
 สรุปขาวประจําวันที่  16 ก.พ.  2566 
สื่อสิ่งพิมพ  

- นายกฯ เรงหามาตรการรับมือ PM 2.5 พุง  (เดลินิวส  17 ก.พ. 66  หนา 3) 

- ฝนถลมกรุงอวม! ‘น้ําทวม’  (มติชน  16 ก.พ. 66  หนา 1,5) 

- GUNKUL ถูกเพิกถอนโฉนดวินดฟารม  (ขาวหุน  16 ก.พ. 66  หนา 10) 

สื่อออนไลน 

- สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ป 65  (ไทยโพสต  15 ก.พ. 66) 

https://www.thaipost.net/public-relations-news/324839/  

- สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ป 65  (สยามรฐั  15 ก.พ. 66) 

https://siamrath.co.th/n/423687    

- สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ป 65  (มติชนออนไลน  15 ก.พ. 66) 

https://www.matichon.co.th/publicize/news_3825625  

- สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ป 65 ทส. ปลื้มโครงการแกศาสนสถานในพื้นที่ปา  

(ไทยรัฐ  15 ก.พ. 66) www.thairath.co.th/news/society/2630660    

- สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ป 65 ทส. ปลื้มโครงการแกศาสนสถานในพื้นที่ปา  

(ผูจัดการออนไลน  15 ก.พ. 66) https://mgronline.com/business/detail/9660000015011  

- สมเด็จพระสังฆราช เสด็จประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ป 65  (เดลินิวสออนไลน  15 ก.พ. 65) 

https://www.dailynews.co.th/news/2000762/  

- ชวนปาชุมชนทั่วประเทศ เขารวมประกวดรางวัลคนรักษปา ปารักชุมชน ประจําป 2566  (ผูจัดการออนไลน  

15 ก.พ. 66)  https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9660000014781 

- “วราวุธ” ขอความรวมมือ หยุดเผา ชี้ อยาทําลายคนที่รักดวยการเพิ่ม PM 2.5  (ผูจัดการออนไลน  15 ก.พ. 

66)  https://mgronline.com/politics/detail/9660000014784 

 

สื่อออนไลน 

-  
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วนันี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม (ทส.) ไดจ้ดัใหมี้พิธีประทานรางวลั "ธรรมจกัรสีเขียว" 

ประจาํปี พ.ศ.  ภายใตโ้ครงการ “ธรรมจกัรสีเขียว” โดยสมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช 

สกลมหาสงัฆปรณิายก เสด็จเป็นองคป์ระธาน ในการนีนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม เขา้ทลูถวายเครืองสกัการะ พรอ้มกราบทลูรายงานรายละเอียดโครงการ

ธรรมจกัรสีเขียว จากนนั สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ประทาน

รางวลั “ธรรมจกัรสีเขียว” ประจาํปี พ.ศ.  ใหก้บัผูแ้ทนจาก  วดัทีไดร้บัรางวลั ไดแ้ก่ . วดับญุญาวาส 

จงัหวดัชลบรีุ . วดัโพธิคณุ จงัหวดัตาก . วดัป่านอ้ยดงเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ . วดัชยัภมูพิิทกัษ ์จงัหวดั

ชยัภมิู . วดัป่านาํโจน จงัหวดัพิษณโุลก . วดัป่าหนองไผ่ จงัหวดัสกลนคร . วดัศรีประชารงัสรรค ์จงัหวดัศรี

สะเกษ . วดัป่าดานวิเวก จงัหวดับงึกาฬ . วดัทรพัยเ์จริญ จงัหวดัขอนแก่น และ . วดัเขาถาํหมี จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

 

  

 



นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เปิดเผยว่า การมอบรางวลั 

"ธรรมจกัรสีเขียว" เป็นหนึงในกิจกรรมสาํคญัของโครงการธรรมจกัรสีเขียวทีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มจดัทาํขนึ เพือแกไ้ขปัญหาศาสนสถานในพืนทีป่าไม ้สรา้งการอยู่รว่มกบัธรรมชาติควบคูก่ับ

พระพุทธศาสนา ตามนโยบายของนายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มซงึดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีแรก มีกรมป่าไม ้เป็นหน่วยงานหลกัในการ

ดาํเนินการรว่มกบัทกุภาคส่วนทีเกียวขอ้ง อาทิ สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํ

ประโยชนใ์นเขตพืนทีป่าไม ้เพือส่งเสริมใหศ้าสนสถานหรือพระสงฆไ์ดช้่วยงานดา้นป่าไม ้ดว้ยการปลกูป่า 

อนุรกัษ ์และปอ้งกนัการบกุรุกทาํลายป่า ช่วยแกปั้ญหาและลดการบุกรุกทาํลายป่าทวัประเทศ อย่างไรก็ตาม 

ตนไดก้าํชบักรมป่าไมใ้หส้านต่อการดาํเนินงานและเรง่รดักาํหนดเปา้หมายและแนวทางใหช้ดัเจนในปีตอ่ ๆ 

ไป อีกทงั ตนจะไดห้ารือรว่มกบัคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํประโยชนใ์น

เขตพืนทีป่าไม ้พิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตของศาสนสถานทีอยู่ในพืนทีป่า ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑก์าํหนดอย่างเคร่งครดั นายจตพุรกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดา้น นายสุรชยั อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวว่า สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารประเมินคดัเลือก 

ศาสนสถานเพือรบัรางวลั “ธรรมจกัรสีเขียว” คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเขา้ทาํ

ประโยชนใ์นเขตพืนทีป่าไม ้จะพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมินใน 4 หมวดสาํคญั ซึงมีคะแนนรวม 100 

คะแนน ประกอบดว้ย 1. พืนทีสีเขียวและทศันียภาพ ไดแ้ก่ สดัส่วนพืนทีป่าไม ้พืนทีสีเขียว ต่อพืนทีทีไดร้บั

อนุญาต, โครงการ/แผน/กิจกรรม ทีดาํเนินการเกียวกบัการอนรุกัษ์ ฟืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

มีการอนรุกัษ์และการใชป้ระโยชนโ์ดยคาํนึงถึงคณุคา่ของทรพัยากรใหค้งความอดุมสมบรูณอ์ย่างยงัยืน 

ทศันียภาพพืนทีทีเป็นแหล่งศกึษาธรรมชาติ และสถานทีพกัผ่อนหย่อนใจ สิงก่อสรา้งทีกลมกลืนกบัธรรมชาติ 

2. การมีส่วนรว่มของชมุชน ไดแ้ก่ การมีส่วนรว่มของชมุชน โรงเรียน ฯลฯ ในการอนรุกัษฟื์นฟู 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, การส่งเสริม สนบัสนนุเจา้หนา้ที /ภาครฐั ในการอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม สาํหรบัหลกัเกณฑที์ 3. คือ การป้องกนัการบกุรุกพืนทีและไฟป่า ไดแ้ก่ 

การจดัทาํแนวเขตบริเวณพืนทีทีไดร้บัอนญุาต,จดักิจกรรมปอ้งกนัไฟป่า และ 4. การจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม 

ไดแ้ก่ การจดัการสิงปฏิกลู และการจดัการนาํเสีย,การจดัการขยะมลูฝอย เช่น การคดัแยกขยะ มีถังขยะ และ

การรณรงคก์ารลดใชโ้ฟมและพลาสติก” สาํหรบัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตนไดม้อบหมายใหห้น่วยงาน

รบัผิดชอบประสานหน่วยงานทีเกียวขอ้งเรง่ดาํเนินการ พรอ้มหามาตรการประชาสมัพนัธเ์พือสรา้งความ

เขา้ใจทงักบัภาคประชาชนและศาสนสถานในพืนทีป่าของประเทศไทย อธิบดีกรมป่าไมก้ล่าว 



สมเด็จพระสังฆราช เสดจ็ประทานรางวัล"ธรรมจักรสีเขยีว" ปี 65 แก่ 10 วัดต้นแบบแกปั้ญหา

พระสงฆใ์นพนืทป่ีา ภายใต้โครงการ “ธรรมจักรสีเขยีว” กรมป่าไม้ ยาํ ปี 66 เดนิหน้าเข้มข้น การ

พจิารณาขออนุญาตศาสนสถานในพืนทป่ีา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑอ์ย่างเคร่งครัด เมือวนัที 15 

ก.พ.65 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม (ทส.) ไดจ้ดัใหมี้พิธีประทานรางวลั "ธรรมจกัรสีเขียว" 

ประจาํปี พ.ศ. 2565 ภายใตโ้ครงการ “ธรรมจกัรสีเขียว” โดยสมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก เสดจ็เป็นองคป์ระธาน ในการนีนายจตพุร บุรุษพฒัน ์ปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เขา้ทูลถวายเครอืงสกัการะ พรอ้มกราบทลูรายงานรายละเอียด

โครงการธรรมจกัรสีเขียว จากนนั สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิา

ยก ประทานรางวลั “ธรรมจกัรสีเขียว” ประจาํปี พ.ศ. 2565 ใหก้บัผูแ้ทนจาก 10 วดัทีไดร้บัรางวลั ไดแ้ก ่1. 

วดับญุญาวาส จงัหวดัชลบุร ี2. วดัโพธิคณุ จงัหวดัตาก 3. วดัป่านอ้ยดงเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ  

4. วดัชยัภูมพิิทกัษ์ จงัหวดัชยัภมู ิ5. วดัป่านาํโจน จงัหวดัพิษณุโลก 6. วดัป่าหนองไผ่ จงัหวดัสกลนคร 7. 

วดัศรปีระชารงัสรรค ์จงัหวดัศรสีะเกษ 8. วดัป่าดานวิเวก จงัหวดับึงกาฬ 9. วดัทรพัยเ์จรญิ จงัหวดั

ขอนแก่น และ10. วดัเขาถาํหมี จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เปิดเผยว่า การมอบรางวลั 

"ธรรมจกัร 



สีเขียว" เป็นหนึงในกิจกรรมสาํคญัของโครงการธรรมจกัรสีเขียวทีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มจัดทาํขึน เพือแกไ้ขปัญหาศาสนสถานในพืนทีป่าไม ้สรา้งการอยูร่่วมกบัธรรมชาติควบคูก่บั

พระพทุธศาสนา ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มซงึดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีแรก มีกรมป่าไม ้เป็นหน่วยงานหลกัในการ

ดาํเนินการรว่มกบัทกุภาคสว่นทีเกียวขอ้ง อาทิ สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํ

ประโยชนใ์นเขตพืนทป่ีาไม ้ เพือ 

สง่เสริมใหศ้าสนสถานหรือพระสงฆไ์ดช่้วยงานดา้นป่าไม ้ดว้ยการปลกูป่า อนรุกัษ์ และป้องกนัการบุกรุก

ทาํลายป่า ช่วยแกปั้ญหาและลดการบกุรุกทาํลายป่าทวัประเทศ อย่างไรก็ตาม ตนไดก้าํชบักรมป่าไมใ้ห้

สานตอ่ 

การดาํเนินงานและเรง่รดักาํหนดเป้าหมายและแนวทางใหช้ดัเจนในปีต่อ ๆ ไป อีกทัง ตนจะไดห้ารือรว่มกบั

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชนใ์นเขตพืนทีป่าไม ้พิจารณาความ

เหมาะสมในการขออนุญาตของศาสนสถานทีอยู่ในพืนทีป่า ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์าํหนดอย่าง

เครง่ครดั นายจตพุรกลา่ว 



ดา้น นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารประเมินคดัเลือกศาสนสถานเพือ

รบัรางวลั “ธรรมจกัรสีเขียว” คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเขา้ทาํประโยชนใ์น

เขตพืนทีป่าไม ้จะพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมินใน 4 หมวดสาํคญั ซงึมีคะแนนรวม 100 คะแนน 

ประกอบดว้ย  

1. พืนทสีีเขียวและทศันียภาพ ไดแ้ก่ สดัสว่นพืนทป่ีาไม ้พืนทสีีเขียว ต่อพืนทีทีไดร้บัอนญุาต, โครงการ/

แผน/กิจกรรม ทีดาํเนินการเกียวกบัการอนรุกัษ์ ฟืนฟ ูทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม มกีารอนรุกัษ์

และการใช ้

ประโยชนโ์ดยคาํนงึถึงคณุค่าของทรพัยากรใหค้งความอดุมสมบูรณอ์ย่างยงัยืน ทศันียภาพพืนทีทีเป็น

แหลง่ศกึษาธรรมชาติ และสถานทีพกัผ่อนหย่อนใจ สิงก่อสรา้งทกีลมกลืนกบัธรรมชาติ 2. การมีส่วนรว่ม

ของชุมชน ไดแ้ก่ การมสี่วนร่วมของชุมชน โรงเรยีน ฯลฯ ในการอนรุกัษ์ฟืนฟ ูทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม, การสง่เสริม สนบัสนุนเจา้หนา้ที /ภาครฐั ในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

สาํหรบัหลกัเกณฑที์ 3. คือ การป้องกนัการบกุรุกพืนทีและไฟป่า ไดแ้ก ่การจดัทาํแนวเขตบริเวณพืนททีี

ไดร้บัอนุญาต,จดักิจกรรมป้องกนัไฟป่า และ  4. การจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การจดัการสิงปฏิกลู 

และการจดัการนาํเสีย,การจดัการขยะมลูฝอย เช่น การคดัแยกขยะ มีถงัขยะ และการรณรงคก์ารลดใชโ้ฟม

และพลาสติก” สาํหรบัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตนไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานรบัผิดชอบประสาน

หนว่ยงานทีเกียวขอ้งเรง่ดาํเนินการ พรอ้มหามาตรการประชาสมัพนัธเ์พือสรา้งความเขา้ใจทงักบัภาค

ประชาชนและศาสนสถานในพืนทป่ีาของประเทศไทย อธิบดีกรมป่าไมก้ลา่ว 



สมเด็จพระสงัฆราช เสด็จประทานรางวลั”ธรรมจกัรสีเขียว” ปี 65 แก่ 10 วดัตน้แบบแกปั้ญหาพระสงฆใ์นพืนที

ป่า ภายใตโ้ครงการ “ธรรมจกัรสีเขียว” กรมป่าไม ้ยาํ ปี 66 เดินหนา้เขม้ขน้ การพิจารณาขออนญุาตศาสน

สถานในพืนทีป่า ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ยา่งเครง่ครดั 

 

วนันี (15 ก.พ.65) กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม (ทส.) ไดจ้ดัใหมี้พิธีประทานรางวลั 

“ธรรมจกัรสีเขียว” ประจาํปี พ.ศ. 2565 ภายใตโ้ครงการ “ธรรมจกัรสีเขียว” ในการนี สมเดจ็พระอรยิวงศาคต

ญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เสดจ็เป็นองคป์ระธานประทานรางวลั สาํหรบัพิธีเปิดนาย

จตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม เขา้ทลูถวายเครืองสกัการะ พรอ้มกราบทลู

รายงานรายละเอียดโครงการธรรมจกัรสีเขียว จากนนั สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกล

มหาสงัฆปรณิายก ประทานรางวลั “ธรรมจกัรสีเขียว” ประจาํปี พ.ศ. 2565 ใหก้บัผูแ้ทนจาก 10 วดัทีไดร้บั

รางวลั ไดแ้ก่ 1. วดับญุญาวาส จงัหวดัชลบรีุ 2. วดัโพธิคณุ จงัหวดัตาก 3. วดัป่านอ้ยดงเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ 



4. วดัชยัภมูพิทิกัษ ์จงัหวดัชยัภมู ิ5. วดัป่านาํโจน จงัหวดัพิษณโุลก 6. วดัป่าหนองไผ ่จงัหวดัสกลนคร 7. วดัศรี

ประชารงัสรรค ์จงัหวดัศรีสะเกษ 8. วดัป่าดานวิเวก จงัหวดับงึกาฬ 9. วดัทรพัยเ์จริญ จงัหวดัขอนแก่น และ10. 

วดัเขาถาํหมี จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 

 

 

 



นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เปิดเผยว่า การมอบรางวลั “ธรรมจกัร

สีเขียว” เป็นหนงึในกิจกรรมสาํคญัของโครงการธรรมจกัรสีเขียวทีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม

จดัทาํขนึ เพือแกไ้ขปัญหาศาสนสถานในพืนทีป่าไม ้สรา้งการอยูร่ว่มกับธรรมชาตคิวบคูก่บัพระพทุธศาสนา 

ตามนโยบายของนายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มซงึ

ดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีแรก มีกรมป่าไม ้เป็นหนว่ยงานหลกัในการดาํเนินการรว่มกบัทกุ

ภาคส่วนทีเกียวขอ้ง อาทิ สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ กระทรวงมหาดไทย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

ในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํประโยชนใ์นเขตพืนทีป่าไม ้เพือ

ส่งเสรมิใหศ้าสนสถานหรือพระสงฆไ์ดช้ว่ยงานดา้นป่าไม ้ดว้ยการปลกูป่า อนุรกัษ ์และปอ้งกนัการบกุรุก

ทาํลายป่า ชว่ยแกปั้ญหาและลดการบกุรุกทาํลายป่าทวัประเทศ อย่างไรก็ตาม ตนไดก้าํชบักรมป่าไมใ้หส้านตอ่

การดาํเนินงานและเรง่รดักาํหนดเป้าหมายและแนวทางใหช้ดัเจนในปีต่อ ๆ ไป อีกทงั ตนจะไดห้ารือรว่มกบั

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํประโยชนใ์นเขตพืนทีป่าไม ้พิจารณาความ

เหมาะสมในการขออนญุาตของศาสนสถานทีอยู่ในพืนทีป่า ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์าํหนดอย่างเครง่ครดั 

นายจตพุรกล่าว 

ดา้น นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวว่า สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารประเมินคดัเลือก ศาสนสถาน เพือรบั

รางวลั “ธรรมจกัรสีเขียว” คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํประโยชนใ์นเขต

พืนทีป่าไม ้จะพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมินใน 4 หมวดสาํคญั ซงึมคีะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบดว้ย 

1. พืนทีสีเขียวและทศันียภาพ ไดแ้ก่ สดัสว่นพืนทีป่าไม ้พืนทีสีเขียว ตอ่พืนทีทีไดร้บัอนญุาต, โครงการ/แผน/

กิจกรรม ทีดาํเนินการเกียวกบัการอนรุกัษ ์ฟืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีการอนรุกัษแ์ละการใช้

ประโยชนโ์ดยคาํนงึถึงคณุคา่ของทรพัยากรใหค้งความอดุมสมบรูณอ์ย่างยงัยืน ทศันียภาพพืนทีทีเป็นแหลง่

ศกึษาธรรมชาติ และสถานทีพกัผ่อนหย่อนใจ สิงก่อสรา้งทีกลมกลืนกบัธรรมชาต ิ2. การมีส่วนรว่มของชมุชน 

ไดแ้ก่ การมีส่วนรว่มของชมุชน โรงเรียน ฯลฯ ในการอนรุกัษฟื์นฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม, การ

ส่งเสรมิ สนบัสนนุเจา้หนา้ที /ภาครฐั ในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม สาํหรบัหลกัเกณฑท์ี 3. 

คือ การปอ้งกนัการบกุรุกพืนทีและไฟป่า ไดแ้ก่ การจดัทาํแนวเขตบริเวณพืนทีทีไดร้บัอนญุาต,จดักิจกรรม

ปอ้งกนัไฟป่า และ 4. การจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การจดัการสิงปฏิกลู และการจดัการนาํเสีย,การจดัการ

ขยะมลูฝอย เชน่ การคดัแยกขยะ มีถงัขยะ และการรณรงคก์ารลดใชโ้ฟมและพลาสตกิ” สาํหรบัใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตนไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานรบัผิดชอบประสานหนว่ยงานทีเกียวขอ้งเรง่ดาํเนินการ 

พรอ้มหามาตรการประชาสมัพนัธเ์พือสรา้งความเขา้ใจทงักบัภาคประชาชนและศาสนสถานในพืนทีป่าของ

ประเทศไทย อธิบดีกรมป่าไมก้ล่าว 

 



 

 

 

 

 

 

 



สมเด็จพระสงัฆราช เสดจ็ประทานรางวลั"ธรรมจกัรสเีขียว" ปี 65 แก่ 10 วดัตน้แบบแกปั้ญหาพระสงฆใ์น

พืนทป่ีา ภายใตโ้ครงการ “ธรรมจกัรสีเขียว” กรมป่าไม ้ยาํ ปี 66 เดินหนา้เขม้ขน้ การพิจารณาขอ

อนญุาตศาสนสถานในพืนทีป่า ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์ย่างเครง่ครดัวนันี (15 ก.พ.66) กรมป่าไม ้

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.) ไดจ้ดัใหม้พิีธีประทานรางวลั "ธรรมจกัรสีเขียว" 

ประจาํปี พ.ศ. 2565 ภายใตโ้ครงการ “ธรรมจกัรสีเขียว” ในการนี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเดจ็

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก เสดจ็เป็นองคป์ระธานประทานรางวลั สาํหรบัพิธีเปิดนายจตพุร บุรุษ

พฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เขา้ทลูถวายเครืองสกัการะ พรอ้มกราบทูล

รายงานรายละเอยีดโครงการธรรมจกัรสีเขียว จากนัน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ประทานรางวลั “ธรรมจกัรสีเขียว” ประจาํปี พ.ศ. 2565 ใหก้ับผูแ้ทน

จาก 10 วดัทีไดร้บัรางวลั ไดแ้ก ่1. วดับญุญาวาส จงัหวดัชลบุร ี2. วดัโพธิคุณ จงัหวดัตาก 3. วดัป่านอ้ยดง

เมือง จงัหวดัศรสีะเกษ 4. วดัชยัภูมพิิทกัษ์ จงัหวดัชยัภมิู 5. วดัป่านาํโจน จงัหวดัพิษณโุลก 6. วดัป่าหนอง

ไผ่ จงัหวัดสกลนคร 7. วดัศรีประชารงัสรรค ์จงัหวดัศรสีะเกษ 8. วดัป่าดานวิเวก จงัหวดับึงกาฬ 9. วดั

ทรพัยเ์จรญิ จงัหวดัขอนแก่น และ10. วดัเขาถาํหมี จงัหวดัสพุรรณบรีุ 



นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เปิดเผยว่า การมอบรางวลั 

"ธรรมจกัรสีเขียว" เป็นหนึงในกิจกรรมสาํคญัของโครงการธรรมจกัรสีเขียวทีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 

 

และสิงแวดลอ้มจัดทาํขึน เพือแกไ้ขปัญหาศาสนสถานในพืนทีป่าไม ้สรา้งการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติควบคูก่บั

พระพทุธศาสนา ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มซงึดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีแรก มกีรมป่าไม้ เป็นหนว่ยงานหลกัในการ

ดาํเนินการรว่มกบัทกุภาคสว่นทีเกียวขอ้ง อาทิ สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํ

ประโยชนใ์นเขตพืนทป่ีาไม ้เพือสง่เสริมใหศ้าสนสถานหรือพระสงฆไ์ดช่้วยงานดา้นป่าไม ้ดว้ยการปลกูป่า 

อนรุกัษ ์และป้องกนัการบุกรุกทาํลายป่า ช่วยแกปั้ญหาและลดการบุกรุกทาํลายป่าทัวประเทศ อย่างไรก็

ตาม ตนไดก้าํชบักรมป่าไมใ้หส้านต่อการดาํเนินงานและเรง่รดักาํหนดเป้าหมายและแนวทางใหช้ดัเจนในปี

ต่อๆ ไป อกีทงั ตนจะไดห้ารือรว่มกบัคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํ

ประโยชนใ์นเขตพืนทป่ีาไม ้พิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตของศาสนสถานทีอยูใ่นพืนทป่ีา ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑก์าํหนดอย่างเคร่งครดั นายจตพุรกล่าว 



 

ดา้น นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารประเมินคดัเลือกศาสนสถานเพือ

รบัรางวลั “ธรรมจกัรสีเขียว” คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํประโยชนใ์น

เขตพืนทีป่าไม ้จะพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมินใน 4 หมวดสาํคญั ซงึมีคะแนนรวม 100 คะแนน 

ประกอบดว้ย 1. พืนทสีีเขียวและทศันียภาพ ไดแ้ก่ สดัส่วนพืนทป่ีาไม ้พืนทสีีเขียว ตอ่พืนทีทีไดร้บัอนุญาต, 

โครงการ/แผน/กิจกรรม ทีดาํเนินการเกียวกบัการอนรุกัษ์ ฟืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มกีาร

อนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนโ์ดยคาํนึงถงึคณุคา่ของทรพัยากรใหค้งความอดุมสมบูรณอ์ย่างยังยืน 

ทศันียภาพพืนทีทีเป็นแหลง่ศึกษาธรรมชาติ และสถานทีพกัผ่อนหย่อนใจ สิงก่อสรา้งทกีลมกลืนกบั

ธรรมชาติ 2. การมสีว่นรว่มของชุมชน ไดแ้ก่ การมสี่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน ฯลฯ ในการอนุรกัษฟื์นฟ ู

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, การสง่เสริม สนบัสนนุเจา้หนา้ที /ภาครฐั ในการอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม สาํหรบัหลกัเกณฑท์ี  

3. คือ การป้องกนัการบกุรุกพืนที และไฟป่า ไดแ้ก่ การจดัทาํแนวเขตบริเวณพืนททีีไดร้บัอนญุาต, จดั

กิจกรรมป้องกนัไฟป่า และ 4. การจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การจดัการสิงปฏิกลู และการจดัการนาํ

เสีย, การจดัการขยะมลูฝอย เช่น การคดัแยกขยะ มีถงัขยะ และการรณรงคก์ารลดใชโ้ฟมและพลาสติก” 

สาํหรบัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตนไดม้อบหมายใหห้น่วยงานรบัผิดชอบประสานหนว่ยงานทีเกียวขอ้ง



เรง่ดาํเนินการ พรอ้มหามาตรการประชาสมัพนัธเ์พือสรา้งความเขา้ใจทงักบัภาคประชาชนและศาสน

สถานในพนืทป่ีาของประเทศไทย อธิบดีกรมป่าไมก้ลา่ว 

 



 

วนันี (15 ก.พ. 65) กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.) ไดจ้ดัใหมี้พิธีประทานรางวลั 

"ธรรมจกัรสีเขียว" ประจาํปี พ.ศ. 2565 ภายใตโ้ครงการ “ธรรมจกัรสีเขียว” ในการนี สมเดจ็พระอรยิวงศาคต

ญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เสดจ็พระดาํเนินไปเป็นองคป์ระธานประทานรางวลั  สาํหรบั

พิธีเปิด นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เขา้ทลูถวายเครืองสกัการะ 

พรอ้มกราบทลูรายงานรายละเอียดโครงการธรรมจกัรสีเขียว จากนนั สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ประทานรางวลั “ธรรมจกัรสีเขียว” ประจาํปี พ.ศ. 2565 แก่ผูแ้ทนจาก 10 

วดัทีไดร้บัรางวลั ไดแ้ก่ 1. วดับญุญาวาส จงัหวดัชลบรีุ 2. วดัโพธิคณุ จงัหวดัตาก 3. วดัป่านอ้ยดงเมือง จงัหวดั

ศรีสะเกษ 4. วดัชยัภมูพิทิกัษ ์จงัหวดัชยัภมู ิ5. วดัป่านาํโจน จงัหวดัพิษณุโลก 6. วดัป่าหนองไผ ่จงัหวดั

สกลนคร 7. วดัศรีประชารงัสรรค ์จงัหวดัศรีสะเกษ 8. วดัป่าดานวิเวก จงัหวดับงึกาฬ 9. วดัทรพัยเ์จริญ จงัหวดั

ขอนแก่น และ 10. วดัเขาถาํหมี จงัหวดัสพุรรณบรีุ 



นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เปิดเผยว่า การมอบรางวลั "ธรรมจกัร

สีเขียว" เป็นหนงึในกิจกรรมสาํคญัของโครงการธรรมจกัรสีเขียวทีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม

จดัทาํขนึ เพือแกไ้ขปัญหาศาสนสถานในพืนทีป่าไม ้สรา้งการอยูร่ว่มกับธรรมชาตคิวบคูก่บัพระพทุธศาสนา 

ตามนโยบายของนายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม ซงึ

ดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นปีแรก มีกรมป่าไมเ้ป็นหน่วยงานหลกัในการดาํเนินการรว่มกับทกุ

ภาคส่วนทีเกียวขอ้ง เชน่ สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ กระทรวงมหาดไทย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

ในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํประโยชนใ์นเขตพืนทีป่าไม ้ เพือ

ส่งเสรมิใหศ้าสนสถานหรือพระสงฆไ์ดช้ว่ยงานดา้นป่าไม ้ดว้ยการปลกูป่า อนุรกัษ ์และปอ้งกนัการบกุรุก

ทาํลายป่า ชว่ยแกปั้ญหาและลดการบกุรุกทาํลายป่าทวัประเทศ อย่างไรก็ตาม ตนไดก้าํชบักรมป่าไมใ้หส้านตอ่

การดาํเนินงานและเรง่รดักาํหนดเป้าหมายและแนวทางใหช้ดัเจนในปีต่อๆ ไป อีกทงัตนจะไดห้ารือรว่มกับ

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํประโยชนใ์นเขตพืนทีป่าไม ้พิจารณาความ

เหมาะสมในการขออนญุาตของศาสนสถานทีอยู่ในพืนทีป่า ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์าํหนดอย่างเครง่ครดั  

นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วเสริมวา่ สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารประเมินคดัเลือกศาสนสถานเพือรบั

รางวลั “ธรรมจกัรสีเขียว” คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํประโยชนใ์นเขต

พืนทีป่าไม ้จะพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมินใน 4 หมวดสาํคญั ซงึมีคะแนนรวม 100 คะแนน ประกอบดว้ย 

1. พืนทีสีเขียวและทศันียภาพ ไดแ้ก่ สดัสว่นพืนทีป่าไม ้พืนทีสีเขียว ตอ่พืนทีทีไดร้บัอนญุาต, โครงการ/แผน/

กิจกรรม ทีดาํเนินการเกียวกบัการอนรุกัษ ์ฟืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีการอนรุกัษแ์ละการใช้

ประโยชนโ์ดยคาํนึงถึงคณุคา่ของทรพัยากรใหค้งความอดุมสมบรูณอ์ย่างยงัยืน ทศันียภาพพืนทีทีเป็นแหลง่

ศกึษาธรรมชาติ และสถานทีพกัผ่อนหย่อนใจ สิงก่อสรา้งทีกลมกลืนกบัธรรมชาต ิ2. การมีส่วนรว่มของชมุชน 

ไดแ้ก่ การมีส่วนรว่มของชมุชน โรงเรียน ฯลฯ ในการอนรุกัษฟื์นฟู ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม, การ

ส่งเสรมิ สนบัสนนุเจา้หนา้ที /ภาครฐั ในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม สาํหรบัหลกัเกณฑท์ี 3. 

คือ การปอ้งกนัการบกุรุกพืนทีและไฟป่า ไดแ้ก่ การจดัทาํแนวเขตบริเวณพืนทีทีไดร้บัอนญุาต, จดักิจกรรม

ปอ้งกนัไฟป่า และ 4. การจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การจดัการสิงปฏิกลู และการจดัการนาํเสีย, การ

จดัการขยะมลูฝอย เชน่ การคดัแยกขยะ มีถงัขยะ และการรณรงคก์ารลดใชโ้ฟมและพลาสติก” สาํหรบัใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตนไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานรบัผิดชอบประสานหนว่ยงานทีเกียวขอ้งเรง่ดาํเนินการ 

พรอ้มหามาตรการประชาสมัพนัธเ์พือสรา้งความเขา้ใจทงักบัภาคประชาชนและศาสนสถานในพืนทีป่าของ

ประเทศไทย 



 

ผูส้อืข่าวรายงานว่า กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม (ทส.) ไดจ้ดัใหม้ีพิธีประทาน

รางวลั “ธรรมจกัรสีเขียว” ประจาํปี พ.ศ.  ภายใตโ้ครงการ “ธรรมจกัรสีเขียว” ในการนี สมเดจ็พระอริ

ยวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เสดจ็เป็นองคป์ระธานประทานรางวลั สาํหรบั

พิธีเปิดนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม เขา้ทูลถวายเครืองสกัการะ 

พรอ้มกราบทลูรายงานรายละเอียดโครงการธรรมจกัรสีเขียว จากนัน สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก ประทานรางวลั “ธรรมจกัรสีเขียว” ประจาํปี พ.ศ.  ใหก้บัผูแ้ทน

จาก  วดัทีไดร้บัรางวลั ไดแ้ก่ . วัดบุญญาวาส จงัหวดัชลบุรี . วดัโพธิคุณ จงัหวดัตาก . วดัป่านอ้ยดง

เมือง จงัหวดัศรสีะเกษ . วัดชยัภมิูพิทกัษ์ จงัหวดัชยัภูมิ . วดัป่านาํโจน จงัหวดัพิษณุโลก . วดัป่าหนอง

ไผ่ จงัหวัดสกลนคร . วดัศร ี

ประชารงัสรรค ์จงัหวดัศรีสะเกษ . วดัป่าดานวิเวก จงัหวดับึงกาฬ . วดัทรพัยเ์จริญ จงัหวดัขอนแก่น และ

. วดัเขาถาํหมี จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 



 

นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เปิดเผยว่า การมอบรางวลั 

“ธรรมจกัรสีเขียว” เป็นหนงึในกิจกรรมสาํคญัของโครงการธรรมจกัรสีเขียวทีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้มจัดทาํขึน เพือแกไ้ขปัญหาศาสนสถานในพืนทีป่าไม ้สรา้งการอยู่ร่วมกบัธรรมชาติควบคูก่บั

พระพทุธศาสนา ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้มซงึดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.  เป็นปีแรก มีกรมป่าไม ้เป็นหน่วยงานหลกัในการ

ดาํเนินการรว่มกบัทกุภาคสว่นทีเกียวขอ้ง อาทิ สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํ

ประโยชนใ์นเขตพืนทป่ีาไม ้เพือสง่เสริมใหศ้าสนสถานหรือพระสงฆไ์ดช่้วยงานดา้นป่าไม ้ดว้ยการปลกูป่า 

อนรุกัษ ์และป้องกนัการบุกรุกทาํลายป่า ช่วยแกปั้ญหาและลดการบุกรุกทาํลายป่าทัวประเทศ อย่างไรก็

ตาม ตนไดก้าํชบักรมป่าไมใ้หส้านต่อการดาํเนินงานและเรง่รดักาํหนดเป้าหมายและแนวทางใหช้ดัเจนในปี

ต่อ ๆ ไป อีกทงั ตนจะไดห้ารือรว่มกบัคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํ

ประโยชนใ์นเขตพืนทป่ีาไม ้พิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตของศาสนสถานทีอยูใ่นพืนทป่ีา ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑก์าํหนดอย่างเคร่งครดั นายจตพุรกล่าว 



ดา้น นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วเสริมวา่ สาํหรบัหลกัเกณฑก์ารประเมินคดัเลือก ศาสน

สถานเพือรบัรางวัล “ธรรมจกัรสีเขียว” คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนญุาตเขา้ทาํ

ประโยชน ์

 

ในเขตพืนทีป่าไม ้จะพิจารณาจากเกณฑก์ารประเมนิใน  หมวดสาํคญั ซงึมคีะแนนรวม  คะแนน  

ประกอบดว้ย . พืนทสีีเขียวและทศันียภาพ ไดแ้ก่ สดัสว่นพืนทีป่าไม ้พืนทีสีเขียว ต่อพืนทีทีไดร้บัอนญุาต, 

โครงการ/แผน/กิจกรรม ทีดาํเนินการเกียวกบัการอนรุกัษ์ ฟืนฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มกีาร

อนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนโ์ดยคาํนึงถงึคณุคา่ของทรพัยากรใหค้งความอดุมสมบูรณอ์ย่างยังยืน 

ทศันียภาพพืนทีทีเป็นแหลง่ศึกษาธรรมชาติ และสถานทีพกัผ่อนหย่อนใจ สิงก่อสรา้งทีกลมกลืนกบั

ธรรมชาติ . การมสี่วนรว่มของชุมชน ไดแ้ก่ การมสี่วนรว่มของชุมชน โรงเรยีน ฯลฯ ในการอนรุกัษฟื์นฟ ู

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม, การสง่เสริม สนบัสนนุเจา้หนา้ที /ภาครฐั ในการอนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม สาํหรบัหลกัเกณฑท์ี . คือ การป้องกนัการบุกรุกพืนทีและไฟป่า ไดแ้ก่ 

การจดัทาํแนวเขตบริเวณพืนททีีไดร้บัอนุญาต,จดักิจกรรมป้องกนัไฟป่า และ . การจัดการดา้นสงิแวดลอ้ม 

ไดแ้ก ่การจดัการสิงปฏิกลู และการจดัการนาํเสีย,การจดัการขยะมลูฝอย เช่น การคดัแยกขยะ มีถงัขยะ 

และการรณรงคก์ารลดใชโ้ฟมและพลาสติก” สาํหรบัในปีงบประมาณ พ.ศ.  ตนไดม้อบหมายให้

หนว่ยงานรบัผิดชอบประสานหนว่ยงานทีเกียวขอ้งเร่งดาํเนินการ พรอ้มหามาตรการประชาสมัพนัธเ์พือ

สรา้งความเขา้ใจทงักบัภาคประชาชน 

และศาสนสถานในพืนทป่ีาของประเทศไทย อธิบดีกรมป่าไมก้ล่าว 



 

กรมป่าไม้ รว่มกบั บริษัท ราช กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) เชิญชวนป่าชมุชนทวัประเทศเขา้ร่วมประกวด

รางวลัคนรกัษ์ป่า ป่ารกัชุมชน ประจาํปี 2566 ชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวลั 200,000 บาท เปิดรบัสมคัรป่าชมุชนเขา้รว่ม

กิจกรรมแลว้ตงัแตว่นันี จนถึง 28 กมุภาพนัธ ์2566 

ป่าชุมชนทีสนใจสามารถดาวนโ์หลดใบสมคัรไดที้ เว็บไซตก์รมป่าไม ้www.forest.go.th และเว็บไซต ์บริษัท 

ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) www.ratch.co.th หรอืติดต่อขอรบัใบสมคัรไดท้ี “สาํนกัจดัการทรพัยากรป่าไม้

ทวัประเทศ” และสาํนกัจดัการป่าชุมชน โทร. 0 2561 4292 ต่อ 5654 

 

รางวลัคนรกัษ์ป่า ป่ารกัชุมชน ประจาํปี 2566 ดาํเนินการโดยบริษัท ราช กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) และกรมป่า

ไม ้ภายใตโ้ครงการคนรกัษ์ป่า ป่ารกัชุมชน ประกอบดว้ยรางวลัรวม 16 รางวลั มลูค่าเงินรางวลัรวม 1.4 

ลา้นบาท ไดแ้ก่ 

 

1. รางวลัคนรกัษ์ป่า ป่ารกัชมุชน ชนะเลิศระดบัประเทศ จะไดร้บัถว้ยรางวลัพระราชทานสมเดจ็พระ

กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ป้ายประกาศเกียรติคณุ และ

เงินกองทนุอนรุกัษ์ป่าชุมชน 200,000 บาท 



2. รางวลัคนรกัษ์ป่า ป่ารกัชุมชน รองชนะเลิศระดบัประเทศ 3 รางวลั จะไดร้บัถว้ยรางวลั ป้ายประกาศ

เกียรติคณุ และเงินกองทนุอนรุกัษ์ป่าชุมชน รางวลัละ 150,000 บาท 

3. รางวลัคนรกัษ์ป่า ป่ารกัชุมชน ชนะเลิศระดบัภาค 4 รางวัล จะไดร้บัโลร่างวลั ป้ายประกาศเกียรติคณุ 

และเงินกองทนุอนรุกัษป่์าชมุชน รางวลัละ 100,000 บาท 

4. รางวลัคนรกัษ์ป่า ป่ารกัชุมชน รองชนะเลิศระดบัภาค 4 รางวลั จะไดร้บัโลร่างวลั ป้ายประกาศเกียรติ

คณุ และเงนิกองทนุอนรุกัษ์ป่าชมุชน รางวลัละ 50,000 บาท 

5. รางวลัคนรกัษ์ป่า ป่ารกัชุมชน ดา้นการพัฒนา 4 รางวลั จะไดร้บัถว้ยรางวลั ป้ายประกาศเกียรติคณุ และ

เงินกองทนุอนรุกัษป่์าชุมชน รางวลัละ 50,000 บาท 

 

ป่าชมุชนทสีมาชิกมสีว่นรว่มในการดแูลรกัษาและฟืนฟูทรพัยากรป่าไมใ้นทอ้งถินโดยการจดัการในรูปแบบ

ของป่าชุมชน และเป็นป่าชมุชนตามพระราชบญัญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 หรอืเป็นป่าชมุชนเป้าหมายจดัตงั

ป่าชมุชนตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการจดัการป่าชุมชน ประจาํปี 2563-

2566 สามารถสมคัรเขา้รว่มกิจกรรมไดจ้นถงึวนัที 28 กมุภาพนัธ ์ศกุนี 



วนัน ี(15 ก.พ.) นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ใหส้มัภาษณถ์ึงการ

แกปั้ญหาสถานการณฝ์ุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 วา่ เมอืปลายปี 2565 ไดก้าํชบัไปเบืองตน้วา่ใหท้กุหน่วยงาน โดยเมือปี 

2564-2565 เป็นช่วง 3 ปี ทีเจอปรากฏการณล์านีญา ทาํใหป้รมิาณฝนเยอะความชืนในพืนทมีีสงูและไมม่ีการเผา และคาดวา่ 

ในปีนจีะเรมิแลง้ จะมีการเผามากขนึ ดงันนั ทกุหนว่ยงานโดยเฉพาะกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช และกรมป่าไม ้

ไดร้ะดมสรรพกาํลงั มกีารโยกยา้ย เจา้หนา้ทีบางสว่นมาจากหลายสว่นในประเทศ และใชเ้ฮลิคอปเตอรข์องกระทรวงขนนาํจาก

จุดตา่งๆ เพือบรรเทาสถานการณไ์ฟป่า แตท่งัหมดตอ้งขอความรว่มมือจากประชาชนทีอยูใ่นพนืทใีหห้ยดุการเผา และวนันมีี

นกัเรยีนทนุรฐับาลทีไดศ้ึกษาในเรอืงดงักลา่ว โพสตข์อ้ความบนเฟซบุ๊ก โดยระบวุา่ เขา้ใจถึงจดุความรอ้นทีเกิดขนึ เมอืบวกกบั

ปรมิาณทีมีอยูม่ีความตา่งกนั การแกปั้ญหาตอ้งใชก้ารทาํความเขา้ใจความอดทน และใชเ้วลา ขอความกรุณาประชาชนทีอยู่

ในพืนทป่ีา ทงัป่าสงวนหรอืป่าอนรุกัษ์ และในพืนทกีารเกษตร วา่ ช่วงทีมีสถานการณห์มอกควนัหรอือากาศกดทบั อยา่พึงเผา 

ไมไ่ดห้มายความวา่หา้มมกีารใหเ้ผา แตก่ารเผาตอ้งดสูภาพดินฟา้อากาศ ว่า จะมีลมทีจากกระจาย PM 2.5 มากนอ้ยแคไ่หน 

เพราะการเผาปรมิาณมาก พบวา่ มีผูป่้วยเป็นโรคมะเรง็ทางเดินหายใจเพิมมากขนึ อยา่งเห็นไดช้ดัในจงัหวดัภาคเหนือ 

 
เมอืถามวา่ คนเผาไม่ไดก้ระทบกบัใคร แตก่ระทบกบัประชาชนและลกูหลาน และผูท้ีไมม่สีว่นเกียวขอ้ง นายวราวธุ กลา่ววา่ 

เจา้หนา้ทีดาํเนินการทางกฏหมายอยา่งเต็มที หากจบัผูที้กระทาํความผิดได ้แมใ้นทางปฏิบตัิทีจะเดินเขา้ไปในป่านบัแสนไร ่

เพอืตามหาคนหนงึคนหรอืคนไมกี่คน โดยมเีจา้ทเีพยีงหยิบมือเดยีวไมกี่รอ้ยนาย ไมใ่ช่เรอืงงา่ย ดงันนั หวัใจสาํคญัคือการ

ตระหนกัรบัรูข้องประชาชน วา่เมอืเผาแลว้ คนทีถกูทาํรา้ยคือคนทรีกัมากทีสดุ 

 
เมอืถามวา่ ทางกระทรวงศกึษาธิการ มีความเห็นใหน้กัเรยีนหยดุเรยีนในชว่งทีมคีา่ฝุ่ นละอองสงู นายวราวธุ กลา่ววา่ ในแตล่ะ

พนืทจีะมีเซฟโซน เป็นหอ้งทีสะอาด แตใ่นกรณีทีอากาศมีคา่ PM 2.5 สงู เกินกว่าปรมิาณปลอดภยั ก็นา่จะหยดุในชว่งเวลา

ดงักลา่วจนอากาศคลคีลาย แตห่ากมกีารเรยีนการสอน ก็ขอใหอ้ยูแ่ตใ่นอาคาร ก็จะมีปัญหาในช่วงระหวา่งการเดินทางมา

โรงเรยีน จึงขอใหส้วมหนา้กากอนามยั ทีกรอง PM 2.5 เพอืบรรเทาสถานการณใ์นระดบัหนงึยาํวา่ตน้ตอทเีกิดมาจากการเผา 

ขอความรว่มมือประชาชน หากพบเห็นผูท้ีมีเจตนาแปลกหรอืตอ้งการเผา ใหแ้จง้เจา้หนา้ทีเพอืป้องกนั 


