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- ครม. อนุมัติขยายโครงการลดสตNอกน้ํามันปาลPมปQ’64 ออกไปถึงสิ้นปQนี้  
(มติชนสุดสัปดาหP วันท่ี 9 มิ.ย. 2564) 
https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_432914 

- เผยผลประเมินยึดไม แปรรูปโรงงานเถ่ือนเมืองกาญจนPรัฐเสียหายกว�า 2 ล าน  
(แนวหน า วันท่ี 8 มิ.ย. 2564) 
https://www.naewna.com/local/578775 

- โครงการ Care the Wild จับมือ “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ร�วมเพ่ิมพ้ืนท่ีป$าชุมชนต�อเนื่อง 
(ข�าวสด วันท่ี 8 มิ.ย. 2564) 
https://www.khaosod.co.th/set-everywhere-everyone/news_6441945 

- โครงการ Care the Wild จับมือ “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ร�วมเพ่ิมพ้ืนท่ีป$าชุมชนต�อเนื่อง 
(ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 8 มิ.ย. 2564) 
https://www.prachachat.net/set-everywhere-everyone/news-686685 
 
 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23151
วันที่: พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564
Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

หน้า: 8(กลาง)

ภาพข่าว: เพิ่มพื้นที่ป่า

รหัสข่าว: C-210610039024(9 มิ.ย. 64/06:15) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 12.25 Ad Value: 13,475 PRValue : 40,425 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 3686
วันที่: พฤหัสบดี 10 - เสาร์ 12 มิถุนายน 2564
Section: ตลาดเงิน/-

หน้า: 17(ซ้าย)

ภาพข่าว: เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน

รหัสข่าว: C-210610022022(9 มิ.ย. 64/06:12) หน้า: 1/1

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 14.54 Ad Value: 18,175 PRValue : 54,525 คลิป: สี่สี(x3)



Volume: - No: -
Date: Wednesday 9 June 2021
Section: Life/HAPPENING

Page: 2(Bottom Left)

Photo News: SOCIAL SCENE: GO GREEN

News ID: C-210609001053 (9 Jun 21/06:17) Page: 1/1

Bangkok Post
Circulation: 70,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 14.74 Ad Value: 20,636 PRValue : 61,908 Clip: Full Color(x3)
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น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป�ดเผยว�า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบมติการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล(มแห�งชาติ (กนป.) ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 30 เม.ย. 2564 โดยสรุปผล
การประชุมท่ีสําคัญดังนี้  
1. มาตรการรองรับเพ่ือลดปริมาณสต8อกน้ํามันปาล(มดิบส�วนเกินและรักษาเสถียรภาพราคาปาล(มน้ํามันและ
น้ํามันปาล(มในประเทศ ดังนี้ 
 1.1 ให=กรมการค=าภายในและหน�วยงานท่ีเก่ียวข=อง เร�งรัดรายงานปริมาณการผลิต การใช= และการส
ต8อกน้ํามันปาล(มคงเหลือ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว�าด=วยราคาสินค=าและบริการ ให=รวดเร็ว ถูกต=อง 
และทันต�อสถานการณ(มากยิ่งข้ึน รวมท้ังเร�งรัดการดําเนินโครงการติดต้ังเครื่องมือวัดปริมาณน้ํามันปาล(มเพ่ือ
บริหารจัดการและควบคุมสต8อกน้ํามันปาล(มให=แล=วเสร็จโดยเร็ว 
 1.2 รับทราบความคืบหน=าการจัดทํา โครงการจ=างท่ีปรึกษาในการวิเคราะห(โครงสร=างราคาปาล(ม
น้ํามันและน้ํามันปาล(ม และมอบหมายให=กรมการค=าภายในจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร=าง
ราคาผลปาล(มน้ํามันและน้ํามันปาล(มโดยด�วนท่ีสุด เพ่ือให=ได=ข=อยุติเปCนท่ียอมรับของทุกฝEาย พร=อมท้ังให=
กรมการค=าภายในและพาณิชย(จังหวัดเข=มงวดให=โรงงานและลานเทรับซ้ือผลปาล(มน้ํามันของเกษตรกรโดยไม�
กดราคา 
 1.3 รับทราบผลการขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการแก=ไขปGญหาปาล(มน้ํามันและน้ํามันปาล(ม 5 
จังหวัดภาคใต= (สุราษฎร(ธานี กระบ่ี พังงา นครศรีธรรมราช ชุมพร) และให=คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ติดตามการดําเนินของหน�วยงานท่ีเก่ียวข=องในการแก=ปGญหาปาล(มน้ํามันและน้ํามันปาล(มอย�างเปCนระบบท้ังใน
ส�วนกลางและในระดับจังหวัด 
2. แนวทางการดําเนินการด=านปาล(มน้ํามันของกรมปEาไม= โดยเห็นชอบแผนปฏิบัติการฟKLนฟูสภาพปEาในบริเวณ
ท่ีทางราชการอนุญาตให=เข=าทําประโยชน(ในเขตปEาสงวนแห�งชาติเพ่ือปลูกปาล(มน้ํามันท่ีการอนุญาตหมดอายุ 
เพ่ือลดผลผลิตปาล(มน้ํามันจากพ้ืนท่ีปลูกท่ีผิดกฎหมาย 



3. มาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพ่ิมมูลค�าปาล(มน้ํามันและน้ํามันปาล(ม โดยเห็นชอบผลิตภัณฑ(
เปNาหมายและแนวทางขับเคลื่อนการเพ่ิมมูลค�า เช�น การส�งเสริมผลิตภัณฑ(สารหล�อลื่นพ้ืนฐาน และการส�งเสริม
น้ํามันหม=อแปลงไฟฟNาชีวภาพ โดยให=หน�วยงานท่ีเก่ียวข=องดําเนินการประสานงาน เร�งรัด และรายงาน
ความก=าวหน=าเปCนระยะ 
4. ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการผลักดันการส�งออกน้ํามันปาล(มเพ่ือลดผลผลิตส�วนเกินปO 2564 ออกไปถึง
เดือนธ.ค. 2564 จากเดิมสิ้นสุดเดือนส.ค. 2564 และขยายระยะเวลาการส�งออกถึงก.ย. 2564 จากเดิม
ภายในมี.ค. 2564 โดยยังคงหลักการเดิมของโครงการ ซ่ึงจะพิจารณาสนับสนุนค�าใช=จ�ายการบริหารจัดการ
สําหรับการส�งออกเฉพาะน้ํามันปาล(มดิบ (Crude Palm Oil: CPO) ในอัตราไม�เกิน 2 บาทต�อกิโลกรัม เม่ือ
ระดับสต8อกน้ํามันปาล(มดิบในประเทศสูงกว�า 300,000 ตัน และราคาน้ํามันปาล(มดิบในประเทศสูงกว�าราคา
ตลาดโลก ท้ังนี้ การดําเนินโครงการจะใช=งบประมาณตามท่ีได=อนุมัติไว=แล=วจํานวน 618 ล=านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เผยผลประเมินยึดไม%แปรรูปโรงงานเถ่ือนเมืองกาญจน�รัฐเสียหายกว/า 2 ล%าน 

 หัวหน=าหน�วยปNองกันรักษาปEาท่ี กจ.1 เผยผลการประเมินไม=แปรรูปของกลางท่ี ตร.ปทส.- จนท.ปEาไม= 
เข=าตรวจยึดได=จากโรงงานไม=แปรรูปสร=างบ=านล็อคดาวน(เถ่ือนเมืองกาญจน( รวมมูลค�าท่ีรัฐเสียหายท้ังสิ้น 
2,036,190 บาท 

 เม่ือเวลา 16.00 น.วันนี้ 8 มิ.ย.64 นายไพโรจน( เขียวแก=ว หัวหน=าหน�วยปNองกันรักษาปEาท่ี กจ.1(ท�า
เสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป�ดเผยว�า ล�าสุดเจ=าหน=าท่ีได=ทําการประเมินราคาค�าทรัพย(ท่ีทางเจ=าหน=าท่ี 
บก.ปทส. เจ=าหน=าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษปEาไม=กาญจนบุรี เจ=าหน=าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษสํานักจัดการทรัพยากร
ปEาไม=ท่ี 10 (ราชบุรี) เจ=าหน=าท่ีศูนย(ปNองกันและปราบปรามท่ี 1 (ภาคกลาง) ท่ีเข=าตรวจยึดจากโรงงานงานแปร
รูปไม=แห�งหนึ่งในพ้ืนท่ี ต.ท�ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เม่ือวันท่ี 7 มิ.ย.ท่ีผ�านมา สําหรับทรัพย(สินท่ีประเมิน
ออกมา ดังนี้ 1.ไม=สักท�อน จํานวน 95 ท�อน ปริมาตรรวมกัน 24.41 ลบ.ม.คิดเปCนเงินค�าภาคหลวง 4882 
บาท คิดเปCนเงินท่ีรัฐเสียหาย จํานวน 1,464,600 บาท, 2.ไม=สักแปรรูป จํานวน 62 แผ�น ปริมาตรรวมกัน 
0.211 ลบ.ม.คิดเปCนค�าภาคหลวง 84.40 บาท คิดเปCนเงินท่ีรัฐเสียหาย จํานวน 25,320 บาท และ  
3.สิ่งประดิษฐ( จํานวน 78 รายการ รวม 7282 ชิ้น คิดเปCนเงินท่ีรัฐเสียหาย จํานวน 546,270 บาท ท้ังนี้ 
รวมมูลค�าท่ีรัฐเสียหายจํานวนท้ังสิ้น 2,036,190 บาท 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 นพเก=า สุจริตกุล ผู=ช�วยผู=จัดการ ตลาดหลักทรัพย(แห�งประเทศไทย และ พูนสิทธิ์ ว�องธวัชชัย ผู=ช�วย
กรรมการผู=จัดการใหญ� ผู=บริหารสายงานการพัฒนาด=านสิ่งแวดล=อม สังคม และธรรมาภิบาลสู�ความยั่งยืน 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ร�วมสนับสนุนการปลูกต=นไม=ขยายพ้ืนท่ีปEาชุมชนในโครงการ Care the 
Wild “ปลูกปNอง Plant & Protect” เนื่องในวันสิ่งแวดล=อมโลก 5 มิถุนายน โดยมี จิระศักด์ิ ชูความดี รอง
อธิบดี กรมปEาไม= และคณะทํางานร�วมรับมอบการสนับสนุน ท้ังนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ถือ
เปCนพันธมิตรสําคัญท่ีบุกเบิกและร�วมขับเคลื่อนโครงการ Care the Wild “ปลูกปNอง Plant & Protect” สร=าง
พ้ืนท่ีปEาชุมชนบ=านเขาหัวคน จ. ราชบุรี สําเร็จแล=ว 10 ไร� และในปOนี้อยู�ระหว�างการปลูกพ้ืนท่ีปEาชุมชนบ=านพุ
ตูม จ. เพชรบุรี อีก 10 ไร� เดินหน=าเปCนสถาบันการเงินต=นแบบท่ีส�งเสริมและดําเนินการด=านระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล=อมอย�างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการ Care the Wild จับมือ “ธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ร�วมเพ่ิมพ้ืนท่ีปEาชุมชนต�อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 นพเก=า สุจริตกุล ผู=ช�วยผู=จัดการ ตลาดหลักทรัพย(แห�งประเทศไทย และ พูนสิทธิ์ ว�องธวัชชัย ผู=ช�วย
กรรมการผู=จัดการใหญ� ผู=บริหารสายงานการพัฒนาด=านสิ่งแวดล=อม สังคม และธรรมาภิบาลสู�ความยั่งยืน 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)   ร�วมสนับสนุนการปลูกต=นไม=ขยายพ้ืนท่ีปEาชุมชนในโครงการ Care 
the Wild “ปลูกปNอง Plant & Protect” เนื่องในวันสิ่งแวดล=อมโลก 5 มิถุนายน โดยมี จิระศักด์ิ ชูความ
ดี รองอธิบดี กรมปEาไม= และคณะทํางานร�วมรับมอบการสนับสนุน   ท้ังนี้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) ถือเปCนพันธมิตรสําคัญท่ีบุกเบิกและร�วมขับเคลื่อนโครงการ Care the Wild “ปลูกปNอง Plant & 
Protect” สร=างพ้ืนท่ีปEาชุมชนบ=านเขาหัวคน จ. ราชบุรี สําเร็จแล=ว 10 ไร� และในปOนี้อยู�ระหว�างการปลูกพ้ืนท่ี
ปEาชุมชนบ=านพุตูม จ. เพชรบุรี อีก 10 ไร� เดินหน=าเปCนสถาบันการเงินต=นแบบท่ีส�งเสริมและดําเนินการด=าน
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล=อมอย�างยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


