
สรุปข่าวประจำในวันที่ 2-4 ก.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 

- ให้4วันซักฟอกรบ.'นิโรธ'อัดได้คืบจะเอาศอก (ไทยรัฐ 3 กรกฎาคม 2565 หน้า 1,2,10) 
- ปธ.วิปรบ.ยัน4วันพอ (ไทยรัฐ 4 กรกฎาคม 2565 หน้า 1,9,12) 
- ก้าวไกลล็อกเป้าเชือด'สุชาติ' เขี่ยตกเก้าอี ้(เดลินิวส์ 4 กรกฎาคม 2565 หน้า 1,1) 
- อาคารรัฐสภากว่า1.2หมื่นล.รั่วซ้ำซาก (ไทยโพสต์ 3 กรกฎาคม 2565 หน้า 14) 
- ภาพข่าว: เชษฐา: ร่วมรักษ์โลก (เดลินิวส์ 3 กรกฎาคม 2565 หน้า 5) 
- เตือนโซนร้อนชบา เหนืออ่วม น้ำป่าซัดถนนขาด (ข่าวสด 3 กรกฎาคม 2565 หน้า 1,10,11)  
- SET จับมือพันธมิตร ปลูกป่าม่อนแม่ถาง เมืองแพร่ มั่นใจ "Care the Wild"  

(ประชาชาติธุรกิจ 4-6 กรกฎาคม 2565 หน้า 19) 
- โซไซตี้: มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับกรมป่าไม้จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า (แนวหน้า 3 กรกฎาคม 2565 หน้า 15) 

ข่าวเวบ็ไซต ์

กรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (สยามรัฐ 1 กรกฎาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/361771 
เร่งเคลียร์พื้นที่ประสบภัย ช่วยเหลือราษฎร ลำเลียงประชาชน พ้นเหตุอุทกภัย (ข่าวสด 1 กรกฎาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7139928 
เตือนโซนร้อนชบา เหนืออ่วม น้ำป่าซัดถนนขาด (ข่าวสด 2 กรกฎาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_7141078 
สมเด็จพระสังฆราช ทรงโปรดฯ ‘สมเด็จพระมหาวีรวงศ์’ เปิดหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ (มติชน 2 กรกฎาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3431848 
แฉสภา1.2หมื่นล้านน้ำรั่วซ้ำซาก ฝนตกไหลนองเต็นท์นิทรรศการพัง (เดลินิวส์ 2 กรกฎาคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1209411/ 
สภาหมื่นล้านรั่วซ้ำซาก ฝนถล่มนิทรรศการ น้ำนองทั่วทรัพย์สินเสียหาย (ข่าวสด 2 กรกฎาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_7141067 
กำนันตำบลกระบี่น้อยโพสต์เดือด “สิ้นแล้วควนเรือบิน” หลังพบถูกนายทุนรุกเพิ่มอีกกว่า 130 ไร่  
(ผู้จัดการออนไลน์ 1 กรกฎาคม 2565) https://mgronline.com/south/detail/9650000062761 
'สิ้นแล้วควนเรือบิน' กำนันกระบี่โพสต์เดือด แฉนายทุนรุกป่านับ 100 ไร่ (ไทยโพสต์ 2 กรกฎาคม 2565) 
https://www.thaipost.net/district-news/173124/ 
"บางจาก" เร่งศึกษา Blue Carbon เกาะหมาก ดูดซับคาร์บอน สู่ Net Zero (ฐานเศรษฐกิจ 1 กรกฎาคม 2565) 
https://www.thansettakij.com/economy/530976 
โซไซตี้ : มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลดโลกร้อน (แนวหน้า 3 กรกฎาคม 2565) 
https://www.naewna.com/lady/664252 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23539
วันที่: อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2, 10

หัวข้อข่าว: ให้4วันซักฟอกรบ.'นิโรธ'อัดได้คืบจะเอาศอก

รหัสข่าว: C-220703009069(3 ก.ค. 65/03:24) หน้า: 1/4

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 186.33 Ad Value: 372,660 PRValue : 1,117,980 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23539
วันที่: อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2, 10

หัวข้อข่าว: ให้4วันซักฟอกรบ.'นิโรธ'อัดได้คืบจะเอาศอก

รหัสข่าว: C-220703009069(3 ก.ค. 65/03:24) หน้า: 2/4

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 186.33 Ad Value: 372,660 PRValue : 1,117,980 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23539
วันที่: อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2, 10

หัวข้อข่าว: ให้4วันซักฟอกรบ.'นิโรธ'อัดได้คืบจะเอาศอก

รหัสข่าว: C-220703009069(3 ก.ค. 65/03:24) หน้า: 3/4

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 186.33 Ad Value: 372,660 PRValue : 1,117,980 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23539
วันที่: อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 2, 10

หัวข้อข่าว: ให้4วันซักฟอกรบ.'นิโรธ'อัดได้คืบจะเอาศอก

รหัสข่าว: C-220703009069(3 ก.ค. 65/03:24) หน้า: 4/4

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 186.33 Ad Value: 372,660 PRValue : 1,117,980 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23540
วันที่: จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 9, 12

หัวข้อข่าว: ปธ.วิปรบ.ยัน4วันพอ

รหัสข่าว: C-220704039092(3 ก.ค. 65/04:30) หน้า: 1/4

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 199.88 Ad Value: 399,760 PRValue : 1,199,280 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23540
วันที่: จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 9, 12

หัวข้อข่าว: ปธ.วิปรบ.ยัน4วันพอ

รหัสข่าว: C-220704039092(3 ก.ค. 65/04:30) หน้า: 2/4

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 199.88 Ad Value: 399,760 PRValue : 1,199,280 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23540
วันที่: จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 9, 12

หัวข้อข่าว: ปธ.วิปรบ.ยัน4วันพอ

รหัสข่าว: C-220704039092(3 ก.ค. 65/04:30) หน้า: 3/4

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 199.88 Ad Value: 399,760 PRValue : 1,199,280 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23540
วันที่: จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 9, 12

หัวข้อข่าว: ปธ.วิปรบ.ยัน4วันพอ

รหัสข่าว: C-220704039092(3 ก.ค. 65/04:30) หน้า: 4/4

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 199.88 Ad Value: 399,760 PRValue : 1,199,280 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26562
วันที่: จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: ก้าวไกลล็อกเป้าเชือด'สุชาติ' เขี่ยตกเก้าอี้

รหัสข่าว: C-220704035048(3 ก.ค. 65/05:03) หน้า: 1/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 141.82 Ad Value: 255,276 PRValue : 765,828 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26562
วันที่: จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: ก้าวไกลล็อกเป้าเชือด'สุชาติ' เขี่ยตกเก้าอี้

รหัสข่าว: C-220704035048(3 ก.ค. 65/05:03) หน้า: 2/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 141.82 Ad Value: 255,276 PRValue : 765,828 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26562
วันที่: จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 11

หัวข้อข่าว: ก้าวไกลล็อกเป้าเชือด'สุชาติ' เขี่ยตกเก้าอี้

รหัสข่าว: C-220704035048(3 ก.ค. 65/05:03) หน้า: 3/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 141.82 Ad Value: 255,276 PRValue : 765,828 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9363
วันที่: อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 14(บนขวา)

หัวข้อข่าว: อาคารรัฐสภากว่า1.2หมื่นล.รั่วซ้ำซาก

รหัสข่าว: C-220703008016(3 ก.ค. 65/03:35) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 20.84 Ad Value: 25,008 PRValue : 75,024 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26561
วันที่: อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: เชษฐา: ร่วมรักษ์โลก

รหัสข่าว: C-220703035029(2 ก.ค. 65/04:30) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 18.26 Ad Value: 32,868 PRValue : 98,604 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11540
วันที่: อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: เตือนโซนร้อนชบา เหนืออ่วม น้ำป่าซัดถนนขาด

รหัสข่าว: C-220703037062(2 ก.ค. 65/05:53) หน้า: 1/4

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 158.02 Ad Value: 260,733 PRValue : 782,199 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11540
วันที่: อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: เตือนโซนร้อนชบา เหนืออ่วม น้ำป่าซัดถนนขาด

รหัสข่าว: C-220703037062(2 ก.ค. 65/05:53) หน้า: 2/4

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 158.02 Ad Value: 260,733 PRValue : 782,199 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11540
วันที่: อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: เตือนโซนร้อนชบา เหนืออ่วม น้ำป่าซัดถนนขาด

รหัสข่าว: C-220703037062(2 ก.ค. 65/05:53) หน้า: 3/4

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 158.02 Ad Value: 260,733 PRValue : 782,199 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11540
วันที่: อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 10, 11

หัวข้อข่าว: เตือนโซนร้อนชบา เหนืออ่วม น้ำป่าซัดถนนขาด

รหัสข่าว: C-220703037062(2 ก.ค. 65/05:53) หน้า: 4/4

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 158.02 Ad Value: 260,733 PRValue : 782,199 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5476
วันที่: จันทร์ 4 - พุธ 6 กรกฎาคม 2565
Section: การตลาด/CSR-HR

หน้า: 19(ล่าง)

หัวข้อข่าว: SET จับมือพันธมิตร ปลูกป่าม่อนแม่ถาง เมืองแพร่ มั่นใจ "Care the Wild" ช่วยคืน...

รหัสข่าว: C-220704023068(2 ก.ค. 65/06:09) หน้า: 1/3

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 111.70 Ad Value: 150,795 PRValue : 452,385 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5476
วันที่: จันทร์ 4 - พุธ 6 กรกฎาคม 2565
Section: การตลาด/CSR-HR

หน้า: 19(ล่าง)

หัวข้อข่าว: SET จับมือพันธมิตร ปลูกป่าม่อนแม่ถาง เมืองแพร่ มั่นใจ "Care the Wild" ช่วยคืน...

รหัสข่าว: C-220704023068(2 ก.ค. 65/06:09) หน้า: 2/3

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 111.70 Ad Value: 150,795 PRValue : 452,385 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 5476
วันที่: จันทร์ 4 - พุธ 6 กรกฎาคม 2565
Section: การตลาด/CSR-HR

หน้า: 19(ล่าง)

หัวข้อข่าว: SET จับมือพันธมิตร ปลูกป่าม่อนแม่ถาง เมืองแพร่ มั่นใจ "Care the Wild" ช่วยคืน...

รหัสข่าว: C-220704023068(2 ก.ค. 65/06:09) หน้า: 3/3

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 111.70 Ad Value: 150,795 PRValue : 452,385 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15039
วันที่: อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565
Section: สุดสัปดาห์/สตรี

หน้า: 15(บน)

คอลัมน์: โซไซตี้: มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับกรมป่าไม้จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลด...

รหัสข่าว: C-220703005083(3 ก.ค. 65/06:43) หน้า: 1/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 113.86 Ad Value: 142,325 PRValue : 426,975 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15039
วันที่: อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565
Section: สุดสัปดาห์/สตรี

หน้า: 15(บน)

คอลัมน์: โซไซตี้: มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับกรมป่าไม้จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลด...

รหัสข่าว: C-220703005083(3 ก.ค. 65/06:43) หน้า: 2/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 113.86 Ad Value: 142,325 PRValue : 426,975 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15039
วันที่: อาทิตย์ 3 กรกฎาคม 2565
Section: สุดสัปดาห์/สตรี

หน้า: 15(บน)

คอลัมน์: โซไซตี้: มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับกรมป่าไม้จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลด...

รหัสข่าว: C-220703005083(3 ก.ค. 65/06:43) หน้า: 3/3

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 113.86 Ad Value: 142,325 PRValue : 426,975 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

กรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สยามรัฐออนไลน์  1 กรกฎาคม 2565 21:43 น. 

 
กรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 

1 กรกฎาคม 2565 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 
นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิม  
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เร่งเคลียร์พื้นที่ประสบภัย ช่วยเหลือราษฎร ลำเลียงประชาชน พ้นเหตุอุทกภัย 

 
1 ก.ค. 2565 - 15:10 น. 

แม่ฮ่องสอน ทุกภาคส่วน เร่งช่วยเหลือราษฎร ลำเลียงประชาชน ประสบเหตุอุทกภัย จังหวัดแจ้งเตือนฝนตกหนักถึง 2 ก.ค.นี้ ชาวบ้านอาศัยพื้นที่
ลุ่มน้ำเชิงเขา ใกล้ลำห้วย ย้ายออกมาอาศัยอยู่บนที่สูง 

1 กรกฎาคม 2565 – เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย อบต.ผาบ่อง 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา
แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

เข้าพื้นที่ดำเนินการลำเลียงประชาชนที่ติดอยู่ฝั่งขาเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องจากสะพานขาด โดยการลำเลียงผ่านเชือกหน่วยกู้ภัย และยังได้เร่ง
เข้าไปให้การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.ผาบ่อง ต.จองคำ และ ต.ปางหมู อ.เมือง มาอยู่ที่
ปลอดภัย 

ส่วนของความเสียหาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจ ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต.แต่ละพื้นที่ ว่ามีความเสียหายอะไรบ้ าง แต่โดยภาพรวม
พบว่า หลายพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา สะพาน คลองส่งน้ำ และถนนสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้ าน ซึ่ง 
อบต.แต่ละแห่งได้จัดกำลังเข้าไปให้การช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างเต็มความสามารถ 

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รอง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ระบุว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตก
หนักต่อเนื่องไปอีกจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ โดยเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มน้ำเชิงเขา หรือใกล้ลำห้วย ให้ย้ายออกมาอาศั ยอยู่บนที่สูง 
รวมไปถึงการนำสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์ด้านการเกษตร ย้ายให้พ้นจากพื้นที่ลุ่มด้วย 

 
ส่วนของประชาชนที่ใช้รถทุกชนิดหากจะเดินทางจาก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ไปยัง อ.ขุนยวม- แม่สะเรียง – เชียงใหม่ ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางสายดังกล่าว 
ให้ไปใช้เส้นทางสาย 1095 อ.เมือง-ปางมะผ้า-ปาย – เชียงใหม่ แทน 



 

เตือนโซนร้อนชบา เหนืออ่วม น้ำป่าซัดถนนขาด 

 
2 ก.ค. 2565 - 12:26 น. 

แม่ฮ่องสอนสะพานพังพะเยาท่วมบ้านนับร้อยดอยเชียงใหม่ดินสไลด์มรสุมถล่ม44จว.ทั่วไทย 

อุตุฯ เตือนรับมือพายุโซนร้อน ‘ชบา’ ในทะเลจีนใต้ขณะที่มรสุมจากพม่า ทำให้ฝนตกหนักทั่วเหนือ-อีสาน ส่วนที่แม่ฮ่องสอนฝนถล่มทั้งคืน น้ำป่า
ซัดถนนขาด สะพานพัง ต้นสนยักษ์โค่นล้มขวางถนนก่อนถึงบ้านห้วยโป่ง จนท.ระดมเร่งช่วยเหลือ พะเยาก็อ่วม ฝนตกต่อเนื่องตลอด 2 วัน น้ำป่ า
ทะลักท่วมบ้านเรือนที่ภูกามยาวนับร้อยหลัง ถนนสายพะเยา-ป่าแดดก็ท่วม ไร่นาเสียหายบริเวณกว้าง ชาวบ้านขนของหนีน้ำอลหม่าน 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน ตลอดช่วงคืนวันที่ 30 มิ.ย. จนถึงวันที่ 1 ก.ค. โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้ำ 
ทำให้น้ำในลำห้วยต่างๆ ไหลลงสู่ลำน้ำห้วยแม่สะมาดที่มีความยาวหลายสิบกิโลเมตร ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และเชี่ยวกราก พัดเศษกิ่งไม้ 
รวมทั้งพวกสวะลงมาทับถมปิดกั้นทางน้ำไหลบริเวณคอสะพานคอนกรีตลำห้วยแม่สะมาด 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ระหว่างหลักกิโลเมตร
ที่ 340-341 ข้างร้านลาบเป็ดชายทุ่ง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จนสะพานขาด รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปมาได้ 

เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำลังดำเนินการวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน 

เมื่อเวลา 04.00 น. นายเรืองฤทธิ์ ผลดี ปภ.แม่ฮ่องสอน ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนว่า ขณะนี้น้ำแม่สะมาดท่วมถนน 108 ทำให้บริเวณสะพาน
ข้ามแม่สะมาด-บ้านผาบ่องเหนือ ต.ผ่าบ่อง อ.เมือง ถูกตัดขาด รถไม่สามารถสัญจรได้ ส่วนที่บ้านห้วยโป่งมีต้นสนขนาดใหญ่หักโค่นล้มขวางทาง
หลวง 108 บริเวณก่อนถึงบ้านห้วยโป่งกานเล็กน้อย การจราจรติดขัด โดยขณะนี้ทางปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหา เป็น
การเร่งด่วนแล้ว ส่วนผู้ที่จะเดินทางไปจ.เชียงใหม่ ขอแนะนำให้ใช้เส้นทาง ทางหลวง 1095 สายแม่ฮ่องสอน-ปาย ที่ยังสามารถใช้การได้ 

นายสุนทร กันทมาลา นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 07.00 น. วันที่ 30 มิ.ย. ถึงเวลา  06.00 น. 
วันที่ 1 ก.ค. 65 เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 110.5 ม.ม. ถือว่าเป็นฝนตกหนักทางวิชาการและส่งผลกระทบต่อประชาชนจาก
เหตุอุทกภัยในพื้นที่ตัวเมืองและในเขตอ.เมืองโดยรอบ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเช้าวันที่ 1 ก.ค. นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน, นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, นาย
อำนวย มาเมือง ผอ.แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนเดินทางไปตรวจสอบบริเวณจุดสะพานขาด ที่บ้านผาบ่อง ซึ่งมีรถบรรทุกสินค้าจากเชียงใหม่ และ
รถยนต์ส่วนตัวของประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางเข้ามายังจ.แม่ฮ่องสอนติดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก รวมถึงรถบัสโดยสารประจำทางสาย
เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และ สายกทม.-แม่ฮ่องสอน ต้องติดตรงจุดดังกล่าว และประชาชนยังไม่สามารถข้ามไปมาได้ 

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ เปิดเผยว่า สถานการณ์เหตุอุทกภัยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ทางจังหวัดและปภ. กำลังรอรับการรายงานความเสียหาย
จากทุกอำเภอที่ประสบเหตุอุทกภัย เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือ เบื้องต้นทางปภ.จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย อส. และหน่วยทหารในพื้นที่ลงไปช่ วยเหลือ
ราษฎรที่ประสบเหตุแล้ว 

ด้านนายอำนวย มาเมือง กล่าวว่า สะพานที่ขาดเป็นการขาดบริเวณกลางสะพานเนื่องจากถูกน้ำป่าในลำน้ำแม่สะมาดพัดเศษกิ่งไม้และท่อนไม้ 
รวมถึงต้นไม้ในป่าขนาดใหญ่มากระแทกกับเสาสะพาน ทำให้สะพานขาดระยะ 1 ช่วงสะพาน ยาวประมาณ 12 เมตร การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทาง



ศูนย์สะพาน จ.พิจิตรจะนำสะพานเบลีย์มาเชื่อมเพื่อให้ยานพาหนะสามารถสัญจรไปมาในเบื้องต้น ขณะนี้รถบรรทุกสะพานพร้อมช่าง กำลังเดินทาง
จากจ.พิจิตรมายังแม่ฮ่องสอน คาดว่าจะถึงช่วงค่ำวันนี้ และจะเริ่มประกอบสะพานตลอดทั้งวันทั้งคืน และคาดว่าจะสามารถเปิดเส้นทางหลวง
หมายเลข 108 ตอน 346+200 บ้านผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ในวันที่ 2 ก.ค. ช่วงเวลาค่ำ 

นายกรัณย์พล แสงทอง ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน อันเนื่องมาจากฝน
ตกหนัก ทางอธิบดีกรมป่าไม้สั่งการหน่วยในพื้นที่ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ให้เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัยเป็นการ
เร่งด่วน ล่าสุดตนเดินทางมาตรวจสอบสะพานที่ถูกน้ำป่ากัดเซาะจนล่ม ไม่สามารถใช้การได้ บริเวณทางเข้าสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังห วัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะจัดส่งเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้มาให้การช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่อไป 

สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอนวัดปริมาณน้ำฝน ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง วัดได้ 110.5 ม.ม. และ อ.แม่สะเรียง 4.7 ม.ม. 

นายทะนง ณีรากรณ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ขอแจ้งข้อมูลการเตือนภัยวันที่ 1 ก.ค. 2565 เวลา 04.12 น. เตือนภัยอพยพ (สีแดง) 
ด้วยปริมาณน้ำฝนบ้านไมโครเวฟ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 133.5 มิลลิเมตร ปริมาณฝนสะสม 15 นาที 3.5 
มิลลิเมตร และให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มไว้ด้วย 

เมื่อเวลา 11.00 น. นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา รายงานว่า วันที่ 30 มิ.ย. ต่อเนื่องวันที่ 1 ก.ค. บริเวณดอยม่อนล้าน มี
ฝนตกหนักเบาสลับกันต่อเนื่องเป็นเวลา 2 คืน 2 วัน ทำให้เกิดดินสไลด์ในพื้นที่ พบก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงขวางเส้นทาง พิกัด 532592 -2147184 
นอกจากนี้ยังเกิดดินสไลด์ทับเส้นทาง พิกัด 533127-2146995 เสาไฟฟ้าหัก 1 ต้น บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 12 ขณะนี้ในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่าง
ต่อเนื่อง 

ทางอุทยานฯประสานผู้นำชุมชน ทางหลวงชนบท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพร้าว และองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอด 2 วันที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่าไหลหลากล้นอ่างห้วยแก้ว-ห้วยติ้ว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว 
จ.พะเยา ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ราชชนนี และหลายหมู่บ้าน ในเขตต.ห้วยแก้ว ประกอบด้วย บ้าน
ห้วยแก้วหลวง-บ้านป่าคา-บ้านป่าสัก-บ้านจำบอน-บ้านม่วงคำ หมู่ 1-3-14-17 ต.ห้วยแก้ว ไร่นาพืชผลทางการเกษตรเสียหาย และน้ำยังไหลเอ่อ
ท่วมถนนสายพะเยา-ป่าแดด ต.ห้วยแก้ว บริเวณตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอภูกามยาว ไปถึงบิเวณปากทางเข้าบ้านม่วงคำ ระยะทาง 1 ก.ม. น้ำไหล
ล้นเอ่อท่วมถนนสูง 50 ซ.ม. ถึง 1.50 เมตร รถที่สัญจรผ่านไปมาต้องใช้ความระมัดระวัง 

ด้านนายเตียง ฟูแสง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว กล่าวว่า หลังจากฝนตกต่อเนื่อง 2 วันทำให้น้ำล้นสปิลเวย์อ่างห้วยแก้ว-ห้วยติ้ว ไหล
เข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านในเขตตำบลห้วยแก้ว บ้านเรือนราษฎร โรงเรียน เรือกสวน ไร่นา เสียหายหลายหมู่บ้าน มีบ้านห้วยแก้วหลวง-บ้านป่าคา-บ้าน
ป่าสัก-บ้านจำบอน-บ้านม่วงคำ หมู่ 1-3-14-17 ต.ห้วยแก้ว กว่า 100 หลังคาเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและน้ำยังล้นเข้าร่วม
ถนน สายพะเยา-ป่าแดด ลึกกว่า 1 เมตร ทำให้รถสัญจรไปมาต้องใช้ความระมัดระวัง จึงประสานตำรวจ เจ้าหน้าที่ บรรเทาสาธารณภัยของตำบล
ห้วยแก้วมาช่วยปิดกั้นเส้นทางและกระจายรถเพื่อความปลอดภัย 

สำหรับน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนและพื้นที่ทางการเกษตร ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะที่ผ่านมายังไม่ เคยมี
น้ำไหลล้นเข้าท่วมขนาดนี้ 

 

วันเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนฉบับที่ 6 เรื่องพายุโซนร้อน ชบา (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 2 ก.ค. 2565) ระบุว่า เมื่อเวลา 04.00 น. 
วันที่ 1 ก.ค. 65 พายุโซนร้อน “ชบา” มีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 17.9 องศาเหนือ ลองจิจูด 114.2 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้
ศูนย์กลางประมาณ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วง
วันที่ 2-3 ก.ค. 65 โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย 

อนึ่ง ช่วงวันที่ 1-2 ก.ค. 65 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลม
กระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้
ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และ
น้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย 



สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 -3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า
คะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือ
เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 6 
ก.ค. 65 

จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง มีดังนี้ วันที่ 1 ก.ค. 2565 ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปา ง พะเยา 
แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 
ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี และราชบุรี ภาคตะวันออก จ.นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุ รี 
ระยอง จันทบุรี และตราด และภาคใต้ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ 

วันที่ 2 ก.ค. 2565 ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร 
อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ภาคกลาง จ.อุทัยธานี กาญจนบุรี และราชบุรี รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก จ.นครนายก 
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และภาคใต้ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี ่

ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-
2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ด้านนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 3 เรื่อง ดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ (มีผลกระทบ
ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2565) หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว
พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนืออย่างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 2-3 ก.ค. ประกอบกับช่วงวันที่ 
30 มิ.ย.-2 ก.ค. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบน
ของภาคเหนือ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นั้น 

กรมชลประทานกำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ จัดเจ้าหน้าที่
ประจำอยู่ในพื้นที่เสี่ยง กรณีฝนตกหนักหรือลมกระโชกแรงจนส่งผลกระทบต่ออาคารชลประทาน และทรัพย์สินของทางราชการให้เร่งเข้าไป
ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ รวมถึงการตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ที่สำคัญให้ร่วมบูรณาการกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือน
ประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ เพื่อลดความเสียหายที่จะ เกิดขึ้น ตลอดจนเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบ๊กโฮ/รถขุ ด รถ
เทรลเลอร ์เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องผลักดันน้ำในพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที 

สำหรับปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 41 ,125 ล้านลบ.ม. (54% ของความจุอ่างฯ 
รวมกัน) สามารถรับน้ำได้อีก 34,960 ล้านลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา ประกอบด้วยเขื่อนภูมิพล เขื่อน สิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 
และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 9,738 ล้านลบ.ม. (39% ของความจุอ่างฯ รวมกัน) สามารถรับน้ำได้อีก 15,133 ล้านลบ.ม. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สมเด็จพระสังฆราช ทรงโปรดฯ ‘สมเด็จพระมหาวีรวงศ์’ เปิดหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 - 16:09 น. 

 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จ
พระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในพิธีเปิดหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ และเปิดโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 5 ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

เวลา 09.30 น. วันที่ 2 กรกฎาคม ที่วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาโปรดให้เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมาปฏิบัติหน้าที่
แทนพระองค์ในพิธีเปิดหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ และเปิดโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 5 ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โ ดยมี พระเทพวัชรเมธี ผู้
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ รองเจ้าคณะภาค 6 – 7 (ธรรมยุต) พระเทพเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค 4 – 5 (ธรรมยุต) วัดโสมนัส
ราชวรวิหาร พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระครูวิสุทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวั ดลำปาง – แพร่ 
(ธรรมยุต) วัดสามัคคีบุญญาราม พระครูปิยสีลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเชตวัน พร้อมด้วยพระมหาเถระ พระเถระ พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ และ
สามเณร ถวายการต้อนรับ 

โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 
ร่วมพิธี โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางธิติพร จินดาหลวง ประธานแม่บ้าน
มหาดไทยจังหวัดลำปาง นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นางสาวตวง รัตน์ 
โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุณจิตรี จิวะสันติการ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ลำปาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก 

การนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีศากยบุตรพุทธโคดม ประธานอุโบสถ และจุดธูปเทียนบูชาหน้าถ้ำสุข เกษม
สวรรค์ และเข้าสู่บริเวณพิธีภายในหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ จากนั้น พระมหาเถระ และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวาย
สักการะ เจ้าประคุณสมเด็จฯ เจิมพระรัศมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เชิญพระรัศมี ถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ จากนั้น เจ้า
ประคุณสมเด็จฯ เจิมและปิดทองเศวตฉัตร แล้วจับสายสูตรเพื่อเชิญเศวตฉัตรถวายแด่พระพุทธโคดมแล้วจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธโคดม จุดเครื่อง
ทองน้อยถวายสักการะอดีตเจ้าอาวาสวัดราชพิธสถิตมหาสีมาราม และพระเถราจารย์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวย
ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสงฆ์สมาทานศีล จบแล้ว นายสุทธิ
พงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำสาธุชนกล่าวคำถวายพระพุทธโคดม คำถวายหอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ และคำถวายผ้าป่าสามัคคี เจ้า
ประคุณสมเด็จพิจารณาผ้าบังสุกุล ผู้ร่วมพิธีถวายไทยธรรม กรวดน้ำ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประทานสัมโมทนียกถา โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า หอพุทธปาพจนบดีอนุสรณ์ แห่งนี้เป็นสถานที่แสดงน้ำใจ แสดงถึง
ความกตัญญูกตเวที ของท่านเจ้าคุณพระเทพวัชรเมธี และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ แสดงถึงความเป็นคนดีของคนในสังคม ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่
กล่าวว่า นิมิตฺตังสาธุรูปานัง กตญฺญูกตเวทิตา อันหมายความว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี ซึ่งสิ่งทั้งหลายที่ทุกท่านได้เห็นนี้ เป็น
ความซาบซึ้งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นเครื่องบูชาแด่พระพุทธศาสนา 



เรามาทำความดีด้วยการปฏิบัติ เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ให้อนุชนคนรุ่นต่อไปได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าบุญกุศลทำอย่างไร การ
ทำความดีทำอย่างไร และการแสดงความกตัญญูกตเวทีทำได้อย่างไร เพื่อจะได้ยึดถือและปฏิบัติตาม สืบทอดกันต่อไป อันเป็นการช่วยกันสร้างคนดี
ให้เกิดขึ้นในสังคม เพราะสังคมของพวกเรานั้นต้องการคนดี ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2512 ความว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึง
มิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อน
วุ่นวายได้” จึงขอให้ทุกท่านได้ภูมิใจว่า ทุกท่านกำลังนำพาประเทศไทยไปสู่ความสงบเรียบร้อย นำพาประเทศไทยให้อุดมไปด้วยความดี เพราะเมื่อ
สังคมไทยมีแต่คนดีในบ้านเมือง คนไม่ดีก็จะไม่มีที่ยืนในสังคม และเมื่อสังคมใดเต็มไปด้วยคนดี สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็น และอุดมไปด้วย
ความ เจริญรุ่งเรือง เป็นสังคมที่มีแต่ความเอื้ออาทรต่อกัน 

พระพรหมวชิรเมธี ถวายรายงานใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ เป็นวัดราษฎร์ที่มีพระภิกษุจำพรรษามาตั้งแต่พุทธศักราช 2524 
ซึ่งเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระอุปการะเป็นอเนก
ปริยาย นับตั้งแต่พระดำริในการก่อสร้างอุโบสถ ทรงอุปถัมภ์การสร้างพระพุทธปฏิมาประธานอุโบสถ และประทานถวายนาม “พระศรีสักยบุตร
พุทธโคดม” อีกทั้งเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ เมื่อปี 2553 และในปี 2560 โปรดประทานพระอนุญาตให้ก่อสร้าง “หอ
พุทธปาพจนบดีอนุสรณ์” เพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ เจ้าประคุณสมเด็จเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยุคที่ 5 คือ เจ้าประคุณ สมเด็จ
พระพุทธปาพจนบดี (จินตากรเถร) ผู้เป็นพระกรรมวาจาจารย์ของพระองค์ ผู้มีคุณูปการแก่วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์มานับตั้งแต่การก่อตั้งวัด แ ละเพื่อ
ประโยชน์แก่การจัดแสดงศิลปวัตถุ พุทธศิลปสำคัญ ซึ่งเป็นหนึ่งอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์ของเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี รวมถึง
ทรงรับโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมแนวคิดในการปลูกป่า อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว และพัฒนาวัตให้
ดำรงอยู่คู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้ทรงเป็นประธานการหล่อพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนประยุกต์ สุโขทัยและรัตนโกสินทร์ พร้อม
ประทานถวายนามว่า “พระพุทธโคดม” ประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานของหอ และโปรดให้สร้างอักษรนาม พทจ. ของเจ้าประคุณ สมเด็จ
พระพุทธปาพจนบดี เพื่อประดิษฐานหน้าบันอาคารเพื่อเป็นอาจาริยานุสรณ์อีกด้วย และเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ 95 พรรษา 26 
มิถุนายน 2565 พุทธศาสนิกชนทั้งปวงพร้อมเพรียงกันมุ่งมั่นรับภารธุระสนองพระนโยบายและแนวพระตำริในการดูแลรักษาและพัฒนาวัดถ้ำสุข
เกษมสวรรค์ ให้สถิตสถาพรเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นรมณียสถานและเป็นบุญสถานอันเป็นที่พึ่งทางกายและทางใจของมหาชนทั้งหลายสืบไป 

 
จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำผู้ร่วมพิธีเปิดกรวย
ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมตตาประทานพันธุ์กล้าไม้ 
ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เพื่อนำไปปลูกต้นไม้ตามโครงการคื น
ธรรมชาติสู่ธรรม ปีที่ 5 ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า โครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2561 โดยความร่วมมือร่วมใจ 
ของพุทธบริษัทวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอำเภอเถิน องค์ การ
บริหารส่วนตำบลแม่ถอด กรมป่าไม้ กรมที่ ดิน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมทั้งหน่วยงาน
เอกชนต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณา
ยก ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา และได้รับประทานพระอนุญาตให้สานต่อโครงการเป็นลำดับมากระทั่งปีนี้เป็นปีที่ 5 ซึ่งได้
รับประทานพระเมตตาจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช โปรดรับโครงการไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ซึ่งพี่น้องสาธุชนพุทธบริษัทต่างสำนึกในพร ะ
เมตตาคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และขอประทานพระวโรกาสถวายพระพรเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 95 พรรษา ให้ ทรงเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒ
นมงคล และทรงเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิตยกาล 



“ในปีที่ผ่านมา โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมได้มีการดำเนินการขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากบนเขา ปรับสันฝายน้ำล้นทั้งสองฝั่งให้กว้างและ
สูงขึ้น นำดินที่ขุดมาทำกำแพงดินสำหรับเตรียมสถานที่ปลูกต้นไม้ ทำแนวกันไฟป่าร่วมกับกรมป่าไม้ และดำเนินการโครงการป่าเปียกเพื่อแก้ปัญหา
ไฟป่า ซึ่งในปีนี้ได้มีการสานต่อโครงการดังกล่าว และปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี 
ตลอดจนสาธุชนได้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และมีการเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มต้นไม้นานาพันธุ์ เพื่อทำให้ระบบนิเวศน์ของวัดและชุมชนมี ความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันน่าอนุโมทนายิ่ง และถือเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้า หมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ สอดคล้องกับการประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่
ยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้น้อมนำพระดำริ ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระ 
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในเรื่องนี้ และดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ครบทั้ง 17 ข้อ
ตามที่ได้ร่วมลงนามและประกาศเจตนารมณ์กับ UN ให้เกิดความยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมเกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อม อันจะยังผลให้ประเทศไทย และโลกใบ
เดียวนี้ มีอายทุี่ยืนยาว เป็นประโยชน์ต่อรุ่นลูกรุ่นหลาน สืบต่อไปอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แฉสภา1.2หม่ืนล้านน้ำรั่วซ้ำซาก ฝนตกไหลนองเต็นท์นิทรรศการพัง 
อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ "วัชระ เพชรทอง" แฉสภาหมื่นล้านน้ำรั่วซ้ำซาก! เจอพายุฝนถล่ม จนเต็นท์นิทรรศการ 90 ปี พังเละไม่เป็นท่า เชื่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเพราะทำผิดสเปก ถามผู้รับเหมาจะส่งมอบงานได้อย่างไร 

2 กรกฎาคม 2565 14:31 น. 

 
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 1 ก.ค. ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตก
หนักที่อาคารรัฐสภา ทำให้องค์กรพอเพียงต้านทุจริต strong สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ได้ส่งภาพและคลิปนิทรรศการ 90 ปี 
รัฐสภาที่จัดบริเวณพื้นไม้ชั้น 1 อาคารรัฐสภาล้มระเกะระกะ มีน้ำฝนไหลเจิ่งนองทั่วพื้นอาคารรัฐสภา ที่ มีมูลค่าการก่อสร้างถึง 12,280 ล้านบาท 
สะท้อนถึงความบกพร่องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ใช่หรือไม่ เพราะเมื่อมีฝนตกก็จะเกิดน้ำรั่วน้ำท่วมทุกครั้ง ขณะที่ทั่วอาคารรัฐสภาจะ
มีน้ำรั่ว น้ำหยด น้ำซึมหลายสิบจุด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางรายการ เปน็ภาระของแม่บ้านทำความสะอาดทั้งอาคารตึก ส.ว.และ 
ส.ส. ที่จะต้องมาทำความสะอาดทุกครั้ง พร้อมมีคำสั่งจากหัวหน้างาน ห้ามเปิดเผยเรื่องนี้ต่อบุคคลภายนอก 

นายวัชระ กล่าวต่อว่า ส่วนพื้นไม้ที่น้ำฝนไหลท่วมก็สร้างผิดสเปก ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาที่กำหนดว่าต้องเป็นไม้ตะเคียนทอง แต่กรมป่าไม้
นำไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นไม้พะยอม ซึ่งมีสภาพแบบนี้มีเป็นจำนวนมากทั่วอาคาร  และการก่อสร้างวันนี้ นับได้ 3,351 วัน จากสัญญาก่อสร้าง 900 วัน 
ก็ยังสร้างไม่เสร็จ เช่น ประตูห้องกรรมาธิการไม่กันเสียง 65 ห้อง ผนังห้องประชุมกรรมาธิการไม่กันเสียง 148 ห้อง ต้นไม้ใหญ่ตาย 347 ต้น เป็นต้น 
แต่ปรากฏว่าบริษัทผู้รับเหมาได้ทำหนังสือส่งงานเมื่อวันที่ 1 ก.ค. แจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่า สร้างแล้วเสร็จ 100% แล้ ว เพื่อ
หลบเลี่ยงค่าปรับกว่าวันละ 12 ล้านบาท 

“ผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง พระสยามเทวธิราชจึงดลบันดาลให้พายุฝนสาดซัดน้ำไหลทะลักท่วมอาคารรัฐสภาบริเวณชั้น 1 ซึ่งเป็นพื้นไม้ที่มีการ
สร้างผิดสเปก ไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา แล้วจะส่งมอบงานว่าสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร” นายวัชระ กล่าว 

 
 

 

 

 

 



 

สภาหมื่นล้านรั่วซ้ำซาก ฝนถล่มนิทรรศการ น้ำนองทั่วทรัพย์สินเสียหาย 

 
2 ก.ค. 2565 - 12:48 น. 

รั่วซ้ำซาก รัฐสภาหมื่นล้าน ฝนถล่มประจานความชุ่ยงานก่อสร้าง พบไม่เป็นไปตามสเปค ทำทรัพย์สินเสียหายไปทั่วบริเวณของโถงสภา 

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 18.00น.วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักที่
อาคารรัฐสภา ทำให้องค์กรพอเพียงต้านทุจริต strong สผ.(สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)ได้ส่งภาพและคลิปนิทรรศการ 90 ปีรัฐสภาที่จัด
บริเวณพื้นไม้ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ล้มระเกะระกะ มีน้ำฝนไหลเจิ่งนองทั่วพื้นอาคารรัฐสภาที่มีมูลค่าการก่อสร้างถึง 12,280 ล้านบาท มาให ้

สะท้อนถึงความบกพร่องของการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ใช่หรือไม่ เพราะเมื่อมีฝนตกก็จะเกิดน้ำรั่วน้ำท่วมทุกครั้ง ขณะที่ทั่วอาคารรัฐสภาจะ
มีน้ำรั่ว น้ำหยด น้ำซึมหลายสิบจุด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ เป็นภาระของแม่บ้านทำความสะอาดทั้งอาคารตึกสว.แ ละ
ส.ส.ที่จะต้องมาทำความสะอาดทุกครั้งพร้อมมีคำสั่งจากหัวหน้างานห้ามเปิดเผยเร่ืองนี้ต่อบุคคลภายนอก 

นายวัชระ กล่าวต่อว่า ส่วนพื้นไม้ที่น้ำฝนไหลท่วมก็สร้างผิดสเปคไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาที่กำหนดว่าต้องเป็นไม้ตะเคียนทองแต่กรมป่าไม้
นำไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นไม้พะยอม ซึ่งมีสภาพแบบนี้มีเป็นจำนวนมากทั่วอาคาร และการก่อสร้างวันนี้นับได้ 3 ,351 วัน จากสัญญาก่อสร้าง 900 
วันก็ยังสร้างไม่เสร็จ เช่น ประตูห้องกรรมาธิการไม่กันเสียง 65 ห้อง ผนังห้องประชุมกรรมาธิการไม่กันเสียง 148 ห้อง ต้นไม้ใหญ่ตาย 347 ต้น เป็น
ต้น แต่ปรากฎว่าบริษัทผู้รับเหมาได้ทำหนังสือส่งงานเมื่อวันที่ 1 ก.ค.65แจ้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าสร้างแล้วเสร็จ 100% แล้วเพื่อ
หลบเลี่ยงค่าปรับกว่าวันละ 12 ล้านบาท 

“ผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง พระสยามเทวธิราชจึงดลบันดาลให้พายุฝนสาดซัดน้ำไหลทะลักท่วมอาคารรัฐสภาบริเวณชั้น1ซ่ึงเป็นพื้นไม้ที่มีการสร้าง
ผิดสเปค ไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญาแล้วจะส่งมอบงานว่าสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างไร”นายวัชระ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กำนันตำบลกระบี่น้อยโพสต์เดือด “สิ้นแล้วควนเรือบิน” หลังพบถูกนายทุนรุกเพิ่มอีกกว่า 130 ไร ่
เผยแพร่: 1 ก.ค. 2565 18:36  

 
กระบี่ - กำนันตำบลกระบี่น้อยเดือด สุดทนโพสต์ข้อความ “สิ้นแล้วควนเรือบิน” หลังพบถูกนายทุนบุกรุกเพิ่ม แผ้วถาง ปลูกพืชเศรษฐกิจ พบโค่น
ทำลายป่าไม้กว่า 130 ไร่ 

วันนี้ (1 ก.ค.) นายมโน เครือแก้ว กำนัน ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊ก ว่า สิ้นแล้วควนเรือบิน จากการสน ธิกำลังของ
ฝ่ายปกครองตำบลกระบี่น้อย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 12 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำรวจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 35 
นาย ร่วมตรวจสอบเพิ่มเติมควนเรือบินที่โดนบุกรุกแผ้วถาง และปลูกพืชเศรษฐกิจ พบการโค่นทำลายบุกรุกวันนี้เพิ่มเติมอีกประมาณ 140 ไร่ 

ส่วนหนึ่งแผ้วถางต้นไม้หมดโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่อายุนับ 100 ปี ปลูกทุเรียนและต้นปาล์มแล้ว ส่วนหนึ่งโปร่งให้เป็นโสดปลูกต้นปาล์ม ส่วนหนึ่งโค่น
ต้นไม้ใหญ่อายุนับ 100 ปี รอให้เป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วน่าจะปลูกปีหน้า ที่กล่าวถึงเกือบทั้งหมดคือ “ควนเรือบิน” ส่วนเจ้าของสวนหลายสวนที่ทาง
ป่าไม้กันเขตให้สำหรับทำหากินแล้ว แต่ยังแซะที่ชายแดนแอบโค่นต้นไม้ และกานต้นไม้ให้ยืนต้นตาย พอต้นกล้วยเถื่อนขึ้น ก็เริ่มปลูกตามแนวเขต 

สรุปนโยบายที่รัฐมอบให้ประชาชนไม่ได้ผล มีการบุกรุกต่อเนื่อง ควนเรือบินตอนนี้เนื้อที่จริงประมาณ 500 ไร่ ที่เหลือสมบูรณ์ไม่เกิน 100 ไร่ ถาม
คนกระบี่น้อยว่า ที่เป็นเช่นนี้ใครควรรับผิดชอบ หรือควรโทษใคร สิ้นแล้วจริงๆควนเรือบิน ป่าไม้ขนาดใหญ่นับหมื่นต้น ต้นไม้แต่ละต้นอายุนับ 100 ปี 

หลังจากนั้น ทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง นายมโน เครือแก้ว กำนัน ต.กระบี่น้อย โดยกล่าวว่า ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน เข้าถอนทำลายต้นทุเรียน ต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ลักลอบปลูกในพื้นที่บุก
รุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมเบญจา ในพื้นที่หมู่ 5 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ รวมพื้นที่กว่า 130 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นสวนทุเรียนกระจ าย เป็น
แปลงๆ บางแปลงมีการนำเครื่องจักร รถแบ็กโฮปรับพื้นที่ทำถนนขึ้นไปเนินเขา ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่
เพียง 100 เมตร 

โดยก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบพื้นถูกบุกรุกรวม 8 แปลง พื้นที่กว่า 400 ไร่ พบต้นไม้ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นไม้หวงห้ าม ต้นไม้ป่า
ถูกตัดโค่นล้มเป็นจำนวนมาก และมี ต้นไม้ขนาดใหญ่ถูกกานโคนต้นให้ยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญของอ่างเก็บน้ำกระบี่น้อย 
โดยเฉพาะช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ มีการลักลอบตัดโค่นทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการบุกรุกเพิ่มจากแนวเขตที่กันไว้ ออกสิทธิ
ทำกินให้ชาวบ้าน หรือ สทก. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากขณะนี้ราคาพืชผลทางการเกษตร ทุเรียน โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันมีราคาดี ทำให้มี
การบุกรุกพื้นที่เพาะปลูกเพิ่ม 

กำนันตำบลน้อย กล่าวด้วยว่า พื้นที่ที่ถูกบุกรุกชื่อ ควนเรือบิน เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำเทือกเขาพนมเบญจา มีพื้นที่กว่า 500 ไร่ ขณะนี้
ถูกบุกรุกไปแล้วกว่า 400 ไร่ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง ลงพื้นที่แก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 



 
 

'สิ้นแล้วควนเรือบิน' กำนันกระบี่โพสต์เดือด แฉนายทุนรุกป่านับ 100 ไร่ 
2 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:53 น. 

 
2 ก.ค.2565 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมโน เครือแก้ว กำนัน ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ว่า "สิ้นแล้วควนเรือบิน" 
จากการสนธิกำลังของฝ่ายปกครองตำบลกระบี่น้อย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 12 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำรวจทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรวม 35 นาย ร่วมตรวจสอบเพิ่มเติมควนเรือบินที่โดนบุกรุกแผ้วถาง และปลูกพืชเศรษฐกิจ พบการโค่นทำลาย บุกรุก วันนี้ เพิ่ม เติมอีก
ประมาณ 140 ไร่ 

ส่วนหนึ่ง แผ้วถางต้นไม้หมดโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี ปลูกทุเรียนและต้นปาล์มแล้ว ส่วนหนึ่งโปร่งให้เป็นโสดปลูกต้นปาล์มแล้ว ส่วนหนึ่ง  
โค่นต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี รอให้เป็นป่าเสื่อมโทรมแล้ว น่าจะปลูกปีหน้า ที่กล่าวถึงเกือบทั้งหมดคือ ควนเรือบิน ส่วนเจ้าของสวนหลายสวนที่ทาง
ป่าไม้กันเขตให้สำหรับทำหากินแล้ว แต่ยังแซะที่ชายแดนแอบโค่นต้นไม้ และกานต์ต้นไม้ ให้ยืนต้นตาย พอต้นกล้วยเถื่อนขึ้น ก็เริ่มปลูก ตามแนวเขต 

สรุปนโยบายที่รัฐมอบให้ประชาชน ไม่ได้ผล มีการบุกรุกต่อเนื่อง ควนเรือบินตอนนี้ เนื้อที่จริงประมาณ 500 ไร่ ที่เหลือสมบูรณ์ไม่เกิน100 ไร่ ถาม
คนกระบี่น้อยว่า ที่เป็นเช่นนี้ใครควรรับผิดชอบ หรือควรโทษใคร สิ้นแล้วจริงๆควนเรือบินป่าไม้ขนาดใหญ่นับหมื่นต้น ต้นไม้แต่ละต้นอายุนับร้อยปี 

นายมโน เครือแก้ว กำนัน ต.กระบี่น้อย กล่าวว่า ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้ าที่อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เจ้าหน้าที่ 
ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน เข้า ถอนทำลาย ต้นทุเรียน ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ที่ลักลอบปลูก ในพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนม เบญจา 
ในพื้นที่หมู่ 5 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ รวมพื้น ที่กว่า 130 ไร่ ส่วนใหญ่ เป็นสวนทุเรียน กระจาย เป็นแปลง ๆ บางแปลง มีการนำเครื่องจักร 
รถแบ็คโฮ ปรับพื้นที่ ทำถนนขึ้นไป เนินเขา ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่เพียง 100 เมตร 

โดยก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจสอบพบพื้นถูกบุกรุกรวม 8 แปลง พื้นที่กว่า 400 ไร่ พบต้นไม้ขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นไม้หวงข้าม ต้นไม้ป่า 
ถูกตัดโค่นล้มเป็นจำนวนมาก และมี ต้นไม้ ขนาดใหญ่ ถูก กานโคนต้น ให้ยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญ ของอ่างเ ก็บน้ำ
กระบี่น้อย โดยเฉพาะช่วงวันหยุด เสาร์- อาทิตย์ มีการลักลอบตัดโค่นทั่งกลางวันและกลางคืน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการบุกรุกเพิ่มจาก แนวเขต ที่
กันไว้ ออกสิทธิทำกินให้ชาวบ้าน หรือ สทก. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจาก ขณะนี้ ราคาพืชผลทางการเกษตร ทุเรียน โดยเฉพาะปาล์มน้ำมันมี
ราคาดี ทำให้มีการบุกรุกพื้นที่เพาะปลูกเพิ่ม 

กำนันตำบลกระบี่น้อย กล่าวด้วยว่า พื้นที่ที่ถูกบุกรุก ชื่อ ควนเรือบิน เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำ เทือกเขาพนมเบญจา มีพื้นที่กว่า 500 ไร่ 
ขณะนี้ถูกบุกรุกไปแล้ว กว่า 400 ไร่ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากส่วนกลาง ลงพื้นที่แก้ปัญหาโดยเร่งด่วน. 

 



 

"บางจาก" เร่งศึกษา Blue Carbon เกาะหมาก ดูดซับคาร์บอน สู่ Net Zero 

 
ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล | 01 ก.ค. 2565 เวลา 13:04 น. 

กลุ่มบางจากฯ เดินหน้าสู่ Net Zero ด้วยแผน “BCP NET” ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีและเชื้อเพลิงสะอาด 
กักเก็บดูดซับคาร์บอนด้วยวิถีธรรมชาติ พร้อมเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่พลังงานสะอาด รับสังคมคาร์บอนต่ำ เร่งศึกษา Blue Carbon กักเก็บคาร์บอน 
เกาะหมาก 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม
บริษัทได้กำหนดเป้าหมายมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการกำหนดแผน BCP NET ครอบคลุม 4 แนวทาง เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย Carbon 
Neutrality ในปี 2030 และ Net Zero ในปี 2050 โดยเน้นกระบวนการที่จับต้องได้และสามารถหวังผลในระยะยาว 

ภายใต้ B = Breakthrough Performance เน้นกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน 
ปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลยีและเชื้อเพลิงที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการผลิตในโรงกลั่น
น้ำมันบางจาก การเปิดสถานีบริการ Net Zero การใช้ไฟฟ้าจากระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่) ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าของบีซีพีจี เป็นต้น 

C = Conserving Nature and Society สนับสนุนการสร้างสมดุลทางระบบนิเวศและเชื่อมโยงสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการดูดซับคาร์บอนด้วยวิถี
ธรรมชาติ มุ่งเน้นพัฒนากิจกรรมเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับคาร์บอนจาก 2 ระบบนิเวศ ได้แก่ 1. ระบบนิเวศจากป่า (Green Carbon) เช่น โครงการ
ปลูกป่ากับกรมป่าไม้ โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯและปลูกต้นไม้ในพื้นที่ปฏิบัติการทั่ วประเทศ เช่น โครงการปลูกป่าใน
โรงไฟฟ้าของบีซีพีจี เป็นต้น และ 2. ระบบนิเวศทางทะเล (Blue Carbon) จากแหล่งป่าชายเลนและหญ้าทะเล 

P = Proactive Business Growth and Transition เปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่พลังงานสะอาด มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน เพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจสีเขียว เน้นขยายการลงทุนใหม่ ๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ ศึกษา
เทคโนโลยีตอบโจทย์ธุรกิจคาร์บอนต่ำ เช่น Blue/Green Hydrogen เชื้อเพลิงทางเลือกคาร์บอนต่ำ เช่น เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ 
Sustainable Aviation Fuel (SAF) หรือน้ำมันกรีนดีเซล Green Diesel เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) 
และธุรกิจซื้อขายคาร์บอนเครดิต เพื่อส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมคาร์บอนต่ำ โดยในปัจจุบันสัดส่วนของธุรกิจสีเขียวคิดเป็นสัดส่วนราว 40% ของ 
EBITDA ของกลุ่มบางจากฯ ซ่ึงประมาณการว่าสัดส่วนธุรกิจสีเขียวจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างน้อย 50% ในปี ค.ศ. 2030 

NET = Net Zero Ecosystem สร้างระบบนิเวศเพื่อรองรับการไปสู่เป้าหมาย Net Zero อาทิ การดำเนินธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงโดยบริษัท BFPL 
การให้บริการและจำหน่ายเชื้อเพลิงทางเลือกคาร์บอนต่ำ การจัดทำแพลตฟอร์มให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Winnonie การก่อตั้ง Carbon Markets 
Club เพื่อส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต การร่วมก่อตั้ง Syn Bio Consortium การสร้างวัฒนธรรมคาร์บอนต่ำในองค์กรผ่านโครงการรณรงค์
ต่าง ๆ เช่น Bangchak 100x Climate Action ทุกคนช่วยได ้

นายชัยวัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินงานล่าสุด กลุ่มบริษัทได้สนับสนุนเกาะหมากมุ่งสู่ Low Carbon โดยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้าน
อ่าวนิด อ. เกาะกูด จ.ตราด และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ที่เร่งศึกษา Blue Carbon ในการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของแหล่งหญ้า
ทะเลในแนวปะการัง เพื่อพัฒนาพื้นที่เกาะหมากสู่เป้าหมายการเป็น Low Carbon Destination หรือเป็นพื้นที่เป้าหมายแห่งแรกในโครงการแหล่ง



ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำของประเทศไทยโดยข้อมูลของ IUCN (International Union for Conservation of Nature) เมื่อปี 2564 ระบุว่าหญ้าทะเล
เป็นพืชกลุ่มเดียวที่อยู่ในทะเลเต็มตัว จะมีความสามารถเฉพาะตัวในการดูดซับและกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าบนบกถึง 7-10 เท่า  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า โครงการ Blue Carbon ในแหล่งหญ้าทะเล 
เกาะหมาก-เกาะกระดาด คณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจโดยทำแผนที่การแพร่กระจายของหญ้าทะเลทั้งหมด 4 ชนิดที่พบในพื้นที่นี้ ซึ่งผลการสำรวจ
พบว่า แหล่งหญ้าทะเลมีความซับซ้อนมาก คาดว่ามีการสะสมคาร์บอนได้เป็นอย่างดี แต่จำเป็นต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ในรายละเอียด 

ทั้งนี้ การดำเนินงานขั้นต่อไป จะวิเคราะห์ข้อมูลดูดซับ/กักเก็บคาร์บอน และทำการสำรวจเพิ่มเติม ตลอดจนวางแผนในการปลูกหญ้าทะเลโดยใช้
เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรบกวนธรรมชาติน้อยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

โซไซตี้ : มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลดโลกร้อน 
วันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น. 

มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมทำความดี นำโดย เจส กาญจนพาสน์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ พร้อมด้วยประธานมูลนิธิ และกรรมการ จอยซลินกาญจนพาสน์ , ชาร์
ลีน เลิศพิสิฐกุล, เนลสันเหลียง, เชียรี ลิม ร่วมกับ ศุภกิจ จันทร์กลั่นหัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ กรมป่าไม้จัดกิจกรรมโครงการ ทีนทรีส์ 
พร้อมกลุ่มเยาวชนจากมูลนิธิฯ และคณะจิตอาสา เพื่อเรียนรู้การปลูกต้นไม้อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน และนำกล้าไม้ลงปลู ก เพื่อช่วย
เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มออกซิเจนในอากาศ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ กรรมการมูลนิธิฯ และสมาชิกได้ช่วยกันระดมทุน มอบเงินสนับสนุน
ให้กับศูนย์เพาะชำฯ จำนวน 300,000 บาท นำไปพัฒนาการเรียนรู้การปลูกป่า ณ ศูนย์เพาะชำฯโดยโครงการนี้ได้เพาะปลูกกล้าไม้ขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญ่กว่า 400 ต้น อาทิ ต้นเหลืองเชียงราย และต้นทองอุไร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ยังมีเป้าหมายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการเพิ่ ม
จำนวนต้นไม้สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างยั่งยืน 

มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ เป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 โดย เจส กาญจนพาสน์ ร่วมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
เพื่อมาช่วยกันพัฒนาผลักดันให้สังคมน่าอยู่ไปพร้อมกัน สามารถติดตามกิจกรรมของ มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ได้ทาง www.facebook.com/teenworks.th/ 
และ www.instagram.com/teenworks.th 

 
 

http://www.instagram.com/teenworks.th

