สรุปขาวประจำในวันที่ 26-28 ธ.ค. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป$าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ,
- ทส.แจกของขวัญปใหม 10 ลานกลาไมมงคล ( มติชน 26 ธ.ค. 63 หนา 1,5 )
- แจก 10 ลานกลาไมผานพิธีศักดิ์สิทธิ์ 1 ม.ค.64 ( ไทยรัฐ 26 ธ.ค. 63 หนา 7 )
- 10ลานตนกลา'พฤกษามหามงคล' ( ขาวสด 26 ธ.ค. 63 หนา 6 )
- ทส.แจกกลาไมมงคลผานพิธีเจริญพระพุทธมนต9 ( แนวหนา 26 ธ.ค. 63 หนา 10 )
- ทส.จัดใหที่ดิน ส.ป.ก.ตัดไมที่ปลูกไดถูกกฎหมาย ( ไทยรัฐ 28 ธ.ค. 63 หนา 12 )
- รายงานพิเศษ: 'ทส.มอบ13ของขวัญปใหม2564ชม55ปAาในเมือง-เที่ยวอุทยานฟรี
( ขาวสด 26 ธ.ค. 63 หนา 6 )
- ลำปางตั้งเปFาลดอัตราหมอกควันไฟ (ขาวสด 26 ธ.ค. 63 หนา 6 )
- จับขาวเอามายำ ( มติชน 27 ธ.ค. 63 หนา 17 )
- 'บิ๊กท็อป'ขับเคลื่อนไทยไปดวยกันที่สุพรรณบุรี ( เดลินิวส9 28 ธ.ค. 63 หนา 10 )
ขาวเว็บไซต,
แจก 10 ลานกลาไมผานพิธีศักดิ์สิทธิ์ 1 คน 100 ตนไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว ( ไทยรัฐ 26 ธ.ค. 2563 )
https://www.thairath.co.th/news/local/2001999
ทส.ปลุกเสก 10 ลานกลาไมแจกเปYนของขวัญปใหม ปชช. ( เดลินิวส9 25 ธ.ค. 63 )
https://www.dailynews.co.th/politics/815037
สมเด็จพระวันรัต-สมเด็จพระมหาธีราจารย9 เจริญพระพุทธมนต9 10 ลานกลาไมมงคล ทส.แจกเปYน
ของขวัญปใหม ( มติชน 25 ธ.ค. 63 )
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2500161
ทส.จัดงานพฤกษามหามงคล ปลุกเสก 10 ลานกลาไมมงคล แจกปใหม ( ขาวสด 25 ธ.ค. 63 )
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5602325
'ประวิตร'มอบกลาไมมงคล 10 ชนิด 10 ลานกลาของขวัญปใหม แกประชาชนทั่วประเทศ
( แนวหนา 25 ธ.ค. 63 )
https://www.naewna.com/local/541252

"พล.อ.ประวิตร" ประธานเปcด "พิธีเจริญพระพุทธมนต9 พฤกษามหามงคล" มอบกลาไมมงคล 10 ชนิด
10 ลานกลา เปYนของขวัญปใหม แกปชช.ทั่วประเทศ เพื่อเปYนสิริมงคลป2564 เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ทั่วประเทศ ( ผูจัดการ 25 ธ.ค. 63 )
https://mgronline.com/politics/detail/9630000131636
"มส.-บิ๊กปFอม"ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต9 กลาไมมงคลของขวัญปใหม ( บานเมือง 25 ธ.ค. 63 )
https://www.banmuang.co.th/news/politic/217239
"ทส."จัดใหญทั่วประเทศพิธีพุทธาภิเษกกลาไมมงคล 10 ชนิด มอบเปYนของขวัญปใหมใหพี่นองประชาชน
คนไทย ( สยามรัฐ 25 ธ.ค. 63 )
https://siamrath.co.th/n/207203
ทส.พุทธาภิเษก ครั้งแรก 10 ลานกลาไมมงคล รับปใหม 2564 พาเหรด 13 ของขวัญ “ชุดใหญ” จากใจ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดป 2564" ( ไทยโพสต9 25 ธ.ค. 63)
https://www.thaipost.net/main/detail/87970
‘วราวุธ’ เขาวิน Top5 ‘รัฐมนตรีเดน ป 63’ เดินหนาลุยงาน ลงพื้นที่เชียงใหมแกหมอกควันไฟปAา
( มติชน 27 ธ.ค. 63 )
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2503137
“วราวุธ”รมว.ทส. เขาวินท็อป 5 “รัฐมนตรีเดน ป63” เดินหนาลุยงานตอเนื่อง ( ขาวสด 27 ธ.ค. 63 )
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5619314
“วราวุธ” เขาวิน top5 “รัฐมนตรีเดน ป63” เดินหนา ลุยงานตอ แบบ non-stop ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม
เปcดยุทธการแกไขปmญหาหมอกควันไฟปAา ภาพเหนือ ( ไทยโพสต9 27 ธ.ค. 63 )
https://www.thaipost.net/main/detail/88132
ลักลอบตัดไมทำไมทอน ไมหลา ขายลานไม ในเวลากลางคืน (สำนักขาว กรมประชาสัมพันธ9 27 ธ.ค. 63)
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201227170909970
ศาลพิพากษาจำคุกและปรับ 125,000 บาท กำนัน ต.ทัพไทย คดีบุกรุกปAาตาพระยา จ.สระแกว
(77ขาวเด็ด 26 ธ.ค. 63)
https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2051262

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

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
ปีที่: 43
ฉบับที่: 15630
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 5
Col.Inch: 69.63 Ad Value: 107,926.50
PRValue (x3): 323,779.50
หัวข้อข่าว: ทส.แจกของขวัญปีใหม่ 10 ล้านกล้าไม้มงคล

รหัสข่าว: C-201226020025(26 ธ.ค. 63/04:55)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
ปีที่: 43
ฉบับที่: 15630
หน้า: 1(ล่างซ้าย), 5
Col.Inch: 69.63 Ad Value: 107,926.50
PRValue (x3): 323,779.50
หัวข้อข่าว: ทส.แจกของขวัญปีใหม่ 10 ล้านกล้าไม้มงคล

รหัสข่าว: C-201226020025(26 ธ.ค. 63/04:55)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

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

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข
วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
ปีที่: 71
ฉบับที่: 22985
หน้า: 7(บนซ้าย)
Col.Inch: 29.40 Ad Value: 32,340
PRValue (x3): 97,020
หัวข้อข่าว: แจก 10 ล้านกล้าไม้ผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์ 1 ม.ค.64

รหัสข่าว: C-201226009065(26 ธ.ค. 63/04:21)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/คอลัมน์/กทม.
วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10986
Col.Inch: 16.77 Ad Value: 18,447
หัวข้อข่าว: 10ล้านต้นกล้า'พฤกษามหามงคล'

รหัสข่าว: C-201226012047(26 ธ.ค. 63/03:53)

หน้า: 6(กลาง)
PRValue (x3): 55,341

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
ปีที่: 41
ฉบับที่: 14487
หน้า: 10(บนขวา)
Col.Inch: 15.26 Ad Value: 13,734
PRValue (x3): 41,202
หัวข้อข่าว: ทส.แจกกล้าไม้มงคลผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์

รหัสข่าว: C-201226005016(26 ธ.ค. 63/06:49)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข
วันที่: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563
ปีที่: 72
ฉบับที่: 22987
หน้า: 12(บน)
Col.Inch: 14.55 Ad Value: 16,005
PRValue (x3): 48,015
หัวข้อข่าว: ทส.จัดให้ที่ดิน ส.ป.ก.ตัดไม้ที่ปลูกได้ถูกกฎหมาย

รหัสข่าว: C-201228039096(27 ธ.ค. 63/06:36)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: First Section/คอลัมน์/กทม.
วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10986
หน้า: 6(ล่าง)
Col.Inch: 58.45 Ad Value: 64,295
PRValue (x3): 192,885
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ทส.มอบ13ของขวัญปีใหม่2564ชม55ป่าในเมือง-เที่ยวอุทยานฟรี

รหัสข่าว: C-201226012050(26 ธ.ค. 63/03:51)

หน้า: 1/2

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

Section: First Section/คอลัมน์/กทม.
วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10986
หน้า: 6(ล่าง)
Col.Inch: 58.45 Ad Value: 64,295
PRValue (x3): 192,885
คลิป: ขาว-ดำ
หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ทส.มอบ13ของขวัญปีใหม่2564ชม55ป่าในเมือง-เที่ยวอุทยานฟรี

รหัสข่าว: C-201226012050(26 ธ.ค. 63/03:51)

หน้า: 2/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/ภูมิภาค
วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10986
Col.Inch: 17.35 Ad Value: 19,085
หัวข้อข่าว: ลำปางตั้งเป้าลดอัตราหมอกควันไฟ

รหัสข่าว: C-201226037042(25 ธ.ค. 63/08:44)

หน้า: 6(กลาง)
PRValue (x3): 57,255

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

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

Section: อาทิตย์สุขสรรค์/วันที่: อาทิตย์ 27 ธันวาคม 2563
ปีที่: 43
ฉบับที่: 15631
Col.Inch: 113.98 Ad Value: 125,378
คอลัมน์: จับข่าวเอามายำ

รหัสข่าว: C-201227020062(27 ธ.ค. 63/03:44)

หน้า: 17(บน)
PRValue (x3): 376,134

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/3

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

Section: อาทิตย์สุขสรรค์/วันที่: อาทิตย์ 27 ธันวาคม 2563
ปีที่: 43
ฉบับที่: 15631
Col.Inch: 113.98 Ad Value: 125,378
คอลัมน์: จับข่าวเอามายำ

รหัสข่าว: C-201227020062(27 ธ.ค. 63/03:44)

หน้า: 17(บน)
PRValue (x3): 376,134

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 2/3

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ภูมิภาค
วันที่: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563
ปีที่: ฉบับที่: 26009
หน้า: 10(ซ้าย)
Col.Inch: 12.94 Ad Value: 14,234
PRValue (x3): 42,702
หัวข้อข่าว: 'บิ๊กท็อป'ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันที่สุพรรณบุรี

รหัสข่าว: C-201228004041(28 ธ.ค. 63/03:14)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

แจก 10 ลานกลาไมผานพิธีศักดิ์สิทธิ์ 1 คน 100 ตนไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่กรมป)าไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหา
มงคล นำกลาไมมงคล 10 ชนิด 10 ลานกลาเขาพิธีพุทธาภิเษก มีสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ เป9นประธานฝ)ายสงฆ1 พล.อ.
ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.และคณะผูบริหาร
กระทรวง เขารวม
นายวราวุธเป>ดเผยวา ทส.จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล ซึ่งเป9นพิธีเจริญพระพุทธมนต1และพุทธาภิเษกใหญ
ครั้งแรกของประเทศไทย โดยนำกลาไมมงคล 10 ชนิด ไดแก พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สักประดูป)า
มะคาโมง ราชพฤกษ1 และทรงบาดาล จำนวน 10 ลานกลามาเขาพิธี เพื่อความเป9นสิริมงคล ซึ่งทำพิธีพรอมกันทั่วประเทศ ใน
23 พื้นที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป)าไม กรมป)าไม มีผูวาราชการจังหวัด เป9นประธานฝ)ายฆราวาส โดยหลังเสร็จสิ้นพิธี จะ
นำกลาไมมงคลทั้ง 10 ลานกลา มอบเป9นของขวัญปDใหมใหพี่นองประชา ชนคนไทยนำไปปลูกตามบานเรือน ที่ทำงาน ชุมชน
หรือสถานที่ตางๆเพื่อความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังใหประชาชนทุกคนที่ไดรับไมมงคลไป จะรูสึกรักและหวงแหนกลาไม
พรอมดูแลรักษาใหเจริญเติบโต เป9นตนไมใหญได ซึ่งเป9นอีกกุศโลบายสำคัญ ในการชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับประเทศไทย
นับเป9นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
รมว.ทส.กลาวตอวา ประชาชนสามารถติดตอขอรับกลาไมมงคลไดดวยการสั่งจองผานเว็บไซต1
https://happytree.forest.go.th/ และสายดวน 1362 โทร.ฟรีทั่วไทย ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.2564 เป9นตนไป 1 คน ตอ 100
ตน หรือติดตอขอรับไดที่กรมป)าไม กรมอุทยานแหงชาติฯ สวนตางจังหวัดรับไดที่สำนักจัดการทรัพยากรป)าไม กรมป)าไม
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ1 กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง ที่ตั้งอยูในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.2564 เป9นตนไป
https://www.thairath.co.th/news/local/2001999

ทส.ปลุกเสก 10 ลานกลาไมแจกเป9นของขวัญปDใหม ปชช.
“สมเด็จพระวันรัต”- “สมเด็จพระมหาธีรจารย1” เจริญพระพุทธมนต1 10 ลานกลาไมมงคล กอนแจกเป9นของขวัญปDใหมชาว
ไทย สั่งจองไดตั้งแต 1 ม.ค. เป9นตนไป
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่กรมป)าไม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รมว. ทส.) เป>ดเผยวา วันนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล ซึ่งเป9นพิธีเจริญพระพุทธ
มนต1และพุทธาภิเษกใหญครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีเจาประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
และสมเด็จพระมหาธีรจารย1 เจาอาวาสวัดยานนาวา เป9นประธานฝ)ายสงฆ1 และ พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส
โดยนำกลาไมมงคล 10 ชนิด ไดแก พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดูป)า มะคาโมง ราชพฤกษ1 และ
ทรงบาดาล จำนวน 10 ลานกลา มาเขาพิธี เพื่อความเป9นสิริมงคล ซึ่งทำพิธีพรอมกันทั่วประเทศ ใน 23 พื้นที่ของสำนัก
จัดการทรัพยากรป)าไม กรมป)าไม มีผูวาราชการจังหวัด เป9นประธานฝ)ายฆราวาส
นายวราวุธ กลาวอีกวา ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี จะนำกลาไมมงคลทั้ง 10 ลานกลา มอบเป9นของขวัญปDใหมใหพี่นองประชาชน
คนไทยนำไปปลูกตามบานเรือน ที่ทำงาน ชุมชนหรือสถานที่ตางๆ เพื่อความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังใหประชาชนทุกคนที่
ไดรับไมมงคลไป จะรูสึกรักและหวงแหนกลาไม พรอมดูแลรักษาใหเจริญเติบโต เป9นตนไมใหญได ซึ่งเป9นอีก 1 กุศโลบาย
สำคัญ ในการชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับประเทศไทยของเรา ที่นับเป9นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ทั้งนี้ ผูที่สนใจสามารถติดตอขอรับกลาไมมงคลไดดวยการสั่งจองผานเว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือติดตอ
ขอรับไดที่กรมป)าไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช โดยตางจังหวัดติดตอขอรับไดที่ สำนักจัดการทรัพยากรป)าไม
กรมป)าไม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ1 กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง ที่ตั้งอยูในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2564 เป9นตนไป
โดยรายละเอียดขั้นตอนการขอรับกลาไมมงคลทั้งแบบการจองผานเว็บไซต1และการติดตอขอรับโดยตรง สามารถเขาไปดูไดที่
เว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือสอบถาม ไดที่ สายดวน 1362 โทร.ฟรีทั่วไทย
https://www.dailynews.co.th/politics/815037 25 ธันวาคม 2563

สมเด็จพระวันรัต-สมเด็จพระมหาธีราจารย1 เจริญพระพุทธมนต1 10 ลานกลาไมมงคล ทส.แจกเป9นของขวัญปDใหม
“สมเด็จพระวันรัต” “สมเด็จพระมหาธีราจารย1” เจริญพระพุทธมนต1 10 ลานกลาไมมงคล เสริมสิริมงคลใหพี่นองชาวไทย
รับปDใหม 2564 สั่งจองไดตั้งแต 1 มกรา เป9นตนไป
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่กรมป)าไม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รมว.
ทส.) เป>ดเผยวา วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล ซึ่ง
เป9นพิธีเจริญพระพุทธมนต1และพุทธาภิเษกใหญครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีเจาประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัด
บวรนิเวศราชวรวิหาร และสมเด็จพระมหาธีราจารย1 เจาอาวาสวัดยานนาวา เป9นประธานฝ)ายสงฆ1 และ พล.อ.ประวิตร วงษ1
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส
นายจตุพร บุรุษพัฒน1 ปลัด ทส.กลาววา ทส.จะจัดงานพฤกษามหามงคล โดยนำกลาไม จำนวน 10 ลานกลา จากกลาไม
มงคล 10 ชนิดประกอบดวย พยุง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดูป)า มะคาโมง ราชพฤกษ1และทรงบาดาลมา
เขาพิธีเจริญพระพุทธมนต1และพุทธาภิเษกใหญเป9นครั้งแรกในประเทศไทย โดยสมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
และรักษาการเจาคณะใหญคณะธรรมยุตและสมเด็จพระมหาธีรจารย1 เจาอาวาสวัดยานนาวา เป9นประธานฝ)ายสงฆ1 พล.อ.
ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส โดยจะมีพระเกจิคณาจารย1ชื่อดังมารวมพิธี โดยทำเหมือน
พิธีปลุกเสกพระเครื่องเพื่อความเขมขลังและเป9นสิริมงคล จะทำพิธีพรอมกันใน 23 พื้นที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป)าไม
กรมป)าไม และ 21 พื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ1(สบอ.) กรมอุทยานแหงชาติฯ โดยใหนิมนต1พระเกจิคณาจารย1ชื่อมี
ชื่อเสียงของพื้นที่นั้นๆ มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต1และพุทธาภิเษก และมีผูวาราชการจังหวัด เป9นประธานฝ)ายฆราวาส
ผูที่สนใจสามารถติดตอขอรับกลาไมมงคลไดดวยการสั่งจองผานเว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือ ติดตอ
ขอรับไดที่กรมป)าไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช โดยตางจังหวัด ติดตอขอรับไดที่ สำนักจัดการทรัพยากรป)าไม
กรมป)าไม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ1 กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง ที่ตั้งอยูในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2564 เป9นตนไป
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2500161

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

ทส.จัดงานพฤกษามหามงคล ปลุกเสก 10 ลานกลาไมมงคล แจกปDใหม
พุทธาภิเษกใหญครั้งแรกของประเทศ “สมเด็จพระวันรัต” “สมเด็จพระมหาธีรจารย1” เจริญพระพุทธมนต1 10 ลานกลาไม
มงคล เป9นของขวัญปDใหมใหประชาชนเสริมสิริมงคล สั่งจองไดตั้งแต 1 มกรา เป9นตนไป
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่กรมป)าไม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รมว. ทส.) เป>ดเผยวา วันนี้
กระทรวงทรัพยากรฯ ไดจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล ซึ่งเป9นพิธีเจริญพระพุทธมนต1และพุทธาภิเษกใหญ
ครั้งแรกของประเทศไทย มีเจาประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และสมเด็จพระมหาธีราจารย1
เจาอาวาสวัดยานนาวา เป9นประธานฝ)ายสงฆ1 และ พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส
โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน1 ปลัดทส. นายอดิศร นุชดำรงค1 อธิบดีกรมป)าไม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพ
และสิ่งแวดลอม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช พรอมดวยผูบริหารระดับสูง
ขาราชการ พนักงานราชการ เขารวมพิธี
โดยนำกลาไมมงคล 10 ชนิด ไดแก พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดูป)า มะคาโมง ราชพฤกษ1 และ
ทรงบาดาล จำนวน 10 ลานกลา มาเขาพิธี เพื่อความเป9นสิริมงคล ซึ่งทำพิธีพรอมกันทั่วประเทศ ใน 23 พื้นที่ของสำนัก
จัดการทรัพยากรป)าไม กรมป)าไม มีผูวาราชการจังหวัด เป9นประธานฝ)ายฆราวาส
นายวราวุธ กลาวอีกวา ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี จะนำกลาไมมงคลทั้ง 10 ลานกลา มอบเป9นของขวัญปDใหมใหพี่นองประชาชน
คนไทยนำไปปลูกตามบานเรือน ที่ทำงาน ชุมชนหรือสถานที่ตางๆ เพื่อความเป9นสิริมงคล
โดยคาดหวังใหประชาชนทุกคนที่ไดรับไมมงคลไปจะรูสึกรักและหวงแหนกลาไม พรอมดูแลรักษาใหเจริญเติบโต เป9นตนไม
ใหญได ซึ่งเป9นอีก 1 กุศโลบายสำคัญ ในการชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับประเทศไทยของเรา ที่นับเป9นรากฐานสำคัญของการ
อนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ผูที่สนใจสามารถติดตอขอรับกลาไมมงคลไดดวยการสั่งจองผานเว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือ ติดตอ
ขอรับไดที่กรมป)าไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช โดยตางจังหวัด ติดตอขอรับไดที่ สำนักจัดการทรัพยากรป)าไม
กรมป)าไม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ1 กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง ที่ตั้งอยูในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2564 เป9นตนไป
ทั้งนี้ รายละเอียดขั้นตอนการขอรับกลาไมมงคลทั้งแบบการจองผานเว็บไซต1และการติดตอขอรับโดยตรง สามารถเขาไปดูได
ที่ เว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือสอบถาม ไดที่ สายดวน 1362 โทร.ฟรีทั่วไทย
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5602325

25 ธ.ค. 2563

'ประวิตร'มอบกลาไมมงคล 10 ชนิด 10 ลานกลาของขวัญปDใหม แกประชาชนทั่วประเทศ
"พล.อ.ประวิตร" ประธานเป>ด "พิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล" มอบกลาไมมงคล 10 ชนิด 10 ลานกลา เป9น
ของขวัญปDใหม แกปชช.ทั่วประเทศ เพื่อเป9นสิริมงคลปD2564 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั่วประเทศ
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 พล.ต.พัชร1ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท1 ผูชวยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เป>ดเผยวา วันนี้เวลา09.09 น.
พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พรอมดวย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(ทส.) และนายจตุพร บุรุษพัฒน1 ปลัดกระทรวงทส. พรอมดวย ผูบริหารของ ทส. ไดนอมถวายการตอนรับ เจาประคุณสมเด็จ
พระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ)ายสงฆ1 และเจาประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย1 เจาอาวาสวัด
ยานนาวา เพื่อประกอบพิธี "เจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล" ซึ่งเป9นพิธีเจริญพระพุทธมนต1 และพุทธาภิเษกใหญ
ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รอง นรม. เป9นประธานฝ)ายฆราวาส ณ กรมป)าไม
ทั้งนี้ไดมีการนำกลาไมมงคล 10 ชนิด ไดแก พยุง,ขนุน,มะขาม,ตะเคียนทอง,กันเกรา,สัก,ประดูป)า,มะคาโมง,ราชพฤกษ1 และ
ทรงบาดาล จำนวน 10 ลานกลา มาเขาพิธีเพื่อความเป9นสิริมงคล ซึ่งไดทำพิธีพรอมกัน ทั่วประเทศใน 23 พื้นที่ของสำนัก
จัดการทรัพยากรป)าไม กรมป)าไม โดยมีผูวาราชการจังหวัดตางๆ เป9นประธานฝ)ายฆราวาสดวย
นโอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ไดกลาวเป>ดพิธีมีใจความสำคัญโดยสรุปความวา รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนใหทุก
ภาคสวน รวมกันปลูกตนไมในพื้นที่ของตนเอง พื้นที่หนวยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ที่สาธารณะ และศาสนสถาน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหไดไมนอยกวารอยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร1ชาติ ระยะ20 ปD ซึ่งการปลูกไมมงคล
ในครั้งนี้ เมื่อตนไมมีความเจริญเติบโตงอกงาม เป9นตนไมใหญจะเป9นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ชวยลดปXญหามลพิษสิ่งแวดลอม อีก
ทั้งยังนำไปเป9นหลักทรัพย1ค้ำประกัน ในอนาคต และเป9นสมบัติใหกับครอบครัวไดอีกดวย
ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี จะไดนำกลาไมมงคลทั้ง 10 ลานกลา มอบเป9นของขวัญปDใหม ใหแกพี่นองประชาชน คนไทย นำไปปลูก
ตามบานเรือน,ที่ทำงาน,ชุมชนหรือสถานที่ตางๆ เพื่อความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังที่จะใหประชาชน ทุกคนที่ไดรับไมมงคลไป
แลว จะไดรูสึกรัก และหวงแหนกลาไม พรอมดูแลรักษาใหเจริญเติบโต เป9นตนไมใหญ ซึ่งเป9นอีกหนึ่งหนทางสำคัญ ในการชวย
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับประเทศไทย และนับเป9นรากฐานสำคัญ ของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน
ตอไป ทั้งนี้ หากมีผูสนใจสามารถติดตอขอรับกลาไมมงคลไดที่ กรมป)าไม และ กรมอุทยานแหงชาติสัตว1ป)าและพันธุ1พืช
https://www.naewna.com/local/541252

วันศุกร1 ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"พล.อ.ประวิตร" ประธานเป>ด "พิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล" มอบกลาไมมงคล 10 ชนิด 10 ลานกลา เป9น
ของขวัญปDใหม แกปชช.ทั่วประเทศ เพื่อเป9นสิริมงคลปD2564 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั่วประเทศ
วันนี้ (25 ธ.ค.) พล.ต.พัชร1ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท1 ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เป>ดเผยวา เมื่อเวลา 09.09 น. พล.อ.ประวิตร วงษ1
สุวรรณ รอง นรม. พรอมดวย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน1 ปล.ทส. พรอมดวย ผูบริหารของ ทส. ได
นอมถวายการตอนรับ เจาประคุณสมเด็จ พระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ)ายสงฆ1 และเจาประคุณ สมเด็จ
พระมหาธีราจารย1 เจาอาวาสวัดยานนาวา เพื่อประกอบพิธี "เจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล" ซึ่งเป9นพิธีเจริญพระพุทธมนต1
และพุทธาภิเษกใหญ ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รอง นรม. เป9นประธานฝ)ายฆราวาส ณ กรมป)าไม
ทั้งนี้ไดมีการนำกลาไมมงคล 10 ชนิด ไดแก พยุง,ขนุน,มะขาม,ตะเคียนทอง,กันเกรา,สัก,ประดูป)า,มะคาโมง,ราชพฤกษ1 และ
ทรงบาดาล จำนวน 10 ลานกลา มาเขาพิธีเพื่อความเป9นสิริมงคล ซึ่งไดทำพิธีพรอมกัน ทั่วประเทศใน 23 พื้นที่ของสำนักจัดการ
ทรัพยากรป)าไม กรมป)าไม โดยมีผูวาราชการจังหวัดตางๆ เป9นประธานฝ)ายฆราวาสดวย
ในโอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ไดกลาวเป>ดพิธีมีใจความสำคัญโดยสรุปความวา รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนใหทุก
ภาคสวน รวมกันปลูกตนไมในพื้นที่ของตนเอง พื้นที่หนวยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ที่สาธารณะ และศาสนสถาน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหไดไมนอยกวารอยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร1ชาติ ระยะ20 ปD ซึ่งการปลูกไมมงคล
ในครั้งนี้ เมื่อตนไมมีความเจริญเติบโตงอกงาม เป9นตนไมใหญจะเป9นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ชวยลดปXญหามลพิษสิ่งแวดลอม อีก
ทั้งยังนำไปเป9นหลักทรัพย1ค้ำประกัน ในอนาคต และเป9นสมบัติใหกับครอบครัวไดอีกดวย
ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี จะไดนำกลาไมมงคลทั้ง 10 ลานกลา มอบเป9นของขวัญปDใหม ใหแกพี่นองประชาชน คนไทย นำไปปลูก
ตามบานเรือน,ที่ทำงาน,ชุมชนหรือสถานที่ตางๆ เพื่อความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังที่จะใหประชาชน ทุกคนที่ไดรับไมมงคลไป
แลว จะไดรูสึกรัก และหวงแหนกลาไม พรอมดูแลรักษาใหเจริญเติบโต เป9นตนไมใหญ ซึ่งเป9นอีกหนึ่งหนทางสำคัญ ในการชวย
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับประเทศไทย และนับเป9นรากฐานสำคัญ ของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน
ตอไป ทั้งนี้ หากมีผูสนใจสามารถติดตอขอรับกลาไมมงคลไดที่ กรมป)าไม และ กรมอุทยานแหงชาติสัตว1ป)าและพันธุ1พืช
https://mgronline.com/politics/detail/9630000131636 25 ธ.ค. 2563 ผูจัดการออนไลน1

"มส.-บิ๊กปqอม"ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 กลาไมมงคลของขวัญปDใหม
พล.อ.ประวิตร ประธานเป>ด "พิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล" มอบกลาไมมงคล 10 ชนิด 10 ลานกลา เป9น
ของขวัญปDใหม แกปชช.ทั่วประเทศ เพื่อเป9นสิริมงคลปD 2564 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั่วประเทศ
วันที่ 25 ธ.ค.2563 พล.ต.พัชร1ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท1 ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เป>ดเผยวา วันนี้เวลา09.09น. พล.อ.
ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พรอมดวย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน1 ปล.ทส.
พรอมดวย ผูบริหารของ ทส. ไดนอมถวายการตอนรับสมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ)าย
สงฆ1 และสมเด็จพระมหาธีราจารย1 เจาอาวาสวัดยานนาวา เพื่อประกอบพิธี "เจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล" ซึ่งเป9น
พิธีเจริญพระพุทธมนต1 และพุทธาภิเษกใหญ ครั้งแรกของประเทศไทย
โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองรองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส ณ กรมป)าไม ทั้งนี้ไดมีการนำกลาไม
มงคล 10 ชนิด ไดแกพยุง,ขนุน,มะขาม,ตะเคียนทอง,กันเกรา,สัก,ประดูป)า,มะคาโมง,ราชพฤกษ1 และทรงบาดาล จำนวน 10
ลานกลา มาเขาพิธีเพื่อความเป9นสิริมงคล ซึ่งไดทำพิธีพรอมกัน ทั่วประเทศใน 23 พื้นที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป)าไม กรม
ป)าไม โดยมีผูวาราชการจังหวัดตางๆ เป9นประธานฝ)ายฆราวาสดวย
ในโอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ไดกลาวเป>ดพิธีมีใจความสำคัญโดยสรุปความวา รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนใหทุก
ภาคสวน รวมกันปลูกตนไมในพื้นที่ของตนเอง พื้นที่หนวยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ที่สาธารณะ และศาสนสถาน
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหไดไมนอยกวารอยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร1ชาติ ระยะ20 ปD ซึ่งการปลูกไมมงคล
ในครั้งนี้ เมื่อตนไมมีความเจริญเติบโตงอกงาม เป9นตนไมใหญจะเป9นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ชวยลดปXญหามลพิษสิ่งแวดลอม อีก
ทั้งยังนำไปเป9นหลักทรัพย1ค้ำประกัน ในอนาคต และเป9นสมบัติใหกับครอบครัวไดอีกดวย
ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี จะไดนำกลาไมมงคลทั้ง 10 ลานกลา มอบเป9นของขวัญปDใหม ใหแกพี่นองประชาชน คนไทย นำไปปลูก
ตามบานเรือน,ที่ทำงาน,ชุมชนหรือสถานที่ตางๆ เพื่อความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังที่จะใหประชาชน ทุกคนที่ไดรับไมมงคลไป
แลว จะไดรูสึกรัก และหวงแหนกลาไม พรอมดูแลรักษาใหเจริญเติบโต เป9นตนไมใหญ ซึ่งเป9นอีกหนึ่งหนทางสำคัญ ในการชวย
เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับประเทศไทย และนับเป9นรากฐานสำคัญ ของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน
ตอไป ทั้งนี้ หากมีผูสนใจสามารถติดตอขอรับกลาไมมงคลไดที่ กรมป)าไม และ กรมอุทยานแหงชาติสัตว1ป)าและพันธุ1พืช
https://www.banmuang.co.th/news/politic/217239 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"ทส."จัดใหญทั่วประเทศพิธีพุทธาภิเษกกลาไมมงคล 10 ชนิด มอบเป9นของขวัญปDใหมใหพี่นองประชาชนคนไทย
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รมว.ทส.) เป>ดเผย
วา วันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล ซึ่งเป9นพิธีเจริญ
พระพุทธมนต1และพุทธาภิเษกใหญครั้งแรกของประเทศไทย โดยมี เจาประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราช
วรวิหาร เป9นประธานฝ)ายสงฆ1 และ พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส โดยนำกลาไม
มงคล 10 ชนิด ไดแก พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดูป)า มะคาโมง ราชพฤกษ1 และทรงบาดาล จำนวน
10 ลานกลา มาเขาพิธี เพื่อความเป9นสิริมงคล ซึ่งทำพิธีพรอมกันทั่วประเทศ ใน 23 พื้นที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป)าไม
กรมป)าไม มีผูวาราชการจังหวัด เป9นประธานฝ)ายฆราวาส
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี จะนำกลาไมมงคลทั้ง 10 ลานกลา มอบเป9นของขวัญปDใหมใหพี่นองประชาชนคนไทยนำไปปลูกตาม
บานเรือน ที่ทำงาน ชุมชนหรือสถานที่ตางๆ เพื่อความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังใหประชาชนทุกคนที่ไดรับไมมงคลไป จะ
รูสึกรักและหวงแหนกลาไม พรอมดูแลรักษาใหเจริญเติบโต เป9นตนไมใหญได ซึ่งเป9นอีก 1 กุศโลบายสำคัญ ในการชวยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใหกับประเทศไทยของเรา ที่นับเป9นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ผูสนใจสามารถติดตอขอรับกลาไมมงคลไดดวยการสั่งจองผานเว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือ ติดตอขอรับ
ไดที่กรมป)าไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช โดย ตางจังหวัด ติดตอขอรับไดที่ สำนักจัดการทรัพยากรป)าไม กรม
ป)าไม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ1 กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง ที่ตั้งอยูในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2564 เป9นตนไป ทั้งนี้
รายละเอียดขั้นตอนการขอรับกลาไมมงคลทั้งแบบการจองผานเว็บไซต1และการติดตอขอรับโดยตรง สามารถเขาไปดูไดที่
เว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือสอบถาม ไดที่ สายดวน 1362 โทร.ฟรีทั่วไทย

หลังจากนั้นรมว.ทส.และคณะผูบริหารกระทรวงฯ ไดเป9นประธานแถลงขาว “มอบของขวัญปDใหม ประจำปD 2564” ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค1 กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และ
พันธุ1พืช จำนวนทั้งสิ้น 13 รายการ สำหรับมอบใหกับประชาชน ไดมีความสุขตลอดทั้งปD (มกราคม – ธันวาคม 2564) โดย
ของขวัญปDใหม ประจำปD 2564 ไดแก ของขวัญที่ 1 จุดบริการประชาชน ทั้งทางบก ทางทะเล และอากาศยานทั่วประเทศ
ระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหวางการ
เดินทางในชวงเทศกาลฯ บนถนนสายหลักและถนนสายรอง รวม 484 จุด เชน บริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผาเย็น
หองน้ำ-สุขา ลานกางเต็นท1 แนะนำเสนทาง และสถานที่ทองเที่ยว เป9นตน นอกจากนี้ จัดตั้งศูนย1ชวยเหลือและอำนวยความ
สะดวกแก นักทองเที่ยวบริเวณชายฝXYงทะเล (สทช. 1- 10) และตั้งศูนย1บริการอากาศยานรับรองสถานการณ1ฉุกเฉิน จำนวน 5
ศูนย1 อีกดวย ของขวัญที่ 2 จัดกิจกรรมป)าในเมือง ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 กิจกรรมนันทนาการ
ที่จะใหประชาชนไดเขาใชบริการในพื้นที่โครงการป)าในเมือง “สวนป)าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย”จำนวน 55 แหง
เชน ชมนิทรรศการพรรณไม เสนทางศึกษาธรรมชาติ เสนทางปXYนจักรยาน จุดถายรูป ชมวิว ดูนก เดินป)า ตลาดประชารัฐ
สินคา OTOP ดนตรีในสวน และกิจกรรมนันทนาการตางๆ เป9นตน
ของขวัญที่ 3 ชมฟรี มีความรู แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 ยกเวนคา
เขาแหลงทองเที่ยว สำหรับบุคคลชาวไทย “ฟรี” ทั้งในสวนของอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ1สัตว1ป)าเขตหามลาสัตว1ป)าทั่ว
ประเทศ สถานแสดงพันธุ1สัตว1น้ำ จ.ภูเก็ต พิพิธภัณฑ1สิรินธร จ.กาฬสินธุ1 ศูนย1ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ1ไดโนเสาร1ภูเวียง จ.
ขอนแกน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี สำหรับการใหบริการในสวนขององค1การสวน
พฤกษศาสตร1 ไดเป>ดใหเขาชม สวนพฤกษศาสตร1สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จ.เชียงใหม โดยไมเสียคาธรรมเนียมบัตรผานประตู
ในวันที่ 1 มกราคม 2564 สวนสถาบันคชบาลแหงชาติในพระอุปถัมภ1 องค1การอุตสาหกรรมป)าไม จ.ลำปาง ไดยกเวนคาเขา
ชมการแสดงชางสำหรับผูสูงอายุและผูพิการ ของขวัญที่ 4 ใหบริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีวัตถุเบื้องตนแกประชาชน
ตลอดเดือนมกราคม 2564 โดยไมเสียคาใชจาย ณ กองวิเคราะห1และตรวจสอบทรัพยากรธรณี สวนวิเคราะห1รัตนชาติ กรม
ทรัพยากรธรณี ในวันอังคาร –วันศุกร1 เวลา 09.00 – 16.00 น. ของขวัญที่ 5 ลดราคาคาเขาชม คาสินคา ระหวางวันที่ 14 –
30 ธันวาคม 2563 ผลิตภัณฑ1ขององค1การอุตสาหกรรมป)าไม ลด 5 – 20% และวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ1
2564 มอบสวนลดคาบานพักนักทองเที่ยว20% สวนป)าแมยาว – แมซาย จ.เชียงราย สวนป)าเขากระยาง จ.พิษณุโลก สวน
ป)าแมละเมา จ.ตาก และ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภ1ฯ
ของขวัญที่ 6 จัดโครงการบำรุงรักษารถยนต1 ลดฝุ)น PM 2.5 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ1 2564 โดยรวมกับ
บริษัทรถยนต1ชั้นนำ ใหบริการตรวจสภาพรถยนต1ที่มีอายุการใชงานตั้งแต 7 ปD ขึ้นไป พรอมมอบสวนลดน้ำมันเครื่อง 2030% และลด 50% สำหรับรถที่มีอายุ 20 ปDขึ้นไป (สวนลดน้ำมันดีเซล กำมะถันต่ำ บริษัทบางจากฯ ใหบริการในพื้นที่
กรุงเทพฯ และ บริษัท ปตท. ใหบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) อีกทั้งมอบสวนลดคาอะไหล เชน ไสกรองอากาศ ไส
กรองน้ำมันดีเซล, ไสกรองน้ำมันเครื่อง 20 – 50% โดยรายการสวนลดจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันตามอายุรถยนต1ที่แตละ
บริษัทกำหนด ของขวัญที่ 7 จัดที่ดินอยูอาศัย/ทำกินในพื้นที่ป)าสงวนแหงชาติ จำนวน 1 ลานไร และเรงรัดการตรวจสอบ
ขอบเขตป)าสงวนแหงชาติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบใหแลวเสร็จ 100%

ของขวัญที่ 8 จัดที่ดินอยูอาศัย/ทำกินในพื้นที่ป)าชายเลน โดยมอบที่อยูอาศัยในพื้นที่เขตชุมชนเมืองระนองเพื่อแกไขปXญหา
การใชประโยชน1ที่ดินป)าชายเลน และเปลี่ยนสภาพเป9นชุมชนเมือง จำนวน 520 ไร อีกทั้งออกหนังสืออนุญาตที่อยูอาศัย
(คทช.) ในพื้นที่ป)าชายเลน 100 ชุมชน 23 จังหวัดชายฝXYงทะเล เพื่อใหประชาชนไดรับอนุญาตใหอยูอาศัยในพื้นที่ป)าชายเลน
อยางถูกตองตามกฎหมายและเสริมสรางอาชีพ สรางรายไดภายใตโครงการ “จัดที่ดินทำกิน(คทช.)” ของรัฐบาล ของขวัญที่
9 แจกฟรีกลาไมมงคล 10 ลานกลา 10 ชนิด ซึ่งผานพิธีเจริญพระพุทธมนต1ภายใตโครงการ“พฤกษาชาติมหามงคล”
ประกอบดวย พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดูป)า มะคาโมง ราชพฤกษ1และทรงบาดาล โดยดำเนินการ
แจกกลาไมในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ กรมป)าไม จำนวน 1 ลานกลา และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เป9นตนไป
ดำเนินการแจกกลาไม ณ สำนักจัดการทรัพยากรป)าไมที่ 1 – 23 และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ศูนย1เพาะชำกลาไม
ทุกจังหวัด จำนวน 9 ลานกลา
ของขวัญที่ 10 จางงานประชาชน ในกิจกรรมปลูกป)าสรางสวนป)าขององค1การอุตสาหกรรมป)าไม จำนวน 5,500 คน และการ
จางงานในกิจกรรมอื่น ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของขวัญที่ 11 แกไขปXญหาชางเลี้ยง ภายใต
โครงการสัตวแพทย1สัญจร โดยออกหนวยตรวจสุขภาพชางและตรวจเยี่ยมปางชางตาง ๆ หลังประสบปXญหาโรคระบาดโควิด
– 19 ตามสถานที่ดังนี้ 1) สถาบันคชบาลแหงชาติในพระอุปถัมภ1ฯ จ.ลำปาง 2) โรงพยาบาลชางลำปาง ต.เวียงตาล อ.หาง
ฉัตร จ.ลำปาง และ 3)โรงพยาบาลชางกระบี่ ต.เพหลา อ.คลองทอม จ.กระบี่ ของขวัญที่ 12 จัดหา/พัฒนาแหลงน้ำเพื่อ
อุปโภคบริโภค โดยจัดหาน้ำตนทุนทั้งในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่นอกเขตชลประทาน 37 จังหวัด จำนวน 65 แหง
เปqาหมายประชาชนไดรับประโยชน1 จำนวน 26,131 ครัวเรือน อีกทั้งดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจาย
น้ำ 40 จังหวัด จำนวน 117 แหง เปqาหมายประชาชนไดรับประโยชน1 จำนวน 21,552 ครัวเรือน ของขวัญที่ 13 ใหบริการน้ำ
บาดาลสะอาดริมทาง โดยเป>ดจุดจายน้ำบาดาลใหบริการประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายหลักทั่วประเทศ จำนวน 24 จุด
ทั้งนี้ สามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซต1กระทรวงทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ www.mnre.go.th
ลิ้งค1ขอมูลที่ https://bit.ly/2YRAaCc เพจ Facebook : GECC สป.ทส.
https://siamrath.co.th/n/207203 สยามรัฐออนไลน1 25 ธันวาคม 2563

ทส.พุทธาภิเษก ครั้งแรก 10 ลานกลาไมมงคล รับปDใหม 2564 พาเหรด 13 ของขวัญ “ชุดใหญ” จากใจกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดปD 2564"
วันนี้ (25 ธันวาคม 2563) ณ กรมป)าไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต1
พฤกษามหามงคล โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รมว.ทส.) พรอม
ดวย นายจตุพร บุรุษพัฒน1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะผูบริหารกระทรวงฯ ถวายการ
ตอนรับ เจาประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ)ายสงฆ1 พรอมดวย พล.อ.ประวิตร วงษ1
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานฝ)ายฆราวาส ทั้งนี้ เพื่อนำกลาไมมงคล 10 ชนิด 10 ลานกลา มอบเป9นของขวัญปDใหม
2564 เสริมสิริมงคล ใหกับพี่นองชาวไทยทั่วประเทศ โดย สามารถสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียด ไดที่
https://happytree.forest.go.th/ และสายดวน 1362 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เป9นตนไป
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รมว.ทส.) เป>ดเผยวา วันนี้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล ซึ่งเป9นพิธีเจริญพระพุทธมนต1และ
พุทธาภิเษกใหญครั้งแรกของประเทศไทย โดยมี เจาประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป9น
ประธานฝ)ายสงฆ1 และ พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส โดยนำกลาไมมงคล 10 ชนิด
ไดแก พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดูป)า มะคาโมง ราชพฤกษ1 และทรงบาดาล จำนวน 10 ลานกลา มา
เขาพิธี เพื่อความเป9นสิริมงคล ซึ่งทำพิธีพรอมกันทั่วประเทศ ใน 23 พื้นที่ของสำนักจัดการทรัพยากรป)าไม กรมป)าไม มีผูวา
ราชการจังหวัด เป9นประธานฝ)ายฆราวาส
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี จะนำกลาไมมงคลทั้ง 10 ลานกลา มอบเป9นของขวัญปDใหมใหพี่นองประชาชนคนไทยนำไปปลูกตาม
บานเรือน ที่ทำงาน ชุมชนหรือสถานที่ตางๆ เพื่อความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังใหประชาชนทุกคนที่ไดรับไมมงคลไป จะ
รูสึกรักและหวงแหนกลาไม พรอมดูแลรักษาใหเจริญเติบโต เป9นตนไมใหญได ซึ่งเป9นอีก 1 กุศโลบายสำคัญ ในการชวยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใหกับประเทศไทยของเรา ที่นับเป9นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ผูสนใจสามารถติดตอขอรับกลาไมมงคลไดดวยการสั่งจองผานเว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือ ติดตอขอรับ
ไดที่กรมป)าไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช โดย ตางจังหวัด ติดตอขอรับไดที่ สำนักจัดการทรัพยากรป)าไม กรม
ป)าไม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ1 กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง ที่ตั้งอยูในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2564 เป9นตนไป ทั้งนี้
รายละเอียดขั้นตอนการขอรับกลาไมมงคลทั้งแบบการจองผานเว็บไซต1และการติดตอขอรับโดยตรง สามารถเขาไปดูไดที่
เว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือสอบถาม ไดที่ สายดวน 1362 โทร.ฟรีทั่วไทย

หลังจากนั้นรมว.ทส.และคณะผูบริหารกระทรวงฯ ไดเป9นประธานแถลงขาว “มอบของขวัญปDใหม ประจำปD 2564” ของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค1 กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ป)า และ
พันธุ1พืช จำนวนทั้งสิ้น 13 รายการ สำหรับมอบใหกับประชาชน ไดมีความสุขตลอดทั้งปD (มกราคม – ธันวาคม 2564) โดย
ของขวัญปDใหม ประจำปD 2564 ไดแก
ของขวัญที่ 1 จุดบริการประชาชน ทั้งทางบก ทางทะเล และอากาศยานทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 3
มกราคม 2564 จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหวางการเดินทางในชวงเทศกาลฯ บนถนนสาย
หลักและถนนสายรอง รวม 484 จุด เชน บริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผาเย็น หองน้ำ-สุขา ลานกางเต็นท1 แนะนำ
เสนทาง และสถานที่ทองเที่ยว เป9นตน นอกจากนี้ จัดตั้งศูนย1ชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแก นักทองเที่ยวบริเวณ
ชายฝXYงทะเล (สทช. 1- 10) และตั้งศูนย1บริการอากาศยานรับรองสถานการณ1ฉุกเฉิน จำนวน 5 ศูนย1 อีกดวย
ของขวัญที่ 2 จัดกิจกรรมป)าในเมือง ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 กิจกรรมนันทนาการที่จะให
ประชาชนไดเขาใชบริการในพื้นที่โครงการป)าในเมือง “สวนป)าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย”จำนวน 55 แหง เชน ชม
นิทรรศการพรรณไม เสนทางศึกษาธรรมชาติ เสนทางปXYนจักรยาน จุดถายรูป ชมวิว ดูนก เดินป)า ตลาดประชารัฐ สินคา
OTOP ดนตรีในสวน และกิจกรรมนันทนาการตางๆ เป9นตน
ของขวัญที่ 3 ชมฟรี มีความรู แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 ยกเวนคา
เขาแหลงทองเที่ยว สำหรับบุคคลชาวไทย “ฟรี” ทั้งในสวนของอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ1สัตว1ป)าเขตหามลาสัตว1ป)าทั่ว
ประเทศ สถานแสดงพันธุ1สัตว1น้ำ จ.ภูเก็ต พิพิธภัณฑ1สิรินธร จ.กาฬสินธุ1 ศูนย1ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ1ไดโนเสาร1ภูเวียง จ.
ขอนแกน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี สำหรับการใหบริการในสวนขององค1การสวน
พฤกษศาสตร1 ไดเป>ดใหเขาชม สวนพฤกษศาสตร1สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ จ.เชียงใหม โดยไมเสียคาธรรมเนียมบัตรผานประตู
ในวันที่ 1 มกราคม 2564 สวนสถาบันคชบาลแหงชาติในพระอุปถัมภ1 องค1การอุตสาหกรรมป)าไม จ.ลำปาง ไดยกเวนคาเขา
ชมการแสดงชางสำหรับผูสูงอายุและผูพิการ
ของขวัญที่ 4 ใหบริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีวัตถุเบื้องตนแกประชาชน ตลอดเดือนมกราคม 2564 โดยไมเสียคาใชจาย ณ กอง
วิเคราะห1และตรวจสอบทรัพยากรธรณี สวนวิเคราะห1รัตนชาติ กรมทรัพยากรธรณี ในวันอังคาร –วันศุกร1 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ของขวัญที่ 5 ลดราคาคาเขาชม คาสินคา ระหวางวันที่ 14 – 30 ธันวาคม 2563 ผลิตภัณฑ1ขององค1การอุตสาหกรรมป)าไม
ลด 5 – 20% และวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ1 2564 มอบสวนลดคาบานพักนักทองเที่ยว20% สวนป)าแมยาว –
แมซาย จ.เชียงราย สวนป)าเขากระยาง จ.พิษณุโลก สวนป)าแมละเมา จ.ตาก และ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภ1ฯ
ของขวัญที่ 6 จัดโครงการบำรุงรักษารถยนต1 ลดฝุ)น PM 2.5 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ1 2564 โดยรวมกับบริษัท
รถยนต1ชั้นนำ ใหบริการตรวจสภาพรถยนต1ที่มีอายุการใชงานตั้งแต 7 ปD ขึ้นไป พรอมมอบสวนลดน้ำมันเครื่อง 20-30% และลด
50% สำหรับรถที่มีอายุ 20 ปDขึ้นไป (สวนลดน้ำมันดีเซล กำมะถันต่ำ บริษัทบางจากฯ ใหบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และ บริษัท
ปตท. ใหบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) อีกทั้งมอบสวนลดคาอะไหล เชน ไสกรองอากาศ ไสกรองน้ำมันดีเซล, ไสกรอง
น้ำมันเครื่อง 20 – 50% โดยรายการสวนลดจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันตามอายุรถยนต1ที่แตละบริษัทกำหนด

ของขวัญที่ 7 จัดที่ดินอยูอาศัย/ทำกินในพื้นที่ป)าสงวนแหงชาติ จำนวน 1 ลานไร และเรงรัดการตรวจสอบขอบเขตป)าสงวน
แหงชาติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบใหแลวเสร็จ 100%
ของขวัญที่ 8 จัดที่ดินอยูอาศัย/ทำกินในพื้นที่ป)าชายเลน โดยมอบที่อยูอาศัยในพื้นที่เขตชุมชนเมืองระนองเพื่อแกไขปXญหา
การใชประโยชน1ที่ดินป)าชายเลน และเปลี่ยนสภาพเป9นชุมชนเมือง จำนวน 520 ไร อีกทั้งออกหนังสืออนุญาตที่อยูอาศัย
(คทช.) ในพื้นที่ป)าชายเลน 100 ชุมชน 23 จังหวัดชายฝXYงทะเล เพื่อใหประชาชนไดรับอนุญาตใหอยูอาศัยในพื้นที่ป)าชายเลน
อยางถูกตองตามกฎหมายและเสริมสรางอาชีพ สรางรายไดภายใตโครงการ “จัดที่ดินทำกิน(คทช.)” ของรัฐบาล
ของขวัญที่ 9 แจกฟรีกลาไมมงคล 10 ลานกลา 10 ชนิด ซึ่งผานพิธีเจริญพระพุทธมนต1ภายใตโครงการ“พฤกษาชาติมหา
มงคล” ประกอบดวย พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดูป)า มะคาโมง ราชพฤกษ1และทรงบาดาล โดย
ดำเนินการแจกกลาไมในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ กรมป)าไม จำนวน 1 ลานกลา และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เป9นตน
ไป ดำเนินการแจกกลาไม ณ สำนักจัดการทรัพยากรป)าไมที่ 1 – 23 และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ศูนย1เพาะชำกลา
ไมทุกจังหวัด จำนวน 9 ลานกลา
ของขวัญที่ 10 จางงานประชาชน ในกิจกรรมปลูกป)าสรางสวนป)าขององค1การอุตสาหกรรมป)าไม จำนวน 5,500 คน และการ
จางงานในกิจกรรมอื่น ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของขวัญที่ 11 แกไขปXญหาชางเลี้ยง ภายใตโครงการสัตวแพทย1สัญจร โดยออกหนวยตรวจสุขภาพชางและตรวจเยี่ยมปาง
ชางตาง ๆ หลังประสบปXญหาโรคระบาดโควิด – 19 ตามสถานที่ดังนี้ 1) สถาบันคชบาลแหงชาติในพระอุปถัมภ1ฯ จ.ลำปาง
2) โรงพยาบาลชางลำปาง ต.เวียงตาล อ.หางฉัตร จ.ลำปาง และ 3)โรงพยาบาลชางกระบี่ ต.เพหลา อ.คลองทอม จ.กระบี่
ของขวัญที่ 12 จัดหา/พัฒนาแหลงน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดยจัดหาน้ำตนทุนทั้งในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน 37 จังหวัด จำนวน 65 แหง เปqาหมายประชาชนไดรับประโยชน1 จำนวน 26,131 ครัวเรือน อีกทั้งดำเนินการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 40 จังหวัด จำนวน 117 แหง เปqาหมายประชาชนไดรับประโยชน1 จำนวน
21,552 ครัวเรือน
ของขวัญที่ 13 ใหบริการน้ำบาดาลสะอาดริมทาง โดยเป>ดจุดจายน้ำบาดาลใหบริการประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสาย
หลักทั่วประเทศ จำนวน 24 จุดทั้งนี้ สามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เว็บไซต1กระทรวงทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ที่ www.mnre.go.th
https://www.thaipost.net/main/detail/87970 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

‘วราวุธ’ เขาวิน Top5 ‘รัฐมนตรีเดน ปD 63’ เดินหนาลุยงาน ลงพื้นที่เชียงใหมแกหมอกควันไฟป)า
‘วราวุธ’ เขาวิน top5 ‘รัฐมนตรีเดน ปD63’ เดินหนา ลุยงานตอ แบบ non-stop ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม เป>ดยุทธการแกไข
ปXญหาหมอกควันไฟป)า ภาคเหนือ
Super poll เผยผลสำรวจ “รัฐมนตรีเดน ปD 63” วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ทส) เขาวิน TOP 5 แตก็ยังเดินหนา ลุยงานตอ แบบ non-stop เพื่อแกไขปXญหาใหกับพี่นองประชาชน นับเป9น
วิถีใหมในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของ ทส.ที่ทำงานแบบไมมีวันหยุด เป9นการปรับโฉมการทำงานของ ทส.ในหลายๆดาน
อยางที่ไมเคยเป9นมากอน ไมวาจะเป9นเรื่องจัดหาที่ดิน จัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การแกปXญหาสัตว1
ป)า และการรณรงค1ในการแกไขปXญหามลพิษและสิ่งแวดลอม ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม ตอเนื่อง 26-28 ธันวาคม เพื่อตรวจความ
พรอมในการแกไขปXญหาไฟป)าและหมอกควันภาคเหนือ
จากผลการสำรวจของสำนักวิจัยซูเปอร1โพล (SUPER POLL) ที่นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รัฐมนตรี เดน ปD 63
กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) จำนวน 1,206 ตัวอยาง ดำเนินโครงการระหวางวันที่ 20-24 ธันวาคมที่ผานมา
เมื่อถามถึง บุคคลในคณะรัฐมนตรีที่เดน ทำงานเขาตาประชาชนมีผลงานนาพอใจ ปD 2563 ที่ผานมา พบวา ผูที่ไดรับเสียง
สนับสนุนมากที่สุดจากประชาชนรอยละ 29.4 ไดแก พล.อ.ประยุทธ1 จันทร1โอชา นายกรัฐมนตรี และรอยละ 22.6 ไดแก นาย
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ที่โดดเดนเรื่องอนุรักษ1สัตว1ป)า สัตว1
ทะเล จัดการขบวนการทำผิดกฎหมายทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สานตอใหประชาชนอยูกับป)าเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก และอื่นๆ
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม นายวราวุธกลาวหลังทราบผลโพลวา ขอขอบคุณพี่นองประชาชนที่ชื่นชมการทำงาน ถือเป9นกำลังใจให
ทำงานตอไป สวนจะอยูที่อันดับเทาไหรไมสำคัญ เราเนนการทำงานเป9นหนึ่งเดียว ของกระทรวงทรัพย1ฯ โดยเอาประชาชน
เป9นที่ตั้ง และการแกไขปXญหาความเดือดรอนใหพี่นองประชาชน
เดินหนาลุยงานตอ เพื่อแกไขปXญหาใหกับพี่นองประชาชน โดยลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหมตอเนื่อง 26-28 ธันวาคม ตรวจความ
พรอมในการแกไขปXญหาไฟป)าและหมอกควันภาคเหนือ
นายวราวุธกลาววา สำหรับสถานการณ1ไฟป)าที่ผานมาไดประสบปXญหาไฟป)าและหมอกควันอยางตอเนื่อง และรุนแรง ซึ่ง
กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกิดมลพิษหมอกควัน กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย

สงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการทองเที่ยว ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน จึงจำเป9น
อยางยิ่งที่จะตองเฝqาระวังปqองกันและควบคุมไฟป)าอยางเขมขนในทุกพื้นที่
“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเป9นหนวยงานในการปqองกันและควบคุมไฟป)า ตองมีการเตรียมพรอมในทุก
มิติของการปฏิบัติงานดานการปqองกันและควบคุมไฟป)า โดยเฉพาะการรณรงค1ประชาสัมพันธ1และการบูรณาการรวมกับทุก
ภาคสวน ถือเป9นมาตรการที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ และชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตร1การปqองกันและควบคุมไฟป)าให
ประสบความสำเร็จและเป9นการแกไขปXญหาใหตรงกับกลุมเปqาหมาย ดังนั้น เพื่อใหเป9นไปตามมาตรการการปqองกันและ
ควบคุมไฟป)าและเตรียมพรอมรับสถานการณ1ไฟป)าที่จะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จึงไดจัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป)าไม ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น
“โดยจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร นาน พะเยา แมฮองสอน และจังหวัดตาก โดยรวมมือ
กับหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตลอดจนเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค1ประชาสัมพันธ1สรางความรูความ
เขาใจใหประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของเชื้อเพลิงในป)า สามารถนำเชื้อเพลิงจากป)ามาสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อ
ลดตนทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม ลดรายจายในครัวเรือน สรางรายไดกลับสูชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป)า
มาสูการใชประโยชน1จากป)าอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการเฝqาระวังและควบคุมไฟป)าในพื้นที่อยางจริงจังในชวงวิกฤติ ซึ่ง
จะเป9นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปqองกันและควบคุมไฟป)า และชวยใหการแกไขปXญหาไฟป)าประสบผลสำเร็จ
ทันตอสถานการณ1 และยั่งยืน ตอไป” นายวราวุธกลาว
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2503137

วันที่ 27 ธันวาคม 2563

“วราวุธ”รมว.ทส. เขาวินท็อป 5 “รัฐมนตรีเดน ปD63” เดินหนาลุยงานตอเนื่อง
“วราวุธ” เขาวิน top5 “รัฐมนตรีเดน ปD63” เดินหนา ลุยงานตอ แบบ non-stop ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม เป>ดยุทธการแกไข
ปXญหาหมอกควันไฟป)า ภาคเหนือ
จากผลสำรวจของสำนักวิจัยซูเปอร1โพล (SUPER POLL) ที่นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รัฐมนตรีเดน ปD63 กรณีศึกษา
ประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,206
ตัวอยาง ดำเนินโครงการระหวางวันที่ 20 - 24 ธ.ค. ที่ผานมา
เมื่อถามถึงบุคคลในคณะรัฐมนตรีที่เดน ทำงานเขาตาประชาชนมีผลงานนาพอใจ ปD 2563 ที่ผานมา พบวา ผูที่ไดรับเสียง
สนับสนุนมากที่สุดจากประชาชนรอยละ29.4 ไดแก พล.อ.ประยุทธ1 จันทร1โอชา นายกรัฐมนตรี และรอยละ 22.6 ไดแก นาย
วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(ทส.) ที่โดดเดนเรื่องอนุรักษ1สัตว1ป)า สัตว1ทะเล จัดการขบวนการ
ทำผิดกฎหมายทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สานตอใหประชาชนอยูกับป)าเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และอื่นๆ
เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กลาวขณะลงพื้นที่แกปXญหาไฟป)าในพื้นที่จ.เชียงใหม วา ขอขอบคุณพี่นอง
ประชาชนที่ชื่นชมการทำงาน ถือเป9นกำลังใจใหทำงานตอไป สวนจะอยูที่อันดับเทาไหรไมสำคัญ เราเนนการทำงานเป9นหนึ่ง
เดียว ของกระทรวงทรัพย1ฯ โดยเอาประชาชนเป9นที่ตั้ง และการแกไขปXญหาความเดือดรอนใหพี่นองประชาชน เดินหนาลุย
งานตอ เพื่อแกไขปXญหาใหกับพี่นองประชาชน
โดยลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหมตอเนื่อง 26-28 ธ.ค. ตรวจความพรอมในการแกไขปXญหาไฟป)าและหมอกควันภาคเหนือ
เนื่องจากสถานการณ1ไฟป)าที่ผานมาไดประสบปXญหาไฟป)าและหมอกควันอยางตอเนื่องและรุนแรง จึงจำเป9นอยางยิ่งที่จะตอง
เฝqาระวังปqองกันและควบคุมไฟป)าอยางเขมขนในทุกพื้นที่
กระทรวงทรัพยากรฯ เป9นหนวยงานในการปqองกันและควบคุมไฟป)า ตองมีการเตรียมพรอมในทุกมิติของการปฏิบัติงานดาน
การปqองกันและควบคุมไฟป)า โดยเฉพาะการรณรงค1ประชาสัมพันธ1และการบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน ถือเป9นมาตรการที่
สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตร1การปqองกันและควบคุมไฟป)าใหประสบความสำเร็จและเป9นการ
แกไขปXญหาใหตรงกับกลุมเปqาหมาย
ดังนั้น เพื่อใหเป9นไปตามมาตรการการปqองกันและควบคุมไฟป)าและเตรียมพรอมรับสถานการณ1ไฟป)าที่จะเกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงทรัพยากรฯ จึงจัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป)าไม ประจำปDงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น โดย
จัดกิจกรรมในพื้นที่ จ.เชียงใหม เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร นาน พะเยา แมฮองสอน และจังหวัดตาก โดยรวมมือกับ

หนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ตลอดจนเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อรณรงค1ประชาสัมพันธ1สรางความรูความ
เขาใจใหประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของเชื้อเพลิงในป)า
"สามารถนำเชื้อเพลิงจากป)ามาสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อลดตนทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม ลดรายจายในครัวเรือน
สรางรายไดกลับสูชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป)ามาสูการใชประโยชน1จากป)าอยางยั่งยืน และมีสวนรวมในการ
เฝqาระวังและควบคุมไฟป)าในพื้นที่อยางจริงจังในชวงวิกฤติ ซึ่งจะเป9นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปqองกันและ
ควบคุมไฟป)า และชวยใหการแกไขปXญหาไฟป)าประสบผลสำเร็จ ทันตอสถานการณ1 และยั่งยืน ตอไป"
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5619314

27 ธ.ค. 2563

“วราวุธ” เขาวิน top5 “รัฐมนตรีเดน ปD63” เดินหนา ลุยงานตอ แบบ non-stop ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม เป>ดยุทธการแกไข
ปXญหาหมอกควันไฟป)า ภาพเหนือ
Super poll เผย ผลสำรวจ "รัฐมนตรีเดน ปD 63” วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (ทส) เขาวิน TOP 5 แตก็ยังเดินหนา ลุยงานตอ แบบ non-stop เพื่อแกไขปXญหาใหกับพี่นองประชาชน นับเป9น
วิถีใหมในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของ ทส.ที่ทำงานแบบไมมีวันหยุด เป9นการปรับโฉมการทำงานของ ทส.ในหลายๆดาน
อยางที่ไมเคยเป9นมากอน ไมวาจะเป9นเรื่องจัดหาที่ดิน จัดหาแหลงน้ำอุปโภคบริโภค การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การแกปXญหาสัตว1
ป)า และการรณรงค1ในการแกไขปXญหามลพิษและสิ่งแวดลอม ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม ตอเนื่อง 26-28 ธันวาคม เพื่อตรวจความ
พรอมในการแกไขปXญหาไฟป)าและหมอกควันภาคเหนือ
https://www.thaipost.net/main/detail/88132
27 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลักลอบตัดไมทำไมทอน ไมหลา ขายลานไม ในเวลากลางคืน
จนท.แผนกภัยความมั่นคงฯ กปก.สขว.กอ.รมน.ภ.4 สน.ประสานงาน จนท.หนวยปqองกันรักษาป)าที่ สข.6 (สะบายอย),
จนท.สายตรวจ อช.สันกาลาคีรี และ จนท.ชป.ป)าไม ฉก.ตชด.43/รอย ตชด.433รวมกันออกตรวจปqองกันปราบปรามการ
กระทำผิดกฎหมายวาดวยการป)าไม ภายในเขตพื้นที่ป)าสงวนแหงชาติ ทองที่บานทัพยาง ม.8 ต.คูหา อ.สะบายอย จ.สงขลา
เนื่องจากไดรับแจงจากคนใหขาววา มีการลักลอบตัดไม ทำไมทอน ไมหลา ในเวลากลางคืน แลวจะขนยายไมในเวลาหัวค่ำ
และเชามืด ไปขายลานไมหรือรับซื้อไมป)าในพื้นที่ใกลเคียง
คณะเจาหนาที่ตรวจพบพื้นที่ป)าสงวนแหงชาติถูกลักลอบตัดไมทำลายป)าใหมจำนวน 3 แปลง คือ แปลงที่ 1 ที่บนภูเขาความ
สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 178 เมตร เขตป)าสงวนแหงชาติป)าเขาแดน ป)าควนเจดีย1 ป)าเขาพระยาไม และป)าควน
กำแพง เป9นการลักลอบตัดไมมีคาขนาดเล็ก เชน ไมฝาด ไมกอ และไมอื่นๆ จำนวนมาก ดวยเครื่องเลื่อยโซยนต1ในเวลา
กลางคืน เพื่อทำไมทอน ไมหลา ไปขายลานไม รานรับซื้อไม ตรวจวัดพื้นที่ป)าไมถูกทำลายเสียหายไดประมาณจำนวน 4 ไร
แปลงที่ 2 ที่บนภูเขาความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 161 เมตร เขตป)าสงวนแหงชาติป)าเขาแดน ป)าควนเจดีย1 ป)าเขา
พระยาไม และป)าควนกำแพง เป9นการลักลอบตัดไมมีคาขนาดเล็ก เชน ไมฝาด ไมกอ ไมขนุนปาน และไมอื่นๆ จำนวนมาก
ดวยเครื่องเลื่อยโซยนต1ในเวลากลางคืน เพื่อทำไมทอน ไมหลา ไปขายลานไม รานรับซื้อไม บริเวณนี้ไดเคยจับกุมมาแลวครั้ง
หนึ่ง คนหลบหนี ยึดเครื่องเลื่อยโซยนต1พรอมอุปกรณ1 มาแลว กลับมาลักลอบตัดไมอีก แปลงที่ 3 ที่บนภูเขาความสูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 239 เมตร เขตป)าสงวนแหงชาติป)าเขาแดน ป)าควนเจดีย1 ป)าเขาพระยาไม และป)าควนกำแพง เป9น
การลักลอบตัดไมมีคาขนาดเล็ก เชน ไม ฝาด ไมกอ ไมเอŒาะ ไมขนุนปาน และไมอื่นๆ จำนวนมาก ดวยเครื่องเลื่อยโซยนต1ใน
เวลากลางคืน เพื่อทำไมทอน ไมหลา ไปขายลานไม รานรับซื้อไม ตรวจวัดพื้นที่ป)าไมถูกทำลายเสียหายไดประมาณจำนวน 9
ไร 3 งาน 75 ตารางวา
ขณะตรวจยึด/ตรวจสอบไมพบผูหนึ่งผูใดในพื้นที่เกิดเหตุ เพิ่งหลบหนีไปกอนจนท.ไปถึง เนื่องจากเป9นภูเขาสูง
ประกอบกับมีสัญญาณโทรศัพท1 กลางคืนไปซุมจับไดยากมาก เนื่องจากมีคนเฝqา จนท.และเฝqาเสนทาง ขณะนี้ไดขาวลักลอบ
ตัดไมออกจากป)าทั่วไปในหลายจังหวัด หลายอำเภอที่เกิดเหตุ ภายในเขตพื้นที่ป)าสงวนแหงชาติเขาแดน ป)าควนเจดีย1 ป)าเขา
พระยาไม และป)าควนกำแพง ทองที่บานทัพยาง ม.8 ต.คูหา อ.สะบายอย จ.สงขลา ตนน้ำแมน้ำเทพา โดยกลาวหาวาผูที่
ลักลอบตัดไมทำลายป)า กระทำความผิด พ.ร.บ.ป)าไม พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป)าสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 มอบหมายให
จนท.ประจำหนวยปqองกันรักษาป)าที่ สข.6 (สะบายอย) จัดทำบันทึกแจงความรองทุกข1กลาวโทษตอ พงส.สภ.สะบายอย อ.
สะบายอย จ.สงขลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายตอไป
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201227170909970
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ศาลพิพากษาจำคุกและปรับ 125,000 บาท กำนัน ต.ทัพไทย คดีบุกรุกป)าตาพระยา จ.สระแกว
สระแกว – ศาลจังหวัดสระแกวอานคำพิพากษา คดีรุกป)าและตัดไมในพื้นที่อุทยานแหงชาติตาพระยา สั่งจำคุกและปรับ 1
แสน 2 หมื่น 5 พันบาท โทษจำคุกใหรอลงอาญา 2 ปD กำนัน ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ธ.ค.63 ผูสื่อขาวรายงานวา ศาลจังหวัดสระแกว ต.ทาเกษม อ.เมือง จ.สระแกว ไดอานคำ
พิพากษาคดีที่อัยการจังหวัดสระแกว เป9นโจทก1ยื่นฟqองกรณีกำนันในพื้นที่ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว รุกป)าอุทยาน
แหงชาติตาพระยา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 ภายมีการรองเรียนและพิจารณาวินัยรายแรงลาชาเกือบ 3 ปD ในคดีความ
อาญา กรณีที่ นายสมพงษ1 สิงห1สราญรมย1 กำนันตำบลทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว ถูกกลาวหาวา บุกรุกที่สาธารณะบาน
สันชะลองัน หมู 1 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา เนื้อที่ 2,000 ไร ของโครงการทับทิมสยาม 03 และอยูในเขตป)าสงวนแหงชาติตา
พระยา จ.สระแกว
ทั้งนี้ คดีดังกลาว นายธัญพิสิฐ พรมพิทักษ1 เจาพนักงานป)าไมชำนาญงาน ทำหนาที่หัวหนาหนวยปqองกันรักษาป)าที่ สก.11
เขาสะแกกรอง ไดรับแจงวามีการบุกรุกป)าและตัดไมในเนื้อที่ 5 ไร 1 งาน 40 ตารางวา จึงรวมกับฝ)ายปกครองและทหารเขา
จับกุมและแจงขอกลาวหา พรอมหลักฐานแจงความดำเนินคดี ฐานกระทำผิด พ.ร.บ.ป)าไม พ.ศ.2487 ม.54, 69 พ.ร.บ.ป)า
สงวนแหงชาติ ม.14 ,31 ตาม ปจว.ขอ 2 เวลา 17.30 น.คดีอาญาที่ 14/61 ยึดทรัพย1ที่ 12/61 ลงวันที่ 30 ม.ค.61 โดยมีการ
ไถพรวนดินและตัดตนไมในที่ดินของรัฐ เป9นเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ โดยศาลจังหวัดสระแกวนัดอานคำ
พิพากษาวันนี้ ระบุวา นายสมพงษ1 มีความผิดจริง รับสารภาพ ศาลพิพากษาจำคุกและปรับเป9นเงิน 125,000 บาท โทษจำคุก
ใหรอลงอาญา 2 ปD
https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2051262

26

