
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 26-28 ธ.ค. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ, 

-  ทส.แจกของขวัญป�ใหม� 10 ล�านกล�าไม�มงคล ( มติชน 26 ธ.ค. 63 หน�า 1,5 )      

-  แจก 10 ล�านกล�าไม�ผ�านพิธีศักด์ิสิทธิ์ 1 ม.ค.64 ( ไทยรัฐ 26 ธ.ค. 63 หน�า 7 )      

-  10ล�านต�นกล�า'พฤกษามหามงคล' ( ข�าวสด 26 ธ.ค. 63 หน�า 6 )      

-  ทส.แจกกล�าไม�มงคลผ�านพิธีเจริญพระพุทธมนต9 ( แนวหน�า 26 ธ.ค. 63 หน�า 10 )      

-  ทส.จัดให�ท่ีดิน ส.ป.ก.ตัดไม�ท่ีปลูกได�ถูกกฎหมาย ( ไทยรัฐ 28 ธ.ค. 63 หน�า 12 )      

-  รายงานพิเศษ: 'ทส.มอบ13ของขวัญป�ใหม�2564ชม55ปAาในเมือง-เท่ียวอุทยานฟรี 
         ( ข�าวสด 26 ธ.ค. 63 หน�า 6 )      

-  ลำปางต้ังเปFาลดอัตราหมอกควันไฟ (ข�าวสด 26 ธ.ค. 63 หน�า 6 )      

-  จับข�าวเอามายำ ( มติชน 27 ธ.ค. 63 หน�า 17 )      

-  'บ๊ิกท็อป'ขับเคลื่อนไทยไปด�วยกันท่ีสุพรรณบุรี ( เดลินิวส9 28 ธ.ค. 63 หน�า 10 )      

 

ข�าวเว็บไซต, 

แจก 10 ล�านกล�าไม�ผ�านพิธีศักด์ิสิทธิ์ 1 คน 100 ต�นไปปลูกเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ( ไทยรัฐ 26 ธ.ค. 2563 ) 

https://www.thairath.co.th/news/local/2001999 

ทส.ปลุกเสก 10 ล�านกล�าไม�แจกเปYนของขวัญป�ใหม� ปชช. ( เดลินิวส9 25 ธ.ค. 63 ) 

https://www.dailynews.co.th/politics/815037 

สมเด็จพระวันรัต-สมเด็จพระมหาธีราจารย9 เจริญพระพุทธมนต9 10 ล�านกล�าไม�มงคล ทส.แจกเปYน 

ของขวัญป�ใหม� ( มติชน 25 ธ.ค. 63 ) 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2500161 

ทส.จัดงานพฤกษามหามงคล ปลุกเสก 10 ล�านกล�าไม�มงคล แจกป�ใหม� ( ข�าวสด 25 ธ.ค. 63 )        

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5602325 

'ประวิตร'มอบกล�าไม�มงคล 10 ชนิด 10 ล�านกล�าของขวัญป�ใหม� แก�ประชาชนท่ัวประเทศ  

( แนวหน�า 25 ธ.ค. 63  ) 

https://www.naewna.com/local/541252 



 

"พล.อ.ประวิตร" ประธานเปcด "พิธีเจริญพระพุทธมนต9 พฤกษามหามงคล" มอบกล�าไม�มงคล 10 ชนิด  

10 ล�านกล�า เปYนของขวัญป�ใหม� แก�ปชช.ท่ัวประเทศ เพ่ือเปYนสิริมงคลป�2564 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  

ท่ัวประเทศ ( ผู�จัดการ 25 ธ.ค. 63 ) 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000131636 

"มส.-บ๊ิกปFอม"ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต9 กล�าไม�มงคลของขวัญป�ใหม� ( บ�านเมือง 25 ธ.ค. 63 ) 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/217239 

"ทส."จัดใหญ�ท่ัวประเทศพิธีพุทธาภิเษกกล�าไม�มงคล 10 ชนิด มอบเปYนของขวัญป�ใหม�ให�พ่ีน�องประชาชน
คนไทย ( สยามรัฐ 25 ธ.ค. 63 ) 

      https://siamrath.co.th/n/207203 

ทส.พุทธาภิเษก ครั้งแรก 10 ล�านกล�าไม�มงคล รับป�ใหม� 2564 พาเหรด 13 ของขวัญ “ชุดใหญ�” จากใจ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ตลอดป� 2564" ( ไทยโพสต9 25 ธ.ค. 63) 

https://www.thaipost.net/main/detail/87970 

‘วราวุธ’ เข�าวิน Top5 ‘รัฐมนตรีเด�น ป� 63’ เดินหน�าลุยงาน ลงพ้ืนท่ีเชียงใหม�แก�หมอกควันไฟปAา 

( มติชน 27 ธ.ค. 63  ) 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2503137 

“วราวุธ”รมว.ทส. เข�าวินท็อป 5 “รัฐมนตรีเด�น ป�63” เดินหน�าลุยงานต�อเนื่อง ( ข�าวสด 27 ธ.ค. 63  ) 

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5619314 

“วราวุธ” เข�าวิน top5 “รัฐมนตรีเด�น ป�63” เดินหน�า ลุยงานต�อ แบบ non-stop ลงพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม� 
เปcดยุทธการแก�ไขปmญหาหมอกควันไฟปAา ภาพเหนือ ( ไทยโพสต9 27 ธ.ค. 63 ) 

https://www.thaipost.net/main/detail/88132 

ลักลอบตัดไม�ทำไม�ท�อน ไม�หลา ขายลานไม� ในเวลากลางคืน (สำนักข�าว กรมประชาสัมพันธ9 27 ธ.ค. 63) 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201227170909970 

ศาลพิพากษาจำคุกและปรับ 125,000 บาท กำนัน ต.ทัพไทย คดีบุกรุกปAาตาพระยา จ.สระแก�ว 

(77ข�าวเด็ด 26 ธ.ค. 63) 

https://www.77kaoded.com/news/thanapat/2051262 

 



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15630
วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: ทส.แจกของขวัญปีใหม่ 10 ล้านกล้าไม้มงคล

รหัสข่าว: C-201226020025(26 ธ.ค. 63/04:55) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 69.63 Ad Value: 107,926.50 PRValue : 323,779.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15630
วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 5

หัวข้อข่าว: ทส.แจกของขวัญปีใหม่ 10 ล้านกล้าไม้มงคล

รหัสข่าว: C-201226020025(26 ธ.ค. 63/04:55) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 69.63 Ad Value: 107,926.50 PRValue : 323,779.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 22985
วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: แจก 10 ล้านกล้าไม้ผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์ 1 ม.ค.64

รหัสข่าว: C-201226009065(26 ธ.ค. 63/04:21) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 29.40 Ad Value: 32,340 PRValue : 97,020 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10986
วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

หน้า: 6(กลาง)

หัวข้อข่าว: 10ล้านต้นกล้า'พฤกษามหามงคล'

รหัสข่าว: C-201226012047(26 ธ.ค. 63/03:53) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 16.77 Ad Value: 18,447 PRValue : 55,341 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 14487
วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ทส.แจกกล้าไม้มงคลผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์

รหัสข่าว: C-201226005016(26 ธ.ค. 63/06:49) หน้า: 1/1

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 15.26 Ad Value: 13,734 PRValue : 41,202 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 22987
วันที่: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: ทส.จัดให้ที่ดิน ส.ป.ก.ตัดไม้ที่ปลูกได้ถูกกฎหมาย

รหัสข่าว: C-201228039096(27 ธ.ค. 63/06:36) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.55 Ad Value: 16,005 PRValue : 48,015 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10986
วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

หน้า: 6(ล่าง)

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

Col.Inch: 58.45 Ad Value: 64,295 PRValue : 192,885 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10986
วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
Section: First Section/คอลัมน์/กทม.

หน้า: 6(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ทส.มอบ13ของขวัญปีใหม่2564ชม55ป่าในเมือง-เที่ยวอุทยานฟรี

รหัสข่าว: C-201226012050(26 ธ.ค. 63/03:51) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 58.45 Ad Value: 64,295 PRValue : 192,885 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 10986
วันที่: เสาร์ 26 ธันวาคม 2563
Section: First Section/คอลัมน์/ภูมิภาค

หน้า: 6(กลาง)

หัวข้อข่าว: ลำปางตั้งเป้าลดอัตราหมอกควันไฟ

รหัสข่าว: C-201226037042(25 ธ.ค. 63/08:44) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 17.35 Ad Value: 19,085 PRValue : 57,255 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15631
วันที่: อาทิตย์ 27 ธันวาคม 2563
Section: อาทิตย์สุขสรรค์/-

หน้า: 17(บน)

คอลัมน์: จับข่าวเอามายำ

รหัสข่าว: C-201227020062(27 ธ.ค. 63/03:44) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 113.98 Ad Value: 125,378 PRValue : 376,134 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15631
วันที่: อาทิตย์ 27 ธันวาคม 2563
Section: อาทิตย์สุขสรรค์/-

หน้า: 17(บน)

คอลัมน์: จับข่าวเอามายำ

รหัสข่าว: C-201227020062(27 ธ.ค. 63/03:44) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 113.98 Ad Value: 125,378 PRValue : 376,134 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: - ฉบับที่: 26009
วันที่: จันทร์ 28 ธันวาคม 2563
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กท็อป'ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันที่สุพรรณบุรี

รหัสข่าว: C-201228004041(28 ธ.ค. 63/03:14) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.94 Ad Value: 14,234 PRValue : 42,702 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

แจก 10 ล�านกล�าไม�ผ�านพิธีศักด์ิสิทธิ์ 1 คน 100 ต�นไปปลูกเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

เม่ือวันท่ี 25 ธ.ค. ท่ีกรมป)าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหา

มงคล นำกล�าไม�มงคล 10 ชนิด 10 ล�านกล�าเข�าพิธีพุทธาภิเษก มีสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศ เป9นประธานฝ)ายสงฆ1 พล.อ.

ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.และคณะผู�บริหาร

กระทรวง เข�าร�วม 

นายวราวุธเป>ดเผยว�า ทส.จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล ซ่ึงเป9นพิธีเจริญพระพุทธมนต1และพุทธาภิเษกใหญ�

ครั้งแรกของประเทศไทย โดยนำกล�าไม�มงคล 10 ชนิด ได�แก� พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สักประดู�ป)า 

มะค�าโมง ราชพฤกษ1 และทรงบาดาล จำนวน 10 ล�านกล�ามาเข�าพิธี เพ่ือความเป9นสิริมงคล ซ่ึงทำพิธีพร�อมกันท่ัวประเทศ ใน 

23 พ้ืนท่ีของสำนักจัดการทรัพยากรป)าไม� กรมป)าไม� มีผู�ว�าราชการจังหวัด เป9นประธานฝ)ายฆราวาส โดยหลังเสร็จสิ้นพิธี จะ

นำกล�าไม�มงคลท้ัง 10 ล�านกล�า มอบเป9นของขวัญปDใหม�ให�พ่ีน�องประชา ชนคนไทยนำไปปลูกตามบ�านเรือน ท่ีทำงาน ชุมชน

หรือสถานท่ีต�างๆเพ่ือความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังให�ประชาชนทุกคนท่ีได�รับไม�มงคลไป จะรู�สึกรักและหวงแหนกล�าไม� 

พร�อมดูแลรักษาให�เจริญเติบโต เป9นต�นไม�ใหญ�ได� ซ่ึงเป9นอีกกุศโลบายสำคัญ ในการช�วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทย 

นับเป9นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

รมว.ทส.กล�าวต�อว�า ประชาชนสามารถติดต�อขอรับกล�าไม�มงคลได�ด�วยการสั่งจองผ�านเว็บไซต1 

https://happytree.forest.go.th/ และสายด�วน 1362 โทร.ฟรีท่ัวไทย ต้ังแต�วันท่ี 1 ม.ค.2564 เป9นต�นไป 1 คน ต�อ 100 

ต�น หรือติดต�อขอรับได�ท่ีกรมป)าไม� กรมอุทยานแห�งชาติฯ ส�วนต�างจังหวัดรับได�ท่ีสำนักจัดการทรัพยากรป)าไม� กรมป)าไม� 

สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ1 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง ท่ีต้ังอยู�ในจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศ ต้ังแต�วันท่ี 1 ม.ค.2564 เป9นต�นไป 

https://www.thairath.co.th/news/local/2001999 



 

ทส.ปลุกเสก 10 ล�านกล�าไม�แจกเป9นของขวัญปDใหม� ปชช. 

“สมเด็จพระวันรัต”- “สมเด็จพระมหาธีรจารย1” เจริญพระพุทธมนต1 10 ล�านกล�าไม�มงคล ก�อนแจกเป9นของขวัญปDใหม�ชาว

ไทย สั่งจองได�ตั้งแต� 1 ม.ค. เป9นต�นไป 

เม่ือวันท่ี 25 ธ.ค. ท่ีกรมป)าไม� นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว. ทส.) เป>ดเผยว�า วันนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล ซ่ึงเป9นพิธีเจริญพระพุทธ

มนต1และพุทธาภิเษกใหญ�ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีเจ�าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ�าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวหิาร 

และสมเด็จพระมหาธีรจารย1 เจ�าอาวาสวัดยานนาวา เป9นประธานฝ)ายสงฆ1 และ พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส 

โดยนำกล�าไม�มงคล 10 ชนิด ได�แก� พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู�ป)า มะค�าโมง ราชพฤกษ1 และ

ทรงบาดาล จำนวน 10 ล�านกล�า มาเข�าพิธี เพ่ือความเป9นสิริมงคล ซ่ึงทำพิธีพร�อมกันท่ัวประเทศ ใน 23 พ้ืนท่ีของสำนัก

จัดการทรัพยากรป)าไม� กรมป)าไม� มีผู�ว�าราชการจังหวัด เป9นประธานฝ)ายฆราวาส 

นายวราวุธ กล�าวอีกว�า ท้ังนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี จะนำกล�าไม�มงคลท้ัง 10 ล�านกล�า มอบเป9นของขวัญปDใหม�ให�พ่ีน�องประชาชน

คนไทยนำไปปลูกตามบ�านเรือน ท่ีทำงาน ชุมชนหรือสถานท่ีต�างๆ เพ่ือความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังให�ประชาชนทุกคนท่ี

ได�รับไม�มงคลไป จะรู�สึกรักและหวงแหนกล�าไม� พร�อมดูแลรักษาให�เจริญเติบโต เป9นต�นไม�ใหญ�ได� ซ่ึงเป9นอีก 1 กุศโลบาย

สำคัญ ในการช�วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทยของเรา ท่ีนับเป9นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

ท้ังนี้ ผู�ท่ีสนใจสามารถติดต�อขอรับกล�าไม�มงคลได�ด�วยการสั่งจองผ�านเว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือติดต�อ

ขอรับได�ท่ีกรมป)าไม� กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช โดยต�างจังหวัดติดต�อขอรับได�ท่ี สำนักจัดการทรัพยากรป)าไม� 

กรมป)าไม� สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ1 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง ท่ีตั้งอยู�ในจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศ ต้ังแต�วันท่ี 1 ม.ค. 2564 เป9นต�นไป 

โดยรายละเอียดข้ันตอนการขอรับกล�าไม�มงคลท้ังแบบการจองผ�านเว็บไซต1และการติดต�อขอรับโดยตรง สามารถเข�าไปดูได�ท่ี 

เว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือสอบถาม ได�ท่ี สายด�วน 1362 โทร.ฟรีท่ัวไทย 

https://www.dailynews.co.th/politics/815037    25 ธันวาคม 2563 



 

สมเด็จพระวันรัต-สมเด็จพระมหาธีราจารย1 เจริญพระพุทธมนต1 10 ล�านกล�าไม�มงคล ทส.แจกเป9นของขวัญปDใหม� 

“สมเด็จพระวันรัต” “สมเด็จพระมหาธีราจารย1” เจริญพระพุทธมนต1 10 ล�านกล�าไม�มงคล เสริมสิริมงคลให�พ่ีน�องชาวไทย 

รับปDใหม� 2564 สั่งจองได�ตั้งแต� 1 มกรา เป9นต�นไป 

เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม ท่ีกรมป)าไม� นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว. 

ทส.) เป>ดเผยว�า วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล ซ่ึง

เป9นพิธีเจริญพระพุทธมนต1และพุทธาภิเษกใหญ�ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีเจ�าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ�าอาวาสวัด

บวรนิเวศราชวรวิหาร และสมเด็จพระมหาธีราจารย1 เจ�าอาวาสวัดยานนาวา เป9นประธานฝ)ายสงฆ1 และ พล.อ.ประวิตร วงษ1

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส 

นายจตุพร บุรุษพัฒน1 ปลัด ทส.กล�าวว�า ทส.จะจัดงานพฤกษามหามงคล โดยนำกล�าไม� จำนวน 10 ล�านกล�า จากกล�าไม�

มงคล 10 ชนิดประกอบด�วย พยุง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู�ป)า มะค�าโมง ราชพฤกษ1และทรงบาดาลมา

เข�าพิธีเจริญพระพุทธมนต1และพุทธาภิเษกใหญ�เป9นครั้งแรกในประเทศไทย โดยสมเด็จพระวันรัต เจ�าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

และรักษาการเจ�าคณะใหญ�คณะธรรมยุตและสมเด็จพระมหาธีรจารย1 เจ�าอาวาสวัดยานนาวา เป9นประธานฝ)ายสงฆ1 พล.อ.

ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส โดยจะมีพระเกจิคณาจารย1ชื่อดังมาร�วมพิธี โดยทำเหมือน

พิธีปลุกเสกพระเครื่องเพ่ือความเข�มขลังและเป9นสิริมงคล จะทำพิธีพร�อมกันใน 23 พ้ืนท่ีของสำนักจัดการทรัพยากรป)าไม� 

กรมป)าไม� และ 21 พ้ืนท่ีของสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ1(สบอ.) กรมอุทยานแห�งชาติฯ โดยให�นิมนต1พระเกจิคณาจารย1ชื่อมี

ชื่อเสียงของพ้ืนท่ีนั้นๆ มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต1และพุทธาภิเษก และมีผู�ว�าราชการจังหวัด เป9นประธานฝ)ายฆราวาส 

ผู�ท่ีสนใจสามารถติดต�อขอรับกล�าไม�มงคลได�ด�วยการสั่งจองผ�านเว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือ ติดต�อ

ขอรับได�ท่ีกรมป)าไม� กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช โดยต�างจังหวัด ติดต�อขอรับได�ท่ี สำนักจัดการทรัพยากรป)าไม� 

กรมป)าไม� สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ1 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง ท่ีตั้งอยู�ในจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศ ต้ังแต�วันท่ี 1 ม.ค. 2564 เป9นต�นไป 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2500161       วันท่ี 25 ธันวาคม 2563  

 

 



    ทส.จัดงานพฤกษามหามงคล ปลุกเสก 10 ล�านกล�าไม�มงคล แจกปDใหม� 

พุทธาภิเษกใหญ�ครั้งแรกของประเทศ “สมเด็จพระวันรัต” “สมเด็จพระมหาธีรจารย1” เจริญพระพุทธมนต1 10 ล�านกล�าไม�

มงคล เป9นของขวัญปDใหม�ให�ประชาชนเสริมสิริมงคล สั่งจองได�ตั้งแต� 1 มกรา เป9นต�นไป 

เม่ือวันท่ี 25 ธ.ค. ท่ีกรมป)าไม� นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว. ทส.) เป>ดเผยว�า วันนี้

กระทรวงทรัพยากรฯ ได�จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล ซ่ึงเป9นพิธีเจริญพระพุทธมนต1และพุทธาภิเษกใหญ�

ครั้งแรกของประเทศไทย มีเจ�าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ�าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวหิาร และสมเด็จพระมหาธีราจารย1 

เจ�าอาวาสวัดยานนาวา เป9นประธานฝ)ายสงฆ1 และ พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส 

โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน1 ปลัดทส. นายอดิศร นุชดำรงค1 อธิบดีกรมป)าไม� นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส�งเสริมคุณภาพ

และสิ่งแวดล�อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช พร�อมด�วยผู�บริหารระดับสูง 

ข�าราชการ พนักงานราชการ เข�าร�วมพิธี 

โดยนำกล�าไม�มงคล 10 ชนิด ได�แก� พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู�ป)า มะค�าโมง ราชพฤกษ1 และ

ทรงบาดาล จำนวน 10 ล�านกล�า มาเข�าพิธี เพ่ือความเป9นสิริมงคล ซ่ึงทำพิธีพร�อมกันท่ัวประเทศ ใน 23 พ้ืนท่ีของสำนัก

จัดการทรัพยากรป)าไม� กรมป)าไม� มีผู�ว�าราชการจังหวัด เป9นประธานฝ)ายฆราวาส 

นายวราวุธ กล�าวอีกว�า ท้ังนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี จะนำกล�าไม�มงคลท้ัง 10 ล�านกล�า มอบเป9นของขวัญปDใหม�ให�พ่ีน�องประชาชน

คนไทยนำไปปลูกตามบ�านเรือน ท่ีทำงาน ชุมชนหรือสถานท่ีต�างๆ เพ่ือความเป9นสิริมงคล 

โดยคาดหวังให�ประชาชนทุกคนท่ีได�รับไม�มงคลไปจะรู�สึกรักและหวงแหนกล�าไม� พร�อมดูแลรักษาให�เจริญเติบโต เป9นต�นไม�

ใหญ�ได� ซ่ึงเป9นอีก 1 กุศโลบายสำคัญ ในการช�วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทยของเรา ท่ีนับเป9นรากฐานสำคัญของการ

อนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

ผู�ท่ีสนใจสามารถติดต�อขอรับกล�าไม�มงคลได�ด�วยการสั่งจองผ�านเว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือ ติดต�อ

ขอรับได�ท่ีกรมป)าไม� กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช โดยต�างจังหวัด ติดต�อขอรับได�ท่ี สำนักจัดการทรัพยากรป)าไม� 

กรมป)าไม� สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ1 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง ท่ีตั้งอยู�ในจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศ ต้ังแต�วันท่ี 1 ม.ค. 2564 เป9นต�นไป 

ท้ังนี้ รายละเอียดข้ันตอนการขอรับกล�าไม�มงคลท้ังแบบการจองผ�านเว็บไซต1และการติดต�อขอรับโดยตรง สามารถเข�าไปดูได�

ท่ี เว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือสอบถาม ได�ท่ี สายด�วน 1362 โทร.ฟรีท่ัวไทย 

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5602325       25 ธ.ค. 2563 



 

'ประวิตร'มอบกล�าไม�มงคล 10 ชนิด 10 ล�านกล�าของขวัญปDใหม� แก�ประชาชนท่ัวประเทศ 

"พล.อ.ประวิตร"  ประธานเป>ด "พิธีเจริญพระพุทธมนต1  พฤกษามหามงคล" มอบกล�าไม�มงคล 10 ชนิด 10 ล�านกล�า เป9น

ของขวัญปDใหม�  แก�ปชช.ท่ัวประเทศ  เพ่ือเป9นสิริมงคลปD2564   เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ัวประเทศ 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 พล.ต.พัชร1ชศักด์ิ ปฏิรูปานนท1 ผู�ช�วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เป>ดเผยว�า วันนี้เวลา09.09 น.  

พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร�อมด�วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

(ทส.) และนายจตุพร บุรุษพัฒน1 ปลัดกระทรวงทส. พร�อมด�วย ผู�บริหารของ ทส. ได�น�อมถวายการต�อนรับ เจ�าประคุณสมเด็จ 

พระวันรัต เจ�าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  ประธานฝ)ายสงฆ1 และเจ�าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย1  เจ�าอาวาสวัด

ยานนาวา เพ่ือประกอบพิธี "เจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล" ซ่ึงเป9นพิธีเจริญพระพุทธมนต1 และพุทธาภิเษกใหญ�   

ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รอง นรม. เป9นประธานฝ)ายฆราวาส  ณ  กรมป)าไม�  

ท้ังนี้ได�มีการนำกล�าไม�มงคล 10 ชนิด ได�แก� พยุง,ขนุน,มะขาม,ตะเคียนทอง,กันเกรา,สัก,ประดู�ป)า,มะค�าโมง,ราชพฤกษ1 และ

ทรงบาดาล จำนวน 10 ล�านกล�า มาเข�าพิธีเพ่ือความเป9นสิริมงคล ซ่ึงได�ทำพิธีพร�อมกัน ท่ัวประเทศใน 23 พ้ืนท่ีของสำนัก

จัดการทรัพยากรป)าไม� กรมป)าไม� โดยมีผู�ว�าราชการจังหวัดต�างๆ เป9นประธานฝ)ายฆราวาสด�วย 

นโอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร  ได�กล�าวเป>ดพิธีมีใจความสำคัญโดยสรุปความว�า รัฐบาลได�มีนโยบายส�งเสริม และสนับสนุนให�ทุก

ภาคส�วน ร�วมกันปลูกต�นไม�ในพ้ืนท่ีของตนเอง พ้ืนท่ีหน�วยงาน ท้ังภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ท่ีสาธารณะ และศาสนสถาน 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 55 ของพ้ืนท่ีประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร1ชาติ ระยะ20 ปD ซ่ึงการปลูกไม�มงคล

ในครั้งนี้ เม่ือต�นไม�มีความเจริญเติบโตงอกงาม เป9นต�นไม�ใหญ�จะเป9นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ช�วยลดปXญหามลพิษสิ่งแวดล�อม อีก

ท้ังยังนำไปเป9นหลักทรัพย1ค้ำประกัน ในอนาคต และเป9นสมบัติให�กับครอบครัวได�อีกด�วย  

ท้ังนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี จะได�นำกล�าไม�มงคลท้ัง 10 ล�านกล�า มอบเป9นของขวัญปDใหม� ให�แก�พ่ีน�องประชาชน คนไทย นำไปปลูก

ตามบ�านเรือน,ท่ีทำงาน,ชุมชนหรือสถานท่ีต�างๆ เพ่ือความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังท่ีจะให�ประชาชน ทุกคนท่ีได�รับไม�มงคลไป

แล�ว จะได�รู�สึกรัก และหวงแหนกล�าไม� พร�อมดูแลรักษาให�เจริญเติบโต เป9นต�นไม�ใหญ� ซ่ึงเป9นอีกหนึ่งหนทางสำคัญ ในการช�วย

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทย และนับเป9นรากฐานสำคัญ ของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย�างยั่งยืน 

ต�อไป ท้ังนี้ หากมีผู�สนใจสามารถติดต�อขอรับกล�าไม�มงคลได�ท่ี กรมป)าไม� และ กรมอุทยานแห�งชาติสัตว1ป)าและพันธุ1พืช 

https://www.naewna.com/local/541252       วันศุกร1 ท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 



 

"พล.อ.ประวิตร" ประธานเป>ด "พิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล" มอบกล�าไม�มงคล 10 ชนิด 10 ล�านกล�า เป9น

ของขวัญปDใหม� แก�ปชช.ท่ัวประเทศ เพ่ือเป9นสิริมงคลปD2564 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ัวประเทศ 

วันนี้ (25 ธ.ค.) พล.ต.พัชร1ชศักด์ิ ปฏิรูปานนท1 ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เป>ดเผยว�า เม่ือเวลา 09.09 น. พล.อ.ประวิตร วงษ1

สุวรรณ รอง นรม. พร�อมด�วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน1 ปล.ทส. พร�อมด�วย ผู�บริหารของ ทส. ได�

น�อมถวายการต�อนรับ เจ�าประคุณสมเด็จ พระวันรัต เจ�าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ)ายสงฆ1 และเจ�าประคุณ สมเด็จ

พระมหาธีราจารย1 เจ�าอาวาสวัดยานนาวา เพ่ือประกอบพิธี "เจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล" ซ่ึงเป9นพิธีเจริญพระพุทธมนต1 

และพุทธาภิเษกใหญ� ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รอง นรม. เป9นประธานฝ)ายฆราวาส ณ กรมป)าไม� 

ท้ังนี้ได�มีการนำกล�าไม�มงคล 10 ชนิด ได�แก� พยุง,ขนุน,มะขาม,ตะเคียนทอง,กันเกรา,สัก,ประดู�ป)า,มะค�าโมง,ราชพฤกษ1 และ

ทรงบาดาล จำนวน 10 ล�านกล�า มาเข�าพิธีเพ่ือความเป9นสิริมงคล ซ่ึงได�ทำพิธีพร�อมกัน ท่ัวประเทศใน 23 พ้ืนท่ีของสำนักจัดการ

ทรัพยากรป)าไม� กรมป)าไม� โดยมีผู�ว�าราชการจังหวัดต�างๆ เป9นประธานฝ)ายฆราวาสด�วย 

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร ได�กล�าวเป>ดพิธีมีใจความสำคัญโดยสรุปความว�า รัฐบาลได�มีนโยบายส�งเสริม และสนับสนุนให�ทุก

ภาคส�วน ร�วมกันปลูกต�นไม�ในพ้ืนท่ีของตนเอง พ้ืนท่ีหน�วยงาน ท้ังภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ท่ีสาธารณะ และศาสนสถาน 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 55 ของพ้ืนท่ีประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร1ชาติ ระยะ20 ปD ซ่ึงการปลูกไม�มงคล

ในครั้งนี้ เม่ือต�นไม�มีความเจริญเติบโตงอกงาม เป9นต�นไม�ใหญ�จะเป9นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ช�วยลดปXญหามลพิษสิ่งแวดล�อม อีก

ท้ังยังนำไปเป9นหลักทรัพย1ค้ำประกัน ในอนาคต และเป9นสมบัติให�กับครอบครัวได�อีกด�วย 

ท้ังนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี จะได�นำกล�าไม�มงคลท้ัง 10 ล�านกล�า มอบเป9นของขวัญปDใหม� ให�แก�พ่ีน�องประชาชน คนไทย นำไปปลูก

ตามบ�านเรือน,ท่ีทำงาน,ชุมชนหรือสถานท่ีต�างๆ เพ่ือความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังท่ีจะให�ประชาชน ทุกคนท่ีได�รับไม�มงคลไป

แล�ว จะได�รู�สึกรัก และหวงแหนกล�าไม� พร�อมดูแลรักษาให�เจริญเติบโต เป9นต�นไม�ใหญ� ซ่ึงเป9นอีกหนึ่งหนทางสำคัญ ในการช�วย

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทย และนับเป9นรากฐานสำคัญ ของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย�างยั่งยืน 

ต�อไป ท้ังนี้ หากมีผู�สนใจสามารถติดต�อขอรับกล�าไม�มงคลได�ท่ี กรมป)าไม� และ กรมอุทยานแห�งชาติสัตว1ป)าและพันธุ1พืช 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000131636    25 ธ.ค. 2563  ผู�จัดการออนไลน1 

 

 



 

"มส.-บ๊ิกปqอม"ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 กล�าไม�มงคลของขวัญปDใหม� 

พล.อ.ประวิตร  ประธานเป>ด "พิธีเจริญพระพุทธมนต1  พฤกษามหามงคล" มอบกล�าไม�มงคล 10 ชนิด 10 ล�านกล�า เป9น

ของขวัญปDใหม�  แก�ปชช.ท่ัวประเทศ  เพ่ือเป9นสิริมงคลปD 2564   เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ัวประเทศ 

วันท่ี 25 ธ.ค.2563  พล.ต.พัชร1ชศักด์ิ ปฏิรูปานนท1 ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เป>ดเผยว�า วันนี้เวลา09.09น.  พล.อ.

ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  พร�อมด�วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน1 ปล.ทส. 

พร�อมด�วย ผู�บริหารของ ทส. ได�น�อมถวายการต�อนรับสมเด็จพระวันรัต เจ�าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร  ประธานฝ)าย

สงฆ1 และสมเด็จพระมหาธีราจารย1  เจ�าอาวาสวัดยานนาวา เพ่ือประกอบพิธี "เจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล" ซ่ึงเป9น

พิธีเจริญพระพุทธมนต1 และพุทธาภิเษกใหญ�  ครั้งแรกของประเทศไทย  

โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองรองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส  ณ  กรมป)าไม�  ท้ังนี้ได�มีการนำกล�าไม�

มงคล 10 ชนิด ได�แก�พยุง,ขนุน,มะขาม,ตะเคียนทอง,กันเกรา,สัก,ประดู�ป)า,มะค�าโมง,ราชพฤกษ1 และทรงบาดาล จำนวน 10 

ล�านกล�า มาเข�าพิธีเพ่ือความเป9นสิริมงคล ซ่ึงได�ทำพิธีพร�อมกัน ท่ัวประเทศใน 23 พ้ืนท่ีของสำนักจัดการทรัพยากรป)าไม� กรม

ป)าไม� โดยมีผู�ว�าราชการจังหวัดต�างๆ เป9นประธานฝ)ายฆราวาสด�วย 

ในโอกาสนี้ พล.อ.ประวิตร  ได�กล�าวเป>ดพิธีมีใจความสำคัญโดยสรุปความว�า รัฐบาลได�มีนโยบายส�งเสริม และสนับสนุนให�ทุก

ภาคส�วน ร�วมกันปลูกต�นไม�ในพ้ืนท่ีของตนเอง พ้ืนท่ีหน�วยงาน ท้ังภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ท่ีสาธารณะ และศาสนสถาน 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ได�ไม�น�อยกว�าร�อยละ 55 ของพ้ืนท่ีประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร1ชาติ ระยะ20 ปD ซ่ึงการปลูกไม�มงคล

ในครั้งนี้ เม่ือต�นไม�มีความเจริญเติบโตงอกงาม เป9นต�นไม�ใหญ�จะเป9นการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ช�วยลดปXญหามลพิษสิ่งแวดล�อม อีก

ท้ังยังนำไปเป9นหลักทรัพย1ค้ำประกัน ในอนาคต และเป9นสมบัติให�กับครอบครัวได�อีกด�วย 

ท้ังนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี จะได�นำกล�าไม�มงคลท้ัง 10 ล�านกล�า มอบเป9นของขวัญปDใหม� ให�แก�พ่ีน�องประชาชน คนไทย นำไปปลูก

ตามบ�านเรือน,ท่ีทำงาน,ชุมชนหรือสถานท่ีต�างๆ เพ่ือความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังท่ีจะให�ประชาชน ทุกคนท่ีได�รับไม�มงคลไป

แล�ว จะได�รู�สึกรัก และหวงแหนกล�าไม� พร�อมดูแลรักษาให�เจริญเติบโต เป9นต�นไม�ใหญ� ซ่ึงเป9นอีกหนึ่งหนทางสำคัญ ในการช�วย

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทย และนับเป9นรากฐานสำคัญ ของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย�างยั่งยืน 

ต�อไป ท้ังนี้ หากมีผู�สนใจสามารถติดต�อขอรับกล�าไม�มงคลได�ท่ี กรมป)าไม� และ กรมอุทยานแห�งชาติสัตว1ป)าและพันธุ1พืช 

https://www.banmuang.co.th/news/politic/217239    25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 



 

 

"ทส."จัดใหญ�ท่ัวประเทศพิธีพุทธาภิเษกกล�าไม�มงคล 10 ชนิด มอบเป9นของขวัญปDใหม�ให�พ่ีน�องประชาชนคนไทย 

เม่ือวันท่ี 25 ธ.ค.63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เป>ดเผย

ว�า วันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล ซ่ึงเป9นพิธีเจริญ

พระพุทธมนต1และพุทธาภิเษกใหญ�ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมี เจ�าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ�าอาวาสวัดบวรนิเวศราช

วรวิหาร เป9นประธานฝ)ายสงฆ1 และ พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส โดยนำกล�าไม�

มงคล 10 ชนิด ได�แก� พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู�ป)า มะค�าโมง ราชพฤกษ1 และทรงบาดาล จำนวน 

10 ล�านกล�า มาเข�าพิธี เพ่ือความเป9นสิริมงคล ซ่ึงทำพิธีพร�อมกันท่ัวประเทศ ใน 23 พ้ืนท่ีของสำนักจัดการทรัพยากรป)าไม� 

กรมป)าไม� มีผู�ว�าราชการจังหวัด เป9นประธานฝ)ายฆราวาส 

ท้ังนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี จะนำกล�าไม�มงคลท้ัง 10 ล�านกล�า มอบเป9นของขวัญปDใหม�ให�พ่ีน�องประชาชนคนไทยนำไปปลูกตาม

บ�านเรือน ท่ีทำงาน ชุมชนหรือสถานท่ีต�างๆ เพ่ือความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังให�ประชาชนทุกคนท่ีได�รับไม�มงคลไป จะ

รู�สึกรักและหวงแหนกล�าไม� พร�อมดูแลรักษาให�เจริญเติบโต เป9นต�นไม�ใหญ�ได� ซ่ึงเป9นอีก 1 กุศโลบายสำคัญ ในการช�วยเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทยของเรา ท่ีนับเป9นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

ผู�สนใจสามารถติดต�อขอรับกล�าไม�มงคลได�ด�วยการสั่งจองผ�านเว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือ ติดต�อขอรับ

ได�ท่ีกรมป)าไม� กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช โดย ต�างจังหวัด ติดต�อขอรับได�ท่ี สำนักจัดการทรัพยากรป)าไม� กรม

ป)าไม� สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ1 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง ท่ีตั้งอยู�ในจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศ ต้ังแต�วันท่ี 1 ม.ค. 2564 เป9นต�นไป ท้ังนี้ 

รายละเอียดข้ันตอนการขอรับกล�าไม�มงคลท้ังแบบการจองผ�านเว็บไซต1และการติดต�อขอรับโดยตรง สามารถเข�าไปดูได�ท่ี 

เว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือสอบถาม ได�ท่ี สายด�วน 1362 โทร.ฟรีท่ัวไทย 



หลังจากนั้นรมว.ทส.และคณะผู�บริหารกระทรวงฯ ได�เป9นประธานแถลงข�าว “มอบของขวัญปDใหม� ประจำปD 2564” ของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ณ ห�องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค1 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และ

พันธุ1พืช จำนวนท้ังสิ้น 13 รายการ สำหรับมอบให�กับประชาชน ได�มีความสุขตลอดท้ังปD (มกราคม – ธันวาคม 2564) โดย

ของขวัญปDใหม� ประจำปD 2564 ได�แก� ของขวัญท่ี 1 จุดบริการประชาชน ท้ังทางบก ทางทะเล และอากาศยานท่ัวประเทศ 

ระหว�างวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 จัดสถานท่ีเพ่ืออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหว�างการ

เดินทางในช�วงเทศกาลฯ บนถนนสายหลักและถนนสายรอง รวม 484 จุด เช�น บริการจุดพักรถ บริการน้ำด่ืม กาแฟ ผ�าเย็น 

ห�องน้ำ-สุขา ลานกางเต็นท1 แนะนำเส�นทาง และสถานท่ีท�องเท่ียว เป9นต�น นอกจากนี้ จัดต้ังศูนย1ช�วยเหลือและอำนวยความ

สะดวกแก� นักท�องเท่ียวบริเวณชายฝXYงทะเล (สทช. 1- 10) และต้ังศูนย1บริการอากาศยานรับรองสถานการณ1ฉุกเฉิน จำนวน 5 

ศูนย1 อีกด�วย ของขวัญท่ี 2 จัดกิจกรรมป)าในเมือง ระหว�างวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 กิจกรรมนันทนาการ

ท่ีจะให�ประชาชนได�เข�าใช�บริการในพ้ืนท่ีโครงการป)าในเมือง “สวนป)าประชารัฐเพ่ือความสุขของคนไทย”จำนวน 55 แห�ง 

เช�น ชมนิทรรศการพรรณไม� เส�นทางศึกษาธรรมชาติ เส�นทางปXYนจักรยาน จุดถ�ายรูป ชมวิว ดูนก เดินป)า ตลาดประชารัฐ 

สินค�า OTOP ดนตรีในสวน และกิจกรรมนันทนาการต�างๆ เป9นต�น 

ของขวัญท่ี 3 ชมฟรี มีความรู� แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ ระหว�างวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 ยกเว�นค�า

เข�าแหล�งท�องเท่ียว สำหรับบุคคลชาวไทย “ฟรี” ท้ังในส�วนของอุทยานแห�งชาติ เขตรักษาพันธุ1สัตว1ป)าเขตห�ามล�าสัตว1ป)าท่ัว

ประเทศ สถานแสดงพันธุ1สัตว1น้ำ จ.ภูเก็ต พิพิธภัณฑ1สิรินธร จ.กาฬสินธุ1 ศูนย1ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ1ไดโนเสาร1ภูเวียง จ.

ขอนแก�น พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี สำหรับการให�บริการในส�วนขององค1การสวน

พฤกษศาสตร1 ได�เป>ดให�เข�าชม สวนพฤกษศาสตร1สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม� โดยไม�เสียค�าธรรมเนียมบัตรผ�านประตู 

ในวันท่ี 1 มกราคม 2564 ส�วนสถาบันคชบาลแห�งชาติในพระอุปถัมภ1 องค1การอุตสาหกรรมป)าไม� จ.ลำปาง ได�ยกเว�นค�าเข�า

ชมการแสดงช�างสำหรับผู�สูงอายุและผู�พิการ ของขวัญท่ี 4 ให�บริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีวัตถุเบ้ืองต�นแก�ประชาชน 

ตลอดเดือนมกราคม 2564 โดยไม�เสียค�าใช�จ�าย ณ กองวิเคราะห1และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ส�วนวิเคราะห1รัตนชาติ กรม

ทรัพยากรธรณี ในวันอังคาร –วันศุกร1 เวลา 09.00 – 16.00 น. ของขวัญท่ี 5 ลดราคาค�าเข�าชม ค�าสินค�า ระหว�างวันท่ี 14 – 

30 ธันวาคม 2563 ผลิตภัณฑ1ขององค1การอุตสาหกรรมป)าไม� ลด 5 – 20% และวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ1 

2564 มอบส�วนลดค�าบ�านพักนักท�องเท่ียว20% สวนป)าแม�ยาว – แม�ซ�าย จ.เชียงราย สวนป)าเขากระยาง จ.พิษณุโลก สวน

ป)าแม�ละเมา จ.ตาก และ สถาบันคชบาลแห�งชาติ ในพระอุปถัมภ1ฯ 

ของขวัญท่ี 6 จัดโครงการบำรุงรักษารถยนต1 ลดฝุ)น PM 2.5 วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ1 2564 โดยร�วมกับ

บริษัทรถยนต1ชั้นนำ ให�บริการตรวจสภาพรถยนต1ท่ีมีอายุการใช�งานต้ังแต� 7 ปD ข้ึนไป พร�อมมอบส�วนลดน้ำมันเครื่อง 20-

30% และลด 50% สำหรับรถท่ีมีอายุ 20 ปDข้ึนไป (ส�วนลดน้ำมันดีเซล กำมะถันต่ำ บริษัทบางจากฯ ให�บริการในพ้ืนท่ี

กรุงเทพฯ และ บริษัท ปตท. ให�บริการในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล) อีกท้ังมอบส�วนลดค�าอะไหล� เช�น ไส�กรองอากาศ ไส�

กรองน้ำมันดีเซล, ไส�กรองน้ำมันเครื่อง 20 – 50% โดยรายการส�วนลดจะมีรายละเอียดท่ีแตกต�างกันตามอายุรถยนต1ท่ีแต�ละ

บริษัทกำหนด ของขวัญท่ี 7 จัดท่ีดินอยู�อาศัย/ทำกินในพ้ืนท่ีป)าสงวนแห�งชาติ จำนวน 1 ล�านไร� และเร�งรัดการตรวจสอบ

ขอบเขตป)าสงวนแห�งชาติ เพ่ือดำเนินการตามระเบียบให�แล�วเสร็จ 100% 



ของขวัญท่ี 8 จัดท่ีดินอยู�อาศัย/ทำกินในพ้ืนท่ีป)าชายเลน โดยมอบท่ีอยู�อาศัยในพ้ืนท่ีเขตชุมชนเมืองระนองเพ่ือแก�ไขปXญหา

การใช�ประโยชน1ท่ีดินป)าชายเลน และเปลี่ยนสภาพเป9นชุมชนเมือง จำนวน 520 ไร� อีกท้ังออกหนังสืออนุญาตท่ีอยู�อาศัย 

(คทช.) ในพ้ืนท่ีป)าชายเลน 100 ชุมชน 23 จังหวัดชายฝXYงทะเล เพ่ือให�ประชาชนได�รับอนุญาตให�อยู�อาศัยในพ้ืนท่ีป)าชายเลน

อย�างถูกต�องตามกฎหมายและเสริมสร�างอาชีพ สร�างรายได�ภายใต�โครงการ “จัดท่ีดินทำกิน(คทช.)” ของรัฐบาล ของขวัญท่ี 

9 แจกฟรีกล�าไม�มงคล 10 ล�านกล�า 10 ชนิด ซ่ึงผ�านพิธีเจริญพระพุทธมนต1ภายใต�โครงการ“พฤกษาชาติมหามงคล” 

ประกอบด�วย พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู�ป)า มะค�าโมง ราชพฤกษ1และทรงบาดาล โดยดำเนินการ

แจกกล�าไม�ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 ณ กรมป)าไม� จำนวน 1 ล�านกล�า และต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2564 เป9นต�นไป 

ดำเนินการแจกกล�าไม� ณ สำนักจัดการทรัพยากรป)าไม�ท่ี 1 – 23 และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ศูนย1เพาะชำกล�าไม�

ทุกจังหวัด จำนวน 9 ล�านกล�า 

ของขวัญท่ี 10 จ�างงานประชาชน ในกิจกรรมปลูกป)าสร�างสวนป)าขององค1การอุตสาหกรรมป)าไม� จำนวน 5,500 คน และการ

จ�างงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ของขวัญท่ี 11 แก�ไขปXญหาช�างเลี้ยง ภายใต�

โครงการสัตวแพทย1สัญจร โดยออกหน�วยตรวจสุขภาพช�างและตรวจเยี่ยมปางช�างต�าง ๆ หลังประสบปXญหาโรคระบาดโควิด 

– 19 ตามสถานท่ีดังนี้ 1) สถาบันคชบาลแห�งชาติในพระอุปถัมภ1ฯ จ.ลำปาง 2) โรงพยาบาลช�างลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห�าง

ฉัตร จ.ลำปาง และ 3)โรงพยาบาลช�างกระบ่ี ต.เพหลา อ.คลองท�อม จ.กระบ่ี ของขวัญท่ี 12 จัดหา/พัฒนาแหล�งน้ำเพ่ือ

อุปโภคบริโภค โดยจัดหาน้ำต�นทุนท้ังในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนและพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 37 จังหวัด จำนวน 65 แห�ง 

เปqาหมายประชาชนได�รับประโยชน1 จำนวน 26,131 ครัวเรอืน อีกท้ังดำเนินการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจาย

น้ำ 40 จังหวัด จำนวน 117 แห�ง เปqาหมายประชาชนได�รับประโยชน1 จำนวน 21,552 ครัวเรือน ของขวัญท่ี 13 ให�บริการน้ำ

บาดาลสะอาดริมทาง โดยเป>ดจุดจ�ายน้ำบาดาลให�บริการประชาชนท่ีสัญจรไปมาบนถนนสายหลักท่ัวประเทศ จำนวน 24 จุด

ท้ังนี้ สามารถค�นหาข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี เว็บไซต1กระทรวงทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ท่ี www.mnre.go.th 

ลิ้งค1ข�อมูลท่ี https://bit.ly/2YRAaCc เพจ Facebook : GECC สป.ทส. 

https://siamrath.co.th/n/207203    สยามรัฐออนไลน1  25 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทส.พุทธาภิเษก ครั้งแรก 10 ล�านกล�าไม�มงคล รับปDใหม� 2564 พาเหรด 13 ของขวัญ “ชุดใหญ�” จากใจกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ตลอดปD 2564" 

วันนี้ (2 ณ กรมป)าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต1 2563) ธันวาคม  5

าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) พร�อมพฤกษามหามงคล โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�

มชาติและสิ่งแวดล�อม และคณะผู�บริหารกระทรวงฯ ถวายการด�วย นายจตุพร บุรุษพัฒน1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรร

ตร วงษ1ต�อนรับ เจ�าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ�าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานฝ)ายสงฆ1 พร�อมด�วย พล.อ.ประวิ

ขวัญปDใหม� ล�านกล�า มอบเป9นของ 10ชนิด  10สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานฝ)ายฆราวาส ท้ังนี้ เพ่ือนำกล�าไม�มงคล 

เสริมสิริมงคล ให�กับพ่ีน�องชาวไทยท่ัวประเทศ โดย สามารถสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียด ได�ท่ี  2564

เป9นต�นไป 2564มกราคม  1ต้ังแต�วันท่ี  1362และสายด�วน https://happytree.forest.go.th/  

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (รมว.ทส.) เป>ดเผยว�า วันนี้ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�จัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต1 พฤกษามหามงคล ซ่ึงเป9นพิธีเจริญพระพุทธมนต1และ

พุทธาภิเษกใหญ�ครั้งแรกของประเทศไทย โดยมี เจ�าประคุณ สมเด็จพระวันรัต เจ�าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป9น

ประธานฝ)ายสงฆ1 และ พล.อ.ประวิตร วงษ1สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป9นประธานฝ)ายฆราวาส โดยนำกล�าไม�มงคล 10 ชนิด 

ได�แก� พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู�ป)า มะค�าโมง ราชพฤกษ1 และทรงบาดาล จำนวน 10 ล�านกล�า มา

เข�าพิธี เพ่ือความเป9นสิริมงคล ซ่ึงทำพิธีพร�อมกันท่ัวประเทศ ใน 23 พ้ืนท่ีของสำนักจัดการทรัพยากรป)าไม� กรมป)าไม� มีผู�ว�า

ราชการจังหวัด เป9นประธานฝ)ายฆราวาส 

ท้ังนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธี จะนำกล�าไม�มงคลท้ัง 10 ล�านกล�า มอบเป9นของขวัญปDใหม�ให�พ่ีน�องประชาชนคนไทยนำไปปลูกตาม

บ�านเรือน ท่ีทำงาน ชุมชนหรือสถานท่ีต�างๆ เพ่ือความเป9นสิริมงคล โดยคาดหวังให�ประชาชนทุกคนท่ีได�รับไม�มงคลไป จะ

รู�สึกรักและหวงแหนกล�าไม� พร�อมดูแลรักษาให�เจริญเติบโต เป9นต�นไม�ใหญ�ได� ซ่ึงเป9นอีก 1 กุศโลบายสำคัญ ในการช�วยเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศไทยของเรา ท่ีนับเป9นรากฐานสำคัญของการอนุรักษ1ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

ผู�สนใจสามารถติดต�อขอรับกล�าไม�มงคลได�ด�วยการสั่งจองผ�านเว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือ ติดต�อขอรับ

ได�ท่ีกรมป)าไม� กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช โดย ต�างจังหวัด ติดต�อขอรับได�ท่ี สำนักจัดการทรัพยากรป)าไม� กรม

ป)าไม� สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ1 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และพันธุ1พืช และสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝXYง ท่ีต้ังอยู�ในจังหวัดต�างๆ ท่ัวประเทศ ต้ังแต�วันท่ี 1 ม.ค. 2564 เป9นต�นไป ท้ังนี้ 

รายละเอียดข้ันตอนการขอรับกล�าไม�มงคลท้ังแบบการจองผ�านเว็บไซต1และการติดต�อขอรับโดยตรง สามารถเข�าไปดูได�ท่ี 

เว็บไซต1 https://happytree.forest.go.th/ หรือสอบถาม ได�ท่ี สายด�วน 1362 โทร.ฟรีท่ัวไทย 



หลังจากนั้นรมว.ทส.และคณะผู�บริหารกระทรวงฯ ได�เป9นประธานแถลงข�าว “มอบของขวัญปDใหม� ประจำปD 2564” ของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ณ ห�องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค1 กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ป)า และ

พันธุ1พืช จำนวนท้ังสิ้น 13 รายการ สำหรับมอบให�กับประชาชน ได�มีความสุขตลอดท้ังปD (มกราคม – ธันวาคม 2564) โดย

ของขวัญปDใหม� ประจำปD 2564 ได�แก� 

ของขวัญท่ี 1 จุดบริการประชาชน ท้ังทางบก ทางทะเล และอากาศยานท่ัวประเทศ ระหว�างวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ถึง 3 

มกราคม 2564 จัดสถานท่ีเพ่ืออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหว�างการเดินทางในช�วงเทศกาลฯ บนถนนสาย

หลักและถนนสายรอง รวม 484 จุด เช�น บริการจุดพักรถ บริการน้ำด่ืม กาแฟ ผ�าเย็น ห�องน้ำ-สุขา ลานกางเต็นท1 แนะนำ

เส�นทาง และสถานท่ีท�องเท่ียว เป9นต�น นอกจากนี้ จัดต้ังศูนย1ช�วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก� นักท�องเท่ียวบริเวณ

ชายฝXYงทะเล (สทช. 1- 10) และต้ังศูนย1บริการอากาศยานรับรองสถานการณ1ฉุกเฉิน จำนวน 5 ศูนย1 อีกด�วย 

ของขวัญท่ี 2 จัดกิจกรรมป)าในเมือง ระหว�างวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 กิจกรรมนันทนาการท่ีจะให�

ประชาชนได�เข�าใช�บริการในพ้ืนท่ีโครงการป)าในเมือง “สวนป)าประชารัฐเพ่ือความสุขของคนไทย”จำนวน 55 แห�ง เช�น ชม

นิทรรศการพรรณไม� เส�นทางศึกษาธรรมชาติ เส�นทางปXYนจักรยาน จุดถ�ายรูป ชมวิว ดูนก เดินป)า ตลาดประชารัฐ สินค�า 

OTOP ดนตรีในสวน และกิจกรรมนันทนาการต�างๆ เป9นต�น 

ของขวัญท่ี 3 ชมฟรี มีความรู� แหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ ระหว�างวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564 ยกเว�นค�า

เข�าแหล�งท�องเท่ียว สำหรับบุคคลชาวไทย “ฟรี” ท้ังในส�วนของอุทยานแห�งชาติ เขตรักษาพันธุ1สัตว1ป)าเขตห�ามล�าสัตว1ป)าท่ัว

ประเทศ สถานแสดงพันธุ1สัตว1น้ำ จ.ภูเก็ต พิพิธภัณฑ1สิรินธร จ.กาฬสินธุ1 ศูนย1ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ1ไดโนเสาร1ภูเวียง จ.

ขอนแก�น พิพิธภัณฑสถานแห�งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี สำหรับการให�บริการในส�วนขององค1การสวน

พฤกษศาสตร1 ได�เป>ดให�เข�าชม สวนพฤกษศาสตร1สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม� โดยไม�เสียค�าธรรมเนียมบัตรผ�านประตู 

ในวันท่ี 1 มกราคม 2564 ส�วนสถาบันคชบาลแห�งชาติในพระอุปถัมภ1 องค1การอุตสาหกรรมป)าไม� จ.ลำปาง ได�ยกเว�นค�าเข�า

ชมการแสดงช�างสำหรับผู�สูงอายุและผู�พิการ 

ของขวัญท่ี 4 ให�บริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีวัตถุเบ้ืองต�นแก�ประชาชน ตลอดเดือนมกราคม 2564 โดยไม�เสียค�าใช�จ�าย ณ กอง

วิเคราะห1และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ส�วนวิเคราะห1รัตนชาติ กรมทรัพยากรธรณี ในวันอังคาร –วันศุกร1 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ของขวัญท่ี 5 ลดราคาค�าเข�าชม ค�าสินค�า ระหว�างวันท่ี 14 – 30 ธันวาคม 2563 ผลิตภัณฑ1ขององค1การอุตสาหกรรมป)าไม� 

ลด 5 – 20% และวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ1 2564 มอบส�วนลดค�าบ�านพักนักท�องเท่ียว20% สวนป)าแม�ยาว – 

แม�ซ�าย จ.เชียงราย สวนป)าเขากระยาง จ.พิษณุโลก สวนป)าแม�ละเมา จ.ตาก และ สถาบันคชบาลแห�งชาติ ในพระอุปถัมภ1ฯ 

ของขวัญท่ี 6 จัดโครงการบำรุงรักษารถยนต1 ลดฝุ)น PM 2.5 วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ1 2564 โดยร�วมกับบริษัท

รถยนต1ชั้นนำ ให�บริการตรวจสภาพรถยนต1ท่ีมีอายุการใช�งานต้ังแต� 7 ปD ข้ึนไป พร�อมมอบส�วนลดน้ำมันเครื่อง 20-30% และลด 

50% สำหรับรถท่ีมีอายุ 20 ปDข้ึนไป (ส�วนลดน้ำมันดีเซล กำมะถันต่ำ บริษัทบางจากฯ ให�บริการในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ บริษัท 

ปตท. ให�บริการในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล) อีกท้ังมอบส�วนลดค�าอะไหล� เช�น ไส�กรองอากาศ ไส�กรองน้ำมันดีเซล, ไส�กรอง

น้ำมันเครื่อง 20 – 50% โดยรายการส�วนลดจะมีรายละเอียดท่ีแตกต�างกันตามอายุรถยนต1ท่ีแต�ละบริษัทกำหนด 



ของขวัญท่ี 7 จัดท่ีดินอยู�อาศัย/ทำกินในพ้ืนท่ีป)าสงวนแห�งชาติ จำนวน 1 ล�านไร� และเร�งรัดการตรวจสอบขอบเขตป)าสงวน

แห�งชาติ เพ่ือดำเนินการตามระเบียบให�แล�วเสร็จ 100% 

ของขวัญท่ี 8 จัดท่ีดินอยู�อาศัย/ทำกินในพ้ืนท่ีป)าชายเลน โดยมอบท่ีอยู�อาศัยในพ้ืนท่ีเขตชุมชนเมืองระนองเพ่ือแก�ไขปXญหา

การใช�ประโยชน1ท่ีดินป)าชายเลน และเปลี่ยนสภาพเป9นชุมชนเมือง จำนวน 520 ไร� อีกท้ังออกหนังสืออนุญาตท่ีอยู�อาศัย 

(คทช.) ในพ้ืนท่ีป)าชายเลน 100 ชุมชน 23 จังหวัดชายฝXYงทะเล เพ่ือให�ประชาชนได�รับอนุญาตให�อยู�อาศัยในพ้ืนท่ีป)าชายเลน

อย�างถูกต�องตามกฎหมายและเสริมสร�างอาชีพ สร�างรายได�ภายใต�โครงการ “จัดท่ีดินทำกิน(คทช.)” ของรัฐบาล 

ของขวัญท่ี 9 แจกฟรีกล�าไม�มงคล 10 ล�านกล�า 10 ชนิด ซ่ึงผ�านพิธีเจริญพระพุทธมนต1ภายใต�โครงการ“พฤกษาชาติมหา

มงคล” ประกอบด�วย พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู�ป)า มะค�าโมง ราชพฤกษ1และทรงบาดาล โดย

ดำเนินการแจกกล�าไม�ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 ณ กรมป)าไม� จำนวน 1 ล�านกล�า และต้ังแต�วันท่ี 1 มกราคม 2564 เป9นต�น

ไป ดำเนินการแจกกล�าไม� ณ สำนักจัดการทรัพยากรป)าไม�ท่ี 1 – 23 และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ศูนย1เพาะชำกล�า

ไม�ทุกจังหวัด จำนวน 9 ล�านกล�า 

ของขวัญท่ี 10 จ�างงานประชาชน ในกิจกรรมปลูกป)าสร�างสวนป)าขององค1การอุตสาหกรรมป)าไม� จำนวน 5,500 คน และการ

จ�างงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ของขวัญท่ี 11 แก�ไขปXญหาช�างเลี้ยง ภายใต�โครงการสัตวแพทย1สัญจร โดยออกหน�วยตรวจสุขภาพช�างและตรวจเยี่ยมปาง

ช�างต�าง ๆ หลังประสบปXญหาโรคระบาดโควิด – 19 ตามสถานท่ีดังนี้ 1) สถาบันคชบาลแห�งชาติในพระอุปถัมภ1ฯ จ.ลำปาง 

2) โรงพยาบาลช�างลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห�างฉัตร จ.ลำปาง และ 3)โรงพยาบาลช�างกระบ่ี ต.เพหลา อ.คลองท�อม จ.กระบ่ี 

ของขวัญท่ี 12 จัดหา/พัฒนาแหล�งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค โดยจัดหาน้ำต�นทุนท้ังในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝนและพ้ืนท่ีนอกเขต

ชลประทาน 37 จังหวัด จำนวน 65 แห�ง เปqาหมายประชาชนได�รับประโยชน1 จำนวน 26,131 ครัวเรือน อีกท้ังดำเนินการ

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 40 จังหวัด จำนวน 117 แห�ง เปqาหมายประชาชนได�รับประโยชน1 จำนวน 

21,552 ครัวเรือน 

ของขวัญท่ี 13 ให�บริการน้ำบาดาลสะอาดริมทาง โดยเป>ดจุดจ�ายน้ำบาดาลให�บริการประชาชนท่ีสัญจรไปมาบนถนนสาย

หลักท่ัวประเทศ จำนวน 24 จุดท้ังนี้ สามารถค�นหาข�อมูลเพ่ิมเติมได�ท่ี เว็บไซต1กระทรวงทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม ท่ี www.mnre.go.th 

https://www.thaipost.net/main/detail/87970    25 ธันวาคม พ.ศ. 2563    

 



 

‘วราวุธ’ เข�าวิน Top5 ‘รัฐมนตรีเด�น ปD 63’ เดินหน�าลุยงาน ลงพ้ืนท่ีเชียงใหม�แก�หมอกควันไฟป)า 

‘วราวุธ’ เข�าวิน top5 ‘รัฐมนตรีเด�น ปD63’ เดินหน�า ลุยงานต�อ แบบ non-stop ลงพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม� เป>ดยุทธการแก�ไข

ปXญหาหมอกควันไฟป)า ภาคเหนือ 

Super poll เผยผลสำรวจ “รัฐมนตรีเด�น ปD 63” วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม (ทส) เข�าวิน TOP 5 แต�ก็ยังเดินหน�า ลุยงานต�อ แบบ non-stop เพ่ือแก�ไขปXญหาให�กับพ่ีน�องประชาชน นับเป9น

วิถีใหม�ในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของ ทส.ท่ีทำงานแบบไม�มีวันหยุด เป9นการปรับโฉมการทำงานของ ทส.ในหลายๆด�าน 

อย�างท่ีไม�เคยเป9นมาก�อน ไม�ว�าจะเป9นเรื่องจัดหาท่ีดิน จัดหาแหล�งน้ำอุปโภคบริโภค การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การแก�ปXญหาสัตว1

ป)า และการรณรงค1ในการแก�ไขปXญหามลพิษและสิ่งแวดล�อม ลงพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม� ต�อเนื่อง 26-28 ธันวาคม เพ่ือตรวจความ

พร�อมในการแก�ไขปXญหาไฟป)าและหมอกควันภาคเหนือ 

จากผลการสำรวจของสำนักวิจัยซูเปอร1โพล (SUPER POLL) ท่ีนำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รัฐมนตรี เด�น ปD 63 

กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศ โดยดำเนินโครงการท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) จำนวน 1,206 ตัวอย�าง ดำเนินโครงการระหว�างวันท่ี 20-24 ธันวาคมท่ีผ�านมา 

เม่ือถามถึง บุคคลในคณะรัฐมนตรีท่ีเด�น ทำงานเข�าตาประชาชนมีผลงานน�าพอใจ ปD 2563 ท่ีผ�านมา พบว�า ผู�ท่ีได�รับเสียง

สนับสนุนมากท่ีสุดจากประชาชนร�อยละ 29.4 ได�แก� พล.อ.ประยุทธ1 จันทร1โอชา นายกรัฐมนตรี และร�อยละ 22.6 ได�แก� นาย

วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ท่ีโดดเด�นเรื่องอนุรักษ1สัตว1ป)า สัตว1

ทะเล จัดการขบวนการทำผิดกฎหมายทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สานต�อให�ประชาชนอยู�กับป)าเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก และอ่ืนๆ 

เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม นายวราวุธกล�าวหลังทราบผลโพลว�า ขอขอบคุณพ่ีน�องประชาชนท่ีชื่นชมการทำงาน ถือเป9นกำลังใจให�

ทำงานต�อไป ส�วนจะอยู�ท่ีอันดับเท�าไหร�ไม�สำคัญ เราเน�นการทำงานเป9นหนึ่งเดียว ของกระทรวงทรัพย1ฯ โดยเอาประชาชน

เป9นท่ีตั้ง และการแก�ไขปXญหาความเดือดร�อนให�พ่ีน�องประชาชน 

เดินหน�าลุยงานต�อ เพ่ือแก�ไขปXญหาให�กับพ่ีน�องประชาชน โดยลงพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม�ต�อเนื่อง 26-28 ธันวาคม ตรวจความ

พร�อมในการแก�ไขปXญหาไฟป)าและหมอกควันภาคเหนือ 

นายวราวุธกล�าวว�า สำหรับสถานการณ1ไฟป)าท่ีผ�านมาได�ประสบปXญหาไฟป)าและหมอกควันอย�างต�อเนื่อง และรุนแรง ซ่ึง

ก�อให�เกิดความเสียหายต�อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เกิดมลพิษหมอกควัน ก�อให�เกิดอันตรายต�อสุขภาพอนามัย 



ส�งผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การคมนาคม และการท�องเท่ียว ตลอดจนการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน จึงจำเป9น

อย�างยิ่งท่ีจะต�องเฝqาระวังปqองกันและควบคุมไฟป)าอย�างเข�มข�นในทุกพ้ืนท่ี 

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเป9นหน�วยงานในการปqองกันและควบคุมไฟป)า ต�องมีการเตรียมพร�อมในทุก

มิติของการปฏิบัติงานด�านการปqองกันและควบคุมไฟป)า โดยเฉพาะการรณรงค1ประชาสัมพันธ1และการบูรณาการร�วมกับทุก

ภาคส�วน ถือเป9นมาตรการท่ีสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และช�วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร1การปqองกันและควบคุมไฟป)าให�

ประสบความสำเร็จและเป9นการแก�ไขปXญหาให�ตรงกับกลุ�มเปqาหมาย ดังนั้น เพ่ือให�เป9นไปตามมาตรการการปqองกันและ

ควบคุมไฟป)าและเตรียมพร�อมรับสถานการณ1ไฟป)าท่ีจะเกิดข้ึนอย�างมีประสิทธิภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม จึงได�จัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป)าไม� ประจำปDงบประมาณ พ.ศ.2564 ข้ึน 

“โดยจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม� เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร� น�าน พะเยา แม�ฮ�องสอน และจังหวัดตาก โดยร�วมมือ

กับหน�วยงานทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนเครือข�ายภาคประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือรณรงค1ประชาสัมพันธ1สร�างความรู�ความ

เข�าใจให�ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของเชื้อเพลิงในป)า สามารถนำเชื้อเพลิงจากป)ามาสร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจ เพ่ือ

ลดต�นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม ลดรายจ�ายในครัวเรือน สร�างรายได�กลับสู�ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป)า

มาสู�การใช�ประโยชน1จากป)าอย�างยั่งยืน และมีส�วนร�วมในการเฝqาระวังและควบคุมไฟป)าในพ้ืนท่ีอย�างจริงจังในช�วงวิกฤติ ซ่ึง

จะเป9นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปqองกันและควบคุมไฟป)า และช�วยให�การแก�ไขปXญหาไฟป)าประสบผลสำเร็จ 

ทันต�อสถานการณ1 และยั่งยืน ต�อไป” นายวราวุธกล�าว 

https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2503137     วันท่ี 27 ธันวาคม 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ”รมว.ทส. เข�าวินท็อป 5 “รัฐมนตรีเด�น ปD63” เดินหน�าลุยงานต�อเนื่อง 

“วราวุธ” เข�าวิน top5 “รัฐมนตรีเด�น ปD63” เดินหน�า ลุยงานต�อ แบบ non-stop ลงพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม� เป>ดยุทธการแก�ไข

ปXญหาหมอกควันไฟป)า ภาคเหนือ 

จากผลสำรวจของสำนักวิจัยซูเปอร1โพล (SUPER POLL) ท่ีนำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รัฐมนตรีเด�น ปD63 กรณีศึกษา

ประชาชนทุกสาขาอาชีพท่ัวประเทศ โดยดำเนินโครงการท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,206 

ตัวอย�าง ดำเนินโครงการระหว�างวันท่ี 20 - 24 ธ.ค. ท่ีผ�านมา 

เม่ือถามถึงบุคคลในคณะรัฐมนตรีท่ีเด�น ทำงานเข�าตาประชาชนมีผลงานน�าพอใจ ปD 2563 ท่ีผ�านมา พบว�า ผู�ท่ีได�รับเสียง

สนับสนุนมากท่ีสุดจากประชาชนร�อยละ29.4 ได�แก� พล.อ.ประยุทธ1 จันทร1โอชา นายกรัฐมนตรี และร�อยละ 22.6 ได�แก� นาย

วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) ท่ีโดดเด�นเรื่องอนุรักษ1สัตว1ป)า สัตว1ทะเล จัดการขบวนการ

ทำผิดกฎหมายทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สานต�อให�ประชาชนอยู�กับป)าเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก และอ่ืนๆ 

เม่ือวันท่ี 27 ธ.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล�าวขณะลงพ้ืนท่ีแก�ปXญหาไฟป)าในพ้ืนท่ีจ.เชียงใหม� ว�า ขอขอบคุณพ่ีน�อง

ประชาชนท่ีชื่นชมการทำงาน ถือเป9นกำลังใจให�ทำงานต�อไป ส�วนจะอยู�ท่ีอันดับเท�าไหร�ไม�สำคัญ เราเน�นการทำงานเป9นหนึ่ง

เดียว ของกระทรวงทรัพย1ฯ โดยเอาประชาชนเป9นท่ีตั้ง และการแก�ไขปXญหาความเดือดร�อนให�พ่ีน�องประชาชน เดินหน�าลุย

งานต�อ เพ่ือแก�ไขปXญหาให�กับพ่ีน�องประชาชน 

โดยลงพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม�ต�อเนื่อง 26-28 ธ.ค. ตรวจความพร�อมในการแก�ไขปXญหาไฟป)าและหมอกควันภาคเหนือ 

เนื่องจากสถานการณ1ไฟป)าท่ีผ�านมาได�ประสบปXญหาไฟป)าและหมอกควันอย�างต�อเนื่องและรุนแรง จึงจำเป9นอย�างยิ่งท่ีจะต�อง

เฝqาระวังปqองกันและควบคุมไฟป)าอย�างเข�มข�นในทุกพ้ืนท่ี 

กระทรวงทรัพยากรฯ เป9นหน�วยงานในการปqองกันและควบคุมไฟป)า ต�องมีการเตรียมพร�อมในทุกมิติของการปฏิบัติงานด�าน

การปqองกันและควบคุมไฟป)า โดยเฉพาะการรณรงค1ประชาสัมพันธ1และการบูรณาการร�วมกับทุกภาคส�วน ถือเป9นมาตรการท่ี

สำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพและช�วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร1การปqองกันและควบคุมไฟป)าให�ประสบความสำเร็จและเป9นการ

แก�ไขปXญหาให�ตรงกับกลุ�มเปqาหมาย 

ดังนั้น เพ่ือให�เป9นไปตามมาตรการการปqองกันและควบคุมไฟป)าและเตรียมพร�อมรับสถานการณ1ไฟป)าท่ีจะเกิดข้ึนอย�างมี

ประสิทธิภาพ กระทรวงทรัพยากรฯ จึงจัดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กรมป)าไม� ประจำปDงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ึน โดย

จัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม� เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร� น�าน พะเยา แม�ฮ�องสอน และจังหวัดตาก โดยร�วมมือกับ



หน�วยงานทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง ตลอดจนเครือข�ายภาคประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือรณรงค1ประชาสัมพันธ1สร�างความรู�ความ

เข�าใจให�ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของเชื้อเพลิงในป)า 

"สามารถนำเชื้อเพลิงจากป)ามาสร�างมูลค�าทางเศรษฐกิจ เพ่ือลดต�นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม ลดรายจ�ายในครัวเรือน 

สร�างรายได�กลับสู�ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป)ามาสู�การใช�ประโยชน1จากป)าอย�างยั่งยืน และมีส�วนร�วมในการ

เฝqาระวังและควบคุมไฟป)าในพ้ืนท่ีอย�างจริงจังในช�วงวิกฤติ ซ่ึงจะเป9นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปqองกันและ

ควบคุมไฟป)า และช�วยให�การแก�ไขปXญหาไฟป)าประสบผลสำเร็จ ทันต�อสถานการณ1 และยั่งยืน ต�อไป" 

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_5619314      27 ธ.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” เข�าวิน top5 “รัฐมนตรีเด�น ปD63” เดินหน�า ลุยงานต�อ แบบ non-stop ลงพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม� เป>ดยุทธการแก�ไข

ปXญหาหมอกควันไฟป)า ภาพเหนือ 

Super poll เผย ผลสำรวจ "รัฐมนตรีเด�น ปD 63” วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม (ทส) เข�าวิน TOP 5 แต�ก็ยังเดินหน�า ลุยงานต�อ แบบ non-stop เพ่ือแก�ไขปXญหาให�กับพ่ีน�องประชาชน นับเป9น

วิถีใหม�ในการเปลี่ยนแปลงการทำงานของ ทส.ท่ีทำงานแบบไม�มีวันหยุด เป9นการปรับโฉมการทำงานของ ทส.ในหลายๆด�าน 

อย�างท่ีไม�เคยเป9นมาก�อน ไม�ว�าจะเป9นเรื่องจัดหาท่ีดิน จัดหาแหล�งน้ำอุปโภคบริโภค การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การแก�ปXญหาสัตว1

ป)า และการรณรงค1ในการแก�ไขปXญหามลพิษและสิ่งแวดล�อม ลงพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม� ต�อเนื่อง 26-28 ธันวาคม เพ่ือตรวจความ

พร�อมในการแก�ไขปXญหาไฟป)าและหมอกควันภาคเหนือ 

https://www.thaipost.net/main/detail/88132 

27 ธันวาคม พ.ศ. 2563  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ลักลอบตัดไม�ทำไม�ท�อน ไม�หลา ขายลานไม� ในเวลากลางคืน 

        จนท.แผนกภัยความม่ันคงฯ กปก.สขว.กอ.รมน.ภ.4 สน.ประสานงาน จนท.หน�วยปqองกันรักษาป)าท่ี สข.6 (สะบ�าย�อย), 

จนท.สายตรวจ อช.สันกาลาคีรี และ จนท.ชป.ป)าไม� ฉก.ตชด.43/ร�อย ตชด.433ร�วมกันออกตรวจปqองกันปราบปรามการ

กระทำผิดกฎหมายว�าด�วยการป)าไม� ภายในเขตพ้ืนท่ีป)าสงวนแห�งชาติ ท�องท่ีบ�านทัพยาง ม.8 ต.คูหา อ.สะบ�าย�อย จ.สงขลา 

เนื่องจากได�รับแจ�งจากคนให�ข�าวว�า มีการลักลอบตัดไม� ทำไม�ท�อน ไม�หลา ในเวลากลางคืน แล�วจะขนย�ายไม�ในเวลาหัวค่ำ

และเช�ามืด ไปขายลานไม�หรือรับซ้ือไม�ป)าในพ้ืนท่ีใกล�เคียง 

คณะเจ�าหน�าท่ีตรวจพบพ้ืนท่ีป)าสงวนแห�งชาติถูกลักลอบตัดไม�ทำลายป)าใหม�จำนวน 3 แปลง คือ แปลงท่ี 1 ท่ีบนภูเขาความ

สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 178 เมตร เขตป)าสงวนแห�งชาติป)าเขาแดน ป)าควนเจดีย1 ป)าเขาพระยาไม� และป)าควน

กำแพง เป9นการลักลอบตัดไม�มีค�าขนาดเล็ก เช�น ไม�ฝาด ไม�กอ และไม�อ่ืนๆ จำนวนมาก ด�วยเครื่องเลื่อยโซ�ยนต1ในเวลา

กลางคืน เพ่ือทำไม�ท�อน ไม�หลา ไปขายลานไม� ร�านรับซ้ือไม� ตรวจวัดพ้ืนท่ีป)าไม�ถูกทำลายเสียหายได�ประมาณจำนวน 4 ไร� 

แปลงท่ี 2 ท่ีบนภูเขาความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 161 เมตร เขตป)าสงวนแห�งชาติป)าเขาแดน ป)าควนเจดีย1 ป)าเขา

พระยาไม� และป)าควนกำแพง เป9นการลักลอบตัดไม�มีค�าขนาดเล็ก เช�น ไม�ฝาด ไม�กอ ไม�ขนุนปาน และไม�อ่ืนๆ จำนวนมาก 

ด�วยเครื่องเลื่อยโซ�ยนต1ในเวลากลางคืน เพ่ือทำไม�ท�อน ไม�หลา ไปขายลานไม� ร�านรับซ้ือไม� บริเวณนี้ได�เคยจับกุมมาแล�วครั้ง

หนึ่ง คนหลบหนี ยึดเครื่องเลื่อยโซ�ยนต1พร�อมอุปกรณ1 มาแล�ว กลับมาลักลอบตัดไม�อีก แปลงท่ี 3 ท่ีบนภูเขาความสูงจาก

ระดับน้ำทะเลปานกลาง 239 เมตร เขตป)าสงวนแห�งชาติป)าเขาแดน ป)าควนเจดีย1 ป)าเขาพระยาไม� และป)าควนกำแพง เป9น

การลักลอบตัดไม�มีค�าขนาดเล็ก เช�น ไม� ฝาด ไม�กอ ไม�เอ�าะ ไม�ขนุนปาน และไม�อ่ืนๆ จำนวนมาก ด�วยเครื่องเลื่อยโซ�ยนต1ใน

เวลากลางคืน เพ่ือทำไม�ท�อน ไม�หลา ไปขายลานไม� ร�านรับซ้ือไม� ตรวจวัดพ้ืนท่ีป)าไม�ถูกทำลายเสียหายได�ประมาณจำนวน 9 

ไร� 3 งาน 75 ตารางวา  

        ขณะตรวจยึด/ตรวจสอบไม�พบผู�หนึ่งผู�ใดในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ เพ่ิงหลบหนีไปก�อนจนท.ไปถึง เนื่องจากเป9นภูเขาสูง 

ประกอบกับมีสัญญาณโทรศัพท1 กลางคืนไปซุ�มจับได�ยากมาก เนื่องจากมีคนเฝqา จนท.และเฝqาเส�นทาง ขณะนี้ได�ข�าวลักลอบ

ตัดไม�ออกจากป)าท่ัวไปในหลายจังหวัด หลายอำเภอท่ีเกิดเหตุ ภายในเขตพ้ืนท่ีป)าสงวนแห�งชาติเขาแดน ป)าควนเจดีย1 ป)าเขา

พระยาไม� และป)าควนกำแพง ท�องท่ีบ�านทัพยาง ม.8 ต.คูหา อ.สะบ�าย�อย จ.สงขลา ต�นน้ำแม�น้ำเทพา โดยกล�าวหาว�าผู�ท่ี

ลักลอบตัดไม�ทำลายป)า กระทำความผิด พ.ร.บ.ป)าไม� พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป)าสงวนแห�งชาติ พ.ศ.2507 มอบหมายให� 

จนท.ประจำหน�วยปqองกันรักษาป)าท่ี สข.6 (สะบ�าย�อย) จัดทำบันทึกแจ�งความร�องทุกข1กล�าวโทษต�อ พงส.สภ.สะบ�าย�อย อ.

สะบ�าย�อย จ.สงขลา เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายต�อไป 
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ศาลพิพากษาจำคุกและปรับ 125,000 บาท กำนัน ต.ทัพไทย คดีบุกรุกป)าตาพระยา จ.สระแก�ว 

สระแก�ว – ศาลจังหวัดสระแก�วอ�านคำพิพากษา คดีรุกป)าและตัดไม�ในพ้ืนท่ีอุทยานแห�งชาติตาพระยา สั่งจำคุกและปรับ 1 

แสน 2 หม่ืน 5 พันบาท โทษจำคุกให�รอลงอาญา 2 ปD กำนัน ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก�ว 

เม่ือเวลา 09.00 น.วันท่ี 25 ธ.ค.63 ผู�สื่อข�าวรายงานว�า ศาลจังหวัดสระแก�ว ต.ท�าเกษม อ.เมือง จ.สระแก�ว ได�อ�านคำ

พิพากษาคดีท่ีอัยการจังหวัดสระแก�ว เป9นโจทก1ยื่นฟqองกรณีกำนันในพ้ืนท่ี ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก�ว รุกป)าอุทยาน

แห�งชาติตาพระยา เหตุเกิดเม่ือวันท่ี 30 ม.ค.61 ภายมีการร�องเรียนและพิจารณาวินัยร�ายแรงล�าช�าเกือบ 3 ปD ในคดีความ

อาญา กรณีท่ี นายสมพงษ1 สิงห1สราญรมย1 กำนันตำบลทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก�ว ถูกกล�าวหาว�า บุกรุกท่ีสาธารณะบ�าน

สันชะลองัน หมู� 1 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา เนื้อท่ี 2,000 ไร� ของโครงการทับทิมสยาม 03 และอยู�ในเขตป)าสงวนแห�งชาติตา

พระยา จ.สระแก�ว 

ท้ังนี้ คดีดังกล�าว นายธัญพิสิฐ พรมพิทักษ1 เจ�าพนักงานป)าไม�ชำนาญงาน ทำหน�าท่ีหัวหน�าหน�วยปqองกันรักษาป)าท่ี สก.11 

เขาสะแกกรอง ได�รับแจ�งว�ามีการบุกรุกป)าและตัดไม�ในเนื้อท่ี 5 ไร� 1 งาน 40 ตารางวา จึงร�วมกับฝ)ายปกครองและทหารเข�า

จับกุมและแจ�งข�อกล�าวหา พร�อมหลักฐานแจ�งความดำเนินคดี ฐานกระทำผิด พ.ร.บ.ป)าไม� พ.ศ.2487 ม.54, 69 พ.ร.บ.ป)า

สงวนแห�งชาติ ม.14 ,31 ตาม ปจว.ข�อ 2 เวลา 17.30 น.คดีอาญาท่ี 14/61 ยึดทรัพย1ท่ี 12/61 ลงวันท่ี 30 ม.ค.61 โดยมีการ

ไถพรวนดินและตัดต�นไม�ในท่ีดินของรัฐ เป9นเหตุให�เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ โดยศาลจังหวัดสระแก�วนัดอ�านคำ

พิพากษาวันนี้ ระบุว�า นายสมพงษ1 มีความผิดจริง รับสารภาพ ศาลพิพากษาจำคุกและปรับเป9นเงิน 125,000 บาท โทษจำคุก

ให�รอลงอาญา 2 ปD 
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