สรุปขาวประจำในวันที่ 23 ธ.ค. 63
ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมป"าไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาวหนังสือพิมพ*
- ขาวสั้น: นายกฯ สั่ง ขรก.เวิรกฟอรมโฮมลดฝุน ( ไทยโพสต 23 พ.ย. 63 หน)า 3 )
- เดินหน)าโครงการสร)างปาสร)างอาชีพ ( เดลินิวส 23 ธ.ค. 63 หน)า 10 )
- ถางปาสร)างทางดวนชวยปชช. ( มติชน 23 พ.ย. 63 หน)า 6 )
- ได)ไปตอ!ดวนกะทู)-ปาตอง ( เดลินิวส 23 ธ.ค. 63 หน)า 8 )
- กทพ.ลุยทางดวนกะทู)-ปาตอง1.4หมื่นล. ( ขาวสด 23 ธ.ค. 63 หน)า 5 )
- Live Release: เครือซีพี-ซีพีเอฟ ชวนคนรุนใหม รักษปา-รักษโลก ที่ จ.ลพบุรี
( ผู)จัดการรายวัน 360 H 23 พ.ย. 63 หน)า 15 )
ขาวเว็บไซต*
ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมชวนคนรุนใหมปลูกปา เปลี่ยนโลกสูความยั่งยืน ( ไทยรัฐ 22 ธ.ค. 63 )
https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1999429
กทพ.ประมูลทางดวนกะทู) – ปาตอง 1.4 หมื่นล)าน ( กรุงเทพธุรกิจ 22 ธ.ค. 63 )
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/913443

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/ในประเทศ
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
ปีที่: 25
ฉบับที่: 8808
หน้า: 3(ล่างขวา)
Col.Inch: 13.53 Ad Value: 10,147.50
PRValue (x3): 30,442.50
คอลัมน์: ข่าวสั้น: นายกฯ สั่ง ขรก.เวิร์กฟอร์มโฮมลดฝุ่น

รหัสข่าว: C-201223008011(23 ธ.ค. 63/04:53)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/ภูมิภาค
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
ปีที่: ฉบับที่: 26004
Col.Inch: 25.02 Ad Value: 52,542
หัวข้อข่าว: เดินหน้าโครงการสร้างป่าสร้างอาชีพ

รหัสข่าว: C-201223004045(23 ธ.ค. 63/04:09)

หน้า: 10(บนซ้าย)
PRValue (x3): 157,626

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
ปีที่: 43
ฉบับที่: 15627
Col.Inch: 53.74 Ad Value: 59,114
หัวข้อข่าว: ถางป่าสร้างทางด่วนช่วยปชช.

รหัสข่าว: C-201223038019(22 ธ.ค. 63/05:41)

หน้า: 6(บน)
PRValue (x3): 177,342

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/โลจิสติกส์-นวัตกรรมขนส่ง
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
ปีที่: ฉบับที่: 26004
หน้า: 8(ขวา)
Col.Inch: 52.87 Ad Value: 111,027
PRValue (x3): 333,081
หัวข้อข่าว: ได้ไปต่อ!ด่วนกะทู้-ป่าตอง

รหัสข่าว: C-201223035003(22 ธ.ค. 63/08:22)

คลิป: สี่สี

หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/โลจิสติกส์-นวัตกรรมขนส่ง
วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
ปีที่: ฉบับที่: 26004
หน้า: 8(ขวา)
Col.Inch: 52.87 Ad Value: 111,027
PRValue (x3): 333,081
หัวข้อข่าว: ได้ไปต่อ!ด่วนกะทู้-ป่าตอง

รหัสข่าว: C-201223035003(22 ธ.ค. 63/08:22)

คลิป: สี่สี

หน้า: 2/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
ปีที่: 30
ฉบับที่: 10983
หน้า: 5(บน)
Col.Inch: 43.90 Ad Value: 48,290
PRValue (x3): 144,870
หัวข้อข่าว: กทพ.ลุยทางด่วนกะทู้-ป่าตอง1.4หมื่นล.

รหัสข่าว: C-201223037084(22 ธ.ค. 63/08:27)

คลิป: ขาว-ดำ

หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/วันที่: พุธ 23 ธันวาคม 2563
ปีที่: 13
ฉบับที่: 3329
หน้า: 15(ขวา)
Col.Inch: 17.11 Ad Value: 25,665
PRValue (x3): 76,995
คลิป: สี่สี
คอลัมน์: Live Release: เครือซีพี-ซีพีเอฟ ชวนคนรุ่นใหม่ รักษ์ป่า-รักษ์โลก ที่ จ.ลพบุรี

รหัสข่าว: C-201223040079(23 ธ.ค. 63/05:03)

หน้า: 1/1

ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมชวนคนรุนใหมปลูกปา เปลี่ยนโลกสูความยั่งยืน
เครือเจริญโภคภัณฑ&รวมกับ CPF จัดกิจกรรม CP for Sustainability ชวนคนรุนใหมปลูกปาเปลี่ยนโลกสูความยั่งยืน
นางรุงฟ8า เกียรติพจน& ผู;บริหารด;านโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ& จำกัด กลาววา เครือเจริญโภคภัณฑ&ให;
ความสำคัญในการมีสวนรวมลดการปลอยก@าซเรือนกระจกผานมาตรการตางๆ ตามเป8าหมายความยั่งยืนขององค&การ
สหประชาชาติ
โดยบริษัทในเครือยังมีเป8าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมุงสูการเปEนองค&กรปลอยก@าซคาร&บอนไดออกไซด&เปEนศูนย& (Carbon
Neutral) ภายในปK 2573 ด;านการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การปกป8องระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ&เติบโตโดยมีรากฐานมาจากการยึดมั่นในคานิยม สามประโยชน& คือ ประโยชน&ตอประเทศชาติ
ประชาชน และบริษัท ควบคูกับการดำเนินธุรกิจด;วยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดล;อม เพื่อรวมสร;างการ
เปลี่ยนแปลงสูความยั่งยืนของธุรกิจและโลกใบนี้
ลาสุด เครือเจริญโภคภัณฑ& จึงจัดกิจกรรม CP for Sustainability ปูUนปูUนไปปลูกปา ณ โครงการซีพีเอฟ รักษ&นิเวศ ลุม
น้ำปาสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี เพื่อชวนคนรุนใหมรวมเปลี่ยนโลกด;วยการให;ความรู;เกี่ยวกับกระบวนการปลูกปาที่
ยั่งยืน ผานการฟWXนฟูปาในรูปแบบตางๆ เพื่อสร;างจิตสำนึกรักษ&โลกให;กับคนรุนใหม สูการบอกตอในสังคมวงกว;าง เกิดการ
ลงมือทำเพื่อโลกใบนี้ที่ดีขึ้น
ด;านนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท& รองกรรมการผู;จัดการอาวุโส หนวยงานด;านความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ&อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กลาววา โครงการซีพีเอฟ รักษ&นิเวศ ลุมน้ำปาสัก เขา
พระยาเดินธง เปEนโครงการที่บริษัทรวมกับกรมปาไม; และชุมชนอนุรักษ&ฟWXนฟู และปลูกปาใหม ในพื้นที่เขาพระยาเดินธง
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
โดยระยะที่หนึ่ง (ปK 2559-2563) อนุรักษ&และฟWXนฟูปา เพิ่มพื้นที่สีเขียวให;ประเทศได; 5,971 ไร พร;อมทั้งเดินหน;าสานตอ
โครงการในระยะที่สอง (ปK 2564-2568) มุงสูการมีสวนรวมปกป8องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร;างความมั่นคงทาง
อาหาร และสร;างสมดุลธรรมชาติอยางยั่งยืน
https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1999429

กทพ.ประมูลทางดวนกะทู; – ปาตอง 1.4 หมื่นล;าน
กทพ.เตรียมเปiดประมูลสร;างทางดวนกะทู; - ปาตอง เม็ดเงินกวา 1.4 หมื่นล;าน ปลายปK 2564 หลังกรมปาไม;ไฟเขียวใช;
พื้นที่ เผยตางชาติรุมจีบรวมทุน ชิงบริหารสัมปทาน 30 ปK ประเมินผู;ใช;ทางตอบรับ ใช;บริการ 7 หมื่นคันตอวัน
นายสุรเชษฐ& เหลาพูลสุข ผู;วาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เปiดเผยความคืบหน;าโครงการทางพิเศษ (ทาง
ดวน) สายกะทู;-ปาตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 1.4 หมื่นล;านบาท โดยระบุวา ขณะนี้กรมปาไม;
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล;อม (ทส.) ได;อนุญาตให;ใช;พื้นที่ปาทั้ง 3 สวนเพื่อเดินหน;ากอสร;างโครงการทาง
ดวนสายกระทู; -ปาตอง
โดยพื้นที่ดังกลาว ประกอบไปด;วย1.ปาตาม พ.ร.บ.ปาไม; พ.ศ.2484, 2.ปาถาวร และ 3. ปาสงวนแหงชาติเพื่อใช;ในการ
กอสร;างชวงที่เปEนอุโมงค& ระยะทางประมาณ 1.85 กม. รวมประมาณ 109 ไร ซึ่งขณะนี้ได;รับอนุมัติเรียบร;อยแล;ว ได;รับ
ความรวมมือจากผู;ที่เกี่ยวข;องในการเรงรัดเรื่องดังกลาวเปEนอยางดี ถือวาเร็วกวาแผนที่ กทพ. ได;วางไว;
ด;านนางสาวกชพรรณ เข็มทอง ผู;อำนวยการกองวางแผนและวิเคราะห&โครงการ กทพ. กลาววา ขณะนี้ กทพ. ได;สงข;อมูล
โครงการให;สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาการลงทุนแล;ว เนื่องจากโครงการดังกลาวเปEน
การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน (พีพีพี) โดยคาดวา สคร. จะเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพีพีพี ในเดือน ก.พ.
2564 กอนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาประมาณเดือน เม.ย.-พ.ค.2564
อยางไรก็ดี หาก ครม.ให;ความเห็นชอบ ทาง กทพ. คาดวาจะจัดสัมมนาเพื่อประเมินความสนใจจากภาคเอกชน (Market
Sounding) อีกครั้ง และแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน กอนเข;าสูขั้นตอนการเปiดประมูลคัดเลือกเอกชนประมาณ
ปลายปK 2564 และได;ผู;ชนะการประมูลกลางปK 2565
ทั้งนี้ โครงการทางดวน สายกะทู;-ปาตอง มีวงเงินลงทุน 1.4 หมื่นล;านบาท แบงเปEน คากอสร;าง และคาระบบเก็บคาผาน
ทาง ประมาณ 8 พันล;านบาท และคาเวนคืนที่ดิน ประมาณ 6 พันล;านบาท โดยเอกชนลงทุนจะต;องลงทุนทั้งคากอสร;าง
และคาระบบฯ แลกกับอายุสัมปทานบริหารจัดเก็บคาผานทาง 30 ปK หลังจากนั้นต;องคืนกรรมสิทธิ์โครงการให; กพท.เปEน
ผู;บริหารจัดการ
โดยโครงการดังกลาวผลการศึกษาความคุ;มคา พบวา ผลตอบแทนทางการเงิน (IRR) อยูที่ 6% และอัตราผลตอบแทนด;าน
เศรษฐกิจ (EIRR) 20% ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการมีมูลคาการลงทุนคอนข;างสูง หากเทียบกับระยะทางกอสร;างงานโยธา

กพท.จึงศึกษาให;ผลตอบแทนเอกชนทั้งหมด และคาดการณ&วาเอกชนจะคืนทุนภายใน 20 ปK ซึ่งจากการสำรวจความสนใจ
ของเอกชนในเบื้องต;น พบวามีเอกชนสนใจจำนวนมาก สวนใหญเปEนนักลงทุนตางชาติ
“ก็ยอมรับวาโครงการกระทู; – ปาตอง เปEนโครงการที่ลงทุนสูง แตผลตอบแทนคอนข;างต่ำ ซึ่งเมื่อเปiดประมูลจริงแล;วหาก
ไมมีเอกชนรายใดสนใจ ทางการทางฯ คงต;องลงทุนเอง แตหากถามวาคุ;มหรือไมที่จะลงทุน ถ;าพูดในเชิงการเงินจะคุ;มคา
ในระยะยาว แตที่ต;องการให;โครงการนี้เกิดขึ้นให;ได;โดยเร็ว ก็เพื่อประชาชน”
โดยปxจจัยสนับสนุนที่ทำให; กทพ.ต;องเรงรัดดำเนินโครงการสายกะทู; - ปาตอง เนื่องจากที่ผานมามีตัวเลขผู;เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 1 ราย เพราะทางเดินรถในปxจจุบันมีความลาดชัน แคบ จึงทำให;เกิดอุบัติเหตุบอย หากเรงกอสร;าง
อยางน;อยก็ชวยรักษาชีวิตประชาชน ซึ่งคาดการณ&วาปKแรกของการเปiดให;บริการในปK 2570 จะมีปริมาณการจราจร
ประมาณ 7 หมื่นคันตอวัน เปEนรถยนต& 3.5 หมื่นคัน และรถจักรยานยนต& 3.5 หมื่นคัน
สำหรับทางดวนสายกะทู; - ปาตอง มีขนาด 8 ชองจราจร หรือไป-กลับ 4 ชองจราจร ให;รถยนต&วิ่ง 2 ชองจราจร และ
รถจักรยานยนต& 2 ชองจราจร มีแบริเออร&คอนกรีตกั้นเพื่อความปลอดภัย เบื้องต;นคาผานทางรถจักรยานยนต& 15 บาท รถ
4 ล;อ 40 บาท รถ 6-10 ล;อ 80 บาท และมากกวา 10 ล;อ 125 บาท ซึ่งจะปรับขึ้นคาผานทางทุกๆ 5 ปK แตทั้งนี้จะเจราจา
ตอรองกันอีกครั้งหลังจากได;ผู;ชนะการประมูลแล;ว
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