
สรุปขาวประจําในวันท่ี  21 กันยายน 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว  ..125 ป กรมปาไม  (ไทยรัฐ 20 ก.ย. 64  หนา 7) 
- เตือน 53 จว. มรสุมฝนหนกั  (ขาวสด  22 ก.ย. 64  หนา 1 , 12) 
  
 
สื่อออนไลน 
- กรมปาไม มอบโล “ซีพีเอฟ” รวมฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรปาไม “โครงการซีพีเอฟรักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขา
พระยาเดินธง”  (ประชาติธุรกิจ  20 ก.ย. 64)    https://www.prachachat.net/public-relations/news-
764555 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23253
วันที่: จันทร์ 20 กันยายน 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

ภาพข่าว: พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รหัสข่าว: C-210920009108(20 ก.ย. 64/03:53) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 10.10 Ad Value: 11,110 PRValue : 33,330 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11256
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือน53จว. มรสุมฝนหนัก

รหัสข่าว: C-210922037017(21 ก.ย. 64/08:27) หน้า: 1/3

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

Col.Inch: 129.59 Ad Value: 200,864.50 PRValue : 602,593.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11256
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือน53จว. มรสุมฝนหนัก

รหัสข่าว: C-210922037017(21 ก.ย. 64/08:27) หน้า: 2/3

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

Col.Inch: 129.59 Ad Value: 200,864.50 PRValue : 602,593.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11256
วันที่: พุธ 22 กันยายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: เตือน53จว. มรสุมฝนหนัก

รหัสข่าว: C-210922037017(21 ก.ย. 64/08:27) หน้า: 3/3

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

Col.Inch: 129.59 Ad Value: 200,864.50 PRValue : 602,593.50 คลิป: สี่สี(x3)



 

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับมอบโลประกาศเกียรติคุณจากกรมปาไม ในฐานะผู

ชวยเหลือราชการกรมปาไม ประจําป 2564 สาขาการฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรปาไม จากการดําเนินโครงการ ซีพี

เอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี ชวยอนุรักษ ฟนฟู และปลูกปาเพิ่มเติม 6,971 ไร สู

เปาหมายเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหประเทศไทย และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
 

 



 

ในโอกาสครบรอบ125 ป คลายวันสถาปนากรมปาไม (18 กันยายน 2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานเปดงาน และมีพิธีมอบโลรางวัลใหแกบุคคลและหนวยงาน

ที่ทําคุณประโยชนแกกรมฯ ประจําป 2564 ซึ่งในปนี้ ซีพีเอฟ ไดรับคัดเลือกใหรับโลในฐานะผูชวยเหลือราชการกรมปา

ไม สาขาการฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรปาไม จากการดําเนินโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดิน

ธง จ.ลพบุร ี

 

 

 

 นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาความยั่งยืนองคกร ซีพีเอฟ กลาววา 

กรมปาไมมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาของโลกโดยเฉพาะผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ(Climate Change) ประเด็นที่ตองอาศัยความรวมมือในทุกภาคสวนโดยเฉพาะเครือขายดานความยั่งยืน ซึ่งเรา

คาดหวังวากรมฯจะนํานวัตกรรมมาใชในการฟนฟูปาใหรวดเร็วและขยายพ้ืนที่ใหมากขึ้นเพ่ือปกปองรักษาโลกของเรา

และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจสงผลตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได 
 

 

 



 

ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผูผลิตอาหารตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรปาไม จึงไดบูรณาการความรวมมือ 3 

ประสานกับกรมปาไม และชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง อนุรักษและฟนฟูปา 6,971 ไร ในโครงการซีพีเอฟ รักษ

นิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีสวนรวมดําเนินการครบทั้ง

กระบวนการ ตั้งแตเริ่มตนโครงการในป 2559 สํารวจพ้ืนที่ ศึกษารูปแบบการปลูกปา การวางแผนปลูกปา ดูแลใหตนไม

ในพ้ืนที่เติบโต จนถึงกระบวนการเก็บขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว เพ่ือเปนฐานขอมูล

เปรียบเทียบ โดยมีจิตอาสาซีพีเอฟติดตามการดําเนินโครงการฯอยางใกลชิด จนถึงปจจุบันกลับสูผืนปาที่มีความอุดม

สมบูรณ ตนไมที่เติบโตข้ึนสามารถชวยดูดซบักาซคารบอนไดออกไซด และเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตว 

“ซีพีเอฟสรางการมีสวนรวมของพนักงานจิตอาสา คูคาธุรกิจ ชุมชน และผูมีสวนไดเสีย ดําเนินกิจกรรมติดตามและ

ดูแลผืนปา อาทิ สรางฝายชะลอน้ําเพ่ือเพิ่มความชุมชื้นใหแกผืนปา จัดทําแนวกันไฟ กําจัดวัชพืชเพื่อสงเสริมการ

สืบพันธุตามธรรมชาติ การปลูกเสริมปา และในชวงที่เกิดสถานการณระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 บริษัทฯ จางชุมชน

ในพ้ืนที่ติดตามดูแลผืนปาอยางตอเนื่อง ชวยกระจายรายไดสูทองถ่ิน รวมไปถึงตอยอดสูการสรางความมั่นคงทาง

อาหารระดับชุมชน ผานการสงเสริมชุมชนทําโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และโครงการปลอยปลาลงเข่ือน”  

นายวุฒิชัย กลาว 

นอกจากนี้ ผืนปาแหงนี้ ยังเปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการฟนฟูปา สามารถเปนตนแบบใหกับการฟนฟูผืนปาอื่นๆของ

ประเทศ จากการใชการปลูกปาใน 4 รูปแบบ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ชวยยนระยะเวลาการฟนฟูไดเร็วกวาปลอย

ใหฟนเองตามธรรมชาติ โดยที่ซีพีเอฟเขามาชวยดูแลการปลูกปา การจัดการเรื่องระบบน้ําเพ่ือชวยใหตนไมในพ้ืนที่

เติบโต เพ่ิมอัตราการรอดของตนไมที่ปลูกไดเกือบ 100%  โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง 

นอกจากชวยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับประเทศไทยแลว ยังสนับสนุนเปาหมายของเครือเจริญโภคภัณฑหรือเครือซีพีที่มี

เปาหมายปลูกตนไม 10 ลานตน มูงสูการเปนองคกรที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศูนย ภายในป 2573 

และเปนโครงการที่สอดรับกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : 

SDGs)ในประเด็นClimate Action ดําเนินมาตรการเรงดวนเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ Life on 

Land ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบกอยางยั่งยืน 


