
สรุปข�าวประจําวันท่ี 9-11 ก.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ+ 

-  สดจากเยาวชน: ค�ายเยาวชนรักษ�พงไพร (ข�าวสด 11 ก.ค. 65 หน�า 1,6,4) 

- รายงาน: ผิดชัดเจน"คนไม�ควรอยู�ในป*า" ผืนป*าไม�ควรถูกยึดครองเพ่ือประโยชน�ส�วนตน  

  (ผู�จัดการรายวัน 360 4 11 ก.ค. 65 หน�า 11) 

ข�าวเว็บไซต� 

- ปลัด ทส. ติดตามความคืบหน�าจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราชชนนีพันป=หลวง” พ้ืนท่ี 8 จว.ภาคเหนือ   

 สยามรัฐออนไลน�  11 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/364174 

- สดจากเยาวชน - ค�ายเยาวชน รักษ�พงไพร 

ข�าวสด 10 ก.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7154801 

- ชาวตรังนํ้าตาตก ป6ญหาท่ีดินทํากินไม�คืบ 'สาทิตย�' ขยับหวังจบในรัฐบาลน้ี 

10 กรกฎาคม 2565 https://www.thaipost.net/district-news/178400/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11548
วันที่: จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/เยาวชน / สตรี

หน้า: 1(บน), 6, 4

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

รหัสข่าว: C-220711037033(10 ก.ค. 65/06:22) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 56.84 Ad Value: 93,786 PRValue : 281,358 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11548
วันที่: จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/เยาวชน / สตรี

หน้า: 1(บน), 6, 4

คอลัมน์: สดจากเยาวชน: ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

รหัสข่าว: C-220711037033(10 ก.ค. 65/06:22) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 56.84 Ad Value: 93,786 PRValue : 281,358 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3732
วันที่: จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รายงาน: ผิดชัดเจน"คนไม่ควรอยู่ในป่า" ผืนป่าไม่ควรถูกยึดครองเพื่อประโยชน์ส่วนตน

รหัสข่าว: C-220711040066(11 ก.ค. 65/05:17) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 84.39 Ad Value: 101,268 PRValue : 303,804 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3732
วันที่: จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ล่าง)

หัวข้อข่าว: รายงาน: ผิดชัดเจน"คนไม่ควรอยู่ในป่า" ผืนป่าไม่ควรถูกยึดครองเพื่อประโยชน์ส่วนตน

รหัสข่าว: C-220711040066(11 ก.ค. 65/05:17) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 84.39 Ad Value: 101,268 PRValue : 303,804 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ปลัด ทส. ตดิตามความคืบหนEาจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราชชนนีพันปIหลวง” พ้ืนท่ี 8 จว.ภาคเหนือ   

 สยามรัฐออนไลน�  11 กรกฎาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/364174 

นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม (ปกท.ทส.) นําคณะผูEบริหารระดับสูง พรEอมดEวยขEาราชการ 

พนักงาน และเจEาหนEาท่ีในสังกัดกระทรวงฯ ปลูกตEนไมEเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกลEาเจEาอยู�หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 ก�อนเขEาประชุมหัวหนEาหน�วยงานของกระทรวงฯ 

ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือ เพ่ือติดตามความคืบหนEาการเตรยีมการจัดงานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจEาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปIหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 ของกระทรวงฯ โดยมี นาย

ชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป_าไมE นายชูเกียรติ พงศ�ศิริวรรณ ผอ.สจป.ท่ี 3 (ลําปาง) เขEาร�วมประชุม  ณ หEองกุญชรศุภศรี สถาบันค

ชบาลแห�งชาติ ในพระอุปถัมภ�ฯ ศูนย�อนุรักษ�ชEางไทยลําปาง จ.ลําปาง   

โดยในช�วงบ�ายลงพ้ืนท่ีสวนพฤกษศาสตร�สมเด็จพระนางเจEาสิริกิติ์ อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� เพ่ือติดตามความพรEอมของพ้ืนท่ีในการจัดงานอย�าง

สมพระเกียรติและความพรEอมในการตEอนรับคณะรัฐมนตรี APEC ดEานป_าไมE ท่ีจะเขEาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร�ฯ ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2565 

น้ี ซ่ึงประเทศไทยจะเปgนเจEาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรเีอเปคดEานป_าไมE ครั้งท่ี 5 (5th APEC Meeting of Ministers Responsible for 

Forestry) ช�วงเดือนสิงหาคม 2565 เพ่ือเปgนเวทีใหEรัฐมนตรีท่ีรับผดิชอบดEานป_าไมEของเขตเศรษฐกิจ APEC ไดEร�วมหารือและกําหนดทิศ

ทางการส�งเสริมการดําเนินงานดEานป_าไมEในภมูิภาค 

ท้ังน้ี ปกท.ทส. ไดEรับฟ6งสรปุผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการสาํคัญ ในภาพรวมของ 8 จังหวัดภาคเหนือ รวมท้ังป6ญหาสําคัญของการ

ดําเนินงานในพ้ืนท่ี โดยไดEมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ อีกท้ังไดEติดตามความกEาวหนEาในการเตรียมการ

จัดงานเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจEาสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปIหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 90 พรรษา วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม ซ่ึงกําหนดจัดข้ึน ในวันท่ี 1 สิงหาคม 

2565 น้ี ท้ังการปรับปรุงอาคารสถานท่ี เสEนทางตามรอยเสด็จพระราชดําเนิน การปรับภูมิทัศน�โดยรอบ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใน

ภาพรวมของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงฯ การจัดงานพิธีถวายพระพร พิธีเปpดงาน และกิจกรรมบนเวที ตลอดจนการจัดทําหนังสือ 90 

พรรษา บรมราชินีนาถ การประชาสัมพันธ� การจัดทําของท่ีระลึก และการขออนุญาตใชEตราสัญลักษณ�การจัดงาน โดยเนEนย้ํา ตEองดําเนินการ

ทุกอย�างใหEสมพระเกียรติท่ีสุด 



 

สดจากเยาวชน - ค�ายเยาวชน รักษ�พงไพร 

ข�าวสด 10 ก.ค. 2565 https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7154801 

เมื่อไม�นานน้ี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานกรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจEาสิริกิติฯ์ เปgนประธานเปpดโครงการ “ค�าย

เยาวชน…รักษ�พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร”ี ประจําปI 2565 ซ่ึงมูลนิธิสวนสมเด็จ

พระนางเจEา สริิกิติฯ์ พรEอมดEวย 13 องค�กรภาครัฐ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ� กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน ไดEแก� เครือเจรญิโภคภณัฑ� และกลุ�มทรู 

ร�วมกันจัดข้ึนท่ีศูนย�ศึกษา ธรรมชาติและสัตว�ป_า ของกรมอุทยานแห�งชาติฯ และศูนย�การเรียนรูEเพ่ือการอนุรักษ�ทรัพยากรป_าไมEตามแนว

พระราชดําริ ของกรมป_าไมE รวม 32 แห�งท่ัวประเทศ ในปIน้ีเพ่ิมศูนย�การเรียนรูEใหม� 1 ศูนย� ท่ีโครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชดําริ (พ.ศ.2552) 

ต.เขากระปุก อ.ท�ายาง จ.เพชรบุร ี

ท้ังน้ี เครือเจริญโภคภัณฑ� ร�วมกับศูนย�การเรียนรูEเพ่ือการอนุรักษ�ทรพัยากรป_าไมEตามแนวพระราชดําร ิกรมป_าไมE จ.น�าน นEอมนําแนว

พระราชดําริ “สรEางป_า สรEางรายไดE” อบรมเยาวชนท่ีศูนย�ภูฟsาพัฒนา และต�อยอด สู�โรงเรียนสังกัด สพฐ. 24 แห�ง ใน อ.เฉลิมพระเกียรติ 

และ อ.บ�อเกลือ จ.น�าน ถ�ายทอดองค�ความรูEการเพาะปลูกพืชอย�าง ถูกวิธี พรEอมปลูกฝ6งการรักษาทรพัยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลEอม 

รวมถึงนําหลักสูตรการตลาดท่ีปรบัตัวเขEากับยุคดิจิทัลเพ่ือนําไปต�อยอดการขายผลติภณัฑ�ใน ชุมชนอย�างยั่งยืน 

ขณะท่ีกลุ�มทรูนําเสนอหลักสูตร “เรียนรูEคุณค�า พรรณไมEดEวยเทคโนโลย”ี ผ�านแอพพลิเคช่ัน We Grow ใหEครูและเยาวชนท่ีเขEาอบรมใน

โครงการท่ัวประเทศ โดย We Grow เปgนแอพพลิเคช่ันท่ีกลุ�มทรูสรEางสรรค�ข้ึนเพ่ือเปgนกลไกสนับสนุนการปลูกตEนไมEในสังคม ยุคใหม� ปลูก

แลEวแชร�ขEอมูล 

ป6จจุบันมีจํานวนตEนไมEท่ีปลูกผ�านแอพฯ รวม 6,086,716 ตEน ดูดซับคาร�บอนกว�า 279,390 ตัน และยังนําแอพพลิเคช่ัน ดูนก (Doo Nok) ท่ี

รวบรวมขEอมลูนกในประเทศไทยกว�า 900 ชนิด มาใชEเปgนเครื่องมือศึกษาเรื่องนกอีกดEวย 

 

 

 



 

ชาวตรังนํ้าตาตก ป6ญหาท่ีดินทํากินไม�คืบ 'สาทิตย�' ขยับหวังจบในรัฐบาลน้ี 

10 กรกฎาคม 2565 https://www.thaipost.net/district-news/178400/ 

ชาวตรังวอนเร�งแกEป6ญหาปมทีดินทํากิน ช้ีเดือดรEอนหนักรัฐบาลลากยาว ไม�รูEข้ันตอนจบตรงไหน ดEานสาทิตย� ลงพ้ืนท่ีหอบหน�วยงานที

เก่ียวขEองเร�งขยับทางออกใหEจบ 

10 ก.ค.2565 – ท่ี นิณี การ�เดEน อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นายสาทิตย� วงศ�หนองเตย ส.ส.ตรัง ในฐานกรรมาธิการท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลEอม สภาผูEแทนราษฎร เปpดเวที การมีส�วนร�วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม  เรื่อง แนวทางการแกEไข

ป6ญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีอําเภอรัษฎา พรEอมดEวย ตัวแทนผูEว�าราชการจังหวัดตรัง  สปก. ท่ีดิน ป_าไมE อุทยานฯ กรมท่ีดิน หน�วยงานท่ีเก่ียวขEอง และ

ประชาชนท่ีเขEาร�วมกว�า 200 คน 

นายสุรินทร� ดําสุข อยู�บEานเลขท่ี 64 หมู�ท่ี 3 ตําบลเขาไพร อําเภอรษัฎา จ.ตรัง  ผูEเขEาร�วมรับฟ6งในครัง้น้ี กล�าวว�า สําหรับป6ญหาในเรื่องท่ีดิน

คือทางอุทยานฯประกาศทับท่ีดินทํากินซ่ึงท่ีดินดังกล�าวไดEทํามาหากินตั้งแต�สมยัรุ�นปู_รุ�นย�า พ้ืนท่ีสวนยางพาราของตนเองโดนอุทยานฯ

ประกาศทับท่ีทํากิน ซ่ึงทาง ครม.บอกว�าจะออกเอกสารรับรองใหEระดับหน่ึง ซ่ึงทาง คสช.เขาใหEรังวัดท่ี ท่ีอุทยานฯทับท่ีคนท่ีบุกรุกก�อนปI 57 

แต�ตอนน้ีชาวบEานคอยอยู� ว�าขบวนการข้ันตอนจะเปgนแบบไหน สิ้นสุดเมื่อไหร� 

” คอยมา 3 ปI แลEว แต�ยังไปไม�ถึงไหนเลย ชาวบEานยังรอคอยอยู�เพราะตอนน้ีชาวบEานทําอะไรไม�ไดEเลย สวนยางพาราท่ีรอโค�นก็โค�นไม�ไดE  สาว

ยางพารากรีดมาหลายปIแลEว หมดนํ้ายางก็ตEองปล�อยท้ิงไป ซ่ึงความหวังของชาวบEานตEองการใหEภาครัฐเปpดใหEโค�นไดEระดับหน่ึง เพราะสวนยางท่ีหมด

สภาพก็เหมือนขEาราชการเกษียณอายุ ท่ีรอเงินกEอนหน่ึงสุดทEายของไมEยางพารา อย�างนEอยก็สามารถเปgนทุนต�อไปในอนาคต” นายสุรินทร� ระบุ 

ดEานนายสาทิตย� กล�าวว�า ตนเองไดEเชิญคณะกรรมาธิการท่ีดินสภาผูEแทนราษฎรลงมาเพ่ือสมัมนาประชุมเพ่ือแกEป6ญหาท่ีดินใหEพ่ีนEองในเขต 4 

อําเภอของตรัง เช�น สิเกา วังวิเศษ รัษฎา และหEวยยอด โดยไดEกําหนดจัดกันในวันท่ี  9-11  จํานวน 3 วัน  วันท่ี 9 จัดท่ีปากเมงอําเภอสิเกา   

วันท่ี 10 จัดท่ีอําเภอรัษฎา   วันท่ี 11  จัดท่ีอําเภอหEวยยอด ในส�วนป6ญหาท่ีดินตนมองเห็นว�าในเรื่องป6ญหาท่ีดินมคีวามซับซEอน มีความเก่ียว

โยงกันหลายหน�วยงาน หลายกระทรวง  เช�น กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย  สปก. สังกัดกระทรวงเกษตร มีกรมพัฒนาท่ีดินเขEามาเก่ียวขEอง 

กรมป_าไมE กระทรวงทรัพยากรฯ กรมอุทยานฯ มีท่ีสงวนหวงหEามหลายประเภท แต�ไม�มีหน�วยงานกลางท่ีจะคอยเปgนตัวกลางในการแกEป6ญหา

ใหEกับชาวบEาน  เพราะฉะน้ันเวลาชาวบEานมีป6ญหาไม�รูEจะปรึกษาใครก็ไดEแต�กอดป6ญหาไวEกับตัวเอง 

“ในฐานะ ส.ส. รับรูEป6ญหามาเยอะจึงพยายามจะแกE จึงคิดว�าในฐานะท่ีอยู�ในคณะกรรมาธิการท่ีดินอยู�แลEวก็อยากจะเชิญลงมา ซ่ึงไดEเชิญ

หน�วยงานท่ีเก่ียวขEองค�อนขEางจะครบ เช�น ตัวแทนผูEว�าราชการจังหวัดตรัง  สปก. ท่ีดิน ป_าไมE อุทยานฯ กรมท่ีดิน  เขEาร�วม เพ่ือท่ีจะเปpดใหE

ชาวบEานไดEแจEงป6ญหาและพูดคุยกับป6ญหาท่ีตEองเผชิญอยู�กับคณะกรรมาธิการท่ีดินแห�งชาติ หรือ คทช.มาร�วมดEวย ชาวบEานจะไดEรูEว�าแนว

ทางการแกEป6ญหาของ คทช.เขาทําอย�างไร ซ่ึงไดEผลมากชาวบEานเขาก็ดีใจท่ีไดEมโีครงการน้ี ครึ่งเชEาเราคุยเรื่องป6ญหา ครึ่งบ�ายเราคุยเรื่อง

คลีนิคใครมีป6ญหาก็เขEาไปคุยส�วนตัวเลย หEองน้ีท่ีดิน หEองน้ี สปก. ทําใหEชาวบEานพึงพอใจมาก ” นายสาทิตย� ระบุ 


