
สรุปข่าวประจำในวันที่ 7 ก.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- ภาพข่าว: สังคมข่าวหุ้น: 'ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส' (ข่าวหุ้น 7 กรกฎาคม 2565 หน้า 4) 
- ข่าวสั้นทันโลก: มอดไม้ลอบโค่นป่า (ไทยรัฐ 8 กรกฎาคม 2565 หน้า 12) 
- เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ล่ามอดไม้ลอบตัดป่าลาบู (เดลินิวส์ 8 กรกฎาคม 2565 หน้า 6) 
- แก๊งมอดไม้ลอบโค่นป่าสงวนลาบู-ถ้ำทะลุ (ไทยโพสต์ 7 กรกฎาคม 2565 หน้า 15) 
- กรมป่าไม-้ซีพีเอฟ เปิดห้องเรียนธรรมชาติต้อนรับน้องๆ 'รร.นานาชาติคอนคอร์เดียน'  

(แนวหน้า 7 กรกฎาคม 2565 หน้า 19) 
- ข่าวรอบอาณาจักร: ลักลอบตัดไม้พะยูงอายุกว่า 100 ปี (ไทยรัฐ 7 กรกฎาคม 2565 หน้า 10) 

ข่าวเว็บไซต์ 

ป่าไม้ตรวจอ่างฯลำตะเพิน จัดทีมปราบบุกรุกพ้ืนที่ป่า ลุยเพิกถอนสิทธิผู้ถือครอง (แนวหน้า 7 กรกฎาคม 2565) 
https://www.naewna.com/local/665070 
มอดไม้เหิม! ลอบโค่นป่าเขากูดง 6 ไร่ 3 งาน 4 ตรว. เร่งสกัดป้องรุกลามป่าสงวน (ข่าวสด 6 กรกฎาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7147267 
กอ.รมน.ภาค 4 สน. สนธิกำลัง ตรวจสอบพ้ืนที่ป่าสงวนฯ พบลักลอบตัดไม้แผ้วถาง (บ้านเมือง 6 กรกฎาคม 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/crime/286996 
กรมป่าไม้ – ซีพีเอฟ เปิดห้องเรียนธรรมชาติ”โครงการเขาพระยาเดินธง” ต้อนรับน้องๆ รร.นานาชาติคอนคอร์เดียน  
ร่วมฟ้ืนฟูป่า (มติชน 6 กรกฎาคม 2565) https://www.matichon.co.th/publicize/news_3439106 
กรมป่าไม-้ซีพีเอฟ เปิดห้องเรียนธรรมชาติ ต้อนรับน้องๆ ‘รร.นานาชาติคอนคอร์เดียน’ ร่วมฟ้ืนฟูป่า 
(แนวหน้า 7 กรกฎาคม 2565) https://www.naewna.com/lady/664974 
มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกรมป่าไม้ ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลกเยาวชน (ฐานเศรษฐกิจ 6 กรกฎาคม 2565) 
https://www.thansettakij.com/lifestyle/531605 
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ปีที่: 28 ฉบับที่: 6974
วันที่: พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: สังคมข่าวหุ้น: 'ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส' เดินหน้าปลูกต้น...

รหัสข่าว: C-220707013022(7 ก.ค. 65/05:31) หน้า: 1/1

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 17.44 Ad Value: 14,824 PRValue : 44,472 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23544
วันที่: ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: มอดไม้ลอบโค่นป่า

รหัสข่าว: C-220708039167(7 ก.ค. 65/08:26) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 8.70 Ad Value: 8,700 PRValue : 26,100 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26566
วันที่: ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 6(บนขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ล่ามอดไม้ลอบตัดป่าลาบู

รหัสข่าว: C-220708035094(7 ก.ค. 65/08:25) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 9.20 Ad Value: 8,740 PRValue : 26,220 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9367
วันที่: พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

หน้า: 15(กลาง)

หัวข้อข่าว: แก๊งมอดไม้ลอบโค่นป่าสงวนลาบู-ถ้ำทะลุ

รหัสข่าว: C-220707008087(7 ก.ค. 65/05:01) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.77 Ad Value: 22,524 PRValue : 67,572 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15043
วันที่: พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565
Section: วาไรตี้/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 19(ล่าง)

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้-ซีพีเอฟ เปิดห้องเรียนธรรมชาติต้อนรับน้องๆ 'รร.นานาชาติคอนคอร์เดียน'...

รหัสข่าว: C-220707005051(7 ก.ค. 65/06:15) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 101.69 Ad Value: 162,704 PRValue : 488,112 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15043
วันที่: พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565
Section: วาไรตี้/ภาพ-ข่าวสังคม

หน้า: 19(ล่าง)

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้-ซีพีเอฟ เปิดห้องเรียนธรรมชาติต้อนรับน้องๆ 'รร.นานาชาติคอนคอร์เดียน'...

รหัสข่าว: C-220707005051(7 ก.ค. 65/06:15) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Col.Inch: 101.69 Ad Value: 162,704 PRValue : 488,112 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23543
วันที่: พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: ลักลอบตัดไม้พะยูงอายุกว่า 100 ปี

รหัสข่าว: C-220707039158(6 ก.ค. 65/06:18) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 7.54 Ad Value: 7,540 PRValue : 22,620 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ป่าไม้ตรวจอ่างฯลำตะเพิน จัดทีมปราบบุกรุกพื้นที่ป่า ลุยเพิกถอนสิทธิผู้ถือครอง 
วันพฤหัสบดี ท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น. 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงประเด็นที่มีการร้องเรียนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี ว่า หลังจากทราบเรื่องนายวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีข้อสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคฆ์ไพร บูรณาการร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน. 
ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบขยายผลการกระทำผิดโดยกรมป่าไม้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุก และขุดดิน ขนดินไปถม
ในอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่กรมชลประทานขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้สร้างอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน และเป็นพ้ืนท่ี คทช. จัดที่ดินทำกินให้ประชาชน 
ซึ่งไม่สามารถซื้อขายและบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ได้ 

ทั้งนี้พบการกระทำผิดทั้งหมด 4 จุด พร้อมทั้งแจ้งความดำเนินคดีแล้ว และเตรียมเพิกถอนสิทธิทั้ง 4 ราย และเตรียมขยายผลการตรวจสอบว่า  มี
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ส่วนพื้นที่ดังกล่าวจะนำมาจัดสรรให้ประชาชนรายอื่นที่มีคุณสมบัติต่อไป สำหรับกรมชลประทาน ทางกรมป่าไม้ได้
ประสานให้ควบคุมดูแลไม่ให้มีการบุกรุก ซึ่งกรมชลประทานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุญาตใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 

อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแสของผู้ที่กระทำความผิด โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งทำความ
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีในการได้สิทธิ คทช. ซึ่งจัดให้แก่ผู้ยากไร้ และไม่สามารถซื้อขายหรือเปลี่ยนมือได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มอดไม้เหิม! ลอบโค่นป่าเขากูดง 6 ไร่ 3 งาน 4 ตรว. เร่งสกัดป้องรุกลามป่าสงวน 

 
6 ก.ค. 2565 - 10:38 น. 

ยะลา เจ้าหน้าที่รับแจ้งลักลอบตัดไม้ บนภูเขากูดง เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ จึงสนธิกำลังเข้าตรวจยึด สกัดไม่ให้รุกล ามพื้นที่ 
ป่าสงวน เศร้าพื้นที่ป่าถูกทำลาย 6 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา 

6 ก.ค. 65 – พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ พ้ืนท่ีบ้านกูดง หมู่ที่ 1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 

จึงพร้อมด้วยคณะ จนท. กอ.รมน. ภาค 4 สน.และ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต), จนท.ตร.สภ.ปะแต จนท.ชฝต.4402 จนท.อส.ชคต.
ปะแต จนท.ผรส.หมู่ที่ 1 บ้านบายอ, จนท.ร้อย.ทพ.4713 

ได้ออกตรวจสอบพิสูจน์ทราบการกระทำผิดกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้  ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแผ้วถางป่า 
หลายแปลง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ ในพ้ืนท่ีบ้านกูดง หมู่ที่ 1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ตามที่ได้รับแจ้ง 

 
หลังรับแจ้งคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกตรวจสอบ โดยเดินเท้าไปในป่าบนภูเขาสูง ประมาณ 2 กม.บนน้ำตกสูงกลางป่าลึก ตรวจพบบริเวณพื้นที่
ป่าไม้กำลังถูกบุกรุกลักลอบทำลายใหม่ จำนวน 1 แปลง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ จนท.ตรวจวัดพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายได้
จำนวน 6 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา 

ตรวจสอบโดยละเอียด พบต้นไม้ขนาดกลาง-ขนาดเล็ก ถูกตัดโค่นล้มคาตอจำนวนมาก ด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ไม้ขนาดเล็ก ไม้ไผ่ วัชพืช ถูกตัดฟัน
ด้วยมีดพร้าและถูกเผาทำลายบางส่วน ขณะจนท.เข้าตรวจสอบไม่พบผู้ใด คาดว่า ผู้ที่ลักลอบตัดไม้ไหวตัวหลบหนีไป ซึ่งเป็นการกระทำความผิด 
พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

สถานที่เกิดเหตุ บนภูเขากูดง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ ในท้องที่บ้านกูดง ม.1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ท่ีความสูงจากระดับ
ทะเลปานกลาง 252 เมตร 

จนท.ชุดตรวจยึดจึงได้มอบหมายให้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) จัดทำบันทึกรายละเอียด และนำเรื่องร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.ปะแต  
อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อดำเนินการติดตามขบวนการลักลอบตัดไม้มาลงโทษตามกฎหมายต่อไป 

 



 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. สนธิกำลัง ตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนฯ พบลักลอบตัดไม้แผ้วถาง  
วันพุธ ที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 11.18 น. 

 
เมื่อวันที่ 6 ก.ค.65 พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงน
แห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ พื้นที่บ้านกูดง หมู่ที่ 1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา จึงพร้อมด้วยคณะ จนท. กอ.รมน. ภาค 4 สน.และ จนท.หน่วย
ป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต), จนท.ตร.สภ.ปะแต จนท.ชฝต.4402  จนท.อส.ชคต.ปะแต  จนท.ผรส.หมู่ที่ 1 บ้านบายอ, จนท.ร้อย.ทพ.4713 ได้
ออกตรวจสอบพิสูจน์ทราบการกระทำผดิกฏหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแผ้วถางป่า หลาย
แปลง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ ในพ้ืนท่ีบ้านกูดง หมู่ที่ 1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ตามที่ได้รับแจ้ง 

หลังรับแจ้งคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันออกตรวจสอบโดยเดินเท้าไปในป่าบนภูเขาสูงประมาณ 2 กม.บนน้ำตกสูงกลางป่าลึก ตรวจพบบริเวณพื้นที่ป่า
ไม้กำลังถูกบุกรุกลักลอบทำลายใหมจ่ำนวน 1  แปลง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ จนท.ตรวจวดัพื้นท่ีป่าไม้ถูกทำลายได้จำนวน 
6 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา ตรวจสอบโดยละเอียด พบต้นไม้ขนาดกลาง-ขนาดเล็ก ถูกตัดโค่นล้มคาตอจำนวนมาก ด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ไม้ขนาดเล็ก 
ไม้ไผ่ วัชพืช ถูกตัดฟันด้วยมีดพร้าและถูกเผาทำลายบางส่วน  ขณะจนท.เข้าตรวจสอบไม่พบผู้ใดคาดว่าผู้ที่ลักลอบตัดไม้ไหวตัวหลบหนีไป ซึ่งเป็น
การกระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

สถานที่เกิดเหตุ บนภูเขากูดง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลาบูและป่าถ้ำทะลุ ในท้องที่บ้านกูดง ม.1 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ท่ีความสูงจากระดับ
ทะเลปานกลาง 252 เมตร จนท.ชุดตรวจยึดจึงได้มอบหมายให้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) จัดทำบันทึกรายละเอียดรายละเอียด 
และนำเรื่องร้องทุกข์ต่อ พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อดำเนินการติดตามมอดไม้มาลงโทษตามกฎหมายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้ – ซีพีเอฟ เปิดห้องเรียนธรรมชาติ”โครงการเขาพระยาเดินธง” ต้อนรับน้องๆ รร.นานาชาติคอน
คอร์เดียน ร่วมฟื้นฟูป่า 
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2565 - 14:58 น.  

 

โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน ซึ่งก่อตั้งโดยคุณวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ พาน้องๆ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่เกรด 9 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) และ
เกรด 11 (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 5) พร้อมด้วยอาจารย์และผู้ปกครอง รวมประมาณ 40 คน ร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า พ้ืนที่โครงการ 
“ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก  เขาพระยาเดินธง” ต.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีนายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธง กรม
ป่าไม้ นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักคุณค่าทางสังคมและความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะทำงานยุทธศาสตร์ซีพีเอฟ 
รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ และนำศึกษาเส้นทางธรรมชาติ 

นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธง และนายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักคุณค่าทางสังคมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซีพีเอฟ เล่าถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูป่าที่นี่ ที่เกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจังในลักษณะ 3 ประสาน โดยกรมป่าไม้ 
ภาคเอกชน คือ ซีพีเอฟ และชุมชนรอบพื้นที่่เขาพระยาเดินธง ร่วมแรงร่วมใจกันฟ้ืนฟูพลิกฟื้นจากผืนป่าเสื่อมโทรม จนปัจจุบันผืนป่าที่น่ีกลับมาเป็น
ป่าท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท้ังพืชและสัตว์ ด้วยนวัตกรรมการปลูกป่า 4 รูปแบบ รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ ทำให้
สัตว์ต่างๆ เริ่มเข้ามาอาศัยและหากิน นอกจากน้ีโครงการฯ ยังเป็นต้นแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย 

กิจกรรมลงพื้นที่สัมผัสห้องเรียนธรรมชาติครั้งนี้ น้องๆ ได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการปลูกต้นไม้แบบปราณีต ซึ่งน้องๆ บอกว่าเป็นความรู้ใหม่ที่
พวกเขาได้รับ โดยมีพี่ๆกรมป่าไม้และพี่ๆซีพีเอฟให้คำแนะนำ ตั้งแต่ขนาดของหลุมที่ปลูกต้นไม้ ที่ต้องมีขนาดกว้าง 30 เซ็นติเมตร ยาว 30 
เซ็นติเมตร และลึก 30 เซ็นติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยที่คลุกกับดิน นำกล้าไม้วางในหลุม นำดินกลบที่โคนต้น ปักเสาไม้ไผ่ ผูกเชือกกับไม่ไผ่และ
ต้นไม้เพื่อช่วยให้ต้นไม้ทรงตัวอยู่ได้หากโดนแรงลม คลุมฟางที่โคนต้น รดน้ำ ติด Tag หมายเลขต้นไม้ พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการจดบันทึกข้อมูลการ
เจริญเติบโตของต้นไม้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบอัตราการเติบโตในปีถัดๆไป 

ในกิจกรรมนี้ มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ทุกกลุ่มต้องลงมือขุดหลุมเอง เพื่อปลูกต้นไม้ทั้งหมด 200 ต้น บนพื้นที่ 1 ไร่ ได้แก่ ต้นตะเคียนทอง 
ประดู่ป่า ต้นพะยูง และต้นพะยอม ซึ่งต้นไม้เหล่านี้เป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ ซึ่งน้องๆ  ร่วมมือกันทำภารกิจแรกสำเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมาย และสภาพอากาศก็เป็นใจ  แม้จะมีแดดส่องลงมา แต่ก็มีลมพัดโชยมาให้คลายร้อนลงได้ ซึ่งน้องๆ  ตั้งใจทำกิจกรรม โดยมีพี่ๆกรมป่าไม้
และพี่ๆ ซีพีเอฟ คอยเป็นพ่ีเลี้ยงและให้คำแนะนำในทุกกิจกรรม 

เป็นความภาคภูมิใจของน้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้  เนื่องจากต้นไม้ที่นำมาปลูกทั้ง 200 ต้น เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่โรงเรียน
นานาชาติคอนคอร์เดียน ได้รับบริจาคต้นกล้ามาจาก MQDC จำนวนทั้งหมด 4,000 ต้น และน้องๆชมรม Seed of Hope หรือเมล็ดพันธุ์แห่ง
ความหวัง ได้ช่วยกันดูแลกล้าไม้ อนุบาลต้นกล้ามาเป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือให้กล้าไม้แข็งแรงพอ ที่จะนำมาปลูกต่อไป ซึ่งล่าสุด ได้นำกล้าไม้ทั้งหมด 
บริจาคให้โครงการเขาพระยาเดินธง เพื่อนำมาปลูก เพิ่มพื้นที่สีเขียว เมื่อต้นไม้เติบโตขึ้นจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
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จากนั้น น้องๆร่วมกิจกรรมยิง Seed Ball ดินเหนียวก้อนกลม มีเมล็ดพันธุ์ไม้อยู่ภายใน ที่มาจากการผสมปุ๋ยหมัก หรือดินดำปลูกต้นไม้ที่ผสมปุ๋ย
แล้ว และปั้นเป็นก้อนพอเหมาะ นำไปผึ่งแดดหรือลม ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดตามธรรมชาติในพ้ืนท่ี  เสียงสะท้อนจากน้องๆ
หลังจากท่ีได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกป่า บอกตรงกันว่าประทับใจและเป็นประสบการณ์ใหม่ 

“สิรินยา หิรัญวิริยะ หรือ น้องปาล์มมี่ ประธานชมรม Seed of Hope กำลังศึกษาอยู่เกรด 11 เล่าว่า วันนี้ มากับเพื่อนๆ เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ที่
เขาพระยาเดินธง 200 ต้น รู้สึกสนุกและประทับใจท่ีได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า เป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีได้เรียนรู้วิธีการปลูกป่าที่ถูกต้อง 
อยากเชิญชวนทุกๆคนมาร่วมกันปลูกป่า เรามีปัญหาโลกร้อน ป่าไม้ถูกตัดไป การปลูกป่าก็เป็นส่วนที่ช่วยดูดคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นหนึ่งในวิธีท่ีดี
ที่สุดที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อน 

ด้าน “รมิตา ศรีอัษฎาวุธกุล” น้องพราว กำลังศึกษาเกรด 9 บอกรู้สึกดีที่มีโอกาสได้มาสัมผัสธรรมชาติและได้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ไป 6-7 ต้น 
อยากเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสแวดล้อม คนรุ่นใหม่อยู่กับเทคโนโลยี แต่ก็ไม่ควรมองข้ามธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นผู้ให้เรามา
ตลอด การที่เรามีโอกาสมาปลูกต้นไม้ ก็เหมือนกับเป็นผู้ให้ ที่คืนกลับให้ธรรมชาติ 

น้องธีร์ ลือสุขประเสริฐ เกรด 11 เป็นอีกคนหนึ่งที่ เชิญชวนให้มาช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากกว่านี้ เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยธรรมชาติและช่วยโลกให้ดีขึ้น 
เช่นเดียวกับ น้องทญา สุขสันต์ปานเทพ หรือ น้องมิ้ม เกรด 11 ที่บอกว่า ได้มาทำกิจกรรมปลูกป่าในวันนี้ เป็นการเปิดประสบการณ์ เพราะช่วงโค
วิดก็ไม่ได้ออกไปไหนการที่เรามาปลูกป่าก็ช่วยโลก อยากให้เพื่อนๆมาร่วมกิจกรรม เราได้เข้าใจธรรมชาติ ช่วยป่า ช่วยโลก  น้องมิ้มเล่าด้วยว่า 
โรงเรียนสนับสนุนนักเรียนให้ทำกิจกรรม โดยมีการจัดตั้งชมรมต่างๆ และเธอเป็นสมาชิกของชมรม Seed of Hope ที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง
ต้นไม้เช่นกัน เพื่อท่ีจะหารายได้ไปใช้ในเรื่องของการปลูกป่า 

อาชว์พัชร์ อัศวเทววิช น้องเซน เกรด 9 เล่าประสบการณ์ลงพื้นท่ีครั้งนี้ว่า มีโอกาสมาปลูกป่าที่เขาพระยาเดินธง เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ฟื้นฟูธรรมชาติ 
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาปลูกป่า ช่วยเหลือโลกทางอ้อม เราอาจทำลายป่าไปเยอะ วันนี้รู้สึกดีที่ได้มาช่วยเหลือโลก 

ไม่เพียงประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าที่น้องๆได้รับ แต่กิจกรรมครั้งนี้ น้องๆได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เช่น ครอบครัว
ของน้องอั่งเปา และ น้องปราณ หงษ์จินตกุล ที่มากันครบ คุณพ่อ คุณแม่ และน้องสาว นอกเหนือจากประสบการณ์นอกห้องเรียน กิจกรรมครั้งนี้ 
สะท้อนมุมมองและจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่ที่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเมล็ดพันธุ์ท่ีพร้อมเติบโตและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

โครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นความร่วมมือของกรมป่าไม้ ซีพีเอฟ และชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ร่วมกัน
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าท่ีนี่มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่เพิ่มเติมรวม 6,971 ไร่ เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าให้กับพ้ืนที่ป่าอื่น ๆ ของประเทศไทย และยังเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าให้กับหน่วยงานท่ีสนใจ ทั้งภาครัฐ องค์กรธุรกิจ และสถานศึกษา โดยที่
ผ่านมามีหน่วยงานและผู้สนใจที่ขอเข้ามาเยี่ยมชมโครงการฯ อาทิ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บจ.บี.กริม 
ดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิวดิ้ง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี น้องๆ ค่าย 
SMART-i CAMP เป็นต้น 

 

 

 

 

 



 

 

กรมป่าไม้-ซีพีเอฟ เปิดห้องเรียนธรรมชาติ ต้อนรับน้องๆ ‘รร.นานาชาติคอนคอร์เดียน’ ร่วมฟื้นฟูป่า 
วันพฤหัสบดี ท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น. 

โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนซึง่ก่อตั้งโดย วรรณี เจียรวนนท์ รอสส์พาน้องๆ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่เกรด 9(เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีท่ี 3) และเกรด 11 
(เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีท่ี 5) พร้อมด้วยอาจารย์และผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า พื้นที่โครงการ “ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก 
เขาพระยาเดินธง” ต.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมี ถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธงกรมป่าไม้ สุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการสำนักคุณค่าทางสังคมและความหลากหลายทางชีวภาพ และคณะทำงานยุทธศาสตร์ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยา
เดินธง ซีพีเอฟ ต้อนรับ และนำศึกษาเส้นทางธรรมชาติ 

ถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธง และ สุธีสมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักคุณค่าทางสังคมและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เล่าถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูป่าที่นี่ที่เกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจังในลักษณะ3 ประสาน โดยกรมป่าไม้ภาคเอกชน คือ ซีพีเอฟ 
และชุมชนรอบพ้ืนที่เขาพระยาเดินธง ร่วมแรงร่วมใจกันฟ้ืนฟูพลิกฟื้นจากผืนป่าเสื่อมโทรม จนปัจจุบันผืนป่าท่ีนี่กลับมาเป็นป่าท่ีมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ ด้วยนวัตกรรมการปลูกป่า 4 รูปแบบ รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ ทำให้สัตว์ต่างๆ เริ่มเข้ามา
อาศัยและหากิน นอกจากนี้โครงการยังเป็นต้นแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยกิจกรรมลงพื้นที่สัมผัส
ห้องเรียนธรรมชาติครั้งนี้ น้องๆ ได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการปลูกต้นไม้แบบประณีตซึ่งน้องๆ บอกว่าเป็นความรู้ใหม่ที่พวกเขาได้รับโดยมีพี่ๆ 
กรมป่าไม้และพี่ๆ ซีพีเอฟให้คำแนะนำ ตั้งแต่ขนาดของหลุมที่ปลูกต้นไมท้ี่ต้องมีขนาดกว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม.และลึก 30 ซม. รองก้นหลุมด้วยปุย๋
ที่คลุกกับดิน นำกล้าไม้วางในหลุม นำดินกลบที่โคนต้น ปักเสาไม้ไผ่ ผูกเชือกกับไม้ไผ่และต้นไม้เพื่อช่วยให้ต้นไม้ทรงตัวอยู่ได้หากโดนแรงลม คลุม
ฟางที่โคนต้น รดน้ำ ติด Tag หมายเลขต้นไม้ พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการจดบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นไม้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
เปรียบเทียบอัตราการเติบโตในปีถัดๆ ไป โดยกิจกรรมนี้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มทุกกลุ่มต้องลงมือขุดหลุมเอง เพื่อปลูกต้นไม้ทั้งหมด 200 ต้น บน
พื้นที ่1 ไร่ ได้แก่ต้นตะเคียนทอง ประดู่ป่า ต้นพะยูง และต้นพะยอม 

ซึ่งต้นไม้เหล่านี้เป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ ซึ่งน้องๆ ร่วมมือกันทำภารกิจแรกสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและสภาพอากาศก็เป็นใจ แม้จะมี
แดดส่องลงมา แต่ก็มีลมพัดโชยมาให้คลายร้อนลงได้ ซึ่งน้องๆ ตั้งใจทำกิจกรรม โดยมีพี่ๆกรมป่าไมแ้ละพี่ๆ ซีพีเอฟ คอยเป็นพ่ีเลี้ยงและให้คำแนะนำ
ในทุกกิจกรรม เป็นความภาคภูมิใจของน้องๆ ที่ร่วมกิจกรรมเนื่องจากต้นไม้ที่นำมาปลูกท้ัง 200 ต้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้ที่โรงเรียนนานาชาติคอน
คอร์เดียนได้รับบริจาคต้นกล้ามาจาก MQDC จำนวนทั้งหมด4,000 ต้น และน้องๆ ชมรม Seed of Hope หรือเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังได้ช่วยกัน
ดูแลกล้าไม้ อนุบาลต้นกล้า มาเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้กล้าไม้แข็งแรงพอที่จะนำมาปลูกต่อไป ล่าสุดได้นำกล้าไม้ทั้งหมด บริจาคให้โครงการเขา
พระยาเดินธง เพื่อนำมาปลูก เพิ่มพื้นที่สีเขียวเมื่อต้นไม้เติบโตขึ้นจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ(Climate Change) จากนั้น น้องๆ ร่วมกิจกรรมยิง Seed Ball ดินเหนียวก้อนกลม มีเมล็ดพันธุ์ไม้อยู่ภายใน ที่มาจากการผสมปุ๋ย
หมัก หรือดินดำปลูกต้นไม้ที่ผสมปุ๋ยแล้ว และปั้นเป็นก้อนพอเหมาะ นำไปผึ่งแดดหรือลม ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดตาม
ธรรมชาติในพื้นที่ 



 
โครงการ ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นความร่วมมือของกรมป่าไม้ ซีพีเอฟ และชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ร่วมกัน
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าท่ีนี่มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าใหม่เพิ่มเติมรวม 6,971 ไร่ เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าให้กับพื้นที่ป่าอื่นๆ ของประเทศไทย และยังเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าให้กับหน่วยงานที่สนใจ ทั้งภาครัฐ องค์กรธุรกิจและสถานศึกษา โดยที่
ผ่านมามีหน่วยงานและผู้สนใจที่ขอเข้ามาเยี่ยมชมโครงการฯ อาทิ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด, บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), บริษัท บี.
กริมดร.เกฮาร์ด ลิงค์ บิวดิ้ง จำกัด, มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี น้องๆ 
ค่าย SMART-i CAMP เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วมกรมป่าไม้ ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลกเยาวชน 

 
ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล | 06 ก.ค. 2565 เวลา 15:00 น. 

มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ ร่วม กรมป่าไม้ จัดโครงการ ทีนทรีส์ อาสาปลูกป่า ลดโลกร้อน ปลูกจิตสำนึก พร้อมให้ความรู้ การลดปัญหาโลกร้อน และ
เรียนรู้การปลูกต้นไม้อย่างถูกวิธี 

นางเจส กาญจนพาสน์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิมูลนิธิ ทีนเวิรคส์ เปิดเผยว่า มูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ นางสาวจอยซลิน กาญจนพาสน์ , 
นางสาวชาร์ลีน  เลิศพิสิฐกุล, นายเนลสัน เหลียง, นางสาวเชียรี  ลิม ร่วมกับ นายศุภกิจ จันทร์กลั่น หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ กรมป่าไม้ 
จัดกิจกรรมโครงการ ทีนทรีส์  

พร้อมกลุ่มเยาวชนจากมูลนิธิฯ และคณะจิตอาสา เพื่อเรียนรู้การปลูกต้นไม้อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน และนำกล้าไม้ลงปลูก เพื่อช่วย
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว เพ่ิมออกซิเจนในอากาศ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  

นอกจากนี้ กรรมการมูลนิธิฯ และสมาชิกได้ช่วยกันระดมทุน มอบเงินสนับสนุนให้กับศูนย์เพาะชำฯ จำนวน 300,000 บาท นำไปพัฒนาการเรียนรู้
การปลูกป่า ณ ศูนย์เพาะชำฯ โดยโครงการนี้ได้เพาะปลูกกล้าไม้ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่กว่า 400 ต้น อาท ิต้นเหลืองเชียงราย และต้นทองอุไร 

โครงการดังกล่าว ยังมีเป้าหมายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญ และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการเพิ่มจำนวน
ต้นไม้สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างยั่งยืน    

โครงการดังกล่าว ยังมีเป้าหมายให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญ  และปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการเพิ่มจำนวน
ต้นไม้สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้อย่างยั่งยืน   

      
มูลนิธิ ทีนเวิรคส์ เป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งข้ึนเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 โดย นางเจส กาญจนพาสน์ ร่วมกับเยาวชนคนรุ่น
ใหม ่เพื่อมาช่วยกันพัฒนาผลักดันให้สังคมน่าอยู่ไปพร้อมกัน  

สามารถติดตามกิจกรรมของ มูลนิธิ ทีมเวิรคส์ ได้ทาง www.facebook.com/teenworks.th/  และ  www.instagram.com/teenworks.th 
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