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 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เกี่ยวของ   
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(สํานักขาวอิศรา 30 พฤศจิกายน 2563) 
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รองนายกฯ "ประวิตร" นําประชุมเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ หวังแกปญหา กระจายการถือครอง

ท่ีดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน 

เม่ือวันท่ี 30 พ.ย. ผูสื่อขาวรายงานวา พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ

นโยบายแนวทางและมาตรการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ณ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรุงเทพฯ รวมกับ

หนวยงานตางๆ ซ่ึงมีภารกิจเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ท่ีประชุมรับทราบคําสั่งคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน

แหงชาติ 1/2563 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการมีหนาท่ีและอํานาจเสนอแนะใหความเห็นเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและ

แผนการบริหารจัดการท่ีดิน และทรัพยากรดินของประเทศ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (คทช.) ตลอดจน

กําหนดมาตรการ แนวทาง สงเสริมความรวมมือรัฐกับประชาชน รับทราบความคืบหนาการจัดทํานโยบายและแผนการบริหาร

จัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางจัดทํารางประกาศ คทช. รับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวม

ประชาชน 

นอกจากนั้น ท่ีประชุมยังรับทราบความกาวหนาการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศและประเด็นการปฏิรูปประเทศดานสังคมเรือ่ง 

การสรางมูลคาท่ีดินท่ีรัฐจัดใหประชาชน ตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสังคมเสนอ รวมท้ังรับทราบผลการดําเนินงาน

จัดท่ีดิน ท่ียื่นคําขอ 486 ชุมชน ตามขอเรียกรองของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม (ขปส.) ภายใตการดําเนินงานของ 

คทช. สรุปได คือ กําหนดเปนพ้ืนท่ีเปาหมาย คทช. แลว 140 ชุมชน ไดรับอนุญาตแลว 97 ชุมชน สามารถอนุญาตไดตาม

กฎหมาย 208 ชุมชน โดยเปนเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันท่ี 26 พ.ย.2561 จํานวน 169 ชุมชน ไมสามารถ

ดําเนินการได 26 ชุมชน เพราะขอบเขตไมชัดเจน พ้ืนท่ีทับซอน และอยูระหวางการตรวจสอบ 112 ชุมชน ใหกรมปาไม  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมท้ังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเรงดําเนินการตามมติ ครม. วันท่ี 26 พ.ย.

2561 เพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนโดยเร็ว โดยใหความสําคัญกับหลักเกณฑคุณสมบัติ ความเหมาะสมของประชาชนในแตละ

พ้ืนท่ี 



ผูสื่อขาวรายงานตอวา ท่ีประชุมยังไดรวมพิจารณาหลักการรางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถาบันบริหารจัดการท่ีดิน และกระจาย

การถือครองท่ีดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน พ.ศ... และใหนําผลการประเมินความคุมคาของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริม

องคการมหาชนในประเด็นความซํ้าซอนในภารกิจ การกระจายการถือครอง รูปแบบการใหความชวยเหลือและกลุมเปาหมาย  

ท่ีใกลเคียงกับหนวยงานอ่ืนไปพิจารณา โดยมอบหมายใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ. นําราง

กฎหมายไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ และนําเสนอตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหาร

จัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน เพ่ือพิจารณากอนเสนอ คทช. และคณะรัฐมนตรีตอไป 

ขณะเดียวกัน ท่ีประชุมยังมีการพิจารณาแนวทางแกปญหาแนวเขตและท่ีดินอุทยานแหงชาติทับลาน  จ.นครราชสีมา และ

ปราจีนบุรี โดยใชผลการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราสวน 1 : 4000 (One Map) ท่ี คทช. และ ครม.

ใหความเห็นชอบ โดยภายหลังการปรับปรุงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม 

และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ดําเนินการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีตามกฎหมายของหนวยงานตอไป รวมถึง

พิจารณาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทาง และมาตรการการบริหาร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เม่ือวันท่ี 30 พ.ย. ท่ีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและ

ทรัพยากรดิน รวมกับหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน 

โดยท่ีประชุมไดรับทราบคําสั่งคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติท่ี 1/2563 เรื่องแตงตั้งคณะอนุกรรมการโดยมีหนาท่ีและ

อํานาจในการเสนอแนะใหความเห็นเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ

เพ่ือเสนอตอคทช. และกําหนดมาตรก ารแนวทางสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐกับประชาชนรับทราบความคืบหนาการจัดทํา

นโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

ปจจุบันอยูระหวางจัดทํารางประกาศ คทช. ในการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนรับทราบความกาวหนา

ของการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศและประเด็นการปฏิรูปประเทศดานสังคมเรื่องการสรางมูลคาท่ีดินท่ีรัฐจัดใหกับ

ประชาชนตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสังคมเสนอรับทราบผลการดําเนินงานการจัดท่ีดินท่ียื่นคําขอจํานวน 486 

ชุมชน ตามขอเรียกรองของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม (ขปส.) ภายใตการดําเนินงานของ คทช. 

สรุปไดคือกําหนดเปนพ้ืนท่ีเปาหมาย คทช. แลวจํานวน 140 ชุมชน และไดรับอนุญาตแลวจํานวน 97 ชุมชน สามารถอนุญาตได

ตามกฎหมาย 208 ชุมชน โดยเปนเปาหมายตามมติ ครม.วันท่ี 26 พ.ย. 2561 จํานวน169 ชุมชน ไมสามารถดําเนินการได 26 

ชุมชนขอบเขตไมชัดเจน/พ้ืนท่ีทับซอนและอยูระหวางการตรวจสอบ 112 ชุมชนใ หกรมปาไมกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เรงดําเนินการตามมติ ครม.วันท่ี 26 พ.ย. 2561 เพ่ือแกไขปญหาใหกับ

ประชาชนโดยเร็วโดยใหความสําคัญกับหลักเกณฑคุณสมบัติความเหมาะสมของประชาชนในแตละพ้ืนท่ี 



ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดรวมพิจารณาในหลักการ พ.ร.บ.สถาบันบริหารจัดการท่ีดินและกระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรมและ

ยั่งยืน พ.ศ. .... และใหนําผลการประเมินความคุมคาของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนในประเด็นความ

ซํ้าซอนในภารกิจการกระจายการถือครองรูปแบบการใหความชวยเหลือและกลุมเปาหมายท่ีใกลเคียงกับหนวยงานอ่ืนไป

พิจารณา 

โดยมอบหมายใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ.นํารางกฎหมายไปดําเนินการรับฟงความ

คิดเห็นตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และนําเสนอคณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินเพ่ือพิจารณากอนเสนอ คทช. และ ครม.ตอไป  

นอกจากนั้นยังพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาแนวเขตและท่ีดินอุทยานแหงชาติทับลาน จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบรุี โดยใชผล

การปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราสวน 1 : 4000  (One Map) ท่ี คทช. และ ครม.ใหความเห็นชอบ 

ท้ังนี้ ภายหลังการปรับปรุงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบเชนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมปาไม และสํานักงานการ

ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมดําเนินการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีตามกฎหมายของหนวยงานตอไปรวมถึงพิจารณาคําสั่งแตงตั้ง

คณะทํางานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน ท่ีหองประชุมอารียสัมพันธ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน  (คทช.) 

รวมกับหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน ท้ังนี้ท่ีประชุมรับทราบ คําสั่งคณะกรรมการนโยบาย

ท่ีดินแหงชาติ ท่ี 1/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมีหนาท่ีและอํานาจในการเสนอแนะ ใหความเห็นเก่ียวกับการ

กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศเพ่ือเสนอตอ คทช. และกําหนดมาตรการ แนวทาง 

สงเสริมความรวมมือระหวางรัฐกับประชาชน รับทราบความคืบหนาการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและ

ทรัพยากรดินของประเทศ ปจจุบันอยูระหวางจัดทํารางประกาศ คทช. ในการรับฟงความคิดเห็นและการมีสวนรวมของ

ประชาชน. รับทราบความกาวหนาของการปรับปรุงแผนการปฏิรปูประเทศ และประเด็นการปฏิรูปประเทศดานสังคม เรื่อง  

การสรางมูลคาท่ีดินท่ีรัฐจัดใหกับประชาชน ตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสังคมเสนอ รับทราบผลการดําเนินงานการ

จัดท่ีดินท่ียื่นคําขอ จํานวน 486 ชุมชน ตามขอเรียกรองของขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมท่ีเปนธรรม (ขปส.) ภายใต  

การดําเนินงานของ คทช. สรุปได คือ กําหนดเปนพ้ืนท่ีเปาหมาย คทช. แลว จํานวน 140 ชุมชน และไดรับอนุญาตแลว จํานวน 

97 ชุมชน สามารถอนุญาตไดตามกฎหมาย 208 ชุมชน โดยเปนเปาหมายตามมติ ครม. วันท่ี 26 พฤศจกิายน 2561 จํานวน 169 

ชุมชนไมสามารถดําเนินการได 26 ชุมชน ขอบเขตไมชัดเจน/พ้ืนท่ีทับซอน และอยูระหวางการตรวจสอบ 112 ชุมชน ใหกรมปาไม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเรงดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 26 



พฤศจกิายน 2561 เพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชนโดยเร็ว โดยใหความสําคัญกับหลักเกณฑคุณสมบัติ ความเหมาะสมของ

ประชาชนในแตละพ้ืนท่ี 

พล.อ.ประวิตร กลาววา ท่ีประชุมไดรวมพิจารณาหลักการรางพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการท่ีดิน และกระจายการถือครอง

ท่ีดินอยางเปนธรรมและยั่งยืน พ.ศ. …. และใหนําผลการประเมินความคุมคาของคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการ

มหาชน ในประเด็นความซํ้าซอนในภารกิจ การกระจายการถือครอง รูปแบบการใหความชวยเหลือและกลุมเปาหมายท่ีใกลเคียง

กับหนวยงานอ่ืนไปพิจารณา โดยมอบหมายใหสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องคการมหาชน) หรือ บจธ. นํารางกฎหมาย

ไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นตามบทบัญญัติ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ

นําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน เพ่ือพิจารณากอนเสนอ คทช. และ

คณะรัฐมนตรีตอไป และพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาแนวเขตและท่ีดินอุทยานแหงชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด

ปราจีนบุรี โดยใชผลการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราสวน 1 : 4000 ( One Map) ท่ี คทช. และ

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ โดยภายหลังการปรับปรุงใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

กรมปาไม และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ดําเนินการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีตามกฎหมายของหนวยงานตอไป. 

รวมถึงพิจารณาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหนาสรางความม่ันคงทางอาหารอยางยั่งยืน ตอยอดการอนุรักษ

และฟนฟูปาเพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ” มอบกองทุน  

ใชหมุนเวียนดําเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและปลอยปลาลงเข่ือน ใหชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี หนุนสราง

อาชีพและรายได พ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

ซีพีเอฟ รวมกับกรมปาไม ดําเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ” เพ่ืออนุรักษและฟนฟูปาไมท่ีเขา

พระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน ภายใตโครงการยุทธศาสตรสรางสุข ชุมชน

พ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง เชน โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และโครงการปลอยปลาลงเข่ือน สรางความม่ันคงทางอาหารและ

สงเสริมชุมชนพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน โดยเม่ือเร็วๆ นี้คณะทํางานปลูกปาของซีพีเอฟไดมอบกองทุนฯ ใหแกชุมชนท่ีดําเนิน

โครงการดังกลาว โดยมี วาท่ี รอยตรี ทรงพล แปนแกว นายอําเภอพัฒนานิคม เปนประธาน ณ พิพิธภัณฑไทยเบิ้ง พรอมกันนี้ 

รวมกันปลอยพันธุปลา 120,000 ตัว ท่ีอางเก็บน้ําหวยง้ิว และหนองใหญ ต.โคกสลงุ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

นายอําเภอพัฒนานิคมกลาววา ขอขอบคุณท่ีภาคเอกชนเห็นความสําคัญและเขามาสนับสนุนโครงการท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

ท้ังโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเข่ือน ทําใหชุมชนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง เกิดการถายทอดองค

ความรูรวมกัน ท่ีสําคัญคือ มีความตื่นตัวในการผลิตอาหารปลอดภัย สรางความม่ันคงทางอาหารเติมเต็มใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

และยังเปนการสรางความรวมมืออันดีระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูความยั่งยืนของ

โครงการ 



นายสุธี สมุทระประภูต ผูชวยกรรมการผูจัดการ หนวยงานรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน ซีพีเอฟ กลาววา การสงมอบ

กองทุนโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเข่ือนในวันนี้ เพ่ือใหชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตอาหาร

ปลอดภัย สรางแหลงอาหารท่ีม่ันคง และพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน สอดคลองกับกลยุทธสูความยั่งยืน 3 เสาหลักของซีพีเอฟ คือ 

อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน และดินน้ําปาคงอยู และสอดรับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 17 

ประการ (SDGs : Sustainable Development Goals) 

ซีพีเอฟรวมกับชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง ทําโครงการยุทธศาสตรสรางสุขฯ มาตั้งแตป 2562 ประกอบดวย โครงการปลูกผัก

วิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี 100% โดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณการปลูกผัก เชน ถังกักเก็บน้ํา อุปกรณน้ําหยด 

ฯลฯ คนในชุมชนไดบริโภคผักท่ีสด สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพท่ีดี ลดรายจาย และยังมีรายไดเสริมจากการนําผลผลิตผักไปขาย

ท่ีตลาดของชุมชน ปจจุบันมีสมาชิกเขารวมโครงการจาก 8 หมูบาน และสามารถตอยอดสูการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุตามวิถีภูมิ

ปญญาชุมชน เก็บเมล็ดพันธุพืชไวขยายพันธุในอนาคต เปนอีกหนึ่งรูปแบบของการสรางความม่ันคงทางอาหารของชุมชน 

สําหรับโครงการปลอยปลาลงเข่ือน ซีพีเอฟสงผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหความรูในการเลี้ยงและใหคําแนะนําแก

ชุมชน เชน วิธีการอนุบาลปลาเพ่ือใหปลาแข็งแรงและเติบโตไดขนาดกอนปลอยลงกระชัง ชวยเพ่ิมอัตรารอดของปลาท่ีปลอยสู

แหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ิมปริมาณปลาในแหลงน้ําเพ่ือเปนแหลงอาหารของชุมชน สรางรายไดใหแกชุมชนท่ีมีอาชีพประมง และ  

ยังเปนการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา ปจจุบันมีสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ 17 ครัวเรือน ขณะท่ีปริมาณปลาท่ีปลอยลงเข่ือน สามารถ

เปนแหลงอาหารครอบคลุมชุมชน 11 หมูบาน หรือประมาณ 300 ครัวเรือน 

 

“โครงการยุทธศาสตรสรางสุข ชุมชนพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง ” เปนโครงการท่ีซีพีเอฟมุงม่ันสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการ

ดูแลรักษาปาและอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนชาวบานและกลุมไทยเบิ้งซ่ึงเปนกลุมชนทองถ่ินท่ีตั้งบานเรือนอยูบริเวณ

ลุมน้ําปาสัก อ.พัฒนานิคม ไดเรียนรูนวัตกรรมปลูกปา และสงเสริมชุมชนทําโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และปลอยปลาลงเข่ือน 

ตอยอดจากการดําเนินโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ท่ีซีพีเอฟ รวมมือกับกรมปาไม อนุรักษ ฟนฟู 

และปลูกปาใหม บนพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง ระยะท่ีหนึ่ง (ป 2559-2563) จํานวน 5 ,971 ไร และมีเปาหมายดําเนินการระยะ  

ท่ีสอง (ป 2564-2568) เพ่ิมพ้ืนท่ีอนุรักษและฟนฟูอีก 1,029 ไร รวมแลวเปน 7,000 ไร 

 

 

 

 



 

ซีพีเอฟ หนุนสรางความม่ันคงทางอาหาร มอบกองทุนฯชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี พ่ึงพาตนเองยั่งยืน 

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เดินหนาสรางความม่ันคงทางอาหารอยางยั่งยืน ตอยอดการอนุรักษ

และฟนฟูปาเพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ” มอบกองทุนใช

หมุนเวียนดําเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและปลอยปลาลงเข่ือน ใหชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี หนุนสราง

อาชีพและรายได พ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

ซีพีเอฟ รวมกับกรมปาไม ดําเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ” เพ่ืออนุรักษและฟนฟูปาไมท่ีเขา

พระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน ภายใตโครงการยุทธศาสตรสรางสุข ชุมชน

พ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง อาทิ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเข่ือน สรางความม่ันคงทางอาหารและ

สงเสริมชุมชนพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน โดยเม่ือเร็วๆนี้ คณะทํางานปลูกปาของซีพีเอฟ ไดมอบกองทุนฯ ใหแกชุมชนท่ีดําเนิน

โครงการดังกลาว โดยมี วาท่ี รอยตรีทรงพล แปนแกว นายอําเภอพัฒนานิคม เปนประธาน ณ พิพิธภัณฑไทยเบิ้ง พรอมกันนี้ 

รวมกันปลอยพันธุปลา 120,000 ตัว ท่ีอางเก็บน้ําหวยง้ิวและหนองใหญ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

นายอําเภอพัฒนานิคม กลาววา ขอขอบคุณท่ีภาคเอกชนเห็นความสําคัญและเขามาสนับสนุนโครงการท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

ท้ังโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเข่ือน ทําใหชุมชนไดเรียนรูจากการปฎิบัติจริง เกิดการถายทอดองค

ความรูรวมกัน ท่ีสําคัญ คือ มีความตื่นตัวในการผลิตอาหารปลอดภัย สรางความม่ันคงทางอาหารเติมเต็มใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

และยังเปนการสรางความรวมมืออันดีระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูความยั่งยืนของ

โครงการ 



นายสุธี สมุทระประภูต ผูชวยกรรมการผูจัดการ หนวยงานรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน ซีพีเอฟ กลาววา การสงมอบ

กองทุนโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเข่ือนในวันนี้ เพ่ือใหชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตอาหาร

ปลอดภัย สรางแหลงอาหารท่ีม่ันคง และพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน สอดคลองกับกลยุทธสูความยั่งยืน 3 เสาหลักของซีพีเอฟ คือ 

อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน และดินน้ําปาคงอยู และสอดรับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 17 

ประการ (SDGs : Sustainable Development Goals) 

ซีพีเอฟรวมกับชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง ทําโครงการยุทธศาสตรสรางสุขฯ มาตั้งแตป 2562 ประกอบดวย โครงการปลูกผัก

วิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี 100 % โดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณการปลูกผัก อาทิ ถังกักเก็บน้ํา อุปกรณน้ําหยด 

ฯลฯ คนในชุมชนไดบริโภคผักท่ีสด สะอาด ปลอดภัย มีสุขภาพท่ีดี ลดรายจาย และยังมีรายไดเสริมจากการนําผลผลิตผักไปขาย

ท่ีตลาดของชุมชน ปจจุบัน มีสมาชิกเขารวมโครงการจาก 8 หมูบาน และสามารถตอยอดสูการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุตามวิถีภูมิ

ปญญาชุมชน เก็บเมล็ดพันธุพืชไวขยายพันธุในอนาคต เปนอีกหนึ่งรูปแบบของการสรางความม่ันคงทางอาหารของชุมชน 

สําหรับโครงการปลอยปลาลงเข่ือน ซีพีเอฟสงผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหความรูในการเลี้ยงและใหคําแนะนําแก

ชุมชน อาทิ วิธีการอนุบาลปลาเพ่ือใหปลาแข็งแรงและเติบโตไดขนาดกอนปลอยลงกระชัง ชวยเพ่ิมอัตรารอดของปลาท่ีปลอยสู

แหลงน้ําธรรมชาติ เพ่ิมปริมาณปลาในแหลงน้ําเพ่ือเปนแหลงอาหารของชุมชน สรางรายไดใหแกชุมชนท่ีมีอาชีพประมง และ  

ยังเปนการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา ปจจุบัน มีสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ 17 ครัวเรือน ขณะท่ีปริมาณปลาท่ีปลอยลงเข่ือน สามารถ

เปนแหลงอาหารครอบคลุมชุมชน 11 หมูบาน หรือประมาณ 300 ครัวเรือน 

“โครงการยุทธศาสตรสรางสุข ชุมชนพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง ” เปนโครงการท่ีซีพีเอฟมุงม่ันสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการ

ดูแลรักษาปาและอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนชาวบานและกลุมไทยเบิ้งซ่ึงเปนกลุมชนทองถ่ินท่ีตั้งบานเรือนอยูบริเวณ

ลุมน้ําปาสัก อ.พัฒนานิคม ไดเรียนรูนวัตกรรมปลูกปา และสงเสริมชุมชนทําโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และปลอยปลาลงเข่ือน 

ตอยอดจากการดําเนินโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ท่ีซีพีเอฟ รวมมือกับกรมปาไม อนุรักษ ฟนฟู 

และปลูกปาใหม บนพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง ระยะท่ีหนึ่ง (ป 2559-2563) จํานวน 5 ,971 ไร และมีเปาหมายดําเนินการระยะ  

ท่ีสอง (ป 2564- 2568 ) เพ่ิมพ้ืนท่ีอนุรักษและฟนฟูอีก 1,029 ไร รวมแลวเปน 7,000 ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ซีพีเอฟ มอบกองทุนฯชุมชนรอบเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี   

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  เดินหนาสรางความม่ันคงทางอาหารอยางยั่งยืน  ตอยอดการอนุรักษ

และฟนฟูปาเพ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศ  ในโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ”  มอบกองทุนใช

หมุนเวียนดําเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและปลอยปลาลงเข่ือน  ใหชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี หนุนสราง

อาชีพและรายได  พ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน  

ซีพีเอฟ รวมกับกรมปาไม  ดําเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ” เพ่ืออนุรักษและฟนฟูปาไมท่ีเขา

พระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  และสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน ภายใตโครงการยุทธศาสตรสรางสุข 

ชุมชนพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง อาทิ โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเข่ือน สรางความม่ันคงทางอาหารและ

สงเสริมชุมชนพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน  โดยเม่ือเร็วๆนี้ คณะทํางานปลูกปาของซีพีเอฟ ไดมอบกองทุนฯ ใหแกชุมชนท่ีดําเนิน

โครงการดังกลาว  โดยมี วาท่ี รอยตรีทรงพล แปนแกว นายอําเภอพัฒนานิคม เปนประธาน ณ พิพิธภัณฑไทยเบิ้ง พรอมกันนี้ 

รวมกันปลอยพันธุปลา  120,000 ตัว ท่ีอางเก็บน้ําหวยง้ิวและหนองใหญ  ต.โคกสลงุ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

นายอําเภอพัฒนานิคม กลาววา   ขอขอบคุณท่ีภาคเอกชนเห็นความสําคัญและเขามาสนับสนุนโครงการท่ีเปนประโยชนตอชุมชน 

ท้ังโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเข่ือน  ทําใหชุมชนไดเรียนรูจากการปฎิบัติจริง เกิดการถายทอดองค

ความรูรวมกัน ท่ีสําคัญ คือ มีความตื่นตัวในการผลิตอาหารปลอดภัย สรางความม่ันคงทางอาหารเติมเต็มใหชุมชนมีความเขมแข็ง 

และยังเปนการสรางความรวมมืออันดีระหวางภาครัฐ  ภาคเอกชนและชุมชน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูความยั่งยืนของ

โครงการ  

 



นายสุธี สมุทระประภูต ผูชวยกรรมการผูจัดการ หนวยงานรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน ซีพีเอฟ กลาววา  การ

สงมอบกองทุนโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติและโครงการปลอยปลาลงเข่ือนในวันนี้   เพ่ือใหชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต

อาหารปลอดภัย  สรางแหลงอาหารท่ีม่ันคง  และพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน สอดคลองกับกลยุทธสูความยั่งยืน 3 เสาหลักของซีพี

เอฟ คือ อาหารม่ันคง  สังคมพ่ึงตน และดินน้ําปาคงอยู  และสอดรับเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 

17 ประการ (SDGs : Sustainable  Development Goals) 

 

ซีพีเอฟรวมกับชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง  ทําโครงการยุทธศาสตรสรางสุขฯ มาตั้งแตป 2562   ประกอบดวย โครงการ

ปลูกผักวิถีธรรมชาติ สงเสริมชุมชนปลูกผักปลอดสารเคมี 100 %  โดยบริษัทสนับสนุนอุปกรณการปลูกผัก อาทิ  ถังกักเก็บน้ํา 

อุปกรณน้ําหยด ฯลฯ  คนในชุมชนไดบริโภคผักท่ีสด สะอาด ปลอดภัย  มีสุขภาพท่ีดี   ลดรายจาย และยังมีรายไดเสริมจากการ

นําผลผลิตผักไปขายท่ีตลาดของชุมชน  ปจจุบัน มีสมาชิกเขารวมโครงการจาก 8 หมูบาน และสามารถตอยอดสูการจัดตั้ง

ธนาคารเมล็ดพันธุตามวิถีภูมิปญญาชุมชน  เก็บเมล็ดพันธุพืชไวขยายพันธุในอนาคต เปนอีกหนึ่งรูปแบบของการสรางความม่ันคง

ทางอาหารของชุมชน 

สําหรับโครงการปลอยปลาลงเข่ือน  ซีพีเอฟสงผูเชี่ยวชาญดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหความรูในการเลี้ยงและใหคําแนะนําแก

ชุมชน  อาทิ วิธีการอนุบาลปลาเพ่ือใหปลาแข็งแรงและเติบโตไดขนาดกอนปลอยลงกระชัง ชวยเพ่ิมอัตรารอดของปลาท่ีปลอยสู

แหลงน้ําธรรมชาติ  เพ่ิมปริมาณปลาในแหลงน้ําเพ่ือเปนแหลงอาหารของชุมชน สรางรายไดใหแกชุมชนท่ีมีอาชีพประมง  และยัง

เปนการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา  ปจจุบัน มีสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ 17 ครัวเรือน ขณะท่ีปริมาณปลาท่ีปลอยลงเข่ือน สามารถ

เปนแหลงอาหารครอบคลุมชุมชน 11 หมูบาน หรือประมาณ  300 ครัวเรือน 

“โครงการยุทธศาสตรสรางสุข ชุมชนพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง ” เปนโครงการท่ีซีพีเอฟมุงม่ันสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการ

ดูแลรักษาปาและอยูรวมกับปาอยางยั่งยืน โดยสนับสนุนชาวบานและกลุมไทยเบิ้งซ่ึงเปนกลุมชนทองถ่ินท่ีตั้งบานเรือนอยูบริเวณ

ลุมน้ําปาสัก อ.พัฒนานิคม ไดเรียนรูนวัตกรรมปลูกปา และสงเสริมชุมชนทําโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และปลอยปลาลงเข่ือน  

ตอยอดจากการดําเนินโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ท่ีซีพีเอฟ รวมมือกับกรมปาไม  อนุรักษ ฟนฟู 

และปลูกปาใหม บนพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง ระยะท่ีหนึ่ง (ป 2559-2563) จํานวน 5 ,971 ไร  และมีเปาหมายดําเนินการระยะท่ี

สอง (ป 2564- 2568 ) เพ่ิมพ้ืนท่ีอนุรักษและฟนฟูอีก 1,029 ไร รวมแลวเปน  7,000 ไร 


