
สรุปข่าวประจำในวันที่ 11 ส.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- เฉลิมพระเกียรติ'สมเด็จพระพันปีหลวง'เปิดแล้วยิ่งใหญ่ (เดลินิวส์ 11 สิงหาคม 2565 หน้า 10) 
- เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: เปิดงานเฉลิมพระเกียรติ (เดลินิวส์ 11 สิงหาคม 2565 หน้า 6) 
- 'บิ๊กป้อม'เปิดงานเฉลิมพระเกียรติ 'สมเด็จพระพันปีหลวง' 'ทส.'จัดกิจกรรมเด่นเต็มสวนพฤกษศาสตร์ฯ จ.เชียงใหม่ 

(สยามรัฐ 11 สิงหาคม 2565 หน้า 10) 

ข่าวเว็บไซต์ 

ผนึกพลัง 3 หน่วยงาน ลงนามร่วมมือ ทำบุญ ปลูกต้นไม-้สร้างป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ข่าวสด 10 สิงหาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7206667 
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งต่อเก้าอ้ีสำนักงานให้กรมป่าไม้ (บ้านเมือง 10 สิงหาคม 2565)  
https://www.banmuang.co.th/news/insure/291398 
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งต่อเก้าอ้ีสำนักงานให้กรมป่าไม้ สนับสนุนแนวคิด Circular Economy ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (THAILAND PLUS+ 10 สิงหาคม 2565) https://www.thailandplus.tv/archives/583757 
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งต่อเก้าอ้ีสำนักงานให้กรมป่าไม้ สนับสนุนแนวคิด Circular Economy ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (bangkokstyle 10 สิงหาคม 2565) https://bangkokstyle.online/ocean-lifeไทยสมุทร-ส่งต่อเก้าอี/ 
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งต่อเก้าอ้ีสำนักงานให้กรมป่าไม้ สนับสนุนแนวคิด Circular Economy ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (4quarter 10 สิงหาคม 2565) https://4quarter.co/31158/ 
พัฒนาพิงคนคร จัดพิธีถวายพระพร "พระพันปีหลวง" ร่วมทำความดี ปลูกต้นไม้ 1,200 ต้น (สยามรัฐ 10 สิงหาคม 2565) 
https://siamrath.co.th/n/372597 
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ผนึกพลัง 3 หน่วยงาน ลงนามร่วมมือ ทำบุญ ปลูกต้นไม้-สร้างป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว  

 
10 ส.ค. 2565 - 14:39 น.  

กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ผลึกพลัง 3 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้างค่านิยมทำบุญ 
ด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียว 

10 ส.ค. 65 – ที่กรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช และ พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต รองประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมสนับสนุนสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้
ประชาชนทกุสาขาอาชีพ ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ท้ังในที่ดินของตนเอง ที่สาธารณประโยชน ์หรือพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม 

แต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว โดยมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง จนต้นไม้เติบใหญ่ เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้น กระจายทั่ว
ประเทศ 

 
อีกทั้งเพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างทัศนคติเรื่องการปลูกต้นไม้คือการทำบุญ และส่งเสริมให้มีการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้อย่างจริงจังและกว้างขวาง 

รวมทั้งเพื่อรณรงค์สร้างประเพณีทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติให้เป็น
ประเพณีนิยม 
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OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งต่อเก้าอี้สำนักงานให้กรมป่าไม้ 
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 12.04 น. 

 
OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งต่อเก้าอี้สำนักงานให้กรมป่าไม้ 

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
(CEO) ยืนยันเดินหน้าส่งมอบพลังความรัก ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทย โดยได้สนับสนุนเก้าอี้สำนักงานที่หมดวาระการใช้งานและยังมีสภาพดี ส่ง
ต่อให้แก่กรมป่าไม้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้  ร่วมรับมอบ 
ณ กรมป่าไม้ ซึ่งการสนับสนุนเก้าอี้สำนักงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า และคุ้มค่าที่สุด ภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเน้นการหมุนเวียนนำทรัพยากรต่าง ๆ 
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เพื่อลดการใช้พลังงาน และการผลิตใหม่ รวมทั้งลดความเสี่ยงการขาดแคลนทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี
อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ นับว่าตอบโจทย์แนวคิด LOVE MINDSET ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ LOVE the World รักษ์โลกช่วยกันดูแลสังคมให้ดีขึ้น เป็น
การร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน ตอกย้ำการบริษัทประกันชีวิตที่พร้อมดูแลคนไทยให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตด้วย
พลังความรัก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเสมอมา  ร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมได้ที่ OCEAN 
CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife  เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  0 2207 8888 
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OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งต่อเก้าอี้สำนักงานให้กรมป่าไม้ สนับสนุนแนวคิด Circular Economy ใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
10 สิงหาคม 2022 

 
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) 
ยืนยันเดินหน้าส่งมอบพลังความรัก ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทย โดยได้สนับสนุนเก้าอี้สำนักงานท่ีหมดวาระการใช้งานและยังมีสภาพดี ส่งต่อให้แก่
กรมป่าไม้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรับมอบ ณ กรมป่าไม้ 

ซึ่งการสนับสนุนเก้าอี้สำนักงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และคุ้มค่า
ที่สุด ภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเน้นการหมุนเวียนนำทรัพยากรต่าง ๆ กลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงาน และการผลิตใหม่ รวมทั้งลดความเสี่ยงการขาดแคลนทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ 

นับว่าตอบโจทย์แนวคิด LOVE MINDSET ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ LOVE the World รักษ์โลกช่วยกันดูแลสังคมให้ดีขึ้น เป็นการร่วมสร้างสังคมแห่งการ
แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน ตอกย้ำการบริษัทประกันชีวิตที่พร้อมดูแลคนไทยให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตด้วยพลังความรัก ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา
ให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเสมอมา 

ร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife 
เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 
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OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งต่อเก้าอี้สำนักงานให้กรมป่าไม้ สนับสนุนแนวคิด Circular Economy ใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) 
ยืนยันเดินหน้าส่งมอบพลังความรัก ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทย โดยได้สนับสนุนเก้าอี้สำนักงานท่ีหมดวาระการใช้งานและยังมีสภาพดี ส่งต่อให้แก่
กรมป่าไม้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ  โดยได้รับเกียรติจาก คุณชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้  ร่วมรับมอบ ณ  
กรมป่าไม้ ซึ่งการสนับสนุนเก้าอี้สำนักงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
และคุ้มค่าที่สุด ภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเน้นการหมุนเวียนนำทรัพยากรต่าง ๆ 
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด เพื่อลดการใช้พลังงาน และการผลิตใหม่ รวมทั้งลดความเสี่ยงการขาดแคลนทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี
อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ นับว่าตอบโจทย์แนวคิด LOVE MINDSET ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ LOVE the World รักษ์โลกช่วยกันดูแลสังคมให้ดีขึ้น เป็น
การร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน ตอกย้ำการบริษัทประกันชีวิตที่พร้อมดูแลคนไทยให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตด้วย
พลังความรัก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเสมอมา ร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมได้ที่ OCEAN 
CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งต่อเก้าอี้สำนักงานให้กรมป่าไม้ สนับสนุนแนวคิด Circular Economy ใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
10/08/2022 | 11:00 am 

 
บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (CEO) 
ยืนยันเดินหน้าส่งมอบพลังความรัก ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทย โดยได้สนับสนุนเก้าอี้สำนักงานที่หมดวาระการใช้งานและยังมีสภาพดี ส่งต่อให้แก่กรม
ป่าไม้เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรับมอบ ณ กรมป่าไม้ ซึ่ง
การสนับสนุนเก้าอี้สำนักงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และคุ้มค่าที่สุด 
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเน้นการหมุนเวียนนำทรัพยากรต่าง ๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงาน และการผลิตใหม่ รวมทั้งลดความเสี่ยงการขาดแคลนทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 
นับว่าตอบโจทย์แนวคิด LOVE MINDSET ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ LOVE the World รักษ์โลกช่วยกันดูแลสังคมให้ดีขึ้น เป็นการร่วมสร้างสังคมแห่งการ
แบ่งปัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน ตอกย้ำการบริษัทประกันชีวิตที่พร้อมดูแลคนไทยให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตด้วยพลังความรัก ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้
ความสำคัญควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเสมอมา  

ร่วมติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมได้ที่ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife เว็บไซต์ 
www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พัฒนาพิงคนคร จัดพิธีถวายพระพร "พระพันปีหลวง" ร่วมทำความดี ปลูกต้นไม้ 1,200 ต้น 
สยามรัฐออนไลน์ 10 สิงหาคม 2565 16:30 น.  

 
พัฒนาพิงคนคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี “ปลูกต้นไม้ 1,200 ต้น” 

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร 
พร้อมด้วย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง , คณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าท่ี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อม
ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี “ปลูกต้นไม้ 1,200 ต้น” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ CSR พันธมิตรสีเขียว ได้แก่ ต้นชงโค ต้นหางนกยูง 
ต้นนนทรี ต้นอินทนิล ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นลูกหว้า ต้นกระถินเทพา  ต้นมะขามป้อม ต้นมะค่าโมง และต้นจามจุรี ที่ได้มาจากสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่
แตง กรมป่าไม้ และสถานีเชาะชำกล้าไม้ห้วยดินดำ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้กับพื้นที่โดยรอบเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่เป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ เพื่อความสวยงาม และเพื่อให้ร่มเงาในอนาคต ต่อไป 

 
นอกจากนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  
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