
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 27 - 29 พ.ย. 64 

 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป&าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ, 

- ลุยลดเผาพ้ืนท่ีเกษตรรับมือหมอกพิษ (เดลินิวส� 29 พฤศจิกายน 2564 หน'า 3) 

- ปม.ประชุมตามคืบหน'าโครงการพิพิธภัณฑ�องค�ความรู'เรื่องไม'มีค7า (แนวหน'า 27 พฤศจิกายน 2564 หน'า 8) 

- 'มิตซูบิชิ มอเตอร�ส ประเทศไทย'เดินหน'าโครงการ'ปลูกป=า60ป?60ไร7' (แนวหน'า 28 พฤศจิกายน 2564 หน'า 11) 

- Care the Wild PPS ปลูกปMองผืนป=าเชียงราย (ประชาชาติธุรกิจ 29พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2564 หน'า 24,23) 

ข�าวเว็บไซต, 

‘นายกฯ’ สั่ง รณรงค�ลดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ลดวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ 

(มติชน 27 พฤศจิกายน 2564) https://www.matichon.co.th/politics/news_3060852 

นายกฯสั่งขันนอตลดการเผา-แก'หมอกควันภาคเหนือ 

(เดลินิวส� 27 พฤศจิกายน 2564)  https://www.dailynews.co.th/news/517736/ 

วราวุธ หนุนพระพุทธศาสนาร7วมเป_นเครือข7ายปMองกันรักษาป=า ต้ังโครงการ "ธรรมจักรสีเขียว" 

(ไทยรัฐ 26 พ.ย. 2564)  https://www.thairath.co.th/news/local/2251165 

“วราวุธ”หนุนพระพุทธศาสนาร7วมเป_นเครือข7ายปMองกันรักษาป=าต้ังโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” 

(เดลินิวส� 26 พฤศจิกายน 2564)  https://www.dailynews.co.th/news/514671/ 

ดึงพุทธศาสนาต้ังเครือข7ายปMองกันป=า ต้ังโครงการ "ธรรมจักรสีเขียว" 

(ผู'จัดการออนไลน�  26 พ.ย. 2564)  https://mgronline.com/business/detail/9640000117193 

วราวุธ หนุนพระพุทธศาสนาร7วมเป_นเครือข7ายปMองกันรักษาป=า ต้ังโครงการ "ธรรมจักรสีเขียว" 

(ข7าวสด 26 พ.ย. 2564)  https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6751884 

ปม.ประชุมตามคืบหน'าโครงการ พิพิธภัณฑ�องค�ความรู'เรื่องไม'มีค7า 

(แนวหน'า 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)  https://www.naewna.com/local/618458 

‘มิตซูบิชิ มอเตอร�ส ประเทศไทย’ เดินหน'าโครงการ‘ปลูกป=า60ป?60ไร7’ 

(แนวหน'า 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)  https://www.naewna.com/business/618623 

ค'า ‘ไม'พะยูง’ สนุกสนาน! 

(เดลินิวส� 26 พฤศจิกายน 2564)  https://www.dailynews.co.th/articles/510522/ 
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‘นายกฯ’ สั่ง รณรงค�ลดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ลดวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ 

วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 https://www.matichon.co.th/politics/news_3060852 

‘นายกฯ’ สั่งทุกภาคส7วนร7วมกันรณรงค�ลดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ปQองกันและลดปkญหาวิกฤตหมอกควันในพ้ืนท่ี
ภาคเหนือตอนบนของไทยท่ีเกิดข้ึนในช7วงมกราคม-เมษายนทุกป? 

เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปnดเผยว7า พล.อ.ประยุทธ� จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว7าการกระทรวงกลาโหม มีความห7วงใยต7อสถานการณ�ปkญหาวิกฤตหมอกควันท่ีปก
คลุมพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของไทยท่ีมักจะเกิดข้ึนในช7วงระหว7างเดือนมกราคม-เมษายนของทุกป? โดยวิกฤตหมอกควัน
ท่ีปกคลุมพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของไทยตลอดระยะเวลานับสิบป?ท่ีผ7านมานั้น พบว7าสาเหตุหลักมาจากการเผาป=า การ
เผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพาะปลูกข'าวโพดเลี้ยงสัตว� และการเผาในพ้ืนท่ีทำไร7หมุนเวียน รวมท้ังการเผาไหม'
ของเครื่องยนต�และภาคอุตสาหกรรมต7างๆ ทำให'ส7งผลกระทบต7อสุขภาพ และทัศนวิสัยการเดินทางของประชาชนอย7าง
มาก รวมถึงภาคการท7องเท่ียว จึงขอความร7วมมือให'หน7วยงานทุกภาคส7วนท่ีเก่ียวข'อง เช7น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม กองทัพ และหน7วยงานในพ้ืนท่ีเตรียมการรับมือปkญหาท่ีจะเกิดข้ึน รวมท้ัง
คุมเข'มมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือร7วมกันสร'างความตระหนักรู'ถึงความรับผิดชอบต7อสังคม ปQองกันแก'ไขปkญหาไฟป=า 
และให'มีการประชาสัมพันธ�เผยแพร7รณรงค�ลดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรผ7านช7องทางสื่อต7างๆ ให'ประชาชนได'รับทราบ
ข'อมูลท่ีถูกต'องและพร'อมท่ีจะร7วมมือกับภาครัฐในการแก'ไขปkญหาหมอกควันอย7างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 

“การลดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร ถือเปaนอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการควบคุมแห7งกำเนิดไฟป=า ท่ีทำให'เกิดปkญหา
หมอกควัน และฝุ=นละอองไม7ให'สูงเกินเกณฑ�มาตรฐานท่ีจะส7งผลกระทบต7อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล'อม รวมถึง
การแก'ไขปkญหาวิกฤตหมอกควันท่ีเกิดข้ึนมาเปaนระยะเวลายาวนานในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนของไทย อีกท้ังยัง
สอดคล'องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและหลายประเทศท่ัวโลกท่ีให'ความสำคัญในการเร7งแก'ปkญหาการลดโลกร'อน
และการลดการปล7อยกtาซเรือนกระจกสู7ชั้นบรรยากาศของโลกท่ีส7งผลกระทบต7อสภาพแวดล'อมและสภาพอากาศท่ี
เปลี่ยน รวมถึงการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ “BCG” หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว และการประกอบกิจการหรือดำเนินการต7างๆ ต'องเปaนมิตรต7อสิ่งแวดล'อมและไม7ให'ส7งผล
กระทบต7อประชาชนตามมาภายหลัง” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล7าว 

นายธนกรกล7าวว7า สำหรับการแก'ไขปkญหาหมอกควันและปkญหามลพิษด'านฝุ=นละอองนั้น รัฐบาลได'มีการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห7งชาติด'านฝุ=นละออง แบ7งเปaน 4 ระดับ ดังนี้ 

– ระดับท่ี 1 PM5 ไม7เกิน 50 มคก./ลบ.ม. : หน7วยงานดำเนินภารกิจตามสภาวะปกติ 

– ระดับท่ี 2 PM5 ระหว7าง 51- 75 มคก./ลบ.ม. : ทุกหน7วยงานดำเนินมาตรการให'เข'มงวดข้ึน 

– ระดับท่ี 3 PM5 ระหว7าง 76 -100 มคก./ลบ.ม. : ผู'ว7าราชการกทม./จังหวัดเปaนผู'บัญชาการเหตุการณ� โดยใช'อำนาจ
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข'องควบคุมพ้ืนท่ีควบคุมแหล7งกำเนิดและกิจกรรมท่ีทำให'เกิดมลพิษ 

– ระดับท่ี 4 PM5 มากกว7า 100 มคก./ลบ.ม. : เสนอให'ประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวข'อง (กก.คพ. กก.วล) เพ่ือเสนอ
มาตรการให'นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ เปaนต'น 
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นายกฯสั่งขันนอตลดการเผา-แก'หมอกควันภาคเหนือ 

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯ ขันนอตทุกหน7วยรณรงค�ประชาชนลดเผาในพ้ืนท่ีเกษตร-แก'ปkญหาหมอกควันภาคเหนือ ช7วงเดือน 
ม.ค.-เม.ย.ทุกป? 

27 พฤศจิกายน 2564  https://www.dailynews.co.th/news/517736/ 

เม่ือวันท่ี 27 พ.ย. นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปnดเผยว7า พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา 
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ห7วงใยต7อปkญหาหมอกควันท่ีปกคลุมภาคเหนือตอนบนท่ีมักเกิดข้ึนระหว7างเดือน ม.ค.-
เม.ย.ของทุกป? ซ่ึงพบว7ามีสาเหตุหลักมาจากการเผาป=า การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนท่ีเพาะปลูกข'าวโพดเลี้ยงสัตว� 
การเผาในพ้ืนท่ีทำไร7หมุนเวียน รวมถึงการเผาไหม'ของเครื่องยนต�และภาคอุตสาหกรรมต7างๆ ส7งผลกระทบกับสุขภาพ 
ภาคการท7องเท่ียว และทัศนวิสัยการเดินทางของประชาชนอย7างมาก จึงขอให'หน7วยงานทุกส7วนท่ีเก่ียวข'อง อาทิ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม กองทัพ และหน7วยงานในพ้ืนท่ี เตรียมการรับมือปkญหา
ท่ีจะเกิดข้ึน รวมท้ังเข'มงวดมาตรการทางกฎหมาย และประชาสัมพันธ�ผ7านช7องทางสื่อต7างๆ รณรงค�ให'ประชาชนลดการ
เผาในพ้ืนท่ีการเกษตรและร7วมมือกับภาครัฐในการแก'ไขปkญหาหมอกควันอย7างยั่งยืน 

นายธนกร กล7าวอีกว7า การลดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตรเปaนอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการควบคุมแหล7งกำเนิดไฟป=าท่ีทำให'
เกิดปkญหาหมอกควันและฝุ=นละอองไม7ให'สูงเกินเกณฑ�มาตรฐาน ซ่ึงจะส7งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนและ
สิ่งแวดล'อม รวมถึงการแก'ไขวิกฤติหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ อีกท้ังสอดคล'องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและหลาย
ประเทศท่ัวโลกท่ีให'ความสำคัญในการเร7งแก'ปkญหาโลกร'อนและการลดการปล7อยกtาซเรือนกระจกสู7ชั้นบรรยากาศของโลก
ท่ีส7งผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล'อมและสภาพอากาศ รวมถึงการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจบีซีจี หรือ
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว และการประกอบกิจการหรือดำเนินการต7าง ๆ ต'องเปaนมิตรต7อ
สิ่งแวดล'อมและไม7ให'ส7งผลกระทบต7อประชาชนตามมาภายหลัง 

นายธนกร กล7าวว7า สำหรับการแก'ไขปkญหาหมอกควันและปkญหามลพิษด'านฝุ=นละอองนั้น รัฐบาลได'ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห7งชาติด'านฝุ=นละออง แบ7งเปaน 4 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 PM5 ไม7เกิน 50 ไมโครกรัมต7อ
ลูกบาศก�เมตร (มคก./ลบ.ม.) หน7วยงานดำเนินภารกิจตามสภาวะปกติ, ระดับท่ี 2 PM5 ระหว7าง 51-75 มคก./ลบ.ม. 
ทุกหน7วยงานดำเนินมาตรการให'เข'มงวดข้ึน, ระดับท่ี 3 PM5 ระหว7าง 76 -100 มคก./ลบ.ม. ผู'ว7าราชการจังหวัดเปaนผู'
บัญชาการเหตุการณ� โดยใช'อำนาจตามกฎหมายท่ีเก่ียวข'องควบคุมพ้ืนท่ีควบคุมแหล7งกำเนิดและกิจกรรมท่ีสร'างมลพิษ, 
ระดับท่ี 4 PM5 มากกว7า 100 มคก./ลบ.ม. ให'ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะกรรมการสิ่งแวดล'อม
แห7งชาติ เพ่ือเสนอมาตรการให'นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ 
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วราวุธ หนุนพระพุทธศาสนาร7วมเปaนเครือข7ายปQองกันรักษาป=า ต้ังโครงการ "ธรรมจักรสีเขียว" 

26 พ.ย. 2564  https://www.thairath.co.th/news/local/2251165 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว7าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม กล7าวว7า ได'ลงนามคำสั่งในการแต7งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข'าทำประโยชน�ในเขตพ้ืนท่ีป=าไม' และมอบรางวัล “ธรรมจักรสี
เขียว” ซ่ึงมีสมเด็จพระมหาวีรวงค� ทรงเปaนท่ีปรึกษา เพ่ือเปaนการส7งเสริมให'วัดหรือพระสงฆ�ท่ีได'ช7วยงานด'านป=าไม' ในการ
อนุรักษ�ป=า การปลูกป=า การปQองกันการบุกรุกตัดไม'ทำลายป=า ซ่ึงเปaนการดูแล และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให'แก7ประเทศ อีกท้ังยัง
เปaนการช7วยแก'ปkญหาและลดการบุกรุกทำลายป=า นอกจากนี้ยังเปaนการร7วมกันช7วยสร'างจิตสำนึก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ให'แก7ชุมชน ตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไป นอกจากนี้จะได'มีการพิจารณาคัดเลือกศาสนสถาน (วัด) ท่ี
เข'าทำประโยชน�ในเขตพ้ืนท่ีป=าไม'เพ่ือรับรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” โดยการประเมินผลตามหลักเกณฑ�และแนวทางท่ี
คณะกรรมการกำหนด 

นายวราวุธ รมว.ทส. เผยต7อว7า ปkจจุบันมีศาสนสถานท่ีอยู7ในพ้ืนท่ีป=า และยื่นขออนุญาตเข'าไปใช'ประโยชน�ในพ้ืนท่ีป=า มี
ความสำคัญในการช7วยปกปQองคุ'มครองดูแลพ้ืนท่ีป=าไม'ท่ียังคงเหลืออยู7ในปkจจุบัน เปaนจำนวนมาก จึงได'สั่งการให'การ
พิจารณาการขออนุญาตโดยกำหนด หลักเกณฑ� เพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาตให'ชัดเจน รวมถึงจะได'มีการ
คัดเลือกศาสนสถานท่ีมีการส7งเสริมงานด'านการป=าไม'เพ่ือรับรางวัล "ธรรมจักรสีเขียว" ให'กับวัดท่ีมีการจัดการพ้ืนท่ีด'าน
สิ่งแวดล'อมท่ีดี เพ่ือเปaนการเชิดชู ส7งเสริม สนับสนุน และเปaนตัวอย7างให'แก7วัด ชุมชน ราษฎรในท'องถ่ิน ในการมีส7วนร7วม
ในการดูแลทรัพยากรป=าไม' การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป=า การปQองกันการบุกรุกตัดไม'ทำลายป=า การดูแล
บำรุงรักษา และใช'ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติอย7างถูกต'อง รวมท้ังการส7งเสริมให'เปaนสถานท่ีศึกษาทางศาสนาพุทธ 
แหล7งศึกษาธรรมชาติและสถานท่ีพักผ7อนหย7อนใจ ซ่ึงจะเปaนการแก'ไขปkญหาพระสงฆ�ในพ้ืนท่ีป=าไม' รวมท้ังการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู7กับพระพุทธศาสนา เพ่ือให'เกิดความยั่งยืนตลอดไป 



นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม กล7าวว7า ได'มอบหมายให'กรมป=าไม'จัดทำ
โครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” ข้ึน โดยให'เร7งพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข'าทำประโยชน�ในเขตพ้ืนท่ีป=าไม'
ตามหลักเกณฑ�กำหนด เพ่ือให'ศาสนสถานต7างๆ ท่ีได'รับการอนุญาตได'เข'าร7วมโครงการดังกล7าว โดยจะเปaนการดำเนินการ
พิจารณาร7วมกันระหว7างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม ร7วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห7งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย องค�กรปกครองส7วนท'องถ่ิน โดยจะได'วางแนวทางเพ่ือส7งเสริมให'วัดหรือพระสงฆ�ได'ช7วยงานด'านป=าไม'
ได'อย7างจริงจังและต7อเนื่องในรูปแบบท่ีเหมาะสมต7อไป นอกจากนี้ศาสนสถานจะเปaนเสมือนสถานท่ีศึกษาทางพุทธศาสนา 
เปaนแหล7งศึกษาธรรมชาติ และเปaนสถานท่ีพักผ7อนหย7อนใจ ซ่ึงจะเปaนการแก'ไขปkญหาพระสงฆ�ในพ้ืนท่ีป=าไม' รวมท้ังยังเปaน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคู7ไปกับพุทธศาสนาต7อไป 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

“วราวุธ”หนุนพระพุทธศาสนาร7วมเปaนเครือข7ายปQองกันรักษาป=าต้ังโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” 

26 พฤศจิกายน 2564  https://www.dailynews.co.th/news/514671/ 

การส7งเสริมให'วัดหรือพระสงฆ�ท่ีได'ช7วยงานด'านป=าไม' ในการอนุรักษ�ป=า การปลูกป=า การปQองกันการบุกรุกตัดไม'ทำลายป=า 
ซ่ึงเปaนการดูแล และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให'แกประเทศ อีกท้ังยังเปaนการช7วยแก'ปkญหาและลดการบุกรุกทำลายป=า นอกจากนี้
ยังเปaนการร7วมกันช7วยสร'างจิตสำนึก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ให'แก7ชุมชน 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว7าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม กล7าวว7า ได'ลงนามคำสั่งในการแต7งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข'าทำประโยชน�ในเขตพ้ืนท่ีป=าไม' และมอบรางวัล “ธรรมจักรสี
เขียว” ซ่ึงมีสมเด็จพระมหาวีรวงค� ทรงเปaนท่ีปรึกษา เพ่ือเปaนการส7งเสริมให'วัดหรือพระสงฆ�ท่ีได'ช7วยงานด'านป=าไม' ในการ
อนุรักษ�ป=า การปลูกป=า การปQองกันการบุกรุกตัดไม'ทำลายป=า ซ่ึงเปaนการดูแล และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให'แกประเทศ อีกท้ังยัง
เปaนการช7วยแก'ปkญหาและลดการบุกรุกทำลายป=า นอกจากนี้ยังเปaนการร7วมกันช7วยสร'างจิตสำนึก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ให'แก7ชุมชน ตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไป นอกจากนี้จะได'มีการพิจารณาคัดเลือกศาสนสถาน (วัด) ท่ี
เข'าทำประโยชน�ในเขตพ้ืนท่ีป=าไม'เพ่ือรับรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” โดยการประเมินผลตามหลักเกณฑ�และแนวทางท่ี
คณะกรรมการกำหนด   

นายวราวุธ รมว.ทส. เผยต7อว7า ปkจจุบันมีศาสนาสถานท่ีอยู7ในพ้ืนท่ีป=า และยื่นขออนุญาตเข'าไปใช'ประโยชน�ในพ้ืนท่ีป=า มี
ความสำคัญในการช7วยปกปQองคุ'มครองดูแลพ้ืนท่ีป=าไม'ท่ียังคงเหลืออยู7ในปkจจุบัน เปaนจำนวนมาก จึงได'สั่งการให'การ
พิจารณาการขออนุญาตโดยกำหนด หลักเกณฑ� เพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาตให'ชัดเจน รวมถึงจะได'มีการ
คัดเลือกศาสนสถานท่ีมีการส7งเสริมงานด'านการป=าไม'เพ่ือรับรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว”ให'กับวัดท่ีมีการจัดการพ้ืนท่ีด'าน
สิ่งแวดล'อมท่ีดี เพ่ือเปaนการเชิดชู ส7งเสริม สนับสนุน และเปaนตัวอย7างให'แก7วัด ชุมชน ราษฎรในท'องถ่ิน ในการมีส7วนร7วม
ในการดูแลทรัพยากรป=าไม' การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป=า การปQองกันการบุกรุกตัดไม'ทำลายป=า การดูแล
บำรุงรักษา และใช'ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติอย7างถูกต'อง รวมท้ังการส7งเสริมให'เปaนสถานท่ีศึกษาทางศาสนาพุทธ 
แหล7งศึกษาธรรมชาติและสถานท่ีพักผ7อนหย7อนใจ ซ่ึงจะเปaนการแก'ไขปkญหาพระสงฆ�ในพ้ืนท่ีป=าไม' รวมท้ังการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู7กับพระพุทธศาสนา เพ่ือให'เกิดความยั่งยืนตลอดไป   



นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม กล7าวว7า ได'มอบหมายให'กรมป=าไม'จัดทำ
โครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” ข้ึนโดยให'เร7งพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข'าทำประโยชน�ในเขตพ้ืนท่ีป=าไม'ตาม
หลักเกณฑ�กำหนด เพ่ือให'ศาสนสถานต7าง ๆ ท่ีได'รับการอนุญาตได'เข'าร7วมโครงการดังกล7าว โดยจะเปaนการดำเนินการ
พิจารณาร7วมกันระหว7างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม ร7วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห7งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย องค�กรปกครองส7วนท'องถ่ิน โดยจะได'วางแนวทางเพ่ือส7งเสริมให'วัดหรือพระสงฆ�ได'ช7วยงานด'านป=าไม'
ได'อย7างจริงจังและต7อเนื่องในรูปแบบท่ีเหมาะสมต7อไป นอกจากนี้ศาสนาสถานจะเปaนเสมือนสถานท่ีศึกษาทางพุทธศาสนา 
เปaนแหล7งศึกษาธรรมชาติ และเปaนสถานท่ีพักผ7อนหย7อนใจ ซ่ึงจะเปaนการแก'ไขปkญหาพระสงฆ�ในพ้ืนท่ีป=าไม' รวมท้ังยังเปaน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคู7ไปกับพุทธศาสนาต7อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ดึงพุทธศาสนาต้ังเครือข7ายปQองกันป=า ต้ังโครงการ "ธรรมจักรสีเขียว" 

ผู'จัดการออนไลน�  26 พ.ย. 2564  https://mgronline.com/business/detail/9640000117193 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว7าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม กล7าวว7า ได'ลงนามคำสั่งในการแต7งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข'าทำประโยชน�ในเขตพ้ืนท่ีป=าไม' และมอบรางวัล “ธรรมจักรสี
เขียว” ซ่ึงมีสมเด็จพระมหาวีรวงค� ทรงเปaนท่ีปรึกษา เพ่ือเปaนการส7งเสริมให'วัดหรือพระสงฆ�ท่ีได'ช7วยงานด'านป=าไม' ในการ
อนุรักษ�ป=า การปลูกป=า การปQองกันการบุกรุกตัดไม'ทำลายป=า ซ่ึงเปaนการดูแล และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให'แก7ประเทศ อีกท้ังยัง
เปaนการช7วยแก'ปkญหาและลดการบุกรุกทำลายป=า นอกจากนี้ยังเปaนการร7วมกันช7วยสร'างจิตสำนึก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติให'แก7ชุมชน ตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไป นอกจากนี้จะได'มีการพิจารณาคัดเลือกศาสนสถาน (วัด) ท่ี
เข'าทำประโยชน�ในเขตพ้ืนท่ีป=าไม'เพ่ือรับรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” โดยการประเมินผลตามหลักเกณฑ�และแนวทางท่ี
คณะกรรมการกำหนด 

นายวราวุธ รมว.ทส. เผยต7อว7า ปkจจุบันมีศาสนาสถานท่ีอยู7ในพ้ืนท่ีป=า และยื่นขออนุญาตเข'าไปใช'ประโยชน�ในพ้ืนท่ีป=า มี
ความสำคัญในการช7วยปกปQองคุ'มครองดูแลพ้ืนท่ีป=าไม'ท่ียังคงเหลืออยู7ในปkจจุบัน เปaนจำนวนมาก จึงได'สั่งการให'การ
พิจารณาการขออนุญาตโดยกำหนดหลักเกณฑ�เพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาตให'ชัดเจน รวมถึงจะได'มีการ
คัดเลือกศาสนสถานท่ีมีการส7งเสริมงานด'านการป=าไม'เพ่ือรับรางวัล "ธรรมจักรสีเขียว" ให'กับวัดท่ีมีการจัดการพ้ืนท่ีด'าน
สิ่งแวดล'อมท่ีดี เพ่ือเปaนการเชิดชู ส7งเสริม สนับสนุน และเปaนตัวอย7างให'แก7วัด ชุมชน ราษฎรในท'องถ่ิน ในการมีส7วนร7วม
ในการดูแลทรัพยากรป=าไม' การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป=า การปQองกันการบุกรุกตัดไม'ทำลายป=า การดูแล
บำรุงรักษา และใช'ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติอย7างถูกต'อง รวมท้ังการส7งเสริมให'เปaนสถานท่ีศึกษาทางศาสนาพุทธ 
แหล7งศึกษาธรรมชาติและสถานท่ีพักผ7อนหย7อนใจ ซ่ึงจะเปaนการแก'ไขปkญหาพระสงฆ�ในพ้ืนท่ีป=าไม' รวมท้ังการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู7กับพระพุทธศาสนา เพ่ือให'เกิดความยั่งยืนตลอดไป 

นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม กล7าวว7า ได'มอบหมายให'กรมป=าไม'จัดทำ
โครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” ข้ึน โดยให'เร7งพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข'าทำประโยชน�ในเขตพ้ืนท่ีป=าไม'
ตามหลักเกณฑ�กำหนด เพ่ือให'ศาสนสถานต7างๆ ท่ีได'รับการอนุญาตได'เข'าร7วมโครงการดังกล7าว โดยจะเปaนการดำเนินการ
พิจารณาร7วมกันระหว7างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม ร7วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห7งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย องค�กรปกครองส7วนท'องถ่ิน โดยจะได'วางแนวทางเพ่ือส7งเสริมให'วัดหรือพระสงฆ�ได'ช7วยงานด'านป=าไม'
ได'อย7างจริงจังและต7อเนื่องในรูปแบบท่ีเหมาะสมต7อไป นอกจากนี้ ศาสนสถานจะเปaนเสมือนสถานท่ีศึกษาทางพุทธศาสนา 
เปaนแหล7งศึกษาธรรมชาติ และเปaนสถานท่ีพักผ7อนหย7อนใจ ซ่ึงจะเปaนการแก'ไขปkญหาพระสงฆ�ในพ้ืนท่ีป=าไม' รวมท้ังยังเปaน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคู7ไปกับพุทธศาสนาต7อไป 

 



 

  

  

วราวุธ หนุนพระพุทธศาสนาร7วมเปaนเครือข7ายปQองกันรักษาป=า ต้ังโครงการ "ธรรมจักรสีเขียว" 

26 พ.ย. 2564  https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6751884 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว7าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม กล7าวว7า ได'ลงนามคำสั่งในการแต7งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข'าทำประโยชน�ในเขตพ้ืนท่ีป=าไม' และมอบรางวัล “ธรรมจักรสี
เขียว” ซ่ึงมีสมเด็จพระมหาวีรวงค� ทรงเปaนท่ีปรึกษา เพ่ือเปaนการส7งเสริมให'วัดหรือพระสงฆ�ท่ีได'ช7วยงานด'านป=าไม' ในการ
อนุรักษ�ป=า การปลูกป=า การปQองกันการบุกรุกตัดไม'ทำลายป=า ซ่ึงเปaนการดูแล และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให'แกประเทศ อีกท้ังยัง
เปaนการช7วยแก'ปkญหาและลดการบุกรุกทำลายป=า นอกจากนี้ยังเปaนการร7วมกันช7วยสร'างจิตสำนึก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ให'แก7ชุมชน ตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไป นอกจากนี้จะได'มีการพิจารณาคัดเลือกศาสนสถาน(วัด) ท่ี
เข'าทำประโยชน�ในเขตพ้ืนท่ีป=าไม'เพ่ือรับรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” โดยการประเมินผลตามหลักเกณฑ�และแนวทางท่ี
คณะกรรมการกำหนด 

นายวราวุธ รมว.ทส. เผยต7อว7า ปkจจุบันมีศาสนาสถานท่ีอยู7ในพ้ืนท่ีป=า และยื่นขออนุญาตเข'าไปใช'ประโยชน�ในพ้ืนท่ีป=า มี
ความสำคัญในการช7วยปกปQองคุ'มครองดูแลพ้ืนท่ีป=าไม'ท่ียังคงเหลืออยู7ในปkจจุบัน เปaนจำนวนมาก จึงได'สั่งการให'การ
พิจารณาการขออนุญาตโดยกำหนด หลักเกณฑ� เพ่ือประกอบการพิจารณาการอนุญาตให'ชัดเจน รวมถึงจะได'มีการ
คัดเลือกศาสนสถานท่ีมีการส7งเสริมงานด'านการป=าไม'เพ่ือรับรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ให'กับวัดท่ีมีการจัดการพ้ืนท่ีด'าน
สิ่งแวดล'อมท่ีดี เพ่ือเปaนการเชิดชู ส7งเสริม สนับสนุน และเปaนตัวอย7างให'แก7วัด ชุมชน ราษฎรในท'องถ่ิน ในการมีส7วนร7วม
ในการดูแลทรัพยากรป=าไม' การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 

การปลูกป=า การปQองกันการบุกรุกตัดไม'ทำลายป=า การดูแลบำรุงรักษา และใช'ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติ 

อย7างถูกต'อง รวมท้ังการส7งเสริมให'เปaนสถานท่ีศึกษาทางศาสนาพุทธ แหล7งศึกษาธรรมชาติและสถานท่ีพักผ7อนหย7อนใจ 
ซ่ึงจะเปaนการแก'ไขปkญหาพระสงฆ�ในพ้ืนท่ีป=าไม' รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคู7กับพระพุทธศาสนา เพ่ือให'
เกิดความยั่งยืนตลอดไป 



นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม กล7าวว7า ได'มอบหมายให'กรมป=าไม'จัดทำ
โครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” ข้ึน โดยให'เร7งพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข'าทำประโยชน�ในเขตพ้ืนท่ีป=าไม'
ตามหลักเกณฑ�กำหนด เพ่ือให'ศาสนสถานต7าง ๆ ท่ีได'รับการอนุญาตได'เข'าร7วมโครงการดังกล7าว โดยจะเปaนการ
ดำเนินการพิจารณาร7วมกันระหว7างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม ร7วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา
แห7งชาติ กระทรวงมหาดไทย องค�กรปกครองส7วนท'องถ่ิน โดยจะได'วางแนวทางเพ่ือส7งเสริมให'วัดหรือพระสงฆ�ได'ช7วยงาน
ด'านป=าไม'ได'อย7างจริงจังและต7อเนื่องในรูปแบบท่ีเหมาะสมต7อไป นอกจากนี้ศาสนาสถานจะเปaนเสมือนสถานท่ีศึกษาทาง
พุทธศาสนา เปaนแหล7งศึกษาธรรมชาติ และเปaนสถานท่ีพักผ7อนหย7อนใจ ซ่ึงจะเปaนการแก'ไขปkญหาพระสงฆ�ในพ้ืนท่ีป=าไม' 
รวมท้ังยังเปaนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคู7ไปกับพุทธศาสนาต7อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปม.ประชุมตามคืบหน'าโครงการ พิพิธภัณฑ�องค�ความรู'เรื่องไม'มีค7า 

วันเสาร� ท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/local/618458 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป=าไม' และนายเฉลิมเกียรติสุดสาคร ผู'เชี่ยวชาญเฉพาะด'านจัดการและควบคุมป=าไม' 
ทำหน'าท่ีผู'ตรวจราชการกรมป=าไม' เข'าร7วมประชุมคณะกรรมการฝ=ายประสานงานบูรณาการโครงการจัดสร'างพิพิธภัณฑ�
องค�ความรู'เรื่องไม'มีค7า เพ่ือประโยชน�ของแผ7นดิน และหอประชุมอเนกประสงค�นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ครั้งท่ี 2/2564 ผ7านระบบการประชุมทางไกล (Cisco Webex Meetings) โดยมี
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปaนประธานการประชุม ท่ีห'องรองอธิบดีกรมป=าไม'        

โดยฝ=ายเลขาฯ ได'แจ'งให'ท่ีประชุมทราบในเรื่องงบประมาณรายจ7ายประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการบริหาร
จัดการไม'มีค7าเพ่ือประโยชน�ของแผ7นดิน และเรื่องปฏิทินงบประมาณรายจ7ายประจำป?งบประมาณ พ.ศ. 2566 พร'อม
ร7วมกันพิจารณาในประเด็นต7างๆ ดังนี้ 1.การติดตามความคืบหน'าโครงการจัดสร'างหอประชุมอเนกประสงค�นานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2.การติดตามความคืบหน'าโครงการจัดสร'าง
พิพิธภัณฑ�องค�ความรู'เรื่องไม'มีค7าเพ่ือประโยชน�ของแผ7นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

‘มิตซูบิชิ มอเตอร�ส ประเทศไทย’ เดินหน'าโครงการ‘ปลูกป=า60ป?60ไร7’ 

วันอาทิตย� ท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/business/618623 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร�ส (ประเทศไทย) จำกัด แจ'งข7าวว7า บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร�ส (ประเทศไทย) จำกัด พร'อมด'วย 
มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร�ส ประเทศไทย ขนทัพคาราวานรถยนต� มิตซูบิชิ ไทรทัน มิตซูบิชิปาเจโรสปอร�ต และมิตซูบิชิ เอาท�
แลนด�เดอร� พีเอชอีวี ร7วมกิจกรรมปลูกป=าบนพ้ืนท่ี 40 ไร7 ตอกย้ำความเปaนผู'นำด'านยนตรกรรมไฟฟQาด'วยฟ?เจอร�การจ7าย
กระแสไฟจากรถยนต� มิตซูบิชิ เอาท�แลนเดอร� พีเอชอีวีท่ีสามารถเดินทางไปกับผู'ขับข่ีได'ในทุกพ้ืนท่ี 

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได'นำรถยนต� มิตซูบิชิ เอาท�แลนเดอร� พีเอชอีวี มาช7วยจ7ายกระแสไฟให'กับ
เครื่องใช'ไฟฟQาต7างๆ ท่ีมีขนาดไม7เกิน 1,500 วัตต� ท7ามกลางป=าชุมชนท่ีไฟฟQาเข'าไม7ถึง กิจกรรมปลูกป=าในครั้งนี้ ถือเปaน
ส7วนหนึ่งในโครงการ “ปลูกป=า 60 ไร7” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป? มิตซูบิชิมอเตอร�สในประเทศไทยตอกย้ำความ
มุ7งม่ันท่ีจะลดการปล7อยกtาซคาร�บอนไดออกไซด�โดยผสานความร7วมมือกับ กรมป=าไม' องค�การบริหารจัดการกtาซเรือน
กระจก (องค�การมหาชน) หรืออบก. และคณะกรรมการป=าชุมชน ผนึกกำลังร7วมกันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการป=าชุมชน
บ'านนางาม จังหวัดสระแก'ว 

มร.เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู'จัดการใหญ7 บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร�ส (ประเทศไทย) จำกัด กล7าวว7า“ผมขอขอบคุณ
หน7วยงานทุกภาคส7วนท่ีมาร7วมเปaนส7วนหนึ่งของโครงการปลูกป=า 60 ไร7เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ป? และมีส7วนช7วย
ผลักดันให'โครงการของเราเกิดข้ึนจริงและสามารถสร'างประโยชน�ให'กับชุมชนได'ในอนาคตซ่ึงจะเปaนผลดีต7อการลดการ
ปล7อยกtาซคาร�บอนไดออกไซด�บริษัทรู'สึกยินดีเปaนอย7างยิ่งท่ีได'ร7วมเปaนส7วนหนึ่งในการช7วยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให'กับชุมชน
นอกจากโครงการปลูกป=าแล'ว เรายังมีโครงการติดต้ังแผงโซลาร�เซลล�บนหลังคาของโรงงานของเราท่ีแหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี รวมถึงได'เปnดตัวมิตซูบิชิเอาท�แลนเดอร�พีเอชอีวี รถยนต�พลังงานสะอาดท่ีเปaนมิตรต7อสิ่งแวดล'อม ท่ีเราได'ใช'เดินทาง
มาร7วมกิจกรรมในวันนี้ โดยรถยนต�รุ7นนี้สามารถจ7ายกระแสไฟฟQาจากตัวแบตเตอรี่รถมาใช'กับเครื่องใช'ไฟฟQาต7างๆ เพ่ือให'
สามารถสัมผัสกับไลฟ�สไตล�กลางแจ'งรูปแบบใหม7เหมือนกับกิจกรรมในครั้งนี้ซ่ึงเราได'วางทิศทางการขับเคลื่อนบริษัทให'
ก'าวไปข'างหน'า ด'วยความรับผิดชอบต7อสังคมไทย เพ่ือให'การดำเนินธุรกิจของเราเกิดความยั่งยืน” 

เม่ือเร็วๆ นี้ มิตซูบิชิ มอเตอร�ส ประเทศไทยได'ลงพ้ืนท่ีทำกิจกรรมปลูกป=าท่ีป=าชุมชนบ'านอ7างกระพงศ� อำเภอบ7อทอง 
จังหวัด ชลบุรี ไปแล'วจำนวน 20 ไร7 และกิจกรรมปลูกป=าท่ีจังหวัดสระแก'ว ในครั้งนี้ บริษัทจะปลูกต'นไม'อีกจำนวน 40 ไร7 
เพ่ือให'ครบ 60 ไร7 ตามเปQาหมายท่ีได'วางไว' โดยมีพันธุ�ไม'หลากหลายชนิดรวมกว7า 8,000 ต'น อาทิ ไผ7ซางหม7น สะเดา 
กระถินเทพา หว'า สำโรง พะยอม มะค7า ข้ีเหล็ก เพกา และมะขามปQอม ซ่ึงเปaนไม'ประจำจังหวัดสระแก'วเปaนการเก้ือกูลกัน
ระหว7างป=ากับผู'คนในชุมชนได'อย7างยั่งยืน 
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นายเทียมชัย เลื่อมใส ประธานคณะกรรมการป=าชุมชนบ'านนางาม กล7าวว7า “ผมรู'สึกดีใจและขอบคุณท่ี มิตซูบิชิ มอเตอร�ส 
ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของป=าชุมชนในพ้ืนท่ีห7างไกล และมาร7วมกิจกรรมปลูกป=าในโครงการป=าชุมชนบ'านนา
งามในวันนี้ ซ่ึงกิจกรรมในครั้งนี้ถือเปaนการสร'างจิตสำนึกให'ทุกคนหันมาช7วยกันอนุรักษ�ธรรมชาติผ7านกิจกรรมปลูกป=าเพ่ือ
สร'างชุมชนท่ีเข'มแข็งและอุดมสมบูรณ�ไปด'วยพันธุ�ไม'หลากหลายชนิด สร'างความสมดุลในระบบนิเวศของชุมชน และ
อาจจะพัฒนาไปเปaนแหล7งท7องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ในอนาคตได'” 

โครงการป=าชุมชนบ'านนางาม ต้ังอยู7ท่ีหมู7 3 ตำบลท7าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก'ว บนเนื้อท่ี 1,968 ไร7 1 
งาน 17 ตารางวา บนพ้ืนท่ีป=าสงวนแห7งชาติ 

มิตซูบิชิ มอเตอร�ส ประเทศไทย จะยังคงมุ7งม่ันดำเนินโครงการต7างๆ อย7างต7อเนื่อง เพ่ือตอบแทนกลับคืนสู7สังคม 
โดยเฉพาะโครงการด'านสิ่งแวดล'อมเม่ือป?ท่ีผ7านมา บริษัทได'จัดต้ัง“มูลนิธิมิตซูบิชิ มอเตอร�ส ประเทศไทย” ซ่ึงเปaนองค�กรท่ี
ไม7แสวงหากำไร ท่ีบริษัทจัดต้ังข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมใน 3 ด'านหลักสำคัญ ได'แก7 1)สิ่งแวดล'อม 2)สุขภาพ
และชีวอนามัย และ 3)การศึกษาและจริยธรรม ซ่ึงแสดงให'เห็นถึงพันธสัญญาและความมุ7งม่ันของบริษัท ในการดำเนินงาน
ด'านกิจกรรมเพ่ือสังคมอย7างเปaนรูปธรรมในระยะยาว ภายใต'ปณิธาน “สรรค�สร'าง เคียงข'าง สังคมไทย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  

  

ค'า ‘ไม'พะยูง’ สนุกสนาน! 

26 พฤศจิกายน 2564  https://www.dailynews.co.th/articles/510522/ 

มีสายข7าวแจ'งว7าตอนนี้การซ้ือ-ขายไม'หวงห'าม ไม'หายากราคาแพงอย7าง “ไม'พะยูง” กำลังเปaนเรื่องธรรมดา ๆ ซ้ือง7าย ขาย
คล7อง เหมือนการซ้ือ-ขายใบกระท7อมถูกกฎหมายตามริมถนน ซ่ึงถือว7าเปaนผลงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ� จันทร�โอชา 

ส7วน “ไม'พะยูง” นั้น คนท่ัวไปยังไม7รู'หรอกว7าสามารถซ้ือ–ขายครอบครองได'หรือ? เพราะมันผิดกฎหมาย! แต7คนท่ีประสงค�
ขายยืนยันว7าไม7ผิดกฎหมาย พร'อมกับอ'างอิงพ.ร.บ.ป=าไม' (ฉบับท่ี8) พ.ศ.2562 ซ่ึงมีผลบังคับใช'ตั้งแต7 15 เม.ย.62 

โดยเฉพาะมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.ดังกล7าวระบุว7าไม'ชนิดใดท่ีข้ึนในป=าจะให'เปaนไม'หวงห'ามประเภทใด ให'กำหนดโดยพระ
ราชกฤษฎีกา สำหรับไม'ทุกชนิดท่ีข้ึนในดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ไม7เปaนไม'หวงห'าม 
หรือไม'ท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินท่ีได'รับอนุญาตให'ทำประโยชน�ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให'ถือว7าไม7เปaนไม'หวงห'าม 

“พยัคฆ�น'อย” ขอเท'าความว7าเรื่องนี้เปaนงานรับผิดชอบของ พล.อ.ประวิตร วงษ�สุวรรณ รองนายกฯ และในการประชุม
ครม. ยุครัฐบาล คสช. เม่ือ 7 ส.ค. 61 ได'อ'างเหตุผลถึงการแก'ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย เพ่ือให'ประชาชนทำไม'หวงห'ามในท่ีดิน
ของตนเองได'สะดวกข้ึน เปaนการสนับสนุนให'มีการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีปลูกป=า ส7งเสริมการปลูกป=าเศรษฐกิจสร'างรายได' 

แต7ในท่ีประชุม ครม.ครั้งนั้น มีข'อห7วงใยว7าอาจก7อให'เกิดปkญหาในการลักลอบตัดไม'ในเขตท่ีดินของรัฐ แล'วนำมา “สวม
ตอ” เปaนไม'ท่ีข้ึนในพ้ืนท่ีดินมีกรรมสิทธิ์ หรือท่ีดินตามสิทธิครอบครอง จน พล.อ.ประยุทธ�ต'องมีข'อสั่งการให'มีการ
เตรียมพร'อม ท้ังเรื่องการสำรวจ การข้ึนบัญชี กลไกเจ'าหน'าท่ี ระบบออนไลน� และอ่ืน ๆ 

“พยัคฆ�น'อย” เชื่อ 100% ว7าถ'าบ'านเมืองปกติ ไม7มีการรัฐประหาร และสมาชิกสภามาจากการเลือกต้ังของประชาชน 
กฎหมายมาตรา 7 ในข'างต'น จะไม7มีทางผ7านสภาออกมาได' เพราะเราต'องอนุรักษ�ป=า ไม7ใช7การส7งเสริมด'วยทางตรง หรือ
ทางอ'อมให'มีการตัดไม'ทำลายป=า โดยมีเจ'าหน'าท่ีรัฐรู'เห็นเปaนใจ หรืออาจหลับตา 1 ข'างให'กับนายทุน 



“พยัคฆ�น'อย” ขอถาม พล.อ.ประยุทธ� และ พล.อ.ประวิตร ดังนี้ว7า 1.รัฐบาลดูแลเจ'าหน'าท่ีรัฐได'ท่ัวถึงแค7ไหน และเชื่อถือ
เจ'าหน'าท่ีรัฐได'แค7ไหนว7าจะไม7รู'เห็นเปaนใจกับนายทุนนำไม'หวงห'าม ไม'พะยูงในป=าพ้ืนท่ีของรัฐออกมาสวมตอ 

2.มีการสำรวจกันหรือไม7ว7ามีไม'หวงห'าม ไม'สัก ไม'พะยูง ข้ึนบนท่ีดินมีกรรมสิทธิ์ หรือท่ีดินตามสิทธิครอบครอง มากแค7
ไหน บนท่ีดิน 1 แปลง มีไม'สัก ไม'พะยูงข้ึนเอง 5-10 ต'นหรือเปล7า และ 3.บนท่ีดิน ส.ค.1-น.ส.3–โฉนด–ส.ป.ก. ใครจะ
ปลูกไม'หวงห'ามซ่ึงโตช'า 30-50 ป? กว7าจะตัดขายได' ใครจะปลูกไม'โตช'าไว'รอตัดขายเลี้ยงชีพ และหวังรวยบ'าง? 

นี่แหละคือการเปnดช7องโหว7ให'เจ'าหน'าท่ีรัฐนอกแถวและนายทุนลักลอบเอาไม'ในป=าออกมา “สวมตอ” ขาย! อุปมา อุปไมย 
คนในแวดวงนักกฎหมายจัดสัมมนากันหลายครั้ง เพ่ืออยากให'มี “ศาลจราจร” แต7เหลวทุกที! เพราะถ'ามีเจ'าหน'าท่ีแกะดำ
บางนายไปจับกุมผู'ทำผิดกฎหมายจราจร สุดท'ายต'องมีการต7อรองกันว7าจะยอมจ7ายตรงนี้! หรือว7าจะไปศาล! ดังนั้นศาล
จราจรจึงเกิดยาก! 

เหมือนกันเจ'าหน'าท่ีป=าไม'–นายทุน–ชาวบ'าน ยิ่งมีช7องโหว7ให' “สวมตอไม'” ง7ายข้ึน! แล'วตอนนี้ถามว7าท่ีดินของใคร? จะมี
ไม'สัก ไม'พะยูง 10-20 ต'น และมีขนาดใหญ7พอท่ีจะตัดขายได' เพราะไม'พะยูงอายุ 50 ป? ขนาดลำต'นยังไม7ใหญ7เลย! ไม'สัก
อายุ 20 ป? ยังไม7มีแก7น ยังไม7มีลวดลายเสียด'วยซ้ำ! หรือแม'แต7ไม'ยางนาท่ีว7าโตเร็ว แต7ใช'เวลา 20 ป? จึงจะตัดขายได' 

ยิ่งมีควันหลง! จากการประชุมโลกร'อน “COP26” ท่ีสกอต แลนด� เม่ือผู'นำประเทศไทยยังไม7ลงนามในสัญญาหยุดโค7นป=า 
ท้ังท่ีผู'นำประเทศอ่ืน ๆ ลงนามกันไปแล'ว 

ดังนั้นจึงต'องถาม พล.อ.ประยุทธ� ตามตรงว7า คิดอย7างไรกับปkญหาตัดไม'ทำลายป=า หรือว7าต'องเปnดช7องไว'ให' “วีไอพี” โค7น
ป=าเพ่ือสร'างท่ีอยู7อาศัย? หรืออยากให'มีการนำไม'สัก ไม'พะยูง “สวมตอ” ออกมาขายกันให'เกร7อเหมือนใบกระท7อม!!....  




