
สรุปข�าวประจําวันท่ี 10 ก.พ. 66 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- "สังฆราช" ประทาน "ธรรมจักรสีเขียว" 10 วัด 15 ก.พ. (ไทยรัฐ วันท่ี 10 กุมภาพันธ$ 2566 หน(า 7) 

- ทส.ป+ติ'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานรางวัลธรรมจักรสีเขียว (ข1าวสด วันท่ี 10 กุมภาพันธ$ 2566 หน(า 12) 

ข�าวเว็บไซต! 

- สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯ ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ 2565 

กรมป6าไม( เผย “10 รายชื่อวัดต(นแบบ” จัดการพ้ืนท่ีด(านสิ่งแวดล(อมท่ีดีอยู1ร1วมกับธรรมชาติ ณ วัดราชบพิธฯ 

dailynews 9 กุมภาพันธ$ 2566 https://www.dailynews.co.th/news/1978589/ 

- ‘สมเด็จพระสังฆราช’ เสด็จประทานรางวัล ‘ธรรมจักรสีเขียว’ ประจําป+ 2565 วันท่ี 15 ก.พ.นี้ 

matichon วันท่ี 9 กุมภาพันธ$ 2566 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3815120 

- สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯ ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” 15 กุมภาพันธ$ นี้ 

matichon วันท่ี 9 กุมภาพันธ$ 2566 https://www.matichon.co.th/publicize/news_3815497 

- กรมป6าไม( เผย '10 รายชื่อวัดต(นแบบ' รับรางวัล 'ธรรมจักรสีเขียว'   

khaosod 9 ก.พ. 2566 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7502010 

- สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯ ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ 2565 15 ก.พ.นี้ กรมป6าไม( เผย “10 รายชื่อวัด
ต(นแบบ” จัดการสิ่งแวดล(อมท่ีดีอยู1ร1วมกับธรรมชาติ 

ผู(จัดการออนไลน$ 9 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/politics/detail/9660000012929 
- ‘ศรัณย$วุฒิ’ ติดตามและเร1งรัดโครงการจัดท่ีดินทํากิน คทช. 4 อําเภอ‘อุตรดิตถ$’ 

naewna วันพฤหัสบดี ท่ี 9 กุมภาพันธ$ พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/local/710057 
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สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯ ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ 2565 

กรมป6าไม( เผย “10 รายชื่อวัดต(นแบบ” จัดการพ้ืนท่ีด(านสิ่งแวดล(อมท่ีดีอยู1ร1วมกับธรรมชาติ ณ วัดราชบพิธฯ 

dailynews 9 กุมภาพันธ$ 2566 https://www.dailynews.co.th/news/1978589/ 

เม่ือวันท่ี 15 ก.พ.นี้ กรมป6าไม( เผย “10 รายชื่อวัดต(นแบบ” จัดการพ้ืนท่ีด(านสิ่งแวดล(อมท่ีดีอยู1ร1วมกับธรรมชาติ ณ วัดราช

บพิธฯ เม่ือวันท่ี 9 ก.พ.นายจตุพร บุรษพัฒน$ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม (ทส.) เปfดเผยว1า นายวราวุธ 

ศิลปอาชา รมว.ทส. ได(มอบนโยบายให( ทส.จัดทําโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” โดยเริ่มดําเนินการในป+งบประมาณ พ.ศ. 

2565 เพ่ือส1งเสริมให(วัด หรือพระสงฆ$ท่ีได(ช1วยงานด(านป6าไม( ในการอนุรักษ$ป6า ปลูกป6า ปhองกันการบุกรุกตัดไม(ทําลายป6า 

ช1วยดูแล และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให(แก1ประเทศ อีกท้ังช1วยแก(ปiญหาและลดการบุกรุกทําลายป6า พร(อมกับสร(างจิตสํานึก และ

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให(แก1ชุมชน ตลอดจนประชาชน ซ่ึงหนึ่งในกิจกรรมท่ีสําคัญภายใต(โครงการ “ธรรมจักรสีเขียว”

คือ การมอบรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ.2565  เพ่ือเชิดชู ส1งเสริม สนับสนุน และเปmนตัวอย1างให(แก1วัด ชุมชน 

ราษฎรในท(องถ่ิน รวมท้ังการส1งเสริมให(เปmนสถานท่ีศึกษาทางศาสนาพุทธ แหล1งศึกษาธรรมชาติและสถานท่ีพักผ1อนหย1อนใจ 

ซ่ึงจะเปmนการแก(ไขปiญหาพระสงฆ$ในพ้ืนท่ีป6าไม( รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคู1กับพระพุทธศาสนา เพ่ือให(เกิด

ความยั่งยืนตลอดไป 

ด(าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป6าไม( กล1าวว1า กรมป6าไม( ได(รับมอบหมายให(เปmนหน1วยงานหลักในการดําเนินโครงการฯ 

กําหนดจัดพิธีประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการได(พิจารณาความเหมาะสมในการ

ขออนุญาตเข(าทําประโยชน$ในเขตพ้ืนท่ีป6าไม( ได(ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร(อยแล(ว โดยมีวดัท่ีมีผลงานตามหลักเกณฑ$ตาม

กําหนด รวมจํานวน 10 วัด   ได(แก1 1. วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี 2. วัดโพธิคุณ จ.ตาก 3.วดัป6าน(อยดงเมือง จ.ศรีสะเกษ 4.วัด

ชัยภูมิพิทักษ$ จ.ชัยภูมิ 5.วัดป6าน้ําโจน จ.พิษณุโลก 6.วัดป6าหนองไผ1 จ.สกลนคร 7.วัดศรีประชารังสรรค$ จ.ศรีสะเกษ 8.วัดป6า

ดานวิเวก จ.บึงกาฬ 9.วัดทรัพย$เจริญ จ.ขอนแก1น และ10. วดัเขาถํ้าหมี จ.สุพรรณบุรี 

“ท้ัง 10 วัดจะเข(ารับรางวัลในวันท่ี 15 ก.พ.2566 ณ พระวิหารวัดราชบพิธฯ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเปmนองค$ประธาน พิธีจะเริ่มในเวลา 14.00 น. โดยนายจตุพร บุรษพัฒน$ ปลัด ทส.

เข(าทูลถวายเครื่องสักการะ พร(อมกราบทูลรายงานรายละเอียดโครงการธรรมจักรสีเขียว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ. 2565 จํานวน 10 รางวัล และ

ประทานพระโอวาทกับผู(ร1วมพิธี เปmนอันเสร็จพิธี” นายสุรชัย กล1าว 



 

 

‘สมเด็จพระสังฆราช’ เสด็จประทานรางวัล ‘ธรรมจักรสีเขียว’ ประจําป+ 2565 วันท่ี 15 ก.พ.นี้ 

matichon วันท่ี 9 กุมภาพันธ$ 2566 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3815120 

 ‘สมเด็จพระสังฆราช’ เสด็จประทานรางวัล ‘ธรรมจักรสีเขียว’ ประจําป+ 2565 วันท่ี 15 ก.พ.นี้ กรมป6าไม( เผย ’10 รายชื่อ

วัดต(นแบบ’ จัดการพ้ืนท่ีด(านสิ่งแวดล(อมท่ีดีอยู1ร1วมกับธรรมชาติ ณ วัดราชบพิธฯ 

เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ$ นายจตุพร บุรุษพัฒน$ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม (ทส.) เปfดเผยว1า นายวราวุธ 

ศิลปอาชา รมว.ทส. ได(มอบนโยบายให( ทส.จัดทําโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” โดยเริ่มดําเนินการในป+งบประมาณ พ.ศ.2565 

เพ่ือส1งเสริมให(วัดหรือพระสงฆ$ท่ีได(ช1วยงานด(านป6าไม( ในการอนุรักษ$ป6า ปลูกป6า ปhองกันการบุกรุกตัดไม(ทําลายป6า ช1วยดูแล และ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให(แก1ประเทศ อีกท้ังช1วยแก(ปiญหาและลดการบุกรุกทําลายป6า พร(อมกับสร(างจิตสํานึก และหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติให(แก1ชุมชน ตลอดจนประชาชน ซ่ึงหนึ่งในกิจกรรมท่ีสําคัญภายใต(โครงการ “ธรรมจักรสีเขียว”คือ การมอบ

รางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ.2565 เพ่ือเชิดชู ส1งเสริม สนับสนุน และเปmนตัวอย1างให(แก1วัด ชุมชน ราษฎรในท(องถ่ิน 

รวมท้ังการส1งเสริมให(เปmนสถานท่ีศึกษาทางศาสนาพุทธ แหล1งศึกษาธรรมชาติและสถานท่ีพักผ1อนหย1อนใจ ซ่ึงจะเปmนการแก(ไข

ปiญหาพระสงฆ$ในพ้ืนท่ีป6าไม( รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคู1กับพระพุทธศาสนา เพ่ือให(เกิดความยั่งยืนตลอดไป 

ด(าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป6าไม( กล1าวว1า กรมป6าไม(ได(รับมอบหมายให(เปmนหน1วยงานหลักในการดําเนินโครงการ 

กําหนดจัดพิธีประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ.2565 โดยคณะกรรมการได(พิจารณาความเหมาะสมในการ

ขออนุญาตเข(าทําประโยชน$ในเขตพ้ืนท่ีป6าไม( ได(ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร(อยแล(ว โดยมีวดัท่ีมีผลงานตามหลักเกณฑ$ตาม

กําหนด รวมจํานวน 10 วัด ได(แก1 1.วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี 2.วัดโพธิคุณ จ.ตาก 3.วัดป6าน(อยดงเมือง จ.ศรีสะเกษ 4.วัด

ชัยภูมิพิทักษ$ จ.ชัยภูมิ 5.วัดป6าน้ําโจน จ.พิษณุโลก 6.วัดป6าหนองไผ1 จ.สกลนคร 7.วัดศรีประชารังสรรค$ จ.ศรีสะเกษ 8.วัดป6า

ดานวิเวก จ.บึงกาฬ 9.วัดทรัพย$เจริญ จ.ขอนแก1น และ 10.วดัเขาถํ้าหมี จ.สุพรรณบุรี “ท้ัง 10 วัดจะเข(ารับรางวัลในวันท่ี 15 

ก.พ.2566 ณ พระวิหารวัดราชบพิธฯ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จ

เปmนองค$ประธาน พิธีจะเริ่มในเวลา 14.00 น. โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน$ ปลัด ทส.เข(าทูลถวายเครื่องสักการะ พร(อมกราบทูล

รายงานรายละเอียดโครงการธรรมจักรสีเขียว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ.2565 จํานวน 10 รางวัล และประทานพระโอวาทกับผู(ร1วมพิธี เปmนอัน

เสร็จพิธี” นายสุรชัยกล1าว 



 

    

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯ ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” 15 กุมภาพันธ$ นี้ 

matichon วันท่ี 9 กุมภาพันธ$ 2566 https://www.matichon.co.th/publicize/news_3815497 

กรมป6าไม( เดินหน(าโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” กําหนด 15 ก.พ. จัดพิธีประทานรางวัล ประจําป+ 65 โดยมีสมเด็จ

พระสังฆราชฯ เสด็จเปmนองค$ประธาน แก1 10 วัดต(นแบบจัดการพ้ืนท่ีด(านสิ่งแวดล(อมท่ีดี อยู1ร1วมกับธรรมชาติ ณ พระวิหาร

วัดราชบพิธฯ 

นายจตุพร บุรุษพัฒน$ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม (ทส.) เปfดเผยว1า “สืบเนื่องจากท่ีนายวราวุธ ศิลป

อาชา รัฐมนตรีว1าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม ได(มอบนโยบายให(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล(อม จัดทําโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” โดยเริ่มดําเนินการในป+งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือส1งเสริมให(วัด หรือ

พระสงฆ$ท่ีได(ช1วยงานด(านป6าไม( ในการอนุรักษ$ป6า ปลูกป6า ปhองกันการบุกรุกตัดไม(ทําลายป6า ช1วยดูแล และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ให(แก1ประเทศ อีกท้ังช1วยแก(ปiญหาและลดการบุกรุกทําลายป6า พร(อมกับสร(างจิตสํานึก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

ให(แก1ชุมชน ตลอดจนประชาชน ซ่ึงหนึ่งในกิจกรรมท่ีสําคัญ  ภายใต(โครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” คือ การมอบรางวัล 

“ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ.2565  เพ่ือเชิดชู ส1งเสริม สนับสนุน และเปmนตัวอย1างให(แก1วัด ชุมชน ราษฎรในท(องถ่ิน 

รวมท้ังการส1งเสริมให(เปmนสถานท่ีศึกษาทางศาสนาพุทธ แหล1งศึกษาธรรมชาติและสถานท่ีพักผ1อนหย1อนใจ ซ่ึงจะเปmนการ

แก(ไขปiญหาพระสงฆ$ในพ้ืนท่ีป6าไม( รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคู1กับพระพุทธศาสนา เพ่ือให(เกิดความยั่งยืน

ตลอดไป” นายจตุพร กล1าว 

ด(าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป6าไม( กล1าวเพ่ิมเติมว1า ในฐานะท่ีกรมป6าไม( ได(รับมอบหมายให(เปmนหน1วยงานหลักในการ

ดําเนินโครงการฯ จึงกําหนดจัดพิธีประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ. 2565 แก1ท้ัง 10 วัดข้ึน ในวันท่ี 15 

กุมภาพันธ$ 2566 ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเปmนองค$ประธาน 

“พิธีจะเริ่มในเวลา 14.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน$ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม เข(าทูลถวายเครื่อง

สักการะ พร(อมกราบทูลรายงานรายละเอียดโครงการธรรมจักรสีเขียว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ. 2565 จํานวน 10 รางวัล และประทานพระโอวาท

กับผู(ร1วมพิธี เปmนอันเสร็จพิธี” 



“สําหรับความคืบหน(าในการพิจารณาคัดเลือกวัดท่ีจะได(รับรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ. 2565 โดย

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการขออนุญาตเข(าทําประโยชน$ในเขตพ้ืนท่ีป6าไม( ได(ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร(อย

แล(ว โดยมีวัดท่ีเข(าร1วมโครงการ และมีผลงานตามหลักเกณฑ$ท่ีกําหนดเปmนท่ีเรียบร(อยแล(ว รวมจํานวน 10 วัด ได(แก1 1. วัด

บุญญาวาส จังหวัดชลบุรี 2. วัดโพธิคุณ จังหวัดตาก 3. วัดป6าน(อยดงเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 4. วัดชัยภูมิพิทักษ$ จังหวัดชัยภูมิ 

5. วัดป6าน้ําโจน จังหวัดพิษณุโลก 6. วัดป6าหนองไผ1 จังหวัดสกลนคร 7. วัดศรีประชารังสรรค$ จังหวัดศรีสะเกษ 8. วัดป6าดาน

วิเวก จังหวัดบึงกาฬ 9. วัดทรัพย$เจริญ จังหวัดขอนแก1น และ10. วัดเขาถํ้าหมี จังหวัดสุพรรณบุรี” อธิบดีกรมป6าไม( กล1าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

กรมป6าไม( เผย '10 รายชื่อวัดต(นแบบ' รับรางวัล 'ธรรมจักรสีเขียว'   

khaosod 9 ก.พ. 2566 https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7502010 

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯ ประทานรางวัล ‘ธรรมจักรสีเขียว’ วันท่ี 15 ก.พ.นี้ กรมป6าไม( เผย ’10 รายชื่อวัดต(นแบบ’ 

จัดการพ้ืนท่ีสิ่งแวดล(อมอยู1ร1วมกับธรรมชาติ 

เม่ือวันท่ี 9 ก.พ. นายจตุพร บุรษพัฒน$ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม (ทส.) เปfดเผยว1า นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.ทส. ได(มอบนโยบายให( ทส.จัดทําโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” โดยเริ่มดําเนินการในป+งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือส1งเสริมให(

วัด หรือพระสงฆ$ท่ีได(ช1วยงานด(านป6าไม( ในการอนุรักษ$ป6า ปลูกป6า ปhองกันการบุกรุกตัดไม(ทําลายป6า ช1วยดูแล และเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวให(แก1ประเทศ อีกท้ังช1วยแก(ปiญหาและลดการบุกรุกทําลายป6า พร(อมกับสร(างจิตสํานึก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

ให(แก1ชุมชน ตลอดจนประชาชน  หนึ่งในกิจกรรมท่ีสําคัญภายใต(โครงการ “ธรรมจักรสีเขียว”คือ การมอบรางวัล “ธรรมจักรสี

เขียว” ประจําป+ พ.ศ.2565 เพ่ือเชิดชู ส1งเสริม สนับสนุน และเปmนตัวอย1างให(แก1วัด ชุมชน ราษฎรในท(องถ่ิน รวมท้ังการส1งเสริมให(

เปmนสถานท่ีศึกษาทางศาสนาพุทธ แหล1งศึกษาธรรมชาติและสถานท่ีพักผ1อนหย1อนใจ ซ่ึงจะเปmนการแก(ไขปiญหาพระสงฆ$ในพ้ืนท่ี

ป6าไม( รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคู1กับพระพุทธศาสนา เพ่ือให(เกิดความยั่งยืนตลอดไป 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป6าไม( กล1าวว1า กรมป6าไม( ได(รับมอบหมายให(เปmนหน1วยงานหลักในการดําเนินโครงการฯ 

กําหนดจัดพิธีประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการได(พิจารณาความเหมาะสมในการ

ขออนุญาตเข(าทําประโยชน$ในเขตพ้ืนท่ีป6าไม( ได(ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร(อยแล(ว โดยมีวดัท่ีมีผลงานตามหลักเกณฑ$ตาม

กําหนด รวมจํานวน 10 วัด ได(แก1 1. วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี 2. วัดโพธิคุณ จ.ตาก 3.วัดป6าน(อยดงเมือง จ.ศรีสะเกษ 4.วัด

ชัยภูมิพิทักษ$ จ.ชัยภูมิ 5.วัดป6าน้ําโจน จ.พิษณุโลก 6.วัดป6าหนองไผ1 จ.สกลนคร 7.วัดศรีประชารังสรรค$ จ.ศรีสะเกษ 8.วัดป6า

ดานวิเวก จ.บึงกาฬ 9.วัดทรัพย$เจริญ จ.ขอนแก1น และ10. วดัเขาถํ้าหมี จ.สุพรรณบุรี 

“ท้ัง 10 วัดจะเข(ารับรางวัลในวันท่ี 15 ก.พ.2566 ณ พระวิหารวัดราชบพิธฯ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเปmนองค$ประธาน พิธีจะเริ่มในเวลา 14.00 น. โดยนายจตุพร บุรษพัฒน$ ปลัด ทส.

เข(าทูลถวายเครื่องสักการะ พร(อมกราบทูลรายงานรายละเอียดโครงการธรรมจักรสีเขียว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ. 2565 จํานวน 10 รางวัล และ

ประทานพระโอวาทกับผู(ร1วมพิธี เปmนอันเสร็จพิธี” นายสุรชัย กล1าว 

 



 

    

    

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯ ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ 2565 15 ก.พ.นี้ กรมป6าไม( เผย “10 รายชื่อวัด

ต(นแบบ” จัดการสิ่งแวดล(อมท่ีดีอยู1ร1วมกับธรรมชาติ 

ผู(จัดการออนไลน$ 9 ก.พ. 2566 https://mgronline.com/politics/detail/9660000012929 

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จฯ ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ 2565 วันท่ี 15 ก.พ.นี้ กรมป6าไม( เผย “10 

รายชื่อวัดต(นแบบ” จัดการพ้ืนท่ีด(านสิ่งแวดล(อมท่ีดีอยู1ร1วมกับธรรมชาติ ณ วัดราชบพิธฯ 

เม่ือวันท่ี 9 ก.พ.นายจตุพร บุรษพัฒน$ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม (ทส.) เปfดเผยว1า นายวราวุธ ศิลป

อาชา รมว.ทส. ได(มอบนโยบายให( ทส.จัดทําโครงการ “ธรรมจักรสีเขียว” โดยเริ่มดําเนินการในป+งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพ่ือส1งเสริมให(วัด หรือพระสงฆ$ท่ีได(ช1วยงานด(านป6าไม( ในการอนุรักษ$ป6า ปลูกป6า ปhองกันการบุกรุกตัดไม(ทําลายป6า ช1วยดูแล 

และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให(แก1ประเทศ อีกท้ังช1วยแก(ปiญหาและลดการบุกรุกทําลายป6า พร(อมกับสร(างจิตสํานึก และหวงแหน

ทรัพยากรธรรมชาติให(แก1ชุมชน ตลอดจนประชาชน ซ่ึงหนึ่งในกิจกรรมท่ีสําคัญภายใต(โครงการ “ธรรมจักรสีเขียว”คือ การ

มอบรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ.2565 เพ่ือเชิดชู ส1งเสริม สนับสนุน และเปmนตัวอย1างให(แก1วัด ชุมชน ราษฎรใน

ท(องถ่ิน รวมท้ังการส1งเสริมให(เปmนสถานท่ีศึกษาทางศาสนาพุทธ แหล1งศึกษาธรรมชาติและสถานท่ีพักผ1อนหย1อนใจ ซ่ึงจะเปmน

การแก(ไขปiญหาพระสงฆ$ในพ้ืนท่ีป6าไม( รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติควบคู1กับพระพุทธศาสนา เพ่ือให(เกิดความยั่งยืน

ตลอดไป 

ด(าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป6าไม( กล1าวว1า กรมป6าไม( ได(รับมอบหมายให(เปmนหน1วยงานหลักในการดําเนินโครงการฯ 

กําหนดจัดพิธีประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการได(พิจารณาความเหมาะสมในการ

ขออนุญาตเข(าทําประโยชน$ในเขตพ้ืนท่ีป6าไม( ได(ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร(อยแล(ว โดยมีวดัท่ีมีผลงานตามหลักเกณฑ$ตาม

กําหนด รวมจํานวน 10 วัด ได(แก1 1. วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี 2. วัดโพธิคุณ จ.ตาก 3.วัดป6าน(อยดงเมือง จ.ศรีสะเกษ 4.วัด

ชัยภูมิพิทักษ$ จ.ชัยภูมิ 5.วัดป6าน้ําโจน จ.พิษณุโลก 6.วัดป6าหนองไผ1 จ.สกลนคร 7.วัดศรีประชารังสรรค$ จ.ศรีสะเกษ 8.วัดป6า

ดานวิเวก จ.บึงกาฬ 9.วัดทรัพย$เจริญ จ.ขอนแก1น และ10. วดัเขาถํ้าหมี จ.สุพรรณบุรี 



“ท้ัง 10 วัดจะเข(ารับรางวัลในวันท่ี 15 ก.พ.2566 ณ พระวิหารวัดราชบพิธฯ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเปmนองค$ประธาน พิธีจะเริ่มในเวลา 14.00 น. โดยนายจตุพร บุรษพัฒน$ ปลัด ทส.

เข(าทูลถวายเครื่องสักการะ พร(อมกราบทูลรายงานรายละเอียดโครงการธรรมจักรสีเขียว สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานรางวัล “ธรรมจักรสีเขียว” ประจําป+ พ.ศ. 2565 จํานวน 10 รางวัล และ

ประทานพระโอวาทกับผู(ร1วมพิธี เปmนอันเสร็จพิธี” นายสุรชัย กล1าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

‘ศรัณย$วุฒิ’ ติดตามและเร1งรัดโครงการจัดท่ีดินทํากิน คทช. 4 อําเภอ‘อุตรดิตถ$’ 

naewna วันพฤหัสบดี ท่ี 9 กุมภาพันธ$ พ.ศ. 2566 https://www.naewna.com/local/710057 

9 กุมภาพันธ$ 2566 ผู(สื่อข1าวรายงานว1า  ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม นายไพบูลย$ นาแก(ว รองนายก 

อบต.ห(วยมุ1น อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ$ พร(อมแกนนําพ่ีน(องประชาชนซ่ึงทํากินและอาศัยอยู1เขตป6า พ้ืนท่ี 4 อําเภอ คือ อ.น้ําปาด 

อ.ฟากท1า อ.ทองแสนขัน และ อ.บ(านโคก กว1า 35 คน ได(ขอเข(าพบนายจตุพร บุรุษพัฒน$ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล(อม โดยการประสานงาน ของนายศรัณย$วุฒิ ศรัณย$เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ$ เขต2 เพ่ือแก(ปiญหาให(แก1พ่ีน(องชาว

จังหวัดอุตรดิตถ$ พร(อมยื่นหนังสือสรุปข(อมูล คทช.จ.อุตรดิตถ$ ท่ีอยู1ระหว1างการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการพิจารณา

การใช(ประโยชน$พ้ืนท่ีป6าสงวนแห1งชาติ ครอบคลุม 9 พ้ืนท่ี รวม 34,211 – 2 – 39 ไร1 เพ่ือเร1งรัดหน1วยงานท่ีเก่ียวข(อง

ดําเนินการ จัดท่ีดินทํากินให(ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.)   

นายไพบูลย$ กล1าวว1า ได(ยื่นหนังสือต1อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม เพ่ือเร1งรัดหน1วยงานท่ีเก่ียวข(อง

ดําเนินการเรื่อง คทช.ให(กับพ่ีน(องประชาชน จ.อุตรดิตถ$ ซ่ึงเปmนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือแก(ไขปiญหาท่ีดินทํากินและท่ีอยู1

อาศัยให(กับราษฎรท่ีทํากินอยู1ในเขตป6า จะได(มีท่ีทํากินท่ีถูกต(องตามกฎหมายและยังเปmนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให(แก1ราษฎร

มีความเปmนอยู1ท่ีดีข้ึน โดยได(รวบรวมข(อมูล คทช.จ.อุตรดิตถ$ 9 พ้ืนท่ี คือ ป6าเขาใหญ1 , ป6าน้ําปาด ,ป6าคลองตรอนฝiuงขวา ,ป6า

คลองตรอนฝiuงซ(าย ,ป6าดงช(างดี ,ป6านาอิน, ป6าน้ําปาด,ป6าปากห(วยฉลองและป6าห(วยสีเสียด , ป6าห(วยเกียงพาและป6าน้ําไคร( ,

ป6าห(วยเกียงพาและป6าน้ําไคร( จํานวน 34,211 – 2 – 39 ไร1   

“โดยเฉพาะ ป6าน้ําปาด พ้ืนท่ี ต.ห(วยมุ1น อ.น้ําปาด เนื้อท่ี เนื้อท่ี 11,652 – 0 – 05 ไร1 เปmนพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดห(วยมุ1น สินค(า 

GI เปmนพืชเศรษฐกิจหลักอีกหนึ่งตัวของ จ.อุตรดิตถ$ ท่ีสร(างรายได(กว1า 500 ล(านบาทต1อป+   ถือว1าเปmนสับปะรดท่ีอร1อยท่ีสุด 

ในโลก เปลือกบางตาต้ืน หวานฉํ่า ไม1กัดลิ้น ชาวบ(านรวบรวมหลักฐานอาศัยและทํากินมากว1า 100 ป+ แต1ยังไม1มีเอกสารสิทธิ์

ใดๆ เม่ือมีนโยบาย คทช.จึงเปmนอีกหนึ่งโอกาสและความหวังท่ีจะได(อาศัยและทํากินอย1างถูกกฎหมาย  ท้ังนี้ผู(แทนชาวบ(าน

ของจังหวัดอุตรดิตถ$ขอขอบคุณไปยัง ท1านส.ส.ศรัณย$วุฒิ ศรัณย$เกตุ และทีมงานท่ีไม1ทอดท้ิงชาวบ(านท่ีเดือดร(อน ในเรื่องท่ีดิน

ทํากินและอยู1อาศัยช1วยประสานงาน เร1งรัด และติดตามเรื่องดังกล1าว พร(อมได(เข(าพบและยื่นหนังสือต1อหน1วยงานท่ีเก่ียวข(อง

ในระดับประเทศ” นายไพบูลย$  กล1าว 



ด(านนายจตุพร  กล1าวว1า ทาง  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมจังหวัดอุตรดิตถ$ ได(ยื่นคําขอพร(อมเสนอข(อมูลพ้ืนท่ี

เปhาหมายในการจัดท่ีดินทํากินให(ชุมชนในเขตป6าสงวนแห1งชาติท(องท่ีจังหวัดอุตรดิตถ$มาแล(ว ซ่ึงขณะนี้อยู1ระหว1างการ

พิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการพิจารณาการใช(ประโยชน$พ้ืนท่ีป6าสงวนแห1งชาติ ไม1น1ามีปiญหาใด  ๆ จะเร1งรัดให(เร็วท่ีสุด  

นายศรัณย$วุฒิ กล1าวว1า ในฐานะตัวแทนของพ่ีน(องประชาชนชาว จ.อุตรดิตถ$ ถือว1าได(รับความอนุเคราะห$อย1างดียิ่งจาก

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม ท่ีรับปากจะเร1งรัดติดตามเรื่อง คทช. และหลังได( คทช.แล(ว ยังจะส1งเสริม

เรื่องของน้ํา จากหน1วยงานท่ีเก่ียวข(องด(วย ในส1วนของกระทรวงทรัพย$กรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมให(อีกด(วย 

 

 

 


