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 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป%าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ, 

- เดลินิวส	ก�อนข้ึนแท�น: รวบมอดไม�ลอบตัดป�า (เดลินิวส	 3 พฤษภาคม 2564 หน�า 11) 

 

ข�าวเว็บไซต, 

ถกนโยบายปาล	มน้ำมันแห�งชาติ ขยายเวลาส�งออกลดผลผลิตส�วนเกิน (ไทยรัฐ 30 เมษายน 2564) 

https://www.thairath.co.th/business/economics/2081116 

‘บ๊ิกปIอม’ หนุนส�งออกน้ำมันปาล	ม ขับเคลื่อน 6 ผลิตภัณฑ	 เปPนมิตรสิ่งแวดล�อม สร�างรายได�ยั่งยืน 

 (มติชน 30 เมษายน 2564) 

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2699391 

“ลุงปIอม" หนุนส�งออกน้ำมันปาล	ม ขับเคลื่อน 6 ผลิตภัณฑ	เปPนมิตรสิ่งแวดล�อม (สยามรัฐ 30 เมษายน 64) 

https://siamrath.co.th/n/240195 

ป�าไม�กระบ่ียึดคืนพ้ืนท่ีสวนปาล	ม พบกลุ�มไม�หวังดีคอยก�อกวน ( ผู�จัดการออนไลน	 30 เมษายน 2564) 

https://mgronline.com/south/detail/9640000041388 
ศูนย	ป�าไม�อุตรดิตถ	 แจกกล�าไม�พันธุ	ดีให�แก�หน�วยงานทุกภาคส�วน-สถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป  

(สยามรัฐ 30 เมษายน 64)  

https://siamrath.co.th/n/240408 
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ถกนโยบายปาล�มน้ำมันแห�งชาติ ขยายเวลาส�งออกลดผลผลิตส�วนเกิน 

30 เม.ย. 2564 14:10 น. ไทยรัฐออนไลน�  https://www.thairath.co.th/business/economics/2081116 

"รองนายกฯ ประวิตร" นำประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล�มน้ำมันแห�งชาติ หวังหนุนส�งออกน้ำมันปาล�ม ขับเคลื่อน 6 ผลิตภัณฑ�เปFน

มิตรสิ่งแวดลGอมสรGางรายไดGใหGชาวสวนปาล�ม 

เม่ือวันท่ี 30 เม.ย. ผูGสื่อข�าวรายงานว�า พล.อ.ประวิตร วงษ�สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปFนประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

ปาล�มน้ำมันแห�งชาติ (กนป.) ครั้งท่ี 1/2564 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยท่ีประชุมมีประเด็นน�าสนใจ คือ การเพ่ิมมูลค�าปาล�มน้ำมัน น้ำมัน

ปาล�มและเพ่ิมรายไดGเกษตรกรสวนปาล�ม 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดGมีมติขยายระยะเวลาส�งออกตามโครงการผลักดันส�งออกน้ำมันปาล�ม เพ่ือลดผลผลิตส�วนเกินปR 2564 โดยคงหลักการตาม 

กนป. เคยใหGไวG ใชGกรอบวงเงินจ�ายขาดตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวม เพ่ือช�วยเหลือเกษตรกร (คบท.) มีมติอนุมัติ เม่ือวันท่ี 18 

ก.ย.2563 วงเงินรวม 618 ลGานบาท ภายใตGเง่ือนไขสตSอกน้ำมันปาล�มดิบ (CPO) สูงกว�า 3 แสนตันและราคาน้ำมันปาล�มดิบในประเทศสูง

กว�าราคาตลาดโลก 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังอนุมัติแผนปฏิบัติการฟZ[นฟูสภาพป\าบริเวณราชการอนุญาตใหGเขGาทำประโยชน�ในเขตป\าสงวนแห�งชาติ เพ่ือปลูกปาล�ม

น้ำมันท่ีหมดอายุการอนุญาต เพ่ือเปFนการฟZ[นฟูสภาพป\า และเตรียมพรGอมพ้ืนท่ีสำหรับปลูกป\าทดแทนตามแผนงานกรมป\าไมG รวมท้ังยังเห็นชอบ

ร�างมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการเพ่ิมมูลค�าปาล�มน้ำมันและน้ำมันปาล�ม 6 ผลิตภัณฑ� ไดGแก� ผลิตภัณฑ�สารหล�อลื่นพ้ืนฐาน น้ำมันหมGอ

แปลงไฟฟ̂าชีวภาพ ผลิตผงซักฟอกท่ีเปFนมิตรต�อสิ่งแวดลGอม น้ำมันหล�อลื่นและจาระบีชีวภาพ พาราฟ̀นและสารกำจัดศัตรูพืช หรือแมลง โดยใหG

หน�วยงานท่ีเก่ียวขGองดำเนินการตามแนวทาง มาตรการส�งเสริมการผลิต การตลาดและศึกษาความเปFนไปไดGต�อไป 

ผูGสื่อข�าวรายงานเพ่ิมเติมว�า การประชุมดังกล�าว พล.อ.ประวิตร เนGนย้ำใหGกรมการคGาภายใน รวมท้ังพาณิชย�จังหวัด และผูGว�าราชการจังหวัด

สุราษฎร�ธานี กระบ่ี พังงา นครศรีธรรมราช และชุมพร กวดขันใหGโรงงานและลานเทรับซ้ือผลปาล�มดิบตามโครงสรGางราคาอย�างเขGมงวด 

เพ่ือใหGเกิดความเปFนธรรมกับทุกฝ\ายและสรGางรายไดGใหGกับชาวสวนปาล�มไดGอย�างยั่งยืน 

ดGาน พล.ต.อ.ธรรมศักด์ิ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล�าวว�า มีขGอสั่งการพล.อ.ประวิตร ประธาน กนป. มอบหมายใหG พล.ต.อ.

ธรรมศักด์ิ ในฐานะประธานอนุกรรมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของอุตสาหกรรมปาล�มน้ำมันและน้ำมันปาล�มท้ังระบบ เชิญทุก

ภาคส�วนเก่ียวขGองระดมสมอง เพ่ือเสนอแนวทางส�งเสริมใหGเกิดการลงทุนแบบต�อยอดอุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล ท่ีเปFนการเพ่ิมปริมาณ

ความตGองการใชGปาล�มน้ำมันในประเทศและเตรียมจะลดผลกระทบแนวโนGมอุตสาหกรรมยานยนต�ไฟฟ̂ากำลังเขGามาแทนยานยนต�สันดาป 

รวมท้ังมาตรฐานยานยนต�และน้ำมันเชื้อเพลิงยูโร 5 เบ้ืองพบว�า 6 ผลิตภัณฑ� จากน้ำมันปาล�ม ซ่ึงเปFนมิตรกับสิ่งแวดลGอมหากผลักดันใหGมี

การผลิตใชGเองในประเทศและส�งเสริมการส�งออกผลิตภัณฑ�ไปยังตลาดโลก ซ่ึงมีความตGองการสูง เปFนการเพ่ิมมูลค�าน้ำมันปาล�ม ทำใหGเกิด

กลไกในการสรGางเสถียรภาพราคาปาล�มน้ำมันใหGชาวสวนปาล�ม และผูGประกอบการในภาคอุตสาหกรรมตลอดห�วงโซ�การผลิตอย�างเปFนธรรม

ท้ังระบบอีกดGวย 



 

‘บ๊ิกป̂อม’ หนุนส�งออกน้ำมันปาล�ม ขับเคลื่อน 6 ผลิตภัณฑ� เปFนมิตรสิ่งแวดลGอม สรGางรายไดGยั่งยืน 

วันท่ี 30 เมษายน 2564 - 13:42 น. https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2699391 

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน ท่ีหGอง 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ�สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปFนประธานการประชุม

คณะกรรมการนโยบายปาล�มน้ำมันแห�งชาติ (กนป.) ครั้งท่ี 1/2564 โดยท่ีประชุมไดGพิจารณาและมีมติสำคัญท่ีส�งผลต�อการเพ่ิมมูลค�าปาล�ม

น้ำมันและน้ำมันปาล�มและเพ่ิมรายไดGเกษตรกรชาวสวนปาล�ม 

ท้ังนี้ท่ีประชุมมีมติใหGขยายระยะเวลาส�งออก ตามโครงการผลักดันการส�งออกน้ำมันปาล�มเพ่ือลดผลผลิตส�วนเกิน ปR 2564 จากเดิมภายใน

เดือนมีนาคม 2564 ออกไปเปFนเดือนกันยายน 2564 ระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2564 ออกไปเปFนเดือนธันวาคม 

2564 โดยคงหลักการตามท่ี กนป. เคยใหGไวGโดยใชGกรอบวงเงินจ�ายขาดท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือช�วยเหลือเกษตรกร(คบท.) 

ไดGมีมติอนุมัติเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2563 วงเงินรวมจำนวน 618 ลGานบาท ท้ังนี้ ภายใตGเง่ือนไขเม่ือสต็อกน้ำมันปาล�มดิบ (CPO) สูงกว�า 3 

แสนตัน และราคาน้ำมันปาล�มดิบในประเทศสูงกว�าราคาตลาดโลก 

นอกจากนี้ท่ีประชุมยังไดGอนุมัติแผนปฏิบัติการฟZ[นฟูสภาพป\าในบริเวณท่ีทางราชการอนุญาตใหGเขGาทำประโยชน�ในเขตป\าสงวนแห�งชาติเพ่ือ

ปลูกปาล�มน้ำมันท่ีหมดอายุการอนุญาต เพ่ือเปFนการฟZ[นฟูสภาพป\าและเตรียมพรGอมพ้ืนท่ีสำหรับการปลูกป\าทดแทนตามแผนงานของกรม

ป\าไมG รวมท้ังเห็นชอบร�างมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนการเพ่ิมมูลค�าปาล�มน้ำมันและน้ำมันปาล�ม 6 ผลิตภัณฑ� ไดGแก� ผลิตภัณฑ�

สารหล�อลื่นพ้ืนฐาน (Base oil) น้ำมันหมGอแปลงไฟฟ̂าชีวภาพ (Bio-Transformer oil) ผลิตผงซักฟอกท่ีเปFนมิตรต�อสิ่งแวดลGอม (สารต้ังตGน 

MES) (Methyl Ester Sulfonate : MES (สารซักลGางและผงซักฟอก)) น้ำมันหล�อลื่นและจาระบีชีวภาพ (Bio Lubricants and Greases) 

พาราฟ̀น (Paraffin) และ สารกำจัดศัตรูพืช/แมลง (Pesticides/ Insecticides) โดยใหGหน�วยงานท่ีเก่ียวขGองดำเนินการตามแนวทาง 

มาตรการในการส�งเสริมการผลิต การตลาด การศึกษาความเปFนไปไดGต�อไป พล.อ.ประวิตร ยังไดGเนGนย้ำใหGกรมการคGาภายใน พาณิชย�

จังหวัด และ ผูGว�าราชการจังหวัด สุราษฎร�ธานี กระบ่ี พังงา นครศรีธรรมราช และชุมพร กวดขันใหGโรงงานและลานเทรับซ้ือผลปาล�มดิบ

ตามโครงสรGางราคาอย�างเขGมงวด เพ่ือใหGเกิดความเปFนธรรมกับทุกฝ\าย สรGางรายไดGใหGกับพ่ีนGองชาวสวนปาล�มไดGอย�างยั่งยืนต�อไป 

พล.ต.อ.ธรรมศักด์ิ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกฯ กล�าวเพ่ิมเติมว�า เปFนขGอสั่งการของ พล.อ. ประวิตร ประธาน กนป. ไดGมอบหมายใหGตน

ในฐานะประธานอนุกรรมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของอุตสาหกรรมปาล�มน้ำมันและน้ำมันปาล�มท้ังระบบ เชิญทุกภาคส�วนท่ี

เก่ียวขGองระดมสมอง เพ่ือเสนอแนวทางส�งเสริมใหGเกิดการลงทุนแบบต�อยอดอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล เปFนการเพ่ิมปริมาณความ

ตGองการใชGภายในประเทศ ยังเปFนการเตรียมการเพ่ือลดผลกระทบจากแนวโนGมของอุตสาหกรรมยานยนต�ไฟฟ̂า หรือ อีวี ท่ีกำลังเขGามา

แทนท่ียานยนต�สันดาป รวมท้ังมาตรฐานยานยนต�และน้ำมันเชื้อเพลิง ยูโร 5 โดยในเบ้ืองตGนนี้ พบว�า 6 ผลิตภัณฑ�จากน้ำมันปาล�มซ่ึงเปFน

มิตรกับสิ่งแวดลGอม หากผลักดันใหGมีการผลิตใชGเองภายในประเทศ และส�งเสริมการส�งออกผลิตภัณฑ�ไปยังตลาดโลกซ่ึงมีความตGองการสูง 

จะเปFนการเพ่ิมมูลค�าน้ำมันปาล�ม ทำใหGเกิดกลไกในการสรGางเสถียรภาพราคาปาล�มน้ำมันใหGกับชาวสวนปาล�มและผูGประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมตลอดห�วงโซ�การผลิตอย�างเปFนธรรมท้ังระบบอีกดGวย 



 

“ลุงป̂อม" หนุนส�งออกน้ำมันปาล�ม ขับเคลื่อน 6 ผลิตภัณฑ�เปFนมิตรสิ่งแวดลGอม  

 สยามรัฐออนไลน�  30 เมษายน 2564 13:45 น.  https://siamrath.co.th/n/240195 

วันท่ี 30 เม.ย.64 ท่ีหGอง 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประวิตร วงษ�สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปFนประธานการประชุม

คณะกรรมการนโยบายปาล�มน้ำมันแห�งชาติ (กนป.) ครั้งท่ี 1/2564 โดยท่ีประชุมไดGพิจารณาและมีมติสำคัญท่ีส�งผลต�อการเพ่ิมมูลค�าปาล�ม

น้ำมันและน้ำมันปาล�มและเพ่ิมรายไดGเกษตรกรชาวสวนปาล�ม 

พล.อ. ประวิตร กล�าวว�าท่ีประชุมมีมติใหGขยายระยะเวลาส�งออก ตามโครงการผลักดันการส�งออกน้ำมันปาล�มเพ่ือลดผลผลิตส�วนเกิน ปR 

2564 จากเดิมภายในเดือนมีนาคม 2564 ออกไปเปFนเดือนกันยายน 2564 ระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2564 

ออกไปเปFนเดือนธันวาคม 2564 โดยคงหลักการตามท่ี กนป. เคยใหGไวGโดยใชGกรอบวงเงินจ�ายขาดท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือ

ช�วยเหลือเกษตรกร (คบท.) ไดGมีมติอนุมัติเม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2563 วงเงินรวมจำนวน 618 ลGานบาท ท้ังนี้ ภายใตGเง่ือนไขเม่ือสต็อก

น้ำมันปาล�มดิบ (CPO) สูงกว�า 3 แสนตัน และราคาน้ำมันปาล�มดิบในประเทศสูงกว�าราคาตลาดโลก 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังไดGอนุมัติแผนปฏิบัติการฟZ[นฟูสภาพป\าในบริเวณท่ีทางราชการอนุญาตใหGเขGาทำประโยชน�ในเขตป\าสงวนแห�งชาติ

เพ่ือปลูกปาล�มน้ำมันท่ีหมดอายุการอนุญาต เพ่ือเปFนการฟZ[นฟูสภาพป\าและเตรียมพรGอมพ้ืนท่ีสำหรับการปลูกป\าทดแทนตามแผนงานของ

กรมป\าไมG รวมท้ังเห็นชอบร�างมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนการเพ่ิมมูลค�าปาล�มน้ำมันและน้ำมันปาล�ม 6 ผลิตภัณฑ� ไดGแก� 

ผลิตภัณฑ�สารหล�อลื่นพ้ืนฐาน (Base oil) น้ำมันหมGอแปลงไฟฟ̂าชีวภาพ (Bio-Transformer oil) ผลิตผงซักฟอกท่ีเปFนมิตรต�อสิ่งแวดลGอม 

(สารต้ังตGน MES) (Methyl Ester Sulfonate : MES (สารซักลGางและผงซักฟอก)) น้ำมันหล�อลื่นและจาระบีชีวภาพ (Bio Lubricants and 

Greases) พาราฟ̀น (Paraffin) และ สารกำจัดศัตรูพืช/แมลง (Pesticides/ Insecticides) โดยใหGหน�วยงานท่ีเก่ียวขGองดำเนินการตาม

แนวทาง มาตรการในการส�งเสริมการผลิต การตลาด การศึกษาความเปFนไปไดG 

พล.อ.ประวิตร กล�าวย้ำใหGกรมการคGาภายใน พาณิชย�จังหวัด และ ผูGว�าราชการจังหวัดสุราษฎร�ธานี กระบ่ี พังงา นครศรีธรรมราช และ

ชุมพร กวดขันใหGโรงงานและลานเทรับซ้ือผลปาล�มดิบตามโครงสรGางราคาอย�างเขGมงวด เพ่ือใหGเกิดความเปFนธรรมกับทุกฝ\าย สรGางรายไดG

ใหGกับพ่ีนGองชาวสวนปาล�มไดGอย�างยั่งยืน 



พล.ต.อ. ธรรมศักด์ิ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกฯ กล�าวเพ่ิมเติมว�า เปFนขGอสั่งการของ พล.อ. ประวิตร ประธาน กนป. ไดGมอบหมายใหG

ตนในฐานะประธานอนุกรรมการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของอุตสาหกรรมปาล�มน้ำมันและน้ำมันปาล�มท้ังระบบ เชิญทุกภาค

ส�วนท่ีเก่ียวขGองระดมสมอง เพ่ือเสนอแนวทางส�งเสริมใหGเกิดการลงทุนแบบต�อยอดอุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล เปFนการเพ่ิมปริมาณความ

ตGองการใชGภายในประเทศ ยังเปFนการเตรียมการเพ่ือลดผลกระทบจากแนวโนGมของอุตสาหกรรมยานยนต�ไฟฟ̂า หรือ อีวี ท่ีกำลังเขGามา

แทนท่ียานยนต�สันดาป รวมท้ังมาตรฐานยานยนต�และน้ำมันเชื้อเพลิง 

ยูโร 5 โดยในเบ้ืองตGนนี้ พบว�า 6 ผลิตภัณฑ�จากน้ำมันปาล�มซ่ึงเปFนมิตรกับสิ่งแวดลGอม หากผลักดันใหGมีการผลิตใชGเองภายในประเทศ และ

ส�งเสริมการส�งออกผลิตภัณฑ�ไปยังตลาดโลกซ่ึงมีความตGองการสูง จะเปFนการเพ่ิมมูลค�าน้ำมันปาล�ม ทำใหGเกิดกลไกในการสรGางเสถียรภาพ

ราคาปาล�มน้ำมันใหGกับชาวสวนปาล�มและผูGประกอบการในภาคอุตสาหกรรมตลอดห�วงโซ�การผลิตอย�างเปFนธรรมท้ังระบบอีกดGวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ป\าไมGกระบ่ียึดคืนพ้ืนท่ีสวนปาล�ม พบกลุ�มไม�หวังดีคอยก�อกวน 

เผยแพร�: 30 เม.ย. 2564 15:43  ผูGจัดการออนไลน�   https://mgronline.com/south/detail/9640000041388 

กระบ่ี - ป\าไมGกระบ่ีตามยึดคืนพ้ืนท่ีสวนปาล�มหมดอายุสัมปทาน ลGมตGนปาล�มปลูกป\าชุมชน 1,500 ไร� อยู�ในเขตป\าสงวนแห�งชาติ พบกลุ�ม

ไม�หวังดีคอยก�อกวนวางตะปูเรือใบใส�รถเจGาหนGาท่ี 

วันนี้ (30 เม.ย.) ผูGสื่อข�าวเดินทางลงพ้ืนท่ีหมู�ท่ี 1 บGานหนGาช�อง ต.สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี ซ่ึงเปFนพ้ืนท่ีป\าสัมปทานของบริษัทเอกชนราย

หนึ่ง เนื้อท่ีประมาณ 1,500 ไร� อยู�ในเขตป\าสงวนแห�งชาติ ป\าเขาช�องเสียด ป\าเขากลม และป\าเขาช�องบางเหรียง หมู�ท่ี 1 บGานหนGาช�อง ต.

สินปุน อ.เขาพนม จ.กระบ่ี หลังจากเจGาหนGาท่ีไดGตรวจยึดคืน เม่ือวันท่ี 19 มิ.ย.62 เปFนพ้ืนท่ีสวนปาล�มน้ำมันหมดอายุสัมปทานเม่ือปR 2560 

ท่ีผ�านมา พบว�า สำนักจัดการทรัพยากรป\าไมGท่ี 12 สาขากระบ่ี โดยส�วนจัดการป\าชุมชน ไดGเขGามาปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกป\าชุมชนใหGเปFนป\า

ถาวร ตามนโยบายของกรมป\าไมG และรัฐบาล 

นายยงยศ หล�อสุพรรณพร ผอ.ส�วนจัดการป\าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป\าไมGท่ี 12 สาขากระบ่ี กล�าวว�า พ้ืนท่ีดังกล�าวมีเนื้อท่ี 1,500 

ไร� ทางกรมป\าไมGไดGตรวจยึดและบังคับใชGมาตรา 15 ในการจัดการพ้ืนท่ีท้ังหมด และ ไดGมีการปลูกป\าไปแลGว 500 ไร� ในปRนี้ไดGรับการจัดสรร

งบประมาณในการปลูกป\า ตอนนี้อยู�ระหว�างการปรับพ้ืนท่ีเพ่ือท่ีจะไดGดำเนินการปลูกป\าใหGเต็มพ้ืนท่ี 

สำหรับการทำงานของเจGาหนGาท่ีนั้นมีปzญหาบGางเล็กนGอย เนื่องจากมีกลุ�มไม�หวังดีคอยก�อกวนวางตะปูเรือใบใส�รถเจGาหนGาท่ี แต�ทาง

เจGาหนGาท่ีไดGเขGาไปแจGงผูGนำชุมชน กำนัน ผูGใหญ�บGาน เพ่ือไม�ใหGเกิดเหตุการณ�ดังกล�าวในครั้งต�อไป แต�ชาวบGานในพ้ืนท่ีส�วนใหญ�เขGาใจ และ

ยอมรับในการทำหนGาท่ีของเจGาหนGาท่ีท่ีเขGามาปรับปรุงพ้ืนท่ีแห�งนี้ใหGเปFนพ้ืนท่ีป\าชุมชน และเปFนป\าถาวรในอนาคต 

 

 

 

 

 

 



 

ศูนย�ป\าไมGอุตรดิตถ� แจกกลGาไมGพันธุ�ดีใหGแก�หน�วยงานทุกภาคส�วน-สถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป  

 สยามรัฐออนไลน�  30 เมษายน 2564 https://siamrath.co.th/n/240408 

ศูนย�ป\าไมGอุตรดิตถ� แจกจ�ายกลGาไมGพันธุ�ดี มีค�าทางเศรษฐกิจใหGแก�หน�วยงานทุกภาคส�วน-สถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 นายสัญญา แกGวธรรมานุกูล ผูGอำนวยการศูนย�ป\าไมGอุตรดิตถ� สำนักจัดการทรัพยากรป\าไมGท่ี 3 (ลำปาง) กรม

ป\าไมG มอบหมายใหGเจGาหนGาท่ีสถานีเพาะชำกลGาไมGจังหวัดอุตรดิตถ� แจกจ�ายกลGาไมGพันธุ�ดี มีค�าทางเศรษฐกิจใหGแก�หน�วยงานราชการ 

สถานศึกษา และ ประชาชนท่ัวไป ประจำปRงบประมาณ 2564 จำนวน 22 ราย รวม 6,905 กลGา โดยใชGมาตรการในการป̂องกันโรค COVID 

19 พรGอมท้ังเชิญชวนร�วมลงทะเบียน “รวมใจไทย ปลูกตGนไมG เพ่ือแผ�นดิน สืบสานสู� 100 ลGานตGน”เพ่ือใหGประชาชนในพ้ืนท่ีนำไปปลูกเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียว และ ลดภาวะโลกรGอน 

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ไดGจัดทำโครงการและกิจกรรมปลูกตGนไมGและปลูกป\าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตGชื่อ “รวมใจไทย ปลูกตGนไมGเพ่ือแผ�นดิน” สืบสานสู� 100 ลGานตGน โดยรณรงค�และประชาสัมพันธ�ใหG

ประชาชนท่ัวประเทศ หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส�วน ร�วมปลูกตGนไมGในท่ีดินของตนเอง หรือพ้ืนท่ีของหน�วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถานท่ีราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ท่ีสาธารณะ ศาสนสถาน หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีความเหมาะสม และบำรุงรักษาใหGเจริญ

งอกงาม พรGอมท้ังลงทะเบียนการปลูกตGนไมGในเว็บไซต�กรมป\าไมG โดยมีเป̂าหมายการปลูกตGนไมG จำนวน 100 ลGานตGน และกำหนดใหG

ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปR พ.ศ.2565" 


