
สรุปข�าวประจําวันท่ี 16 ก.ย. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- วิถีอาหารม่ันคง: สู�ป�ท่ี 7 ซีพีเอฟ จับมือกรมป!าไม# และชุมชุน (มติชนสุดสัปดาห, 16-22 ก.ย. 65 หน#า 49) 

- Bangkok Post: 'Beach' case settled at last (Bangkok Post 16 ก.ย. 65 หน#า 8) 

ข�าวเว็บไซต! 

- ครม.ผ�อนผันการยกเว#นไม�ต#องชําระค�าปลูกป!าทดแทนให#กับวัดและสํานักสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าสงวนฯ 

dailynews  15 กันยายน 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1472917/ 

- ครม.ผ�อนผันให#วัดและสํานักสงฆ, ในพ้ืนท่ีป!าสงวนฯไม�ต#องชําระค�าปลูกป!าทดแทน 

matichon  วันท่ี 15 กันยายน 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3563894 

- "ครม."ไฟเขียวผ�อนผันยกเว#นไม�ต#องชําระค�าปลูกป!าทดแทนให#กับวัด และสํานักสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติ 

 สยามรัฐออนไลน,  15 กันยายน 2565  https://siamrath.co.th/n/382767 

- กรมป!าไม# รับโอนภารกิจ “นอกเขตป!าอนุรักษ,” จากกรมอุทยานฯ ท้ังพ้ืนท่ี หน�วยงาน รวมท้ังอัตรากําลัง 

ผู#จัดการออนไลน, 15 ก.ย. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000088712 

- กรมป!าไม# รับโอนภารกิจ “นอกเขตป!าอนุรักษ,” จากกรมอุทยานฯท้ังพ้ืนท่ีหน�วยงาน อัตรากําลัง 

dailynews  15 กันยายน 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1471711/ 

- กรมป!าไม# รับโอนภารกิจ “นอกเขตป!าอนุรักษ,” จากกรมอุทยานฯ 

khaosod 15 ก.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7267160 

- ปaดโธ� นึกว�าปdายหาเสียง "พรรคผ�อน" ท่ีไหนได# ผอ.เตรียมเกษียณ สุดฮา 

khaosod 15 ก.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7267073 

- สู�ป�ท่ี 7 ซีพีเอฟ จับมือกรมป!าไม# และชุมชนเดินหน#าฟghนฟูป!าต#นน้ํา สร#างความม่ันคงทางอาหาร 

matichonweekly ศุกร,ท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2565 https://www.matichonweekly.com/eco-bus/article_603766 

- กรรมาธิการท่ีดินลงพ้ืนท่ี อ.แม�เมาะ กฟผ. เผยส�งคืนป!าสงวนต�อ ทส. ต้ังแต�ป�’50 

prachachat วันท่ี 15 กันยายน 2565 https://www.prachachat.net/economy/news-1049619 

- ผวจ.ประจวบฯ มอบสมุดท่ีดินทํากินในเขตป!าสงวนแห�งชาติกุยบุรี 

banmuang วันพฤหัสบดี ท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/region/296410 
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ครม.ผ�อนผันการยกเว#นไม�ต#องชําระค�าปลูกป!าทดแทนให#กับวัดและสํานักสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าสงวนฯ 

ครม.ผ�อนผันการยกเว#นไม�ต#องชําระค�าปลูกป!าทดแทนให#กับวัดและสํานักสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติตามท่ี ทส.เสนอ 

แก#ปaญหาสํานักสงฆ,ท่ีตั้งอยู�ในพ้ืนท่ีป!าไม# เผยสํานักงานพระพุทธศาสนาฯ ยื่นขออนุญาตใช#พ้ืนท่ีป!าไม# เพ่ือการสร#างวัดตาม 

มติ ครม.วันท่ี 23 มิ.ย. 2563 และ มติ ครม.วันท่ี 11 พ.ค .2564 ท้ังหมด 10,730 คําขอ 

dailynews  15 กันยายน 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1472917/ 

เม่ือวันท่ี 15 ก.ย.นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม(ทส.) เปoดเผยว�า ขณะนี้ ทส.ได#ดําเนินการ

แก#ปaญหาพระสงฆ,และสํานักสงฆ,ท่ีตั้งอยู�ในพ้ืนท่ีป!าไม# โดยคณะรัฐมนตรี(ครม.) เม่ือวันท่ี 9 ส.ค.2565 ท่ีผ�านมาได#มีมติ ครม.

ท่ี ทส.เสนอว�าในกรณีการดําเนินโครงการใดๆของหน�วยงานรัฐมีความจําเปqนต#องใช#ประโยชน,ในพ้ืนท่ีป!าและจะต#องมีการ

ปลูกป!าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ,หรือรักษาสภาพแวดล#อมในพ้ืนท่ีด#วย ให#สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร/อนุมัติ

งบประมาณเพ่ือเปqนค�าใช#จ�ายในการปลูกป!าทดแทนให#หน�วยงานของรัฐเจ#าของโครงการหรือหน�วยงานของรัฐเปqน

ผู#ดําเนินการปลูกป!าตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ,ท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล#อมแห�งชาติกําหนดโดยถือเปqนค�าใช#จ�ายส�วนหนึ่งของ

โครงการนั้นๆ ด#วย โดย “ยกเว#นหน�วยงานรัฐหรือโครงการบางประเภทท่ีไม�ต#องจัดสรรงบประมาณค�าปลูกป!าทดแทน” ดังนี้ 

(1) โครงการเพ่ือสร#างศาสนสถานและสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา (2) โครงการท่ีมีวัตถุประสงค,เปqนไปเพ่ือการ

อนุรักษ, ฟghนฟูระบบนิเวศป!าไม# ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (3) โครงการเพ่ือการจัดท่ีดินท่ีได#รับความเห็นชอบจาก 

ครม.และ (4) โครงการท่ีเข#าใช#พ้ืนท่ีป!าก�อนได#รับอนุญาตตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 23 มิ.ย.2563 เรื่องการเข#าทําประโยชน,ใน

พ้ืนท่ีป!าไม#และขอผ�อนผันตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 8 ก.ค. 2523 ในกรณีท่ีปรากฏว�ายังมีส�วนราชการใดเข#าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ี

ป!าไม#ก�อนได#รับอนุญาตและมติ ครม.เม่ือวันท่ี 11 พ.ย. 2564 เรื่องขอขยายเวลาในการยื่นคําขออนุญาตเข#าทําประโยชน,ใน

พ้ืนท่ีป!าไม#ตาม มติ ครม.เม่ือวันท่ี 23 มิ.ย. 2563 

ด#านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป!าไม# กล�าวว�า มติ ครม.วันท่ี 23 มิ.ย. 2563 และมติ ครม.วันท่ี 11 พ.ค. 2564 ผ�อนผันให#

ส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐท่ีเข#าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีป!าไม#ก�อนได#รับอนุญาต กรณีของวัดหรือสํานักสงฆ,ท่ีอยู�ในเขตป!า

สงวนฯ ให#ยื่นขออนุญาตเข#าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยในเขตป!าสงวนฯ ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช#ประโยชน,

ในเขตป!าสงวนฯ ว�าด#วยหลักเกณฑ, วิธีการ เง่ือนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให#เข#าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยในเขตป!า

สงวนฯ พ.ศ.2565 หมวด 1 การขออนุญาต ข#อ 6(2) และหลักเกณฑ,การพิจารณาอนุญาตต#องเปqนไปตาม หมวด 2 

หลักเกณฑ,วิธีการ เง่ือนไขข#อ 12 กรณีวัดหรือสํานักสงฆ,ท่ีอยู�ในเขตป!า ตามมาตรา 4(1) แห�ง พ.ร.บ.ป!าไม# พ.ศ. 2484 ให#



ดําเนินการขออนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน,ในเขตป!า พ.ศ. 2558 ท้ังนี้ วัดหรือสํานัก

สงฆ,จะต#องอยู�ในบัญชีรายชื่อท่ีได#ผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าไม#ระดับจังหวัดท่ีมีมติ

ให#ขออนุญาตสร#างวัดให#ถูกต#องตามกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณา 

“สํานักงานพระพุทธศาสนาฯ ยื่นขออนุญาตใช#พ้ืนท่ีป!าไม# เพ่ือการสร#างวัดตาม มติ ครม.วันท่ี 23 มิ.ย. 2563 และ มติ ครม.

วันท่ี 11 พ.ค. 2564 ท้ังหมดจํานวน 10,730 คําขอ ซ่ึงวัดและสํานักสงฆ,ยังไม�อยู�ในบัญชีรายชื่อท่ีผ�านการพิจารณาของ

คณะกรรมการแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าระดับจังหวัดท่ีมีมติให#ขออนุญาตสร#างวัดให#ถูกต#องตามกฎหมาย ท้ังนี้ กรมป!า

ไม#ได#ประชุมกับกรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝawง ท่ีประชุมได#มีมติให#ยึดแนวทางตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 18 

เม.ย. 2538 และให#คณะกรรมการปdองกันและแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าไม#ระดับจังหวัดตามคําสั่งคณะกรรมการปdองกัน

และแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าไม#ท่ี 1/2552 พิจารณาจําแนกท่ีพักสงฆ,ในเขตพ้ืนท่ีป!าไม#ตามหลักการในการจําแนกท่ีพัก

สงฆ,ในเขตพ้ืนท่ีป!าไม#และแนวทางแก#ไขปaญหาตามมติคณะกรรมการปdองกันและแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าไม# ครั้งท่ี 

2/2540 เม่ือวันท่ี 3 พ.ย. 2540 เพ่ือประกอบในการพิจารณาอนุญาตใช#พ้ืนท่ีป!าไม#เพ่ือการสร#างวัดและเห็นควรหารือ

สํานักงานพระพุทธศาสนาฯ ก�อนแจ#งจังหวัดทุกจังหวัด สํานักจัดการทรัพยากรป!าไม#ท#องท่ี 1-13 และสํานักจัดการทรัพยากร

ป!าไม#สาขาทุกสาขาต�อไป” อธิบดีกรมป!าไม# กล�าว’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ครม.ผ�อนผันให#วัดและสํานักสงฆ, ในพ้ืนท่ีป!าสงวนฯไม�ต#องชําระค�าปลูกป!าทดแทน 

matichon  วันท่ี 15 กันยายน 2565 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3563894 

แก�ป%ญหาสํานักสงฆ!ท่ีตั้งอยู�ในพ้ืนท่ีป�าไม� เผยสํานักงานพระพุทธศาสนาฯ ย่ืนขออนุญาตใช�พ้ืนท่ีป�าไม� เพ่ือการสร�างวัด

ตาม มติ ครม.วันท่ี 23 มิ.ย.2563 และ มติ ครม.วันท่ี 11 พ.ค.2564 ท้ังหมด 10,730 คําขอ 

เม่ือวันท่ี 15 กันยายน นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (ทส.) เปoดเผยว�า ขณะนี้ ทส.ได#

ดําเนินการแก#ปaญหาพระสงฆ,และสํานักสงฆ,ท่ีตั้งอยู�ในพ้ืนท่ีป!าไม# โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือวันท่ี 9 ส.ค.2565 ท่ีผ�านมาได#

มีมติ ครม.ท่ี ทส.เสนอว�าในกรณีการดําเนินโครงการใดๆ ของหน�วยงานรัฐมีความจําเปqนต#องใช#ประโยชน,ในพ้ืนท่ีป!าและ

จะต#องมีการปลูกป!าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ,หรือรักษาสภาพแวดล#อมในพ้ืนท่ีด#วย ให#สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร/

อนุมัติงบประมาณเพ่ือเปqนค�าใช#จ�ายในการปลูกป!าทดแทนให#หน�วยงานของรัฐเจ#าของโครงการหรือหน�วยงานของรัฐเปqน

ผู#ดําเนินการปลูกป!าตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ,ท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล#อมแห�งชาติกําหนด 

โดยถือเปqนค�าใช#จ�ายส�วนหนึ่งของโครงการนั้นๆ ด#วย โดย “ยกเว#นหน�วยงานรัฐ หรือโครงการบางประเภทท่ีไม�ต#องจัดสรร

งบประมาณค�าปลูกป!าทดแทน” ดังนี้ (1) โครงการเพ่ือสร#างศาสนสถานและสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา (2) 

โครงการท่ีมีวัตถุประสงค,เปqนไปเพ่ือการอนุรักษ, ฟghนฟูระบบนิเวศป!าไม# ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (3) โครงการเพ่ือ

การจัดท่ีดินท่ีได#รับความเห็นชอบจาก ครม.และ (4) โครงการท่ีเข#าใช#พ้ืนท่ีป!าก�อนได#รับอนุญาตตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 23 

มิ.ย.2563 เรื่องการเข#าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีป!าไม#และขอผ�อนผันตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 8 ก.ค.2523 ในกรณีท่ีปรากฏว�ายังมี

ส�วนราชการใดเข#าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีป!าไม#ก�อนได#รับอนุญาตและมติ ครม.เม่ือวันท่ี 11 พ.ย.2564 เรื่องขอขยายเวลาในการ

ยื่นคําขออนุญาตเข#าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีป!าไม#ตาม มติ ครม.เม่ือวันท่ี 23 มิ.ย.2563 

ด#านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป!าไม# กล�าวว�า มติ ครม.วันท่ี 23 มิ.ย.2563 และมติ ครม.วันท่ี 11 พ.ค.2564 ผ�อนผันให#

ส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐท่ีเข#าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีป!าไม#ก�อนได#รับอนุญาต กรณีของวัด หรือสํานักสงฆ,ท่ีอยู�ในเขต

ป!าสงวนฯ ให#ยื่นขออนุญาตเข#าทําประโยชน, หรืออยู�อาศัยในเขตป!าสงวนฯ ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช#

ประโยชน,ในเขตป!าสงวนฯ ว�าด#วยหลักเกณฑ, วิธีการ เง่ือนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให#เข#าทําประโยชน,หรืออยู�

อาศัยในเขตป!าสงวนฯ พ.ศ.2565 หมวด 1 การขออนุญาต ข#อ 6(2) และหลักเกณฑ,การพิจารณาอนุญาตต#องเปqนไปตาม 

หมวด 2 หลักเกณฑ,วิธีการ เง่ือนไขข#อ 12 



กรณีวัดหรือสํานักสงฆ,ท่ีอยู�ในเขตป!า ตามมาตรา 4 (1) แห�ง พ.ร.บ.ป!าไม# 2484 ให#ดําเนินการขออนุญาตตามกฎกระทรวง

การขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน,ในเขตป!า พ.ศ.2558 

ท้ังนี้ วัดหรือสํานักสงฆ,จะต#องอยู�ในบัญชีรายชื่อท่ีได#ผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าไม#

ระดับจังหวัดท่ีมีมติให#ขออนุญาตสร#างวัดให#ถูกต#องตามกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณา 

“สํานักงานพระพุทธศาสนาฯ ยื่นขออนุญาตใช#พ้ืนท่ีป!าไม# เพ่ือการสร#างวัดตาม มติ ครม.วันท่ี 23 มิ.ย.2563 และ มติ ครม.

วันท่ี 11 พ.ค.2564 ท้ังหมดจํานวน 10,730 คําขอ ซ่ึงวัดและสํานักสงฆ,ยังไม�อยู�ในบัญชีรายชื่อท่ีผ�านการพิจารณาของ

คณะกรรมการแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าระดับจังหวัดท่ีมีมติให#ขออนุญาตสร#างวัดให#ถูกต#องตามกฎหมาย ท้ังนี้ กรมป!า

ไม#ได#ประชุมกับกรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝawง ท่ีประชุมได#มีมติให#ยึดแนวทางตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 18 

เม.ย.2538 

และให#คณะกรรมการปdองกันและแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าไม#ระดับจังหวัดตามคําสั่งคณะกรรมการปdองกันและแก#ไข

ปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าไม#ท่ี 1/2552 พิจารณาจําแนกท่ีพักสงฆ,ในเขตพ้ืนท่ีป!าไม#ตามหลักการในการจําแนกท่ีพักสงฆ,ในเขต

พ้ืนท่ีป!าไม#และแนวทางแก#ไขปaญหาตามมติคณะกรรมการปdองกันและแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าไม# ครั้งท่ี 2/2540 เม่ือ

วันท่ี 3 พ.ย.2540 เพ่ือประกอบในการพิจารณาอนุญาตใช#พ้ืนท่ีป!าไม#เพ่ือการสร#างวัดและเห็นควรหารือสํานักงาน

พระพุทธศาสนาฯ ก�อนแจ#งจังหวัดทุกจังหวัด สํานักจัดการทรัพยากรป!าไม#ท#องท่ี 1-13 และสํานักจัดการทรัพยากรป!าไม#

สาขาทุกสาขาต�อไป” อธิบดีกรมป!าไม# กล�าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"ครม."ไฟเขียวผ�อนผันยกเว�นไม�ต�องชําระค�าปลูกป�าทดแทนให�กับวัด และสํานักสงฆ!ในพ้ืนท่ีป�าสงวนแห�งชาติ 

 สยามรัฐออนไลน,  15 กันยายน 2565  https://siamrath.co.th/n/382767 

เม่ือวันท่ี 15 ก.ย.65 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม(ทส.) เปoดเผยว�า ขณะนี้ ทส.ได#

ดําเนินการแก#ปaญหาพระสงฆ,และสํานักสงฆ,ท่ีตั้งอยู�ในพ้ืนท่ีป!าไม# โดยคณะรัฐมนตรี(ครม.) เม่ือวันท่ี 9 ส.ค.2565 ท่ีผ�านมาได#

มีมติ ครม.ท่ี ทส.เสนอว�าในกรณีการดําเนินโครงการใดๆของหน�วยงานรัฐมีความจําเปqนต#องใช#ประโยชน,ในพ้ืนท่ีป!าและ

จะต#องมีการปลูกป!าทดแทนเพ่ือการอนุรักษ,หรือรักษาสภาพแวดล#อมในพ้ืนท่ีด#วย ให#สํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรร/

อนุมัติงบประมาณเพ่ือเปqนค�าใช#จ�ายในการปลูกป!าทดแทนให#หน�วยงานของรัฐเจ#าของโครงการหรือหน�วยงานของรัฐเปqน

ผู#ดําเนินการปลูกป!าตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ,ท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดล#อมแห�งชาติกําหนดโดยถือเปqนค�าใช#จ�ายส�วนหนึ่งของ

โครงการนั้นๆ ด#วย โดย “ยกเว#นหน�วยงานรัฐหรือโครงการบางประเภทท่ีไม�ต#องจัดสรรงบประมาณค�าปลูกป!าทดแทน” ดังนี้ 

(1) โครงการเพ่ือสร#างศาสนสถานและสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางศาสนา (2) โครงการท่ีมีวัตถุประสงค,เปqนไปเพ่ือการ

อนุรักษ, ฟghนฟูระบบนิเวศป!าไม# ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (3) โครงการเพ่ือการจัดท่ีดินท่ีได#รับความเห็นชอบจาก 

ครม.และ (4) โครงการท่ีเข#าใช#พ้ืนท่ีป!าก�อนได#รับอนุญาตตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 23 มิ.ย.2563 เรื่องการเข#าทําประโยชน,ใน

พ้ืนท่ีป!าไม#และขอผ�อนผันตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 8 ก.ค.2523 ในกรณีท่ีปรากฏว�ายังมีส�วนราชการใดเข#าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ี

ป!าไม#ก�อนได#รับอนุญาตและมติ ครม.เม่ือวันท่ี 11 พ.ย.2564 เรื่องขอขยายเวลาในการยื่นคําขออนุญาตเข#าทําประโยชน,ใน

พ้ืนท่ีป!าไม#ตาม มติ ครม.เม่ือวันท่ี 23 มิ.ย.2563 

ด#านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป!าไม# กล�าวว�า มติ ครม.วันท่ี 23 มิ.ย.2563 และมติ ครม.วันท่ี 11 พ.ค.2564 ผ�อนผันให#

ส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐท่ีเข#าทําประโยชน,ในพ้ืนท่ีป!าไม#ก�อนได#รับอนุญาต กรณีของวัดหรือสํานักสงฆ,ท่ีอยู�ในเขตป!า

สงวนฯ ให#ยื่นขออนุญาตเข#าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยในเขตป!าสงวนฯ ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช#ประโยชน,

ในเขตป!าสงวนฯ ว�าด#วยหลักเกณฑ, วิธีการ เง่ือนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให#เข#าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยในเขตป!า

สงวนฯ พ.ศ.2565 หมวด 1 การขออนุญาต ข#อ 6(2) และหลักเกณฑ,การพิจารณาอนุญาตต#องเปqนไปตาม หมวด 2 

หลักเกณฑ,วิธีการ เง่ือนไขข#อ 12 

กรณีวัดหรือสํานักสงฆ,ท่ีอยู�ในเขตป!า ตามมาตรา 4(1) แห�ง พ.ร.บ.ป!าไม# 2484 ให#ดําเนินการขออนุญาตตามกฎกระทรวงการ

ขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชน,ในเขตป!า พ.ศ.2558 



ท้ังนี้  วัดหรือสํานักสงฆ,จะต#องอยู�ในบัญชีรายชื่อท่ีได#ผ�านการพิจารณาของคณะกรรมการแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าไม#

ระดับจังหวัดท่ีมีมติให#ขออนุญาตสร#างวัดให#ถูกต#องตามกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 “สํานักงานพระพุทธศาสนาฯ ยื่นขออนุญาตใช#พ้ืนท่ีป!าไม# เพ่ือการสร#างวัดตาม มติ ครม.วันท่ี 23 มิ.ย.2563 และ มติ ครม.

วันท่ี 11 พ.ค.2564 ท้ังหมดจํานวน 10,730 คําขอ ซ่ึงวัดและสํานักสงฆ,ยังไม�อยู�ในบัญชีรายชื่อท่ีผ�านการพิจารณาของ

คณะกรรมการแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าระดับจังหวัดท่ีมีมติให#ขออนุญาตสร#างวัดให#ถูกต#องตามกฎหมาย ท้ังนี้ กรมป!า

ไม#ได#ประชุมกับกรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝawง ท่ีประชุมได#มีมติให#ยึดแนวทางตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 18 

เม.ย.2538 และให#คณะกรรมการปdองกันและแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าไม#ระดับจังหวัดตามคําสั่งคณะกรรมการปdองกัน

และแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าไม#ท่ี 1/2552 พิจารณาจําแนกท่ีพักสงฆ,ในเขตพ้ืนท่ีป!าไม#ตามหลักการในการจําแนกท่ีพัก

สงฆ,ในเขตพ้ืนท่ีป!าไม#และแนวทางแก#ไขปaญหาตามมติคณะกรรมการปdองกันและแก#ไขปaญหาพระสงฆ,ในพ้ืนท่ีป!าไม# ครั้งท่ี 

2/2540 เม่ือวันท่ี 3 พ.ย.2540 เพ่ือประกอบในการพิจารณาอนุญาตใช#พ้ืนท่ีป!าไม#เพ่ือการสร#างวัดและเห็นควรหารือ

สํานักงานพระพุทธศาสนาฯ ก�อนแจ#งจังหวัดทุกจังหวัด สํานักจัดการทรัพยากรป!าไม#ท#องท่ี 1-13 และสํานักจัดการทรัพยากร

ป!าไม#สาขาทุกสาขาต�อไป” อธิบดีกรมป!าไม# กล�าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

กรมป!าไม# รับโอนภารกิจ “นอกเขตป!าอนุรักษ,” จากกรมอุทยานฯ ทั้งพืน้ที่ หน�วยงาน รวมทั้งอัตรากําลัง 

ผู#จัดการออนไลน, 15 ก.ย. 2565 https://mgronline.com/politics/detail/9650000088712 

กรมป!าไม# รับโอนภารกิจ “นอกเขตป!าอนุรักษ,” จากกรมอุทยานฯ ทั้งพืน้ที่ หน�วยงาน ทั้งสถาบันประชารัฐพิทักษ,ป!า หน�วยปdองกัน

รักษาป!า โครงการพระราชดําริ หน�วยควบคุมไฟป!า หน�วยจัดการต#นน้ํา รวมทัง้อัตรากําลงั เม่ือวันที่ 15 ก.ย.นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม(ทส.) เปoดเผยว�า กรมป!าไม# โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป!าไม# และ กรมอุทยาน

แห�งชาติ สัตวป!า และพนัธุ,พืช อธิบดีกรมอุทยานฯ ได#ลงนามบนัทึกข#อตกลงความร�วมมือการโอนภารกิจ หน�วยงาน พื้นที่และ

ทรัพยากรการบริหารของทั้ง 2 หน�วยงาน ให#ถูกต#องตามภารกิจและอํานาจหน#าที่ตามกฎหมายของแต�ละหน�วยงานเพื่อให#การ

ปฏิบัติงานของเจ#าหน#าที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานให#เกิดผลสัมฤทธิส์ูงสุด โดยให#กรมอุทยานแห�งชาติฯ ดาํเนินการโอนพืน้ที่

และหน�วยงาน อัตรากําลังให#กับกรมป!าไม# อาทิ สถาบันประชารัฐพิทักษ,ป!า จังหวัดแพร� อาคารหอพรรณไม# และหน�วยงานของกรม

อุทยานแห�งชาติฯ ที่อยู�นอกเขตป!าอนุรักษ, เช�น ฐานปฏิบตัิการปdองกันรักษาป!า หน�วยปdองกันรักษาป!า โครงการพระราชดําริ หน�วย

ควบคุมไฟป!า หน�วยจดัการต#นน้าํ อาคารไพโรจน, สวุรรณกร พร#อมครุภัณฑ,ที่ติดตั้งประจาํอาคาร ห#องสมุดพร#อมครุภัณฑ,ที่ติดตั้ง ใน

พื้นที่บริเวณชัน้ 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป!าไม# ฯลฯ ซ่ึงจะดาํเนินการให#แล#วเสร็จภายในวันที่ 30 ก.ย.2565 

รมว.ทส.กล�าวต�อว�า สาํหรับการส�งมอบดังกล�าว กรมป!าไม# วางแผนที่จะนําอาคารสถานที่ ทีไ่ด#รับมอบ อย�างเช�นสถาบันประชารัฐ

พิทักษ,ป!า จงัหวัดแพร� ในอนาคตจะได#นํามาใช#เปqนสถาบันพฒันาบุคลากร ให#กับเจ#าหน#าที่กรมป!าไม# และเครือข�ายกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ในการใช#เปqนสถานทีฝ่zกอบรมให#ความรู# นอกจากนี้อาคารบางส�วนที่มีอายุกว�า 117 ป� ซ่ึงปaจจุบนั

มีอยู� 3 หลัง กรมป!าไม#ได#ขอให#กรมศิลปากรเข#ามาช�วยในการดาํเนินการบูรณะซ�อมแซมและจะขอข้ึนทะเบียนให#เปqนโบราณสถาน 

และใช#เปqนพิพิธภัณฑ,การป!าไม#ที่รวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกับประวัติการทําไม#ในจังหวัดแพร� นอกจากนี้หน�วยงานที่อยู�นอกเขตป!า

อนุรักษ,รวมถึงอัตรากําลัง กรมป!าไม#ได#วางแผนให#เจ#าหน#าที่ทีป่ฏิบัติหน#าที่อยู�เดิมได#ทํางานร�วมกับเจ#าหน#าที่ของกรมป!าไม# เพื่อเปqน

การเสริมศักยภาพในการปdองกันรักษาป!าในพืน้ที่ยิ่งข้ึน 

“การส�งมอบและรับมอบภารกิจในคร้ังนี้ ถือเปqนจุดเร่ิมต#นสาํคัญในการบูรณาการร�วมกันของหน�วยงานในสังกัด ทส.เพื่อลดปaญหา

และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขอให#ทั้ง 2 หน�วยงาน รักษามาตรฐานในการทาํงาน มีความซ่ือสัตย,สุจริต มีวนิัย มีความอดทนและ

ขยันหม่ันเพียรในการทํางานเพือ่ผนึกกําลังในการดูแลปdองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมให#คงความสมบูรณ,สืบไป และขอให#

ทั้ง 2 หน�วยงานทาํความเข#าใจกับผู#ปฏิบัติงานทัง้ในส�วนกลางและส�วนภูมิภาคให#เกิดความเข#าใจร�วมกัน โดยยึดม่ันในผลประโยชน,

ของทางราชการ รวมทั้งร�วมกันแก#ปaญหาให#ประชาชนได#รับผลประโยชน,สงูสุด ภายใต#แนวคิด ทส. เปqนหนึ่งเดียว” นายวราวุธ กล�าว 

 

 

 



  

    

   

กรมป!าไม# รับโอนภารกิจ “นอกเขตป!าอนุรักษ,” จากกรมอุทยานฯท้ังพ้ืนท่ีหน�วยงาน อัตรากําลัง 

นายวราวุธ ได#มอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานให#กับ 2 กรม ว�า ขณะนี้ กรมป!าไม# กับ กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว,ป!า 

และพันธุ,พืช ได#ลงนามความร�วมมือ การโอน ภารกิจ หน�วยงาน พ้ืนท่ีและทรัพยากรการบริหารให#ถูกต#องตามภารกิจและ

อํานาจหน#าท่ีตามกฎหมายของแต�ละหน�วยงานและเพ่ือให#การปฏิบัติงานของเจ#าหน#าท่ี 

dailynews  15 กันยายน 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1471711/ 

ทส.เปqนหนึ่งเดียว! นี่คือนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม (ทส.) ท่ีต#องการลด

ปaญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานระหว�างหน�วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให#กับหน�วยงาน การส�งมอบและ

รับมอบภารกิจระหว�างกรมป!าไม#กับกรมอุทยานแห�งชาติ สตัวป!า และพันธุ,พืช ซ่ึงถือเปqนจุดเริ่มต#นสําคัญในการบูรณาการ

ร�วมกันของหน�วยงานในสังกัด ทส. จึงเกิดข้ึน 

โดยเม่ือวันท่ี 9 ก.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร#อมด#วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน, เลขานุการ รมว.ทส. นายยุทธพล 

อังกินันทน, ท่ีปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน, ปลัด ทส. และผู#บริหาร ทส. ได#มาเปqนสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึก

ข#อตกลงความร�วมมือการโอนภารกิจ หน�วยงาน พ้ืนท่ีและทรัพยากรการบริหารของท้ัง 2 หน�วยงาน ระหว�างนายรัชฎา สุริ

ยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สัตวป!า และพันธุ,พืช กับ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป!าไม# 

นายวราวุธ ได#มอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานให#กับ 2 กรม ว�า ขณะนี้ กรมป!าไม# กับ กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว,ป!า 

และพันธุ,พืช ได#ลงนามความร�วมมือ การโอน ภารกิจ หน�วยงาน พ้ืนท่ีและทรัพยากรการบริหารให#ถูกต#องตามภารกิจและ

อํานาจหน#าท่ีตามกฎหมายของแต�ละหน�วยงานและเพ่ือให#การปฏิบัติงานของเจ#าหน#าท่ีสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานให#

เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยให#กรมอุทยานแห�งชาติฯ ดําเนินการโอนพ้ืนท่ีและหน�วยงาน อัตรากําลังให#กับกรมป!าไม# อาทิ 

สถาบันประชารัฐพิทักษ,ป!า จังหวัดแพร� อาคารหอพรรณไม# และหน�วยงานของกรมอุทยานแห�งชาติฯ ท่ีอยู�นอกเขตป!า

อนุรักษ, เช�น ฐานปฏิบัติการปdองกันรักษาป!า หน�วยปdองกันรักษาป!า โครงการพระราชดําริ หน�วยควบคุมไฟป!า หน�วยจัดการ



ต#นน้ํา อาคารไพโรจน, สุวรรณกร พร#อมครุภัณฑ,ท่ีติดต้ังประจําอาคาร ห#องสมุดพร#อมครุภัณฑ,ท่ีติดต้ัง ในพ้ืนท่ีบริเวณ

ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป!าไม# ฯลฯ ซ่ึงจะดําเนินการให#แล#วเสร็จภายในวันท่ี 30 ก.ย. 2565 

รมว.ทส. กล�าวต�อว�า สําหรับการส�งมอบดังกล�าว กรมป!าไม# วางแผนท่ีจะนําอาคารสถานท่ีดังกล�าวท่ีได#รับมอบ อย�างเช�น

สถาบันประชารัฐพิทักษ,ป!า จังหวัดแพร� ในอนาคตจะได#นํามาใช#เปqนสถาบันพัฒนาบุคลากร ให#กับเจ#าหน#าท่ีกรมป!าไม# และ

เครือข�ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ในการใช#เปqนสถานท่ีฝzกอบรมให#ความรู# นอกจากนี้อาคารบางส�วนท่ีมี

อายุกว�า 117 ป� ซ่ึงปaจจุบันมีอยู� 3 หลัง กรมป!าไม#ได#ขอให#กรมศิลปากรเข#ามาช�วยในการดําเนินการบูรณะซ�อมแซมและจะขอ

ข้ึนทะเบียนให#เปqนโบราณสถาน และใช#เปqนพิพิธภัณฑ,การป!าไม#ท่ีรวบรวมเรื่องราวเก่ียวกับประวัติการทําไม#ในจังหวัดแพร� 

นอกจากนี้หน�วยงานท่ีอยู�นอกเขตป!าอนุรักษ,รวมถึงอัตรากําลัง กรมป!าไม#ได#วางแผนให#เจ#าหน#าท่ีท่ีปฏิบัติหน#าท่ีอยู�เดิมได#

ทํางานร�วมกับเจ#าหน#าท่ีของกรมป!าไม# เพ่ือเปqนการเสริมศักยภาพในการปdองกันรักษาป!าในพ้ืนท่ียิ่งข้ึน 

“การส�งมอบและรับมอบภารกิจในครั้งนี้ ถือเปqนจุดเริ่มต#นสําคัญในการบูรณาการร�วมกันของหน�วยงานในสังกัด ทส. อันจะ

ลดปaญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และถือเปqนนิมิตหมายท่ีดี ท่ีท้ังกรมป!าไม# และกรมอุทยานแห�งชาติฯ จะได#ผสาน

ความร�วมมือกันเพ่ือให#เกิดการบูรณาการการทํางานร�วมกันอย�างเปqนรูปธรรมในทุก ๆ ระดับ ท้ังในเรื่องของการถ�ายโอนพ้ืนท่ี 

หน�วยงาน และอัตรากําลัง เพ่ือให#การทํางานมีความคล�องตัวและเปqนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ�งประโยชน,แก�ประชาชนเปqน

สําคัญ ขอให#ท้ัง 2 หน�วยงาน รักษามาตรฐานในการทํางาน และขอให#มีความซ่ือสัตย,สุจริต มีวินัย มีความอดทนและ

ขยันหม่ันเพียรในการทํางานเพ่ือผนึกกําลังในการดูแลปdองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมให#คงความสมบูรณ,

สืบไป และขอให#ท้ัง 2 หน�วยงานทําความเข#าใจกับผู#ปฏิบัติงานท้ังในส�วนกลางและส�วนภูมิภาคให#เกิดความเข#าใจร�วมกัน โดย

ยึดม่ันในผลประโยชน,ของทางราชการ รวมท้ังร�วมกันแก#ปaญหาให#ประชาชนได#รับผลประโยชน,สูงสุด ภายใต#แนวคิด ทส. เปqน

หนึ่งเดียว” นายวราวุธ กล�าว 

ด#าน นายจตุพร กล�าวว�า ให#ท้ัง 2 กรมสร#างความร�วมมือร�วมกันในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีให#มากยิ่งข้ึน รวมถึงการ

ปdองกันการตัดไม#ทําลายป!าในทุกพ้ืนท่ี ผ�านการทํางานอย�างมีส�วนร�วมท้ังในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค และให#ทุกหน�วยงาน

เร�งสร#างการรับรู#อย�างต�อเนื่อง เพ่ือให#ประชาชนสามารถเข#าถึงและเข#าใจภารกิจงานท่ีได#ปฏิบัติ ซ่ึงจะส�งผลให#เกิดความ

ร�วมมือจากภาคประชาชนและขอให#ท้ัง 2 หน�วยงานทํางานร�วมมือกันอย�างแท#จริง ผ�านการบูรณาการข#อมูล เครื่องมือ และ

บุคลากร โดยขอให#ใช#ท้ังใจและแรงในการทํางาน เพ่ือร�วมกันแก#ไขปaญหาให#แก�ประชาชนเปqนสําคัญ 

 

 

 

 

 



 

กรมป!าไม# รับโอนภารกิจ “นอกเขตป!าอนุรักษ,” จากกรมอุทยานฯ 

15 ก.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7267160 

กรมป!าไม# รับโอนภารกิจ “นอกเขตป!าอนุรักษ,” จากกรมอุทยานฯ ท้ังพ้ืนท่ี หน�วยงานท้ังสถาบันประชารัฐพิทักษ,ป!า หน�วย

ปdองกันรักษาป!า โครงการพระราชดําริ หน�วยควบคุมไฟป!า หน�วยจัดการต#นน้ํา รวมท้ังอัตรากําลัง 

เม่ือวันท่ี 15 ก.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม(ทส.) เปoดเผยว�า กรมป!าไม# โดยนายสุรชัย อจล

บุญ อธิบดีกรมป!าไม# และ กรมอุทยานแห�งชาติ สัตวป!า และพันธุ,พืช อธิบดีกรมอุทยานฯ ได#ลงนามบันทึกข#อตกลงความร�วมมือ

การโอนภารกิจ หน�วยงาน พ้ืนท่ีและทรัพยากรการบริหารของท้ัง 2 หน�วยงาน ให#ถูกต#องตามภารกิจและอํานาจหน#าท่ีตาม

กฎหมายของแต�ละหน�วยงานเพ่ือให#การปฏิบัติงานของเจ#าหน#าท่ีสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานให#เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

โดยให#กรมอุทยานแห�งชาติฯ ดําเนินการโอนพ้ืนท่ีและหน�วยงาน อัตรากําลังให#กับกรมป!าไม# อาทิ สถาบันประชารัฐ

พิทักษ,ป!า จังหวัดแพร� อาคารหอพรรณไม# และหน�วยงานของกรมอุทยานแห�งชาติฯ ท่ีอยู�นอกเขตป!าอนุรักษ, เช�น ฐาน

ปฏิบัติการปdองกันรักษาป!า หน�วยปdองกันรักษาป!า โครงการพระราชดําริ หน�วยควบคุมไฟป!า หน�วยจัดการต#นน้ํา อาคาร

ไพโรจน, สุวรรณกร พร#อมครุภัณฑ,ท่ีติดต้ังประจําอาคาร ห#องสมุดพร#อมครุภัณฑ,ท่ีติดต้ัง ในพ้ืนท่ีบริเวณชั้น 1 อาคารเทียม

คมกฤส กรมป!าไม# ฯลฯ ซ่ึงจะดําเนินการให#แล#วเสร็จภายในวันท่ี 30 ก.ย.2565 

รมว.ทส. กล�าวต�อว�า สําหรับการส�งมอบดังกล�าว กรมป!าไม# วางแผนท่ีจะนําอาคารสถานท่ี ท่ีได#รับมอบ อย�างเช�น

สถาบันประชารัฐพิทักษ,ป!า จังหวัดแพร� ในอนาคตจะได#นํามาใช#เปqนสถาบันพัฒนาบุคลากร ให#กับเจ#าหน#าท่ีกรมป!าไม# และ

เครือข�ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม ในการใช#เปqนสถานท่ีฝzกอบรมให#ความรู# นอกจากนี้อาคารบางส�วนท่ีมี

อายุกว�า 117 ป� ซ่ึงปaจจุบันมีอยู� 3 หลัง กรมป!าไม#ได#ขอให#กรมศิลปากรเข#ามาช�วยในการดําเนินการบูรณะซ�อมแซมและจะขอ

ข้ึนทะเบียนให#เปqนโบราณสถาน และใช#เปqนพิพิธภัณฑ,การป!าไม#ท่ีรวบรวมเรื่องราวเก่ียวกับประวัติการทําไม#ในจังหวัดแพร� 

นอกจากนี้หน�วยงานท่ีอยู�นอกเขตป!าอนุรักษ,รวมถึงอัตรากําลัง กรมป!าไม#ได#วางแผนให#เจ#าหน#าท่ีท่ีปฏิบัติหน#าท่ีอยู�เดิมได#

ทํางานร�วมกับเจ#าหน#าท่ีของกรมป!าไม# เพ่ือเปqนการเสริมศักยภาพในการปdองกันรักษาป!าในพ้ืนท่ียิ่งข้ึน 

“การส�งมอบและรับมอบภารกิจในครั้งนี้ ถือเปqนจุดเริ่มต#นสําคัญในการบูรณาการร�วมกันของหน�วยงานในสังกัด ทส.เพ่ือลด

ปaญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขอให#ท้ัง 2 หน�วยงาน รักษามาตรฐานในการทํางาน มีความซ่ือสัตย,สุจริต มีวินัย มี

ความอดทนและขยันหม่ันเพียรในการทํางานเพ่ือผนึกกําลังในการดูแลปdองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมให#คงความ

สมบูรณ,สืบไป และขอให#ท้ัง 2 หน�วยงานทําความเข#าใจกับผู#ปฏิบัติงานท้ังในส�วนกลางและส�วนภูมิภาคให#เกิดความเข#าใจ

ร�วมกัน โดยยึดม่ันในผลประโยชน,ของทางราชการ รวมท้ังร�วมกันแก#ปaญหาให#ประชาชนได#รับผลประโยชน,สูงสุด ภายใต#

แนวคิด ทส. เปqนหนึ่งเดียว” นายวราวุธ กล�าว 

 



 

ปaดโธ� นึกว�าปdายหาเสียง "พรรคผ�อน" ท่ีไหนได# ผอ.เตรียมเกษียณ สุดฮา 

15 ก.ย. 2565 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7267073 

ปaดโธ� นึกว�าปdายหาเสียง “พรรคผ�อน” ท่ีไหนได# ผอ.เตรียมเกษียณ สุดฮา แถมมีเครื่องหมายกากบาท เลข60 คนเดินผ�านไป

ผ�านมาต#องหยุดดู 

วันท่ี 15 ก.ย.2565 ท่ีหน#าสํานักงานศูนย,ป!าไม#สกลนคร ถนนศูนย,ราชการ อ.เมือง จ.สกลนคร พบแผ�นปdายไวนิล มีรูปและ

ข#อความคล#ายปdายหาเสียงพรรคการเมือง แต�เม่ือสังเกตข#อความบน แผ�นปdายไวนิลดังกล�าวพบว�า เปqนข#อความ ระบุว�า “ได#

พรรคผ�อนซะที เหนื่อยมา 60 ป� ละ ข#าพเจ#า นายชูชาติ เทพสุต ผอ.ศูนย,ป!าไม#สกลนคร 

ขอขอบพระคุณ ผู#บังคับบัญชา พ่ี เพ่ือน และน#องทุกท�านท่ีให#ความร�วมมือ ในการปฏิบัติหน#าท่ีและมิได#ปฏิบัติหน#าท่ี ต้ังแต� ป� 

พ.ศ. 2526 ด#วยดีตลอดมา ลงชื่อ นายชูชาติ เทพสุต มีเครื่องหมายกากบาทและเลข 60” โดยปdายดังกล�าวเปqนท่ีขําขันและ

ฮือฮาของผู#คนท่ีผ�านไปมาหน#าสํานักงานศูนย,ป!าไม# ต#องเงยหน#าอ�านข#อความในปdายไวนิลดังกล�าว 

นายชูชาติ เทพสุต ผอ.ศูนย,ป!าไม#สกลนคร กล�าวว�า ท่ีมาของแผ�นปdายไวนิลดังกล�าว คือตนถึงเวลาเกษียณอายุราชการ ก็

อยากจะขอขอบคุณผู#บังคับบัญชา เพ่ือนพ#องน#องพ่ี ท่ีช�วยเหลือกันในการรับราชการและช�วยเหลือประชาชนมาจนถึงวันท่ี

ต#องจากลาจากตําแหน�ง ไม�ได#มีเจตนาอ่ืนใด และอยากให#ทุกคนได#ทราบว�าแม#จะเกษียณอายุราชการไปแล#วก็ยังสามารถทํา

ประโยชน,ต�อสังคมได# 

อย�างเช�น เม่ือเกษียณแล#วก็กลับไปสร#างแบบอย�างท่ีดีกับครอบครัวท่ี ต.พันนา อ.สว�างแดนดิน โดยการสร#างสวนปลูกผักปลูก

พืชไม#ผลเลี้ยงปลา และเปqนท่ีเรียนรู#ให#กับชาวบ#าน ตามแบบการทํางานท่ีตนได#ทํางานไว#ขณะรับราชการ ท่ีได#สร#างป!าชุมชน

ให#กับหมู�บ#านประมาณพันกว�าหมู�บ#านใน จ.สกลนคร และได#รับอนุมัติแล#วกว�า 400 หมู�บ#าน เพราะป!าชุมชนเปรียบเสมือน

ธนาคารสามารถหากินกับผลผลิตจากป!าได#ตลอดท้ังป� และยังเปqนการช�วยอนุรักษ,ป!าไม#พันธุ,พืชอย�างยั่งยืน 

ด#านนายอนิรุทธิ์ เหลาแตว เจ#าหน#าท่ีซ่ึงเปqนเพ่ือนร�วมงานของนายชูชาติ กล�าวว�า ผอ.ชูชาติ เปqนคนตรงๆ ด#วยความห�วง

ลูกน#องก็จะเรียกพบคุยเพ่ือตําหนิสิ่งท่ีผิดพลาดไม�ให#เกิดอีกและเปqนประโยชน,ต�อประชาชน พอทราบว�าจะเกษียณทุกคนก็ใจ

หายเพราะเปqนคนดีคนหนึ่ง สําหรับปdายตอนเห็นแรกๆ ก็ตกใจอยู�นึกว�าใครมาหาเสียงอะไรแถวนี้ 

สําหรับ นายชูชาติ เทพสุต ภูมิลําเนาเปqนคนจังหวัดเพชรบุรี ก�อนหน#านี้รับราชการทางภาคเหนือ 15 ป� ก�อนท่ีจะมารับ

ราชการ ท่ี จ.สกลนคร ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมาการทํางานของ ผอ.ชูชาติ เทพสุต เปqนคนขยันมุ�งม่ันทํางาน เปqนท่ีรักใคร�

ของส�วนราชการ ผู#บังคับบัญชา ตลอดจนสื่อมวลชน ท่ีให#ความร�วมมือในการทํางานเปqนอย�างดี 

 



 

     

สู�ป�ท่ี 7 ซีพีเอฟ จับมือกรมป!าไม# และชุมชนเดินหน#าฟghนฟูป!าต#นน้ํา สร#างความม่ันคงทางอาหาร 

ศุกร,ท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2565 https://www.matichonweekly.com/eco-bus/article_603766 

ก#าวเข#าสู� ป� ท่ี 7 แล#ว กับ “โครงการซีพีเอฟ รักษ,นิเวศลุ�มน้ําป!าสัก เขาพระยาเดินธง” โครงการอนุรักษ,และฟghนฟูป!าต#นน้ําลุ�ม

น้ําป!าสัก อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีภายใต#ความร�วมมือ 3 ประสาน โดยกรมป!าไม# ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง และ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ,อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ 

ณ วันนี้ ความอุดมสมบูรณ,ของผืนป!า 6,971 ไร�ในพ้ืนท่ีโครงการเขาพระยาเดินธง ได#รับการอนุรักษ, ฟghนฟู และปลูกป!าใหม�เพ่ิมเติม 

พลิกฟghนจากป!าเขาหัวโล#นและเต็มไปด#วยวัชพืช หนามสนิม สู�ผืนป!าท่ีฟghนตัวจนสามารถกลับมาเปqนท้ังแหล�งอาหารของชุมชน 

แหล�งอาหารของสัตว, และเปqนแหล�งท่ีอยู�อาศัยของสัตว, จากความหลากหลายทางชีวภาพ เปqนการช�วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

แหล�งต#นน้ํา และสร#างความม่ันคงทางอาหารในระดับชุมชนอย�างยั่งยืน 

“ซีพีเอฟ รักษ,นิเวศ ลุ�มน้ําป!าสัก เขาพระยาเดินธง” ส�งผลท้ังมิติด#านเศรษกิจ สังคม และสิ่งแวดล#อม จากการท่ีซีพีเอฟทุ�มเท

อนุรักษ,และฟghนฟูป!าควบคู�กับการสนับสนุนการสร#างงาน สร#างอาชีพให#กับชุมชนโดยรอบ ด#วยการจ#างงานชุมชนเพาะกล#าไม#และ

ช�วยดูแลต#นไม#  พร#อมกันนี้ บริษัทฯ สนับสนุนชุมชนดําเนินโครงการอนุบาลปลาน้ําจืดเพ่ือปล�อยลงเข่ือนป!าสักชลสิทธิ์ และ

โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ ทําให#มีแหล�งอาหารท่ีม่ันคงของชุมชน และมีรายได#เพ่ิมข้ึน จากการจําหน�ายผลผลิตปลาและผัก 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ได#รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค,การบริหารจัดการก|าซเรือนกระจก (องค,การมหาชน) หรือ อบก. ภายใต#

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก|าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ประเภทโครงการด#านป!าไม#และ

การเกษตรจากโครงการซีพีเอฟ รักษ,นิเวศ ลุ�มน้ําป!าสัก เขาพระยาเดินธงและพ้ืนท่ีสีเขียวในฟาร,มและโรงงาน และโครงการด#าน

พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย, กิจกรรมครั้งล�าสุด คณะผู#บริหารของซีพีเอฟ นําโดย นายภาณุวัตร เนียมเปรม รอง

กรรมการผู#จัดการอาวุโสซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะทํางานยุทธศาสตร,ซีพีเอฟ รักษ,นิเวศ ลุ�มน้ําป!าสัก เขาพระยาเดินธง นํา

พนักงานจิตอาสาซีพีเอฟ จํานวน 250 คน ทํากิจกรรมปลูกพืชอาหารสัตว, ปลูกต#นไม# 24 ชนิด จํานวน 450 ต#น อาทิ ต#นสมอ

พิเภกต#นเขยตาย ต#นตาเสือ ต#นโพธิ์ ต#นไทร เปqนต#น ซ่ึงเปqนต#นไม#ท่ีมีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตได#ดี และสามารถออกผล

เปqนแหล�งอาหารของสัตว, รวมท้ังทําโป!งเทียม ด#วยการขุดดินบริเวณท่ีลาดชันให#เปqนแอ�ง จากนั้นนําแร�ธาตุต�างๆ อาทิ แคลเซียม 

โพแทสเซียมเกลือสมุทร ลงไปผสมกับดินบริเวณท่ีขุด เม่ือมีฝนตกหรือความชื้น ดินบริเวณดังกล�าวจะกลายเปqนแหล�งแร�ธาตุและ

สารอาหารท่ีจําเปqนของกลุ�มสัตว,กินพืชและสัตว,กีบธุรกิจ-เศรษฐกิจ 

บนเส#นทางสร#างความม่ันคงทางอาหาร ภายใต#แนวคิด “จากภูผาสู�ป!าชายเลน” ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู#ผลิตอาหารชั้นนําระดับ

โลก ท่ีผลิตอาหารคุณภาพ ได#มาตรฐาน ปลอดภัย สะอาด มีคุณค�าทางโภชนาการ และเปqนมิตรต�อสิ่งแวดล#อม มีการใช#น้ําในการ

ผลิตจึงตระหนักอยู�เสมอถึงการมีส�วนร�วมอนุรักษ,และฟghนฟูป!าต#นน้ํา ซ่ึงถือเปqนต#นทางสําคัญของการผลิตอาหารอย�างยั่งยืน 



 

    

กรรมาธิการท่ีดินลงพ้ืนท่ี อ.แม�เมาะ กฟผ. เผยส�งคืนป!าสงวนต�อ ทส. ต้ังแต�ป�’50 

prachachat วันท่ี 15 กันยายน 2565 https://www.prachachat.net/economy/news-1049619 

คณะกรรมาธิการท่ีดินฯ ลงพ้ืนท่ี อ.แม�เมาะ รับฟaงปaญหาพร#อมเร�งรัดการออกเอกสารสิทธิท่ีดินราษฎรอพยพ พบ กฟผ. ได#มีการ

ส�งคืนหนังสืออนุญาตให#เข#าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยภายในเขตป!าสงวนแห�งชาติ ต�อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล#อมเพ่ือให#หน�วยงานราชการได#นําไปจัดสรรเพ่ือการอพยพ ต้ังแต�ป� 2550 แล#ว ด#าน ผวจ.ลําปาง สั่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือ

เร�งรัดการแก#ไขปaญหาของหน�วยงานท่ีเก่ียวข#อง 

วันท่ี 15 กันยายน 2565 คณะกรรมาธิการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล#อม สภาผู#แทนราษฎร นําโดย นายอภิชาติ ศิริ

สุนทร ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพ้ืนท่ีร�วมประชุมและรับทราบข#อเท็จจริงเก่ียวกับการแก#ไขปaญหาการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน

แปลงรองรับการอพยพของประชาชนรอบโรงไฟฟdาแม�เมาะและผลกระทบจากการดําเนินกิจการโรงไฟฟdา เหมืองถ�านหินลิกไนต, 

และเหมืองแร�หินปูน 

โดยมี นายจําลักษ, กันเพ็ชร รองผู#ว�าราชการจังหวัดลําปาง นายพนมพร ตุ#ยกาศ นายอําเภอแม�เมาะ นายประจวบ ดอนคํามูล 

ผู#ช�วยผู#ว�าการเหมืองแม�เมาะ ผู#แทนการไฟฟdาฝ!ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) หัวหน#าส�วนราชการท่ีเก่ียวข#อง นายกองค,กร

ปกครองส�วนท#องถ่ิน ร�วมให#ข#อมูล รวมถึงภาคประชาชน นําโดย นางมะลิวรรณ นาควิโรจน, ประธานเครือข�ายสิทธิผู#ป!วยแม�เมาะ 

และประชาชนกว�า 1,000 คน เข#าร�วมติดตามการประชุมบริเวณเต็นท,รับรอง ผ�านการถ�ายทอดสัญญาณสดผ�านกล#อง CCTV จาก

ห#องประชุม ณ องค,การบริหารส�วนตําบลสบปdาด อ.แม�เมาะ จ.ลําปาง 

ภายหลังการประชุม คณะกรรมาธิการ เดินทางลงพ้ืนท่ีบ#านเวียงหงส,ล#านนา หมู�ท่ี 12 ต.แม�เมาะ และบ#านใหม�ฉลองราช หมู�ท่ี 8 

ต.สบปdาด เพ่ือรับฟaงความคิดเห็นจากภาคประชาชน เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2565 

นายอภิชาต ศิริสุนทร เปoดเผยถึงการลงพ้ืนท่ีรับฟaงปaญหาการออกเอกสารสิทธิ ทําให#ทราบว�า กฟผ.ได#มีการส�งคืนหนังสืออนุญาต

ให#เข#าทําประโยชน,หรืออยู�อาศัยภายในเขตป!าสงวนแห�งชาติ (พ้ืนท่ีบ#านใหม�ฉลองราช) ต�อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล#อม (ทส.) เพ่ือให#หน�วยงานราชการได#นําไปจัดสรรเพ่ือการอพยพต้ังแต�ป� 2550 ดังนั้น กฟผ.จึงไม�มีส�วนเก่ียวข#องกับพ้ืนท่ี

ป!าแล#ว 



ท้ังนี้ ผู#ว�าราชการจังหวัดลําปาง จึงได#เร�งดําเนินการออกคําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการแก#ไขปaญหาการออกเอกสารสิทธิพ้ืนท่ีรองรับ

การอพยพบ#านเวียงหงส,ล#านนา หมู�ท่ี 12 ต.แม�เมาะ และบ#านใหม�ฉลองราช หมู�ท่ี 8 ต.สบปdาด อ.แม�เมาะ จ.ลําปาง 

โดยมีการลงนามคําสั่งเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2565 ซ่ึงคณะกรรมการดังกล�าวประกอบด#วย ส�วนราชการท่ีเก่ียวข#อง องค,กรปกครอง

ส�วนท#องถ่ิน กฟผ. รวมถึงตัวแทนชาวบ#านท่ีได#รับความเดือดร#อน มีอํานาจหน#าท่ีติดตามและเร�งรัดผลการดําเนินการของ

หน�วยงานท่ีเก่ียวข#องในการดําเนินการแก#ไขปaญหาการออกเอกสารสิทธิในท่ีดิน รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวข#องให#

จังหวัดทราบทุก 2 เดือน 

“สําหรับความคืบหน#า รองผู#ว�าราชการจังหวัดลําปาง ได#เร�งดําเนินการรังวัดขอบเขตพ้ืนท่ีอพยพพร#อมเอกสารสิทธิท่ีดินให#แล#ว

เสร็จภายใน 6 เดือน จากนั้นจะส�งเรื่องไปยัง ทส. เพ่ือพิจารณาเพิกถอนพ้ืนท่ีป!า และทางกรรมาธิการชุดนี้จะติดตามความคืบหน#า

อีกครั้งในอีก 3 เดือนข#างหน#า หากยังไม�มีความก#าวหน#า จะทําหนังสือเชิญปลัด ทส และปลัดกระทรวงพลังงาน ให#เข#ามาชี้แจง

ต�อไป” นายอภิชาติกล�าวเพ่ิมเติม 

นายประจวบ ดอนคํามูล ผู#แทน กฟผ. กล�าวว�า การอพยพราษฎรมีการดําเนินการมาเปqนลําดับ ซ่ึงมติ ครม. ของการอพยพแต�ละ

ครั้งก็จะมีความแตกต�างกันในรายละเอียด วิธีการปฏิบัติก็จะแตกต�างกัน โดย กฟผ.ได#ให#การสนับสนุนมาอย�างต�อเนื่อง ท้ังนี้การ

อพยพครั้งท่ี 6 เม่ือป� 2549 นั้น ระบุว�า “รัฐจะเปqนผู#จัดหาพ้ืนท่ีรองรับการอพยพให# 

กฟผ.จึงส�งคืนพ้ืนท่ีป!า ท่ีได#รับการอนุญาตใช#ประโยชน,คืนให#กับกรมป!าไม# เพ่ือให#ทางรัฐนําไปจัดสรรให#กับราษฎรผู#อพยพ มีผล

โดยสมบูรณ,ตั้งแต�เดือนเมษายน 2550 ดังนั้น ประเด็นข#อกังวลเรื่อง กฟผ. หมดสัญญาเช�าพ้ืนท่ีกับป!าไม#ในเดือนสิงหาคม 2565 

แล#ว ชาวบ#านจะถือว�ารุกป!านั้นไม�เปqนความจริง เนื่องจากเปqนท่ีดินท่ีรัฐเปqนผู#จัดสรรให#เพ่ือการอพยพอยู�แล#ว 

พร#อมท้ังยังมีข#อกังวลของประชาชน ด#านการดูแลปdองกันผลกระทบด#านสิ่งแวดล#อม จากการดําเนินงานของ กฟผ. โดยก�อนการ

ดําเนินงานก�อสร#างโครงการโรงไฟฟdา และการทําเหมืองแม�เมาะ กฟผ. จะต#องมีการเปoดรับฟaงความคิดเห็นชาวแม�เมาะ เก่ียวกับ

ข#อคิดเห็นและสอบถามข#อห�วงกังวลของโครงการ รวมท้ังผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล#อมอย�างใกล#ชิด 

เพ่ือนําข#อคิดเห็น ข#อเสนอแนะ และประเด็นห�วงกังวลมากําหนดเปqนมาตรการเพ่ิมเติมในการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล#อมและสุขภาพ EHIA และ EIA เพ่ือให#เกิดประโยชน,ต�อทุกกลุ�มผู#มีส�วนได#ส�วนเสียในพ้ืนท่ีอย�างแท#จริง พร#อมท้ัง กฟผ.ยังมี

ช�องทางให#กับประชาชนได#มีโอกาสร#องเรียน เพ่ือนําข#อเรียกร#องดังกล�าวมาแก#ไขร�วมกันอีกด#วย 

นอกจากนี้ ในแต�ละป�จะมีการจัดสรรงบประมาณ ท้ังกองทุนพัฒนาไฟฟdาป�ละกว�า 300 ล#านบาท จัดสรรให#ตามท่ีคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) กําหนดงบประมาณของ กฟผ. ท่ีสนับสนุนชุมชนท้ังเรื่องศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาพ้ืนท่ีร�วมกับ

ชุมชน ตําบลละ 5 ล#านบาท ดําเนินการตามท่ีได#ทําข#อตกลงกันทุกป� 

 

 



 

    

ผวจ.ประจวบฯ มอบสมุดท่ีดินทํากินในเขตป!าสงวนแห�งชาติกุยบุรี 

banmuang วันพฤหัสบดี ท่ี 15 กันยายน พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/region/296410 

เม่ือวันท่ี 15 ก.ย. ท่ีหอประชุมท่ีว�าการอําเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ, นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู#ว�าราชการ จ.ประจวบฯ 

เปqนประธานเปoดโครงการมอบสมุดประจําตัวให#แก�ผู#ได#รับอนุญาตให#ทํากินตามนโยบายรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบาย

ท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) ในพ้ืนท่ีป!าสงนแห�งชาติป!ากุยบุรี มี นายจงกิต สุวราช เจ#าพนักงานท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ, นาย

มนตรี ลังกาพินธุ, นายอําเภอกุยบุรี หัวหน#าส�วนราชการ และประชาชน เข#าร�วม  โดยผู#ว�าราชการจังหวัดฯได#มอบสมุด

ประจําตัวให#แก�ผู#ได#รับการคัดเลือกให#ทํากินในชุมชนจํานวน 100 ราย 100 แปลง เพ่ือแก#ปaญหาความเดือดร#อนของ

ประชาชนหรือชุมชนซ่ึงอยู�อาศัยและทํากินในเขตป!าสงวนแห�งชาติโดยไม�ถูกต#องตามกฎหมาย ช�วยให#ประชาชนมีท่ีดินทํากิน

อย�างถูกต#อง สร#างอาชีพสร#างรายได#  มีความม่ันคงในการดํารงชีวิต รวมท้ังเปqนการจัดระเบียบการใช#ประโยซน,ในพ้ืนท่ีป!า

สงวนแห�งชาติปdองกันไม�ให#มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป!าไม#เพ่ิมเติม 

ท้ังนี้  คณะอนุกรรมการจัดท่ีดินภายใต#คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) ได#รับข#อมูลพ้ืนท่ีเปdาหมายดําเนินการจัด

ท่ีดินทํากินให#ชุมชนตามนโยบายของรัฐ และ คทช. ในพ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งซาติป!ากุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ, เนื้อท่ี 

17,842 ไร� จํานวน 1,985 แปลง 1,300 ราย ต�อมา คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ, (คทช.

ประจวบคีรีขันธ,) ได#จัดประชุมครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 25 ก.ย.64 และมีมติให#ความเห็นชอบรับรองรายชื่อผู#ได#รับการจัด

ท่ีดินในพ้ืนท่ีป!าสงวนแห�งชาติป!ากุยบุรี ระยะท่ี 1 จํานวนท้ังสิ้น 932 ราย 1,304 แปลง เนื้อท่ี 7,974 ไร� 3 งาน 85 ตารางวา 

ซ่ึงปaจจุบันกรมท่ีดิน ได#จัดส�งสมุดประจําตัวผู#ท่ีได#รับการคัดเลือกให#ทํากินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพ้ืนท่ีป!าสงวน

แห�งชาติป!ากุยบุรี จํานวน 825 ราย 1,169 แปลงเรียบร#อยแล#ว ดังนั้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ,จึงได#จัดโครงการมอบสมุด

ประจําตัวให#แก�ผู#ได#รับอนุญาตให#ทํากินตามนโยบายรัฐบาล และ คทช.โดยมีประชาชนท่ีได#รับการคัดเลือกเข#ารับมอบสมุด

ประจําตัวในครั้งนี้จํานวน 100 ราย เพ่ือจํากัดจํานวนคนท่ีเข#าร�วมพิธีตามมาตรการปdองกันการแพร�ระบาดของโรคโควิด-19 


