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เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกความร่วมมือ กรมป่าไม้ รวมพลังปลูกป่า สร้างพื้นที่ดูดซับคาร์บอนทั่วประเทศ ภายใต้
โครงการ “One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน”  
Posted by By GPM_admin November 1, 2022  

 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน เดินหน้าสานต่อแนวคิด The Journey to Net Zero  
จัดโครงการ “One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน” มีเป้าหมายในการปลูกป่า 500-1,000 ไร่ต่อปี ระหว่างปี 2565-2575 
หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้นโดยเร็ว โดยดำเนินการในส่วนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการดูดซับคาร์บอนกลับผ่านการปลูกป่า 
เพื่อสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของโลก ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร  Imagining better futures for all และการเป็น Place Maker 
ผู้พัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต ที่ใส่ใจยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมปลูกป่า 
องค์กรยังมีการจัดการภายในศูนย์การค้าฯ ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงแรม ท่ัวประเทศ เพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้ 50% ลดการใช้ CFC 
และสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy ให้ได้อีก 50% อีกด้วย 

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า“เซ็นทรัลพัฒนา เชื่อมั่นว่าส่วนสำคัญที่
จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอนาคตที่ดีมาจาก ความร่วมมือของทุกคน โครงการ ‘One Million Trees Movement – ปลูกป่า
ซับคาร์บอน’ จึงเป็นโครงการที่มีพันธมิตรในหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน และคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าไปด้วยกัน ก่อเกิดเป็นการ
เช่ือมโยงและสร้างสมดุลระหว่าง People และ Planet เข้าด้วยกัน ด้วยการเป็น Center of Life เพื่อดูแลทั่งผู้คน ชุมชนในทุกที่ที่เราไปตั้งอยู่  
โดยตั้งเป็น Sustainable Ecosystem และ NET ZERO รายแรกของกลุ่มอสังหาฯในไทย ภายในปี 2050 ผ่านการดำเนินกลยุทธ์สำคัญ 2 ส่วนคือ 

– INSIDE-OUT: ด้วยการสร้างสรรค์ Culture ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนของทุกภาคส่วนภายในองค์กร โดยได้นำร่อง Green Initiatives ไปแล้วหลาย
โครงการด้วยกัน 

– OUTSIDE-IN:  คือส่วนที่เป็นการ creating shared value สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย นําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติเป็นแนวทางใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 

โครงการ“One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน” ได้เริ่มต้นการปลูกป่าแรก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และยังตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกโครงการ  
ให้ได้ถึง 1 ล้านต้นโดยเร็วที่สุดเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายที่เราได้วางไว้ 
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เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกความร่วมมือ กรมป่าไม้ รวมพลังปลูกป่า สร้างพื้นที่ดูดซับคาร์บอนทั่วประเทศ ภายใต้
โครงการ “One Million Trees Movement 
1 พ.ย. 65 17:17  

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน เดินหน้าสานต่อแนวคิด  The Journey to Net Zero 
จัดโครงการ “One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน” มีเป้าหมายในการปลูกป่า 500-1,000 ไร่ต่อปี ระหว่างปี 2565-2575 
หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้นโดยเร็ว โดยดำเนินการในส่วนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการดูดซับคาร์บอนกลับผ่านการปลูกป่า 
เพื่อสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของโลก ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร Imagining better futures for all และการเป็น Place Maker ผู้พัฒนา
พื้นที่แห่งอนาคต ท่ีใส่ใจยกระดับคุณภาพชีวิต ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมปลูกป่า องค์กรยังมี
การจัดการภายในศูนย์การค้าฯ ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงแรม ท่ัวประเทศ เพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้ 50% ลดการใช้ CFC และสารที่
ทำลายชั้นบรรยากาศ และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy ให้ได้อีก 50% อีกด้วย 

 
นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา เชื่อมั่นว่าส่วนสำคัญ
ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอนาคตที่ดีมาจาก ความร่วมมือของทุกคน โครงการ ‘One Million Trees Movement – ปลูกป่า
ซับคาร์บอน’ จึงเป็นโครงการที่มีพันธมิตรในหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน  และคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่าไปด้วยกัน ก่อเกิดเป็นการ
เชื่อมโยงและสร้างสมดุลระหว่าง People และ Planet เข้าด้วยกัน ด้วยการเป็น Center of Life เพื่อดูแลทั่งผู้คน ชุมชนในทุกที่ท่ีเราไปตั้งอยู่ โดย
ตั้งเป็น Sustainable Ecosystem และ NET ZERO รายแรกของกลุ่มอสังหาฯในไทย ภายในปี 2050 ผ่านการดำเนินกลยุทธ์สำคัญ 2 ส่วนคือ 

• INSIDE-OUT: ด้วยการสร้างสรรค์ Culture ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนของทุกภาคส่วนภายในองค์กร โดยได้นำร่อง Green Initiatives ไปแล้วหลาย
โครงการด้วยกัน 

• OUTSIDE-IN: คือส่วนท่ีเป็นการ creating shared value สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย นําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติเป็นแนวทางใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 

โครงการ “One Million Trees Movement – ปลูกป่าซับคาร์บอน” ได้เริ่มต้นการปลูกป่าแรก เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และยังตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวทั้งภายในและภายนอกโครงการ ให้
ได้ถึง 1 ล้านต้นโดยเร็วที่สุดเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายที่เราได้วางไว้ 
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November 01,2022 

จี้ผู้ว่าฯ ถอนอาชญาบัตรสำรวจแร่ หยุดเอกชนขุดเหมืองเขตป่าสงวน 

 
บุกยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอให้เบิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ ๒ บริษัทหวั่นเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และทำลายโครงสร้างธรณีวิทยา
ถาวร ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ด้าน ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมเผย จะเข้าสำรวจต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ 

ตามที่เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตัวแทนประชาชน หมู่ ๑ และหมู่ ๑๕ ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รวมตัวกันออกมาแสดง
พลังถือป้ายประท้วงคัดค้านไม่ให้ ๒ บริษัทเอกชน เข้าไปสำรวจขุดเจาะหาแร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาคอก ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย ซึ่ง
เป็นแหล่งภูเขาไฟ ๑ ใน ๖ ลูกของจังหวัด หลังทราบว่า ๒ บริษัทเอกชนยื่นหนังสือขออนุญาตทางเทศบาลตำบลเขาคอก เพื่อจะนำเครื่องจักรเข้าไป
ดำเนินการขุดเจาะสำรวจหาแร่ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนเขาคอก เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ประชาชนไม่มีใครรู้มาก่อนว่าจะมีการ
สำรวจแร่ในพ้ืนท่ี 

ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เข้ามาช้ีแจงทำความเข้าใจกับประชาชน กรณีที่ ๒ บริษัทซึ่งเป็นผู้รับ
อนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ที่ ๑๘/๒๕๖๔ และ ๒๑/๒๕๖๔  ขอเข้าสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาคอก โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้
บุรีรัมย์ ปลัดอำเภอประโคนชัย กำนันตำบลเขาคอก และผู้แทนบริษัททั้ง ๒ บริษัทเข้าร่วมด้วย 

จากนั้น วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตัวแทนประชาชนได้รวมตัวเดินทางมาถือป้ายประท้วง ด้วยข้อความต่างๆ ท่ีบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 
เพื่อยื่นหนังสือให้กับนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเดินหน้าคัดค้านการเข้าสำรวจแร่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาคอก 
ซึ่งมีนายชุมพล ภูผานิล ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มารับหนังสือร้องเรียนจาก
ประชาชน 

ล่าสุด วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ ๑ และ หมู่ ๑๕ ต.เขาคอก  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ ๓๐ คน ในนาม 
“กลุ่มคนรักษ์ภูเขาไฟเขาคอก” ได้รวมตัวกันเดินทางมาถือป้ายประท้วง ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อยื่นหนังสือให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ขอให้เพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ของ ๒ บริษัทเอกชน  ในเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ บ้านเขาคอกหมู่ที่ ๑ ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย ซึ่งเป็นแหล่งภูเขาไฟ ๑ ใน ๖ ลูกของจังหวัด 

โดยหนังสือมีรายละเอียดว่า ตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ออกอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ ให้แก่ ๒ บริษัทเอกชน เพื่อ
ทำการสำรวจหินบะซอลต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในพื้นที่ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๓,๐๕๒ ไร่ ซึ่ง
พื้นที่ตังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยผู้ถืออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่จะเข้าสำรวจ (โดยวิธีการเจาะสำรวจ) ได้ยื่นคำขออนุญาตให้เข้าไป
ศึกษาวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

โดยที่ผ่านมา เมื่อวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าไปทำประชามติกับประชาชนแล้ว ปรากฎว่าประชาชนใน
พื้นที่ไม่ให้ความยินยอม ในการเข้าสำรวจด้วยเหตุผลตังต่อไปนี้ เดิมทีท่ีดินดังกล่าวเป็นป่าชุมชนท่ีประชาชนใช้ร่วมกัน ในพ้ืนท่ีดังกล่าวบางส่วนท่าน
ทราบดีอยู่แล้วว่า รัฐมีการจัดสรรปันส่วนให้กับประชาชนทำประโยชน์ เพื่อการเกษตร (สปก.)  และประชาชนบางส่วนได้เข้าไปทำประโยชน์
การเกษตรเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน อันเป็นการจัดสรรให้ประชาชนท่ีไม่มีที่ดินทำกิน ได้มีที่ดินทำกินต่อไป 
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ในพื้นที่ดังกล่าวบางส่วน พบโครงสร้างทางธรณีวิทยา (ปากปล่องภูเขาไฟ) ที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นพิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและ
อนุรักษ์ และยังพบซากดึกดำบรรพ์ โบราณวัตถุที่ควรคำแก่การอนุรักษ์และให้การคุ้มครองตามกฎหมาย และเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาประวัติศาสตร์ 
ซึ่งหากมีการเข้าสำรวจเพื่อขุดเจาะสำรวจแร่ จะเป็นการทำลายธรรมชาติโดยรอบ ทำลายวัตถุโบราณ และทำลายโครงสร้างธรณีวิทยาอย่างถาวร มิ
อาจทำให้กลับมาได้ดังเดิมได้อีก จึงขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้พิจารณาและดำเนินการส่งเรื่องพร้อมเหตุผลให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เพื่อเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ ของ ๒ บริษัทเอกชน ต่อไป 

นายชำนิจ ดีมาก ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ ๑ ตำบลเขาคอก กล่าวว่า  “วันนี้ชาวบ้านมายื่นหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ยื่นเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอน เพื่อเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ ท่ีได้มีการออกแก่ ๒ บริษัทเอกชน ซึ่งมีสิทธ์ิเข้าไปสำรวจแร่ในพื้นท่ีป่า 
ถึงจะมีการดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่ชาวบ้านก็ไม่อยากให้เข้าไปสำรวจ ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและ
ชีวิตความเป็นอยู่ เพราะป่าเขาคอกทุกวันนี้อุดมสมบูรณ์ดี เปรียบเสมือนตู้เย็นของหมู่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ ๔ ตำบล ๓ อำเภอ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
หาของป่า หากการยื่นหนังสือครั้งน้ีไม่เป็นผลก็จะยกระดับการร้องเรียนต่อไป” 

 
ต่อมา นายชุมพล ภูผานิล ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงมารับหนังสือร้องเรียน
จากชาวบ้าน เพื่อให้ทางจังหวัดพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ ๒ บริษัทเอกชน ซึ่งการพิจารณาอนุญาตในอาชญาบัตร
เป็นอำนาจของทางกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัด ทางจังหวัดรับเรื่องแล้วจะแจ้งอุตสาหกรรมให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วพิจารณาเสนอไปยัง
กระทรวงอุตสาหกรรมว่า จะสามารถที่จะดำเนินการตามข้อเรียกร้องของชาวบ้านได้หรือไม่  ส่วนขั้นตอนในการขอใช้พื้นที่ เท่าที่ทราบจากทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ เนื่องจากพื้นที่ที่ออกอาชญาบัตรเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องไปขอ
อนุญาตทางกรมป่าไม้ก่อน จึงจะเข้าสำรวจได้ 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอาชญาบัตร พบในพื้นที่ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีการขออาชญาบัตร
ผูกขาดสำรวจแร่ ๒ รายการ ได้แก่ ๑.อาชญาบัตรที่ ๒๑/๒๕๖๔(ผ) เลขท่ีคำขอ บร๓/๒๕๖๓(ผ) ออกให้ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นอายุวันที่ 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เนื้อที่ ๑๓๐๙-๐-๐ มีพื้นที่เขตอาชญาบัตรที่ ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  โดยสำรวจทางธรณีวิทยา 
สำรวจทางธรณีเคมี สำรวจทางธรณีฟิสิกส์ และเจาะสำรวจแร่ และชนิดแร่ที่ทำการสำรวจ คือ หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง 

๒.อาชญาบัตรที่ ๑๘/๒๕๖๔(ผ) เลขที่คำขอ บร๒/๒๕๖๓(ผ) ออกให้ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  สิ้นอายุวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เนื้อที่ 
๑๗๔๓-๐-๐ มีพื้นที่เขตอาชญาบัตรที่ ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจทางธรณีวิทยา สำรวจทางธรณีเคมี สำรวจทาง
ธรณีฟิสิกส์ และเจาะสำรวจแร่ และชนิดแร่ที่ทำการสำรวจ คือ หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 


