
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  15 มี.ค. 65 

สื่อส่ิงพิมพ  

- ภาพขาว...หนุนเยาวชนเพื่อสิ่งแวดลอม  (ขาวสด  14 ม.ีค. 65  หนา 6) 

- ‘ประแสร-วังประดู’ ระยองถึงจันทรบุรีโครงการบริหารจัดหารน้ําภาคตะวันออก  (แนวหนา  14 ม.ีค. 65  

หนา 17) 

- ภาพขาว ดันปลอยกาซเรือนกระจกเปนศูนย  (ขาวสด  14 มี.ค. 65  หนา 2) 

สื่อออนไลน 

- “วราวุธ” เรงนํา โมเดล BCG แกปญหาความยากจน สั่งกรมปาไมลุยเพาะเชื้อเห็ดไมคอรไรซาในกลาไมวงศยาง 

(กรีน อีโคโนมี  13 ม.ีค. 65) http://greeneconomynews.com/?p=18347 

- “วราวุธ” เรงนํา โมเดล BCG แกปญหาความยากจน สั่งกรมปาไมลุยเพาะเชื้อเห็ดไมคอรไรซาในกลาไมวงศยาง 

(สยามโฟกัสไทม  14 ม.ีค. 65) https://www.siamfocustime.com/235696/ 

-  ชาวบาน หาน้ําผึ้งปาจากธรรมชาติ คั้นสดๆ ขายสรางรายไดดูแลครอบครัวชวงหนาแลง  (สยามรัฐ  14 ม.ีค. 

65)  https://siamrath.co.th/n/331025 
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นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม เปิดเผยวา่ ตามทรีฐับาล     พลเอก

ประยทุธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดก้าํหนดนโยบายการขบัเคลอืน BCG เป็นวาระแหง่ชาติ ดว้ยการนาํวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี 

และนวตักรรม มาชว่ยในการขบัเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ สาํหรบัในสว่นของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสงิแวดลอ้ม จงึ

ไดม้อบหมายใหก้รมป่าไม ้คดิคน้และพฒันานวตักรรมเพอืสนบัสนนุการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาความยากจนใหก้บัพนีอ้ง

ประชาชน โดยเฉพาะการเพมิมลูคา่กลา้ไมเ้ศรษฐกิจทีแจกจา่ยใหก้บัประชาชน ดว้ยการผสมเชือเหด็ไมคอรไ์รซาในกลา้ไมว้งศย์าง      

ซงึเป็นเพมิมลูคา่ไดท้งัพนืทป่ีาและไดท้งัเห็ด เป็นการสรา้งรายไดแ้ละแกไ้ขปัญหาความยากจนใหก้บัประชาชนไดเ้ป็น

อยา่งดี 
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นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่ววา่ กรมป่าไม ้ไดศ้กึษาวิจยัเกียวกบัการนาํเชือเห็ดผสมไปกบัการเพาะชาํกลา้

ไม ้โดยเฉพาะในกลา้ไมว้งศไ์มย้างนา โดยไดด้าํเนินการในพืนทโีครงการพฒันาพนืทบีรเิวณหนององึฯ จงัหวดัยโสธร รวมพนืท ี5 ไร ่

จากการติดตามผลการดาํเนินงาน พบวา่ สวนป่าไมย้างนา ใหผ้ลผลิต

เห็ดเผาะเฉลยีตอ่ตน้ถึงเกือบ 1 กิโลกรมั พนีอ้งประชาชนสามารถเก็บ

เห็ดเพอืบรโิภคและจาํหนา่ยเป็นรายได ้โดยราคาอยูท่กิีโลกรมัละ 300-

400 บาท 

อธิบดีกรมป่าไม ้ไดใ้หค้าํอธิบายถึง ไมคอรไ์รซา วา่ เป็นกลุม่รา

ทสีามารถสรา้งดอกเจรญิพน้ ผืนดิน หรอืบางชนดิสรา้งดอกอยูใ่ตด้ิน 

โดยทวัโลกพบวา่มีมากกวา่ 7,000 ชนิด สาํหรบัในประเทศไทย ทพีบ 

ไดแ้ก่ เห็ดก่อ เห็ดนาํหมาก เห็ดผงึ เห็ดเผาะ เห็ดหลม่ เห็ดตะไคล เป็น

ตน้ ถือเป็นเห็ดป่าทกิีนไดแ้ละไดร้บัความนิยมนอกจากนียงัมีรายงาน

วิจยัถึงความสามารถของเชือราไมคอรไ์รซาวา่เป็นตวัการหนงึทีช่วยเก็บ

กกัก๊าซคารบ์อน โดยพบวา่ดินทีเต็มไปดว้ยเชือรา ectomycorrhizal มี

ปรมิาณคารบ์อนสะสมมากกวา่รอ้ยละ 70 เมอืเทียบกบัดินทีมเีชือรา 

arbuscularmycorrhizal ซงึเชือรา ectomycorrhizal มี

ความสามารถในการตรงึไนโตรเจนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเรว็

กวา่เชือรา arbuscularmycorrhizal สง่ผลใหค้วามสามารถในการยอ่ย

สลาย ซากพชืชา้ลงจากกระบวนการยอ่ยสลาย สง่ผลใหป้รมิาณ

คารบ์อนทีปลอ่ยกลบัคืนสูช่นับรรยากาศชา้ลงและ กกัเก็บคารบ์อนไวใ้น

ดิน“ไมคอรไ์รซา”จะอาศยัอยูก่บัรากพืชบางชนิดเทา่นนั สว่นใหญ่เป็นไมย้ืนตน้ หนงึในนนัคือ กลุม่ไมว้งศย์าง เช่น ยางนา ยาง

เหียง ยางพลวง เต็ง รงั ยางกราด พะยอม ตะเคียนทอง เป็นตน้ 

สาํหรบันวตักรรมการเพาะเชือเหด็ไมคอรไ์รซา (เห็ดป่า) ในกลา้ไมว้งศย์าง สาํนกัวิจยัและพฒันาการป่าไม ้ใชเ้ทคนิคการ

ปลกูเชือไมคอรไ์รซาดว้ยสารแขวนลอยสปอร ์โดยจะเตรยีมเชือในช่วงเดือน มถินุายน – กรกฎาคมของทกุปี ซงึเป็นฤดเูห็ดเผาะ

ธรรมชาติจะแก่ โดยนาํดอกแกม่าผ่าเอาเฉพาะถงุสปอร ์ผสมนาํ (อตัราสว่น 1: 20) นาํไปปันดว้ยเครอืงปันผลไมจ้นละเอียด 

จากนนัรดหรอืฉีดเชือเห็ดลงในดนิของกลา้ไมอ้าย ุ1 เดือน ทีเตรยีมไว ้ปรมิาณ 50 – 60 ซีซตีอ่ตน้ โดยหยอด 2 ครงั หา่งกนั 1 เดือน 

เพอืความสมบรูณข์องการเดินเชอืในระบบราก เมอืกลา้ไมอ้าย ุ1 ปี สามารถนาํไปปลกูในพืนทไีดโ้ดยหลงัจากปลกู 3 ปี พบวา่ จะ

เกิดเห็ดเผาะหนงัขนึ 3-4 ดอกตอ่ตน้ เมอือาย ุ4-5 ปี จะมีปรมิาณเห็ดเผาะเพมิขนึ รวมถึงดอกเห็ดระโงก เห็ดตะไคล เห็ดนาํหมาก 

และเห็ดก่อ นายสรุชยั กลา่ว 

ดา้น นายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กลา่ววา่ ไดเ้นน้ยาํถึงขอ้สงัการของ

นายกรฐัมนตร ีและ รมว.ทส. แกท่กุหนว่ยงานในสงักดั ทส. ใหเ้รง่รดัการดาํเนินงานดา้นตา่งๆ ของกระทรวงฯ เพอืรว่มแกไ้ขปัญหา

ความยากจนใหก้บัพนีอ้งประชาชน โดยมอบหมายกรมป่าไมน้าํนวตักรรมเพาะเชือเห็ดไมคอรไ์รซา (เห็ดป่า) พรอ้มเรง่รดัใหก้รมป่า

ไมด้าํเนินการแจกจา่ยกลา้ไมท้ไีดร้บัการผสมเชือเห็ดชนิดตา่ง ๆ ใหแ้ก่ประชาชน ไดน้าํไปปลกูพนืทขีองตวัเอง เพอืการบรโิภคและ

เพมิรายไดแ้ก่ครอบครวั และทีสาํคญัเป็นการเพิมพนืทป่ีาใหก้บัประเทศ อีกทงัจะชว่ยลดการเผาป่าเพอืหาเห็ดในช่วงหนา้แลง้ 

โดยเฉพาะในพืนทภีาคเหนือทปีระชาชนมีความเชือว่าถา้เผาป่าจะมีเห็ดเกิดขนึ นายจตพุร กลา่ว 

สาํหรบัเกษตรกรหรอืประชาชนทวัไปทีสนใจ สามารถติดตอ่สอบถามขอ้มลูทางวิชาการเพมิเติม ไดท้ีสาํนกัวิจยัและ

พฒันาการป่าไม ้กรมป่าไม ้อาคารสรุสัวดี 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์

025614292-3 ตอ่ 5474 
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วนัท ี14 มี.ค.65 ผูส้อืข่าวประจาํจงัหวดัสรุนิทร ์รายงานวา่ ที บรเิวณรมิไหลท่างหลวงหมายเลข 2076 สาย อ.ทา่ตมู–อ.

รตันบรุ ีจ.สรุนิทร ์ช่วงหลกั กม.ท ี14 ก่อนถึงบา้นสาํโรง-หนองกา ต.รตันบรุ ีอ.รตันบรุ ีจ.สริุนทร ์ประมาณ 500 เมตร บรเิวณสอง

ขา้งทาง จะมีแผงขายของป่าตงัอยูเ่รยีงรายกนัเป็นจาํนวนมาก และในชว่งนก็ีจะมชีาวบา้นใกลเ้คียงรมิทางหลวงสายนี นาํรงัผงึ

และรงัมมิ มาป่าวางขายกนัเป็นจาํนวนมากในแตล่ะแผงขาย ซงึเป็นสินคา้และอาชีพหนงึทีมีแตเ่ฉพาะชว่งหนา้แลง้เทา่นนั นนัก็คือ

อาชีพหารงัผงึหรอืมมิป่ามาขาย ซงึมีอยูเ่ป็นประจาํทกุปี ในช่วงปลายเดือน กมุภาพนัธุ ์ถงึเดือน เมษายน เนอืงจากมีรงัผงึ หรอืผงึ

เลก็ทีชาวบา้นเรยีกวา่รงัมมิ ป่าเกิดขนึตาม

ธรรมชาติอยูเ่ป็นจาํนวนมาก และมรีสชาติ

หอมหวาน ตามกลนิดอกไม ้ทีผงึหรอืมิม 

นาํมาทาํรงันาํหวาน ตามคาํทวีา่ นาํผึง

หรอืมมิป่าจะใหร้สหอมหวานอรอ่ย ตอ้ง

เป็นนาํผึงป่าเดือนหา้เทา่นนั ซงึก็ตรงกบั

ช่วงเดือนมีนาคมถงึเดือนเมษายนพอดี 
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โดยนางสาวนดัธิตา พงษ์พานิช อาย ุ34 ปี อยูบ่า้นเลขที 235 หมูที่ 4 ต.รตันบรุ ีอ.รตันบรุ ีจ.สรุนิทร ์ซงึเป็นหนงึในบรรดา

แม่คา้ทีมาเปิดแผงขายรงัผึงหรอืมมิป่าทีบรเิวณรมิถนนสายนี ก็ไดเ้ปิดเผยวา่ ตนทาํอาชีพนมีาหลายปีแลว้ ซงึคนในหมูบ่า้นต่างก็

ออกหารงัผงึหรอืมมิป่ามาขายเชน่กนัหลงัจากวา่งเวน้จากการทาํนา โดยเฉพาะในชว่งฤดแูลง้ทคีนในหมูบ่า้นไมม่ีงานทาํ จงึพากนั

มาทาํอาชีพเสรมิ เพราะหมูบ่า้นเราติดกบัหนว่ยป้องกนัรกัษาป่าท ีสร.5 (หินลม้-พนมดิน) เหมาะกบัอาชีพหาของป่าขาย ถา้เป็น

หนา้แลง้ก็จะเป็นรงัผงึป่ากบัไขม่ดแดง สว่นหนา้ฝนก็จะเป็นเห็ดป่าและผลไมป่้า ซงึเป็นของทีเกิดขนึเองตามธรรมชาติทีมีมากมาย

ตามฤดกูาล แลว้แตส่ภาพอากาศ การหารงัผงึหรอืรงัมมิป่าทชีาวบา้นเรยีกกนัตอ้งออกหากนัแตเ่ชา้ เพราะกวา่จะออกไปหาไดก็้

เกือบทงัวนั ถา้หาไดเ้รว็ก็จะนาํออกมาวางขายไดท้นัชว่งบา่ยๆ ซงึทนักบัช่วงทีคนเลกิงานเดินทางกลบับา้นพอดี แตถ่า้หาไดต้อน

เย็นก็จะนาํออกมาวางขายตอนเชา้ แตช่่วงบา่ยจะขายดีกวา่ 

 
“สาํหรบัวิธีการหารงัผงึหรอืมมิป่า เราก็จะนาํเอากาบมะพรา้วแหง้มาเผาเอาควนัไลผ่งึ บางคนก็จะใชม้ดีตดัเอากิงไมท้มีี

รงัผงึเกาะอยูเ่อามาเลย แตค่นในหมูบ่า้นจะไมมี่ใครใชส้เปรยส์ารเคมีฉีดเพือไลผ่งึหรอืมมิ ซงึจะมีอนัตรายต่อคนกิน และกลวัจะ

เสยีลกูคา้หากเขารูภ้ายหลงั ต่อไปเขาก็จะไมม่าซอืของเรา ชาวบา้นทนีเีราคยุกนัแลว้วา่จะไมท่าํอยา่งนนัเด็ดขาด เพือของป่าของ

เราจะไดเ้ป็นของจากธรรมชาติจรงิๆ ไมม่สีารเคมีเจือปน สว่นคนทเีรมิออกหารงัผึงป่าแรกๆ ก็มกัจะโดนผงึต่อยหนกับา้งเบาบา้งก็

แลว้แตส่ถานการณ ์กวา่จะไดร้งัผงึป่ามาหนงึรงั ก็เจ็บตวัไปตามๆ กนั สว่นคนทีออกหามานานแลว้ก็มกัจะโดนจนชิน จนไมม่ี

ความรูส้กึอะไรมากนอกจากแสบๆ คนัๆ เทา่นนั แตถ่งึเจ็บก็ยงัออกไปหารงัผงึกนั เพราะมีรายไดด้ี บางคนหาไดเ้ป็นพนับาทตอ่วนั 

สว่นตนนนัก็หาเองดว้ยแตก่็ยงัไมพ่อขาย จงึไดร้บัซอืกบัญาติๆกนัทีออกไปหาผงึมา ซงึก็เอามาวางขายไดว้นัละ 3-4 พนับาทตอ่วนั 

แตปี่นียอดจะตกกวา่ปีทแีลว้หนอ่ย ซงึปีทผี่านมานนัขายไดถ้งึวนัละ 6-7 พนับาทตอ่วนัเลยทีเดียว และในปีนผีงึก็จะแพงกวา่ทกุปี

ดว้ย เพราะหายาก รงัผงึไมค่อ่ยมีเหมือนเมอืก่อน เนอืงจากปีนีมสีภาพอากาศแปรปรวนกวา่ทกุปี นาํในรงัผงึจึงมีไมม่าก ทาํให้

นาํผึงป่ามีราคาพุ่งขนึจากเดมิขายขวดละ 550 บาท แตม่าปีนีตอ้งมาขายทีขวดละ 600 บาท แตถ่า้จะใหส้ง่ให ้ก็ตอ้งบวกค่าสง่อีก 

100 บาท”นางสาวนดัธิตา กลา่ว 

 
นางสาวนดัธิตา ยงักลา่วอีกวา่ สาํหรบัราคารงัผงึในปีนก็ีเรมิตน้ทีรงัละ 100 บาท ไปจนถึงราคารงัละ 300 บาท มีทงัใน

สว่นทเีป็นนาํผึงและตวัออ่น ซงึลกูคา้บางรายก็อยากไดน้าํผึงป่าสดๆ เราก็บรกิารคนัใหฟ้รอีีกดว้ย โดยใหล้กูคา้เลือกเอาเองวา่จะ

เอารงัไหน เลอืกเอามาเองเลย ตนก็จะเอามาคนัใหเ้ห็นสดๆกนัเลย ลกูคา้จะไดม้นัใจวา่เป็นนาํผึง นาํหวานมิมสดจรงิๆ ไมมี่

สงิเจือปน จากนนัสว่นทเีป็นเกสรผึงซงึสามารถนาํไปใชป้ระโยชนไ์ดอี้กมากมาย โดยเฉพาะในเรอืงสขุภาพ ลกูคา้บางรายก็จะขอ

เอากลบัไปดองไวกิ้น 
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