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

ข�าวหนังสือพิมพ, 

- "คาร�บอนเครดิต" จากป�าชุมชน (ไทยรัฐ 20 ตุลาคม 2564 หน�า 8) 

 

ข�าวเว็บไซต, 

“เทิด ด�วย ทำ” 9 ป# มูลนิธิอุทกพัฒน*ฯ จับมือ ทส. และ สสน. ร3วมบริหารจัดการดิน น้ำ ป5า สืบสานแนวพระราชดำริ 
รัชกาลท่ี 9 

(มติชน วันท่ี 18 ตุลาคม 2564)  https://www.matichon.co.th/publicize/news_2997493 

ทส.ชวน ปชช.ท่ัวประเทศ ร3วมดูแลบำรุงต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม�ฯ 2564 น�อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย3า   

(สยามรัฐออนไลน*  18 ตุลาคม 2564 )   https://siamrath.co.th/n/290160 

ทส. ชวนประชาชน ท่ัวประเทศ ร3วมดูแลบำรุงต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม�ประจำป#ของชาติ 

ทส. ชวนประชาชน ท่ัวประเทศ ร3วมดูแลบำรุงต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม�ประจำป#ของชาติ ป# 2564น�อมรำลึกพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จย3าของปวงชนชาวไทย 

(เดลินิวส* 18 ตุลาคม 2564)  https://www.dailynews.co.th/news/387781/ 

ทส.ชวนประชาชน ดูแลต�นไม�ใน "วันรักต�นไม�ประจำป#ของชาติ" 

(nationtv 18 ต.ค. 2564)    https://www.nationtv.tv/news/378847135 

ทส. ชวนประชาชน ท่ัวประเทศ ร3วมดูแลบำรุงต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม�ประจำป#ของชาติ ป# 2564 

(อปท. 18 ต.ค. 2564)  http://www.opt-news.com/news/20869 

ทส. ชวนประชาชน ท่ัวประเทศ ร3วมดูแลบำรุงต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม�ประจำป#ของชาติ ป# 2564 น�อมรำลึกพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จย3าของปวงชนชาวไทย 

(ratchatanews  18 ตุลาคม  2021)  https://ratchatanews.com/2021/10/18/ทส-ชวนประชาชน-ท่ัวประเท/ 

ทส. ชวนประชาชน ท่ัวประเทศ ร3วมดูแลบำรุงต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม�ประจำป#ของชาติ ป# 2564 น�อมรำลึกพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จย3าของปวงชนชาวไทย 

https://theflowsthailand.com/2021/10/18/ทส-ชวนประชาชน-ท่ัวประเท/ 

ทส. ชวนประชาชน ท่ัวประเทศ ร3วมดูแลบำรุงต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม�ประจำป#ของชาติ ป# 2564 น�อมรำลึกพระมหา
กรุณาธิคุณสมเด็จย3าของปวงชนชาวไทย http://www.thailandmovement.com/?p=15089 

“สุพัฒนพงษ*” ยก “โซลาร*เซลล*ลอยน้ำไฮบริด” ต�นแบบโรงผลิตไฟฟdาพลังงานสะอาด 

(กรุงเทพธุรกิจ 19 ต.ค. 2564)  https://www.bangkokbiznews.com/business/966621 
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“เทิด ด�วย ทำ” 9 ป� มูลนิธิอุทกพัฒน�ฯ จับมือ ทส. และ สสน. ร$วมบริหารจัดการดิน น้ำ ป(า สืบสานแนวพระราชดำริ 

รัชกาลท่ี 9 

วันท่ี 18 ตุลาคม 2564   https://www.matichon.co.th/publicize/news_2997493 

วันท่ี 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิอุทกพัฒน� ในพระบรมราชูปถัมภ� และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม ร$วมจัดพิธี “ลงนามบันทึกข�อตกลงความร$วมมือด�านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป(า สืบสานแนว

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 9 ป� การก$อต้ังมูลนิธิอุทกพัฒน� ในพระบรมราชูปถัมภ� โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิ

อุทกพัฒน� ในพระบรมราชูปถัมภ� เปSนประธานในพิธี ได�มอบแนวทางจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป(า ตามแนวพระราชดำริ 

พร�อมลงนามบันทึกข�อตกลงความร$วมมือ กับหน$วยงานภายใต�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จำนวน 8 หน$วยงาน ได�แก$ 

กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุทยานแห$งชาติ สัตว�ป(า และพันธุ�พืช กรมป(าไม� กรมทรัพยากรธรณี กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝWXง กรมควบคุมมลพิษ และกรมส$งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม พร�อมด�วย สถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำ (องค�การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน� ในพระบรมราชูปถัมภ� กล$าวว$า ป�นี้มูลนิธิอุทกพัฒน�ฯ ดำเนินงาน

มาครบ 9 ป� ได�พัฒนาเครือข$ายการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ พบตัวอย$างการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป(า 

ของชุมชนท่ีประสบความสำเร็จ 60 ชุมชนแกนนำ ขยายผลได� 1,773 หมู$บ�าน โดยได�น�อมนำแนวพระราชดำริ มา

ประยุกต�ใช�อย$างเหมาะสมตามภูมิสังคม ด�วยการลงมือทำและสร�างตัวอย$างความสำเร็จ จนสามารถขยายผลสู$ชุมชนอ่ืนได� 

เกิดเปSน “พิพิธภัณฑ�ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ” ปWจจุบันมี 24 แห$งท่ัวประเทศไทย ซ่ึงความร$วมมือ

จากหน$วยงานทุกภาคส$วน มีส$วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให�เปSนไปได�อย$างคล$องตัว สามารถแก�ไขปWญหาได�

อย$างตรงจุด เกิดระบบการทำงานร$วมกันระหว$างรัฐ เอกชน และประชาชน 



“เพ่ือเปSนการสานต$อพระราชปณิธาณและพระราชดำริ และให�ทุกหน$วยงานได�สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ และร$วมถวาย

กตัญbุตาลัยท่ีดีท่ีสุดแด$พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเกิดการลง

นามความร$วมมือในครั้งนี้ เพ่ือฟdeนฟู อนุรักษ� บริหารทรัพยากรดิน น้ำ ป(า ตามแนวพระราชดำริ ส$งเสริมงานวิจัยด�าน

สารสนเทศทรัพยากรน้ำและวิทยาการข�อมูลน้ำ สู$การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล�อมร$วมกัน เพ่ือสร�างตัวอย$างความสำเร็จ 

พัฒนาเครือข$ายดิน น้ำ ป(า พัฒนาต$อยอดงานด�าน ดิน น้ำ ป(า ไปสู$การพัฒนาอย$างยั่งยืนของประเทศต$อไป” ดร.สุเมธ 

กล$าว 

นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล$าวว$า ความร$วมมือครั้งนี้ มีเจตนารมณ�ร$วมกัน

ท่ีจะสืบสานแนวพระราชดำริ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป(า มาประยุกต�ใช�ในการทำงาน และเปSนการ 

“เทิด ด�วย ทำ” ซ่ึงจะร$วมมือกันดำเนินการร$วมกัน 3 ด�าน คือ 1) ด�านฟdeนฟูและอนุรักษ� โดยร$วมกันส$งเสริม สนับสนุน 

และขยายผลการฟdeนฟู การอนุรักษ�ทรัพยากรดิน น้ำ ป(า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 2) ด�านพัฒนาคน โดยร$วมกันส$งเสริมและพัฒนาคนและชุมชน เพ่ือขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรดิน 

น้ำ ป(า สืบสานแนวพระราชดำริฯ อันจะนำไปสู$การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบพ่ึงตนเองให�เกิด

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจชุมชน 3) วิจัยและพัฒนา โดยร$วมกันศึกษา วิจัย และแลกเปลี่ยนข�อมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมต$อไป 

“เทิด ด�วย ทำ” คือการทำงานเพ่ือประเทศชาติ เพ่ือประชาชน  เพ่ือสร�างความสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน ให�กับประเทศชาติ

และประชากร สานต$อพระราชปณิธานท่ีพระองค�ได�พระราชทานไว�ให�สัมฤทธิผลตามพระราชประสงค� จึงเปSนการเดินตาม

รอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย$างแท�จริง 

 

 

 

 



 

ทส.ชวน ปชช.ท่ัวประเทศ ร$วมดูแลบำรุงต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม�ฯ 2564 น�อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย$า   

สยามรัฐออนไลน�  18 ตุลาคม 2564   https://siamrath.co.th/n/290160 

กรมป(าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม� ประจำป�ของชาติ

ประจำป� 2564 พร�อมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 โดยส$วนกลางจัดให�มีการบำรุงต�นไม�ท่ีปลูกอยู$ภายในกรม

ป(าไม� โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปSนประธานในพิธี พร�อม

ด�วย นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีกรมป(าไม� ร$วม

กิจกรรมบำรุง ใส$ปุhย ตัดแต$งก่ิงต�นไม� 

สืบเนื่องจากมติ ครม. เม่ือวันท่ี 26 มิ.ย. 2533 กำหนดให�วันท่ี 21 ต.ค.ของทุกป� ซ่ึงเปSนวันคล�ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย$า) ให�เปSนวันบำรุงรักษาต�นไม�ประจำป�ของชาติ ต$อมา ครม. ได�มีมติ เม่ือ

วันท่ี 15 ต.ค. 2533 ให�ใช�ชื่อว$า “วันรักต�นไม�ประจำป�ของชาติ” เพ่ือให�ประชาชนร$วมน�อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีพระราชปณิธานอย$างแรงกล�า ท่ีจะฟdeนฟูความสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล$าวว$า กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�ให�ความสำคัญในการดูแลทรัพยากรป(าไม�ของประเทศ ไม$ว$าจะเปSนการปลูกป(าเพ่ือ

เปSนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ตามนโยบายป(าไม�แห$งชาติท่ีได�กำหนดให�มีพ้ืนท่ีป(าไม�ท่ัวประเทศ ร�อยละ 40 ของพ้ืนท่ี เพ่ือให�

เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและการใช�ประโยชน�อย$างยั่งยืนแล�ว ยังคงให�ความสำคัญต$อการดูแลต�นไม�ท่ีปลูกไว�แต$เดิม 

โดยการ บำรุง ดูแล รักษา เพราะต�นไม�ท่ีมีการปลูกไว�นั้นเม่ือเจริญเติบโตมาแล�วระยะเวลาหนึ่ง อาจจะมีโรคท่ีเกิดข้ึนจาก

แมลง และก่ิงก�านของต�นไม�มีขนาดใหญ$โตข้ึน ก็จำเปSนต�องได�รับการดูแล เพราะอาจจะส$งผลให�เกิดอุบัติเหตุจากไม�ใหญ$

ดังกล$าว ซ่ึงจะเห็นได�จากมีการเสนอข$าวอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากไม�ใหญ$ตามสถานท่ีต$าง ๆ ท่ีเกิดการแตกหักของก่ิงไม� ลำต�น

ผุจากแมลงเจาะกินหรือโรคต�นไม� ซ่ึงเปSนสาเหตุของการโค$นล�ม และส$งผลให�เกิดอุบัติเหตุท่ีไม$คาดคิดต$อประชาชน การ



ดูแล รักษา ต�นไม�ประจำป�จึงมีความจำเปSนอย$างยิ่งท่ีต�องได�รับการดูแลโดยการตัดแต$งก่ิง รักษาโรคท่ีเกิดข้ึนจากแมลง 

การใส$ปุhยพรวนดิน กำจัดวัชพืช โดยรอบให�กับต�นไม� ให�ไม�ใหญ$ได�เจริญเติบโตต$อไปอย$างแข็งแรง 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป(าไม� กล$าวต$อว$า ในป�นี้กรมป(าไม� กำหนดจัดงานข้ึนในวันท่ี 20 ตุลาคม พร�อมกันท่ัว

ประเทศ ภายใต�มาตรการการเฝjาระวังการแพร$ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในส$วนกลางได�จัด

กิจกรรม บำรุง ดูแล รักษา ต�นไม�บริเวณกรมป(าไม� ซ่ึงเปSนต�นไม�ท่ีปลูกไว�และเจริญเติบโตควรได�รับการดูแล ซ่ึงกรมป(าไม�

ได�จัดทีม "รุกขกร" หรือหมอต�นไม� ในการตรวจสุขภาพต�นไม�ใหญ$ พร�อมให�ความรู�ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแล

ต�นไม�ให�กับผู�เข�าร$วมกิจกรรม เช$น การตัดแต$งก่ิง การบำรุง ดูแล และการรักษาต�นไม�ท่ีถูกต�องตามหลักวิชาการ 

นอกจากนี้จะจัดแสดงนิทรรศการ เรื่องโครงการพระราชดำริ โครงการและกิจกรรมปลูกต�นไม� ปลูกป(าเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ$นดิน" เรื่องป(านันทนาการและ

โครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพ่ือให�ความรู�กับผู�ท่ีเข�าร$วมกิจกรรม 

ในโอกาสนี้ กรมป(าไม� ขอเชิญชวนประชาชนท่ัวไปร$วมกันแสดงพลังความสามัคคีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม โดยช$วยกันดูแลบำรุงรักษาต�นไม�ภายในบริเวณท่ีอยู$อาศัยของตนเอง หรือตามสถานท่ีต$างๆ ตามกำลังท่ีจะ

สามารถทำได� เพ่ือถวายเปSนพระราชสักการะ และแสดงความกตัญbู กตเวทิตา ต$อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

องค�สมเด็จย$าท่ีเหล$าประชาชนคนไทยรักยิ่ง ซ่ึงจะเปSนการช$วยลดกuาซคาร�บอนไดออกไซด� ช$วยลดภาวะโลกร�อนให�ต�นไม�

เหล$านั้นได�เจริญเติบโตแข็งแรงเปSนร$มเงา และเปSนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีแข็งแรงให�กับประเทศ 

นายสุรชัย กล$าวเสริมว$า นอกจากนี้ ประชาชนท่ีสนใจต�องการปลูกต�นไม�เสริม กรมป(าไม�ได�มีการเพาะชำกล�าไม�พันธุ�ดี 

ตามโครงการจ�างงานประชาชนในด�านการส$งเสริมและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน ให�ทำหน�าท่ีในการจัดเตรียมแปลงเพาะ

และเพาะเมล็ดไม� รวมถึงการย�ายชำกล�าไม� และบำรุงดูแลรักษากล�าไม�อย$างต$อเนื่อง กว$ากว$า 1,410 ราย ท้ังนี้ เพ่ือเปSน

การช$วยเหลือประชาชนท่ีได�รับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร$ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงกล�าไม�ท่ีเพาะชำ

ได�รวม 70,000,000 กล�า ล�วนเปSนไม�เศรษฐกิจท่ีสามารถสร�างประโยชน� และสร�างรายได�ให�กับประชาชนในอนาคต เช$น 

ต�นสัก ต�นพะยูง ต�นยางนา ต�นมะฮอกกานี ต�นมะค$าโมง ฯลฯ เพ่ือเปSนการตอบสนองความต�องการของประชาชนท่ีให�

ความสนใจในการปลูกต�นไม�ชนิดต$าง ๆ เพ่ิมข้ึน สำหรับกล�าไม�ท่ีได�จากการเพาะชำทางกรมป(าไม�ได�แจกจ$ายให�กับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีขอรับเพ่ือนำกลับไปปลูก ซ่ึงจะสามารถสร�างรายได�ในการปลูกไม�เศรษฐกิจ ท้ังยังเปSนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวให�กับประเทศอีกทางหนึ่งด�วย โดยประชาชนท่ีสนใจสามารถติดต$อขอรับกล�าไม�ได�ท่ีหน$วยงานเพาะชำกล�าไม�ในสังกัด

กรมป(าไม�ท่ัวประเทศ หรือสอบถามได�ท่ีเบอร�0 2561 4292–3 ต$อ 5551และขอเชิญชวนร$วมลงทะเบียนปลูกต�นไม�ใน

โครงการและกิจกรรมปลูกต�นไม� และปลูกป(าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจ

ไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ$นดิน" 

 



 

ทส. ชวนประชาชน ท่ัวประเทศ ร$วมดูแลบำรุงต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม�ประจำป�ของชาติ 

ทส. ชวนประชาชน ท่ัวประเทศ ร$วมดูแลบำรุงต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม�ประจำป�ของชาติ ป� 2564น�อมรำลึกพระมหา

กรุณาธิคุณสมเด็จย$าของปวงชนชาวไทย 

18 ตุลาคม 2564  https://www.dailynews.co.th/news/387781/ 

ผู�สื่อข$าวรายงานว$า กรมป(าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต�นไม�เนื่องในวันรัก

ต�นไม� ประจำป�ของชาติประจำป� 2564 พร�อมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 โดยส$วนกลางจัดให�มีการบำรุง

ต�นไม�ท่ีปลูกอยู$ภายในกรมป(าไม� โดยมี นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม เปSนประธานในพิธี พร�อมด�วย นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีกรมป(าไม� ร$วมกิจกรรมบำรุง ใส$ปุhย ตัดแต$งก่ิงต�นไม� สืบเนื่องจากมติ ครม. เม่ือ

วันท่ี 26 มิ.ย. 2533 กำหนดให�วันท่ี 21 ต.ค.ของทุกป� ซ่ึงเปSนวันคล�ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี (สมเด็จย$า) ให�เปSนวันบำรุงรักษาต�นไม�ประจำป�ของชาติต$อมา ครม.ได�มีมติ เม่ือวันท่ี 15 ต.ค. 2533 ให�ใช�ชื่อ

ว$า “วันรักต�นไม�ประจำป�ของชาติ” เพ่ือให�ประชาชนร$วมน�อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนนี ท่ีทรงมีพระราชปณิธานอย$างแรงกล�า ท่ีจะฟdeนฟูความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล$าวว$า กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�ให�ความสำคัญในการดูแลทรัพยากรป(าไม�ของประเทศ ไม$ว$าจะเปSนการปลูกป(าเพ่ือ

เปSนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ตามนโยบายป(าไม�แห$งชาติท่ีได�กำหนดให�มีพ้ืนท่ีป(าไม�ท่ัวประเทศ ร�อยละ40 ของพ้ืนท่ี เพ่ือให�เกิด

ความสมดุลของระบบนิเวศและการใช�ประโยชน�อย$างยั่งยืนแล�ว ยังคงให�ความสำคัญต$อการดูแลต�นไม�ท่ีปลูกไว�แต$เดิม โดย

การ บำรุง ดูแล รักษา เพราะต�นไม�ท่ีมีการปลูกไว�นั้นเม่ือเจริญเติบโตมาแล�วระยะเวลาหนึ่ง อาจจะมีโรคท่ีเกิดข้ึนจาก

แมลง  และก่ิงก�านของต�นไม�มีขนาดใหญ$โตข้ึน ก็จำเปSนต�องได�รับการดูแล เพราะอาจจะส$งผลให�เกิดอุบัติเหตุจากไม�ใหญ$

ดังกล$าว ซ่ึงจะเห็นได�จากมีการเสนอข$าวอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากไม�ใหญ$ตามสถานท่ีต$าง ๆ ท่ีเกิดการแตกหักของก่ิงไม� ลำต�น

ผุจากแมลงเจาะกินหรือโรคต�นไม� ซ่ึงเปSนสาเหตุของการโค$นล�ม และส$งผลให�เกิดอุบัติเหตุท่ีไม$คาดคิดต$อประชาชน การ



ดูแล รักษา ต�นไม�ประจำป�จึงมีความจำเปSนอย$างยิ่งท่ีต�องได�รับการดูแล โดยการตัดแต$งก่ิง รักษาโรคท่ีเกิดข้ึนจาก

แมลง การใส$ปุhยพรวนดินกำจัดวัชพืช โดยรอบให�กับต�นไม� ให�ไม�ใหญ$ได�เจริญเติบโตต$อไปอย$างแข็งแรง    

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป(าไม�  กล$าวต$อว$า ในป�นี้กรมป(าไม� กำหนดจัดงานข้ึนในวันท่ี 20 ตุลาคมพร�อมกันท่ัว

ประเทศ ภายใต�มาตรการการเฝjาระวังการแพร$ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในส$วนกลางได�จัด

กิจกรรม บำรุง ดูแล รักษา ต�นไม�บริเวณกรมป(าไม� ซ่ึงเปSนต�นไม�ท่ีปลูกไว�และเจริญเติบโตควรได�รับการดูแล ซ่ึงกรมป(าไม�

ได�จัดทีม “รุกขกร” หรือหมอต�นไม� ในการตรวจสุขภาพต�นไม�ใหญ$พร�อมให�ความรู�ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแล

ต�นไม�ให�กับผู�เข�าร$วมกิจกรรม เช$น การตัดแต$งก่ิง การบำรุง ดูแล และการรักษาต�นไม�ท่ีถูกต�องตามหลัก

วิชาการ นอกจากนี้จะจัดแสดงนิทรรศการ เรื่องโครงการพระราชดำริ โครงการและกิจกรรมปลูกต�นไม� ปลูกป(าเฉลิมพระ

เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ$นดิน” เรื่องป(า

นันทนาการ และโครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชมตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพ่ือให�ความรู�กับผู�ท่ีเข�าร$วมกิจกรรม ใน

โอกาสนี้ กรมป(าไม� ขอเชิญชวนประชาชนท่ัวไปร$วมกันแสดงพลังความสามัคคีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม โดยช$วยกันดูแลบำรุงรักษาต�นไม�ภายในบริเวณท่ีอยู$อาศัยของตนเอง หรือตามสถานท่ีต$างๆ ตามกำลังท่ีจะ

สามารถทำได� เพ่ือถวายเปSนพระราชสักการะ และแสดงความกตัญbู กตเวทิตา ต$อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนนี องค�สมเด็จย$าท่ีเหล$าประชาชนคนไทยรักยิ่ง ซ่ึงจะเปSนการช$วยลดกuาซคาร�บอนไดออกไซด� ช$วยลดภาวะโลกร�อนให�

ต�นไม�เหล$านั้นได�เจริญเติบโตแข็งแรงเปSนร$มเงา และเปSนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีแข็งแรงให�กับประเทศ   

 

 

นายสุรชัย กล$าวเสริมว$า นอกจากนี้ ประชาชนท่ีสนใจต�องการปลูกต�นไม�เสริม กรมป(าไม�ได�มีการเพาะชำกล�าไม�พันธุ�

ดี ตามโครงการจ�างงานประชาชนในด�านการส$งเสริมและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน ให�ทำหน�าท่ีในการจัดเตรียมแปลงเพาะ

และเพาะเมล็ดไม� รวมถึงการย�ายชำกล�าไม� และบำรุงดูแลรักษากล�าไม�อย$างต$อเนื่อง กว$ากว$า1,410 ราย ท้ังนี้ เพ่ือเปSน

การช$วยเหลือประชาชนท่ีได�รับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร$ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงกล�าไม�ท่ีเพาะชำ

ได�รวม 70,000,000 กล�า ล�วนเปSนไม�เศรษฐกิจท่ีสามารถสร�างประโยชน� และสร�างรายได�ให�กับประชาชนใน

อนาคต เช$น ต�นสัก ต�นพะยูง ต�นยางนา ต�นมะฮอกกานี ต�นมะค$าโมง ฯลฯ เพ่ือเปSนการตอบสนองความต�องการของ

ประชาชนท่ีให�ความสนใจในการปลูกต�นไม�ชนิดต$าง ๆ เพ่ิมข้ึน สำหรับกล�าไม�ท่ีได�จากการเพาะชำทางกรมป(าไม�ได�แจกจ$าย

ให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีขอรับเพ่ือนำกลับไปปลูก ซ่ึงจะสามารถสร�างรายได�ในการปลูกไม�เศรษฐกิจ ท้ังยังเปSนการเพ่ิมพ้ืนท่ี

สีเขียวให�กับประเทศอีกทางหนึ่งด�วย โดยประชาชนท่ีสนใจสามารถติดต$อขอรับกล�าไม�ได�ท่ีหน$วยงานเพาะชำกล�าไม�ใน

สังกัดกรมป(าไม�ท่ัวประเทศ หรือสอบถามได�ท่ีเบอร�0 2561 4292–3 ต$อ 5551และขอเชิญชวนร$วมลงทะเบียนปลูกต�นไม�

ในโครงการและกิจกรรมปลูกต�นไม� และปลูกป(าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ$นดิน” อธิบดีกรมป(าไม�กล$าว  



 

ทส.ชวนประชาชน ดูแลต�นไม�ใน "วันรักต�นไม�ประจำป�ของชาติ" 

18 ต.ค. 2564   https://www.nationtv.tv/news/378847135 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม� ประจำป�ของชาติประจำป� 

2564 พร�อมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 

19 ตุลาคม 2564 สืบเนื่องจากมติ ครม. เม่ือวันท่ี 26 มิ.ย. 2533 กำหนดให�วันท่ี 21 ต.ค.ของทุกป� ซ่ึงเปSนวันคล�ายวันพระ

ราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย$า) ให�เปSนวันบำรุงรักษาต�นไม�ประจำป�ของชาติ ต$อมา ครม. 

ได�มีมติ เม่ือวันท่ี 15 ต.ค. 2533 ให�ใช�ชื่อว$า “วันรักต�นไม�ประจำป�ของชาติ” เพ่ือให�ประชาชนร$วมน�อมรำลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีพระราชปณิธานอย$างแรงกล�า ท่ีจะฟdeนฟูความสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล$าวว$า กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�ให�ความสำคัญในการดูแลทรัพยากรป(าไม�ของประเทศ ไม$ว$าจะเปSนการปลูกป(าเพ่ือ

เปSนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ตามนโยบายป(าไม�แห$งชาติท่ีได�กำหนดให�มีพ้ืนท่ีป(าไม�ท่ัวประเทศ ร�อยละ 40 ของพ้ืนท่ี เพ่ือให�

เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและการใช�ประโยชน�อย$างยั่งยืนแล�ว 

นายวราวุธ ยังกล$าวอีกว$า การดูแลรักษาต�นไม�ประจำป�จึงมีความจำเปSนอย$างยิ่งท่ีต�องได�รับการดูแล โดยการตัดแต$งก่ิง

รักษาโรคท่ีเกิดข้ึนจากแมลง การใส$ปุhยพรวนดิน กำจัดวัชพืชโดยรอบให�กับต�นไม� ให�ไม�ใหญ$ได�เจริญเติบโตต$อไปอย$าง

แข็งแรง   

ด�านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป(าไม� กล$าวต$อว$า ในป�นี้กรมป(าไม� กำหนดจัดงานข้ึนในวันท่ี 20 ตุลาคม พร�อมกันท่ัว

ประเทศ ภายใต�มาตรการการเฝjาระวังการแพร$ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในส$วนกลางได�จัด

กิจกรรม บำรุง ดูแล รักษา ต�นไม�บริเวณกรมป(าไม� ซ่ึงกรมป(าไม�ได�จัดทีม “รุกขกร” หรือ "หมอต�นไม�" พร�อมให�ความรู�ทาง

ทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแลต�นไม�ให�กับผู�เข�าร$วมกิจกรรม  



นอกจากนี้จะจัดแสดงนิทรรศการ เรื่องโครงการพระราชดำริ โครงการและกิจกรรมปลูกต�นไม� ปลูกป(าเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ$นดิน” เรื่องป(านันทนาการ และ

โครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพ่ือให�ความรู�กับผู�ท่ีเข�าร$วมกิจกรรม 

โดยกรมป(าไม�ขอเชิญชวนประชาชนท่ัวไป ร$วมกันแสดงพลังความสามัคคีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

โดยช$วยกันดูแลบำรุงรักษาต�นไม�ภายในบริเวณท่ีอยู$อาศัยของตนเอง หรือตามสถานท่ีต$างๆ ตามกำลังท่ีจะสามารถทำได�

เพ่ือถวายเปSนพระราชสักการะและแสดงความกตัญbูกตเวทิตาต$อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค�สมเด็จย$าท่ี

เหล$าประชาชนคนไทยรักยิ่งซ่ึงจะเปSนการช$วยลดกuาซคาร�บอนไดออกไซด�ช$วยลดภาวะโลกร�อนให�ต�นไม�เหล$านั้นได�

เจริญเติบโตแข็งแรงเปSนร$มเงา และเปSนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีแข็งแรงให�กับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ทส. ชวนประชาชน ท่ัวประเทศ ร$วมดูแลบำรุงต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม�ประจำป�ของชาติ ป� 2564 

18 ต.ค. 2564  http://www.opt-news.com/news/20869 

น�อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย$าของปวงชนชาวไทย 

           กรมป(าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม� 

ประจำป�ของชาติประจำป� 2564 พร�อมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 โดยส$วนกลางจัดให�มีการบำรุงต�นไม�ท่ี

ปลูกอยู$ภายในกรมป(าไม� โดยมี นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปSน

ประธานในพิธี พร�อมด�วย นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ข�าราชการ และ

เจ�าหน�าท่ีกรมป(าไม� ร$วมกิจกรรมบำรุง ใส$ปุhย ตัดแต$งก่ิงต�นไม�  

           สืบเนื่องจากมติ ครม. เม่ือวันท่ี 26 มิ.ย. 2533 กำหนดให�วันท่ี 21 ต.ค.ของทุกป� ซ่ึงเปSนวันคล�ายวันพระราช

สมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย$า) ให�เปSนวันบำรุงรักษาต�นไม�ประจำป�ของชาติ ต$อมา ครม. ได�มี

มติ เม่ือวันท่ี 15 ต.ค. 2533 ให�ใช�ชื่อว$า “วันรักต�นไม�ประจำป�ของชาติ” เพ่ือให�ประชาชนร$วมน�อมรำลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีพระราชปณิธานอย$างแรงกล�า ท่ีจะฟdeนฟูความสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  

         นายวราวธุ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล$าวว$า กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�ให�ความสำคัญในการดูแลทรัพยากรป(าไม�ของประเทศ ไม$ว$าจะเปSนการปลูกป(าเพ่ือ

เปSนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ตามนโยบายป(าไม�แห$งชาติท่ีได�กำหนดให�มีพ้ืนท่ีป(าไม�ท่ัวประเทศ ร�อยละ 40  

ของพ้ืนท่ี เพ่ือให�เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและการใช�ประโยชน�อย$างยั่งยืนแล�ว ยังคงให�ความสำคัญต$อการดูแลต�นไม�

ท่ีปลูกไว�แต$เดิม โดยการ บำรุง ดูแล รักษา เพราะต�นไม�ท่ีมีการปลูกไว�นั้นเม่ือเจริญเติบโตมาแล�วระยะเวลาหนึ่ง อาจจะมี

โรคท่ีเกิดข้ึนจากแมลง  และก่ิงก�านของต�นไม�มีขนาดใหญ$โตข้ึน ก็จำเปSนต�องได�รับการดูแล เพราะอาจจะส$งผลให�เกิด

อุบัติเหตุจากไม�ใหญ$ดังกล$าว ซ่ึงจะเห็นได�จากมีการเสนอข$าวอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากไม�ใหญ$ตามสถานท่ีต$าง ๆ ท่ีเกิดการ



แตกหักของก่ิงไม� ลำต�นผุจากแมลงเจาะกินหรือโรคต�นไม� ซ่ึงเปSนสาเหตุของการโค$นล�ม และส$งผลให�เกิดอุบัติเหตุท่ีไม$

คาดคิดต$อประชาชน การดูแล รักษา ต�นไม�ประจำป�จึงมีความจำเปSนอย$างยิ่งท่ีต�องได�รับการดูแล โดยการตัดแต$งก่ิง รักษา

โรคท่ีเกิดข้ึนจากแมลง การใส$ปุhยพรวนดิน กำจัดวัชพืช โดยรอบให�กับต�นไม� ให�ไม�ใหญ$ได�เจริญเติบโตต$อไปอย$างแข็งแรง    

       นายสรุชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป(าไม�  กล$าวต$อว$า ในป�นี้กรมป(าไม� กำหนดจัดงานข้ึนในวันท่ี 20 ตุลาคม พร�อมกันท่ัว

ประเทศ ภายใต�มาตรการการเฝjาระวังการแพร$ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในส$วนกลางได�จัด

กิจกรรม บำรุง ดูแล รักษา ต�นไม�บริเวณกรมป(าไม� ซ่ึงเปSนต�นไม�ท่ีปลูกไว�และเจริญเติบโตควรได�รับการดูแล ซ่ึงกรมป(าไม�

ได�จัดทีม "รุกขกร" หรือหมอต�นไม� ในการตรวจสุขภาพต�นไม�ใหญ$ พร�อมให�ความรู�ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแล

ต�นไม�ให�กับผู�เข�าร$วมกิจกรรม เช$น การตัดแต$งก่ิง การบำรุง ดูแล และการรักษาต�นไม�ท่ีถูกต�องตามหลักวิชาการ 

นอกจากนี้จะจัดแสดงนิทรรศการ เรื่องโครงการพระราชดำริ โครงการและกิจกรรมปลูกต�นไม� ปลูกป(าเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ$นดิน" เรื่องป(านันทนาการ และ

โครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพ่ือให�ความรู�กับผู�ท่ีเข�าร$วมกิจกรรม  

ในโอกาสนี้ กรมป(าไม� ขอเชิญชวนประชาชนท่ัวไปร$วมกันแสดงพลังความสามัคคีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม โดยช$วยกันดูแลบำรุงรักษาต�นไม�ภายในบริเวณท่ีอยู$อาศัยของตนเอง หรือตามสถานท่ีต$างๆ ตามกำลังท่ีจะ

สามารถทำได� เพ่ือถวายเปSนพระราชสักการะ และแสดงความกตัญbู กตเวทิตา ต$อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

องค�สมเด็จย$าท่ีเหล$าประชาชนคนไทยรักยิ่ง ซ่ึงจะเปSนการช$วยลดกuาซคาร�บอนไดออกไซด� ช$วยลดภาวะโลกร�อนให�ต�นไม�

เหล$านั้นได�เจริญเติบโตแข็งแรงเปSนร$มเงา และเปSนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีแข็งแรงให�กับประเทศ   

            นายสรุชัย กล$าวเสริมว$า นอกจากนี้ ประชาชนท่ีสนใจต�องการปลูกต�นไม�เสริม กรมป(าไม�ได�มีการเพาะชำกล�าไม�

พันธุ�ดี ตามโครงการจ�างงานประชาชนในด�านการส$งเสริมและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน ให�ทำหน�าท่ีในการจัดเตรียมแปลง

เพาะและเพาะเมล็ดไม� รวมถึงการย�ายชำกล�าไม� และบำรุงดูแลรักษากล�าไม�อย$างต$อเนื่อง กว$ากว$า 1,410 ราย ท้ังนี้ เพ่ือ

เปSนการช$วยเหลือประชาชนท่ีได�รับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร$ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงกล�าไม�ท่ีเพาะ

ชำได�รวม 70,000,000 กล�า ล�วนเปSนไม�เศรษฐกิจท่ีสามารถสร�างประโยชน� และสร�างรายได�ให�กับประชาชนในอนาคต เช$น 

ต�นสัก ต�นพะยูง ต�นยางนา ต�นมะฮอกกานี ต�นมะค$าโมง ฯลฯ เพ่ือเปSนการตอบสนองความต�องการของประชาชนท่ีให�

ความสนใจในการปลูกต�นไม�ชนิดต$าง ๆ เพ่ิมข้ึน สำหรับกล�าไม�ท่ีได�จากการเพาะชำทางกรมป(าไม�ได�แจกจ$ายให�กับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีขอรับเพ่ือนำกลับไปปลูก ซ่ึงจะสามารถสร�างรายได�ในการปลูกไม�เศรษฐกิจ ท้ังยังเปSนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสี

เขียวให�กับประเทศอีกทางหนึ่งด�วย โดยประชาชนท่ีสนใจสามารถติดต$อขอรับกล�าไม�ได�ท่ีหน$วยงานเพาะชำกล�าไม�ในสังกัด

กรมป(าไม�ท่ัวประเทศ หรือสอบถามได�ท่ีเบอร�0 2561 4292–3 ต$อ 5551และขอเชิญชวนร$วมลงทะเบียนปลูกต�นไม�ใน

โครงการและกิจกรรมปลูกต�นไม� และปลูกป(าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจ

ไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ$นดิน" อธิบดีกรมป(าไม�กล$าว 

 



 

ทส. ชวนประชาชน ท่ัวประเทศ ร$วมดูแลบำรุงต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม�ประจำป�ของชาติ ป� 2564 น�อมรำลึกพระมหา

กรุณาธิคุณสมเด็จย$าของปวงชนชาวไทย 

ตุลาคม 18, 2021  https://ratchatanews.com/2021/10/18/ทส-ชวนประชาชน-ท่ัวประเท/ 

กรมป(าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม� ประจำป�ของชาติ

ประจำป� 2564 พร�อมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 โดยส$วนกลางจัดให�มีการบำรุงต�นไม�ท่ีปลูกอยู$ภายในกรม

ป(าไม� โดยมีนายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปSนประธานในพิธีพร�อม

ด�วย นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีกรมป(าไม�ร$วม

กิจกรรมบำรุง ใส$ปุhย ตัดแต$งก่ิงต�นไม� 

สืบเนื่องจากมติ ครม. เม่ือวันท่ี 26 มิ.ย. 2533 กำหนดให�วันท่ี 21 ต.ค.ของทุกป� ซ่ึงเปSนวันคล�ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย$า) ให�เปSนวันบำรุงรักษาต�นไม�ประจำป�ของชาติ ต$อมา ครม. ได�มีมติ เม่ือ

วันท่ี 15 ต.ค. 2533 ให�ใช�ชื่อว$า “วันรักต�นไม�ประจำป�ของชาติ” เพ่ือให�ประชาชนร$วมน�อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีพระราชปณิธานอย$างแรงกล�า ท่ีจะฟdeนฟูความสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล$าวว$า กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�ให�ความสำคัญในการดูแลทรัพยากรป(าไม�ของประเทศ ไม$ว$าจะเปSนการปลูกป(าเพ่ือ

เปSนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ตามนโยบายป(าไม�แห$งชาติท่ีได�กำหนดให�มีพ้ืนท่ีป(าไม�ท่ัวประเทศ ร�อยละ 40 ของพ้ืนท่ี เพ่ือให�

เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและการใช�ประโยชน�อย$างยั่งยืนแล�ว ยังคงให�ความสำคัญต$อการดูแลต�นไม�ท่ีปลูกไว�แต$เดิม 

โดยการบำรุง ดูแล รักษา เพราะต�นไม�ท่ีมีการปลูกไว�นั้นเม่ือเจริญเติบโตมาแล�วระยะเวลาหนึ่ง อาจจะมีโรคท่ีเกิดข้ึนจาก

แมลง  และก่ิงก�านของต�นไม�มีขนาดใหญ$โตข้ึน ก็จำเปSนต�องได�รับการดูแล เพราะอาจจะส$งผลให�เกิดอุบัติเหตุจากไม�ใหญ$

ดังกล$าว ซ่ึงจะเห็นได�จากมีการเสนอข$าวอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากไม�ใหญ$ตามสถานท่ีต$างๆ ท่ีเกิดการแตกหักของก่ิงไม� ลำต�น



ผุจากแมลงเจาะกินหรือโรคต�นไม� ซ่ึงเปSนสาเหตุของการโค$นล�ม และส$งผลให�เกิดอุบัติเหตุท่ีไม$คาดคิดต$อประชาชน การ

ดูแลรักษาต�นไม�ประจำป�จึงมีความจำเปSนอย$างยิ่งท่ีต�องได�รับการดูแล โดยการตัดแต$งก่ิงรักษาโรคท่ีเกิดข้ึนจากแมลง การ

ใส$ปุhยพรวนดิน กำจัดวัชพืชโดยรอบให�กับต�นไม� ให�ไม�ใหญ$ได�เจริญเติบโตต$อไปอย$างแข็งแรง   

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป(าไม�  กล$าวต$อว$า ในป�นี้กรมป(าไม� กำหนดจัดงานข้ึนในวันท่ี 20 ตุลาคม พร�อมกันท่ัว

ประเทศ ภายใต�มาตรการการเฝjาระวังการแพร$ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในส$วนกลางได�จัด

กิจกรรม บำรุง ดูแล รักษา ต�นไม�บริเวณกรมป(าไม� ซ่ึงเปSนต�นไม�ท่ีปลูกไว�และเจริญเติบโตควรได�รับการดูแล ซ่ึงกรมป(าไม�

ได�จัดทีม “รุกขกร” หรือหมอต�นไม� ในการตรวจสุขภาพต�นไม�ใหญ$ พร�อมให�ความรู�ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแล

ต�นไม�ให�กับผู�เข�าร$วมกิจกรรม เช$น การตัดแต$งก่ิง การบำรุง ดูแล และการรักษาต�นไม�ท่ีถูกต�องตามหลักวิชาการ 

นอกจากนี้จะจัดแสดงนิทรรศการ เรื่องโครงการพระราชดำริ โครงการและกิจกรรมปลูกต�นไม� ปลูกป(าเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ$นดิน” เรื่องป(านันทนาการ และ

โครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพ่ือให�ความรู�กับผู�ท่ีเข�าร$วมกิจกรรม 

ในโอกาสนี้ กรมป(าไม�ขอเชิญชวนประชาชนท่ัวไปร$วมกันแสดงพลังความสามัคคีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม โดยช$วยกันดูแลบำรุงรักษาต�นไม�ภายในบริเวณท่ีอยู$อาศัยของตนเอง หรือตามสถานท่ีต$างๆ ตามกำลังท่ีจะ

สามารถทำได�เพ่ือถวายเปSนพระราชสักการะและแสดงความกตัญbูกตเวทิตาต$อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

องค�สมเด็จย$าท่ีเหล$าประชาชนคนไทยรักยิ่งซ่ึงจะเปSนการช$วยลดกuาซคาร�บอนไดออกไซด�ช$วยลดภาวะโลกร�อนให�ต�นไม�

เหล$านั้นได�เจริญเติบโตแข็งแรงเปSนร$มเงา และเปSนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีแข็งแรงให�กับประเทศ  

นายสุรชัย กล$าวเสริมว$า นอกจากนี้ ประชาชนท่ีสนใจต�องการปลูกต�นไม�เสริม กรมป(าไม�ได�มีการเพาะชำกล�าไม�พันธุ�ดี 

ตามโครงการจ�างงานประชาชนในด�านการส$งเสริมและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน ให�ทำหน�าท่ีในการจัดเตรียมแปลงเพาะ

และเพาะเมล็ดไม� รวมถึงการย�ายชำกล�าไม� และบำรุงดูแลรักษากล�าไม�อย$างต$อเนื่อง กว$ากว$า 1,410 ราย ท้ังนี้เพ่ือเปSน

การช$วยเหลือประชาชนท่ีได�รับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร$ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงกล�าไม�ท่ีเพาะชำ

ได�รวม 70,000,000 กล�า ล�วนเปSนไม�เศรษฐกิจท่ีสามารถสร�างประโยชน� และสร�างรายได�ให�กับประชาชนในอนาคต เช$น 

ต�นสัก ต�นพะยูง ต�นยางนา ต�นมะฮอกกานี ต�นมะค$าโมง ฯลฯ เพ่ือเปSนการตอบสนองความต�องการของประชาชนท่ีให�

ความสนใจในการปลูกต�นไม�ชนิดต$าง ๆ เพ่ิมข้ึน 

สำหรับกล�าไม�ท่ีได�จากการเพาะชำทางกรมป(าไม�ได�แจกจ$ายให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีขอรับเพ่ือนำกลับไปปลูก ซ่ึงจะ

สามารถสร�างรายได�ในการปลูกไม�เศรษฐกิจ ท้ังยังเปSนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศอีกทางหนึ่งด�วย โดยประชาชนท่ี

สนใจสามารถติดต$อขอรับกล�าไม�ได�ท่ีหน$วยงานเพาะชำกล�าไม�ในสังกัดกรมป(าไม�ท่ัวประเทศ หรือสอบถามได�ท่ีเบอร� 

025614292–3 ต$อ 5551 และขอเชิญชวนร$วมลงทะเบียนปลูกต�นไม�ในโครงการและกิจกรรมปลูกต�นไม� และปลูกป(าเฉลิม

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ$นดิน” อธิบดีกรมป(าไม�

กล$าว 

 



 

ทส. ชวนประชาชน ท่ัวประเทศ ร$วมดูแลบำรุงต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม�ประจำป�ของชาติ ป� 2564 น�อมรำลึกพระมหา

กรุณาธิคุณสมเด็จย$าของปวงชนชาวไทย 

https://theflowsthailand.com/2021/10/18/ทส-ชวนประชาชน-ท่ัวประเท/ 

กรมป(าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต�นไม�เนื่องในวันรักต�นไม� ประจำป�ของชาติ

ประจำป� 2564 พร�อมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี 20 ตุลาคม 2564 โดยส$วนกลางจัดให�มีการบำรุงต�นไม�ท่ีปลูกอยู$ภายในกรม

ป(าไม� โดยมีนายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปSนประธานในพิธีพร�อม

ด�วย นายจตุพร บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ข�าราชการ และเจ�าหน�าท่ีกรมป(าไม�ร$วม

กิจกรรมบำรุง ใส$ปุhย ตัดแต$งก่ิงต�นไม� 

สืบเนื่องจากมติ ครม. เม่ือวันท่ี 26 มิ.ย. 2533 กำหนดให�วันท่ี 21 ต.ค.ของทุกป� ซ่ึงเปSนวันคล�ายวันพระราชสมภพของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย$า) ให�เปSนวันบำรุงรักษาต�นไม�ประจำป�ของชาติ ต$อมา ครม. ได�มีมติ เม่ือ

วันท่ี 15 ต.ค. 2533 ให�ใช�ชื่อว$า “วันรักต�นไม�ประจำป�ของชาติ” เพ่ือให�ประชาชนร$วมน�อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ท่ีทรงมีพระราชปณิธานอย$างแรงกล�า ท่ีจะฟdeนฟูความสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว$าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล$าวว$า กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�ให�ความสำคัญในการดูแลทรัพยากรป(าไม�ของประเทศ ไม$ว$าจะเปSนการปลูกป(าเพ่ือ

เปSนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ตามนโยบายป(าไม�แห$งชาติท่ีได�กำหนดให�มีพ้ืนท่ีป(าไม�ท่ัวประเทศ ร�อยละ 40 ของพ้ืนท่ี เพ่ือให�

เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและการใช�ประโยชน�อย$างยั่งยืนแล�ว ยังคงให�ความสำคัญต$อการดูแลต�นไม�ท่ีปลูกไว�แต$เดิม 

โดยการบำรุง ดูแล รักษา เพราะต�นไม�ท่ีมีการปลูกไว�นั้นเม่ือเจริญเติบโตมาแล�วระยะเวลาหนึ่ง อาจจะมีโรคท่ีเกิดข้ึนจาก

แมลง  และก่ิงก�านของต�นไม�มีขนาดใหญ$โตข้ึน ก็จำเปSนต�องได�รับการดูแล เพราะอาจจะส$งผลให�เกิดอุบัติเหตุจากไม�ใหญ$

ดังกล$าว ซ่ึงจะเห็นได�จากมีการเสนอข$าวอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากไม�ใหญ$ตามสถานท่ีต$างๆ ท่ีเกิดการแตกหักของก่ิงไม� ลำต�น



ผุจากแมลงเจาะกินหรือโรคต�นไม� ซ่ึงเปSนสาเหตุของการโค$นล�ม และส$งผลให�เกิดอุบัติเหตุท่ีไม$คาดคิดต$อประชาชน การ

ดูแลรักษาต�นไม�ประจำป�จึงมีความจำเปSนอย$างยิ่งท่ีต�องได�รับการดูแล โดยการตัดแต$งก่ิงรักษาโรคท่ีเกิดข้ึนจากแมลง การ

ใส$ปุhยพรวนดิน กำจัดวัชพืชโดยรอบให�กับต�นไม� ให�ไม�ใหญ$ได�เจริญเติบโตต$อไปอย$างแข็งแรง   

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป(าไม�  กล$าวต$อว$า ในป�นี้กรมป(าไม� กำหนดจัดงานข้ึนในวันท่ี 20 ตุลาคม พร�อมกันท่ัว

ประเทศ ภายใต�มาตรการการเฝjาระวังการแพร$ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในส$วนกลางได�จัด

กิจกรรม บำรุง ดูแล รักษา ต�นไม�บริเวณกรมป(าไม� ซ่ึงเปSนต�นไม�ท่ีปลูกไว�และเจริญเติบโตควรได�รับการดูแล ซ่ึงกรมป(าไม�

ได�จัดทีม “รุกขกร” หรือหมอต�นไม� ในการตรวจสุขภาพต�นไม�ใหญ$ พร�อมให�ความรู�ทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการดูแล

ต�นไม�ให�กับผู�เข�าร$วมกิจกรรม เช$น การตัดแต$งก่ิง การบำรุง ดูแล และการรักษาต�นไม�ท่ีถูกต�องตามหลักวิชาการ 

นอกจากนี้จะจัดแสดงนิทรรศการ เรื่องโครงการพระราชดำริ โครงการและกิจกรรมปลูกต�นไม� ปลูกป(าเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ$นดิน” เรื่องป(านันทนาการ และ

โครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพ่ือให�ความรู�กับผู�ท่ีเข�าร$วมกิจกรรม 

ในโอกาสนี้ กรมป(าไม�ขอเชิญชวนประชาชนท่ัวไปร$วมกันแสดงพลังความสามัคคีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม โดยช$วยกันดูแลบำรุงรักษาต�นไม�ภายในบริเวณท่ีอยู$อาศัยของตนเอง หรือตามสถานท่ีต$างๆ ตามกำลังท่ีจะ

สามารถทำได�เพ่ือถวายเปSนพระราชสักการะและแสดงความกตัญbูกตเวทิตาต$อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

องค�สมเด็จย$าท่ีเหล$าประชาชนคนไทยรักยิ่งซ่ึงจะเปSนการช$วยลดกuาซคาร�บอนไดออกไซด�ช$วยลดภาวะโลกร�อนให�ต�นไม�

เหล$านั้นได�เจริญเติบโตแข็งแรงเปSนร$มเงา และเปSนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีแข็งแรงให�กับประเทศ  

นายสุรชัย กล$าวเสริมว$า นอกจากนี้ ประชาชนท่ีสนใจต�องการปลูกต�นไม�เสริม กรมป(าไม�ได�มีการเพาะชำกล�าไม�พันธุ�ดี 

ตามโครงการจ�างงานประชาชนในด�านการส$งเสริมและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน ให�ทำหน�าท่ีในการจัดเตรียมแปลงเพาะ

และเพาะเมล็ดไม� รวมถึงการย�ายชำกล�าไม� และบำรุงดูแลรักษากล�าไม�อย$างต$อเนื่อง กว$ากว$า 1,410 ราย ท้ังนี้เพ่ือเปSน

การช$วยเหลือประชาชนท่ีได�รับผลกระทบจากสถานการณ�การแพร$ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงกล�าไม�ท่ีเพาะชำ

ได�รวม 70,000,000 กล�า ล�วนเปSนไม�เศรษฐกิจท่ีสามารถสร�างประโยชน� และสร�างรายได�ให�กับประชาชนในอนาคต เช$น 

ต�นสัก ต�นพะยูง ต�นยางนา ต�นมะฮอกกานี ต�นมะค$าโมง ฯลฯ เพ่ือเปSนการตอบสนองความต�องการของประชาชนท่ีให�

ความสนใจในการปลูกต�นไม�ชนิดต$าง ๆ เพ่ิมข้ึน 

สำหรับกล�าไม�ท่ีได�จากการเพาะชำทางกรมป(าไม�ได�แจกจ$ายให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีขอรับเพ่ือนำกลับไปปลูก ซ่ึงจะ

สามารถสร�างรายได�ในการปลูกไม�เศรษฐกิจ ท้ังยังเปSนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให�กับประเทศอีกทางหนึ่งด�วย โดยประชาชนท่ี

สนใจสามารถติดต$อขอรับกล�าไม�ได�ท่ีหน$วยงานเพาะชำกล�าไม�ในสังกัดกรมป(าไม�ท่ัวประเทศ หรือสอบถามได�ท่ีเบอร� 

025614292–3 ต$อ 5551 และขอเชิญชวนร$วมลงทะเบียนปลูกต�นไม�ในโครงการและกิจกรรมปลูกต�นไม� และปลูกป(าเฉลิม

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ือแผ$นดิน” อธิบดีกรมป(าไม�

กล$าว 
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“สุพัฒนพงษ�” ยก “โซลาร�เซลล�ลอยน้ำไฮบริด” ต�นแบบโรงผลิตไฟฟjาพลังงานสะอาด 

19 ต.ค. 2564 https://www.bangkokbiznews.com/business/966621 

“สุพัฒนพงษ�” ย้ำ รัฐหนุนโรงไฟฟjาโซลาร�เซลล�ลอยน้ำไฮบริดเต็มสูบ หวังลดคาร�บอนฯ เพ่ิมสัดส$วนการผลิตไฟฟjาพลังงาน

สะอาด ยก “โซลาร�ลอยน้ำไฮบริด” เข่ือนสิรินธร ต�นแบบ “ผู�ว$า กฟผ.” รับลูก เร$งสร�างจุดเช็คอินจุดพลุท$องเท่ียวอีสาน 

คาดเป�ดรับนักท$องเท่ียวม.ค.ป�หน�า 

นายสุพัฒนพงษ� พันธ�มีเชาว� รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว$าการกระทรวงพลังงาน กล$าวว$า ในการเดินทางไปตรวจ

เยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ และการใช�พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟjา และชมนวัตกรรมโซลาร�เซลล�ลอยน้ำไฮบริดกับ

พลังน้ำท่ีมีขนาดใหญ$ท่ีสุดในโลก ท่ีเข่ือนสิรินธร จ.อุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 15 ต.ค.2564 ท่ีผ$านมา พล.อ.ประยุทธ�จันทร�

โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว$าการกระทรวงกลาโหม ประทับใจโรงไฟฟjาโซลาร�เซลล�ลอยน้ำไฮบริดเข่ือนสิรินธรเปSน

อย$างมาก เนื่องจากเปSนโรงไฟฟjาโซลาร�เซลล�ลอยน้ำไฮบริดท่ีมีขนาดใหญ$ท่ีสุดในโลก ท่ีมีกำลังผลิต 45 เมกะวัตต� ซ่ึงเปSน

การผลิตไฟฟjาแบบผสมผสานระหว$างพลังงานแสงอาทิตย�และพลังน้ำ โดยโซลาร�เซลล�จะผลิตไฟฟjาในช$วงกลางวัน และนำ

พลังน้ำมาผลิตไฟฟjาเสริมในช$วงท่ีความเข�มแสงไม$เพียงพอหรือช$วงกลางคืน ทำให�ผลิตไฟฟjาได�อย$างต$อเนื่องยาวนาน ช$วย

ลดความไม$แน$นอนของพลังงานหมุนเวียนท่ีปกติแล�วจะข้ึนอยู$กับสภาพอากาศ  

นอกจากนี้ ในการออกแบบและติดต้ังแผงโซลาร�เซลล�บนทุ$นลอยน้ำและอุปกรณ�ต$างๆ การไฟฟjาฝ(ายผลิตแห$งประเทศไทย 

(กฟผ.) ได�คำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล�อมเปSนสำคัญ จึงเลือกใช�วัสดุท่ีเปSนมิตรต$อสิ่งแวดล�อม เช$น แผงโซลาร�เซลล�ชนิด

กระจกท้ังสองด�าน (Double Glass) สามารถทนความชื้นได�สูงและไม$มีสิ่งปนเปdeอนลงสู$แหล$งน้ำ โดยทุ$นลอยน้ำชนิด 

HDPE (High Density Polyethylene) เปSนวัสดุประเภทเดียวกับท$อส$งน้ำประปา จึงเปSนมิตรต$อสิ่งแวดล�อมและสัตว�น้ำ 

อีกท้ัง การติดต้ังแผงโซลาร�เซลล�ในพ้ืนท่ีอ$างเก็บน้ำในเข่ือนยังช$วยไม$ให�เกิดผลกระทบต$อพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สามารถช$วยลด

การปล$อยกuาซเรือนกระจก ซ่ึงเปSนสาเหตุของภาวะโลกร�อนได�ถึงประมาณ 47,000 ตัน/ป� หรือเทียบเท$ากับการปลูกป(า 

37,600 ไร$ นอกจากนี้ การติดต้ังแผงเซลล�แสงอาทิตย�และทุ$นลอยน้ำท่ีปกคลุมผิวน้ำ ยังช$วยลดการระเหยของน้ำได�

ประมาณ 460,000 ลบ.ม./ป� 

“นายกฯ “ได�ชื่นชมการดำเนินการโรงไฟฟjาโซลาร�เซลล�แห$งนี้ด�วยว$า ช$วยส$งเสริมการใช�พลังงานท่ีเปSนมิตรต$อสิ่งแวดล�อม 

ช$วยลดโลกร�อน เปSนการเดินหน�าประเทศสู$สังคมไร�คาร�บอน ท่ีได�พยายามผลักดันให�กลุ$มธุรกิจกำหนดเปjาหมายการลด



การปล$อยกuาซเรือนกระจกสุทธิเปSนศูนย� และเปjาหมายความเปSนกลางทางคาร�บอน ซ่ึงแม�ว$าส$วนใหญ$จะเปSนการต้ังเปjา

โดยประเทศพัฒนาแล�ว อาทิ สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ แต$ในกลุ$มประเทศกำลังพัฒนาเองก็ได�พยายาม

ต้ังเปjาเช$นกัน อาทิ เกาหลีใต�กำหนดว$าจะเปSนกลางทางคาร�บอน ในป� ค.ศ.2050 ส$วนจีนคาดว$าจะบรรลุในป� ค.ศ. 2060” 

นายสุพัฒนพงษ� กล$าว 

นอกจากนี้ เพ่ือนบ�านไทยในอาเซียน เช$น อินโดนีเซีย และ เวียดนาม ได�กำหนดเปjาหมายลดการปล$อยกuาซเรือนกระจก

สุทธิเปSนศูนย�แล�ว โดยอินโดนีเซียต้ังเปjาในป�ค.ศ.2070 และเวียดนามคาดว$าจะบรรลุได�ในป�ค.ศ.2060 ไทยจึงต�องร$วมมือ

กับประชาคมโลกอย$างหลีกเลี่ยงไม$ได� และมาตรการเพ่ือแก�ไขปWญหา climate change โดยเฉพาะในส$วนท่ีเก่ียวกับการ

ลดและควบคุมการปล$อยกuาซเรือนกระจก จำเปSนต�องใช�เทคโนโลยีท่ีค$อนข�างสูงเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตและ

พฤติกรรมการบริโภค ซ่ึงมักส$งผลกระทบทางเศรษฐกิจต$อประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยด�วยเช$นกัน 

นายสุพัฒนพงษ� กล$าวว$า ต้ังเปjาจะลดกuาซคาร�บอนบอนไดออกไซด�ให�เปSน 0% หรือ Net Zero ภายในป�2565-2570 ซ่ึง

ปWจจุบัน ประเทศไทยมีการปล$อยกuาซคาร�บอนไดออกไซด�ประมาณ 350 ล�านตันต$อป� ซ่ึงคิดเปSนภาระประมาณ 6-7 แสน

ล�านบาทต$อป� ท่ีต�องใช�ในการลดกuาซคาร�บอนบอนไดออกไซด�ลง  โดยภาคพลังงานเปSนภาคท่ีปล$อยคาร�บอนบอนได

ออกไซด�มากสุด 250 ล�านตันต$อป� จึงต้ังเปjาว$าภาคพลังงานไทยจะต�องลดคาร�บอนบอนไดออกไซด�เหลือเพียง 90 ล�านตัน

ต$อป�ในอีก 10 ป�ข�างหน�าได� 

“ท$านนายกฯ ได�สอบถามถึงศักยภาพปริมาณน้ำในเข่ือนสิรินธร ถึงการรองรับปริมาณน้ำฝน และได�กำชับในเรื่องของการ

บริหารจัดการน้ำให�เกิดประโยชน�ท่ีสุด เพ่ือแก�ไขปWญหาน้ำท$วมซ้ำซาก แก�ไขในแต$ละจุดเพ่ือลดผลกระทบบรรเทาความ

เดือดร�อนต$อประชาชน พร�อมยืนยันว$ารัฐบาลได�ดำเนินการแก�ไขปWญหามาโดยตลอด แต$บางโครงการติดปWญหาเรื่อง

ผลกระทบต$อชาวบ�าน ดังนี้ ต$อจากนี้ไป ผู�ว$าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จะต�องลงพ้ืนท่ีสำรวจความคิดเห็นประชาชน

และเร$งสร�างความเข�าใจกับชาวบ�านต$อไป” นายสุพัฒนพงษ� กล$าว 

นายบุญญนิตย� วงศ�รักมิตร ผู�ว$าการการไฟฟjาฝ(ายผลิตแห$งประเทศไทย (กฟผ.) กล$าวว$า ได�เร$งก$อสร�างเส�นทางเดินชม

ธรรมชาติ หรือ Nature Walkway บริเวณโรงไฟฟjาโซลาร�เซลล�ลอยน้ำไฮบริด เพ่ือเปSนจุดเช็คอินและแหล$งท$องเท่ียว

สำคัญแห$งใหม$ของ จ.อุบลราชธานี ถือเปSนการสร�างทัศนียภาพท่ีสวยงาม ให�มีความประทับใจแก$นักท$องเท่ียวมากยิ่งข้ึน 

ซ่ึงนอกจากจดจะเปSนสถานท่ีท$องเท่ียวแห$งใหม$แล�ว ยังมีโซลาร�เซลล�ลอยน้ำไฮบริดท่ีขนาดใหญ$ท่ีสุดในโลก สามารถมองใน

มุมสูงได�ภาพท่ีสวยงาน ท้ังนี้ ปWจจุบันอยู$ระหว$างปรับภูมิทัศน�รอบพ้ืนท่ีรวมถึงก$อสร�างอาคารอเนกประสงค�สำหรับให�ข�อมูล

นักท$องเท่ียวก$อนเดินชม โดยกฟผ.จะเป�ดให�ประชาชนท่ัวไปเข�าชมได�ในเดือนม.ค.2565 คาดว$าจะช$วยเสริมให�ธุรกิจ

ท$องเท่ียวของจังหวัดกลับมาคึกคักและสร�างรายได�ให�กับชุมชนอีกทางหนึ่ง 

สำหรับการก$อสร�างอาคารอเนกประสงค�สำหรับให�ข�อมูลนักท$องเท่ียวก$อนเดินชม ถือเปSนการช$วยสร�างรายได�ให�กับชุมชน

อีกทางหนึ่งด�วย ซ่ึงในช$วงของการก$อสร�าง กฟผ.ได�จ�างผู�ประกอบการแพท$องเท่ียว เรือ และเจ็ตสกีจากชุมชนรอบพ้ืนท่ีมา

ใช�ในงานก$อสร�าง รวมถึงเช$าแพเพ่ือเปSนท่ีพักให�กับคนงาน ซ่ึงช$วยสร�างรายได�ให�กับชุมชนในช$วงท่ีนักท$องเท่ียวลดลงจาก



การแพร$ระบาดของโควิด-19 คิดเปSนมูลค$าการจ�างงานในพ้ืนท่ีท้ังหมดกว$า 30 ล�านบาท สามารถกระตุ�นเศรษฐกิจ

ภาพรวมของจังหวัดได�เปSนอย$างดี 

ท้ังนี้ โรงไฟฟjาโซลาร�เซลล�ลอยน้ำไฮบริดเข่ือนสิรินธร ถือเปSนโรงไฟฟjาโซลาร�เซลล�ลอยน้ำท่ีไฮบริดกับพลังน้ำจากเข่ือน

ขนาดใหญ$ท่ีสุดในโลก โดยติดต้ังแผงโซลาร�เซลล�บนทุ$นลอยน้ำและอุปกรณ�ต$างๆ จากขอบเขตพ้ืนท่ีในอ$างเก็บน้ำเข่ือนสิริน

ธรประมาณ 760 ไร$ โดยติดต้ังแผงเซลล�แสงอาทิตย�อยู$บนพ้ืนท่ีผิวน้ำประมาณ 450 ไร$ ใช�แผงโซลาร�เซลล�ชนิดกระจกท้ัง

สองด�าน (Double Glass) สามารถทนต$อความชื้นสูงได�ดี ไม$มีสิ่งปนเปdeอนลงสู$แหล$งน้ำ ท้ังนี้ กฟผ. ยังเตรียมพัฒนา

โครงการโซลาร�เซลล�ลอยน้ำไฮบริดในพ้ืนท่ีเข่ือนของกฟผ. อีก 9 เข่ือนท่ัวประเทศอย$างต$อเนื่อง รวมกำลังผลิตท้ังหมด 

2,725 เมกะวัตต� รวมท้ังอยู$ในช$วงพิจารณาศักยภาพเพ่ิมเติมอีกกว$า 5,000 เมกะวัตต� นับเปSนจุดเริ่มต�นสำคัญของกฟผ. 

ในการก�าวเข�าสู$สังคมไร�คาร�บอนอย$างแท�จริงในอนาคต 

นอกจากนี้ วันท่ี 20 ต.ค.2564 กฟผ.จะร$วมมือกับกรมป(าไม� กรมอุทยานแห$งชาติ สัตว�ป(า และพันธุ�พืช และกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝWXง เพ่ือประกาศนโยบายมุ$งสู$ความเปSนกลางทางคาร�บอนของกฟผ.และลงนามความร$วมมือร$วมกันใน

โครงการปลูกป(าและบำรุงรักษาป(าอย$างยั่งยืน 

 

 

 

 


