
สรุปข�าวประจําวันท่ี 2 ส.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป!าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- 'วราวุธ'เผยประชุม TCAC 5-6 ส.ค.นี้ จัดเต็มเวทีเสวนาฯ (เดลินิวส% 2 ส.ค. 65 หน(า 10) 

- ทส.จัดเทิดพระเกียรติ'พระพันป.หลวง' (เดลินิวส% 2 ส.ค. 65 หน(า 3) 

- ภาพข3าว: World Ranger Day (แนวหน(า 2 ส.ค. 65 หน(า 8) 

-  'ผานางดํา'แหล3งท3องเท่ียวใหม3 (ข3าวสด 3 ส.ค. 65 หน(า 2) 

ข�าวเว็บไซต) 

- ปลูกปHา ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63 

บ(านเมือง วันจันทร% ท่ี 01 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/auto/290211 

- 'ลามิน	า'ปลูกปา ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63 

สยามเศรษฐกิจ วันจันทร!ท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.siamturakij.com/news/50261-ลามิน	า-ปลูกปา-ปลูกอาชีพ-กับ-วปอ-63 

- ทต.เขาพระยาเดินธง จัดกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกปาเทิดไทองค!ราชัน 

บCานเมือง วันจันทร! ท่ี 01 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/region/290109 
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หน้า: 10(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'เผยประชุม TCAC 5-6 ส.ค.นี้ จัดเต็มเวทีเสวนาฯ
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ปลูกปา ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63 

บCานเมือง วันจันทร! ท่ี 01 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/auto/290211 

วปอ.63 เดินหนCาสรCางพ้ืนท่ีสเีขียว สานต	อกิจกรรมตอบแทนแผ	นดินเกิด  ลดโลกรCอน และสรCางรายไดCใหCกับชุมชนโดยรอบ  ดCวยโครงการ 

“ปลูกปา ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63” คืนผืนปาใหCกับประเทศไทยเพ่ิมเติมอีก 40 ไร	 จํานวนตCนไมCกว	า 3,000 ตCน 

นักศึกษาวิทยาลัยปTองกันราชอาณาจักร รุ	นท่ี 63 (วปอ.63) นําทีมปลูกปาจํานวน 40 ไร	 ในรูปแบบการปลูกปาเพ่ือฟYZนฟูสภาพปา พลิกฟYZนคืนชีวิตใหC

ปาเสื่อมโทรม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และสรCางแหล	งอาหาร สรCางอาชีพเพ่ิมรายไดCใหCแก	ชุมชน  โดยการปลูกกลCาไมCวงศ!ยางท่ีใส	เช้ือเห็ดปา นําไปสู	ความ

ยั่งยืนในการอนุรักษ!ปาไมCในพ้ืนท่ี ณ ศูนย!วนวัฒนวิจัยท่ี 6 (นครราชสีมา) ในสังกัดส	วนวนวัฒนวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไมC กรมปาไมC

กิจกรรม “ปลูกปา ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63” ครั้งน้ี นําโดย พลตรี นนธวัฒน! ภักดิพงศ!พิชญะ ผูCอํานวยการสํานักพัฒนาภาค 5 หน	วยบัญชาการ

ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ประธานโครงการ พลตรี สาละวิน อุทรักษ! รองผูCอํานวยการสํานักการข	าว สาํนักงานปฏิบัตภิารกิจ

รักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก อดีตประธานรุ	น และประสานงานโครงการโดย นางสาวจันทร!นภา สายสมร ประธานเจCาหนCาท่ีบรหิาร 

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย!) จํากัด 

ภายในงานไดCรับเกียรติจาก ดร.คงศักดิ์ มีแกCว ผูCเช่ียวชาญเฉพาะดCานวิจัยการปาไมC ผูCแทนอธิบดีกรมปาไมC เปcนประธานในพิธี  และไดCรับความ

ร	วมมือจากกรมปาไมC นําทีมโดย นายดุริยะ สถาพร นักวิชาการปาไมCชํานาญการพิเศษ หัวหนCาศูนย!วนวัฒนวิจัยท่ี 6 (นครราชสีมา) ชมรมรถ

ขับเคลื่อนสีล่Cอกลุ	มกระทิงโทน โรงเรียนในพ้ืนท่ี สื่อมวลชน และหน	วยงานท่ีเก่ียวขCอง ร	วมกันปลูกปาพลิกฟYZนคืนความอุดมสมบูรณ! ณ ศูนย!

วนวัฒนวิจัยท่ี 6 (นครราชสมีา) ต.อุดมทรัพย! อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา รวมถึงไดCรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากหลายภาคส	วน ไดCแก	 บริษัท 

บางจาก คอร!ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน), นายณรงค!วิทย! อุ	นแสงจันทร!และนายรังสรรค! ตุลชีวิน หมู	ชCาง วปอ.63, นายขจิตภูมิ สุดศก หมู	กวาง วปอ.

63, บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ฟูTดสตาร! จํากัด, ฟeล!มกรองแสงลามิน	า โดย บริษัท เทคโนเซล (เฟรย!) จํากัด และสํานักงานพัฒนา

ภาค 5 หน	วยบัญชาการ ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

โครงการ “ปลูกปา ปลูกอาชีพ กับวปอ.63” ไดCนCอมนําศาสตร!พระราชาเก่ียวกับการฟYZนฟูสภาพปาและสิ่งแวดลCอมมาปรับใชC ในการรักษา

สภาพทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดลCอม ดCวยความตั้งใจท่ีจะปลุกจิตสํานึกใหCเกิดความรักสิ่งแวดลCอม เกิดความหวงแหนและเล็งเห็นความสําคัญของ

ตCนไมCท่ีมตี	อสภาพแวดลCอมและวิถีชีวิตของมนุษย! ตลอดจนส	งเสริมการดูแลรักษาปาผ	านเครือข	ายชุมชนอย	างยั่งยืน กลCาไมCท่ีใชCในโครงการเพ่ือ

ปลูกปาพลิกฟYZนคืนชีวิตใหCปาเสื่อมโทรมกว	า 40 ไร	น้ี ประกอบดCวย ยางนา ตะเคียนทอง และพยอม รวมกว	า 3,000 ตCน ซ่ึงกลCาไมCทุกตCนไดCใส	

เช้ือเห็ดปาเรียบรCอยแลCว ทําใหCมีอัตราการเติบโตจะดีกว	ากลCาไมCท่ีไม	ใส	เช้ือเห็ดเกือบสองเท	า และเมื่อปลูกลงพ้ืนท่ีจะเกิดเปcนแปลงเพาะเห็ด

ธรรมชาตติามมา กลายเปcนแหล	งอาหาร สรCางอาชีพ และสรCางรายไดCใหCชุมชนโดยรอบ 

นอกจากน้ียังไดCมอบเงินเพ่ือสนับสนุนการดูแลผืนปาดังกล	าวอย	างต	อเน่ืองอีก 2 ปf เพ่ือการบํารุงรักษาตCนไมCในโครงการใหCเจรญิเติบโตอย	าง

ยั่งยืนต	อไป  ซ่ึงการปลูกปาในโครงการน้ีมีอัตรารอดและเติบโตมากกว	า 95% นอกเหนือจากการคืนผนืปาใหCกับประเทศไทยแลCวยังไดCมโีอกาส

ทําใหCบริเวณน้ีเปcนแหล	งอาหารสตัว!ปาท่ีอุดมสมบูรณ!อีกดCวย 



 

'ลามิน	า'ปลูกปา ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63 

สยามเศรษฐกิจ วันจันทร!ท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.siamturakij.com/news/50261-ลามิน	า-ปลูกปา-ปลูกอาชีพ-กับ-วปอ-63 

         วปอ.63 เดินหนCาสรCางพ้ืนท่ีสีเขียว สานต	อกิจกรรมตอบแทนแผ	นดินเกิด  ลดโลกรCอน และสรCางรายไดCใหCกับชุมชนโดยรอบ  ดCวย

โครงการ “ปลูกปา ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63” คืนผืนปาใหCกับประเทศไทยเพ่ิมเติมอีก 40 ไร	 จํานวนตCนไมCกว	า 3,000 ตCน 

         นักศึกษาวิทยาลัยปTองกันราชอาณาจักร รุ	นท่ี 63 (วปอ.63) นําทีมปลูกปาจํานวน 40 ไร	 ในรูปแบบการปลูกปาเพ่ือฟYZนฟูสภาพปา พลิก

ฟYZนคืนชีวิตใหCปาเสื่อมโทรม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และสรCางแหล	งอาหาร สรCางอาชีพเพ่ิมรายไดCใหCแก	ชุมชน  โดยการปลูกกลCาไมCวงศ!ยางท่ีใส	เช้ือเห็ด

ปา นําไปสู	ความยั่งยืนในการอนุรกัษ!ปาไมCในพ้ืนท่ี ณ ศูนย!วนวัฒนวิจัยท่ี 6 (นครราชสีมา) ในสังกัดส	วนวนวัฒนวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการ

ปาไมC กรมปาไมC 

          กิจกรรม “ปลูกปา ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63” ครั้งน้ี นําโดย พลตรี นนธวัฒน! ภักดิพงศ!พิชญะ ผูCอํานวยการสํานักพัฒนาภาค 5 หน	วย

บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ประธานโครงการ พลตรี สาละวิน อุทรักษ! รองผูCอํานวยการสํานักการข	าว สํานักงานปฏิบัติ

ภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก อดีตประธานรุ	น และประสานงานโครงการโดย นางสาวจันทร!นภา สายสมร ประธานเจCาหนCาท่ี

บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย!) จํากัด 

         ภายในงานไดCรับเกียรติจาก ดร.คงศักดิ์ มีแกCว ผูCเช่ียวชาญเฉพาะดCานวิจัยการปาไมC ผูCแทนอธิบดีกรมปาไมC เปcนประธานในพิธี  และ

ไดCรับความร	วมมือจากกรมปาไมC นําทีมโดย นายดุรยิะ สถาพร นักวิชาการปาไมCชํานาญการพิเศษ หัวหนCาศูนย!วนวัฒนวิจัยท่ี 6 (นครราชสีมา) 

ชมรมรถขับเคลื่อนสีล่Cอกลุ	มกระทิงโทน โรงเรียนในพ้ืนท่ี สื่อมวลชน และหน	วยงานท่ีเก่ียวขCอง ร	วมกันปลูกปาพลิกฟYZนคืนความอุดมสมบูรณ! ณ 

ศูนย!วนวัฒนวิจัยท่ี 6 (นครราชสีมา) ต.อุดมทรัพย! อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสมีา รวมถึงไดCรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากหลายภาคส	วน ไดCแก	 

บริษัท บางจาก คอร!ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน), นายณรงค!วิทย! อุ	นแสงจันทร!และนายรังสรรค! ตุลชีวิน หมู	ชCาง วปอ.63, นายขจิตภมูิ สุดศก หมู	

กวาง วปอ.63, บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ฟูTดสตาร! จํากัด, ฟeล!มกรองแสงลามิน	า โดย บริษัท เทคโนเซล (เฟรย!) จํากัด และ

สํานักงานพัฒนาภาค 5 หน	วยบัญชาการ ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

         โครงการ “ปลูกปา ปลูกอาชีพ กับวปอ.63” ไดCนCอมนําศาสตร!พระราชาเก่ียวกับการฟYZนฟูสภาพปาและสิ่งแวดลCอมมาปรับใชC ในการ

รักษาสภาพทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดลCอม ดCวยความตั้งใจท่ีจะปลุกจิตสาํนึกใหCเกิดความรักสิ่งแวดลCอม เกิดความหวงแหนและเล็งเห็นความสําคัญ

ของตCนไมCท่ีมีต	อสภาพแวดลCอมและวิถีชีวิตของมนุษย! ตลอดจนส	งเสริมการดูแลรักษาปาผ	านเครือข	ายชุมชนอย	างยั่งยืน กลCาไมCท่ีใชCในโครงการ

เพ่ือปลูกปาพลิกฟYZนคืนชีวิตใหCปาเสื่อมโทรมกว	า 40 ไร	น้ี ประกอบดCวย ยางนา ตะเคียนทอง และพยอม รวมกว	า 3,000 ตCน ซ่ึงกลCาไมCทุกตCนไดC

ใส	เช้ือเห็ดปาเรียบรCอยแลCว ทําใหCมีอัตราการเติบโตจะดีกว	ากลCาไมCท่ีไม	ใส	เช้ือเห็ดเกือบสองเท	า และเมื่อปลูกลงพ้ืนท่ีจะเกิดเปcนแปลงเพาะเห็ด

ธรรมชาตติามมา กลายเปcนแหล	งอาหาร สรCางอาชีพ และสรCางรายไดCใหCชุมชนโดยรอบ 

         นอกจากน้ียังไดCมอบเงินเพ่ือสนับสนุนการดูแลผืนปาดังกล	าวอย	างต	อเน่ืองอีก 2 ปf เพ่ือการบํารุงรักษาตCนไมCในโครงการใหCเจริญเติบโต

อย	างยั่งยืนต	อไป  ซ่ึงการปลูกปาในโครงการน้ีมีอัตรารอดและเติบโตมากกว	า 95% นอกเหนือจากการคืนผืนปาใหCกับประเทศไทยแลCวยังไดCมี

โอกาสทําใหCบรเิวณน้ีเปcนแหล	งอาหารสตัว!ปาท่ีอุดมสมบูรณ!อีกดCวย 



 

ทต.เขาพระยาเดินธง จัดกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกปาเทิดไทองค!ราชัน 

บCานเมือง วันจันทร! ท่ี 01 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/region/290109 

ท่ีเทศบาลตําบลเขาพระยาเดินธง โดยนายสุรศักดิ์  เจิมสม นายกเทศมนตรตีําบลเขาพระยาเดินธง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ร	วมกัน

บูรณาการกันหลายหน	วยงาน เพ่ือท่ีจะปรับภมูิทัศน!ใหCเขาพระยาเดนิธง เปcนแหล	งท	องเท่ียวทางธรรมชาติ และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลCาเจCาอยู	หัว รัชกาลท่ี 10    

ซ่ึงชุมชนร	วมใจปลูกตCนไมCเทิดไทองค!ราชันหน	วยงานท่ีมาร	วมกิจกรรมการปลูกตCนไมCชมรมคนรักษ!ปาลพบุรี  กรมปาไมC สํานักงานคุมประพฤติ

จังหวัดลพบุรีกลุ	มพารามอเตอร!โปรยเมล็ดมะค	า ยาง หวCา หางนกยูง มะขาม สัก ประดู	 ตะเคียน เต็ง รงั รอบเขาพระยาเดินธง โรตารี่พระ

นารายณ! ชมรมทหารเอกพระนารายณ!รักในหลวง   

พันธุ!ไมCท่ีปลูก อาทิ ตCนทองอุไร จํานวน 500 ตCน  ชมพูพันธุ!ทิพย! จํานวน 400ตCน  ราชพฤกษ!  จํานวน 400 ตCน   บริเวณสองขCางจากจุดทาง

ข้ึนเขาพระยาเดินธง 3.1 กิโลเมตร   ซ่ึงทางการปลูกปาในครั้งน้ีทาง เทศบาลตําบลเขาพระยาเดินธง ไดCใชCหนังสติ๊กในการยิงพันธุ!ไมCใหCไปตก

ตามจุดต	างๆของเขาพระยาเดินธงท่ีชาวบCานเดินเขCาไม	ถึง โดยร	วม กับชุมชนร	วมใจปลูกตCนไมCเทิดไทองค!ราชัน  คาดหวังจะปรบัภูมิทัศน!ใหCทาง

ข้ึนเขาพระยาเดินธงเบ	งบานไปดCวยดอกพันธุ!ไมCดอกชนิดต	างไดCเบ	งบานสวยงานตลอดสองขCางทางข้ึนเขาใหCดูสวยงานยิ่งนัก  นอกจากน้ันส	วนท่ี

เปcนพันธุ!ไมCต	าง ๆ ทางเทศบาลตําบลเขาพระยาเดินธง กับชุมชนร	วมใจปลูกตCนไมCเทิดไทองค!ราชัน ไดCใชCหนังสติกยิงเมลด็พันธุ!ไมCต	าง ๆ ไปยัง

รอบ ๆ เขาพระยาเดินธงอีกดCวย นอกจากน้ัน  กลุ	มพารามอเตอร!โปรยเมล็ดมะค	า ยาง หวCา หางนกยูง มะขาม สัก ประดู	 ตะเคียน เตง็ รัง รอบ

เขาพระยาเดินธงเพ่ือใหCงอกงามเตม็พ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธงใหCดูเขียวชอุ	มไปท้ังเขาอีกดCวย 


