
สรุปขาวประจําในวันท่ี  18-20 กันยายน 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว..กรมปาไม 125 ป  (มติชน  20 ก.ย. 64  หนา 1) 
- กฟผ.-ออป.ผนึกกําลังกรมปาไมพัฒนาโรงไฟฟาชุมชนตนแบบ  (ไทยรัฐ  20 ก.ย. 64  หนา 9)  
 
สื่อออนไลน 
- บิ๊กปอม รวมงานครบรอบ 125 ป สถาปนากรมปาไม เปดพิพิธภัณฑ “ปลูกปาในใจคน”  
(ไทยรัฐ  18 ก.ย. 64)  https://www.thairath.co.th/news/politic/2196576 
- ปม. สถาปนาครบรอบ 125 ป เปด ‘พิพิธภัณฑกรมปาไม ปลกูปาในใจคน’ (มติชนออนไลน  18 ก.ย. 64) 
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2945945 
- ‘ประวิตร’เปน ปธ. วันสถาปนา 125 ป กรมปาไม พรอมเปดพิพิธภัณฑ ปลูกปาในใจคน   
(มติชน  18 ก.ย. 64) https://www.matichon.co.th/politics/news_2945438 
- “บิ๊กปอม” เปดพิพิธภัณฑปาไมฉลองวันสถาปนา 125 ป  (เดลินิวสออนไลน  18 ก.ย. 64) 
https://www.dailynews.co.th/news/285998/ 
- “ประวิตร” รวมงานสถาปนา 125 ป “กรมปาไม”  (กรุงเทพธุรกิจ  18 ก.ย. 64) 
https://www.bangkokbiznews.com/news/960883 
- รมว.ทส. เปดงานวันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 125 ป “รัฐมีปา ประชามีสุข 
(สยามรัฐ  20 ก.ย. 64) https://siamrath.co.th/n/281736 
- “วราวุธ” รวมพิธ!ี “ประวิตร” ปธ.เปดงาน “วันสถาปนา ครบรอบ 125 ป กรมปาไม”  (บานเมือง  18 ก.ย. 
64)  https://www.banmuang.co.th/news/politic/250791 
- “ประวิตร” เปน ปธ.วันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 125 ป   (ผูจัดการออนไลน  18 ก.ย. 64) 
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000092585 
- “โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง  (กรุงเทพธุรกิจ  18 ก.ย. 64) 
https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/biz2u/960938 
- ซีพีเอฟ รับโลประเกียรติคุณ ชวยเหลือฟนฟูปลูกปากรมปาไม  (ฐานเศรษฐกิจ  18 ก.ย. 64) 
https://www.thansettakij.com/lifestyle/496403 
- กรมปาไม มอบโล ซีพีเอฟ รวมฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรปาไม  (มิติหุน  20 ก.ย. 64) 
https://www.mitihoon.com/2021/09/20/261689/ 
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“พล.อ.ประวิตร” รวมงานครบรอบ 125 ป สถาปนากรมปาไม นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 ทรง

กอตั้ง พรอมเปดพิพิธภัณฑกรมปาไม "ปลูกปาในใจคน" ปลื้มผลงาน ตอบโจทยประชาชน 

วันที่ 18 กันยายน 2564 ที่ กรมปาไม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตร ีเดินทางไปเปนประธานวัน
สถาปนากรมปาไม ครบรอบ 125 ป โดย มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหการ
ตอนรับ 
โดย พล.อ.ประวิตร ไดเปนประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ไดทรงสถาปนากรมปาไม ขึ้นเมื่อ 18 กันยายน 2439 
เพ่ือเปนหนวยงานหลักในการบริหาร ทรัพยากรปาไมของชาติ ใหมีความอุดมสมบูรน และยั่งยืน 
1. การทําปาไมในประเทศไทย 
2. ภารกิจในผืนปา 
3. ผูพิทักษแหงพงไพร 
4. Hall of Fame 
5. พันธกิจกรมปาไม 
ท้ังนี้กรมปาไมยังไดเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑฯ ในวันและเวลาราชการ 
เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเกิดความรัก และหวงแหนในทรัพยากรปาไมของประเทศ และเก็บรักษาไวใหลูกหลานคนไทย 
สืบไป 
 
 



 

 
 

พล.อ.ประวิตร ยังไดกลาวชื่นชม กรมปาไม ที่ไดปฏิบัติงานดวยความมุงม่ัน เสียสละ ที่ผานมาภายใตนโยบาย ทส.และ
รัฐบาล โดยสามารถขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ อยางไดผล เปนรูปธรรม ไดแก 1. การรักษาปาเดิม 2. การเพ่ิมพ้ืนที่ปา
ใหม 3. คนอยูกับปา 4. สงเสริมไมมีคา และ 5. พัฒนาปาชุมชน ที่สําคัญ สามารถดึงใหชุมชนเขามามีสวนรวม เพ่ือ
สงเสริมการสรางรายไดชุมชน จากการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดเปนอยางดี 

 

 

 



 

ปม. สถาปนาครบรอบ 125 ป เปด “พิพธิภัณฑกรมปาไม ปลูกปาในใจคน” 
พรอมเผยปหนาผลักดันปานันทนาการ ให ปชช. ไดใชประโยชนทองเที่ยวเชงินิเวศ 

“กรมปาไม” จัดพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 รวมรําลึกคุณความดีบรรพชนและวีรชนปาไม เนื่องใน
โอกาสครบรอบวันสถาปนา 125 ป 18 กันยายน 2564 พรอมประกาศสานตอ 5 ภารกิจ กาวสูปที่ 126 เดินหนา
บริหารงานรูปแบบเปดใหประชาชนเขาถึงกรมปาไมไดสะดวก โดยใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามภารกิจใหสอดรับ
กับการดําเนินงานในยุครัฐบาลดิจิทัล พรอมทั้งเปด “พิพิธภัณฑกรมปาไม ปลูกปาในใจคน” โดยมี พลเอก ประวิตร 
วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีเปดพิพิธภัณฑปาไม 
วันที่ 18 กันยายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พรอมคณะผูบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขาราชการ และพนักงานกรมปาไม ไดรวมกันทําพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 5 และวางพวง
มาลา ณ อนุสาวรียวีรชนปาไม เพ่ือรําลึกถึงคุณความดีของบรรพชนและวีรชนปาไม เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ป 
วันสถาปนา 



 

 

กรมปาไม และพิธีมอบโลรางวัล เกียรติบัตร หนังสือชมเชยแกผูชวยเหลือราชการกรมปาไม และรางวัลอ่ืนๆ 
ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดกลาวถึง 
แนวทางการดําเนินงานของกรมปาไม ซึ่งเปนหนวยงานหลักของประเทศที่ไดรับมอบหมายใหดูแลรักษาทรัพยากรปา
ไมท่ีผานการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจไดมีการปรับรูปแบบการทํางานโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเนนสรางความเขาใจให
ประชาชนควบคูกับการสรางการมีสวนรวมของพ่ีนองประชาชนในการรวมกันปองกันรักษาปา ซึ่งจะชวยลดความ
ขัดแยงระหวางเจาหนาที่และประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ โดยในชวงปงบประมาณ 2564 (มิ.ย.63-
ม.ิย.64) ศูนยปฏิบัติการพิทักษปา (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก หนวยปฏิบัติการ
รวมพญาเสือ พยัคฆไพร เหยี่ยวดง ฉลามขาว หนวยบินพิทักษปา (Sky Ranger) และหนวยงานใน กรมปาไม กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝง สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถทวงคืนพ้ืนที่ปาไดกวา 
80,000 ไร นอกจากภารกิจดานการปองกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเรงดําเนินการจัดที่ดินใหกับ
ชุมชนไดทํากินอยางถูกตองตามกฎหมายเพ่ือเปนการแกปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปา ตามแนวทาง คทช. ซึ่งภายในสิ้น
เดือนกันยานี้จะเรงผลักดันการอนุญาตในพ้ืนท่ี คทช.ใหไดประมาณ 3.9 ลานไร ซึ่งตอนนี้เหลืออยูประมาณ 4 แสนไร 
พรอมจะเรงดําเนินการใหประชาชนไดมีที่ดินทํากินถูกตองตามกฎหมาย และสามารถไดรับการชวยเหลือเยียวยาจาก
โครงการของรัฐตางๆ ไดอยางถูกตอง 

 

 



 

นายอดิศร นุชดํารงค อธิบดีกรมปาไม กลาวเสริมถึงแนวทางการดําเนินงานของกรมปาไม ที่จะเรงผลักดันขับเคลื่อน
ในภารกิจ 5 เรื่องสําคัญ คือ 1) การรักษาปาเดิม 2) การเพ่ิมพ้ืนที่ปาใหม 3) คนอยูกับปา 4) สงเสริมไมมีคา 5) พัฒนา
ปาชุมชน ซึ่งมีการเริ่มดําเนินการและทําอยางตอเนื่อง โดยในขณะนี้กรมปาไมดําเนินการในเรื่องของปานันทนาการ ซึ่ง
มีการแกกฎหมายในมาตรา 19 เพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งพ้ืนที่ปาสงวนฯ บาง
พ้ืนที่มีศักยภาพสามารถนําเอามาใชใหประชาชนสามารถเขามาใชประโยชน ซึ่งเปนหนทางในการดึงใหชมุชนไดเขามา
มีสวนรวมกับกรมปาไม 

อีกทั้งสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนไดอีกทางหนึ่ง และอีกหนึ่งภารกิจที่กรมปาไมเรงสงเสริมคือ การปลูกไม
เศรษฐกิจ จากการที่ไดปลดล็อกมาตรา 7 พ.ร.บ.ปาไม ใหไมที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ของชาวบานไมเปนไมหวงหามอีก
ตอไป สามารถปลูกและเมื่อโตก็สามารถตัดนําไปใชประโยชนได จะนําพาเคลื่อนที่ไปไหนไดโดยไมตองขออนุญาต ซึ่ง
จะทําใหชาวบานมีความคลองตัว สะดวกมากขึ้นและไมมีขอจํากัดในขอกฎหมาย นอกจากนี้การปลดล็อกมาตรา 7 ทํา
ใหกรมปาไมเรงเพาะกลาไมโดยเฉพาะไมมีคาทางเศรษฐกิจตางๆ อาทิ ไมสัก ไมพะยูง ยางนา ไมมะฮอกกานี เปนตน 
สําหรับแจกจายใหกับชาวบานไดนําไปปลูก เพ่ือจะเปนแหลงเงินทุนสํารองในอนาคตใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันใน
การกูยืมเงินได ซึ่งที่ผานมากรมปาไมมีการบริหารจัดการ และการบริการประชาชนแบบเปด โดยมีการสื่อสารการรับ
ฟงปญหาและความคิดเห็นจากภาคประชาชนผานชองทางตางๆ ทั้งทางออฟไลนและออนไลน 
 

 นอกจากนี้ กรมปาไมยังไดพัฒนาแพลตฟอรมออนไลนเก่ียวกับการใหบริการในดานตางๆ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนที่มาขอรับบริการหรือติดตองานกับกรมปาไมไดมากขึ้น เชน การติดตอขอรับกลาไม หรือการ
ขออนุญาตตางๆ ที่เก่ียวกับงานดานปาไม รวมไปถึงการปองกันดูแลรักษาปา โดยกรมปาไมจะยังคงพัฒนาการสื่อสาร
ผานระบบออนไลนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหการบริหารงานและการบริการประชาชนดําเนินตอไปไดในสถานการณ
ปจจุบันและในโอกาสวันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 125 ป  
 
 



ในปนี้ กรมปาไม จะมีพิธีเปด “พิพิธภัณฑกรมปาไม ปลูกปาในใจคน” โดยไดรับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร วงษ
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใหเกียรติเปนประธานเปดพิพิธภัณฑแหงนี้ ที่ไดรวบรวมจัดแสดงเก่ียวกับงานดานไม ที่มี
การบอกเลาเรื่องราวการปาไมในประเทศไทย ลําดับเหตุการณเก่ียวกับการทําไม การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม 
รวมถึงความรูดานการปาไมเพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเขามาศึกษาหาความรูและ
เขาใจถึงภารกิจสําคัญในการดูแลทรัพยากรปาไมของประเทศ และความเปนมาของกรมปาไม ผานการจัดแสดง
นิทรรศการที่แบงออกเปน 5 สวน 

สวนที่ 1 “การทําไมในประเทศไทย” แสดงจุดเริ่มตนของการปาไมไทย การกอกําเนิดกรมปาไมและเรื่องราวภารกิจที่
ผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

สวนที่ 2 “ภารกิจในผืนปา” สรางความตระหนัก และการเรียนรูความเปลี่ยนแปลงของภารกิจผานเหตุการณที่สงผลถึง
การดําเนินกิจการปาไมในแตละยุคสมัย 

สวนที่ 3 “ผูพิทักษแหงพงไพร” นําเสนอผลงานสําคัญของนักสูแหงพงไพรท่ีมีคุณูปการในวงการปาไม และมีบทบาทที่
ประทับใจในหนาที่ของเจาหนาที่ปาไม 
สวนที่ 4 “ Hall of Fame” จะเปนการนําเสนอเก่ียวกับเกียรติประวัติปาไม ตลอดจนความซาบซึ้งในคุณูปการ 
ของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศตอกิจการปาไม และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ระลึกถึงเกียรติคุณและผลงานของอธิบดีกรมปาไม 
สวนที่ 5 “พันธกิจกรมปาไม” รัฐมีปา ประชามีสุข เรียนรูเรื่องราวไมในประเทศไทย และพันธกิจของกรมปาไมในการ
ดูแลทรัพยากรปาไมใหคนไทยทั้งประเทศ 
กรมปาไม ขอเชิญชวนนักเรียน และประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางมาเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑกรมปาไม ปลูกปาในใจ
คน” ในวันและเวลาราชการ เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกใหเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรปาไมของประเทศ 
 

 



 

‘บิ๊กปอม’ เปนประธาน ‘วันสถาปนา 125 ป กรมปาไม’ นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลท่ี 5 ทรงกอตั้ง 

พรอมเปดพิพิธภัณฑ ‘ปลูกปาในใจคน’ 

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 18 กันยายน ที่กรมปาไม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานวัน
สถาปนา กรมปาไม ครบรอบ 125 ป โดยม ีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม ใหการตอนรับ โดย พล.อ.ประวิตรเปนประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ไดทรงสถาปนากรมปาไมขึ้นเมื่อ
วันที่ 18 กันยายน 2439 เพ่ือเปนหนวยงานหลักในการบริหาร ทรัพยากรปาไมของชาติ ใหมีความอุดมสมบูรนและ
ยั่งยืน 

 

 



จากนั้น พล.อ.ประวิตรเปนประธานพิธีเปด “พิพิธภัณฑกรมปาไม ปลูกปาในใจคน” ซึ่งจัดแสดงเก่ียวกับการบอกเลา
เรื่องราวการปาไมในประเทศไทย และลําดับเหตุการณเก่ียวกับการทําไม การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม รวมถึง
ความรูดานการปาไม เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเขามาศึกษาหาความรู และเขาใจถึง
ภารกิจในการดูแลทรัพยากรปาไมของประเทศ รวมถึงความเปนมาของกรมปาไม ผานการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งแบง
ออกเปน 5 สวน ไดแก 1) การทําปาไมในประเทศไทย 2) ภารกิจในผืนปา 3) ผูพิทักษแหงพงไพร 4) Hall of Fame 
และ 5) พันธกิจกรมปาไม ทั้งนี้กรมปาไมยังไดเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ
ในวันและเวลาราชการ เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรปาไมของประเทศ และเก็บรักษาไว
ใหลูกหลานคนไทยสืบไปพล.อ.ประวิตรกลาววา ขอชื่นชมกรมปาไมที่ไดปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น เสียสละ ที่ผานมา
ภายใตนโยบาย ทส.และรัฐบาล โดยสามารถขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ อยางไดผล เปนรูปธรรม ไดแก 1) การรักษาปา
เดิม 2) การเพ่ิมพ้ืนที่ปาใหม 3) คนอยูกับปา 4) สงเสริมไมมีคา และ 5) พัฒนาปาชุมชน ที่สําคัญ สามารถดึงใหชุมชน
เขามามีสวนรวม เพ่ือสงเสริมการสรางรายไดชุมชน จากการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี 

 



 

 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่กรมปาไม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานวันสถาปนากรมปาไม 

ครบรอบ 125 ป โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหการตอนรับ โดย พล.อ.ประวิตร เปน

ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพ่ือนอมรําลึก

ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ไดทรงสถาปนากรมปาไมข้ึนเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2439 เพ่ือเปนหนวยงานหลักในการบริหาร

ทรัพยากรปาไมของชาติ ใหมีความอุดมสมบูรณและยั่งยืนจากนั้น พล.อ.ประวิตร เปนประธานพิธีเปด “พิพิธภัณฑกรม

ปาไม ปลูกปาในใจคน” ซึ่งจัดแสดงเก่ียวกับการบอกเลาเรื่องราวการปาไมในประเทศไทย และลําดับเหตุการณ

เก่ียวกับการทําไม การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม รวมถึงความรูดานการปาไม เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา 

 

 

 

 

 

 



 

ตลอดจนประชาชนท่ัวไป สามารถเขามาศึกษาหาความรู และเขาใจถึงภารกิจในการดูแลทรัพยากรปาไมของประเทศ 

รวมถึงความเปนมาของกรมปาไม ผานการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งแบงออกเปน 5 สวน ไดแก 1.การทําปาไมใน

ประเทศไทย 2.ภารกิจในผืนปา 3. ผูพิทักษแหงพงไพร 4. Hall of Fame และ 5.พันธกิจกรมปาไม ทั้งนี้กรมปาไมยัง

ไดเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป เขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑในวันและเวลาราชการ เพ่ือปลูกจิตสํานึกให

เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรปาไมของประเทศ และเก็บรักษาไวใหลูกหลานคนไทยสืบไป 

 

พล.อ.ประวิตร กลาววา ขอชื่นชมกรมปาไมที่ไดปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น เสียสละ ที่ผานมาภายใตนโยบาย ทส.และ

รัฐบาล โดยสามารถขับเคลื่อนภารกิจสําคัญอยางไดผล เปนรูปธรรม ไดแก 1.การรักษาปาเดิม 2.การเพ่ิมพ้ืนที่ปาใหม 

3.คนอยูกับปา 4.สงเสริมไมมีคา และ 5.พัฒนาปาชุมชน ที่สําคัญ สามารถดึงใหชุมชนเขามามีสวนรวม เพ่ือสงเสริม

การสรางรายไดชุมชน จากการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงไดเปน

อยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2564 พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานวันสถาปนากรมปาไม 

ครบรอบ 125 ป โดย มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวม

ดวย โดย พลเอก ประวิตร ไดถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ไดทรงสถาปนากรมปาไมขึ้นเมื่อ 18 กันยายน 2439 เพื่อเปน

หนวยงานหลักในการบริหาร ทรัพยากรปาไมของชาติ ใหมีความอุดมสมบูรน และยั่งยืน 

จากนั้นเปนพิธีเปด "พิพิธภัณฑกรมปาไม ปลูกปาในใจคน" ซึ่งไดจัดแสดง เก่ียวกับการบอกเลาเรื่องราวการปาไมใน

ประเทศไทย และลําดับเหตุการณเก่ียวกับการทําไม การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม รวมถึงความรูดานการปา

ไม เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเขามาศกึษาหาความรู และเขาใจถึงภารกิจในการดูแล

ทรัพยากรปาไมของประเทศ รวมถึงความเปนมาของกรมปาไม ผานการจัดแสดงนิทรรศการ 

 

 

 



 

 ซึ่งแบงออกเปน 5 สวน ไดแก 1)การทําปาไมในประเทศไทย 2)ภารกิจในผืนปา 3)ผูพิทักษแหงพงไพร 4)Hall of 

Fame และ 5)พันธกิจกรมปาไม  ทั้งนี้กรมปาไมยังไดเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เขาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑฯ ในวันและเวลาราชการ เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหเกิดความรัก และหวงแหนในทรัพยากรปาไมของประเทศ 

และเก็บรักษาไวใหลูกหลานคนไทย สืบไป 

พล.อ.ประวิตร กลาวชื่นชม กรมปาไม ที่ไดปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น เสียสละ ที่ผานมาภายใตนโยบายกรพทรวง

ทรัพยฯ และรัฐบาล โดยสามารถขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ อยางไดผล เปนรูปธรรม ไดแก 1)การรักษาปาเดิม 2)การ

เพ่ิมพ้ืนที่ปาใหม 3)คนอยูกับปา 4)สงเสริมไมมีคา และ 5)พัฒนาปาชุมชน ที่สําคัญ สามารถดึงใหชุมชนเขามามีสวน

รวม เพ่ือสงเสริมการสรางรายไดชุมชน จากการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง ไดเปนอยางดี 



 

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ หองประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานในงานวันสถาปนากรมปาไมครบรอบ 125 ป โดยมี นาย

จตุพร บุรุษพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมดวยคณะผูบริหารกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายอดิศร นุชดํารงค อธิบดีกรมปาไม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศกัดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมปาไม 

ขาราชการ และเจาหนาที่ เขารวม โดย รมว.ทส. พรอมดวยคณะผูบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ไดเดินทางไปยังอนุสาวรียวีรชนปาไม เปนประธานพิธีสดุดีวีรชนปาไม และวางพวงมาลา เพื่อรําลึกถึงคุณ

ความดีของบรรพชนและวีรชนปาไม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ตอมาเวลา 8.30 น. รมว.ทส.เปนประธานในการมอบรางวัลใหแกผูที่ทําคุณประโยชนแกกรมปาไม ไดแก เข็ม

เชิดชูเกียรติ โล เกียรติบัตร หนังสือชมเชยแกผูชวยเหลือราชการกรมปาไม โลขาราชการและใบประกาศลูกจางประจํา

ที่เกษียณอายุราชการ และรางวัลอ่ืนๆ และไดรวมรับฟงการเสวนาออนไลน ผานระบบ Zoom ภายใตหัวขอ “รัฐมีปา 

ประชามีสุข ยุควิถีใหม” ทั้งนี้ รมว.ทส. ไดกลาวถึงการดําเนินงานของกรมปาไม ในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไมมา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยไดพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานที่มุงเนนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหกับประเทศ 

ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป มุงเนนการสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้ง

ไดกลาวขอบคุณและขอเปนกําลังใจใหกับเจาหนาที่ทุกคนของกรมปาไมที่ทํางานกันอยางเต็มท่ีในการปกปอง ดูแล 

รักษา ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 



 

 

 
พล.อ.ประวิตร  ประธานงาน "วันสถาปนา ครบรอบ125ป กรมปาไม"   นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาล
ที่ 5 ทรงกอตั้งฯ เปดพิพิธภัณฑกรมปาไม "ปลูกปาในใจคน"  ปล้ืมผลงานตอบโจทยประชาชน 
วันเสารที่ 18 กันยายน 2564 พล.ต.พัชรชศักดิ์ ปฏิรูปานนท ผูชวยโฆษกประจํารองนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา วันนี้

เวลา 06.30น. พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี ไดเดินทางไปเปนประธานวันสถาปนากรมปาไม 
ครบรอบ 125 ป โดย มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส .ใหการตอนรับ ณ กรมปาไม  
 
 พล.อ.ประวิตรไดเปนประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพ่ือนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ไดทรงสถาปนากรมปาไม ขึ้นเมื่อ 18 กันยายน 2439 
เพ่ือเปนหนวยงานหลักในการบริหาร ทรัพยากรปาไมของชาติ ใหมีความอุดมสมบูรน และยั่งยืน  
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 จากนั้น พล.อ.ประวิตร ไดเปนประธานพิธีเปด"พิพิธภัณฑกรมปาไม ปลูกปาในใจคน"  ซึ่งไดจัดแสดง เก่ียวกับการ
บอกเลาเรื่องราวการปาไมในประเทศไทย และลําดับเหตุการณเก่ียวกับการทําไม การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไม 
รวมถึงความรูดานการปาไม เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถเขามาศึกษาหาความรู และ
เขาใจถึงภารกิจในการดูแลทรัพยากรปาไมของประเทศ รวมถึงความเปนมาของกรมปาไม ผานการจัดแสดง
นิทรรศการ ซึ่งแบงออกเปน 5 สวน ไดแก 1) การทําปาไมในประเทศไทย 2) ภารกิจในผืนปา 3) ผูพิทักษแหงพงไพร 
4) Hall of Fame และ 5) พันธกิจกรมปาไม  ทั้งนี้กรมปาไมยังไดเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เขา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑฯ ในวันและเวลาราชการ เพ่ือปลกูจิตสํานึกใหเกิดความรัก และหวงแหนในทรัพยากรปาไมของ
ประเทศ และเก็บรักษาไวใหลูกหลานคนไทย สืบไป 

พล.อ.ประวิตร ยังไดกลาวชื่นชม กรมปาไม ที่ไดปฏิบัติงานดวยความมุงม่ัน เสียสละ ที่ผานมาภายใตนโยบาย ทส.
และรัฐบาล โดยสามารถขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ อยางไดผล เปนรูปธรรม ไดแก 1) การรักษาปาเดิม 2) การเพ่ิมพ้ืนที่
ปาใหม 3) คนอยูกับปา 4) สงเสริมไมมีคา และ 5) พัฒนาปาชุมชน ที่สําคัญ สามารถดึงใหชุมชนเขามามีสวนรวม เพ่ือ
สงเสริมการสรางรายไดชุมชน จากการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดเปนอยางดี 
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"ประวิตร" เปน ปธ.วันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 125 ป 
พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานวันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 125 ป เมื่อเวลา 06.30 
น.วันนี้ (18 ก.ย.) โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหการ
ตอนรับ 
 
พล.อ.ประวิตร ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อนอม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ไดทรงสถาปนากรมปาไม ขึ้นเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2439 จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได
เปนประธานพิธีเปด"พิพิธภัณฑกรมปาไม ปลูกปาในใจคน" ซึ่งไดจัดแสดง เก่ียวกับการบอกเลาเรื่องราวการปาไมใน
ประเทศไทย 
ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร กลาวชื่นชมกรมปาไม ที่ปฏิบัติงานดวยความมุงมั่น เสียสละภายใตนโยบายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและรัฐบาล สามารถขับเคลื่อนภารกิจสําคัญ ไดแก 1)การรักษาปาเดิม 2)การเพ่ิม
พ้ืนที่ปาใหม 3)คนอยูกับปา 4)สงเสริมไมมีคา และ 5)พัฒนาปาชุมชน ที่สําคัญ สามารถดึงใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
เพ่ือสงเสริมการสรางรายไดชุมชน จากการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงไดเปนอยางดี 



 

 

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ รับมอบโลประกาศเกียรติคุณจากกรมปาไม ในฐานะ

ชวยเหลือราชการกรมปาไม ประจําป 2564  สาขาการฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรปาไม จากการดําเนินโครงการ "ซี

พีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง" จังหวัดลพบุรี   ชวยอนุรักษ  ฟนฟู และปลูกปาเพ่ิมเติม 6,971 ไร 

สูเปาหมายเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใหประเทศไทย และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 



 กรมปาไม จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ125 ป  คลายวันสถาปนากรมปาไม  โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานเปดงานและมีพิธีมอบโล ใหแกบุคคลและ

หนวยงานที่ทําคุณประโยชนแกกรมฯ ประจําป 2564  ณ หองประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส  กรมปาไม  ซึ่งในปนี้ ซี

พีเอฟ ไดรับคดัเลือกใหรับโลในฐานะผูชวยเหลือราชการกรมปาไม สาขาการฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรปาไม จากการ

ดําเนินโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง  จ.ลพบุรีนายวุฒิชัย สทิธิปรีดานันท รองกรรมการ

ผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาความยั่งยืนองคกร ซีพีเอฟ กลาววา ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผูผลิตอาหารตระหนักถึง

ความสําคัญของทรัพยากรปาไม จึงไดบูรณาการความรวมมือ 3 ประสานกับกรมปาไม และชุมชนรอบพ้ืนที่เขาพระยา

เดินธง อนุรักษและฟนฟูปา 6,971 ไร  ในโครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.

พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  และมีสวนรวมดําเนินการครบทั้งกระบวนการ ตั้งแตเริ่มตนโครงการฯในป 2559 สํารวจพื้นที่ 

ศึกษารูปแบบการปลูกปา การวางแผนปลูกปา ดูแลใหตนไมในพ้ืนที่เติบโต จนถึงกระบวนการเก็บขอมูลดานความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตวเพื่อเปนฐานขอมูลเปรียบเทียบ  โดยมีจิตอาสาซีพีเอฟติดตามการดําเนิน

โครงการฯอยางใกลชิด จนถึงปจจุบันสภาพผืนปากลับสูความอุดมสมบูรณ ตนไมที่เติบโตข้ึนสามารถชวยดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซด เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตว 

 นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาความยั่งยืนองคกร ซีพีเอฟ กลาววา ซี

พีเอฟ ในฐานะบริษัทผูผลิตอาหารตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรปาไม จึงไดบูรณาการความรวมมือ 3 

ประสานกับกรมปาไม และชุมชนรอบพ้ืนที่เขาพระยาเดินธง อนุรักษและฟนฟูปา 6,971 ไร  ในโครงการซีพีเอฟ 

รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  และมีสวนรวมดําเนินการครบทั้ง

กระบวนการ ตั้งแตเริ่มตนโครงการฯในป 2559 สํารวจพ้ืนที่ ศึกษารูปแบบการปลูกปา การวางแผนปลูกปา ดูแลให

ตนไมในพ้ืนที่เติบโต จนถึงกระบวนการเก็บขอมูลดานความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตวเพ่ือเปน

ฐานขอมูลเปรียบเทียบ  โดยมีจิตอาสาซีพีเอฟติดตามการดําเนินโครงการฯอยางใกลชิด จนถึงปจจุบันสภาพผืนปา

กลับสูความอุดมสมบูรณ ตนไมที่เติบโตขึ้นสามารถชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด เปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตว 

 

 



นอกจากนี้ ผืนปาแหงนี้ ยังเปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการฟนฟูปา สามารถเปนตนแบบใหกับการฟนฟูผืนปาอื่นๆของ

ประเทศ จากการใชการปลูกปาใน 4 รูปแบบ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่ชวยยนระยะเวลาการฟนฟูปาไดเร็วกวา

ปลอยใหฟนเองตามธรรมชาติ โดยที่ซีพีเอฟเขามาชวยดูแลการปลูกปา การจัดการเรื่องระบบน้ําเพื่อชวยใหตนไมใน

พ้ืนที่เติบโต เพ่ิมอัตราการรอดของตนไมที่ปลูกไดเกือบ 100%  

โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง นอกจากชวยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับประเทศไทยแลว  ยัง

สนับสนุนเปาหมายของเครือเจริญโภคภัณฑหรือเครือซีพีที่มีเปาหมายปลูกตนไม 10 ลานตน มูงสูการเปนองคกรที่

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศนูย ภายในป 2573 และเปนโครงการที่สอดรับกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

แหงสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)ในประเด็นClimate Action ดําเนินมาตรการ

เรงดวนเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ  Life on Land ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชน

จากระบบนิเวศทางบกอยางยั่งยืน  



 

วันนี้ (18 กันยายน 2564) กรมปาไม จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ125 ป  คลายวันสถาปนากรมปาไม  โดย
มี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานเปดงานและมี
พิธีมอบโล ใหแกบุคคลและหนวยงานที่ทําคุณประโยชนแกกรมฯ ประจําป 2564 ซึ่งในปนี้ ซีพีเอฟ ไดรับคัดเลือก
ใหรับโลในฐานะผูชวยเหลือราชการกรมปาไม สาขาการฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรปาไม จากการดําเนินโครงการซี
พีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง  จ.ลพบุรี 
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาความยั่งยืนองคกร ซีพีเอฟ กลาววา กรมปาไม
มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมของโลก โดยเฉพาะผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Change) ที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนโดยเฉพาะเครือขาย
ดานความยั่งยืน  ซึ่งคาดหวังวากรมฯ จะนํานวัตกรรมมาใชในการฟนฟูปาใหรวดเร็วและขยายพ้ืนท่ีใหมากข้ึน เพื่อ
ปกปองโลกของเรา และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจสงผลตอสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศได 
 

 

 



 

ซีพีเอฟ ในฐานะบรษัิทผูผ้ลิตอาหารตระหนกัถงึความสาํคญัของทรพัยากรป่าไม ้จึงไดบ้รูณาการความรว่มมือ 3 ประสานกบักรม

ป่าไม ้และชุมชนรอบพนืทเีขาพระยาเดินธง อนรุกัษ์และฟืนฟปู่า 6,971 ไร ่ ในโครงการซีพีเอฟ รกัษ์นิเวศ ลุุม่นาํป่าสกั เขาพระยา

เดินธง ต.พฒันานิคม อ.พฒันานคิม จ.ลพบรุ ี และมีสว่นรว่มดาํเนินการครบทงักระบวนการ ตงัแตเ่รมิตน้โครงการฯในปี 2559 

สาํรวจพนืท ีศกึษารูปแบบการปลกูป่า การวางแผนปลกูป่า ดแูลใหต้น้ไมใ้นพืนทเีติบโต จนถึงกระบวนการเก็บขอ้มลูดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืชและสตัวเ์พอืเป็นฐานขอ้มลูเปรยีบเทียบ  โดยมีจติอาสาซีพีเอฟติดตามการดาํเนินโครงการฯอย่าง

ใกลชิ้ด จนถึงปัจจบุนัสภาพผืนป่ากลบัสูค่วามอดุมสมบรูณ ์ตน้ไมท้เีติบโตขนึสามารถช่วยดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์เป็น

แหลง่ทีอยูอ่าศยัของสตัว ์ 

 

 
 

 



ซีพีเอฟ รับโลประกาศเกียรติคณุ ชวยเหลือฟนฟูปลูกปากรมปาไม 

“ซีพีเอฟ สรางการมีสวนรวมของพนักงานจิตอาสา คูคาธุรกิจ ชุมชน และผูมีสวนไดเสีย ดําเนินกิจกรรมติดตามและ

ดูแลผืนปา อาทิ สรางฝายชะลอน้ําเพ่ือเพิ่มความชุมชื้นใหแกผืนปา  จัดทําแนวกันไฟ กําจัดวัชพืชเพ่ือสงเสริมการ

สืบพันธุตามธรรมชาติ การปลูกเสริมปา และในชวงที่เกิดสถานการณระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 บริษัทฯ จาง

ชุมชนในพ้ืนที่ติดตามดูแลผืนปาอยางตอเนื่อง ชวยกระจายรายไดสูทองถ่ิน รวมไปถึงตอยอดสูการสรางความมั่นคง

ทางอาหารระดับชุมชน ผานการสงเสริมทําโครงการปลูกผักวิถีธรรมชาติ และโครงการปลอยปลาลงเข่ือน " นายวุฒิชัย 

กลาว ผืนปาแหงนี้ ยงัเปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการฟนฟูปา สามารถเปนตนแบบใหกับการฟนฟูผืนปาอื่นๆของ

ประเทศ จากการใชการปลูกปาใน 4 รูปแบบ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ชวยยนระยะเวลาการฟนฟูปาไดเร็วกวา

ปลอยใหฟนเองตามธรรมชาติ โดยที่ซีพีเอฟเขามาชวยดูแลการปลูกปา การจัดการเรื่องระบบน้ําเพื่อชวยใหตนไมใน

พ้ืนที่เติบโต เพ่ิมอัตราการรอดของตนไมที่ปลูกไดเกือบ 100%  

 

โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง นอกจากชวยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับประเทศไทยแลว ยัง

สนับสนุนเปาหมายของเครือเจริญโภคภัณฑหรือเครือซีพีที่มีเปาหมายปลูกตนไม 10 ลานตน มูงสูการเปนองคกรที่

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสุทธิเปนศนูย ภายในป 2573 และเปนโครงการที่สอดรับกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

แหงสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)ในประเด็นClimate Action ดําเนินมาตรการ

เรงดวนเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ  Life on Land ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชประโยชน

จากระบบนิเวศทางบกอยางยั่งยืน  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


