
สรปุข่าวประจ าในวนัท่ี 19-21 ธ.ค. 63 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- สมเดจ็พระวนัรตัปธ.ปลุกเสก ไมม้งคล10ลา้นตน้แจกปีใหม่ (ไทยรฐั 19 ธนัวาคม 2563 หน้า 11) 

- ทส.จดังานพฤกษามหามงคล 10ลา้นกลา้ไมม้งคลแจกปชช. (มตชิน 19 ธนัวาคม 2563 หน้า 3) 

- ทส.จดังาน'พฤกษามหามงคล' (ขา่วสด 21 ธนัวาคม 2563 หน้า 6) 

- คอลมัน์ ข่าวสัน้ทนัโลก: คุมเขม้ไฟป่า (ไทยรฐั 19 ธนัวาคม 2563 หน้า 11) 

- คอลมัน์ CSR MOVEMENT: บ.ีกรมิ เดนิหน้าขยายพืน้ทีป่่าเพือ่ (ผูจ้ดัการรายวนั 360o 21 ธนัวาคม 2563 หน้า 8) 

ข่าวเวบ็ไซต์ 

สมเดจ็พระวนัรตัปธ.ปลุกเสก ไมม้งคล 10 ลา้นต้นแจกปีใหม่ (ไทยรฐั 19 ธนัวาคม 2563) 
https://www.thairath.co.th/news/royal/1997540 
ทส.จดังานพฤกษามหามงคล เจรญิพระพุทธมนตแ์ละพุทธาธเิภกใหญ่กลา้ไมม้งคล 10 ลา้นต้น แจกจ่ายประชาชน 
(มตชิน 18 ธนัวาคม 2563) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2491260 
ทส. เตรยีมจดัพธิเีจรญิพระพุทธมนตก์ลา้ไมเ้พือ่เป็นสริมิงคล มอบเป็นของขวญัปีใหม่ใหพ้ีน้่องประชาชน  
(ไทยโพสต ์19 ธนัวาคม 2563) 
https://www.thaipost.net/main/detail/87311 
ทส.เตรยีมจดัพธิเีจรญิพระพุทธมนตก์ลา้ไมเ้พือ่เป็นสริมิงคล (ผูจ้ดัการออนไลน์ 19 ธนัวาคม 2563) 
https://mgronline.com/business/detail/9630000129349 
"ทส."เตรยีมจดัพธิเีจรญิพระพุทธมนตก์ลา้ไมเ้พือ่เป็นสริมิงคล 25 ธ.ค.นี้ มอบเป็นของขวญัปีใหม่ใหพ้ีน้่องประชาชน  
(สยามรฐั 19 ธนัวาคม 2563) 
https://siamrath.co.th/n/205576 
กรมป่าไมร้่วมกบั 10 จงัหวดัภาคเหนือเตรยีมจดักจิกรรมรณรงคป์ระชาสมัพนัธโ์ครงการลดประมาณเชือ้เพลงิ 
(บรคิอนิโฟ 17 ธนัวาคม 2563) 
https://www.brickinfotv.com/news/88853/ 
กรมป่าไมร้่วมกบั 10 จงัหวดัภาคเหนือ เตรยีมลดปรมิาณเชือ้เพลงิในป่า แกปั้ญหาไฟป่าและหมอกควนัในภาคเหนือ 
(worldvarietynews 20 ธนัวาคม 2563) 
https://www.worldvarietynews.com/northernforests/ 
จงัหวดัล าพูน ขอแจง้การเขา้ท าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไม ้ตาม ครม. เมื่อวนัที ่23 มถิุนายน 2563  
(ส านกัประชาสมัพนัธเ์ขต 3 เชยีงใหม่ 18 ธนัวาคม 2563) 
https://region3.prd.go.th/topic/news/22313 
ป.ป.ช.จนัทบุรนี าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตดิตามการเอาผดินายทุนรุกทีป่่าสงวนท าสวนผลไม้  
(ผูจ้ดัการออนไลน์ 18 ธนัวาคม 2563) 
https://mgronline.com/local/detail/9630000129187 
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 22978
วันที่: เสาร์ 19 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: สมเด็จพระวันรัตปธ.ปลุกเสก ไม้มงคล10ล้านต้นแจกปีใหม่

รหัสข่าว: C-201219009105(19 ธ.ค. 63/06:51) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 26.66 Ad Value: 29,326 PRValue : 87,978 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15623
วันที่: เสาร์ 19 ธันวาคม 2563
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(ขวา)

หัวข้อข่าว: ทส.จัดงานพฤกษามหามงคล 10ล้านกล้าไม้มงคลแจกปชช.

รหัสข่าว: C-201219020039(19 ธ.ค. 63/06:13) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 21.96 Ad Value: 24,156 PRValue : 72,468 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10981
วันที่: จันทร์ 21 ธันวาคม 2563
Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

หน้า: 6(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.จัดงาน'พฤกษามหามงคล'

รหัสข่าว: C-201221012041(21 ธ.ค. 63/05:55) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.25 Ad Value: 18,975 PRValue : 56,925 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22978
วันที่: เสาร์ 19 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 11(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: คุมเข้มไฟป่า

รหัสข่าว: C-201219039077(18 ธ.ค. 63/08:58) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 8.66 Ad Value: 9,526 PRValue : 28,578 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3327
วันที่: จันทร์ 21 ธันวาคม 2563
Section: Green Innovation/-

หน้า: 8(ล่างขวา)

คอลัมน์: CSR MOVEMENT: บี.กริม เดินหน้าขยายพื้นที่ป่าเพื่อความยั่งยืน

รหัสข่าว: C-201221040065(21 ธ.ค. 63/06:26) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 24.66 Ad Value: 36,990 PRValue : 110,970 คลิป: สี่สี(x3)



 

 
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่ากระทรวงจะจัดงานพฤกษา
มหามงคล โดยนํากล้าไม้มงคล 10 ชนิด ประกอบด้วย พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง ราชพฤกษ์
และทรงบาดาล จํานวน 10 ล้านกล้า มาเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพุทธาภิเษกใหญ่เป็นครั้งแรกในประเทศไทย มีสมเด็จพระวันรัต 
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและรักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระเกจิคณาจารย์ช่ือดังมาร่วมพิธี ทําเหมือนพิธีปลุกเสกพระเคร่ืองเพ่ือความเข้มขลังและเป็นสิริ
มงคล ที่สนามหน้ากรมป่าไม้ และทําพิธีพร้อมกันใน 23 พ้ืนที่ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ และ 21 พ้ืนที่ของ
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ มี ผวจ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและมีพระเกจิคณาจารย์ มีช่ือเสียงของพื้นที่น้ันๆ 
มาทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก ในวันที่ 25 ธ.ค. เวลา 08.30 น. 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ กล่าวต่อว่า หลังเสร็จสิ้นพิธี จะนํากล้าไม้มงคลทั้ง 10 ล้านกล้าแจกจ่ายให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
นําไปปลูกตามบ้านเรือน ที่ทํางาน ชุมชนหรือสถานที่ต่างๆ เพ่ือความเป็นสิริมงคล เมื่อประชาชนรับไม้มงคลที่ผ่านพิธีสําคัญ  
จะรู้สึกรักหวงแหนปกป้องกล้าไม้ เช่ือว่าจะดูแลรักษากล้าไม้ให้เติบโต เป็นต้นไม้ใหญ่ได้ เพ่ือเป็นการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้กับ
ประเทศ เป็นรากฐานสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ผู้สนใจติดต่อรับกล้าไม้ที่ผ่านพิธี
สําคัญได้ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไป ในกรุงเทพฯ ติดต่อรับได้ที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ต่างจังหวัดติดต่อรับได้ที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ สํานักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ต้ังอยู่ในจังหวัดต่างๆท่ัวประเทศ หรือจองล่วงหน้าได้ที่ 
www.happytree.forest.go.th สอบถามสายด่วน 1362 โทร.ฟรีทั่วไทย 

“น่ีคือของขวัญปีใหม่ของกระทรวงทรัพยากรฯ ให้กับประชาชน สอดคล้องกับสิ่งที่กระทรวงดําเนินการ คือการกําหนดที่ดิน 
ที่ได้รับอนุญาต ให้ทําประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพ่ือให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ส.ป.ก.4-01 ก ส.ป.ก.4-01 ข 
ส.ป.ก.4-01 ค หรือ ส.ป.ก.4-01 ช เป็นที่ดินซึ่งไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม” นายจตุพรกล่าว 



 

 
ทส.จัดงานพฤกษามหามงคล เจริญพระพุทธมนต์และพุทธาธิเภกใหญ่กล้าไม้มงคล 10 ล้านต้น แจกจ่ายประชาชน 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ทส.จะจัดงาน
พฤกษามหามงคล โดยนํากล้าไม้ จํานวน 10 ล้านกล้า จากกล้าไม้มงคล 10 ชนิดประกอบด้วย พยุง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง 
กันเกรา สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง ราชพฤกษ์และทรงบาดาลมาเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพุทธาภิเษกใหญ่เป็นครั้งแรก 
ในประเทศไทย มีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและรักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยจะมีพระเกจิคณาจารย์ช่ือดังมาร่วมพิธี โดยทํา
เหมือนพิธีปลุกเสกพระเคร่ืองเพ่ือความเข้มขลังและเป็นสิริมงคล โดยจะบริเวณสนามหน้ากรมป่าไม้ ที่สําคัญจะทําพิธีพร้อมกันใน 
23 พ้ืนที่ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ และ 21 พ้ืนที่ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์(สบอ.) กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
โดยให้นิมนต์พระเกจิคณาจารย์ช่ือมีช่ือเสียงของพ้ืนที่น้ันๆ มาทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพุทธาภิเษก และมีผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในวันที่ 25 ธ.ค.น้ี เวลา 8.30 น. 

ปลัดทส.กล่าวต่อว่า การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพุทธาภิเษกกล้าไม้ เน่ืองจากกล้าไม้ที่นํามาเป็นไม้มงคล ดังน้ัน ต้องทําพิธี
อันเป็นมงคล ทําให้ธรรมะกับธรรมชาติเป็นเรื่องเดียวกัน โดยหลังเสร็จสิ้นพิธี จะนําพันธ์ุกล้าไม้มงคลทั้ง 10 ล้านกล้าแจกจ่าย
ให้กับประชาชนและทุกภาคส่วนนําไปปลูกตามบ้านเรือนของตนเอง ที่ทํางาน ในชุมชนหรือสถานท่ีต่างๆ เพ่ือความเป็นสิริมงคล 
เมื่อประชาชนรับไม้มงคลที่ผ่านพิธีสําคัญ จะรู้สึกรักหวงแหนปกป้องกล้าไม้และเช่ือว่าจะดูแลรักษากล้าไม้ให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่
ได้เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับประเทศซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



อย่างย่ังยืน โดยประชาชนสามารถติดต่อรับกล้าไม้ที่ผ่านพิธีสําคัญได้ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไป โดยในกรุงเทพฯ ติดต่อ
รับได้กล้าไม้ได้ที่กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่วนต่างจังหวัดติดต่อรับได้ที่ สํานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ กรมป่าไม้ สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ ฯและสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง ที่ต้ังอยู่ ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ สําหรับประชาชนที่สนใจจะรับกล้าไม้มงคล สามารถจองล่วงหน้าได้ที่
www.happytree.forest.go.th หรือสอบถามสายด่วน 1362 โทรฟรีทั่วไทย 

“น่ีคือของขวัญปีใหม่ของ ทส.ให้กับประชาชนซึ่งจะสอดคล้องกับสิ่งที่กระทรวงดําเนินการน่ันก็คือการกําหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาต
ให้ทําประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพ่ือให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดิน ส.ป.ก. 4 -01 ส.ป.ก.4 – 01 ก ส.ป.ก. 4 – 01 ข ส.ป.ก.4 -01 คง 
หรือ ส.ปงก.4 – 01 ช เป็นที่ดินซึ่งไม้ทีปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นไม้หวงห้าม” นายจตุพร กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษามหามงคล เพ่ือให้ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ นําพันธ์ุไม้มงคลท่ีผ่านพิธีไปปลูกตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่บ้านเรือนของตนเอง ที่ทํางานหรือในชุมชน เพ่ือ
เป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย รวมท้ังเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับประเทศ ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ กรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันดูแล 
ป้องกันและรักษาป่าอย่างต่อเน่ือง วางแนวทาง มาตรการเพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน อีกทั้ง
ในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ดําเนินการจัดเตรียมพันธ์ุไม้มงคลเพ่ือให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนนําไปปลูกตามบ้านเรือน ชุมชน หรือสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็น 1 ในของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้เตรียมไว้ให้กับพ่ีน้องประชาชนอีกด้วย 

เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้กับพ่ีน้องประชาชนที่จะรับกล้าไม้ไปปลูกในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเป็นส่วนหน่ึงของพลัง
ที่จะช่วยกันเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษา
มหามงคลข้ึน ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ กรมป่าไม้ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียมพันธ์ุไม้มงคลท้ังหมด 10 ชนิด ประกอบด้วย พยุง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง 
กันเกรา สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง ราชพฤกษ์ และทรงบาดาล จํานวนทั้งสิ้น 10 ล้านกล้า ประชาชนที่ต้องการพันธ์ุไม้มงคลเพ่ือจะ
นําไปปลูกสามารถติดต่อรับได้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยในกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อรับได้กล้าไม้ได้ที่กรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อรับได้ที่ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ 



สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ต้ังอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

ทั้งน้ี ประชาชนสามารถเข้าร่วมประกอบพิธีได้ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ณ กรมป่าไม้ ส่วนประชาชน
ในต่างจังหวัดสามารถเข้าร่วมประกอบพิธีพร้อมกันได้ ณ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้ง 23 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สําหรับประชาชนที่สนใจจะรับกล้าไม้มงคล สามารถจองล่วงหน้าได้ที่ www.happytree.forest.go.th 
หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สายด่วน 1362 โทรฟรีทั่วไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันดูแล 
ป้องกันและรักษาป่าอย่างต่อเน่ือง วางแนวทางและมาตรการเพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน รวมท้ังส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ ซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน อีกทั้งใน
เทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ดําเนินการจัดเตรียมพันธ์ุไม้มงคลเพ่ือให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนนําไปปลูกตามบ้านเรือน ชุมชน หรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นหน่ึงในของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้เตรียมไว้ให้กับพ่ีน้องประชาชนอีกด้วย 

ทั้งน้ี เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้กับพ่ีน้องประชาชนที่จะรับกล้าไม้ไปปลูกในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเป็นส่วนหน่ึงของ
พลังที่จะช่วยกันเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้แก่ประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
พฤกษามหามงคลขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ กรมป่าไม้ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียมพันธ์ุไม้มงคลทั้งหมด 10 ชนิด ประกอบด้วย พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง 
กันเกรา สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง ราชพฤกษ์ และทรงบาดาล จํานวนทั้งสิ้น 10 ล้านกล้า ประชาชนที่ต้องการพันธ์ุไม้มงคลเพ่ือจะ
นําไปปลูกสามารถติดต่อรับได้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยในกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อรับได้กล้าไม้ได้ที่กรม
ป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อรับได้ที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่า
ไม้ สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ต้ังอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 

สําหรับประชาชนสามารถเข้าร่วมประกอบพิธีได้ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ณ กรมป่าไม้ ส่วน
ประชาชนในต่างจังหวัดสามารถเข้าร่วมประกอบพิธีพร้อมกันได้ ณ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้ง 23 แห่งทั่วประเทศ โดยมี
ผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายฆราวาส สําหรับประชาชนที่สนใจจะรับกล้าไม้มงคล สามารถจองล่วงหน้าได้ที่ 
www.happytree.forest.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สายด่วน 1362 โทร.ฟรีทั่วไทย 

 



 

 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษามหามงคล เพ่ือให้ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ นําพันธ์ุไม้มงคลท่ีผ่านพิธีไปปลูกตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่บ้านเรือนของตนเอง ที่ทํางานหรือในชุมชน เพ่ือ
เป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย รวมท้ังเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับประเทศ ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ กรมป่าไม้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันดูแล 
ป้องกันและรักษาป่าอย่างต่อเน่ือง วางแนวทาง มาตรการเพ่ือให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่สี
เขียวในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งจะเป็นรากฐานสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน อีกทั้ง
ในเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ดําเนินการจัดเตรียมพันธ์ุไม้มงคลเพ่ือให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนนําไปปลูกตามบ้านเรือน ชุมชน หรือสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็น 1 ในของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้เตรียมไว้ให้กับพ่ีน้องประชาชนอีกด้วย 

เพ่ือความเป็นสิริมงคลให้กับพ่ีน้องประชาชนที่จะรับกล้าไม้ไปปลูกในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเป็นส่วนหน่ึงของพลัง
ที่จะช่วยกันเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พฤกษา
มหามงคลข้ึน ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ กรมป่าไม้ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียมพันธ์ุไม้มงคลทั้งหมด 10 ชนิด ประกอบด้วย พยุง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู่ป่า 



มะค่าโมง ราชพฤกษ์ และทรงบาดาล จํานวนทั้งสิ้น 10 ล้านกล้า ประชาชนที่ต้องการพันธ์ุไม้มงคลเพ่ือจะนําไปปลูกสามารถ
ติดต่อรับได้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยในกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อรับได้กล้าไม้ได้ที่กรมป่าไม้ และกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อรับได้ที่ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ สํานักบริหาร
พ้ืนที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ที่ต้ังอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

 
ทั้งน้ี ประชาชนสามารถเข้าร่วมประกอบพิธีได้ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ณ กรมป่าไม้ ส่วนประชาชน
ในต่างจังหวัดสามารถเข้าร่วมประกอบพิธีพร้อมกันได้ ณ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้ง 23 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สําหรับประชาชนที่สนใจจะรับกล้าไม้มงคล สามารถจองล่วงหน้าได้ที่ www.happytree.forest.go.th 
หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สายด่วน 1362 โทรฟรีทั่วไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์ 
นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เป็นประธานการ
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการลดประมาณเช้ือเพลิง กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการลดประมาณเช้ือเพลิง กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ 2564 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 
พร้อมกันในพ้ืนที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ 

ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ( เชียงใหม่ ) เปิดเผยว่า กรมป่าไม้เตรียมจัดกิจกรรมโครงการลดประมาณเช้ือเพลิง 
กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ 2564 ในวันจันทร์ที่28 ธันวาคม 2564 โดยจัดงานพร้อมกันในพ้ืนที่ 10 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ตากและจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือลดปริมาณเช้ือเพลิงในป่า โดยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานปกครองและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนําเช้ือเพลิงในป่าออกมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การพ่ึงพิงป่าจากการเผาสู่การใช้ประโยชน์จากป่า ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่อย่างจริงจัง 

ทั้งน้ีสาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปี 2563 เกิดจากการเผาโดยไม่ทราบสาเหตุจํานวน 2,744 ครั้ง คิดเป็น 86.89 % , 
เพ่ือเก็บหาของป่า จํานวน 303 ครั้ง คิดเป็น 9.59 % และเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ 64 ครั้ง คิดเป็น 2.03 % สําหรับการควบคุมไฟป่า
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในปี 2563 มีจํานวน 3,021 ครั้ง 56,704 ไร่ โดยท่ีจังหวัดเชียงใหม่มีจํานวน 
1,524 ครั้ง 17,745ไร่ จังหวัดแพร่มีจํานวน 445 ครั้ง 9,811 ไร่ และจังหวัดน่านมีจํานวน 338 ครั้ง 11,914 ไร่ ขณะที่ในปีน้ี 9 
จังหวัดภาคเหนือมีแผนการจัดการเช้ือเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ล้านไร่ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนการ
จัดการเช้ือเพลิง 20 % ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร่ 



 
ทางด้าน พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 
ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วน
หน้า ได้กําชับให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในแต่ละจังหวัดลงพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผา รวมท้ังการลาดตระเวนเฝ้าตรวจระวังไฟป่าพร้อมกับการป้องกันโรคโควิด – 19 
เพ่ือลดปริมาณหมอกควันในพ้ืนที่ ทั้งน้ีที่ผ่านมาจากการเก็บข้อมูลประจําวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 ,ค่า PM 10 
และค่า AQI ในห้วงวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2563 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลําปาง และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อนในพ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่อนุรักษ์ ส่วนจังหวัดตากพบจุดความร้อนในพ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ป่าสงวน 
สําหรับจังหวัดลําพูนพบจุดความร้อนสะสมในพ้ืนที่ริมทางและชุมชน ขณะที่พ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างส่วนมากคุณภาพ
อากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตร อย่างไรก็ตาม
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือประชาชน
ในพ้ืนที่ลดการเผาป่า เผาเศษวัชพืชทางการเกษตรเพ่ือเป็นการลดปริมาณหมอกควันในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ( เชียงใหม่ ) จังหวัดเชียงใหม่ นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์ 
นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ( เชียงใหม่ )เป็นประธานการ
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการลดประมาณเช้ือเพลิง กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการลดประมาณเช้ือเพลิง กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ 2564 ในวันจันทร์ที่28 ธันวาคม 
2563 พร้อมกันในพ้ืนที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ 

ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ( เชียงใหม่ ) เปิดเผยว่า กรมป่าไม้เตรียมจัดกิจกรรมโครงการลดประมาณเช้ือเพลิง 
กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ 2564 ในวันจันทร์ที่28 ธันวาคม 2564 โดยจัดงานพร้อมกันในพ้ืนที่ 10 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ตากและจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป็นการจัดกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือลดปริมาณเช้ือเพลิงในป่า โดยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานปกครองและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนําเช้ือเพลิงในป่าออกมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การพ่ึงพิงป่าจากการเผาสู่การใช้ประโยชน์จากป่า ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าในพ้ืนที่อย่างจริงจัง 

ทั้งน้ีสาเหตุการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปี 2563 เกิดจากการเผาโดยไม่ทราบสาเหตุจํานวน 2,744 ครั้ง คิดเป็น 86.89 % , 
เพ่ือเก็บหาของป่า จํานวน 303 ครั้ง คิดเป็น 9.59 % และเผาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ 64 ครั้ง คิดเป็น 2.03 % สําหรับการควบคุมไฟป่า
ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในปี 2563 มีจํานวน 3,021 ครั้ง 56,704 ไร่ โดยท่ีจังหวัดเชียงใหม่มีจํานวน 
1,524 ครั้ง 17,745ไร่ จังหวัดแพร่มีจํานวน 445 ครั้ง 9,811 ไร่ และจังหวัดน่านมีจํานวน 338 ครั้ง 11,914 ไร่ ขณะที่ในปีน้ี 9 
จังหวัดภาคเหนือมีแผนการจัดการเช้ือเพลิงโดยมีการชิงเก็บ 500 ตัน ชิงเผา 1.44 ล้านไร่ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีแผนการ
จัดการเช้ือเพลิง 20 % ชิงเก็บ 50 ตัน ชิงเผา 283,780 ไร่ 



 
ทางด้าน พ.อ.ชาตรี บุบผา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 
ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า 
ได้กําชับให้กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในแต่ละจังหวัดลงพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเผา รวมทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจระวังไฟป่าพร้อมกับการป้องกันโรคโควิด – 19 เพ่ือลด
ปริมาณหมอกควันในพ้ืนที่ ทั้งน้ีที่ผ่านมาจากการเก็บข้อมูลประจําวันของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ค่า PM 2.5 ,ค่า PM 10 
และค่า AQI ในห้วงวันที่ 1 – 16 ธันวาคม 2563 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลําปาง และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อนในพ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่อนุรักษ์ ส่วนจังหวัดตากพบจุดความร้อนในพ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่ป่าสงวน 
สําหรับจังหวัดลําพูนพบจุดความร้อนสะสมในพ้ืนที่ริมทางและชุมชน ขณะที่พ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างส่วนมากคุณภาพ
อากาศปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเผาพืชผลทางการเกษตร 

อย่างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ขอความ
ร่วมมือประชาชนในพ้ืนที่ลดการเผาป่า เผาเศษวัชพืชทางการเกษตรเพ่ือเป็นการลดปริมาณหมอกควันในพ้ืนที่ 

 



 

 
จังหวัดลําพูน ขอแจ้งการเข้าทําประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ตาม ครม. เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมป่าไม้ขอให้จังหวัดลําพูนแจ้งส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยให้ดําเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ซึ่งได้ย่ืนคําขออนุญาตไว้แล้ว 
หรือย่ืนคําขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ ภายใน 180 วัน นับต้ังแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับการ 
ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องครบถ้วน อาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข ในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 และ
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ทําการปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่ชาติ พ.ศ. 2563 ที่ออกตามความในมาตรา 13/1 
มาตรา 16 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทํา
ประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จึงกําหนดให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แห่งท้องที่ 
เป็นหน่วยงานรับคําขออนุญาตเพ่ิมเติม 

จังหวัดลําพูน พิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในจังหวัดลําพูนที่เข้าทําประโยชน์ ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อน
ได้รับอนุญาตทราบและพิจารณาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ตามแนวทางปฏิบัติของกรมป่าไม้ 
โดยสามารถยื่นคําขอได้ที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แห่งท้องที่ ทั้งน้ี ขอให้อําเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ดําเนินการด้วย 

สอบถามที่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําพูน โทร. 053-510662 



 

 
จันทบุรี - ป.ป.ช.จันบุรี ร่วมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตํารวจ ปทส. และชมรมสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐเอาผิดผู้กระทําผิดต่อทรัพยากรป่าไม้ หลังพบนายทุนรุกที่ทําสวนเพียบ 

วันน้ี (18 ธ.ค.) นายภูวดล เหล็กดํา เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.จันทบุรี พร้อมด้วย นายบุญลือ รักศิลป์ 
เจ้าพนักงานป่าไม้ชํานาญงาน หัวหน้าป่าไม้ จบ.7 และเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กก.2 บก.ปทส.) รวมทั้งชมรมสตรอง จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.จันทบุรี ร่วมกันลงพ้ืนที่
สํารวจการบุกรุกที่ดินป่าสงวนของกลุ่มนายทุน เพ่ือรับทราบข้อมูลการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐเก่ียวกับการจับกุมผู้กระทํา
ความผิดต่อทรัพยากรป่าไม้ 

พร้อมรับฟังข้อมูลปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือบันทึกเป็นข้อมูลและหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ตรวจสอบต่อไป 

 
โดยได้เดินทางลงพ้ืนที่ ม.6 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง หลังพบว่ามีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวนของกลุ่มนายทุนจํานวนกว่า 19 ไร่ พร้อมตรวจ
ยึดรถแบ็กโฮ จํานวน 5 คัน ซึ่งขณะน้ีการดําเนินการเอาผิดต่อผู้บุกรุกอยู่ในกระบวนการช้ันศาล หลังเจ้าของที่ดินดังกล่าวอ้างว่า
ขาดเจตนาที่จะบุกรุกป่าเน่ืองจากคิดว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขต ส.ป.ก.ที่ตนเองครอบครอง 



และในส่วนการดําเนินคดีทางแพ่งน้ัน ผู้ครอบครองที่ดินยินยอมที่จะเสียค่าปรับเป็นเงินจํานวน 1,300,000 บาท และยอมคืน
พ้ืนที่ให้แก่หน่วยงานราชการ 

นอกจากน้ัน ยังพบว่าพ้ืนที่ฝายก้ันนํ้าที่มีการจัดสร้างด้วยปูนซีเมนต์แบบถาวร และอยู่ระหว่างรอคําตัดสินของศาลช้ันต้นน้ัน  
หากสุดท้ายศาลมีคําพิพากษาให้รื้อถอน หน่วยงานที่เก่ียวข้องก็จะใช้มาตรา 25 ตามคําสั่งผู้ดูแลป่าสงวนแห่งชาติต่อไป 

ส่วนจุดที่ 2 เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปยังพ้ืนที่ ม.3 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก จํานวน 10 ไร่ 3 งาน และอยู่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าตกพรม โดยพบว่ากลุ่มนายทุนได้แผ้วถางป่าด้านในโดยเว้นพ้ืนที่รอบนอกไว้เพ่ือตบตาเจ้าหน้าที่ และได้ลอบ
ปลูกต้นทุเรียน รวมทั้งเดินท่อวางระบบนํ้าไว้อย่างดี 

คดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือให้เป็นคดีทางแพ่ง ที่ผู้บุกรุกต้องชดใช้เงินจํานวนกว่า 700,000 บาท 
พร้อมคืนพ้ืนที่ที่บุกรุกให้แก่เจ้าหน้าที่ ขณะท่ีคดีอาญายังอยู่ในขั้นตอนดําเนินการที่ไม่สิ้นสุด และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้จัดกําลังเฝ้า
เวรยามสํารวจอยู่เป็นระยะ 

 
ขณะที่ นายภูวดล เหล็กดํา เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.จันทบุรี กล่าวว่า น้ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ได้เล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองทรัพยากรป่าไม้ที่มีการบุกรุกของกลุ่มนายทุนเพ่ือทําสวนทุเรียน ซึ่งการลงพ้ืนที่ในวันน้ีเพ่ือเป็นการ
สํารวจข้อมูลปัญหาเพ่ือวางแนวทางในการเฝ้าระวังร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 และหากประชาชนมีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
หรือ กระทําความผิดต่อหน้าที่ในการยุติธรรม สามารถแจ้งได้ที่สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 116-128  
ถนนแผ่นดินทอง ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-3930-2575 ในวันและเวลาราชการ 

 



 

 
ป้าย 4 เปิดให้ชาวบ้านเข้าทํากินในป่าเสื่อมโทรม แก้ปัญหาไฟป่า จ.กาญจนบุรี 

สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.5 แก้ไขปัญหาไฟป่า ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเขา
ช้างเผือก ด้วยการให้ราษฎรเข้าทํากินในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ที่มักเกิดปัญหาไฟป่าเป็นประจําทุกปี 


