
 สรุปขาวประจําวันท่ี  22 ก.ย.  65 
สื่อส่ิงพิมพ  

-  คอลัมนเรียงคนมาเปนขาว  โลเกียรติยศ “รักษปา รักแผนดิน”  (มติชน  23 ก.ย. 65  หนา 4) 

-  คอลัมนคุณแหนกอสซิป..มิตรสหายรวมยินดี  (แนวหนา  23 ก.ย. 65  หนา 13) 

-  คอลัมนสารพันปญหา... มีขอมูลนาสงสัย  (ไทยรัฐ  23 ก.ย. 65  หนา 6) 

 

สื่อออนไลน 

-  เดอะมอลล กรุป ตอกย้ําความสําเร็จ GREEN RETAIL รับโลรางวัลผูชวยเหลือราชการกรมปาไม   
(บางกอกทูเดย  23 ก.ย. 65  https://bangkok-today.com/%E0%B9%80%E0%B8%94% 

E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C 

-  'บิ๊กปอม' นั่งหัวโตะประชุมที่ดินแหงชาติสั่งเรงชวยเหลือ 'เกษตรกร-ผูยากไร'  (ไทยโพสต  22 ก.ย. 65) 

https://www.thaipost.net/general-news/227012/ 

-  คทช.เคาะชงครม.ขับเคลื่อน One Map พ้ืนที่กลุมที่ 2 "บิ๊กปอม" ย้ําวางแผนใหชัดเจนสอดคลองงบ  

(ผูจัดการรายวัน  22 ก.ย. 65)  https://mgronline.com/politics/detail/9650000091285 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16266
วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(บนซ้าย)

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: โล่เกียรติยศ

รหัสข่าว: C-220923020017(23 ก.ย. 65/02:31) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 19.22 Ad Value: 31,713 PRValue : 95,139 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15121
วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2565
Section: วาไรตี้/หน้าแรก - วาไรตี้

หน้า: 13(ซ้าย)

คอลัมน์: คุณแหนกอสซิป

รหัสข่าว: C-220923005003(23 ก.ย. 65/06:07) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 40.39 Ad Value: 64,624 PRValue : 193,872 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23621
วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-220923009020(23 ก.ย. 65/01:58) หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 68.04 Ad Value: 68,040 PRValue : 204,120 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23621
วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-220923009020(23 ก.ย. 65/01:58) หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 68.04 Ad Value: 68,040 PRValue : 204,120 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

วราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม ใหเ้กียรตเิป็นประธานในพิธีวนัคลา้ยวนัสถาปนา

กรมป่าไมค้รบรอบ 126 ปี และมอบรางวลัเครอืงหมายเชดิชเูกียรติ เข็มเชิดชเูกียรติ โล ่ ใบประกาศเกียรตคิณุ หนงัสือชมเชยแก่

ผูช้่วยเหลือราชการกรมป่าไม ้ และรางวลัโลเ่กษตรกรผูป้ลกูสวนป่าดีเดน่  โดยม ีณฐัศมน  วงศกิ์ตติพฒัน ์ ผูอ้าํนวยการใหญ่

การตลาด เป็นผูแ้ทนบรษัิท เดอะมอลล ์กรุป๊ จาํกดั รบัมอบโลร่างวลัผูช้่วยเหลือราชการกรมป่าไม ้ในสาขาสง่เสรมิและพฒันาป่า

ชนุชน โดยทาง เดอะมอลล ์กรุป๊ ในฐานะ GREEN RETAIL แหง่แรกของประเทศไทย ทีไดร้ว่มเป็นภาคีสมาชิกของ CLIMATE 

NEUTRAL NETWORK โครงการสงิแวดลอ้มแหง่สหประชาชาต ิ (UNEP) เดินหนา้โครงการ THE MALL GO GREEN  มุ่งสูเ่ป็น

หา้งสรรพสนิคา้สีเขยีว พรอ้มรว่มสานตอ่โครงการ CARE THE WILD  “ปลกูป้อง” PLANT & PROTECT”  ผ่านกิจกรรม “ปลกู

ตน้ไมใ้หไ้ดผื้นป่า” จาํนวน 30.5 ไร ่  รวม 6,100 ตน้ ณ แนวเขตป่าชุมชนบา้นนาหวาย  อ.นาหมนื  จ.นา่น  เพอืเพิมพนืทป่ีา ลด

ความแหง้แลง้ และลดโลกรอ้น  ซงึป่าจะชว่ยดดูซบัมลพิษ ลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกไดถ้ึง 54,900  กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซต์

เทียบเทา่  พรอ้มตงัเป้าเป็นองคก์รภาคเอกชนทลีดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์หส้ทุธิเป็นศนูย ์(Carbon Neutral)  ลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกอยูที่ 20 – 25% ภายในปี 2573 โดยยดึหลกัแนวคิด (Sustainable Development Goals : 

SDGs), แนวทางพฒันา BCG (Bio-Circular-Green Economy) และ ESG (Environment-Social-Governance) เป็นหลกั

ในการวางกลยทุธ ์เพือขบัเคลอืนยทุธศาสตรแ์หง่การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้มอยา่งยงัยืน 

 

 



 

 

 



บิกป้อมถก 'คทช.' เร่งรัดททีาํกินให้ชาวบ้าน อนุมัตแิผนจัดการทดีนิปี 2566-70 มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร-

ผู้ยากไร้ ให้อยู่ดกีินดีสืบต่อลูกหลาน 

22 ก.ย.2565 - ทีหอ้งประชมุ 301 ตกึบญัชาการ 1 ทาํเนียบรฐับาล พล.อ.ประวิตร วงษส์วุรรณ รองนายกรฐัมนตรี 

รกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการนโยบายทีดินแหง่ชาติ (คทช.) ครงัที 

3/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ ์โดยทีประชมุไดร้บัทราบความคืบหนา้รายงานของคณะกรรมการฯใน

ภาพรวมผลการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนหว้งปี 2558-2565 เป็นไปตามแผนงาน ซงึไดมี้การจดัหาทีดินโดยกาํหนด

เปา้หมายไว ้1,483 พืนที 70 จงัหวดั และไดด้าํเนินการจดัคนเขา้ใชป้ระโยชนใ์นทีดนิแลว้ 75,869 ราย เนือที 

520,094 ไร ่ใน 336 พืนที รวมทงัผลการดาํเนินงานส่งเสริมพฒันาอาชีพและการตลาด จาํนวนทงัสิน 271 พืนที 

65 จงัหวดั มีราษฎรเขา้ใชป้ระโยชนใ์นพืนที จาํนวน 49,062 ราย 

 

 

 



 

จากนนั คณะกรรมการฯ ไดพ้ิจารณาเห็นชอบหลกัเกณฑ ์การมอบหมายหนว่ยงานตามผลการจาํแนกการใช้

ประโยชนที์ดินโดยแบง่ออกเป็น 4ประเภท ไดแ้ก่ 1.ประเภทพืนทีป่าไม ้:ใหก้รมป่าไมด้าํเนินการ 2.ประเภทพืนทีป่า

ชายเลน :ใหก้รมทรพัยากรทางทะเลและชายฝังดาํเนินการ 3.ประเภทพืนทีเกษตรกรรม (พืนทีปลกูพืช, ทุ่งหญา้

เลียงสตัว,์ สระนาํ, ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ, พืนทีลุ่ม, ลานตากพืชผลทางการเกษตร) : ให ้ส.ป.ก. ดาํเนินการ และ 

4.ประเภทพืนทีชมุชนและ/หรือพืนทีทีถูกใชป้ระโยชน ์โดยกิจกรรมนอกเหนือหนา้ทีรบัผิดชอบของ ส.ป.ก.(พืนที

สวนราชการใชป้ระโยชน,์ พืนทีโรงงานอตุสาหกรรม, ปัมนาํมนั, พืนทีโล่งทีลอ้มรอบดว้ยพืนทีชมุชน เป็นตน้) :ให้

กรมธนารกัษ ์ดาํเนินการ และเห็นชอบการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชน ตามนโยบายรฐับาลในพืนทีป่าไมถ้าวร เพือ

แกปั้ญหาการอยู่อาศยัโดยการนาํมาจดัทีดินทาํกินตามนโยบาย คทช. รวมทงัเห็นชอบ(รา่ง)แผนปฏิบตัิการดา้น

การบริหารจดัการทีดิน และทรพัยากรดินของประเทศ(พ.ศ.2566-2570) เพือใหก้ารขบัเคลือนนโยบายและ

แผนการบรหิารจดัการฯ ระยะแรก (5ปี) สามารถดาํเนินการไดท้นัตงัแตปี่งบประมาณ พ.ศ.2566 

พล.อ.ประวิตร ยงักาํชบัคณะกรรมการฯ และหนว่ยงานทีเกียวขอ้งใหก้าํกบัติดตามเรืองทีผ่านความเห็นชอบแลว้

ในวนันี และเรง่รดัหนว่ยงานทีรบัผิดชอบใหน้าํแผนงานไปสูก่ารปฏิบตัิ ใหเ้ป็นรูปธรรมภายใตก้ฎหมายทีเกียวขอ้ง 

เพือยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนีอ้งเกษตรกร และผูย้ากไร ้ใหอ้ยูดี่กินดี อย่างยงัยืน ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพียง พรอ้มสรา้งการมีส่วนรว่ม การรบัรู ้และความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนไดร้บัทราบอย่างตอ่เนืองและทวัถึง  

ซงึถือเป็นนโยบายเรง่ดว่นของรฐับาล 

 

 

 



 

 

บอรด คทช. ไฟเขียวขับเคล่ือน One Map พื้นท่ีกลุมที่ 2 เตรียมเสนอ ครม.พจิารณา “พล.อ.ประวิตร” ย้ําทุก
หนวยงานวางแผนการดําเนินงานใหชัดเจน สอดคลองกับงบประมาณ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วันนี้ (22ก.ย.) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 
10.30 น. ณ หองประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ครั้งที่ 3/2565 ผานระบบ
ออนไลน (VDO Conference) รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ สรุปสาระสําคัญผลการประชุม ดังนี้ 
 
รองนายกรัฐมนตรีขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่รวมกันพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน ในการ
ดําเนินการขับเคลื่อนการทํางานของทุกหนวยงานใหเกิดผลเปนรูปธรรมตามเปาหมาย และใหประชาชนไดรับทราบถึง
สิ่งท่ีรัฐบาลดําเนินการเปนประโยชนตอประชาชนและประเทศชาติ พรอมย้ําการดําเนินงานของทุกหนวยงานตองมี
การวางแผนใหชัดเจน และสอดคลองกับการใชจายงบประมาณและระยะเวลาที่กําหนดไว เพ่ือการดําเนินการให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมทฤธิ์และประโยชนตอประชาชนอยางแทจริง 
 
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน กําหนดพ้ืนที่เปาหมายแลว 1,483 พื้นที่ 70 จังหวัด 
5,792,144-3-44.75 ไร ออกหนังสืออนุญาตแลว 370 พ้ืนที่ 1,179,476 -0-13.86 ไร จัดคนเขาทําประโยชนในที่ดิน
แลว 76,453 ราย ใน 338 พื้นที่ และสงเสริมและพัฒนาอาชีพแลวใน 271 พื้นท่ี 
 



นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีการพิจารณาเรื่องสําคัญ ไดแก 
1) เห็นชอบ (ราง) หลักเกณฑการจําแนกประเภทท่ีดินตามผลการจําแนกการใชประโยชนที่ดิน โดยใหกรมพัฒนาที่ดิน
เรงดําเนินการ และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตอไป 
 
2) เห็นชอบการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ปาไมถาวร และใหกรมปาไมดําเนินการกําหนดพ้ืนที่
เปาหมายการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนในพ้ืนท่ีปาไมถาวร โดยพิจารณาถึงพ้ืนที่ปาไมถาวรที่ไดจําแนกไปแลว และที่อยู
ระหวางการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540ของกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งเห็นชอบการ
เสนอเรื่องขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2540 เรื่อง มาตรการและแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับ
พ้ืนที่ปาไมในภาพรวมทั้งประเทศ โดยเรื่องที่ราษฎรรองเรียนใหเพิกถอนเขตปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งผูวา
ราชการจังหวัดหรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดไดรับเรื่องไวแลว รวมถึงเรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 ที่เก่ียวของ ใหกรมพัฒนาท่ีดินดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จ จนกวาคณะรัฐมนตรีจะมีมติ
ยกเลิกหรือมีขอสั่งการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางอื่น ทั้งนี้มอบหมายใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยกรมปาไม นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและจัดทํากระบวนการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนในพ้ืนที่ปาไม
ถาวรเสนอคณะอนุกรรมการจัดที่ดินเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
3) เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
(พ.ศ. 2566-2570) ทั้งนี้ เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
ระยะแรก (ระยะ 5 ป) สามารถที่จะเริ่มดําเนินการขับเคลื่อนไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะทําใหการ
ดําเนินงานตามกรอบนโยบายและแผนดานที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เปนไปอยางตอเนื่อง 
 
ทั้งนี้ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) เปน
แผนปฏิบัติการฯ เพ่ือใชในการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติ ในระยะ 5 ป โดยดําเนินการภายใตกรอบนโยบายหลัก 4 
ดาน ของนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2566-2580) ไดแก ดานการ
สงวนหวงหามที่ดินของรัฐอยางมีประสิทธิภาพและการรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ดานการใชที่ดินและทรัพยากร
ดินใหเกิดประโยชนสูงสุด ดานการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และดานการบูรณาการและเสริมสรางการมีสวนรวมเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินอยางมีเอกภาพ โดย
มีเปาหมาย เพ่ือใหที่ดินและทรัพยากรดินสามารถใชประโยชนและใหบริการเชิงนิเวศไดอยางยั่งยืน มีการใชประโยชน
อยางมีดุลยภาพและคุมคา เกษตรกรมีขีดความสามารถในการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรดินสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
ตลอดจนมีการกระจายตัวของการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมมากขึ้น รวมถึงการมีระบบบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินที่มีศักยภาพสูง มีการบูรณาการอยางเขมแข็งเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
 
พรอมกันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565เก่ียวกับผลการดําเนินการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐฯ ของพ้ืนที่กลุมที่ 2 จํานวน 11 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ชัยนาท ตราด นครนายก นครสวรรค ระยอง (ยกเวนกรณีพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา-หมูเกาะเสม็ด จังหวัด
ระยอง) ลพบุรี ศรีสะเกษ และจังหวัดสระบุรี) และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป. 

 


