
สรุปข�าวประจําในวันท่ี 24 ธ.ค. 64 

 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป"าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   

ข�าวเว็บไซต+ 

-"นายกฯ"ไฟเขียว! "ทส."จัดงานใหญ� ประชุม TCAC กลางป% 65   

(สยามรัฐออนไลน+  23 ธันวาคม 2564)  https://siamrath.co.th/n/308219 

-ทส.เตรียมงานใหญ� ประชุม TCAC กลางป% 65 หลังนายกฯ ไฟเขียว  มุ�งเปDากระตุEนความร�วมมือท่ัวไทย ใหEบรรลุผลตามท่ี

ประกาศกลาง COP26 

(ข�าวสด  23 ธ.ค. 2564)  https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6798102 

-ทส.เตรียมงานใหญ� ประชุม TCAC กลางป% 65 หลังนายกฯ ไฟเขียว มุ�งเปDากระตุEนความร�วมมือท่ัวไทย ใหEบรรลุผลตามท่ี

ประกาศกลาง COP26 

(ไทยโพสต+ 23 ธันวาคม 2564)  https://www.thaipost.net/public-relations-news/51365/ 

-“COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย” / วราวุธ ศิลปอาชา 

ผูEจัดการออนไลน+  23 ธ.ค. 2564 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000126794 

-“วราวุธ” หนุนคนรุ�นใหม� ใส�ใจสิ่งแวดลEอม-ต�อสูEปaญหาโลกรEอน ผ�านกลไก “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 

(ผูEจัดการออนไลน+  23 ธ.ค. 2564)  https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000126996 

-มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย จับมือเครือข�าย กรมปcาไมE และ อบก. ร�วมปลูกปcา 20 ไร� ฟdeนฟูปcาชุมชน 

(ไทยรัฐ  24 ธ.ค. 2564)  https://www.thairath.co.th/news/auto/2260225 

-มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในโอกาสครบ 60 ป% จับมือเครือข�าย กรมปcาไมE และ อบก. ร�วมปลูกปcา 20 ไร� 

(มติชน วันท่ี 24 ธันวาคม 2564)  https://www.matichon.co.th/publicize/news_3095354 

-มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในโอกาสครบ 60 ป%  จับมือเครือข�าย กรมปcาไมE และ อบก.  ร�วมปลูกปcา 20 ไร�  

(ข�าวสด 24 ธ.ค. 2564)  https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6791510 

-มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในโอกาสครบ 60 ป%  จับมือเครือข�าย กรมปcาไมE และ อบก. ร�วมปลูกปcา 20 ไร� 

(ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564) https://www.prachachat.net/public-relations/news-825820 



 

"นายกฯ"ไฟเขียว! "ทส."จัดงานใหญ� ประชุม TCAC กลางป% 65   
สยามรัฐออนไลน+  23 ธันวาคม 2564 https://siamrath.co.th/n/308219 
"นายกฯ"ไฟเขียว!ใหE"รมว.ทส."นําทัพเตรียมจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ไทย หรือ TCAC ช�วง ก.ค. ป% 65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอมเปiนแม�งานเตรียมประชุม กระตุEนความร�วมมือกEาว
สู�ความเปiนกลางทางคาร+บอน-กjาซเรือนกระจกเปiนศูนย+ ตามท่ีประกาศในงาน COP26 
นายจตุพร บุรุษพัฒน+ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม (ทส.) เปmดเผยว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลEอม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม ไดEร�วมกับหน�วยงานต�างๆจาก
ทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวขEอง เตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย หรือ 
Thailand Climate Action Conference : TCAC ข้ึน เบ้ืองตEนกําหนดจัดข้ึนช�วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ภายใตEวัตถุประสงค+
เพ่ือเผยแพร�องค+ความรูE ตลอดจนเสริมสรEางความตระหนักรูEและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพ่ือ
เสริมสรEางการมีส�วนร�วมระหว�างภาคีเครือข�ายและภาคส�วนท่ีเก่ียวขEองภายในประเทศ รวมถึงเพ่ือยกระดับและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศทุกภาคส�วนเพ่ือใหEสามารถบรรลุตามเจตนารมย+และเปDาหมายท่ี
กําหนดไวEไดE 
“การจัดประชุม TCAC เปiนผลสืบเนื่องจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 26 หรือ COP26 ณ เมืองกลาสโกว+ 
สหราชอาณาจักร โดยมี พลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี เปiนหัวหนEาคณะผูEแทนไทย และไดEมีการประกาศเจตนารมณ+
ของประเทศไทย ในการมุ�งบรรลุเปDาหมายความเปiนกลางทางคาร+บอน (Carbon Neutrality) ภายในป% ค.ศ. 2050 และเปDาหมาย
การปล�อยกjาซเรือนกระจกสุทธิเปiนศูนย+ (Net-zero GHG emission) ภายในป% ค.ศ. 2065 ดEวยเปiนเปDาหมายท่ีทEาทายอย�างยิ่ง 
การท่ีจะบรรลุเปDาหมายไดEตEองอาศัยความร�วมมือการขับเคลื่อนภายในประเทศจากทุกภาคส�วนและทุกระดับ ดังนั้น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม จึงไดEนําเรียน พลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงเรื่องการจัดประชุม TCAC ซ่ึง
รับทราบและเห็นดEวย เพ่ือสรEางความตระหนักใหEประชาชนและทุกภาคส�วนต�อเนื่องจากการประชุม COP 26” 
นายจตุพร กล�าวต�อไปว�า ในการเตรียมจัดประชุม TCAC ล�าสุดเม่ือวันท่ี 21 ธ.ค. ท่ีผ�านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลEอมไดEจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดEานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ร�วมกับคณะทํางานจากหน�วยงานภาคีเครือข�ายท่ีเก่ียวขEอง เพ่ือหารือแนวทางการจัด



ประชุมในรูปแบบปกติ (On site) หากสถานการณ+การแพร�ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายแลEว โดยอEางอิงรูปแบบการจัดประชุม 
COP 26 และจัดใหEมีกิจกรรมสําคัญ เช�น การกล�าวปาฐกถาพิเศษโดยนายกรัฐมนตรี การแสดงเจตนารมณ+ลดการปล�อยกjาซเรือน
กระจกของภาคส�วนต�าง ๆ และบุคคลสําคัญ การเสวนาและแสดงนิทรรศการ นําเสนอผลงาน แผนงาน ของทุกภาคส�วนท่ี
เก่ียวขEอง พรEอมกันนี้ พลเอก ประวิตร วงษ+สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห�งชาติ ก็ไดEสั่งการใหEกระทรวงมหาดไทยมอบหมายผูEว�าราชการจังหวัด/กลุ�มจังหวัด ร�วมในการประชุมดEวย เพ่ือเปiน
ประโยชน+ต�อการมีส�วนร�วมในการแกEไขปaญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพ้ืนท่ีของประเทศไทย 
“การประชุม TCAC ก�อประโยชน+อย�างมาก ไม�ว�า การเกิดคําม่ันสัญญาร�วมกันในลักษณะแถลงการณ+ร�วม/เปDาหมายการทํางาน
ร�วมระหว�างภาครัฐ ท้ังส�วนกลางและระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชน และประชาชนเพ่ือใหEบรรลุเปDาหมายของประเทศไทย อีกท้ังยังเปiน
การเสริมสรEางความตระหนักรูEของประชาชนในวงกวEางและถ�ายทอดความรูEเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย 
และท่ีสําคัญ คือ เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายในประเทศใหEเกิดข้ึนอย�างเปiนรูปธรรมไดE และบูรณาการประเด็นดEานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขEาสู�การดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี” นายจตุพร กล�าวในท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ทส.เตรียมงานใหญ� ประชุม TCAC กลางป% 65 หลังนายกฯ ไฟเขียว  มุ�งเปDากระตุEนความร�วมมือท่ัวไทย ใหEบรรลุผลตามท่ี
ประกาศกลาง COP26 
ข�าวสด  23 ธ.ค. 2564  https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6798102 
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ+ จันทร+โอชา ไฟเขียวใหE รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” นําทัพเตรียมจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย หรือ TCAC ช�วง ก.ค. ป% 65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลEอมเปiนแม�งานเตรียมประชุม กระตุEนความร�วมมือกEาวสู�ความเปiนกลางทางคาร+บอน-กjาซเรือนกระจก เปiนศูนย+ตามท่ี
ประกาศในงาน COP26 
นายจตุพร บุรุษพัฒน+ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม (ทส.) เปmดเผยว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลEอม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม ไดEร�วมกับหน�วยงานต�างๆ
จากทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวขEอง เตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ไทย หรือ Thailand Climate Action Conference : TCAC ข้ึน เบ้ืองตEนกําหนดจัดข้ึนช�วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ภายใตEวัตถุประสงค+เพ่ือเผยแพร�องค+ความรูE ตลอดจนเสริมสรEางความตระหนักรูEและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเพ่ือเสริมสรEางการมีส�วนร�วมระหว�างภาคีเครือข�ายและภาคส�วนท่ีเก่ียวขEองภายในประเทศ รวมถึงเพ่ือยกระดับ
และขับเคลื่อนการดําเนินงานดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศทุกภาคส�วนเพ่ือใหEสามารถบรรลุตาม
เจตนารมย+และเปDาหมายท่ีกําหนดไวEไดE 
“การจัดประชุม TCAC เปiนผลสืบเนื่องจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 26 หรือ COP26 ณ เมืองกลาสโกว+ 
สหราชอาณาจักร โดยมี พลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี เปiนหัวหนEาคณะผูEแทนไทย และไดEมีการประกาศ
เจตนารมณ+ของประเทศไทย ในการมุ�งบรรลุเปDาหมายความเปiนกลางทางคาร+บอน (Carbon Neutrality) ภายในป% ค.ศ. 2050 
และเปDาหมายการปล�อยกjาซเรือนกระจกสุทธิเปiนศูนย+ (Net-zero GHG emission) ภายในป% ค.ศ. 2065 ดEวยเปiนเปDาหมายท่ี
ทEาทายอย�างยิ่ง การท่ีจะบรรลุเปDาหมายไดEตEองอาศัยความร�วมมือการขับเคลื่อนภายในประเทศจากทุกภาคส�วนและทุกระดับ 
ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม จึงไดEนําเรียน พลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงเรื่องการจัด
ประชุม TCAC ซ่ึงรับทราบและเห็นดEวย เพ่ือสรEางความตระหนักใหEประชาชนและทุกภาคส�วนต�อเนื่องจากการประชุม COP 
26” 



นายจตุพร กล�าวต�อไปว�า ในการเตรียมจัดประชุม TCAC ล�าสุดเม่ือวันท่ี 21 ธ.ค. ท่ีผ�านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลEอมไดEจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดEานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ร�วมกับคณะทํางานจากหน�วยงานภาคีเครือข�ายท่ีเก่ียวขEอง เพ่ือหารือแนวทางการจัด
ประชุมในรูปแบบปกติ (On site) หากสถานการณ+การแพร�ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายแลEว โดยอEางอิงรูปแบบการจัด
ประชุม COP 26 และจัดใหEมีกิจกรรมสําคัญ เช�น การกล�าวปาฐกถาพิเศษโดยนายกรัฐมนตรี การแสดงเจตนารมณ+ลดการ
ปล�อยกjาซเรือนกระจกของภาคส�วนต�าง ๆ และบุคคลสําคัญ การเสวนาและแสดงนิทรรศการ นําเสนอผลงาน แผนงาน ของ
ทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวขEอง พรEอมกันนี้ พลเอก ประวิตร วงษ+สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห�งชาติ ก็ไดEสั่งการใหEกระทรวงมหาดไทยมอบหมายผูEว�าราชการจังหวัด/กลุ�มจังหวัด ร�วมในการ
ประชุมดEวย เพ่ือเปiนประโยชน+ต�อการมีส�วนร�วมในการแกEไขปaญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพ้ืนท่ีของประเทศ
ไทย 
“การประชุม TCAC ก�อประโยชน+อย�างมาก ไม�ว�า การเกิดคําม่ันสัญญาร�วมกันในลักษณะแถลงการณ+ร�วม/เปDาหมายการ
ทํางานร�วมระหว�างภาครัฐ ท้ังส�วนกลางและระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชน และประชาชนเพ่ือใหEบรรลุเปDาหมายของประเทศไทย อีก
ท้ังยังเปiนการเสริมสรEางความตระหนักรูEของประชาชนในวงกวEางและถ�ายทอดความรูEเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และท่ีสําคัญ คือ เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายในประเทศใหEเกิดข้ึนอย�างเปiนรูปธรรมไดE และบูรณา
การประเด็นดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขEาสู�การดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี” นายจตุพร กล�าวในท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ทส.เตรียมงานใหญ� ประชุม TCAC กลางป% 65 หลังนายกฯ ไฟเขียว มุ�งเปDากระตุEนความร�วมมือท่ัวไทย ใหEบรรลุผลตามท่ี
ประกาศกลาง COP26 
23 ธันวาคม 2564 https://www.thaipost.net/public-relations-news/51365/ 
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ+ จันทร+โอชา ไฟเขียวใหE รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา” นําทัพเตรียมจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย หรือ TCAC ช�วง ก.ค. ป% 65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลEอมเปiนแม�งานเตรียมประชุม กระตุEนความร�วมมือกEาวสู�ความเปiนกลางทางคาร+บอน-กjาซเรือนกระจกเปiนศูนย+ ตามท่ี
ประกาศในงาน COP26 
นายจตุพร บุรุษพัฒน+ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม (ทส.) เปmดเผยว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลEอม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม ไดEร�วมกับหน�วยงานต�างๆ
จากทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวขEอง เตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ไทย หรือ Thailand Climate Action Conference : TCAC ข้ึน เบ้ืองตEนกําหนดจัดข้ึนช�วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
ภายใตEวัตถุประสงค+เพ่ือเผยแพร�องค+ความรูE ตลอดจนเสริมสรEางความตระหนักรูEและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเพ่ือเสริมสรEางการมีส�วนร�วมระหว�างภาคีเครือข�ายและภาคส�วนท่ีเก่ียวขEองภายในประเทศ รวมถึงเพ่ือยกระดับ
และขับเคลื่อนการดําเนินงานดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศทุกภาคส�วนเพ่ือใหEสามารถบรรลุตาม
เจตนารมย+และเปDาหมายท่ีกําหนดไวEไดE 
“การจัดประชุม TCAC เปiนผลสืบเนื่องจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 26 หรือ COP26 ณ เมืองกลาสโกว+ 
สหราชอาณาจักร โดยมี พลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี เปiนหัวหนEาคณะผูEแทนไทย และไดEมีการประกาศ
เจตนารมณ+ของประเทศไทย ในการมุ�งบรรลุเปDาหมายความเปiนกลางทางคาร+บอน (Carbon Neutrality) ภายในป% ค.ศ. 2050 
และเปDาหมายการปล�อยกjาซเรือนกระจกสุทธิเปiนศูนย+ (Net-zero GHG emission) ภายในป% ค.ศ. 2065  ดEวยเปiนเปDาหมายท่ี
ทEาทายอย�างยิ่ง การท่ีจะบรรลุเปDาหมายไดEตEองอาศัยความร�วมมือการขับเคลื่อนภายในประเทศจากทุกภาคส�วนและทุกระดับ 
ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม จึงไดEนําเรียน พลเอกประยุทธ+ จันทร+โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงเรื่องการจัด
ประชุม TCAC ซ่ึงรับทราบและเห็นดEวย เพ่ือสรEางความตระหนักใหEประชาชนและทุกภาคส�วนต�อเนื่องจากการประชุม COP 
26” 
นายจตุพร กล�าวต�อไปว�า ในการเตรียมจัดประชุม TCAC ล�าสุดเม่ือวันท่ี 21 ธ.ค. ท่ีผ�านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลEอมไดEจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดEานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ร�วมกับคณะทํางานจากหน�วยงานภาคีเครือข�ายท่ีเก่ียวขEอง เพ่ือหารือแนวทางการจัด
ประชุมในรูปแบบปกติ (On site) หากสถานการณ+การแพร�ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายแลEว โดยอEางอิงรูปแบบการจัด
ประชุม COP 26 และจัดใหEมีกิจกรรมสําคัญ เช�น การกล�าวปาฐกถาพิเศษโดยนายกรัฐมนตรี การแสดงเจตนารมณ+ลดการ



ปล�อยกjาซเรือนกระจกของภาคส�วนต�าง ๆ และบุคคลสําคัญ การเสวนาและแสดงนิทรรศการ นําเสนอผลงาน แผนงาน ของ
ทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวขEอง พรEอมกันนี้ พลเอก ประวิตร วงษ+สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห�งชาติ ก็ไดEสั่งการใหEกระทรวงมหาดไทยมอบหมายผูEว�าราชการจังหวัด/กลุ�มจังหวัด ร�วมในการ
ประชุมดEวย เพ่ือเปiนประโยชน+ต�อการมีส�วนร�วมในการแกEไขปaญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพ้ืนท่ีของประเทศ
ไทย 
“การประชุม TCAC ก�อประโยชน+อย�างมาก ไม�ว�า การเกิดคําม่ันสัญญาร�วมกันในลักษณะแถลงการณ+ร�วม/เปDาหมายการ
ทํางานร�วมระหว�างภาครัฐ ท้ังส�วนกลางและระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชน และประชาชนเพ่ือใหEบรรลุเปDาหมายของประเทศไทย อีก
ท้ังยังเปiนการเสริมสรEางความตระหนักรูEของประชาชนในวงกวEางและถ�ายทอดความรูEเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย และท่ีสําคัญ คือ เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายในประเทศใหEเกิดข้ึนอย�างเปiนรูปธรรมไดE และบูรณา
การประเด็นดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขEาสู�การดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี” นายจตุพร กล�าวในท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย” / วราวุธ ศิลปอาชา 
ผูEจัดการออนไลน+  23 ธ.ค. 2564 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000126794 
ภายใตEภารกิจ ลดโลกรEอน เตรียมความพรEอมรับการเปลี่ยนแปลงโลก 
วันนี้ (เม่ือ 16 ธ.ค.64) ผมไดEรับเกียรติ ข้ึนกล�าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย” ในงาน
การประชุมสัมมนาเผยแพร�สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว�าดEวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สมัยท่ี 26 (COP 26) 
โดยมี คุณเกออร+ก ชมิดท+ เอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจําประเทศไทย พรEอมดEวยผูEแทนจากทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวขEอง ท้ังภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน นักศึกษา และสื่อมวลชน กว�า 300 คน เขEาร�วมประชุม พรEอมแลกเปลี่ยนความรูEประสบการณ+ รวมถึง
สาระสําคัญของผลการประชุมและแนวคิดต�อทิศทางการดําเนินงานดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยใน
อนาคตครับ 
โอกาสนี้ ผมไดEพูดคุยถึงการต่ืนตัวของประเทศไทยในการแกEไขปaญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และทิศทางการพัฒนา 
แนวโนEมการดําเนินงาน ดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ใน 4 ประเด็น ไดEแก� 
1) การกําหนดเปDาหมายการลดกjาซเรือนกระจกของประเทศ ท่ีตEองมีความทEาทายมากข้ึน ภายใตE NDCs และยุทธศาสตร+ระยะ
ยาวการพัฒนาท่ีปล�อยกjาซเรือนกระจกตํ่า เพ่ือมุ�งสู�ความเปiนกลางทางคาร+บอน (Carbon Neutrality) และการปล�อยกjาซ
เรือนกระจกสุทธิเปiนศูนย+ (Net Zero GHG Emission) 
2) การระบุถึงการลดการใชEถ�านหินเปiนครั้งแรกในประวัติศาสตร+ของการประชุม COP และขอใหEยกเลิกเงินอุดหนุนเชื้อเพลิง
ฟอสซิลท่ีไรEประสิทธิภาพ 
3) กระแสเรียกรEองใหEเร�งกําหนดนโยบายและมาตรการลดกjาซเรือนกระจกเปiนการเฉพาะในสาขาต�างๆ โดยเฉพาะดEาน
พลังงานและปcาไมE ภายใตE Declarations และ Statements ท่ีมีการรับรอง เช�น Glasgow Leaders’ Declaration on 
Forests and Land Use 
4) การเปลี่ยนผ�านเขEาสู�ยุคของการขับเคลื่อนการดําเนินงานดEานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย�างจริงจัง 
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม จะเร�งขับเคลื่อนการดําเนินงานภายในประเทศร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวขEอง 
เช�น กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ+ เปiนตEน 
รวมท้ังเร�งพัฒนากลไกและสรEางเครือข�ายความร�วมมือกับภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป เพ่ือมุ�งสู� Carbon Neutrality 
ภายในป% 2050 และ Net Zero GHG Emission ภายในป% 2065 ตามท่ีนายกรัฐมนตรีแสดงเจตนารมณ+ไวEในคราวประชุม
ระดับผูEนํา (World Leaders Summit) เม่ือวันท่ี 1- 2 พฤศจิกายน 2564 ณ งาน COP26 ครั้งท่ีผ�านมาครับ 
 
 
 
 



 

 
“วราวุธ” หนุนคนรุ�นใหม� ใส�ใจสิ่งแวดลEอม-ต�อสูEปaญหาโลกรEอน ผ�านกลไก “มหาวิทยาลัยสีเขียว” 
ผูEจัดการออนไลน+  23 ธ.ค. 2564 https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000126996 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลEอม (ทส.) เผยการมีโอกาสพบคณาจารย+และ
ผูEบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไดEบรรยายพิเศษ หัวขEอ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” (Green University) ผ�านระบบ 
VDO Conference ไปถึงนEองๆ นักศึกษา ท่ีคณะสังคมศาสตร+ มศว.ประสานมิตร เม่ือเร็วๆ นี้ 
รมว.ทส. กล�าวว�าสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย เปiนอีกหนึ่งภาคส�วนท่ีใหEความสําคัญกับสิ่งแวดลEอม โดยมีเปDาหมาย
ร�วมกันท่ีจะพัฒนาเปiนมหาวิทยาลัยท่ีมีความใส�ใจและตระหนักดEานสิ่งแวดลEอม มีการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสู�
การเปiนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ท่ีดําเนินการแพร�หลายในขณะนี้ 
ผมมองว�าการดําเนินโครงการ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จะเปiนหนึ่งกลไกสําคัญ ท่ีช�วยทําใหEประเทศไทย
บรรลุเปDาหมายความเปiนกลางทางคาร+บอน ภายในป% ค.ศ. 2050 และบรรลุเปDาหมายการปล�อยกjาซเรือนกระจกสุทธิเปiนศูนย+ 
ในป% ค.ศ. 2065 ไดE ภายใตEแนวคิดของมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ท่ีมุ�งเนEนเรื่องความยั่งยืน 3 ประการ ไดEแก� 
1.การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic growth) มุ�งเนEนการเกิดประโยชน+ต�อคนส�วนใหญ� และต�อเนื่องในระยะยาว 
2.ความครอบคลุมทางสังคม (Social inclusion) ใหEความสําคัญดEานการมีส�วนร�วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
3. การคุEมครองสิ่งแวดลEอม (Environmental protection) ท่ีเนEนการใชEทรัพยากรอย�างคุEมค�า โดยคํานึงถึงผลกระทบ
สิ่งแวดลEอม เปiนสําคัญ 
“การมุ�งม่ันท่ีจะลดการปล�อยกjาซเรือนกระจกของประเทศใหEประสบผลสําเร็จ การขับเคลื่อนจากภาครัฐเพียงอย�างเดียวคงไม�
เพียงพอ จําเปiนตEองอาศัยความร�วมมือจากทุกภาคส�วน โดยเฉพาะนEองๆนักศึกษา คนรุ�นใหม� ท่ีจะเติบโตไปเปiนกําลังสําคัญ
ของประเทศ ถือเปiนพลเมืองรุ�นต�อไป ท่ีมีส�วนสําคัญในการพัฒนาประเทศไปสู�การเปiนสังคมคาร+บอนตํ่าครับ” 
 
 
 
 
 
 



 
มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย จับมือเครือข�าย กรมปcาไมE และ อบก. ร�วมปลูกปcา 20 ไร� ฟdeนฟูปcาชุมชน 
ไทยรัฐ  24 ธ.ค. 2564 https://www.thairath.co.th/news/auto/2260225 
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร+ส (ประเทศไทย) จํากัด และมูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกปcา จํานวน 20 ไร� 
ณ ปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ อําเภอบ�อทอง จังหวัดชลบุรี นําโดย มร.โมะริคาซุ ชกกิ (ท่ี 5 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ และประธานมูลนิธิฯ โดยไดEรับเกียรติจาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ+ (ท่ี 3 จากขวา) ผูEอํานวยการ องค+การบริหาร
จัดการกjาซเรือนกระจก (องค+การมหาชน) ว�าท่ีรEอยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ (ท่ี 2 จากขวา) นายอําเภอบ�อทอง และนายอูฐ 
เชาวน+ทวี (ท่ี 4 จากขวา) ผูEแทน กรมปcาไมE ไดEเขEาร�วมปลูกปcาในครั้งนี้ดEวย โดยกิจกรรมดังกล�าวเปiนส�วนหนึ่งของโครงการ 
“ปลูกปcา 60 ไร�” เพ่ือแสดงเจตจํานงของการเปiนส�วนหนึ่งของสังคมท่ีใหEความสําคัญและใส�ใจกับการสรEางสิ่งแวดลEอมท่ีดีใหEแก�
ประเทศ ควบคู�ไปกับการสรEางสรรค+และพัฒนาประเทศใหEเติบโตอย�างยั่งยืนตลอดระยะเวลา 60 ป% ของการดําเนินธุรกิจของ
มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ในประเทศไทย 
มร.โมะริคาซุ ชกกิ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร+ส (ประเทศไทย) จํากัด และประธาน มูลนิธิ มิตซูบิชิ 
มอเตอร+ส ประเทศไทย กล�าวว�า “มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ขอขอบคุณคนไทยทุกคนท่ีใหEการสนับสนุนเรามาโดยตลอด
ระยะเวลา 60 ป% ของการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย เพ่ือเปiนการสานต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพ้ืนฐานของการ
คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลEอม ควบคู�ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต+ในประเทศเพ่ือความเติบโตทางเศรษฐกิจอย�าง
ยั่งยืน บริษัทฯ จึงไดEมีการจัดต้ัง “มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย” ข้ึนในฐานะองค+กรท่ีไม�แสวงหากําไร เพ่ือขับเคลื่อน
และพัฒนาสังคมใน 3 ดEานหลักสําคัญ ไดEแก� 1) สิ่งแวดลEอม 2) สุขภาพและชีวอนามัย และ 3) การศึกษาและจริยธรรม ซ่ึง
แสดงใหEเห็นถึงพันธสัญญาและความมุ�งม่ันของ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในการดําเนินงานดEานกิจกรรมเพ่ือสังคมอย�าง
เปiนรูปธรรมในระยะยาว ภายใตEปณิธาน “สรรค+สรEาง เคียงขEาง สังคมไทย” 
“กิจกรรมปลูกปcา ถือเปiนพันธกิจดEานสิ่งแวดลEอม ท่ีบริษัทฯ ใหEความสําคัญควบคู�ไปกับการพัฒนาทางดEานเศรษฐกิจของ
ประเทศเพ่ือความยั่งยืน โดยโครงการ “ปลูกปcา 60 ไร�” เปiนความร�วมมือระหว�าง 4 หน�วยงาน ไดEแก� มิตซูบิชิ มอเตอร+ส 
ประเทศไทย มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย กรมปcาไมE และ องค+การบริหารจัดการ กjาซเรือนกระจก (องค+การ
มหาชน) หรือ อบก. สําหรับกิจกรรมปลูกปcาในวันนี้ เปiนส�วนแรกของโครงการปลูกปcา 60 ไร� โดยจะมีการปลูกตEนไมEนานา
ชนิด อาทิ มะค�า พะยูง ตะเคียน ยางชาด สํารอง มะฮอกกานี เปiนตEน รวมจํานวนท้ังสิ้น 20 ไร� ณ ปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ 
อําเภอบ�อทอง จังหวัดชลบุรี โดยเราหวังว�ากิจกรรมนี้จะมีส�วนช�วยสรEางจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดลEอมใหEทุกคนในสังคมใหEหัน
มาร�วมกันดูแลผืนปcา ซ่ึงเปiนทรัพยากรธรรมชาติท่ีช�วยลดโลกรEอนอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีแผนจัดกิจกรรมปลูกปcาอีก 40 ไร� 
ท่ีจังหวัดสระแกEวอีกดEวย” มร. ชกกิ กล�าวเสริม 
นายอูฐ เชาวน+ทวี ผูEแทนกรมปcาไมE กล�าวว�า ปaจจุบันพ้ืนท่ีปcาไมEท่ัวประเทศมีจํานวน 102,484,072.71 ไร� คิดเปiนรEอยละ 
31.68 ของประเทศ จากนโยบายปcาไมEแห�งชาติท่ีกําหนดใหEมีพ้ืนท่ีปcาไมE 40% ของพ้ืนท่ีประเทศไทย การจะรักษาผืนปcาไทยใหE
ไดEครบตามเปDาหมายจึงมุ�งเปDาไปท่ีปcาเศรษฐกิจและปcาชุมชน โดยสนับสนุนใหEคนหันมาสนใจปลูกปcาเศรษฐกิจมากข้ึนในพ้ืนท่ี
ของตน หรือพ้ืนท่ีท่ีไดEรับอนุญาต ดังนั้น กรมปcาไมEในฐานะท่ีเปiนหน�วยงานหลัก ในการบริหารจัดการทรัพยากรปcาไมEของชาติ 



จึงตEองการส�งเสริมใหEทุกภาคส�วนท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชนเขEามามีส�วนร�วมในการปลูกปcา จะก�อใหEเกิดความรักและ
หวงแหนปcาไมE 
“กิจกรรมปลูกปcานี้ กรมปcาไมEจะนําความรูEท่ีมีมาใหEคําแนะนํา ต้ังแต�การเริ่มปลูกตEนไมEไปจนถึงการดูแลรักษาตEนไมEใหEเติบโต
อย�างยั่งยืน รวมถึงการเลือกพันธุ+ไมEท่ีเหมาะสมกับแต�ละพ้ืนท่ีมาปลูก ซ่ึงส�วนใหญ�จะเปiนไมEมีค�า ไดEแก� มะค�า พะยูง ตะเคียน 
ยางนา ประดู� กระถินเทพา ซ่ึงเม่ือโตข้ึนชุมชนสามารถนําไมEมาใชEประโยชน+ท้ังจากเนื้อไมE หรือนําเศษไมEมาประกอบอาชีพ เพ่ือ
สรEางรายไดEใหEแก�ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีพรรณไมEท่ีชุมชนปลูกแลEวสามารถนํามาบริโภค ไดEแก� ไผ�ตง สะเดา ข้ีเหล็ก สะตอ 
ซ่ึงนอกจากนํามาบริโภคภายในครัวเรือนแลEว ชุมชนยังสามารถเก็บผลผลิตมาจําหน�ายเปiนรายไดEเสริมไดEอีกทางหนึ่งดEวย” 
นายอูฐ กล�าวเพ่ิมเติม 
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ+ ผูEอํานวยการ องค+การบริหารจัดการกjาซเรือนกระจก (องค+การมหาชน) กล�าวว�า องค+การบริหาร
จัดการกjาซเรือนกระจก (องค+การมหาชน) และกรมปcาไมE ไดEร�วมกันดําเนินโครงการภาคีสนับสนุน ปcาชุมชนลดโลกรEอน เพ่ือ
เชื่อมโยงภาคเอกชนใหEเขEามาสนับสนุนกิจกรรมปลูกปcา ผ�านกลไกสนับสนุนกิจกรรม ลดกjาซเรือนกระจก (Low Emission 
Support Scheme) หรือ เรียกว�าโครงการ LESS ซ่ึงเปiนกลไกท่ีมุ�งสรEางความตระหนักในการลดหรือดูดกลับกjาซเรือนกระจก 
และยกย�องผูEทําความดีดEานการลดหรือดูดกลับกjาซเรือนกระจก วันนี้การท่ีเราไดEรับความร�วมมือจากภาคเอกชนอย�าง มิตซูบิชิ 
มอเตอร+ส ประเทศไทย และ มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในการเขEามามีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมปลูกปcา เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหEกับประเทศ นับเปiนอีกหนึ่งตัวอย�างการทําดีของภาคเอกชนในการช�วยลดโลกรEอนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
เราทุกคน และท่ีสําคัญยังเปiนแหล�งดูดกลับกjาซเรือนกระจกซ่ึงช�วยลดและบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกรEอนท่ีเราทุกคน
กําลังเผชิญอยู�ในขณะนี้อีกดEวย 
โครงการปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ ต้ังอยู�ท่ีหมู� 3 ตําบล เกษตรสุวรรณ อําเภอบ�อทอง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อท่ี 323 ไร� 1 งาน 
80 ตารางวา โดยเริ่มจัดต้ังเปiนปcาชุมชนเม่ือป% พ.ศ. 2549 ในพ้ืนท่ีปcาสงวนแห�งชาติ แต�เดิมพ้ืนท่ีนี้เปiนพ้ืนท่ีปcาเสื่อมสภาพ กรม
ปcาไมEจึงไดEทําการฟdeนฟูโดยผ�านคณะกรรมการปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ใหEเปiนผูEดูแลฟdeนฟูปcา โดยเริ่มฟdeนฟูในป% พ.ศ. 2563 
ร�วมกับเครือข�ายปcาชุมชน 5 จังหวัดภาคตะวันออก และภาคเอกชน ปcาชุมชนนี้เปiนแหล�งตEนน้ําท่ีไหลไปสู�อ�างเก็บน้ํารัชโยธร 
อําเภอ เกาะจันทร+ ชาวบEานรอบปcาใชEประโยชน+จากการเก็บเห็ด ยอดไมE ผลไมEในพ้ืนท่ีเพ่ือกินเปiนอาหาร ในปcาชุมชนนี้มีสัตว+
ปcา อาทิ หมูปcา ลิง กระรอก นก ชะมด อีเห็น อาศัยอยู� ดังนั้นการฟdeนฟูปcา สรEางพืชอาหาร สรEางแหล�งน้ําจึงมีความสําคัญเปiน
อย�างยิ่งต�อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ สัตว+ปcา อีกท้ังยังจําเปiนต�อชุมชนเมือง ภาคอุตสาหกรรมท่ีใชEน้ําจากอ�างเก็บน้ํารัชโยธร
ท่ีไดEจากปcาชุมชนนี้ 
ท่ีผ�านมาพนักงาน มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ไดEดําเนินกิจกรรมปลูกปcาชายเลนร�วมกับชุมชน ณ ชุมชนบEานแหลมฉบัง 
จังหวัด ชลบุรี เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ดEวยการช�วยกันเพาะชําตEนไมEก�อนนําไปปลูกปcาชายเลน รวมถึงการช�วยกัน
อนุรักษ+ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลEอมในชุมชนอีกดEวย 
“จากนี้ไป มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย จะยังคงเดินหนEาสานต�อกิจกรรมเพ่ือสรEางจิตสํานึกการอนุรักษ+สิ่งแวดลEอมใน
อนาคตอย�างต�อเนื่องท้ังในระดับองค+กร ชุมชน และประเทศ เพ่ือตอกย้ําถึงความมุ�งม่ันท่ีจะสรEางสรรค+สิ่งแวดลEอมท่ีดีและ
สังคมท่ียั่งยืน ซ่ึงถือเปiนหนึ่งในแนวทางสําคัญของการดําเนินธุรกิจของมิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย” มร.ชกกิ กล�าวปmดทEาย 
 
 
 
 
 



 

 
มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในโอกาสครบ 60 ป% จับมือเครือข�าย กรมปcาไมE และ อบก. ร�วมปลูกปcา 20 ไร� 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 https://www.matichon.co.th/publicize/news_3095354 
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร+ส (ประเทศไทย) จํากัด และมูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกปcา จํานวน 20 ไร� 
ณ ปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ อําเภอ บ�อทอง จังหวัด ชลบุรี นําโดย มร.โมะริคาซุ ชกกิ (ท่ี 5 จากขวา) ประธานคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ ประธาน มูลนิธิฯ โดยไดEรับเกียรติจาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ+ (ท่ี 3 จากขวา) ผูEอํานวยการ องค+การบริหาร
จัดการกjาซเรือนกระจก (องค+การมหาชน) ว�าท่ีรEอยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ (ท่ี 2 จากขวา) นายอําเภอบ�อทอง และนายอูฐ 
เชาวน+ทวี (ท่ี 4 จากขวา) ผูEแทน  กรมปcาไมE ไดEเขEาร�วมปลูกปcาในครั้งนี้ดEวย โดยกิจกรรมดังกล�าวเปiนส�วนหนึ่งของโครงการ 
“ปลูกปcา 60 ไร�” เพ่ือแสดงเจตจํานงของการเปiนส�วนหนึ่งของสังคมท่ีใหEความสําคัญและใส�ใจกับการสรEางสิ่งแวดลEอมท่ีดีใหEแก�
ประเทศ ควบคู�ไปกับการสรEางสรรค+และพัฒนาประเทศใหEเติบโตอย�างยั่งยืนตลอดระยะเวลา 60 ป% ของการดําเนินธุรกิจของ
มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ในประเทศไทย 
มร.โมะริคาซุ ชกกิ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร+ส (ประเทศไทย) จํากัด และประธาน มูลนิธิ มิตซูบิชิ 
มอเตอร+ส ประเทศไทย กล�าวว�า “มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ขอขอบคุณคนไทยทุกคนท่ีใหEการสนับสนุนเรามาโดยตลอด
ระยะเวลา 60 ป% ของการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย เพ่ือเปiนการสานต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพ้ืนฐานของการ
คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลEอม ควบคู�ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต+ในประเทศเพ่ือความเติบโตทางเศรษฐกิจอย�าง
ยั่งยืน บริษัทฯ จึงไดEมีการจัดต้ัง “มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย” ข้ึนในฐานะองค+กรท่ีไม�แสวงหากําไร เพ่ือขับเคลื่อน
และพัฒนาสังคมใน 3 ดEานหลักสําคัญ ไดEแก� 1) สิ่งแวดลEอม 2) สุขภาพและชีวอนามัย และ 3) การศึกษาและจริยธรรม ซ่ึง
แสดงใหEเห็นถึงพันธสัญญาและความมุ�งม่ันของ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในการดําเนินงานดEานกิจกรรมเพ่ือสังคมอย�าง
เปiนรูปธรรมในระยะยาว ภายใตEปณิธาน “สรรค+สรEาง เคียงขEาง สังคมไทย” 
“กิจกรรมปลูกปcา ถือเปiนพันธกิจดEานสิ่งแวดลEอม ท่ีบริษัทฯ ใหEความสําคัญควบคู�ไปกับการพัฒนาทางดEานเศรษฐกิจของ
ประเทศเพ่ือความยั่งยืน โดยโครงการ “ปลูกปcา 60 ไร�” เปiนความร�วมมือระหว�าง 4 หน�วยงาน ไดEแก� มิตซูบิชิ มอเตอร+ส 
ประเทศไทย มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย กรมปcาไมE และ องค+การบริหารจัดการ กjาซเรือนกระจก (องค+การ
มหาชน) หรือ อบก. สําหรับกิจกรรมปลูกปcาในวันนี้ เปiนส�วนแรกของโครงการปลูกปcา 60 ไร� โดยจะมีการปลูกตEนไมEนานา
ชนิด อาทิ มะค�า พะยูง ตะเคียน ยางชาด สํารอง มะฮอกกานี เปiนตEน รวมจํานวนท้ังสิ้น 20 ไร� ณ ปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ 
อําเภอ บ�อทอง จังหวัด โดยเราหวังว�ากิจกรรมนี้จะมีส�วนช�วยสรEางจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดลEอมใหEทุกคนในสังคมใหEหันมาร�วมกัน
ดูแลผืนปcา ซ่ึงเปiนทรัพยากรธรรมชาติท่ีช�วยลดโลกรEอนอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีแผนจัดกิจกรรมปลูกปcาอีก 40 ไร� ท่ีจังหวัด 
สระแกEวอีกดEวย”  มร. ชกกิ กล�าวเสริม 
นายอูฐ เชาวน+ทวี ผูEแทนกรมปcาไมE กล�าวว�า ปaจจุบันพ้ืนท่ีปcาไมEท่ัวประเทศมีจํานวน 102,484,072.71 ไร� คิดเปiนรEอยละ 
31.68 ของประเทศ จากนโยบายปcาไมEแห�งชาติท่ีกําหนดใหEมีพ้ืนท่ีปcาไมE 40% ของพ้ืนท่ีประเทศไทย การจะรักษาผืนปcาไทยใหE



ไดEครบตามเปDาหมายจึงมุ�งเปDาไปท่ีปcาเศรษฐกิจและปcาชุมชน โดยสนับสนุนใหEคนหันมาสนใจปลูกปcาเศรษฐกิจมากข้ึนในพ้ืนท่ี
ของตน หรือพ้ืนท่ีท่ีไดEรับอนุญาต ดังนั้น กรมปcาไมEในฐานะท่ีเปiนหน�วยงานหลัก ในการบริหารจัดการทรัพยากรปcาไมEของชาติ 
จึงตEองการส�งเสริมใหEทุกภาคส�วนท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชนเขEามามีส�วนร�วมในการปลูกปcา จะก�อใหEเกิดความรักและ
หวงแหนปcาไมE 
“กิจกรรมปลูกปcานี้ กรมปcาไมEจะนําความรูEท่ีมีมาใหEคําแนะนํา ต้ังแต�การเริ่มปลูกตEนไมEไปจนถึงการดูแลรักษาตEนไมEใหEเติบโต
อย�างยั่งยืน รวมถึงการเลือกพันธุ+ไมEท่ีเหมาะสมกับแต�ละพ้ืนท่ีมาปลูก ซ่ึงส�วนใหญ�จะเปiนไมEมีค�า ไดEแก� มะค�า พะยูง ตะเคียน 
ยางนา ประดู� กระถินเทพา ซ่ึงเม่ือโตข้ึนชุมชนสามารถนําไมEมาใชEประโยชน+ท้ังจากเนื้อไมEหรือนําเศษไมEมาประกอบอาชีพ เพ่ือ
สรEางรายไดEใหEแก�ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีพรรณไมEท่ีชุมชนปลูกแลEวสามารถนํามาบริโภค ไดEแก� ไผ�ตง สะเดา ข้ีเหล็ก สะตอ 
ซ่ึงนอกจากนํามาบริโภคภายในครัวเรือนแลEว ชุมชนยังสามารถเก็บผลผลิตมาจําหน�ายเปiนรายไดEเสริมไดEอีกทางหนึ่งดEวย” 
นายอูฐ กล�าวเพ่ิมเติม 
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ+ ผูEอํานวยการ องค+การบริหารจัดการกjาซเรือนกระจก (องค+การมหาชน) กล�าวว�า องค+การบริหาร
จัดการกjาซเรือนกระจก (องค+การมหาชน) และกรมปcาไมE ไดEร�วมกันดําเนินโครงการภาคีสนับสนุน ปcาชุมชนลดโลกรEอน เพ่ือ
เชื่อมโยงภาคเอกชนใหEเขEามาสนับสนุนกิจกรรมปลูกปcา ผ�านกลไกสนับสนุนกิจกรรม ลดกjาซเรือนกระจก (Low Emission 
Support Scheme) หรือ เรียกว�าโครงการ LESS ซ่ึงเปiนกลไกท่ีมุ�งสรEางความตระหนักในการลดหรือดูดกลับกjาซเรือนกระจก 
และยกย�องผูEทําความดีดEานการลดหรือดูดกลับกjาซเรือนกระจก วันนี้การท่ีเราไดEรับความร�วมมือจากภาคเอกชนอย�าง มิตซูบิชิ 
มอเตอร+ส ประเทศไทย และ มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในการเขEามามีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมปลูกปcา เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหEกับประเทศ นับเปiนอีกหนึ่งตัวอย�างการทําดีของภาคเอกชนในการช�วยลดโลกรEอนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
เราทุกคน และท่ีสําคัญยังเปiนแหล�งดูดกลับกjาซเรือนกระจกซ่ึงช�วยลดและบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกรEอนท่ีเราทุกคน
กําลังเผชิญอยู�ในขณะนี้อีกดEวย 
โครงการปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ ต้ังอยู�ท่ีหมู� 3 ตําบล เกษตรสุวรรณ อําเภอ บ�อทอง จังหวัด ชลบุรี บนเนื้อท่ี 323 ไร� 1 
งาน 80 ตารางวา โดยเริ่มจัดต้ังเปiนปcาชุมชนเม่ือป% พ.ศ. 2549 ในพ้ืนท่ีปcาสงวนแห�งชาติ แต�เดิมพ้ืนท่ีนี้เปiนพ้ืนท่ีปcาเสื่อมสภาพ 
กรมปcาไมEจึงไดEทําการฟdeนฟูโดยผ�านคณะกรรมการปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ใหEเปiนผูEดูแลฟdeนฟูปcา โดยเริ่มฟdeนฟูในป% พ.ศ. 
2563 ร�วมกับเครือข�ายปcาชุมชน 5 จังหวัดภาคตะวันออก และภาคเอกชน ปcาชุมชนนี้เปiนแหล�งตEนน้ําท่ีไหลไปสู�อ�างเก็บน้ํารัช
โยธร อําเภอ เกาะจันทร+ ชาวบEานรอบปcาใชEประโยชน+จากการเก็บเห็ด ยอดไมE ผลไมEในพ้ืนท่ีเพ่ือกินเปiนอาหาร ในปcาชุมชนนี้มี
สัตว+ปcา อาทิ หมูปcา ลิง กระรอก นก ชะมด อีเห็น อาศัยอยู� ดังนั้นการฟdeนฟูปcา สรEางพืชอาหาร สรEางแหล�งน้ําจึงมีความสําคัญ
เปiนอย�างยิ่งต�อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสัตว+ปcา อีกท้ังยังจําเปiนต�อชุมชนเมือง ภาคอุตสาหกรรมท่ีใชEน้ําจากอ�างเก็บน้ํารัชโย
ธรท่ีไดEจากปcาชุมชนนี้ 
ท่ีผ�านมาพนักงาน มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ไดEดําเนินกิจกรรมปลูกปcาชายเลนร�วมกับชุมชน ณ ชุมชนบEานแหลมฉบัง 
จังหวัด ชลบุรี เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ดEวยการช�วยกันเพาะชําตEนไมEก�อนนําไปปลูกปcาชายเลน รวมถึงการช�วยกัน
อนุรักษ+ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลEอมในชุมชนอีกดEวย 
“จากนี้ไป มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย จะยังคงเดินหนEาสานต�อกิจกรรมเพ่ือสรEางจิตสํานึกการอนุรักษ+สิ่งแวดลEอมใน
อนาคตอย�างต�อเนื่องท้ังในระดับองค+กร ชุมชน และประเทศ เพ่ือตอกย้ําถึงความมุ�งม่ันท่ีจะสรEางสรรค+สิ่งแวดลEอมท่ีดีและ
สังคมท่ียั่งยืน ซ่ึงถือเปiนหนึ่งในแนวทางสําคัญของการดําเนินธุรกิจของมิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย”  มร.ชกกิ กล�าวปmด
ทEาย. 
 
 



 
มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในโอกาสครบ 60 ป%  จับมือเครือข�าย กรมปcาไมE และ อบก.  ร�วมปลูกปcา 20 ไร�  
24 ธ.ค. 2564  https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6791510 
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร+ส (ประเทศไทย) จํากัด และมูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกปcา จํานวน 20 ไร� 
ณ ปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ อําเภอ บ�อทอง จังหวัด ชลบุรี นําโดย มร. โมะริคาซุ ชกกิ (ท่ี 5 จากขวา) ประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ และ ประธาน มูลนิธิฯ โดยไดEรับเกียรติจาก นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ+ (ท่ี 3 จากขวา) ผูEอํานวยการ 
องค+การบริหารจัดการกjาซเรือนกระจก (องค+การมหาชน) ว�าท่ีรEอยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ (ท่ี 2 จากขวา) นายอําเภอบ�อทอง 
และนายอูฐ เชาวน+ทวี (ท่ี 4 จากขวา) ผูEแทน กรมปcาไมE ไดEเขEาร�วมปลูกปcาในครั้งนี้ดEวย โดยกิจกรรมดังกล�าวเปiนส�วนหนึ่งของ
โครงการ “ปลูกปcา 60 ไร�” เพ่ือแสดงเจตจํานงของการเปiนส�วนหนึ่งของสังคมท่ีใหEความสําคัญและใส�ใจกับการสรEาง
สิ่งแวดลEอมท่ีดีใหEแก�ประเทศ ควบคู�ไปกับการสรEางสรรค+และพัฒนาประเทศใหEเติบโตอย�างยั่งยืนตลอดระยะเวลา 60 ป% ของ
การดําเนินธุรกิจของมิตซูบิชิ มอเตอร+ส ในประเทศไทย 
มร. โมะริคาซุ ชกกิ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร+ส (ประเทศไทย) จํากัด และประธาน มูลนิธิ มิตซูบิ
ชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย กล�าวว�า “มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ขอขอบคุณคนไทยทุกคนท่ีใหEการสนับสนุนเรามาโดย
ตลอดระยะเวลา 60 ป% ของการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย เพ่ือเปiนการสานต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพ้ืนฐานของ
การคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลEอม ควบคู�ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต+ในประเทศเพ่ือความเติบโตทางเศรษฐกิจอย�าง
ยั่งยืน บริษัทฯ จึงไดEมีการจัดต้ัง “มูลนิธิ 
มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย” ข้ึนในฐานะองค+กรท่ีไม�แสวงหากําไร เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมใน 3 ดEานหลักสําคัญ 
ไดEแก� 1) สิ่งแวดลEอม 2) สุขภาพและชีวอนามัย และ 3) การศึกษาและจริยธรรม ซ่ึงแสดงใหEเห็นถึงพันธสัญญาและความมุ�งม่ัน
ของ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในการดําเนินงานดEานกิจกรรมเพ่ือสังคมอย�างเปiนรูปธรรมในระยะยาว ภายใตEปณิธาน 
“สรรค+สรEาง เคียงขEาง สังคมไทย” 
“กิจกรรมปลูกปcา ถือเปiนพันธกิจดEานสิ่งแวดลEอม ท่ีบริษัทฯ ใหEความสําคัญควบคู�ไปกับการพัฒนาทางดEานเศรษฐกิจของ
ประเทศเพ่ือความยั่งยืน โดยโครงการ “ปลูกปcา 60 ไร�” เปiนความร�วมมือระหว�าง 4 หน�วยงาน ไดEแก� มิตซูบิชิ มอเตอร+ส 
ประเทศไทย มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย กรมปcาไมE และ องค+การบริหารจัดการ กjาซเรือนกระจก (องค+การ
มหาชน) หรือ อบก. สําหรับกิจกรรมปลูกปcาในวันนี้ เปiนส�วนแรกของโครงการปลูกปcา 60 ไร� โดยจะมีการปลูกตEนไมEนานา
ชนิด อาทิ มะค�า พะยูง ตะเคียน ยางชาด สํารอง มะฮอกกานี เปiนตEน รวมจํานวนท้ังสิ้น 20 ไร� ณ ปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ 
อําเภอ บ�อทอง จังหวัด โดยเราหวังว�ากิจกรรมนี้จะมีส�วนช�วยสรEางจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดลEอมใหEทุกคนในสังคมใหEหันมาร�วมกัน
ดูแลผืนปcา ซ่ึงเปiนทรัพยากรธรรมชาติท่ีช�วยลดโลกรEอนอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีแผนจัดกิจกรรมปลูกปcาอีก 40 ไร� ท่ีจังหวัด 
สระแกEวอีกดEวย” มร. ชกกิ กล�าวเสริม 



นายอูฐ เชาวน+ทวี ผูEแทนกรมปcาไมE กล�าวว�า ปaจจุบันพ้ืนท่ีปcาไมEท่ัวประเทศมีจํานวน 102,484,072.71 ไร� คิดเปiนรEอยละ 
31.68 ของประเทศ จากนโยบายปcาไมEแห�งชาติท่ีกําหนดใหEมีพ้ืนท่ีปcาไมE 40% ของพ้ืนท่ีประเทศไทย การ จะรักษาผืนปcาไทย
ใหEไดEครบตามเปDาหมายจึงมุ�งเปDาไปท่ีปcาเศรษฐกิจและปcาชุมชน โดยสนับสนุนใหEคนหันมาสนใจปลูกปcาเศรษฐกิจมากข้ึนใน
พ้ืนท่ีของตน หรือพ้ืนท่ีท่ีไดEรับอนุญาต ดังนั้น กรมปcาไมEในฐานะท่ีเปiนหน�วยงานหลัก ในการบริหารจัดการทรัพยากรปcาไมEของ
ชาติ จึงตEองการส�งเสริมใหEทุกภาคส�วนท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชนเขEามามีส�วนร�วมในการปลูกปcา จะก�อใหEเกิดความรัก
และหวงแหนปcาไมE 
“กิจกรรมปลูกปcานี้ กรมปcาไมEจะนําความรูEท่ีมีมาใหEคําแนะนํา ต้ังแต�การเริ่มปลูกตEนไมEไปจนถึงการดูแลรักษาตEนไมEใหEเติบโต
อย�างยั่งยืน รวมถึงการเลือกพันธุ+ไมEท่ีเหมาะสมกับแต�ละพ้ืนท่ีมาปลูก ซ่ึงส�วนใหญ�จะเปiนไมEมีค�า ไดEแก� มะค�า พะยูง ตะเคียน 
ยางนา ประดู� กระถินเทพา ซ่ึงเม่ือโตข้ึนชุมชนสามารถนําไมEมาใชEประโยชน+ท้ังจากเนื้อไมEหรือนําเศษไมEมาประกอบอาชีพ เพ่ือ
สรEางรายไดEใหEแก�ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีพรรณไมEท่ีชุมชนปลูกแลEวสามารถนํามาบริโภค ไดEแก� ไผ�ตง สะเดา ข้ีเหล็ก สะตอ 
ซ่ึงนอกจากนํามาบริโภคภายในครัวเรือนแลEว ชุมชนยังสามารถเก็บผลผลิตมาจําหน�ายเปiนรายไดEเสริมไดEอีกทางหนึ่งดEวย” 
นายอูฐ กล�าวเพ่ิมเติม 
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ+ ผูEอํานวยการ องค+การบริหารจัดการกjาซเรือนกระจก (องค+การมหาชน) กล�าวว�า องค+การบริหาร
จัดการกjาซเรือนกระจก (องค+การมหาชน) และกรมปcาไมE ไดEร�วมกันดําเนินโครงการภาคีสนับสนุน ปcาชุมชนลดโลกรEอน เพ่ือ
เชื่อมโยงภาคเอกชนใหEเขEามาสนับสนุนกิจกรรมปลูกปcา ผ�านกลไกสนับสนุนกิจกรรม ลดกjาซเรือนกระจก (Low Emission 
Support Scheme) หรือ เรียกว�าโครงการ LESS ซ่ึงเปiนกลไกท่ีมุ�งสรEางความตระหนักในการลดหรือดูดกลับกjาซเรือนกระจก 
และยกย�องผูEทําความดีดEานการลดหรือดูดกลับกjาซเรือนกระจก วันนี้การท่ีเราไดEรับความร�วมมือจากภาคเอกชนอย�าง มิตซูบิชิ 
มอเตอร+ส ประเทศไทย และ มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในการเขEามามีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมปลูกปcา เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหEกับประเทศ นับเปiนอีกหนึ่งตัวอย�างการทําดีของภาคเอกชนในการช�วยลดโลกรEอนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
เราทุกคน และท่ีสําคัญยังเปiนแหล�งดูดกลับกjาซเรือนกระจกซ่ึงช�วยลดและบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกรEอนท่ีเราทุกคน
กําลังเผชิญอยู�ในขณะนี้อีกดEวย 
โครงการปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ ต้ังอยู�ท่ีหมู� 3 ตําบล เกษตรสุวรรณ อําเภอ บ�อทอง จังหวัด ชลบุรี บนเนื้อท่ี 323 ไร� 1 
งาน 80 ตารางวา โดยเริ่มจัดต้ังเปiนปcาชุมชนเม่ือป% พ.ศ. 2549 ในพ้ืนท่ีปcาสงวนแห�งชาติ แต�เดิมพ้ืนท่ีนี้เปiนพ้ืนท่ีปcาเสื่อมสภาพ 
กรมปcาไมEจึงไดEทําการฟdeนฟูโดยผ�านคณะกรรมการปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ใหEเปiนผูEดูแลฟdeนฟูปcา โดยเริ่มฟdeนฟูในป% พ.ศ. 
2563 ร�วมกับเครือข�ายปcาชุมชน 5 จังหวัดภาคตะวันออก และภาคเอกชน ปcาชุมชนนี้เปiนแหล�งตEนน้ําท่ีไหลไปสู�อ�างเก็บน้ํารัช
โยธร อําเภอ เกาะจันทร+ ชาวบEานรอบปcาใชEประโยชน+จากการเก็บเห็ด ยอดไมE ผลไมEในพ้ืนท่ีเพ่ือกินเปiนอาหาร ในปcาชุมชนนี้มี
สัตว+ปcา อาทิ หมูปcา ลิง กระรอก นก ชะมด อีเห็น อาศัยอยู� ดังนั้นการฟdeนฟูปcา สรEางพืชอาหาร สรEางแหล�งน้ําจึงมีความสําคัญ
เปiนอย�างยิ่งต�อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ สัตว+ปcา อีกท้ังยังจําเปiนต�อชุมชนเมือง ภาคอุตสาหกรรมท่ีใชEน้ําจากอ�างเก็บน้ํารัช
โยธรท่ีไดEจากปcาชุมชนนี้ 
ท่ีผ�านมาพนักงาน มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ไดEดําเนินกิจกรรมปลูกปcาชายเลนร�วมกับชุมชน ณ ชุมชนบEานแหลมฉบัง 
จังหวัด ชลบุรี เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ดEวยการช�วยกันเพาะชําตEนไมEก�อนนําไปปลูกปcาชายเลน รวมถึงการช�วยกัน
อนุรักษ+ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลEอมในชุมชนอีกดEวย 
“จากนี้ไป มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย จะยังคงเดินหนEาสานต�อกิจกรรมเพ่ือสรEางจิตสํานึกการอนุรักษ+สิ่งแวดลEอมใน
อนาคตอย�างต�อเนื่องท้ังในระดับองค+กร ชุมชน และประเทศ เพ่ือตอกย้ําถึงความมุ�งม่ันท่ีจะสรEางสรรค+สิ่งแวดลEอมท่ีดีและ
สังคมท่ียั่งยืน ซ่ึงถือเปiนหนึ่งในแนวทางสําคัญของการดําเนินธุรกิจของมิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย” มร. ชกกิ กล�าวปmด
ทEาย 



 

 
มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในโอกาสครบ 60 ป%  จับมือเครือข�าย กรมปcาไมE และ อบก. ร�วมปลูกปcา 20 ไร� 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 https://www.prachachat.net/public-relations/news-825820 
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร+ส (ประเทศไทย) จํากัด และมูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย จัดกิจกรรมปลูกปcา จํานวน 20 ไร� 
ณ ปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ อําเภอ บ�อทอง จังหวัด ชลบุรี นําโดย มร. โมะริคาซุ ชกกิ (ท่ี 5 จากขวา) ประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ และ ประธาน มูลนิธิฯ โดยไดEรับเกียรติจาก  นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ+ (ท่ี 3 จากขวา) ผูEอํานวยการ 
องค+การบริหารจัดการกjาซเรือนกระจก (องค+การมหาชน) ว�าท่ีรEอยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ (ท่ี 2 จากขวา) นายอําเภอบ�อทอง 
และนายอูฐ เชาวน+ทวี (ท่ี 4 จากขวา) ผูEแทน  กรมปcาไมE ไดEเขEาร�วมปลูกปcาในครั้งนี้ดEวย โดยกิจกรรมดังกล�าวเปiนส�วนหนึ่งของ
โครงการ “ปลูกปcา 60 ไร�” เพ่ือแสดงเจตจํานงของการเปiนส�วนหนึ่งของสังคมท่ีใหEความสําคัญและใส�ใจกับการสรEาง
สิ่งแวดลEอมท่ีดีใหEแก�ประเทศ ควบคู�ไปกับการสรEางสรรค+และพัฒนาประเทศใหEเติบโตอย�างยั่งยืนตลอดระยะเวลา 60 ป% ของ
การดําเนินธุรกิจของมิตซูบิชิ มอเตอร+ส ในประเทศไทย 
มร. โมะริคาซุ ชกกิ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร+ส (ประเทศไทย) จํากัด และประธาน มูลนิธิ มิตซูบิ
ชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย กล�าวว�า “มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ขอขอบคุณคนไทยทุกคนท่ีใหEการสนับสนุนเรามาโดย
ตลอดระยะเวลา 60 ป% ของการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย เพ่ือเปiนการสานต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บนพ้ืนฐานของ
การคํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลEอม ควบคู�ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต+ในประเทศเพ่ือความเติบโตทางเศรษฐกิจอย�าง
ยั่งยืน บริษัทฯ จึงไดEมีการจัดต้ัง “มูลนิธิ 
มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย” ข้ึนในฐานะองค+กรท่ีไม�แสวงหากําไร เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมใน 3 ดEานหลักสําคัญ 
ไดEแก� 1) สิ่งแวดลEอม 2) สุขภาพและชีวอนามัย และ 3) การศึกษาและจริยธรรม ซ่ึงแสดงใหEเห็นถึงพันธสัญญาและความมุ�งม่ัน
ของ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในการดําเนินงานดEานกิจกรรมเพ่ือสังคมอย�างเปiนรูปธรรมในระยะยาว ภายใตEปณิธาน 
“สรรค+สรEาง เคียงขEาง สังคมไทย” 
“กิจกรรมปลูกปcา ถือเปiนพันธกิจดEานสิ่งแวดลEอม ท่ีบริษัทฯ ใหEความสําคัญควบคู�ไปกับการพัฒนาทางดEานเศรษฐกิจของ
ประเทศเพ่ือความยั่งยืน โดยโครงการ “ปลูกปcา 60 ไร�” เปiนความร�วมมือระหว�าง 4 หน�วยงาน ไดEแก� มิตซูบิชิ มอเตอร+ส 
ประเทศไทย มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย กรมปcาไมE และ องค+การบริหารจัดการ กjาซเรือนกระจก (องค+การ
มหาชน) หรือ อบก. สําหรับกิจกรรมปลูกปcาในวันนี้ เปiนส�วนแรกของโครงการปลูกปcา  60 ไร�  โดยจะมีการปลูกตEนไมEนานา
ชนิด อาทิ มะค�า พะยูง ตะเคียน ยางชาด สํารอง มะฮอกกานี เปiนตEน รวมจํานวนท้ังสิ้น 20 ไร� ณ ปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ 
อําเภอ บ�อทอง จังหวัด โดยเราหวังว�ากิจกรรมนี้จะมีส�วนช�วยสรEางจิตสํานึกเรื่องสิ่งแวดลEอมใหEทุกคนในสังคมใหEหันมาร�วมกัน
ดูแลผืนปcา ซ่ึงเปiนทรัพยากรธรรมชาติท่ีช�วยลดโลกรEอนอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทฯ มีแผนจัดกิจกรรมปลูกปcาอีก 40 ไร� ท่ีจังหวัด 
สระแกEวอีกดEวย”  มร. ชกกิ กล�าวเสริม  



นายอูฐ เชาวน+ทวี ผูEแทนกรมปcาไมE กล�าวว�า ปaจจุบันพ้ืนท่ีปcาไมEท่ัวประเทศมีจํานวน 102,484,072.71 ไร� คิดเปiนรEอยละ 
31.68 ของประเทศ จากนโยบายปcาไมEแห�งชาติท่ีกําหนดใหEมีพ้ืนท่ีปcาไมE 40% ของพ้ืนท่ีประเทศไทย การ จะรักษาผืนปcาไทย
ใหEไดEครบตามเปDาหมายจึงมุ�งเปDาไปท่ีปcาเศรษฐกิจและปcาชุมชน โดยสนับสนุนใหEคนหันมาสนใจปลูกปcาเศรษฐกิจมากข้ึนใน
พ้ืนท่ีของตน หรือพ้ืนท่ีท่ีไดEรับอนุญาต ดังนั้น กรมปcาไมEในฐานะท่ีเปiนหน�วยงานหลัก ในการบริหารจัดการทรัพยากรปcาไมEของ
ชาติ จึงตEองการส�งเสริมใหEทุกภาคส�วนท้ังภาคเอกชนและภาคประชาชนเขEามามีส�วนร�วมในการปลูกปcา จะก�อใหEเกิดความรัก
และหวงแหนปcาไมE 
“กิจกรรมปลูกปcานี้ กรมปcาไมEจะนําความรูEท่ีมีมาใหEคําแนะนํา ต้ังแต�การเริ่มปลูกตEนไมEไปจนถึงการดูแลรักษาตEนไมEใหEเติบโต
อย�างยั่งยืน รวมถึงการเลือกพันธุ+ไมEท่ีเหมาะสมกับแต�ละพ้ืนท่ีมาปลูก ซ่ึงส�วนใหญ�จะเปiนไมEมีค�า ไดEแก� มะค�า พะยูง ตะเคียน 
ยางนา ประดู� กระถินเทพา ซ่ึงเม่ือโตข้ึนชุมชนสามารถนําไมEมาใชEประโยชน+ท้ังจากเนื้อไมEหรือนําเศษไมEมาประกอบอาชีพ เพ่ือ
สรEางรายไดEใหEแก�ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีพรรณไมEท่ีชุมชนปลูกแลEวสามารถนํามาบริโภค ไดEแก� ไผ�ตง สะเดา ข้ีเหล็ก สะตอ 
ซ่ึงนอกจากนํามาบริโภคภายในครัวเรือนแลEว ชุมชนยังสามารถเก็บผลผลิตมาจําหน�ายเปiนรายไดEเสริมไดEอีกทางหนึ่งดEวย” 
นายอูฐ กล�าวเพ่ิมเติม 
นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ+ ผูEอํานวยการ องค+การบริหารจัดการกjาซเรือนกระจก (องค+การมหาชน) กล�าวว�า องค+การบริหาร
จัดการกjาซเรือนกระจก (องค+การมหาชน) และกรมปcาไมE ไดEร�วมกันดําเนินโครงการภาคีสนับสนุน ปcาชุมชนลดโลกรEอน เพ่ือ
เชื่อมโยงภาคเอกชนใหEเขEามาสนับสนุนกิจกรรมปลูกปcา ผ�านกลไกสนับสนุนกิจกรรม ลดกjาซเรือนกระจก (Low Emission 
Support Scheme) หรือ เรียกว�าโครงการ LESS ซ่ึงเปiนกลไกท่ีมุ�งสรEางความตระหนักในการลดหรือดูดกลับกjาซเรือนกระจก 
และยกย�องผูEทําความดีดEานการลดหรือดูดกลับกjาซเรือนกระจก วันนี้การท่ีเราไดEรับความร�วมมือจากภาคเอกชนอย�าง มิตซูบิชิ 
มอเตอร+ส ประเทศไทย และ มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ในการเขEามามีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมปลูกปcา เพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหEกับประเทศ นับเปiนอีกหนึ่งตัวอย�างการทําดีของภาคเอกชนในการช�วยลดโลกรEอนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
เราทุกคน และท่ีสําคัญยังเปiนแหล�งดูดกลับกjาซเรือนกระจกซ่ึงช�วยลดและบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกรEอนท่ีเราทุกคน
กําลังเผชิญอยู�ในขณะนี้อีกดEวย 
โครงการปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ ต้ังอยู�ท่ีหมู� 3 ตําบล เกษตรสุวรรณ อําเภอ บ�อทอง จังหวัด ชลบุรี บนเนื้อท่ี 323 ไร� 1 
งาน 80 ตารางวา โดยเริ่มจัดต้ังเปiนปcาชุมชนเม่ือป% พ.ศ. 2549 ในพ้ืนท่ีปcาสงวนแห�งชาติ แต�เดิมพ้ืนท่ีนี้เปiนพ้ืนท่ีปcาเสื่อมสภาพ 
กรมปcาไมEจึงไดEทําการฟdeนฟูโดยผ�านคณะกรรมการปcาชุมชนบEานอ�างกระพงศ+ใหEเปiนผูEดูแลฟdeนฟูปcา โดยเริ่มฟdeนฟูในป% พ.ศ. 
2563 ร�วมกับเครือข�ายปcาชุมชน 5 จังหวัดภาคตะวันออก และภาคเอกชน ปcาชุมชนนี้เปiนแหล�งตEนน้ําท่ีไหลไปสู�อ�างเก็บน้ํารัช
โยธร อําเภอ เกาะจันทร+ ชาวบEานรอบปcาใชEประโยชน+จากการเก็บเห็ด ยอดไมE ผลไมEในพ้ืนท่ีเพ่ือกินเปiนอาหาร ในปcาชุมชนนี้มี
สัตว+ปcา อาทิ หมูปcา ลิง กระรอก นก ชะมด อีเห็น อาศัยอยู� ดังนั้นการฟdeนฟูปcา สรEางพืชอาหาร สรEางแหล�งน้ําจึงมีความสําคัญ
เปiนอย�างยิ่งต�อวิถีชีวิตของคนในชุมชนและ สัตว+ปcา อีกท้ังยังจําเปiนต�อชุมชนเมือง ภาคอุตสาหกรรมท่ีใชEน้ําจากอ�างเก็บน้ํารัช
โยธรท่ีไดEจากปcาชุมชนนี้ 
ท่ีผ�านมาพนักงาน มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย ไดEดําเนินกิจกรรมปลูกปcาชายเลนร�วมกับชุมชน ณ ชุมชนบEานแหลมฉบัง 
จังหวัด ชลบุรี เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ดEวยการช�วยกันเพาะชําตEนไมEก�อนนําไปปลูกปcาชายเลน รวมถึงการช�วยกัน
อนุรักษ+ทรัพยากรน้ํา และสิ่งแวดลEอมในชุมชนอีกดEวย 
“จากนี้ไป มิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย จะยังคงเดินหนEาสานต�อกิจกรรมเพ่ือสรEางจิตสํานึกการอนุรักษ+สิ่งแวดลEอมใน
อนาคตอย�างต�อเนื่องท้ังในระดับองค+กร ชุมชน และประเทศ เพ่ือตอกย้ําถึงความมุ�งม่ันท่ีจะสรEางสรรค+สิ่งแวดลEอมท่ีดีและ
สังคมท่ียั่งยืน ซ่ึงถือเปiนหนึ่งในแนวทางสําคัญของการดําเนินธุรกิจของมิตซูบิชิ มอเตอร+ส ประเทศไทย”  มร. ชกกิ กล�าวปmด
ทEาย 


