
สรุปข�าวประจําวันท่ี 5 ส.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ( 

- ชวนชม'สีสรรพรรณไม� เทิดไท�บรมราชินีนาถ' กทม.เนรมิตไม�ดอกไม�ประดับกว�า1แสนต�น (แนวหน�า 5 ส.ค. 65 หน�า 9) 

- ปลูกป)า ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63 (บางกอกทูเดย- 5-11 ส.ค. 65 หน�า 22) 

- ภาพข�าว: เกียร-ว�าง: 'วปอ.63'ปลูกป)า (มติชน 6 ส.ค. 65 หน�า 9) 

- เดลินิวส-ก�อนข้ึนแท�น: บุกรวบแก5งลอบตัดประดู� (เดลินิวส- 6 ส.ค. 65 หน�า 14) 

-  ชาวบุรีรัมย-ฮือบุกศาลากลาง ค�านสํารวจขุดเจาะแร�ป)าสงวนเขาคอก/หวั่นทําลาย (สยามรัฐ 5 ส.ค. 65 หน�า 12) 

ข�าวเว็บไซต( 

- มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ฯ จัดงาน "สีสรรพรรณไม� เทิดไท�บรมราชินีนาถ" 10-15 ส.ค.นี ้

สยามรัฐออนไลน-  4 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/370911 

- ชวนชม‘สีสรรพรรณไม� เทิดไท�บรมราชินีนาถ’ กทม.เนรมติไม�ดอกไม�ประดับกว�า1แสนต�น 

แนวหน�า วันศุกร$ ท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/671131 

- รายงานพิเศษ : ‘กรมป=าไม�’นําข�าราชการ-จนท.พิทักษ$ป=า ร�วมสดดุีเจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=าผู�เสยีสละตน เน่ืองในวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=าโลก 

แนวหน�า วันศุกร$ ท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/671228 

- ผอ.สจป.3 ร�วมประชุมเตรียมพร�อมโครงการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล   

 สยามรัฐออนไลน$  4 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/370981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15072
วันที่: ศุกร์ 5 สิงหาคม 2565
Section: First Section/กทม.

หน้า: 9(กลาง)

หัวข้อข่าว: ชวนชม'สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ' กทม.เนรมิตไม้ดอกไม้ประดับกว่า1แสนต้น

รหัสข่าว: C-220805005025(5 ส.ค. 65/06:10) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 61.29 Ad Value: 76,612.50 PRValue : 229,837.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15072
วันที่: ศุกร์ 5 สิงหาคม 2565
Section: First Section/กทม.

หน้า: 9(กลาง)

หัวข้อข่าว: ชวนชม'สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ' กทม.เนรมิตไม้ดอกไม้ประดับกว่า1แสนต้น

รหัสข่าว: C-220805005025(5 ส.ค. 65/06:10) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 61.29 Ad Value: 76,612.50 PRValue : 229,837.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 20 ฉบับที่: 3303
วันที่: ศุกร์ 5 - พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 22(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ปลูกป่า ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63

รหัสข่าว: C-220805017031(5 ส.ค. 65/06:07) หน้า: 1/1

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 41.34 Ad Value: 41,340 PRValue : 124,020 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16218
วันที่: เสาร์ 6 สิงหาคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์ - ยานยนต์

หน้า: 9(ล่างขวา)

ภาพข่าว: เกียร์ว่าง: 'วปอ.63'ปลูกป่า

รหัสข่าว: C-220806038067(5 ส.ค. 65/07:57) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 15.69 Ad Value: 18,828 PRValue : 56,484 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26595
วันที่: เสาร์ 6 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ต่อข่าวหน้า 1

หน้า: 14(ขวา)

คอลัมน์: เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: บุกรวบแก๊งลอบตัดประดู่

รหัสข่าว: C-220806035038(5 ส.ค. 65/08:14) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 14.33 Ad Value: 13,613.50 PRValue : 40,840.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24868
วันที่: ศุกร์ 5 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ชาวบุรีรัมย์ฮือบุกศาลากลาง ค้านสำรวจขุดเจาะแร่ป่าสงวนเขาคอก/หวั่นทำลาย...

รหัสข่าว: C-220805021056(5 ส.ค. 65/05:11) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 29.81 Ad Value: 25,338.50 PRValue : 76,015.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ฯ จัดงาน "สสีรรพรรณไม� เทิดไท�บรมราชินีนาถ" 10-15 ส.ค.น้ี 

สยามรัฐออนไลน$  4 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/370911 

มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ฯ แถลงข�าวการจัดงานสสีรรพรรณไม� เทิดไท�บรมราชินีนาถ “30 ปU สวนสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติฯ์ ใต�ร�ม
พระบารมี เพ่ือปวงประชา” ระหว�างวันท่ี 10 – 15 สิงหาคม 2565 โดยมี   ดร.จรลัธาดา กรรณสตู ประธานมลูนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ�า
สิริกิติฯ์ เปXนประธาน พร�อมด�วย นายจงคล�าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม (ท่ี 6 จากซ�าย) และนายธิติ 
โลหะป\ยะพรรณ ผู�ช�วยปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ$ (ท่ี 4 จากซ�าย) ณ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติฯ์ 
เขตจตุจักร เมื่อเร็วๆ น้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชวนชม‘สีสรรพรรณไม� เทิดไท�บรมราชินีนาถ’ กทม.เนรมิตไม�ดอกไม�ประดับกว�า1แสนต�น 

แนวหน�า วันศุกร$ ท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565  https://www.naewna.com/local/671131 

กทม.ขอเชิญเท่ียวชมงาน “สีสรรพรรณไม� เทิดไท�บรมราชินีนาถ” 30 ปU สวนสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ฯใต�ร�มพระบารมี เพ่ือปวงประชา ณ สวน

สมเด็จพระนางเจ�าสริิกิติฯ์ 

นางสาววรนุช สวยค�าข�าว รองผู�อํานวยการสํานักสิ่งแวดล�อม ร�วมแถลงข�าวการจัดงาน “สีสรรพรรณไม� เทิดไท�บรมราชินีนาถ” 30 ปU สวน

สมเด็จพระนางเจ�าสริิกิติฯ์ ใต�ร�มพระบารมี เพ่ือปวงประชา โดยมี ดร.จรลัธาดากรรณสตู ประธานกรรมการมลูนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์

ฯ เปXนประธาน และผู�แทนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ$กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล�อม กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว$ป=าและพันธุ$พืช กรมป=าไม� ร�วมแถลงข�าว ณ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ�า

สิริกิติฯ์ เขตจตุจักร 

รองผู�อํานวยการสํานักสิ่งแวดล�อม เป\ดเผยว�า กรุงเทพมหานคร โดยสํานักสิ่งแวดล�อม ร�วมกับ มูลนิธิสวนสมเดจ็พระนางเจ�าสริิกิติ์ฯ และ 26 

องค$กร จัดงาน “สีสรรพรรณไม� เทิดไท�บรมราชินีนาถ” 30 ปU สวนสมเด็จพระนางเจ�าสริิกิติฯ์ ใต�ร�มพระบารมี เพ่ือปวงประชา ข้ึนระหว�างวันท่ี 

10-15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติฯ์ เพ่ือเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ�าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปUหลวงเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยสาํนักสิ่งแวดล�อมได�เตรียมความพร�อมด�านสถานท่ีจัดงานภายในสวน

สมเด็จพระนางเจ�าสริิกิติฯ์ ดําเนินการปรับภูมิทัศน$ด�วยไม�ดอกไม�ประดับนานาพรรณ อาทิ ปทุมมาดาวเรือง บานช่ืน สร�อยไก� ดาวกระจาย รวม

กว�า 100,000 ต�น เพ่ือสร�างบรรยากาศให�มีความสวยงามละลานตา อีกท้ังการจัดแสดงนิทรรศการ “จากภูผาสู�มหานที” ซ่ึงเปXนการปรบัพ้ืนท่ี

ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ�าสริกิิติ์ฯ เน้ือท่ี 26 ไร� ให�เปXนสวนป=าพฤกษศาสตร$ใจกลางกรุงโดยการนําพระราชเสาวนีย$ “ปลูกป=าในใจคน” ของ

สมเด็จพระนางเจ�าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปUหลวง มาเปXนแนวคิดในการออกแบบให�เปXนสถานท่ีรวบรวมพรรณไม�จาก

โครงการพระราชดาํริ และกล�าไม�ทรงปลูกตั้งแต�ภาคเหนือจรดภาคใต� และได�เตรียมความพร�อมสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค

ต�างๆ เพ่ือให�สามารถรองรับการเข�าใช�บริการของประชาชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในระหว�างการจัดงาน  

นอกจากน้ีภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน�วยงานต�างๆ การจัดแสดงนวัตกรรมจากผลผลิตทางการเกษตร การจําหน�าย

ผลิตภณัฑ$จากโครงการพระราชดาํริและเกษตรกรจากท่ัวประเทศ การแสดงพันธุ$ไม�หายาก การแสดงดนตรีในสวน การประกวดพันธุ$ไม� การ

ประกวดปลากัด การประมูลพันธุ$ไม� อีกท้ังการแจกต�นไม�ฟรีให�นํากลบัไปปลูกท่ีบ�าน จึงขอเชิญชวนประชาชนเท่ียวชมงาน “สีสรรพรรณไม� เทิด

ไท�บรมราชินีนาถ” 30 ปU สวนสมเด็จพระนางเจ�าสริิกิติ์ฯ ใต�ร�มพระบารมีเพ่ือปวงประชา ระหว�างวันท่ี 10-15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จ

พระนางเจ�าสิริกิติฯ์ เขตจตุจักร และขอเชิญร�วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ�าสริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปUหลวง ในวันศุกร$ท่ี 12 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. รวมท้ังขอเชิญเฝgาฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ�า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จฯทอดพระเนตรการจัดงานฯในวันเสาร$ท่ี 13 สิงหาคม 2565เวลา 17.30 น. 



 

รายงานพิเศษ : ‘กรมป=าไม�’นําข�าราชการ-จนท.พิทักษ$ป=า ร�วมสดุดเีจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=าผู�เสียสละตน เน่ืองในวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=าโลก 

แนวหน�า วันศุกร$ ท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 https://www.naewna.com/local/671228 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป=าไม� นําข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=าในสังกัดกรมป=าไม� ร�วมพิธีเป\ดงานวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=า

โลก World Ranger Day ประจําปU 2565 เพ่ือเปXนวันรําลึกเจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=าท่ีได�รับบาดเจ็บและเสยีชีวิตจากการปฏบัิติหน�าท่ีดูแล รกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ตลอดจนสร�างขวัญกําลังใจและเปXนความภาคภูมิใจในการทําหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=า โดยมี นาย

วราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อมเปXนประธาน นายจตุพร บุรุษพัฒน$ ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ปกท.ทส.)ผู�บริหาร ทส. ผู�แทนองค$กรระหว�างประเทศเพ่ือการอนุรักษ$ธรรมชาติ (IUCN) และเจ�าหน�าท่ี

พิทักษ$ป=าท้ังทางบกและทางทะเล เข�าร�วมอย�างพร�อมเพรียง ท่ีบริเวณอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� จ.นครนายก    

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล�าวว�า เจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=า ถือเปXนผู�ปฏิบัตหิน�าท่ีอันสําคัญในการรกัษาความสมบูรณ$ของทรัพยากรธรรมชาติ 

ท่ีเปXนท้ังแหล�งอาหาร แหล�งรักษาสมดลุธรรมชาติ แหล�งเรียนรู�ศึกษาวิจัย และแหล�งท�องเท่ียว ท่ีแลกมาด�วยการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความ

ยากลําบากและเสี่ยงภยั ท่ีหาผู�ปฏบัิติได�น�อย จึงเปXนการกระทําอันมเีกียรติ ควรค�าแก�การยกย�องเชิดชู ซ่ึง ทส. ได�ให�การดูแล ช�วยเหลือท้ังด�าน

สวัสดิการ และการสนับสนุนอุปกรณ$การทํางานของเจ�าหน�าท่ีอย�างเต็มท่ีเพ่ือให�การปฏิบัติหน�าท่ีเปXนไปอย�างมีประสิทธิภาพ และยังได�

สนับสนุนให�มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาช�วยในการปฏิบัติงานอย�างเปXนระบบ มมีาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงของเจ�าหน�าท่ี

ท่ีจะเข�าปะทะกับผู�ท่ีกระทําผิดเก่ียวกับป=าไม�และทรัพยากรธรรมชาติ เพราะความปลอดภัยของเจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=า ถือเปXนสิ่งสําคัญท่ีสดุ และ

ขอเชิดชูเกียรติเจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=าทุกท�าน ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเสียสละ อุทิศตนในการปกปgองทรัพยากรธรรมชาติ ป=าไม� สัตว$ป=าพันธุ$พืช 

และสตัว$ทะเล เพ่ืออนุรักษ$ไว�เปXนมรดกและเพ่ือประโยชน$ของลูกหลานเราต�อไปในอนาคต 

โดยหลังจากการเปXนประธานในงานวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=าโลก (World Ranger Day) ประจําปU 2565 แล�ว นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 

และนายจตุพรบุรุษพัฒน$ ปกท.ทส. ได�ร�วมเดินลาดตระเวนป=าเชิงคุณภาพ Smart Patrol ร�วมกับทีมเจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=า พร�อมพักค�างแรมใน

ป=าร�วมกับเจ�าหน�าท่ี 1 คืน เพ่ือสร�าง 

ขวัญและกําลังใจให�กับเจ�าหน�าท่ีพิทักษ$ป=าท่ีจะส�งต�อไปยังเจ�าหน�าท่ีทุกนายท่ีปฏิบัติงานอยู�ในทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 



 

ผอ.สจป.3 ร�วมประชุมเตรียมพร�อมโครงการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล   

 สยามรัฐออนไลน$  4 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/370981 

วันท่ี 4 ส.ค.65 นายชูเกียรติ พงศ$ศิริวรรณ ผอ.สจป.ท่ี 3 (ลําปาง) กรมป=าไม�,นายปรัชญา ท่ีงจันทร$ ผอ.ทสจ.อต. พร�อมด�วยผู�อํานวยการส�วน 

ผอ.ศูนย$ป=าไม�อุตรดิตถ$และเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�อง ร�วมประชุมแนวทางการเตรยีมความพร�อมการดําเนินโครงการจัดท่ีดินทํากินให�ชุมชนตาม

นโยบายรัฐบาล (คทช.) 

และการดําเนินงานกรณสี�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐเข�าทําประโยชน$ในพ้ืนท่ีป=าไม�ก�อนได�รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 

มิ.ย.63 และวันท่ี 11 พ.ค.64 ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดติถ$ ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล�อม ณ สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดอุตรดิตถ$ 


