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การด าเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ไม่สนับสนุนการตดัไม้ท าลายป่า  

 
กลุ่มทร ูมคีวามตระหนกัและมุ่งมัน่ด าเนินการปกป้องและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพและไม่สนบัสนุนการตดัไมท้ าลายป่า 
เป็นประเด็นส าคญัที่กลุ่มทรูก าหนดไว้ในนโยบายแสดงเจตนารมณ์และเป้าหมายด้านความหลากหลายทางชีวภาพและไม่
สนับสนุนการตดัไมท้ าลายป่า โดยครอบคลุมการด าเนินธุรกจิของกลุ่มทรูตลอดห่วงโซ่คุณค่า ซึง่มกีรอบการประเมนิความเสีย่ง
และผลกระทบความหลากหลายทางชวีภาพและไม่สนบัสนุนการตดัไมท้ าลายป่า ดงันี้ 

 
 

 
 
 
 
 

 
กระบวนการ รายละเอียด 

1. คดักรองและ
คดัเลือกพืน้ท่ีตัง้เสา
สญัญาณ 

ก าหนดขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา คดักรองพืน้ทีเ่สาสญัญาณเบือ้งตน้ ทีค่าดว่าอาจไดร้บัผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชวีภาพ เพื่อน าไปประเมนิต่อไป 

2. ตรวจประเมินและ
จดัล าดบัความส าคญั 
เพื่อประเมินผล
กระทบ 

 น าพกิดัทีผ่่านการคดัเลอืกเทยีบกบัพืน้ทีอ่นุรกัษ์ หรอืพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพทีส่ าคญั 
โดยประเมินผ่านโปรแกรม เช่น Biodiversity and Ecosystem Service Trends and Conditions 
Assessment Tool (BESTCAT) หรอื โปรแกรม Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT)  
 ก าหนดและจดัล าดบัความส าคญัของตวัชีว้ดั 
 ก าหนดเกณฑข์องคะแนนผลการประเมนิ เพื่อจดัระดบัพืน้ทีเ่สีย่ง 

3. จดัท าแผนการ
แก้ไข/ป้องกนั/ลด
ผลกระทบ 

น าพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นระดบัเสีย่งสงูมาก ก าหนดแผนด าเนินการแกไ้ข/ป้องกนั/ลดผลกระทบ โดยยดึหลกัการ
บรรเทาผลกระทบอย่างมลี าดบัชัน้ (Mitigation Hierarchy) ไดแ้ก่  
1. การหลกีเลีย่ง (Avoidance) กจิกรรมทีอ่าจส่งผลกระทบ 
2. การลดผลกระทบ (Reduce) ทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้
3. การฟ้ืนฟู (Restore) สภาพพืน้ที ่โดยปลกูพรรณไมท้อ้งถิน่ 
4. การชดเชย (Offset) ผลกระทบ โดยปลกูตน้ไมน้อกพืน้ทีโ่ครงการ 

4.  ติดตามผล 
 
 

ด าเนินการตามตดิตามผลการแกไ้ข/ป้องกนั/ลดผลกระทบ และเปิดเผยความคบืหน้าการด าเนินการ 
เพื่อแสดงถงึความโปร่งใส 

5.  สรา้งการมีส่วน
รว่มและส่ือสารผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย 

จดักจิกรรมสรา้งการมสีว่นร่วมและสือ่สารประชาสมัพนัธก์บัผูม้สีว่นไดเ้สยีของกลุ่มทรู เพื่อด าเนิน
ธุรกจิไม่สง่ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพและไม่สนบัสนุนการตดัไมท้ าลายป่า เช่น 
โครงการปลกูตน้ไม ้เป็นตน้ 

หมายเหตุ: อ่านรายละเอยีดนโยบายเพิม่เตมิไดท้ี ่
https://www.true.th/true-corporation/site/assets/truecorp/pdf/th/Biodiversity&Zero_Deforestation_Policy_Web_TH.pdf 
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https://www.true.th/true-corporation/site/assets/truecorp/pdf/th/Biodiversity&Zero_Deforestation_Policy_Web_TH.pdf
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ผลการประเมินความเส่ียงและผลกระทบ ปี 2564 
  กลุ่มทรูคดักรองพื้นที่ตัง้เสาสญัญาณที่มโีอกาสได้รบัผลกระทบดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ โดยพจิารณา

เกณฑ์พื้นที่ตัง้เสาสญัญาณ ไม่รวมพื้นที่ที่อยู่ในเขตเมอืง และประเภทของเสาสญัญาณ ไม่รวมเสาที่ติดตัง้บน
อาคาร จงึไดพ้ืน้ทีท่ีท่ าการประเมนิเบือ้งตน้ จ านวน 6,097 แห่ง ครอบคลุมทัว่ประเทศ 

   น าพืน้ทีเ่สาสญัญาณทีผ่่านการคดักรองมาประเมนิกบัโปรแกรม BESTCAT ซึง่ก าหนดหอัขอ้ในการประเมินผล
กระทบความเสีย่งครอบคลุม 5 มติ ิเรยีงล าดบัการใหค้วามส าคญั ดงันี้ 
1. ชนิดพนัธุถ์ูกคุกคาม (Threatened Species Richness) 
2. ความหลากหลายของชนิดพนัธุเ์ทยีบกบัพืน้ทีเ่ดยีวกนั (Biome-based Species Richness) 
3. ความหลากหลายของชนิดพนัธุเ์ทยีบกบัระดบัโลก (Global Species Richness) 
4. ความอุดมสมบรูณ์ถิน่ทีอ่ยู่อาศยั (Habitat Intactness) 
5. ความหลากหลายชนิดพนัธุส์ายพนัธุเ์ลก็ (Small Ranging Species Richness) 

 
Biodiversity and Ecosystem Service Trends and Conditions Assessment (BESTCAT) Tool  

  จากผลการศกึษาพบว่า พืน้ทีเ่สาสญัญาณทีอ่ยู่ในพืน้ทีร่ะดบัเสีย่งสงูมาก (คะแนน 91-100) อย่างน้อย 3 มติขิึน้ไป มี
จ านวน 142 แห่ง ซึง่พืน้ทีด่งักล่าวตอ้งไดร้บัการประเมนิเพิม่เตมิ เพื่อยนืยนัว่ามผีลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชวีภาพหรอืไม่ 

    ตวัชีว้ดัและความคบืหน้าของการด าเนินงานในปี 2564 มดีงันี้ 
ตวัช้ีวดั ความคบืหน้าปี 2564 

% จ านวนพืน้ทีเ่สาสญัญาณทีไ่มไ่ดร้บัผลกระทบจากความหลากหลายทางชวีภาพ1 99.62% 
% จ านวนตน้ไมท้ีป่ลกูเพิม่โดยกลุ่มทรแูละพนัธมติร เมื่อเทยีบเป้าหมายปี 2565
และตดิตามผ่านแอปพลเิคชนั We Grow 2 

48.00% 

หมายเหต:ุ  
1 ความคบืหน้าดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ ประเมนิจากสดัส่วนจ านวนเสาสญัญาณทัง้หมดหกัลบจากพืน้ทีท่ีม่โีอกาสไดร้บัผลกระทบต่อจ านวน
พืน้ทีเ่สาทัง้หมด 
2 ความคบืหน้าการไมส่นบัสนุนการตดัไมท้ าลายป่า ประเมนิจากจ านวนตน้ไมท้ีป่ลูก 24,000 ตน้ ในปี 2564 เทยีบเป้าหมายปลกูสะสม 50,000 ตน้ 
ภายในปี 2565 

 
แผนการด าเนินการขัน้ต่อไป 
   หารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อประเมินเพิ่มเติมทัง้ 142 แห่ง และวางแผนการ

ด าเนินการแกไ้ข/ป้องกนั/ลดผลกระทบดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ 
  จดัท าเป้าหมายดา้นความหลากหลายทางชวีภาพและไม่สนบัสนุนการตดัไมท้ าลายป่าในปี 2573   
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โครงการความร่วมมือกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือป้องกนั/ลดผลกระทบ ปี 2564 

โครงการทรรูวมใจปลูกต้นไมล้ดโลกรอ้น 
สร้างสงัคมดิจิทลัและรณรงค์การปลูกต้นไม้ร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง ผ่านแอป
พลิเคชัน WE GROW เป็นคลังข้อมูลเรื่องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุด มีการรณรงค์
โครงการปลูกต้นไม้ต่างๆ กว่า 30 โครงการในแอปพลิเคชนัอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ ยงัสามารถตดิตามการเตบิโตของต้นไม้และปรมิาณการดูดซบัก๊ซ
คาร์บอนไดออกไซต์ได้ทัว่ประเทศ โดยในปี 2564 ได้สนับสนุนให้พนักงาน
กลุ่มทรรู่วมปลกูตน้ไม ้ผ่านโครงการทรรูวมใจปลกูตน้ไมล้ดโลกรอ้น น าไปปลกู
ในพืน้ทีข่องตนเอง เพื่อเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและช่วยดูดซบัก๊ชคารบ์อนไดออกไซด ์
โดยมีพื้นที่ในการปลูกจ านวน 165 ไร่ (24,000 ต้น) คาดว่าจะสามารถดูด
ซบัก๊ซคารบ์อนไดออกไซดร์าว 2,400 ตนัคารบ์อนไดออกไซด ์ในปี 2573  
 

โครงการพชัรสธุาคชานุรกัษ์  

กลุ่มทร ูร่วมกบัคณะวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัร าไพพรรณีร่วมพฒันาเทคโนโลย ีAI (ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE) โดยระบบจะท าการคดักรองเฉพะภาพชา้งป่า พรอ้ม
พกิดั และสง่เขา้ CLOUD และแจง้เตอืนต่อไปยงัแอปพลเิคชนั คชานุรกัษ์ 
ของเจา้หน้าทีห่รอืตวัแทนชุมชนทีร่บัผดิชอบในพืน้ทีต่ามพกิดันัน้ ๆ โดย
อตัโนมตั ิเพื่อเสรมิระบบเฝ้าระวงัและเตอืนภยัล่วงหน้าใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ สามารถคดักรองเฉพาะภาพชา้งป่าไดแ้ม่นย าถงึ 90% และ
สามารถน าชา้งป่ากลบัคนืสูป่่าได ้2,261 ครัง้ โครงการเฝ้าระวงัชา้งยงัชว่ย
ลดความขดัแยง้และการเผชญิหน้าระหว่างชา้งป่ากบัชมุชนเกษตรกรรมใกลเ้คยีงไดอ้กีดว้ย 

โครงการอนุรกัษ์นกกระเรียนพนัธุไ์ทยและแอปพลิเคชนั ดนูก 
ในปี 2562 กลุ่มทร ูร่วมกบั องคก์ารสวนสตัว ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์(อสส.) และ
พนัธมติร ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืจดักจิกรรมเปิดศนูยอ์นุรกัษ์ พืน้ที่
ชุ่มน ้าและนกกระเรยีนพนัธุไ์ทย จงัหวดับุรรีมัย์ และปล่อยนกกระเรยีนพนัธุไ์ทย
คนืสู่ธรรมชาต ิซึ่งจะเป็นพืน้ทีเ่รยีนรูแ้ละอนุรกัษ์นกกระเรยีนพนัธุ์ไทย รวมทัง้ 
เพื่อสง่เสรมิความหลากหลายทางชวีภาพและระบบนิเวศในจงัหวดัทีม่กีารตดิตัง้
เสาสญัญาณ รวมถงึขยายผลไปยงัจงัหวดัอื่นๆ โดยในปี 2564 จดัใหม้กีารปล่อย
นกกระเรยีนสู่ธรรมชาต ิ12 ตวั พบนกเกดิขึน้ในธรรมชาต ิ8 ตวั โดยมุ่งหวงัให้
จ านวนนกกระเรยีนในธรรมชาตเิพิม่ขึน้ทุกบ ีปัจจุบนัมนีกกระเรยีนในธรรมชาติ
กว่า 120 ตวั พร้อมทัง้สนับสนุนเกษตรกรกว่า 80 ครวัเรอืน ท าเกษตรอนิทรยี์

เพื่อขยายพืน้ทีแ่หล่งอาหารใหน้กกระเรยีน นอกจากนี้ ยงัสนับสนุนศูนยอ์นุรกัษ์พืน้ทีชุ่่มน ้าและนกกระเรยีนพนัธุไ์ทย 
จงัหวดับุรรีมัย ์เพื่อสง่เสรมิระบบนิเวศแหล่งน ้าใหเ้ป็นทีอ่ยู่และแหล่งอาหารของนกกระเรยีน 
 


