหลังข่าว

รหัสข่าว: C-220127009001(27 ม.ค. 65/01:57) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.54 Ad Value: 18,194 PRValue : 54,582 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26404
วันที่: พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: กู้วิกฤติสกัดน้ำมันรั่วอ่าวไทย ทะลักลอย ขึ้นสู่ผิวน้ำ

รหัสข่าว: C-220127004024(27 ม.ค. 65/04:55) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 93.53 Ad Value: 196,413 PRValue : 589,239 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26404
วันที่: พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: กู้วิกฤติสกัดน้ำมันรั่วอ่าวไทย ทะลักลอย ขึ้นสู่ผิวน้ำ

รหัสข่าว: C-220127004024(27 ม.ค. 65/04:55) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 93.53 Ad Value: 196,413 PRValue : 589,239 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3615
วันที่: พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ตร.ปทส.ลุยตรวจบ่อขยะ อปท. เจอบ่อเทศบาลฯแม่ทะเผาคาตา

รหัสข่าว: C-220127040042(27 ม.ค. 65/04:33) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 49.80 Ad Value: 59,760 PRValue : 179,280 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 
เจา้หนา้ทีขยายผลเขา้ตรวจยึดทีดินของกลุ่มขบวนการคา้ยาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ หลงัจากตรวจพบมีการ

บุกรุกพืนทีป่าสงวนแห่งชาติลุ่มนาํแม่ฝาง ขณะเดียวกนัพบไมห้วงหา้ม ถูกตดัโค่นลม้เขา้มาภายในแปลงทีเกิดเหตุ 
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ผูสื้อข่าวรายงาน ว่า นายสมบูรณ์ ธีรบณัฑิตกุล ผูอ้าํนวยการสาํนกัป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สงัการให้

นายชาญชยั กิจศกัดาภาพ หวัหนา้หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยคัฆไ์พร) นายสกัรินทร์ ปัญญาใจ ผอ.ศูนยป้์องกนั

ปราบปรามที 3 (ภาคเหนือ) นาํกาํลงัเจา้หนา้ทีชุดพยคัฆไ์พร เจา้หนา้ทีศูนยป้์องกนัปราบปรามที 3 (ภาคเหนือ) ลงพืนที

ดาํเนินการกรณีพบการบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มนาํแม่ฝาง ภายใตโ้ครงการร้อยใจรักษ ์ตาํบลท่าตอน อาํเภอแม่อาย 

จงัหวดัเชียงใหม่ ของกลุ่มขบวนการคา้ยาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ โดยไดส้นธิกาํลงัร่วมกบัเจา้หนา้ทีส่วนป้องกนั

รักษาป่าและควบคุมไฟป่า ส่วนจดัการทีดินป่าไม ้สจป.1 (เชียงใหม่) เจา้หนา้ทีศูนยป่์าไมเ้ชียงใหม่ เจา้หนา้ทีหน่วยป้องกนั

รักษาป่าที ชม.1 (นาํยอน) ทหารชุดบก.ศป.พมพ. ตาํรวจ ตชด.ที 334 ปลดัอาํเภอแม่อาย และตาํรวจ สภ.แม่อาย 

 

 

จากการตรวจสอบโดยรอบพืนทีเกิดเหตุ พบมีการตดัโค่นไมก้ระจายอยูท่วัพืนที มีการปรับไถพืนทีเป็นบริเวณ

กวา้ง ซึงยงัคงปรากฏร่องรอยตอไมเ้ดิมกระจายอยูท่วับริเวณ ขณะเดียวกนัตรวจพบตอไมห้วงหา้มซึงอยูติ่ดกบัแนวเขต

แปลงทีดิน ถูกตดัโค่นลม้เขา้มาภายในแปลงทีดินทีเกิดเหตุ 2 ตอ เป็นไมก้ระถินป่า และไมก้ระทุ่มหมู มีการตดัทอนเป็น

ท่อนขนาดเลก็กองไวแ้ปลงทีดินทีเกิดเหตุเพือรอการขนยา้ย 7 ท่อน มีการขดุสระเก็บนาํขนาดเนือที 1-0-10 ไร่ พบ

สิงก่อสร้างอยูภ่ายในทีเกิดเหตุจาํนวน 5 รายการ และมีการเดินสายไฟฟ้าเขา้มาใชภ้ายในพืนทีเกิดเหตุ จึงไดต้รวจวดั

ตาํแหน่งแปลงทีดินโดยใชเ้ครืองมือหาค่าพิกดัตาํแหน่งแปลงทีดินดว้ยดาวเทียมโดยรอบแปลงทีดิน คาํนวณเนือทีได ้24-0-

31 ไร่ ซึงอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มนาํแม่ฝางทงัหมด จากขอ้มูลพบวา่ผูก้ระทาํผิดเป็นบุตรชายของขบวนการคา้ยา

เสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ ทีพงึพน้โทษออกมา 

เจา้หนา้ทีจึงไดร่้วมกนัตรวจยดึพนืทีป่าทีถูกแผว้ถาง เนือที 24-0-31 ไร่ ตรวจยดึไมก้ระถินป่า จาํนวน 7 ท่อน 

ปริมาตร 0.21 ลูกบาศกเ์มตร และตรวจยึดสิงก่อสร้าง 5 รายการ พร้อมนาํเรืองราว เอกสารหลกัฐานทงัหมด แจง้ความ

กล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวนสถานีตาํรวจภูธรแม่อาย เพือดาํเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
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ปลดั ทส. ยืนยนัไทยพรอ้มเป็นเจา้ภาพประชมุรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้เห็นชอบตงั 3 คณะทาํงานรองรบั เผย

กาํหนดจดัเดือน ส.ค.นี ทีหวัหิน เพราะมีความพรอ้ม และเป็นพืนทีแซนดบ์็อกซ ์ยาํเป็นโอกาสแสดงบทบาทผูน้าํภาคการ

ป่าไมข้องภมูภิาค 

26ม.ค.2565 – นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ปกท.ทส.) เป็นประธาน

การประชมุคณะกรรมการอาํนวยการเตรียมการและจดัการประชมุรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้และการประชมุอืนทีเกียวขอ้ง 

ในช่วงทีประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครงัที 1/2565 ณ หอ้งประชมุ ชนั 17 อาคารกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และผ่านระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) รว่มกบัคณะผูบ้ริหาร

กระทรวงฯ และคณะกรรมการจากหน่วยงานตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้ง โดยมี กรมป่าไม ้เป็นฝ่ายเลขานกุาร  

 

 

 

 

 

1/3 



 

นายจตพุร กล่าวว่า ขณะนีมีความพรอ้มในการเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 5 

และการประชุมอืนทีเกียวขอ้ง ในช่วงทีประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 โดยวนันีไดพิ้จารณา

ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตงัคณะทาํงานฯ จาํนวน 3 คณะดว้ยกนั ไดแ้ก่  คณะทาํงานดา้นสารตัถะ  คณะทาํงานดา้นพิธี

การและอาํนวยการ และคณะทาํงานดา้นนิทรรศการและการประชาสมัพันธ ์ซงึแต่ละคณะมอบหมายใหร้องปลดั

กระทรวงฯ 3 คน เป็นผูก้าํกบัดแูล โดยมอบหมายใหก้รมป่าไมเ้สนอคาํสงัแต่งตงัคณะทาํงานฯ ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเร็ว และ

ดาํเนินการจดัประชุมคณะทาํงานแต่ละคณะในทนัที เพือนาํแนวทางการดาํเนินงานของแต่ละคณะเขา้ทีประชุม

คณะกรรมการอาํนวยการฯ พิจารณาอีกครงัภายในเดือนกุมภาพนัธ ์2565 
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ทงันี มีกาํหนดจดัการประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ณ เมืองหวัหิน จ.

ประจวบคีรีขันธ ์เนืองจากเป็นเมืองทีมีความพรอ้มในการรองรบัผูน้าํและผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากเขตเศรษฐกิจเอเปค และ

ยงัเป็นพืนทีแซนดบ์็อกซ(์Sandbox) ในการเปิดประเทศรบันกัท่องเทียวโดยไม่กกัตวัอีกดว้ย โดยวางเป้าหมายรูปแบบ

การจดัประชุมเป็นแบบ physical ใหม้ากทีสดุ ทงันี จะพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค

โควิด -19 อีกครงั     

สาํหรบัประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจากการเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 5 (The Fifth 

APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) และการประชุมอืนทีเกียวขอ้ง ในช่วงทีประเทศ

ไทยเป็นเจา้ภาพจัดการประชมุเอเปค ปี พ.ศ. 2565 คือ โอกาสทีประเทศไทยจะไดแ้สดงบทบาทในการเป็นผูน้าํภาคการ

ป่าไมข้องภูมิภาค ในการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือเป็นฐานการพฒันาสงัคม สิงแวดลอ้ม เสริมสรา้งเศรษฐกิจ

ชีวภาพ เศรษฐกิจหมนุเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ตลอดจนการมุ่งสู่ความเป็นกลาง

ทางคารบ์อน ผ่านการจดัการป่าไมอ้ย่างยงัยืน 
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“ปลัดฯ จตุพร” ถกแผนเตรียมความพร้อมเป็นเจา้ภาพจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครังท ี5 

เดือน ส.ค. นี 

 

นายจตพุร บุรุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชมุ

คณะกรรมการอาํนวยการเตรียมการและจดัการประชมุรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้และการประชมุอืนทีเกียวขอ้ง ในช่วงที

ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุเอเปค ปี พ.ศ. 2565 ครงัที 1/2565 ณ หอ้งประชมุ ชนั 17 อาคารกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม และผ่านระบบการประชมุทางไกล (VDO Conference) รว่มกบัคณะผูบ้ริหาร

กระทรวงฯ และคณะกรรมการจากหน่วยงานตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้ง โดยมี กรมป่าไม ้เป็นฝ่ายเลขานกุาร  

  

นายจตพุร บุรุษพฒัน ์ปกท.ทส. ไดยื้นยนัถึงความพรอ้มในการเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 

5 และการประชมุอนืทีเกียวขอ้ง ในช่วงทีประเทศไทยเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุเอเปค ปี พ.ศ. 2565 โดยวนันีไดพิ้จารณา

ใหค้วามเห็นชอบการแตง่ตงัคณะทาํงานฯ จาํนวน 3 คณะดว้ยกนั ไดแ้ก ่ คณะทาํงานดา้นสารตัถะ  คณะทาํงานดา้นพิธี

การและอาํนวยการ และคณะทาํงานดา้นนิทรรศการและการประชาสมัพนัธ ์ซงึแตล่ะคณะมอบหมายใหร้องปลดั

กระทรวงฯ 3 ท่าน เป็นผูก้าํกบัดแูล โดยมอบหมายใหก้รมป่าไมเ้สนอคาํสงัแตง่ตงัคณะทาํงานฯ ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ และ

ดาํเนินการจดัประชมุคณะทาํงานแตล่ะคณะในทนัที เพือนาํแนวทางการดาํเนินงานของแต่ละคณะเขา้ทีประชมุ 
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คณะกรรมการอาํนวยการฯ พิจารณา อีกครงั ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 ทงันี มีกาํหนดจดัการประชมุรฐัมนตรีเอเป

คดา้นป่าไม ้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ณ เมอืงหวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ ์เนืองจากเป็นเมืองทีมีความพรอ้มในการรองรบั

ผูน้าํและผูเ้ขา้รว่มประชมุจากเขตเศรษฐกิจเอเปค และยงัเป็นพืนทีแซนดบ์็อกซ(์Sandbox) ในการเปิดประเทศรบั

นกัท่องเทียวโดยไม่กกัตวัอกีดว้ย โดยวางเป้าหมายรูปแบบการจดัประชมุเป็นแบบ physical ใหม้ากทีสดุ ทงันี จะ

พิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 อีกครงั     

  

สาํหรบัประโยชนท์ีคาดว่าจะไดร้บัจากการเป็นเจา้ภาพจดัการประชมุรฐัมนตรีเอเปคดา้นป่าไม ้ครงัที 5 (The Fifth APEC 

Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5) และการประชมุอืนทีเกียวขอ้ง ในช่วงทีประเทศไทยเป็น

เจา้ภาพจดัการประชมุเอเปค ปี พ.ศ. 2565 คือ โอกาสทีประเทศไทยจะไดแ้สดงบทบาทในการเป็นผูน้าํภาคการป่าไมข้อง

ภมิูภาค ในการบริหารจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือเป็นฐานการพฒันาสงัคม สิงแวดลอ้ม เสรมิสรา้งเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมนุเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ตลอดจนการมุง่สูค่วามเป็นกลางทาง

คารบ์อน ผ่านการจดัการป่าไมอ้ย่างยงัยืน 
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เมือวนัที 26 ม.ค. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ (สคทช.) กล่าว

ว่า ในอดีตพืนทีต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้มีการดําเนินงานเรืองการจดัการทรัพยากร ดิน นาํ ป่า โดย

องค์กรชุมชนมาตลอด 30 ปี แต่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะเรืองการจดัการชุมชนทีอยู่อาศัยใน

ทีดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาต.แม่ทาได้เสนอพืนทีเขา้ร่วมโครงการจดัทีดินทาํกินให้ชุมชนตามนโยบายของ

คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ (คทช.) โดยในคราวการประชุม คทช. ครังที 2/2557 เมือวนัที 2 ธ.ค. 57 ที

ประชุมมีมติอนุมติัการดาํเนินการจัดทีดินทาํกินให้แก่ราษฎรผูย้ากไร้ในพืนทีป่าสงวนแห่งชาติ (Phase I) พืนทีป่า

สงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา เป็นพืนทีแรกของจงัหวดัเชียงใหม่และประเทศไทย 
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ต่อมาเมือวนัที 5 เม.ย. 58 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน คทช. เป็น

ประธานสักขีพยาน ในการมอบหนังสืออนุญาตเขา้ทาํประโยชน์หรืออยู่อาศยัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่

ทา นับเป็นการดาํเนินงานทีประสบความสาํเร็จที คทช. ให้ความสาํคัญเรืองคนอยู่กับป่าไดอ้ย่างเกือกูลและยงัยืน 

โดยการขบัเคลือนส่งเสริมพฒันาอาชีพ เพือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน มีการรวมกลุ่มของชุมชนทีเข้มแข็ง

ในรูปของสหกรณ์เพือพฒันาชุมชนสร้างความเขม้แข็ง สามารถพึงตนเองได้และนําไปสู่การบริหารจัดการทีดินที

ยงัยืนของชุมชน 

ทงันี เพอืใหส้หกรณ์มีความเขม้แขง็ สามารถ

บริหารจดัการโดยชุมชนได ้และทาํใหก้ารบริหารจดัการ

ทีดินของชุมชนเกิดความยงัยืน สาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติจะดาํเนินการเพือ

ยกระดบัการจดัทีดินทาํกินใหชุ้มชน โดยปรับเปลียนใหผู้ ้

ขอใชป้ระโยชนก์ารอยูอ่าศยัและทาํกินในป่าสงวนแห่งชาติ

จากผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นสหกรณ์ ในพืนทีทีดาํเนินการ

จดัทีดินทาํกินให ้ชุมชนตามนโยบาย คทช. ภายใตเ้งือนไข

แนวทางปฏิบติัของกรมป่าไม ้มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และเป็นไปตามแนวทางการประเมินความ

เขม้แขง็ในการบริหารจดัการของสหกรณโ์ดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเสนอผา่น คทช.จงัหวดั เพือใหค้วามเห็นชอบการ

ขอเปลียนผูข้อใชป้ระโยชน ์และเสนอไปยงักรมป่าไมเ้พือดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้งต่อไป 
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นายสง่า อติถะ ชาวบา้นแม่ทา กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ที 

คทช. มาจดัสรรทีดินทาํกิน ให้ เมือปี 2558 เพราะเป็นการ

สร้างความมนัใจให้ประชาชนอย่างมาก ว่ามีความมนัคงใน

ชีวิตนอกจากนีชาวบา้น ยงัอยากไดรั้บการสนับสนุน และ

ส่งเสริม ในมติต่างๆ ในพืนที อาทิเช่น การจดัการนาํหรือ

ระบบชลประทาน รวมถึงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพืนที 

คทช. 

 

 

คุณป้าบัวใส กนัทดา สมาชิกกลุ่มสหกรณ์บา้นแม่

ทา ทีไดรั้บทีดินจาก คทช. และทาํกินบนทีดินกว่า 10 ไร่ 

กล่าวว่า แบ่งการปลูกเป็นพืชผกัอินทรีย์ เช่น สัปรด 

ผกัเคล และปลูกลาํใย และปัจจุบันลูกสาวกลบัมาช่วยขาย

สินคา้ทางการเกษตรแบบออนไลน์ และนาํผลผลิตเกษตร

อินทรีย ์ทีไร่ ไปเปิดร้านขายส้มตาํ ทาํให้อยู่ได้อย่างสบาย 
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ดร. รวีวรรณ ภริูเดช ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช.) กล่าวว่าในอดีต

พืนที ตาํบลแมท่า ไดมี้การดาํเนินงานเรอืงการจดัการทรพัยากร ดิน นาํ ป่า โดยองคก์รชมุชนมาตลอด 30 ปี แตไ่ม่

สามารถแกไ้ขไดอ้ย่างสมบูรณโ์ดยเฉพาะเรืองการจดัการชมุชนทีอยู่อาศยัในทีดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาตาํบลแม่ทา

ไดเ้สนอพืนทีเขา้รว่มโครงการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ (คทช.) โดยใน

คราวการประชมุ คทช. ครงัที 2/2557 เมอืวนัที 2 ธนัวาคม 2557 ทีประชมุมีมติอนมุตัิการดาํเนินการจดัทีดินทาํกินใหแ้ก่

ราษฎรผูย้ากไรใ้นพืนทป่ีาสงวนแห่งชาติ (Phase I) พืนทีป่าสงวนแห่งชาติป่าขนุแมท่า ทอ้งทีตาํบลแม่ทา อาํเภอแมอ่อน 

จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นพืนทีแรกของจงัหวดัเชียงใหมแ่ละประเทศไทย ต่อมาเมอืวนัที 5 เมษายน 2558 โดยพลเอกประยทุธ ์

จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี ในฐานะประธาน คทช. เป็นประธานสกัขีพยาน ในการมอบหนงัสืออนญุาตเขา้ทาํประโยชน์

หรืออยู่อาศยัภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขนุแมท่า ทอ้งทีตาํบลแม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม ่ซงึนบัเป็นการ

ดาํเนินงานทีประสบความสาํเรจ็ที คทช. ใหค้วามสาํคญัเรอืงคนอยู่กบัป่าไดอ้ย่างเกือกลูและยงัยืน โดยการขบัเคลือน

สง่เสริมพฒันาอาชีพ เพือใหป้ระชาชนมีคณุภาพชีวิตทีดีขนึ มกีารรวมกลุม่ของชมุชนทีเขม้แข็งในรูปของสหกรณเ์พือ

พฒันาชมุชนสรา้งความเขม้แข็ง สามารถพงึตนเองไดแ้ละนาํไปสูก่ารบรหิารจดัการทีดินทียงัยืนของชมุชน...  
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ดา้น นายสง่า อติถะ ชาวบา้นแม่ทา กล่าวว่า รูส้กึดีใจ ที คทช.มาจดัสรรทีดนิทาํกิน ให ้เมอืปี 2558 เพราะเป็น

การสรา้งความมนัใจใหป้ระชาชนอย่างมาก ว่ามีความมนัคงในชีวิต นอกจากนีชาวบา้น ยงัอยากไดร้บัการสนบัสนนุ และ

สง่เสริม ในมติต่างๆ ในพนืที อาทิเช่น การจดัการนาํหรือระบบชลประทาน รวมถงึการปลกูไมเ้ศรษฐกิจในพืนท ีคทช.... 

ทงันี เพือใหส้หกรณมี์ความเขม้แข็ง สามารถบริหารจดัการโดยชมุชนได ้และทาํใหก้ารบริหารจดัการทีดินของชมุชนเกิด

ความยงัยืน สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติจะดาํเนินการเพือยกระดบัการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนโดย

ปรบัเปลียนใหผู้ข้อใชป้ระโยชนก์ารอยู่อาศยัและทาํกินในป่าสงวนแห่งชาติจากผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นสหกรณ ์ในพืนทีที

ดาํเนินการจดัทีดินทาํกินให ้ชมุชนตามนโยบาย คทช. ภายใตเ้งือนไขแนวทางปฏิบตัิของกรมป่าไม ้มาตรา 16 แห่ง 

พระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และเป็นไปตามแนวทางการประเมินความเขม้แข็งในการบริหารจดัการของ

สหกรณโ์ดยกรมส่งเสริมสหกรณ ์และเสนอผ่าน คทช.จงัหวดั เพือใหค้วามเห็นชอบการขอเปลียนผูข้อใชป้ระโยชน ์และ

เสนอไปยงักรมป่าไมเ้พือดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวขอ้งตอ่ไป 
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