
สรุปขาวประจําในวันท่ี  3-5 กรกฎาคม 2564   
ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   

สื่อส่ิงพิมพ 
- ภาพขาว อดิศร นุชดํารง อธิบดีกรมปาไม พรอม สมศักดิ์ สรรพโกศลกุล ชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไมและ
ผูบริหาร ประชุม พิจารณาจัดทําเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ รักษปา รักแผนดิน  (ไทยรัฐ  5 ก.ค. 64  หนา 7) 
- สักการะ จิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม สักการะรอยพระพุทธบาท  (ไทยรัฐ  5 ก.ค. 64  หนา 10) 
- คอลัมน ขาวสั้นทันโลก...คาทําโลกรอน  (ไทยรัฐ  4 ก.ค. 64  หนา 12) 
- คอลัมนกากีสีเขียว...กรมปาไม เขาประกอบเตียงกระดาษ  (ไทยโพสต  4 ก.ค. 64  หนา 3) 
  

สื่อออนไลน 
- พังงาเล็งเปดแหลงทองเที่ยวอนุรักษสิ่งแวดลอมบนเกาะไมไผ  (บานเมือง  3 ก.ค. 64) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/240581 
- รอยพระพุทธบาท  (แนวหนา  4 ก.ค. 64)   
https://www.naewna.com/likesara/585008 
- รองอธิบดีกรมปาไม สักการะรอยพระพุทธบาทบนเกาะไมไผ  (สยามรัฐ  3 ก.ค. 64) 
https://siamrath.co.th/n/258319 
- มท.2 สํารวจปาตนน้ําตกถ่ําพระ  (สยามรัฐ  4 ก.ค. 64)  
https://siamrath.co.th/n/258648 
- กรมปาไม เขาประกอบเตียงกระดาษ  (ไทยโพสต  4 ก.ค. 64) 
https://www.thaipost.net/main/detail/108512 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23176
วันที่: จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ล่าง)

ภาพข่าว: อดิศร นุชดำรงค์

รหัสข่าว: C-210705009098(5 ก.ค. 64/02:51) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.84 Ad Value: 10,824 PRValue : 32,472 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23176
วันที่: จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: บูมเที่ยวพุทธบาทเกาะไม้ไผ่

รหัสข่าว: C-210705039031(4 ก.ค. 64/04:20) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.51 Ad Value: 20,361 PRValue : 61,083 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23175
วันที่: อาทิตย์ 4 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ค่าทำโลกร้อน

รหัสข่าว: C-210704039059(3 ก.ค. 64/05:10) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 6.73 Ad Value: 7,403 PRValue : 22,209 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9000
วันที่: อาทิตย์ 4 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่าง)

คอลัมน์: กากีกะสีเขียว

รหัสข่าว: C-210704008017(4 ก.ค. 64/03:18) หน้า: 1/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 97.76 Ad Value: 73,320 PRValue : 219,960 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 9000
วันที่: อาทิตย์ 4 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่าง)

คอลัมน์: กากีกะสีเขียว

รหัสข่าว: C-210704008017(4 ก.ค. 64/03:18) หน้า: 2/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 97.76 Ad Value: 73,320 PRValue : 219,960 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 25 ฉบับที่: 9000
วันที่: อาทิตย์ 4 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่าง)

คอลัมน์: กากีกะสีเขียว

รหัสข่าว: C-210704008017(4 ก.ค. 64/03:18) หน้า: 3/3

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 97.76 Ad Value: 73,320 PRValue : 219,960 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
 

ผูสื่อขาวรายงานวา นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม พรอมดวย นายธราธิบ ทองเจิม นายกอบจ.พังงา 
เจาหนาที่ตํารวจภูธรจังหวัดพังงา ทช.6 อบต.เกาะปนหยี และภาคเอกชน เดินทางเขาสักการะรอยพระพุทธบาท 
ภายในเกาะไมไผ หมู 3 ต.เกาะปนหยี อ.เมือง จ.พังงา โดยรอยพระพุทธบาทแหงนี้เกิดขึ้นที่บริเวณพ้ืนที่ปาชายเลน 
หางจากหมูบานประมาณ 3 กิโลเมตร ลอมรอบดวยทะเล ทําใหพุทธศาสนิกชนที่ตองการเขาสักการะตองนั่งเรือและ
เดินเขาในเขตพื้นที่ปาชายเลน ซึ่งเปนเขตความรับผิดชอบของทาง สํานักงานทรัพยากรชายฝงและทะเลที่ 6 ขณะทาง
คณะไดเขาสักการะรอยพระพุทธบาทดังกลาว และรวมปรึกษาหารือเพ่ือบูรณะสถานที่ เตรียมจัดตั้งศาลาเปนที่
สักการะ สงเสริมการทองเท่ียวโดยใหชุมชนมีสวนรวมควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ เบื้องตนทาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มอบหมายใหทาง องคการบริหารสวนจังหวัดพังงา รวมกับ สํานักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมสํารวจ ออกแบบ ทําประชาพิจารณ เสนอเพ่ือดําเนินการตามเปาหมายตอไป 
  
ดานนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม กลาววา พบวาภายในเขตรับผิดชอบของ ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง มีรอยพระพุทธบาท ซึ่งนับวาเปนแหลงอารยะธรรมทางศาสนา สามารถเปนแหลงสักการะของพุทธศาสนิกชน
ทั้งชาวไทยและตางชาติ ดังนั้นสถานท่ีแหงนี้ทางภาครัฐตองเขาสํารวจผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการอนุรักษควบคูกับ
การเปดเปนแหลงทองเท่ียว โดยมีชุมชนเปนศูนยกลางตอไป 

 



 

4 กรกฎาคม 2564 ผูสื่อขาวรายงานวา นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม พรอมดวย นายธราธิบ ทอง
เจิม นายกอบจ.พังงา เจาหนาที่ตํารวจภูธรจังหวัดพังงา ทช.6 อบต.เกาะปนหยี และภาคเอกชน เดินทางเขาสักการะ
รอยพระพุทธบาท ภายในเกาะไมไผ หมู 3 ต.เกาะปนหยี อ.เมือง จ.พังงา  

โดยรอยพระพุทธบาทแหงนี้เกิดขึ้นที่บริเวณพ้ืนที่ปาชายเลน หางจากหมูบานประมาณ 3 กิโลเมตร ลอมรอบดวยทะเล 
ทําใหพุทธศาสนิกชนที่ตองการเขาสักการะตองนั่งเรือและเดินเขาในเขตพื้นที่ปาชายเลน ซึ่งเปนเขตความรับผิดชอบ
ของทาง สํานักงานทรัพยากรชายฝงและทะเลที่ 6 ขณะทางคณะไดเขาสักการะรอยพระพุทธบาทดังกลาว และรวม
ปรึกษาหารือเพ่ือบูรณะสถานที่ เตรียมจัดตั้งศาลาเปนท่ีสักการะ สงเสริมการทองเที่ยวโดยใหชุมชนมีสวนรวมควบคู
กับการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 
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ผูสื่อขาวรายงานวา นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม พรอมดวย นายธราธิบ ทองเจิม นายกอบจ.พังงา 
เจาหนาที่ตํารวจภูธรจังหวัดพังงา ทช.6 อบต.เกาะปนหยี และภาคเอกชน เดินทางเขาสักการะรอยพระพุทธบาท 
ภายในเกาะไมไผ หมู 3 ต.เกาะปนหยี อ.เมือง จ.พังงา โดยรอยพระพุทธบาทแหงนี้เกิดขึ้นที่บริเวณพ้ืนที่ปาชายเลน 
หางจากหมูบานประมาณ 3 กิโลเมตร ลอมรอบดวยทะเล ทําใหพุทธศาสนิกชนที่ตองการเขาสักการะตองนั่งเรือและ
เดินเขาในเขตพื้นที่ปาชายเลน ซึ่งเปนเขตความรับผิดชอบของทาง สํานักงานทรัพยากรชายฝงและทะเลที่ 6 ขณะทาง
คณะไดเขาสักการะรอยพระพุทธบาทดังกลาว และรวมปรึกษาหารือเพ่ือบูรณะสถานที่ เตรียมจัดตั้งศาลาเปนที่
สักการะ สงเสริมการทองเท่ียวโดยใหชุมชนมีสวนรวมควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ เบื้องตนทาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มอบหมายใหทาง องคการบริหารสวนจังหวัดพังงา รวมกับ สํานักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมสํารวจ ออกแบบ ทําประชาพิจารณ เสนอเพ่ือดําเนินการตามเปาหมายตอไป 

ดานนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม กลาววา พบวาภายในเขตรับผิดชอบของ ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง มีรอยพระพุทธบาท ซึ่งนับวาเปนแหลงอารยะธรรมทางศาสนา สามารถเปนแหลงสักการะของพุทธศาสนิกชน
ทั้งชาวไทยและตางชาติ ดังนั้นสถานท่ีแหงนี้ทางภาครัฐตองเขาสํารวจผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการอนุรักษควบคูกับ
การเปดเปนแหลงทองเท่ียว โดยมีชุมชนเปนศูนยกลางตอไป 

 



 

วันนี้ 4 ก.ค. 64 ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พรอมคณะทํางานลงพ้ืนที่สํารวจ
ปาตนน้ําของน้ําตกถ้ําพระที่อยูบนภูวัว ซึ่งอยูทีห่ลังวัดถํ้าพระ ต.โสกกาม อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยเดินเทาขึ้นภูวัวเปน
ระยะทาง 3 กิโลเมตร เพ่ือสํารวจ และศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําเปนแหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ือใหน้ําตกถ้ําพระซึ่ง
เปนแหลงทองเที่ยวสําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ มีน้ําตกตลอดทั้งป เปนการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดย
มีหัวหนาสวนราชการ ที่เก่ียวของ เจาหนาที่ กํานัน ผูใหญบาน อสม. ใหการตอนรับ และใหขอมูล 
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ดร.ทรงศกัดิ์ ทองศรี กลาววา ในตอนนี้จังหวัดบึงกาฬกอตั้งมา 10 ป แลว และกําลังจะมีสะพานขามแมน้ําโขงแหงที่ 5 
และกําลังจะมีสนามบินบึงกาฬ และกําลังจะพัฒนาเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจอีกแหงหนึ่งของภาคอีสาน ในอีกดาน
หนึ่งของการพัฒนาคือ พัฒนาแหลงทองเที่ยว ซึ่งน้ําตกถ้ําพระถือวาเปนแหลงทองเที่ยวท่ีไดรับความนิยมเปนอยาง
มาก เพราะเปนน้ําตกที่สวยงามและเลนสไลเดอรตามรองหินที่เปนทางน้ําไหลตามธรรมชาติ แตปญหาที่เกิดทุกปคือ 
พอหมดฤดูฝน น้ําก็จะแหงเหือดไปอยางรวดเร็วทําอยางไรจึงจะใหมีน้ําตกตลอดทั้งป จึงไดมีการสํารวจพ้ืนท่ี เพ่ือ
หาทางที่จะพัฒนาใหมีแหลงกักเก็บน้ําที่อยูดานบนเหนือน้ําตกถ้ําพระ เพื่อไวใชในฤดูแลงท่ีจะทําใหเกิดประโยชนทั้ง
การทองเที่ยวและเปนการอนุรักษทรัพยากรปาไม สัตวปา ใหอุดมสมบูรณ และประโยชนตอการเกษตร โดยไมกอ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คุมคากับงบประมาณ และคุมคากับศักยภาพของพื้นที่ตอไป. 
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สนับสนุน ศบค.เพิ่มเตียงสนามไอซียูเรงดวน  พล.อ.ชัยชาญ ชางมงคล รมช.กลาโหม และ พล.อ.ณัฐ  อินทรเจริญ 
ปลัดกระทรวงกลาโหม เรียกประชุม กอ.รมน. หนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม เหลาทัพ และ ตร. ผานระบบ VTC เพ่ิม
ขีดความสามารถทางการแพทยทหารสูงสุด ดวยการปรับเกลี่ยบุคลากรทางการแพทยทหาร เสริมโครงสรางพ้ืนฐาน
และอุปกรณทางการแพทย  เรงขยายหองผูปวยไอซียูจํานวน 80 เตียงในโรงพยาบาลทหารในพื้นที่ กทม. โดยจะ
ทยอยเปดตอเนื่องใน  30 วัน นอกจากนั้น มณฑลทหารบกที่ 11 (มทบ.11)  ไดจัดทํา รพ.สนามดูแลผูปวยสีแดงและ
เหลืองเพ่ิมเติม  โดยรวมกับ รพ.ธนบุรีบํารุงเมืองจํานวน 178 เตียง และรวมกับ รพ.พระมงกุฎเกลาจัดตั้ง รพ.สนาม 
ดูแลผูปวยสีเขียวเพ่ิมเติม 176 เตียง โดยมีการสงมอบไปเมื่อวันศุกรที่ผานมา ๐ 

ขณะที่โรงพยาบาลบุษราคัม ที่ตองขยายจํานวนเตียงเพ่ิมในพ้ืนที่อาคาร Challenger 2 เมืองทองธานี  พล.อ.นเรนทร  
สิริภูบาล ผูบัญชาการหนวยบญัชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) สั่งการ พล.ต.ธนินทร พูทองคํา ผูอํานวยการสํานักงาน
สนับสนุน นทพ.ประสานขอกําลังพลจากศูนยรักษาความปลอดภัย (ศรภ.), ศูนยตอตานการกอการรายสากล (ศตก.), 
สํานักกองบัญชาการกองทัพไทย (สน.บก.ทท.), โรงเรียนชางฝมือทหาร (รร.ชท.สปท.), หนวยบัญชาการปองกันภัยทาง
อากาศ (นปอ.), กรมปาไม และจิตอาสา 904 รวม  600 คน เขาประกอบเตียงกระดาษสําหรับใชในการขยายเตียง
รองรับผูปวยที่จะรับเขามาดูแลรักษา โดยเพ่ิมเตียงในพื้นที่จํานวน 1,500 เตียง  
    วากันดวยเรื่องการฉีดวัคซีนใหกําลังพล ที่เริ่มมีเอกสารหลุดไปสูฝายการเมืองใหพุงเปาโจมตีวาการขอวัคซีนจาก 
ศบค.เปนการแยงประชาชน แตกลับกลายเปนเรื่อง เตะหมูเขาปากหมา ลาสุด พ.อ.หญิง ศิริจันทร งาทอง รองโฆษก
กองทัพบก รอนเอกสารแจงการจัดลําดับความสําคัญใหกําลังพลดานหนา ขณะที่กําลังพลสวนใหญและครอบครัว
ไดรับวัคซนีจากการลงทะเบียนผานระบบแอปของรัฐ ซึ่งในปจจุบันไดรับวัคซนีเปนบางสวน และที่สําคัญแผนการขอ
วัคซีนยังไมไดดําเนินการใดๆ สวนการฉีดวัคซีนให ทหารเกณฑ ก็เปนการจัดสรรใหในฐานะที่เปนประชาชน ฟงแลว
กําลังพลในกองทัพซึ่ง ละลาละลัง ไปลงชื่อกับหนวยงานของตนเองและกําลังรอวัคซีน ตองหันรีหันขวางหาทาง
ลงทะเบียนเองเพราะตกขบวนมาแลว  กลายเปนเสียงบนอ้ืออึงเรื่อง ความเสียสละ ที่อยูบนฐานของภาพลักษณ แต
กําลังพลในหนวยพื้นที่ กทม.ซึ่งเปนพื้นที่สีแดงตองดิ้นรนกันเอง  
ขณะเดียวกัน มาตรการพิทักษกําลังพลอยางเขมขนดวยวัคซนี ซิโนแวค พอจะกลอมแกลมไปไดในชวงตนๆ  แตเม่ือ
เชื้อเดลตาเขามาระบาดหนัก กําลังพลดานหนาของกองทัพนาจะตองพิทักษตัวเองอยางแนนหนาเชนกัน  สําหรับ
สถานการณการแพรระบาดในหนวยกองบัญชาการกองทัพบกที่มี คลัสเตอรเล็กๆ เกิดขึ้น และไดรับการยืนยันวา
ควบคุมใหอยูในวงจํากัดไดแลว ลาสุดตองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พ.อ.วสุริสศ สุคนธนเสนีย นายทหาร
สังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารบก ที่เสียชีวิตจากการติดโควิด-19 โดยมีพิธีพระราชเพลิงศพในทันทีที่วัดโสมนัสราช
วรวิหาร วานนี้ โดย พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผูบัญชาการทหารบก เปนประธานในพิธ ี


