
สรุปข่าวประจำในวันที่ 18 ต.ค. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ์ 
- ผวาอาคารรัฐสภาถล่มน้ำรั่วซึมเสาตอม่อ 23 ต้น (เดลินิวส์ 18 ตุลาคม 2565 หน้า 1,2) 

ข่าวเว็บไซต์ 
ซิโน-ไทย ท้าสอบโกงสร้างรัฐสภา ยันวัสดุตรงสเปก-เสาน้ำซึมแก้ได้ ยังอยู่ในขั้นส่งมอบงาน (มติชน 17 ตุลาคม 2565) 
https://www.matichon.co.th/politics/news_3623123 
ซิโน-ไทย โต้ปมสร้างรัฐสภา ยันทำตามสัญญา ไม่มีทุจริต ลั่นร้องป.ป.ช.สอบได้ (ข่าวสด 17 ตุลาคม 2565) 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7320138 
กรมป่าไม้ สนธิกำลังตัดไม้ใหญ่ล้มขวางลำน้ำซองกาเลีย หวั่นลอยซัดสะพานมอญขาด (amarintv 17 ตุลาคม 2565) 
https://www.amarintv.com/news/detail/152268 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ (เชียงใหม่นิวส์ 17 ตุลาคม 2565) 
https://www.chiangmainews.co.th/news/2768417/ 
กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมโครงการ ‘ปลูกต้นไม้ล้านต้น’ กับ กรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนโครงการ Central Tham Love The Earth 
(มิติหุ้น 17 ตุลาคม 2565) https://www.mitihoon.com/2022/10/17/338275/ 
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ซิโน-ไทย ท้าสอบโกงสร้างรัฐสภา ยันวัสดุตรงสเปก-เสาน้ำซึมแก้ได้ ยังอยู่ในข้ันส่งมอบงาน 
วันท่ี 17 ตุลาคม 2565 - 17:02 น.  

 

“ซิโน-ไทย” แจงก่อสร้างสภา ย้ำ ทำตามสัญญา ไม่มีทุจริต ท้า หากมีข้อมูลทุจริตร้อง ป.ป.ช.สอบได้ ชี้ เสาน้ำซึมไม่กระทบโครงสร้างอาคาร ยัน 
นักการเมืองเอ่ียวบริษัทลาออกไป 10 ปีแล้ว 

เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 17 ตุลาคม ที่รัฐสภา นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน (STEC) 
แถลงตอบโต้กรณีที่มีการพาดพิงถึงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาว่าไม่มีความเรียบร้อย และความบกพร่องของงานผ่านไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊ก Sino-
Thai Engineering and Construction Public Company Limited ว่า ที่ผ่านมามีการตั้งคำถามว่าทำไม บมจ.ซิโน-ไทยส่งมอบงานแล้ว แต่ดู
เหมือนงานยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตนขอช้ีแจงว่าการส่งมอบงานเป็นกระบวนการที่ทำขึ้นตามสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โครงการรัฐสภา
เป็นโครงการขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ พื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 4 แสนตารางเมตร มีห้องทำงาน 1,000 กว่าห้อง การส่งมอบงานจึง
หมายถึงว่าการนำโครงการที่เราก่อสร้างทั้งหมดส่งให้เจ้าของงานเป็นคนตรวจรับ ซึ่งต้องใช้เวลา ไม่ได้ตรวจรับกันภายในวันหรือสองวันแล้วจะส่ง
มอบได้เลย การส่งมอบงานจะต้องส่งมอบเมื่อเราดูแล้วว่างานแล้วเสร็จ จากนั้นเป็นหน้าที่ผู้ว่าจ้างต้องทำการตรวจรับงานท่ีเราส่งมอบ ซึ่งมีมากมาย
หลายหัวข้อ แม้โครงการเราจะยังไมส่ำเร็จ 100% แต่ก็ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเข้ามาใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ไดก้่อน ทำให้เรื่องกระบวนการส่งมอบงาน
ไม่ได้ใช้เวลาน้อยๆ แต่อาจใช้เวลา 5-6 เดือน 

“วันน้ีเราพร้อมนำส่งงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ หากเห็นว่าตรงไหนมีข้อบกพร่องเป็นที่ไม่พอใจผู้ว่าจ้างก็แจ้งมาที่ผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน
ตรวจรับงาน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการปกติก่อนส่งมอบงาน คนไม่รู้ก็คิดว่าเสร็จแล้วพร้อมใช้ทุกอย่าง แก้ไขแล้วจึงจะส่งมอบงานได้ เพียงแค่วันนี้
เราขอเริ่มกระบวนการส่งมอบงานเท่านั้นเอง” นายภาคภูมิกล่าว 

นายภาคภูมิกล่าวต่อว่า การทำงานของบมจ.ซิโน-ไทยในโครงการรัฐสภา ตนยืนยันว่า โครงการนี้ไม่มีทุจริตแน่นอน สิ่งท่ีพูดกันน้ัน ตนก็ไม่ทราบว่ามี
ข้อมูลมาจากไหน หรือมาจากคนท่ีไม่เกี่ยวข้องทั้งนั้น โครงการนี้ บมจ.ซิโน-ไทยทำตามสัญญาทุกประการ วัสดุที่ใช้ตรงตามสเปกในข้อกำหนด ไม่มี
การนำของที่ไม่มีคุณภาพมาใช้แน่นอน ข้อรับประกันอีกอย่างสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ไม่สามารถหลบซ่อนเอาของที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ได้ 
ขั้นตอนการทำงาน และการตรวจรับงานจากที่เราเริ่มทำงานทุกอย่างเราจะต้องเริ่มจากการส่งตัวอย่างวัสดุให้กับผู้ควบคุมงาน ที่ปรึกษาโครงการ 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และตรวจรับโดยเลขาธิการสภา ส่วนท่ีบอกว่าของไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงตามสเปกนั้น 

นายภาคภูมิกล่าวต่อว่า ยืนยันว่าทุกอย่างที่ได้รับการตรวจรับจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ทุกครั้ง บางครั้งคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการจะไม่เข้าใจ หรืออาจไม่
เข้าใจเพียงพอ ไม่ได้ลงรายละเอียด หรือมานั่งอ่านสัญญา ดูแบบทุกแผ่น เอาไปพูดโดยใช้ความเข้าใจส่วนตัวและบางทีอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง 
โดยเฉพาะการนำไปสื่อในสื่อสาธารณะอาจทำให้สื่อหรือประชาชนท่ัวไปเข้าใจผิดได้ ทุกวันน้ีเมื่อพูดถึงรัฐสภา ด้วยการช้ีนำของคนบางกลุ่มต้องการ
มีที่ยืนบนสื่อและสังคมพยายามสื่อข้อความออกไป  เพื่อให้ตนเองมีหน้ามีตาในสังคม แต่การกระทำนี้กระทบกับบุคคลหลายคน  ทั้งบริษัท 
ข้าราชการรัฐสภา บริษัทควบคุมงาน บริษัทที่ปรึกษา 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2022/10/cats-98.jpg
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“ผมขอยืนยันโครงการนี้บริษัททำตามมาตรฐาน ทุกอย่างถูกต้องตามสัญญา และมีคุณภาพ วิธีการทำงานผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน เรื่องเสา
อาคารมีน้ำซึมไม่มีปัญหากับตัวโครงสร้างอาคาร 100% เรื่องต้นไม้ยืนยันปลูกครบถ้วนตามสัญญา แต่ว่ามันตาย ส่วนเรื่องหินส้มยืนยันว่า การ
เปลี่ยนอะไรทุกอย่างมีการรองรับโดยผู้ควบคุมงาน ท่ีปรึกษา คณะกรรมการตรวจการจ้างเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างอาจไม่ได้ตามแบบ 100% แต่เรา
ขออนุมัติก่อนตามขั้นตอน ยืนยันว่าโครงการนี้ไม่มีเรื่องการทุจริต ไม่มีเรื่องการโกงบ้านโกงเมือง อย่างที่มีคนไปพูดกัน หากใครสงสัยขอให้ทำเรื่อง
มาสอบถามได้ที่สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา อย่าไปพูดเลย คนไม่รู้จริงแล้วไปพูดนั้นทำให้มีคนที่ได้รับความเสียหายมีเยอะ หรือท่านมีหลักฐานก็
สามารถไปยื่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) เพื่อตรวจสอบได้ มาพูดกันแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับคนเสียหาย การ
ออกมาพูดบ่อยๆ ทำให้เป็นการกดดันกับคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ และทุกอย่างจะไม่เป็นธรรมชาติ ควรปล่อยให้กระบวนการก่อสร้างเป็นไป
ตามปกติ และเป็นไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็น เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ และไปใช้ประโยชน์ได้ ผมยืนยันว่า บมจ.ซิโน-ไทยเป็น
บริษัทมหาชน และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น” นายภาคภูมิกล่าว 

นายภาคภูมิกล่าวต่อว่า ทุกครั้งเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับบริษัท ก็มีคนพยายามโยงให้เกี่ยวกับการเมือง นักการเมืองที่เคยอยู่ บมจ.ซิโน-ไทย ท่านได้ออก
จากบริษัทไปนานกว่า 10 ปีแล้ว ตนยืนยันการตัดสินใจทุกอย่างของ บมจ.ซิโน-ไทย ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทและตัวผมที่มีอำนาจสูงสุดใน
บริษัท อย่านำเรื่องการเมืองมาเกี่ยวกับ บมจ.ซิโน-ไทย เราต้องการทำธุรกิจมีคุณภาพ และปลอดการเมือง 

ด้าน นายสุทธิพล พัชรนฤมล นายช่างใหญ่ ของบมจ.ซิโน-ไทย ซึ่งทำหน้าที่ดูแลโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา กล่าวว่า เรื่องน้ำซึมที่เสาอาคาร
บริเวณชั้นบี 2 เราไม่ได้นิ่งนอนใจ และเชิญวิศวกรผู้ชำนาญการมาสำรวจก่อน และเชิญผู้ออกแบบลงพื้นที่แก้ไขปัญหาร่วมกัน จากการสำรวจพบว่า 
ช้ันบี 2 อยู่ต่ำว่าระดับผิวดินกว่า 10 เมตร จึงเป็นปกติที่จะมีน้ำซึมในงานคอนกรีตที่มีรอยต่อ เนื่องจากเป็นแผ่นพื้นผืนใหญ่มาก เมื่อเกิดแรงดันน้ำ
ใต้ดินมากก็เกิดน้ำซึมขึ้นมาได้ ส่วนจะกระทบโครงสร้างเท่าไหร่นั้น การออกแบบเสาเป็นเสาเหล็กหุ้มเปลือกนอกด้วยคอนกรีตตกแต่งเพื่อความ
สวยงาม ปัญหาน้ำรั่วซึมนี้สามารถแก้ไขได้ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป สำหรับเรื่องสายไฟใต้ดินที่ระบุว่าลึกไม่ได้
ระดับ เรายืนยันว่าเราขุดความลึกได้ระดับ แต่อาจมีที่หลุดหูหลุดตาไปบ้าง แต่น้อยมาก ท้ังนี้ ได้ตรวจสอบกับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไข
จุดที่ไม่ได้ระดับ สำหรับเรื่องต้นไม้ในโครงการนี้ ทางผู้ออกแบบภูมิสถาปัตย์เลือกต้นไม้ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์การออกแบบของธีมรัฐสภา ไม้ที่เลือกมา
เป็นไม้ใหญ่ที่มีอายุเยอะ ทำให้มีข้อจำกัดหลายเรื่องบริษัทยืนยันว่าได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามสัญญาครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  ไม้บางชนิดอาจไม่
เหมาะกับภาพภูมิอากาศใน กทม. หรือในอาคาร รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เกิดขึ้นได้ บริษัทก็รับผิดชอบเปลี่ยนต้นไม้ให้ท้ังหมด 

นายสุทธิพลกล่าวต่อว่า ขณะที่เรื่องหินส้ม ผู้ออกแบบเป็นผู้เลือกเองตั้งแต่ต้น เมื่อเรารับงานมาก็สำรวจว่าหินตัวนี้เลิกผลิตไปแล้ว เราก็เสนอให้ใช้
หินตัวอื่น และยืนยันว่า หินไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของหินสีส้ม และหินสีเทา เราไม่ได้ทำโดยพละการ แต่ทุกอย่างผ่านความเห็นชอบทุกครั้งตาม
ขั้นตอน ขณะที่เรื่องพื้นไม้บริเวณช้ัน 1 นั้นคนพูดไม่รู้จริง ยืนยันบริษัทสั่งซื้อไม้ตะเคียนทองทั้งหมด มีใบเสร็จรับเงินและผา่นการทดสอบจากกรมปา่
ไม้ทุกครั้งก่อนใช้งาน ยกเว้นกรณีที่ไม้ไม่สวยงามให้ใช้ไม้สั้นกว่า 3 เมตรได้ และผ่านความเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน 
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ซิโน-ไทย โต้ปมสร้างรัฐสภา ยันทำตามสัญญา ไม่มีทุจริต ลั่นร้องป.ป.ช.สอบได้  

 
17 ต.ค. 2565 - 16:59 น.  

บมจ.ซิโน-ไทย โต้ปมก่อสร้างรัฐสภา ยันทำตามสัญญา ไม่มีทุจริต ของมีคุณภาพตรงสเปก ลั่นถ้ามีหลักฐานร้องป.ป.ช.สอบได้ 

เมื่อเวลา 14.45 น. วันที่ 17 ต.ค. 2565 ที่รัฐสภา นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น 
(STEC) แถลงผ่านไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเพจ Sino-Thai Engineering and Construction Public Company Limited ถึงกรณีที่มีการพาดพิงถึงการ
ก่อสร้างอาคารรัฐสภาว่าไม่มีความเรียบร้อย และความบกพร่องของงาน ว่า ที่ผ่านมามีการตั้งคำถามว่าทำไมบมจ.ซิโน-ไทยส่งมอบงานแล้ว แต่ดู
เหมือนงานยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตนขอช้ีแจงว่าการส่งมอบงานเป็นกระบวนการที่ทำขึ้นตามสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

นายภาคภูมิ กล่าวว่า โครงการรัฐสภาเป็นโครงการขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ พื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 4 แสนตารางเมตร มีห้องทำงาน 
1,000 กว่าห้อง การส่งมอบงานจึงหมายถึงว่าการนำโครงการที่เราก่อสร้างทั้งหมดสง่ให้เจ้าของงานเป็นคนตรวจรบั ซึ่งต้องใช้เวลา ไม่ได้ตรวจรับกัน
ภายในวันหรือสองวันแล้วจะส่งมอบได้เลย 

นายภาคภูมิ กล่าวต่อว่า การส่งมอบงานจะต้องส่งมอบเมื่อเราดูแล้วว่างานแล้วเสร็จ จากนั้นเป็นหน้าท่ีผู้ว่าจ้างต้องทำการตรวจรับงานท่ีเราส่งมอบ 
ซึ่งมีมากมายหลายหัวข้อ ถึงแม้โครงการเราจะยังไม่สำเร็จ 100 % แต่ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเข้ามาใช้ประโยชน์ในโครงการนี้ได้ก่อน  ทำให้เรื่อง
กระบวนการส่งมอบงานไม่ใช่เวลาน้อยๆ แต่อาจใช้เวลา 5-6 เดือน 

“วันน้ีเราพร้อมนำส่งงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ หากเห็นว่าตรงไหนมีข้อบกพร่องเป็นที่ไม่พอใจผู้ว่าจ้างก็แจ้งมาที่ผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน
ตรวจรับงาน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการปกติก่อนส่งมอบงาน คนไม่รู้ก็คิดว่าเสร็จแล้วพร้อมใช้ทุกอย่าง แก้ไขแล้วจึงจะส่งมอบงานได้ เพียงแค่วันนี้
เราขอเริ่มกระบวนการส่งมอบงานเท่านั้นเอง” 

นายภาคภูมิ กล่าวต่อว่า การทำงานของบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน (STEC) ในโครงการรัฐสภา ตนยืนยันว่าโครงการนี้ไม่มี
ทุจริตแน่นอน สิ่งที่พูดกันนั้นตนไม่ทราบว่ามีข้อมูลมาจากไหน หรือมาจากคนที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งนั้น โครงการนี้บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ 
คอนสตรัคช่ัน (STEC) ทำตามสัญญาทุกประการ วัสดุที่ใช้ตรงตามสเปกในข้อกำหนด ไม่มีการนำของที่ไม่มีคุณภาพมาใช้แน่นอน 

“ข้อรับประกันอีกอย่างสำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ไม่สามารถหลบซ่อนเอาของที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ได้ ขั้นตอนการทำงานและการตรวจรับ
งานจากท่ีเราเริ่มทำงานทุกอย่างเราจะต้องเริม่จากการส่งตัวอย่างวัสดุให้กับผูค้วบคุมงาน ที่ปรึกษาโครงการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และตรวจ
รับโดยเลขาธิการสภาฯ ส่วนท่ีบอกว่าของไม่ได้คุณภาพ ไม่ตรงตามสเปกนั้น ยืนยันว่าทุกอย่างท่ีได้รับการตรวจรับจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ทุกครั้ง” 

นายภาคภูมิ กล่าวอีกว่า บางครั้งคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการจะไม่เข้าใจ หรืออาจไม่เข้าใจเพียงพอ ไม่ได้ลงรายละเอียด หรือมานั่งอ่านสัญญา ดูแบบทุก
แผ่น เอาไปพูดโดยใช้ความเข้าใจส่วนตัวและบางทีอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยเฉพาะการนำไปสื่อในสื่อสาธารณะอาจทำให้สื่อหรือประชาชน
ทั่วไปเข้าใจผิดได้ 

นายภาคภูมิ กล่าวต่อว่า ทุกวันนี้เมื่อพูดถึงรัฐสภา ด้วยการช้ีนำของคนบางกลุ่มต้องการมีที่ยืนบนสื่อและสังคมพยายามสื่อข้อความออกไป เพื่อให้
ตนเองมีหน้ามีตาในสังคม แต่การกระทำนี้กระทบกับบุคคลหลายคน ทั้งบริษัท ข้าราชการรัฐสภา บริษัทควบคุมงาน บริษัทที่ปรึกษา 

https://www.khaosod.co.th/wpapp/uploads/2022/10/ต้นแบบปกข่าว2564แดง_ย่อKSซิโน.jpg


-4- 
 

“ผมขอยืนยันโครงการนี้บริษัททำตามมาตรฐาน ทุกอย่างถูกต้องตามสัญญา และมีคุณภาพ วิธีการทำงานผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอน เรื่องเสา
อาคารมีน้ำซึมไม่มีปัญหากับตัวโครงสร้างอาคาร 100% เรื่องต้นไม้ยืนยันปลูกครบถ้วนตามสัญญา แต่ว่ามันตาย ส่วนเรื่องหินส้มยืนยันว่าการ
เปลี่ยนอะไรทุกอย่างมีการรองรับโดยผูค้วบคุมงาน ที่ปรึกษา คระกรรมการตรวจการจ้างเรียยร้อยแล้ว ทุกอย่างอาจไม่ได้ตามแบบ 100% แต่เราขอ
อนุมัติก่อนตามขั้นตอน” 

“ยืนยันว่าโครงการนี้ไม่มีเร่ืองการทุจริต ไม่มีเร่ืองการโกงบ้านโกงเมือง อย่างที่มีคนไปพูดกัน หากใครสงสัยขอให้ทำเร่ืองมาสอบถามได้ที่
สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา อย่าไปพูดเลย คนไม่รู้จริงแล้วไปพูดนั้นทำให้มีคนที่ได้รับความเสียหายมีเยอะ หรือท่านมีหลักฐานก็สามารถไปย่ืน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) เพ่ือตรวจสอบได้ มาพูดกันแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับคนเสียหาย” 

นายภาคภูมิ กล่าวต่อว่า การออกมาพูดบ่อยๆ ทำให้เป็นการกดดันกับคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ และทุกอย่างจะไม่เป็นธรรมชาติ ควรปล่อยให้
กระบวนการก่อสร้างเป็นไปตามปกติ และเป็นไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็น เพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ และไปใช้ประโยชน์ได้ ยืนยัน
ว่าบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน (STEC)เป็นบริษัทมหาชน และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น 

“ทุกครั้งเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับบริษัท ก็มีคนพยายามโยงให้เกี่ยวกับการเมอืง นักการเมืองที่เคยอยู่บมจ.ซิโน-ไทยฯ ท่านได้ออกจากบริษัทไปนานกว่า 10 
ปีแล้ว ผมยืนยันการตัดสินใจทุกอย่างของบมจ.ซิโน-ไทย ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริษัทและตัวผมที่มีอำนาจสูงสุดในบริษัท อย่านำเรื่องการเมือง
มากเกี่ยวกับบมจ.ซิโน-ไทย เราต้องการทำธุรกิจมีคุณภาพ และปลอดการเมือง” นายภาคภูมิ กล่าว 

ด้านนายสุทธิพล พัชรนฤมล นายช่างใหญ่ ของบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) ซึ่งทำหน้าที่ดูแลโครงการก่อสร้าง
อาคารรัฐสภา กล่าวว่า เรื่องน้ำซึมที่เสาอาคารบริเวณช้ันบี 2 เราไม่ได้นิ่งนอนใจ และเชิญวิศวกรผู้ชำนาญการมาสำรวจก่อน และเชิญผู้ออกแบบลง
พื้นที่แก้ไขปัญหาร่วมกัน จากการสำรวจพบว่าช้ันบี 2 อยู่ต่ำว่าระดับผิวดินกว่า 10 เมตร จึงเป็นปกติที่จะมีน้ำซึมในงานคอนกรีตที่มีรอยต่อ 
เนื่องจากเป็นแผ่นพื้นผืนใหญ่มาก เมื่อเกิดแรงดันน้ำใต้ดินมากก็เกิดน้ำซึมขึ้นมาได้ 

นายสุทธิพล กล่าวต่อว่า ส่วนจะกระทบโครงสร้างเท่าไหร่นั้น การออกแบบเสาเป็นเสาเหล็กหุ้มเปลือกนอกด้วยคอนกรีตตกแต่งเพื่อความสวยงาม 
ปัญหาน้ำรั่วซึมนี้สามารถแก้ไขได้ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป สำหรับเรื่องสายไฟใต้ดินที่ระบุว่าลึกไม่ได้ระดับ เรา
ยืนยันว่าเราขุดความลึกได้ระดับ แต่อาจมีที่หลุดหูหลุดตาไปบ้าง แต่น้อยมาก ทั้งนี้ได้ตรวจสอบกับผู้ควบคุมงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อแก้ไขจุดที่ไม่ได้
ระดับ 

นายสุทธิพล กล่าวอีกว่า สำหรับเรื่องต้นไม้ในโครงการนี้ ทางผู้ออกแบบภูมิสถาปัตย์เลือกต้นไมใ้ห้เข้ากับคอนเซป็ต์การออกแบบของธีมรัฐสภา ไม้ที่
เลือกมาเป็นไม้ใหญ่ที่มีอายุเยอะ ทำให้มีข้อจำกัดหลายเรื่อง บริษัทยืนยันว่าได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามสัญญาครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ไม้บางชนิด
อาจไม่เหมาะกับภาพภูมิอากาศในกทม. หรือในอาคาร รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เกิดขึ้นได้ บริษัทก็รับผิดชอบเปลี่ยนต้นไม้ให้ท้ังหมด 

นายสุทธิพล กล่าวต่อว่า ขณะที่เรื่องหินส้ม ผู้ออกแบบเป็นผู้เลือกเองตั้งแต่ต้น เมื่อเรารับงานมาก็สำรวจว่าหินตัวนี้เลิกผลิตไปแล้ว เราก็เสนอให้ใช้
หินตัวอื่นและยืนยันว่าหินไม่เพียงพอ จึงเป็นที่มาของหินสีส้มและหินสีเทา เราไม่ได้ทำโดยพละการ  แต่ทุกอย่างผ่านความเห็นชอบทุกครั้งตาม
ขั้นตอน 

นายสุทธิพล กล่าวอีกว่า ส่วนที่เรื่องพื้นไม้บริเวณช้ัน 1 นั้นคนพูดไม่รู้จริง ยืนยันบริษัทสั่งซื้อไม้ตะเคียนทองทั้งหมด มีใบเสร็จรับเงินและผ่านการ
ทดสอบจากกรมป่าไม้ทุกครั้งก่อนใช้งาน ยกเว้นกรณีที่ไม้ไม่สวยงามให้ใช้ไม้สั้นกว่า 3 เมตรได้ และผ่านความเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน 
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กรมป่าไม้ สนธิกำลังตัดไม้ใหญ่ล้มขวางลำน้ำซองกาเลีย หวั่นลอยซัดสะพานมอญขาด 

 
17 ต.ค. 65 

ทหาร ตำรวจ กรมป่าไม้สนธิกำลังจิตอาสา และชาวบ้าน ช่วยกันตัดต้นไม้ใหญ่ล้มขวางลำน้ำซองกาเลีย หวั่นลอยซัดสะพานมอญขาดเหมือนปี 56 

เช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2565 พ.อ.ธัชเดช อาบัวรัตน์ รอง.ผบ.ฉก.ลาดหญ้าฯ ได้สั่งการทหารจากหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้าฯ ร่วมกับ ตำรวจ สภ.สังขละบุรี 
เจ้าหน้าที่ป่าไม้จากหน่วยป้องกันรักษาป่า กาญจนบุรีที่ 5 (กจ.5) อาสาสมัครรักษาดินแดน (อ.ส.) กองร้อยอำเภอสังขละบุรี และชาวบ้าน บริเวณ
จุดเล่นน้ำซองกาเลีย ม.8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ช่วยกันตัดไม้อินทนิล ที่ล้มขวางลำน้ำซองกาเลีย บริเวณจุดเล่นน้ำ ฝั่งตรงข้าม
บริเวณร้านอาหารมือทอง 

ทั้งนี้เมื่อช่วงดึกของวันท่ี 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ต้นไม้อินทนิลอายุกว่า 200 ปี ความสูงประมาณ 45-50 เมตร ประมาณ 3-4 คนโอบ ได้หักโค่นขวาง
ลำน้ำซองกาเรีย ท่ีจุดเล่นน้ำซองกาเรีย หมู่ 8 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เส้นทางด่านเจดีย์สามองค์-สังขละบุรี 323 

โดยสาเหตุน่าจะมาจากพายุฝนโนรู ท่ีได้ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ อ.สังขละบุรีในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำซองกาเรีย ได้เพิ่ม
ระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณโคนต้นและดินเกิดการอ่อนตัวลงประกอบกับแรงน้ำได้เข้ามาปะทะบริเวณโคนต้นไม้ จึง
ได้ทำให้ต้นอินทนิลได้หักโคนขวางลำน้ำซองกาเรียดังกล่าว 

ภายหลังที่มีการนำเสนอข่าว นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรี มีความเป็นห่วงว่าต้นอินทนิลที่หักโค่นขวางลำห้วยต้นนี้จะสร้างปัญหา
ต่อสะพานไม้อุตตมานุสรณ์(สะพานมอญ) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขละบุรี เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนระดับน้ำในลำน้ำซองกาเลียจะ
สูงขึ้นและกระแสน้ำท่ีไหลจะรุนแรงข้ึน ซึ่งทุกๆ ปี จะมีเศษท่อนไม้ ก่ิงไม้ รวมทั้งสวะต่างๆ ในแม่น้ำซองกาเลียไหลลงไปติดที่สะพานไม้ ซึ่งในอดีตปี 
2556 เคยเกิดเหตุการณ์ท่อนซุงและเศษกิ่งไม้ที่ถูกพัดพามากับน้ำจำนวนมากในลำน้ำซองกาเลียลอยไปติดตอม่อสะพานฯ  จนส่งผลให้สะพานไม้
ขาดมาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดซ้ำรอยได้ในฤดูฝนปี 2566 จึงต้องช่วยกันตัดและนำออกจากลำห้วย 

ซึ่งวันนี้ได้ตัดในส่วนที่เป็นกิ่งขนาดใหญ่ ของต้นอินทนิล ที่ขวางลำน้ำออกไปก่อน ส่วนลำต้นซึ่งมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถดำเนินการตัดได้ในวันนี้ 
เนื่องจากกระแสน้ำในลำน้ำซองกาเลียจุดที่ต้นไม้หักโค่นยังไหลแรงและระดับน้ำยังสูง  ไม่อาจยืนได้ โดยจะเข้าดำเนินการตัดอีกครั้งเมื่อระดับน้ำ
ลดลง ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการตัดให้เสร็จภายในกลางเดือนพฤศจิกายน น้ี 
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สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ 
17 Oct 65  

 
เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณพื้นท่ีป่าชุมชนบ้านห้วยขึม หมู่ 3 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 3 สาขาแพร่ โดยมี นายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เป็นประธานกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 
2565 โดยมี นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นายศิริชัย ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า นายมานะ จิตฤทธิ์ 
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ นายวีรพล กึกก้อง ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษา
ป่าและควบคุมไฟป่า หัวหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ร้องกวาง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.4 (ร้องกวาง) พร. 6 (น้ำเลา) ร่วมกับ นายก
ล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง กำนันตำบลน้ำเลา นายสิทธิเดช กันหมุด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 
คณะกรรมการหมู่บ้านห้วยขึมหมู่ 3 และพนักงานนิ่มซี่เส็ง แพร่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี 2565 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน 

 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ในวันนี้ ตามที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชปณิ  แรงกล้าที่จะฟื้นฟู 
ความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วย พระองค์เองมาโดยตลอดและทรงให้ความสำคัญอย่างมากต่อการบำรุงรักษาต้นไม้
ที่ปลูกไว้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนนีท่ีทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทยโดยเฉพาะ
การฟื้นฟูให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ 
คือ วันท่ี 21 ตุลาคม ของทุกป ีเป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสร่วมแรงกายแรงใจ แสดงถึงความสามัคคี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี ด้วยการร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ตามสถานท่ีต่างๆ ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีโดยพร้อมเพรียงกัน 
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กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมโครงการ ‘ปลูกต้นไม้ล้านต้น’ กับ กรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนโครงการ Central Tham 
Love The Earth 
17 ตุลาคม 2022 / เวลา 11:29 น.  

 
มิติหุ้น  –  กลุ่มเซ็นทรัล และ ธุรกิจในเครือฯ นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมสานต่อนโยบายสนับสนุนเจตนารมณ์
ของกรุงเทพมหานคร “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการ Central Tham Love The Earth” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเซ็นทรัล โดยได้รว่มปลกูต้นไม้ 100,000 ต้น ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวผ่านการมีส่วนร่วมของ
พนักงานในกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ ภาคเอกชน ประชาชนท่ัวไป และภาคีพันธมิตร ภายใน
ปี 2025 

ภายในงาน นำโดย พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  โดยได้รับเกียรติจาก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รศ.ดร.สรันยา เฮงพระพรหม และ ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ ร่วมปลูกต้นไม้และแจกจ่ายพันธุ์กล้าร่วมกับภาคี
เครือข่าย คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1,220 ต้น ณ โถงช้ัน 1 ตึกอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัล” ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
ส่วนสำคัญในการรักษาสภาพภูมิอากาศของโลก โดยมีพันธกิจภายใต้โครงการ ‘Central Tham Love The Earth’ ตั้งเป้าเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ฟื้นฟูป่า
ต้นน้ำทั่วประเทศ 50,000 ไร่ ภายในปี 2030 ด้วยการขับเคลื่อนผ่านโครงการย่อยในหลากหลายพื้นที่ อาทิ การส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่เป็น
มิตรต่อธรรมชาติ ฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูระบบอาหารพื้นถิ่นและปลอดภัย รักษาระบบนิเวศ และ  ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมี บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) (CRC), บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN) และ บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (Centel) ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เข้าร่วมโครงการ 

กลุ่มเซ็นทรัล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานครมาตลอด โดยมผีลการดำเนินงานผ่านโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” มีการ
สร้างการตระหนักรู้ สื่อสาร และ สร้างเครือข่าย ทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านกิจกรรม อาทิ ปลูกต้นไม้ร่วมกับ
พนักงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณรอบศูนย์การค้า 

ในปี 2565 กลุ่มเซ็นทรัล ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ จำนวน 10,000 ต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีพื้นที่เป้าหมายรอบศูนย์การค้าเซ็นทรัล ในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 8 แห่ง เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล อีสต์วิลล์, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล พระราม 
2, เซ็นทรัล พระราม 3 และ เซ็นทรัล พระราม 9 รวมทั้งสวนสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และ พื้นที่
บริเวณที่อยู่อาศัยของพนักงานเครือเซ็นทรัลและประชาชนท่ัวไปที่ร่วมโครงการ 

สำหรับแผนระยะยาว กลุ่มเซ็นทรัล ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ และ ชุมชนใน
กรุงเทพฯ อาทิ ชุมชนหนองจอก และ ชุมชนคลองสามวา เพาะต้นกล้าเพื่อส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานครในการจัดทำธนาคารต้นไม้ เพื่อนำต้นกล้า
ไปเพาะปลูกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป  นอกจากนี้ยังร่วมกับ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) 
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(Gracz) นำบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากเยื่อพืชธรรมชาติย่อยสลายมาใช้เพาะต้นกล้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกและ ส่งเสริม
การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ทางด้าน รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย กล่าวว่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นหนึ่งในแผนแม่บทของเรา ซึ่งจุฬาฯ เป็นพันธมิตรกับกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว เมื่อทางกลุ่มเซ็นทรัลจัดทำ
โครงการปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ร่วมกับทางกรุงเทพมหานคร ทางโครงการจึงแบ่งมาปลูกในพื้นที่จุฬาฯ รวมทั้งสิ้น 1,220 ต้น โดยครั้งนี้ลงปลูก
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นไม้ที่ออกดอกสีชมพูซึ่งสื่อถึงสีประจำของจุฬาฯ  โดยได้กระจายปลูกตามพื้นที่โดยรอบคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้โรงพยาบาลมีร่มเงาและสีเขียวขจีของพรรณไม้จะมีส่วนช่วยเยียวยาจิตใจคนไข้ให้เกิดความรู้สึก
สบายใจ เราเรียกสถานบริการพยาบาลของเราว่าเป็น “รมณียสถาน” ที่เข้ามาแล้วเกิดความสุข โดยต่อจากนี้โครงการ Central Tham Love The 
Earth จะมีการสนับสนุนกล้าไม้ให้โรงพยาบาล เพื่อนำไปปลูกในพ้ืนที่โดยรอบให้ครบตามเป้าหมายปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น โดยทุกต้นที่อยู่ในพ้ืนท่ี
นี้เราปลูกเอง ดูแลเอง และต้นไม้ทุกต้นจะเติบโตขึ้น เพื่อให้กรุงเทพฯ กลายเป็นสีเขียวอย่างยั่งยืน 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ความร่วมมือในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” เดินหน้าขับเคลื่อน “โครงการ Central 
Tham Love The Earth” เกิดขึ้นจากความไว้ใจที่ผู้จัดงานเชื่อว่า ทาง กรุงเทพมหานคร เอาจริงเอาจังในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้เมือง สิ่งที่ชอบใน
โครงการนี้คือ เป็นการปลูกนอกสวนสาธารณะ เนื่องจากสวนสาธารณะเรามีจำกัด ความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ
กลุ่มเซ็นทรัลจึงเป็นแนวคิดที่ด ีเพราะทั้งสององค์กรนอกจากจะมีพื้นที่ปลูกเป็นของตัวเองแล้ว ยังมีคนดูแลให้ต้นไม้เตบิโตในอนาคต เหมือนเป็นการ
ปลูกต้นไม้ในใจคน ต้นไม้ก็จะกระจายทั่วเมือง ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมาเราได้ความร่วมมือดีมาก มีหน่วยงานท่ีจัดโครงการให้ความร่วมมือ
ปลูกร่วมกับเราแล้ว 1,640,000 ต้น โดยปัจจุบันปลูกไปแล้ว 640,000 ต้นจากเป้าหมาย 1 ล้านต้น ซึ่งเดินหน้าเร็วกว่าที่คาดมาก และที่สำคัญ 
กทม. ไม่ได้ใช้งบประมาณของเราเองเลย 

ถือเป็นความไว้ใจที่ภาคเอกชนมอบให้ “เพราะทุกฝ่ายมีความหวังว่าจะทำเมืองให้ดีขึ้นร่วมกัน พลังนี้มีค่ามากกว่างบประมาณมหาศาล เพราะ
งบประมาณหรือจะสู้ความไว้ใจของกลุ่มเซ็นทรัลที่มอบให้เรา  องค์กรมองเห็นถึงความจริงจังในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของทาง
กรุงเทพมหานคร สุดท้ายกรุงเทพฯ จะสวยได้ด้วยความร่วมมือของพวกเรา นอกจากนี้ จากการได้พูดคุยกับคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ เลยทราบว่าทาง
กลุ่มเซ็นทรัลยังมีโครงการเกี่ยวกับการร่วมดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มอีกมากมาย เช่น การจัดการพื้นที่รอบศูนย์การค้าทุกสาขา ดูแลเรื่องการทิ้งขยะ ตน
คิดว่าสุดท้ายจะเป็นการต่อยอดให้ภาพรวมทั้งเมืองสวยขึ้นโดยที่ทุกคนร่วมใจกัน เพราะอนาคตของเมืองไม่ได้อยู่ท่ีงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
เพียงอย่างเดียว” ผู้ว่า กทม. กล่าวปิดท้าย 


