
สรุปข�าวประจําในวันท่ี 21 ธ.ค. 64 

 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง   

ข�าวเว็บไซต, 

คืนชีวิตไม�สาละวิน จากของกลางสู�พิพิธภัณฑ�ไม�มีค�า  

(มติชน วันท่ี 20 ธันวาคม 2564)  https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3095604 

เทศบาลเมืองหัวหินแจงผู�บุกรุกพ้ืนท่ีปJาเขาตะเกียบ 52 ราย ผิด พ.ร.บ.ปJาไม� ต�องรื้อถอน 

(ผู�จัดการออนไลน� 20 ธ.ค. 2564)  https://mgronline.com/local/detail/9640000125645 

ทส. เน�น การปRองกันและแก�ไขปSญหาไฟปJาและหมอกควัน ต�องเปVนรูปธรรมอย�างยั่งยืน 

(บ�านเมือง วันอังคาร ท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564)  https://www.banmuang.co.th/news/relation/263181 

Care the Wild สร�างปJา สร�างอาชีพให�ชุมชน 

(ประชาชาติธุรกิจ วันท่ี 20 ธันวาคม 2564)  https://www.prachachat.net/csr-hr/news-823725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

คืนชีวิตไม�สาละวิน จากของกลางสู�พิพิธภัณฑ�ไม�มีค�า  

วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3095604 

ตามรอยไม�ของกลางคดีปJาสาละวิน จ.แม�ฮ�องสอน จากคดีประวัติศาตร�เม่ือกว�า 20 ป̂ท่ีแล�ว ต้ังแต�ข้ันตอนการดําเนินคดี 
การดูแลเก็บรักษา จนถึงการนําไม�ของกลางมาก�อสร�างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู�เรื่องไม�มีค�าเพ่ือประโยชน�ของแผ�นดิน เฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

โดยความคืบหน�าในการก�อสร�างพิพิธภัณฑ�องค�ความรู�เรื่องไม�มีค�าเพ่ือประโยชน�ของแผ�นดิน ขณะนี้ส�วนอุตสาหกรรมไม�วัง
น�อย อ.วังน�อย จ.พระนครศรีอยุธยา อยู�ระหว�างการรับมอบไม�และแปรรูปไม�ของกลางท่ีสิ้นสุดคดีความจากกรมปJาไม�และ
หน�วยงานอ่ืนๆ 

ท้ังนี้พิพิธภัณฑ�องค�ความรู�เรื่องไม�มีค�าจะเปVนอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของไทยท่ีช�วยสร�างสร�างจิตสํานึกในการ
อนุรักษณ�ทรัพยากรธรรมชาติให�แก�สังคมไทย อันจะช�วยให�ประเทศไทยมีการพัฒนาท่ียั่งยืนต�อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทศบาลเมืองหัวหินแจงผู�บุกรุกพ้ืนท่ีปJาเขาตะเกียบ 52 ราย ผิด พ.ร.บ.ปJาไม� ต�องรื้อถอน 

ผู�จัดการออนไลน� 20 ธ.ค. 2564  https://mgronline.com/local/detail/9640000125645 

ประจวบคีรีขันธ� - เทศบาลเมืองหัวหิน ชี้แจงผู�บุกรุกพ้ืนท่ีปJาเขาตะเกียบ 52 ราย ผิด พ.ร.บ.ปJาไม� ผิด พ.ร.บ.การปลูก
สร�างอาคารบ�านพักอยู�อาศัย จึงมีคําสั่งให�ท้ังหมดรื้อถอน 

วันนี้ (20 ธ.ค.) นายกลยุทธ กุยุคํา ผอ.สํานักการช�าง เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ� กล�าวชี้แจงปSญหาผู�บุกรุก
พ้ืนท่ีชายเขาตะเกียบ 52 รายนั้น เรื่องนี้ตนเองมารับตําแหน�งใหม� และทราบว�า เม่ือกลางป̂ 64 ทางกรมปJาไม�และ
เจ�าหน�าท่ีช�างเขตได�เข�าตรวจสอบแล�ว พบว�า มีการบุกรุกพ้ืนท่ีปJาจริง ผิด พ.ร.บ.ปJาไม� ผิด พ.ร.บ.การปลูกสร�างอาคาร 
บ�านพักอยู�อาศัยจึ งสรุปมีคําสั่งให�ท้ังหมดรื้อถอน โดยคําสั่งของ นายจีรวัฒน� พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน 
รักษาการนายกฯ 

เม่ือคําสั่งมาถึงทาง 52 ราย ได�ยื่นหนังสืออุทธรณ�คําสั่งไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ� โดยอดีต ผวจ. นายพัลลภ สิงหเสนี 
ในช�วงนั้นจึงมีการต้ังคณะข้ึนมารับและตรวจสอบ ซ่ึงเรื่องนี้ยังค�างการตัดสินของทางจังหวัด ถ�าผลอกมาอย�างไรแล�วทาง
เทศบาลเมืองหัวหินกรมปJาไม� จะรับคําตัดสินนั้น เพ่ือเปVนการแก�ไขปSญหาท่ีมันเกิดข้ึนมา 

สําหรับการขอเช�าใช�พ้ืนท่ีของเขาตะเกียบ นั้นเม่ือผู�เช�าท้ังบ�านอยู�อาศัย หรือเช�าตามข�อกฎหมายปJาไม�กําหนด จะต�องมา
ยื่นเรื่องขอเช�าต�อทางเทศบาลเมืองหัวหิน เพ่ือนําเข�าสู�สภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบ ไม�เห็นชอบ หรืออ่ืนๆ ตามสภาพ
ความเปVนจริง จะไม�รับเหมือนกับการกดดันของกลุ�มชาวบ�าน หรือตัวแทนชาวบ�าน ท่ีพูดนําเสนอนั้นไม�ได� เนื่องจากสิทธิ
ทางข�อกฎหมายของกรมปJาไม� เทศบาล อบต.มีข�อกําหนดอยู� 

 

 

 

 

 

 



 

ทส. เน�น การปRองกันและแก�ไขปSญหาไฟปJาและหมอกควัน ต�องเปVนรูปธรรมอย�างยั่งยืน 

วันอังคาร ท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  https://www.banmuang.co.th/news/relation/263181 

ทส. เน�น การปRองกันและแก�ไขปSญหาไฟปJาและหมอกควัน ต�องเปVนรูปธรรมอย�างยั่งยืน เดินหน�าจัดโครงการฝkกอบรม
หลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกปJา เพ่ืออนุรักษ� ฟnoนฟู ปJาต�นน้ํา ปJาชายเลน และปRองกันไฟปJา ในพ้ืนท่ีจังหวัด
เพชรบูรณ�   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปJา และพันธุ�พืช ยังคงเดินหน�าต�อเนื่อง เร�ง
ดําเนินการจัดโครงการฝkกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกปJา เพ่ืออนุรักษ� ฟnoนฟู ปJาต�นน้ํา ปJาชายเลน และ
ปRองกันไฟปJา ในป̂งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในวันจันทร�ท่ี 20 ธันวาคม 2564 นายจงคล�าย วรพงศธร รอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�เกียรติเปVนประธานในพิธีเปpดโครงการฝkกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” 
ตามโครงการปลูกปJาเพ่ืออนุรักษ� ฟnoนฟู ปJาต�นน้ํา ปJาชายเลน และปRองกันไฟปJา ซ่ึงจัดข้ึนระหว�างวันท่ี 20-24 ธันวาคม 
2564 ณ โรงแรมหล�มสัก ณัฐติรัตน� แกรนด� โฮเต็ล อําเภอหล�มสัก จังหวัดเพชรบูรณ� โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รอง
อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปJา และพันธุ�พืช กล�าวรายงาน และมีนายนิเวศน� หาญสมุทร� รองผู�ว�าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ� ให�การต�อนรับ พร�อมนี้มีพันเอกเชิดพงศ� ช�วยบํารุง รองเสนาธิการกองพลทหารม�าท่ี 1 นาวาอากาศเอกกรเอก 
ศรีสมบุญ ผู�บังคับหน�วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 16 พันโทวินัย สีสายคํา สัสดีอําเภอหล�มสัก พ.ต.อ.ศุภสวัสด์ิ ศรีนาคา รองผู�
บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ� นายโกเมศ พุทธสอน ผู�อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 11 (พิษณุโลก) 
นายณรงค� บ�วงรักษ� ผู�อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นายศักด์ิชัย จงกิจวิวัฒน� ผู�อํานวยการ
สํานักปRองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปJา กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปJา และพันธุ�พืช  นายทรงศักด์ิ กิตติธาภรณ� 
ผู�อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปJาไม�ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก สิบเอกอาคม โพธิ์วัด ผู�แทนสํานักงานปRองกันและสาธารณ
ภัยจังหวัดเพชรบูรณ� และหัวหน�าหน�วยงานภาครัฐในท�องท่ีจังหวัดอุตรดิตถ� เข�าร�วมเปVนเกียรติในพิธีเปpดด�วย  

นายจงคล�าย วรพงศธร รอง ปก.ทส. กล�าวว�า ศูนย�อํานวยการใหญ�จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม กระทรวงมหาดไทย ร�วมกับหน�วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได�จัดทํา “โครงการปลูกปJา เพ่ืออนุรักษ� 
ฟnoนฟู ปJาต�นน้ํา ปJาชายเลน และปRองกันไฟปJา” โดยมีพ้ืนท่ีเปRาหมายดําเนินการในพ้ืนท่ีปJาต�นน้ํา ปJาชายเลน ปJาพรุ และ
ท่ีดินของรัฐประเภทอ่ืน รวมถึงการฝkกอบรม “จิตอาสา” ในครั้งนี้เพ่ือร�วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว ท่ีได�ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพ่ือประโยชน�สุขแห�ง
อาณาราษฎร 

 “ปSญหาไฟปJาท่ีเกิดข้ึน ได�ส�งผลกระทบเชื่อมโยงในหลายมิติ ซ่ึงสาเหตุหลักของการเกิดไฟปJาเกิดจากการกระทําและฝ^มือ
ของมนุษย�ท้ังสิ้น ทําให�พ้ืนท่ีปJาเกิดความเสียหาย เสื่อมโทรม การฟnoนฟูปJาท่ีถูกทําลาย การรักษาแหล�งต�นน้ําลําธาร รวมท้ัง



การแก�ไขปSญหาไฟปJาให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จําเปVนอย�างยิ่งท่ีต�องใช�ความร�วมมือของทุกภาคส�วน ซ่ึงสอดคล�องกับ
นโยบายของท�านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ�สุวรรณ ท่ีได�มอบในการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบาย
สําคัญเร�งด�วนของรัฐบาล ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ท่ีได�มอบหมายให�ผู�ว�า
ราชการจังหวัด และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ร�วมกับเครือข�ายจิตอาสา ขับเคลื่อนโครงการ 

ปลูกปJาเพ่ืออนุรักษ� ฟnoนฟู ปJาต�นน้ํา ปJาชายเลน และปRองกันไฟปJา ซ่ึงต�องขอความร�วมมือจากทุกภาคส�วน ท่ีเปVนกลไก
สําคัญระดับพ้ืนท่ีท่ีสามารถจะช�วยสนับสนุนผู�ว�าราชการจังหวัด ให�ผลักดันนโยบายสําคัญ และแก�ไขปSญหาไฟปJาได�” รอง 
ปก.ทส. กล�าว  

จากคํากล�าวรายงาน นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รอง ออส.รายงานว�า ศูนย�อํานวยการใหญ�จิตอาสาพระราชทาน มอบหมาย
ให� โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ร�วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
เกษตรและสหกรณ� ร�วมหารือเพ่ือกําหนดแนวทางในการฟnoนฟูพ้ืนท่ีปJาไม�ท่ีถูกทําลาย และแก�ไขปSญหาไฟปJาให�เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ท้ังนี้ ได�มอบหมายให�กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ปJา และพันธุ�พืช และกรมปJาไม� เปVนหน�วยงานหลัก
ในการประสานกับภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง จัดทําโครงการฝkกอบรมหลักสูตร "จิตอาสา" ตามโครงการปลูกปJาเพ่ืออนุรักษ� 
ฟnoนฟู ปJาต�นน้ํา ปJาชายเลน และปRองกันไฟปJา โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�างผู�นําเครือข�ายจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส�วน 
ให�มีความรู� ความเข�าใจ รวมท้ัง สามารถถ�ายทอดองค�ความรู� สร�างจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ี สามารถสร�างและขยายเครือข�ายชุมชนท่ีเข�มแข็ง ในการท่ีจะร�วมกันฟnoนฟูทรัพยากรปJาไม� และร�วมกัน
แก�ไขปSญหาไฟปJา ได�อย�างต�อเนื่องเปVนรูปธรรมอย�างยั่งยืน   

ผู�เข�ารับการฝkกอบรมครั้งนี้ ประกอบไปด�วย ปลัดอําเภอ เกษตรอําเภอ ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลหรือเทศบาลตําบล 
เจ�าหน�าท่ีจากสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 11 (พิษณุโลก) สํานักจัดการทรัพยากรปJาไม�ท่ี 4 สาขาพิษณุโลก ในท�องท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ� สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดเพชรบูรณ� กองพลทหารม�าท่ี 1 มณฑลทหารบกท่ี 
36 หน�วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี 16 ตํารวจภธูรจังหวัดเพชรบูรณ� สํานักงานปRองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เพชรบูรณ� และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ� รวมท้ังสิ้นจํานวน 100 คน 

นอกจากนี้ รอง ปก.ทส. ยังได�ขอความร�วมมือจังหวัด หน�วยงาน อส. ปม. และ กอ.รมน. ในพ้ืนท่ีจังหวัด นําองค�ความรู�
ของหลักสูตรนี้ ไปถ�ายทอดเปVนหลักสูตรระดับชุมชนของแต�ละหน�วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัด ให�
เปVนไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการปลูกปJาเพ่ืออนุรักษ� ฟnoนฟู ปJาต�นน้ํา ปJาชายเลน และปRองกันไฟปJา ได�อย�างมี
ประสิทธิภาพต�อไปอีกด�วย  

โครงการฝkกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกปJาเพ่ืออนุรักษ� ฟnoนฟู ปJาต�นน้ํา ปJาชายเลน และปRองกันไฟปJา ซ่ึง
จัดข้ึนระหว�างวันท่ี 20-24 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมหล�มสัก ณัฐติรัตน� แกรนด� โฮเต็ล อําเภอหล�มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ� นับเปVนจังหวัดท่ี 14 ท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�เร�งดําเนินการเพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงค�ในการท่ีจะร�วมกันฟnoนฟูทรัพยากรปJาไม� และร�วมกันแก�ไขปSญหาไฟปJาได�อย�างต�อเนื่องและเปVนรูปธรรมอย�าง
ยั่งยืน ท้ังนี้ โดยมีเปRาหมายจะดําเนินการต�อเนื่องให�ครบท้ัง 76 จังหวัดท่ัวประเทศในป̂ 2570 



 

   

 

Care the Wild สร�างปJา สร�างอาชีพให�ชุมชน 

วันท่ี 20 ธันวาคม 2564 https://www.prachachat.net/csr-hr/news-823725 

ทรัพยากรปJาไม�เปVนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล�อม และความม่ันคงของประเทศ แต�การขยายตัวของเมือง
ทําให�พ้ืนท่ีปJาลดลง เกิดความไม�สมดุลของระบบนิเวศ ส�งผลให�ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ผลเช�นนี้จึงเปVนท่ีมาของการมุ�ง
สร�างความสมดุลให�กับระบบนิเวศ ด�วยโครงการ Care the Wild “ปลูกปRอง Plant & Protect” แพลตฟอร�มการร�วมมือ
กันระหว�างตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และภาคีองค�กรเครือข�ายท้ังภาครัฐและเอกชน ผ�านกลไกเพ่ือการระดมทุน 
เพ่ือการปลูกต�นไม�ใหม� ปลูกต�นไม�เสริม และส�งเสริมการดูแลต�นไม� 

โครงการมีพ้ืนท่ีดําเนินงาน 14 ปJาชุมชน โดยหนึ่งในนั้นคือปJาชุมชนบ�านหนองทิศสอน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม ซ่ึงเปVน
พ้ืนท่ีปJาขนาดใหญ� ท่ีพ้ืนท่ีโดยรอบปJามีสภาพเสื่อมโทรมจากการเข�าทําประโยชน�ของเกษตรกร ปSจจุบันโครงการดังกล�าว
ได�ร�วมมือกับคนในชุมชน ฟnoนฟูปลูกปJาทดแทนให�กลับมาเปVนปJาธรรมชาติ และจัดสรรพ้ืนท่ีบางส�วนให�กลุ�มอาชีพในชุมชน
ใช�ประโยชน�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

“นพเก�า สุจริตกุล” ผู�ช�วยผู�จดัการ หัวหน�ากลุ�มงานสื่อสารองค�กรและพัฒนาเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย 
กล�าวว�า Care the Wild อาศัยหลักการธรรมาภิบาลปJาไม� ซ่ึงสอดคล�องกับหลักการ exchange ในการเปpดเผยข�อมูล 
disclosure based เพ่ือขับเคลื่อนเปRาหมาย และการทํางานของทุกพันธมิตร เพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน ด�วยการ “ปลูก” 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปJา และ “ปRอง” ปกปRองผืนปJาด�วยกลไกธรรมาภิบาล การเปpดเผยข�อมูล และติดตามการเติบโตของปJาผ�าน
แอปพลิเคชั่น Care the Wild ในระยะเวลาไม�ต่ํากว�า 6 ป̂ 

“นับจากเปpดโครงการเม่ือ 9 กันยายน 2563 โครงการได�เพ่ิมพ้ืนท่ีปJามากกว�า 145 ไร� เปVนจํานวนต�นไม�กว�า 3 หม่ืนต�น 
และมุ�งหวังการเพ่ิมรายได�ให�ชุมชน ด�วยการปลูกพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาให�พ้ืนท่ีปลูกปJามีระบบนิเวศท่ีสมดุลได�ใน
อนาคต” 

สําหรับปJาชุมชนบ�านหนองทิศสอน ทางโครงการมุ�งเน�นการฟnoนฟูปJาชุมชน พัฒนาศักยภาพสร�างอาชีพด�วยการใช�
ประโยชน�จากปJามาพัฒนาเปVนวิสาหกิจชุมชน เพาะกล�าไม�จําหน�ายสร�างรายได� และเศรษฐกิจชุมชนท่ีม่ันคงยั่งยืน 



“บ�านหนองทิศสอนมีพ้ืนท่ีปJาจํานวนมาก มีการปลูกนําร�องไปแล�วกว�า 4 ไร� โดยได�รับการสนับสนุนทุนเพ่ือปลูกต�นไม�จาก
กองทุนบัวหลวง (บลจ.บัวหลวง) บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน) (โครงการวน) และบริษัท ช�อปป̂o (ประเทศไทย) จํากัด 
โดยมีวิสาหกิจชุมชนกลุ�มอาชีพเพ่ือพัฒนาปJาชุมชนบ�านหนองทิศสอนเปVนองค�กรผู�ปลูกปJาในพ้ืนท่ีปJาชุมชน” 

“เอกลักษณ�ของพ้ืนท่ีนี้คือใช�ผืนปJาเพาะกล�าไม� สร�างเศรษฐกิจชุมชน และสร�างอาชีพรายได�จากการเพาะขายกล�าไม� 
วิสาหกิจกลุ�มอาชีพเพ่ือพัฒนาปJาชุมชนดําเนินการปลูกได�สําเร็จลุล�วงเปVนไปตามแผนท่ีกําหนด” 

“จนแล�วเสร็จเม่ือต�นเดือนสิงหาคม 2564 ผ�านมา ปลูกต�นไม�กว�า 700 ต�น เม่ือต�นไม�เติบโตแล�วจะช�วยลดปริมาณกxาซ
เรือนกระจกได� 6,300 กิโลกรัมคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท�า สร�างประโยชน�ให�บ�านหนองทิศสอน หมู� 5 มี 132 
ครัวเรือน ดูแลพ้ืนท่ีปJาชุมชน จํานวน 2,515 ไร� ครอบคลุมประโยชน�จากปJา เพ่ือเปVนแหล�งอาหาร และชุมชนรอบข�าง
พ้ืนท่ีปJาใช�ประโยชน�ในการสร�างรายได� และต�อยอดการเพาะกล�าไม�เพ่ือสร�างรายได�ของวิสาหกิจ และหมู� 6, 7, 8, 9, 17 
ประมาณกว�า 900 ครัวเรือน” 

“นพเก�า” กล�าวด�วยว�า นอกจากปJาชุมชนบ�านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม ยังมีปJาชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีสามารถระดมทุนปลูก
ปJาจากผู�สนับสนุนภาคเอกชนได�อีก โดยแต�ละพ้ืนท่ีมีเอกลักษณ�และความน�าสนใจแตกต�างกันไป เช�น ปJาชุมชนโคกโสก
ข้ีหนู จ.นครราชสีมา พ้ืนท่ีปลูกปJา 297 ไร� เปVนชุมชนท่ีมีการรวมตัวกันอย�างเข�มแข็ง เพ่ือดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปJา
ชุมชน และปกปRองพ้ืนท่ีปJาชุมชนจากการบุกรุกครอบครองโดยผิดกฎหมาย, ปJาชุมชนบ�านโคกพลวง จ.นครราชสีมา มี
พ้ืนท่ีปลูกปJา 250 ไร� เน�นการสร�างระบบนิเวศใหม�ให�คน สัตว� และพืช 

ปJาชุมชนตําบลสหกรณ�นิคม จ.กาญจนบุรี มีพ้ืนท่ีปลูกปJา 20 ไร� เปVนปJาชุมชนท่ีอุดมไปด�วยความหลากหลายสมบูรณ�ทาง
ชีวภาพ, ปJาชุมชนบ�านหนองปลิง จ.กาญจนบุรี มีพ้ืนท่ีปลูกปJา 50 ไร� ต้ังเปRาลดแล�งและลดพ้ืนท่ีปJาเสื่อมโทรม, ปJาชุมชน
บ�านหลังเขา จ.กาญจนบุรี มีพ้ืนท่ีปลูกปJา 20 ไร� เปVนปJาศักยภาพพัฒนาเปVนแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ปJาชุมชนบ�านบุญเริง และปJาชุมชนบ�านอ�อย อ.ร�องกวาง จ.แพร� มีพ้ืนท่ีปลูก 90 ไร� ท้ัง 2 ปJาเน�นสร�างชุมชนมีความ
เข�มแข็งในการปกปRอง และพร�อมพัฒนาพ้ืนท่ีปJาท่ีอยู�ในความรับผิดชอบเปVนแหล�งท�องเท่ียวใกล�อ�างน้ําม�อนแม�ถาง 

 “ปSจจัยสําคัญท่ีช�วยให�ต�นไม�อยู�รอดคือระบบน้ํา ซ่ึงโครงการและชุมชนร�วมกันคิดระบบตามโจทย�ของพ้ืนท่ีแต�ละแห�ง เช�น 
ในพ้ืนท่ีแล�งต�องดําเนินการอนุบาลไม�ปลูกใหม�ด�วยการจัดถังน้ํา วางแนวท�อ แนวสายยางน้ําหยด โดยเราจะเดินหน�า
ร�วมมือกับพันธมิตรเพ่ิมพ้ืนท่ีปJาอย�างต�อเนื่อง ยิ่งเฉพาะในป̂ 2565 จะมีพ้ืนท่ีปJาท่ีรอการระดมทุนเพ่ือปลูกปJาจํานวน 9 
ปJาชุมชน รวมท้ังหมด 1,054 ไร�” 

โครงการนี้มีคณะผู�ทรงคุณวุฒิและผู�เชี่ยวชาญด�านสิ่งแวดล�อม ด�านพัฒนาสังคม และด�านวิชาการ อาทิ ดร.วิวัฒน� ศัลย
กําธร ผู�ก�อต้ังและท่ีปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, ประลอง ดํารงค�ไทย อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปVนคณะทํางาน
พิจารณาผืนปJา และร�วมให�คําปรึกษาในกระบวนการปลูกและปกปRอง รวมถึงนักวิชาการ ซ่ึงทํางานร�วมกับสํานักจัดการปJา
ชุมชน กรมปJาไม� และผู�นําชุมชน 

 

 

 

 


