สรุปขาวประจําในวันที่ 1 ธ.ค. 63

ขาวสงหองอธิบดี รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขาวเว็บไซต
รัฐบาลเดินหนา จัดการปมบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน (ไทยรัฐ 30 พฤศจิกายน 2563)
https://www.thairath.co.th/news/politic/1986159
"บิ๊กปอม"ลุยกระจายถือครองที่ดินเปนธรรม-ยั่งยืน (เดลินิวส 30 พฤศจิกายน 2563)
https://www.dailynews.co.th/politics/809876
‘บิ๊กปอม’ ย้ําคทช. กระจายถือครองที่ดินเปนธรรม เพื่อประโยชนปชช.อยางยั่งยืน
(มติชนออนไลน 30 พฤศจิกายน 2563)
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2464960
ซีพีเอฟหนุนสรางความมั่นคงทางอาหาร มอบกองทุนฯ ชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี พึ่งพาตนเองยั่งยืน
(ผูจัดการออนไลน 30 พฤศจิกายน 2563)
https://mgronline.com/business/detail/9630000122844
ซีพีเอฟ หนุนสรางความมั่นคงทางอาหาร มอบกองทุนฯชุมชน พึ่งพาตนเองยั่งยืน จ.ลพบุรี
(สํานักขาวอิศรา 30 พฤศจิกายน 2563)
https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/93825-cpf-90.html
ซีพีเอฟ มอบกองทุนฯชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี (บานเมือง 30 พฤศจิกายน 2563)
https://www.banmuang.co.th/news/activity/214198

รองนายกฯ "ประวิตร" นําประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ หวังแกปญหา กระจายการถือครอง
ที่ดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ผูสื่อขาวรายงานวา พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
นโยบายแนวทางและมาตรการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ณ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ รวมกับ
หนวยงานตางๆ ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ที่ประชุมรับทราบคําสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แหงชาติ 1/2563 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการมีหนาที่และอํานาจเสนอแนะใหความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ตลอดจน
กําหนดมาตรการ แนวทาง สงเสริมความรวมมือรัฐกับประชาชน รับทราบความคืบหนาการจัดทํานโยบายและแผนการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ซึ่งปจจุบันอยูระหวางจัดทํารางประกาศ คทช. รับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม
ประชาชน
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังรับทราบความกาวหนาการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศและประเด็นการปฏิรูปประเทศดานสังคมเรือ่ ง
การสรางมูลคาที่ดินที่รัฐจัดใหประชาชน ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสังคมเสนอ รวมทั้งรับทราบผลการดําเนินงาน
จัดที่ดิน ที่ยื่นคําขอ 486 ชุมชน ตามขอเรียกรองของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม (ขปส.) ภายใตการดําเนินงานของ
คทช. สรุปได คือ กําหนดเปนพื้นที่เปาหมาย คทช. แลว 140 ชุมชน ไดรับอนุญาตแลว 97 ชุมชน สามารถอนุญาตไดตาม
กฎหมาย 208 ชุมชน โดยเปนเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 26 พ.ย.2561 จํานวน 169 ชุมชน ไมสามารถ
ดําเนินการได 26 ชุมชน เพราะขอบเขตไมชัดเจน พื้นที่ทับซอน และอยูระหวางการตรวจสอบ 112 ชุมชน ใหกรมปาไม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมทั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเรงดําเนินการตามมติ ครม. วันที่ 26 พ.ย.
2561 เพื่อแกปญหาใหกับประชาชนโดยเร็ว โดยใหความสําคัญกับหลักเกณฑคุณสมบัติ ความเหมาะสมของประชาชนในแตละ
พื้นที่

ผูสื่อขาวรายงานตอวา ที่ประชุมยังไดรวมพิจารณาหลักการรางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถาบันบริหารจัดการที่ดิน และกระจาย
การถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน พ.ศ... และใหนําผลการประเมินความคุมคาของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม
องคการมหาชนในประเด็นความซ้ําซอนในภารกิจ การกระจายการถือครอง รูปแบบการใหความชวยเหลือและกลุมเปาหมาย
ที่ใกลเคียงกับหนวยงานอื่นไปพิจารณา โดยมอบหมายใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ. นําราง
กฎหมายไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ และนําเสนอตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหาร
จัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อพิจารณากอนเสนอ คทช. และคณะรัฐมนตรีตอไป
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังมีการพิจารณาแนวทางแกปญหาแนวเขตและที่ดินอุทยานแหงชาติทับลาน
จ.นครราชสีมา และ
ปราจีนบุรี โดยใชผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราสวน 1 : 4000 (One Map) ที่ คทช. และ ครม.
ใหความเห็นชอบ โดยภายหลังการปรับปรุงใหหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม
และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ดําเนินการแกไขปญหาในพื้นที่ตามกฎหมายของหนวยงานตอไป รวมถึง
พิจารณาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทาง และมาตรการการบริหาร.

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดิน รวมกับหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
โดยที่ประชุมไดรับทราบคําสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติที่ 1/2563 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการโดยมีหนาที่และ
อํานาจในการเสนอแนะใหความเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
เพื่อเสนอตอคทช. และกําหนดมาตรก ารแนวทางสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐกับประชาชนรับทราบความคืบหนาการจัดทํา
นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
ปจจุบันอยูระหวางจัดทํารางประกาศ คทช. ในการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนรับทราบความกาวหนา
ของการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศและประเด็นการปฏิรูปประเทศดานสังคมเรื่องการสรางมูลคาที่ดินที่รัฐจัดใหกับ
ประชาชนตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสังคมเสนอรับทราบผลการดําเนินงานการจัดที่ดินที่ยื่นคําขอจํานวน 486
ชุมชน ตามขอเรียกรองของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม (ขปส.) ภายใตการดําเนินงานของ คทช.
สรุปไดคือกําหนดเปนพื้นที่เปาหมาย คทช. แลวจํานวน 140 ชุมชน และไดรับอนุญาตแลวจํานวน 97 ชุมชน สามารถอนุญาตได
ตามกฎหมาย 208 ชุมชน โดยเปนเปาหมายตามมติ ครม.วันที่ 26 พ.ย. 2561 จํานวน169 ชุมชน ไมสามารถดําเนินการได 26
ชุมชนขอบเขตไมชัดเจน/พื้นที่ทับซอนและอยูระหวางการตรวจสอบ 112 ชุมชนใ หกรมปาไมกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เรงดําเนินการตามมติ ครม.วันที่ 26 พ.ย. 2561 เพื่อแกไขปญหาใหกับ
ประชาชนโดยเร็วโดยใหความสําคัญกับหลักเกณฑคุณสมบัติความเหมาะสมของประชาชนในแตละพื้นที่

ทั้งนี้ ที่ประชุมไดรวมพิจารณาในหลักการ พ.ร.บ.สถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและ
ยั่งยืน พ.ศ. .... และใหนําผลการประเมินความคุมคาของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนในประเด็นความ
ซ้ําซอนในภารกิจการกระจายการถือครองรูปแบบการใหความชวยเหลือและกลุมเปาหมายที่ใกลเคียงกับหนวยงานอื่นไป
พิจารณา
โดยมอบหมายใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ.นํารางกฎหมายไปดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และนําเสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อพิจารณากอนเสนอ คทช. และ ครม.ตอไป
นอกจากนั้นยังพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาแนวเขตและที่ดินอุทยานแหงชาติทับลาน จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี โดยใชผล
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราสวน 1 : 4000 (One Map) ที่ คทช. และ ครม.ใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ ภายหลังการปรับปรุงใหหนวยงานที่รับผิดชอบเชนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม และสํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดําเนินการแกไขปญหาในพื้นที่ตามกฎหมายของหนวยงานตอไปรวมถึงพิจารณาคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหาร

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่หองประชุมอารียสัมพันธ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรี
เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน
(คทช.)
รวมกับหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบ คํงคณะกรรมการนโยบาย
าสั่
ที่ดินแหงชาติ ที่ 1/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมีหนาที่และอํานาจในการเสนอแนะ ใหความเห็นเกี่ยวกับการ
กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเพื่อเสนอตอ คทช. และกําหนดมาตรการ แนวทาง
สงเสริมความรวมมือระหวางรัฐกับประชาชน รับทราบความคืบหนาการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ ปจจุบันอยูระหวางจัดทํารางประกาศ คทช. ในการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ
ประชาชน. รับทราบความกาวหนาของการปรับปรุงแผนการปฏิรปู ประเทศ และประเด็นการปฏิรูปประเทศดานสังคม เรื่อง
การสรางมูลคาที่ดินที่รัฐจัดใหกับประชาชน ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสังคมเสนอ รับทราบผลการดําเนินงานการ
จัดที่ดินที่ยื่นคําขอ จํานวน 486 ชุมชน ตามขอเรียกรองของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เปนธรรม (ขปส.) ภายใต
การดําเนินงานของ คทช. สรุปได คือ กําหนดเปนพื้นที่เปาหมาย คทช. แลว จํานวน 140 ชุมชน และไดรับอนุญาตแลว จํานวน
97 ชุมชน สามารถอนุญาตไดตามกฎหมาย 208 ชุมชน โดยเปนเปาหมายตามมติ ครม. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 169
ชุมชนไมสามารถดําเนินการได 26 ชุมชน ขอบเขตไมชัดเจน/พื้นที่ทับซอน และอยูระหวางการตรวจสอบ 112 ชุมชน ใหกรมปาไม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเรงดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26

พฤศจิกายน 2561 เพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชนโดยเร็ว โดยใหความสําคัญกับหลักเกณฑคุณสมบัติ ความเหมาะสมของ
ประชาชนในแตละพื้นที่
พล.อ.ประวิตร กลาววา ที่ประชุมไดรวมพิจารณาหลักการรางพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดิน และกระจายการถือครอง
ที่ดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. และใหนําผลการประเมินความคุมคาของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการ
มหาชน ในประเด็นความซ้ําซอนในภารกิจ การกระจายการถือครอง รูปแบบการใหความชวยเหลือและกลุมเปาหมายที่ใกลเคียง
กับหนวยงานอื่นไปพิจารณา โดยมอบหมายใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ. นํารางกฎหมาย
ไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
นําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อพิจารณากอนเสนอ คทช. และ
คณะรัฐมนตรีตอไป และพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาแนวเขตและที่ดินอุทยานแหงชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
ปราจีนบุรี โดยใชผลการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราสวน 1 : 4000 ( One Map) ที่ คทช. และ
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ โดยภายหลังการปรับปรุงใหหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมปาไม และสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดําเนินการแกไขปญหาในพื้นที่ตามกฎหมายของหนวยงานตอไป.
รวมถึงพิจารณาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหนาสรางความมั่นคงทางอาหารอยางยั่งยืน ตอยอดการอนุรักษ
และฟนฟูปาเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ” มอบกองทุน
ใชหมุนเวียนดําเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและปลอยปลาลงเขื่อน ใหชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี หนุนสราง
อาชีพและรายได พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
ซีพีเอฟ รวมกับกรมปาไม ดําเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ” เพื่ออนุรักษและฟนฟูปาไมที่เขา
พระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน ภายใตโครงการยุทธศาสตรสรางสุข ชุมชน
พื้นที่เขาพระยาเดินธง เชน โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และโครงการปลอยปลาลงเขื่อน สรางความมั่นคงทางอาหารและ
สงเสริมชุมชนพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน โดยเมื่อเร็วๆ นี้คณะทํางานปลูกปาของซีพีเอฟไดมอบกองทุนฯ ใหแกชุมชนที่ดําเนิน
โครงการดังกลาว โดยมี วาที่ รอยตรี ทรงพล แปนแกว นายอําเภอพัฒนานิคม เปนประธาน ณ พิพิธภัณฑไทยเบิ้ง พรอมกันนี้
รวมกันปลอยพันธุปลา 120,000 ตัว ที่อางเก็บน้ําหวยงิ้ว และหนองใหญ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
นายอําเภอพัฒนานิคมกลาววา ขอขอบคุณที่ภาคเอกชนเห็นความสําคัญและเขามาสนับสนุนโครงการที่เปนประโยชนตอชุมชน
ทั้งโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเขื่อน ทําใหชุมชนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เกิดการถายทอดองค
ความรูรวมกัน ที่สําคัญคือ มีความตื่นตัวในการผลิตอาหารปลอดภัย สรางความมั่นคงทางอาหารเติมเต็มใหชุมชนมีความเขมแข็ง
และยังเปนการสรางความรวมมืออันดีระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความยั่งยืนของ
โครงการ

นายสุธี สมุทระประภูต ผูชวยกรรมการผูจัดการ หนวยงานรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน ซีพีเอฟ กลาววา การสงมอบ
กองทุนโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเขื่อนในวันนี้ เพื่อใหชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตอาหาร
ปลอดภัย สรางแหลงอาหารที่มั่นคง และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน สอดคลองกับกลยุทธสูความยั่งยืน 3 เสาหลักของซีพีเอฟ คือ
อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ําปาคงอยู และสอดรับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 17
ประการ (SDGs : Sustainable Development Goals)
ซีพีเอฟรวมกับชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ทําโครงการยุทธศาสตรสรางสุขฯ มาตั้งแตป 2562 ประกอบดวย โครงการปลูกผัก
วิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี 100% โดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณการปลูกผัก เชน ถังกักเก็บน้ํา อุปกรณน้ําหยด
ฯลฯ คนในชุมชนไดบริโภคผักที่สด สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี ลดรายจาย และยังมีรายไดเสริมจากการนําผลผลิตผักไปขาย
ที่ตลาดของชุมชน ปจจุบันมีสมาชิกเขารวมโครงการจาก 8 หมูบาน และสามารถตอยอดสูการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุตามวิถีภูมิ
ปญญาชุมชน เก็บเมล็ดพันธุพืชไวขยายพันธุในอนาคต เปนอีกหนึ่งรูปแบบของการสรางความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
สําหรับโครงการปลอยปลาลงเขื่อน ซีพีเอฟสงผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหความรูในการเลี้ยงและใหคําแนะนําแก
ชุมชน เชน วิธีการอนุบาลปลาเพื่อใหปลาแข็งแรงและเติบโตไดขนาดกอนปลอยลงกระชัง ชวยเพิ่มอัตรารอดของปลาที่ปลอยสู
แหลงน้ําธรรมชาติ เพิ่มปริมาณปลาในแหลงน้ําเพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชน สรางรายไดใหแกชุมชนที่มีอาชีพประมง และ
ยังเปนการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา ปจจุบันมีสมาชิกที่เขารวมโครงการ 17 ครัวเรือน ขณะที่ปริมาณปลาที่ปลอยลงเขื่อน สามารถ
เปนแหลงอาหารครอบคลุมชุมชน 11 หมูบาน หรือประมาณ 300 ครัวเรือน

“โครงการยุทธศาสตรสรางสุข ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง ” เปนโครงการที่ซีพีเอฟมุงมั่นสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ดูแลรักษาปาและอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนชาวบานและกลุมไทยเบิ้งซึ่งเปนกลุมชนทองถิ่นที่ตั้งบานเรือนอยูบริเวณ
ลุมน้ําปาสัก อ.พัฒนานิคม ไดเรียนรูนวัตกรรมปลูกปา และสงเสริมชุมชนทําโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และปลอยปลาลงเขื่อน
ตอยอดจากการดําเนินโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ที่ซีพีเอฟ รวมมือกับกรมปาไม อนุรักษ ฟนฟู
และปลูกปาใหม บนพื้นที่เขาพระยาเดินธง ระยะที่หนึ่ง (ป 2559-2563) จํานวน 5 ,971 ไร และมีเปาหมายดําเนินการระยะ
ที่สอง (ป 2564-2568) เพิ่มพื้นที่อนุรักษและฟนฟูอีก 1,029 ไร รวมแลวเปน 7,000 ไร

ซีพีเอฟ หนุนสรางความมั่นคงทางอาหาร มอบกองทุนฯชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี พึ่งพาตนเองยั่งยืน
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหนาสรางความมั่นคงทางอาหารอยางยั่งยืน ตอยอดการอนุรักษ
และฟนฟูปาเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ” มอบกองทุนใช
หมุนเวียนดําเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและปลอยปลาลงเขื่อน ใหชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี หนุนสราง
อาชีพและรายได พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
ซีพีเอฟ รวมกับกรมปาไม ดําเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ” เพื่ออนุรักษและฟนฟูปาไมที่เขา
พระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน ภายใตโครงการยุทธศาสตรสรางสุข ชุมชน
พื้นที่เขาพระยาเดินธง อาทิ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเขื่อน สรางความมั่นคงทางอาหารและ
สงเสริมชุมชนพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน โดยเมื่อเร็วๆนี้ คณะทํางานปลูกปาของซีพีเอฟ ไดมอบกองทุนฯ ใหแกชุมชนที่ดําเนิน
โครงการดังกลาว โดยมี วาที่ รอยตรีทรงพล แปนแกว นายอําเภอพัฒนานิคม เปนประธาน ณ พิพิธภัณฑไทยเบิ้ง พรอมกันนี้
รวมกันปลอยพันธุปลา 120,000 ตัว ที่อางเก็บน้ําหวยงิ้วและหนองใหญ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
นายอําเภอพัฒนานิคม กลาววา ขอขอบคุณที่ภาคเอกชนเห็นความสําคัญและเขามาสนับสนุนโครงการที่เปนประโยชนตอชุมชน
ทั้งโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเขื่อน ทําใหชุมชนไดเรียนรูจากการปฎิบัติจริง เกิดการถายทอดองค
ความรูรวมกัน ที่สําคัญ คือ มีความตื่นตัวในการผลิตอาหารปลอดภัย สรางความมั่นคงทางอาหารเติมเต็มใหชุมชนมีความเขมแข็ง
และยังเปนการสรางความรวมมืออันดีระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความยั่งยืนของ
โครงการ

นายสุธี สมุทระประภูต ผูชวยกรรมการผูจัดการ หนวยงานรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน ซีพีเอฟ กลาววา การสงมอบ
กองทุนโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเขื่อนในวันนี้ เพื่อใหชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตอาหาร
ปลอดภัย สรางแหลงอาหารที่มั่นคง และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน สอดคลองกับกลยุทธสูความยั่งยืน 3 เสาหลักของซีพีเอฟ คือ
อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ําปาคงอยู และสอดรับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 17
ประการ (SDGs : Sustainable Development Goals)
ซีพีเอฟรวมกับชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ทําโครงการยุทธศาสตรสรางสุขฯ มาตั้งแตป 2562 ประกอบดวย โครงการปลูกผัก
วิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี 100 % โดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณการปลูกผัก อาทิ ถังกักเก็บน้ํา อุปกรณน้ําหยด
ฯลฯ คนในชุมชนไดบริโภคผักที่สด สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี ลดรายจาย และยังมีรายไดเสริมจากการนําผลผลิตผักไปขาย
ที่ตลาดของชุมชน ปจจุบัน มีสมาชิกเขารวมโครงการจาก 8 หมูบาน และสามารถตอยอดสูการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุตามวิถีภูมิ
ปญญาชุมชน เก็บเมล็ดพันธุพืชไวขยายพันธุในอนาคต เปนอีกหนึ่งรูปแบบของการสรางความมั่นคงทางอาหารของชุมชน
สําหรับโครงการปลอยปลาลงเขื่อน ซีพีเอฟสงผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหความรูในการเลี้ยงและใหคําแนะนําแก
ชุมชน อาทิ วิธีการอนุบาลปลาเพื่อใหปลาแข็งแรงและเติบโตไดขนาดกอนปลอยลงกระชัง ชวยเพิ่มอัตรารอดของปลาที่ปลอยสู
แหลงน้ําธรรมชาติ เพิ่มปริมาณปลาในแหลงน้ําเพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชน สรางรายไดใหแกชุมชนที่มีอาชีพประมง และ
ยังเปนการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา ปจจุบัน มีสมาชิกที่เขารวมโครงการ 17 ครัวเรือน ขณะที่ปริมาณปลาที่ปลอยลงเขื่อน สามารถ
เปนแหลงอาหารครอบคลุมชุมชน 11 หมูบาน หรือประมาณ 300 ครัวเรือน
“โครงการยุทธศาสตรสรางสุข ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง ” เปนโครงการที่ซีพีเอฟมุงมั่นสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ดูแลรักษาปาและอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนชาวบานและกลุมไทยเบิ้งซึ่งเปนกลุมชนทองถิ่นที่ตั้งบานเรือนอยูบริเวณ
ลุมน้ําปาสัก อ.พัฒนานิคม ไดเรียนรูนวัตกรรมปลูกปา และสงเสริมชุมชนทําโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และปลอยปลาลงเขื่อน
ตอยอดจากการดําเนินโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ที่ซีพีเอฟ รวมมือกับกรมปาไม อนุรักษ ฟนฟู
และปลูกปาใหม บนพื้นที่เขาพระยาเดินธง ระยะที่หนึ่ง (ป 2559-2563) จํานวน 5 ,971 ไร และมีเปาหมายดําเนินการระยะ
ที่สอง (ป 2564- 2568 ) เพิ่มพื้นที่อนุรักษและฟนฟูอีก 1,029 ไร รวมแลวเปน 7,000 ไร

ซีพีเอฟ มอบกองทุนฯชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหนาสรางความมั่นคงทางอาหารอยางยั่งยืน ตอยอดการอนุรักษ
และฟนฟูปาเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ” มอบกองทุนใช
หมุนเวียนดําเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและปลอยปลาลงเขื่อน ใหชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี หนุนสราง
อาชีพและรายได พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
ซีพีเอฟ รวมกับกรมปาไม ดําเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ” เพื่ออนุรักษและฟนฟูปาไมที่เขา
พระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน ภายใตโครงการยุทธศาสตรสรางสุข
ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง อาทิ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเขื่อน สรางความมั่นคงทางอาหารและ
สงเสริมชุมชนพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน โดยเมื่อเร็วๆนี้ คณะทํางานปลูกปาของซีพีเอฟ ไดมอบกองทุนฯ ใหแกชุมชนที่ดําเนิน
โครงการดังกลาว โดยมี วาที่ รอยตรีทรงพล แปนแกว นายอําเภอพัฒนานิคม เปนประธาน ณ พิพิธภัณฑไทยเบิ้ง พรอมกันนี้
รวมกันปลอยพันธุปลา 120,000 ตัว ที่อางเก็บน้ําหวยงิ้วและหนองใหญ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
นายอําเภอพัฒนานิคม กลาววา ขอขอบคุณที่ภาคเอกชนเห็นความสําคัญและเขามาสนับสนุนโครงการที่เปนประโยชนตอชุมชน
ทั้งโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเขื่อน ทําใหชุมชนไดเรียนรูจากการปฎิบัติจริง เกิดการถายทอดองค
ความรูรวมกัน ที่สําคัญ คือ มีความตื่นตัวในการผลิตอาหารปลอดภัย สรางความมั่นคงทางอาหารเติมเต็มใหชุมชนมีความเขมแข็ง
และยังเปนการสรางความรวมมืออันดีระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความยั่งยืนของ
โครงการ

นายสุธี สมุทระประภูต ผูชวยกรรมการผูจัดการ หนวยงานรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน ซีพีเอฟ กลาววา การ
สงมอบกองทุนโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเขื่อนในวันนี้ เพื่อใหชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
อาหารปลอดภัย สรางแหลงอาหารที่มั่นคง และพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน สอดคลองกับกลยุทธสูความยั่งยืน 3 เสาหลักของซีพี
เอฟ คือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ําปาคงอยู และสอดรับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ
17 ประการ (SDGs : Sustainable Development Goals)

ซีพีเอฟรวมกับชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง ทําโครงการยุทธศาสตรสรางสุขฯ มาตั้งแตป 2562 ประกอบดวย โครงการ
ปลูกผักวิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี 100 % โดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณการปลูกผัก อาทิ ถังกักเก็บน้ํา
อุปกรณน้ําหยด ฯลฯ คนในชุมชนไดบริโภคผักที่สด สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี ลดรายจาย และยังมีรายไดเสริมจากการ
นําผลผลิตผักไปขายที่ตลาดของชุมชน ปจจุบัน มีสมาชิกเขารวมโครงการจาก 8 หมูบาน และสามารถตอยอดสูการจัดตั้ง
ธนาคารเมล็ดพันธุตามวิถีภูมิปญญาชุมชน เก็บเมล็ดพันธุพืชไวขยายพันธุในอนาคต เปนอีกหนึ่งรูปแบบของการสรางความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชน
สําหรับโครงการปลอยปลาลงเขื่อน ซีพีเอฟสงผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหความรูในการเลี้ยงและใหคําแนะนําแก
ชุมชน อาทิ วิธีการอนุบาลปลาเพื่อใหปลาแข็งแรงและเติบโตไดขนาดกอนปลอยลงกระชัง ชวยเพิ่มอัตรารอดของปลาที่ปลอยสู
แหลงน้ําธรรมชาติ เพิ่มปริมาณปลาในแหลงน้ําเพื่อเปนแหลงอาหารของชุมชน สรางรายไดใหแกชุมชนที่มีอาชีพประมง และยัง
เปนการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา ปจจุบัน มีสมาชิกที่เขารวมโครงการ 17 ครัวเรือน ขณะที่ปริมาณปลาที่ปลอยลงเขื่อน สามารถ
เปนแหลงอาหารครอบคลุมชุมชน 11 หมูบาน หรือประมาณ 300 ครัวเรือน
“โครงการยุทธศาสตรสรางสุข ชุมชนพื้นที่เขาพระยาเดินธง ” เปนโครงการที่ซีพีเอฟมุงมั่นสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ดูแลรักษาปาและอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนชาวบานและกลุมไทยเบิ้งซึ่งเปนกลุมชนทองถิ่นที่ตั้งบานเรือนอยูบริเวณ
ลุมน้ําปาสัก อ.พัฒนานิคม ไดเรียนรูนวัตกรรมปลูกปา และสงเสริมชุมชนทําโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และปลอยปลาลงเขื่อน
ตอยอดจากการดําเนินโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ที่ซีพีเอฟ รวมมือกับกรมปาไม อนุรักษ ฟนฟู
และปลูกปาใหม บนพื้นที่เขาพระยาเดินธง ระยะที่หนึ่ง (ป 2559-2563) จํานวน 5 ,971 ไร และมีเปาหมายดําเนินการระยะที่
สอง (ป 2564- 2568 ) เพิ่มพื้นที่อนุรักษและฟนฟูอีก 1,029 ไร รวมแลวเปน 7,000 ไร

