
สรุปขาวประจําในวันท่ี  20-25 ตุลาคม 2564 

สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ  (ไทยรัฐ  22 ต.ค. 64  หนา 7) 

- ดูแลตนไม นอมรําลึกถึงสมเด็จยา  (มติชน  25 ต.ค. 64  หนา 12) 

- กรมปาไม “แจกกลาไม 70 ลานกลา”  (ไทยรัฐ  21 ต.ค. 64  หนา 7) 

- คอลัมนทองถิ่นชวนรู วันรักตนไม  (ขาวสด  25 ต.ค. 64  หนา 2) 

- ภาพขาว กรมปาไม แจกจายกลาไมพันธุดี  (ไทยรัฐ  25 ต.ค. 64  หนา 7)  

- คอลัมนทางคนทางขาว..วันรักษตนไม  (มติชน  25 ต.ค. 64  หนา 7) 

- คอลัมนขาวสั้นทันโลก ตะครุปมอดไม  (ไทยรัฐ  22 ต.ค. 64  หนา 12) 

- กฟผ.ตั้งเปาลดปลอยคารบอน  (ประชาชาติธุรกิจ  25-27 ต.ค. 64  หนา 3) 

- คอลัมน รายงานพิเศษ..ศูนยปฏิบัติการพิทักษปา ‘เดินหนาขยายผล’ ลักลอบตัดไมมีคาพื้นที่ปาธรรมชาติ 3 

จังหวัดชายแดนใต  (แนวหนา  23 ต.ค. 64  หนา 8) 

 
 
สื่อออนไลน 
- กรมปาไม “แจกกลาไม 70 ลานกลา” วันบํารุงรักษาตนไมประจําปของชาติ  (ไทยรัฐออนไลน  21 ต.ค. 64) 

https://www.thairath.co.th/news/local/2224297 

- วันรักตนไมประจําปของชาติ  (MCOT DIGITAL  20 ต.ค. 64) 

https://www.mcot.net/view/Mt6Zr23y 

- กรมปาไม จัดงานวันรักตนไม ประจําปของชาติ  (มติชนออนไลน  20 ต.ค. 64) 

https://www.matichon.co.th/local/news_3001004 

- วราวุธ ดูแล บํารุงตนรวงผื้ง เนื่องในวันรักตนไมประจําปของชาติ  (เอเชียมอนิ่ง  20 ต.ค. 64) 

http://www.asiamorningnews.net/?p=63192 

- วราวุธ ดูแล บํารุงตนรวงผึ้ง เนื่องในวันรักตนไมประจําปของชาต ิ (วีคลี่นิวส  25 ต.ค. 64) 

http://weeklynews.online/?p=15794 

- วราวธุ ย้ํา 20 ป ขางหนาไทยตองมีพื้นที่สีเขียว  (ขาว 3 มิติ  20 ต.ค. 64) 

https://ch3plus.com/news/program/262708 

- ทส.ชวนคนไทน – ดูตนไม เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จยา  (อีจัน  20 ต.ค. 64) 

https://www.ejan.co/general-news/ทส-ชวนคนไทยปลูก-ดูแลตนไม-เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ-

สมเด็จยา 

- รมว.ทส.ชวน ปชช. บํารุงปา นอมรําลึก “สมเด็จยา”  (THE FLOWS Thailand 25 ต.ค. 64) 

https://theflowsthailand.com/ 2021/10/20/รมว-ทส-ชวน-ปชช-บํารุงปา-น/ 

- วราวุธ ดูแล บํารุงตนรวงผึ้ง เนื่องในวันรักตนไมประจําปของชาติ  (ไทยแลนดพลัส  20 ต.ค. 64) 

https://www.thailandplus.tv/archives/398367 

 

 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23285
วันที่: ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ล่าง)

ภาพข่าว: วราวุธ ศิลปอาชา

รหัสข่าว: C-211022009133(22 ต.ค. 64/05:17) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 9.78 Ad Value: 10,758 PRValue : 32,274 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15933
วันที่: จันทร์ 25 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ดูแลต้นไม้ น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า

รหัสข่าว: C-211025020023(25 ต.ค. 64/02:33) หน้า: 1/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 88 Ad Value: 136,400 PRValue : 409,200 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15933
วันที่: จันทร์ 25 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ดูแลต้นไม้ น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า

รหัสข่าว: C-211025020023(25 ต.ค. 64/02:33) หน้า: 2/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 88 Ad Value: 136,400 PRValue : 409,200 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15933
วันที่: จันทร์ 25 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ดูแลต้นไม้ น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า

รหัสข่าว: C-211025020023(25 ต.ค. 64/02:33) หน้า: 3/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 88 Ad Value: 136,400 PRValue : 409,200 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23284
วันที่: พฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

หัวข้อข่าว: กรมป่าไม้ "แจกกล้าไม้ 70 ล้านกล้า"

รหัสข่าว: C-211021009096(21 ต.ค. 64/05:22) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 27.55 Ad Value: 30,305 PRValue : 90,915 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11289
วันที่: จันทร์ 25 ตุลาคม 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างซ้าย)

คอลัมน์: ท้องถิ่นชวนรู้: วันรักต้นไม้

รหัสข่าว: C-211025037001(24 ต.ค. 64/03:29) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.18 Ad Value: 13,398 PRValue : 40,194 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23288
วันที่: จันทร์ 25 ตุลาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(กลาง)

ภาพข่าว: กรมป่าไม้

รหัสข่าว: C-211025009118(25 ต.ค. 64/03:57) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 10.18 Ad Value: 11,198 PRValue : 33,594 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15933
วันที่: จันทร์ 25 ตุลาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

หน้า: 7(บน)

ภาพข่าว: ทางคนทางข่าว: วันรักษ์ต้นไม้

รหัสข่าว: C-211025038069(24 ต.ค. 64/06:54) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 11.80 Ad Value: 12,980 PRValue : 38,940 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23285
วันที่: ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ตะครุบมอดไม้

รหัสข่าว: C-211022039164(21 ต.ค. 64/08:30) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.37 Ad Value: 8,107 PRValue : 24,321 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 5404
วันที่: จันทร์ 25 - พุธ 27 ตุลาคม 2564
Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

หน้า: 3(ซ้าย)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: กฟผ.ตั้งเป้าลดปล่อยคาร์บอน

รหัสข่าว: C-211025023029(23 ต.ค. 64/04:58) หน้า: 1/1

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Col.Inch: 20.35 Ad Value: 27,472.50 PRValue : 82,417.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14787
วันที่: เสาร์ 23 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 8(บน)

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า'เดินหน้าขยายผลลักลอบตัดไม้มีค่าพื้นที่...

รหัสข่าว: C-211023005039(23 ต.ค. 64/06:33) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 74.73 Ad Value: 67,257 PRValue : 201,771 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 42 ฉบับที่: 14787
วันที่: เสาร์ 23 ตุลาคม 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 8(บน)

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: 'ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า'เดินหน้าขยายผลลักลอบตัดไม้มีค่าพื้นที่...

รหัสข่าว: C-211023005039(23 ต.ค. 64/06:33) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Col.Inch: 74.73 Ad Value: 67,257 PRValue : 201,771 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

 

 



20 ต.ค.64 - เนืองในวนัรกัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ ชวนประชาชนรว่มดแูล

ตน้ไม ้และรบักลา้ไมป้ลกูเพิมพืนทีสีเขียว พรอ้มนอ้มราํลึกพระมหากรุณาธิคณุสมเด็จยา่ 

 

กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จดักิจกรรมบาํรุงรกัษาตน้ไมเ้นืองในวนัรกัตน้ไมป้ระจาํปี

ของชาติ ประจาํปี 2564 โดยมี นายวราวธุ  ศลิปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม เป็นประธานในพิธี พรอ้มดว้ยนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม

เขา้รว่มกิจกรรม 



 นาย

วราวธุ  ศลิปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กล่าววา่ เนืองในโอกาส “วนัรกั

ตน้ไมป้ระจาํปีของชาต”ิ ตรงกบัวนัที 21 ตลุาคม ของทกุปี เพือเป็นการนอ้มราํลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุของ

สมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ทีทรงประกอบพระราชกรณียกิจอนัเป็นประโยชนแ์ก่สงัคม และอาณา

ประชาราษฎรอ์ย่างอเนกอนนัตต์อ่การฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม  

 



โดยเฉพาะการปลกูและบาํรุงรกัษาตน้ไม ้ทีเห็นไดจ้ากทีพระองคท์า่นไดท้รงพฒันาผืนแผน่ดนิทีแหง้แลง้ บรเิวณ

พืนทีดอยตงุ สามารถพลิกฟืนใหเ้ป็นป่าธรรมชาตทีิอดุมสมบรูณ ์เป็นแหลง่ตน้นาํลาํธารและเป็นทีทาํกินทีเป็นหลกั

แหล่งมนัคงของราษฎรจนถึงปัจจบุนั  

 

ซงึการจดักิจกรรมในวนันีเป็นความรว่มมือของทกุภาคส่วน ทีเล็งเห็นความสาํคญัของตน้ไมที้ปลกูไวต้ามสถานที

ตา่งๆ ทีเจรญิเตบิโตงอกงามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล ซงึกิจกรรมดงักล่าวจะชว่ยกระตุน้ใหเ้กิดจิตสาํนกึและเกิด 

 



กระแสการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ และเพือใหไ้มใ้หญ่สามารถเจริญเติบโตเป็นตน้ไมที้แข็งแรงไวใ้หก้บัเยาวชน   

รุน่หลงั  

นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวว่า นอกจากกิจกรรมการปลกู และดแูลแหล่งป่าไมท้วัประเทศแลว้ กรม

ป่าไม ้ไดจ้ดัทีม "รุกขกร" หรือ หมอตน้ไม ้ในการตรวจสขุภาพตน้ไมใ้หญ่ พรอ้มใหค้วามรูท้างวิชาการและการ

ปฏิบตัใินการดแูลตน้ไมใ้หก้บัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม เชน่ การตดัแตง่กิง การบาํรุง ดแูล การรกัษาตน้ไมที้เกิดโรคจาก

แมลง และการรกัษาระบบรากทีถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ  

 

นอกจากนีมีการจดัแสดงนิทรรศการ เรืองโครงการพระราชดาํร ิโครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไม ้และปลกูป่าเฉลิม

พระเกียรต ิเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพือแผน่ดนิ" เรืองป่า

นนัทนาการ และโครงการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล (คทช.) เพือใหค้วามรูก้บัผูที้เขา้รว่มกิจกรรม  



 

โอกาสนี กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนประชาชนชว่ยกนัดแูลบาํรุงรกัษาตน้ไมภ้ายในบรเิวณทีอยู่อาศยัของตนเอง หรือ

ตามสถานทีตา่ง ๆ ทีจะสามารถทาํได ้ซงึจะเป็นการช่วยลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ชว่ยลดภาวะโลกรอ้นใหต้น้ไม้

เหล่านนัไดเ้จรญิเติบโตแข็งแรงเป็นรม่เงา และเป็นพืนทีสีเขียวทีแข็งแรงใหก้บัประเทศ   

 

อีกทงัเพือเป็นการช่วยเหลือประชาชนทีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโร

นา 2019 ซงึกลา้ไมที้เพาะชาํไดร้วม 70,000,000 กลา้ ลว้นเป็นไมเ้ศรษฐกิจทีสามารถสรา้งประโยชน ์และสรา้ง



รายไดใ้หก้บัประชาชนในอนาคต เชน่ ตน้สกั ตน้พะยงู ตน้ยางนา ตน้มะฮอกกานี ตน้มะคา่โมง ฯลฯ เพือเป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนทีใหค้วามสนใจในการปลกูตน้ไมช้นิดตา่ง ๆ เพมิขนึ  

 

สาํหรบักลา้ไมที้ไดจ้ากการเพาะชาํทางกรมป่าไม ้ไดแ้จกจ่ายใหก้บัประชาชนในพืนทีขอรบัเพือนาํกลบัไปปลกู ซงึ

จะสามารถสรา้งรายไดใ้นการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ ทงัยงัเป็นการเพมิพืนทีสีเขียวใหก้บัประเทศอีกทางหนงึดว้ย โดย

ประชาชนทีสนใจสามารถติดตอ่ขอรบักลา้ไมไ้ดที้หน่วยงานเพาะชาํกลา้ไมใ้นสงักดักรมป่าไมท้วัประเทศ หรือ

สอบถามไดที้เบอร0์ 2561 4292–3 ตอ่ 5551 และรว่มลงทะเบียนปลกูตน้ไมใ้นโครงการและกิจกรรมปลกู

ตน้ไม ้และปลกูป่าเฉลิมพระเกียรต ิเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลกู

ตน้ไม ้เพือแผน่ดนิ" 

 



 



 

 



 

20 ตลุาคม 2546 กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จดักิจกรรมบาํรุงรกัษาตน้ไมเ้นืองในวนั

รกัตน้ไม ้ประจาํปีของชาติประจาํปี 2564 โดยมี นายวราวธุ  ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม เป็นประธานในพิธี พรอ้มดว้ยนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มเขา้รว่มกิจกรรม ซงึภายในงานจะไดมี้กิจกรรมบาํรุง ดแูล ตน้ไมท้รงปลกู และ

ตน้ไมที้เจรญิเติบโตภายในบรเิวณกรมป่าไม ้โดยทีมรุกขกร “หมอตน้ไม”้ สาธิตการตดัแตง่กิงไมใ้หญ่ ตรวจสขุภาพ

ตน้ไม ้และรกัษาตน้ไมที้เกิดโรคจากแมลง บาํรุงรกัษาระบบราก ตามหลกัวิชาการ 

  



        นายวราวธุ  ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม กล่าววา่ สืบเนืองจาก

มต ิครม. เมือวนัที 26 มิ.ย. 2533 กาํหนดใหว้นัที 21 ต.ค.ของทกุปี ซงึเป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ใหเ้ป็นวนับาํรุงรกัษาตน้ไมป้ระจาํปีของชาต ิตอ่มา ครม. ไดมี้มติ เมือ

วนัที 15 ต.ค. 2533 ใหใ้ชชื้อว่า “วนัรกัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ” เพือเป็นการนอ้มราํลกึถึงพระกรุณาธิคณุของ

สมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ทีทรงประกอบพระราชกรณียกิจอนัเป็นประโยชนแ์ก่สงัคม และอาณา

ประชาราษฎรอ์ย่างอเนกอนนัตต์อ่การฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิงการปลกูและ

บาํรุงรกัษาตน้ไม ้ซงึจะเห็นไดจ้ากทีพระองคท์า่นไดท้รงพฒันาผืนแผน่ดินทีแหง้แลง้ บรเิวณพืนทีดอยตงุที

กวา้งขวาง สามารถพลิกฟืนใหเ้ป็นป่าธรรมชาติทีอดุมสมบรูณ ์เป็นแหลง่ตน้นาํลาํธารและเป็นทีทาํกินทีเป็นหลกั

แหล่งมนัคงของราษฎรจนถึงปัจจบุนั ซงึการจดักิจกรรมในวนันีเป็นความรว่มมือของทกุภาคสว่น ทีเล็งเห็น

ความสาํคญัของตน้ไมที้ปลูกไวต้ามสถานทีตา่งๆ ทีเจรญิเติบโตงอกงามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล ซงึกิจกรรม

ดงักล่าวจะชว่ยกระตุน้ใหเ้กิดจิตสาํนกึและเกิดกระแสการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและเพือใหไ้มใ้หญ่สามารถ

เจรญิเตบิโตเป็นตน้ไมที้แข็งแรงไวใ้หก้บัเยาวชนรุน่หลงั 

                                                                                                                              

สรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กลา่วตอ่วา่ ในปีนีกรมป่าไม ้กาํหนดจดังานขึนในวนัที 20 ตลุาคม พรอ้มกนัทวั

ประเทศ ภายใตม้าตรการการเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในสว่นกลางได้

จดักิจกรรม บาํรุง ดแูล ตน้ไมท้รงปลกูทีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปลกูไว ้เมอืครงัเสด็จพระราช

ดาํเนินมายงักรมป่าไม ้เมือวนัที 6 มกราคม 2540 ไดท้รงปลกูตน้พญาสตับรรณไวบ้รเิวณหนา้กรมป่าไม ้และบาํรุง 

ใส่ปุ๋ ยตดัแตง่กิงตน้ไมโ้ดยรอบกรมป่าไม ้ซงึไดจ้ดัทีม “รุกขกร” หรือหมอตน้ไม ้ในการตรวจสขุภาพตน้ไมใ้หญ่ 

พรอ้มใหค้วามรูท้างวิชาการและการปฏิบตัใินการดแูลตน้ไมใ้หก้บัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม เชน่ การตดัแตง่กิง การบาํรุง 

ดแูล การรกัษาตน้ไมที้เกิดโรคจากแมลง และการรกัษาระบบรากทีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ นอกจากนีมีการจดั

แสดงนิทรรศการ เรอืงโครงการพระราชดาํริ โครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไม ้ปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ เนืองใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพือแผน่ดนิ” เรืองป่านนัทนาการ และ

โครงการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล (คทช.) เพือใหค้วามรูก้บัผูที้เขา้รว่มกิจกรรม 

  



ในโอกาสนี กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนประชาชนทวัไปรว่มกันแสดงพลงัความสามคัคีในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม โดยช่วยกนัดแูลบาํรุงรกัษาตน้ไมภ้ายในบรเิวณทีอยู่อาศยัของตนเอง หรือตามสถานทีตา่งๆ ตาม

กาํลงัทีจะสามารถทาํได ้เพอืถวายเป็นพระราชสกัการะ และแสดงความกตญั  ูกตเวทิตา ตอ่สมเด็จพระศรีนครนิ

ทราบรมราชชนนี องคส์มเดจ็ยา่ทีเหล่าประชาชนคนไทยรกัยงิ ซงึจะเป็นการช่วยลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ช่วย

ลดภาวะโลกรอ้นใหต้น้ไมเ้หล่านนัไดเ้จรญิเติบโตแข็งแรงเป็นรม่เงา และเป็นพืนทีสีเขียวทีแข็งแรงใหก้บัประเทศ 

  

            นายสรุชยั กล่าวเสริมว่า นอกจากนี ประชาชนทีสนใจตอ้งการปลกูตน้ไมเ้สริม กรมป่าไมไ้ดมี้การเพาะชาํ

กลา้ไมพ้นัธุดี์ ตามโครงการจา้งงานประชาชนในดา้นการส่งเสรมิและเพิมพืนทีสีเขียวในชมุชน ใหท้าํหนา้ทีในการ

จดัเตรียมแปลงเพาะและเพาะเมล็ดไม ้รวมถึงการยา้ยชาํกลา้ไม ้และบาํรุงดแูลรกัษากลา้ไมอ้ย่างตอ่เนือง กว่า

กว่า 1,410 ราย ทงันี  เพือเป็นการช่วยเหลือประชาชนทีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค

ไวรสัโคโรนา 2019 ซงึกลา้ไมที้เพาะชาํไดร้วม 70,000,000 กลา้ ลว้นเป็นไมเ้ศรษฐกิจทีสามารถสรา้งประโยชน ์

และสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนในอนาคต เช่น ตน้สกั ตน้พะยงู ตน้ยางนา ตน้มะฮอกกานี ตน้มะคา่โมง ฯลฯ เพือ

เป็นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนทีใหค้วามสนใจในการปลกูตน้ไมช้นิดตา่ง ๆ เพมิขนึ สาํหรบักลา้ไม้

ทีไดจ้ากการเพาะชาํทางกรมป่าไมไ้ดแ้จกจา่ยใหก้บัประชาชนในพืนทีขอรบัเพือนาํกลบัไปปลกู ซงึจะสามารถสรา้ง

รายไดใ้นการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ ทงัยงัเป็นการเพิมพืนทีสีเขียวใหก้ับประเทศอีกทางหนงึดว้ย โดยประชาชนทีสนใจ

สามารถติดตอ่ขอรบักลา้ไมไ้ดที้หนว่ยงานเพาะ 

ชาํกลา้ไมใ้นสงักดักรมป่าไมท้วัประเทศ หรือสอบถามไดที้เบอร0์ 2561 4292–3 ตอ่ 5551และขอเชิญชวนรว่ม

ลงทะเบียนปลกูตน้ไมใ้นโครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไม ้และปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพือแผน่ดิน” อธิบดีกรมป่าไมก้ล่าว 

 

 

 

 



 

วราวุธ ดูแล บาํรุงต้นรวงผึง เนืองในวันรักต้นไม้ประจาํปีของชาตพิร้อมชวน ปชช. ร่วมดูแลต้นไม้ น้อม

ราํลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเดจ็

ย่า







 

 
20 ตลุาคม 2546 กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จดักิจกรรมบาํรุงรกัษาตน้ไมเ้นืองใน 

วนัรกัตน้ไม ้ประจาํปีของชาติประจาํปี 2564 โดยมี นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม เป็นประธานในพิธี พรอ้มดว้ยนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มเขา้รว่มกิจกรรม ซงึภายในงานจะไดมี้กิจกรรมบาํรุง ดแูล ตน้ไมท้รงปลกู และ

ตน้ไมที้เจรญิเติบโตภายในบรเิวณกรมป่าไม ้โดยทีมรุกขกร “หมอตน้ไม”้ สาธิตการตดัแตง่กิงไมใ้หญ่ ตรวจสขุภาพ

ตน้ไม ้และรกัษาตน้ไมที้เกิดโรคจากแมลง บาํรุงรกัษาระบบราก ตามหลกัวิชาการ 

 

นายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กลา่ววา่ สืบเนืองจากมติ ครม. 

เมือวนัที 26 มิ.ย. 2533 กาํหนดใหว้นัที 21 ต.ค.ของทกุปี ซงึเป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเด็จพระศรี 

นครนิทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ใหเ้ป็นวนับาํรุงรกัษาตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ตอ่มา ครม. ไดมี้มติ เมือวนัที 15 

ต.ค. 2533 ใหใ้ชชื้อว่า “วนัรกัตน้ไมป้ระจาํปีของชาต”ิ เพือเป็นการนอ้มราํลกึถึงพระกรุณาธิคณุของสมเด็จพระศรี

นครนิทรา 

บรมราชชนนี ทีทรงประกอบพระราชกรณียกิจอนัเป็นประโยชนแ์ก่สงัคม และอาณาประชาราษฎรอ์ย่างอเนก

อนนัตต์อ่การฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยงิการปลกูและบาํรุงรกัษาตน้ไม ้ซงึจะเห็น



ไดจ้ากทีพระองคท์า่นไดท้รงพฒันาผืนแผน่ดนิทีแหง้แลง้ บรเิวณพืนทีดอยตงุทีกวา้งขวาง สามารถพลิกฟืนใหเ้ป็น

ป่าธรรมชาตทีิอดุมสมบรูณ ์เป็นแหลง่ตน้นาํลาํธารและเป็นทีทาํกินทีเป็นหลกัแหล่งมนัคงของราษฎรจนถึงปัจจบุนั 

ซงึการจดักิจกรรมในวนันีเป็นความรว่มมือของทกุภาคส่วน ทีเล็งเห็นความสาํคญัของตน้ไมที้ปลกูไวต้ามสถานที

ตา่งๆ ทีเจรญิเติบโตงอกงามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล ซงึกิจกรรมดงักล่าวจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดจิตสาํนกึและเกิด

กระแสการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ และเพือใหไ้มใ้หญ่สามารถเจรญิเติบโตเป็นตน้ไมที้แข็งแรงไวใ้หก้บัเยาวชน

รุน่หลงันายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวต่อวา่ ในปีนีกรมป่าไม ้กาํหนดจดังานขนึในวนัที 20 ตลุาคม 

พรอ้มกนัทวัประเทศ ภายใตม้าตรการการเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใน

ส่วนกลางไดจ้ดักิจกรรม บาํรุง ดแูล ตน้ไมท้รงปลกูทีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปลกูไว ้เมือครงั

เสด็จพระราชดาํเนินมายงักรมป่าไม ้เมือวนัที 6 มกราคม 2540 ไดท้รงปลกูตน้พญาสตับรรณไวบ้รเิวณหนา้กรม

ป่าไม ้และบาํรุง ใสปุ่๋ ยตดัแต่งกิงตน้ไมโ้ดยรอบกรมป่าไม ้ซงึไดจ้ดัทีม “รุกขกร” หรือหมอตน้ไม ้ในการตรวจ

สขุภาพตน้ไมใ้หญ่ พรอ้มใหค้วามรูท้างวิชาการและการปฏิบตัใินการดแูลตน้ไมใ้หก้บัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม เชน่ การ

ตดัแตง่กิง การบาํรุง ดแูล การรกัษาตน้ไมที้เกิดโรคจากแมลง และการรกัษาระบบรากทีถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ 

นอกจากนีมีการจดัแสดงนิทรรศการ เรอืงโครงการพระราชดาํร ิโครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไม ้ปลกูป่าเฉลิมพระ

เกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพือแผน่ดนิ” เรืองป่า

นนัทนาการ และโครงการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล (คทช.) เพือใหค้วามรูก้บัผูท้ีเขา้รว่มกิจกรรม 

ในโอกาสนี กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนประชาชนทวัไปรว่มกันแสดงพลงัความสามคัคีในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม โดยช่วยกนัดแูลบาํรุงรกัษาตน้ไมภ้ายในบรเิวณทีอยู่อาศยัของตนเอง หรือตามสถานทีตา่งๆ ตาม

กาํลงัทีจะสามารถทาํได ้เพอืถวายเป็นพระราชสกัการะ และแสดงความกตญั  ูกตเวทิตา ตอ่สมเด็จพระศรีนครนิ

ทราบรมราชชนนี องคส์มเดจ็ยา่ทีเหล่าประชาชนคนไทยรกัยงิ ซงึจะเป็นการช่วยลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ช่วย

ลดภาวะโลกรอ้นใหต้น้ไมเ้หลา่นนัไดเ้จรญิเติบโตแข็งแรงเป็นรม่เงา และเป็นพืนทีสีเขียวทีแข็งแรงใหก้บัประเทศ 

 

นายสรุชยั กล่าวเสรมิวา่ นอกจากนี ประชาชนทีสนใจตอ้งการปลกูตน้ไมเ้สรมิ กรมป่าไมไ้ดมี้การเพาะชาํกลา้ไม ้

พนัธุดี์ ตามโครงการจา้งงานประชาชนในดา้นการส่งเสรมิและเพมิพืนทีสีเขียวในชมุชน ใหท้าํหนา้ทีในการ

จดัเตรียมแปลงเพาะและเพาะเมล็ดไม ้รวมถึงการยา้ยชาํกลา้ไม ้และบาํรุงดแูลรกัษากลา้ไมอ้ย่างตอ่เนือง กว่า

กว่า 1,410 ราย ทงันีเพือเป็นการชว่ยเหลือประชาชนทีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค

ไวรสัโคโรนา 2019 ซงึกลา้ไมที้เพาะชาํไดร้วม 70,000,000 กลา้ ลว้นเป็นไมเ้ศรษฐกิจทีสามารถสรา้งประโยชน ์

และสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนในอนาคต เชน่ ตน้สกั ตน้พะยงู ตน้ยางนา ตน้มะฮอกกานี ตน้มะคา่โมง ฯลฯ เพือ

เป็นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนทีใหค้วามสนใจในการปลกูตน้ไมช้นิดตา่ง ๆ เพมิขนึ สาํหรบักลา้ไม้

ทีไดจ้ากการเพาะชาํทางกรมป่าไมไ้ดแ้จกจา่ยใหก้บัประชาชนในพืนทีขอรบัเพือนาํกลบัไปปลกู ซงึจะสามารถสรา้ง

รายไดใ้นการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ ทงัยงัเป็นการเพิมพืนทีสีเขียวใหก้ับประเทศอีกทางหนงึดว้ย โดยประชาชนทีสนใจ

สามารถติดตอ่ขอรบักลา้ไมไ้ดที้หนว่ยงานเพาะ 

ชาํกลา้ไมใ้นสงักดักรมป่าไมท้วัประเทศ หรือสอบถามไดที้เบอร0์ 2561 4292–3 ตอ่ 5551และขอเชิญชวน 

รว่มลงทะเบียนปลกูตน้ไมใ้นโครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไม ้และปลกูป่าเฉลิมพระเกียรต ิเนืองในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพอืแผน่ดนิ” อธิบดีกรมป่าไมก้ลา่ว 



 



 

ข่าว 3 มิต ิ



 

วนันี (20 ต.ค. 64) ทีกรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไดมี้การจดักิจกรรมบาํรุงรกัษาตน้ไม้

เนืองใน วนัรกัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ประจาํปี 2564 โดยมี นายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม เป็นประธานในพิธี 

ภายในงานมีกิจกรรมบาํรุง ดแูล ตน้ไมท้รงปลกูและตน้ไมที้เจรญิเตบิโตภายในบรเิวณกรมป่าไม ้โดยมีทีมรุกขกร 

“หมอตน้ไม”้ ทาํการสาธิตการตดัแตง่กิงไมใ้หญ่ ตรวจสขุภาพตน้ไม ้รกัษาตน้ไมที้เกิดโรคจากแมลงและ

บาํรุงรกัษาระบบราก ตามหลกัวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

นายวราวธุ เผยว่า วนัที 21 ตลุาคม เป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี 

(สมเดจ็ยา่) ทาง ครม. จงึมีมตจิดัใหเ้ป็น วนับาํรุงรกัษาตน้ไมป้ระจาํปีของชาต ิก่อนทีจะมีมตอิอกมาในภายหลงั 

ใหใ้ชชื้อว่า “วนัรกัตน้ไมป้ระจาํปีของชาต”ิ เพือเป็นการนอ้มราํลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุของ สมเด็จพระศรีนครนิ

ทราบรมราชชนนี ทีทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อนัเป็นประโยชนแ์ก่สงัคม และอาณาประชาราษฎร ์อยา่งอเนก

อนนัตต์่อการฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยงิการปลกูและบาํรุงรกัษาตน้ไม ้

ซงึจะเห็นไดจ้ากทีพระองคท์่าน ไดท้รงพฒันาผืนแผ่นดนิทีแหง้แลง้ บรเิวณพืนทีดอยตงุทีกวา้งขวาง สามารถพลิก

ฟืนใหเ้ป็นป่าธรรมชาติทีอดุมสมบรูณ ์เป็นแหล่งตน้นาํลาํธาร และเป็นทีทาํกินทีเป็นหลกัแหลง่มนัคงของราษฎร

จนถึงปัจจบุนั 



 

 

 

 



นายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้ระบวุา่ ในปีนีกรมป่าไม ้กาํหนดจดังานขนึในวนัที 20 ต.ค. 2564 

พรอ้มกนัทวัประเทศ โดยในส่วนกลางไดจ้ดักิจกรรม บาํรุง ดแูล ตน้ไมท้รงปลกูทีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้

เจา้อยู่หวัทรงปลกูไว ้เมอืครงัเสด็จพระราชดาํเนินมายงักรมป่าไม ้เมือวนัที 6 ม.ค. 2540 ไดท้รงปลกูตน้

พญาสตับรรณไวบ้รเิวณหนา้กรมป่าไม ้

นอกจากนี ยงัจดัแสดงนิทรรศการ เรอืง โครงการพระราชดาํร ิโครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไม ้และปลกู

ป่าเฉลิมพระเกียรต ิเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพือแผน่ดนิ" เรือง

ป่านนัทนาการและโครงการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล (คทช.) เพือใหค้วามรูก้บัผูที้เขา้รว่ม

กิจกรรมดว้ย 

ทงันี กรมป่าไม ้ยงัขอเชิญชวนประชาชนรว่มกนัแสดงพลงัความสามคัคี ในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิงแวดลอ้ม โดยช่วยกนัดแูลบาํรุงรกัษาตน้ไมภ้ายในบรเิวณทีอยู่อาศยัของตนเอง หรือตามสถานทีตา่งๆ เพือถวาย

เป็นพระราชสกัการะ และแสดงความกตญั กูตเวทิตาตอ่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

รวมถึงจะเป็นการช่วยลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ลดภาวะโลกรอ้น ใหต้น้ไมเ้หลา่นนัไดเ้จรญิเตบิโตแข็งแรงเป็นรม่

เงา และเป็นพืนทีสีเขียวทีแข็งแรงใหก้บัประเทศ 

สาํหรบั ประชาชนทีสนใจตอ้งการปลกูตน้ไมเ้สรมิ กรมป่าไมไ้ดมี้การเพาะชาํกลา้ไมพ้นัธุด์ี ตามโครงการจา้งงาน

ประชาชน ในดา้นการสง่เสริมและเพิมพืนทีสีเขียวในชมุชน ใหท้าํหนา้ทีในการจดัเตรียมแปลงเพาะและเพาะเมล็ด

ไม ้รวมถึงการยา้ยชาํกลา้ไม ้และบาํรุงดแูลรกัษากลา้ไมอ้ยา่งตอ่เนือง กวา่ 1,410 ราย 

ทงันี เพือเป็นการช่วยเหลือประชาชนทีไดร้บัผลกระทบจาก โควิด ซงึกลา้ไมที้เพาะชาํไดร้วม 70,000,000 กลา้ 

ลว้นเป็นไมเ้ศรษฐกิจทีสามารถสรา้งประโยชน ์และสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนในอนาคต เช่น ตน้สกั ตน้พะยงู ตน้

ยางนา ตน้มะฮอกกานี ตน้มะคา่โมง ฯลฯ 

สาํหรบักลา้ไมที้ไดจ้ากการเพาะชาํ ทางกรมป่าไม ้ไดแ้จกจา่ยใหก้บัประชาชนทีขอรบัเพือนาํกลบัไปปลกู ซงึจะ

สามารถสรา้งรายไดใ้นการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ ทงัยงัเป็นการเพิมพืนทีสีเขียวใหก้ับประเทศอีกทางหนงึดว้ย 

ใครสนใจ ก็สามารถติดตอ่ขอรบักลา้ไมไ้ดที้หนว่ยงานเพาะชาํกลา้ไมใ้นสงักดักรมป่าไมท้วัประเทศ หรือสอบถาม

ไดที้เบอร ์02-561-4292 ถึง 3 ตอ่ 5551 

 

 



 

วราวธุ ดแูล บาํรุงตน้รวงผึง เนืองในวนัรกัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ พรอ้มชวนประชาชนรว่มดแูลตน้ไม ้นอ้มราํลกึ

พระมหากรุณาธิคณุสมเด็จย่า 

เมือวนัที 20 ตลุาคม 2564 กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม จดักิจกรรมบาํรุงรกัษาตน้ไม้

เนืองในวนัรกัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ประจาํปี 2564 โดยมีนายวราวธุ  ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม เป็นประธานในพิธี พรอ้มดว้ยนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดักระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มเขา้รว่มกิจกรรม ซงึภายในงานจะไดมี้กิจกรรมบาํรุง ดแูล ตน้ไมท้รงปลกู และ

ตน้ไมที้เจรญิเติบโตภายในบริเวณกรมป่าไม ้โดยทีมรุกขกร “หมอตน้ไม”้ สาธิตการตดัแตง่กิงไมใ้หญ่ ตรวจ

สขุภาพตน้ไม ้และรกัษาตน้ไมที้เกิดโรคจากแมลง บาํรุงรกัษาระบบราก ตามหลกัวิชาการ  

 



 

 

  



นายวราวธุ  ศิลปอาชา รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม กล่าวว่า สืบเนืองจากมติ 

ครม. เมือวนัที 26 ม.ิย. 2533 กาํหนดใหว้นัที 21 ต.ค.ของทกุปี ซงึเป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเด็จพระ

ศรีนครนิทราบรมราชชนนี (สมเดจ็ยา่) ใหเ้ป็นวนับาํรุงรกัษาตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ ต่อมา ครม. ไดมี้มต ิเมือวนัที 

15 ต.ค. 2533 ใหใ้ชชื้อว่า “วนัรกัตน้ไมป้ระจาํปีของชาติ” เพือเป็นการนอ้มราํลกึถึงพระกรุณาธิคณุของสมเด็จพระ

ศรีนครนิทราบรมราชชนนี ทีทรงประกอบพระราชกรณียกิจอนัเป็นประโยชนแ์ก่สงัคมและอาณาประชาราษฎร์

อย่างอเนกอนนัตต์อ่การฟืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยงิการปลกูและบาํรุงรกัษา

ตน้ไม ้ซงึจะเห็นไดจ้ากทีพระองคท์า่นไดท้รงพฒันาผืนแผ่นดนิทีแหง้แลง้ บรเิวณพืนทีดอยตงุทีกวา้งขวาง สามารถ

พลิกฟืนใหเ้ป็นป่าธรรมชาติทีอดุมสมบรูณ ์เป็นแหลง่ตน้นาํลาํธารและเป็นทีทาํกินทีเป็นหลกัแหลง่มนัคงของ

ราษฎรจนถึงปัจจุบนั ซงึการจดักิจกรรมในวนันีเป็นความรว่มมือของทกุภาคส่วนทีเล็งเห็นความสาํคญัของตน้ไมที้

ปลกูไวต้ามสถานทีตา่งๆ ทีเจรญิเติบโตงอกงามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล ซงึกิจกรรมดงักล่าวจะชว่ยกระตุน้ใหเ้กิด

จิตสาํนึกและเกิดกระแสการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ และเพือใหไ้มใ้หญ่สามารถเจริญเตบิโตเป็นตน้ไมที้

แข็งแรงไวใ้หก้บัเยาวชนรุน่หลงั 

 

  

 



ดา้นนายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวว่า ในปีนีกรมป่าไม ้กาํหนดจดังานขนึในวนัที 20 ตลุาคม พรอ้มกนั

ทวัประเทศ ภายใตม้าตรการการเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในส่วนกลาง

ไดจ้ดักิจกรรม บาํรุง ดแูลตน้ไมท้รงปลกู ทีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปลกูไว ้เมอืครงัเสด็จพระราช

ดาํเนินมายงักรมป่าไม ้เมือวนัที 6 มกราคม 2540 ไดท้รงปลกูตน้พญาสตับรรณไวบ้รเิวณหนา้กรมป่าไม ้และบาํรุง 

ใส่ปุ๋ ย ตดัแตง่กิงตน้ไมโ้ดยรอบกรมป่าไม ้ซงึไดจ้ดัทีม “รุกขกร” หรือหมอตน้ไม ้ในการตรวจสขุภาพตน้ไมใ้หญ่ 

พรอ้มใหค้วามรูท้างวิชาการและการปฏิบตัใินการดแูลตน้ไมใ้หก้บัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม เชน่ การตดัแตง่กิง การบาํรุง 

ดแูล การรกัษาตน้ไมที้เกิดโรคจากแมลง และการรกัษาระบบรากทีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ นอกจากนีมีการจดั

แสดงนิทรรศการ เรอืงโครงการพระราชดาํริ โครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไม ้ปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ เนืองใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพือแผน่ดนิ” เรืองป่านนัทนาการ และ

โครงการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล (คทช.) เพือใหค้วามรูก้บัผูที้เขา้รว่มกิจกรรม 

ในโอกาสนี กรมป่าไมข้อเชิญชวนประชาชนทวัไปรว่มกันแสดงพลงัความสามคัคีในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม โดยช่วยกนัดแูลบาํรุงรกัษาตน้ไมภ้ายในบรเิวณทีอยู่อาศยัของตนเอง หรือตามสถานทีตา่งๆ ตาม

กาํลงัทีจะสามารถทาํได ้เพอืถวายเป็นพระราชสกัการะ และแสดงความกตญั  ูกตเวทิตา ตอ่สมเด็จพระศรีนครนิ

ทราบรมราชชนนี องคส์มเดจ็ยา่ทีเหล่าประชาชนคนไทยรกัยงิ ซงึจะเป็นการช่วยลดก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ช่วย

ลดภาวะโลกรอ้นใหต้น้ไมเ้หล่านนัไดเ้จรญิเติบโตแข็งแรงเป็นรม่เงา และเป็นพืนทีสีเขียวทีแข็งแรงใหก้บัประเทศ  

นายสรุชยั กล่าวตอ่อีกวา่ นอกจากนี ประชาชนทีสนใจตอ้งการปลกูตน้ไมเ้สรมิ กรมป่าไมไ้ดมี้การเพาะชาํกลา้ไม้

พนัธุดี์ ตามโครงการจา้งงานประชาชนในดา้นการส่งเสรมิและเพมิพืนทีสีเขียวในชมุชน ใหท้าํหนา้ทีในการ

จดัเตรียมแปลงเพาะและเพาะเมล็ดไม ้รวมถึงการยา้ยชาํกลา้ไม ้และบาํรุงดแูลรกัษากลา้ไมอ้ยา่งตอ่เนืองกว่ากวา่ 

1,410 รายทงันี เพือเป็นการชว่ยเหลือประชาชนทีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโค

โรนา 2019 ซงึกลา้ไมที้เพาะชาํไดร้วม 70,000,000 กลา้ ลว้นเป็นไมเ้ศรษฐกิจทีสามารถสรา้งประโยชน ์และสรา้ง

รายไดใ้หก้บัประชาชนในอนาคต เช่น ตน้สกั ตน้พะยงู ตน้ยางนา ตน้มะฮอกกานี ตน้มะคา่โมง ฯลฯ เพือเป็นการ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนทีใหค้วามสนใจในการปลกูตน้ไมช้นิดตา่ง ๆ เพิมขนึ 

สาํหรบักลา้ไมที้ไดจ้ากการเพาะชาํทางกรมป่าไมไ้ดแ้จกจา่ยใหก้บัประชาชนในพืนทีขอรบัเพือนาํกลบัไปปลูก ซงึ

จะสามารถสรา้งรายไดใ้นการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ ทงัยงัเป็นการเพมิพืนทีสีเขียวใหก้บัประเทศอีกทางหนงึดว้ย โดย

ประชาชนทีสนใจสามารถติดตอ่ขอรบักลา้ไมไ้ดที้หน่วยงานเพาะชาํกลา้ไมใ้นสงักดักรมป่าไมท้วัประเทศ หรือ

สอบถามไดที้เบอร ์02561 4292–3 ตอ่ 5551 และขอเชิญชวนรว่มลงทะเบียนปลกูตน้ไมใ้นโครงการและกิจกรรม

ปลกูตน้ไม ้และปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกู

ตน้ไม ้เพือแผน่ดนิ” อธิบดีกรมป่าไมก้ล่าว. 

 



 

20 ตลุาคม 2546 กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม จดักิจกรรมบาํรุงรกัษาตน้ไม้

เนืองในวนัรกัตน้ไม ้ประจาํปีของชาติประจาํปี 2564 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พรอ้มดว้ยนายจตุพร บุรุษพัฒน ์ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมเขา้รว่มกิจกรรม ซงึภายในงานจะไดมี้กิจกรรมบาํรุง ดแูล ตน้ไมท้รงปลกู 

และตน้ไมท้ีเจรญิเติบโตภายในบรเิวณกรมป่าไม ้โดยทีมรุกขกร “หมอต้นไม้” สาธิตการตดัแตง่กิงไมใ้หญ่ ตรวจ

สขุภาพตน้ไม ้และรกัษาตน้ไมที้เกิดโรคจากแมลง บาํรุงรกัษาระบบราก ตามหลกัวิชาการ 

 

  

 

 



 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม กล่าวว่า สืบเนืองจาก

มต ิครม. เมือวนัที 26 มิ.ย. 2533 กาํหนดใหว้นัที 21 ต.ค.ของทกุปี ซงึเป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเดจ็

พระศรี 

นครินทราบรมราชชนนี (สมเดจ็ย่า) ใหเ้ป็นวนับาํรุงรกัษาตน้ไมป้ระจาํปีของชาต ิตอ่มา ครม. ไดมี้มติ เมือวนัที 

15 ต.ค. 2533 ใหใ้ชชื้อว่า “วันรักต้นไม้ประจาํปีของชาต”ิ เพือเป็นการนอ้มราํลึกถึงพระกรุณาธิคณุของสมเดจ็

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทีทรงประกอบพระราชกรณียกิจอนัเป็นประโยชนแ์ก่สงัคม และอาณา

ประชาราษฎรอ์ย่างอเนกอนนัตต์อ่การฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิงการปลกูและ

บาํรุงรกัษาตน้ไม ้ซงึจะเห็นไดจ้ากทีพระองคท์า่นไดท้รงพฒันาผืนแผน่ดินทีแหง้แลง้ บรเิวณพืนทีดอยตงุที

กวา้งขวาง สามารถพลิกฟืนใหเ้ป็นป่าธรรมชาติทีอดุมสมบรูณ ์เป็นแหลง่ตน้นาํลาํธารและเป็นทีทาํกินทีเป็นหลกั

แหล่งมนัคงของราษฎรจนถึงปัจจบุนั ซงึการจดักิจกรรมในวนันีเป็นความรว่มมือของทกุภาคสว่น ทีเล็งเห็น

ความสาํคญัของตน้ไมที้ปลูกไวต้ามสถานทีตา่งๆ ทีเจรญิเติบโตงอกงามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูล ซงึกิจกรรม

ดงักล่าวจะชว่ยกระตุน้ใหเ้กิดจิตสาํนกึและเกิดกระแสการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิและเพือใหไ้มใ้หญ่สามารถ

เจรญิเติบโตเป็นตน้ไมท้ีแข็งแรงไวใ้หก้บัเยาวชนรุน่หลงั 

 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ในปีนีกรมป่าไม ้กาํหนดจดังานขึนในวนัที 20 ตลุาคม พรอ้ม

กนัทวัประเทศ ภายใตม้าตรการการเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของเชือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใน

ส่วนกลางไดจ้ดักิจกรรม บาํรุง ดแูล ตน้ไมท้รงปลกูทีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วัทรงปลกูไว ้เมือครงั

เสด็จพระราชดาํเนินมายงักรมป่าไม ้เมือวนัที 6 มกราคม 2540 ไดท้รงปลกูตน้พญาสตับรรณไวบ้รเิวณหนา้กรม

ป่าไม ้และบาํรุง ใสปุ่๋ ยตดัแต่งกิงตน้ไมโ้ดยรอบกรมป่าไม ้ซงึไดจ้ดัทีม “รุกขกร” หรือหมอตน้ไม ้ในการตรวจ

สขุภาพตน้ไมใ้หญ่ พรอ้มใหค้วามรูท้างวิชาการและการปฏิบตัใินการดแูลตน้ไมใ้หก้บัผูเ้ขา้รว่มกิจกรรม เชน่ การ

ตดัแตง่กิง การบาํรุง ดแูล การรกัษาตน้ไมที้เกิดโรคจากแมลง และการรกัษาระบบรากทีถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ  

 



 

นอกจากนีมีการจดัแสดงนิทรรศการ เรอืงโครงการพระราชดาํร ิโครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไม ้ปลกูป่าเฉลิมพระ

เกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพือแผน่ดนิ” เรืองป่า

นนัทนาการ และโครงการจดัทีดินทาํกินใหช้มุชนตามนโยบายรฐับาล (คทช.) เพือใหค้วามรูก้บัผูท้ีเขา้รว่มกิจกรรม 

ในโอกาสนี กรมป่าไม ้ขอเชิญชวนประชาชนทวัไปร่วมกนัแสดงพลงัความสามคัคีในการรกัษา

ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม โดยชว่ยกนัดแูลบาํรุงรกัษาตน้ไมภ้ายในบรเิวณทีอยู่อาศยัของ

ตนเอง หรอืตามสถานทีต่างๆ ตามกาํลงั 

ทีจะสามารถทาํได ้เพอืถวายเป็นพระราชสกัการะ และแสดงความกตญั  ูกตเวทิตา ต่อสมเด็จพระ

ศรนีครนิทราบรมราชชนนี องคส์มเด็จย่าทีเหล่าประชาชนคนไทยรกัยงิ ซงึจะเป็นการช่วยลดก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์ชว่ยลดภาวะโลกรอ้นใหต้น้ไมเ้หล่านนัไดเ้จรญิเติบโตแข็งแรงเป็นรม่เงา และเป็น

พนืทีสีเขียวทีแข็งแรงใหก้บัประเทศ 

นายสุรชัย กล่าวเสรมิว่า นอกจากนี ประชาชนทีสนใจตอ้งการปลกูตน้ไมเ้สรมิ กรมป่าไมไ้ดมี้การ

เพาะชาํกลา้ไมพ้นัธุด์ี ตามโครงการจา้งงานประชาชนในดา้นการส่งเสรมิและเพมิพนืทีสีเขียวในชมุชน 

ใหท้าํหนา้ทีในการจดัเตรียมแปลงเพาะและเพาะเมล็ดไม ้รวมถึงการยา้ยชาํกลา้ไม ้และบาํรุงดแูล

รกัษากลา้ไมอ้ย่างต่อเนือง กว่ากว่า 1,410 ราย ทงันีเพอืเป็นการช่วยเหลือประชาชนทีไดร้บัผลกระทบ

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ซงึกลา้ไมที้เพาะชาํไดร้วม 70,000,000 กลา้ 

ลว้นเป็นไมเ้ศรษฐกิจทีสามารถสรา้งประโยชน ์และสรา้งรายไดใ้หก้บัประชาชนในอนาคต เช่น ตน้สกั 

ตน้พะยงู ตน้ยางนา ตน้มะฮอกกานี ตน้มะค่าโมง ฯลฯ เพอืเป็นการตอบสนองความตอ้งการ 

ของประชาชนทีใหค้วามสนใจในการปลกูตน้ไมช้นิดต่าง ๆ เพมิขึน สาํหรบักลา้ไมที้ไดจ้ากการเพาะชาํ

ทางกรมป่าไมไ้ดแ้จกจา่ยใหก้บัประชาชนในพืนทีขอรบัเพอืนาํกลบัไปปลกู ซงึจะสามารถสรา้งรายได้

ในการปลกูไมเ้ศรษฐกิจ ทงัยงัเป็นการเพมิพืนทีสีเขียวใหก้บัประเทศอีกทางหนงึดว้ย โดยประชาชนที

สนใจสามารถติดต่อขอรบักลา้ไมไ้ดที้หน่วยงานเพาะชาํกลา้ไมใ้นสงักดักรมป่าไมท้วัประเทศ หรือ

สอบถามไดที้เบอร0์ 2561 4292–3 ต่อ 5551และขอเชิญชวน 

รว่มลงทะเบียนปลกูตน้ไมใ้นโครงการและกิจกรรมปลกูตน้ไม ้และปลกูป่าเฉลิมพระเกียรต ิเนืองใน

โอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม ้เพอืแผ่นดิน” อธิบดีกรมป่าไม้

กล่าว 

 



 

 


