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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ บมจ.โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส และกรมป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าแบบยั่งยืน  

13 ช่ัวโมง ago 

 
ณ ป่าชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 13 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือพันธมิตรสร้างป่าชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้
ป่าเชียงราย นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โปรเจค 
แพลนนิ่ง เซอร์วิส (พีพีเอส) นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยกา รส่วน
จัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย และนายสัมพันธ์ ทนทาน ผู้ ใหญ่บ้านใหม่ หมู่ที่ 13 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 
และชาวบ้านใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า พร้อมดูแลป่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี ภายใต้โครงการ CARE THE WILD “ปลูกป้อง Plant & 
Protect” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อน
อย่างยั่งยืน ด้วยการระดมทุนปลูกต้นไม้ใหม่ ปลูกต้นไม้เสริม และส่งเสริมการดูแลต้นไม้ ด้วยกลไกธรรมาธิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตาม -เรียนรู้-
ดูแล ผ่าน Application Care the Wild 

นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวว่า โครงการ CARE THE WILD ร่วมกับ บมจ.โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส พร้อม
ด้วยการสนับสนุนจากสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในพ้ืนที่ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านบ้านใหม่ ร่วมกันปลูกไม้ให้ได้ป่าในปีน้ี โดยได้ปลูกเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วจำนวน 10 ไร่ มีต้นไม้เพิ่มอีก 
2,000 ต้น เพื่อขยายพื้นที่ให้ป่าชุมชนแห่งนี้ สร้างระบบนิเวศให้กลายเป็นป่า เป็นปีที่ 2 ของโครงการนี้ ในอนาคตทางผู้บริหารยังมองใน เรื่องของ
การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นฐานความรู้ทางชีวภาพ หากเราจะสร้างป่าและพัฒนาการเรียนรู้ การเติบโตของต้นไม้ทั้งป่าเก่าและป่าใหม่ ความร่วมมือของ
ชุมชนในการเข้ามาดูแลต้นไม้เป็นสิ่งสำคัญ ท่ีจะประสานให้พื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ของการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (พีพีเอส) กล่าวว่า บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (พีพีเอส) ได้ร่วม
เป็นผู้สนับสนุนโครงการ CARE THE WILD กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปลูกป่าที่บ้านใหม่ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ซึ่งปลูกไปแล้ว 10 ไร่ 
มีต้นไม้ 80 เปอร์เซ็นต์ที่รอด เนื่องจากมีการทำระบบการให้น้ำตามคำแนะนำของสำนักจัดการป่าชุมชน และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน 
ปีนี้ปลูกต่ออีก 10 ไร่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์เช่น พีพีเอส มาปลูกต้นไม้ไปทำไม ทางพีพีเอสมีโครงการก่อสร้างที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย เราใช้ธรรมชาติไปหลายอย่าง ไม่ว่าจะเรื่องพลังงาน การใช้พื้นท่ี เราจึงมาร่วมสนับสนุนทุนในการปลูกป่าซึ่งสิ่งที่จะได้กลับมาสู่บริษัทคือ 
เอาไปหักลบความดีโดยตรง ในเรื่องการปล่อยคาร์บอน ใส่ไว้ในรายงานความยั่งยืน จากการทำโครงการนี้ ทำให้บริษัทเข้าไปอยู่ในบัญชีของกองทุน
หุ้นยั่งยืนต่างๆ ได้ ส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งการร่วมปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่ากับโครงการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการปลูกป่าผ่านภาคี  มีคนเห็นเรา มี
เพื่อนช่วยเราทำ ได้คุณค่าเยอะมาก สำหรับผมถือว่าคุ้มค่ามาก ชาวบ้านสามารถพึ่งตนเองจากการปลูกป่า ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากป่า
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจเข้าร่วมโครงการนี้กันมากข้ึน 

องค์กรภาคธุรกิจที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่ากับโครงการ CARE THE WILD ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือโทร SET 
Contact Center 0 2009 9999 

 

 

 

 



 

คนดังสายกรีนสานต่อมิชช่ันรกัษ์โลก 
เผยแพร่: 5 ก.ค. 2565 10:13 

 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เปิดแคมเปญรักษ์โลก “CENTRAL/ROBINSON LOVE THE EARTH” ผนึกกำลังกรมป่าไม้ 
และนัปแสดงหนุ่มรักธรรมชาติ “กลัฟ–คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์ รวมทั้งเหล่าเซเลบริตีสายกรีน ชวนคนไทยร่วมภารกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียวท่ัวประเทศ
ผ่านกิจกรรมแจก “กล้าไม้” ฟรี! 75,000 ต้น พร้อมสานต่อมิชช่ันรักษ์โลก เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตลอด 75 ปีและตลอดไป 

ทายาทธุรกิจจิวเวลรีชื่อดัง “พรู๊ฟ-ธนกร ศรีอรทัยกุล” แบ่งปันไอเดียจากไลฟ์สไตล์หนุ่มสายกรีนว่า “แนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมของผม เริ่มจาก
วิถีชีวิตประจำวันเล็กๆ น้อยๆ ครับ คือถ้าได้ไปชอปปิ้ง ผมก็จะพกถุงผ้าที่จุข้าวของได้มากหน่อย เท่านี้ก็ช่วยลดการสร้างขยะได้ จริงๆ พฤติกรรม
การรักษาสิ่งแวดล้อมของเราไม่จำเป็นตอ้งยิ่งใหญ่ ขอแค่เริ่มต้นช่วยกันคนละไม้ละมอื ซึ่งถ้าค่านิยมนี้ได้รับการปลกูฝังและแผ่ขยายออกไปได้มากข้ึน 
จากเจนเนอเรชันของพวกเราสู่เด็กรุ่นใหม่ เพียงเท่าน้ีก็ถือว่าไม่เป็นการเพิ่มภาระด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โลกได้แล้วครับ” 

ต่อกันที่อีกหนึ่งนักลงทุนสาวรุ่นใหม่ ที่สนใจเรื่องการลงทุนในสไตล์กรีนอินเวสเมนท์ อย่าง “นิว -อรศศิพัชร์ ศิริวรรณพร” เล่าว่า “นิวเล็งเห็นถึง
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมว่า ส่วนหนึ่งมีผลมาจากอุตสาหกรรม นิวจึงให้ความสำคัญกับการลงทุนในอุตสาหกรรม ที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม  
ล่าสุด เตรียมลงทุนหุ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานทางเลือก เพราะในอนาคตผู้คนจะหันมาใช้รถยนต์ประเภทนี้ เพื่ อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่าย
จากพลังงานเชื้อเพลิงแบบเดิม ยิ่งอุตสาหกรรมนี้เติบโตเท่าไหร่ สิ่งท่ีผู้บริโภคจะได้กลับไปด้วยคือ การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น” 

 
ปิดท้ายที่ “ต้นข้าว-ปภัชญา อิทธิชนานันท์” แชร์ไอเดียรักษ์โลกว่า “ปัจจุบันปัญหาสภาพอากาศและมลภาวะชัดเจนขึ้นมาก โดยเฉพาะ การจราจร
ในกรุงเทพฯ ยิ่งใช้รถยนต์ส่วนตัวกันมาก ก็ยิ่งสร้างภาระให้สิ่งแวดล้อมอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทุกวันนี้ต้นข้าวเริ่มหันมาใช้บริการขนส่งสาธา รณะ อย่าง 
รถไฟฟ้า ท่ีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนในเมืองและยังประหยัดพลังงาน ส่วนการใช้ถุงผ้า หรือแก้วน้ำส่วนตัว ก็ช่วยลดการสร้างขยะได้เช่นกัน” 

 



 

‘เฉลิมชัย’โชว์ศักยภาพกรมชลฯ องค์กรอัจฉริยะด้านน้ำ-บริการคุณภาพ 
วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น. 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” โดยมี น.ส.มนัญญา 
ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการ รมว.เกษตรฯ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ เข้าร่วม ที่กรมชลประทาน โดยภายในงานได้มีการจัดแสดง
นิทรรศการผลงานชลประทานทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ On ground รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ มี
นิทรรศการด้านการชลประทาน กิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายชลประทานทุกภูมิภาครวม 67 หัวข้อ รวมถึงกิจกรรม “รักษ์น้ำ 
ปลูกป่า” ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ 22,930 ต้น มีการแจกกล้าไม้ อาทิ ยางนาสัก พะยูง 
รวม 3,350 ต้น ให้ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน 

นอกจากนี้ได้จัดนิทรรศการเสมือนจริงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยครั้งนี้จะได้สัมผัสเรื่องราวความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต “The miracle of 
water for life” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 3 มิติ การเดินทางของสายน้ำตลอด 120 ปี นิทรรศการ “พลังแห่งชลประทาน ความเป็นหนึ่ง
เพือ่ทุกคน (One for All)”กับผลงานของ 38 หน่วยงานในสังกัด 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 120 ปีที่ผ่านมากรมชลประทาน ได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกภาคส่วนกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่ ว
ประเทศ รวม 21,463 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำรวมประมาณ 83,101 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) พัฒนาพื้นท่ีชลประทานไปแล้วกว่า 35.04 ล้านไร่ 
โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้กว่า 51.08 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ประมาณ 94,961 ล้าน ลบ.ม.ภายในปี 2580 โด ย
มุ่งหวังสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น 

ดร.เฉลิมชัยกล่าวว่า กรมชลประทานคือหน่วยงานท่ีดูแลเรื่องน้ำให้กับประชาชนทั้งประเทศ ท้ังในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำให้กับพ่ีน้องประชาชนท้ังประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากการบริหารจัดการน้ำท้ังระบบน้ำแล้ว ยัง
รวมถึงการแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งและอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนด้วย อย่างไรก็ดีกรมชลประทาน ยังขับเคลื่อนงานโดย
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมากขึ้น จึงเช่ือมั่นว่าประเทศไทยจะไม่ มีวัน
ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค รวมทั้งสามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้รักษาระบบนิเวศ ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมได้อย่าง
แน่นอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวบ้าน 5 จังหวัด คัดค้านกฎหมายป่าไม้ยึดที่ทำกิน 
วันท่ี 6 ก.ค. 2565 

เช้านี้ท่ีหมอชิต - ชาวบ้าน 5 จังหวัด เดินหน้าคัดค้านใช้กฏหมายป่าไม้ ครอบทับที่ดินชาวบ้าน ให้ขาดสิทธิ สปก. และนิคมสหกรณ์ มั่นใจเกี่ยวข้อง
กับอาชญาบัตรพิเศษสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ 

กลุ่มชาวบ้านนับร้อยคนจาก 5 จังหวัด พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ลพบุรี และสระบุรี ยื่นหนังสือกับตัวแทนกระทรวงมหาดไทย และ กพร. เพื่อ
คัดค้านการใช้กฏหมายป่าไม้ ครอบทับที่ดินชาวบ้าน ให้ขาดสิทธิ สปก. และนิคมสหกรณ์ ก่อนเคลื่อนขบวนมาที่ช่อง 7HD หลังนำเผยแพร่
ข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านสระบุรี ถูกเพิกถอน สปก. หลังที่ดินตกอยู่ใต้คำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ 65,000 ไร่ ในพื้นที่
ตำบลลำพญากลาง และลำสมพุง จังหวัดสระบุรี  

ตัวแทนชาวบ้านสระบุรี เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าท่ีจากกรมป่าไม้ให้ชาวบ้านลงช่ือยอมรับว่าอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในเขต
ป่าไม้ถาวร โดยไม่แจ้งข้อเท็จจริง ทำให้มีการเพิกถอนสิทธิในที่ดิน สปก. ของชาวบ้าน และไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้กับ ธกส. 

ทั้งที่ชาวบ้าน 2 ตำบล ได้รับการปฏิรูปกรรมสิทธิ และได้สิทธิในที่ดิน สปก. ตามกฎหมาย ซึ่ง สปก. มีผลให้เพิกถอนที่ดินป่าไม้ไปแล้ว ซึ่งการที่
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ประชาชนลงช่ือ และการที่กรมป่าไม้อ้างมติที่ประชุม ท้ังที่ไม่มีตัวแทนประชาคม ไม่มีการแจ้งข้อเท็จจริง และไม่มีมติใด ๆ น้ัน จึง
เป็นการกระทำโดยมิชอบ และไม่โปร่งใส อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสิทธิในที่ดิน สปก. ของชาวบ้าน 

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังยื่นเรื่องต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสอบสวนและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้  เพราะถือเป็นการล่อลวงให้ประชาชนขาด
สิทธิในที่ดิน สปก. พร้อมขอให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงอธิบดีกรมป่าไม้ตรวจสอบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 


