
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  20 ก.ค. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว..คัดคาน สงมอบที่ดิน  (มติชน  20 ก.ค. 65  หนา 5) 
- รุมคานสงที่ดินนิคมวังทองคืนกรมปาไม  (มติชน  20 ก.ค. 65  หนา 7) 
- เดอะมอลล กรุป ชวนทองปามหัศจรรย  (ไทยโพสต  20 ก.ค. 65  หนา 13) 
- ภาพขาวเดินหนา โครงการ Care the Wild  (สยามรัฐ  20 ก.ค. 65  หนา 6) 

สื่อออนไลน 
-  ปลัดกระทรวงทรัพย เรงรัดการดําเนินงานอนุญาตเขาใชพ้ืนที ่คทช. แกไข  (สยามรัฐ  19 ก.ค. 65) 
https://siamrath.co.th/n/366520 
- เดอะมอลล กรุป ชวนทองปามหัสจรรย สํารวจ เรียนรู ชวีติสัตวโลก ในงาน ‘THE MALL JUNGLE WALK’  
(แนวหนา  20 ก.ค. 65)  https://www.naewna.com/entertain/667696 
- เปดแบบ “สกายวอลก เขาแดง” สวยและเสียว อบจ.ภูเก็ตใชงบลงทุน 250 ลาน  (ผูจัดการออนไลน  19 
ก.ค. 65)  https://mgronline.com/south/detail/9650000068726 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16201
วันที่: พุธ 20 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 5(บน)

ภาพข่าว: คัดค้าน

รหัสข่าว: C-220720038094(19 ก.ค. 65/07:28) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 12.81 Ad Value: 15,372 PRValue : 46,116 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

เมื่อวันท่ี  19 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น.ผูสื่อขาวรายงานวา  นายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ปกท.ทส.) เปนประธานการประชมุติดตามเรงรัดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
อนุญาตใชประโยชนพื้นท่ีปาไม รวมกับนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปาไม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม นายวันชัย 
จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมปาไม ผูอํานวยการสํานักสวนกลาง นายชูเกียรติ พงษศิริวรรณ ผอ.สจป.ท่ี 3 
(ลําปาง) ตลอดจนคณะผูบริหาร และเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ ฯ เขารวมรับฟงแนวทางการดําเนินงาน ณ หอง
ประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม  พรอมเรงรัดการดําเนินงานใหแลวเสร็จและถูกตองตามกฎหมาย
โดยเร็ว เพื่อประโยชนสูงสุดกับพี่นองประชาชน 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน ปกท.ทส.  ไดเนนย้ําถึงการดําเนินงานในสวนของการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศยัใน
เขตปาสงวนแหงชาติ เพ่ือจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดสําคัญในการทํางานของ
แตละพื้นที่ เพ่ือใหการดําเนินงานแลวเสร็จเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการใหเกิดประโยชนแกประชาชน
อยางสูงสุด ควบคูกับการใชประโยชนพื้นที่ปาในแตละพ้ืนท่ีที่จะตองมีการวางแผนการแกปญหาการจัดการพื้นที่ปา 
โดยจะตองมีการจัดสรรอัตรากําลังเจาหนาที่อยางเหมาะสมเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งตอง
ดําเนินการปองกันการบุกรุกปาอยางเขมขนและทันทวงที เพื่อปองกันการบุกรุกปาเพิ่มเติม รวมถึงการสรางการ
สื่อสารประชาสัมพันธใหกับภาคประชาชน ในเรื่อง 1 เขต 1 ปานันทนาการ เพื่อสรางการรับรูและยกระดับปาชุมชนสู
ความยั่งยืน ตลอดจนเขมงวดในการพิจารณาโครงการธรรมจักรสีเขียวที่จะตองดําเนินการภายใตขอกําหนดของ
โครงการฯ อยางเครงครดั 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดรับทราบอัตรากําลังเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภาพรวม และผูปฏิบัติงานดานการอนุญาตใช
ประโยชนพื้นที่ปาไมแตละสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่ รายชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการจัดที่ดินทํากินให
ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในแตละสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที่ ตลอดจนรายชื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
โครงการเรงรัดการดําเนินงาน กรณี สวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ เขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับ
อนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และขยายระยะเวลาการรับคําขอออกไป 120 วัน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ในแตละสํานักจัดการทรัพยากรปาไมทองที.่ 

 



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16201
วันที่: พุธ 20 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

หน้า: 7(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รุมค้านส่งที่ดินนิคมวังทองคืนกรมป่าไม้

รหัสข่าว: C-220720038038(19 ก.ค. 65/07:56) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 29.83 Ad Value: 35,796 PRValue : 107,388 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9380
วันที่: พุธ 20 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า: 13(กลาง)

หัวข้อข่าว: เดอะมอลล์ กรุ๊ป ชวนท่องป่ามหัศจรรย์ สำรวจ เรียนรู้ ชีวิตสัตว์โลก ในงาน "THE MALL...

รหัสข่าว: C-220720008052(20 ก.ค. 65/03:32) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 48.12 Ad Value: 57,744 PRValue : 173,232 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

เดอะมอลล ์กรุ๊ป รว่มกบั กรมป่าไม,้องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย, สมาคมผูน้ิยมสตัวเ์ลียงชนิดพิเศษ(เอ็กโซ

ติค), ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) จดังาน “THE MALL JUNGLE 

WALK” ท่องป่ามหศัจรรย ์สาํรวจ เรียนรู ้ชีวิตสตัวโ์ลก ชวนคณุพอ่ คณุแม่จงูมือลกูๆ และเหลา่คนรกัสตัว ์รว่ม

ผจญภยัในป่าสมัผสัอาณาจกัรสตัวโ์ลกหลากสายพนัธุ ์และสตัวพ์ิเศษหาชมยากมากมายมาไวใ้นงานรวมกว่า150 

ชีวิต โดยไดจ้าํลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจรงิสาํหรบัสตัวน์านาชนิดๆ พรอ้มใหค้วามรูเ้รอืงการเลียงสตัวพ์ิเศษ

อย่างถกูวิธีเพลิดเพลินไปกับไฮไลทส์ตัวพ์ิเศษ 4 โซนไดแ้ก ่

โซนสตัวบ์กโซนนีพบกับไฮไลทไ์วทเ์บบี ไลออน ลกูสิงโตขาวสดุน่ารกั มาพรอ้ม ไลเกอร ์ลกูผสมทีเกิดจากเสือและ

สิงโต และเหล่าสตัวพิ์เศษหาดยูาก อาทิเม่นแอฟริกาเผือก, โคอาตเิผือก,อีเห็นหนา้ขาว, เมียรแ์คท, บชุเบบี,แพรรดี็

อก, สลอท, เฟนเน็กฟ็อก 
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โซนสัตวค์รงึบกครึงนาํพบกบัสตัวจ์าํพวกเตา่ทีหาชมยากเต่าสแนปปิง, เต่าอัลลิเกเตอรเ์ตา่นาํจืดทีใหญ่ทีสดุ, 

กบทีมีสีสนัหลายสายพนัธุ ์เชน่กบแอฟริกันบูลฟร็อกและหนูยักษ ์คาปิบารา 

โซนสัตวเ์ลอืยคลานพบกบังูหลากสายพนัธุ ์งูบอลไพธอนตุ๊กแกหน้ายมิ และเหล่าเบียดดราก้อนกิงก่าเตกู

และอนืๆ มากมาย 

นอกจากนียงัมีสตัวพ์ิเศษหาชมยากมากมายและโซนกิจกรรมตา่งๆ อาทิ กิจกรรมป้อนอาหารสัตว,์กิจกรรม

ถ่ายภาพกับสัตวพ์ร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงครั์กษสิ์งแวดล้อม รับต้นกล้าจากกรมป่าไม้ฟรี วัน

ละ 300 ต้นจุดถ่ายรูปแคมปิงสุดชิค จิบกาแฟชิลๆ ไปกับCafé Amazonพรอ้มพบกบัร้านค้าทจีาํหน่ายสัตว์

พเิศษต่างๆ สัตวเ์ลยีงนานาชนิด และสินค้าสาํหรับคนรักสัตวก์ว่า 50 ร้านค้า สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิก M 

CARD, ผู้ถอืบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพและลูกค้าทรู 

งานนีเขา้ฟรี ไม่มีคา่ใชจ้า่ย!! 

วนันี – 24 ก.ค. 65 

ที MCC HALL ชนั 4 เดอะมอลล ์บางกะปิ 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 24856
วันที่: พุธ 20 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(กลาง)

ภาพข่าว: เดินหน้า

รหัสข่าว: C-220720021060(20 ก.ค. 65/04:19) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 13.50 Ad Value: 14,175 PRValue : 42,525 คลิป: สี่สี(x3)



 

เดอะมอลล ์กรุ๊ป รว่มกบั กรมป่าไม,้องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย, สมาคมผูน้ิยมสตัวเ์ลียงชนิดพิเศษ(เอ็กโซ

ติค), ธนาคารกรุงเทพจาํกดั (มหาชน) และบริษัท ทรู คอรป์อเรชนั จาํกดั (มหาชน) จดังาน “THE MALL JUNGLE 

WALK” ท่องป่ามหศัจรรย ์สาํรวจ เรียนรู ้ชีวิตสตัวโ์ลก ชวนคณุพอ่ คณุแม่จงูมือลกูๆ และเหลา่คนรกัสตัว ์รว่ม

ผจญภยัในป่าสมัผสัอาณาจกัรสตัวโ์ลกหลากสายพนัธุ ์และสตัวพ์ิเศษหาชมยากมากมายมาไวใ้นงานรวมกว่า150 

ชีวิต โดยไดจ้าํลองสภาพแวดลอ้มเสมือนจรงิสาํหรบัสตัวน์านาชนิดๆ พรอ้มใหค้วามรูเ้รอืงการเลียงสตัวพ์ิเศษ

อย่างถกูวิธีเพลิดเพลินไปกับไฮไลทส์ตัวพ์ิเศษ 4 โซนไดแ้ก ่

โซนสตัวบ์กโซนนีพบกับไฮไลทไ์วทเ์บบี ไลออน ลกูสิงโตขาวสดุน่ารกั มาพรอ้ม ไลเกอร ์ลกูผสมทีเกิดจากเสือและ

สิงโต และเหล่าสตัวพิ์เศษหาดยูาก อาทิเม่นแอฟริกาเผือก, โคอาตเิผือก,อีเห็นหนา้ขาว, เมียรแ์คท, บชุเบบี,แพรรดี็

อก, สลอท, เฟนเน็กฟ็อก 
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โซนสัตวค์รงึบกครึงนาํพบกบัสตัวจ์าํพวกเตา่ทีหาชมยากเต่าสแนปปิง, เต่าอัลลิเกเตอรเ์ตา่นาํจืดทีใหญ่ทีสดุ, 

กบทีมีสีสนัหลายสายพนัธุ ์เชน่กบแอฟริกันบูลฟร็อกและหนูยักษ ์คาปิบารา 

โซนสัตวเ์ลอืยคลานพบกบังูหลากสายพนัธุ ์งูบอลไพธอนตุ๊กแกหน้ายมิ และเหล่าเบียดดราก้อนกิงก่าเตกู

และอนืๆ มากมาย 

นอกจากนียงัมีสตัวพ์ิเศษหาชมยากมากมายและโซนกิจกรรมตา่งๆ อาทิ กิจกรรมป้อนอาหารสัตว,์กิจกรรม

ถ่ายภาพกับสัตวพ์ร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมรณรงครั์กษสิ์งแวดล้อม รับต้นกล้าจากกรมป่าไม้ฟรี วัน

ละ 300 ต้นจุดถ่ายรูปแคมปิงสุดชิค จิบกาแฟชิลๆ ไปกับCafé Amazonพรอ้มพบกบัร้านค้าทจีาํหน่ายสัตว์

พเิศษต่างๆ สัตวเ์ลยีงนานาชนิด และสินค้าสาํหรับคนรักสัตวก์ว่า 50 ร้านค้า สิทธิพิเศษสาํหรบัสมาชิก M 

CARD, ผู้ถอืบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพและลูกค้าทรู 

งานนีเขา้ฟรี ไม่มีคา่ใชจ้า่ย!! 

วนันี – 24 ก.ค. 65 

ที MCC HALL ชนั 4 เดอะมอลล ์บางกะปิ 
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ศูนย์ข่าวภูเกต็ - อบจ.ภูเกต็ ร่วมกบั เทศบาลตาํบลราไวย์ เปิดเวทีรับฟังความคดิเห็นประชาชนในพืนทโีครงการ “สะพานกระจกเขา

แดง” แลนด์มาร์กและแหล่งท่องเทียวใหม่บนเกาะภูเกต็ เป็นทางเดนิลอยฟ้าทสีวยและหวาดเสียว ดงึคนมาเทยีวภูเกต็เพมิ ชาวบ้าน

เห็นด้วย เกดิประโยชน์กบัพืนท ี

 

1/3 



วนันี (19 ก.ค.) เทศบาลตาํบลราไวย ์จดัประชุมประชาคมเพือจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลตาํบลราไวย ์โดยมีนายอรุณ 

โสฬส นายกเทศมนตรีตาํบลราไวย ์เป็นประธานเปิด ซึงมี นายเรวตั อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต 

นายนิกร ปภากิจยศพฒัน์ นายธีรพงศ ์เถาแดง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสมา ผูน้าํชุมชน หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

รวมถึงประชาชนในพนืทีตาํบลราไวย ์เขา้ร่วม ณ โรงแรมสันติสุริย ์ต.ราไวย ์อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

 

ในโอกาสนี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ (อบจ.) ได้ร่วมกบับริษัท คอร์ เทคโนโลย ีคอนซัลแตนส์ จํากดั ซึงเป็น

บริษัทท ีอบจ.ภูเกต็ ได้ว่าจ้างให้ออกแบบสะพานกระจก ทีบริเวณเขาแดง ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเกต็ นําเสนอรูปแบบ

โครงการสะพานกระจก ให้ประชาชนในพนืทไีด้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพนืทตีําบลรา

ไวย์ 

นายเรวตั อารีรอบ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัภูเก็ต กล่าววา่ อบจ.ภูเก็ต มีแนวคิดทีจะสร้างแหล่งท่องเทียว

และแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้ภูเก็ต เพือดึงดูดนกัท่องเทียวทงัคนไทยและต่างชาติใหเ้ดินทางมาท่องเทียวภูเก็ตเพมิขึน 

โดยเฉพาะนกัท่องเทียวคนไทยทียงัมีอีกจาํนวนมากทียงัไม่เคยมาเทียวภูเก็ต จึงไดก้าํหนดจุดสร้างแลนดม์าร์กไว ้2 

จุดดว้ยกนั คือ สะพานกระจก ทีบริเวณเขาแดง หมู่ที 6 ต.ราไวย ์อ.เมือง จ.ภูเก็ต และระเบียงกระจก ทีหาดสุรินทร์ 

ต.เชิงทะเล ซึงทงั 2 จุด นี อบจ.ไดว้า่จา้งบริษทัทีปรึกษาทาํการศึกษาออกแบบรายละเอียดของโครงการไปพร้อมๆ

กบัการขอใชพื้นทีสาธารณะกบัทางจงัหวดัภูเก็ต และกรมป่าไม ้ซึงขนัตอนนีจะแลว้เสร็จภายในเดือน ส.ค.นี ส่วน

การออกแบบนนัจะแลว้เสร็จภายในเดือน พ.ย.2565 นี ตามสัญญาจา้ง 

“วนันีทาง อบจ.ได้ร่วมกบับริษัททปีรึกษามานําเสนอรูปแบบของสะพานกระจกทบีริเวณเขาแดง เพือรับฟังความคดิเห็นของ

ประชาชนในพืนทตีาํบลราไวย์ ในการนําไปปรับปรุงในส่วนของการออกแบบต่อไป โดยในเบืองต้นนนัคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ

ในการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท” นายเรวตั กล่าวและว่า 

 

เชือวา่เมือโครงการนีแลว้เสร็จจะกลายเป็นแลนดม์าร์กทีดึงนกัท่องเทียวมาเทียวภเูก็ต จะเป็นการสร้างรายไดใ้หเ้กิดขึนในพนืทีรา

ไวย ์และภูเก็ต เพราะสะพานกระจกแห่งนีจะถูกออกแบบใหมี้ความสวยงาม ตืนเตน้ และหวาดเสียว สามารถมองเห็นววิทะเลได้

อยา่งสวยงาม 

ดา้นบริษทัทีปรึกษาไดน้าํเสนอรูปแบบสะพานกระจก ทีบริเวณเขาแดง โดยนายณัฐฉัตร ฮึงวฒันากุล ผูจ้ดัการ

โครงการออกแบบสะพานกระจก กล่าววา่ การออกแบบสะพานกระจกแห่งนี ในเบืองตน้ไดอ้อกแบบไว ้3 รูปแบบ

ดว้ยกนั คือ สไตล์ชิโนโปรตุกีส ไข่มุกแห่งอนัดามนั และประตูสู่อนัดามนั ซึงรูปแบบทีมีความเหมาะสมและสอด

รับกบัสภาพพนืทีมากทีสุด คือ ประตูสู่อนัดามนั โดยมีแนวคิดการออกแบบภาพลกัษณ์อาคาร เป็นการส่งเสริมให้

โครงการนาํพาเมืองภูเก็ตไปสู่สายตาชาวโลก คลา้ยการโบยบินอยา่งมีอิสรภาพ จึงไดน้าํแนวคิดความพลิวไหวของ

ปีกนกัอินทรีมาเป็นส่วนหนึงของการออกแบบ ทีดูเบาและโปร่ง มีส่วนทีเป็นช่องลม รู้สึกเบาสบายของโครงสร้าง

เพอืเปิดมุมมองสู่ทะเลอนัดามนั พร้อมโบยบินไปสู่โลกกวา้ง ทีมีความกลมกลืนกบัธรรมชาติ รองรับการใชง้านได้

หลากหลาย 
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โดยเป็นทางเดินลอยฟ้า หรือ Sky Walk ทตืีนตาตืนใจ และหวาดเสียว เป็นสะพานกระจกทยืีนออกไปจากหน้าผา

ประมาณ 10 เมตร และยกระดับตัวทางเดินให้สูงขึนไปจากระดับทางเดิน เพือให้เกดิความหวาดเสียวมากยงิขึน 

สามารถรองรับได้ครังละ 50 คน และพืนทใีช้สอยอืนๆ ทงัในส่วนของลานกจิกรรม พืนทสํีาหรับชุมชน ห้องประชุม 

และพืนทบีริการนักท่องเทยีวต่างๆ โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 250 ล้านบาท โดยการ

ออกแบบทงัหมดจะแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้ อบจ.ภายในเดือน พ.ย.2565 นี 

อยา่งไรก็ตาม จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพืนที ประชาชนทีร่วมแสดงความคิดเห็น เห็นดว้ย

กบัโครงการทีจะเพิมจุดท่องเทียวในพนืทีราไวย ์แต่อยากจะใหเ้พมิจุดทีสร้างความตืนตาตืนใจและหวาดเสียว

เพมิขึน ซึงขอ้คิดเห็นทงัหมดทางบริษทัจะนาํไปปรับปรุงการออกแบบใหม่มานาํเสนอีกครังในช่วงปลายเดือน ส.ค.

2565 นี 

 

ขณะที นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตาํบลราไวย ์กล่าววา่ โครงการสะพานกระจกทีเขาแดงนนั เป็นโครงการทีดี

ทีจะเพิมแหล่งท่องเทียวในพนืทีตาํบลราไวย ์และจะเป็นจุดดึงดูดให้นกัท่องเทียวมาเทียวพนืทีเพมิขึน จะส่งผลดีต่อ

เศรษฐกิจของราไวย ์เมือจะสร้างสะพานกระจก อยากจะให้รูปแบบทีออกมามีความสวยงามสอดรับกบัสภาพพืนที

ทีมีความสวยงาม และตอ้งการให้สะพานกระจกทีจะเกิดขึนมีความสวยงาม ตืนเตน้ และหวาดเสียว เพอืดึงให้คนมา

เพมิขึนและมาแลว้มาอีก 

อยา่งไรก็ตาม ประชาชนชาวราไวยท์ีเขา้ร่วมรับฟังในวนันี ต่างเห็นดว้ยกบัโครงการสะพานกระจก เพราะมองวา่จะ

เป็นการเพิมแหล่งท่องเทียวใหภู้เก็ต และพืนทีราไวย ์และตอ้งการให้แบบทีออกมานนัมีความสวยงาม มีความ

หวาดเสียว และเห็นวา่แบบทีออกมานนัจะตอ้งไม่กระทบต่อสภาพแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์ของสนามฟุตบอล

ทีมีชาวบา้นมาเล่นฟุตบอลและออกกาํลงักาย รวมไปถึงมีการปรับปรุงสนามฟุตบอลให้สวยงาม และหากเป็นไปได้

เมือสร้างแลว้เสร็จให้ อบจ.ภูเก็ต ถ่ายโอนใหเ้ทศบาลตาํบลราไวยบ์ริหารจดัการ เพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัคน

ในพนืทีตาํบลราไวย ์
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