
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 20 ต.ค. 64 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป$าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ, 

- ระดมจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป�า (ไทยรัฐ 21 ตุลาคม 2564 หน�า 7) 

- ข�าวสั้นทันโลก: ล�าแก�งมอดไม�  (ไทยรัฐ 21 ตุลาคม 2564 หน�า 12) 

 

ข�าวเว็บไซต, 

กทม. - สืบสานพระราชดำริอนุรักษ' 

(ข)าวสด 20 ต.ค. 2564) https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6686300 

“วราวุธ” ชวนประชาชนท่ัวประเทศร)วมดูแลบำรุงต�นไม� ในวันรักต�นไม�ประจำปLของชาติ ปL 2564 

(ผู�จัดการออนไลน' 19 ต.ค. 2564) https://mgronline.com/business/detail/9640000103505 

ทสจ.ราชบุรี-อุทยาน-ปTาไม� MOU เชิงรุก จับกุม-กล)าวโทษได�ทุกพ้ืนท่ี 

(มติชน วันท่ี 19 ตุลาคม 2564) https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2999698 

ทสจ.ราชบุรี กรมอุทยานฯ กรมปTาไม� จัดทำ MOU เชิงรุก จับกุมและกล)าวโทษได�ทุกพ้ืนท่ี 

(ผู�จัดการออนไลน' 19 ต.ค. 2564)  https://mgronline.com/local/detail/9640000103635 

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 

(แนวหน�า วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564)  https://www.naewna.com/politic/610019 

Care the Wild รวมพลัง “ปลูก ปaอง ปTาเปลี่ยนโลก” 

(ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 19 ตุลาคม 2564) https://www.prachachat.net/csr-hr/news-782603 
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กทม. - สืบสานพระราชดำริอนุรักษ� 

20 ต.ค. 2564 https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_6686300 

สืบสานพระราชดำริอนุรักษ� – ทส. – ท่ีอาคารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค�การมหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน� ในพระบรมราชูปถัมภ� เปJนประธานลงนามบันทึกขLอตกลง

ระหวMาง 8 หนMวยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอม (ทส.) พรLอมดLวย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

(องค�การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม ในดLานการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ 

ปOา สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปS การกMอต้ังมูลนิธิอุทกพัฒน�ฯ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดทส. และผูLบริหารระดับสูงใน

สังกัดทส. เขLารMวมพิธี 

นายจตุพรกลMาววMา ความรMวมมือครั้งนี้มีเจตนารมณ�รMวมกันท่ีจะสืบสานแนวพระราชดำริ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากร

ดิน น้ำ ปOา มาประยุกต�ใชLในการทำงาน และเปJนการ “เทิด ดLวย ทำ” ซ่ึงจะรMวมมือกัน 3 ดLาน คือ 1.พ้ืนฟูและอนุรักษ� 2.

พัฒนาคน และ3.วิจัยและพัฒนา โดยรMวมกันแลกเปลี่ยนขLอมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอมตMอไป 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” ชวนประชาชนท่ัวประเทศรMวมดูแลบำรุงตLนไมL ในวันรักตLนไมLประจำปSของชาติ ปS 2564 

ผูLจัดการออนไลน� 19 ต.ค. 2564 https://mgronline.com/business/detail/9640000103505 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปOาไมL กลMาวตMอวMา ในปSนี้กรมปOาไมLกำหนดจัดงานข้ึนในวันท่ี 20 ตุลาคม พรLอมกันท่ัวประเทศ 

ภายใตLมาตรการเฝbาระวังการแพรMระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในสMวนกลางไดLจัดกิจกรรม บำรุง ดูแล 

รักษา ตLนไมLบริเวณกรมปOาไมL ซ่ึงเปJนตLนไมLท่ีปลูกไวLและเจริญเติบโตควรไดLรับการดูแล ซ่ึงกรมปOาไมLไดLจัดทีม “รุกขกร” หรือ

หมอตLนไมL ในการตรวจสุขภาพตLนไมLใหญM พรLอมใหLความรูLทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแลตLนไมLใหLแกMผูLเขLารMวมกิจกรรม 

เชMน การตัดแตMงก่ิง การบำรุง ดูแล และการรักษาตLนไมLท่ีถูกตLองตามหลักวิชาการ นอกจากนี้จะจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง

โครงการพระราชดำริ โครงการและกิจกรรมปลูกตLนไมL ปลูกปOาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตLนไมL เพ่ือแผMนดิน” เรื่องปOานันทนาการ และโครงการจัดท่ีดินทำกินใหLชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

(คทช.) เพ่ือใหLความรูLแกMผูLท่ีเขLารMวมกิจกรรม ในโอกาสนี้ กรมปOาไมLขอเชิญชวนประชาชนท่ัวไปรMวมกันแสดงพลังความสามัคคีใน

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอม โดยชMวยกันดูแลบำรุงรักษาตLนไมLภายในบริเวณท่ีอยูMอาศัยของตนเอง หรือตาม

สถานท่ีตMางๆ ตามกำลังท่ีจะสามารถทำไดL เพ่ือถวายเปJนพระราชสักการะ และแสดงความกตัญnู กตเวทิตา ตMอสมเด็จพระศรี

นครินทราบรมราชชนนี องค�สมเด็จยMาท่ีเหลMาประชาชนคนไทยรักยิ่ง ซ่ึงจะเปJนการชMวยลดกoาซคาร�บอนไดออกไซด� ชMวยลดภาวะ

โลกรLอนใหLตLนไมLเหลMานั้นไดLเจริญเติบโตแข็งแรงเปJนรMมเงา และเปJนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีแข็งแรงใหLแกMประเทศ 

นายสุรชัยกลMาวเสริมวMา นอกจากนี้ ประชาชนท่ีสนใจตLองการปลูกตLนไมLเสริม กรมปOาไมLไดLมีการเพาะชำกลLาไมLพันธุ�ดี ตาม

โครงการจLางงานประชาชนในดLานการสMงเสริมและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน ใหLทำหนLาท่ีในการจัดเตรียมแปลงเพาะและเพาะ

เมล็ดไมL รวมถึงการยLายชำกลLาไมL และบำรุงดูแลรักษากลLาไมLอยMางตMอเนื่อง กวMา 1,410 ราย ท้ังนี้ เพ่ือเปJนการชMวยเหลือ

ประชาชนท่ีไดLรับผลกระทบจากสถานการณ�การแพรMระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงกลLาไมLท่ีเพาะชำไดLรวม 70,000,000 

กลLา ลLวนเปJนไมLเศรษฐกิจท่ีสามารถสรLางประโยชน� และสรLางรายไดLใหLประชาชนในอนาคต เชMน ตLนสัก ตLนพะยูง ตLนยางนา ตLน

มะฮอกกานี ตLนมะคMาโมง ฯลฯ เพ่ือเปJนการตอบสนองความตLองการของประชาชนท่ีใหLความสนใจในการปลูกตLนไมLชนิดตMางๆ 

เพ่ิมข้ึน สำหรับกลLาไมLท่ีไดLจากการเพาะชำ ทางกรมปOาไมLไดLแจกจMายแกMประชาชนในพ้ืนท่ีขอรับเพ่ือนำกลับไปปลูก ซ่ึงจะ

สามารถสรLางรายไดLในการปลูกไมLเศรษฐกิจ ท้ังยังเปJนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหLแกMประเทศอีกทางหนึ่งดLวย โดยประชาชนท่ีสนใจ

สามารถติดตMอขอรับกลLาไมLไดLท่ีหนMวยงานเพาะชำกลLาไมLในสังกัดกรมปOาไมLท่ัวประเทศ หรือสอบถามไดLท่ีเบอร� 0-2561-4292-3 

ตMอ 5551 และขอเชิญชวนรMวมลงทะเบียนปลูกตLนไมLในโครงการและกิจกรรมปลูกตLนไมL และปลูกปOาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตLนไมL เพ่ือแผMนดิน” อธิบดีกรมปOาไมLกลMาว 



 

ทสจ.ราชบุรี-อุทยาน-ปOาไมL MOU เชิงรุก จับกุม-กลMาวโทษไดLทุกพ้ืนท่ี 

วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2999698 

วันท่ี 19 ต.ค. ผูLสื่อขMาวรายงานวMา นายรณภพ เหลืองไพโรจน� ผวจ.ราชบุร ีพ.อ.จีรนาท เทพวัลย� รอง เสธ. มทบ.16 พ.อ.

ประยุทธ ผดุงพจน� รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี พ.ต.อ. ศักด์ิชัย อินทรปรีชา ผูLกำกับการฝOายอำนวยการ ตำรวจภูธร

จังหวัดราชบุรี ไดLมาเปJนประธาน และรMวมเปJนสักขีพยาน ในการทำบันทึกขLอตกลง MOU วMาดLวยการบูรณาการ ในการ

ปbองกันและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายเก่ียวกับการปOาไมL ในจังหวัดราชบุรี ระหวMาง นายประทีป เหิมพยัคฆ� 

ผูLอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอมจังหวัดราชบุรี นายนิพนธ� จำนงสิริศักด์ิ ผูLอำนวยการสำนัก

บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 3(บLานโปOง) กรมอุทยานฯ นายนิทรรศ เวชวินิจ ผูLอำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรปOาไมLท่ี 10 

(ราชบุรี) กรมปOาไมL และหนMวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอมในจังหวัดราชบุรี ตามนโยบาย 

ทส.ยกกำลังเอกซ� ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวMาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอม และขLอสั่งการ 

ของนายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอม ตามหนังสือท่ี ทส.0211/ว2995 ลงวันท่ี 21 

ก.ย 2564 ขLอ3 ใหLสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอมทุกจังหวัด อำนวยการประสานปฏิบัติงาน ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

รMวมกับสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ� สํานักจัดการทรัพยากรปOาไมL และสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ{|ง 

โดยบูรณาการรMวมกับ ฝOายปกครอง ทหาร ตำรวจในพ้ืนท่ี 

สำหรับบันทึกขLอตกลง MOU ดังกลMาว มีวัตถุประสงค�เพ่ือบูรณาการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ในการ

ปbองกันและปราบปราม การกระทำความผิดกฎหมายเก่ียวกับการปOาไมL เชิงรุก ในจังหวัดราชบุรี แบบไรLรอยตMอ หากพบ

การกระทำผิดซ่ึงหนLา หรือพบเห็นบุคคลมีพฤติกรรม อันควรสงสัยวMา นMาจะกMอเหตุรLาย ใหLเกิดอันตรายตMอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอม ก็ใหLดำเนินการจับกุม และกลMาวโทษ ไดLทุกพ้ืนท่ี โดยไมMมีการแบMงแยกวMาเปJนพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของหนMวยงานใด สMวนของกลางท่ียึดไดLจากการกระทำผิด ก็ใหLสMงมอบใหLกับหนMวยงาน ผูLรับผิดชอบในพ้ืนท่ีนั้น

เปJนผูLเก็บรักษาดูแล และปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวขLองตMอไป 



ผูLสื่อขMาวรายงานวMา นับต้ังแตMมีการแบMงแยก กรมปOาไมL และกรมอุทยานฯต้ังแตMปSพ.ศ.2545 บางครั้งทำใหLเกิดชMองวMางใน

การปbองกันและปราบปราม ในเขตรอยตMอความรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ และกรมปOาไมL หรือแมLกระท่ังเวลาเจLาหนัาท่ี

กรมอุทยานฯ หรือเจLาหนLาท่ีกรมปOาไมL พบการ กระทำผิดเก่ียวกับการปOาไมLซ่ึงหนLา ท่ีไมMไดLอยูMในเขตความรับผิดชอบของ

ตัวเอง แตMเนื่องจากกฎหมาย และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลLอม ใหLอำนาจเจLาหนLาท่ีของกรม

อุทยานฯ และเจLาหนLาท่ีของกรมปOาไมL สามารถจับกุม และกลMาวโทษ ไดLทุกพ้ืนท่ีไมMวMาจะอยูMในเขตอุทยานแหMงชาติ หรือใน

เขตปOาสงวนแหMงชาติ หรือในเขตปOาไมLพ.ศ. 2484 

บันทึกขLอตกลง MOU ฉบับนี้ ก็จะทำใหLเกิด ความเขLาใจในขLอกฎหมาย และความมุMงม่ัน ท่ีจะรMวมกันปbองกันปราบปราม

การกระทำผิดกฎหมายเก่ียวกับการปOาไมL แบบไรLรอยตMอ ไดLทุกพ้ืนท่ี โดยไมMมีการแบMงแยกพ้ืนท่ีดำเนินการ เพ่ือประโยชน�

ดLานสิ่งแวดลLอม และความผาสุกของคนไทยทุกๆคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทสจ.ราชบุรี กรมอุทยานฯ กรมปOาไมL จัดทำ MOU เชิงรุก จับกุมและกลMาวโทษไดLทุกพ้ืนท่ี 

ผูLจัดการออนไลน� 19 ต.ค. 2564  https://mgronline.com/local/detail/9640000103635 

ราชบุรี - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอมจังหวัดราชบุรี (ทสจ.) กรมอุทยานฯ กรมปOาไมL จัดทำ MOU เชิง

รุก จับกุม และกลMาวโทษไดLทุกพ้ืนท่ี เปJนจังหวัดแรกของประเทศเลยนะครับ 

วันนี้ ( 19 ต.ค.) ผูLสื่อขMาวรายงานวMา นายรณภพ เหลืองไพโรจน� ผูLวMาราชการจังหวัดราชบุรี พ.อ.จีรนาท เทพวัลย� รอง เสธ. 

มทบ.16 พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน� รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี พ.ต.อ. ศักด์ิชัย อินทรปรีชา ผูLกำกับการฝOายอำนวยการ 

ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ไดLมาเปJนประธาน และรMวมเปJนสักขีพยาน ในการทำบันทึกขLอตกลง MOU วMาดLวยการบูรณา

การ ในการปbองกันและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายเก่ียวกับการปOาไมL ในจังหวัดราชบุรี ระหวMาง นายประทีป เหิม

พยัคฆ� ผูLอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอมจังหวัดราชบุรี นายนิพนธ� จำนงสิริศักด์ิ ผูLอำนวยการ

สำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 3(บLานโปOง) กรมอุทยานฯ นายนิทรรศ เวชวินิจ ผูLอำนวยการสํานักจัดการทรัพยากรปOาไมLท่ี 

10 (ราชบุรี) กรมปOาไมL และหนMวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอมในจังหวัดราชบุรี 

ท้ังนี้เปJนไปตามนโยบาย ทส.ยกกำลังเอกซ� ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวMาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลLอม และขLอสั่งการ ของนายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอม ตามหนังสือท่ี 

ทส.0211/ว2995 ลงวันท่ี 21 ก.ย. 2564 ขLอ3 ใหLสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอมทุกจังหวัด อำนวยการ

ประสานปฏิบัติงาน ในพ้ืนท่ีจังหวัด รMวมกับสำนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ� สํานักจัดการทรัพยากรปOาไมL และสำนักบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ{|ง โดยบูรณาการรMวมกับ ฝOายปกครอง ทหาร ตำรวจในพ้ืนท่ี 

สำหรับบันทึกขLอตกลง MOU ดังกลMาว มีวัตถุประสงค�เพ่ือบูรณาการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ในการ

ปbองกันและปราบปราม การกระทำความผิดกฎหมายเก่ียวกับการปOาไมL เชิงรุก ในจังหวัดราชบุรี แบบไรLรอยตMอ หากพบ

การกระทำผิดซ่ึงหนLา หรือพบเห็นบุคคลมีพฤติกรรม อันควรสงสัยวMา นMาจะกMอเหตุรLาย ใหLเกิดอันตรายตMอ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอม ก็ใหLดำเนินการจับกุม และกลMาวโทษ ไดLทุกพ้ืนท่ี โดยไมMมีการแบMงแยกวMาเปJนพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของหนMวยงานใด สMวนของกลางท่ียึดไดLจากการกระทำผิด ก็ใหLสMงมอบใหLกับหนMวยงาน ผูLรับผิดชอบในพ้ืนท่ีนั้น

เปJนผูLเก็บรักษาดูแล และปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวขLองตMอไป 

ผูLสื่อขMาวรายงานวMา นับต้ังแตMมีการแบMงแยก กรมปOาไมL และกรมอุทยานฯต้ังแตMปSพ.ศ.2545 บางครั้งทำใหLเกิดชMองวMางใน

การปbองกันและปราบปราม ในเขตรอยตMอความรับผิดชอบของกรมอุทยานฯ และกรมปOาไมL หรือแมLกระท่ังเวลาเจLาหนLาท่ี

กรมอุทยานฯ หรือเจLาหนLาท่ีกรมปOาไมL พบการ กระทำผิดเก่ียวกับการปOาไมLซ่ึงหนLา ท่ีไมMไดLอยูMในเขตความรับผิดชอบของ



ตัวเอง แตMเนื่องจากกฎหมาย และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลLอม ใหLอำนาจเจLาหนLาท่ีของกรม

อุทยานฯ และเจLาหนLาท่ีของกรมปOาไมL สามารถจับกุม และกลMาวโทษ ไดLทุกพ้ืนท่ีไมMวMาจะอยูMในเขตอุทยานแหMงชาติ หรือใน

เขตปOาสงวนแหMงชาติ หรือในเขตปOาไมLพ.ศ. 2484 

บันทึกขLอตกลง MOU ฉบับนี้ ก็จะทำใหLเกิด ความเขLาใจในขLอกฎหมาย และความมุMงม่ัน ท่ีจะรMวมกันปbองกันปราบปราม

การกระทำผิดกฎหมายเก่ียวกับการปOาไมL แบบไรLรอยตMอ ไดLทุกพ้ืนท่ี โดยไมMมีการแบMงแยกพ้ืนท่ีดำเนินการ เพ่ือประโยชน�

ดLานสิ่งแวดลLอม และความผาสุกของคนไทยทุกๆคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 

วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  https://www.naewna.com/politic/610019 

สรุปมติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี ครม.  

วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี เปJนประธานการประชุม

คณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซ่ึงสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

กฎหมาย 

                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรMางพระราชกฤษฎีกากำหนดไมLหวงหLาม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. ตามท่ี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลLอม (ทส.) เสนอ และใหLสMงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดย

ใหLรับขLอสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดLวย แลLวดำเนินการตMอไปไดL และใหL ทส. รับ

ความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ ไปพิจารณาดำเนินการตMอไปดLวย1. เรื่อง รMางพระราช

กฤษฎีกากำหนดไมLหวงหLาม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  

                   ท้ังนี้ ทส. เสนอวMา  

                   1. โดยท่ีพระราชบัญญัติปOาไมL พุทธศักราช 2484 ซ่ึงแกLไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปOาไมL (ฉบับท่ี 8) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง บัญญัติใหLไมLชนิดใดท่ีข้ึนในปOา จะเปJนไมLหวงหLามประเภทใดใหLกำหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา สำหรับไมLทุกชนิดท่ีข้ึนในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ไมMเปJนไมLหวงหLาม 

หรือไมLท่ีปลูกข้ึนในท่ีดิน ท่ีไดLรับอนุญาตใหLทำประโยชน�ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ใหLถือวMาไมMเปJนไมLหวงหLาม กรมปOาไมLจึงเห็นสมควรกำหนดใหLไมLกฤษณาเปJนไมLหวงหLาม 

เนื่องจากไมLกฤษณาท่ีข้ึนอยูMในปOาตามธรรมชาติ มีการลักลอบตัดโคMนเพ่ือเอาชิ้นกฤษณาท่ีอยูMในเนื้อไมL ท้ังนี้ ไดLกำหนดใหL

ชิ้นไมLกฤษณาและกฤษณาเปJนของปOาหวงหLามลำดับท่ี 4 ตามบัญชีทLายพระราชกฤษฎีกากำหนดของปOาหวงหLาม พ.ศ. 

2530 แลLว และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ{|งเห็นวMา ป{จจุบันไมLเทียนทะเลกำลังเปJนท่ีนิยมของนักสะสมตLนไมL ทำใหL

มีการลักลอบขุดจากท่ีดินของรัฐไปจำหนMาย ทำใหLไมLชนิดนี้ซ่ึงมีจำนวนนLอยในธรรมชาติลดลงอยMางรวดเร็ว และไมLเทียน

ทะเลไมMไดLอยูMในบัญชีไมLหวงหLามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดไมLหวงหLาม พ.ศ. 2530 ทำใหLไมMมีกฎหมายคุLมครอง

โดยเฉพาะ เจLาหนLาท่ีจึงดำเนินการไดLเพียงในขLอหาท่ีเก่ียวขLองกับการบุกรุก ทำลายปOาเทMานั้น ดังนั้น เพ่ือเปJนการคุLมครอง



การดำรงพันธุ�ของไมLเทียนทะเลในธรรมชาติ และเพ่ือใหLการปฏิบัติหนLาท่ีของพนักงานเจLาหนLาท่ีเก่ียวกับการควบคุมไมLหวง

หLามเปJนไปอยMางมีประสิทธิภาพ และมีบทกำหนดโทษสูงข้ึนมาบังคับใชLแกMผูLท่ีลักลอบทำลายสรLางความเสียหายแกMไมLเทียน

ทะเลในพ้ืนท่ีปOา จึงสมควรกำหนดใหLไมLเทียนทะเลเปJนไมLหวงหLามดLวย  

                   2. ดังนั้น เพ่ือเปJนการแกLไขป{ญหาการลักลอบตัดไมLกฤษณาและการลักลอบขุดไมLเทียนทะเลท่ีข้ึนตามปOา

ธรรมชาติ เพ่ือปกป{กษ�รักษาใหLคงอยูMตMอไป จึงสมควรออกรMางพระราชกฤษฎีกกำหนดไมLหวงหLาม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….  

                   3. ทส. ไดLดำเนินการจัดใหLมีการรับฟ{งความคิดเห็นจากประชาชนเก่ียวกับรMางพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้

แลLว ผMานเว็บไซต�ของสำนักกฎหมาย กรมปOาไมL (www.forest.go.th/law) ระหวMางวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 

เมษายน 2563 เปJนระยะเวลา 31 วัน และในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แกLไขเพ่ิมเติมกฎหมายวMาดLวย

การปOาไมL กรมปOาไมL ครั้งท่ี 12/2563 เม่ือวันพุธท่ี 13 พฤษภาคม 2563 และครั้งท่ี 14/2563 เม่ือวันพุธท่ี 17 มิถุนายน 

2563 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรMางพระราชกฤษฎีกากำหนดไมLหวงหLาม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….                 ตามขLอ 2. และ

เห็นชอบการกำหนดใหLไมLกฤษณาเปJนไมLหวงหLามประเภท ก. ไมLหวงหLามธรรมดา และกำหนดใหL ไมLเทียนทะเลเปJนไมLหวง

หLามประเภท ข. ไมLหวงหLามพิเศษ เนื่องจากมีสถานการณ�ความรุนแรงของการลักลอบขุด เพ่ือไปจำหนMาย   

                   4. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายปOาไมLแหMงชาติ ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2564 ท่ี

ประชุมมีมติเห็นชอบรMางพระราชกฤษฎีกาดังกลMาวตามขLอ 3. และใหL ทส. นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตMอไป  

                   สาระสำคัญของรMางพระราชกฤษฎีกา   

                   1. กำหนดเพ่ิมเติมใหLไมLบางชนิดในปOา ในทLองท่ีทุกจังหวัดท่ัวราชอาณาจักรตามท่ีระบุไวLในบัญชี ทLายพระ

ราชกฤษฎีกานี้ เปJนไมLหวงหLามตามพระราชบัญญัติปOาไมL พุทธศักราช 2484 ไดLแกM (1) ใหLไมLกฤษณาเปJนไมLหวงหLาม

ประเภท ก. ไมLหวงหLามธรรมดา และ (2) ใหLไมLเทียนทะเลเปJนไมLหวงหLามประเภท ข. ไมLหวงหLามพิเศษ   

                   2. กำหนดใหLนำรายการไมLหวงหLามตามมาตรา 9 แหMงพระราชบัญญัติปOาไมL (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 มา

กำหนดเปJนไมLหวงหLามในรูปแบบพระราชกฤษฎีกา โดยกำหนดใหLไมLชิงชัน ไมLเก็ดแดง ไมLอีเมMง ไมLพะยุงแกลบ ไมLกระพ้ี 

ไมLแดงจีน ไมLขะยุง ไมLซิก ไมLกระซิก ไมLกระซิบ ไมLพะยูง ไมLหมากพลูตั๊กแตน ไมLกระพ้ีเขาควาย ไมLเก็ดดำ ไมLอีเฒMา และไมL

เก็ดเขาควาย เปJนไมLหวงหLามประเภท ก. ไมLหวงหLามธรรมดา ในลำดับท่ี 53 ของบัญชีทLายพระราชกฤษฎีกากำหนดไมLหวง

หLาม พ.ศ. 2530 และกำหนดใหLไมLสัก ไมLยาง และไมLยางนาเปJนไมLหวงหLามประเภท ก. ไมLหวงหLามธรรมดา ตามบัญชีทLาย

รMางพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ 

                   3. กำหนดใหLการเปลี่ยนแปลงประเภทไมLหวงหLามโดยผลแหMงบทบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไมM

กระทบกระเทือนการอนุญาตใหLทำไมLในแปลงหนึ่งแปลงใดในพ้ืนท่ีปOา กMอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชLบังคับหรือใบอนุญาต

ทำไมLท่ีไดLออกใหLไวLกMอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกานี้ใชLบังคับ ใหLคงใชLไดLตMอไปเทMากำหนดเวลาการอนุญาตหรืออายุใบอนุญาต

แลLวแตMกรณี  

                   4. กำหนดใหLรMางพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ใชLบังคับต้ังแตMวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปJน

ตLนไป 



 

Care the Wild รวมพลัง “ปลูก ปbอง ปOาเปลี่ยนโลก” 

วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 https://www.prachachat.net/csr-hr/news-782603 

ป{ญหาภาวะโลกรLอนเปJนเรื่องท่ีทุกประเทศกำลังเรMงดำเนินการแกLไขอยMางเรMงดMวน ซ่ึงในเดือนพฤศจิกายนจะมีการประชุม

สุดยอดดLานสภาพอากาศของสหประชาชาติ หรือ COP26 ท่ีเมืองกลาสโกว� ประเทศสกอตแลนด� โดยมีตัวแทนกวMา 200 

ประเทศเขLารMวมเพ่ือปฏิบัติตามสัญญาท่ีทำในปารีสเม่ือ 6 ปSท่ีแลLว 

ในการแกLป{ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเปbาหมายท่ีทLาทายคือรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกใหLต่ำกวMา 2 

องศาเซลเซียส และพยายามจำกัดใหLอุณหภูมิโลกต่ำกวMานั้นประมาณ 1.5 องศาเซลเซียส 

 

โดยหนึ่งในภารกิจสำคัญท่ีประเทศไทยกำลังเรMงดำเนินการคือปลูกตLนไมLเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ซ่ึงเม่ือไมMนานผMานมา ตลาด

หลักทรัพย�แหMงประเทศไทยจัดงานเสวนา Climate Care Forum #2 “ปลูก ปbอง ปOาเปลี่ยนโลก” ในโอกาสครบรอบ 1 ปS 

โครงการ Care the Wild “ปลูกปbอง” Plant & Protect เพ่ือสรLางความตระหนักรูLเก่ียวกับประเด็นโลกรLอน ท้ังยังเชิญ

ชวนภาคเอกชนไทย และประชาชนรMวมกันปลูกตLนไมL ผMานการระดมทุนในแพลตฟอร�มของตลาดหลักทรัพย�ฯ 

โดยมี นพเกLา สุจริตกุล ผูLชMวยผูLจัดการตลาดหลักทรัพย�แหMงประเทศไทย พรLอมดLวย ดร.วิวัฒน� ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิ

กสิกรรมธรรมชาติ ผูLกMอต้ังโรงเรียนปูทะเลย�มหาวิชชาลัย และสถาบันอาศรมศิลป� รวมถึง เข็มอัปสร สิริสุขะ ศิลป�น นัก

เคลื่อนไหวดLานสิ่งแวดลLอม มารMวมใหLขLอมูลถึงการดูแลสิ่งแวดลLอม 

“นพเกLา สุจริตกุล” กลMาววMา จากขLอมูลของกรมปOาไมL ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปOาประมาณ 102 ลLานไรM จากพ้ืนท่ีท้ังหมด 322 

ลLานไรM ซ่ึงจริง ๆ แลLวเราตLองมีพ้ืนท่ีปOาประมาณ 128 ลLานไรM ถึงจะทำใหLระบบนิเวศในธรรมชาติเกิดความสมดุล นั่น

หมายถึงเรายังขาดอีกประมาณเกือบ 30 ลLานไรM จึงจะถึงเปbาหมายดังกลMาว ซ่ึงในชMวงหลังภาครัฐพยายามจะออก

กฎระเบียบตMาง ๆ ข้ึนมา เพ่ือใหLกระบวนการสูญเสียปOานิ่งข้ึน และทำใหLคนอยูMกับปOาไดLอยMางสมานฉันท� 

“แตMความพยายามเหลMานี้ยังไมMพอ เพราะหากดูภาพรวมท้ังโลก เรายังขาดปOาไมLอีกกวMา 5 แสนลLานไรM ซ่ึงจริง ๆ แลLวยังมี

พ้ืนท่ีท่ีนMาจะเอามาใชLในการปลูกปOาไดLเปJนพันลLานไรM แตMท้ังนี้ก็ใชMวMาทำแลLวจะไดLผลทันที เพราะระหวMางทางตLนไมLก็ตLองใชL



เวลาในการปลูกกวMาจะเจริญเติบโต ซ่ึงแตMละประเทศมีการต้ังเปbาหมายกันวMาจะปลูกก่ีหม่ืนก่ีแสนไรM เพราะทุกประเทศ

ตLองการจะปลูกใหLทันกับป{ญหาโลกรLอนท่ีกำลังเกิดข้ึนในป{จจุบันนี้” 

สำหรับโครงการ Care the Wild มีความมุMงหมายวMา ตลาดหลักทรัพย�ฯจะเปJนสMวนท่ีชMวยขับเคลื่อนเรื่องปOาไมL โดยอาศัย

การเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ องค�กร หรือภาคประชาสังคมตMาง ๆ เขLามามีสMวนรMวม ผMานการสรLางแพลตฟอร�มข้ึนมาชMวยเรื่อง

การปลูกปOา ดูแลตLนไมLอยMางครบวงจร สามารถตรวจสอบไดL 

“นพเกLา” กลMาวอธิบายถึงโครงการตMอวMา เราใชLหลักการธรรมาภิบาลปOาไมL คือ การสรLางความโปรMงใสในกระบวนการปลูก

ปOา ดูแลปOา ดLวยการระดมทุนในการปลูกตLนไมLใหมM ปลูกตLนไมLเสริม และสMงเสริมการดูแลตLนไมL รMวมกับภาคีองค�กร

เครือขMายท้ังภาครัฐ และเอกชนโดยเนLนการรMวมดูแลตLนไมLท่ีปลูกใหLเติบโตจนกลายเปJนผืนปOาอยMางแทLจริง 

โดยท่ีผูLระดมทุนปลูก รMวมติดตามการเติบโตของตLนไมL การทำงานของชุมชน การมีสMวนรMวมในการขยายผลเพ่ือพัฒนา

ชุมชน และรMวมดูแลเอาใจใสMไมLปลูกใหLเติบโตเปJนสMวนสำคัญของการขยายแนวผืนปOาของประเทศ ผMานแอปพลิเคชั่น Care 

the Wild ใชLเวลาอยMางนLอย 6 ปS ซ่ึงเปJนชMวงเวลาท่ีคาดวMาจะทำใหLตLนไมLอยูMรอด 100% 

“โครงการนี้ไมMใชMแคMการปลูกอีเวนต� แตMเราหวังใหLตLนไมLเกิดข้ึนไดLจริง และเติบโตแบบเทวดารดน้ำ ใน 3-6 ปS โดยมีขLอตMอ 

3 สMวน ไดLแกM ขLอตMอแรก รMวมกับสำนักจัดการปOาชุมชน กรมปOาไมL ชMวยใหLขLอมูลเรื่องพ้ืนท่ี กฎหมาย ขLอตMอท่ีสอง ภาคธุรกิจ 

หรือคนท่ัวไปรMวมเปJนสปอนเซอร�ซ้ือตLนไมL ตLนละ 200 บาท หรือไรMละ 40,000 บาท ท้ังยังสามารถเลือกพ้ืนท่ีตLองการปลูก

ไดL และติดตามการดูแลผMานแอปตลอดเวลา และเขLามารMวมลงพ้ืนท่ี ชMวยกันพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมตMาง ๆ” 

“นอกจากนี้ยังมีชMองทางใหLติดตามผMาน set social impact รวมท้ังมีเรื่องของการใหLสิทธิประโยชน�ทางภาษี ชMวยเรื่อง

คาร�บอนฟุตพรินต� เปJนการดูแลปOาโดยไมMตLองเริ่มตLนต้ังแตMศูนย� เพราะมีคนวางแพลตฟอร�มใหLแลLว เพียงแคMบริจาคตาม

กำลังแตMละคน” 

“และขLอตMอท่ีสาม อินโนเวชั่นเรื่องปOา เรารMวมกับธุรกิจเพ่ือสังคม หลากหลายบริษัทท้ังท่ีเปJนธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีเปJน

ผูLเชี่ยวชาญดLานสิ่งแวดลLอม คาร�บอนฟุตพรินต� งานปOาไมL ดLวยการนำความรูLมาชMวยข้ึนรูปแบบ หรือแนวทางการทำงาน 

และอีกภาคสMวนสำคัญเลยคือนักวิชาการท่ีจะเขLามาชMวยขับเคลื่อนโครงการดLวยกัน ซ่ึงทLายสุดแลLวทุกคนจะมีเปbาหมาย

เดียวกันคืออยากชMวยเรื่องสิ่งแวดลLอม และพัฒนาสังคมไปพรLอม ๆ กัน” 

“ดร.วิวัฒน� ศัลยกำธร” กลMาวเสริมวMา ในฐานะผูLท่ีทำงานดLานปOา และสิ่งแวดลLอมมาอยMางยาวนาน พยายามทำใหLปOาเปJน

สMวนหนึ่งของชีวิตของทุกคน ไมMวMาจะอยูMในเมือง หรือจะอยูMในชนบท ชายทะเล กลางทุMงนา หรือแมLแตMอยูMบนเขา แตMสิ่งท่ี

พบคือทุกวันนี้คนไมMคMอยเห็นคุณคMาของตLนไมL ท้ัง ๆ ท่ีเรามีชีวิตอยูMไดLโดยอาศัยธรรมชาติ 

ท้ังนี้ ตัวเลขจากหลายหนMวยงานระบุวMา สถานการณ�ปOาไมLในประเทศไทยเริ่มดีข้ึน แตMขLอเท็จจริงในสนามกลับพบวMายัง

เสื่อมลงทุกวัน เกษตรกรหลายรายทำเกษตรดLวยวิธีการเดิม ๆ คือ ปลูกขLาวเสร็จ ทำลายหนLาดินดLวยการปลูกพืชเชิงเด่ียว 

ปลูกขLาวโพดบLาง มันสำปะหลังบLาง ขยายพ้ืนท่ีทีละเล็กทีละนLอยจนกลายเปJน 2-3 พันไรM ใหญMข้ึนเรื่อย ๆ ตรงนี้สรLางความ

เสื่อมโทรมตMอสภาพแวดลLอม ฉะนั้น ตLองหยุดกิจกรรมเหลMานี้ใหLดLวยการปลูกปOาแบบผสมผสาน 



“สำหรับหลักการเริ่มปลูกปOา ดLวยการทำเกษตรแบบผสมผสานนั้น ผมตLองบอกวMาผมทำงานหลายรLอยพ้ืนท่ี แตMไมMไดLทำเอง

เพราะใชLวิธีสรLางคน สรLางเครือขMาย เริ่มจากจุดเล็ก ๆ สรLางใหLเกิดตLนแบบในทุกจังหวัดกระจายตัวออกไปเรื่อย ๆ มีผูLนำ

ชุมชนเปJนเสาหลัก” 

“ถLาทำตามโครงการโคก หนอง นา เรามีเง่ือนไขวMา พ้ืนท่ี 30% เปJนอยMางนLอยตLองมีปOาเกิดข้ึน สมมติมีพ้ืนท่ี 3 ไรM ถLาจะทำ

คอนเซ็ปต�โคก หนอง นา ตLองมีปOา 1 ไรM ถLามี 30 ไรM ก็ตLองมีปOา 10 ไรM โดยประมาณ บางคนก็ทำ 80% ข้ึนอยูMกับชาวบLาน

วMาตLองการแบบไหน หลักการของผูLนำ หรือตLนแบบไมMใชMการเปลี่ยนความเชื่อชาวบLาน แตMเปJนการชวนทดลองทำ” 

“ดร.วิวัฒน�” กลMาวตMออีกวMา การปลูกปOาตLองปลูกต้ังแตMยอดดอยสูงสุดลงไปยังทะเล เพราะกลางทะเลก็มีปOา เรากำลังชวน

นักประดาน้ำลงไปรักษาแหลMงอนุบาลสัตว�กลางทะเล เพราะวMาทะเลอMาวไทยคMอนขLางต้ืน ลึกสุดแคM 80 เมตรเทMานั้น ยกเวLน

ทะเลทางฝ{|งอันดามันลึกประมาณ 3,000 เมตร 

“เหตุผลท่ีทำเพราะเรากังวลวMาอาหารจะไมMพอกิน สถานการณ�โควิด-19 บวกกับเทคโนโลยีดิสรัปชั่น ป{ญหาวิกฤตทาง

การเงินทำท่ัวโลกอดอยากมาก เพราะ 17 ขLอของเปbาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals-

SDGs) โดยเฉพาะขLอ 2 ความอดอยากหิวโหยเปJนเรื่องใหญMสุด เราจึงคิดวMาแหลMงอาหารสำคัญท่ีสุดคือปOา เราจึงตLอง

ชMวยกันดูแล” 

“เข็มอัปสร สิริสุขะ” กลMาววMา ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ตรัสไวLวMา การปลูกปOาท่ีดีท่ีสุดคือการปbองกันไมMใหLคนเขLาไปยุMงกับปOา 

แลLวใหLปOาพลิกฟ��นเพ่ือเติมเต็มระบบนิเวศดLวยตัวเอง แตMดิฉันเห็นวMาปOาของเราคMอนขLางเสื่อมโทรม 

ดังนั้นจึงอยากชMวยเรMงใหLปOาฟ��นคืนกลับมาใหLเร็วท่ีสุด จนมาเปJนโครงการ “ลิตเติล ฟอเรสต�” ท่ีเกิดข้ึนมาเม่ือ 4-5 ปSกMอน ซ่ึง

เปJนการปลูกตLนไมL 20,000 ตLน แลLวก็หาเงินมาดูแลตLนไมL 3 ปSตMอเนื่อง มีการวัดอัตราการรอดตาย แลLวก็มีการปลูกซMอม มี

การแทร็กปbายชื่อตLนไมL เพ่ือใหLทราบวMาแตMละตLนเปJนตLนอะไรบLาง เปJนการปลูกแบบผสม และมีการวัดความสูงทุก ๆ 3 เดือน 

“ถามวMาทำไมตLอง 3 ปS จริง ๆ แลLวอยMางดีท่ีสุดตLอง 6 ปS ในการทำใหLตLนไมLเติบโตอยMางแข็งแรง แตMอยMางนLอย 3 ปS จะเปJน

ชMวงท่ีเติบโตพLนจากไฟปOา และตLองเกิดความม่ันใจวMาคนในพ้ืนท่ีเขาจะชMวยเราดูแลดLวย ถLาเขาเห็นดLวยกับเรา โครงการก็จะ

ไปตMอไดL แตMถLาเขาไมMรMวมดLวย ถLาเราปลูกไปแลLว วันไหนท่ีเขาอยากใชLพ้ืนท่ีไปทำอยMางอ่ืน ตLนไมLอาจหายไปเลยก็ไดL” 

ฉะนั้น ชาวบLานคือกำลังสำคัญ หรือเปJนเสาหลักเลยก็วMาไดL ซ่ึงก็เปJนเรื่องยากท่ีจะรMวมมือกับชาวบLาน เพราะการท่ีจะหันไป

ปลูกพืชแบบเชิงเด่ียว หรือพืชอุตสาหกรรมตMาง ๆ มีความลMอตาลMอใจในแงMของผลประโยชน�ท่ีจับตLองไดLงMาย ถLาเราคุยกับ

คนพ้ืนท่ีไดLก็จะไมMยาก สำหรับการทำงาน 

“เข็มอัปสร” กลMาวในตอนทLายวMา เวลาคนสนใจเรื่องสิ่งแวดลLอม ไมMจำเปJนท่ีจะตLองลุกข้ึนมาสรLางโมเดลในการปลูกปOาดLวย

ตัวเองท้ังหมด ถLาหากเราไมMมีพลังก็สามารถหาขLอมูลไดL วMามีแพลตฟอร�มไหนท่ีเราสามารถไปสนับสนุนไดL อยMางดิฉันกMอน

หันมาทำเรื่องสิ่งแวดลLอมก็ศึกษา ลงพ้ืนท่ีรMวมกับมูลนิธิแมMฟbาหลวง กMอนจะรMวมกับเครือขMายตMาง ๆ ปลูกตLนไมL 

“หรืออยMาง Care the Wild ก็เปJนอีกหนึ่งแพลตฟอร�มท่ีสรLางไวLแลLว ทุกคนสามารถเลือกแนวทางหรือรูปแบบท่ีจะสMงเสริม

การดูแลสิ่งแวดลLอมไดLดLวยมุมของตนเอง” 


