
สรุปข�าวประจําวันท่ี 4 ส.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป!าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ) 

- ทส.เร�งขอให�ป�าสงวนก�อน 30 ส.ค.นี้ (ไทยรัฐ 4 ส.ค. 65 หน�า 7) 

- ภาพข�าว: ยึดคืนรุกป�า (มติชน 5 ส.ค. 65 หน�า 12) 

- ภาพข�าว: กิจกรรม (สยามรัฐ 4 ส.ค. 65 หน�า 6) 

- ภาพข�าว: ภาพสังคม: ตลท.เดินหน�าปลูกป�า 10 ไร� (มิติหุ�น 4 ส.ค. 65 หน�า 8) 

- ภาพข�าว: สังคมข�าวหุ�น: ตลาดหลักทรัพย5ฯ ร�วมกับ บมจ.แอสเซทไวส5 เดินหน�าปลูกต�นไม�เพ่ิม (ข�าวหุ�น 4 ส.ค. 65 หน�า 4) 

ข�าวเว็บไซต) 

- “วราวุธ”ชูไฮไลท5 ประชุม TCAC 5 ส.ค. นายกฯ ปาฐกถาพิเศษ 

เดลินิวส5 3 สิงหาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1320739/ 

- “วราวุธ”ดึงชุมชนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวลดClimate change -เพ่ิมรายได(ท(องถ่ิน 

กรุงเทพธุรกิจ 3 ส.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1018905 

- ก.เกษตรฯ จัดงาน“สีสรรพรรณไม( เทิดไท(บรมราชินีนาถ 30 ปH สวนสมเด็จพระนางเจ(าสริิกิติฯ์ ใต(รMมพระบารมี เพ่ือปวงประชา” 

บ(านเมือง วันพุธ ท่ี 3 สิงหาคม 65  https://www.banmuang.co.th/news/politic/290489 

- ตลท.รMวมกับ บมจ.แอสเซทไวสR เดินหน(าปลูกต(นไม(เพ่ิมพ้ืนท่ีปTา 10 ไรM ผMานโครงการ Care the Wild “ปลูกปZอง Plant & Protect” 

สยามรัฐออนไลนR  3 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/370439 

- “ตลาดหลักทรัพยRฯ รMวมกับ บมจ. แอสเซทไวสR เดินหน(าปลูกต(นไม(เพ่ิมพ้ืนท่ีปTา 10 ไรM ผMานโครงการ Care the Wild “ปลูกปZอง Plant & Protect” 

มิติหุ(น 3 สิงหาคม 2022 https://www.mitihoon.com/2022/08/03/321615/ 

- “ตลาดหลักทรัพยRฯ รMวมกับ บมจ. แอสเซทไวสR เดินหน(าปลูกต(นไม(เพ่ิมพ้ืนท่ีปTา 10 ไรM ผMานโครงการ Care the Wild “ปลูกปZอง Plant & Protect” 

บ(านเมือง วันพุธ ท่ี 03 สิงหาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/finance/290526 

- วปอ.63 เดินหน(าสร(างพ้ืนท่ีสีเขียว โครงการ “ปลูกปTา ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63” 40 ไรM ต(นไม(กวMา 3,000 ต(น 

ผู(จัดการออนไลนR 3 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/motoring/detail/9650000073680 

- CPRAM Forest best for life #ปลูกเพ่ือชีวิตท่ีดีกวMา 

ผู(จัดการออนไลนR 3 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/business/detail/9650000073806 

- “ซีพีแรม (ลาดกระบัง)” ขับเคลือ่นยุทธศาสตรRความยั่งยืน ชู CPRAM Forest best for life #ปลูกเพ่ือชีวิตท่ีดีกวMา ฟjkนฟูปTาเสื่อมโทรม 

บางกอกทูเดยR  3/08/2022  https://bangkok-today.com/ซีพีแรม-ลาดกระบัง-ขับเค/ 

 

 

 



- มิตซูบิชิ มอเตอรRส จัดกิจกรรมด(านสิ่งแวดล(อม ปลูกปTาเพ่ิม 40 ไรM นครราชสีมา 

 สยามธุรกิจ วันพุธท่ี 03 สิงหาคม พ.ศ. 2565  https://www.siamturakij.com/news/50348-มิตซูบิชิ-มอเตอรRส-จัดกิจกรรมด(าน
สิ่งแวดล(อม-ปลูกปTาเพ่ิม-40-ไรM-นครราชสมีา- 

- ชาวบ(านฮือ บุกศาลากลางยื่น ผวจ.ต(านสํารวจขุดเจาะแรM ปTาสงวนเขาคอก แหลMงภูเขาไฟ ผวาทําลายทรัพยากรฯ-วิถีชีวิต 

 สยามรัฐออนไลนR  3 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/370492 

- ชาวบ(านบุกศาลากลางฯบุรีรัมยR ต(านสํารวจขุดเจาะแรMเขตปTาสงวน แหลMงภูเขาไฟ 

ไทยโพสตR 3 สิงหาคม 2565 https://www.thaipost.net/district-news/193010/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23571
วันที่: พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: ทส.เร่งขอให้ป่าสงวนก่อน 30 ส.ค.นี้

รหัสข่าว: C-220804039120(3 ส.ค. 65/08:49) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 12.99 Ad Value: 12,990 PRValue : 38,970 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16217
วันที่: ศุกร์ 5 สิงหาคม 2565
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(ขวา)

ภาพข่าว: ยึดคืนรุกป่า

รหัสข่าว: C-220805038090(4 ส.ค. 65/07:58) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 13.48 Ad Value: 16,176 PRValue : 48,528 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 24867
วันที่: พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ

หน้า: 6(บนซ้าย)

ภาพข่าว: กิจกรรม

รหัสข่าว: C-220804021062(4 ส.ค. 65/04:00) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 16.82 Ad Value: 17,661 PRValue : 52,983 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: -
วันที่: พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 8(บนขวา)

ภาพข่าว: ภาพสังคม: ตลท.เดินหน้าปลูกป่า 10 ไร่

รหัสข่าว: C-220804762007(4 ส.ค. 65/05:19) หน้า: 1/1

Mitihoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Col.Inch: 36.43 Ad Value: 12,750.50 PRValue : 38,251.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 28 ฉบับที่: 6991
วันที่: พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: สังคมข่าวหุ้น: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.แอสเซทไวส์ เดินหน้าปลูกต้นไม้เพิ่ม...

รหัสข่าว: C-220804013007(4 ส.ค. 65/05:43) หน้า: 1/1

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 17.36 Ad Value: 14,756 PRValue : 44,268 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 
“วราวุธ”ชูไฮไลทR ประชุม TCAC 5 ส.ค. นายกฯ ปาฐกถาพิเศษ 

รมว.ทส.“วราวุธ ศิลปอาชา”เผยรายละเอียดกิจกรรมการประชุม TCAC วันท่ี 5-6 ส.ค.น้ี ท่ี รอยัล พารากอน ฮอลลR สยามพารากอน แนMนด(วย
สาระชMวยลดโลกร(อน ชูไฮไลทR 5 ส.ค. นายกฯ “พลเอกประยุทธR” เปrนประธานเปsดพร(อมปาฐกถาพิเศษ 

3 สิงหาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1320739/ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวMาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล(อม (รมว.ทส.) เปsดเผยวMา การประชุม TCAC หรือ การประชุม
ภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด(านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference ) ภายใต(แนวคิด
“อนาคตไทย อนาคตโลก: โอกาสและความรับผดิชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)” ท่ี ทส. จัดข้ึน ระหวMางวันท่ี 
5 – 6 ส.ค. 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลลR ศูนยRการค(าสยามพารากอน ถือเปrนงานท่ียิ่งใหญMครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของโลกท่ี
จําลองรูปแบบการประชุม COP มาดําเนินการจัดในระดับประเทศ ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีนMาสนใจตลอดการจัดงานท้ัง 2 วัน โดยในวันท่ี 5 ส.ค. 65 
เปrนพิธีเปsด โดย พลเอก ประยุทธR จันทรRโอชา นายกรัฐมนตรี พร(อมปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) หัวข(อ“เปZาหมาย Net zero 2065 
เพ่ือการเติบโตท่ียั่งยืนของไทยในเวทีโลก (Mission to D-emission 2065 for Thailand Sustainable Growth)” และการฉายวิดีทัศนRถ(อย
แถลงของผู(วMาราชการจังหวัดและวิดีทัศนRถ(อยแถลงจากประเทศท่ีมคีวามรMวมมือด(านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศกับไทย โดย เครอืรัฐ
ออสเตรเลีย สหพันธRสาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุTน สมาพันธรัฐสวิส และสหรัฐอเมริกา พร(อมท้ังมีการบรรยายพิเศษ โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีวMาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม ในหัวข(อ “TCAC: Road to COP27 and Beyond” สMวนภาคบMาย 13.00 – 
13.30 น. การบรรยายหัวข(อ “คารRบอนุเบกขา vs กรรมสันตุฏฐิตา (Carbon Neutrality vs Karma Sufficiency)” โดย พระธรรมศากยวงศR
วิสุทธ์ิ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)  อธิการบดีกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแหMงโลก เวลา 13.30 – 14.45 น. การเสวนาหัวข(อ “เสริมพลัง
ไทยสูMความยั่งยืนด(านสภาพภูมิอากาศ (Powering Thailand for Climate Resilience and Sustainability)” โดยวิทยากรผู(ทรงคุณวุฒิท่ี
รMวมบรรยายในหัวข(อตMาง ๆ ได(แกM เส(นทางสูMความยั่งยืนด(านสภาพภมูิอากาศ (Road to Net Zero Emission and Climate-Resilient 
Thailand)โดย ดร.พิรณุ สยัยะสิทธ์ิพานิช เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม, สภาพภมูิอากาศไทยกับ
โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Climate Change Pathway on Bio-Circular-Green (BCG) Economy) โดย ดร.กิติพงคR พร(อมวงคR ผู(อํานวยการ
สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรR วิจัยและนวัตกรรมแหMงชาต,ิ พลังแหMงนวัตกรรมเพ่ือปกปZองสภาพภูมิอากาศ (The Power 
of Innovation for Climate Protection) โดย ดร.วิจารยR สิมาฉายา ผู(อํานวยการสถาบันสิ่งแวดล(อมไทย และประธานกรรมการองคRการ
บริหารจัดการก�าซเรือนกระจก, ความมั่นคงด(านพลังงาน vs. ความเปrนกลางทางคารRบอน – ความสมดุลท่ียั่งยืน (Energy Security vs. 
Carbon Neutrality) โดย นายบุญญนิตยR วงศRรักมิตร ผู(วMาการการไฟฟZาฝTายผลติแหMงประเทศไทย, จากวิสัยทัศนRสูMการปฏิบัติ สร(างพลังงาน
แหMงอนาคตมุMงสูMเปZาหมาย Net Zero (From Vision to Action: Shaping up Future Energy & Beyond towards Net Zero) โดย นาย
อรรถพล ฤกษRพิบูลยR ประธานเจ(าหน(าท่ีบริหารและกรรมการผู(จัดการใหญM บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และผู(ดําเนินรายการ โดยนายวิทยR 
สิทธิเวคิน สMวนเวลา 14.45 – 16.00 น. เปrนการเสวนาหัวข(อ“ธุรกิจไทยรMวมขับเคลื่อนสูMเปZาหมายความเปrนกลางทางคารRบอน (Leading to 
Carbon Neutrality: Best Practices and Business Solutions)” ประกอบด(วย พลิกโฉมธุรกิจสูMเศรษฐกิจสีเขียว (Transformative 
Business – Pathway to Green Economy) โดย นายรุMงโรจนR รังสิโยภาส กรรมการผู(จดัการใหญM เอสซีจ,ี มุMงสูMเปZาหมาย Net Zero ด(วย
เทคโนโลยีเพ่ือการดักจับ การใช(ประโยชนR และการกักเก็บคารRบอน (Striving toward Net-Zero Target with Carbon Capture 
Utilization and Storage) โดย นายมนตรี ลาวัลยRชัยกุล ประธานเจ(าหน(าท่ีบริหาร บริษัท ปตท.สาํรวจและผลิตปsโตรเลียม จํากัด (มหาชน), 
เส(นทางสูMการเติบโตของธุรกิจอยMางยั่งยืนตามเปZาหมาย Net Zero (Net Zero: A Journey towards Sustainable Business Growth) โดย 
ดร.คงกระพัน อินทรแจ(ง ประธานเจ(าหน(าท่ีบริหารและกรรมการผู(จดัการใหญM บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), พลังงานบริ



สุทธRเพ่ือสังคมปลอดคารRบอน (Clean Energy for Low-carbon Society) โดย นายอมร ทรัพยRทวีกุล รองประธานเจ(าหน(าท่ีบรหิาร บริษัท 
พลังงานบริสุทธ์ิ จํากัด (มหาชน)  และการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ: วิกฤต หรือ โอกาส (Climate Change to Climate Chance) โดย 
นายประวิทยR ประกฤตศรี ประธานเจ(าหน(าท่ีปฏิบัติการ กลุMมงานธุรกิจใหมM กลุMมมติรผลท้ังน้ี รมว.ทส. กลMาวอีกวMา ผู(สนใจเข(ารMวมงานโดยไมM
เสียคMาใช(จMาย ด(วยการลงทะเบียนลMวงหน(าท่ีเว็บไซตR tcac.deqp.go.th ,facebook fanpage : Thailand Climate Action Conference – 
TCAC และ facebook fanpage : กรมสMงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล(อม หรือรับชมการถMายทอดสดพิธีเปsด ในวันท่ี 5 ส.ค. และกิจกรรมตMาง 
ๆ  ผMานทาง Facebook Page : กรมสMงเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล(อม และ Thailand Climate Action Conference – TCAC 

สําหรับ วันท่ี 6 ส.ค. 65 มีกิจกรรมท่ีนMาสนใจมากมายเชMนกัน อาทิ การบรรยายพิเศษ “ จากนโยบายสูMความสําเรจ็ด(านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ” (Climate Actions and Achievement: From Policies to Implementation) โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวMาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม, การเสวนาหัวข(อ “บูรณาการ Climate Change สูMการดําเนินงานระดับจังหวัด” (Climate 
Actions on Ground) และในหัวข(อน้ี มีการบรรยายพิเศษของนายชัชชาติ สิทธิพันธุR ผู(วMาราชการกรุงเทพมหานคร, การเสวนาหัวข(อความ
รMวมมือระหวMางประเทศด(านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thailand’s Climate Alliance: The Success Story-Tellers), การเสวนา
พลังงานและการขนสMงท่ียั่งยืน (Energy and Transport Mitigation Actions), การเสวนาในหัวข(อ ปTาไม(และการกักเก็บคารRบอน (The 
Roles of Forests: Natural Climate Solutions), การเสวนาในหัวข(อ เกษตรเทMาทันภูมิอากาศ (Climate-Smart Agriculture) และการ
เสวนา การบริการข(อมลูด(านสภาพภูมิอากาศ และการเสรมิสร(างภมูิคุ(มกันในภาคเมือง (Climate Information Services and Urban 
Resilience) การเสวนา ในหัวข(อ เยาวชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Rising Stars for Climate Protection) และการเสวนา ใน
หัวข(อ ตลาดคารRบอนเครดิต: ตอบโจทยRธุรกิจรักษRโลกด(วยกลไกราคา (Carbon Market: Carbon Pricing Approach for A Carbon 
Neutrality Business) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“วราวุธ”ดึงชุมชนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวลดClimate change -เพ่ิมรายได(ท(องถ่ิน 

กรุงเทพธุรกิจ 3 ส.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1018905 

“วราวุธ”ดึงชุมชนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวลดClimate change -เพ่ิมรายได(ท(องถ่ิน 

“วราวุธ”ช้ีป�จจัยไทยต(องเรMงลดคารRบอนหลังเปrน1ใน10ประเทศได(รบัผลกระทบ Climate change เตรียมดึงชุมชนรMวมสร(างพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิม 
55% พร(อมแบMงประโยชนRคารRบอนเครดติผู(พัฒนาโครงการ90% ช้ีเปrนชMองทางเพ่ิมรายได(ให(คนในท(องถ่ิน 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวMาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล(อม กลMาวปาฐกถาเรือ่ง "Thailand's Climate Commitment 
and Decarbonization Journey" ในงานเสวนา 2022 Shell Forum "Powering Progress : The Decarbonization Journey"วMา  
ประเทศไทยตดิ 1 ใน 10 ท่ีจะได(รบัผลกระทบมากท่ีสุดจากปรากฏการณR Climate Change จึงกําหนดจะทยอยลดการปลMอยก�าซเรือนกระจก
ในปH 2030 ให(ได( 40% ซ่ึงจะได(รบัการสนับสนุนจากทุกประเทศ ซ่ึงขณะน้ีได(เริม่การเพ่ิมสดัสMวนการใช(พลังงานหมุนเวียนและการสMงเสริมการ
ใช(รถยนตRไฟฟZา 

ท้ังน้ี หน่ึงในต(นตอการปลMอยก�าซเรือนกระจกคือการปลูกข(าว เน่ืองจากในนามีนํ้าหมักหมมอยูMตลอดเวลา ดังน้ันจึงต(องเพ่ิมพลังงานทดแทน ลด
การใช(ก�าซธรรมชาติ มีการปรับปรงุเทคนิคการทํานาข(าวท่ีจ.สุพรรณบุรี เปrนการปลูกข(าวแบบเปHยกสลบัแห(ง ทําให(ลดการปลMอยก�าซมเีทนได(ถึง 
70% 

ดังน้ัน การจะทําให(เศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน(าไปกับการอนุรักษRสิ่งแวดล(อมน้ัน ต(องสอดคล(องกับนโยบาย BCG Model ท่ีทุกภาคสMวน
สามารถมีสMวนรMวมได(กับภาครัฐและเอกชน โดยเมื่อเดือนก.ค.ท่ีผMานมากระทรวงฯได(เดินทางไปลงนามสัญญาคูMแรกของโลกท่ีสวิตเศอรRแลนดR 
เพ่ือซ้ือขายคารRบอนเครดติรMวมกัน 

“รัฐบาลจึงมีแผนเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวให(ได( 55% จะเปrนตัวการสําคัญท่ีชMวยลดก�าซเรือนกระจกได( ภาคประชาชนสามารถมีสMวนรMวมในปH 2565 
ประมาณ 6 แสนไรM โดยแบMงป�นเครดิตให(ผู(พัฒนาโครงการ 90% หนMวยงานของรัฐ 10%” 

เบ้ืองต(นกิจกรรมท่ีจะจัดข้ึนในวันท่ี 5-6 ส.ค.น้ี จะมีการจัดงานประชุม”ภาคีการขับเคลื่อนการปฎิบัตงิานด(านการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศ
ของไทย” (Thailand Climate Action Conference: TCAC) ในงานมีพล.อ.ประยุทธR จันทรRโอชา นายกรัฐมนตรีกลMาวปาฐกฐาพิเศษ “เปZา
หาย Net zero 2065 เพ่ือการเตบิโตท่ียั่งยืนของไทยในเวทีโลก: Mission to-D-emission2065for Thailand Sustainable Growth)” 

พร(อมเสวนา”ธุรกิจไทยรMวมขับเคลื่อนสูMเปZาหมายความเปrนกลางทางคารRบอน”(Leading to Carbon Neutreality:Best Praotices and 
Bussiness Solutions)ซ่ึงจะมีภาคธุรกิจรMวมวงเสวนา ได(แกMเอสซีจี ,ปตท.สผ.,พีทีทีโกบอล,พลังงานบริสุทธ์ิและกลุMมมิตรผล 

 

 

 

 

 



 

ก.เกษตรฯ จัดงาน“สสีรรพรรณไม( เทิดไท(บรมราชินีนาถ 30 ปH สวนสมเด็จพระนางเจ(าสริิกิติฯ์ ใต(รMมพระบารมี เพ่ือปวงประชา” 

บ(านเมือง วันพุธ ท่ี 3 สิงหาคม 65  https://www.banmuang.co.th/news/politic/290489 

กระทรวงเกษตรฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ(าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปHหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 

สิงหาคม 2565 รMวมจัดงาน “สีสรรพรรณไม( เทิดไท(บรมราชินีนาถ 30 ปH สวนสมเด็จพระนางเจ(าสิริกิติ์ฯ ใต(รMมพระบารมี เพ่ือปวงประชา” 

วันท่ี 10 – 15 สิงหาคม 2565 น้ี 

เมื่อวันพุธท่ี 3 สิงหาคม 2565  นายธิติ โลหะปsยะพรรณ ผู(ชMวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณR รMวมแถลงขMาวการจัดงาน “สีสรรพรรณไม( 

เทิดไท(บรมราชินีนาถ 30 ปH สวนสมเด็จพระนางเจ(าสิริกิติ์ฯ ใต(รMมพระบารมี เพ่ือปวงประชา” เพ่ือเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ(าสิรกิิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปHหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายจรลั

ธาดา กรรณสตู องคมนตรี เปrนประธานการแถลงขMาว และมีคณุหญงิปราณี วรรธนะกุล กรรมการมลูนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ(าสิริกิติ์ฯ ผู(แทน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม ผู(แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู(แทนกรุงเทพมหานคร และผู(แทนสมาคม

ไม(ประกวดแหMงประเทศไทย เข(ารMวม ณ สวนสมเด็จพระนางเจ(าสริิกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

ในสMวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณRได(รMวมกับมลูนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ(าสิริกิติฯ์ จัดกิจกรรมภายในงานดังกลMาว ระหวMางวันท่ี 10 – 15 

สิงหาคม 2565 โดยมีหนMวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รMวมจัดแสดงนิทรรศการ จํานวน 11 หนMวยงาน ได(แกM กรมชลประทาน กรมพัฒนา

ท่ีดิน กรมสMงเสรมิการเกษตร กรมการข(าว กรมประมง กรมหมMอนไหม สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร กรม

สMงเสริมสหกรณR กรมตรวจบัญชีสหกรณR และกรมปศุสตัวR ภายใต(แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรม

ราชชนนีพันปHหลวง” เพ่ือเผยแพรMงานพระราชดําริท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณRได(รMวมดําเนินการ รวมท้ังเพ่ือให(ประชาชนท่ัวไปได(รMวมชมงาน 

ตลอดจนได(น(อมนําแนวพระราชดาํริมาใช(ในชีวิตประจําวัน 

สําหรับการจัดแสดงนิทรรศการด(านเกษตรในครั้งน้ี แบMงออกเปrน นิทรรศการด(านการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ดิน และการปฏิรูป

ท่ีดิน โดยจัดแสดงนิทรรศการแบบปTามีชีวิต (ปTา 3 อยMาง ประโยชนR 4 อยMาง) การแสดงหุMนจําลองฝายต(นนํ้าลําธาร นิทรรศการพัฒนาท่ีดินบน

พ้ืนท่ีสูง และนิทรรศการหัตถศิลป� สืบสาน พระราชปณิธานพระพันปHหลวง นิทรรศการด(านการพัฒนาด(านการผลติ ตMอยอดผลติภณัฑRเพ่ือ

ขยายผลด(านการตลาด โดยจัดแสดงนิทรรศการสสีรรข(าวไทย ข(าวสท่ีีมีคุณภาพทางโภชนาการสูง ธัญพืชเมืองหนาว นิทรรศการ 90 พรรษา 

พระมารดาแหMงไหมไทย นิทรรศการอนุรักษRพันธุRปู คืนสูM ปTาทุMงทะเล หน่ึงในงานด(านการประมง นิทรรศการพัฒนาคุณภาพชีวิต สูMความมั่นคง

ทางด(านอาหารของครัวเรือน และนิทรรศการด(านการสMงเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณR โดยจัดแสดงนิทรรศการด(านการบัญชี 

นําวิถีสูMความพอเพียง รวมไปถึงเพ่ือเผยแพรMองคRความรู(สหกรณR จัดแสดงผลิตภัณฑR ผลติผลทางการเกษตรของสหกรณRพัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบ

โครงการหลวงสบเมย จํากัด ภายใต(เครื่องหมายการค(า “ฌMายไนM” และการจัดนิทรรศการคืนกล(วยไม(สูMปTา เฉลิมพระเกียรตฯิ อีกท้ังยังมี



ผลิตภณัฑR “กาแฟหนองห(า” จากโครงการพระราชดาํริฯ บ(านเล็กในปTาใหญM บ(านหนองห(า จังหวัดพะเยา มาจัดแสดงพร(อมการชงกาแฟสูตร

เฉพาะให(ชิมฟรีด(วย 

นอกจากน้ี ภายในงานยังมีการสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เชMน การแปรรูปฟZาทลายโจร การทําชาจากผักเชียงดา ทําซูชินุMมบ(าน

สร(าง ยําข(าวสาลี ผดัหมี่พิมาย ข(าวเกรียบปากหม(อ การแปรรูปผลิตภัณฑRจากปู เมนู “จ�อปู” การฝ�กอาชีพ เชMน การทําสบูMโปรตีนไหม เดคูพาจ 

และการเพ(นทRกระเป�าผ(า กิจกรรมเลMนเกมสRสอดแทรกความรู(ด(านบัญชี พร(อมแจกของรางวัล และการจําหนMายสินค(าเกษตร เชMน นํ้าผึ้ง 

กระเทียมโทนดองนํ้าผึ้ง ผลิตภัณฑRจากข(าวพันธุRตMาง ๆ ผลิตภณัฑRแปรรูปจากปลา จากวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูป บ(านเชาเปาะจังหวัด

พังงา อีกท้ังยังมี กิจกรรมไถMชีวิตโค กระบือ อยMางละ 1 คูM รวม 4 ตัว ในวันท่ี 13 สิงหาคม 25665 ซ่ึงประชาชนท่ัวไปสามารถรMวมบริจาคเงิน

ทําบุญ เพ่ือถวายเปrนพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา สําหรับโคกระบือท่ีไถMชีวิต จะนําไปเปrนพMอแมMพันธุRและนําลูกท่ีได(ไป

สMงเสริมอาชีพให(แกMเกษตรกรตMอไป 

“ขอเชิญชวนพ่ีน(องประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล(เคียงมารMวมชมนิทรรศการ และรับของท่ีระลึกจากบูทของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณR ในงานสีสรรพรรณไม( เทิดไท(บรมราชินีนาถ 30 ปH สวนสมเด็จพระนางเจ(าสริิกิติ์ฯ ใต(รMมพระบารมี เพ่ือปวงประชา” ในระหวMางวันท่ี 

10 – 15 สิงหาคม 2565 ซ่ึงหลายหนMวยงานได(รMวมใจแสดงความจงรกัภักดีตMอสมเด็จพระนางเจ(าสริิกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปHหลวง ผMานการจัดงานนิทรรศการท่ีหลากหลายให(ได(รับชม” ผู(ชMวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณR กลMาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตลท.รMวมกับ บมจ.แอสเซทไวสR เดนิหน(าปลูกต(นไม(เพ่ิมพ้ืนท่ีปTา 10 ไรM ผMานโครงการ Care the Wild “ปลูกปZอง Plant & Protect” 

สยามรัฐออนไลนR  3 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/370439 

วุฒิ วิพันธRพงษR รองประธานเจ(าหน(าท่ีบริหาร พร(อมทีมผู(บริหารและพนักงาน บมจ.แอสเซทไวสR (ASW) นงรัก งามวิทยRโรจนR ผู(อํานวยการฝTาย

พัฒนาเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพยRแหMงประเทศไทย และพันธมติรผู(บริหารของกรมปTาไม( นันทนา บุณยานันตR ผู(อํานวยการสํานักจัดการปTา

ชุมชน ประทีป เอกฉันทR ผู(อํานวยศูนยRปTาไม(กาญจนบุรี และชุมชนเข(มแข็ง รMวมกิจกรรมปลูกต(นไม(เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปTา 10 ไรMในโครงการ Care 

the Wild “ปลูกปZอง Plant & Protect” ณ ปTาชุมชนบ(านหลังเขา อ.บMอพลอย จ.กาญจนบุรี เพ่ือสร(างระบบนิเวศท่ีสมดลุ ลดป�ญหาโลกร(อน 

และสร(างประโยชนRให(เปrนแหลMงอาหารแกMชุมชนในระยะยาว 

ASW ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการท่ีอยูMอาศัย ด(วยแนวคิด “GrowGreen” ควบคูMการรักษาสิ่งแวดล(อม สร(างคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน โดย 

ASW สนับสนุนโครงการ Care the Wild เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว จํานวน 20 ไรM ณ ปTาชุมชนบ(านหลังเขา โดยเริ่มปลูกในปHน้ี 10 ไรMและปลูก

ตMอเน่ืองอีก 10 ไรMในปHหน(า สอดรบักับแนวคิดและวิถีการดําเนินธุรกิจ องคRกรท่ีสนใจรMวมปลูกไม(ให(ได(ปTา 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

“ตลาดหลักทรัพยRฯ รMวมกับ บมจ. แอสเซทไวสR เดินหน(าปลูกต(นไม(เพ่ิมพ้ืนท่ีปTา 10 ไรM ผMานโครงการ Care the Wild “ปลูกปZอง Plant & 

Protect” 

มิติหุ(น 3 สิงหาคม 2022 https://www.mitihoon.com/2022/08/03/321615/ 

มิติหุ(น  –  วุฒิ วิพันธRพงษR รองประธานเจ(าหน(าท่ีบริหาร พร(อมทีมผู(บริหารและพนักงาน บมจ. แอสเซทไวสR (ASW)  นงรัก งามวิทยRโรจนR 

ผู(อํานวยการฝTายพัฒนาเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพยRแหMงประเทศไทย และพันธมิตรผู(บริหารของกรมปTาไม( นันทนา บุณยานันตR  ผู(อํานวยการ

สํานักจัดการปTาชุมชน  ประทีป เอกฉันทR ผู(อํานวยศูนยRปTาไม(กาญจนบุรี และชุมชนเข(มแข็ง รMวมกิจกรรมปลูกต(นไม(เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปTา 10 ไรM ใน

โครงการ Care the Wild “ปลูกปZอง Plant & Protect” ณ ปTาชุมชนบ(านหลังเขา อ. บMอพลอย จ. กาญจนบุรี เพ่ือสร(างระบบนิเวศท่ีสมดลุ 

ลดป�ญหาโลกร(อน และสร(างประโยชนRให(เปrนแหลMงอาหารแกMชุมชนในระยะยาว 

ASW ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการท่ีอยูMอาศัย ด(วยแนวคิด “GrowGreen” ควบคูMการรักษาสิ่งแวดล(อม สร(างคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน โดย 

ASW สนับสนุนโครงการ Care the Wild เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว จํานวน 20 ไรM ณ ปTาชุมชนบ(านหลังเขา โดยเริ่มปลูกในปHน้ี 10 ไรMและปลูก

ตMอเน่ืองอีก 10 ไรMในปHหน(า สอดรบักับแนวคิดและวิถีการดําเนินธุรกิจ องคRกรท่ีสนใจรMวมปลูกไม(ให(ได(ปTา ดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิท่ี 

www.setsocialimpact.com หรือ SET Contact Center 02 009 9999 

 

 

 

 

 



 

 

“ตลาดหลักทรัพยRฯ รMวมกับ บมจ. แอสเซทไวสR เดินหน(าปลูกต(นไม(เพ่ิมพ้ืนท่ีปTา 10 ไรM ผMานโครงการ Care the Wild “ปลูกปZอง Plant & 

Protect” 

บ(านเมือง วันพุธ ท่ี 03 สิงหาคม พ.ศ. 2565  https://www.banmuang.co.th/news/finance/290526 

วุฒิ วิพันธRพงษR รองประธานเจ(าหน(าท่ีบริหาร พร(อมทีมผู(บริหารและพนักงาน บมจ. แอสเซทไวสR (ASW)  นงรัก งามวิทยRโรจนR ผู(อํานวยการ

ฝTายพัฒนาเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพยRแหMงประเทศไทย และพันธมิตรผู(บรหิารของกรมปTาไม( นันทนา บุณยานันตR  ผู(อํานวยการสํานักจัดการ

ปTาชุมชน  ประทีป เอกฉันทR ผู(อํานวยศูนยRปTาไม(กาญจนบุรี และชุมชนเข(มแข็ง รMวมกิจกรรมปลูกต(นไม(เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปTา 10 ไรM ในโครงการ 

Care the Wild “ปลูกปZอง Plant & Protect” ณ ปTาชุมชนบ(านหลงัเขา อ. บMอพลอย จ. กาญจนบุรี เพ่ือสร(างระบบนิเวศท่ีสมดุล ลดป�ญหา

โลกร(อน และสร(างประโยชนRให(เปrนแหลMงอาหารแกMชุมชนในระยะยาว 

ASW ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการท่ีอยูMอาศัย ด(วยแนวคิด “GrowGreen” ควบคูMการรักษาสิ่งแวดล(อม สร(างคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน โดย 

ASW สนับสนุนโครงการ Care the Wild เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว จํานวน 20 ไรM ณ ปTาชุมชนบ(านหลังเขา โดยเริ่มปลูกในปHน้ี 10 ไรMและปลูก

ตMอเน่ืองอีก 10 ไรMในปHหน(า สอดรบักับแนวคิดและวิถีการดําเนินธุรกิจ องคRกรท่ีสนใจรMวมปลูกไม(ให(ได(ปTา 

 

 

 

 

 



 

    

     

วปอ.63 เดินหน(าสร(างพ้ืนท่ีสเีขียว โครงการ “ปลูกปTา ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63” 40 ไรM ต(นไม(กวMา 3,000 ต(น 

ผู(จัดการออนไลนR 3 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/motoring/detail/9650000073680 

นักศึกษาวิทยาลัยปZองกันราชอาณาจักร รุMนท่ี 63 (วปอ.63) นําทีมปลูกปTาจํานวน 40 ไรM ในรูปแบบการปลูกปTาเพ่ือฟjkนฟูสภาพปTา พลิกฟjkนคืนชีวิตให(

ปTาเสื่อมโทรม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และสร(างแหลMงอาหาร สร(างอาชีพเพ่ิมรายได(ให(แกMชุมชน โดยการปลูกกล(าไม(วงศRยางท่ีใสMเช้ือเห็ดปTา นําไปสูMความ

ยั่งยืนในการอนุรักษRปTาไม(ในพ้ืนท่ี ณ ศูนยRวนวัฒนวิจัยท่ี 6 (นครราชสีมา) ในสังกัดสMวนวนวัฒนวิจัย สํานักวิจัยและพัฒนาการปTาไม( กรมปTาไม( 

กิจกรรม “ปลูกปTา ปลูกอาชีพ กับ วปอ.63” ครั้งน้ี นําโดย พลตรี นนธวัฒนR ภักดิพงศRพิชญะ ผู(อํานวยการสํานักพัฒนาภาค 5 หนMวยบัญชาการ

ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ประธานโครงการ พลตรี สาละวิน อุทรักษR รองผู(อํานวยการสํานักการขMาว สาํนักงานปฏิบัตภิารกิจ

รักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก อดีตประธานรุMน และประสานงานโครงการโดย นางสาวจันทรRนภา สายสมร ประธานเจ(าหน(าท่ีบรหิาร 

บริษัท เทคโนเซล (เฟรยR) จํากัด ภายในงานได(รับเกียรติจาก ดร.คงศักดิ์ มีแก(ว ผู(เช่ียวชาญเฉพาะด(านวิจัยการปTาไม( ผู(แทนอธิบดีกรมปTาไม( 

เปrนประธานในพิธี และได(รับความรMวมมือจากกรมปTาไม( นําทีมโดย นายดุริยะ สถาพร นักวิชาการปTาไม(ชํานาญการพิเศษ หัวหน(าศูนยRวนวัฒน

วิจัยท่ี 6 (นครราชสีมา) ชมรมรถขับเคลื่อนสีล่(อกลุMมกระทิงโทน โรงเรียนในพ้ืนท่ี สื่อมวลชน และหนMวยงานท่ีเก่ียวข(อง รMวมกันปลูกปTาพลิกฟjkน

คืนความอุดมสมบูรณR ณ ศูนยRวนวัฒนวิจัยท่ี 6 (นครราชสีมา) ต.อุดมทรัพยR อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสมีา 

รวมถึงได(รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากหลายภาคสMวน ได(แกM บริษัท บางจาก คอรRปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน), นายณรงคRวิทยR อุMนแสงจันทรRและนาย

รังสรรคR ตุลชีวิน หมูMช(าง วปอ.63, นายขจิตภูมิ สุดศก หมูMกวาง วปอ.63, บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ฟูZดสตารR จํากัด, ฟsลRมกรอง

แสงลามินMา โดย บริษัท เทคโนเซล (เฟรยR) จํากัด และสํานักงานพัฒนาภาค 5 หนMวยบัญชาการ ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

โครงการ “ปลูกปTา ปลูกอาชีพ กับวปอ.63” ได(น(อมนําศาสตรRพระราชาเก่ียวกับการฟjkนฟูสภาพปTาและสิ่งแวดล(อมมาปรับใช( ในการรักษา

สภาพทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล(อม ด(วยความตั้งใจท่ีจะปลุกจิตสํานึกให(เกิดความรักสิ่งแวดล(อม เกิดความหวงแหนและเล็งเห็นความสําคัญของ

ต(นไม(ท่ีมตีMอสภาพแวดล(อมและวิถีชีวิตของมนุษยR ตลอดจนสMงเสริมการดูแลรักษาปTาผMานเครือขMายชุมชนอยMางยั่งยืน กล(าไม(ท่ีใช(ในโครงการเพ่ือ

ปลูกปTาพลิกฟjkนคืนชีวิตให(ปTาเสื่อมโทรมกวMา 40 ไรMน้ี ประกอบด(วย ยางนา ตะเคียนทอง และพยอม รวมกวMา 3,000 ต(น ซ่ึงกล(าไม(ทุกต(นได(ใสM

เช้ือเห็ดปTาเรียบร(อยแล(ว ทําให(มีอัตราการเติบโตจะดีกวMากล(าไม(ท่ีไมMใสMเช้ือเห็ดเกือบสองเทMา และเมื่อปลูกลงพ้ืนท่ีจะเกิดเปrนแปลงเพาะเห็ด

ธรรมชาตติามมา กลายเปrนแหลMงอาหาร สร(างอาชีพ และสร(างรายได(ให(ชุมชนโดยรอบ 

นอกจากน้ียังได(มอบเงินเพ่ือสนับสนุนการดูแลผืนปTาดังกลMาวอยMางตMอเน่ืองอีก 2 ปH เพ่ือการบํารุงรักษาต(นไม(ในโครงการให(เจรญิเติบโตอยMาง

ยั่งยืนตMอไป ซ่ึงการปลูกปTาในโครงการน้ีมีอัตรารอดและเติบโตมากกวMา 95% นอกเหนือจากการคืนผืนปTาให(กับประเทศไทยแล(วยังได(มีโอกาส

ทําให(บริเวณน้ีเปrนแหลMงอาหารสตัวRปTาท่ีอุดมสมบูรณRอีกด(วย 



 

    

      

CPRAM Forest best for life #ปลูกเพ่ือชีวิตท่ีดีกวMา 

ผู(จัดการออนไลนR 3 ส.ค. 2565 https://mgronline.com/business/detail/9650000073806 

ผู(จัดการรายวัน360- ซีพีแรม(ลาดกระบัง) ขานรับนโยบายองคRกร ขับเคลื่อนยุทธศาสตรRความยั่งยืนทางอาหาร ชู CPRAM Forest best for 

life #ปลูกเพ่ือชีวิตท่ีดีกวMา ฟjkนฟูปTาเสื่อมโทรม หวังเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวบนผืนแผMนดินไทย “ปลูกเพ่ือโลกยั่งยืน” 

ณัชโชติ เหมทอง ผู(ชMวยกรรมการผู(จัดการ บริษัท ซีพีแรม จํากัด พร(อมด(วยอดิศร สารวงศR ผู(อํานวยการสMวนภาคีเครือขMายฟjkนฟูพ้ืนท่ีสีเขียว สํานัก

สMงเสริมการปลูกปTา กรมปTาไม( และศักดา ธัญญาวาส นายกองคRการบริหารสMวนตําบลบMอทอง จังหวัดชลบุรี ให(เกียรติรMวมเปsดโครงการ CPRAM 

Forest best for life #ปลูกเพ่ือชีวิตท่ีดีกวMา ปHท่ี 3 ท่ีดําเนินการมาอยMางตMอเน่ือง โดยอยูMภายใต(โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพ่ือโลก

ยั่งยืน โดยความรMวมมือกับทุกภาคสMวน อาทิ กรมปTาไม( สMวนราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี องคRการปกครองสMวนท(องถ่ิน ชาวบ(าน รMวมกันปลูกต(นไม( 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบนผืนแผMนดินไทย รวมถึงสร(างความมั่นคง และความยั่งยืนทางอาหาร ในพ้ืนท่ีปTาคลองตะเคียน อําเภอบMอทอง จังหวัดชลบุรี 

ในครั้งน้ีบริษัท ซีพีแรม จํากัด โดยซีพีแรม(ลาดกระบัง) ได(ดําเนินการโครงการ “CPRAM Forest best for life ปลูกเพ่ือชีวิตท่ีดีกวMา” ซ่ึงเปrน

สMวนหน่ึงในโครงการ CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพ่ือโลกยั่งยืน โดยปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ณ พ้ืนท่ีปTาคลองตะเคียน อําเภอบMอทอง 

จังหวัดชลบุรี โดยดําเนินการปลูกต(นไม(ท้ังสิ้นกวMา 4,000 ต(น บนพ้ืนท่ีกวMา 32,000 ตารางเมตร (20 ไรM) 

การดําเนินโครงการ “CPRAM Forest best for life ปลูกเพ่ือชีวิตท่ีดีกวMา” เปrนโครงการท่ีดําเนินการมาอยMางตMอเน่ืองกวMา 3 ปH ตั้งแตM ปH 2020 

ถึง ป�จจุบัน จัดข้ึนโดย ซีพีแรม (ลาดกระบัง) เน(นพ้ืนท่ีปTาเสื่อมโทรม และมีวัตถุประสงคRเชMนเดียวกับโครงการ CPRAM GREEN LIFE #ปลูก

เพ่ือโลกยั่งยืน เปrนโครงการหลักขององคRกรตามเปZาหมายความยั่งยนืขององคRการสหประชาชาติ และยังเปrนการสนับสนุนกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติวMาด(วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP 26 มุMงสูMเปZาหมายการปลMอยก�าซเรือนกระจกสุทธิเปrนศูนยRภายในปH 2050 

ซ่ึงเปrนหน่ึงในภารกิจสําคัญของบรษัิท ซีพีแรม จํากัด และสอดคล(องกับเครือเจริญโภคภณัฑR ภายใต(โครงการ “ร(อย รักษR โลก” พ้ืนท่ีสวนปTา

คลองตะเคียนเปrนพ้ืนท่ีเขตปTาสงวนแหMงชาติ ซ่ึงป�จจุบันมีสภาพปTาท่ีเสื่อมโทรมอยMางมาก ทําให(สMงผลกระทบตMอสภาพแวดล(อมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข(อง 

ซีพีแรม ได(ตระหนักถึงป�ญหาดังกลMาว จึงมีความประสงคRท่ีจะฟjkนฟูสภาพปTา ในพ้ืนท่ีปTาคลองตะเคียนซ่ึงเปrนเขตปTาสงวนแหMงชาติ ให(กลับมามี

สภาพปTาเหมือนเดิมมากท่ีสุด เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศอยMางยัง่ยืนตMอไป 

ท้ังน้ี ซีพีแรม ดําเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบนผืนแผMนดินไทย เสริมสร(างความสมดุลระบบนิเวศ ชMวยดดูซับก�าซคารRบอนไดออกไซดRของโลก ท้ัง

ปTาบก และ ปTาชายเลน ซ่ึงป�จจุบันได(ทําการปลูกต(นไม(ในโครงการไปแล(วท้ังสิ้นกวMา 14,000 ต(น ( ปH 2020 – 2022 ) บนพ้ืนท่ีกวMา 100,000 

ตารางเมตร หรือกวMา 70 ไรM โดยเปrนการปลูกกระจายไปตามจังหวัดท่ีตั้งบริษัท ซีพีแรม จํากัด ท้ัง 7 แหMง รวมถึงจังหวัดใกล(เคียง คลอบคลุม

ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ อาทิ เชียงใหมM ลําพูน ขอนแกMน ชลบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ และสุราษฎรRธานี เปrนต(น เพ่ือรMวมสร(างคุณคMาให(กับชุมชน 

สังคม และประเทศชาติรอบด(านสูMความยั่งยืนสืบไป 



 

   

“ซีพีแรม (ลาดกระบัง)” ขับเคลื่อนยุทธศาสตรRความยั่งยืน ชู CPRAM Forest best for life #ปลูกเพ่ือชีวิตท่ีดีกวMา ฟjkนฟูปTาเสื่อมโทรม 

บางกอกทูเดยR  3/08/2022  https://bangkok-today.com/ซีพีแรม-ลาดกระบัง-ขับเค/ 

 “ซีพีแรม (ลาดกระบัง)” ขับเคลื่อนยุทธศาสตรRความยั่งยืน ชู CPRAM Forest best for life #ปลูกเพ่ือชีวิตท่ีดีกวMา ฟjkนฟูปTาเสื่อมโทรม 

คุณณัชโชติ เหมทอง ผู(ชMวยกรรมการผู(จดัการ บริษัท ซีพีแรม จํากัด พร(อมด(วยคุณอดิศร สารวงศR ผู(อํานวยการสMวนภาคีเครือขMายฟjkนฟูพ้ืนท่ีสี

เขียว สํานักสMงเสรมิการปลูกปTา กรมปTาไม( และคุณศักดา ธัญญาวาส นายกองคRการบรหิารสMวนตําบลบMอทอง จังหวัดชลบุรี ให(เกียรตริMวมเปsด

โครงการ CPRAM Forest best for life #ปลูกเพ่ือชีวิตท่ีดีกวMา ปHท่ี 3 ท่ีดําเนินการมาอยMางตMอเน่ือง 

ซ่ึงอยูMภายใต(โครงการ “CPRAM GREEN LIFE” #ปลูกเพ่ือโลกยั่งยนื โดยความรMวมมือกับทุกภาคสMวน อาทิ กรมปTาไม( สMวนราชการในพ้ืนท่ี

จังหวัดชลบุรี องคRการปกครองสMวนท(องถ่ิน ชาวบ(าน รMวมกันปลูกต(นไม( เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียวบนผืนแผMนดินไทย รวมถึงสร(างความมั่นคง และ

ความยั่งยืนทางอาหาร ในพ้ืนท่ีปTาคลองตะเคียน อําเภอบMอทอง จังหวัดชลบุร ี

ในครั้งน้ีบริษัท ซีพีแรม จํากัด โดยซีพีแรม(ลาดกระบัง) ได(ดําเนินการโครงการ “CPRAM Forest best for life ปลูกเพ่ือชีวิตท่ีดีกวMา” ซ่ึงเปrน

สMวนหน่ึงในโครงการ CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพ่ือโลกยั่งยืน โดยปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ณ พ้ืนท่ีปTาคลองตะเคียน อําเภอบMอทอง 

จังหวัดชลบุรี โดยดําเนินการปลูกต(นไม(ท้ังสิ้นกวMา 4,000 ต(น บนพ้ืนท่ีกวMา 32,000 ตารางเมตร (20 ไรM) การดําเนินโครงการ “CPRAM Forest 

best for life ปลูกเพ่ือชีวิตท่ีดีกวMา” เปrนโครงการท่ีดําเนินการมาอยMางตMอเน่ืองกวMา 3 ปH ตั้งแตM ปH 2020 ถึง ป�จจุบัน จัดข้ึนโดย ซีพีแรม 

(ลาดกระบัง) เน(นพ้ืนท่ีปTาเสื่อมโทรม และมีวัตถุประสงคRเชMนเดียวกับโครงการ CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพ่ือโลกยั่งยืน เปrนโครงการหลัก

ขององคRกรตามเปZาหมายความยั่งยืนขององคRการสหประชาชาติ และยังเปrนการสนับสนุนกรอบอนุสญัญาสหประชาชาติวMาด(วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรอื COP 26 มุMงสูMเปZาหมายการปลMอยก�าซเรือนกระจกสุทธิเปrนศูนยRภายในปH 2050 ซ่ึงเปrนหน่ึงในภารกิจสําคัญ

ของบริษัท ซีพีแรม จํากัด และสอดคล(องกับเครือเจรญิโภคภณัฑR ภายใต(โครงการ “ร(อย รักษR โลก” 

พ้ืนท่ีสวนปTาคลองตะเคียนเปrนพ้ืนท่ีเขตปTาสงวนแหMงชาติ ซ่ึงป�จจุบันมีสภาพปTาท่ีเสื่อมโทรมอยMางมาก ทําให(สMงผลกระทบตMอสภาพแวดล(อม

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข(อง ซีพีแรม ได(ตระหนักถึงป�ญหาดังกลMาว จึงมีความประสงคRท่ีจะฟjkนฟูสภาพปTา ในพ้ืนท่ีปTาคลองตะเคียนซ่ึงเปrนเขตปTาสงวน

แหMงชาติ ให(กลับมามสีภาพปTาเหมอืนเดิมมากท่ีสุด เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศอยMางยั่งยืนตMอไป 

ท้ังน้ี ซีพีแรม ดําเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวบนผืนแผMนดินไทย เสริมสร(างความสมดุลระบบนิเวศ ชMวยดดูซับก�าซคารRบอนไดออกไซดRของโลก ท้ัง

ปTาบก และ ปTาชายเลน ซ่ึงป�จจุบันได(ทําการปลูกต(นไม(ในโครงการไปแล(วท้ังสิ้นกวMา 14,000 ต(น ( ปH 2020 – 2022 ) บนพ้ืนท่ีกวMา 100,000 

ตารางเมตร หรือกวMา 70 ไรM โดยเปrนการปลูกกระจายไปตามจังหวัดท่ีตั้งบริษัท ซีพีแรม จํากัด ท้ัง 7 แหMง รวมถึงจังหวัดใกล(เคียง คลอบคลุม

ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ อาทิ เชียงใหมM ลําพูน ขอนแกMน ชลบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ และสุราษฎรRธานี เปrนต(น เพ่ือรMวมสร(างคุณคMาให(กับชุมชน 

สังคม และประเทศชาติรอบด(านสูMความยั่งยืนสืบไป 



 

 

มิตซูบิชิ มอเตอรRส จัดกิจกรรมด(านสิ่งแวดล(อม ปลูกปTาเพ่ิม 40 ไรM นครราชสมีา 

 วันพุธท่ี 03 สิงหาคม พ.ศ. 2565  https://www.siamturakij.com/news/50348-มิตซูบิชิ-มอเตอรRส-จัดกิจกรรมด(านสิ่งแวดล(อม-ปลูกปTา

เพ่ิม-40-ไรM-นครราชสีมา- 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรRส (ประเทศไทย) จํากัด และ มูลนิธิ มติซูบิชิ มอเตอรRส ประเทศไทย นําโดย             นายเออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการ

ผู(จัดการใหญM บริษัท มติซูบิชิ มอเตอรRส (ประเทศไทย) จํากัด และประธานมลูนิธิ พร(อมด(วย นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู(จัดการใหญM 

สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารท่ัวไป และรองประธานมูลนิธิ รMวมปลูกต(นไม(หลากหลาย       สายพันธุRบนพ้ืนท่ี 40 ไรM ณ ปTาชุมชนบ(าน

โคกพลวง อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสมีา เพ่ือเปrนสMวนหน่ึงในการรMวมปZองกันวิกฤตสภาพภมูิอากาศ ภายใต(โครงการปลูกปTา “Root for 

Sustainability : รากกล(าแหMงความยั่งยืน” 

         “ในวันน้ี ต(นกล(ากวMา 8,000 ต(น ซ่ึงถูกปลูกในพ้ืนท่ีปTาชุมชนบ(านโคกพลวง จะเติบโตข้ึนเปrนต(นไม(ใหญMในอีก 4-5 ปHข(างหน(า ซ่ึงจะชMวย

ยกระดับคุณภาพชีวิตให(กับคนในชุมชน อีกท้ังชุมชนและสัตวRปTายังสามารถใช(ประโยชนRจากแหลMงนํ้าและอาหารท่ีถือกําเนิดมาจากต(นไม(ได( ผม

ขอขอบคุณทุกภาคสMวนท่ีเข(ามามสีMวนรMวมในกิจกรรมปลูกปTาในครั้งน้ี ไมMวMาจะเปrนกรมปTาไม( องคRการบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องคRการ

มหาชน) และสมาชิกชุมชนบ(านโคกพลวง ผลจากความรMวมมือในครัง้น้ี จะชMวยการลดการปลMอยก�าซคารRบอนไดออกไซดR และชMวยทําให(คนกับ

ปTาสามารถอยูMรMวมกันได(อยMางยั่งยืน 

         นอกจากน้ี คารRบอนเครดติเพ่ิมเติมท่ีได(จากการดําเนินโครงการด(านสิ่งแวดล(อมของ  บริษัทฯ จะถูกนําไปลดปรมิาณการปลMอยก�าซ

คารRบอนไดออกไซดRท่ีเราปลMอยสูMสิง่แวดล(อมได(อีกด(วย พวกเราดีใจท่ีได(มสีMวนในการชMวยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให(กับชุมชนผMานโครงการปลูกปTาในครั้ง

น้ี ซ่ึงสะท(อนให(เห็นถึงความรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตMอสังคมไทยอยMางยั่งยืน  นายเออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู(จัดการใหญM 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรRส (ประเทศไทย) จํากัด กลMาว 

         กิจกรรมปลูกปTา “Root for Sustainability : รากกล(าแหMงความยั่งยืน” เปrนการสานตMอจากโครงการ “ปลูกปTา 60 ปH 60 ไรM” ท่ีได(

ริเริม่ข้ึนในปH 2564 เพ่ือฉลองครบรอบ 60 ปH การดําเนินธุรกิจของ มิตซูบิชิ มอเตอรRส ในประเทศไทย โดยในปHท่ีผMานมา บริษัทฯ ได(ปลกูต(นไม( 

บนพ้ืนท่ี 20 ไรM ในพ้ืนท่ีชุมชนบ(านอMางกระพงศR อําเภอบMอทอง จังหวัดชลบุรี และอีก 40 ไรM ในพ้ืนท่ีชุมชนบ(านนางาม อําเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก(ว 

         “นับตั้งแตMปH 2515 ปTาชุมชนบ(านโคกพลวงถูกบุกรุกอยMางหนักจนสภาพปTาเสื่อมโทรมและพ้ืนท่ีปTาชุมชนลดลงจาก 576 ไรM เหลอืเพียง 

260 ไรM ชาวบ(านใช(เวลานานกวMา 13 ปH ในการตMอสู(ในช้ันศาล เพ่ือทวงคืนผืนปTาชุมชนจากผู(บุกรุก หลงัจากน้ันเปrนต(นมา ชาวบ(านจึงเพียร

พยายามฟjkนฟูสภาพพ้ืนท่ีปTาผMานการรMวมมือกับหนMวยงานภาครัฐและเอกชน กรมปTาไม( และองคRการบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก (องคRการ

มหาชน) ได(รMวมมือกันภายใต(โครงการภาคีสนับสนุนปTาชุมชนลดโลกร(อน ด(วยจุดมุMงหมายเพ่ือสMงเสริมการมีสMวนรMวมของภาคเอกชนในการ



สนับสนุนสมาชิกชุมชนรMวมปกปZองรักษาพ้ืนท่ีปTาชุมชน เรารู(สึกยินดแีละขอขอบคุณ มติซูบิชิ มอเตอรRส ประเทศไทย เปrนอยMางยิ่งท่ีจดักิจกรรม

ปลูกปTาและสนับสนุนกล(าไม(กวMา 8,000 ต(น ประกอบด(วย 24 สายพันธุR อาทิ ไม(ท่ีมีคMาทางเศรษฐกิจ ไม(กิน ไม(ดอก ไม(อเนกประสงคR และไม(ผล 

เชMน สัก พะยูง กระถินเทพา ยางนา ไผM ข้ีเหล็ก มะขามปZอม มะมMวง ขนุน หว(า และ แคนา เพ่ือกMอให(เกิดประโยชนRสูงสดุแกMชุมชนในพ้ืนท่ีปTา

ชุมชนบ(านโคกพลวง” นายสมถวิล ลีลมโนธรรม นักวิชาการปTาไม(ชํานาญการ กรมปTาไม( กลMาว 

         กิจกรรมน้ียังได(นํารถกระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน เข(ามาเปrนกําลังสําคัญในการขนย(ายต(นกล(าไปปลูกยังพ้ืนท่ีปTาชุมชน ตอกย้ําสมรรถนะ

รถยนตRมติซูบิชิ สามารถลยุได(ในทุก ๆ สถานการณRและทุกสภาพเส(นทาง ในขณะท่ีรถยนตR มิตซูบิชิ เอาทRแลนเดอรR พีเอชอีวี ซ่ึงสามารถจMาย

ไฟฟZาไปยังเครื่องใช(ไฟฟZาได(ด(วยกําลังไฟมากสุด 1,500 วัตตR ถูกนํามาใช(จMายไฟฟZาให(กับตู(เย็นพกพา สําหรับแจกจMายไอศกรีมให(กับ   เด็ก ๆ ท่ี

เข(ารMวมกิจกรรม ท้ังน้ี มิตซูบิชิ เอาทRแลนเดอรR พีเอชอีวี ยังใช(จMายไฟฟZาให(กับพัดลมไอนํ้าท่ีใช(ภายในงานอีกด(วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

ชาวบ(านฮือ บุกศาลากลางยื่น ผวจ.ต(านสํารวจขุดเจาะแรM ปTาสงวนเขาคอก แหลMงภูเขาไฟ ผวาทําลายทรัพยากรฯ-วิถีชีวิต 

 สยามรัฐออนไลนR  3 สิงหาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/370492 

ชาวบ(าน 2 หมูMบ(าน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมยR  รวมตัวบุกศาลากลางจังหวัด ถือปZายประท(วง ยื่นหนังสือผู(วMาฯ คัดค(าน 2 บริษัทเอกชน ไมMให(เข(า

ไปสํารวจขุดเจาะหาแรMในเขตปTาสงวนแหMงชาติเขาคอก  ซ่ึงเปrนแหลMงภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูกของจังหวัด  หว่ันสร(างความเสยีหายตMอ

ทรัพยากรธรรมชาติ  กระทบโบราณสถาน และวิถีชีวิตของชาวบ(าน ขณะจังหวัดรับเรื่องตรวจสอบข(อเท็จจริง ให(หนMวยงานท่ีเก่ียวข(องช้ีแจง

ข(อเท็จจริงในเบ้ืองต(น 

  เวลา 09.30 น.วันน้ี (3 ส.ค.65) ตัวแทนชาวบ(าน หมูM 1  และ หมูM 15  ต.เขาคอก  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมยR  ประมาณ 50 คน ได(รวมตัวกัน

เดินทางมาถือปZายประท(วง ด(วยข(อความตMางๆ ท่ีบริเวณหน(าศาลากลางจังหวัดบุรรีัมยR ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมยR เพ่ือยื่นหนังสือให(กับ นายธัช

กร หัตถาธยากูล ผู(วMาราชการจังหวัดบุรีรมัยR ขอคัดค(านการเข(าสํารวจแรในเขตพ้ืนท่ีปTาสงวนแหMงชาติ บ(านเขาคอกหมูMท่ี 1 ต.เขาคอก  อ.ประ

โคนชัย  ซ่ึงเปrนแหลMงภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูกของจังหวัด หลังทราบวMาม ี2 บริษัทเอกชน ได(ทําเรื่องขออนุญาตทางเทศบาลตําบลเขาคอก  เพ่ือจะ

นําเครื่องจักรเข(าไปดาํเนินการขุดเจาะสํารวจหาแรMในเขตพ้ืนท่ีปTาสงวนเขาคอกดังกลMาว  เมื่อต(นเดือน ก.ค.2565  ท่ีผMานมา   

ท้ังท่ีกMอนหน(าน้ี ชาวบ(านไมMมีใครรู(มากMอนวMาจะมีการสํารวจแรMในพ้ืนท่ี  และตMอมาเมื่อวันท่ี 27 ก.ค.65  ทางเจ(าหน(าท่ีกรมปTาไม( อุตสาหกรรม

จังหวัดบุรีรมัยR ก็ได(ลงพ้ืนท่ีเข(ามาช้ีแจงทําความเข(าใจกับชาวบ(าน กรณีท่ี  2 บริษัท ซ่ึงเปrนผู(รับอนุญาตอาชญาบัตรสํารวจแรMท่ี 18/2564 และ 

อาชญาบัตรท่ี 21/2564 ขอเข(าสํารวจพ้ืนท่ีปTาสงวนแหMงชาติเขาคอก  โดยมี ผอ.ศูนยRปTาไม(บุรรีัมยR  ปลดัอําเภอประโคนชัย  กํานันตําบลเขา

คอก  และผู(แทนบริษัทท้ัง 2 บริษัทเข(ารMวมด(วย    

  ซ่ึงในการประชุมช้ีแจง ชาวบ(านก็ไมMได(เห็นด(วยและคัดค(านไมMให(มกีารสํารวจแรM  แตMก็กังวลวMาอาจจะมีการล็อบบ้ีกันแล(วเข(ามาขุดเจาะสํารวจ

โดยไมMฟ�งเสียงชาวบ(าน จึงได(พากันออกมาคัดค(านยื่นหนังสือให(กับทางผู(วMาราชการจังหวัดบุรีรมัยR เพราะเกรงวMาหากปลMอยให(มีการขุดเจาะ

สํารวจหาแรMในพ้ืนท่ีปTาสงวนเขาคอก จะสร(างความเสยีหายแกMทรัพยากรธรรมชาติ กระทบแหลMงโบราณสถาน และวิถีชีวิตความเปrนอยูMของ

ชาวบ(าน จึงอยากให(ยุติโครงการสาํรวจหาแรMดังกลMาว  

  นายชํานิจ ดีมาก ตัวแทนชาวบ(าน หมูM 1 ต.เขาคอก  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมยR  กลMาววMา ชาวบ(านไมMเห็นด(วยและคัดค(านไมMให(มีการสํารวจแรM 

ซ่ึงถ(าหากมีการขุดเจาะหรือทําเหมืองแรM เกรงวMาจะสMงผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  เพราะพ้ืนท่ีปTาเขาคอกก็เปrนเหมือนชีวิตลม



หายใจของชาวบ(าน เพราะมีท้ังแหลMงอาหาร ท้ังเห็ด หนMอไม(ปTา ผักหวานปTาดอกกระเจียว ทุMงผักติ้ว พันธุRไม(ปTา และพืชสมุนไพร จึงไมMต(องการ

ให(มีการขุดเจาะสํารวจ แตMหากยังจะเดินหน(าหาทางสํารวจขุดเจาะ ชาวบ(านก็ยืนยันวMาจะเคลื่อนไหวคัดค(านจนถึงท่ีสุดเชMนกัน 

  ด(านนายประสิทธ์ิ  ประเมินชัย  ตัวแทนชาวบ(าน หมูM 15 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย  จ.บุรรีัมยR  บอกวMา หากมีการสํารวจขุดเจาะหาแรMในปTา

สงวนแหลMงชาติเขาคอก ก็จะสMงผลกระทบตMอทรัพยากรธรรมชาติ แหลMงนํ้าท่ีสะอาดก็จะไมMมี และกระทบตMอวิถีชีวิตของชาวบ(านอยMางแนMนอน 

ชาวบ(านในพ้ืนท่ีตMางอยากให(คงสภาพปTาท่ีอุดมสมบูรณRไว(เหมือนเดมิ ซ่ึงปTาเขาคอกเปrนแหลMงอาหารท่ีชาวบ(านท้ังในพ้ืนท่ีและตMางพ้ืนท่ีสามารถ

เข(าไปหากินได(ท้ังปHโดยไมMต(องทําลายปTา ก็อยากฝากให(สMวนราชการท่ีเก่ียวข(องได(เล็งเห็นความสําคัญของปTาเขา ไมMอนุญาตให(มีการเจาะสํารวจ 

ตMอมา นายชุมพล ภผูานิล ผู(อํานวยการกลุMมงานศูนยRดํารงธรรม จ.บุรีรัมยR เปrนตัวแทนผู(วMาราชการจังหวัดบุรีรมัยR ได(ลงมารับหนังสือร(องเรียน

จากชาวบ(าน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบข(อเท็จจริง ให(หนMวยงานท่ีเก่ียวข(องช้ีแจงข(อเท็จจริงในเบ้ืองต(นวMา กระบวนการท่ีชาวบ(านร(องเรียนไปถึง

ข้ันตอนไหน ถูกต(องตามระเบียบกฎหมายหรือไมM  เพ่ือดําเนินการแก(ไขป�ญหาตามท่ีชาวบ(านได(ร(องเรยีนตMอไป 

ในการยื่นเรื่องร(องเรียนปกติก็ต(องเรMงรัดการดําเนินการโดยเร็ว แตMก็ต(องดูข(อเท็จจริงวMาเปrนข(อเรียกร(องท่ีเก่ียวข(องกับระเบียบกฏหมายหรือไมM 

ถ(าเปrนในเรื่องของระเบียบกฎหมายก็ต(องดูกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง รวมถึงหนMวยงานท่ีเก่ียวข(องด(วย 

ซ่ึงภายหลังชาวบ(านยื่นหนังสือ และรับฟ�งคําช้ีแจงจากทางจังหวัดบุรรีัมยR ชาวบ(านตMางพอใจ จึงสลายตวักลับไป พร(อมจะพากันไปยื่นหนังสือ

กับทางอําเภอประโคนชัย และเทศบาลตําบลเขาคอก ในเรื่องดังกลMาวด(วยเชMนกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชาวบ(านบุกศาลากลางฯบุรรีัมยR ต(านสํารวจขุดเจาะแรMเขตปTาสงวน แหลMงภูเขาไฟ 

ไทยโพสตR 3 สิงหาคม 2565 https://www.thaipost.net/district-news/193010/ 

ชาวบ(านบุกศาลากลางจังหวัดบุรรีมัยR ถือปZายประท(วง ยื่นหนังสือผู(วMาฯ คัดค(าน 2 บริษัทเอกชน ไมMให(เข(าไปสํารวจขุดเจาะหาแรMในเขตปTา

สงวนแหMงชาติเขาคอก ซ่ึงเปrนแหลMงภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูกของจังหวัด หว่ันสร(างความเสียหายตMอทรัพยากรธรรมชาติ กระทบโบราณสถาน และ

วิถีชีวิตของชาวบ(าน ขณะจังหวัดรบัเรื่องตรวจสอบข(อเท็จจริง ให(หนMวยงานท่ีเก่ียวข(องช้ีแจงข(อเท็จจริงในเบ้ืองต(น 

3 ส.ค.2565 - ตัวแทนชาวบ(าน หมูM 1 และ หมูM 15 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรรีัมยR ประมาณ 50 คน ได(รวมตัวกันเดินทางมาถือปZาย

ประท(วง ด(วยข(อความตMางๆ ท่ีบริเวณหน(าศาลากลางจังหวัดบุรีรมัยR ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมยR เพ่ือยื่นหนังสือให(กับ นายธัชกร หัตถาธยากูล 

ผู(วMาราชการจังหวัดบุรรีัมยR ขอคัดค(านการเข(าสํารวจแรในเขตพ้ืนท่ีปTาสงวนแหMงชาติ บ(านเขาคอกหมูMท่ี 1 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย ซ่ึงเปrน

แหลMงภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูกของจังหวัด หลังทราบวMามี 2 บริษัทเอกชน ได(ทําเรื่องขออนุญาตทางเทศบาลตําบลเขาคอก เพ่ือจะนําเครื่องจักรเข(า

ไปดําเนินการขุดเจาะสํารวจหาแรMในเขตพ้ืนท่ีปTาสงวนเขาคอกดังกลMาว เมื่อต(นเดือน ก.ค.2565 ท่ีผMานมา 

ท้ังท่ีกMอนหน(าน้ี ชาวบ(านไมMมีใครรู(มากMอนวMาจะมีการสํารวจแรMในพ้ืนท่ี และตMอมาเมื่อวันท่ี 27 ก.ค.65 ทางเจ(าหน(าท่ีกรมปTาไม( อุตสาหกรรม

จังหวัดบุรีรมัยR ก็ได(ลงพ้ืนท่ีเข(ามาช้ีแจงทําความเข(าใจกับชาวบ(าน กรณีท่ี 2 บริษัท ซ่ึงเปrนผู(รับอนุญาตอาชญาบัตรสํารวจแรMท่ี 18/2564 และ 

อาชญาบัตรท่ี 21/2564 ขอเข(าสํารวจพ้ืนท่ีปTาสงวนแหMงชาติเขาคอก โดยมี ผอ.ศูนยRปTาไม(บุรรีัมยR ปลัดอําเภอประโคนชัย กํานันตําบลเขาคอก 

และผู(แทนบริษัทท้ัง 2 บริษัทเข(ารMวมด(วย 

ซ่ึงในการประชุมช้ีแจง ชาวบ(านก็ไมMได(เห็นด(วยและคัดค(านไมMให(มีการสํารวจแรM แตMก็กังวลวMาอาจจะมีการล็อบบ้ีกันแล(วเข(ามาขุดเจาะสํารวจ

โดยไมMฟ�งเสียงชาวบ(าน จึงได(พากันออกมาคัดค(านยื่นหนังสือให(กับทางผู(วMาราชการจังหวัดบุรีรมัยR เพราะเกรงวMาหากปลMอยให(มีการขุดเจาะ

สํารวจหาแรMในพ้ืนท่ีปTาสงวนเขาคอก จะสร(างความเสยีหายแกMทรัพยากรธรรมชาติ กระทบแหลMงโบราณสถาน และวิถีชีวิตความเปrนอยูMของ

ชาวบ(าน จึงอยากให(ยุติโครงการสาํรวจหาแรMดังกลMาว 

นายชํานิจ ดีมาก ตัวแทนชาวบ(าน หมูM 1 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมยR กลMาววMา ชาวบ(านไมMเห็นด(วยและคัดค(านไมMให(มีการสาํรวจแรM ซ่ึง

ถ(าหากมีการขุดเจาะหรือทําเหมืองแรM เกรงวMาจะสMงผลกระทบกับทรพัยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี เพราะพ้ืนท่ีปTาเขาคอกก็เปrนเหมือนชีวิตลมหายใจ

ของชาวบ(าน เพราะมีท้ังแหลMงอาหาร ท้ังเห็ด หนMอไม(ปTา ผักหวานปTาดอกกระเจียว ทุMงผักติ้ว พันธุRไม(ปTา และพืชสมุนไพร จึงไมMต(องการให(มีการ

ขุดเจาะสํารวจ แตMหากยังจะเดินหน(าหาทางสํารวจขุดเจาะ ชาวบ(านก็ยืนยันวMาจะเคลื่อนไหวคัดค(านจนถึงท่ีสุดเชMนกัน 



ด(านนายประสิทธ์ิ ประเมินชัย ตัวแทนชาวบ(าน หมูM 15 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรมัยR บอกวMา หากมีการสํารวจขุดเจาะหาแรMในปTาสงวน

แหลMงชาติเขาคอก ก็จะสMงผลกระทบตMอทรัพยากรธรรมชาติ แหลMงนํ้าท่ีสะอาดก็จะไมMมี และกระทบตMอวิถีชีวิตของชาวบ(านอยMางแนMนอน 

ชาวบ(านในพ้ืนท่ีตMางอยากให(คงสภาพปTาท่ีอุดมสมบูรณRไว(เหมือนเดมิ ซ่ึงปTาเขาคอกเปrนแหลMงอาหารท่ีชาวบ(านท้ังในพ้ืนท่ีและตMางพ้ืนท่ีสามารถ

เข(าไปหากินได(ท้ังปHโดยไมMต(องทําลายปTา ก็อยากฝากให(สMวนราชการท่ีเก่ียวข(องได(เล็งเห็นความสําคัญของปTาเขา ไมMอนุญาตให(มีการเจาะสํารวจ 

ตMอมา นายชุมพล ภผูานิล ผู(อํานวยการกลุMมงานศูนยRดํารงธรรม จ.บุรีรัมยR เปrนตัวแทนผู(วMาราชการจังหวัดบุรีรมัยR ได(ลงมารับหนังสือร(องเรียน

จากชาวบ(าน เพ่ือดําเนินการตรวจสอบข(อเท็จจริง ให(หนMวยงานท่ีเก่ียวข(องช้ีแจงข(อเท็จจริงในเบ้ืองต(นวMา กระบวนการท่ีชาวบ(านร(องเรียนไปถึง

ข้ันตอนไหน ถูกต(องตามระเบียบกฎหมายหรือไมM เพ่ือดําเนินการแก(ไขป�ญหาตามท่ีชาวบ(านได(ร(องเรียนตMอไป 

ในการยื่นเรื่องร(องเรียนปกติก็ต(องเรMงรัดการดําเนินการโดยเร็ว แตMก็ต(องดูข(อเท็จจริงวMาเปrนข(อเรียกร(องท่ีเก่ียวข(องกับระเบียบกฏหมายหรือไมM 

ถ(าเปrนในเรื่องของระเบียบกฎหมายก็ต(องดูกฎหมายท่ีเก่ียวข(อง รวมถึงหนMวยงานท่ีเก่ียวข(องด(วย 

ซ่ึงภายหลังชาวบ(านยื่นหนังสือ และรับฟ�งคําช้ีแจงจากทางจังหวัดบุรรีัมยR ชาวบ(านตMางพอใจ จึงสลายตวักลับไป พร(อมจะพากันไปยื่นหนังสือ

กับทางอําเภอประโคนชัย และเทศบาลตําบลเขาคอก ในเรื่องดังกลMาวด(วยเชMนกัน 


