
สรุปขาวประจําในวันท่ี  1 กันยายน  2564   

สื่อส่ิงพิมพ  
- คอลัมนมุมขาราชการ ปลัด / อธิบดีเกษียณ  (ไทยรัฐ  1 ก.ย. 64  หนา 7) 
- ลุน ครม. เคาะดวนกะทู – ปาตอง  (เดลินิวส  1 ก.ย. 64  หนา 8) 
  
 
สื่อออนไลน 
- ศูนยปาไมอุตรดิตถ จัดกิจกรรม หนาบานนามอง & BIG CLEANING DAY  (สยามรัฐ  31 ส.ค. 64)  
https://siamrath.co.th/n/276534 
- กองทุนบัวหลวงสนับสนุนโครงการ Care the Wild  (บานเมือง  31 ส.ค. 64)  
https://www.banmuang.co.th/news/activity/248436 
- กองทนุบัวหลวง มอบเงิน 1.2 แสนบาท รวมปลูกตนไมในพ้ืน  (ผูจัดการออนไลน  31 ส.ค. 64) 
https://www.banmuang.co.th/news/activity/248436 
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เม่ือเวลา 10.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผูสื่อขาวรายงานวา นายสัญญา แกวธรรมานุกูล ผอ.ศนูยปาไมอุตรดิตถ 
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 3 (ลําปาง) กรมปาไม นําขาราชการ พนักงาน ศูนยปาไมอุตรดิตถ รวมแรง รวมใจ จัด
กิจกรรม หนาบานนามอง & BIG CLEANING DAY ทําความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบบริเวณสํานักงาน ตาม
แผนรณรงค การทํากิจกรรมตามโครงการ คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก 5 ส ใหอยูในความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
สะดวก ตอการนําไปใชงาน ปฏิบัติไดถูกตอง และ ติดเปนนิสัย ณ ศูนยปาไมอุตรดิตถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



ภารกจิลดโลกรอ้น   ลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนใหเ้หลอืศนูย ์  กลายเป็นวาระททีัวโลกใหค้วามสาํคัญ   และเป็นสว่น

หนึ่งของความยั่งยืน   กองทุนบัวหลวงเองก็เล็งเห็นความสําคญัของเรื่องนี้   ลาสุด  กองทุนบัวหลวง มอบ
เงิน 1.2 แสนบาท สนับสนุนโครงการ Care the Wild “ปลูกปอง Plant & Protect” โดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมปลูกตนไมในพื้นที่ปาชุมชนบานหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม ทั้งมุงหวังเพ่ิมรายไดใหชุมชนเพ่ือให
พ่ึงพาตัวเองไดมากขึ้น อันเปน Collaboration Platform ของภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาคสังคม ดวยการระดมทุนเพ่ือ
สรางพ้ืนท่ีปา สรางสมดุลระบบนิเวศ ทํางานรวมกับ “ธรรมชาต”ิ เพ่ือใหการพัฒนาของมนุษย อยูบนเสนทางเดียวกับ
ความสมดุลยของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  
แผนปฏิบัติงานของโครงการนี้ ไดรับความรวมมือจากทั้งองคกรภาครัฐ ธุรกิจเพ่ือสังคม และองคกรเพ่ือสังคม ในการ

กําหนดพ้ืนที่ปลูกตนไม ลาสุด คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ อันประกอบดวย คณะผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดาน
สิ่งแวดลอม ดานพัฒนาสังคมและดานวิชาการ ผูแทนดานความยั่งยืนและวิจัยพัฒนาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สํานักจัดการปาชุมชน กรมปาไมสวนกลางและภูมิภาค พรอมดวยผูนําชุมชน รวมดําเนินการ เพ่ือเตรียมการปลูก
ตนไมในชวงฤดูปลูก (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564) รวม 30,000 ตน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก 8 องคกรภาค
ธุรกิจ รวมระดมทุนกวา 5 ลานบาท เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว สรางแหลงอาหารและฟนฟูระบบนิเวศพ้ืนที่ปาชุมชน 145 ไร 
ใน 5 จังหวัด ทั้งผืนปาตนน้ํา ภาคเหนือ (เชียงราย และนาน) ภาคกลาง (เพชรบุรี และราชบุร)ี และภาคอีสาน 
(มหาสารคาม) 

  



ประกอบกับ การปลูกตนไม จะชวยสรางผลลัพธ ดวยการลดปริมาณกาซเรือนกระจก 900,000 กิโลกรัม
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา (kg.Co2e) / ป (ตนไมที่ปลูก 1 ตน จะสามารถชวยดูดซับกาซเรือนกระจก
ได  9 kg.Co2e เทียบเทา โดยตองเปนตนไมที่มีอายุ 3 ปขึ้นไป) และโดยเฉพาะอยางยิ่ง มุงหวังการเพ่ิมรายไดให
ชุมชน ดวยการปลูกพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาใหพื้นที่ปลูกปามีระบบนิเวศที่สมดุลไดในอนาคต 

 
 กองทุนบัวหลวงเลือกสนับสนุนปลูกตนไม รวม 3.5 ไร จํานวนตนไม 700 ตน ในพ้ืนที่ปาชุมชน
บาน หนองทิศสอน จ.มหาสารคาม เพราะเห็นวา สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปแหงแลงมากๆ  แตวา มีจุดเดนที่เอกลักษณ
ชุมชน “ใชผืนปาเพาะกลาไม สรางเศรษฐกิจชุมชน” สรางอาชีพ สรางรายไดจากการตอยอดเพาะกลาไมขาย และเปน
ชุมชนที่รักปา มุงสรางผืนปาดวยกําลังของชุมชน ซึ่งไมรอการจัดสรรงบประมาณ โดยคณะกรรมการวิสาหกิจกลุม
อาชีพเพ่ือพัฒนาปาชุมชนบานหนองทิศสอน เปนผูปลูกปานี้โดยตรง ดวยการคัดเลือกพ้ืนที่ปลูกปาใหอยูใกลกับแหลง
น้ําประมาณ 200 เมตร โดยมีคณะทํางานของชุมชน (ผูนําชุมชนและสมาชิก) ใหความรวมมือและรับผิดชอบรวมกันใน
การดูแลผืนปา ตามเงื่อนไขการปลูกของโครงการ (โอกาสรอด 100% / ปลูกซอมเสริม / ติดตามผลการปลูก
ตอเนื่อง 6  ป / ใกลแหลงน้ํา / ทําแนวกันไฟ / กําจัดวัชพืช เปนตน) อีกทั้งชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดพันธุไมท่ี
เหมาะสมกับสภาพนิเวศของพ้ืนที่ ทั้งเปนพืชเศรษฐกิจที่สามารถเก็บเก่ียวเพ่ือบริโภคและเชิงพาณิชยสรางรายได
ชุมชน และถูกตองตามกฎหมาย 
ชุมชนบานหนองทิศสอน นําประสบการณปลูกปามาใชในโครงการ Care the Wild โดยเตรียมพ้ืนที่และปลูกปา 
จํานวน 200 ตน/ไร ปลูกแบบคละชนิดไม ท้ังไมเศรษฐกิจและไมผล มากกวา 7 ชนิด ไดแก ยางนา พะยูง จามจุรี 
มะมวงปา  มะขามเปรี้ยว  ขี้เหล็ก  ยางเหียง  สัก  แคนา  ประดูปา  หวา  ทองกวาว  ตะแบก  สําหรับโครงการของ 
กองทุนบัวหลวง เริ่มปลูกปาไปแลวเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 โดยชาวบานใชภูมิปญญาในการปลูกตนไม ดวยการใช
แนวรอง ขุดหลุมลึก ใชวัสดุออรแกนิก วางรองท่ีกนหลุม เพื่อใหอุมน้ําไดด ีทั้งยังใชตนไมที่โตหนอย สามารถทนแลงได
ดี เพ่ือใหมีอัตรารอดตาย 90% ทั้งนี้ ชวงประมาณ 3 ป พบวา ตนไมเติบโตสูงเฉลี่ย 115 ซม. 
 
 
 



ขณะเดียวกัน คณะทํางานฯ เสนอใหทดลองปลูกพืชกินได ตระกูลถ่ัว ฟกทอง ในพ้ืนที่ปลูกปา เพ่ือใหระบบราก
สามารถเพ่ิมจุลินทรียในดิน และใชใบหมคลุมปองกันแดด เพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ ซึ่งจะทําใหตนไมเติบโตอยางดี 
เพราะมีความชื้นในดินสูง โดยใหทดลองทําในพ้ืนที่ปลูกใหม ดวยแปลงปลูกขนาด 50 ตร.ม.ตอพ้ืนที่ใน 1 แปลง เพ่ือ
เปรียบเทียบกับพ้ืนที่ที่ไมไดปลูก จะเห็นอัตราการเติบโตตนไมที่สูงกวา 3-4 เมตรในปเดียว  
 
ท้ังนี้ ผลการทดลองอาจจะใชเปนศนูยการเรียนรู เปนแหลงอาหาร และสามารถใชคาํนวณผลประโยชนในเชิง
เศรษฐกิจ เปนมูลคาและคุณคาทางโภชนาการ เก็บขอมูลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมดวย โดยพ้ืนที่ จ.
มหาสารคาม มีความเค็มสูง อาจเปนสาเหตุใหตนไมตาย จึงใหศึกษาจากผูรูเพ่ิมเติมดวย ซึ่งในมหาสารคาม มี
ผูเชี่ยวชาญจํานวนมาก 
 

 

ชุมชนบานหนองทิศสอน รวมปลูกไมใหกับกองทุนบัวหลวงไดผืนปาในโครงการ Care the Wild เพ่ือเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว
และยังชวยปกปองดูแลอยางตอเนื่อง ดวยเปาหมายตนไมที่ปลูกตองรอดและเติบโต 100%  พรอมกันนี้ กองทุนบัว
หลวง ในฐานะองคกรผูสนับสนุนงบประมาณ และโครงการฯ จะรวมกันติดตามประเมินผลการปลูกปา เปนเวลาอยาง
นอย 6 ป โดยทุกๆ ป จะเฝาติดตามผล อาจจะลงพ้ืนที่ เพื่อตรวจสอบการเติบโต อีกทั้งพูดคุยกับชาวบานถึงปญหา
และสามารถตอยอดดูแลปาอยางอ่ืนเพ่ิมได อยางนอยปละ 2 ครั้ง อันเปนสวนสําคัญในการรวม “ปลูก” ไมและเขาใจ
เรื่องราวของปาไม และ “ปอง” ปาที่ปลูก เพ่ือใหไดเติบโตจากไม สูความเปนผืนปาอยางแทจริงตอไป 
  



 
 ภารกิจลดโลกรอน ลดการปลอยกาซคารบอนใหเหลือศูนย กลายเปนวาระที่ทั่วโลกใหความสําคัญ และเปน
สวนหนึ่งของความยั่งยืน   กองทุนบัวหลวงเองก็เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้   ลาสดุ กองทุนบัวหลวง มอบเงิน 1.2 
แสนบาท สนับสนุนโครงการ Care the Wild “ปลูกปอง Plant & Protect” โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
รวมปลูกตนไมในพ้ืนที่ปาชุมชนบานหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม ทั้งมุงหวังเพ่ิมรายไดใหชุมชนเพ่ือใหพ่ึงพาตัวเองได
มากขึ้น อันเปน Collaboration Platform ของภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาคสังคม ดวยการระดมทุนเพ่ือสรางพ้ืนที่ปา 
สรางสมดุลระบบนิเวศ ทํางานรวมกับ “ธรรมชาต”ิ เพ่ือใหการพัฒนาของมนุษย อยูบนเสนทางเดียวกับความสมดุลย
ของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แผนปฏิบัติงานของโครงการนี้ ไดรับความรวมมือจากทั้งองคกรภาครัฐ ธุรกิจเพ่ือสังคม และองคกรเพ่ือสังคมในการ
กําหนดพ้ืนที่ปลูกตนไม 
 
 ลาสุด คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ อันประกอบดวย คณะผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม 
ดานพัฒนาสังคมและดานวิชาการ ผูแทนดานความยั่งยืนและวิจัยพัฒนาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานัก
จัดการ  ปาชุมชน กรมปาไมสวนกลางและภูมิภาค พรอมดวยผูนําชุมชน รวมดําเนินการ เพ่ือเตรียมการปลูกตนไม
ในชวงฤดูปลูก (เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564) รวม 30,000 ตน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก 8 องคกรภาคธุรกิจ 
รวมระดมทุนกวา 5 ลานบาท เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว สรางแหลงอาหารและฟนฟู  ระบบนิเวศพ้ืนที่ปาชุมชน 145 ไร       
ใน 5 จังหวัด ทั้งผืนปาตนน้ํา ภาคเหนือ (เชียงราย และนาน) ภาคกลาง (เพชรบุรี และราชบุร)ี และภาคอีสาน 
(มหาสารคาม)ประกอบกับ การปลูกตนไม จะชวยสรางผลลัพธ ดวยการลดปริมาณกาซเรือนกระจก 900,000 
กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (kg.Co2e) / ป (ตนไมท่ีปลูก 1 ตน จะสามารถชวยดูดซับกาซเรือนกระจกได  
9 kg.Co2e เทียบเทา โดยตองเปนตนไมท่ีมีอายุ 3 ปขึ้นไป) และโดยเฉพาะอยางยิ่ง มุงหวังการเพิ่มรายไดใหชุมชน 
ดวยการปลูกพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาใหพื้นที่ปลูกปามีระบบนิเวศที่สมดุลไดในอนาคต 
 กองทุนบัวหลวงเลือกสนับสนุนปลูกตนไม รวม 3.5 ไร จํานวนตนไม 700 ตน ในพื้นที่ปาชุมชนบานหนองทิศ
สอน จ.มหาสารคาม เพราะเห็นวา สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปแหงแลงมากๆ แตวา มีจุดเดนที่เอกลักษณชุมชน “ใชผืนปา
เพาะกลาไม สรางเศรษฐกิจชุมชน” สรางอาชีพ สรางรายไดจากการตอยอดเพาะกลาไมขาย และเปนชุมชนที่รักปา  
 
 



 
มุงสรางผืนปาดวยกําลังของชุมชน  ซึ่งไมรอการจัดสรรงบประมาณ โดยคณะกรรมการวิสาหกิจกลุมอาชีพเพ่ือพัฒนา
ปาชุมชนบานหนองทิศสอน เปนผูปลูกปานี้โดยตรง ดวยการคัดเลือกพื้นที่ปลูกปาใหอยูใกลกับแหลงน้ําประมาณ     
200 เมตร โดยมีคณะทํางานของชุมชน (ผูนําชุมชนและสมาชิก) ใหความรวมมือและรับผิดชอบรวมกันในการดูแล 
ผืนปา ตามเงื่อนไข การปลูกของโครงการ (โอกาสรอด 100% / ปลูกซอมเสริม / ติดตามผลการปลูกตอเนื่อง 6 ป / 
ใกลแหลงน้ํา / ทําแนวกันไฟ / กําจัดวัชพืช เปนตน) อีกทั้งชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดพันธุไมที่เหมาะสมกับ
สภาพนิเวศของพ้ืนที่ ทั้งเปนพืชเศรษฐกิจที่สามารถเก็บเก่ียวเพ่ือบริโภคและ เชิงพาณิชยสรางรายไดชุมชน และ
ถูกตองตามกฎหมาย  ชุมชนบานหนองทิศสอน นําประสบการณปลูกปามาใชในโครงการ Care the Wild โดยเตรียม
พ้ืนที่และปลูกปา จํานวน 200 ตน/ไร ปลูกแบบคละชนิดไม ทั้งไมเศรษฐกิจและไมผล มากกวา 7 ชนิด ไดแก ยางนา 
พะยูง จามจุรี มะมวงปา มะขามเปรี้ยว ขี้เหล็ก ยางเหียง สัก แคนา ประดูปา หวา ทองกวาว ตะแบก สําหรับโครงการ
ของ กองทุนบัวหลวง  เริ่มปลูกปาไปแลวเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564  โดยชาวบานใชภูมิปญญาในการปลูกตนไม ดวย
การใชแนวรอง ขุดหลุมลึกใชวัสดุ ออรแกนิก วางรองที่กนหลุม เพ่ือใหอุมน้ําไดดี ทั้งยังใชตนไมที่โตหนอย สามารถทน
แลงไดดี เพ่ือใหมีอัตรารอดตาย 90% ทั้งนี้ ชวงประมาณ 3 ป พบวา ตนไมเติบโตสูงเฉลี่ย 115 ซม. 
 
ขณะเดียวกัน คณะทํางานฯ เสนอใหทดลองปลูกพืชกินได ตระกูลถ่ัว ฟกทอง ในพ้ืนที่ปลูกปา เพื่อใหระบบราก
สามารถเพ่ิมจุลินทรียในดิน และใชใบหมคลุมปองกันแดด เพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ ซึ่งจะทําใหตนไมเติบโตอยางดี 
เพราะมีความชื้นในดินสูง โดยใหทดลองทําในพ้ืนที่ปลูกใหม ดวยแปลงปลูกขนาด 50 ตร.ม. ตอพ้ืนที่ใน 1 แปลง  
เพ่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ที่ไมไดปลูก จะเห็นอัตราการเติบโตตนไมที่สูงกวา 3-4 เมตรในปเดียว 


