
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 11 มิ.ย. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   
 

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ภาพข�าว: กรุงศรีจับมือกรมป�าไม�และตลาดหลักทรัพย"ฯ เพ่ิมพ้ืนท่ีป�าชุมชนฉลองวันสิ่งแวดล�อมโลก  
  (ไทยโพสต" วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 หน�า 6) 

- ป�าไม�ระยองยึดคืน 'เขาชากกล�วย' (มติชน วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 หน�า 7) 

- 'นายกฯ'ย้ำ28ส�วนราชการเร�งบรรจุบุคคลเข�าทำงาน (สยามรัฐ วันท่ี 11 มิถุนายน 2564 หน�า 3) 

 

ข�าวเว็บไซต) 

กทม. - เร�งจัดป�าสงวน-ท่ีดินทำกิน (ข�าวสด 10 มิถุนายน 2564) 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6444803 

กรมป�าไม� ชูโมเดล"ซีพีเอฟ รักษ"นิเวศ ลุ�มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง" แหล�งเรียนรู�การฟVWนฟูป�า (ผู�จัดการ 11 มิถุนายน 2564) 

https://mgronline.com/business/detail/9640000056292 

กรมป�าไม� ชูโมเดล"ซีพีเอฟ รักษ"นิเวศ ลุ�มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง" แหล�งเรียนรู�การฟVWนฟูป�า (สยามรัฐ 10 มิถุนายน 2564) 

https://siamrath.co.th/n/251737 

โชว"โมเดล 3 ประสาน ฟVWนฟูป�าต�นน้ำ (บ�านเมือง 10 มิถุนายน 2564) 

https://www.banmuang.co.th/news/relation/237672 

กรมป�าไม� ชูโมเดล"ซีพีเอฟ รักษ"นิเวศ ลุ�มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง" แหล�งเรียนรู�การฟVWนฟูป�า  

(กรุงเทพธุรกิจ 10 มิถุนายน 2564) 

https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/78101 

กรมป�าไม� ชูโมเดล”ซีพีเอฟ รักษ"นิเวศ ลุ�มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง” แหล�งเรียนรู�การฟVWนฟูป�า  

(ประชาชาธุรกิจ 10 มิถุนายน 2564) 

https://www.prachachat.net/public-relations/news-688327 
 



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8977
วันที่: ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564
Section: X-CITE/-

หน้า: 6(ล่างขวา)

ภาพข่าว: กรุงศรีจับมือกรมป่าไม้และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนฉลองวันสิ่งแวดล้อม...

รหัสข่าว: C-210611008033(11 มิ.ย. 64/04:53) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 13.83 Ad Value: 10,372.50 PRValue : 31,117.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15797
วันที่: ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้ระยองยึดคืน 'เขาชากกล้วย'

รหัสข่าว: C-210611020027(11 มิ.ย. 64/02:44) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 28.47 Ad Value: 31,317 PRValue : 93,951 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24568
วันที่: ศุกร์ 11 มิถุนายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'นายกฯ'ย้ำ28ส่วนราชการเร่งบรรจุบุคคลเข้าทำงาน

รหัสข่าว: C-210611021003(11 มิ.ย. 64/03:37) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 42.19 Ad Value: 35,861.50 PRValue : 107,584.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



กทม. - เร	งจัดป�าสงวน-ท่ีดินทำกิน 

เร	งจัดป�าสงวน-ท่ีดินทำกิน – ทส. – เม่ือวันท่ี 9 มิ.ย. นายจตุพร บุรุษพัฒน# ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล)อม (ทส.) เป,นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช)ประโยชน#ในเขตป�าสงวนแห	งชาติ ผ	านระบบวิดีโอ

คอนเฟอเรนซ# เพ่ือพิจารณาการขอใช)ประโยชน#ในเขตป�าสงวนฯ และการจัดท่ีดินทำกินให)ชุมชน ตามโครงการ

คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห	งชาติ (คทช.) 

นายจตุพรได)ขอความร	วมมือและกำชับให)แต	ละจังหวัดเร	งรัดการพิจารณาในระดับจังหวัด เพ่ือให)การพิจารณาขออนุญาตใช)

ประโยชน#ท่ีดินในเขตป�าสงวนแห	งชาติท่ียังคงค)างแล)วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนด โดยเฉพาะการจัดท่ีดินทำกินให)กับ

ชุมชนตามโครงการคทช.ได)ภายในเดือนส.ค.นี้ 

นอกจากนี้ ยังได)มอบหมายให)กรมป�าไม)ทบทวนแนวทางการพิจารณาการใช)ประโยชน#ในเขตป�าสงวนแห	งชาติ ให)ทัน

สถานการณ#มากข้ึน สร)างรายได)ส	งกลับเข)าหลวงได) โดยคำนึงถึงกฎหมายและความรู)สึกของประชาชนประกอบด)วย รวมถึง

การอนุญาตเข)าใช)ประโยชน#ควรกำหนดให)มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให)มากข้ึน สอดรับกับการเตรียมประกาศให)ไทยเป,นประเทศ 

Net Zero Carbon หรือการปล	อยกLาซคาร#บอนเป,นศูนย# ช	วงปลายปMนี้ 

https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6444803 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป�าไม) ชูโมเดล"ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง" แหล	งเรียนรู)การฟ̀aนฟูป�า 

เผยแพร	: 11 มิ.ย. 2564 08:27   ปรับปรุง: 11 มิ.ย. 2564 08:27   โดย: ผู)จัดการออนไลน# 

โมเดลความสำเร็จของความร	วมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า ในโครงการ 

"ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง" ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ซ่ึงมีกรมป�าไม) ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขา

พระยาเดินธง และบริษัท เจริญโภคภัณฑ#อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร	วมดำเนินโครงการ ฯ จากจุดเริ่มต)น ปM 

2559 ด)วยเปhาหมายเดียวกันในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให)กับประเทศไทย ปiจจุบัน ผืนป�าแห	งนี้ เป,นต)นแบบและเป,นแหล	ง

เรียนรู)การฟ̀aนฟูป�าอย	างยั่งยืน 

ระยะ 5 ปM ของการดำเนินโครงการระยะท่ีหนึ่ง (ปM 2559-2563 ) สามารถอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�าต)นน้ำ พ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง

ได)รวม 5,971 ไร	 พลิกจากป�าเขาหัวโล)นสู	ผืนป�าท่ีอุดมสมบูรณ# และเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพท้ังพืชและสัตว# เข)าสู	

การดำเนินงานระยะท่ีสอง (ปM 2564-2568 ) มีเปhาหมายยอนุรักษ# ฟ̀aนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าท่ีปลูกใหม	เพ่ิมเป,น 7,000 ไร	 

โดยเม่ือเร็วๆนี้ นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมป�าไม) พร)อมคณะผู)บริหารของกรมป�าไม) รวม 15 คน ลงพ้ืนท่ีตรวจ

เยี่ยมโครงการฯ เพ่ือติดตามความคืบหน)าของการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า โดยมี นายภูมินภ#ห# บุญบันดาร ผู)อำนวยการสำนัก



จัดการทรัพยากรป�าไม)ท่ี 5 (สระบุรี) พร)อมด)วย นายถนอมพงษ# สังข#ธูป เจ)าพนักงานป�าไม)ชำนาญงาน นายสุธี สมุทระประ

ภูต ผู)ช	วยกรรมการผู)จัดการ หน	วยงานด)านความรับผิดชอบต	อสังคมและการพัฒนาอย	างยั่งยืน ซีพีเอฟ และคณะทำงาน

โครงการซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง ร	วมให)ข)อมูลถึงการมีส	วนร	วมของภาคเอกชนในการอนุรักษ#และ

ฟ̀aนฟูป�าในพ้ืนท่ี 

รองอธิบดีกรมป�าไม) กล	าวภายหลังการตรวจเยี่ยมโครงการฯว	า โครงการซีพีเอฟรักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง 

เป,นโครงการแรกท่ีภาคเอกชนมีส	วนร	วมดำเนินการครบท้ั	งกระบวนการ ต้ังแต	เริ่มต)นโครงการ สำรวจพ้ืนท่ี ศึกษารูปแบบ

การปลูกป�า วางแผนการปลูกป�า การดูแลให)ต)นไม)ในพ้ืนท่ีเติบโต จนถึงกระบวนการเก็บข)อมูลด)านความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืชและสัตว#เพ่ือเป,นฐานข)อมูลเปรียบเทียบ โดยมีเจ)าหน)าท่ีของซีพีเอฟติดตามการดำเนินโครงการอย	างใกล)ชิด 

ทำให)เกิดการเรียนรู)อย	างจริงจัง และผืนป�าท่ีนี่ ยังเป,นแหล	งเรียนรู)เก่ียวกับการฟ̀aนฟูป�า ท่ีสามารถเป,นต)นแบบให)กับการ

ฟ̀aนฟูป�าในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยใช)รูปแบบการปลูกป�า 4 รูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี นอกจากนี้ การท่ีซีพีเอฟเข)ามาช	วย

ดูแลการปลูกป�า มีการจัดการเรื่องระบบน้ำเพ่ือช	วยให)ต)นไม)ในพ้ืนท่ีเติบโต เป,นการช	วยเพ่ิมอัตรารอดของต)นไม) เพราะหาก

ปล	อยให)ต)นไม)เติบโตเองตามธรรมชาติ เป,นเรื่องยากท่ีจะมีอัตรารอดเกือบ 100 % 

"ขอบคุณซีพีเอฟท่ีตระหนักถึงความสำคัญของการฟ̀aนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และอยากเชิญชวนภาคเอกชนให)เข)ามาช	วยกัน

อนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญมากในการช	วยแก)ปiญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราช	วยกันปลูก

ป�าเยอะๆ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ต)นไม)จะช	วยกักเก็บคาร#บอน ทำให)อากาศบริสุทธิ์ ผืนป�าท่ีกลับมาอุดมสมบูรณ# ก็จะทำให)ระบบ

นิเวศดีข้ึนตามไปด)วย " รองอธิบดีกรมป�าไม)กล	าว 

"ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง " ความสำเร็จของการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า จากความร	วมมือ 3 ประสาน 

นอกจากเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให)กับประเทศ ซีพีเอฟยังได)ถ	ายทอดประสบการณ#การอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า สู	การเป,นแหล	งเรียนรู) 

เพ่ือสร)างความตระหนักถึงคุณค	าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ#ของป�าให)กับหน	วยงานต	าง 

สถานศึกษา และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเก่ียวกับการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า 

ปiจจุบัน ซีพีเอฟยังได)ต	อยอดสร)างความม่ันคงทางอาหารของชุมชน โดยส	งเสริมชุมชนเป,นแหล	งผลิตอาหารท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย ดำเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ ส	งเสริมคนในชุมชนปลูกผักปลอดสารไว)บริโภคเอง และนำผลผลิตขายเพ่ือ

สร)างรายได)เสริม จัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ#ตามวิถีภูมิปiญญาชุมชน ซ่ึงปiจจุบันมีสมาชิกเข)าร	วมโครงการ 8 หมู	บ)านโครงการ 

และโครงการปล	อยปลาลงเข่ือน เป,นโครงการท่ีบริษัทให)ความรู)เรื่องการเลี้ยงปลาแก	ชุมชน เช	นวิธีการอนุบาลปลา เพ่ือให)

ปลาแข็งแรงและเติบโตได)ขนาดก	อนปล	อยลงกระชัง ช	วยเพ่ิมอัตรารอดของปลาท่ีปล	อยสู	แหล	งน้ำธรรมชาติ เพ่ิมปริมาณ

ปลาในแหล	งน้ำเพ่ือเป,นแหล	งอาหารของชุมชน สามารถเป,นแหล	งอาหารครอบคลุมชุมชน 11 หมู	บ)าน หรือมากกว	า 300 

ครัวเรือน สนับสนุนชุมชนพ่ึงพาตนเองอย	างยั่งยืน และตระหนักถึงการมีส	วนร	วมดูแลผืนป�า 

https://mgronline.com/business/detail/9640000056292 



 

กรมป�าไม) ชูโมเดล"ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง" แหล	งเรียนรู)การฟ̀aนฟูป�า 

 สยามรัฐออนไลน#  10 มิถุนายน 2564 13:52 น.  ประชาสัมพันธ#  กรมป�าไม) 

โมเดลความสำเร็จของความร	วมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า ในโครงการ 

"ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง" ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ซ่ึงมีกรมป�าไม) ชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขา

พระยาเดินธง และบริษัท เจริญโภคภัณฑ#อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร	วมดำเนินโครงการ ฯ จากจุดเริ่มต)น ปM 

2559 ด)วยเปhาหมายเดียวกันในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให)กับประเทศไทย ปiจจุบัน ผืนป�าแห	งนี้ เป,นต)นแบบและเป,นแหล	ง

เรียนรู)การฟ̀aนฟูป�า ระยะ 5 ปM ของการดำเนินโครงการระยะท่ีหนึ่ง (ปM 2559-2563 ) สามารถอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�าต)นน้ำ 

พ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธงได)รวม 5,971 ไร	 พลิกจากป�าเขาหัวโล)นสู	ผืนป�าท่ีอุดมสมบูรณ# และเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ

ท้ังพืชและสัตว# เข)าสู	การดำเนินงานระยะท่ีสอง (ปM 2564-2568 ) มีเปhาหมายยอนุรักษ# ฟ̀aนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าท่ีปลูกใหม	

เพ่ิมเป,น 7,000 ไร	 

โดยเม่ือเร็วๆนี้ นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมป�าไม) พร)อมคณะผู)บริหารของกรมป�าไม) รวม 15 คน ลงพ้ืนท่ีตรวจ

เยี่ยมโครงการฯ เพ่ือติดตามความคืบหน)าของการอนุรักษ#และฟ̀aนฟู โดยมี คุณภูมินภ#ห# บุญบันดาร ผู)อำนวยการสำนัก



จัดการทรัพยากรป�าไม)ท่ี5 (สระบุรี) พร)อมด)วย คุณถนอมพงษ# สังข#ธูป เจ)าพนักงานป�าไม)ชำนาญงาน กรมป�าไม) และคุณสุธี 

สมุทระประภูต ผู)ช	วยกรรมการผู)จัดการ หน	วยงานด)านความรับผิดชอบต	อสังคมและการพัฒนาอย	างยั่งยืน ซีพีเอฟ และ

คณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง ร	วมให)ข)อมูลถึงการมีส	วนร	วมของภาคเอกชนในการ

อนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�าในพ้ืนท่ี 

รองอธิบดีกรมป�าไม) กล	าวภายหลังการตรวจเยี่ยมโครงการฯว	า โครงการซีพีเอฟรักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง 

เป,นโครงการแรกท่ีมีภาคเอกชนเข)ามาร	วมมือกับภาครัฐและชุมชน โดยท่ีภาคเอกชนมีส	วนร	วมดำเนินการครบทุก

กระบวนการ ต้ังแต	เริ่มต)นโครงการสำรวจพ้ืนท่ี ศึกษารูปแบบการปลูกป�า วางแผนการปลูกป�า การดูแลให)ต)นไม)ในพ้ืนท่ี

เติบโต จนถึงกระบวนการเก็บข)อมูลด)านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว#เพ่ือเป,นฐานข)อมูลเปรียบเทียบ โดยมี

เจ)าหน)าท่ีของซีพีเอฟติดตามการดำเนินโครงการอย	างใกล)ชิด ทำให)เกิดการเรียนรู)อย	างจริงจัง และผืนป�าท่ีนี่ ยังเป,นแหล	ง

เรียนรู)เก่ียวกับการฟ̀aนฟูป�า ท่ีสามารถเป,นต)นแบบให)กับการฟ̀aนฟูป�าในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยใช)รูปแบบการปลูกป�า 4 รูปแบบท่ี

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี นอกจากนี้ การท่ีซีพีเอฟเข)ามาช	วยดูแลการปลูกป�า มีการจัดการเรื่องระบบน้ำเพ่ือช	วยให)ต)นไม)ใน

พ้ืนท่ีเติบโต เป,นการช	วยเพ่ิมอัตรารอดของต)นไม) เพราะหากปล	อยให)ต)นไม)เติบโตเองตามธรรมชาติ เป,นเรื่องยากท่ีจะมี

อัตรารอดเกือบ 100 % 

"ขอบคุณซีพีเอฟท่ีตระหนักถึงความสำคัญของการฟ̀aนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และอยากเชิญชวนภาคเอกชนให)เข)ามาช	วยกัน

อนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญมากในการช	วยแก)ปiญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราช	วยกันปลูก

ป�าเยอะๆ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ต)นไม)จะช	วยกักเก็บคาร#บอน ทำให)อากาศบริสุทธิ์ ผืนป�าท่ีกลับมาอุดมสมบูรณ# ก็จะทำให)ระบบ

นิเวศดีข้ึนตามไปด)วย " รองอธิบดีกรมป�าไม)กล	าว 

"ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง " ความสำเร็จของการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า จากความร	วมมือ 3 ประสาน 

นอกจากเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให)กับประเทศ ซีพีเอฟยังได)ถ	ายทอดประสบการณ#การอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า สู	การเป,นแหล	งเรียนรู) 

เพ่ือสร)างความตระหนักถึงคุณค	าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ#ของป�าให)กับหน	วยงานต	าง 

สถานศึกษา และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเก่ียวกับการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า 

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟต	อยอดสร)างความม่ันคงทางอาหารของชุมชน โดยส	งเสริมชุมชนเป,นแหล	งผลิตอาหารท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย ดำเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ ส	งเสริมคนในชุมชนปลูกผักปลอดสารไว)บริโภคเอง และนำผลผลิตขายเพ่ือ

สร)างรายได)เสริม จัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ#ตามวิถีภูมิปiญญาชุมชน ซ่ึงปiจจุบันมีสมาชิกเข)าร	วมโครงการ 8 หมู	บ)านโครงการ 

และโครงการปล	อยปลาลงเข่ือน เป,นโครงการท่ีบริษัทให)ความรู)เรื่องการเลี้ยงปลาแก	ชุมชน เช	นวิธีการอนุบาลปลา เพ่ือให)

ปลาแข็งแรงและเติบโตได)ขนาดก	อนปล	อยลงกระชัง ช	วยเพ่ิมอัตรารอดของปลาท่ีปล	อยสู	แหล	งน้ำธรรมชาติ เพ่ิมปริมาณ

ปลาในแหล	งน้ำเพ่ือเป,นแหล	งอาหารของชุมชน สามารถเป,นแหล	งอาหารครอบคลุมชุมชน 11 หมู	บ)าน หรือมากกว	า 300 

ครัวเรือน สนับสนุนชุมชนพ่ึงพาตนเองอย	างยั่งยืน และตระหนักถึงการมีส	วนร	วมดูแลผืนป�าในพ้ืนท่ี 

https://siamrath.co.th/n/251737 



 

โชว#โมเดล 3 ประสาน ฟ̀aนฟูป�าต)นน้ำ 

วันพฤหัสบดี ท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 16.02 น. 

โมเดล 3 ประสาน ฟ̀aนฟูป�าต)นน้ำ กรมป�าไม) ซีพีเอฟ ชุมชน สานต	อโครงการ ซีพีเอฟรักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง      

โมเดลความสำเร็จของความร	วมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า  ในโครงการ 

"ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง" ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  ซ่ึงมีกรมป�าไม)  ชุมชนรอบพ้ืนท่ี

เขาพระยาเดินธง และบริษัท เจริญโภคภัณฑ#อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  ร	วมดำเนินโครงการ ฯ จากจุดเริ่มต)น ปM 

2559  ด)วยเปhาหมายเดียวกันในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให)กับประเทศไทย   ปiจจุบัน ผืนป�าแห	งนี้ เป,นต)นแบบและเป,นแหล	ง

เรียนรู)การฟ̀aนฟูป�า ระยะ  5 ปM  ของการดำเนินโครงการระยะท่ีหนึ่ง  (ปM  2559-2563 ) สามารถอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�าต)นน้ำ  

พ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธงได)รวม 5,971 ไร	 พลิกจากป�าเขาหัวโล)นสู	ผืนป�าท่ีอุดมสมบูรณ# และเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ

ท้ังพืชและสัตว#  เข)าสู	การดำเนินงานระยะท่ีสอง    (ปM 2564-2568 ) มีเปhาหมายยอนุรักษ#  ฟ̀aนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าท่ีปลูก

ใหม	เพ่ิมเป,น 7,000 ไร	    

 นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมป�าไม) พร)อมคณะผู)บริหารของกรมป�าไม) รวม 15 คน  ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมโครงการฯ 

เพ่ือติดตามความคืบหน)าของการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า  โดยมี คุณภูมินภ#ห#   บุญบันดาร   ผู)อำนวยการสำนักจัดการ

ทรัพยากรป�าไม)ท่ี  5 (สระบุรี) พร)อมด)วย  คุณถนอมพงษ# สังข#ธูป เจ)าพนักงานป�าไม)ชำนาญงาน กรมป�าไม) และคุณสุธี สมุท

ระประภูต ผู)ช	วยกรรมการผู)จัดการ หน	วยงานด)านความรับผิดชอบต	อสังคมและการพัฒนาอย	างยั่งยืน  ซีพีเอฟ และ

คณะทำงานโครงการซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง ร	วมให)ข)อมูลถึงการมีส	วนร	วมของภาคเอกชนในการ

อนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�าในพ้ืนท่ี       

  นายจิระศักด์ิ กล	าวภายหลังการตรวจเยี่ยมโครงการฯว	า   โครงการซีพีเอฟรักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง เป,น

โครงการแรกท่ีมีภาคเอกชนเข)ามาร	วมมือกับภาครัฐและชุมชน โดยท่ีภาคเอกชนมีส	วนร	วมดำเนินการครบทุกกระบวนการ  ต้ังแต	

เริ่มต)นโครงการ สำรวจพ้ืนท่ี ศึกษารูปแบบการปลูกป�า วางแผนการปลูกป�า การดูแลให)ต)นไม)ในพ้ืนท่ีเติบโต จนถึงกระบวนการ



เก็บข)อมูลด)านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว#เพ่ือเป,นฐานข)อมูลเปรียบเทียบ  โดยมีเจ)าหน)าท่ีของซีพีเอฟติดตาม

การดำเนินโครงการอย	างใกล)ชิด ทำให)เกิดการเรียนรู)อย	างจริงจัง และผืนป�าท่ีนี่ ยังเป,นแหล	งเรียนรู)เก่ียวกับการฟ̀aนฟูป�า ท่ี

สามารถเป,นต)นแบบให)กับการฟ̀aนฟูป�าในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  โดยใช)รูปแบบการปลูกป�า 4 รูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  นอกจากนี้  

การท่ีซีพีเอฟเข)ามาช	วยดูแลการปลูกป�า มีการจัดการเรื่องระบบน้ำเพ่ือช	วยให)ต)นไม)ในพ้ืนท่ีเติบโต เป,นการช	วยเพ่ิมอัตรารอด

ของต)นไม) เพราะหากปล	อยให)ต)นไม)เติบโตเองตามธรรมชาติ เป,นเรื่องยากท่ีจะมีอัตรารอดเกือบ 100 %        

"ขอบคุณซีพีเอฟท่ีตระหนักถึงความสำคัญของการฟ̀aนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และอยากเชิญชวนภาคเอกชนให)เข)ามาช	วยกัน

อนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญมากในการช	วยแก)ปiญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราช	วยกันปลูก

ป�าเยอะๆ  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ต)นไม)จะช	วยกักเก็บคาร#บอน ทำให)อากาศบริสุทธิ์  ผืนป�าท่ีกลับมาอุดมสมบูรณ#  ก็จะทำให)

ระบบนิเวศดีข้ึนตามไปด)วย " รองอธิบดีกรมป�าไม)กล	าว        

"ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง " ความสำเร็จของการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า จากความร	วมมือ 3 ประสาน 

นอกจากเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให)กับประเทศ ซีพีเอฟยังได)ถ	ายทอดประสบการณ#การอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า สู	การเป,นแหล	งเรียนรู) 

เพ่ือสร)างความตระหนักถึงคุณค	าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ#ของป�าให)กับหน	วยงานต	าง 

สถานศึกษา และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเก่ียวกับการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า      

ขณะเดียวกัน  ซีพีเอฟต	อยอดสร)างความม่ันคงทางอาหารของชุมชน โดยส	งเสริมชุมชนเป,นแหล	งผลิตอาหารท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย  ดำเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ ส	งเสริมคนในชุมชนปลูกผักปลอดสารไว)บริโภคเอง  และนำผลผลิตขายเพ่ือ

สร)างรายได)เสริม จัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ#ตามวิถีภูมิปiญญาชุมชน ซ่ึงปiจจุบันมีสมาชิกเข)าร	วมโครงการ  8 หมู	บ)านโครงการ 

และโครงการปล	อยปลาลงเข่ือน เป,นโครงการท่ีบริษัทให)ความรู)เรื่องการเลี้ยงปลาแก	ชุมชน เช	นวิธีการอนุบาลปลา เพ่ือให)

ปลาแข็งแรงและเติบโตได)ขนาดก	อนปล	อยลงกระชัง ช	วยเพ่ิมอัตรารอดของปลาท่ีปล	อยสู	แหล	งน้ำธรรมชาติ  เพ่ิมปริมาณ

ปลาในแหล	งน้ำเพ่ือเป,นแหล	งอาหารของชุมชน สามารถเป,นแหล	งอาหารครอบคลุมชุมชน  11 หมู	บ)าน หรือมากกว	า 300 

ครัวเรือน  สนับสนุนชุมชนพ่ึงพาตนเองอย	างยั่งยืน และตระหนักถึงการมีส	วนร	วมดูแลผืนป�าในพ้ืนท่ี 

https://www.banmuang.co.th/news/relation/237672 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป�าไม) ชูโมเดล"ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง" แหล	งเรียนรู)การฟ̀aนฟูป�า     

10 มิถุนายน 2564  

ส	งเสริมชุมชนเป,นแหล	งผลิตอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย  ดำเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ ส	งเสริมคนในชุมชนปลูก

ผักปลอดสารไว)บริโภคเอง    

โมเดลความสำเร็จของความร	วมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า  ในโครงการ 

"ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง" ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  ซ่ึงมีกรมป�าไม)  ชุมชนรอบพ้ืนท่ี

เขาพระยาเดินธง และบริษัท เจริญโภคภัณฑ#อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  ร	วมดำเนินโครงการ ฯ จากจุดเริ่มต)น ปM 

2559  ด)วยเปhาหมายเดียวกันในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให)กับประเทศไทย   ปiจจุบัน ผืนป�าแห	งนี้ เป,นต)นแบบและเป,นแหล	ง

เรียนรู)การฟ̀aนฟูป�าอย	างยั่งยืน    

 5 ปM  ของการดำเนินโครงการระยะท่ีหนึ่ง  (ปM  2559-2563 ) สามารถอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�าต)นน้ำ  พ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธงได)

รวม 5,971 ไร	 พลิกจากป�าเขาหัวโล)นสู	ผืนป�าท่ีอุดมสมบูรณ# และเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพท้ังพืชและสัตว#  เข)าสู	การ

ดำเนินงานระยะท่ีสอง    (ปM 2564-2568 ) มีเปhาหมายยอนุรักษ#  ฟ̀aนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าท่ีปลูกใหม	เพ่ิมเป,น 7,000 ไร	   

นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมป�าไม) พร)อมคณะผู)บริหารของกรมป�าไม) รวม 15 คน  ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมโครงการฯ 

เพ่ือติดตามความคืบหน)าของการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า  โดยมี คุณภูมินภ#ห#   บุญบันดาร   ผู)อำนวยการสำนักจัดการ

ทรัพยากรป�าไม)ท่ี  5  (สระบุรี) พร)อมด)วย  นายถนอมพงษ# สังข#ธูป เจ)าพนักงานป�าไม)ชำนาญงาน  นายสุธี สมุทระประภูต 

ผู)ช	วยกรรมการผู)จัดการ หน	วยงานด)านความรับผิดชอบต	อสังคมและการพัฒนาอย	างยั่งยืน  ซีพีเอฟ และคณะทำงาน

โครงการซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง ร	วมให)ข)อมูลถึงการมีส	วนร	วมของภาคเอกชนในการอนุรักษ#และ

ฟ̀aนฟูป�าในพ้ืนท่ี   

รองอธิบดีกรมป�าไม) กล	าวภายหลังการตรวจเยี่ยมโครงการฯว	า   โครงการซีพีเอฟรักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง 

เป,นโครงการแรกท่ีภาคเอกชนมีส	วนร	วมดำเนินการครบท้ั	งกระบวนการ  ต้ังแต	เริ่มต)นโครงการ สำรวจพ้ืนท่ี ศึกษารูปแบบ

การปลูกป�า วางแผนการปลูกป�า การดูแลให)ต)นไม)ในพ้ืนท่ีเติบโต จนถึงกระบวนการเก็บข)อมูลด)านความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืชและสัตว#เพ่ือเป,นฐานข)อมูลเปรียบเทียบ  โดยมีเจ)าหน)าท่ีของซีพีเอฟติดตามการดำเนินโครงการอย	างใกล)ชิด  



ทำให)เกิดการเรียนรู)อย	างจริงจัง และผืนป�าท่ีนี่ ยังเป,นแหล	งเรียนรู)เก่ียวกับการฟ̀aนฟูป�า ท่ีสามารถเป,นต)นแบบให)กับการ

ฟ̀aนฟูป�าในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ  โดยใช)รูปแบบการปลูกป�า 4 รูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  นอกจากนี้  การท่ีซีพีเอฟเข)ามาช	วย

ดูแลการปลูกป�า มีการจัดการเรื่องระบบน้ำเพ่ือช	วยให)ต)นไม)ในพ้ืนท่ีเติบโต เป,นการช	วยเพ่ิมอัตรารอดของต)นไม) เพราะหาก

ปล	อยให)ต)นไม)เติบโตเองตามธรรมชาติ เป,นเรื่องยากท่ีจะมีอัตรารอดเกือบ 100 %        

"ขอบคุณซีพีเอฟท่ีตระหนักถึงความสำคัญของการฟ̀aนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และอยากเชิญชวนภาคเอกชนให)เข)ามาช	วยกัน

อนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญมากในการช	วยแก)ปiญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราช	วยกันปลูก

ป�าเยอะๆ  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ต)นไม)จะช	วยกักเก็บคาร#บอน ทำให)อากาศบริสุทธิ์  ผืนป�าท่ีกลับมาอุดมสมบูรณ#  ก็จะทำให)

ระบบนิเวศดีข้ึนตามไปด)วย " รองอธิบดีกรมป�าไม)กล	าว      

"ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง " ความสำเร็จของการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า จากความร	วมมือ 3 ประสาน 

นอกจากเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให)กับประเทศ ซีพีเอฟยังได)ถ	ายทอดประสบการณ#การอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า สู	การเป,นแหล	งเรียนรู) 

เพ่ือสร)างความตระหนักถึงคุณค	าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ#ของป�าให)กับหน	วยงานต	าง 

สถานศึกษา และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเก่ียวกับการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า      

ปiจจุบัน  ซีพีเอฟยังได)ต	อยอดสร)างความม่ันคงทางอาหารของชุมชน โดยส	งเสริมชุมชนเป,นแหล	งผลิตอาหารท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย  ดำเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ ส	งเสริมคนในชุมชนปลูกผักปลอดสารไว)บริโภคเอง  และนำผลผลิตขายเพ่ือ

สร)างรายได)เสริม จัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ#ตามวิถีภูมิปiญญาชุมชน ซ่ึงปiจจุบันมีสมาชิกเข)าร	วมโครงการ  8 หมู	บ)านโครงการ 

และโครงการปล	อยปลาลงเข่ือน เป,นโครงการท่ีบริษัทให)ความรู)เรื่องการเลี้ยงปลาแก	ชุมชน เช	นวิธีการอนุบาลปลา เพ่ือให)

ปลาแข็งแรงและเติบโตได)ขนาดก	อนปล	อยลงกระชัง ช	วยเพ่ิมอัตรารอดของปลาท่ีปล	อยสู	แหล	งน้ำธรรมชาติ  เพ่ิมปริมาณ

ปลาในแหล	งน้ำเพ่ือเป,นแหล	งอาหารของชุมชน สามารถเป,นแหล	งอาหารครอบคลุมชุมชน  11 หมู	บ)าน หรือมากกว	า 300 

ครัวเรือน  สนับสนุนชุมชนพ่ึงพาตนเองอย	างยั่งยืน และตระหนักถึงการมีส	วนร	วมดูแลผืนป�าในพ้ืนท่ี 

https://www.bangkokbiznews.com/pr/detail/78101 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป�าไม) ชูโมเดล”ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง” แหล	งเรียนรู)การฟ̀aนฟูป�า 

วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 - 15:42 น. 

โมเดลความสำเร็จของความร	วมมือ 3 ประสาน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า ในโครงการ 

“ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง” ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ซ่ึงมีกรมป�าไม) ชุมชนรอบพ้ืนท่ี

เขาพระยาเดินธง และบริษัท เจริญโภคภัณฑ#อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร	วมดำเนินโครงการฯ จากจุดเริ่มต)น ปM 

2559 ด)วยเปhาหมายเดียวกันในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให)กับประเทศไทย ปiจจุบัน ผืนป�าแห	งนี้ เป,นต)นแบบและเป,นแหล	ง

เรียนรู)การฟ̀aนฟูป�าอย	างยั่งยืน 

ระยะ 5 ปM ของการดำเนินโครงการระยะท่ีหนึ่ง (ปM 2559-2563 ) สามารถอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�าต)นน้ำ พ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง

ได)รวม 5,971 ไร	 พลิกจากป�าเขาหัวโล)นสู	ผืนป�าท่ีอุดมสมบูรณ# และเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพท้ังพืชและสัตว# เข)าสู	

การดำเนินงานระยะท่ีสอง (ปM 2564-2568 ) มีเปhาหมายยอนุรักษ# ฟ̀aนฟู และเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าท่ีปลูกใหม	เพ่ิมเป,น 7,000 ไร	 

โดยเม่ือเร็ว ๆ นี้ นายจิระศักด์ิ ชูความดี รองอธิบดีกรมป�าไม) พร)อมคณะผู)บริหารของกรมป�าไม) รวม 15 คน ลงพ้ืนท่ีตรวจ

เยี่ยมโครงการฯ เพ่ือติดตามความคืบหน)าของการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า โดยมี นายภูมินภ#ห# บุญบันดาร ผู)อำนวยการสำนัก



จัดการทรัพยากรป�าไม)ท่ี 5 (สระบุรี) พร)อมด)วย นายถนอมพงษ# สังข#ธูป เจ)าพนักงานป�าไม)ชำนาญงาน นายสุธี สมุทระประ

ภูต ผู)ช	วยกรรมการผู)จัดการ หน	วยงานด)านความรับผิดชอบต	อสังคมและการพัฒนาอย	างยั่งยืน ซีพีเอฟ และคณะทำงาน

โครงการซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง ร	วมให)ข)อมูลถึงการมีส	วนร	วมของภาคเอกชนในการอนุรักษ#และ

ฟ̀aนฟูป�าในพ้ืนท่ี 

รองอธิบดีกรมป�าไม) กล	าวภายหลังการตรวจเยี่ยมโครงการฯว	า โครงการซีพีเอฟรักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง 

เป,นโครงการแรกท่ีภาคเอกชนมีส	วนร	วมดำเนินการครบท้ังกระบวนการ ต้ังแต	เริ่มต)นโครงการ สำรวจพ้ืนท่ี ศึกษารูปแบบ

การปลูกป�า วางแผนการปลูกป�า การดูแลให)ต)นไม)ในพ้ืนท่ีเติบโต จนถึงกระบวนการเก็บข)อมูลด)านความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืชและสัตว#เพ่ือเป,นฐานข)อมูลเปรียบเทียบ โดยมีเจ)าหน)าท่ีของซีพีเอฟติดตามการดำเนินโครงการอย	างใกล)ชิด 

ทำให)เกิดการเรียนรู)อย	างจริงจัง และผืนป�าท่ีนี่ ยังเป,นแหล	งเรียนรู)เก่ียวกับการฟ̀aนฟูป�า ท่ีสามารถเป,นต)นแบบให)กับการ

ฟ̀aนฟูป�าในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ โดยใช)รูปแบบการปลูกป�า 4 รูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี นอกจากนี้ การท่ีซีพีเอฟเข)ามาช	วย

ดูแลการปลูกป�า มีการจัดการเรื่องระบบน้ำเพ่ือช	วยให)ต)นไม)ในพ้ืนท่ีเติบโต เป,นการช	วยเพ่ิมอัตรารอดของต)นไม) เพราะหาก

ปล	อยให)ต)นไม)เติบโตเองตามธรรมชาติ เป,นเรื่องยากท่ีจะมีอัตรารอดเกือบ 100% 

“ขอบคุณซีพีเอฟท่ีตระหนักถึงความสำคัญของการฟ̀aนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และอยากเชิญชวนภาคเอกชนให)เข)ามาช	วยกัน

อนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญมากในการช	วยแก)ปiญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราช	วยกันปลูก

ป�าเยอะ ๆ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ต)นไม)จะช	วยกักเก็บคาร#บอน ทำให)อากาศบริสุทธิ์ ผืนป�าท่ีกลับมาอุดมสมบูรณ# ก็จะทำให)ระบบ

นิเวศดีข้ึนตามไปด)วย” รองอธิบดีกรมป�าไม)กล	าว 

“ซีพีเอฟ รักษ#นิเวศ ลุ	มน้ำป�าสัก เขาพระยาเดินธง” ความสำเร็จของการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า จากความร	วมมือ 3 ประสาน 

นอกจากเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให)กับประเทศ ซีพีเอฟยังได)ถ	ายทอดประสบการณ#การอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า สู	การเป,นแหล	งเรียนรู) 

เพ่ือสร)างความตระหนักถึงคุณค	าของความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ#ของป�าให)กับหน	วยงานต	าง 

สถานศึกษา และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเก่ียวกับการอนุรักษ#และฟ̀aนฟูป�า 

ปiจจุบัน ซีพีเอฟยังได)ต	อยอดสร)างความม่ันคงทางอาหารของชุมชน โดยส	งเสริมชุมชนเป,นแหล	งผลิตอาหารท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย ดำเนินโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ ส	งเสริมคนในชุมชนปลูกผักปลอดสารไว)บริโภคเอง และนำผลผลิตขายเพ่ือ

สร)างรายได)เสริม จัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ#ตามวิถีภูมิปiญญาชุมชน ซ่ึงปiจจุบันมีสมาชิกเข)าร	วมโครงการ 8 หมู	บ)านโครงการ 

และโครงการปล	อยปลาลงเข่ือน เป,นโครงการท่ีบริษัทให)ความรู)เรื่องการเลี้ยงปลาแก	ชุมชน เช	นวิธีการอนุบาลปลา เพ่ือให)

ปลาแข็งแรงและเติบโตได)ขนาดก	อนปล	อยลงกระชัง ช	วยเพ่ิมอัตรารอดของปลาท่ีปล	อยสู	แหล	งน้ำธรรมชาติ เพ่ิมปริมาณ

ปลาในแหล	งน้ำเพ่ือเป,นแหล	งอาหารของชุมชน สามารถเป,นแหล	งอาหารครอบคลุมชุมชน 11 หมู	บ)าน หรือมากกว	า 300 

ครัวเรือน สนับสนุนชุมชนพ่ึงพาตนเองอย	างยั่งยืน และตระหนักถึงการมีส	วนร	วมดูแลผืนป�า 

https://www.prachachat.net/public-relations/news-688327 


