
สรุปข�าวประจําวันท่ี 26 - 27 พฤษภาคม 2564 

ข�าวส�งห องอธิบดี  รองอธบิดีกรมป'าไม   และหน�วยงานท่ีเก่ียวข อง 

ส่ือส่ิงพิมพ. 
- คอลัมน� 1/4 Special Report : ปลดล็อกกฎหมาย 'ป"าไม$' ปลูกไม$มีค'าบนท่ีดินส.ป.ก.  

(เดลินิวส� วันท่ี 26 พ.ค. 2564  หน$า 1 (บนซ$าย) , 12) 
- 'วราวุธ'เข$าพบ'นายกฯ'มอบกล$า'ต$นตะเคียนทอง' เนื่องใน 'วันต$นไม$แห'งชาติ' เชิญชวน ปชช.  

ร'วมลดผลกระทบสิ่งแวดล$อม (สยามรัฐ วันท่ี 26 พ.ค. 2564 หน$า 3) 
- รมต.สั่งพัก คดีบางกลอย (ข'าวสด วันท่ี 26 พ.ค.  2564 หน$า 1 (ล'าง), 2) 
- ครม.รับทราบมติ กก.วล. เห็นชอบEIA สีเหลืองต'อขยาย-ขนส'งมวลชนหาดใหญ'  

(ผู$จัดการรายวัน 360 องศา วันท่ี 26 พ.ค. 2564 หน$า 12) 
- พช.อุบลฯหนุน"โคก หนอง นา" ชี้เปQนทางรอดจากภัยโควิด – 19  

(ผู$จัดการรายวัน 360 องศา วันท่ี 26 พ.ค. 2564 หน$า 12) 
- สุดเจUงปลูก'บุก'ขายสร$างรายได$ตลาดรองรับ (เดลินิวส� วันท่ี 27 พ.ค. 2564 หน$า 17) 
- คืนพ้ืนท่ีป"า สร$างชีวิตให$ชุมชนภารกิจก$าวสู'ปWท่ี 36 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ�  

(เดลินิวส�วันท่ี 27 พ.ค. 2564 หน$า 12) 
- ทส. สางป[ญหาท่ีทํากินในป"าสงวน (เดลินิวส� วันท่ี 27 พ.ค. 2564 หน$า 3) 
- “ลุงป^อม” ชวนคนไทยปลูกต$นไม$ (ไทยรัฐ วันท่ี 27 พ.ค. 2564 หน$า 1  6, 12) 

 
ส่ือออนไลน. 
- 'วราวุธ' มอบตะเคียนทอง ให$ 'บิ๊กตู'' พร$อมชวนคนไทยปลูกต$นไม$ ปลื้มยอดพุ'ง 44 ล$านต$น เนื่องในโอกาส 

วันต$นไม$ประจําปWของชาติ 2564 (ข'าวสด 25 พ.ค. 2564) 
https://www.khaosod.co.th/politics/news_6417274 

- 'วราวุธ'ส'งมอบกล$าไม$ให$'นายกฯ' รณรงค�ร'วมปลูกต$นไม$เนื่องในวัน‘ต$นไม$ประจําปWของชาติ2564’  
(แนวหน$า 25 พ.ค. 2564) 
https://www.naewna.com/politic/575466/preview 

- ส'งมอบกล$าไม$ ให$ นายกฯ และ ครม.รณรงค�ร'วมปลูกต$นไม$เนื่องในวัน ‘ต$นไม$ประจําปWของชาติ 2564’ 
(เด็กดีออนไลน� 25 พ.ค. 2564) 
https://www.dek-d.com/board/knowledge/4017458/ 

- ‘วราวุธ’ ส'งมอบกล$าไม$ ให$ นายกฯ และ ครม.รณรงค�ร'วมปลูกต$นไม$เนื่องในวัน ‘ต$นไม$ประจําปWของชาติ 
2564 (บางกอกนิวส�  25 พ.ค. 2564) 
http://bangkokenews.com/?p=2760 



- "วราวุธ" มอบกล$า "ตะเคียนทอง" ให$นายกฯ เนื่องในวันต$นไม$ประจําปWของชาติ (สยามรัฐ 25 พ.ค. 2564) 
https://siamrath.co.th/n/247328 

- "วราวุธ" ส'งมอบกล$าไม$ ให$ นายกฯ และ ครม.รณรงค�ร'วมปลูกต$นไม$เนื่องในวัน "ต$นไม$ประจําปWของชาติ 
2564 (คม ชัด ลึก 25 พ.ค. 2564) 
https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/467946 

- นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร'วมกันปลูกต$นไม$ ลดผลกระทบสิ่งแวดล$อมและให$สภาพอากาศดีข้ึน 
(สํานักข'าวกรมประชาสัมพันธ� 25 พ.ค. 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210525114934567 

- รับมอบกล$าไม$ ต$นตะเคียนทอง (สํานักข'าวไทย 25 พ.ค. 2564) 
https://tna.mcot.net/politics-703344 

- นายกฯ รับมอบกล$าไม$ “ต$นตะเคียนทอง” เนื่องในวันต$นไม$ประจําปWของชาติ พ.ศ. 256 พร$อมเชิญชวน
ประชาชนร'วมกันปลูกต$นไม$ลดผลกระทบสิ่งแวดล$อมและให$สภาพอากาศดีข้ึน (เมเนเจอร�ออนไลน� 25 พ.ค. 
2564) ห 
https://mgronline.com/politics/detail/9640000050267 

- นายกฯ รับมอบกล$าไม$ “ต$นตะเคียนทอง” วันต$นไม$ประจําปWของชาติ 2564 (ไทยรัฐ 25 พ.ค. 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/politic/2100315 

- สส.ประจวบฯ จี้ กระทรวงทรัพยฯ เร'งออก ปส. 23 แก$ป[ญหาชาวบ$าน 2 อําเภอทํากินในท่ีดินป"าสงวน  
1.6 แสนไร' (สยามรัฐ 26 พ.ค. 2564) 
https://siamrath.co.th/n/247739 

- ตํารวจ ปทส.เตรียมสรุปสํานวนส'งอัยการ จ.มุกดาหาร สั่งฟ̂อง "ลุงพล" ฐานความผิดบุกรุกป"าสงวน กรณีตัด
ไม$แผ$วถางป"าเพ่ือสร$างวังพญานาค คาดจะเสร็จช'วงต$นเดือน มิ.ย.64 (ไทยรัฐ 26 พ.ค. 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/crime/2101526 

- ปทส. เตรียมสรุปสํานวนส'งอัยการสั่งฟ̂อง "ลุงพล" ฐานความผิดบุกรุกท่ีป"าสงวนฯ สร$างวังพญานาค  
(สยามรัฐ 26 พ.ค. 2564) 
https://siamrath.co.th/n/247733 

- วราวุธ นําทีมปลูกต$นไม$เปQนปฐมฤกษ� เนื่องในโอกาส วันต$นไม$ประจําปWของชาติ 2564 พร$อมชวนคนไทย
ร'วมปลูกต$นไม$ ต้ังเป^า 100 ล$านต$น (ข'าวสด 26 พ.ค. 2564) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6419625 

- ชาวบางสะพาน เข$าพบปลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อม อธิบดีกรมป"าไม$ กรมส'งเสริมสหกรณ� เร'ง
แก$ป[ญหาท่ีดิน 160,000 ไร'ในท่ีดินสหกรณ�นิคมบางสะพาน (สยามรัฐ 26 พ.ค. 2564) 
https://siamrath.co.th/n/247702 

- ปทส.เตรียมสรุปสํานวนส'งอัยการสั่งฟ̂องลุงพลบุกรุกป"าสร$างวังพญานาค (มติชน 26 พ.ค. 2564) 
https://www.matichon.co.th/local/crime/news_2743447 



- ทส. ชวนคนไทยปลูกต$นไม$เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ต้ังเป^า 4 แสนไร'ในปWนี้ (ไทยโพสต� 26 พ.ค. 2564) 
https://www.thaipost.net/main/detail/104244 

- วราวุธ นําทีมปลูกต$นไม$เปQนปฐมฤกษ� เนื่องในโอกาสวันต$นไม$ประจําปWของชาติ 2564 พร$อมเชิญชวนคน
ไทยร'วมปลูกต$นไม$พร$อมกันท่ัวประเทศ (เมเนเจอร�ออนไลน� 26 พ.ค. 2564) 
https://mgronline.com/entertainment/detail/9640000050780 

- ปทส. สั่งฟ̂องแล$ว! 'ลุงพล' บุกรุกป"าสงวน สร$างวังพญานาค ส'งอัยการต$นเดือน มิ.ย.  
(ข'าวสด 26 พ.ค. 2564) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6419456 

- ปทส.เตรียมสรุปสํานวนเสนออัยการสั่งฟ̂อง "ลุงพล" รุกป"าสร$างวังพญานาค  
(เมเนเจอร�ออนไลน� 26 พ.ค. 2564) 
https://mgronline.com/crime/detail/9640000050767 

- ปทส. สั่งฟ̂องแล$ว! 'ลุงพล' บุกรุกป"าสงวน สร$างวังพญานาค ส'งอัยการต$นเดือน มิ.ย. 
(ข'าวสด 26 พ.ค. 2564) 
https://www.facebook.com/129558990394402/posts/6214747898542117 

- รมว.ทส. ชวนประชาชนปลูกต$นไม$ ลดโลกร$อน-ภัยแล$ง (บ$านเมือง 26 พ.ค. 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/region/235713 

- ปลัด วธ.รับมอบกล$าไม$มะค'าโมงและไม$มงคล (บ$านเมือง 26 พ.ค. 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/education/235663 

- 'ปทส.'จ'อส'งสํานวนลุงพลรุกป"าฯ ให$อัยการพิจารณาต$นเดือนมิ.ย. (เดลินิวส� 26 พ.ค. 2564) 
https://www.dailynews.co.th/crime/845848 

- "วราวุธ นําทีมปลูกต$นไม$เนื่องในโอกาสวันต$นไม$ประจําปWของชาติ 2564 (สยามรัฐ 26 พ.ค. 2564) 
https://siamrath.co.th/n/247634 

- ทส.ชวนคนไทยปลูกต$นไม$เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว เนื่องในโอกาสวันต$นไม$ประจําปWของชาติ 2564 
(คม ชัด ลึก 26 พ.ค. 2564) 
https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/468048 

- ทส. ชวนคนไทย ปลูกต$นไม$ เพ่ือแผ'นดิน เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในการดําเนินชีวิต (มติชน 26 พ.ค. 2564) 
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2743081 

- ปลดล็อกกฎหมาย 'ป"าไม$' ปลูกไม$มีค'าบนท่ีดินส.ป.ก. (เดลินิวส� 26 พ.ค. 2564) 
https://www.dailynews.co.th/article/845589 

- รมว.วราวุธ "ชวนคนไทยรวมใจปลูกต$นไม$ เพ่ือแผ'นดิน" เปQนประธานเป{ดงานวันต$นไม$ประจําปWของชาติ ท่ี
วัดป"าเลไลยก�วรวิหาร ตําบลรั้วใหญ' อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
(เดลินิวส� 26 พ.ค. 2564) 
https://www.dailynews.co.th/article/845818 



- วราวุธย้ํา‘ต$นไม$’คือทางรอด พร$อมเชิญชวนคนไทยร'วมปลูกต$นไม$ (แนวหน$า 26 พ.ค. 2564) 
https://www.naewna.com/local/575695/preview 

- รมว.ทส. “วราวธุ” ย้ํา “ต$นไม$” คือทางรอด พร$อมชวนคนไทยร'วมปลูกต$นไม$ เนื่องในโอกาสวันต$นไม$
ประจําปWของชาติ 2564 (บางกอกทูเดย� 26 พ.ค. 2564) 
https://bangkok-today.com/%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7-
%e0%b8%97%e0%b8%aa-
%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b8%e0%b8%98-
%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b3-
%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89/ 

- “วราวุธ” รมว.ทส. ย้ําชัด “ต$นไม$” คือทางรอด พร$อมเชิญชวนคนไทยร'วมปลูกต$นไม$ เนื่องในโอกาสวัน
ต$นไม$ประจําปWของชาติ 2564 (wealthnbiz 26 พ.ค. 2564) 
https://wealthnbiz.com/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B
8%B8%E0%B8%98-%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7-
%E0%B8%97%E0%B8%AA-
%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94-
%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84/ 

- เชิญชวนคนไทยร'วมปลูกต$นไม$พร$อมกันท่ัวประเทศ เนื่องในโอกาสวันต$นไม$ประจําปWของชาติ 2564 
(เด็กดีดอทคอม 26 พ.ค. 2564) 
https://www.dek-d.com/board/knowledge/4017595/ 

- วราวุธ นําทีมปลูกต$นไม$ เปQนปฐมฤกษ� เนื่องในวันต$นไม$ประจําปWของชาติ  
(นิวส�โซไซต้ี 26 พ.ค. 2564) 
http://www.newszociety.com/05/2021/biz/national-tree-day-2021/ 

- วราวุธ นําทีมปลูกต$นไม$เปQนปฐมฤกษ� เนื่องในโอกาสวันต$นไม$ประจําปWของชาติ 2564 พร$อมเชิญชวนคน
ไทยร'วมปลูกต$นไม$พร$อมกันท่ัวประเทศ (โอเคเนชั่น 26 พ.ค. 2564) 
http://oknation.nationtv.tv/blog/malinews/2021/05/26/entry-1 
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Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Col.Inch: 110.30 Ad Value: 242,660 PRValue : 727,980 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 71 ฉบับที่: 24556
วันที่: พุธ 26 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 3(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'เข้าพบ'นายกฯ'มอบกล้า'ต้นตะเคียนทอง'

รหัสข่าว: C-210526021002(26 พ.ค. 64/03:28) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 38.63 Ad Value: 32,835.50 PRValue : 98,506.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3439
วันที่: พุธ 26 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/iBusiness

หน้า: 12(ล่าง)

หัวข้อข่าว: ครม.รับทราบมติกก.วล.เห็นชอบEIA สีเหลืองต่อขยาย-ขนส่งมวลชนหาดใหญ่

รหัสข่าว: C-210526040056(26 พ.ค. 64/06:08) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 21.38 Ad Value: 25,656 PRValue : 76,968 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11137
วันที่: พุธ 26 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: รมต.สั่งพัก คดีบางกลอย

รหัสข่าว: C-210526012045(26 พ.ค. 64/04:12) หน้า: 1/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 72.44 Ad Value: 112,282 PRValue : 336,846 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11137
วันที่: พุธ 26 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 2

หัวข้อข่าว: รมต.สั่งพัก คดีบางกลอย

รหัสข่าว: C-210526012045(26 พ.ค. 64/04:12) หน้า: 2/2

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 72.44 Ad Value: 112,282 PRValue : 336,846 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 13 ฉบับที่: 3439
วันที่: พุธ 26 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/iBusiness

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: พช.อุบลฯหนุน"โคก หนอง นา" ชี้เป็นทางรอดจากภัยโควิด-19

รหัสข่าว: C-210526040054(26 พ.ค. 64/06:09) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 38.12 Ad Value: 45,744 PRValue : 137,232 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26159
วันที่: พฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

หัวข้อข่าว: คืนพื้นที่ป่า สร้างชีวิตให้ชุมชนภารกิจก้าวสู่ปีที่ 36 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

รหัสข่าว: C-210527035123(26 พ.ค. 64/07:11) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 113.60 Ad Value: 238,560 PRValue : 715,680 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26159
วันที่: พฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่าง)

หัวข้อข่าว: คืนพื้นที่ป่า สร้างชีวิตให้ชุมชนภารกิจก้าวสู่ปีที่ 36 มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

รหัสข่าว: C-210527035123(26 พ.ค. 64/07:11) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 113.60 Ad Value: 238,560 PRValue : 715,680 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26159
วันที่: พฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564
Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 17(กลาง)

หัวข้อข่าว: สุดเจ๋งปลูก'บุก'ขายสร้างรายได้ตลาดรองรับ

รหัสข่าว: C-210527035005(26 พ.ค. 64/06:43) หน้า: 1/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 56.17 Ad Value: 117,957 PRValue : 353,871 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26159
วันที่: พฤหัสบดี 27 พฤษภาคม 2564
Section: กีฬา/เกษตร

หน้า: 17(กลาง)

หัวข้อข่าว: สุดเจ๋งปลูก'บุก'ขายสร้างรายได้ตลาดรองรับ

รหัสข่าว: C-210527035005(26 พ.ค. 64/06:43) หน้า: 2/2

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 56.17 Ad Value: 117,957 PRValue : 353,871 คลิป: สี่สี(x3)



 

'วราวธุ' มอบตะเคียนทอง ให้ 'บิ�กตู่' พร้อมชวนคนไทยปลูกตน้ไม ้ปลื"มยอดพุง่ $$ ลา้นตน้ เนื%องในโอกาสวนั

ตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ 

 

 

 

 

 

เมื% อ เวล า /0.// น . ว ัน ที%  ,- พ .ค ..$ ที% ห้ องสี ม่ วง ตึกไท ยคู่ ฟ้ า น ายวราวุธ  ศิ ลป อาช า รม ว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม พร้อม นายจตุพร บุ รุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ%งแวดลอ้ม และ นายอดิศร นุชดาํรง อธิบดีกรมป่าไม ้เขา้พบ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เพื% อมอบกล้าไม้ เนื% องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติ พ .ศ. ,-.$  โดยนายกรัฐมนตรีรับมอบกล้าไม ้ 

“ตน้ตะเคียนทอง” และกรมป่าไม ้นาํกลา้ไมม้อบให้คณะรัฐมนตรีทั"ง ,/ กระทรวง จาํนวน =. ตน้ อาทิ ตน้สัก 

พะยูง ยางนา ประดู่ป่า ตะเคียนทอง และตน้มะค่าโมง เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ พร้อม

เชิญชวนประชาชนร่วมกนัปลูกตน้ไมล้ดผลกระทบสิ%งแวดลอ้มและใหส้ภาพอากาศดีขึ"นพล.อ.ประยทุธ์ กล่าววา่ 

ขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อมที%เป็นหลักในการปลูกต้นไม้ ซึ% งเป็นส่วนสําคัญ 

ในการรักษาโลก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื% องการลดผลกระทบจากสิ% งแวดล้อมและการ

เปลี%ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ ซึ% งมีแผนแม่บทและกิจกรรมต่าง ๆ รองรับในการร่วมกนัปลูกตน้ไม ้

โดยสิ%งสาํคญัที%สุดของการปลูกตน้ไมคื้อทาํใหอ้ากาศและสภาพแวดลอ้มดีขึ"น 

และขณะนี"กาํลงัให้มีการหารือร่วมกนัเพื%อพิจารณาถึงการที%จะใหป้ระเทศไทยและประเทศเพื%อนบา้นมา

ปลูกตน้ไมร่้วมกนั โดยอาจพิจารณาให้ปลูกในบริเวณชายแดน ซึ% งจะเป็นการสร้างความร่วมมือในประเทศ

อาเซียนด้วยกนัตามนโยบาย Thailand Plus One รวมถึงการลดการเผาซึ% งเป็นปัญหาที%ส่งผลกระทบต่อสภาพ

อากาศและสิ% งแวดล้อม ทั" งนี"  ขอให้มีการรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาร่วมกันปลูกป่าให้มากขึ" นเพื%อลด

ผลกระทบดงักล่าว และขอให้เตรียมตน้กลา้ให้เพียงพอและเหมาะสมสําหรับการปลูก ตอ้งมีขนาดความสูงเกิน 

 Q เมตรโดยประมาณ จะช่วยลดการตายของตน้ไมไ้ดพ้ร้อมให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม

เตรียมกลา้ไมใ้หเ้พียงพอสาํหรับการปลูกดว้ย 



 

โอกาสนี"  นายกรัฐมนตรี ได้อวยพรให้การดาํเนินกิจกรรมและโครงการในการปลูกต้นไม้ประสบ

ผลสําเร็จตามเป้าหมายที%กาํหนดไว ้รวมถึงโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%อง

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไมเ้พื%อแผ่นดิน” สืบสานการ

ปลูกตน้ไม ้สู่ 100 ลา้นตน้ ดว้ย 

ดา้น นายวราวธุ กล่าววา่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื%อวนัที% =Q มกราคม ,-=, กาํหนดใหว้นัวิสาขบูชาของทุก

ปีเป็นวนัต้นไม้ประจาํปีของชาติเพื%อให้ประชาชนและหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการฟื" นฟู

ทรัพยากรป่าไมข้องชาติ เช่น การปลูกตน้ไม ้ซึ% งช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงทางสภาพ

ภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่ นและหมอกควนั และวนัต้นไม้ประจาํปีของชาติปีนี"  ตรงกับวนัที%  ,. 

พฤษภาคม ,-.$ จึงถือโอกาสมอบตน้กลา้ไมต้น้ตะเคียนทองให้กบันายกรัฐมนตรี รวมถึงมอบตน้กลา้ไมอื้%น ๆ 

ใหก้บัรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเพื%อจะไดน้าํไปปลูกต่อไป โดยตน้กลา้ไมต่้าง ๆ ไดผ้า่นพิธีเจริญพระพุทธ

มนตเ์ป็นตน้ไมศ้กัดิW สิทธิW และไดม้อบแจกจ่ายใหป้ระชาชนไปส่วนหนึ%งแลว้ 

รมว.ทส. กล่าวต่อวา่ ที%ผา่นมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน จดัทาํโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟป่า เพื%อแกปั้ญหาภยัแลง้และการเสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะ

ในพื"นที%เขาสูงชันทั"งในระยะสั" นและระยะยาว ซึ% งมีการดาํเนินการให้ครอบคลุมในพื"นที%ป่าตน้นํ" า ป่าชายเลน  

ป่าพรุ และในที%ดินของรัฐประเภทอื%น ๆ เพื%อเป็นการฟื" นฟูป่าตน้นํ" าใหก้ลบัคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตาม

นโยบายของรัฐบาลในการเพิ%มพื"นที%ป่าไมข้องประเทศตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ ,/ ปี ที%กาํหนดใหมี้พื"นที%สีเขียว 

ร้อยละ -- ของพื"นที%ประเทศ ในพื"นที%เป้าหมายที%วางไว ้จาํนวน ,..0 ลา้นไร่ ในระยะเวลา 0 ปี (,-.= – 2570) 

โดยใน ปี ,-.$ กาํหนดเป้าหมายจะดาํเนินการปลูกป่าให้ได ้$//,/// ไร่ ซึ% งอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ที%จะ

ปลูกในพื"นที%ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ ซึ% งอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมป่า

ไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั%ง 



 

 

 

 

 

และเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ขอเชิญชวน

ประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศและขอเชิญ

ชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื%อแผ่นดิน” สืบสานสู่ Q// ล้านต้น ที%เว็บไซต์กรมป่าไม ้

https://plant.forest.go.th/statistic 

โดยในขณะนี" มีผูล้งทะเบียนและร่วมปลูกตน้ไมไ้ปแลว้กวา่ $$,417,i$j ตน้ นอกจากนี"  กรมป่าไม ้ไดจ้ดัเตรียม

กลา้ไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายให้ประชาชนที%สนใจ สามารถขอรับไดที้%สถานีเพาะชาํกลา้ไมท้ั%วประเทศ หรือสามารถ

สอบถามขอ้มูลไดที้%ส่วนเพาะชาํกลา้ไม ้เบอร์โทรศพัท ์/,-5.Q-$,j, ต่อ ---Q 

“การปลูกตน้ไมไ้ม่ใช่เรื%องยาก แต่ปลูกแลว้ตอ้งช่วยกนัดูแล ช่วยกนัรักษาให้เคา้เติบโตขึ"นมา ไม่ว่าจะเป็นเด็ก

หรือผูใ้หญ่มาช่วยกนัปลูกคนละ Q ตน้ ซึ% งมั%นใจว่าแผ่นดินไทยของเราจะกลบัมาเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ หมด

ปัญหาเรื% องภยัแล้ง หมดปัญหาเรื% องนํ" าท่วมต่อไปอีกตราบนานเท่านาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ% งแวดล้อม ขอเชิญ ชวนคนไท ยช่วยกันป ลูกต้นไม้ Q คน  Q ต้นกล้า เพิ% มผืน ป่ าให้ชาติไท ย” รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

'วราวธุ'ส่งมอบกลา้ไมใ้ห'้นายกฯ' รณรงคร่์วมปลูกตน้ไมเ้นื%องในวนั‘ตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ,-.$’ 

ที%ทาํเนียบรัฐบาล วนัที% ,- พฤษภาคม ,-.$ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ%งแวดลอ้ม เดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมเขา้พบ พลเอกประยุทธ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เพื%อมอบตน้ตะเคียนทองให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ% งทางกรมป่าไม ้หน่วยงานในสังกดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ%งแวดลอ้ม ไดน้าํกลา้ไมม้ามอบใหค้ณะรัฐมนตรีทั"ง ,/ กระทรวง จาํนวน =. ตน้ อาทิ 

ตน้สัก, พะยูง, ยางนา, ประดู่ป่า, ตะเคียนทอง และตน้มะค่าโมง ซึ% งเป็นกลา้ไมจ้ากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ใน

โครงการพฤกษามหามงคล ไดน้าํไปปลูกเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ เพื%อเป็นสัญลกัษณ์ใน

การร่วมรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ พร้อมทั"งขอเชิญชวนให้ประชาชนทั%วประเทศไดร่้วม

ปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม กล่าววา่ คณะรัฐมนตรีไดมี้

มติ เมื%อวนัที% =Q มกราคม ,-=, กาํหนดให้วนัวิสาขบูชา ของทุกปีเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติเพื%อเป็นการ

สร้างกระตุน้ให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ไดมี้ส่วนร่วมในการฟื" นฟูทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ 

และเป็นการปลูกตน้ไมใ้นใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั  

 



เนื%องจากที%ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดล้อม ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํ

โครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟป่า เพื%อแกปั้ญหาภยัแลง้และการเสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนั

ทั"งในระยะสั"นและระยะยาว ให้ครอบคลุมในพื"นที%ป่าตน้นํ" า ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที%ดินของรัฐประเภท เพื%อ

เป็นการฟื" นฟูป่าตน้นํ" าให้กลบัคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ%มพื"นที%ป่าไม้

ของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ,/ ปี ที%กาํหนดให้มีพื"นที%สีเขียว ร้อยละ -- ของพื"นที%ประเทศ ในพื"นที%

เป้าหมายที%วางไว ้จาํนวน ,..0 ล้านไร่ ในระยะเวลา 0 ปี (,-.=-,-i/)  โดยในปี ,-.$ กาํหนดเป้าหมายจะ

ดาํเนินการปลูกป่าใหไ้ด ้$//,/// ไร่ซึ% งอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ที%จะปลูกในพื"นที%ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ ์ป่า

ชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ ซึ% งอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมป่าไม,้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 

และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั%ง  

และเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ขอ

เชิญชวนประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ

และขอเชิญชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ ที%เวบ็ไซตก์รมป่า

ไม ้https://plant.forest.go.th/statistic โดยในขณะนี" มีผูล้งทะเบียนและร่วมปลูกตน้ไมไ้ปแลว้กวา่ $$,417,i$j ตน้

นอกจากนี"กรมป่าไม ้ไดจ้ดัเตรียมกลา้ไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายใหป้ระชาชนที%สนใจ สามารถไปขอรับไดที้%หน่วยงาน

เพาะชาํกลา้ไมท้ั%วประเทศ หรือสามารถสอบถามขอ้มูลไดที้%ส่วนผลิตกลา้ไม ้โทรศพัท.์ /,--.Q-$,j, ต่อ ---Q 

“การปลูกตน้ไมไ้ม่ใช่เรื%องยาก แต่ปลูกแลว้ตอ้งช่วยกนัดูแล ช่วยกนัรักษาให้เคา้เติบโตขึ"นมา ไม่ว่าจะ

เป็นเด็กหรือผูใ้หญ่มาช่วยกนัปลูกคนละ Q ตน้ ซึ% งมั%นใจว่าแผ่นดินไทยของเราจะกลบัมาเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ 

หมดปัญหาเรื%องภยัแลง้ หมดปัญหาเรื%องนํ" าท่วมต่อไปอีกตราบนานเท่านาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ%งแวดล้อม ขอเชิญชวนคนไทยช่วยกนัปลูกต้นไม้ Q คน Q ตน้กล้า เพิ%มผืนป่าให้ชาติไทย” รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม กล่าว 

 

 

 

 

 



 

ส่งมอบกลา้ไม ้ให ้นายกฯ และ ครม.รณรงคร่์วมปลูกตน้ไมเ้นื%องในวนั ‘ตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$’ 

 

ที%ทาํเนียบรัฐบาล วนัที% ,- พฤษภาคม ,-.$ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ%งแวดลอ้ม เดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมเขา้พบ พลเอกประยุทธ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เพื%อมอบตน้ตะเคียนทองให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ% งทางกรมป่าไม ้หน่วยงานในสังกดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ%งแวดลอ้ม ไดน้าํกลา้ไมม้ามอบใหค้ณะรัฐมนตรีทั"ง ,/ กระทรวง จาํนวน =. ตน้ อาทิ 

ตน้สัก, พะยูง, ยางนา, ประดู่ป่า, ตะเคียนทอง และตน้มะค่าโมง  ซึ% งเป็นกล้าไม้จากพิธีเจริญพระพุทธมนต ์

ในโครงการพฤกษามหามงคล ไดน้าํไปปลูกเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ เพื%อเป็นสัญลกัษณ์

ในการร่วมรณรงค์ปลูกตน้ไมเ้พิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ พร้อมทั"งขอเชิญชวนให้ประชาชนทั%วประเทศ 

ไดร่้วมปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ เนื%องในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ 

 

 

 

 

 



นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม กล่าววา่ คณะรัฐมนตรีไดมี้

มติ เมื%อวนัที% =Q มกราคม ,-=, กาํหนดให้วนัวิสาขบูชา ของทุกปีเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติเพื%อเป็นการ

สร้างกระตุน้ให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ไดมี้ส่วนร่วมในการฟื" นฟูทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ 

และเป็นการปลูกตน้ไมใ้นใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั  

และเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดล้อม  

ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวใหก้บัประเทศ

และขอเชิญชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ ที%เวบ็ไซตก์รมป่า

ไม้   โดยในขณะนี" มีผูล้งทะเบียนและร่วมปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า $$,417,i$j ต้นนอกจากนี" กรมป่าไม้ ได้

จดัเตรียมกล้าไม้พนัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายให้ประชาชนที%สนใจ สามารถไปขอรับได้ที%หน่วยงานเพาะชาํกล้าไมท้ั%ว

ประเทศ หรือสามารถสอบถามขอ้มูลไดที้%ส่วนผลิตกลา้ไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

‘วราวธุ’ ส่งมอบกลา้ไม ้ให ้นายกฯ และ ครม.รณรงคร่์วมปลูกตน้ไมเ้นื%องในวนั ‘ตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$’ 

 

 

 

 

 

 

ที%ทาํเนียบรัฐบาล วนัที% ,- พฤษภาคม ,-.$ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ%งแวดลอ้ม เดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมเขา้พบ พลเอกประยุทธ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เพื%อมอบตน้ตะเคียนทองให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ% งทางกรมป่าไม ้หน่วยงานในสังกดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ%งแวดลอ้ม ไดน้าํกลา้ไมม้ามอบใหค้ณะรัฐมนตรีทั"ง ,/ กระทรวง จาํนวน =. ตน้ อาทิ 

ตน้สัก, พะยูง, ยางนา, ประดู่ป่า, ตะเคียนทอง และตน้มะค่าโมง ซึ% งเป็นกลา้ไมจ้ากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ใน

โครงการพฤกษามหามงคล ไดน้าํไปปลูกเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ เพื%อเป็นสัญลกัษณ์ใน

การร่วมรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ พร้อมทั"งขอเชิญชวนให้ประชาชนทั%วประเทศไดร่้วม

ปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ 

 

 

 



 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม กล่าวว่า 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เมื%อวนัที% =Q มกราคม ,-=, กาํหนดให้วนัวิสาขบูชา ของทุกปีเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปี ของ

ชาติเพื%อเป็นการสร้างกระตุน้ใหป้ระชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ไดมี้ส่วนร่วมในการฟื" นฟูทรัพยากรป่าไม้

ของประเทศ และเป็นการปลูกตน้ไมใ้นใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศ และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที% เกิดจากหมอกควนั เนื% องจากที%ผ่านมากระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟ

ป่า เพื%อแกปั้ญหาภยัแลง้และการเสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนัทั"งในระยะสั"นและระยะยาว ให้

ครอบคลุมในพื"นที%ป่าตน้นํ"า ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที%ดินของรัฐประเภท เพื%อเป็นการฟื" นฟูป่าตน้นํ"าให้กลบัคืน

ความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ%มพื"นที%ป่าไมข้องประเทศตามแผนยุทธศาสตร์

ชาติ ,/ ปี ที%กาํหนดให้มีพื"นที%สีเขียว ร้อยละ -- ของพื"นที%ประเทศ ในพื"นที%เป้าหมายที%วางไว ้จาํนวน ,..0 ลา้น

ไร่ ในระยะเวลา 0 ปี (,-.=-,-i/) โดยในปี ,-.$ กาํหนดเป้าหมายจะดาํเนินการปลูกป่าให้ได ้$//,000 ไร่ซึ% งอยู่

ระหว่างดาํเนินการ ที%จะปลูกในพื"นที%ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ ซึ% งอยู่ใน

ความรับผิดชอบของกรมป่าไม,้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั%ง 

 

 

 

 

 

เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ขอเชิญ

ชวนประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวใหก้บัประเทศและขอ

เชิญชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ ที%เวบ็ไซต์กรมป่าไม ้

https://plant.forest.go.th/statistic โดยในขณะนี" มีผูล้งทะเบียนและร่วมปลูกตน้ไมไ้ปแล้วกว่า $$,$Qi,i$j ตน้



นอกจากนี"กรมป่าไม ้ไดจ้ดัเตรียมกลา้ไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายใหป้ระชาชนที%สนใจ สามารถไปขอรับไดที้%หน่วยงาน

เพาะชาํกลา้ไมท้ั%วประเทศ หรือสามารถสอบถามขอ้มูลไดที้%ส่วนผลิตกลา้ไม ้โทรศพัท.์ /,--.Q-$,j, ต่อ ---Q 

 

“การปลูกตน้ไมไ้ม่ใช่เรื%องยาก แต่ปลูกแลว้ตอ้งช่วยกนัดูแล ช่วยกนัรักษาให้เคา้เติบโตขึ"นมา ไม่ว่าจะเป็นเด็ก

หรือผูใ้หญ่มาช่วยกนัปลูกคนละ Q ตน้ ซึ% งมั%นใจว่าแผ่นดินไทยของเราจะกลบัมาเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ หมด

ปัญหาเรื% องภยัแล้ง หมดปัญหาเรื% องนํ" าท่วมต่อไปอีกตราบนานเท่านาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ%งแวดล้อม ขอเชิญชวนคนไทยช่วยกนัปลูกต้นไม้ Q คน Q ตน้กล้า เพิ%มผืนป่าให้ชาติไทย” รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"วราวธุ"มอบกลา้ "ตะเคียนทอง’"ใหน้ายกฯ เนื%องในวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 

 

 

 

 

 

 

วนัที% ,- พ.ค..$ ที%ทาํเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ%งแวดลอ้ม เดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมเขา้พบ พลเอกประยุทธ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื%อ

มอบต้นตะเคียนทองให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ% งทางกรมป่าไม้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ%งแวดลอ้ม ไดน้าํกลา้ไมม้ามอบใหค้ณะรัฐมนตรีทั"ง ,/ กระทรวง จาํนวน =. ตน้ อาทิ 

ตน้สัก, พะยูง, ยางนา, ประดู่ป่า, ตะเคียนทอง และตน้มะค่าโมง ซึ% งเป็นกลา้ไมจ้ากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ใน

โครงการพฤกษามหามงคล ไดน้าํไปปลูกเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ เพื%อเป็นสัญลกัษณ์ใน

การร่วมรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ พร้อมทั"งขอเชิญชวนให้ประชาชนทั%วประเทศไดร่้วม

ปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ 

 

 

 

 



นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม กล่าวว่า 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เมื%อวนัที% =Q มกราคม ,-=, กาํหนดให้วนัวิสาขบูชา ของทุกปีเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปีของ

ชาติเพื%อเป็นการสร้างกระตุน้ใหป้ระชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ไดมี้ส่วนร่วมในการฟื" นฟูทรัพยากรป่าไม้

ของประเทศ และเป็นการปลูกตน้ไมใ้นใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศ และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที% เกิดจากหมอกควนั เนื% องจากที%ผ่านมากระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟ

ป่า เพื%อแกปั้ญหาภยัแลง้และการเสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนัทั"งในระยะสั"นและระยะยาว ให้

ครอบคลุมในพื"นที%ป่าตน้นํ"า ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที%ดินของรัฐประเภท เพื%อเป็นการฟื" นฟูป่าตน้นํ"าให้กลบัคืน

ความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ%มพื"นที%ป่าไมข้องประเทศตามแผนยุทธศาสตร์

ชาติ ,/ ปี ที%กาํหนดให้มีพื"นที%สีเขียว ร้อยละ -- ของพื"นที%ประเทศ ในพื"นที%เป้าหมายที%วางไว ้จาํนวน ,..0 ลา้น

ไร่ ในระยะเวลา 0 ปี (,-.=-,-i/) โดยในปี ,-.$ กาํหนดเป้าหมายจะดาํเนินการปลูกป่าให้ได ้$//,/// ไร่ซึ% งอยู่

ระหว่างดาํเนินการ ที%จะปลูกในพื"นที%ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ ซึ% งอยู่ใน

ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั%ง 

 

 

 

 

 

เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดล้อม ขอเชิญชวน

ประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศและขอเชิญ

ชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื%อแผ่นดิน” สืบสานสู่ Q// ล้านต้น ที%เว็บไซต์กรมป่าไม ้

https://plant.forest.go.th/statistic โดยในขณะนี" มีผูล้งทะเบียนและร่วมปลูกตน้ไมไ้ปแล้วกว่า $$,417,i$j ตน้

นอกจากนี"กรมป่าไม ้ไดจ้ดัเตรียมกลา้ไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายใหป้ระชาชนที%สนใจ สามารถไปขอรับไดที้%หน่วยงาน

เพาะชาํกลา้ไมท้ั%วประเทศ หรือสามารถสอบถามขอ้มูลไดที้%ส่วนผลิตกลา้ไม ้โทรศพัท.์ /,--.Q-$,j, ต่อ ---Q 



การปลูกตน้ไมไ้ม่ใช่เรื%องยาก แต่ปลูกแลว้ตอ้งช่วยกนัดูแล ช่วยกนัรักษาใหเ้คา้เติบโตขึ"นมา ไม่วา่จะเป็นเด็กหรือ

ผูใ้หญ่มาช่วยกนัปลูกคนละ Q ตน้ ซึ% งมั%นใจว่าแผ่นดินไทยของเราจะกลบัมาเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ หมดปัญหา

เรื%องภยัแลง้ หมดปัญหาเรื%องนํ" าท่วมต่อไปอีกตราบนานเท่านาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม 

ขอเชิญชวนคนไทยช่วยกันปลูกต้นไม้ Q คน Q ต้นกล้า เพิ%มผืนป่าให้ชาติไทย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ%งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"วราวธุ" ส่งมอบกลา้ไม ้ให ้นายกฯ และ ครม.รณรงคร่์วมปลูกตน้ไมเ้นื%องในวนั "ตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$" 

 

 

 

 

 

 

 

,- พ.ค.,-.$ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ% งแวดล้อม เดินทาง

มาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี พร้อมเขา้พบ พลเอกประยุทธ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื%อมอบตน้ตะเคียนทอง

ให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ% งทางกรมป่าไม ้หน่วยงานในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ%งแวดลอ้ม ไดน้าํกลา้ไมม้ามอบให้คณะรัฐมนตรีทั"ง ,/ กระทรวง จาํนวน =. ตน้ อาทิ ตน้สัก, พะยูง, ยางนา, 

ประดู่ป่า, ตะเคียนทอง และตน้มะค่าโมง ซึ% งเป็นกล้าไมจ้ากพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในโครงการพฤกษามหา

มงคล ไดน้าํไปปลูกเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ เพื%อเป็นสัญลกัษณ์ในการร่วมรณรงค์ปลูก

ตน้ไมเ้พิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ พร้อมทั"งขอเชิญชวนให้ประชาชนทั%วประเทศไดร่้วมปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"ง

เชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม กล่าวว่า 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เมื%อวนัที% =Q มกราคม ,-=, กาํหนดให้วนัวิสาขบูชา ของทุกปีเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปีของ

ชาติเพื%อเป็นการสร้างกระตุน้ใหป้ระชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ไดมี้ส่วนร่วมในการฟื" นฟูทรัพยากรป่าไม้



ของประเทศ และเป็นการปลูกตน้ไมใ้นใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศ และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั 

 

 

 

 

 

เนื%องจากที%ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดล้อม ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํ

โครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟป่า เพื%อแกปั้ญหาภยัแลง้และการเสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนั

ทั"งในระยะสั"นและระยะยาว ให้ครอบคลุมในพื"นที%ป่าตน้นํ" า ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที%ดินของรัฐประเภท เพื%อ

เป็นการฟื" นฟูป่าตน้นํ" าให้กลบัคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ%มพื"นที%ป่าไม้

ของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ,/ ปี ที%กาํหนดให้มีพื"นที%สีเขียว ร้อยละ -- ของพื"นที%ประเทศ ในพื"นที%

เป้าหมายที%วางไว ้จาํนวน ,..0 ล้านไร่ ในระยะเวลา 0 ปี (,-.=-,-i/)  โดยในปี ,-.$ กาํหนดเป้าหมายจะ

ดาํเนินการปลูกป่าใหไ้ด ้$//,/// ไร่ซึ% งอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ที%จะปลูกในพื"นที%ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ ์ป่า

ชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ ซึ% งอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมป่าไม,้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 

และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั%ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



และเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ขอ

เชิญชวนประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ

และขอเชิญชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ ที%เวบ็ไซตก์รมป่า

ไม ้https://plant.forest.go.th/statistic โดยในขณะนี" มีผูล้งทะเบียนและร่วมปลูกตน้ไมไ้ปแลว้กวา่ $$,417,i$j ตน้

นอกจากนี"กรมป่าไม ้ไดจ้ดัเตรียมกลา้ไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายใหป้ระชาชนที%สนใจ สามารถไปขอรับไดที้%หน่วยงาน

เพาะชาํกลา้ไมท้ั%วประเทศ หรือสามารถสอบถามขอ้มูลไดที้%ส่วนผลิตกลา้ไม ้โทรศพัท.์ /,--.Q-$,j, ต่อ ---Q 

“การปลูกตน้ไมไ้ม่ใช่เรื%องยาก แต่ปลูกแลว้ตอ้งช่วยกนัดูแล ช่วยกนัรักษาให้เคา้เติบโตขึ"นมา ไม่ว่าจะ

เป็นเด็กหรือผูใ้หญ่มาช่วยกนัปลูกคนละ Q ตน้ ซึ% งมั%นใจว่าแผ่นดินไทยของเราจะกลบัมาเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ 

หมดปัญหาเรื%องภยัแลง้ หมดปัญหาเรื%องนํ" าท่วมต่อไปอีกตราบนานเท่านาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ%งแวดล้อม ขอเชิญชวนคนไทยช่วยกนัปลูกต้นไม้ Q คน Q ตน้กล้า เพิ%มผืนป่าให้ชาติไทย” รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมกนัปลูกตน้ไม ้ลดผลกระทบสิ%งแวดลอ้มและใหส้ภาพอากาศดีขึ"น 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม พร้อมดว้ยผูบ้ริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม เขา้พบ

เพื%อมอบกลา้ไม ้เนื%องในวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ พ.ศ. ,-.$ สําหรับเป็นผูน้าํและเชิญชวนประชาชนในการ

ร่วมกนัปลูกตน้ไม ้ณ หอ้งสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทาํเนียบรัฐบาล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม กล่าวว่า วนัวิสาขบูชาของทุกปีเป็น  

“วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ” เพื%อรณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมในการฟื" นฟู

ทรัพยากรป่าไมข้องชาติ เช่น การปลูกตน้ไม ้ซึ% งช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงทางสภาพ

ภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่ นและหมอกควนั โดยในปีนี" “วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ” ตรงกบัวนัที% ,. 

พฤษภาคม ,-.$ จึงถือโอกาสนี" มอบตน้กลา้ไม ้“ตน้ตะเคียนทอง” ให้กบันายกรัฐมนตรี รวมถึงมอบตน้กลา้ไม้

อื%นๆ ให้กบัรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดว้ย เพื%อจะไดน้าํไปปลูกต่อไป โดยตน้กลา้ไมต่้างๆ ดงักล่าวไดผ้า่น

พิธีเจริญพระพุทธมนตเ์ป็นตน้ไมศ้กัดิW สิทธิW และไดม้อบแจกจ่ายใหป้ระชาชนไปส่วนหนึ%งแลว้ 

นายกรัฐมนตรี ระบุวา่ ตน้ไมเ้ป็นส่วนสาํคญัในการรักษาโลก สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลในเรื%อง

การลดผลกระทบจากสิ%งแวดลอ้มและการเปลี%ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่างๆ ซึ% งมีแผนแม่บททั"งในระยะสั"น

และระยะยาว และกิจกรรมต่างๆ รองรับในการร่วมกนัปลูกตน้ไม ้โดยสิ%งสําคญัที%สุดของการปลูกตน้ไมคื้อ ทาํ

ให้อากาศและสภาพแวดลอ้มดีขึ"น ขณะนี" กาํลงัให้มีการหารือร่วมกนัเพื%อพิจารณาถึงการที%จะประเทศไทยและ



ประเทศเพื%อนบา้นมาปลูกตน้ไมร่้วมกนั โดยอาจพิจารณาให้ปลูกในบริเวณชายแดน ตามนโยบาย Thailand Plus 

One รวมถึงการลดการเผาซึ% งเป็นปัญหาที%ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและสิ%งแวดลอ้ม ทั"งนี"  ขอใหมี้การรณรงค์

เชิญชวนประชาชนมาร่วมกนัปลูกป่าให้มากขึ"นเพื%อลดผลกระทบดงักล่าว นายกรัฐมนตรียงัไดใ้ห้คาํแนะนาํใน

การเตรียมตน้กลา้ที%เหมาะสมสําหรับการปลูก ตอ้งมีขนาดความสูงเกิน Q เมตรโดยประมาณ ซึ% งจะช่วยลดการ

ตายของตน้ไมไ้ด ้พร้อมให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้มเตรียมกลา้ไมใ้ห้เพียงพอสําหรับการ

ปลูกดว้ย 

โอกาสนี"  นายกรัฐมนตรี ได้อวยพรให้การดาํเนินกิจกรรมและโครงการประสบผลสําเร็จ รวมถึง

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไมเ้พื%อแผน่ดิน” สืบสานการปลูกตน้ไม ้สู่ Q// ลา้นตน้ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รับมอบกลา้ไม ้ตน้ตะเคียนทอง   

ทาํเนียบ ,- พ.ค.-นายกฯ รับมอบกลา้ไมต้น้ตะเคียนทอง เนื%องในวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ พ.ศ. ,-.$  

พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกนัปลูกตน้ไมล้ดผลกระทบสิ%งแวดลอ้มและใหส้ภาพอากาศดีขึ"น 

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม ไดเ้ปิดใหน้ายวราวุธ 

ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพฒัน์ 

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม และนายอดิศร นุชดาํรง อธิบดีกรมป่าไม ้เขา้พบเพื%อมอบกลา้

ไม ้เนื%องในวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ พ.ศ. ,-.$ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวนันี"  (,- พ.ค.) 

นายวราวธุ กล่าววา่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื%อวนัที% =Q มกราคม ,-=, กาํหนดใหว้นัวสิาขบูชาของทุกปีเป็น

วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ เพื%อให้ประชาชนและหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการฟื" นฟูทรัพยากรป่า

ไมข้องชาติ เช่น การปลูกตน้ไม ้ซึ% งช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลด

มลภาวะเป็นพิษจากฝุ่ นและหมอกควนั โดยในปีนี"วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติตรงกบัวนัที% ,. พฤษภาคม ,-.$ จึง

ถือโอกาสนี" มอบต้นกล้าไม้ต้นตะเคียนทอง ให้กับนายกรัฐมนตรี รวมถึงมอบต้นกล้าไม้อื%น ๆ ให้กับรอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื%นๆดว้ย เพื%อจะไดน้าํไปปลูกต่อไป โดยตน้กลา้ไมต่้าง ๆ ดงักล่าวไดผ้่านพิธี

เจริญพระพุทธมนตเ์ป็นตน้ไมศ้กัดิW สิทธิW และไดม้อบแจกจ่ายใหป้ระชาชนไปส่วนหนึ%งแลว้ 

 



ดา้นนายกรัฐมนตรี กล่าววา่ตน้ไมเ้ป็นส่วนสําคญัในการรักษาโลก สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลใน

เรื%องการลดผลกระทบจากสิ%งแวดลอ้มและการเปลี%ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่างๆ สิ%งสําคญัที%สุดของการ

ปลูกตน้ไมคื้อ ทาํให้อากาศและสภาพแวดลอ้มดีขึ"น ขณะนี" กาํลงัให้มีการหารือร่วมกนัเพื%อพิจารณาถึงการที%จะ

ประเทศไทยและประเทศเพื%อนบา้นมาปลูกตน้ไมร่้วมกนั โดยอาจพิจารณาให้ปลูกในบริเวณชายแดน ซึ% งจะเป็น

การสร้างความร่วมมือในประเทศอาเซียนดว้ยกนัตามนโยบาย Thailand Plus One รวมถึงการลดการเผาซึ% งเป็น

ปัญหาที%ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและสิ%งแวดลอ้ม ทั"งนี"  ขอให้มีการรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาร่วมกนั

ปลูกป่าใหม้ากขึ"นเพื%อลดผลกระทบดงักล่าว   

นายกรัฐมนตรียงัไดใ้หค้าํแนะนาํในการเตรียมตน้กลา้ที%เหมาะสมสําหรับการปลูก ตอ้งมีขนาดความสูง

เกิน Q เมตรโดยประมาณ ซึ% งจะช่วยลดการตายของต้นไม้ได้พร้อมให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ%งแวดลอ้มเตรียมกลา้ไมใ้หเ้พียงพอสาํหรับการปลูกดว้ย.-สาํนกัข่าวไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นายกฯ รับมอบกลา้ไม ้“ตน้ตะเคียนทอง” เนื%องในวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ พ.ศ. ,-. พร้อมเชิญชวน

ประชาชนร่วมกนัปลูกตน้ไมล้ดผลกระทบสิ%งแวดลอ้มและใหส้ภาพอากาศดีขึ"น 

 

 

 

 

 

 

 

วนันี"  (,- พ.ค.) เมื%อเวลา /0.// น. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้นายวราวุธ ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม พร้อมดว้ย นายจตุพร บุรุษพฒัน์ ปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม และนายอดิศร นุชดาํรง อธิบดีกรมป่าไม ้เขา้พบเพื%อมอบกลา้ไม ้เนื%องใน

วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ พ.ศ. ,-.$ สําหรับเป็นผูน้าํและเชิญชวนประชาชนในการร่วมกนัปลูกตน้ไม ้โดยมี

นายดิสทตั โหตระกิตย ์เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอนุชา บูรพชยัศรี โฆษกประจาํสํานกันายกรัฐมนตรี เขา้

ร่วมดว้ย ณ หอ้งสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทาํเนียบรัฐบาล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื%อวนัที% =Q 

มกราคม ,-=, กําหนดให้วนัวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วนัต้นไม้ประจาํปีของชาติ” เพื%อให้ประชาชนและ

หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการฟื" นฟูทรัพยากรป่าไมข้องชาติ เช่น การปลูกตน้ไม ้ซึ% งช่วยป้องกนั

และลดผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่ นและหมอกควนั โดยในปี

นี" “ว ันต้นไม้ประจําปีของชาติ” ตรงกับวนัที%  ,. พฤษภาคม ,-.$ จึงถือโอกาสนี" มอบต้นกล้าไม้ “ต้น

ตะเคียนทอง” ให้กบันายกรัฐมนตรี รวมถึงมอบตน้กลา้ไมอื้%นๆ ให้กบัรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดว้ย เพื%อ

จะไดน้าํไปปลูกต่อไป โดยตน้กลา้ไมต่้าง ๆ ดงักล่าวไดผ้่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นตน้ไมศ้กัดิW สิทธิW และได้

มอบแจกจ่ายใหป้ระชาชนไปส่วนหนึ%งแลว้ 



นายกรัฐมนตรีขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม ที%หลักในการปลูกต้นไม ้ซึ% ง

ต้นไม้เป็นส่วนสําคัญในการรักษาโลก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื% องการลดผลกระทบจาก

สิ%งแวดลอ้มและการเปลี%ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ ซึ% งมีแผนแม่บททั"งในระยะสั" นและระยะยาว และ

กิจกรรมต่าง ๆ รองรับในการร่วมกนัปลูกต้นไม้ โดยสิ% งสําคญัที%สุดของการปลูกตน้ไมคื้อทาํให้อากาศและ

สภาพแวดลอ้มดีขึ"น ขณะนี" กาํลงัให้มีการหารือร่วมกนัเพื%อพิจารณาถึงการที%จะประเทศไทยและประเทศเพื%อน

บ้านมาปลูกต้นไม้ร่วมกนั โดยอาจพิจารณาให้ปลูกในบริเวณชายแดน ซึ% งจะเป็นการสร้างความร่วมมือใน

ประเทศอาเซียนดว้ยกนัตามนโยบาย Thailand Plus One รวมถึงการลดการเผาซึ% งเป็นปัญหาที%ส่งผลกระทบต่อ

สภาพอากาศและสิ%งแวดลอ้ม ทั"งนี"  ขอให้มีการรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาร่วมกนัปลูกป่าให้มากขึ"นเพื%อลด

ผลกระทบดงักล่าว นายกรัฐมนตรียงัได้ให้คาํแนะนาํในการเตรียมตน้กลา้ที%เหมาะสมสําหรับการปลูก ตอ้งมี

ข น าดค วาม สู งเกิ น  Q  เม ตรโดยป ระม าณ  ซึ% งจะ ช่ วยล ด ก ารต ายข องต้น ไม้ได้พ ร้อม ให้ ก ระท รวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้มเตรียมกลา้ไมใ้หเ้พียงพอสาํหรับการปลูกดว้ย 

โอกาสนี"  นายกรัฐมนตรี ไดอ้วยพรใหก้ารดาํเนินกิจกรรมและโครงการในการปลูกตน้ไมข้องกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อมประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที%กาํหนดไวด้้วยดี รวมถึงโครงการและ

กิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ 

“รวมใจไทย ปลูกตน้ไมเ้พื%อแผน่ดิน” สืบสานการปลูกตน้ไม ้สู่ Q// ลา้นตน้ ดว้ย 

 

 

 

 

 



นายกฯ รับมอบกลา้ไม ้“ตน้ตะเคียนทอง” วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ 

 

 

 

 

 

 

วนั ,- พ.ค. เมื%อเวลา /0.// น. นายอนุชา บูรพชยัศรี โฆษกประจาํสํานกันายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล

เอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม ให้นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพฒัน์ ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ%งแวดลอ้ม และนายอดิศร นุชดาํรง อธิบดีกรมป่าไม ้เขา้พบเพื%อมอบกลา้ไม ้เนื%องในวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 

พ.ศ. ,-.$ สําหรับเป็นผูน้ําและเชิญชวนประชาชนในการร่วมกนัปลูกตน้ไม ้โดยมีนายดิสทตั โหตระกิตย ์

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอนุชา บูรพชยัศรี โฆษกประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี เขา้ร่วมดว้ย ณ ห้องสีม่วง ตึก

ไทยคู่ฟ้า ทาํเนียบรัฐบาล 

 

 

 

 

 



รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื%อวนัที%  =Q มกราคม ,-=, 

กาํหนดให้วนัวิสาขบูชาของทุกปีเป็น “วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ” เพื%อให้ประชาชนและหน่วยงานภาคส่วน

ต่างๆ มีส่วนร่วมในการฟื" นฟูทรัพยากรป่าไมข้องชาติ เช่น การปลูกตน้ไม ้ซึ% งช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจาก

การเปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่ นและหมอกควนั โดยในปีนี"  “วนัตน้ไมป้ระจาํปี

ของชาติ” ตรงกบัวนัที% ,. พ.ค. ,-.$ จึงถือโอกาสนี" มอบตน้กล้าไม ้“ตน้ตะเคียนทอง” ให้กบันายกรัฐมนตรี 

รวมถึงมอบตน้กลา้ไมอื้%นๆ ให้กบัรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดว้ย เพื%อจะไดน้าํไปปลูกต่อไป โดยตน้กลา้

ไมต่้างๆ ดงักล่าวไดผ้่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์เป็นตน้ไมศ้กัดิW สิทธิW และไดม้อบแจกจ่ายให้ประชาชนไปส่วน

หนึ%งแลว้ 

นายกรัฐมนตรี ขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อมที%หลักในการปลูกต้นไม ้ซึ% ง

ต้นไม้เป็นส่วนสําคัญในการรักษาโลก สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื% องการลดผลกระทบจาก

สิ%งแวดลอ้มและการเปลี%ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่างๆ ซึ% งมีแผนแม่บททั"งในระยะสั" นและระยะยาว และ

กิจกรรมต่างๆ รองรับในการร่วมกนัปลูกตน้ไม ้โดยสิ% งสําคญัที%สุดของการปลูกตน้ไม ้คือ ทาํให้อากาศและ

สภาพแวดลอ้มดีขึ"น ขณะนี" กาํลงัให้มีการหารือร่วมกนัเพื%อพิจารณาถึงการที%จะประเทศไทยและประเทศเพื%อน

บ้านมาปลูกต้นไม้ร่วมกนั โดยอาจพิจารณาให้ปลูกในบริเวณชายแดน ซึ% งจะเป็นการสร้างความร่วมมือใน

ประเทศอาเซียนดว้ยกนัตามนโยบาย Thailand Plus One รวมถึงการลดการเผาซึ% งเป็นปัญหาที%ส่งผลกระทบต่อ

สภาพอากาศและสิ%งแวดลอ้ม ทั"งนี"  ขอให้มีการรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาร่วมกนัปลูกป่าให้มากขึ"นเพื%อลด

ผลกระทบดงักล่าว นายกรัฐมนตรียงัได้ให้คาํแนะนาํในการเตรียมตน้กลา้ที%เหมาะสมสําหรับการปลูก ตอ้งมี

ข น าดค วาม สู งเกิ น  Q  เม ตรโดยป ระม าณ  ซึ% งจะ ช่ วยล ด ก ารต ายข องต้น ไม้ได้พ ร้อม ให้ ก ระท รวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้มเตรียมกลา้ไมใ้หเ้พียงพอสาํหรับการปลูกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 



สส.ประจวบฯ จี"  กระทรวงทรัพยฯ เร่งออก ปส. 23 แกปั้ญหาชาวบา้น 2 อาํเภอทาํกิน 

ในที%ดินป่าสงวน 1.6 แสนไร่ 

วนัที% 26 พ.ค.64 นายประมวล พงศถ์าวราเดช ส.ส.เขต 3 จ.ประจวบคีรีขนัธ์ พรรคประชาธิปัตย ์เปิดเผย

ว่า ได้นําตัวแทน กรรมการสห กรณ์ นิคมบ างสะพ าน เข้าพ บ นายจตุพ ร บุ รุษ พัฒ น์  ปลัดกระท รวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม นายอดิศร นุชดํารงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เพื%อติดตามความคืบหน้าการ

ขบัเคลื%อนแกไ้ขปัญหาที%ดินทาํกิน ที%อยูอ่าศยักวา่ 1.6 แสนไร่ หลงัจากที%ผา่นมาสหกรณ์นิคมบางสะพานไดเ้สนอ

ขอใชพ้ื"นที%จากกรมป่าไม ้นาน 2 ปี โดยทาํหนงัสือผา่นผูว้า่ราชการจงัหวดัเสนออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอ

ออก ปส. 23 เพื%อให้ประชาชนมีสิทธิในที%ดินทาํกิน สามารถขอบา้นเลขที% ขอใช้นํ" าประปา ไฟฟ้า ขอชดเชย

รายไดจ้ากภาครัฐ สามารถขึ"นทะเบียนเกษตรกรในพื"นที%ปลูกมะพร้าว ยางพารา และปาล์มนํ" ามนั แต่ล่าสุดขอ้

เรียกร้องยงัไม่มีความคืบหนา้ 

นายประมวล กล่าวว่า หลังจากหน่วยงานในระดับพื"นที%ได้ส่งเอกสารเพื%อประกอบการพิจารณา

ครบถว้นแลว้ ดงันั"นเพื%อให้ไดข้อ้ยุติโดยเร็ว ปลดักระทรวงทรัพยไ์ดม้อบหมายให้อธิบดีกรมป่าไมไ้ปหารือกบั

อธิบดีกรมส่งเสริมฯในวนัที% 27 พฤษภาคม นี"  เพื%อหาขอ้สรุป โดยภาคประชาชนมีขอ้เสนอขอให้หน่วยงาน

ภาครัฐยึดถือแนวทางเดิม ให้ประชาชนเขา้อาศยัทาํกินในที%ดินโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย เพื%อเป็นพื"นที%ตวัอย่าง

ตามแนวทางการจดัการพื"นที% 13 ป่า 14 นิคมสหกรณ์ทั%วประเทศ โดยให้อธิบกรกรมป่าไมเ้ห็นชอบให้นิคม

สหกรณ์บางสะพานใชป้ระโยชน์ในพื"นที%ป่าสงวนแห่งชาติป่าไชยราช-คลองกรูด ป่าพุนํ" าเค็มกวา่ 1.6 แสนไร่ มี

ประชาชนทาํกวา่ 7,000 แปลง 

นายประมวล กล่าวอีกว่า เชื%อว่าเร็วๆนี" จะมีข้อตกลงมอบพื"นที%ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดาํเนินการ 

หลังจากปลัดกระทรวงทรัพฯ เข้าใจถึงปัญหาความเดือนร้อนของพี%น้องประชาชนทั" ง 2 อาํเภอ และสั%งการ

หน่วยงานที%เกี%ยวขอ้งเร่งหาทางออก เพื%อแกปั้ญหาใหป้ระชาชนโดยเร็วที%สุด 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ตาํรวจ บก.ปทส.เตรียมสรุปสาํนวนส่งอยัการ จ.มุกดาหาร สั%งฟ้อง "ลุงพล" ฐานความผดิบุกรุกป่าสงวน  

กรณีตดัไมแ้ผว้ถางป่าเพื%อสร้างวงัพญานาค คาดจะเสร็จช่วงตน้เดือน มิ.ย..$ 

เมื%อวนัที% ,. พ.ค..$ พล.ต.ต.พิทกัษ ์อุทยัธรรม ผบก.ปทส. กล่าวถึงความคืบหนา้กรณีการดาํเนินคดีกบั

นายไชยพ์ล วิภา หรือลุงพล กรณีตดัไมบุ้กรุกป่าสงวนและก่อสร้างวงัพญานาคในพื"นที% อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 

วา่ การดาํเนินการทางสาํนวนมีความคืบหนา้ไปมาก แต่ยงัมีอีกบางประเด็นที%ทางนายไชยพ์ล ร้องขอใหพ้นกังาน

สอบสวนสอบปากคาํเพิ%มเติม ซึ% งหลงัจากสอบปากคาํในส่วนนี" แลว้ พนกังานสอบสวนบก.ปทส.จะรวบรวม

พยานหลกัฐานเพื%อสรุปสํานวนส่งฟ้องลุงพลและพวก , ราย ต่อ อยัการ จ.มุกดาหาร ในฐานความผิดบุกรุกที%ป่า

สงวน โดยคาดว่าจะสามารถสรุปสํานวนส่งฟ้องได้ราวตน้เดือน มิ.ย.นี"  สําหรับคดีนี" สืบเนื%องจากนายไชยพ์ล  

ได้บุกรุกป่าสงวนฯ และการก่อสร้างวงัพญานาค ในพื"นที%บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ซึ% ง

ภายหลงัสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ มีคาํสั%งให้โอนสํานวนคดีที%นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล และพรรคพวก

กระทาํผิดเกี%ยวกบัการตดัไมบุ้กรุกป่าสงวน และการก่อสร้างวงัพญานาค จาก สภ.กกตูม จ.มุกดาหาร มาให ้

บก.ปทส.ดาํเนินการ 

 

 



 

ปทส. เตรียมสรุปสาํนวนส่งอยัการสั%งฟ้อง "ลุงพล" ฐานความผดิบุกรุกที%ป่าสงวนฯ สร้างวงัพญานาค 

 

 

 

 

 

 

 

เมื%อวนัที%  ,. พ.ค..$ พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผูบ้ ังคบัการกองบังคบัการปราบปรามการกระทาํความผิด 

เกี%ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม (ผบก.ปทส.) กล่าวถึงความคืบหนา้กรณีการดาํเนินคดีกบันายไชย์

พล วภิา หรือลุงพล กรณีตดัไมบุ้กรุกป่าสงวนฯและก่อสร้างวงัพญานาคในพื"นที% อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร วา่ การ

ดาํเนินการทางสํานวนมีความคืบหน้าไปมาก ซึ% งยงัมีอีกบางประเด็นที%ทางนายไชยพ์ล ร้องขอให้พนักงาน

สอบสวนสอบปากคาํเพิ%มเติมในบางประเด็น ซึ% งหลงัจากสอบปากคาํในส่วนนี" ทางพนักงานสอบสวนก็จะ

รวบรวมพยานหลกัฐานเพื%อสรุปสาํนวน พร้อมความเห็นสั%งฟ้องลุงพลและพวก , ราย ต่ออยัการ จ.มุกดาหาร ใน

ฐานความผดิบุกรุกที%ป่าสงวนฯ โดยคาดวา่จะสามารถสรุปสาํนวนไดป้ระมาณตน้เดือนมิถุนายนนี"  

สืบเนื%องจากการนายไชยพ์ล ไดบุ้กรุกป่าสงวนฯ และการก่อสร้างวงัพญานาค ในพื"นที%บา้นกกกอก ตาํบลกกตูม 

อาํเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหาร ซึ% งภายหลงัทางสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ (ตร.) มีคาํสั%งให้โอนสํานวนคดีของ

ลุงพล กบัพวก ที%ร่วมกระทาํผดิ จาก สภ.กกตูม จ.มุกดาหาร มาให ้บก.ปทส.ดาํเนินการ 

 

 

 



 

วราวธุ นาํทีมปลูกตน้ไมเ้ป็นปฐมฤกษ ์เนื%องในโอกาส วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ พร้อมชวนคนไทยร่วม

ปลูกตน้ไม ้ตั"งเป้า Q// ลา้นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที% ,. พ.ค..$ ณ วดัป่าเลไลยว์รวิหาร จ.สุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ% งแวดล้อม นําคณะผูบ้ริหาร ทส. ปลูกตน้ไม ้เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ เพื%อเป็น

สัญลกัษณ์ในการร่วมรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวใหก้บัประเทศพร้อมทั"งขอเชิญชวนให้ประชาชนทั%ว

ประเทศไดร่้วมปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ เนื%อง

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// 

ลา้นตน้ 

นายวราวุธ กล่าววา่ คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เมื%อวนัที% =Q ม.ค.,-=, กาํหนดให้วนัวิสาขบูชาของทุกปีเป็น

วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ เพื%อเป็นการสร้างและกระตุน้ให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ไดมี้ส่วนร่วม

ในการฟื" นฟูทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ และเป็นการปลูกตน้ไมใ้นใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบ

จากการเปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั ที%ผ่านมา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํโครงการปลูกป่าและ

ป้องกนัไฟป่า เพื%อแกปั้ญหาภยัแลง้และการเสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนัทั"งในระยะสั" นและ

ระยะยาว ซึ% งมีการดาํเนินการใหค้รอบคลุมในพื"นที%ป่าตน้นํ"า ป่าชายเลน ป่าพรุ 



 

 

 

 

 

 

โดยในปี ,-.$ โดยกาํหนดเป้าหมายจะดาํเนินการปลูกป่าให้ได ้$//,/// ไร่ซึ% งอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ที%จะปลูก

ในพื"นที%ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ   

และเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ขอ

เชิญชวนประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ

และขอเชิญชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ ที%เวบ็ไซตก์รมป่า

ไม ้https://plant.forest.go.th/statistic โดยในขณะนี" มีผูล้งทะเบียนและร่วมปลูกตน้ไมไ้ปแลว้กวา่ $$,417,i$j ตน้

นอกจากนี"กรมป่าไม ้ไดจ้ดัเตรียมกลา้ไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายใหป้ระชาชนที%สนใจ สามารถขอรับไดที้%สถานีเพาะชาํ

กลา้ไมท้ั%วประเทศ หรือสามารถสอบถามขอ้มูลไดที้%ส่วนผลิตกลา้ไม ้เบอร์โทรศพัท ์/, -.Q $,j, ต่อ ---Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวบางสะพาน เขา้พบปลดัทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม อธิบดีกรมป่าไม ้กรมส่งเสริมสหกรณ์  

เร่งแกปั้ญหาที%ดิน Q./,/// ไร่ในที%ดินสหกรณ์นิคมบางสะพาน 

 

 

 

 

 

วนัที% ,. พค..$ นายนนัทปรีชา คาํทอง ประธานคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาที%ดินทาํกินที%อยูอ่าศยัสภาเกษตรกร 

จ.ประจวบคีรีขนัธ์ เปิดเผยวา่ คณะกรรมการแกไ้ขปัญหาที%ดินทาํกินที%อยูอ่าศยัสภาเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 

ประกอบดว้ยคณะกรรมการสหกรณ์นิคมบางสะพาน ตวัแทนประชาชน อ.บางสะพานและบางสะพานน้อย 

กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ผอ.นิคมสหกรณ์บางสะพาน และนายประมวล พงศถ์าวราเดช สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเขต = 

จ.ประจวบฯ ไดเ้ดินทางเขา้พบ นายจตุพร บุรุษพฒัน์ปลดักระทรวงทรัพยากรฯ นายอดิศร นุชดาํรงค ์อธิบดีกรม

ป่าไม ้และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื%อติดตามความคืบหน้าของการขบัเคลื%อนแกไ้ขปัญหาที%ดินทาํกิน ที%อยูอ่าศยั

กวา่ Q./,/// ไร่ ในเขตสหกรณ์นิคมบางสะพาน อาํเภอบางสะพานและอาํเภอบางสะพานนอ้ย ที%ประชาชนกาํลงั

ไดรั้บความเดือดร้อนอย่างหนัก เพื%อปรึกษาหน่วยงานที%เกี%ยวขอ้งเกี%ยวกบัความคืบหน้าการขออนุญาตใช้พื"น

ที%ดินในเขตป่าสงวน หรือ ปส.,= จากการหารือร่วมกนั คณะทาํงานทั"งกรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์และ

หน่วยงานที%เกี%ยวข้องรับที%จะดาํเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยจะมีการประชุมในวนัที% ,i พ.ค.นี"  ที% 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม 

 

 

 

 



 

ปทส.เตรียมสรุปสาํนวนส่งอยัการสั%งฟ้องลุงพลบุกรุกป่าสร้างวงัพญานาค 

 

 

 

 

 

 

 

เมื%อวนัที% ,. พฤษภาคม พล.ต.ต.พิทกัษ์ อุทยัธรรม ผูบ้งัคบัการกองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํ

ความผดิ เกี%ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม (ผบก.ปทส.) กล่าวถึงความคืบหนา้กรณีการดาํเนินคดีกบั

นายไชย์พล วิภา หรือลุงพล กรณีตัดไม้บุกรุกป่าสงวนฯและก่อสร้างวงัพญานาคในพื"นที%  อ.ดงหลวง จ.

มุกดาหาร ว่า การดาํเนินการทางสํานวนมีความคืบหน้าไปมาก ซึ% งยงัมีอีกบางประเด็นที%ทางนายไชยพ์ล ร้อง

ขอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคาํเพิ%มเติมในบางประเด็น ซึ% งหลงัจากสอบปากคาํในส่วนนี" ทางพนักงาน

สอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลกัฐานเพื%อสรุปสํานวน พร้อมความเห็นสั%งฟ้องลุงพลและพวก , ราย ต่ออยัการ 

จ.มุกดาหาร ในฐานความผดิบุกรุกที%ป่าสงวนฯ โดยคาดวา่จะสามารถสรุปสํานวนไดป้ระมาณตน้เดือนมิถุนายน

นี"  โดยคดีนี" สืบเนื%องจากการนายไชยพ์ล ไดบุ้กรุกป่าสงวนฯ และการก่อสร้างวงัพญานาค ในพื"นที%บา้นกกกอก 

ตาํบลกกตูม อาํเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหาร ซึ% งภายหลงัทางสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ (ตร.)  มีคาํสั%งให้โอน

สาํนวนคดีของลุงพล กบัพวก ที%ร่วมกระทาํผดิ จาก สภ.กกตูม จ.มุกดาหาร มาให ้บก.ปทส.ดาํเนินการ 

 

 

 



 

 

 

ทส. ชวนคนไทยปลูกตน้ไมเ้พิ%มพื"นที%สีเขียว ตั"งเป้า $ แสนไร่ในปีนี"  

 

 

 

 

 

 

 

,. พ.ค..$ - ที%วดัป่าเลไลยว์รวิหาร จงัหวดัสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม (ทส.) นาํคณะผูบ้ริหาร ทส. ปลูกตน้ไม ้เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปี

ของชาติ ,-.$ เพื%อเป็นสัญลกัษณ์ในการร่วมรณรงค์ปลูกตน้ไมเ้พื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ พร้อมทั"งขอ

เชิญชวนให้ประชาชนทั%วประเทศไดร่้วมปลูกตน้ไม ้โดยลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ

เกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ "รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน" สืบ

สานสู่ Q// ลา้นตน้ 

นายวราวุธ กล่าววา่ คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเมื%อวนัที% =Q มกราคม ,-=, กาํหนดให้วนัวิสาขบูชาของทุกปี 

เป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติเพื%อเป็นการสร้างและกระตุน้ให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ไดมี้ส่วน

ร่วมในการฟื" นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั" ง ช่วยป้องกันและลด

ผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั 

 

 

 



วราวธุ นาํทีมปลูกตน้ไมเ้ป็นปฐมฤกษ ์เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ พร้อมเชิญชวน

คนไทยร่วมปลูกตน้ไมพ้ร้อมกนัทั%วประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

,. พฤษภาคม ,-.$ ณ วดัป่าเลไลยว์รวิหาร จงัหวดัสุพรรณบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ% งแวดล้อม นําคณะผูบ้ริหาร ทส. ปลูกตน้ไม ้เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ เพื%อเป็น

สัญลกัษณ์ในการร่วมรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวใหก้บัประเทศพร้อมทั"งขอเชิญชวนให้ประชาชนทั%ว

ประเทศไดร่้วมปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ เนื%อง

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// 

ลา้นตน้ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม กล่าวว่า 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เมื%อวนัที% ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กาํหนดให้วนัวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปี

ของชาติเพื%อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการฟื" นฟู

ทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ และเป็นการปลูกตน้ไม้ในใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการ

เปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั 

ที%ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํ

โครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟป่า เพื%อแกปั้ญหาภยัแลง้และการเสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนั



ทั"งในระยะสั" นและระยะยาว ซึ% งมีการดาํเนินการให้ครอบคลุมในพื"นที%ป่าตน้นํ" า ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที%ดิน

ของรัฐประเภทอื%น ๆ เพื%อเป็นการฟื" นฟูป่าตน้นํ" าให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของ

รัฐบาลในการเพิ%มพื"นที%ป่าไมข้องประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ,/ ปี ที%กาํหนดให้มีพื"นที%สีเขียว ร้อยละ -- 

ของพื"นที%ประเทศ ในพื"นที%เป้าหมายโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟป่า ,..0 ลา้นไร่ ในระยะเวลา 0 ปี (,-.= - 

,-i/) โดยในปี ,-.$ โดยกาํหนดเป้าหมายจะดาํเนินการปลูกป่าให้ได ้$//,/// ไร่ซึ% งอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ที%จะ

ปลูกในพื"นที%ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ 

และเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ขอ

เชิญชวนประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ

และขอเชิญชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ ที%เวบ็ไซตก์รมป่า

ไม ้https://plant.forest.go.th/statistic 

โดยในขณะนี" มีผูล้งทะเบียนและร่วมปลูกตน้ไมไ้ปแลว้กว่า $$,417,i$j ตน้นอกจากนี" กรมป่าไม ้ได้

จดัเตรียมกลา้ไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายให้ประชาชนที%สนใจ สามารถ ไปขอรับไดที้%สถานีเพาะชาํกลา้ไมท้ั%วประเทศ 

หรือสามารถสอบถามขอ้มูลไดที้%ส่วนผลิตกลา้ไม ้เบอร์โทรศพัท ์/, -.Q $,j, ต่อ ---Q 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปทส. สั%งฟ้องแลว้! 'ลุงพล' บุกรุกป่าสงวน สร้างวงัพญานาค ส่งอยัการตน้เดือน มิ.ย. 

เมื%อวนัที% ,. พ.ค. ,-.$ ที% บก.ปทส. พล.ต.ต.พิทกัษ์ อุทยัธรรม ผบก.ปทส. เปิดเผยความคืบหน้าคดีที%

นายไชยพ์ล วิภา หรือลุงพล บุกรุกตดัไมใ้นเขตป่าสงวนก่อสร้างวงัพญานาคในพื"นที% อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร วา่ 

สํานวนการสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากแลว้ ขณะนี" เหลือการสอบสวนเพียงบางประเด็นตามที%นายไชยพ์ล 

ผูต้ ้องหา ร้องขอให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ%มเติม หลังจากในส่วนนี" เสร็จแล้ว ทางพนักงานสอบสวนจะ

รวบรวมพยานหลกัฐาน เพื%อสรุปสํานวนส่งฟ้องนายไชยพ์ลและพวก , ราย ต่ออยัการจงัหวดัมุกดาหาร ในฐาน

ความผิดบุกรุกที%ป่าสงวน คาดว่าน่าจะสามารถสรุปสํานวนส่งฟ้องได้ประมาณต้นเดือนมิ.ย.นี"  สําหรับคดี

ดงักล่าวสืบเนื%องนายไชยพล ไดบุ้กรุกป่าสงวนฯ และการก่อสร้างวงัพญานาค ในพื"นที%บา้นกกกอก ภายหลงัทาง

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติมีคาํสั%งให้โอนคดีจาก สภ.กกตูม จ.มุกดาหาร มาให้ บก.ปทส.ดาํเนินการแทน ก่อนจะ

มีการสรุปคดีสั%งฟ้องดงักล่าว 

 

 

 

 

 



ปทส. เตรียมสรุปสาํนวนเสนออยัการสั%งฟ้อง “ลุงพล” รุกป่าสร้างวงัพญานาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนันี"  (,. พ.ค.) ที% กองบงัคบัการปราบปรามการกระทาํความผดิเกี%ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม 

(บก.ปทส.) พล.ต.ต.พิทกัษ ์อุทยัธรรม ผบก.ปทส. กล่าวถึงความคืบหนา้การดาํเนินคดีกบั นายไชยพ์ล วภิา หรือ 

ลุงพล กรณีตดัไมบุ้กรุกป่าสงวนและก่อสร้างวงัพญานาคในพื"นที% อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร วา่ การดาํเนินการทาง

สาํนวนมีความคืบหนา้ไปมาก ซึ% งยงัมีอีกบางประเด็นที%ทาง นายไชยพ์ล ร้องขอใหพ้นกังานสอบสวน

สอบปากคาํเพิ%มเติม ซึ% งหลงัจากสอบปากคาํในส่วนนี"ทางพนกังานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลกัฐานเพื%อ

สรุปสาํนวนส่งฟ้องลุงพลและพวก , ราย ต่ออยัการ จ.มุกดาหาร ในฐานความผิดบุกรุกที%ป่าสงวน โดยคาดวา่จะ

สามารถสรุปสาํนวนส่งฟ้องไดร้าวตน้เดือน มิ.ย.นี"   

ทั"งนี"  สืบเนื%องจาก นายไชยพ์ล ไดบุ้กรุกป่าสงวนฯและการก่อสร้างวงัพญานาค ในพื"นที%บา้นกกกอก 

ตาํบลกกตูม อาํเภอดงหลวง จงัหวดัมุกดาหารซึ%งภายหลงัทางสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ มีคาํสั%งใหโ้อนสาํนวน

คดีที%ลุงพล และพรรคพวกกระทาํผดิเกี%ยวกบัการตดัไมบุ้กรุกป่าสงวน และการก่อสร้างวงัพญานาค จาก สภ.กก

ตูม จ.มุกดาหาร มาให ้บก.ปทส.ดาํเนินการ 

 

 

 



 

 

ปทส. สั%งฟ้องแลว้! 'ลุงพล' บุกรุกป่าสงวน สร้างวงัพญานาค ส่งอยัการตน้เดือน มิ.ย. 

 

 

 

 

 

 

 

เมื%อวนัที% ,. พ.ค. ,-.$ ที% บก.ปทส. พล.ต.ต.พิทกัษ์ อุทยัธรรม ผบก.ปทส. เปิดเผยความคืบหน้าคดีที%

นายไชยพ์ล วิภา หรือลุงพล บุกรุกตดัไมใ้นเขตป่าสงวนก่อสร้างวงัพญานาคในพื"นที% อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร วา่ 

สํานวนการสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากแลว้ ขณะนี" เหลือการสอบสวนเพียงบางประเด็นตามที%นายไชยพ์ล 

ผูต้ ้องหา ร้องขอให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ%มเติม หลังจากในส่วนนี" เสร็จแล้ว ทางพนักงานสอบสวนจะ

รวบรวมพยานหลกัฐาน เพื%อสรุปสํานวนส่งฟ้องนายไชยพ์ลและพวก , ราย ต่ออยัการจงัหวดัมุกดาหาร ในฐาน

ความผิดบุกรุกที%ป่าสงวน คาดว่าน่าจะสามารถสรุปสํานวนส่งฟ้องได้ประมาณต้นเดือนมิ.ย.นี"   สําหรับคดี

ดงักล่าวสืบเนื%องนายไชยพล ไดบุ้กรุกป่าสงวนฯ และการก่อสร้างวงัพญานาค ในพื"นที%บา้นกกกอก ภายหลงัทาง

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติมีคาํสั%งให้โอนคดีจาก สภ.กกตูม จ.มุกดาหาร มาให้ บก.ปทส.ดาํเนินการแทน ก่อนจะ

มีการสรุปคดีสั%งฟ้องดงักล่าว 

 

 

 

 



 

รมว.ทส. ชวนประชาชนปลูกตน้ไม ้ลดโลกร้อน-ภยัแลง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ.สุพรรณบุรี นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้มพร้อมดว้ย

นายจตุพร บุรุษพฒัน์ ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม นายอดิศร นุชดาํรง อธิบดีกรมป่าไม ้

และนายณฐัภทัร สุวรรณประทีป ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี ร่วมกนัปลูกตน้ประดู่ป่า ที%บริเวณลานจอดรถ

วดัป่าเลไลยกว์รวหิาร อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี เนื%องในวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ  พร้อมกนันี"หน่วยงานในสังกดั

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ใน จ.สุพรรณบุรีร่วมกบัหลายหน่วยงานปลูกตน้ไมก้วา่ Q/ ชนิด

จาํนวน Q,,// ตน้ในพื"นที% . ไร่ ที%วดัหนองเต่าทอง อาํเภอหนองหญา้ไซ  จงัหวดัสุพรรณบุรี ตามโครงการปลูก

ป่าและป้องกนัไฟป่า 

 

 

 

 



 

นายวราวุธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม กล่าวว่าวนันี" กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้มไดร่้วมกบัจงัหวดัสุพรรณบุรีจดักิจกรรมวนัตน้ไมป้ระจาํปีแห่งชาติตามมติ

คณะรัฐมนตรี ปี,-=, ให้วนัตน้ไมแ้ห่งชาติตรงกบัวนัวิสาขบูชาของทุกปีเพื%อเป็นการสร้างและกระตุน้จิตสํานึก 

ให้ประชาชนเห็นความสําคญั โครงการอนุรักษ์และฟื" นฟูทรัพยากรป่าไมข้องชาติและวนันี" ไปปลูกตน้ไมที้%วดั

ป่าเลไลยก์วรวิหาร ซึ% งเป็นวดัเก่าแก่ที%เคยมีสภาพเป็นป่าแต่ดว้ยความเปลี%ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมเมือง

ทาํให้พื"นที%ป่าค่อยหายไป วนันี" กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้มขอเชิญชวนพี%น้องประชาชนทั"ง

ชาวจงัหวดัสุพรรณบุรีและทั%วประเทศมาช่วยกนัปลูกตน้ไมก้นัคนละตน้เพื%อในอนาคตปัญหาสิ%งแวดลอ้มปัญหา

ภยัธรรมชาติ นํ" าแลง้นํ" าท่วม และอีกหลายอยา่งจะสามารถแกไ้ขไดง่้ายๆสิ%งที%สําคญัไม่ใช่การปลูกตน้ไมเ้พียง

เดียวแต่เมื%อปลูกแลว้เราจะดูแลตน้ไมเ้หล่านั"นอย่างไรให้ตน้ไมเ้จริญเติบโต ให้ร่วมเงาและช่วยกนัแกไ้ขปัญหา

สิ%งแวดลอ้มปัญหาภยัธรรมชาติขิงประเทศไทยดงันั"นในวนัตน้ไมแ้ห่งชาติประจาํปี,-.$ นี" จึงขอเชิญชวนพี%นอ้ง

ประชาชนช่วยปลูกตน้ไมค้นละตน้สืบสานพระราชปณิธานปลูกตน้ไม้เพื%อคนรุ่นต่อไปให้กบัประเทศไทย 

ของเรา ตามนโยบายป่าไมแ้ห่งชาติกาํหนดให้มีพื"นที%ป่าไมท้ั%วประเทศอยา่งนอ้ยร้อยละ $/ ของพื"นที%หรือจาํนวน 

Q,0 ล้านไร่  ปัจจุบันมีพื"นที% ป่าสมบูรณ์เหลือเพียงQ/, ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ =,  ดังนั" นกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้มมีนโยบายปลูกฟื" นฟูสภาพป่าและเพิ%มพื"นที%สีเขียวใหป่้าตน้นํ"ากลบัมามีความ

สมบูรณ์ โดยปี ,-.$ มีเป้าหมายปลูกป่าเพิ%มพื"นที%สีเขียวทั%วประเทศจาํนวน $ แสนไร่และจดัโครงการปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื%อแผ่นดิน  

สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ 

 

 

 

 



 

ปลดั วธ.รับมอบกลา้ไมม้ะค่าโมงและไมม้งคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอิทธิพล คุณ ปลื" ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงว ัฒนธรรม มอบหมายให้นางยุพา ทวีว ัฒนะกิจบวร 

ปลดักระทรวงวฒันธรรม รับมอบกลา้ไมม้ะค่าโมง และไมม้งคลที%ผ่านพิธีพฤกษามหามงคล เนื%องในวนัตน้ไม้

ประจาํปีของชาติ พุทธศกัราช ,-.$  จากนายทนงศกัดิW  นนทภา ผูอ้าํนวยการสาํนกัเศรษฐกิจการป่าไม ้กรมป่าไม ้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกนัปลูกตน้ไมต้ามโครงการและ

กิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ 

“รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผ่นดิน” สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ โดยมี ผูบ้ริหาร และเจา้หน้าที%ที%เกี%ยวขอ้งเขา้ร่วม  

ณ บริเวณโถง ชั"น Q กระทรวงวฒันธรรม 

 

 

 

 

 



พล.ต.ต.พิทกัษ ์อุทยัธรรม ผบก.ปทส. เผยพนกังานสอบสวนเตรียมส่งสาํนวน คดี "ลุงพล" รุกป่าสงวน-ก่อสร้าง

วงัพญานาค ใหพ้นกังานอยัการจงัหวดัมุกดาหารพิจารณาสั%งคดีไดใ้นตน้เดือนมิถุนายนนี"  

 

 

 

 

 

 

 

เมื%อวนัที% ,. พ.ค. พล.ต.ต.พิทกัษ์ อุทยัธรรม ผบก.ปทส. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการดาํเนินคดีกบั 

นายไชย์พล วิภา หรือ "ลุงพล" กรณีตัดไม้บุกรุกป่าสงวนและก่อสร้างวงัพญานาคในพื"นที%  อ.ดงหลวง จ.

มุกดาหาร ว่า การดาํเนินการทางสํานวนมีความคืบหน้าไปมาก ซึ% งยงัมีอีกบางประเด็นที%ทาง นายไชยพ์ล ร้อง

ขอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคาํเพิ%มเติมในบางประเด็น ซึ% งหลงัจากสอบปากคาํในส่วนนี" ทางพนักงาน

สอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลกัฐานเพื%อสรุปสํานวนส่งฟ้องลุงพลและพวก , ราย ต่ออยัการจงัหวดัมุกดาหาร 

ในฐานความผิดบุกรุกที%ป่าสงวน โดยคาดว่าจะสามารถสรุปสํานวนส่งฟ้องได้ราวตน้เดือน มิ.ย.นี"  โดยคดีนี"

สืบเนื%องจากการนายไชยพล ไดบุ้กรุกป่าสงวนฯและการก่อสร้างวงัพญานาค ในพื"นที%บา้นกกกอก ต.กกตูม อ.ดง

หลวง จ.มุกดาหาร ซึ% งภายหลงัทางสํานกังานตาํรวจแห่งชาติ  มีคาํสั%งให้โอนสํานวนคดีที%นายไชยพ์ล และพรรค

พวก กระทาํผดิเกี%ยวกบัการตดัไมบุ้กรุกป่าสงวน และการก่อสร้างวงัพญานาค จาก สภ.กกตูม จ.มุกดาหาร มาให ้

บก.ปทส. ดาํเนินการ 

 

 

 

 

 

 



"วราวธุ นาํทีมปลูกตน้ไมเ้นื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัที% 26 พ.ค.64 ที% วดัป่าเลไลยว์รวิหาร จงัหวดัสุพรรณบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ%งแวดลอ้ม นาํคณะผูบ้ริหาร ทส.ปลูกตน้ไม ้เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 2564 เพื%อเป็นสัญลกัษณ์
ในการร่วมรณรงค์ปลูกตน้ไมเ้พื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศพร้อมทั"งขอเชิญชวนให้ประชาชนทั%วประเทศ
ไดร่้วมปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ เนื%องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ลา้นตน้ 
  

 

 

 

 

 



นายวราวุธ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื%อวนัที% 31 มกราคม 2532 กาํหนดให้วนัวิสาขบูชาของทุกปีเป็น 
วนัตน้ไมป้ระจาํปี ของชาติเพื%อเป็นการสร้างและกระตุน้ให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ไดมี้ส่วนร่วม
ในการฟื" นฟูทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ และเป็นการปลูกตน้ไมใ้นใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบ
จากการเปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั ที%ผ่านมา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํโครงการปลูกป่าและ
ป้องกนัไฟป่า เพื%อแกปั้ญหาภยัแลง้และการเสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนัทั"งในระยะสั" นและ
ระยะยาว ซึ% งมีการดาํเนินการให้ครอบคลุมในพื"นที%ป่าตน้นํ"า ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที%ดินของรัฐประเภทอื%น ๆ 
เพื%อเป็นการฟื" นฟูป่าตน้นํ" าให้กลบัคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ%มพื"นที%ป่า
ไมข้องประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที%กาํหนดให้มีพื"นที%สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื"นที%ประเทศ ในพื"นที%
เป้าหมายโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟป่า 2.68 ลา้นไร่ ในระยะเวลา 8 ปี (2563 - 2570) โดยในปี 2564 โดย
กาํหนดเป้าหมายจะดาํเนินการปลูกป่าให้ได ้400,000 ไร่ซึ% งอยู่ระหว่างดาํเนินการ ที%จะปลูกในพื"นที%ป่าสงวน 
แห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 2564 กระทรวึ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม ้
ที%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศและขอเชิญชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไม้
และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อ
แผน่ดิน” สืบสานสู่ 100 ลา้นตน้ ที%เวบ็ไซต์กรมป่าไม ้https://plant.forest.go.th/statistic ขณะนี" มีผูล้งทะเบียน
และร่วมปลูกตน้ไมไ้ปแล้วกว่า 44,417,749 ตน้นอกจากนี" กรมป่าไม ้ได้จดัเตรียมกล้าไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายให้
ประชาชนที%สนใจ สามารถไปขอรับไดที้%สถานีเพาะชาํกลา้ไมท้ั%วประเทศ หรือสามารถสอบถามขอ้มูลไดที้%ส่วน 
ผลิตกลา้ไม ้เบอร์โทรศพัท ์02 561 4292 ต่อ 5551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ทส.ชวนคนไทยปลูกตน้ไมเ้พิ%มพื"นที%สีเขียว วนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 พ ฤ ษ ภ าคม  2564 ณ  ว ัด ป่ าเลไล ย์วรวิห าร จังห วัด สุ พ รรณ บุ รี  รัฐม น ตรีว่าก ารก ระท รวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม นาํคณะผูบ้ริหาร ทส. ปลูกตน้ไม ้เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 
2564 เพื%อเป็นสัญลกัษณ์ในการร่วมรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวใหก้บัประเทศพร้อมทั"งขอเชิญชวนให้
ประชาชนทั%วประเทศไดร่้วมปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระ
เกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้ เพื%อแผ่นดิน” 
สืบสานสู่ 100 ลา้นตน้ 

     
 

 

 

 

 

 

 



 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ- งแวดล้อม กล่าวว่า 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เมื%อวนัที% ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กาํหนดให้วนัวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปี

ของชาติเพื%อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการฟื" นฟู

ทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ และเป็นการปลูกตน้ไม้ในใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการ

เปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั ที%ผ่านมากระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟ

ป่า เพื%อแกปั้ญหาภยัแลง้และการเสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนัทั"งในระยะสั"นและระยะยาว ซึ% ง

มีการดาํเนินการให้ครอบคลุมในพื"นที%ป่าตน้นํ"า ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที%ดินของรัฐประเภทอื%น ๆ เพื%อเป็นการ

ฟื" นฟูป่าตน้นํ" าให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ%มพื"นที%ป่าไม้ของ

ประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที%ก ําหนดให้มีพื"นที% สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื"นที%ประเทศ ในพื"นที%

เป้าหมายโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟป่า 2.68 ลา้นไร่ ในระยะเวลา 8 ปี (2563 - 2570) โดยในปี 2564 โดย

กาํหนดเป้าหมายจะดาํเนินการปลูกป่าให้ได ้400,000 ไร่ซึ% งอยู่ระหว่างดาํเนินการ ที%จะปลูกในพื"นที%ป่าสงวน

แห่งชาติ ป่าอนุรักษ ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

และเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ขอเชิญชวน

ประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศและขอเชิญ

ชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ Q// ลา้นตน้ ที%เวบ็ไซต์กรมป่าไม ้

https://plant.forest.go.th/statistic โดยในขณะนี" มีผูล้งทะเบียนและร่วมปลูกตน้ไมไ้ปแล้วกว่า $$,417,i$j ตน้

นอกจากนี" กรมป่าไม ้ได้จดัเตรียมกล้าไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายให้ประชาชนที%สนใจ สามารถไปขอรับไดที้%สถานี

เพาะชาํกล้าไมท้ั%วประเทศ หรือสามารถสอบถามขอ้มูลไดที้%ส่วนผลิตกลา้ไม ้เบอร์โทรศพัท์ /, -.Q $,j, ต่อ 

5551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ทส. ชวนคนไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน เพิ%มพื"นที%สีเขียวในการดาํเนินชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทส. ชวนคนไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน เพิ%มพื"นที%สีเขียวในการดาํเนินชีวติ 

วนัที% ,. พฤษภาคม นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม

(ทส.) กล่าววา่ .ปัญหาสิ%งแวดลอ้มที%ยากที%สุด เริ%มตน้แกไ้ขไดด้ว้ยวิธีที%ง่ายที%สุด นั%นคือ การปลูกตน้ไม ้เพราะแค่

ตน้ไมเ้พียง Q ตน้ จะสามารถผลิตออกซิเจนใหค้นถึง , คน ไดมี้อากาศบริสุทธิW หายใจไดต้ลอดทั"งปี ทั"งนี"การปลูก

ตน้ไม้ใหญ่เพียง Q ตน้ ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี%ย j-Q- กิโลกรัมต่อปี ดกัจบัฝุ่ นและมลพิษใน

อากาศ ได ้Q.$ กิโลกรัมต่อปี ดูดซับความร้อนจากบรรยากาศและลดอุณหภูมิรอบบา้นลงได ้=-5 °C และตน้ไม้

หนึ%งตน้สามารถปล่อยก๊าซออกซิเจนให้มนุษยไ์ด ้, คนต่อปี  และตน้ไมใ้หญ่สูง Q0-,/ เมตร  จะให้ความร่มเงา

และความเย็นเท่ากบัเครื%องปรับอากาศ - เครื%อง  ทาํงานติดต่อกนัเป็นเวลา ,/ ชั%วโมง ตน้ไมใ้หญ่ๆ ช่วยฟอก

ม ล พิ ษ ใน อาก าศ   ได้ใน ป ริม าณ ม าก ก ว่า เค รื% องฟ อก อาก าศ ห ล าย ร้อย เค รื% อ ง   แ ล ะช่ วยแ ก้ ปั ญ ห า

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้มไดม้ากมาย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

นายวราวุธ กล่าวว่า ในวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ทส.จึงขอเชิญชวนประชาชน ทุกภาคส่วนเขา้ร่วมกิจกรรม

ปลูกตน้ไม ้เพิ%มพื"นที%สีเขียวพร้อมกนัทั%วประเทศ. กบัโครงการ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” เนื%องในวนั

ตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ ลงทะเบียนร่วมปลูกตน้ไมไ้ดที้% https://plant.forest.go.th มาร่วมเป็นหนึ% งในร้อย

ล้านต้นกับพวกเราด้วยกัน  “สําหรับผู ้ที%สนใจรับกล้าไม้ได้ที%กรมป่าไม้ เพื%อเริ% มดําเนินการปลูกป่าตาม. 

โครงการฯ โดยระยะที% Q ในปี พ.ศ.,-.= ที%ผ่านมาไดด้าํเนินการปลูกป่าไดจ้าํนวน ,Q,,$i ไร่  และในระยะที% , 

ในปี พ.ศ.,-.$ ให้ไดต้ามเป้าหมายที%วางไวจ้าํนวน 400,/// ไร่ ประกอบดว้ยพื"นที%ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ ์

ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ  ซึ% งอยูใ่นความรับผดิชอบของกรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุ

พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั%ง กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม”รัฐมนตรีทส.กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปลดล็อกกฎหมาย "ป่าไม"้ ปลูกไมมี้ค่าบนที%ดินส.ป.ก. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

อุปสรรคในอดีต-ไมห้วงห้าม , ประเภท ในอดีตที%ผ่านมา อุปสรรคสําคญัในการส่งเสริมการปลูกไมมี้ค่า คือ 

ขอ้จาํกดัทางกฎหมายเกี%ยวกบัการกาํหนดไมห้วงหา้มตาม พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ,$0$ มาตรา . มีสาระสาํคญักาํหนด

ไมห้วงหา้มไว ้, ประเภท ดงันี"  

Q.ประเภท ก. ไมห้วงห้ามธรรมดา ไดแ้ก่ ไมซึ้% งการทาํไมจ้ะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ที%หรือไดรั้บ

สัมปทานตามความในพระราชบญัญติั ประกอบดว้ยไมจ้าํนวน Q-0 ชนิด เช่น ไมส้ัก ไมย้าง ไมพ้ะยูง ไมก้ระพี"

เขาควาย และไมชิ้งชนั เป็นตน้ 

 



,.ประเภท ข. ไมห้วงห้ามพิเศษ ไดแ้ก่ไมห้ายากหรือไมที้%ควรสงวนซึ% งไม่อนุญาตให้ทาํไม ้เวน้แต่รัฐมนตรีจะได้

อนุญาตในกรณีพิเศษ ประกอบดว้ยไมจ้าํนวน Q= ชนิด เช่น กระเบา มะแข่น จนัทน์หอม ตีนเป็ดแดง และกาํยาน 

เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามเมื%อวนัที% Q. เม.ย.., เวบ็ไซต์ราชกิจจานุเบกษาไดเ้ผยแพร่ พ.ร.บ.ป่าไม ้(ฉบบัที% 0) พ.ศ. 

,-., ซึ% งมีสาระสําคญัอยูใ่นมาตรา $ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ%งของมาตรา i แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม ้พ.ศ. ,$0$ ซึ% ง

แกไ้ขเพิ%มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที% Q/./,--i เรื%องแกไ้ขเพิ%มเติมกฎหมายวา่ดว้ยป่า

ไม ้ลงวนัที% ,Q ก.ค.-i และใหใ้ชค้วามต่อไปนี"แทน 

“มาตรา i ไมช้นิดใดที%ขึ"นในป่าจะใหเ้ป็นไมห้วงหา้มประเภทใด ให้กาํหนดโดยพระราชกฤษฎีกา สําหรับไมทุ้ก

ชนิดที%ขึ"นในที%ดินที%มีกรรมสิทธิW หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที%ดิน ไม่เป็นไมห้วงห้าม หรือไมที้%

ปลูกในที%ดินที%ได้รับอนุญาตให้ทาํประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที%รัฐมนตรีประกาศกาํหนดโดย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไมห้วงห้าม กล่าวคือเป็นการปลดล็อกไมห้วงห้ามในที%ดิน , 

ประเภท คือ Q.หนังสือกรรมสิทธิW  ไดแ้ก่ โฉนดที%ดิน โฉนดแผนที% โฉนดตราจอง และตราจองที%ตราว่า “ไดท้าํ

ประโยชน์แลว้” และ ,.หนงัสือแสดงสิทธิครอบครองในที%ดิน ไดแ้ก่ แบบแจง้การครอบครองที%ดิน (ส.ค.Q) ใบ

จอง (น.ส., และ น.ส., ก.) แบบหมายเลข = (ที%ออกหลงัประมวลกฎหมายที%ดินใชบ้งัคบั) หนงัสือรับรองการทาํ

ประโยชน์ (น.ส.= น.ส.= ก. และ น.ส.= ข. 

“พะยงู-สัก-ยางนา-ชิงชนั-ประดู่” ไม่ตอ้งขออนุญาต 

เลขาฯ ส.ป.ก. กล่าวต่อไปวา่ต่อมามีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม เรื%องกาํหนดที%ดินที%

ไดรั้บอนุญาต ให้ทาํประโยชน์ตามประเภทหนงัสือแสดงสิทธิเพื%อให้ไมที้%ปลูกขึ"นในที%ดินดงักล่าวไม่เป็นไมห้วง

ห้าม พ.ศ. ,-.= ประกาศ ณ วนัที% j ธ.ค..= มีสาระสําคญัตาม ขอ้ , ให้ที%ดินที%ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ทาํประโยชน์ 

ในเขตปฏิรูปที%ดินตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที%ดินเพื%อเกษตรกรรม พ.ศ. ,-Q0 และที%แกไ้ขเพิ%มเติม ประเภทหนงัสือ

แสดงสิทธิในที%ดิน ตามแบบส.ป.ก.$-/Q ส.ป.ก.$-/Q ก ส.ป.ก.$-/Q ข ส.ป.ก.$-/Q ค และ ส.ป.ก.$-/Q ช เป็นที%ดิน

ซึ% งไมที้%ปลูกขึ"นในที%ดินดงักล่าวไม่ถือวา่เป็นไมห้วงหา้ม 

สําหรับแนวทางในอนาคตส.ป.ก.จะได้ร่วมมือกบัองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้(อ.อ.ป.) ในการจดัหา

ช่องทางการตลาดเพื%อให้เกษตรกรมีแหล่งจาํหน่ายไมเ้ศรษฐกิจ รวมถึงการส่งเสริมการแปรรูปไมแ้ละการผลิต

พลงังานจากเศษใบไมกิ้%งไม ้โดยระหวา่งการปลูกไมเ้ศรษฐกิจเกษตรกรยงัสามารถจาํหน่ายคาร์บอนเครดิตผา่น 

อ.อ.ป. เพื%อเป็นอีกแหล่งรายไดห้นึ%งไดด้ว้ย 

 



ขณะที%กรมป่าไมพ้ร้อมที%จะสนับสนุนพนัธ์ุกล้าไม้คุณภาพดี อาทิ พะยูง สัก ยางนา ชิงชัน ประดู่ โดยพี%น้อง

เกษตรกรสามารถติดต่อขอรับไดที้%ศูนย/์สถานีเพาะชาํพนัธ์ุกลา้ไม ้กรมป่าไม ้ทั%วประเทศ นบัเป็นการส่งเสริม

การปลูกไมเ้ศรษฐกิจในเขต ส.ป.ก. ที%เป็นการใช้ประโยชน์ที%ดินไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ สามารถตอบโจทยด์า้น

เศรษฐกิจในการสร้างรายไดเ้สริมให้แก่เกษตรกรก่อให้เกิดการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ั%งยืนที%

ครอบคลุมทั"งมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ%งแวดลอ้ม นาํไปสู่การเพิ%มพื"นที%ป่าและพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ 

พร้อมเพิ%มศกัยภาพพื"นที%เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที%ดิน ตลอดจนยกระดบัคุณภาพชีวิตเกษตรกรในเขตปฏิรูป

ที%ดินใหดี้ขึ"น 

 ไมเ้ศรษฐกิจโตช้ากว่า ,/ ปีตดัขายได้ เจา้หน้าที%กรมป่าไม้ เปิดเผยกับ “1/4 Special Report” ว่ากรณี

ดงักล่าวถือเป็นเรื%องดี เพราะจะเป็นโอกาสและทางเลือกให้กบัเกษตรกรสามารถปลูกไมที้%มีค่าทางเศรษฐกิจบน

ที%ดิน ส.ป.ก. ซึ% งอยูใ่นความครอบครองอยา่งถูกตอ้ง แลว้สามารถตดัขายได ้โดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากเจา้หนา้ที%

เหมือนในอดีต ถือเป็นการปิดช่องทางการรีดไถของเจา้หน้าที%นอกแถวออกไปได้ แต่อย่างไรก็ดีไมมี้ค่าทาง

เศรษฐกิจ ทั"งไมพ้ะยูง-สัก-ยางนา-ชิงชนั–ประดู่ หรือไมอื้%น ซึ% งเหลือนอ้ยในป่าตามธรรมชาติ หรืออาจจะมีแต่ยงั

เป็นไมข้นาดเล็ก ก็ตอ้งระมดัระวงัสําหรับพื"นที%ส.ป.ก.ที%อยูติ่ดกบัป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ เกี%ยวกบั

ปัญหา“ไมส้วมตอ” ดงันั"นในอนาคตตอ้งมีเครื%องมือที%จะสามารถแยกคุณภาพไมป่้าธรรมชาติ กบัไมส้วนป่าได ้

แต่ถา้ที%ดิน ส.ป.ก.ไม่อยูติ่ดกบัป่าสงวนฯ และอุทยานแห่งชาติ คงไม่มีปัญหาอะไร แต่อยา่ลืมวา่ถา้เกษตรกรจะ

ปลูกไมเ้หล่านี"  ซึ% งเป็นไมเ้นื"อแขง็และเติบโตชา้ คงตอ้งใชเ้วลาไม่ตํ%ากวา่ ,/ ปี จึงจะตดัขายได ้บางคนอาจปลูกไว้

เป็นมรดกให้ลูกหลาน หรือปลูกไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ"าประกนักบัสถาบนัการเงิน ซึ% งไมย้างนา ถือว่าเป็นไมที้%โต

เร็วที%สุดในกลุ่มไมเ้หล่านี"  คือประมาณ ,/ ปี ตดัขายไดเ้ป็นไมพ้ื"น และไมฝ้า โดยปกติการปลูกสวนป่า จะปลูก

ในระยะห่าง $x, เมตร พื"นที% Q ไร่ ปลูกไมไ้ดป้ระมาณ ,// ตน้ ซึ% งในช่วง Q-- ปีแรก อาจปลูกพืชหมุนเวียนที%มี

อายุสั"นแซมในพื"นที%เพื%อสร้างรายไดไ้ปก่อน แต่ช่วง --Q/ ปีต่อมา ตน้ไมเ้หล่านี" จะเติบโตขึ"นหนาแน่น ก็ตอ้งตดั

ขายออกให้เหลือ Q// ตน้ และช่วง Q/-Q- ปี เมื%อไมโ้ตขึ"นอีกก็ตอ้งตดัออกอีก -/ ตน้ ดงันั"นพื"นที% Q ไร่ จะเหลือ

ไมพ้ะยงู-สัก-ยางนา-ชิงชนั–ประดู่ ประมาณ -/ ตน้ ถือวา่กาํลงัดี 

 

 

 

 

 



รมว.วราวธุ "ชวนคนไทยรวมใจปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน" 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวนัตน้ไม้

ประจาํปีของชาติ ที%วดัป่าเลไลยกว์รวหิาร ตาํบลรั" วใหญ่ อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวนัตน้ไม้

ประจาํปีของชาติ ที%วดัป่าเลไลยก์วรวหิาร ตาํบลรั" วใหญ่ อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมี นายจตุ

พร บุรุษพฒัน์ ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม นายณัฐภทัร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี 

ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที%ปรึกษา รมว.ทส. นายบุญชู จนัทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นายอนนัต ์โพธิW พนัธ์ุ ผอ.

ทสจ.สุพรรณบุรี นายสรชดั สุจิตต ์สมาชิกสมาผูแ้ทนราษฎร จงัหวดัสุพรรณบุรี เขต 1 ร่วมในพิธี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วราวธุ ย ํ"า  ตน้ไม’้คือทางรอด พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมปลูกตน้ไม ้

 26 พ ฤ ษ ภ าคม  2564 ณ  ว ัด ป่ าเลไล ย์วรวิห าร จังห วัด สุ พ รรณ บุ รี  รัฐม น ตรีว่าก ารก ระท รวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม นาํคณะผูบ้ริหาร ทส. ปลูกตน้ไม ้เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 

2564 เพื%อเป็นสัญลกัษณ์ในการร่วมรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวใหก้บัประเทศพร้อมทั"งขอเชิญชวนให้

ประชาชนทั%วประเทศไดร่้วมปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระ

เกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไมเ้พื%อแผน่ดิน” สืบ

สานสู่ 100 ลา้นตน้   

 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม กล่าวว่า 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เมื%อวนัที% ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กาํหนดให้วนัวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปี

ของชาติเพื%อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการฟื" นฟู

ทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ และเป็นการปลูกตน้ไม้ในใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการ

เปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั ที%ผ่านมากระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟ



ป่า เพื%อแกปั้ญหาภยัแลง้และการเสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนัทั"งในระยะสั"นและระยะยาว ซึ% ง

มีการดาํเนินการให้ครอบคลุมในพื"นที%ป่าตน้นํ"า ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที%ดินของรัฐประเภทอื%น ๆ เพื%อเป็นการ

ฟื" นฟูป่าตน้นํ" าให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ%มพื"นที%ป่าไม้ของ

ประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที%ก ําหนดให้มีพื"นที% สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื"นที%ประเทศ ในพื"นที%

เป้าหมายโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟป่า 2.68 ลา้นไร่ ในระยะเวลา 8 ปี (2563 - 2570) โดยในปี 2564 โดย

กาํหนดเป้าหมายจะดาํเนินการปลูกป่าให้ได ้400,000 ไร่ซึ% งอยู่ระหว่างดาํเนินการ ที%จะปลูกในพื"นที%ป่าสงวน

แห่งชาติ ป่าอนุรักษ ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ  

 และเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ขอ

เชิญชวนประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ

และขอเชิญชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาส 

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ลา้นตน้ ที%เวบ็ไซต์

กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/statistic  โดยในขณะนี" มีผู ้ลงทะเบียนและร่วมปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 

44,417,749 ตน้นอกจากนี"กรมป่าไม ้ไดจ้ดัเตรียมกลา้ไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายใหป้ระชาชนที%สนใจ สามารถ 

ไปขอรับไดที้%สถานีเพาะชาํกลา้ไมท้ั%วประเทศ หรือสามารถสอบถามขอ้มูลไดที้%ส่วนผลิตกลา้ไม ้เบอร์โทรศพัท ์

02 561 4292 ต่อ 5551 

 

 



รมว.ทส. “วราวธุ” ย ํ"า “ตน้ไม”้ คือทางรอด พร้อมชวนคนไทยร่วมปลูกตน้ไม ้ 

เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 2564 

 

 26 พ ฤ ษ ภ าคม  2564 ณ  ว ัด ป่ าเลไล ย์วรวิห าร จังห วัด สุ พ รรณ บุ รี  รัฐม น ตรีว่าก ารก ระท รวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม นาํคณะผูบ้ริหาร ทส. ปลูกตน้ไม ้เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 

2564 เพื%อเป็นสัญลกัษณ์ในการร่วมรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวใหก้บัประเทศพร้อมทั"งขอเชิญชวนให้

ประชาชนทั%วประเทศไดร่้วมปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระ

เกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบ

สานสู่ 100 ลา้นตน้ 

 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม กล่าวว่า 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เมื%อวนัที% ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กาํหนดให้วนัวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปี

ของชาติเพื%อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการฟื" นฟู

ทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ และเป็นการปลูกตน้ไม้ในใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการ

เปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั ที%ผ่านมากระทรวง



ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟ

ป่า เพื%อแกปั้ญหาภยัแลง้และการเสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนัทั"งในระยะสั"นและระยะยาว ซึ% ง

มีการดาํเนินการให้ครอบคลุมในพื"นที%ป่าตน้นํ"า ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที%ดินของรัฐประเภทอื%น ๆ เพื%อเป็นการ

ฟื" นฟูป่าตน้นํ" าให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ%มพื"นที%ป่าไม้ของ

ประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที%ก ําหนดให้มีพื"นที% สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื"นที%ประเทศ ในพื"นที%

เป้าหมายโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟป่า 2.68 ลา้นไร่ ในระยะเวลา 8 ปี (2563 – 2570) โดยในปี 2564 

 

โดยกาํหนดเป้าหมายจะดาํเนินการปลูกป่าใหไ้ด ้400,000 ไร่ซึ% งอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ที%จะปลูกในพื"นที%ป่าสงวน

แห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ และเนื%องในโอกาสวนัต้นไม้ประจาํปีของชาติ 2564 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดล้อม ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยได้ร่วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแล

ตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศและขอเชิญชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูก

ตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้

เพื%อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ที%เว็บไซต์กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/statistic โดยในขณะนี" มีผู ้

ลงทะเบียนและร่วมปลูกตน้ไมไ้ปแลว้กว่า 44,417,749 ตน้นอกจากนี" กรมป่าไม ้ไดจ้ดัเตรียมกล้าไมพ้นัธ์ุดีไว้

แจกจ่ายให้ประชาชนที%สนใจ สามารถไปขอรับได้ที%สถานีเพาะชาํกล้าไมท้ั%วประเทศ หรือสามารถสอบถาม

ขอ้มูลไดที้%ส่วนผลิตกลา้ไม ้เบอร์โทรศพัท ์02 561 4292 ต่อ 5551 

 

 



“วราวธุ” รมว.ทส. ย ํ"าชดั “ตน้ไม”้ คือทางรอด พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมปลูกตน้ไม ้เนื%องในโอกาสวนัตน้ไม้

ประจาํปีของชาติ 2564 

 

 26 พ ฤ ษ ภ าคม  2564 ณ  ว ัด ป่ าเลไล ย์วรวิห าร จังห วัด สุ พ รรณ บุ รี  รัฐม น ตรีว่าก ารก ระท รวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม นาํคณะผูบ้ริหาร ทส. ปลูกตน้ไม ้เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 

2564 เพื%อเป็นสัญลกัษณ์ในการร่วมรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวใหก้บัประเทศพร้อมทั"งขอเชิญชวนให้

ประชาชนทั%วประเทศไดร่้วมปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระ

เกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบ

สานสู่ 100 ลา้นตน้ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม กล่าววา่ คณะรัฐมนตรีไดมี้

มติ เมื%อวนัที% ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กาํหนดให้วนัวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติเพื%อเป็นการ

สร้างและกระตุน้ใหป้ระชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ไดมี้ส่วนร่วมในการฟื" นฟูทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ 

และเป็นการปลูกตน้ไมใ้นใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั ที%ผา่นมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม 

ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟป่า เพื%อแก้ปัญหาภยัแลง้และการ

เสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนัทั"งในระยะสั" นและระยะยาว ซึ% งมีการดาํเนินการให้ครอบคลุม



ในพื"นที%ป่าตน้นํ" า ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที%ดินของรัฐประเภทอื%น ๆ เพื%อเป็นการฟื" นฟูป่าตน้นํ" าให้กลบัคืน

ความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ%มพื"นที%ป่าไมข้องประเทศตามแผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี ที%กาํหนดให้มีพื"นที%สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื"นที%ประเทศ ในพื"นที% เป้าหมายโครงการปลูกป่าและ

ป้องกนัไฟป่า 2.68 ลา้นไร่ ในระยะเวลา 8 ปี (2563 – 2570) โดยในปี 2564 โดยกาํหนดเป้าหมายจะดาํเนินการ

ปลูกป่าให้ได ้400,000 ไร่ซึ% งอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ที%จะปลูกในพื"นที%ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ ์ป่าชุมชน ป่า

ชายเลน และป่าพรุ    และเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ%งแวดลอ้ม ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียว

ใหก้บัประเทศและขอเชิญชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%อง

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ 100 ลา้นตน้ ที%

เวบ็ไซตก์รมป่าไม ้https://plant.forest.go.th/statistic โดยในขณะนี" มีผูล้งทะเบียนและร่วมปลูกตน้ไมไ้ปแลว้กวา่ 

44,417,749 ตน้นอกจากนี" กรมป่าไม ้ได้จดัเตรียมกล้าไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายให้ประชาชนที%สนใจ สามารถไป

ขอรับไดที้%สถานีเพาะชาํกลา้ไมท้ั%วประเทศ หรือสามารถสอบถามขอ้มูลไดที้%ส่วนผลิตกลา้ไม ้เบอร์โทรศพัท ์02 

561 4292 ต่อ 5551 

 



 

 

เชิญชวนคนไทยร่วมปลูกตน้ไมพ้ร้อมกนัทั%วประเทศ เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ 

 

,. พฤษภาคม ,-.$ ณ วดัป่าเลไลยว์รวิหาร จงัหวดัสุพรรณบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ% งแวดล้อม นําคณะผูบ้ริหาร ทส. ปลูกตน้ไม ้เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ เพื%อเป็น

สัญลกัษณ์ในการร่วมรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ  พร้อมทั"งขอเชิญชวนให้ประชาชน

ทั%วประเทศได้ร่วมปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ 

เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ 

Q// ลา้นตน้ 



 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม กล่าววา่ คณะรัฐมนตรีไดมี้

มติ เมื%อวนัที% ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กาํหนดให้วนัวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติเพื%อเป็นการ

สร้างและกระตุน้ใหป้ระชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ไดมี้ส่วนร่วมในการฟื" นฟูทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ 

และเป็นการปลูกตน้ไมใ้นใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั ที%ผา่นมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม 

ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟป่า เพื%อแก้ปัญหาภยัแลง้และการ

เสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนัทั"งในระยะสั" นและระยะยาว ซึ% งมีการดาํเนินการให้ครอบคลุม

ในพื"นที%ป่าตน้นํ" า ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที%ดินของรัฐประเภทอื%น ๆ เพื%อเป็นการฟื" นฟูป่าตน้นํ" าให้กลบัคืน

ความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ%มพื"นที%ป่าไมข้องประเทศตามแผนยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี โดยในปี 2564 โดยกาํหนดเป้าหมายจะดาํเนินการปลูกป่าให้ได ้400,000 ไร่ซึ% งอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ 

ที%จะปลูกในพื"นที%ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ 

 

และเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ขอเชิญชวน

ประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศและขอเชิญ

ชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื%อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ที% เว็บไซต์กรมป่าไม ้



นอกจากนี" กรมป่าไม ้ได้จดัเตรียมกล้าไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายให้ประชาชนที%สนใจ สามารถไปขอรับไดที้%สถานี

เพาะชํากล้าไม้ทั%วประเทศ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที%ส่วนผลิตกล้าไม้ เบอร์โทรศพัท์ 02 561 4292 

 ต่อ 5551 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



,. พฤษภาคม ,-.$ ณ วดัป่าเลไลยว์รวิหาร จงัหวดัสุพรรณบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ% งแวดล้อม นําคณะผูบ้ริหาร ทส. ปลูกตน้ไม ้เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ,-.$ เพื%อเป็น

สัญลกัษณ์ในการร่วมรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศ  พร้อมทั"งขอเชิญชวนให้ประชาชน

ทั%วประเทศได้ร่วมปลูกตน้ไม ้พร้อมทั"งเชิญชวนลงทะเบียนปลูกตน้ไมใ้นโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ 

เนื%องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใตชื้%อ “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผน่ดิน” สืบสานสู่ 

Q// ลา้นตน้ 

 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ% งแวดล้อม กล่าวว่า 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติ เมื%อวนัที% ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กาํหนดให้วนัวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปี

ของชาติเพื%อเป็นการสร้างและกระตุ้นให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการฟื" นฟู

ทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ และเป็นการปลูกตน้ไม้ในใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการ

เปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั ที%ผ่านมากระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟ

ป่า เพื%อแกปั้ญหาภยัแลง้และการเสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนัทั"งในระยะสั"นและระยะยาว ซึ% ง

มีการดาํเนินการให้ครอบคลุมในพื"นที%ป่าตน้นํ"า ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที%ดินของรัฐประเภทอื%น ๆ เพื%อเป็นการ

ฟื" นฟูป่าตน้นํ" าให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเพิ%มพื"นที%ป่าไม้ของ

ประเทศตามแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในปี 2564 โดยกาํหนดเป้าหมายจะดาํเนินการปลูกป่าให้ได ้400,000 

ไร่ซึ% งอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ ที%จะปลูกในพื"นที%ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ 

 

และเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ขอเชิญชวน

ประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศและขอเชิญ

ชวนลงทะเบียนในโครงการและกิจกรรมปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื%องในโอกาสมหามงคลพระ

ราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื%อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ที% เว็บไซต์กรมป่าไม ้

นอกจากนี" กรมป่าไม ้ได้จดัเตรียมกล้าไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายให้ประชาชนที%สนใจ สามารถไปขอรับไดที้%สถานี

เพาะชํากล้าไม้ทั%วประเทศ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที%ส่วนผลิตกล้าไม้ เบอร์โทรศพัท์ 02 561 4292 

 ต่อ 5551 

 

 



 

 

วราวธุ นาํทีมปลูกตน้ไมเ้ป็นปฐมฤกษ ์เนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 2564 

วราวุธ นําทีมปลูกต้นไม้เป็นปฐมฤกษ์ เนื-องในโอกาสวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 2564 พร้อมเชิญชวนคนไทย
ร่วมปลูกต้นไม้พร้อมกันทั-วประเทศ 

 

 26 พฤษภาคม 2564 ณ วดัป่าเลไลยว์รวิหาร จงัหวดัสุพรรณบุรี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงรัพยากรธรรมชาติและ
สิ% งแวดล้อม นําคณะผูบ้ริหาร ทส. ปลูกต้นไม้ เนื%องในโอกาสวนัต้นไม้ประจาํปีของชาติ 2564 เพื%อเป็น
สัญลกัษณ์ในการร่วมรณรงคป์ลูกตน้ไมเ้พื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวใหก้บัประเทศพร้อมทั"งขอเชิญชวนให้ประชาชนทั%ว
ประเทศไดร่้วมปลูกตน้ไม ้พร้อมทัCงเชิญชวนลงทะเบียนปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ เนื-องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื-อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื-อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 
ล้านต้น 

  



 

  
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม กล่าววา่ คณะรัฐมนตรีไดมี้
มติ เมื%อวนัที% ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ กาํหนดให้วนัวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ เพื%อเป็นการ
สร้างและกระตุน้ใหป้ระชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ไดมี้ส่วนร่วมในการฟื" นฟูทรัพยากรป่าไมข้องประเทศ 
และเป็นการปลูกตน้ไมใ้นใจคน อีกทั"ง ช่วยป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปลี%ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
และช่วยลดมลภาวะและฝุ่ นละอองที%เกิดจากหมอกควนั 

 

 

 

 

 

 

 



ที%ผา่นมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จดัทาํโครงการปลูก
ป่าและป้องกนัไฟป่า เพื%อแกปั้ญหาภยัแลง้และการเสื%อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื"นที%เขาสูงชนัทั"งในระยะ
สั" นและระยะยาว ซึ% งมีการดาํเนินการให้ครอบคลุมในพื"นที%ป่าตน้นํ" า ป่าชายเลน ป่าพรุ และในที%ดินของรัฐ
ประเภทอื%น ๆ เพื%อเป็นการฟื" นฟูป่าตน้นํ" าให้กลบัคืนความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลใน
การเพิ%มพื"นที%ป่าไมข้องประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที%กาํหนดให้มีพื"นที%สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื"นที%
ประเทศ ในพื"นที%เป้าหมายโครงการปลูกป่าและป้องกนัไฟป่า 2.68 ลา้นไร่ ในระยะเวลา 8 ปี (2563 - 2570) โดย
ในปี 2564 โดยกาํหนดเป้าหมายจะดาํเนินการปลูกป่าให้ได ้400,000 ไร่ซึ% งอยู่ระหว่างดาํเนินการ ที%จะปลูกใน
พื"นที%ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ ์ป่าชุมชน ป่าชายเลน และป่าพรุ 

  

และเนื%องในโอกาสวนัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ%งแวดลอ้ม ขอเชิญชวน

ประชาชนคนไทยไดร่้วมกนัปลูกตน้ไมแ้ละดูแลตน้ไมที้%ปลูกขึ"น เพื%อเพิ%มพื"นที%สีเขียวให้กบัประเทศและขอเชิญ

ชวนลงทะเบี ยนในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และป ลูกป่าเฉลิมพ ระเกียรติ  เนื% องในโอกาส 

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตน้ไม ้เพื%อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ลา้นตน้ ที%เวบ็ไซต์

กรมป่าไม้ https://plant.forest.go.th/statistic โดยในขณะนี" มีผูล้งทะเบียนและร่วมปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 

44,417,749 ตน้นอกจากนี" กรมป่าไม ้ได้จดัเตรียมกล้าไมพ้นัธ์ุดีไวแ้จกจ่ายให้ประชาชนที%สนใจ สามารถไป

ขอรับไดที้%สถานีเพาะชาํกลา้ไมท้ั%วประเทศ หรือสามารถสอบถามขอ้มูลไดที้%ส่วนผลิตกลา้ไมเ้บอร์โทรศพัท ์02 

561 4292 ต่อ 5551 


