
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 27 - 29 มี.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป%าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ- 

- "วราวุธ" อนุญาตให�ใช�ท่ีป�า (ไทยรัฐ 27 มีนาคม 2564 หน�า 10) 

- สารพันป'ญหาสาระน)ารู�? (ไทยรัฐ 27 มีนาคม 2564 หน�า 6) 

- จับซี9รีดสินบน คาเงินสด2ล�าน (ไทยรัฐ 27 มีนาคม 2564 หน�า 1,6) 

- รวบผอ.ทสจ. รีดพ)อค�าลาว2ล (เดลินิวส8 27 มีนาคม 2564 หน�า 1,12) 

- ตร.ล)อจับผอ.ทส. รีดเสี่ยลาว2ล�าน ช)วยคืนไม�พะยูง (ข)าวสด 27 มีนาคม 2564 หน�า 1,12) 

- จับผอ.สำนักทรัพยากรฯมุกดาหาร เรียกรับสินบนนักค�าไม�ชาวลาว2ล. (มติชน 27 มีนาคม 2564 หน�า 16) 

 

ข�าวเว็บไซต- 

ตร.ล)อจับผอ.ทส. รีดเสี่ยลาว2ล�าน ช)วยคืนไม�พะยูง (ข)าวสด 26 มีนาคม 2564) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6206529 

จับโรงเลื่อยปลอมแปลงใบเคลื่อนย�ายไม� (สำนักข)าวไทย 27 มีนาคม 2564) 

https://tna.mcot.net/latest-news-663500 

"ชุดพญาเสือ กรมอุทยานฯ ผนึกชุดพยัคฆ8ไพร กรมป�าไม� เข�าตรวจยึดไม�มะค)าโมงขนาดใหญ)ในโรงเลื่อยจ.อยุธยา 

(สยามรัฐออนไลน8  26 มีนาคม 2564) 

https://siamrath.co.th/n/230774 

ชุดพญาเสือผนึกพยัคฆ8ไพร กรมป�าไม� เข�าตรวจยึดไม�มะค)าโมงขนาดใหญ)ในโรงเลื่อย จ.อยุธยา  (แนวหน�า 26 มีนาคม 64) 

https://www.naewna.com/local/562089 

ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สนธิกำลังปราบผู�ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อ.ลานสัก (บ�านเมือง 26 มีนาคม 64) 

https://www.banmuang.co.th/news/region/228093 

กรมป�าไม�-ชุมชน -ซีพีเอฟ ร)วมพลิกฟ_`นป�าเขาพระยาเดินธง สร�างแหล)งอาหารยั่งยืน เรียนรู�อนุรักษ8ป�าผ)านห�องเรียน 

ธรรมชาติ (สยามรัฐออนไลน8  26 มีนาคม 2564) 

https://siamrath.co.th/n/230705 

กรมป�าไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร)วมพลิกฟ_`นป�าเขาพระยาเดินธง ( กรุงเทพธุรกิจ 26 มีนาคม 2564)    

https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/76740 

กรมป�าไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร)วมพลิกฟ_`นป�าเขาพระยาเดินธง สร�างแหล)งอาหารยั่งยืน (โอเคเนชั่น 26 มีนาคม 2564 )  

http://oknation.nationtv.tv/blog/OKnationblognet/2021/03/27/entry-1 

CPF ขับเคลื่อนเปjาความยั่งยืนฟ_`นป�าเขาพระยาเดินธง ระยะ2 (ฐานเศรษฐกิจ 26 มีนาคม 2564 )  

https://www.thansettakij.com/content/strategy/473623 



‘กรมป�าไม�-ชุมชน-ซีพีเอฟ’ร)วมพลิกฟ_`นป�าเขาพระยาเดินธง (แนวหน�า 26 มีนาคม 2564)    

https://www.naewna.com/relation/562008 

กรมป�าไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร)วมพลิกฟ_`นป�าเขาพระยาเดินธง สร�างแหล)งอาหารยั่งยืน เรียนรู�อนุรักษ8ป�าผ)านห�องเรียน 

ธรรมชาติ (สำนักข)าวอิศรา 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ) 

https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/97133-cpf-131.html 

กรมป�าไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร)วมพลิกฟ_`นป�าเขาพระยาเดินธง สร�างแหล)งอาหารยั่งยืน เรียนรู�อนุรักษ8ป�าผ)านห�องเรียน 

ธรรมชาติ (ไทยแลนด8พลัส 26 มีนาคม 2564 )  

https://www.thailandplus.tv/archives/303230 

กรมป�าไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร)วมพลิกฟ_`นป�าเขาพระยาเดินธง สร�างแหล)งอาหารยั่งยืน (thejournalistclub 26 มีนาคม 64)  

https://thejournalistclub.com/กรมป�าไม�-ชุมชน-ซีพีเอฟ/ 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23076
วันที่: เสาร์ 27 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่าง)

หัวข้อข่าว: "วราวุธ" อนุญาตให้ใช้ที่ป่า

รหัสข่าว: C-210327039094(26 มี.ค. 64/07:44) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 9.07 Ad Value: 9,977 PRValue : 29,931 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23076
วันที่: เสาร์ 27 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-210327009015(27 มี.ค. 64/02:14) หน้า: 1/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 68.36 Ad Value: 75,196 PRValue : 225,588 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23076
วันที่: เสาร์ 27 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 6(บน)

คอลัมน์: สารพันปัญหาสาระน่ารู้?

รหัสข่าว: C-210327009015(27 มี.ค. 64/02:14) หน้า: 2/2

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 68.36 Ad Value: 75,196 PRValue : 225,588 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23076
วันที่: เสาร์ 27 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: จับซี9รีดสินบน คาเงินสด2ล้าน

รหัสข่าว: C-210327039012(26 มี.ค. 64/07:50) หน้า: 1/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 79.21 Ad Value: 174,262 PRValue : 522,786 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23076
วันที่: เสาร์ 27 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 6

หัวข้อข่าว: จับซี9รีดสินบน คาเงินสด2ล้าน

รหัสข่าว: C-210327039012(26 มี.ค. 64/07:50) หน้า: 2/2

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 79.21 Ad Value: 174,262 PRValue : 522,786 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26098
วันที่: เสาร์ 27 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: รวบผอ.ทสจ. รีดพ่อค้าลาว2ล.

รหัสข่าว: C-210327035009(26 มี.ค. 64/08:21) หน้า: 1/2

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

Col.Inch: 72.41 Ad Value: 152,061 PRValue : 456,183 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26098
วันที่: เสาร์ 27 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: รวบผอ.ทสจ. รีดพ่อค้าลาว2ล.

รหัสข่าว: C-210327035009(26 มี.ค. 64/08:21) หน้า: 2/2

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

Col.Inch: 72.41 Ad Value: 152,061 PRValue : 456,183 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 30 ฉบับที่: 11077
วันที่: เสาร์ 27 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: ตร.ล่อจับผอ.ทส. รีดเสี่ยลาว2ล้าน ช่วยคืนไม้พะยูง

รหัสข่าว: C-210327037004(26 มี.ค. 64/08:41) หน้า: 1/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 58.62 Ad Value: 90,861 PRValue : 272,583 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 30 ฉบับที่: 11077
วันที่: เสาร์ 27 มีนาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา), 12

หัวข้อข่าว: ตร.ล่อจับผอ.ทส. รีดเสี่ยลาว2ล้าน ช่วยคืนไม้พะยูง

รหัสข่าว: C-210327037004(26 มี.ค. 64/08:41) หน้า: 2/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 58.62 Ad Value: 90,861 PRValue : 272,583 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 44 ฉบับที่: 15721
วันที่: เสาร์ 27 มีนาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 16(บนขวา)

หัวข้อข่าว: จับผอ.สำนักทรัพยากรฯมุกดาหาร เรียกรับสินบนนักค้าไม้ชาวลาว2ล.

รหัสข่าว: C-210327038029(26 มี.ค. 64/09:01) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 18.31 Ad Value: 20,141 PRValue : 60,423 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ตร.ล�อจับผอ.ทส. รีดเสี่ยลาว2ล�าน ช�วยคืนไม�พะยูง 

26 มี.ค. 2564   https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-front-page/news_6206529 

ตำรวจสอบสวนกลางแถลงจับผอ.ทส.มุกดาหาร รีดสินบน 2 ล�านนักธุรกิจลาวแลกคืนไม�พะยูงของกลางท่ีถูกยึดไว� 11 ตู�คอนเทนเนอรD 

เหยื่อแจ�งบก.ปปป.ซ�อนแผนจับคาหนังคาเขา แต�ยัง ปากแข็งปฏิเสธ ปลัดทส.สั่งย�ายออกนอกพ้ืนท่ี ทันที พร�อมสอบวินัยขีดเส�นรู�ผลก�อน

ผู�ต�องหา จะเกษียณเดือนก.ย.นี้ โทษหนักสุดให�ออกจาก ราชการ อดบำเหน็จบำนาญ 

เม่ือเวลา 13.00 น. วันท่ี 25 มี.ค. ท่ีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมืองทองธานี พล.ต.ต.ปRญญา ปSTนสุข รอง ผบช.ก. 

พล.ต.ต.วรวัฒนD วัฒนDนครบัญชา รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก�ว ผบก.ปปป. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดี กรมปWาไม� 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) และพ.ต.อ.ณัฐณวิทยD สิทธาภิรมยD ผกก.1 บก.ปปป.ร�วมแถลงข�าวผลการจับกุมนายสุร

เดช อัคราช ผอ.ทสจ.มุกดาหาร และน.ส.กชพรรณ แสงวิรุณ หรือ น.ส.ทิพยDเกษร แสงวิรุณทร อายุ 27 ปZ จากการเรียกรับสินบนเป[นเงิน 2 

ล�านบาท เพ่ืออำนวยความสะดวกการคืนของกลางไม�พะยูง จับกุมได�ท่ีร�านกาแฟใกล� ทสจ.มุกดาหาร 

พล.ต.ต.ปRญญากล�าวว�า คดีเริ่มจากเม่ือ ปZ 2549 ตำรวจปWาไม�ตรวจยึดไม�พะยูง 11 ตู�คอนเทนเนอรD มูลค�ากว�า 600 ล�านบาท ตรวจสอบพบ

ไม�ดังกล�าวถูกสวมเป[นไม� ต�างแดน และใช�เอกสารผ�านแดนเป[นเอกสารปลอม จึงจับกุมฐานมีไม�และครอบครองโดยไม�ได�รับอนุญาต 

ดำเนินคดีใช�เอกสารปลอมท่ี จ.มุกดาหาร ส�วนคดียึดไม�อัยการสั่งไม�ฟ]อง คดีถึงท่ีสุดแล�ว ศาลฎีกาสั่งให�คืนไม�ของกลางกับบริษัทผู�เสียหาย 

แต�เนื่องจากเป[นไม�ของประเทศลาวมีผู�แจ�งสิทธิ์จากลาวเข�ามาหลายราย 

พ.ต.อ.ณัฐณวิทยDกล�าวว�า เม่ือเดือนก.พ. ท่ีผ�านมา นายคำสะไหว พมมะจัน อายุ 51 ปZ นักค�าไม�ชาวลาวเป[นตัวแทนบริษัทพงษDสวรรคD วูaด

อินดัสต้ี อ�างเป[นเจ�าของสิทธิ์ไม�พะยูง ดังกล�าว มาแจ�งความกับพนักงานสอบสวนบก.ปปป. ให�ดำเนินคดีนายสุรเดชท่ีเคยเป[นเจ�าหน�าท่ีชุด

จับกุมไม�ดังกล�าวในขณะนั้น ติดต�อ ผู�เสียหายขอรับเงิน 2 ล�านบาท เป[นค�าดำเนินการ ส�งคืนไม� นัดรับเงินท่ี จ.มุกดาหาร ผู�เสียหายจึงแจ�ง

ชุดจับกุมร�วมกันนำเงินสด 2 ล�านบาท ทำตำหนิไว�นำไปให�ตามสถานท่ีนัดหมาย โดยมีเจ�าหน�าท่ีร�วมสังเกตการณDกระท่ังพบนายสุรเดช

พูดคุยกับผู�เสียหายก�อนจะเรียกน.ส.กชพรรณเข�าไปรับเงินจากผู�เสียหาย ท่ีจอดรถรออยู�หน�าร�านกาแฟ ตำรวจจึงแสดงตัว จับกุม 

สอบสวนนายสุรเดชให�การปฏิเสธ ส�วน น.ส.กชพรรณรับสารภาพตลอดข�อกล�าวหา เจ�าหน�าท่ีจึงแจ�งข�อหานายสุรเดชฐานเป[น เจ�าพนักงาน

เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพยDสินหรือประโยชนDอ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผู�อ่ืนโดยมิชอบด�วยหน�าท่ีฯ และเป[นเจ�าพนักงานปฏิบัติหรือละเว�น

การปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบฯ ส�วนน.ส.กชพรรณแจ�งข�อหาเป[นผู�สนับสนุนเจ�าพนักงาน เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพยDสินเพ่ือประโยชนDโดยมิ

ชอบฯ นำตัวส�งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี 



นายชีวะภาพกล�าวเพ่ิมเติมว�า นายจตุพร บุรุษพัฒนD ปลัดทส. ได�เคยสั่งการไว�ว�า หากพบ มูลหรือการกระทำท่ีส�อทุจริตของเจ�าหน�าท่ี ใน

สังกัดทส. ต�องย�ายออกมาจากพ้ืนท่ีทันทีซ่ึงในกรณีของนายสุรเดช ทางปลัดทส.สั่งการต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยมาทันที เบ้ืองต�น

สั่งการสำรองราชการ ย�ายออกจากพ้ืนท่ีก�อน ส�วนผลการสอบสวนทางวินัยคาดว�า จะทราบผลก�อนท่ีนายสุรเดชจะเกษียณอายุ ในสิ้นเดือน

ก.ย.นี้ โดยคณะกรรมการจะรวบรวม ข�อมูลหลักฐาน พร�อมประสานกับพนักงานสอบสวน และนำข�อมูลมาประมวลและตัดสินทางวินัย ซ่ึง

โทษร�ายแรงสุดคือให�ออกจากราชการ และจะมีผลต�อนายสุรเดชท่ีจะไม�ได�รับสิทธิต�างๆ ของข�าราชการภายหลังเกษียณอายุ เช�น เงิน

บำนาญ เป[นต�น 

“ขณะนี้นายสุรเดช ตกเป[นผู�ต�องสงสัย แต�ยังไม�ถึงกระบวนการตัดสิน ซ่ึงในส�วน ของคดีอาญา ทางปลัดทส.ได�เน�นย้ำให� ดำเนินการ

สนับสนุนข�อมูล รายละเอียดต�างๆ กับพนักงาน สอบสวนอย�างเต็มท่ี” นายชีวะภาพ กล�าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จับโรงเลื่อยปลอมแปลงใบเคลื่อนย�ายไม�   https://tna.mcot.net/latest-news-663500 

พระนครศรีอยุธยา 27 มี.ค. – ชุดพญาเสือผนึกกำลังชุดพยัคฆDไพร เข�าตรวจยึดไม�มะค�าโมงขนาดใหญ�ในโรงเลื่อยแห�งหนึ่ง พ้ืนท่ี อ.นคร

หลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หลังจากแกะรอยติดตามรถบรรทุกไม�มาจากพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง พบการแก�ไขบัญชีไม� ขนาดของไม� และ

จุดหมายปลายทางของไม� ท้ังยังตรวจพบเครื่องจักรไม�ตรงกับบัญชีรายการ 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปWาไม� รองผู�อำนวยการศูนยDปฏิบัติการพิทักษDปWา (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม กล�าวว�า ชุดปฏิบัติการหน�วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู�พิทักษDอุทยานแห�งชาติและสัตวDปWา (พญาเสือ) และหน�วยเฉพาะกิจ

ปราบปรามพิเศษ (พยัคฆDไพร) ร�วมกันเข�าตรวจสอบโรงเลื่อยไม�แห�งหนึ่ง หลังจากชุดพญาเสือแกะรอยติดตามไม�มะค�าโมงขนาดใหญ�จาก

พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล�าง จนกระท่ังรถเป]าหมายขนไม�เข�ามาโรงเลื่อยจักรแห�งหนึ่งใน ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

เจ�าหน�าท่ีได�พบกับชายคนหนึ่ง ซ่ึงอ�างว�าเป[นผู�รับมอบหมายให�เป[นตัวแทนผู�เช�ากิจการ โดยเช�าโรงงานแปรรูปไม� เพ่ือทำการแปรรูปไม�

จำหน�าย และรับจ�างแปรรูปไม�ให�กับบุคคลท่ัวไป โดยนำเอกสารใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักร สำเนาใบอนุญาตต้ัง

โรงงานแปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักร แต�จากการตรวจสอบปรากฏว�า ท่ีตั้งเครื่องจักรไม�ถูกต�องตามแผนท่ีและแผนผังแสดงท่ีตั้งเครื่องจักรกล 

และตรวจพบเครื่องจักรท่ีไม�ปรากฏในรายการเครื่องจักรท่ีได�รับอนุญาตให�ใช� ซ่ึงอยู�ในระหว�างแปรรูปไม� 2 เครื่อง 



เจ�าหน�าท่ียังตรวจสอบไม�ท่ีกองอยู�บริเวณกองไม�ด�านนอกอาคารโรงงาน พบไม�มะค�าโมง 2 ท�อน ปริมาตร 1.2069 ลูกบาศกDเมตร ซ่ึงเป[น

ของชายคนหนึ่งได�ว�าจ�างให�แปรรูป เม่ือตรวจสอบเอกสารการได�มาของไม� กลับพบข�อพิรุธหลายจุด โดยเฉพาะจุดหมายปลายทางของไม� 

ระบุพ้ืนท่ี อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา แต�โรงงานแปรรูปไม�แห�งนี้ตั้งอยู�ท่ี อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ขนาดของไม�ก็ไม�

ตรงกับเอกสาร และไม�ก็ไม�ตรงกับภาพประกอบไม�ท่ีแนบรายงานมาอีกด�วย 

ขณะเดียวกัน เจ�าหน�าท่ีตรวจพบไม�มะค�าโมงแปรรูปอีก 45 แผ�น ปริมาตร 13.605 ลูกบาศกDเมตร ซ่ึงมีการว�าจ�างให�แปรรูป เม่ือตรวจ

เอกสารหลักฐานพบว�า หนังสือรับรองการทำประโยชนD (น.ส. 3 ก) ไม�ปรากฏการรับรองสำเนาถูกต�องจากเจ�าพนักงานท่ีดินหรือเจ�าของ

ท่ีดิน นอกจากนี้ หนังสือสัญญารับจ�างบรรทุกไม�ท�อนจากท่ีดินกรรมสิทธิ์ มีการใช�น้ำยาลบคำผิดและเขียนทับ ระบุว�า มีการขนย�ายไม�มะค�า

จาก น.ส. 3 ก จาก จ.สกลนคร ไปยัง จ.ปทุมธานี แต�เหตุใดจึงมาอยู�ในโรงงานแปรรูปไม�แห�งนี้ และจากการตรวจสอบโดยละเอียดพบว�า 

หนังสือสัญญาฉบับนี้มีการถ�ายเอกสารสีและเขียนทับ จำนวน 2 จุด คือ วันท่ีและหมายเลขทะเบียนรถยนตDบรรทุก และหนังสือรับตนเองมี

รอยใช�น้ำยาลบคำผิดและแก�ไข 3 จุด คือ ขนาดความโต ขนาดความยาว และวันท่ี และท่ีผู�ใหญ�บ�านลงนามรับรอง 

ต�อมาเจ�าหน�าท่ีได�ร�วมกันตรวจยึดไม�และแจ�งความกล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวน สภ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพ่ือสืบสวน

สอบสวนและดำเนินคดีในฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ปWาไม� พ.ศ. 2484 กับผู�ท่ีเก่ียวข�อง ส�วนของโรงงานแปรรูปไม� ท่ีมีเครื่องจักรท่ีไม�ได�รับ

อนุญาตใช�แปรรูปไม�อยู�ภายในโรงงาน ถือว�าฝWาฝmนข�อกำหนดฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน พ.ร.บ.ปWาไม� พ.ศ. 2484 ว�าด�วยการ

ควบคุมการแปรรูปไม� เจ�าหน�าท่ีได�มอบเจ�าหน�าท่ีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตาม

ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องต�อไป. – สำนักข�าวไทย 

 

 

 

 

 

 

 



 

"ชุดพญาเสือ กรมอุทยานฯ ผนึกชุดพยัคฆDไพร กรมปWาไม� เข�าตรวจยึดไม�มะค�าโมงขนาดใหญ�ในโรงเลื่อยจ.อยุธยา 

 สยามรัฐออนไลนD  26 มีนาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/230774 

"ชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห�งชาติ สัตวDปWา และพันธุDพืช ผนึกกำลังชุดพยัคฆDไพร กรมปWาไม� เข�าตรวจยึดไม�มะค�าโมงขนาดใหญ�ในโรงเลื่อย

แห�งหนึ่ง พ้ืนท่ีอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเจ�าหน�าท่ีชุดพญาเสือ ได�แกะรอยติดตามรถบรรทุกไม�มาจากพ้ืนท่ี

ภาคเหนือตอนล�าง ตรวจสอบเอกสารพบพิรุธหลายจุด โดยเฉพาะมีการแก�ไขบัญชีไม� ขนาดของไม� และจุดหมายปลายทางของไม� 

นอกจากนี้ยังตรวจพบเครื่องจักรไม�ตรงกับบัญชีรายการ " 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปWาไม� รองผู�อำนวยการศูนยDปฏิบัติการพิทักษDปWา ประสานให�นายศักด์ิชัย จงกิจวิวัฒนD ผู�อำนวยการ

สำนักป]องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟปWา กรมอุทยานแห�งชาติ สัตวDปWา และพันธุDพืช และนายสมบูรณD ธีรบัณฑิตกุล ผู�อำนวยการสำนัก

ป]องกันรักษาปWาและควบคุมไฟปWา กรมปWาไม� สั่งการชุดปฏิบัติการหน�วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ ผู�พิทักษDอุทยานแห�งชาติ และสัตวDปWา 

(พญาเสือ) และหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆDไพร) ผนึกกำลังเข�าตรวจสอบ กรณีชุดพญาเสือได�แกะรอยติดตามไม�มะค�าโมง

ขนาดใหญ�จากพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถD จนกระท่ังรถเป]าหมายขนไม�เข�ามาโรงเลื่อยจักรแห�งหนึ่งในตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยนายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู�อำนวยการส�วนยุทธการด�านป]องกันและปราบปราม กรมอุทยานแห�งชาติสัตวDปWาและ

พันธุDพืช พร�อมด�วยนายมงคล ไชยภักดี หัวหน�าหน�วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ ผู�พิทักษDอุทยานแห�งชาติ และสัตวDปWา (พญาเสือ) และนาย



ชาญชัย กิจศักดาภาพ หน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆDไพร) พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ีส�วนยุทธการด�านป]องกันและปราบปราม 

เจ�าหน�าท่ีชุดพญาเสือ ชุดพยัคฆDไพร เจ�าหน�าท่ีสำนักงานสนับสนุนการป]องกันและปราบปรามท่ี 1 ภาคกลาง กรมอุทยานแห�งชาติ สัตวDปWา 

และพันธุDพืช ตำรวจกองกำกับการ 2 บก.ปทส. ศูนยDป]องกันปราบปรามท่ี 1 ภาคกลาง ศูนยDปWาไม�พระนครศรีอยุธยา เจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการ

ทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 สระบุรี กรมปWาไม� เจ�าหน�าท่ีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมพระนครศรีอยุธยา และฝWายปกครองอำเภอ

นครหลวง 

จากการตรวจสอบ เจ�าหน�าท่ีได�พบกับชายคนหนึ่ง อ�างว�าเป[นผู�รับมอบหมายให�เป[นตัวแทนผู�เช�ากิจการ ซ่ึงได�เช�าโรงงานแปรรูปไม�เพ่ือทำ

การแปรรูปไม�จำหน�าย และรับจ�างแปรรูปไม�ให�กับบุคคลท่ัวไปท่ีมาว�าจ�าง และได�นำเอกสารใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักร 

สำเนาใบอนุญาตต้ังโรงงานไม�แปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักร แต�จากการตรวจสอบปรากฏว�า ท่ีตั้งเครื่องจักรไม�ถูกต�องตามแผนท่ีและแผนผัง

แสดงท่ีตั้งเครื่องจักรกล และตรวจพบเครื่องจักรท่ีไม�ปรากฏในรายการเครื่องจักรท่ีได�รับอนุญาตให�ใช� ซ่ึงอยู�ในระหว�างทำการแปรรูปไม� 2 

เครื่อง 

จากนั้นเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบไม�ท่ีกองอยู�บริเวณกองไม�ด�านนอกอาคารโรงงาน ซ่ึงตรวจพบไม�มะค�าโมง 2 ท�อน ปริมาตร 1.2069 ลูกบาศกD

เมตร ซ่ึงเป[นของชายคนหนึ่งได�ว�าจ�างให�แปรรูป เม่ือตรวจสอบเอกสารการได�มาของไม�กลับพบข�อพิรุธหลายจุด โดยเฉพาะจุดหมาย

ปลายทางของไม�ระบุพ้ืนท่ีอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต�โรงงานแปรรูปไม�แห�งนี้ตั้งอยู�ท่ีอำเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ขนาดของไม�ก็ไม�ตรงกับเอกสาร และไม�ก็ไม�ตรงกับภาพประกอบไม�ท่ีแนบรายงานมาอีกด�วย 

ขณะเดียวกันเจ�าหน�าท่ีตรวจพบไม�มะค�าโมงแปรรูปอีก 45 แผ�น ปริมาตร 13.605ลูกบาศกDเมตร ซ่ึงเป[นของชายคนหนึ่งได�ว�าจ�างให�แปรรูป 

เม่ือตรวจเอกสารหลักฐานพบว�าหนังสือรับรองการทำประโยชนD (น.ส. 3 ก) ไม�ปรากฏการรับรองสำเนาถูกต�องจากเจ�าหนักงานท่ีดินหรือ

เจ�าของท่ีดิน นอกจากนี้หนังสือสัญญารับจ�างบรรทุกไม�ท�อนจากท่ีดินกรรมสิทธิ์ มีการน้ำยาลบคำผิด และเขียนทับ ระบุว�ามีการขนย�ายไม�

มะค�าจากน.ส. 3 ก จากจังหวัดสกลนคร ไปยังจังหวัดปทุมธานี แต�เหตุใดจึงมาอยู�ในโรงงานแปรรูปไม�แห�งนี้และจากการตรวจสอบโดย

ละเอียดพบว�า หนังสือสัญญาฉบับนี้มีการถ�ายเอกสารสีและเขียนทับจำนวน 2 จุด คือวันท่ีและหมายเลขทะเบียนรถยนตDบรรทุก และ

หนังสือรับตนเองมีรอยการใช�น้ำยาลบคำผิดและแก�ไข 3 จุด คือ ขนาดความโต ขนาดความยาว และวันท่ี และท่ีผู�ใหญ�บ�านลงนามรับรอง 

เจ�าหน�าท่ีได�ร�วมกันตรวจยึดไม�มะค�าโมงแปรรูป 45 แผ�น ปริมาตร 13.605 ลูกบาศกDเมตร และไม�มะค�าโมงท�อน 2 ท�อน ปริมาตร 1.2069 

ลูกบาศกD และได�นำเรื่องราว พร�อมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง แจ�งความกล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติปWาไม� 2484 กับผู�ท่ีเก่ียวข�องต�อไป 

ในส�วนของโรงงานแปรรูปไม� ท่ีมีเครื่องจักรท่ีไม�ได�รับอนุญาตใช�แปรรูปไม�อยู�ภายในโรงงาน ถือว�าฝWาฝmนข�อกำหนดฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2532) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติปWาไม� พุทธศักราช 2484 ว�าด�วยด�วยการควบคุมการแปรรูปไม� เจ�าหน�าท่ีได�มอบเจ�าหน�าท่ีสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องต�อไป. 

 



 

ชุดพญาเสือผนึกพยัคฆDไพร กรมปWาไม� เข�าตรวจยึดไม�มะค�าโมงขนาดใหญ�ในโรงเลื่อย จ.อยุธยา 

วันศุกรD ท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/local/562089 

"ชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห�งชาติ สัตวDปWา และพันธุDพืช ผนึกกำลังชุดพยัคฆDไพร กรมปWาไม� เข�าตรวจยึดไม�มะค�าโมงขนาดใหญ�ในโรงเลื่อย

แห�งหนึ่ง พ้ืนท่ีอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเจ�าหน�าท่ีชุดพญาเสือ ได�แกะรอยติดตามรถบรรทุกไม�มาจากพ้ืนท่ี

ภาคเหนือตอนล�าง ตรวจสอบเอกสารพบพิรุธหลายจุด โดยเฉพาะมีการแก�ไขบัญชีไม� ขนาดของไม� และจุดหมายปลายทางของไม� 

นอกจากนี้ยังตรวจพบเครื่องจักรไม�ตรงกับบัญชีรายการ " 

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปWาไม� รองผู�อำนวยการศูนยDปฏิบัติการพิทักษDปWา ประสานให�นายศักด์ิชัย จงกิจวิวัฒนD ผู�อำนวยการ

สำนักป]องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟปWา กรมอุทยานแห�งชาติ สัตวDปWา และพันธุDพืช และนายสมบูรณD  ธีรบัณฑิตกุล ผู�อำนวยการสำนัก

ป]องกันรักษาปWาและควบคุมไฟปWา กรมปWาไม� สั่งการชุดปฏิบัติการหน�วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ ผู�พิทักษDอุทยานแห�งชาติ และสัตวDปWา 



(พญาเสือ) และหน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆDไพร) ผนึกกำลังเข�าตรวจสอบ กรณีชุดพญาเสือได�แกะรอยติดตามไม�มะค�าโมง

ขนาดใหญ�จากพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถD จนกระท่ังรถเป]าหมายขนไม�เข�ามาโรงเลื่อยจักรแห�งหนึ่งในตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  

ปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยนายพนัชกร โพธิบัณฑิต ผู�อำนวยการส�วนยุทธการด�านป]องกันและปราบปราม กรมอุทยานแห�งชาติสัตวDปWาและพันธุDพืช 

พร�อมด�วยนายมงคล ไชยภักดี หัวหน�าหน�วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ ผู�พิทักษDอุทยานแห�งชาติ และสัตวDปWา (พญาเสือ) และนายชาญชัย กิจ

ศักดาภาพ หน�วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆDไพร) พร�อมด�วยเจ�าหน�าท่ีส�วนยุทธการด�านป]องกันและปราบปราม เจ�าหน�าท่ีชุดพญาเสือ 

ชุดพยัคฆDไพร เจ�าหน�าท่ีสำนักงานสนับสนุนการป]องกันและปราบปรามท่ี 1 ภาคกลาง กรมอุทยานแห�งชาติ สัตวDปWา และพันธุDพืช ตำรวจกอง

กำกับการ 2 บก.ปทส. ศูนยDป]องกันปราบปรามท่ี 1 ภาคกลาง ศูนยDปWาไม�พระนครศรีอยุธยา เจ�าหน�าท่ีสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 สระบุรี 

กรมปWาไม� เจ�าหน�าท่ีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมพระนครศรีอยุธยา และฝWายปกครองอำเภอนครหลวง 

จากการตรวจสอบ เจ�าหน�าท่ีได�พบกับชายคนหนึ่ง อ�างว�าเป[นผู�รับมอบหมายให�เป[นตัวแทนผู�เช�ากิจการ ซ่ึงได�เช�าโรงงานแปรรูปไม�เพ่ือทำการ

แปรรูปไม�จำหน�าย และรับจ�างแปรรูปไม�ให�กับบุคคลท่ัวไปท่ีมาว�าจ�าง และได�นำเอกสารใบอนุญาตต้ังโรงงานแปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักร สำเนา

ใบอนุญาตต้ังโรงงานไม�แปรรูปไม�โดยใช�เครื่องจักร แต�จากการตรวจสอบปรากฏว�า ท่ีตั้งเครื่องจักรไม�ถูกต�องตามแผนท่ีและแผนผังแสดงท่ีต้ัง

เครื่องจักรกล และตรวจพบเครื่องจักรท่ีไม�ปรากฏในรายการเครื่องจักรท่ีได�รับอนุญาตให�ใช� ซ่ึงอยู�ในระหว�างทำการแปรรูปไม� 2 เครื่อง 

จากนั้นเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบไม�ท่ีกองอยู�บริเวณกองไม�ด�านนอกอาคารโรงงาน ซ่ึงตรวจพบไม�มะค�าโมง 2 ท�อน ปริมาตร 1.2069 ลูกบาศกD

เมตร ซ่ึงเป[นของชายคนหนึ่งได�ว�าจ�างให�แปรรูป เม่ือตรวจสอบเอกสารการได�มาของไม�กลับพบข�อพิรุธหลายจุด โดยเฉพาะจุดหมาย

ปลายทางของไม�ระบุพ้ืนท่ีอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต�โรงงานแปรรูปไม�แห�งนี้ตั้งอยู�ท่ีอำเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ขนาดของไม�ก็ไม�ตรงกับเอกสาร และไม�ก็ไม�ตรงกับภาพประกอบไม�ท่ีแนบรายงานมาอีกด�วย  

ขณะเดียวกันเจ�าหน�าท่ีตรวจพบไม�มะค�าโมงแปรรูปอีก 45 แผ�น ปริมาตร 13.605ลูกบาศกDเมตร ซ่ึงเป[นของชายคนหนึ่งได�ว�าจ�างให�แปรรูป 

เม่ือตรวจเอกสารหลักฐานพบว�าหนังสือรับรองการทำประโยชนD (น.ส. 3 ก) ไม�ปรากฏการรับรองสำเนาถูกต�องจากเจ�าหนักงานท่ีดินหรือ

เจ�าของท่ีดิน นอกจากนี้หนังสือสัญญารับจ�างบรรทุกไม�ท�อนจากท่ีดินกรรมสิทธิ์ มีการน้ำยาลบคำผิด และเขียนทับ ระบุว�ามีการขนย�ายไม�

มะค�าจากน.ส. 3 ก จากจังหวัดสกลนคร ไปยังจังหวัดปทุมธานี แต�เหตุใดจึงมาอยู�ในโรงงานแปรรูปไม�แห�งนี้และจากการตรวจสอบโดย

ละเอียดพบว�า หนังสือสัญญาฉบับนี้มีการถ�ายเอกสารสีและเขียนทับจำนวน 2 จุด คือวันท่ีและหมายเลขทะเบียนรถยนตDบรรทุก และ

หนังสือรับตนเองมีรอยการใช�น้ำยาลบคำผิดและแก�ไข 3 จุด คือ ขนาดความโต ขนาดความยาว และวันท่ี และท่ีผู�ใหญ�บ�านลงนามรับรอง 

เจ�าหน�าท่ีได�ร�วมกันตรวจยึดไม�มะค�าโมงแปรรูป 45 แผ�น ปริมาตร 13.605 ลูกบาศกDเมตร และไม�มะค�าโมงท�อน 2 ท�อน ปริมาตร 1.2069 

ลูกบาศกD และได�นำเรื่องราว พร�อมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง แจ�งความกล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติปWาไม� 2484 กับผู�ท่ีเก่ียวข�องต�อไป  

ในส�วนของโรงงานแปรรูปไม� ท่ีมีเครื่องจักรท่ีไม�ได�รับอนุญาตใช�แปรรูปไม�อยู�ภายในโรงงาน ถือว�าฝWาฝmนข�อกำหนดฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2532) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติปWาไม� พุทธศักราช 2484 ว�าด�วยด�วยการควบคุมการแปรรูปไม� เจ�าหน�าท่ีได�มอบเจ�าหน�าท่ีสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปพิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข�องต�อไป 



 

ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สนธิกำลังปราบผู�ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อ.ลานสัก 

วันศุกรD ท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/region/228093 

ณ หน�วยป]องกันรักษาปWาอน.8 ( บ�านกม. 53) ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายสุทิน ภู�เกตุ ปลัดอำเภอลานสัก 

จพง.ปค.ชำนาญการ นำสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอลานสักท่ี 5 ออกลาดตระเวนพร�อมกับภาคประชาชน ร.ต.อ.พิเชษฐD บุตรลพ 

รอง สว.(ส)สภ.ลานสัก นายดำรงศักด์ิ นาคบุตร เจ�าหน�าท่ีตรวจปWาพร�อมชุดเจ�าหน�าท่ีหน�วยป]องกันรักษาปWาท่ีอน.8 ปฏิบัติการออก

ลาดตระเวนเดินปWาในเขตอำเภอลานสักในครั้งนี้ 

เนื่องด�วยกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ได�จัดทำโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด�านการป]องกันและปราบปรามการ

บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติประจำ ปZพ.ศ 2564 เพ่ือเสริมความพร�อม และความเข�มแข็งในการปฏิบัติงานด�านการป]องกันรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ ให�สามารถดำเนินการควบคุมพ้ืนท่ีเป]าหมายอย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และอนุรักษD

ทรัพยากรธรรมชาติ ให�เป[นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยฟmsนฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีสามารถฟmsนสภาพได�ให�มีศักยภาพเป[น

ปRจจัยพ้ืนฐานของการพัฒนาในอนาคต รวมท้ังสงวนรักษาและ ใช�ทรัพยากรธรรมชาติท่ีไม�สามารถฟmsนคืนสภาพได�อย�างประหยัด และมี

ประสิทธิภาพ 

ท้ังนี้ เพ่ือให�การดำเนินโครงการดังกล�าวเป[นไปด�วยความเรียบร�อยบรรลุวัตถุประสงคDจึงขอความร�วมมือทุกท�านร�วมปฏิบัติหน�าท่ีชุด

ปฏิบัติการลาดตระเวนเพ่ือดำเนินการป]องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติต�อไป 

 

 



 

กรมปWาไม�-ชุมชน -ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟmsนปWาเขาพระยาเดินธง สร�างแหล�งอาหารยั่งยืน เรียนรู�อนุรักษDปWาผ�านห�องเรียนธรรมชาติ 

 สยามรัฐออนไลนD  26 มีนาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/230705 

บริษัท เจริญโภคภัณฑDอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จับมือกรมปWาไม� และชุมชน สานต�อโครงการซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก 

เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรีระยะท่ี 2 มุ�งม่ันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ร�วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร�างความ

ม่ันคงทางอาหาร สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืนของซีพีเอฟ และSDGs รวมท้ังส�งเสริมการเรียนรู�อนุรักษDและฟmsนฟูปWาผ�าน

ห�องเรียนธรรมชาติ 

ซีพีเอฟ ร�วมมือกรมปWาไม� และชุมชน เดินหน�าโครงการ "ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง" ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนา

นิคม จังหวัดลพบุรี โดยปZนี้เข�าสู�ระยะท่ีสอง (ปZ 2564-2568) มีเป]าหมายอนุรักษDและฟmsนฟูปWาเพ่ิมเป[น 7,000 ไร� จากระยะท่ีหนึ่ง (ปZ 2559-

2563) ท่ีดำเนินการแล�วเสร็จรวม 5,971 ไร� 

สำหรับกิจกรรมแรกของปZนี้ (26 มี.ค.) จิตอาสาซีพีเอฟ เจ�าหน�าท่ีจากสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) และชุมชน ร�วมซ�อมแซม

ฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนก�อนเข�าสู�ฤดูฝน โดยมี ว�าท่ีร�อยตรีทรงพล แป]นแก�ว 

นายอำเภอพัฒนานิคม เป[นประธานเปSดงาน พร�อมด�วย นายภูมินพศD บุญบันดาร ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) 

นำเจ�าหน�าท่ีของกรมปWาไม� ร�วมกิจกรรม และนายบัญชา ขาวเมืองน�อย รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธาน

คณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง นำจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ200 คน รวมท้ังอาจารยDและ

นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี 



นายอำเภอพัฒนานิคม กล�าวว�า ขอขอบคุณทุกภาคส�วนท่ีมาร�วมกิจกรรมในวันนี้ แสดงให�เห็นว�าทุกคนตระหนักถึงการมีส�วนร�วมรักษาและ

ปกป]องทรัพยากรปWาไม�ของชาติ และยังเป[นการสร�างจิตสำนึกด�วยการเป[นตัวอย�างท่ีดีให�กับเยาวชนคนรุ�นหลัง เห็นความสำคัญของการ

ช�วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให�คงอยู�อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่งผืนปWาเขาพระยาเดินธง เป[นปWาต�นน้ำของภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมของประเทศ ความร�วมมือดำเนินโครงการนี้ให�เกิดความยั่งยืน จะส�งผลดีต�อชุมชนในพ้ืนท่ี ช�วยพัฒนาเศรษฐกิจในท�องถ่ินและ

เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) กล�าวว�า เป[นเรื่องน�ายินดีท่ีได�เห็นความร�วมมือของชุมชน และองคDกรเอกชน ร�วม

อนุรักษDและฟmsนฟูผืนปWาของประเทศ ซ่ึงสอดรับกับเป]าหมายของภาครัฐท่ีอยากให�ประชาชนทุกคนช�วยกันปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดิน และใน

โอกาสวันปWาไม�โลก 21 มีนาคมของทุกปZ ทางกรมปWาไม�ได�มอบหมายให�สำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ในท�องท่ีบูรณาการความร�วมมือ

ระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการฟmsนฟูปWา ทางสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) จึงถือเป[นโอกาสท่ีดีท่ี

หน�วยงานภาครัฐและซีพีเอฟ ร�วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ สอดคล�องตามเจตนารมยDของบันทึกความร�วมมือการปกป]องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ(Climate Change)ระหว�างกรมปWาไม� กรมอุทยานแห�งชาติสัตวDปWาและพันธุDพืช องคDการบริหารจัดการกaาซเรือนกระจก 

(องคDการมหาชน) และซีพีเอฟ 

ด�านรองประธานคณะทำงานโครงการยุทธศาสตรDรักษDนิเวศ กล�าวว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 

ภายใต�กลยุทธD 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำปWาคงอยู� โดยในด�านดินน้ำปWาคงอยู� โครงการ "ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก 

เขาพระยาเดินธง"มีเป]าหมายบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมควบคู�กับการปกป]องความหลากหลายทางชีวภาพ และต�อยอดสร�างความ

ม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และสอดคล�องกับเป]าหมายความยั่งยืนของ

องคDการสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals : SDGs) “ซีพีเอฟขอเป[นส�วนหนึ่งของการส�งมอบผืนปWาท่ีอุดมสมบูรณD เพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวให�ประเทศ เป[นแหล�งต�นน้ำ และเป[นแหล�งอาหารท่ียั่งยืนของชุมชน” รองประธานคณะทำงานฯ กล�าว 

กิจกรรมเริ่มต�นของปZนี้ซ่ึงเข�าสู�ระยะท่ีสอง จิตอาสาซีพีเอฟ ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีกรมปWาไม�และชุมชน ลงพ้ืนท่ีซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย ท่ี

ทำไว�ตั้งแต� ปZ 2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำหน�าท่ีของฝายในการชะลอการไหลของน้ำ ดักตะกอน ก่ิงไม� เศษไม� ดิน โคลน เพ่ิมความ

ชุ�มชื้นในบริเวณฝายและพ้ืนท่ีเหนือฝาย เพ่ิมปริมาณน้ำใต�ดิน ทำให�ผืนดินมีความชุ�มชื้น ซ่ึงในระยะต�อไป ต�นไม�ในพ้ืนท่ีโครงการฯท่ีเติบโต

ข้ึน จะสามารถกักเก็บคารDบอนไดออกไซดD ช�วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ผืนปWาเขาพระยาเดินธงยังเป[นต�นแบบการปลูกปWา จากความสำเร็จในการนำรูปแบบปลูกปWา 4 รูปแบบมาใช�ทำปWาฟmsนตัวเร็วข้ึน 

เป[นห�องเรียนธรรมชาติและแหล�งเรียนรู�ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเก่ียวกับการปลูกปWา โดยท่ีผ�านมา มีหน�วยงานต�างๆ และ

สถานศึกษาท่ีสนใจเข�ามาศึกษาดูงาน อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษD วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม ดร.เกฮารDด ลิงคD บิวด้ิง จำกัด บริษัท เชลลDแห�งประเทศไทย จำกัด เป[นต�น 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯได�นำความสำเร็จการอนุรักษDและฟmsนฟูปWาไปขยายผลในการสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืนให�กับชุมชน

ใกล�เคียง โดยส�งเสริมให�คนในชุมชนมีส�วนร�วมผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทำโครงการปลูกผักปลอดสาร และโครงการปล�อยปลาลง

เข่ือน ทำให�ชุมชนมีแหล�งอาหารไว�บริโภคเอง และตระหนักรู�คุณค�าของปWาและน้ำ 

 



 

กรมปWาไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟmsนปWาเขาพระยาเดินธง 
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สานต�อโครงการซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ระยะท่ี 2 มุ�งม่ันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สภาพภูมิอากาศ ความม่ันคง

ทางอาหาร 

บริษัท เจริญโภคภัณฑDอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  จับมือกรมปWาไม� และชุมชน สานต�อโครงการซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก 

เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ระยะท่ี 2 มุ�งม่ันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ร�วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร�างความ

ม่ันคงทางอาหาร  สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืนของซีพีเอฟ และSDGs  รวมท้ังส�งเสริมการเรียนรู�อนุรักษDและฟmsนฟูปWาผ�าน

ห�องเรียนธรรมชาติ    

ซีพีเอฟ ร�วมมือกรมปWาไม� และชุมชน เดินหน�าโครงการ  "ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง"  ตำบลพัฒนานิคม อำเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยปZนี้เข�าสู�ระยะท่ีสอง (ปZ 2564-2568) มีเป]าหมายอนุรักษDและฟmsนฟูปWาเพ่ิมเป[น 7,000 ไร�  จากระยะท่ีหนึ่ง (ปZ 

2559-2563) ท่ีดำเนินการแล�วเสร็จรวม 5,971 ไร�  

สำหรับกิจกรรมแรกของปZนี้  (26 มี.ค.) จิตอาสาซีพีเอฟ เจ�าหน�าท่ีจากสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี)  และชุมชน ร�วมซ�อมแซม

ฝายชะลอน้ำ  6 ฝาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนก�อนเข�าสู�ฤดูฝน โดยมี ว�าท่ีร�อยตรีทรงพล แป]นแก�ว 

นายอำเภอพัฒนานิคม  เป[นประธานเปSดงาน  พร�อมด�วย นายภูมินพศD บุญบันดาร ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) 

นำเจ�าหน�าท่ีของกรมปWาไม� ร�วมกิจกรรม  และนายบัญชา ขาวเมืองน�อย รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธาน

คณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษDนิเวศ  ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง นำจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ 200 คน รวมท้ังอาจารยDและ

นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี   

นายอำเภอพัฒนานิคม กล�าวว�า  ขอขอบคุณทุกภาคส�วนท่ีมาร�วมกิจกรรมในวันนี้   แสดงให�เห็นว�าทุกคนตระหนักถึงการมีส�วนร�วมรักษา

และปกป]องทรัพยากรปWาไม� ของชาติ และยังเป[นการสร�างจิตสำนึกด�วยการเป[นตัวอย�างท่ีดีให�กับเยาวชนคนรุ�นหลัง เห็นความสำคัญของ



การช�วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให�คงอยู�อย�างยั่งยืน  โดยเฉพาะอย�างยิ่งผืนปWาเขาพระยาเดินธง เป[นปWาต�นน้ำของภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมของประเทศ  ความร�วมมือดำเนินโครงการนี้ให�เกิดความยั่งยืน จะส�งผลดีต�อชุมชนในพ้ืนท่ี ช�วยพัฒนาเศรษฐกิจในท�องถ่ิน

และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  

ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) กล�าวว�า  เป[นเรื่องน�ายินดีท่ีได�เห็นความร�วมมือของชุมชน และองคDกรเอกชน ร�วม

อนุรักษDและฟmsนฟูผืนปWาของประเทศ ซ่ึงสอดรับกับเป]าหมายของภาครัฐท่ีอยากให�ประชาชนทุกคนช�วยกันปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดิน  และใน

โอกาสวันปWาไม�โลก 21 มีนาคมของทุกปZ ทางกรมปWาไม�ได�มอบหมายให�สำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ในท�องท่ีบูรณาการความร�วมมือ

ระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการฟmsนฟูปWา ทางสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) จึงถือเป[นโอกาสท่ีดีท่ี

หน�วยงานภาครัฐและซีพีเอฟ ร�วมกันทำกิจกรรมในวันนี้  สอดคล�องตามเจตนารมยDของบันทึกความร�วมมือการปกป]องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ(Climate Change)ระหว�างกรมปWาไม� กรมอุทยานแห�งชาติสัตวDปWาและพันธุDพืช องคDการบริหารจัดการกaาซเรือนกระจก 

(องคDการมหาชน) และซีพีเอฟด�านรองประธานคณะทำงานโครงการยุทธศาสตรDรักษDนิเวศ กล�าวว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด�วยความ

รับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม   

ภายใต�กลยุทธD 3 เสาหลักอาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำปWาคงอยู�  โดยในด�านดินน้ำปWาคงอยู�  โครงการ "ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก 

เขาพระยาเดินธง"มีเป]าหมายบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมควบคู�กับการปกป]องความหลากหลายทางชีวภาพ และต�อยอดสร�างความ

ม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืน  สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และสอดคล�องกับเป]าหมายความยั่งยืนของ

องคDการสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals : SDGs)     

"ซีพีเอฟขอเป[นส�วนหนึ่งของการส�งมอบผืนปWาท่ีอุดมสมบูรณD เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ประเทศ เป[นแหล�งต�นน้ำ และเป[นแหล�งอาหารท่ียั่งยืนของ

ชุมชน" รองประธาน คณะทำงานฯ กล�าว 

กิจกรรมเริ่มต�นของปZนี้ซ่ึงเข�าสู�ระยะท่ีสอง จิตอาสาซีพีเอฟ ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีกรมปWาไม�และชุมชน ลงพ้ืนท่ีซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย ท่ี

ทำไว�ตั้งแต�  ปZ  2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำหน�าท่ีของฝายในการชะลอการไหลของน้ำ  ดักตะกอน ก่ิงไม� เศษไม� ดิน โคลน เพ่ิม

ความชุ�มชื้นในบริเวณฝายและพ้ืนท่ีเหนือฝาย  เพ่ิมปริมาณน้ำใต�ดิน ทำให�ผืนดินมีความชุ�มชื้น ซ่ึงในระยะต�อไป ต�นไม�ในพ้ืนท่ีโครงการฯท่ี

เติบโตข้ึน จะสามารถกักเก็บคารDบอนไดออกไซดD ช�วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ผืนปWาเขาพระยาเดินธงยังเป[นต�นแบบการปลูกปWา  จากความสำเร็จในการนำรูปแบบปลูกปWา 4 รูปแบบมาใช�ทำปWาฟmsนตัวเร็วข้ึน 

เป[นห�องเรียนธรรมชาติ และแหล�งเรียนรู�ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเก่ียวกับการปลูกปWา โดยท่ีผ�านมา มีหน�วยงานต�างๆ และ

สถานศึกษาท่ีสนใจเข�ามาศึกษาดูงาน อาทิ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษD วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม ดร.เกฮารDด ลิงคD บิวด้ิง จำกัด บริษัท เชลลDแห�งประเทศไทย จำกัด เป[นต�น   

ขณะเดียวกัน บริษัทฯได�นำความสำเร็จการอนุรักษDและฟmsนฟูปWาไปขยายผลในการสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืนให�กับชุมชน

ใกล�เคียง  โดยส�งเสริมให�คนในชุมชนมีส�วนร�วมผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทำโครงการปลูกผักปลอดสาร และโครงการปล�อยปลาลง

เข่ือน ทำให�ชุมชนมีแหล�งอาหารไว�บริโภคเอง และตระหนักรู�คุณค�าของปWาและน้ำ ./ 

 



 

กรมปWาไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟmsนปWาเขาพระยาเดินธง สร�างแหล�งอาหารยั่งยืน 

http://oknation.nationtv.tv/blog/OKnationblognet/2021/03/27/entry-1 

ลพบุรี - บริษัท เจริญโภคภัณฑDอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จับมือกรมปWาไม� และชุมชน สานต�อโครงการซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�ม

น้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ระยะท่ี 2 มุ�งม่ันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ร�วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

สร�างความม่ันคงทางอาหาร สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืนของซีพีเอฟ และ SDGs รวมท้ังส�งเสริมการเรียนรู�อนุรักษDและ

ฟmsนฟูปWาผ�านห�องเรียนธรรมชาติ 

ซีพีเอฟ ร�วมมือกรมปWาไม� และชุมชน เดินหน�าโครงการ "ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง" ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนา

นิคม จังหวัดลพบุรี โดยปZนี้เข�าสู�ระยะท่ีสอง (ปZ 2564-2568) มีเป]าหมายอนุรักษDและฟmsนฟูปWาเพ่ิมเป[น 7,000 ไร� จากระยะท่ีหนึ่ง (ปZ 2559-

2563) ท่ีดำเนินการแล�วเสร็จรวม 5,971 ไร� 

สำหรับกิจกรรมแรกของปZนี้ (26 มี.ค.) จิตอาสาซีพีเอฟ เจ�าหน�าท่ีจากสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) และชุมชน ร�วมซ�อมแซม

ฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนก�อนเข�าสู�ฤดูฝน โดยมี ว�าท่ีร�อยตรีทรงพล แป]นแก�ว 

นายอำเภอพัฒนานิคม เป[นประธานเปSดงาน พร�อมด�วย นายภูมินพศD บุญบันดาร ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) 

นำเจ�าหน�าท่ีของกรมปWาไม� ร�วมกิจกรรม และนายบัญชา ขาวเมืองน�อย รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธาน

คณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง นำจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ 200 คน รวมท้ังอาจารยDและ

นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี   



นายอำเภอพัฒนานิคม กล�าวว�า ขอขอบคุณทุกภาคส�วนท่ีมาร�วมกิจกรรมในวันนี้ แสดงให�เห็นว�าทุกคนตระหนักถึงการมีส�วนร�วมรักษาและ

ปกป]องทรัพยากรปWาไม�ของชาติ และยังเป[นการสร�างจิตสำนึกด�วยการเป[นตัวอย�างท่ีดีให�กับเยาวชนคนรุ�นหลัง เห็นความสำคัญของการ

ช�วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให�คงอยู�อย�างยั่งยืนโดยเฉพาะอย�างยิ่งผืนปWาเขาพระยาเดินธง เป[นปWาต�นน้ำของภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมของประเทศ ความร�วมมือดำเนินโครงการนี้ให�เกิดความยั่งยืน จะส�งผลดีต�อชุมชนในพ้ืนท่ี ช�วยพัฒนาเศรษฐกิจในท�องถ่ินและ

เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) กล�าวว�า เป[นเรื่องน�ายินดีท่ีได�เห็นความร�วมมือของชุมชน และองคDกรเอกชน ร�วม

อนุรักษDและฟmsนฟูผืนปWาของประเทศ ซ่ึงสอดรับกับเป]าหมายของภาครัฐท่ีอยากให�ประชาชนทุกคนช�วยกันปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดิน และใน

โอกาสวันปWาไม�โลก 21 มีนาคมของทุกปZ ทางกรมปWาไม�ได�มอบหมายให�สำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ในท�องท่ีบูรณาการความร�วมมือ

ระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการฟmsนฟูปWา ทางสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) จึงถือเป[นโอกาสท่ีดีท่ี

หน�วยงานภาครัฐและซีพีเอฟ ร�วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ สอดคล�องตามเจตนารมยDของบันทึกความร�วมมือการปกป]องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ(Climate Change)ระหว�างกรมปWาไม� กรมอุทยานแห�งชาติสัตวDปWาและพันธุDพืช องคDการบริหารจัดการกaาซเรือนกระจก 

(องคDการมหาชน) และซีพีเอฟ   

ด�านรองประธานคณะทำงานโครงการยุทธศาสตรDรักษDนิเวศ กล�าวว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 

ภายใต�กลยุทธD 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำปWาคงอยู� โดยในด�านดินน้ำปWาคงอยู� โครงการ "ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก 

เขาพระยาเดินธง"มีเป]าหมายบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมควบคู�กับการปกป]องความหลากหลายทางชีวภาพ และต�อยอดสร�างความ

ม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และสอดคล�องกับเป]าหมายความยั่งยืนของ

องคDการสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals : SDGs)    

“ซีพีเอฟ ขอเป[นส�วนหนึ่งของการส�งมอบผืนปWาท่ีอุดมสมบูรณD เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ประเทศ เป[นแหล�งต�นน้ำ และเป[นแหล�งอาหารท่ียั่งยืน

ของชุมชน” รองประธานคณะทำงานฯ กล�าว 

กิจกรรมเริ่มต�นของปZนี้ซ่ึงเข�าสู�ระยะท่ีสอง จิตอาสาซีพีเอฟ ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีกรมปWาไม�และชุมชน ลงพ้ืนท่ีซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย ท่ี

ทำไว�ตั้งแต� ปZ 2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำหน�าท่ีของฝายในการชะลอการไหลของน้ำ ดักตะกอน ก่ิงไม� เศษไม� ดิน โคลน เพ่ิมความ

ชุ�มชื้นในบริเวณฝายและพ้ืนท่ีเหนือฝาย เพ่ิมปริมาณน้ำใต�ดิน ทำให�ผืนดินมีความชุ�มชื้น ซ่ึงในระยะต�อไป ต�นไม�ในพ้ืนท่ีโครงการฯท่ีเติบโต

ข้ึน จะสามารถกักเก็บคารDบอนไดออกไซดD ช�วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ผืนปWาเขาพระยาเดินธงยังเป[นต�นแบบการปลูกปWา จากความสำเร็จในการนำรูปแบบปลูกปWา 4 รูปแบบมาใช�ทำปWาฟmsนตัวเร็วข้ึน 

เป[นห�องเรียนธรรมชาติ และแหล�งเรียนรู�ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเก่ียวกับการปลูกปWา โดยท่ีผ�านมา มีหน�วยงานต�างๆ และ

สถานศึกษาท่ีสนใจเข�ามาศึกษาดูงาน อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษD วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม ดร.เกฮารDด ลิงคD บิวด้ิง จำกัด บริษัท เชลลDแห�งประเทศไทย จำกัด เป[นต�น   

ขณะเดียวกัน บริษัทฯได�นำความสำเร็จการอนุรักษDและฟmsนฟูปWาไปขยายผลในการสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืนให�กับชุมชน

ใกล�เคียง โดยส�งเสริมให�คนในชุมชนมีส�วนร�วมผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทำโครงการปลูกผักปลอดสาร และโครงการปล�อยปลาลง

เข่ือน ทำให�ชุมชนมีแหล�งอาหารไว�บริโภคเอง และตระหนักรู�คุณค�าของปWาและน้ำ 



 

CPF ขับเคลื่อนเป]าความยั่งยืนฟmsนปWาเขาพระยาเดินธง ระยะ2   26 Mar 2021  

https://www.thansettakij.com/content/strategy/473623 

ซีพีเอฟ เดินหน�าสู�เป]าหมายความยั่งยืน 2030 ผนึกกรมปWาไม� -ชุมชน ร�วมพลิกฟmsนปWาเขาพระยาเดินธง สร�างแหล�งอาหารยั่งยืน เรียนรู�

อนุรักษDปWาผ�านห�องเรียนธรรมชาติ ระยะ 2 ต�อเนื่องระยะ 1 ทำเสร็จไปแล�ว 5,971 ไร� 

นายบัญชา ขาวเมืองน�อย รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส บรษัิท เจริญโภคภัณฑDอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟในฐานะรองประธาน

คณะทำงานโครงการยุทธศาสตรDรักษDนิเวศ กล�าวว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม ภายใต�กลยุทธD 3 

เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำปWาคงอยู� โดยในด�านดินน้ำปWาคงอยู� โครงการ "ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง"

มีเป]าหมายบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมควบคู�กับการปกป]องความหลากหลายทางชีวภาพ และต�อยอดสร�างความม่ันคงทางอาหาร

อย�างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และสอดคล�องกับเป]าหมายความยั่งยืนขององคDการ

สหประชาชาติ(Sustainable Development Goals : SDGs)      

ซีพีเอฟ ร�วมมือกรมปWาไม� และชุมชน เดินหน�าโครงการ "ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง"  ตำบลพัฒนานิคม อำเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีโดยปZนี้เข�าสู�ระยะท่ีสอง (ปZ 2564-2568) มีเป]าหมายอนุรักษDและฟmsนฟูปWาเพ่ิมเป[น 7,000 ไร�  จากระยะท่ีหนึ่ง (ปZ 

2559-2563) ท่ีดำเนินการแล�วเสร็จรวม 5,971 ไร� 

กิจกรรมเริ่มต�นของปZนี้ซ่ึงเข�าสู�ระยะท่ี 2 จิตอาสาซีพีเอฟ ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีกรมปWาไม�และชุมชน ลงพ้ืนท่ีซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย ท่ีทำ

ไว�ตั้งแต�  ปZ  2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำหน�าท่ีของฝายในการชะลอการไหลของน้ำ ดักตะกอน ก่ิงไม� เศษไม� ดิน โคลน เพ่ิมความ

ชุ�มชื้นในบริเวณฝายและพ้ืนท่ีเหนือฝาย เพ่ิมปริมาณน้ำใต�ดิน ทำให�ผืนดินมีความชุ�มชื้น ซ่ึงในระยะต�อไป ต�นไม�ในพ้ืนท่ีโครงการฯท่ีเติบโต

ข้ึน จะสามารถกักเก็บคารDบอนไดออกไซดD ช�วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  



สำหรับกิจกรรมแรกของปZนี้ จิตอาสาซีพีเอฟ เจ�าหน�าท่ีจากสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี)  และชุมชน ร�วมซ�อมแซมฝายชะลอ

น้ำ 6 ฝาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนก�อนเข�าสู�ฤดูฝน โดยมีว�าท่ีร�อยตรีทรงพล แป]นแก�ว นายอำเภอ

พัฒนานิคม  เป[นประธานเปSดงาน  พร�อมด�วย นายภูมินพศD บุญบันดาร ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) นำ

เจ�าหน�าท่ีของกรมปWาไม� ร�วมกิจกรรม กับจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ 200 คน รวมท้ังอาจารยDและนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตร

และเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี   

นอกจากนี้ ผืนปWาเขาพระยาเดินธงยังเป[นต�นแบบการปลูกปWา จากความสำเร็จในการนำรูปแบบปลูกปWา 4 รูปแบบมาใช�ทำปWาฟmsนตัวเร็วข้ึน 

เป[นห�องเรียนธรรมชาติและแหล�งเรียนรู�ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเก่ียวกับการปลูกปWา โดยท่ีผ�านมา มีหน�วยงานต�างๆ และ

สถานศึกษาท่ีสนใจเข�ามาศึกษาดูงาน อาทิ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษD วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม ดร.เกฮารDด ลิงคD บิวด้ิง จำกัด บริษัท เชลลDแห�งประเทศไทย จำกัด เป[นต�น   CPF ขับเคลื่อนเป]าความ

ยั่งยืนฟmsนปWาเขาพระยาเดินธง ระยะ2 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯได�นำความสำเร็จการอนุรักษDและฟmsนฟูปWาไปขยายผลในการสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืนให�กับชุมชน

ใกล�เคียง โดยส�งเสริมให�คนในชุมชนมีส�วนร�วมผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทำโครงการปลูกผักปลอดสาร และโครงการปล�อยปลาลง

เข่ือน ทำให�ชุมชนมีแหล�งอาหารไว�บริโภคเอง และตระหนักรู�คุณค�าของปWาและน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘กรมปWาไม�-ชุมชน-ซีพีเอฟ’ร�วมพลิกฟmsนปWาเขาพระยาเดินธง 

วันศุกรD ท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/relation/562008 

“กรมปWาไม�-ชุมชน-ซีพีเอฟ” ร�วมพลิกฟmsนปWาเขาพระยาเดินธง สร�างแหล�งอาหารยั่งยืน เรียนรู�อนุรักษDปWาผ�านห�องเรียนธรรมชาติ  

บริษัท เจริญโภคภัณฑDอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  จับมือกรมปWาไม� และชุมชน สานต�อโครงการซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก 

เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ระยะท่ี 2 มุ�งม่ันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ร�วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสร�างความ

ม่ันคงทางอาหาร  สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืนของซีพีเอฟ และ SDGs  รวมท้ังส�งเสริมการเรียนรู�อนุรักษDและฟmsนฟูปWาผ�าน

ห�องเรียนธรรมชาติ  

ซีพีเอฟ ร�วมมือกรมปWาไม� และชุมชน เดินหน�าโครงการ  "ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง"  ตำบลพัฒนานิคม อำเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยปZนี้เข�าสู�ระยะท่ีสอง (ปZ 2564-2568) มีเป]าหมายอนุรักษDและฟmsนฟูปWาเพ่ิมเป[น 7,000 ไร�  จากระยะท่ีหนึ่ง (ปZ 

2559-2563) ท่ีดำเนินการแล�วเสร็จรวม 5,971 ไร� 

สำหรับกิจกรรมแรกของปZนี้  (26 มี.ค.) จิตอาสาซีพีเอฟ เจ�าหน�าท่ีจากสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี)  และชุมชน ร�วมซ�อมแซม

ฝายชะลอน้ำ  6 ฝาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนก�อนเข�าสู�ฤดูฝน โดยมี ว�าท่ีร�อยตรีทรงพล แป]นแก�ว 

นายอำเภอพัฒนานิคม  เป[นประธานเปSดงาน  พร�อมด�วย นายภูมินพศD บุญบันดาร ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) 

นำเจ�าหน�าท่ีของกรมปWาไม� ร�วมกิจกรรม  และนายบัญชา ขาวเมืองน�อย รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธาน

คณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษDนิเวศ  ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง นำจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ 200 คน รวมท้ังอาจารยDและ

นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี  



นายอำเภอพัฒนานิคม กล�าวว�า  ขอขอบคุณทุกภาคส�วนท่ีมาร�วมกิจกรรมในวันนี้   แสดงให�เห็นว�าทุกคนตระหนักถึงการมีส�วนร�วมรักษา

และปกป]องทรัพยากรปWาไม�ของชาติ และยังเป[นการสร�างจิตสำนึกด�วยการเป[นตัวอย�างท่ีดีให�กับเยาวชนคนรุ�นหลัง เห็นความสำคัญของ

การช�วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให�คงอยู�อย�างยั่งยืน  โดยเฉพาะอย�างยิ่งผืนปWาเขาพระยาเดินธง เป[นปWาต�นน้ำของภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมของประเทศ  ความร�วมมือดำเนินโครงการนี้ให�เกิดความยั่งยืน จะส�งผลดีต�อชุมชนในพ้ืนท่ี ช�วยพัฒนาเศรษฐกิจในท�องถ่ิน

และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) กล�าวว�า  เป[นเรื่องน�ายินดีท่ีได�เห็นความร�วมมือของชุมชน และองคDกรเอกชน ร�วม

อนุรักษDและฟmsนฟูผืนปWาของประเทศ ซ่ึงสอดรับกับเป]าหมายของภาครัฐท่ีอยากให�ประชาชนทุกคนช�วยกันปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดิน  และใน

โอกาสวันปWาไม�โลก 21 มีนาคมของทุกปZ ทางกรมปWาไม�ได�มอบหมายให�สำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ในท�องท่ีบูรณาการความร�วมมือ

ระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการฟmsนฟูปWา ทางสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) จึงถือเป[นโอกาสท่ีดีท่ี

หน�วยงานภาครัฐและซีพีเอฟ ร�วมกันทำกิจกรรมในวันนี้  สอดคล�องตามเจตนารมยDของบันทึกความร�วมมือการปกป]องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ(Climate Change)ระหว�างกรมปWาไม� กรมอุทยานแห�งชาติสัตวDปWาและพันธุDพืช องคDการบริหารจัดการกaาซเรือนกระจก 

(องคDการมหาชน) และซีพีเอฟ  

ด�านรองประธานคณะทำงานโครงการยุทธศาสตรDรักษDนิเวศ กล�าวว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม  

ภายใต�กลยุทธD 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำปWาคงอยู�  โดยในด�านดินน้ำปWาคงอยู�  โครงการ "ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก 

เขาพระยาเดินธง"มีเป]าหมายบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมควบคู�กับการปกป]องความหลากหลายทางชีวภาพ และต�อยอดสร�างความ

ม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืน  สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และสอดคล�องกับเป]าหมายความยั่งยืนของ

องคDการสหประชาชาติ(Sustainable Development Goals : SDGs)     

“ซีพีเอฟขอเป[นส�วนหนึ่งของการส�งมอบผืนปWาท่ีอุดมสมบูรณD เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ประเทศ เป[นแหล�งต�นน้ำ และเป[นแหล�งอาหารท่ียั่งยืน

ของชุมชน” รองประธานคณะทำงานฯ กล�าว 

กิจกรรมเริ่มต�นของปZนี้ซ่ึงเข�าสู�ระยะท่ีสอง จิตอาสาซีพีเอฟ ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีกรมปWาไม�และชุมชน ลงพ้ืนท่ีซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย ท่ี

ทำไว�ตั้งแต�  ปZ  2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำหน�าท่ีของฝายในการชะลอการไหลของน้ำ  ดักตะกอน ก่ิงไม� เศษไม� ดิน โคลน เพ่ิม

ความชุ�มชื้นในบริเวณฝายและพ้ืนท่ีเหนือฝาย  เพ่ิมปริมาณน้ำใต�ดิน ทำให�ผืนดินมีความชุ�มชื้น ซ่ึงในระยะต�อไป ต�นไม�ในพ้ืนท่ีโครงการฯท่ี

เติบโตข้ึน จะสามารถกักเก็บคารDบอนไดออกไซดD ช�วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ผืนปWาเขาพระยาเดินธงยังเป[นต�นแบบการปลูกปWา  จากความสำเร็จในการนำรูปแบบปลูกปWา 4 รูปแบบมาใช�ทำปWาฟmsนตัวเร็วข้ึน 

เป[นห�องเรียนธรรมชาติ และแหล�งเรียนรู�ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเก่ียวกับการปลูกปWา โดยท่ีผ�านมา มีหน�วยงานต�างๆ และ

สถานศึกษาท่ีสนใจเข�ามาศึกษาดูงาน อาทิ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษD วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม ดร.เกฮารDด ลิงคD บิวด้ิง จำกัด บริษัท เชลลDแห�งประเทศไทย จำกัด เป[นต�น  

ขณะเดียวกัน บริษัทฯได�นำความสำเร็จการอนุรักษDและฟmsนฟูปWาไปขยายผลในการสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืนให�กับชุมชน

ใกล�เคียง  โดยส�งเสริมให�คนในชุมชนมีส�วนร�วมผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทำโครงการปลูกผักปลอดสาร และโครงการปล�อยปลาลง

เข่ือน ทำให�ชุมชนมีแหล�งอาหารไว�บริโภคเอง และตระหนักรู�คุณค�าของปWาและน้ำ 



 

กรมปWาไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟmsนปWาเขาพระยาเดินธง สร�างแหล�งอาหารยั่งยืน เรียนรู�อนุรักษDปWาผ�านห�องเรียนธรรมชาติ 

https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/97133-cpf-131.html 

ลพบุรี - บริษัท เจริญโภคภัณฑDอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จับมือกรมปWาไม� และชุมชน สานต�อโครงการซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�ม

น้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ระยะท่ี 2 มุ�งม่ันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ร�วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

สร�างความม่ันคงทางอาหาร สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืนของซีพีเอฟ และ SDGs รวมท้ังส�งเสริมการเรียนรู�อนุรักษDและ

ฟmsนฟูปWาผ�านห�องเรียนธรรมชาติ 

ซีพีเอฟ ร�วมมือกรมปWาไม� และชุมชน เดินหน�าโครงการ "ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง" ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนา

นิคม จังหวัดลพบุรี โดยปZนี้เข�าสู�ระยะท่ีสอง (ปZ 2564-2568) มีเป]าหมายอนุรักษDและฟmsนฟูปWาเพ่ิมเป[น 7,000 ไร� จากระยะท่ีหนึ่ง (ปZ 2559-

2563) ท่ีดำเนินการแล�วเสร็จรวม 5,971 ไร� 

สำหรับกิจกรรมแรกของปZนี้ (26 มี.ค.) จิตอาสาซีพีเอฟ เจ�าหน�าท่ีจากสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) และชุมชน ร�วมซ�อมแซม

ฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนก�อนเข�าสู�ฤดูฝน โดยมี ว�าท่ีร�อยตรีทรงพล แป]นแก�ว 

นายอำเภอพัฒนานิคม เป[นประธานเปSดงาน พร�อมด�วย นายภูมินพศD บุญบันดาร ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) 

นำเจ�าหน�าท่ีของกรมปWาไม� ร�วมกิจกรรม และนายบัญชา ขาวเมืองน�อย รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธาน

คณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง นำจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ 200 คน รวมท้ังอาจารยDและ

นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี  

นายอำเภอพัฒนานิคม กล�าวว�า ขอขอบคุณทุกภาคส�วนท่ีมาร�วมกิจกรรมในวันนี้ แสดงให�เห็นว�าทุกคนตระหนักถึงการมีส�วนร�วมรักษาและ

ปกป]องทรัพยากรปWาไม�ของชาติ และยังเป[นการสร�างจิตสำนึกด�วยการเป[นตัวอย�างท่ีดีให�กับเยาวชนคนรุ�นหลัง เห็นความสำคัญของการ

ช�วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให�คงอยู�อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่งผืนปWาเขาพระยาเดินธง เป[นปWาต�นน้ำของภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมของประเทศ ความร�วมมือดำเนินโครงการนี้ให�เกิดความยั่งยืน จะส�งผลดีต�อชุมชนในพ้ืนท่ี ช�วยพัฒนาเศรษฐกิจในท�องถ่ินและ

เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 



ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) กล�าวว�า เป[นเรื่องน�ายินดีท่ีได�เห็นความร�วมมือของชุมชน และองคDกรเอกชน ร�วม

อนุรักษDและฟmsนฟูผืนปWาของประเทศ ซ่ึงสอดรับกับเป]าหมายของภาครัฐท่ีอยากให�ประชาชนทุกคนช�วยกันปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดิน และใน

โอกาสวันปWาไม�โลก 21 มีนาคมของทุกปZ ทางกรมปWาไม�ได�มอบหมายให�สำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ในท�องท่ีบูรณาการความร�วมมือ

ระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการฟmsนฟูปWา ทางสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) จึงถือเป[นโอกาสท่ีดีท่ี

หน�วยงานภาครัฐและซีพีเอฟ ร�วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ สอดคล�องตามเจตนารมยDของบันทึกความร�วมมือการปกป]องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ระหว�างกรมปWาไม� กรมอุทยานแห�งชาติสัตวDปWาและพันธุDพืช องคDการบริหารจัดการกaาซเรือนกระจก 

(องคDการมหาชน) และซีพีเอฟ  

ด�านรองประธานคณะทำงานโครงการยุทธศาสตรDรักษDนิเวศ กล�าวว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 

ภายใต�กลยุทธD 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำปWาคงอยู� โดยในด�านดินน้ำปWาคงอยู� โครงการ "ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก 

เขาพระยาเดินธง"มีเป]าหมายบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมควบคู�กับการปกป]องความหลากหลายทางชีวภาพ และต�อยอดสร�างความ

ม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และสอดคล�องกับเป]าหมายความยั่งยืนของ

องคDการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 

“ซีพีเอฟขอเป[นส�วนหนึ่งของการส�งมอบผืนปWาท่ีอุดมสมบูรณD เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ประเทศ เป[นแหล�งต�นน้ำ และเป[นแหล�งอาหารท่ียั่งยืน

ของชุมชน” รองประธานคณะทำงานฯ กล�าว 

กิจกรรมเริ่มต�นของปZนี้ซ่ึงเข�าสู�ระยะท่ีสอง จิตอาสาซีพีเอฟ ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีกรมปWาไม�และชุมชน ลงพ้ืนท่ีซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย ท่ี

ทำไว�ตั้งแต� ปZ 2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำหน�าท่ีของฝายในการชะลอการไหลของน้ำ ดักตะกอน ก่ิงไม� เศษไม� ดิน โคลน เพ่ิมความ

ชุ�มชื้นในบริเวณฝายและพ้ืนท่ีเหนือฝาย เพ่ิมปริมาณน้ำใต�ดิน ทำให�ผืนดินมีความชุ�มชื้น ซ่ึงในระยะต�อไป ต�นไม�ในพ้ืนท่ีโครงการฯท่ีเติบโต

ข้ึน จะสามารถกักเก็บคารDบอนไดออกไซดD ช�วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ผืนปWาเขาพระยาเดินธงยังเป[นต�นแบบการปลูกปWา จากความสำเร็จในการนำรูปแบบปลูกปWา 4 รูปแบบมาใช�ทำปWาฟmsนตัวเร็วข้ึน 

เป[นห�องเรียนธรรมชาติและแหล�งเรียนรู�ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเก่ียวกับการปลูกปWา โดยท่ีผ�านมา มีหน�วยงานต�างๆ และ

สถานศึกษาท่ีสนใจเข�ามาศึกษาดูงาน อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษD วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม ดร.เกฮารDด ลิงคD บิวด้ิง จำกัด บริษัท เชลลDแห�งประเทศไทย จำกัด เป[นต�น 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯได�นำความสำเร็จการอนุรักษDและฟmsนฟูปWาไปขยายผลในการสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืนให�กับชุมชน

ใกล�เคียง โดยส�งเสริมให�คนในชุมชนมีส�วนร�วมผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทำโครงการปลูกผักปลอดสาร และโครงการปล�อยปลาลง

เข่ือน ทำให�ชุมชนมีแหล�งอาหารไว�บริโภคเอง และตระหนักรู�คุณค�าของปWาและน้ำ 

 



 

กรมปWาไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟmsนปWาเขาพระยาเดินธง สร�างแหล�งอาหารยั่งยืน เรียนรู�อนุรักษDปWาผ�านห�องเรียนธรรมชาติ 

26 มีนาคม 2021  https://www.thailandplus.tv/archives/303230 

ลพบุรี – บริษัท เจริญโภคภัณฑDอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จับมือกรมปWาไม� และชุมชน สานต�อโครงการซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�ม

น้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ระยะท่ี 2 มุ�งม่ันเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ร�วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

สร�างความม่ันคงทางอาหาร สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืนของซีพีเอฟ และ SDGs รวมท้ังส�งเสริมการเรียนรู�อนุรักษDและ

ฟmsนฟูปWาผ�านห�องเรียนธรรมชาติ 

ซีพีเอฟ ร�วมมือกรมปWาไม� และชุมชน เดินหน�าโครงการ “ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง” ตำบลพัฒนานิคม อำเภอ

พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยปZนี้เข�าสู�ระยะท่ีสอง (ปZ 2564-2568) มีเป]าหมายอนุรักษDและฟmsนฟูปWาเพ่ิมเป[น 7,000 ไร� จากระยะท่ีหนึ่ง (ปZ 

2559-2563) ท่ีดำเนินการแล�วเสร็จรวม 5,971 ไร� 

สำหรับกิจกรรมแรกของปZนี้ (26 มี.ค.) จิตอาสาซีพีเอฟ เจ�าหน�าท่ีจากสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) และชุมชน ร�วมซ�อมแซม

ฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนก�อนเข�าสู�ฤดูฝน โดยมี ว�าท่ีร�อยตรีทรงพล แป]นแก�ว 

นายอำเภอพัฒนานิคม เป[นประธานเปSดงาน พร�อมด�วย นายภูมินพศD บุญบันดาร ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) 

นำเจ�าหน�าท่ีของกรมปWาไม� ร�วมกิจกรรม และนายบัญชา ขาวเมืองน�อย รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธาน

คณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง นำจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ 200 คน รวมท้ังอาจารยDและ

นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี 

นายอำเภอพัฒนานิคม กล�าวว�า ขอขอบคุณทุกภาคส�วนท่ีมาร�วมกิจกรรมในวันนี้ แสดงให�เห็นว�าทุกคนตระหนักถึงการมีส�วนร�วมรักษาและ

ปกป]องทรัพยากรปWาไม�ของชาติ และยังเป[นการสร�างจิตสำนึกด�วยการเป[นตัวอย�างท่ีดีให�กับเยาวชนคนรุ�นหลัง เห็นความสำคัญของการ



ช�วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให�คงอยู�อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่งผืนปWาเขาพระยาเดินธง เป[นปWาต�นน้ำของภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมของประเทศ ความร�วมมือดำเนินโครงการนี้ให�เกิดความยั่งยืน จะส�งผลดีต�อชุมชนในพ้ืนท่ี ช�วยพัฒนาเศรษฐกิจในท�องถ่ินและ

เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) กล�าวว�า เป[นเรื่องน�ายินดีท่ีได�เห็นความร�วมมือของชุมชน และองคDกรเอกชน ร�วม

อนุรักษDและฟmsนฟูผืนปWาของประเทศ ซ่ึงสอดรับกับเป]าหมายของภาครัฐท่ีอยากให�ประชาชนทุกคนช�วยกันปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดิน และใน

โอกาสวันปWาไม�โลก 21 มีนาคมของทุกปZ ทางกรมปWาไม�ได�มอบหมายให�สำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ในท�องท่ีบูรณาการความร�วมมือ

ระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการฟmsนฟูปWา ทางสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) จึงถือเป[นโอกาสท่ีดีท่ี

หน�วยงานภาครัฐและซีพีเอฟ ร�วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ สอดคล�องตามเจตนารมยDของบันทึกความร�วมมือการปกป]องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ระหว�างกรมปWาไม� กรมอุทยานแห�งชาติสัตวDปWาและพันธุDพืช องคDการบริหารจัดการกaาซเรือนกระจก 

(องคDการมหาชน) และซีพีเอฟ 

ด�านรองประธานคณะทำงานโครงการยุทธศาสตรDรักษDนิเวศ กล�าวว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 

ภายใต�กลยุทธD 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำปWาคงอยู� โดยในด�านดินน้ำปWาคงอยู� โครงการ “ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก 

เขาพระยาเดินธง”มีเป]าหมายบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมควบคู�กับการปกป]องความหลากหลายทางชีวภาพ และต�อยอดสร�างความ

ม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และสอดคล�องกับเป]าหมายความยั่งยืนของ

องคDการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 

“ซีพีเอฟขอเป[นส�วนหนึ่งของการส�งมอบผืนปWาท่ีอุดมสมบูรณD เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ประเทศ เป[นแหล�งต�นน้ำ และเป[นแหล�งอาหารท่ียั่งยืน

ของชุมชน” รองประธานคณะทำงานฯ กล�าว 

กิจกรรมเริ่มต�นของปZนี้ซ่ึงเข�าสู�ระยะท่ีสอง จิตอาสาซีพีเอฟ ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีกรมปWาไม�และชุมชน ลงพ้ืนท่ีซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย ท่ี

ทำไว�ตั้งแต� ปZ 2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำหน�าท่ีของฝายในการชะลอการไหลของน้ำ ดักตะกอน ก่ิงไม� เศษไม� ดิน โคลน เพ่ิมความ

ชุ�มชื้นในบริเวณฝายและพ้ืนท่ีเหนือฝาย เพ่ิมปริมาณน้ำใต�ดิน ทำให�ผืนดินมีความชุ�มชื้น ซ่ึงในระยะต�อไป ต�นไม�ในพ้ืนท่ีโครงการฯท่ีเติบโต

ข้ึน จะสามารถกักเก็บคารDบอนไดออกไซดD ช�วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ผืนปWาเขาพระยาเดินธงยังเป[นต�นแบบการปลูกปWา จากความสำเร็จในการนำรูปแบบปลูกปWา 4 รูปแบบมาใช�ทำปWาฟmsนตัวเร็วข้ึน 

เป[นห�องเรียนธรรมชาติและแหล�งเรียนรู�ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเก่ียวกับการปลูกปWา โดยท่ีผ�านมา มีหน�วยงานต�างๆ และ

สถานศึกษาท่ีสนใจเข�ามาศึกษาดูงาน อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษD วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม ดร.เกฮารDด ลิงคD บิวด้ิง จำกัด บริษัท เชลลDแห�งประเทศไทย จำกัด เป[นต�น 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯได�นำความสำเร็จการอนุรักษDและฟmsนฟูปWาไปขยายผลในการสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืนให�กับชุมชน

ใกล�เคียง โดยส�งเสริมให�คนในชุมชนมีส�วนร�วมผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทำโครงการปลูกผักปลอดสาร และโครงการปล�อยปลาลง

เข่ือน ทำให�ชุมชนมีแหล�งอาหารไว�บริโภคเอง และตระหนักรู�คุณค�าของปWาและน้ำ 

 



 

กรมปWาไม� -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร�วมพลิกฟmsนปWาเขาพระยาเดินธง สร�างแหล�งอาหารยั่งยืน 

27 March 2021  https://thejournalistclub.com/กรมปWาไม�-ชุมชน-ซีพีเอฟ/ 

วันท่ี 27 มีนาคม 2564 บริษัท เจริญโภคภัณฑDอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จับมือกรมปWาไม� และชุมชน สานต�อโครงการซีพีเอฟ 

รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ระยะท่ี 2 โดยมีเป]าหมายอนุรักษDและฟmsนฟูปWาเพ่ิมเป[น 7,000 ไร� จากระยะท่ีหนึ่ง (ปZ 

2563-9255 ) ท่ีดำเนินการแล�วเสร็จรวม 5,971 ไร� 

สำหรับกิจกรรมแรกของปZนี้ จิตอาสาซีพีเอฟ เจ�าหน�าท่ีจากสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) และชุมชน ร�วมซ�อมแซมฝายชะลอ

น้ำ 6 ฝาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนก�อนเข�าสู�ฤดูฝน โดยมี ว�าท่ีร�อยตรีทรงพล แป]นแก�ว นายอำเภอ

พัฒนานิคม เป[นประธานเปSดงาน พร�อมด�วย นายภูมินพศD บุญบันดาร ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) นำเจ�าหน�าท่ี

ของกรมปWาไม� ร�วมกิจกรรม และนายบัญชา ขาวเมืองน�อย รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ในฐานะรองประธานคณะทำงานโครงการ

ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก เขาพระยาเดินธง นำจิตอาสาซีพีเอฟจากสายธุรกิจต�างๆ 200 คน รวมท้ังอาจารยDและนักศึกษาจาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ลงพ้ืนท่ี 

นายอำเภอพัฒนานิคม กล�าวว�า ขอขอบคุณทุกภาคส�วนท่ีมาร�วมกิจกรรมในวันนี้ แสดงให�เห็นว�าทุกคนตระหนักถึงการมีส�วนร�วมรักษาและ

ปกป]องทรัพยากรปWาไม�ของชาติ และยังเป[นการสร�างจิตสำนึกด�วยการเป[นตัวอย�างท่ีดีให�กับเยาวชนคนรุ�นหลัง เห็นความสำคัญของการ

ช�วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติให�คงอยู�อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะอย�างยิ่งผืนปWาเขาพระยาเดินธง เป[นปWาต�นน้ำของภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมของประเทศ ความร�วมมือดำเนินโครงการนี้ให�เกิดความยั่งยืน จะส�งผลดีต�อชุมชนในพ้ืนท่ี ช�วยพัฒนาเศรษฐกิจในท�องถ่ินและ

เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) กล�าวว�า เป[นเรื่องน�ายินดีท่ีได�เห็นความร�วมมือของชุมชน และองคDกรเอกชน ร�วม

อนุรักษDและฟmsนฟูผืนปWาของประเทศ ซ่ึงสอดรับกับเป]าหมายของภาครัฐท่ีอยากให�ประชาชนทุกคนช�วยกันปลูกต�นไม�เพ่ือแผ�นดิน และใน



โอกาสวันปWาไม�โลก 21 มีนาคมของทุกปZ ทางกรมปWาไม�ได�มอบหมายให�สำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ในท�องท่ีบูรณาการความร�วมมือ

ระหว�างหน�วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการฟmsนฟูปWา ทางสำนักจัดการทรัพยากรปWาไม�ท่ี 5 (สระบุรี) จึงถือเป[นโอกาสท่ีดีท่ี

หน�วยงานภาครัฐและซีพีเอฟ ร�วมกันทำกิจกรรมในวันนี้ สอดคล�องตามเจตนารมยDของบันทึกความร�วมมือการปกป]องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ระหว�างกรมปWาไม� กรมอุทยานแห�งชาติสัตวDปWาและพันธุDพืช องคDการบริหารจัดการกaาซเรือนกระจก 

(องคDการมหาชน) และซีพีเอฟ 

ด�านรองประธานคณะทำงานโครงการยุทธศาสตรDรักษDนิเวศ กล�าวว�า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจด�วยความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 

ภายใต�กลยุทธD 3 เสาหลัก อาหารม่ันคง สังคมพ่ึงตน ดินน้ำปWาคงอยู� โดยในด�านดินน้ำปWาคงอยู� โครงการ “ซีพีเอฟ รักษDนิเวศ ลุ�มน้ำปWาสัก 

เขาพระยาเดินธง”มีเป]าหมายบรรเทาผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมควบคู�กับการปกป]องความหลากหลายทางชีวภาพ และต�อยอดสร�างความ

ม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนเป]าหมายความยั่งยืน 2030 ของซีพีเอฟ และสอดคล�องกับเป]าหมายความยั่งยืนของ

องคDการสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) 

“ซีพีเอฟขอเป[นส�วนหนึ่งของการส�งมอบผืนปWาท่ีอุดมสมบูรณD เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�ประเทศ เป[นแหล�งต�นน้ำ และเป[นแหล�งอาหารท่ียั่งยืน

ของชุมชน” 

กิจกรรมเริ่มต�นของปZนี้ซ่ึงเข�าสู�ระยะท่ีสอง จิตอาสาซีพีเอฟ ร�วมกับเจ�าหน�าท่ีกรมปWาไม�และชุมชน ลงพ้ืนท่ีซ�อมแซมฝายชะลอน้ำ 6 ฝาย ท่ี

ทำไว�ตั้งแต� ปZ 2561 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำหน�าท่ีของฝายในการชะลอการไหลของน้ำ ดักตะกอน ก่ิงไม� เศษไม� ดิน โคลน เพ่ิมความ

ชุ�มชื้นในบริเวณฝายและพ้ืนท่ีเหนือฝาย เพ่ิมปริมาณน้ำใต�ดิน ทำให�ผืนดินมีความชุ�มชื้น ซ่ึงในระยะต�อไป ต�นไม�ในพ้ืนท่ีโครงการฯท่ีเติบโต

ข้ึน จะสามารถกักเก็บคารDบอนไดออกไซดD ช�วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากนี้ ผืนปWาเขาพระยาเดินธงยังเป[นต�นแบบการปลูกปWา จากความสำเร็จในการนำรูปแบบปลูกปWา 4 รูปแบบมาใช�ทำปWาฟmsนตัวเร็วข้ึน 

เป[นห�องเรียนธรรมชาติและแหล�งเรียนรู�ของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีสนใจเก่ียวกับการปลูกปWา โดยท่ีผ�านมา มีหน�วยงานต�างๆ และ

สถานศึกษาท่ีสนใจเข�ามาศึกษาดูงาน อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษD วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีลพบุรี บริษัท บี.กริม ดร.เกฮารDด ลิงคD บิวด้ิง จำกัด บริษัท เชลลDแห�งประเทศไทย จำกัด เป[นต�น 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯได�นำความสำเร็จการอนุรักษDและฟmsนฟูปWาไปขยายผลในการสร�างความม่ันคงทางอาหารอย�างยั่งยืนให�กับชุมชน

ใกล�เคียง โดยส�งเสริมให�คนในชุมชนมีส�วนร�วมผลิตอาหารท่ีปลอดภัย จากการทำโครงการปลูกผักปลอดสาร และโครงการปล�อยปลาลง

เข่ือน ทำให�ชุมชนมีแหล�งอาหารไว�บริโภคเอง และตระหนักรู�คุณค�าของปWาและน้ำ 

 

 

 

 

 


