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Care the Wild ปลูกปกป้องผืนป่าลดโลกร้อน 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 - 11:31 น. 

 
โลกกําลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหนัก เพราะปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินขีด
ความสามารถในการดูดซับของธรรมชาติ โดยสาเหตุหลักมาจากการใช้พลังงานโดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลท่ีมากเกินไป ต้ังแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
เป็นต้นมา 

อันเกิดจากการทํากิจกรรมทางธุรกิจของหลาย ๆ ภาคส่วน ผนวกกับการเพ่ิมข้ึนของประชากรท่ีทําให้มีการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมและรองรับการขยายตัวของเมืองมากข้ึน 

ดังนั้น จึงถือเป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีทุกภาคส่วนจําเป็นต้องร่วมมือกันรับผิดชอบในการลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะการปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศในการช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงการปลูกป่านั้นต้องใช้เวลาในการปลูกเป็นระยะเวลาหลายปีกว่าท่ีจะเติบโตได้ 

จึงทําให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เชิญชวนพันธมิตรหลายภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ร่วมกันรักษาระบบ
นิเวศป่าด้วยการผลักดันโครงการ “Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect” 

ซ่ึงเป็นโครงการท่ีริเร่ิมมาต้ังแต่เดือนกันยายน 2562 ด้วยรูปแบบการระดมทุนเพ่ือปลูกป่าใหม่ ปลูกป่าเสริม และส่งเสริมการดูแลป่าโดยใช้หลักการ
ธรรมาภิบาลป่าไม้คือ การสร้างความโปร่งใสในกระบวนการปลูก ซ่ึงจะมีการเปิดเผยข้อมูลผู้ให้ทุน ผู้ปลูก และสามารถติดตามการเติบโตของป่าได้
โดยผ่านแอปพลิเคชั่น Care the Wild ซ่ึงมีเป้าหมายในการดูแลติดตามเป็นระยะเวลา 6 ปี และต้นไม้ในป่าแต่ละแห่งจะต้องอยู่รอด 100% 

“นพเก้า สุจริตกุล” ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กล่าวถึงท่ีมาของโครงการว่า เกิดจากการท่ีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ไม่ค่อยทํากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก ในขณะที่โลกกําลังเผชิญกับปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพบว่าสถานการณ์ป่าไม้ใน
ขณะนี้ 

จากข้อมูลของกรมป่าไม้ ระบุว่า ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าประมาณ 102 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31.5 จากพื้นท่ีป่าท้ังหมด 322 ล้านไร่ แต่ในความเป็นจริงถ้า
จะให้พ้ืนท่ีป่าเกิดความสมดุลควรต้องมีพ้ืนท่ีป่า 128 ล้านไร่ หรือร้อยละ 40 ถึงจะเกิดความสมดุลตามธรรมชาติ ตอนนี้เรายังขาดอีกประมาณเกือบ 
30 ล้านไร่จึงจะถึงเป้าหมายดังกล่าว 

“แม้ในช่วงหลังภาครัฐพยายามออกกฎหมายควบคุมป่า แต่กฎหมายเหล่านั้นอาจยังไม่พอ จึงเป็นท่ีมาท่ีเราต้องร่วมมือกันช่วยดูแลผืนป่า และต้อง
รีบดําเนินการทันทีเพราะกว่าท่ีต้นไม้จะเจริญเติบโตได้นั้นใช้เวลาหลายปี” 



สําหรับการดําเนินโครงการจะแบ่งข้อต่อออกเป็น 3 ข้อคือ 

ข้อต่อแรก การร่วมกับสํานักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ ซ่ึงการจะเข้าไปทํางานร่วมกับป่าชุมชนได้จําเป็นต้องรู้ข้อมูลพ้ืนท่ี ข้อระเบียบกฎหมายต่าง ๆ 
เนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนท่ีป่าชุมชนท่ัวประเทศกว่าหลายหม่ืนแห่ง 

ข้อต่อสอง ภาคธุรกิจมาช่วยสนับสนุนทุนในการปลูกต้นไม้ และสนับสนุนคนในพ้ืนท่ีช่วยกันพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ข้อต่อสาม การร่วมมือกับคนท่ีมีอินโนเวช่ันเร่ืองป่า เพราะเราจะต้องนําโนว์ฮาวจากเขามาใช้ เช่น กลุ่มเครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคม, ผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิ่งแวดล้อม, นักวิชาการต่าง ๆ มาช่วยขับเคล่ือนโครงการอันเป็นองค์ประกอบท่ีทําให้โครงการเห็นผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

“ยกตัวอย่าง พ้ืนท่ีนําร่องป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว หมู่ 2 ต.ห้วยขม้ิน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี พ้ืนท่ีแห่งนี้เร่ิมปลูกต้ังแต่เดือนกันยายน 2562 คร้ัง
นั้นได้รับการสนับสนุนทุนจากองค์กรภาคตลาดทุนให้ปลูกจํานวน 2,000 ต้น บนพ้ืนท่ี 10 ไร่” 

“พร้อมกับวางระบบนํ้า ติดต้ังปั๊มน้ําเพ่ือสูบน้ําไปยังแท็งก์น้ํา และต่อท่อสายน้ําหยดไปยังโคนต้นไม้ทุกต้น เพ่ือให้ต้นไม้ได้รับน้ําในช่วงหน้าแล้ง 
เนื่องจากพื้นท่ีมักประสบปัญหาภัยแล้ง ซ่ึงจากผลการติดตามล่าสุดในปีนี้พบว่าต้นไม้ทุกต้นเฉล่ียแล้วอัตรารอดตายอยู่ท่ี 96% และต้นไม้ทุกต้นมี
ความสูงเพ่ิมข้ึน 2-3 เมตร” 

อย่างไรก็ตาม นับแต่เร่ิมโครงการตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมมือกับพันธมิตรมาช่วยปลูกป่าในหลายพ้ืนท่ี รวมถึงการร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด (มหาชน) ในการดําเนินการในพ้ืนท่ี 2 แห่ง ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน อ.เมือง จ.ราชบุรี และป่าชุมชนบ้านพุตูม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

“นัยนา ยังเกิด” ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ในการมีส่วน
ร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้วยบทบาทความรับผิดชอบในฐานะสถาบันการเงินท่ีมุ่งม่ัน
สนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ กรุงศรีจึงเข้าร่วมโครงการ Care the Wild โดยให้การสนับสนุน
งบประมาณสําหรับพัฒนาแอปพลิเคชั่น รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่า 

“ซ่ึงได้ดําเนินการ 2 พ้ืนท่ี ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน จ.ราชบุรี เราสนับสนุนงบประมาณจํานวน 4 แสนบาทเพ่ือปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ี 10 ไร่ 
จํานวน 2,000 ต้น คร้ังนั้นเริ่มสํารวจและดําเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 โดยมีไม้ป่าและไม้ผลกินได้ 

ซ่ึงจํานวนต้นไม้ท่ีช่วยกันปลูกนี้คาดว่าจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 18,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ท้ังยังสร้างประโยชน์
ให้กับคนในชุมชนสามารถเก็บพืชจากป่านํามาต่อยอดสร้างรายได้อีกด้วย” 

 “รวมถึงพ้ืนท่ีล่าสุด ป่าชุมชนบ้านพุตูม จ.เพชรบุรี เร่ิมดําเนินการสํารวจและปลูกเม่ือเดือนเมษายน 2564 ซ่ึงเดิมเป็นพ้ืนท่ีป่าขนาดใหญ่ 2,248 ไร่
อนาคตจะมีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป แต่ท่ีผา่นมามักประสบปัญหาไฟป่าและการบุกรุก 

จึงได้ร่วมกันเข้ามาดําเนินการปลูกต้นไม้เสริมทดแทนกว่า 2,230 ต้น ครอบคลุมพ้ืนท่ี 16 ไร่ ซ่ึงจากการคาดการณ์จํานวนท่ีปลูกน่าจะช่วยลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 20,070 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้” 

ขณะท่ี “ดร.ชัยรัตน์ จันทรศาลทูล” ผู้แทนจากกรมป่าไม้ กล่าวเสริมว่า ป่าชุมชนบ้านพุตูมอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก-เขาปุ้ม ได้รับการ
ข้ึนทะเบียนจากกรมป่าไม้เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2547 ในอดีตเคยเป็นเหมืองแร่แกรนิตเก่าท่ีได้สัมปทานไปนานแล้ว 

และปัจจุบันกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนท่ีและนักอนุรักษ์หลาย ๆ กลุ่มกําลังรวมตัวกันปกป้องป่าผืนนี้ และร่วมกันพัฒนาเป็นป่าชุมชน เนื่องจากมีความ
เสื่อมโทรมมากจากการถูกบุกรุกและไฟป่าท่ีมาในฤดูแล้งทุก ๆ ปี 

“ปัจจุบันสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม ป่าโปร่ง มีไม้เล็กน้อยข้ึนอยู่ประปราย โดยท่ัวไปเป็นเชิงเขา มีอ่างเก็บน้ําและพ้ืนท่ีป่าใกล้บริเวณอ่าง
เก็บน้ํา มีต้นไม้ขนาดใหญ่ค่อนข้างหนาแน่น แต่ก็ยังมีบริเวณเสื่อมโทรมท่ีต้องมีการปลูกเสริมจํานวนมาก 

จึงได้นําไม้พะยูง, สัก, ตะเคียน, หว้า, มะค่าโมง, ประดู่, ข้ีเหล็ก, ยมหอม, ยางนา, เหรียงป่า, มะขามป้อม มาปลูก พร้อมกับติดต้ังปั๊มน้ําด้วยการวาง
แนวสายท่อและท่อน้ําหยดเพื่อให้น้ําจากฝายอ่างเก็บน้ําไปยังบริเวณโคนต้นไม้ทุกต้น เพ่ือลดปัญหาแล้ง และวางแผนกําหนดการปล่อยน้ําทุกวัน” 



“การทําอย่างนี้จะช่วยให้มีน้ํารดต้นไม้ตลอดปี จนกว่ากล้าไม้จะแข็งแรงและเติบโตได้ต่อไป ท้ังยังช่วยลดอัตราการตายของกล้าไม้ในช่วงฤดูแล้ง ซ่ึง
จากการสํารวจร่วมกับชุมชนล่าสุดยังพบว่าผลลัพธ์การเติบโตยังดี อัตราการรอดตายอยู่ท่ี 95% แต่ต้องคอยดูแลต่อเนื่อง หากพบว่าต้นไม้ตายจะมี
การปลูกทดแทนเป็นระยะ ๆ” 

ท้ังนั้น เพ่ือให้เป็นป่าท่ีสมบูรณ์ต่อไป 


