
สรุปขาวประจําในวันที่ 22 ธ.ค. 63 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวหนังสือพิมพ 

- ภาพขาว: ปลูกปา (แนวหนา 22 ธันวาคม 2563 หนา 8) 

- กรมปาไมผานดวนกะทู-ปาตอง (เดลินิวส 22 ธันวาคม 2563 หนา 8) 

- ถางปาสรางทางดวนชวยปชช. (มติชน 22 ธันวาคม 2563 หนา 6) 

ขาวเว็บไซต 

กทม. - ทส.จัดงาน‘พฤกษามหามงคล’ (ขาวสด 21 ธันวาคม 2563) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_5572387 

เครือซีพี-ซีพีเอฟ ปลุกจิตสํานึกรักษปา รักษโลก จัดกิจกรรม CP for Sustainability ปูนปูนไปปลูกปา  

ชวนคนรุนใหมปลูกปาเปลี่ยนโลกสูความยั่งยืน (มติชน 21 ธันวาคม 2563) 

https://www.matichon.co.th/publicize/news_2494637 

ซีพีเอฟ ปลูกจิตสํานึกรักษปา รักษโลก จัดกิจกรรม CP for Sustainability (บานเมือง 20 ธันวาคม 2563) 

https://www.banmuang.co.th/news/activity/216609 

เครือซีพี – ซีพีเอฟ ปลูกจิตสํานึกรักษปา รักษโลก จัดกิจกรรม CP for Sustainability ปูนปูนไปปลูกปา  

ชวนคนรุนใหมปลูกปาเปลี่ยนโลกสูความยั่งยืน (ผูจัดการออนไลน 21 ธันวาคม 2563) 

https://mgronline.com/business/detail/9630000129868 

เครือซีพี – ซีพีเอฟ ปลูกจิตสํานึกรักษปา รักษโลก จัดกิจกรรม CP for Sustainability ปูนปูนไปปลูกปา  

ชวนคนรุนใหมปลูกปาเปลี่ยนโลกสูความยั่งยืน (ฐานเศรษฐกิจ 21 ธันวาคม 2563) 

https://www.thansettakij.com/content/strategy/461113 

กรมปาไมใหพ้ืนที่สราง"ดวนกะทู-ปาตอง"มูลคา 1.4 หมื่นลานแลว (เดลินิวส 21 ธันวาคม 2563) 

https://www.dailynews.co.th/economic/814099 
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ทส.จัดงาน‘พฤกษามหามงคล’ - ทส. - นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า 
ทส.จะจัดงานพฤกษามหามงคล โดยนํากล้าไม้ จํานวน 10 ล้านกล้า จากกล้าไม้มงคล 10 ชนิดประกอบด้วย พยุง ขนุน มะขาม 
ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง ราชพฤกษ์และทรงบาดาล มาเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพุทธาภิเษกใหญ่เป็น
ครั้งแรกในประเทศไทย มีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและรักษาการ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

 

นายจตุพรกล่าวว่า พิธีดังกล่าวมีพระเกจิคณาจารย์ช่ือดังมาร่วมพิธี ที่บริเวณสนามหน้ากรมป่าไม้ ที่สําคัญจะทําพิธีพร้อมกันใน 
23 พ้ืนที่ของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมป่าไม้ และ 21 พ้ืนที่ของสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ (สบอ.) กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
โดยให้นิมนต์พระเกจิคณาจารย์ที่มีช่ือเสียงของพ้ืนที่น้ันๆ มาทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพุทธาภิเษก และมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในวันที่ 25 ธ.ค.2563 เวลา 08.30 น. 

นายจตุพรกล่าวต่อว่า จากน้ัน ทส.เปิดให้ประชาชนติดต่อรับกล้าไม้ที่ผ่านพิธีสําคัญได้ต้ังแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไป โดยใน
กรุงเทพฯ ติดต่อรับได้กล้าไม้ได้ที่กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ส่วนต่างจังหวัดติดต่อรับได้ที่ อาทิ 
สบอ. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจองล่วงหน้าได้ที่ www.happytree.forest.go.th หรือสอบถามสายด่วน 1362 
โทร.ฟรีทั่วไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรม CP for 
Sustainability ปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนโลกอีกคร้ังกับการเรียนรู้การปลูกป่า ปลูกจิตสํานึกรักษ์ป่า รักษ์โลก 
ภายใต้แนวคิด No One is too small to make a change ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ โดยมี นายนเรศ 
สวัสดิกุลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด นําทีมศิลปินสายรักษ์โลก นนท์ ธนนท์, ไอซ์ 
ธมลวรรณ และเบสท์ ทิฏฐินันท์ เดินทางไปพร้อมกับแฟนเพจ CP for Sustainability สายกรีนที่ส่งรูปต้นไม้ที่ปลูกที่บ้าน พร้อม
เทคนิคการดูแลต้นไม้ในสไตล์ของตัวเองเข้ามาทางเพจ ร่วมด้วยลูกค้า True you ผู้โชคดีจากการแลก True Point และพนักงาน
ซีพีเอฟ รวมทั้งหมด 50 คน ร่วมเดินทางแบบ Low Carbon ด้วยรถไฟไทย เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ชมธรรมชาติ
ผ่านทางรถไฟลอยนํ้าเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยมี นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซีพีเอฟ และคณะทํางานปลูกป่าฯ ให้การต้อนรับ ณ โครงการซีพีเอฟ 
รักษ์นิเวศ ลุ่มนํ้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี 

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการต่างๆ ตามเป้าหมายความย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของเครือฯ ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ 



(Carbon Neutral) ภายในปี 2573 ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การปกป้องระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเครือฯ เติบโตโดยมีรากฐานมาจากการยึดมั่นในค่านิยม “สามประโยชน์” คือประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ประชาชนและบริษัท ควบคู่กับการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความย่ังยืนของธุรกิจและโลกใบนี้ 

 
ในการน้ี เครือฯ จึงจัดกิจกรรม CP for Sustainability ปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนโลก โดยการศึกษาเรียนรู้
กระบวนการปลูกป่าที่ย่ังยืน ผ่านการฟ้ืนฟูป่าในรูปแบบต่างๆ อาทิ การปลูกป่าแบบพิถีพิถัน  การปลูกแบบเสริมป่า และการปลูกป่า
เชิงนิเวศ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 
ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในแนวทางฟ้ืนฟูป่า ต้ังแต่การเพาะกล้าไม้ การดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบโต คืนความชุ่มช้ืนสู่ผืนป่า 
เป็นการช่วยกันฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า ปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างจิตสํานึกรักษ์โลกให้กับคนรุ่นใหม่ 
สู่การบอกต่อในสังคมวงกว้าง เกิดการลงมือทําเพ่ือโลกใบน้ีที่ดีขึ้น 

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซีพีเอฟ 
กล่าวว่า ซีพีเอฟดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความย่ังยืน คือ อาหารมั่นคง สังคมพ่ึงตน 
ดิน นํ้า ป่า คงอยู่ ซึ่งโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มนํ้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นโครงการที่บริษัท ร่วมกับกรมป่าไม้ และชุมชน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปลูกป่าใหม่ ในพ้ืนที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยระยะที่หน่ึง (ปี 2559-2563) 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ประเทศได้ 5,971 ไร่ พร้อมทั้งเดินหน้าสานต่อโครงการในระยะที่สอง (ปี 2564-2568) 
มุ่งสู่การมีส่วนร่วมปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างสมดุลธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

นอกจากน้ี โครงการดังกล่าวยังมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายความย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(SDGs) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าอย่างถูกวิธีให้แก่นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ ที่สําคัญ บริษัทส่งเสริมให้ชุมชน
อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและหวงแหนธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า ขยายผลสู่การสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร ดําเนินโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขชุมชนเขาพระยาเดินธง ประกอบด้วย โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และ
โครงการปล่อยปลาลงเขื่อน รวมทั้งมอบเงินกองทุนเพ่ือใช้หมุนเวียนในการดําเนินโครงการ เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 



 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรม CP for Sustainability 
ปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนโลกอีกครั้งกับการเรียนรู้การปลูกป่า ปลูกจิตสํานึกรักษ์ป่า รักษ์โลก ภายใต้แนวคิด 
No One is too small to make a change ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ โดยมี นายนเรศ สวัสดิกุลวัฒน์ 
ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด นําทีมศิลปินสายรักษ์โลก นนท์ ธนนท์ ,ไอซ์ ธมลวรรณ และ
เบสท์ ทิฏฐินันท์ เดินทางไปพร้อมกับแฟนเพจ CP for Sustainability สายกรีนที่ส่งรูปต้นไม้ที่ปลูกที่บ้าน พร้อมเทคนิคการดูแล
ต้นไม้ในสไตล์ของตัวเองเข้ามาทางเพจ ร่วมด้วยลูกค้า True you ผู้โชคดีจากการแลก True Point และพนักงานซีพีเอฟ  
รวมทั้งหมด 50 คน ร่วมเดินทางแบบ Low Carbon ด้วยรถไฟไทย เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ชมธรรมชาติผ่านทาง
รถไฟลอยนํ้าเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยมี นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซีพีเอฟ และคณะทํางานปลูกป่าฯ ให้การต้อนรับ ณ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ 
ลุ่มนํ้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี 

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้
ความสําคัญในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการต่างๆ ตามเป้าหมายความย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของเครือฯ ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ 
(Carbon Neutral) ภายในปี 2573 ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การปกป้องระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเครือฯ เติบโตโดยมีรากฐานมาจากการยึดมั่นในค่านิยม “สามประโยชน์” คือประโยชน์ต่อ



ประเทศชาติ ประชาชนและบริษัท ควบคู่กับการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความย่ังยืนของธุรกิจและโลกใบนี้        

ในการน้ี เครือฯ จึงจัดกิจกรรม CP for Sustainability ปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนโลก โดยการศึกษาเรียนรู้
กระบวนการปลูกป่าที่ย่ังยืน  ผ่านการฟ้ืนฟูป่าในรูปแบบต่างๆ อาทิ การปลูกป่าแบบพิถีพิถัน การปลูกแบบเสริมป่า และการปลูกป่า
เชิงนิเวศ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 
ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในแนวทางฟ้ืนฟูป่า ต้ังแต่การเพาะกล้าไม้ การดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบโต คืนความชุ่มช้ืนสู่ผืนป่า 
เป็นการช่วยกันฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า ปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างจิตสํานึกรักษ์โลกให้กับคนรุ่นใหม่ 
สู่การบอกต่อในสังคมวงกว้าง เกิดการลงมือทําเพ่ือโลกใบน้ีที่ดีขึ้น 

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซีพีเอฟ 
กล่าวว่า ซีพีเอฟดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความย่ังยืน คือ อาหารมั่นคง สังคมพ่ึงตน 
ดิน นํ้า ป่า คงอยู่ ซึ่งโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มนํ้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นโครงการที่บริษัท ร่วมกับกรมป่าไม้ และ
ชุมชน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปลูกป่าใหม่ ในพ้ืนที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยระยะท่ีหน่ึง (ปี 2559-2563) 
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ประเทศได้ 5,971 ไร่ พร้อมทั้งเดินหน้าสานต่อโครงการในระยะที่สอง (ปี 2564-2568) 
มุ่งสู่การมีส่วนร่วมปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างสมดุลธรรมชาติอย่างย่ังยืน     

นอกจากน้ี โครงการดังกล่าวยังมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายความย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(SDGs) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าอย่างถูกวิธีให้แก่นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจที่สําคัญ บริษัทฯส่งเสริมให้ชุมชน
อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและหวงแหนธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า ขยายผลสู่การสร้าง 
ความมั่นคงทางอาหาร ดําเนินโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขชุมชนเขาพระยาเดินธง ประกอบด้วย โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ 
และโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน รวมทั้งมอบเงินกองทุนเพ่ือใช้หมุนเวียนในการดําเนินโครงการ เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ย่ังยืน  

  
 

 



 

 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรม CP for Sustainability 
ปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนโลกอีกครั้งกับการเรียนรู้การปลูกป่า ปลูกจิตสํานึกรักษ์ป่า รักษ์โลก ภายใต้แนวคิด 
No One is too small to make a change ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ โดยมี นายนเรศ สวัสดิกุลวัฒน์ 
ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด นําทีมศิลปินสายรักษ์โลก นนท์ ธนนท์ ,ไอซ์ ธมลวรรณ และ
เบสท์ ทิฏฐินันท์ เดินทางไปพร้อมกับแฟนเพจ CP for Sustainability สายกรีนที่ส่งรูปต้นไม้ที่ปลูกที่บ้าน พร้อมเทคนิคการดูแล
ต้นไม้ในสไตล์ของตัวเองเข้ามาทางเพจ 

ร่วมด้วยลูกค้า True you ผู้โชคดีจากการแลก True Point และพนักงานซีพีเอฟ รวมทั้งหมด 50 คน ร่วมเดินทางแบบ Low 
Carbon ด้วยรถไฟไทย เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ชมธรรมชาติผ่านทางรถไฟลอยนํ้าเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ  
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยมี นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ซีพีเอฟ และคณะทํางานปลูกป่าฯ ให้การต้อนรับ ณ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มนํ้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี 

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสําคัญ
ในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการต่างๆ ตามเป้าหมายความย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ รวมถึง
เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของเครือฯ ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายใน
ปี 2573 ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเครือฯ 
เติบโตโดยมีรากฐานมาจากการยึดมั่นในค่านิยม “สามประโยชน์” คือประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนและบริษัท ควบคู่กับ
การดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ความย่ังยืนของธุรกิจและโลกใบนี้ 

 



ในการน้ี เครือฯ จึงจัดกิจกรรม CP for Sustainability ปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนโลก โดยการศึกษาเรียนรู้
กระบวนการปลูกป่าที่ย่ังยืน ผ่านการฟ้ืนฟูป่าในรูปแบบต่างๆ อาทิ การปลูกป่าแบบพิถีพิถัน การปลูกแบบเสริมป่า และการปลูกป่า
เชิงนิเวศ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่
จริง ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในแนวทางฟ้ืนฟูป่า ต้ังแต่การเพาะกล้าไม้ การดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบโต คืนความชุ่มช้ืน 
สู่ผืนป่า เป็นการช่วยกันฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า ปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างจิตสํานึกรักษ์โลกให้กับ
คนรุ่นใหม่ สู่การบอกต่อในสังคมวงกว้าง เกิดการลงมือทําเพ่ือโลกใบน้ีที่ดีขึ้น 

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซีพีเอฟ 
กล่าวว่า ซีพีเอฟดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความย่ังยืน คือ อาหารมั่นคง สังคมพ่ึงตน 
ดิน นํ้า ป่า คงอยู่ ซึ่งโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มนํ้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นโครงการที่บริษัท ร่วมกับกรมป่าไม้ และ
ชุมชน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปลูกป่าใหม่ ในพ้ืนที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยระยะท่ีหน่ึง (ปี 2559-2563) 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ประเทศได้ 5,971 ไร่ พร้อมทั้งเดินหน้าสานต่อโครงการในระยะที่สอง ( ปี 2564-2568) 
มุ่งสู่การมีส่วนร่วมปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างสมดุลธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

นอกจากน้ี โครงการดังกล่าวยังมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายความย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(SDGs) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าอย่างถูกวิธีให้แก่นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ ที่สําคัญ บริษัทฯส่งเสริม 
ให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและหวงแหนธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า ขยายผลสู่การ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร ดําเนินโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขชุมชนเขาพระยาเดินธง ประกอบด้วย โครงการปลูกผักวิถี
ธรรมชาติ และโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน รวมทั้งมอบเงินกองทุนเพ่ือใช้หมุนเวียนในการดําเนินโครงการ เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างย่ังยืน 

 

 
 

 



 
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรม CP for 
Sustainability ปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนโลกอีกคร้ังกับการเรียนรู้การปลูกป่า ปลูกจิตสํานึกรักษ์ป่า รักษ์โลก 
ภายใต้แนวคิด No One is too small to make a change ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ โดยมี นายนเรศ 
สวัสดิกุลวัฒน์ ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด นําทีมศิลปินสายรักษ์โลก นนท์ ธนนท์ ,ไอซ์ 
ธมลวรรณ และเบสท์ ทิฏฐินันท์ เดินทางไปพร้อมกับแฟนเพจ CP for Sustainability สายกรีนที่ส่งรูปต้นไม้ที่ปลูกที่บ้าน พร้อมเทคนิค
การดูแลต้นไม้ในสไตล์ของตัวเองเข้ามาทางเพจ ร่วมด้วยลูกค้า True you ผู้โชคดีจากการแลก True Point และพนักงานซีพีเอฟ 
รวมทั้งหมด 50 คน ร่วมเดินทางแบบ Low Carbon ด้วยรถไฟไทย เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ชมธรรมชาติผ่านทาง
รถไฟลอยนํ้าเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยมี นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซีพีเอฟ และคณะทํางานปลูกป่าฯ ให้การต้อนรับ ณ โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ 
ลุ่มนํ้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี   

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านมาตรการต่างๆ ตามเป้าหมายความย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของเครือฯ ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ 
(Carbon Neutral) ภายในปี 2573 ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การปกป้องระบบนิเวศและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเครือฯ เติบโตโดยมีรากฐานมาจากการยึดมั่นในค่านิยม “สามประโยชน์” คือประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติ ประชาชนและบริษัท ควบคู่กับการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือร่วมสร้างการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความย่ังยืนของธุรกิจและโลกใบนี้ 

 



 
ในการน้ี เครือฯ จึงจัดกิจกรรม CP for Sustainability ปู๊นปู๊นไปปลูกป่า ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมเปลี่ยนโลก โดยการศึกษาเรียนรู้
กระบวนการปลูกป่าที่ย่ังยืน ผ่านการฟ้ืนฟูป่าในรูปแบบต่างๆ อาทิ การปลูกป่าแบบพิถีพิถัน การปลูกแบบเสริมป่า และการปลูกป่า
เชิงนิเวศ สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการลงมือปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 
ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในแนวทางฟ้ืนฟูป่า ต้ังแต่การเพาะกล้าไม้ การดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบโต คืนความชุ่มช้ืนสู่ผืนป่า 
เป็นการช่วยกันฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า ปกป้องระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างจิตสํานึกรักษ์โลกให้กับคนรุ่นใหม่ 
สู่การบอกต่อในสังคมวงกว้าง เกิดการลงมือทําเพ่ือโลกใบน้ีที่ดีขึ้น 

 
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซีพีเอฟ 
กล่าวว่า ซีพีเอฟดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กลยุทธ์ 3 เสาหลักสู่ความย่ังยืน คือ อาหารมั่นคง สังคมพ่ึงตน 
ดิน นํ้า ป่า คงอยู่ ซึ่งโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มนํ้าป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นโครงการที่บริษัท ร่วมกับกรมป่าไม้ และ
ชุมชน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปลูกป่าใหม่ ในพ้ืนที่เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยระยะที่หน่ึง (ปี 2559-
2563) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ประเทศได้ 5,971 ไร่ พร้อมทั้งเดินหน้าสานต่อโครงการในระยะที่สอง (ปี 2564-
2568) มุ่งสู่การมีส่วนร่วมปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างสมดุลธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

นอกจากน้ี โครงการดังกล่าวยังมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายความย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(SDGs) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เรื่องการปลูกป่าอย่างถูกวิธีให้แก่นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจ ที่สําคัญ บริษัทฯส่งเสริมให้
ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างย่ังยืน ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและหวงแหนธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่า ขยายผลสู่การสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร ดําเนินโครงการยุทธศาสตร์สร้างสุขชุมชนเขาพระยาเดินธง ประกอบด้วย โครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ 
และโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน รวมทั้งมอบเงินกองทุนเพ่ือใช้หมุนเวียนในการดําเนินโครงการ เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ย่ังยืน 

 

 



 

 
นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการทางพิเศษ (ทางด่วน) สายกะทู้-
ป่าตอง จ.ภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาทว่า ขณะนี้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ป่าทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ 1.ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484, 2.ป่าถาวร และป่าสงวนแห่งชาติ 
เพ่ือใช้ในการก่อสร้างช่วงที่เป็นอุโมงค์ ระยะทางประมาณ 1.85 กม. รวมประมาณ 109 ไร่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากผู้ที่เก่ียวข้องในการเร่งรัดเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี ถือว่าเร็วกว่าแผนที่ กทพ. ได้วางไว้  

ด้าน น.ส.กชพรรณ เข็มทอง ผู้อํานวยการกองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ กทพ. กล่าวว่า ขณะน้ี กทพ. ได้ส่งข้อมูลโครงการ
ให้สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณาแล้ว เน่ืองจากโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน (PPP) คาดว่า สคร. จะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ PPP ในเดือน ก.พ.64 ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
พิจารณาประมาณเดือน เม.ย.-พ.ค.64 หาก ครม.ให้ความเห็นชอบ ทาง กทพ. จะจัดสัมมนาเพ่ือประเมินความสนใจจาก
ภาคเอกชน (Market Sounding) อีกครั้ง และแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเอกชน ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดประมูลคัดเลือก
เอกชนประมาณปลายปี 64 ได้ผู้ชนะการประมูล ประมาณกลางปี 65  

น.ส.กชพรรณ กล่าวต่อว่า โครงการทางด่วน สายกะทู้-ป่าตอง วงเงินลงทุน 1.4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง และค่าระบบ
เก็บค่าผ่านทาง ประมาณ 8 พันล้านบาท และค่าเวนคืนที่ดิน ประมาณ 6 พันล้านบาท โดยเอกชนลงทุนค่าก่อสร้าง และค่าระบบฯ 
อายุสัมปทาน 30 ปี ผลตอบแทนทางการเงิน (IRR) 6% และอัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) 20% ทั้งน้ีตลอดอายุ



สัมปทานรายได้จะเป็นของเอกชนท้ังหมด เน่ืองจากการลงทุนค่อนข้างสูง และประมาณ 20 ปีจึงจะคืนทุน เบ้ืองต้นมีเอกชนให้
ความสนใจสอบถามเข้ามาหลายราย ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนจากต่างชาติ     

น.ส.กชพรรณ กล่าวอีกว่า ยอมรับว่าเป็นโครงการที่ลงทุนสูง แต่ผลตอบแทนค่อนข้างตํ่า ซึ่งเมื่อเปิดประมูลจริงแล้วหากไม่มี
เอกชนรายใดสนใจ ทาง กทพ. คงต้องลงทุนเอง หากถามว่าคุ้มหรือไม่ที่จะลงทุน ถ้าพูดในเชิงการเงินจะคุ้มค่าในระยะยาว แต่ที่
ต้องการให้โครงการน้ีเกิดขึ้นให้ได้โดยเร็ว เพราะเป็นการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการลดอุบัติเหตุ เพราะทางเดิมมีความ
ลาดชัน แคบ จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย ที่ผ่านมามีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 1 ราย จึงอยากรีบสร้าง อย่างน้อยก็
ช่วยรักษาชีวิตประชาชน ทั้งน้ีคาดการณ์ว่าปีแรกของการเปิดให้บริการในปี 70 จะมีปริมาณการจราจรประมาณ 7 หมื่นคันต่อวัน 
เป็นรถยนต์ 3.5 หมื่นคัน และรถมอเตอร์ไซค์ 3.5 หมื่นคัน  

น.ส.กชพรรณ กล่าวต่อว่า สําหรับทางด่วนสายน้ีมีขนาด 8 ช่องจราจร หรือไป-กลับ 4 ช่องจราจร ให้รถยนต์ว่ิง2 ช่องจราจร และ
รถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจร มีแบริเออร์คอนกรีตก้ันเพ่ือความปลอดภัย เบ้ืองต้นค่าผ่านทางรถจักรยานยนต์ 15 บาท รถ 4 ล้อ 
40 บาท รถ 6-10 ล้อ 80 บาท และมากกว่า 10 ล้อ 125 บาท ซึ่งจะปรับขึ้นค่าผ่านทางทุกๆ 5 ปี แต่ทั้งน้ีจะเจราจาต่อรองกัน
อีกครั้งหลังจากได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว อย่างไรก็ตามในส่วนของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางน้ัน คงต้องรอดูผลการใช้งานระบบ
จัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติพิเศษแบบไม่มีไม้ก้ัน (M-Flow) ก่อน หากได้ผลดีก็จะนํามาใช้กับโครงการทางด่วนสายน้ีด้วย 

 


