
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  27-29 ส.ค.  65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- ‘ปอม’ ประเดิม รก.นายกฯ ตอนรับ รมต.มาเลเซีย  (ไทยรัฐ  28 ส.ค. 65  หนา 1,2,11) 
- 2 ป. ไมสงซิกปรับครม. ลุนกก.บห.ภท.ชี้ขาดครูโอะ  (เดลินิวส  29 ส.ค. 65  หนา 1,2) 
- ‘บิ๊กปอม’ เรงแกปญหาที่ดินทํากิน  (ขาวสด  29 ส.ค. 65  หนา 7) 
- ตั้ง กก.กลั่นกรองโครงการโลกรอน  (ไทยรัฐ  29 ส.ค. 65  หนา 7)  
  
สื่อออนไลน 
- “พล.อ.ประวิตร” ลุยภารกิจเรงดวนแกปญหาความเดือดรอนปชช. บุรณาการแกปญหาที่ทํากิน-ดึงหนวยงาน
ความมั่งคงรับมือภัยพบิัติ  (ไทยโพสต  29 ส.ค. 65  https://www.thaipost.net/public-relations-
news/209411/) 
- “พล.อ.ประวิตร” ลุยภารกิจดวน บูรณาการแกปญหา "ที่ดินทํากิน" ชวยประชาชน  (ไทยรัฐออนไลน  28 ส.ค. 
65  https://www.thairath.co.th/news/politic/2484487) 
- CPF รวมพลังจิตอาสา สานตอ "โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมน้ําปาสัก เขาพระยาเดินธง" ปที่ 7  (บานเมือง  
27 ส.ค. 65  https://www.banmuang.co.th/news/activity/293785) 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23595
วันที่: อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนซ้าย), 2, 11
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รหัสข่าว: C-220828039036(27 ส.ค. 65/06:44) หน้า: 1/4

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,000

Col.Inch: 247.36 Ad Value: 494,720 PRValue : 1,484,160 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23596
วันที่: จันทร์ 29 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: ตั้ง กก.กลั่นกรองโครงการโลกร้อน
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วันที่: จันทร์ 29 สิงหาคม 2565
Section: First Section/คอลัมน์/การเมือง

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'บิ๊กป้อม'เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน
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Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 17.04 Ad Value: 20,448 PRValue : 61,344 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

พล.อ.ประวิตร วงษส์ุวรรณ รองนายกรฐัมนตรี รกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี และหวัหนา้พรรคพลงัพลงั

ประชารฐั (พปชร.) เปิดเผยว่า จากสถานการณค์วามเดือดรอ้นของประชาชนในขณะนี ทีมีหลายดา้นเขา้มา

กระทบตอ่ความเป็นอยู่ของประชาชน และตอ้งรบัผิดชอบราชการแทนนายกรฐัมนตรี สิงทีตอ้งเรง่ทาํก็คือเรือง

การบริหารจดัการทีดินทวัประเทศ ทีตอ้งบรูณาการหน่วยงานเพือใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม และแกไ้ขปัญหาอย่าง

ยังยืน ซึงจะใหท้ัง 22 หน่วยงานทีเกียวขอ้ง หน่วยงาน ทงัส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถินรว่มลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือ (MOU) ในโครงการบรูณาการพฒันาระบบสาธารณูปโภคและ

โครงสรา้งพืนฐานทีจาํเป็น ทีมีคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ (คทช.)กาํกับดแูลในแผนการดาํเนินงาน 

ระยะ 5 ปี 
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สาํหรบั 21 หน่วยงานทีจะร่วมลงนาม ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มหน่วยงานเจา้ของพืนที ไดแ้ก่ กรมป่าไม ้

กรมทีดิน กรมธนารกัษ์ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง สาํนกังานปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) กรม

พฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กรมส่งเสริมสหกรณ ์กรมอทุธยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธุพื์ช 2.กลุ่มหน่วยงานงาน

พฒันา ไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทางหลวงชนบท กรมพฒันาพลังงานทดแทน

และอนรุกัษพ์ลงังาน สถาบนัพฒันาองคก์รชมุชน(องคก์ารมหาชน) กรมทรพัยากรนาํบาดาล กรมชลประทาน กรม

ทรพัยากรนาํ กรมพฒันาทีดิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน กรมโยธาธิการและผงัเมือง และ 3.กลุ่มหน่วยงาน

สนบัสนนุส่งเสรมิ ไดแ้ก่ กรมการปกครอง กรมการพฒันาชมุชน 

ทงันีภารกิจทีตอ้งทาํรว่มกนัได ้กาํหนดเปา้หมาย ทีใหค้วามสาํคญัในดา้นการยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน 

ทงัการพฒันาโครงสรา้งพืนฐานและระบบสาธารณปูโภค รวมถึงสง่เสรมิพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวิตใหร้าษฎรมี

รายไดที้มนัคง และมีคณุภาพชีวิตทีดี ตามพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ พ.ศ.2562 ทีกาํหนดใหมี้ 

คทช. เพือทาํใหก้ารบรหิารจดัการทีดินและทรพัยากรดนิเป็นเอกภาพ มีการแกปั้ญหาแนวเขตทีดินทบัซอ้นระหว่าง

หน่วยงาน และหน่วยงานกบัประชาชน โดยแกปั้ญหาประชาชนทีบกุรุกอยู่ในทีดินรฐั โดยการพฒันาอาชีพเกษตร

และนอกภาคเกษตร เพือใหป้ระชาชนมีรายไดที้มนัคง และความเป็นอยู่ทีดีขึนเป็นการแกไ้ขเศรษฐกิจฐานรากได้

อย่างแทจ้รงิ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณภ์ยัพิบตัิทีมีความรุนแรงมากขนึขณะนี ไดส้งัการใหท้กุหน่วยงานทีเกียวขอ้ง เฝา้

ระวงั และตดิตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ิด เนืองจากประเทศไทย ไดร้บัผลกระทบจากอิทธิพลของพายแุละมรสมุที

พาดผ่าน ส่งผลใหมี้ปรมิาณฝนตกชกุ และตอ่เนืองในพืนทีตา่งๆ ทวัประเทศ ส่งผลใหเ้กิดอทุกภัยในพืนทีตา่งๆ ใน

ระยะทีผ่านมา ไดส้งัการใหก้ระทรวงกลาโหม จดักาํลงัพล เขา้ช่วยเหลือประชาชนในพืนทีตา่งๆ เนืองจากมีความ

พรอ้ม ทังกาํลังคน และเครืองมือทีจะเขา้ช่วยเหลือประชาชนไดท้นัท่วงที ทงัดา้นการอพยพประชาชน การซ่อม

บาํรุงระบบโครงสรา้งพืนฐานทีจาํเป็น การวางแผนเรง่ระบายนาํ เป็นตน้ โดยจะทาํงานรว่มกบัหน่วยงานในทอ้งถิน 

ทีผ่านมามีหลายพืนทีไดร้บัผลกระทบ 

“จากสถานการณที์เกิดขนึ ไดก้าํชบักระทรวงกลาโหม ระดมกาํลงัพล และยุทโธปกรณร์ว่มกบัส่วนราชการ และทกุ

หน่วยงานทีเกียวข้อง ให้บูรณาการการทํางานร่วมกันเพือให้การช่วยเหลือประชาชน ในพืนทีเสียงทีได้รับ

ผลกระทบ รวมทงัใหทุ้กหน่วยงานใหก้ารสนบัสนุนประชาชน วางแผนการใชน้าํระยะยาว เก็บนาํไวใ้ชใ้นช่วงฤดู

แลง้ สาํหรบัพืชไร ่และการทาํเกษตรดว้ย” 
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สาํหรับ พืนทีทีตอ้งเฝ้าระวัง จากการรายงานดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า แบ่งเป็นพืนทีทีมี

ความเสียงจากปัญหาของปรมิาณนาํใน 3 รูปแบบ 

1. พืนที ทีอาจเกิดนาํท่วมฉับพลัน นาํป่าไหลหลาก นาํท่วมขัง ประกอบดว้ย พืนทีภาคเหนือ ไดแ้ก่ จ.ตาก  

(อ.แม่ระมาด ท่าสองยาง) พิษณุโลก (อ.นครไทย เนินมะปรางชาติตระการ วงัทอง) และเพชรบูรณ ์(อ.หล่มเก่า 

หล่มสัก เขาค้อ) พืนทีภาคกลาง ได้แก่ จ.นครนายก (อ.เมืองฯ) ปราจีนบุรี (อ.ประจันตคาม นาดี) และ

กรุงเทพมหานคร 

2.พืนทีทีตอ้งเฝา้ระวงันาํลน้ตลิง นาํท่วมขงั ในพืนทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จ.รอ้ยเอ็ด (อ.เสลภูมิ จงัหาร 

โพนทอง) มหาสารคาม (อ.เมืองฯ กันทรวิชัย) และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ) พืนทีภาคกลาง ไดแ้ก่ จ.อ่างทอง  

(อ.ป่าโมก วิเศษชยัชาญ) และพระนครศรีอยธุยา (อ.เสนา ผกัไห่บางบาล บางไทร บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา) 

3. พืนทีทีตอ้งเฝ้าระวังนาํทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่นาํ และพืนทีราบลุ่มชายฝัง ได้แก่จังหวัด ต่างๆ ดังนี 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี  ฉะเชิง เทรา ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี  ตราด เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ภาคใต ้ไดแ้ก่ จ.ชุมพร สุราษฎรธ์านี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี 

นราธิวาส ระนอง พงังาภเูก็ต กระบี ตรงั และสตลู 
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วันที 28 ส.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รกัษาราชการแทนนายกรฐัมนตรี และ

หัวหนา้พรรคพลังประชารฐั (พปชร.) เปิดเผยว่า จากสถานการณค์วามเดือดรอ้นของประชาชนในขณะนี ที

มีหลายดา้นเขา้มากระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และตอ้งรับผิดชอบราชการแทน นายกรฐัมนตรี 

สิงทีตอ้งเร่งทาํก็คือ เรืองการบริหารจัดการทีดินทัวประเทศ ทีตอ้งบูรณาการหน่วยงานเพือใหเ้กิดผลเป็น

รูปธรรม และแก้ไขปัญหาอย่างยังยืน ซึงจะให ้21 หน่วยงานทีเกียวข ้อง หน่วยงาน ทังส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ในโครงการบูรณา

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรา้งพืนฐานทีจาํเป็น ทีมีคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ 

(คทช.) กาํกับดูแลในแผนการดาํเนินงาน ระยะ 5 ปี 
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สาํหรบั 21 หน่วยงาน ทีจะรว่มลงนาม ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มหน่วยงานเจา้ของพืนที ไดแ้ก่ กรมป่าไม ้

กรมทีดิน กรมธนารกัษ์ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง สาํนักงานปฏิรูปทีดินเพือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กรม

พฒันาสงัคมและสวสัดิการ กรมส่งเสริมสหกรณ ์กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์าและพนัธุพื์ช 2. กลุ่มหน่วยงานงาน

พฒันา ไดแ้ก่ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทางหลวงชนบท กรมพฒันาพลังงานทดแทน

และอนุรกัษ์พลงังาน สถาบนัพัฒนาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) กรมทรพัยากรนาํบาดาล กรมชลประทาน 

กรมทรพัยากรนาํ กรมพัฒนาทีดิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน กรมโยธาธิการและผังเมือง และ 3. กลุ่ม

หนว่ยงานสนบัสนนุส่งเสรมิ ไดแ้ก่ กรมการปกครอง กรมการพฒันาชมุชน 

ทงันีภารกิจทีตอ้งทาํรว่มกนัได ้กาํหนดเปา้หมาย ทีใหค้วามสาํคญัในดา้นการยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชน 

ทงัการพฒันาโครงสรา้งพืนฐานและระบบสาธารณปูโภค รวมถึงสง่เสรมิพฒันาอาชีพและคณุภาพชีวิตใหร้าษฎรมี

รายไดที้มนัคง และมีคณุภาพชีวิตทีดี ตามพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ พ.ศ.2562 ทีกาํหนดใหมี้ 

คทช. เพือทาํใหก้ารบรหิารจดัการทีดินและทรพัยากรดนิเป็นเอกภาพ มีการแกปั้ญหาแนวเขตทีดินทบัซอ้นระหว่าง

หน่วยงาน และหน่วยงานกบัประชาชน โดยแกปั้ญหาประชาชนทีบกุรุกอยู่ในทีดินรฐั โดยการพฒันาอาชีพเกษตร

และนอกภาคเกษตร เพือใหป้ระชาชนมีรายไดที้มนัคง และความเป็นอยู่ทีดีขึนเป็นการแกไ้ขเศรษฐกิจฐานรากได้

อย่างแทจ้รงิ 

อย่างไรก็ตาม ในชว่งสถานการณภ์ยัพิบตัทิีมีความรุนแรงมากขนึขณะนี ไดส้งัการใหทุ้กหนว่ยงานทีเกียวขอ้ง เฝา้

ระวงั และตดิตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ิด เนืองจากประเทศไทย ไดร้บัผลกระทบจากอิทธิพลของพายแุละมรสมุที

พาดผ่าน สง่ผลใหมี้ปรมิาณฝนตกชกุ และตอ่เนืองในพืนทีตา่งๆ ทวัประเทศ ส่งผลใหเ้กิดอทุกภยัในพืนทีตา่งๆ ใน

ระยะทีผ่านมา ไดส้งัการใหก้ระทรวงกลาโหม จดักาํลงัพล เขา้ช่วยเหลือประชาชนในพืนทีตา่งๆ เนืองจากมีความ

พรอ้ม ทงักาํลงัคน และเครืองมือทีจะเขา้ชว่ยเหลือประชาชนไดท้นัทว่งที ทงัดา้นการอพยพประชาชน การซ่อม

บาํรุงระบบโครงสรา้งพืนฐานทีจาํเป็น การวางแผนเรง่ระบายนาํ เป็นตน้ โดยจะทาํงานรว่มกบัหน่วยงานในทอ้งถิน 

ทีผ่านมามีหลายพืนทีไดร้บัผลกระทบ 

“จากสถานการณท์เีกิดขึน ได้กาํชับกระทรวงกลาโหม ระดมกาํลังพล และยุทโธปกรณร่์วมกับส่วน

ราชการ และทกุหน่วยงานทเีกียวข้อง ให้บูรณาการการทาํงานร่วมกันเพอืให้การช่วยเหลอืประชาชน ใน

พนืทเีสียงทไีด้รับผลกระทบ รวมทังให้ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนประชาชน วางแผนการใช้นาํระยะ

ยาว เก็บนาํไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง สาํหรับพชืไร่ และการทาํเกษตรด้วย” 
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สาํหรับ พืนทีทีตอ้งเฝ้าระวัง จากการรายงานดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า แบ่งเป็นพืนทีทีมี

ความเสียงจากปัญหาของปรมิาณนาํใน 3 รูปแบบ 

1. พืนที ทีอาจเกิดนาํท่วมฉับพลัน นาํป่าไหลหลาก นาํท่วมขัง ประกอบดว้ย พืนทีภาคเหนือ ไดแ้ก่ จ.ตาก  

(อ.แม่ระมาด ท่าสองยาง) พิษณุโลก (อ.นครไทย เนินมะปรางชาติตระการ วงัทอง) และเพชรบูรณ ์(อ.หล่มเก่า 

หล่มสกั เขาคอ้) พืนทีภาคกลาง ไดแ้ก่ จ.นครนายก (อ.เมืองฯ) ปราจีนบรีุ 

2. พืนทีทีตอ้งเฝา้ระวงันาํลน้ตลิง นาํทว่มขงั ในพืนทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ จ.รอ้ยเอ็ด (อ.เสลภูมิ จงัหาร 

โพนทอง) มหาสารคาม (อ.เมืองฯ กนัทรวิชยั) และอบุลราชธานี (อ.เมืองฯ) พืนทีภาคกลาง ไดแ้ก่ จ.อา่งทอง  

(อ.ป่าโมก วิเศษชยัชาญ) และพระนครศรีอยธุยา (อ.เสนา ผกัไหบ่างบาล บางไทร บางปะหนั พระนครศรีอยธุยา) 

3.  พืนทีทีตอ้งเฝ้าระวังนาํทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่นาํ และพืนทีราบลุ่มชายฝัง ไดแ้ก่จังหวัดต่างๆ ดงันี 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นนทบุรี  ฉะเชิง เทรา ชลบุรี  ระยอง จันทบุรี  ตราด เพชรบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ภาคใต ้ไดแ้ก่ จ.ชุมพร สุราษฎรธ์านี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี 

นราธิวาส ระนอง พงังาภเูก็ต กระบี ตรงั และสตลู 
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CPF รวมพลังจิตอาสา สานต่อ "โครงการซีพเีอฟ รักษนิ์เวศ ลุ่มนาํป่าสัก เขาพระยาเดนิธง" ปีท ี7  

  

บรษิัท เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผนกึกาํลงัพนกังานจิตอาสา ชมุชน รว่มกบัภาคี

เครือข่ายภาครฐั ตอ่ยอดการอนรุกัษแ์ละฟืนฟูป่าตน้นาํ ในโครงการ “ซีพีเอฟ รกัษน์ิเวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระยา

เดินธง” เขา้สูปี่ที 7 ทาํกิจกรรมปลกูพืชอาหารสตัวแ์ละทาํโป่งเทียม เพือสรา้งแหล่งอาหารและคืนสมดลุระบบนิเวศ

อย่างยงัยืน  

นายภาณวุตัร เนียมเปรม รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะทาํงานยทุธศาสตรซี์พีเอฟ 

รกัษน์ิเวศ ลุม่นาํป่าสกั เขาพระยาเดนิธง พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู นาํพนกังานซีพีเอฟ จาํนวน 250 คน ทาํ

กิจกรรมปลูกพืชอาหารสตัวแ์ละทาํโป่งเทียม ในพืนทีโครงการเขาพระยาเดินธง จ.ลพบรีุ โดยไดร้บัเกียรติจาก  

นายณรงค ์วสัสละ ปลดัอาํเภอพฒันานิคม นายสรุพล กลินพนัธุ ์ผูอ้าํนวยการส่วนส่งเสรมิการปลกูป่า สาํนกั

จดัการทรพัยากรป่าไมที้ 5 (สระบรีุ) รว่มกิจกรรมดว้ย 
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นายภาณุวตัร  กล่าวว่า บริษัทฯ และจิตอาสาซีพีเอฟ  รว่มกนัพลิกฟืนผืนป่าเขาพระยาเดินธงจากป่าเสือมโทรมสู่

ป่าทีมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสตัว ์มุ่งหวงัใหเ้ป็นพืนทีตน้แบบเรียนรูก้ารฟืนฟูป่า  โดยตงัแต่ปี 

2559 จนถึงปัจจบุนั เขา้สู่ปีที 7 ไดอ้นุรกัษแ์ละฟืนฟูป่าไปแลว้ 6,971 ไร ่เพือส่งมอบผืนป่าทีมีความอุดมสมบรูณ์

ใหแ้ก่ประเทศไทย ชว่ยรกัษาทรพัยากรธรรมชาติแหลง่ตน้นาํและสรา้งความมนัคงทางอาหารอย่างยงัยืน   

"กิจกรรมในวนันี เป็นการรว่มแรงร่วมใจกนัของทกุภาคส่วน ทงัชมุชนทีอยู่รอบเขาพระยาเดินธง ภาคราชการ กรม

ป่าไม้ ส่วนปกครอง และพนักงานซีพีเอฟทีมาจากหลายธุรกิจและหลายจังหวัดทีเราประกอบกิจการอยู่ 

ประมาณ 250 คน เพือมาปลูกตน้ไมส้าํหรบัเป็นแหล่งอาหารของสตัวแ์ละทาํโป่งเทียม สิงทีเราร่วมกันทาํในวันนี 

ทาํใหส้ตัวป่์ามีอาหารทีอดุมสมบรูณ ์เป็นการเติมเต็มระบบนิเวศ ซึงนอกเหนือจากความประทบัใจทีพวกเราชาวซี

พีเอฟไดร้บัแลว้ ยงัไดท้าํความดีเพือตอบแทนคุณแผ่นดิน และคืนผืนป่าทีสมบูรณใ์หแ้ก่ประเทศดว้ย" นายภาณุ

วตัร กล่าว   

ดา้น นายณรงค ์วสัสละ ปลดัอาํเภอพฒันานิคม กล่าวว่า  ป่าตน้นาํลุ่มนาํป่าสกั เป็นทรพัยากรธรรมชาติทีสาํคญั

ของคนในจงัหวดัและพืนทีใกลเ้คียง การทีภาคเอกชนอย่างซีพีเอฟเขา้มาร่วมอนุรกัษแ์ละฟืนฟูผืนป่า เป็นการช่วย

เติมความอดุมสมบรูณข์องป่าและรกัษาระบบนิเวศ ในขณะเดียวกนัชุมชนรอบพืนทีไดใ้ชป้ระโยชนแ์ละอยู่ร่วมกบั

ป่าอยา่งยงัยืน  

สาํหรบักิจกรรมปลกูพืชอาหารสตัวแ์ละทาํโป่งเทียมในครงันี มีการปลกูตน้ไม ้24 ชนิด จาํนวน 450 ตน้ อาทิ ตน้

สมอพิเภก ตน้เขยตาย ตน้ตาเสือ ตน้โพธิ ตน้ไทร เป็นตน้ ซึงเป็นตน้ไมที้มีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตไดด้ี 

และสามารถออกผลเป็นแหล่งอาหารของสัตว ์รวมทังทาํโป่งเทียม ดว้ยการขุดดินบริเวณทีลาดชันใหเ้ป็นแอ่ง 

จากนนันาํแร่ธาตตุ่างๆ อาทิ แคลเซียม โพแทสเซียม เกลือสมุทร  ลงไปผสมกับดินบริเวณทีขุด เมือมีฝนตกหรือ

ความชืน ดินบริเวณดงักล่าวจะกลายเป็นแหล่งแร่ธาตุและสารอาหารทีจาํเป็นของกลุ่มสตัวกิ์นพืชและสัตวกี์บ 

นอกจากนียงัส่งผลดีต่อระบบนิเวศในเขาพระยาเดินธงใหส้มบูรณม์ากยิงขึน โดยไดร้บัความรูแ้ละคาํแนะนาํใน

การทาํโป่งเทียมจากดร.ขรรคช์ยั ประสานยั อาจารยค์ณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ในฐานะทีปรกึษา

ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของโครงการฯ  

  

ทงันี โครงการ “ซีพีเอฟ รกัษน์ิเวศ ลุ่มนาํป่าสกั เขาพระยาเดินธง” เป็นส่วนหนงึภายใตก้ลยทุธค์วามยงัยืน 3 เสา

หลกัของซีพีเอฟดา้น "ดิน นาํ ป่า คงอยู"่ เพือรว่มดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละปกปอ้งความหลากหลายทางชีวภาพ 

บรรเทาผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ  สอดรบัตามเปา้หมายการพฒันาอย่างยงัยืนขององคก์าร

สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) . 
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