
สรุปข่าวประจำในวันที่ 26 ก.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- ดองเค็ม!แม่เมาะ8-9 กฟผ.ชงบอร์ดส.ค.นี้ (ข่าวหุ้น 26 กรกฎาคม 2565 หน้า 1,27,28) 

ข่าวเว็บไซต์ 

กระทรวงทรัพยากรฯร่วมปลูกและดูแลต้นไม้เทิดพระเกียรติในหลวง (เดลินิวส์ 25 กรกฎาคม 2565) 
https://www.dailynews.co.th/news/1286337/ 
GGC หนุนโครงการ Care the Wild (บ้านเมือง 25 กรกฎาคม 2565)  
https://www.banmuang.co.th/news/economy/289201 
GGC สนับสนุนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เพ่ิมพ้ืนที่ป่าในประเทศ ลดภาวะโลกร้อน 
(THAILAND PLUS+ 25 กรกฎาคม 2565) https://www.thailandplus.tv/archives/573568 
ทส.ติดตามพ้ืนที่ป่าไม้ กำชับปกป้องป่า102ล้านไร่ เล็งปลูกไม้เศรษฐกิจ (ข่าวสด 25 กรกฎาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7180580 
รมว.ทส.เดินหน้าเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจอีกกว่า 15 ล้านไร่ ภายในปี 80 (ผู้จัดการออนไลน์ 25 กรกฎาคม 2565) 
https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000070831 
ส.ป.ก.ยันไม่เคยอนุญาตทำเหมืองแร่ทองคำใน 5 จังหวัด วอนชาวบ้านสบายใจได้ (ไทยรัฐ 25 กรกฎาคม 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2454973 
ประธานกรรมการเครือซีพี ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการ “อมก๋อยโมเดล” ร่วมร้อยเรียงความดี สร้างสมดุลระบบนิเวศ คน ป่า 
สัตว์อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน (มติชน 25 กรกฎาคม 2565) https://www.matichon.co.th/publicize/news_3471920 
ซีพีแรม ขานรับ สหประชาชาติ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชู “ปลูกเพ่ือโลกยั่งยืน” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนทาง
อาหารขององค์กร และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ประเทศไทย (ผู้จัดการออนไลน์ 25 กรกฎาคม 2565) 
https://mgronline.com/business/detail/9650000070873 
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กระทรวงทรัพยากรฯร่วมปลูกและดูแลต้นไม้เทิดพระเกียรติในหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคน
ไทยท่ัวประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงดูแลต้นไม้ที่ปลูกตามที่อยู่อาศัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล 

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:51 น. 

 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และผู้บริหาร พร้อมพี่น้องประชาชนท่ีมาร่วมพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลังจากนั้นเป็นประธานในการเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” นำ
ประชาชนในท้องที่เข้าร่วมกิจกรรมในการบำรุงดูแลต้นไม้ ปลูกต้นไม้มหามงคลประจำจังหวัด ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน พร้อมกับผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา (รมว.ทส.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 
กรกฎาคม 2565 ขอเชิญชวนพ่ีน้องประชาชนคนไทยท่ัวประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงดูแลต้นไม้ที่ปลูกตามที่อยู่อาศัย เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลในโอกาสมหามงคล และเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย สำหรับใ นวันนี้  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และผู้บริหารที่เข้าร่วมงานได้ปลูกต้นไม้มงคลประจำจังหวัด ทั้ง 77 จังหวัด เช่น ต้นไม้มหา
มงคลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ต้นหมัน ต้นไม้ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ต้นมะเกลือ ต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่ ต้น
ทองกวาว นอกจากนี้ ทส. ได้จัดทีมรุกขกร เข้ามาดูแล บำรุงต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าไปแล้วบางส่วน ได้แก่ ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ทรงปลูก ที่มีอายุ ถึง 
145 ปี ต้นพะยอมโบราณ อายุกว่า 100 ปี โดยในจัดทีมรุกขกร จำนวน 5 ชุด 30 คน เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่โดยรอบพระอุโบสถ  
และบริเวณอื่นๆ เพื่อให้ต้นไม้ใหญ่ที่ทรงคุณค่าเหล่านั้น แข็งแรง สามารถเจริญเติบโตอยู่คู่วัด และสร้างประโยชน์ สร้างคุณค่าให้ประชาชนต่อไป 
และทำพิธีถวายสังฆทาน 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ได้จัดทำ
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมป่าไม้ ได้จัดงานเปิดตัว
โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 
เพื่อแผ่นดิน” ไปเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่ ว
ประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ร่วมใจและบูรณาการร่วมกันปลูกต้นไม้ อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ในที่ดินของตนเ อง พ้ืนที่
หน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ท่ีสาธารณะ ศาสนสถาน โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่า 10 ล้าน
ต้น และปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่หน่วยงาน ทส. พิจารณาคัดเลือกไว้แล้ว พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม  ซึ่งประชาชนให้
ความสนใจเป็นอย่างมากและได้เดินทางไปขอรับกล้าไม้จากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้เป็นจำนวนมาก ข้อมูลการปลูกต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ โดย
มีประชาชนที่ปลูกต้นไม้และร่วมลงทะเบียนภายใต้โครงการดังกล่าวตามเป้าหมาย 10 ล้านต้น ครบก่อนกำหนดเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการเพิ่มเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จาก 10 ล้านต้น เป็น 100 ล้านต้น ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย  
ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยกำหนดในการดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปี พ.ศ. 2565” นายจตุพร กล่าว 

 



นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
กรมป่าไม้ได้สรุปรายงานผลการลงทะเบียนปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ เมื่อวันท่ี 12 ก.ค. 65 ท่ีผ่านมา มีจำนวนต้นไม้ที่ประชาชนร่วมกันปลูกไปแล้ว
จำนวนกว่า 101,760,023 ต้น และมีผู้ลงทะเบียน จำนวน 386,022 ราย ครบตามเป้าหมาย 100 ล้านต้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนท่ีโครงการฯ กำหนด
ไว้ โดยทางกรมป่าไม้ จะได้รายงานผลการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ช่ือ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้ น ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบ เพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GGC หนุนโครงการ Care the Wild  
วันจันทร์ ท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 09.19 น. 

 
GGC สนับสนุนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศ ลดภาวะโลกร้อน ระบุมุ่งมั่นสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ  

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมสนับสนุนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” โครงการระดมทุน 
เพื่อการปลูกป่าและ ส่งเสริมการดูแลป่า ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการระดมทุนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันในการสนับสนุน ด้วยการ “ระดม
ทุนปลูกต้นไม้ใหม่ให้ได้ป่า” และ “ร่วมปกป้องผืนป่าด้วยกลไกธรรมาภิบาล” โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและติดตามการเติบโตของป่าผ่านแอปพลิเค
ชัน “Care the Wild” ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ GGC ในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้วยบทบาทความรับผิดชอบในฐานะบริษัทแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ 

GGC ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” สำหรับการปลูกป่าในชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทอง
ผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนที่ 20 ไร่ และดำเนินกิจกรรมปลูกป่า ร่วมกับผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ และชุมชนตำบล
สหกรณ์นิคมในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 4,000 ต้น โดยชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม จะดำเนินการบริหารจัดการดูแลตลอดระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานแก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แปลงปลูกได้กลายเป็นสว่นหน่ึงของผืนป่าอย่างแท้จริง ความร่วมมือในการสนับสนุน
การปลูกป่าแห่งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวยังสามารถช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ 36,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อป ี  

นายวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยเจตนารมณ์ใน
การมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมและรับมือกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้วยบทบาทความรับผิดชอบในฐานะบริษัทแกนนำใน
ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นสนับสนุนการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ GGC จึงเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปลูกป่าในพื้นท่ีป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นก้าว
สำคัญที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรและภาคีเครือข่ายในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทาง ESG ซึ่งประโยชน์ของโครงการนี้
ไม่เพียงแค่ช่วยกันปลูกและดูแลตน้ไมเ้ท่านั้น แต่เรายังได้ช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ต้นไม้ที่เราปลูกในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดดู
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ ลดภัยแล้ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งต้นน้ำ และสร้างประโยชน์ในแง่การธำรงความหลากหลาย
ทางชีวภาพร่วมกับผืนป่าโดยรอบ ตลอดจนสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและจะเติบโตเป็นป่าท่ีสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปครับ”  

นายประทีป เอกฉันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี กล่าวว่า “ป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม ถือเป็นผืนป่าที่สำคัญที่อุดมไปด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพและเป็นปอดสีเขียวที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในชุมชนและอำเภอทองผาภูมิ  ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ ประกอบไปด้วย สัก 
ประดู่ ยางนา ตะเคียน ไม้แดง พะยูง มะขามป้อม มะยงชิด ทุเรียน และเงาะ เป็นต้น โดยจะเป็นการปลูกผสมผสานระหว่างไม้ป่าแทรกไม้ผล เพื่อ
สร้างพื้นที่ป่าและออกผลผลิตให้กับชุมชนในระยะยาว โดยชุมชนและชาวบ้านทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแล ปกป้องรักษา 
เพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและเป็นต้นทางในการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ผมเชื่อว่า “ความยั่งยืน” เกิดขึ้นได้เสมอจากความ ร่วม
แรงร่วมใจและขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาไปด้วยกัน และในอีก 10 ปีข้างหน้า ผืนป่าแห่งนี้จะเขียวขจี อุดมสมบูรณ์ กลายเป็นผืนป่าที่สามารถนำไป
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และการเงินในอนาคต และช่วยปกป้องโลกของเราจากภาวะ
โลกร้อนอีกด้วย”  



 

GGC สนับสนุนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศ ลดภาวะ
โลกร้อน 
25 กรกฎาคม 2022  

 
• GGC สนับสนุนงบประมาณสร้างพื้นที่ป่าในประเทศไทย พร้อมร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาป่าชุมชน ให้เป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออก
ไซต์ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

• GGC ในฐานะบริษัทแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และมุ่งมั่นสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมสนับสนุนโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” โครงการระดม
ทุน เพื่อการปลูกป่าและ ส่งเสริมการดูแลป่า ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โครงการระดมทุนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมผา่นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันในการสนับสนุน ด้วยการ 
“ระดมทุนปลูกต้นไม้ใหม่ให้ได้ป่า” และ “ร่วมปกป้องผืนป่าด้วยกลไกธรรมาภิบาล” 

โดยมีการเปิดเผยข้อมูลและติดตามการเติบโตของป่าผ่านแอปพลิเคชัน “Care the Wild” ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ 
GGC ในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้วยบทบาทความรับผิดชอบในฐานะบริษัท
แกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ 

GGC ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” สำหรับการปลูกป่าในชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ 20 ไร่ และดำเนินกิจกรรมปลูกป่า ร่วมกับผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ และชุมชน
ตำบลสหกรณ์นิคมในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 4,000 ต้น 

โดยชุมชนตำบลสหกรณน์ิคม จะดำเนินการบริหารจัดการดแูลตลอดระยะเวลา 10 ปี รวมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินงานแก่บริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้แปลงปลูกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าอย่างแท้จริง ความร่วมมือในการสนับสนุนการปลูกป่าแห่งนี้นอกจากจะเป็นการสร้าง
พื้นที่สีเขียวยังสามารถช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ 36,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

 

https://www.thailandplus.tv/archives/573568


นายวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ด้วย
เจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้วยบทบาทความรับผิดชอบในฐานะ
บริษัทแกนนำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นสนับสนุนการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ 
GGC จึงเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับการปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของพันธมิตรและภาคีเครือข่ายในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทาง ESG 
ซึ่งประโยชน์ของโครงการนี้ไม่เพียงแค่ช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เท่านั้น แต่เรายังได้ช่วยกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย ต้นไม้ที่เราปลูกใน
วันน้ีจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์ากช้ันบรรยากาศ ลดภัยแล้ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แหล่งต้นน้ำ และสร้างประโยชน์ใน
แง่การธำรงความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับผืนป่าโดยรอบ ตลอดจนสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและจะเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์และ
ยั่งยืนต่อไปครับ”  

นายประทีป เอกฉันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กาญจนบุรี กล่าวว่า “ป่าชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม ถือเป็นผืนป่าที่สำคัญที่อุดมไปด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพและเป็นปอดสีเขียวที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนในชุมชนและอำเภอทองผาภูมิ  ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกในวันนี้ ประกอบไปด้วย สัก 
ประดู่ ยางนา ตะเคียน ไม้แดง พะยูง มะขามป้อม มะยงชิด ทุเรียน และเงาะ เป็นต้น 

โดยจะเป็นการปลูกผสมผสานระหว่างไม้ป่าแทรกไม้ผล เพื่อสร้างพื้นที่ป่าและออกผลผลิตให้กับชุมชนในระยะยาว โดยชุมชนและชาวบ้านทุกคนจะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแล ปกป้องรักษา เพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและเป็นต้นทางในการลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน 

ผมเชื่อว่า “ความยั่งยืน” เกิดขึ้นได้เสมอจากความร่วมแรงร่วมใจและขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาไปด้วยกัน และในอีก 10 ปีข้างหน้า ผืนป่าแห่งนี้จะ
เขียวขจี อุดมสมบูรณ์ กลายเป็นผืนป่าที่สามารถนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
การเงินในอนาคต และช่วยปกป้องโลกของเราจากภาวะโลกร้อนอีกด้วยครับ” 
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ทส.ติดตามพื้นที่ป่าไม้ กำชับปกป้องป่า102ล้านไร่ เล็งปลูกไม้เศรษฐกิจ  

 
25 ก.ค. 2565 - 16:12 น.  

ทส.ประชุม คณะอนุฯ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ กำชับพื้นที่ป่า 102 ล้านไร่ของประเทศ ให้คงอยู่ พร้อมวางแผนต่อยอดพื้นที่ปลูกไม้
เศรษฐกิจ 

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (ทส.) นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดทส. เป็นประธานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมป่าไม้  
ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ 

นายจงคล้าย กล่าวว่า เป้าหมายของการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้พื้นที่ป่าในปัจจุบันราว 102 ล้านไร่ ยังคงอยู่ อีกทั้งจะได้มี
ฐานข้อมูลที่เป็นระบบและน่าเช่ือถือ ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนต่อยอดในพ้ืนท่ีที่มีการปลูกไม้เศรษฐกิจในอนาคต 

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ร่วมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและหาแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล  
รวมถึงการลงรายละเอียดถึงนิยามศัพท์ที่จะนำมาจัดเก็บ ตลอดจนมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานยืนยันข้อมูลตามที่กรมป่าไม้แปลภาพออกมาว่าเป็น
ป่าธรรมชาติเท่าไร อย่างไร และมีพื้นที่ปลูกป่า โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจ จำนวนมากน้อยเพียงใด 

สำหรับคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้ ได้รับการแต่งตั้งภายใต้คำสั่งของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) มีหน้าที่
และอำนาจในการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ  ภูมิภาค และพื้นที่ ให้มีมาตรฐาน เอกภาพ ทันต่อ
สถานการณ์ และครอบคลุมนิยามและการจำแนกป่าไม้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ 

รวมทั้งประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กำหนดแนวทาง กลไก ช่วงเวลาการรายงานข้อมูล
พื้นที่ป่าไม้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุที่ทำให้พ้ืนท่ีป่าไม้ลดลงและเสื่อมโทรม 

รวมถึงการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมายและกรอบเวลาของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ตลอดจน
รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ คปช. อย่างต่อเนื่องเหมาะสม ประสานข้อมูลและเชิญหน่วยงานหรือบุคคลให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแต่งตั้ง
คณะทำงานตามที่เห็นสมควร และปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คปช. 
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รมว.ทส.เดินหน้าเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจอีกกว่า 15 ล้านไร่ ภายในปี 80 
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2565 16:16     

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบกระทู้ถามในท่ีประชุมวุฒิสภา เรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการออม โดยยืนยันว่า กระทรวงทรัพย์ฯ มีนโยบายที่บูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้ ส่งเสริมชุมชนเมืองและชนบทให้เป็นเมืองสีเขียว ซึ่งประเทศไทยมีป่าอยู่จำนวนกว่า 32 ล้านไร่ และจะเร่งผลักดันเพิ่มพื้นที่ป่า
เศรษฐกิจอีกกว่า 15 ล้านไร่ ภายในปี 2580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส.ป.ก.ยันไม่เคยอนุญาตทำเหมืองแร่ทองคำใน 5 จังหวัด วอนชาวบ้านสบายใจได้ 
25 ก.ค. 2565 19:35 น. 

ส.ป.ก.ยืนยันไม่เคยเห็นชอบให้มีการอนุญาตให้ทำการสำรวจ หรือทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ ส.ป.ก. 5 จังหวัดพร้อมเร่งแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ขอ
ชาวบ้านสบายใจได้ 

จากกรณีกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อขอให้เร่งรีบตรวจสอบ การ
ดำเนินการเอากฎหมายป่าไม้ มาครอบลงไปบนที่ดินอยู่อาศัย และที่ทำกินของชาวบ้าน 5 จังหวัด บนเส้นทางแร่ทองคำ ซึ่งตกอยู่ใต้คำขอและ
อาชญาบัตรพิเศษ ของบริษัทเหมืองทองคำข้ามชาติขนาดใหญ่ ท่ีได้ระบุท่ีดินประเทศไทย 5 จังหวัด พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ลพบุรี และสระบุรี 
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

ล่าสุดวันนี้ (25 ก.ค.) นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว ด้วย
ความห่วงใยในปัญหาของพี่น้องประชาชน รมว.เกษตรฯ จึงได้สั่งการให้ ส.ป.ก. เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่ง ส.ป.ก. ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า กรณีที่พ้ืนท่ีทั้ง 5 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร ลพบุรี และสระบุรี) ที่มีการกล่าวอ้างว่าได้มีการออกอาชญาบัตรพิเศษ
เพื่อสำรวจแร่ทองคำบนพ้ืนท่ี ส.ป.ก. นัน้ ขอเรียนว่า ส.ป.ก. ไม่เคยเห็นชอบให้มีการอนุญาตให้ทำการสำรวจหรือทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ ส.ป.ก. 
กับ บมจ.อัครา รีซอร์สเซส แม้แต่จังหวัดเดียว ซึ่งหากจะมีการดำเนินการจะต้องขออนุญาตจาก ส.ป.ก. ก่อนทุกกรณี และกรณีพื้นที่ 150,000 ไร่ 
ใน จ.ลพบุรี ที่ได้มีการกล่าวอ้างว่ามีการนำกฎหมายป่าไม้มาบังคับใช้ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพ้ืนที่ ส.ป.ก. นั้น ข้อเท็จจริงพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ ส.
ป.ก. แต่เป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมป่าไม้มาแต่เดิม ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขอเช่าจากกรมป่าไม้เพื่อจัดตั้งนิคมสหกรณ์ชัยบาดาลและหมด
สญัญาเช่าเมื่อปี 2560 และปัจจุบันกรมป่าไม้กำลังจะนำมาดำเนินการให้สิทธ์ิแก่ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบของ คทช. 

 
นอกจากยังมีกรณีที่ราษฎรกล่าวอ้างว่ามีเอกสาร สค.1 มาตั้งแต่ปี 2495-2498 และต้องการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน สามารถ
ติดต่อขอเข้าสู่กระบวนการได้ที่ สนง.ที่ดินจังหวัดลพบุรี เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยการนำเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในท่ีดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) เพื่อพิจารณาออกเอกสารสิทธิต่อไป 

ทั้งนี้ นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ แกนนำกลุ่มผู้ร้องเรียนได้เข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงในครั้งนี้ด้วย พร้อมกับได้พูดคุย แลกเปลี่ยน และรับฟังปัญหาด้วย
ความเข้าใจอย่างดี ซึ่ง ส.ป.ก. และแกนนำกลุ่มผู้ร้องเรียนจะได้ตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มผู้ร้องเรียนและเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. ที่
เกี่ยวข้อง ข้ึนมาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ ส.ป.ก. โดย ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินและผู้อำนวยการสำนักกฎหมายจะได้ลงพื้นที่ 
จ.สระบุรี และ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วต่อไป ซึ่งทางแกนนำกลุ่มผู้ร้องเรียนรู้สึกพอใจและขอบคุณ ส.ป.ก. มา ณ โอกาสนี้ 

“ส.ป.ก.จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้คลายความวิตกกังวล โดยจะนำปัญหาของพี่น้องประชาชนไปนำเรียนท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนผลักดันให้พี่น้องประชาชนท่ีได้รับผลกระทบทั้ง 5 จังหวัด ได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด” 
เลขาธิการฯ ส.ป.ก.กล่าว. 



 

 

ประธานกรรมการเครือซีพี ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “อมก๋อยโมเดล” ร่วมร้อยเรียงความดี สร้างสมดุลระบบ
นิเวศ คน ป่า สัตว์อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 - 15:05 น.  

 

เมื่อวันที่ 23 กรฎาคม 2565 นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เขตประเทศอินเดีย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. ซีพี ออลล์ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหาร  กลุ่มธุรกิจโลตัสส์ เอเชีย  
นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหาร บมจ.ซีพีออลล์ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการ
สัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เเละพล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และหน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ “อมก๋อยโมเดล” “สร้างอมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่า 
ต้นน้ำ” ณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

พร้อมกันนี้ ยังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน ปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นจำปาป่า ไผ่ มะขาม มะม่วง มะยงชิด กระท้อน พุทรา เงาะ จำนวนกว่า 200 
ต้น ในพื้นที่กว่า 5 ไร่ ณ บ้านยางเปียงใต้ ต.ยางเปียง เพื่อมุ่งฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำตามเป้าหมาย 10,000 ไร่ ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ระหว่างปี 
2565-2569) 6 โมเดล ได้แก่ โมเดล 1 ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อการอนุรักษ์ โมเดล 2 เกษตรมูลค่าสูง โมเดล 3 ข้าวไร่ 1-2-3 โมเดล 4 กาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่ 
(Shade-Grown Coffee) โมเดล 5 กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โมเดล 6 การศึกษา (ทรูปลูกปัญญา) และโมเดล 7 การอนุรักษ์สัตว์ป่า 
(กวางผา) โดยในครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมแผนงานในโมเดล 4 การปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่ ที่เครือซีพีจะเข้าไปสนับสนุนพร้อมยกระดับองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และแผนงานโมเดล 7 การอนุรักษ์สัตว์ป่า (กวางผา) ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย เพื่อรักษา
ประชากรกวางผาที่ใกล้สูญพันธ์ุในพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยให้อยู่ในภาวะสมดุลและยั่งยืนต่อไป 

 
นายจอมกิตติ ศิริกุล ในฐานะกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดเผยว่า เครือซีพีและมูลนิธิฯ มีเป้าหมายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป่า
ต้นน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน สำหรับในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จึงมีความสำคัญในฐานะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของ
ประเทศไทย อีกทั้งยังมีวิถีชาติพันธ์ุ โดยเป็นพ้ืนท่ีที่มีชุมชนกระเหรี่ยงทำไร่หมนุเวียนมากที่สุด ดังนั้น จึงเกิดเป็นโครงการ “อมก๋อยโมเดล” สร้างอม
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ก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  เพื่อฟื้นฟู รักษาป่าต้นน้ำในพื้นที่ อ.อมก๋อย และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนในพ้ืนท่ีให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

โดยเครือซีพีและมูลนิธิฯคาดหวังว่า โครงการอมก๋อย โมเดล จะช่วยให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล ในขณะที่ธรรมชาติและระบบนิเวศได้รับการ
ฟื้นฟูตามเป้าหมาย 10,000 ไร่ หรือมีต้นไม้ 850,000 ต้น เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรบนป่าต้นน้ำสำคัญ รวมถึงการไม่เผา
ป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ นำไปสู่การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้ที่
มั่นคง จนนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน 19 แห่ง ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 3,333 คน โดยทั้งหมดนี้ คือความ
ตั้งใจในการตอบแทนคุณแผ่นดินของเครือซีพี 

สำหรับการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เป็นแปลงในพื้นที่ “สร้างป่า สร้างรายได้” ของคุณปัญญา สุดใจ ณ บ้านยางเปียงใต้ ต.ยางเปียง โดยใช้แนวคิด
เกษตรผสมผสาน จึงได้จัดสรรพื้นที่ปลูกไม้ป่า ไม้ผลและปศุสัตว์ จำนวนกว่า 20 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่กว่า 4 ไร่ ที่เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
พัฒนาชีวิตชนบท เข้ามาสนับสนุนกล้าไม้ และร่วมลงปลูกร่วมกับภาคีเครือข่ายและเกษตรกรในพื้นท่ี ซึ่งการสนับสนุนการทำเกษตรผสมผสานใน
ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรได้จริง บนพื้นฐานแห่งการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด และยังสามารถเพิ่มรายได้จากผลผลิตที่หลากหลาย
ส่วนอีกด้วย 

พร้อมกันนี้ ยังได้ลงพื้นที่แปลงกาแฟ ในโมเดลการปลูกกาแฟใต้ร่มไม้ใหญ่  (Shade-grown Coffee) โดยเครือซีพี จะทำการสนับสนุนด้านองค์
ความรู้แก่เกษตรกร ในการพัฒนาการปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้เป็นเกษตรมูลค่าสูงที่ทำน้อยแต่ได้มาก เป็นพืชเศรษฐกิจ เหมาะกับการปลูกในพื้นที่สูงอย่างภาคเหนือแล้ว ยังสามารถสร้างความสมดุล
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย โดยโครงการดังกล่าวฯ มีเป้าหมายพื้นท่ีปลกูกาแฟในพ้ืนท่ีอมก๋อย รวม 1,000 ไร่ ภายในระยะเวลา 5 ปี 
พร้อมมีแผนสนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟชุมชน ในนามโรงแปรรูปวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise – SE) โดยมี
เป้าหมายสร้างกำไรสุทธิให้แก่เกษตรกร 10,000 บาท/ไร่ 

นอกจากนี้ ยังเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช ภายใต้โมเดลการอนุรักษ์สัตว์ป่า (กวางผา) เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่เพิ่มเติมเข้ามาในปี 2565 ภายใต้โครงการ “อมก๋อยโมเดล” ของ
เครือซีพีและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ คือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย โดยมีแผนสนับสนุนการดำเนินงาน อาทิ งานการสำรวจ เก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์พันธุกรรมของกวางผาในธรรมชาติพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย การสร้างสถานอนุบาลสัตว์และกรงปรับสภาพ การติดตั้งอุปกรณ์
กล้องดักถ่ายสัตว์ประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยงานด้านการอนุรักษ์กวางผาที่ใกล้สูญพันธุ์ ตลอดจนปลูกฝัง รณรงค์และให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เด็กและ
เยาชนในพ้ืนท่ี ในการอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเกื้อกูลและสมดุลอย่างยั่งยืน 

ทางด้าน นายครินทร์ หิรัญไกรลาส หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย กล่าวว่า เนื่องจากกวางผาเป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 19 ชนิดที่มีความเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ เพราะระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทำลาย ดังนั้นจึงจำเป็นต่อการรักษาและอนุรักษ์ ด้วยการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการ
ดำรงอยู่ของกวางผา และสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ รวมทั้งการรักษาสมดุลระหว่างกวางผาและสัตว์ป่ากับวิถีการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ โดยในปีนี้
เป็นปีแรกที่เครือซีพี เข้ามาเป็นหนึ่งในภาคีภาคเอกชนที่สนับสนุนแผนการทำงานของสถานีในทุกส่วน  ถือเป็นการผนึกกำลังให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่ทั้ง 2 หน่วยงานได้วางไว้ โดยมีแผนงานการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งถือเป็นการ
ดำเนินงานภาพรวมทั้งระบบท่ีจะส่งเสริมให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้โดยมีป่าไม้ที่สมบูรณ์ยั่งยืนควบคู่กันไป 

นายปัญญา สุดใจ หนึ่งในเกษตรกรในโครงการอมก๋อย โมเดล กล่าวว่า การได้รับการสนับสนุนกล้าไม้ ท้ังไม้ป่าและไม้ผลจากเครือซีพี และร่วมกัน
ปลูกในพื้นท่ีแปลงของตนในวันนี้ ซึ่งมีหลายหน่วยงานมาช่วยกันปลูก ถือเป็นความตั้งใจและเป้าหมายของตนในการทำเกษตรผสมผสานที่สามารถ
ทำให้ได้ผลผลิตและรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในพื้นที่ที่มีอย่างจำกัด โดยหลังจากนี้จะเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอมก๋อย โมเดล 
และเครือซีพีจะสนับสนุนการดูแลต้นไม้แต่ละชนิด โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ จะสามารถออกผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และคุณภาพสูงสุด สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ทั้งนี้ สำหรับโครงการอมก๋อย โมเดล และกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้รับการสนับสนุนและผนึกกำลังจากภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.อมก๋อย อบต.นาเกียน อบต.ยางเปียง อบต.นา
เกียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกลุ่มธุรกิจซีพี ได้แก่ ซีพีเอฟ เจียไต๋ ซีพีออลล์ ซีพีแรม ทรู แม็คโคร 
และโลตัส โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ พัฒนาชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุล พร้อมยังคงอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีอ.อมก๋อย อย่างยั่งยืน 

 



 

ซีพีแรม ขานรับ สหประชาชาติ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ชู “ปลูกเพ่ือโลกยั่งยืน” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความ
ยั่งยืนทางอาหารขององค์กร และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ประเทศไทย 
เผยแพร่: 25 ก.ค. 2565 17:23 

 
บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพ่ือโลกยั่งยืน คร้ังนี้เลือกพื้นที่บ้าน
ทุ่งดินดำ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการปลูกต้นไม้ทั้งสิ้น 5,200 ต้น บนพ้ืนที่ 41,000 ตารางเมตร อีกทั้งซีพีแรม
ต้ังเป้าหมายในปี 2030 จะสามารถดำเนินการปลูกได้ 120,000 ต้นทั่วประเทศ ตามแนวทางนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม
บรรเทาฟ้ืนฟูระบบนิเวศ การปลูกต้นไม้ และให้องค์ความรู้แก่ชุมชนถือเป็นกลไกหนึ่งในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

วันนี้ (25 ก.ค.) นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า โครงการ  “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ขอบคุณ
หน่วยงานทุกภาคส่วน ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี บริษัท ซีพีแรม จำกัด  คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป่าไม้ ชาวบ้าน และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย รวมถึง
สร้างความมั่นคงและความยั่งยืนองค์ความรู้ทางอาหารอันมีผลต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นท่ีบ้านทุ่งดินดำ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยพื้นที่ดังกล่าวอดีตเคยเป็นพื้นท่ีป่าเสื่อมโทรม ด้วยชุมชนในพื้นที่เริ่มตระหนักให้ความสำคัญด้านป่าไม้มากขึ้น แต่ยังขาดงบประมาณและความ
ช่วยเหลืออยู่หลายส่วน ตลอดจนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ดูแลป่าไม้และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อ
โลกยั่งยืน ถือเป็นโครงการที่ทำให้ชุมชนมีแรงที่จะทำงาน ทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมมือกันทำงาน ลงมือ
ปฏิบัติร่วมกันกับชุมชนอย่างแท้จริง  

นายปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวว่า โคร งการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน 
สอดคล้องแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนขององค์กร ภายใต้กรอบกลยุทธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
(Environmental, Social and Governance : ESG) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainability 
Development Goals : SDGs) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติทั้ ง 10 หลักการ (United Nations Global Compact : UNGC) โดย
โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างความสมดุล
ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก ทั้งป่าบก และป่าชายเลน ซึ่งปัจจุบันได้ทำการปลูกต้นไม้ในโครงการไปแล้วท้ังสิ้น
กว่า 4,000 ต้น ระหว่างปี 2020-2021 บนพ้ืนท่ีกว่า 35,000 ตารางเมตร อีกทั้งประเทศไทยมีพันธสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจกตามเจตจำนงท่ี
แสดงต่ออนุสัญญา UNFCCC ในการลดก๊าซเรือนกระจก 20-25% ภายในปี 2030 และการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ภายใต้โครงการ “ร้อย รักษ์ โลก”  

นายปิยโชค ปิยางสุ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ซีพีแรมถือเป็นผู้ผลิตอาหารพร้อมรับประทานที่ให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็น
สำคัญ โดยเฉพาะในด้านอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ตามหลักธรรมาภิบาล  ที่ต้องส่งมอบอาหารที่ดีมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค และสิ่งสำคัญที่
เกี่ยวเนื่องกัน คือ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามเป้าหมายองค์การ
สหประชาชาติในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเสริมสร้างความสมดุลระบบนิเวศ ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลก พร้อมท้ังสอดคล้องกับปรัชญา 3 



ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ท่ีมุ่งสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชนและองค์กร ครั้งนี้ ในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี บ้านทุ่ง
ดินดำ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง ดำเนินการปลูกต้นไม้ทั้งสิ้น 5,200 ต้น บนพื้นที่ 41,000 ตารางเมตร อีกทั้ง ซีพีแรม ตั้งเป้าหมายในปี 2030  
จะสามารถดำเนินการปลูกได้ 120,000 ต้น ซึ่งซีพีแรมหวังว่าการดำเนินโครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน จะเป็นประโยชน์
ต่อพื้นที ่ทำให้มีการขยายพื้นที่สีเขียว ผ่านการปลูกป่า ปลุกจิตสำนึกร่วมกันในด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือผืนแผ่นดินไทยของเราทุกคน  

นายพรศักดิ์ ชาวสวน ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านทุ่งดินดำ กล่าวว่า สถานการณ์ป่าไม้ที่ บ้านทุ่งดินดำ สุพรรณบุรีที่ผ่านมาเป็นสภาพป่าเสื่อมโทรม
ค่อนข้างมาก เพราะขาดความรู้และชุมชนไม่มีการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ พอมาถึงยุคกำนันสมนึกได้เริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นแต่ยังไม่ได้จดทะเบียน 
แต่ปี 2254 ผู้ใหญ่จงได้เริ่มจดทะเบียน มีข้อกำหนดในพื้นที่ป่ามากขึ้น และได้จดทะเบียนเป็นป่าชุมชน ทำให้ชุมชนได้เริ่มตระหนักและทำงาน
ร่วมกัน ทำให้ต้นไม้เพิ่มขึ้น สัตว์ป่าเริ่มกลับมาในพื้นที่ ที่สำคัญ ต้องขอบคุณป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรีที่รับจดทะเบียนให้ป่าชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งดินดำ 
โดยการปลูกป่าถือเป็นการสร้างให้ชุมชนเกิดความร่วมมือในชุมชน ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง แต่ส่วนหนึ่งชุมชนยังขาดงบประมาณในการดูแล  ต้อง
ขอบคุณซีพีแรมที่ให้ความสำคัญในพื้นที่ป่าไม้ สนับสนุนงบประมาณในการดูแล ซึ่งชุมชนจะนำไปปลูกต้นไม้เพิ่มเติม กลุ่มอาสาสมัครในการดูแล
พื้นที่ตรวจเวรความปลอดภัย ท้ังในส่วนบ้าน วัด โรงเรียน ที่เราให้ความสำคัญตามหลัก คือ บวร และชุมชนจะมีการปิดป่าเพื่อการอนุรักษ์ 3 เดือน 
คือ กันยายน ถึงพฤศจิกายนของทุกปี และขอบคุณที่หน่วยงานภาครัฐ ส่วนงานจังหวัด บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดกิจกรรมดีๆ ในการปลูกป่าในวันน้ี 
ทำให้ชุมชนมีขวัญและกำลังใจในการทำงานดูแลป่าไม้ในพ้ืนท่ีต่อไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


