
สรุปข่าวประจำในวันที่ 24-26 ก.ย. 65 
 ข่าวส่งห้องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ข่าวหนังสือพิมพ ์

- กรมป่าไม-้บจธ.ลุยแก้เหลื่อมล้ําด้านที่ดิน (ไทยรัฐ 24 กันยายน 2565 หน้า 7) 
- คนรุกป่าหรือป่ารุกคน? คําถามท่ีต้องตอบ บทเรียนที่ต้องถอด จากนโยบาย'ทวงคืนผืนป่า'  

(มติชน 26 กันยายน 2565 หน้า 13) 
- ทส.โรดโชว์4ภาค-ปลุกลดคาร์บอน (ข่าวสด 26 กันยายน 2565 หน้า 2) 
- ป่าชุมชน กลไกขับเคลื่อนลดโลกร้อน สร้างรายได้คาร์บอนเครดิต (ไทยโพสต์ 25 กันยายน 2565 หน้า 13) 
- ภาพข่าว: สารพัน เศรษฐกิจ สังคม: รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (ไทยโพสต์ 24 กันยายน 2565 หน้า 7) 
- ภาพข่าว: สังคมข่าวหุ้น: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกําลัง บมจ.ศุภาลัย เดินหน้าเพิ่มพ้ืนที่  

(ข่าวหุ้น 26 กันยายน 2565 หน้า 4) 
- สคทช.พลิกป่าแม่แจ่ม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว ลดทําลายสิ่งแวดล้อม (มติชน 26 กันยายน 2565 หน้า 12) 

ข่าวเว็บไซต์ 

กรมป่าไม-้บจธ.ลุยแก้เหลื่อมล้ำด้านที่ดิน ชูแนวทาง คทช.-หาโมเดลต้นแบบ (ไทยรัฐ 24 กันยายน 2565) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2508650 
เตรียมจัดมหกรรม ทส.พบประชาชน4ภาค เน้นเข้าถึงทุกระดับ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (ข่าวสด 23 กันยายน 2565) 
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7281200 
นายทุนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ สร้างรีสอร์ตชมวิวหลักล้าน (ช่อง 7 HD 23 กันยายน 2565) 
https://news.ch7.com/detail/596268 
ตลาดหลักทรัพย์ฯผนึก บมจ. ศุภาลัย เดินหน้าเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ผ่านโครงการ Care the Wild  
(สยามรัฐ 23 กันยายน 2565) https://siamrath.co.th/n/385181 
SYS เหล็กไทยหัวใจกรีนเดินหน้าอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน (บ้านเมือง 23 กันยายน 2565) 
https://www.banmuang.co.th/news/gallery/297577 
ทส.จับมือ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงผลักดัน'ป่าชุมชน' กลไกขับเคลื่อนลดโลกร้อน สร้างคาร์บอนเครดิต  
(ไทยโพสต ์24 กันยายน 2565) https://www.thaipost.net/news-update/228441/ 
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ปีที่: 73 ฉบับที่: 23622
วันที่: เสาร์ 24 กันยายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้-บจธ.ลุยแก้เหลื่อมล้ำด้านที่ดิน

รหัสข่าว: C-220924009081(24 ก.ย. 65/03:47) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 33.08 Ad Value: 33,080 PRValue : 99,240 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16269
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/ประชาชื่น

หน้า: 13(กลาง)

หัวข้อข่าว: คนรุกป่าหรือป่ารุกคน? คำถามที่ต้องตอบ บทเรียนที่ต้องถอด จากนโยบาย'ทวงคืนผืนป่า'

รหัสข่าว: C-220926038066(25 ก.ย. 65/07:08) หน้า: 1/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 177.56 Ad Value: 292,974 PRValue : 878,922 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16269
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/ประชาชื่น

หน้า: 13(กลาง)

หัวข้อข่าว: คนรุกป่าหรือป่ารุกคน? คำถามที่ต้องตอบ บทเรียนที่ต้องถอด จากนโยบาย'ทวงคืนผืนป่า'

รหัสข่าว: C-220926038066(25 ก.ย. 65/07:08) หน้า: 2/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 177.56 Ad Value: 292,974 PRValue : 878,922 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16269
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/ประชาชื่น

หน้า: 13(กลาง)

หัวข้อข่าว: คนรุกป่าหรือป่ารุกคน? คำถามที่ต้องตอบ บทเรียนที่ต้องถอด จากนโยบาย'ทวงคืนผืนป่า'

รหัสข่าว: C-220926038066(25 ก.ย. 65/07:08) หน้า: 3/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Col.Inch: 177.56 Ad Value: 292,974 PRValue : 878,922 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11625
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ทส.โรดโชว์4ภาค-ปลุกลดคาร์บอน

รหัสข่าว: C-220926012046(26 ก.ย. 65/04:32) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 10.51 Ad Value: 12,612 PRValue : 37,836 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9447
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 13(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ป่าชุมชน กลไกขับเคลื่อนลดโลกร้อน สร้างรายได้คาร์บอนเครดิต

รหัสข่าว: C-220925008005(25 ก.ย. 65/03:02) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 83.02 Ad Value: 99,624 PRValue : 298,872 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9447
วันที่: อาทิตย์ 25 กันยายน 2565
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม

หน้า: 13(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ป่าชุมชน กลไกขับเคลื่อนลดโลกร้อน สร้างรายได้คาร์บอนเครดิต

รหัสข่าว: C-220925008005(25 ก.ย. 65/03:02) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 83.02 Ad Value: 99,624 PRValue : 298,872 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 26 ฉบับที่: 9446
วันที่: เสาร์ 24 กันยายน 2565
Section: First Section/เศรษฐกิจ-สังคม-สตรี

หน้า: 7(ซ้าย)

ภาพข่าว: สารพัน เศรษฐกิจ สังคม: รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

รหัสข่าว: C-220924008005(24 ก.ย. 65/03:11) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 21.15 Ad Value: 25,380 PRValue : 76,140 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 29 ฉบับที่: 7027
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/สังคม

หน้า: 4(ขวา)

ภาพข่าว: สังคมข่าวหุ้น: ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกำลัง บมจ.ศุภาลัย เดินหน้าเพิ่มพื้นที่ปลูกต้น...

รหัสข่าว: C-220926013009(26 ก.ย. 65/05:03) หน้า: 1/1

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 16.66 Ad Value: 14,161 PRValue : 42,483 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16269
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: สคทช.พลิกป่าแม่แจ่ม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว ลดทำลายสิ่งแวดล้อม

รหัสข่าว: C-220926038064(25 ก.ย. 65/06:45) หน้า: 1/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 114.36 Ad Value: 137,232 PRValue : 411,696 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16269
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: สคทช.พลิกป่าแม่แจ่ม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว ลดทำลายสิ่งแวดล้อม

รหัสข่าว: C-220926038064(25 ก.ย. 65/06:45) หน้า: 2/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 114.36 Ad Value: 137,232 PRValue : 411,696 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16269
วันที่: จันทร์ 26 กันยายน 2565
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: สคทช.พลิกป่าแม่แจ่ม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว ลดทำลายสิ่งแวดล้อม

รหัสข่าว: C-220926038064(25 ก.ย. 65/06:45) หน้า: 3/3

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 114.36 Ad Value: 137,232 PRValue : 411,696 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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กรมป่าไม้-บจธ.ลุยแก้เหลื่อมล้ำด้านที่ดิน ชูแนวทาง คทช.-หาโมเดลต้นแบบ 
24 ก.ย. 2565 04:51 น. 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ (ปม.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้หารือระหว่างหน่วยงานร่วมกับ
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผอ.สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.เพ่ือหาแนวทางในการดำเนินการให้การช่วยเหลือ
แก่เกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินของประเทศให้หมดไปโดยเร็ว ด้วยการให้สินเช่ือการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้
ประ โยชน์ในท่ีดิน องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน ซึ่งตรงกับการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย
กรมป่าไม้ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินตามแนวทาง คทช. ท้ังนี้ ในเบื้องต้นกรมป่าไม้ยินดีจะสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ต่างๆ  ทั้งพันธุ์ไม้ที่เติบโตในระยะสั้น
และระยะยาว และพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ โดยสำนักงานส่งเสริมการปลูกป่า  กรมป่าไม้ ตลอดจน
สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่กรมป่าไม้ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนพ่ีน้องประชาชนและองค์กรชุมชนในพ้ืนท่ีดำเนินการของ บจธ. นอกจากน้ียัง
ร่วมกันหารือเพื่อจัดหาโมเดลต้นแบบในการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไปด้วย 

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ทส.ยังมอบหมายให้กรมป่าไม้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการ “มหกรรม ทส.พบประชาชน : ทรัพยากร
สร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ท่ีกำหนดจัดขึ้น 4 ภาคทั่วประเทศ โดยกรมป่าไม้ รับผิดชอบ
จัดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ร้อยเอ็ด โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ได้แนะแนวทางการจัดงานให้มีความทันสมัย สะท้อนถึงความโดด
เด่นของแต่ละภาคอย่างชัดเจนและดึงดูดความสนใจ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เข้าถึงประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักศึกษา อีกทั้งให้
ดำเนินการในลักษณะเวทีแลกเปลี่ยน สร้างการรับรู้และความเข้าใจการดำเนินงานของ ทส.ตลอดจนมีการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย
ออกมาจากกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป. 
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เตรียมจัดมหกรรม ทส.พบประชาชน4ภาค เน้นเข้าถึงทุกระดับ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ  

 
23 ก.ย. 2565 - 14:05 น.  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เตรียมจัดมหกรรม ทส. พบประชาชน 4 ภาค เน้นเข้าถึงประชาชนทุกระดับ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

23 ก.ย. 65 – นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือการดำเนินโครงการ 
“มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” 

ตนได้ขอให้ทุกหน่วยงานนำประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมหรือการจัดงานต่างๆ ที่ผ่านมา นำมาปรับใช้ในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภาค 

ประกอบด้วย ภาคอีสาน จัดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกรมป่าไม้ ภาคกลาง จัดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ภาคใต้ จัดขึ้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภาคเหนือ จัดขึ้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

นายจตุพร กล่าวว่า ท้ังนี้ตนได้แนะแนวทางการจัดงานให้มีความทันสมัย สะท้อนถึงความโดดเด่นของแต่ละภาคอย่างชัดเจนและดึงดูดความสนใจ  
มีกิจกรรมที่หลากหลาย เข้าถึงประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักศึกษา 

อีกทั้งให้ดำเนินการในลักษณะเวทีแลกเปลี่ยน สร้างการรับรู้และความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงฯ ตลอดจนมีการวัดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นด้วย เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป 
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นายทุนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ สร้างรีสอร์ตชมวิวหลักล้าน 

 
บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ไม่มีพัก ยังจับกุมไม่หมด ตำรวจ ปทส. สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับนายทุนรุกป่าสร้างรีสอร์ตวิวหลักล้าน อ.เขาค้อ 
จ.เพชรบูรณ์ 

กรณีนายทุนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติไม่มีพัก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันท่ี 22 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผดิ
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ต.มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. พร้อมด้วย พ.ต.อ.อริ
ยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. และ พ.ต.อ.ศานุวงษ์  คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. ได้สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม  จ.เพชรบูรณ์ 
สืบสวนจับกุมผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน จ.เพชรบูรณ์ 

สำหรับพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ที่เข้าตรวจสอบครั้งนี้ เป็นนายทุนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพื่อสร้างรีสอร์ตที่มีวิวหลักล้าน ในพื้นที่ โดยได้เข้า
ตรวจสอบพื้นที่ บริเวณป่าบ้านเขาย่า หมู่ที่ 1 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู และ
จับกุมผู้ที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ 2 คน คือ นายยศฐศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล) ชาว จ.กาฬสินธุ์ และ นายดำรงศักดิ์ (ขอสงวนนามสกุล) ชาว จ.บึงกาฬ 
พร้อมตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งถูกบุกรุกก่อสร้างรีสอร์ต จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1-3-57 ไร่ ค่าความเสียหายพื้นที่ป่าถูกบุกรุก
เบื้องต้น 129,152.14 บาท ส่วนค่าเสียหายสิ่งแวดล้อมบางประการอยู่ระหว่างการคำนวณจากผู้เชี่ยวชาญกรมป่าไม้ 

เบื้องต้นแจ้งข้อหาผู้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติสร้างรีสอร์ต ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ ฐาน “ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างแผ้วถาง ยึดถือ ครอบครอง หรือกระทำด้วย
ประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าสงวนแห่งชาติ, ผู้ใดครอบครองป่าที่ถูกแผ้วถางให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แผ้วถางป่าสงวนแห่งชาติ” 
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ ฐาน “ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือครอบครอง ก่อสร้างแผ้วถางฯ, ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำทำ
ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติผู้นั้นมีหน้าท่ีต้องชดใช้ค่าเสียหาย” 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาค้อ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผล 
ผู้ร่วมกระทำผิดบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติต่อไป 
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ตลาดหลักทรัพย์ฯผนึก บมจ. ศุภาลัย เดินหน้าเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ผ่านโครงการ Care the Wild 
สยามรัฐออนไลน์ 23 กันยายน 2565 21:22 น. ประชาสัมพันธ์  

 
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน บมจ.ศุภาลัย  อำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ นันทนา 
บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ให้ได้ผืนป่าร่วมปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น บนพ้ืนท่ี 10 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านโคก
พลวง อ. จักราช จ.นครราชสีมา ผ่านโครงการ  Care the Wild  ร่วมกับชุมชนเข้มแข็งบ้านโคกพลวง นำโดย ชาตรี เพชรนอก  ประธาน
คณะกรรมการป่าชุมชนฯ มุ่งสร้างประโยชน์ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชน 

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบ
นิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างพื้นที่ป่า พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกด้วยหลักธรรมาภิบาลการ
เปิดเผยข้อมูล  ติดตาม -เรียนรู้ -ดูแล ผ่านแอปพลิ เค ชัน  Care the Wild องค์กรที่ สนใจร่วมปลูกไม้ ให้ ได้ป่ า  ดูรายละเอียดเพิ่ม เติม
ที ่www.setsocialimpact.com หรือ SET Contact Center 0 2009 9999 
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SYS เหล็กไทยหัวใจกรีนเดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน 
วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565, 22.08 น. 

 
SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป้องกันไฟป่า - ภัยธรรมชาติอย่างย่ังยืน 

ร่วมปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวกรีน จึงได้วางนโยบายที่
ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล มุ่งใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ชุมชน  โดยในปี 2565 นี้ SYS ร่วมกับ กรมป่าไม้ และ
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดระยอง ริเริ่ม “โครงการปลูกป่าประชาอาสา เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำ และป้องกันไฟป่า” ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน ได้แก่ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ ชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๖ (ระยอง) สถานีเพาะชำกล้า
ไม้จังหวัดระยอง ศูนย์ป่าไม้ระยอง สถานีควบคุมไฟป่าเขาชะเมา-เขาวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตที่ ๒ กอง
อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เกษตรอำเภอบ้านฉาง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 
และทสม. อำเภอบ้านฉาง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้ โดยมีนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม  นายอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่า ณ ป่าบ้านหนองตะเคียน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

“การอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและการป้องกันไฟป่าจะช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน และเป็นแนวทางการเช่ือมโยงเชิงวัฒนธรรม ระหว่าง
ภาคเอกชนกับชุมชน และภาครัฐ ในการสร้างป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำ ทำให้สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืนต่อไป ด้วยความร่วมมือร่วมใจ
ของทุกคนและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง” นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กล่าว 

ด้าน นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด  หรือ SYS กล่าวว่า “โครงการปลูกป่าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำท่ีเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และป้องกันผลกระทบจากไฟป่า ช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศ โดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนในรูปแบบประชาอาสา ให้มีความเข้มแข็งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน” 

นายพนม โนนพิมาย ประธานเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดระยอง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “โครงการปลูกป่าประชาอาสาฯเป็น การจัดกิจกรรมในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง ป่าเขาครอก ซึ่งเป็นพื้นที่เตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน เนื้อที่ราว 11 ไร่ ลงมือปลูกต้นไม้จำนวนทั้งสิ้น 
3,009 ต้น อาทิ ต้นประดู่ ยางนา มะค่า ตะเคียนทอง เป็นต้น ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ อ.บ้างฉางได้ถึง 20% โดยเมื่อต้นไม้ทั้งหมดโตเต็มที่จะ
สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวการที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนได้มากถึง 24,000 กิโลกรัมต่อปี และช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์สู่ธรรมชาติ
และโลกได้จำนวนมหาศาล อีกทั้งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าไม้ และแหล่งน้ำ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้เป็นอย่างดีในระยะยาวด้วย” 

นายณัชภัทร สุดคนึง หนึ่งในตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ กล่าวเสริมว่า “โครงการปลูกป่าท่ี SYS จัดตั้งขึ้น นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ไม่
เพียงแต่สร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับสภาพแวดล้อม  แต่ยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน และสร้างรายได้ให้ชาวบ้านสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าไปขายเพื่อการดำรงชีพได้อย่างยั่ งยืน” SYS มุ่งให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในสามพันธกิจหลัก ได้แก่ การให้ความสำคัญด้านชุมชนนิเวศ  (Ecology) การส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน (Economy) และการศึกษา (Education) ตามแนวคิด 3E Concept ซึ่งถือเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ SYS ให้ความสำคัญและ
ปลูกฝัง บุคลากรทั้งองค์กรมาโดยตลอด เพื่อเป้าหมายการพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 
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ทส.จับมือ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงผลักดัน'ป่าชุมชน' กลไกขับเคลื่อนลดโลกร้อน สร้างคาร์บอนเครดิต 
24 กันยายน 2565 เวลา 14:48 น.  

 
ประเทศไทย มีแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ปี  พ.ศ.2559 – 2593 ได้กำหนดเป้าหมายในการ
รักษาป่าไม้ที่มีอยู่ และเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศเป็นร้อยละ 40 ของพื้นท่ีประเทศ ซึ่งนโยบายนี้ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 11 และ 12 ซึ่งการขับเคลื่อนที่สำคัญในการอนุรักษ์ป่าคือ คน เพราะคนได้แสวงหาและใช้ประโยชน์จากป่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นท่ีอยู่ อาศัย 
แหล่งอาหาร การเพาะปลูก เป็นต้น 

ดังนั้นการสร้างสมดุลให้ ป่ากับคน ได้อยู่ร่วมกันได้ คือแนวทางของการทำ  ป่าชุมชน จากข้อมูลป่าชุมชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมและ
สิ่งแวดล้อม ระบุว่า ปัจจุบันมีป่าชุมชนประมาณ 11,327 แห่ง มีชุมชนที่มีส่วนร่วมดูแลอนุรักษ์ และได้ใช้ประโยชน์กว่า 13,028 หมู่บ้าน รวมพื้นที่กว่า 
6.29 ล้านไร่ ซึ่งมีการตั้งเป้าขยายการจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศเพิ่มขึ้นให้ได้ 15,000 แห่ง รวมพื้นที่ถึง 10 ล้านไร่ โดยมีชุมชนเข้ามาส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์  ที่มีเง่ือนไขคือ ห้ามบุกรุกป่า ห้ามล่าสัตว์ป่า และลักลอบตัดไม้ โดยชุมชนสามารถสร้างรายได้จากแหล่งอาหารในป่า 
การเพาะปลูก และนำไปสู่ลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จึงได้ร่วมกับ  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ใน “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ อบก. และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพือ่ผลักดันกลไกนำป่า
ชุมชนและพื้นที่ป่าอื่นๆ ขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย  (T-VER) สู่การปฏิบัติจริง 
พร้อมเชื่อมพลังไตรภาคี รัฐ เอกชน และชุมชนช่วยกันดูแลผืนป่าไทยให้อุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้กลับคืนให้ชุมชนจากการขายคาร์บอนเครดิต 

 
วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า การอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟิ้นฟูทรัพยากรป่าไม้ รวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ  เป็นภารกิจที่
สำคัญอย่างยิ่งและเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกักเก็บคาร์บอน เพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่นับวันจะ
รุนแรงมากขึ้น ใ เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งสะสมคาร์บอนขนาดใหญ่ของโลก คาร์บอนท่ีสะสมอยู่นั้นมีปริมาณมากกว่าในบรรยากาศถึง 3.5 เท่า และ
แนวทางในการอนุรักษ์ท่ีสำคัญคือ ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและสันติสุข ตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 
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“สำหรับการออกระเบียบเกี่ยวกับการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่ของรัฐโดยผ่านกลไกคาร์บอน
เครดิต เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ดังเช่น การร่วมมือผ่าน MOU ในครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องดีที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในพื้นที่ โดย
มีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ท่ีมีความเชี่ยวชาญและใกล้ชิดกับชุมชน  ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการปลูกต้นไม้การดูแลเพิ่มมากข้ึน และยังเป็นการเพิ่มความ
ต้องการคาร์บอนเครดิตในประเภทโครงการภาคป่าไม้มากขึ้น สำหรับนำไปใช้ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรภาคธุรกิจ” รมว.ทส. กล่าว 

ด้าน หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลป่า  เป็นจุดที่เรามีความชำนาญเป็น
อย่างมาก เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป่าอย่างยั่งยืน  โดยหวังกระตุ้นให้ทุกฝ่ายเล็งเห็น
ความสำคัญของการทำธุรกิจที่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมน้อยลง สร้างกระบวนการดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชน การสร้าง
รายได้จากการดูแลป่าเพื่อขายคาร์บอนเครดิตจะเป็นอาชีพใหม่ที่ปรับโมเดลจากการทำลายธรรมชาติ  การทำลายป่าไม้เพื่อความอยู่รอด มาสู่การ
รักษาและพื้นฟูธรรมชาติและมรีายได้อย่างเพียงพอแทน ภายใต้กรอบการทำงานใหม่นี้ทุกคนจะมีส่วนในการช่วยส่งต่อโลกนี้ท่ีดีขึ้นและสร้างอนาคต
ที่ยัง่ยืนให้กับลูกกับหลานเราต่อไปด้วย 

หม่อมหลวงดิศปนัดดา กล่าวถึงความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ว่า จะเกิดความร่วมกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกกว่า 1,000,000 ไร่ จากพ้ืนที่ป่าที่อยู่ในการดูแลของทั้ง 3 กรม ส่งผลให้มีประชาชนได้รับ
ประโยชน์อีกกว่า 1,100 ชุมชน และมีปริมาณคาร์บอนเครดิตรวม 300,000-500,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี สามารถบรรลุ
เป้าหมายของโครงการฯ ที่จะเข้าไปพัฒนาทั้งการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าและสร้างสังคมให้คนในพ้ืนท่ีสามารถอยู่ร่วมกับป่าและมีอาชีพ 

“ทั้งนี้ทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้ดำเนินงานเรื่องการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับป่าชุมชนทั่วประเทศไทยมาแล้วกว่า 33,557 ไร่ 
เป็นการทำงานร่วมสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และป่ากับชุนชน 32 แห่ง ใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.พะเยา  
มีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 18,700 คน มีปริมาณคาร์บอนเครดิตที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการที่ขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย(T-VER) กับทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแล้ว 15 แห่ง พื้นที่ตามพ.ร.บ. 19,367 ไร่  
แต่พื้นที่ที่ขึ้นทะเบียน T-VER ได้ 18,479 ไร่ คิดเป็นปริมาณคาร์บอนเครดิต 7,798 ตัน รวม 7,798 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี” 
หม่อมหลวงดิศปนัดดา กล่าว   

 
 




