
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  30 ส.ค.  65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- ม็อบขวางรื้อบานดอยมอนแจม  (ขาวสด  31 ส.ค. 65  หนา 10) 
- “มอนแจม” วุน! ระดมมวลชนนับพันขวางรื้อรีสอรต 5 แหง - ยืนกระตายขาเดียวขอคําสั่งศาล  (ผูจัดการรายวัน 
360 องศา   30 ส.ค. 65  หนา 11) 
- Demolition squad sparks demo  (Bangkok Post  30 August 2022  P.3) 
- ตะลุยไหวพระท่ี ‘แมสะเรียง’ เมืองสงบงามริมชายแกนแหงแมฮองสอน  (ผูจัดการรายวัน 360 องศา  30 ส.ค. 
65  หนา 18) 
  
สื่อออนไลน 
- วราวุธ - ปลัดจตุพร ลุยรอยเอ็ด ผนึกกําลังเครือขาย ทส. เพ่ือเขาถึงแหลงทุนฯ  (ขาวสดออนไลน  29 ส.ค. 65  
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7237785) 
- “วราวุธ” เชื่อมั่น ไทยจะเปนผูนําในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน ผานการดูแลรักษาปา  (กรุงเทพธุรกิจ  29 
ส.ค. 65  https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/biz2u/Corporate-Moves/1023640) 
- “วราวุธ” เชื่อมั่น ไทยจะเปนผูนําในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน ผานการดูแลรักษาปา  (บานเมือง  29 ส.ค. 
65  https://www.banmuang.co.th/news/relation/294034) 
- ม็อบมอนแจมเดือด! ระดมมวลชนขัดขวาง จนท.รื้อท่ีพักรีสอรตรุกปาจนตองยอมลาถอย  (ผูจัดการออนไลน  
29 ส.ค. 65  https://mgronline.com/local/detail/9650000082883) 
- โตโยตา ครบรอบ 60 ป ปลูกปา 600,000 ตน รวมกรมปาไม และพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว   
(สยามธุรกิจ  29 ส.ค. 65  https://www.siamturakij.com/news/51164)  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11599
วันที่: พุธ 31 สิงหาคม 2565
Section: First Section/-

หน้า: 10(บน)

หัวข้อข่าว: ม็อบขวางรื้อบ้านดอยม่อนแจ่ม

รหัสข่าว: C-220831037041(30 ส.ค. 65/07:21) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 29.42 Ad Value: 35,304 PRValue : 105,912 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3768
วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: "ม่อนแจ่ม"วุ่น!ระดมมวลชนนับพัน

รหัสข่าว: C-220830040033(30 ส.ค. 65/05:51) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 68.45 Ad Value: 82,140 PRValue : 246,420 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3768
วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2565
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: "ม่อนแจ่ม"วุ่น!ระดมมวลชนนับพัน

รหัสข่าว: C-220830040033(30 ส.ค. 65/05:51) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 68.45 Ad Value: 82,140 PRValue : 246,420 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



Volume: - No: -
Date: Tuesday 30 August 2022
Section: First Section/NATIONAL

Page: 3(Bottom Left)

Headline: Demolition squad sparks demo

News ID: C-220830001054 (30 Aug 22/05:07) Page: 1/1

Bangkok Post
Circulation: 70,000
Ad Rate: 1,400

Col.Inch: 23.77 Ad Value: 33,278 PRValue : 99,834 Clip: Full Color(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3768
วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2565
Section: Live/ท่องเที่ยว & อาหาร

หน้า: 18(กลาง)

หัวข้อข่าว: ตะลุยไหว้พระที่ 'แม่สะเรียง' เมืองสงบงามริมชายแดนแห่งแม่ฮ่องสอน

รหัสข่าว: C-220830040010(30 ส.ค. 65/04:53) หน้า: 1/3

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 150.49 Ad Value: 225,735 PRValue : 677,205 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3768
วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2565
Section: Live/ท่องเที่ยว & อาหาร

หน้า: 18(กลาง)

หัวข้อข่าว: ตะลุยไหว้พระที่ 'แม่สะเรียง' เมืองสงบงามริมชายแดนแห่งแม่ฮ่องสอน

รหัสข่าว: C-220830040010(30 ส.ค. 65/04:53) หน้า: 2/3

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 150.49 Ad Value: 225,735 PRValue : 677,205 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3768
วันที่: อังคาร 30 สิงหาคม 2565
Section: Live/ท่องเที่ยว & อาหาร

หน้า: 18(กลาง)

หัวข้อข่าว: ตะลุยไหว้พระที่ 'แม่สะเรียง' เมืองสงบงามริมชายแดนแห่งแม่ฮ่องสอน

รหัสข่าว: C-220830040010(30 ส.ค. 65/04:53) หน้า: 3/3

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 150.49 Ad Value: 225,735 PRValue : 677,205 คลิป: สี่สี(x3)



 

วันหยุด รมว.ทส.“วราวุธ” พร้อมด้วยปลัดจตุพร นําทีมผู้บริหารลงพืนทีร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการ

พัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพือเข้าถึงแหล่งทุน ประกาศพร้อมเคียงข้าง

สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งทุนและงบประมาณ พร้อมร่วมพิธีเซ็น MOU ของ 

5 หน่วยงาน และนําทีมผู้บริหารปันจักรยานในกิจกรรม “ปัน ปลูกป่า” ตลอดจนติดตามสถานการณ์นํา 

และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
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นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมดว้ย นายจตุ

พร บุรุษพฒัน์ ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพฒันาเครือข่าย

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเพือเขา้ถึงแหล่งทุน โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผูว้่าราชการจงัหวดัร้อยเอ็ด 

และนายอนุรักษ์ จุรีย์มาศ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏรจงัหวดัร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดี 

กรมป่าไม ้กล่าวรายงาน และมีผูบ้ริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ผูน้าํทอ้งถินตวัแทนเครือข่าย

ภาคประชาชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม สือมวลชนเขา้ร่วมพิธี ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เดน้ท ์

อาํเภอเมืองร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ 
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วนันี (29 สิงหาคม 2565) เวลา 11.00 น. นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม (รมว.ทส.) ปาฐกถาพิเศษ หวัขอ้ "ความสาํคญัของทรพัยากรป่าไมต้อ่ยทุธศาสตรช์าติดา้นการ

รบัมือตอ่การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสืบสานพระราชดาํริพระพนัปี" และรว่มเป็นสกัขีพยานในพิธี

ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการจดัการคารบ์อนเครดิตในป่าเพือการพฒันาทียังยืน” 

ระหว่าง กรมป่าไม ้กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง กรมอทุยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช องคก์าร

บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชปูถัมภ ์ร่วมกบั นายจตุ

พร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงฯ โดยมี หม่อมหลวงดิศปนดัดา ดิศกลุ ประธานเจา้หนา้ทีบริหารมลูนิธิแม่ฟ้าหลวง

ฯ กล่าวถึงความสาํคญัของการลงนามความร่วมมือในครงันี และมีคณะผูบ้ริหารฯ ผูแ้ทนภาคเอกชน ตลอดจน

เครือข่ายป่าชุมชน เขา้รว่มงาน ณ หอ้งอารียส์มัพนัธ ์อาคารกรมส่งเสริมคณุภาพสิงแวดลอ้ม 

นายวราวธุ กล่าวว่า การสืบสานโครงการพระราชดาํริต่าง ๆ เป็นภารกิจสาํคญัอนัดบัหนึงของกระทรวงฯ และถือ

เป็นโชคดีของพสกนิกรชาวไทย ทีสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ทรง

ตระหนกัถึงความสาํคญัของป่าไมแ้ละทรงอทุิศพระวรกายบาํเพ็ญพระราชกรณียกิจในการพฒันาทรพัยากรป่าไม ้

โดยทรงยดึถือแนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที 9 ในการพฒันาดว้ยแนวทางผสมผสาน 

ใหค้นอยู่รว่มกบัป่าไดอ้ยา่งเกือกลูและยงัยืน  
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ทงันี ภาคป่าไม ้มีบทบาทสาํคญัตอ่การมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อน ภายในปี ค.ศ. 2050 

และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศนูย ์ภายในปี ค.ศ. 2065 เนืองจากเป็นแหล่งสะสมคารบ์อนขนาด

ใหญ่ของโลก การอนุรกัษ์และปลูกป่าจึงเป็นกลไกสาํคัญในการช่วยกักเก็บคารบ์อน บรรเทาความรุนแรงของ

ปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทงัสามารถสรา้งรายไดใ้หก้ับพีนอ้งประชาชนไดใ้นทุกปีจากการซือ

ขายคารบ์อนเครดิต 

“ปัจจบุนั กระทรวงฯ ไดอ้อกระเบียบเกียวกบัการแบง่ปันคารบ์อนเครดิต เพือส่งเสริมใหภ้าคเอกชนสนบัสนุนการ

ปลกูป่าในพืนทีของรฐัโดยผ่านกลไกของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

หรือ โครงการ T-VER ซงึเชือมนัว่า ดว้ยศกัยภาพของคนไทย จะทาํใหป้ระเทศสามารถเป็นผูน้าํในการต่อสูก้บัการ

เปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและยงัยืน ดว้ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พรอ้มส่งตอ่ความ

เขียวขจีและความอดุมสมบรูณข์องประเทศไทยใหก้บัคนรุน่ตอ่ ๆ ไป” 

  2/2 



“วราวุธ” เชอืมัน ไทยจะเป็นผู้นาํในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ผ่านการดูแลรักษาป่า 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (รมว.ทส.) ปาฐกถาพิเศษ 

หวัขอ้ "ความสาํคญัของทรพัยากรป่าไมต้อ่ยุทธศาสตรช์าติดา้นการรบัมือต่อการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และการสืบสานพระราชดาํริพระพนัปี" และร่วมเป็นสกัขีพยานในพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) 

“โครงการจดัการคารบ์อนเครดิตในป่าเพือการพฒันาทียงัยืน” ระหว่าง กรมป่าไม ้กรมทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝัง กรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) และ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ ์ร่วมกับ นายจตุพร บุรุษพฒัน ์ปลัดกระทรวงฯ โดยมี หม่อมหลวงดิศ

ปนดัดา ดศิกลุ ประธานเจา้หนา้ทีบริหารมลูนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวถึงความสาํคญัของการลงนามความรว่มมือใน

ครงันี และมีคณะผู้บริหารฯ ผู้แทนภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายป่าชุมชน เขา้ร่วมงาน ณ หอ้งอารียส์ัมพันธ ์

อาคารกรมส่งเสรมิคณุภาพสิงแวดลอ้ม   
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นายวราวธุ กล่าวว่า การสืบสานโครงการพระราชดาํริต่าง ๆ เป็นภารกิจสาํคญัอนัดบัหนึงของกระทรวงฯ และถือ

เป็นโชคดีของพสกนิกรชาวไทย ทีสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ทรง

ตระหนกัถึงความสาํคญัของป่าไมแ้ละทรงอทุิศพระวรกายบาํเพ็ญพระราชกรณียกิจในการพฒันาทรพัยากรป่าไม ้

โดยทรงยดึถือแนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที 9 ในการพฒันาดว้ยแนวทางผสมผสาน 

ใหค้นอยู่รว่มกบัป่าไดอ้ยา่งเกือกลูและยงัยืน  
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ทงันี ภาคป่าไม ้มีบทบาทสาํคญัตอ่การมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อน ภายในปี ค.ศ. 2050 

และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศูนย ์ภายในปี ค.ศ. 2065 เนืองจากเป็นแหล่งสะสมคารบ์อนขนาด

ใหญ่ของโลก การอนุรกัษ์และปลูกป่าจึงเป็นกลไกสาํคัญในการช่วยกักเก็บคารบ์อน บรรเทาความรุนแรงของ

ปัญหาการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทงัสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัพีนอ้งประชาชนไดใ้นทุกปีจากการซือ

ขายคารบ์อนเครดติ 

 “ปัจจบุนั กระทรวงฯ ไดอ้อกระเบียบเกียวกบัการแบง่ปันคารบ์อนเครดิต เพือส่งเสริมใหภ้าคเอกชนสนบัสนนุการ

ปลกูป่าในพืนทีของรฐัโดยผ่านกลไกของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมคัรใจตามมาตรฐานของประเทศไทย 

หรือ โครงการ T-VER ซงึเชือมนัว่า ดว้ยศกัยภาพของคนไทย จะทาํใหป้ระเทศสามารถเป็นผูน้าํในการตอ่สูก้บัการ

เปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและยงัยืน ดว้ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พรอ้มส่งตอ่ความ

เขียวขจีและความอดุมสมบรูณข์องประเทศไทยใหก้บัคนรุน่ตอ่ ๆ ไป” 
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เชียงใหม่ - ม็อบม่อนแจ่มสุดเดือด ระดมมวลชนนับพันปิดกนัขวางทางไม่ให้เจ้าหน้าทป่ีาไม้เข้าทําการรือถอนสิง

ปลูกสร้างอาคารทพีักรีสอร์ต 5 แห่ง ยืนกระต่ายขาเดียวขอคําสังศาล ขณะท ีจนท.ยืนยนัทําตามกฎหมาย แต่เจรจา

ไม่เป็นผลจนเบืองต้นต้องยอมยุติปฏิบัติการลงชัวคราว 
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ความคืบหนา้กรณีวนันี (29 ส.ค. 65) เจา้หนา้ทีสาํนกังานทรัพยากรป่าไมที้ 1 เชียงใหม่ กรมป่าไม ้นาํกาํลงักวา่ 300 

นาย พร้อมประสานเจา้หนา้ทีตาํรวจคุม้กนั เตรียมเขา้ทาํการรือถอนทีพกัรีสอร์ต 5 แห่งในพนืทีม่อนแจ่ม แหล่ง

ท่องเทียวชือดงัในอาํเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ หลงัสวนโฮมสเตย,์ ม่อนดาวเรือง, ม่อนดูดาว, ม่อนแสงระว ี

และแสงเหนือแคมป์ปิง ซึงถูกตรวจสอบพบวา่มีความผดิตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 

2507 เนืองจากมีการใชพื้นทีผดิวตัถุประสงค ์และมีการเปลียนมือให้นายทุนหรือนอมินีเขา้มาประกอบกิจการแทน 

โดยเมือชาวบา้นในพืนทีทราบข่าวต่างพากนัระดมคนนบัพนัเขา้ทาํการขดัขวางการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที ดว้ย

การปิดกนัเส้นทางไม่ให้เจา้หนา้ทีเขา้สู่พนืทีปฏิบติังาน 

 

รายงานข่าวแจง้วา่ ตงัแต่ช่วงสายวนันีทางเจา้หนา้ทีพยายามนาํกาํลงัเขา้พนืทีจุดแรกทีทาํการรือถอนคือม่อน

ดาวเรือง แต่ปรากฏวา่มีมวลชนซึงเป็นชาวบา้นบา้นม่อนแจ่มกวา่ 1,000 คนพากนัมาปิดกนัเส้นทาง ยกป้ายประทว้ง

การทาํงานของเจา้หนา้ที โดยนายมนตรี ปลูกปัญญา ผูอ้าํนวยการส่วนป้องกนัรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็น

ตวัแทนเจรจาขอเปิดเส้นทาง แต่ชาวบา้นเรียกร้องให้รอฟังคาํพิจารณาคดีจากศาลใหถึ้งทีสุด ซึงทางเจา้หนา้ที

พยายามอธิบายเรืองของจุดทีจะเขา้ดาํเนินการรือถอนวา่มีความผดิชดัเจน ไดด้าํเนินการตามขนัตอนทุกอยา่ง และ

ยืนยนัวา่ไม่ไดเ้ป็นจุดทีอยูอ่าศยัของชาวบา้น แต่เป็นการดาํเนินการคืนผนืป่าสงวนทีมีการบุกรุกของนายทุน แตก่าร

เจรจาไม่เป็นผล โดยชาวบา้นไดข้อให้นาํเอกสารต่างๆ มายนืยนั 

 

ทงันี ในช่วงบ่ายเจา้หนา้ทีไดก้ลบัเขา้ไปจุดเดิมอีกครัง พร้อมนาํเอกสารและเจา้หนา้ทีพิสูจน์ทราบคดีเขา้ไปดว้ย แต่

ชาวบา้นยงัเรียกร้องให้รอฟังคาํพิจารณาคดีจากศาลใหถึ้งทีสุดคงอา้งเหมารวมเรืองของคดีตา่งๆ รวมทงั 36 คดีทียงั

อยูใ่นกระบวนการของศาลแลว้ อีกทงัยงัระบุวา่แผนทีทีเจา้หนา้ทีนาํมาใชเ้ป็นของโครงการหลวงไม่ไดมี้เจา้หนา้ที

เขา้มาตรวจสอบ รังวดัพืนทีจริงอยา่งถูกตอ้ง เจา้หนา้ทีไดใ้ห้เจา้ของทีพกัม่อนดาวเรืองออกมาพูดคุย ชีแจงหลกัฐาน

การครอบครอง พร้อมนาํตวัแทนลงพนืทีตรวจสอบ โดยระบุวา่ความเขา้ใจคลาดเคลือนก็สามารถนาํเอกสารเขา้

ติดต่อเจา้หนา้ทีป่าไมเ้พือตรวจสอบได ้ซึงทีผา่นมาก็ไดท้าํหนงัสือใหเ้ขา้มาชีแจงเรืองต่างๆ แลว้ถึง 3 ครังตามมา

ก่อนจะตดัสินความตามพระราชบญัญติัป่าไม ้มาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตัิป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศกัราช 2507 

และจะเขา้มารือถอน แต่ไม่ไดรั้บการติดต่อใดๆ 

 

รายงานข่าวแจง้วา่ สําหรับสิงปลูกสร้าง อาคารทีพกัรีสอร์ตทงั 5 แห่งดงักล่าวนีเมือเดือนมกราคมทีผา่นมาทาง

เจา้หนา้ทีป่าไมไ้ดเ้คยนาํกาํลงัลงพนืทีตรวจสอบมาแลว้ครังหนึงเนืองจากพบวา่มีการกระทาํผดิ ซึงครังนนักลุ่ม

ชาวบา้นมีการระดมมวลชนเขา้ปิดลอ้มเจา้หนา้ทีเช่นเดียวกนั ขณะนีในส่วนของปฏิบติัการรือถอนในวนันีนนั 

เบืองตน้ทางเจา้หนา้ทีไดย้ติุปฏิบติัการเพอืวางแผนใหม่ แต่ยนืยนัวา่จะตอ้งดาํเนินการรือถอนอยา่งแน่นอน 

เนืองจากไดมี้การพิจารณาจนเป็นทีสินสุดแลว้ 
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โตโยตา้ ครบรอบ 60 ปี ปลกูป่า 600,000 ตน้ รว่มกรมป่าไม ้และพนัธมติรทางธุรกจิ 
เพมิพนืทสีเีขยีว เดนิหนา้สูเ่ป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อน 

         นายไมตร ีไตรตลิานันท ์ผูว้า่ราชการจังหวดัฉะเชงิเทรา พรอ้มดว้ย นายโนรอิาก ิยามาชิ
ตะ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จํากัด  นายณพพลวรรฒ 
โสมณวัตร ์ผูอํ้านวยการ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ ี9 สาขาปราจนีบรุ ี และคณะผูบ้รหิาร
ระดับสงูของโตโยตา้ บรษัิทในเครอืฯ ผูผ้ลติชนิสว่นโตโยตา้ ผูแ้ทนจําหน่ายโตโยตา้ พันธมติร
ทางธรุกจิ และจติอาสาโตโยตา้ รวมกวา่ 1,800 คน รว่มเปิดโครงการ “โตโยตา้ ครบรอบ 60 ปี 
ปลกูป่า 600,000 ตน้” เพอืมุง่สูเ่ป้าหมายการสรา้งความเป็นกลางทางคารบ์อน โดยเรมิตน้จาก
การปลกูป่าภายในพนืทขีองโรงงาน โตโยตา้บา้นโพธ ิจังหวัดฉะเชงิเทรา เป็นจํานวน 18,000 
ตน้ เมอืวนัท ี28 สงิหาคม 2565 ทผีา่นมา 
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   ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ในการดําเนินงานในประเทศไทย โตโยตา้ ไดป้ระกาศ
วสิัยทัศน์ใหม่กับการเป็น "ผูนํ้าพาการขับเคลอืนยคุใหม่ เพอืเสรมิสรา้งความสขุของผูค้น และ
ความยังยนืของสังคม” โดยหนึงในพันธกจิทสํีาคัญคอืการ เสรมิสรา้งความเป็นกลางทาง
คาร์บอน (Carbon Neutrality) เพือตอบสนองต่อนโยบายการสรา้งสังคมคาร์บอนตํา  
ลดผลกระทบจากภาวะโลกรอ้น โดยการทจีะบรรลถุงึเป้าหมายดังกลา่ว 
         
   
 นอกจากนัน เพอืเป็นการขยายผลการดําเนนิงานดา้นสงิแวดลอ้ม เนืองในวาระโอกาส
ฉลองการดําเนนิงานในประเทศไทยครบ 60 ปี โตโยตา้จงึไดร้เิรมิโครงการ “โตโยตา้ ครบรอบ 
60 ปี ปลูกป่า 600,000 ตน้” เพือเป็นอีกหนึงส่วนสําคัญในการช่วยดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์โดยตังเป้าเป็นโครงการระยะยาว ร่วมกับหน่วยงานทอ้งถนิกรมป่าไม ้
ตลอดจนพันธมติรทางธรุกจิตา่ง ๆ ในการเพมิพนืทสีเีขยีวอยา่งตอ่เนอืง 
  
 โดยสําหรับปี 2565 ไดว้างแผนในการเพมิพนืทสีเีขยีวภายในโรงงานโตโยตา้ทัง  
3 แหง่ เป็นจํานวน 200,000 ตน้ เรมิตน้จากการปลกูป่า 18,000 ตน้ ทโีรงงาน โตโยตา้บา้น
โพธใินวันนี ซงึไดร้ับการสนับสนุนตน้กลา้จากกรมป่าไม ้และตังเป้าขยายการดําเนินงานสู่
ภายนอก อกี 400,000 ตน้ ตอ่ไป เพอืใหค้รบตามเป้าหมายในปีนี ท ี600,000 ตน้กจิกรรมใน
วันนี เป็นส่วนหนงึในการต่อยอดความสําเร็จของกจิกรรมการเพมิพนืทสีเีขยีว ทโีตโยตา้ได ้
ดําเนินงานมาอย่างต่อเนือง เป็นจํานวนรวมราว 2 ลา้นตน้ สามารถดูดซับก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดไ์ดร้าว 19,200* ตันคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ตอ่ปี อันประกอบดว้ย 
กจิกรรมปลกูป่านเิวศ ตามแนวคดิของ ศ.ดร. อาคริะ มยิาวาก ิผูเ้ชยีวชาญการปลกูป่านเิวศจาก
ประเทศญปีุ่ น ทไีดเ้รมิตน้ ณ โรงงาน โตโยตา้บา้นโพธ ิในปี พ.ศ. 2551 และไดร้่วมมอืกับ
ผูแ้ทนจําหน่ายฯ บรษัิทผูผ้ลติชนิสว่น และหน่วยงานตา่งๆ ในการปลูกป่านเิวศทัวประเทศไป
แลว้ทังสนิ 1,350,000 ตน้ และกจิกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ศนูยศ์กึษาธรรมชาตกิองทัพบก 
(บางป)ู จังหวดัสมทุรปราการ ทไีดเ้รมิตน้ตังแตปี่ พ.ศ. 2548 ซงึจนถงึปัจจบุันไดม้กีารปลูกป่า
ชายเลนในพนืทไีปแลว้รวมทงัสนิ 642,800 ตน้ 
 
         นายสมคดิ ประดษิฐ์กําจรชัย รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์
ประเทศไทย จํากัด กล่าววา่ “จากปัญหาดา้นสงิแวดลอ้ม รวมถงึภาวะโลกรอ้นในปัจจุบัน โต
โยตา้ จงึมเีป้าหมายในการเสรมิสรา้งความเป็นกลางทางคาร์บอนในกระบวนการผลติ โดย
นอกเหนือจากการลดการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดภ์ายในโรงงานแลว้นัน การเพมิการดดู
ซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ผา่นการเพมิพนืทสีเีขยีวก็เป็นอกีหนงึสว่นทสํีาคัญ โดยกจิกรรม
ในวันนีก็เป็นอกีหนงึแรงขับเคลอืนทดี ีทแีสดงใหเ้ห็นความร่วมมอืระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาชน ซงึโตโยตา้เชอืว่าจะเป็นพืนฐานสําคัญในการขับเคลือนพลังดา้น
สงิแวดลอ้มในประเทศไทย และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาทยีังยนื (SDGs - Sustainable 
Development Goal) ตลอดจนเป้าหมาย 
 นอกเหนือจากกจิกรรมในวันนี โตโยตา้ยังมุ่งมันในการสรา้งจติสํานึกดา้นสงิแวดลอ้มแก่
สังคมไทย ภายใตโ้ครงการ “โตโยตา้ เมืองสเีขยีว” ผ่านกจิกรรมและการใหค้วามรูด้า้น
สงิแวดลอ้มต่างๆ ทัวประเทศ อาท ิกจิกรรมลดเมอืงรอ้น ดว้ยมอืเรา กจิกรรมลดเปลยีนโลก 
ศนูยก์ารเรยีนรูโ้ตโยตา้เมอืงสเีขยีว อยธุยา เป็นตน้ ทจีะเป็นสว่นหนงึในการใหค้วามรูแ้ละปรับ
พฤตกิรรม เพอืขบัเคลอืนประเทศไทยสูก่ารเป็นเมอืงสเีขยีว ตลอดจนเสรมิสรา้งความเป็นกลาง
ทางคารบ์อนอยา่งยงัยนืตอ่ไป 
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