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24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ ทส.ชู “ป่าชุมชน” พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก BCG 

23 พ.ค. 2565 16:50 น. 

วราวุธ ยํ้า “ป่าชุมชน” ช่วยสร้างความม่ันคงทางฐานทรัพยากร สู่ความม่ังคั่งของชุมชนในระดับฐานราก ให้กินดีอยู่ดี มีรายได้ม่ันคง มีเศรษฐกิจ
ชุมชนท่ีดี เพ่ือความสุขของพ่ีน้องคนไทยทุกคน 

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ 
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้  
ให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างย่ังยืน 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันป่าชุมชนแห่งชาติ เป็นวันท่ีพ่ีน้องชาวป่าชุมชนท่ัว
ประเทศมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ซ่ึงชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการป่าชุมชนมาเป็นเวลายาวนาน จนกระทั่งมี 
กฎหมายเฉพาะที่ส่งเสริมให้มีการรับรองสิทธิชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างแท้จริง รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชนอย่างสมดุลและย่ังยืน ซ่ึงปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวนมากกว่า 12,017 แห่ง รวมเนื้อท่ีประมาณ 6.29 
ล้านไร่ มีชุมชนร่วมบริหารจัดการป่ามากกว่า 13,718 หมู่บ้าน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบกรมป่าไม้เร่งขยายการจัดต้ัง
ป่าชุมชนท่ัวประเทศให้ได้ จํานวน 15,000 แห่ง เนื้อท่ีประมาณ 10 ล้านไร่ 

ตามท่ีรัฐบาลได้ประกาศโมเดลเศรษฐกิจ "BCG" ซ่ึงเป็นโมเดลท่ีจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการท่ีชุมชนช่วยกันดูแลป่าจนมีความอุดมสมบูรณ์ และชุมชนก็ได้รับประโยชน์จากป่า ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการจากป่า
ชุมชน หากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างถูกต้องสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชน จึงนับว่าเป็นเศรษฐกิจระดับฐานรากท่ีมีความสมดุลและยังยืน จึง
มอบกรมป่าไม้ เร่งส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และส่งเสริมชุมชนคนดูแลป่าให้
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จะช่วยเพ่ิม GDP ของแต่ละจังหวัด และของประเทศ ท่ีสําคัญจะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมของไทยให้สมบูรณ์ รวมถึง
จะทําให้ไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDG) ด้วย 

 
นายวราวุธ ได้กล่าวยํ้าถึงประโยชน์ท่ีเราจะได้รับจากป่าชุมชน โดยจะทําให้เกิดความม่ันคงทางสังคม ชุมชนมีความสามัคคีเข้มแข็ง แรงงานคืนถ่ิน 
ผลผลิตจากการเกษตรเพิ่มข้ึน การมีรายได้เสริมจากป่าชุมชน ทําให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน มีการพัฒนา



ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจชุมชน รวมไปถึงรายได้ท่ีจะเกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต ทําให้เกิดความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
เม่ือป่าชุมชนอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมดีข้ึน ก็ยังสามารถเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอน ลดสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรมป่าไม้ได้เชื่อมโยงเครือข่ายป่าชุมชน 28 จังหวัด มีสมาชิกกว่า 170,659 คน และ
จากผลการประเมินป่าชุมชน ปี 2564 พบว่า มีจํานวนประชาชนท่ีได้รับประโยชน์ประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือน เกิดมูลค่าการพ่ึงพิงป่าชุมชน 4,221 
ล้านบาท การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในป่าชุมชน 40 ล้านตันคาร์บอน การกักเก็บน้ําในดินและปลดปล่อยน้ําท่า 4.321 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
การประเมินมูลค่าระบบนิเวศของป่า 564,449 ล้านบาท” และกรกรมป่าไม้ได้กําหนดจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ข้ึน ในระหว่างวันท่ี 23 - 25 
พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” 
อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัย และเอ้ือประโยชน์ต่อกันได้อย่างย่ังยืน ตลอดจนเพ่ือให้องค์กรท้ังภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ท่ัวไป ได้ทราบถึงความสําคัญของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติในภาพรวม สร้างขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนท่ีดูแลรักษาป่า เกิดความ
ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ชุมชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” ชื่นชมเครือข่ายป่าชุมชน พลังภาคประชาชนขับเคลื่อนร่วมกับรัฐ 

23 พฤษภาคม 2022 

 
วราวุธ ยํ้าความสําเร็จ “วันป่าชุมชนแห่งชาติ” คาด 5 ปี ป่าชุมชนเพ่ิม 10 ล้านไร่เร่งกรมป่าไม้ เดินหน้าส่งเสริมการจัดต้ังป่าชุมชน 15,000 แห่ง 
เนื้อท่ี 10 ล้านไร่ ภายใน 5 ปี 

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2565 เห็นชอบให้วันท่ี 24 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชุมชนแห่งชาติ เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ 
น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ให้ 
“คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศยัและเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างย่ังยืน 

นายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันป่าชุมชนแห่งชาติ เป็นวันท่ีพ่ีน้องชาวป่าชุมชนท่ัว
ประเทศมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ซ่ึงชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการป่าชุมชนมาเป็นเวลายาวนาน จนกระทั่งมี 
กฎหมายเฉพาะที่ส่งเสริมให้มีการรับรองสิทธิชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างแท้จริง รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชนอย่างสมดุลและย่ังยืน ซ่ึงปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 จํานวนมากกว่า 12,017 แห่ง รวมเนื้อท่ีประมาณ 6.29 
ล้านไร่ มีชุมชนร่วมบริหารจัดการป่ามากกว่า 13,718 หมู่บ้าน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบกรมป่าไม้เร่งขยายการจัดต้ัง
ป่าชุมชนท่ัวประเทศให้ได้จํานวน 15,000 แห่ง เนื้อท่ีประมาณ 10 ล้านไร่ 

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศโมเดลเศรษฐกิจ “BCG” ซ่ึงเป็นโมเดลท่ีจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงการท่ีชุมชนช่วยกันดูแลป่าจนมีความอุดมสมบูรณ์ และชุมชนก็ได้รับประโยชน์จากป่า ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการจากป่า
ชุมชน หากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างถูกต้องสามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชน จึงนับว่าเป็นเศรษฐกิจระดับฐานรากท่ีมีความสมดุลและยังยืน จึง
มอบกรมป่าไม้ เร่งส่งเสริมและพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 และส่งเสริมชุมชนคนดูแลป่าให้
เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จะช่วยเพ่ิม GDP ของแต่ละจังหวัด และของประเทศ ท่ีสําคัญจะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมของไทยให้สมบูรณ์ รวมถึง
จะทําให้ไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDG) ด้วย 

นายวราวุธ ได้กล่าวยํ้าถึงประโยชน์ท่ีเราจะได้รับจากป่าชุมชน โดยจะทําให้เกิดความม่ันคงทางสังคม ชุมชนมีความสามัคคีเข้มแข็ง แรงงานคืนถ่ิน 
ผลผลิตจากการเกษตรเพิ่มข้ึน การมีรายได้เสริมจากป่าชุมชน ทําให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อยอดสร้างเศรษฐกิจชุมชน รวมไปถึงรายได้ท่ีจะเกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตในอนาคต ทําให้เกิดความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
เม่ือป่าชุมชนอุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมดีข้ึน ก็ยังสามารถเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอน ลดสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 



 
ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กรมป่าไม้ได้เชื่อมโยงเครือข่ายป่าชุมชน 28 จังหวัด มีสมาชิกกว่า 170,659 คน และ
จากผลการประเมินป่าชุมชน ปี 2564 พบว่า มีจํานวนประชาชนท่ีได้รับประโยชน์ประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือน เกิดมูลค่าการพ่ึงพิงป่าชุมชน 4,221 
ล้านบาท การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในป่าชุมชน 40 ล้านตันคาร์บอน การกักเก็บน้ําในดินและปลดปล่อยน้ําท่า 4.321 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
การประเมินมูลค่าระบบนิเวศของป่า 564,449 ล้านบาท” 

และกรมป่าไม้ได้กําหนดจัดงานวันป่าชุมชนแห่งชาติ ข้ึน ในระหว่างวันท่ี 23 – 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท และศูนย์การค้า
เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย และสืบสานพระราช
ปณิธานในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ให้ “คน” กับ “ธรรมชาติ” อยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัย และเอ้ือประโยชน์ต่อกันได้อย่างย่ังยืน 
ตลอดจนเพื่อให้องค์กรท้ังภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ได้ทราบถึงความสําคัญของป่าชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ในภาพรวม สร้างขวัญและกําลังใจให้กับชุมชนท่ีดูแลรักษาป่า เกิดความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแกชุ่มชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"วราวุธ" แจงวุฒิสภา แผนอนุรักษ์บํารุงต้นไม้สําคัญของชาติ 

วันจันทร์ ท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 17.43 น. 

 
"วราวุธ"แจงวุฒิสภา แผนอนุรักษ์บํารุงต้นไม้สําคัญของชาติ เล็งพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวท่ีทรงคุณค่าของแผ่นดิน  

เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประธานคณะกรรมการนโยบาย
และยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมการประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี 1 โดยตอบกระทู้คําถามท่ัวไปจากนายวัลลภ ต้ังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภาท่ี
กล่าวถามถึง “แนวทางในการอนุรักษ์และดูแลรักษา และการส่งเสริมให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสําคัญ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ท่ี
ทรงคุณค่าให้คงอยู่ตลอดไปอย่างไร” 

นายวราวุธกล่าวว่า สําหรับรุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี เป็นโครงการคัดเลือกต้นไม้ท่ีมีความสําคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ท้องถ่ิน โดยเฉพาะ “ต้นไม้ใหญ่” ท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีตามภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ ความเชื่อท่ีมีความผูกพันกับ
ชุมชนท้องถ่ิน และยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ท่ีก่อให้เกิดความสมดุลของชีวิตและธรรมชาติ เพ่ือเป็นต้นไม้ท่ีสําคัญของแผ่นดินของ
กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือนําข้อมูลไปเผยแพร่ให้เกิด การเรียนรู้ และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น ต้นมหึมามเหสักข์ ในอุทยาน
แห่งชาติต้นสักใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์มีอายุมากท่ีสุดในโลกถึง 1,500 ปี เรามีการวัดขนาดความโตของต้นทุกเดือน เพ่ือจดเป็นสถิติการเจริญเติบโต 
และวัดเป็นสถิติรายปี โดยในปี พ.ศ. 2564 มีขนาดความโต (GBH)ท่ี 10.25 เมตร ซ่ึงขณะนี้ยังมีการศึกษาการเจริญเติบโตรอบต้น การขยายตัวของ
ต้น และระบบราก และมีการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นถึงความสําคัญ และเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ โดยจัด
กิจกรรมรูปแบบต่างๆเพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ถึงคุณค่าและความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของต้นไม้ดังกล่าว  

นายวราวุธกล่าวว่า ปัจจุบันรุกขมรดกของแผ่นดิน มีจํานวนท้ังหมด 216 ต้น ข้ึนกระจายในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ัวประเทศ อยู่ในความดูแลของท้ังภาครัฐ 
ภาคประชาชน และเอกชน ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช วัด โรงเรียน บ้านเรือนประชาชน และภาคเอกชน ซ่ึงต้นไม้
ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 33 ต้น โดยกระทรวงมีส่วมร่วมในโครงการ รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่ม
พระบารมี ดังนี้ 

1.มอบหมายให้บุคลากรกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการ โครงการรุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ต้ังแต่เร่ิมโครงการ 

2.มอบหมายให้บุคลากรของกรมป่าไม้เป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตการดูแล บํารุงรักษาต้นไม้ใหญ่ท่ีได้รับการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนรุกขมรดก
ให้กับบุคลากรของกระทรวง วัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าของต้นไม้ จํานวน 4 รุ่น รุ่นละ 120 คน รวม 480 คน 



3.กระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนินโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเท่ียวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้รุกขกรร่วมกิจกรรมสาธิตการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ตามหลักรุกขกรรม จํานวน 38 จังหวัด 73 ต้น 

4.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการขยายพันธ์ุกล้าไม้รุกขมรดกของแผ่นดิน เพ่ือแจกจ่าย
แก่นักท่องเที่ยวร่วมกับ ชุมชนเจ้าของต้นไม้ 

นอกจากนี้นายวราวุธยังได้ กล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์และดูแลรักษาในอนาคตท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เนื่องด้วย
ต้นไม้ใหญ่เป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตคาร์บอนเครดิตให้กับประเทศไทย จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องมีการรักษาและอนุรักษ์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน โดยขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการดําเนินงานร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจน
ภาคเอกชน ประชาชน ในการดูแลรักษาฟ้ืนฟูรุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมีทุกต้น ตลอดจนต้นไม้ทรงปลูก ต้นไม้สําคัญทรงคุณค่าอ่ืน ๆ 
ตลอดมาตั้งแต่ปี 2557 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการรุกขกร กรมป่าไม้ข้ึนท่ัวประเทศ จํานวน 32 
ศูนย์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จํานวน 1 ศูนย์ เพ่ือปฏิบัติการ ตามหลักรุกขกรรมและฝึกอบรมรุกขกรให้กับหน่วยงานราชการ 
เอกชน และภาคประชาชนท่ัวไปอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปลัด ทส. ย้ํา คกก. ติดตามการดําเนินงานโครงการจัดหาน้ําบาดาลฯ ดําเนินการในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ ใช้ได้จริง 
มีความยั่งยืน ชั่วลูกชั่วหลาน 

วันจันทร์ ท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 12.31 น. 

 
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ในฐานะท่ีปรึกษาคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน
โครงการจัดหานํ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นประธานมอบนโยบายการดําเนินงานให้กับคณะกรรมการฯ ใน
การประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คร้ังท่ี 1/2565  
ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงฯ โดยมี นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงฯ นายศักด์ิดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล พร้อมด้วย ผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดท่ัวประเทศ และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference 

ปกท.ทส. ได้ชื่นชมกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล พร้อมเน้นยํ้าว่า โครงการจัดหานํ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็น
โครงการท่ีมีความสําคัญย่ิง ซ่ึงถือเป็นนโยบายท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสําคัญในการร่วมสืบสาน รักษา 
ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  

อย่างไรก็ตาม ปกท.ทส. ได้แสดงถึงความเป็นห่วงต่อการดูแลภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ท้ังโครงการเดิมและโครงการใหม่
ท่ีจะดําเนินการเพ่ิมข้ึนอีกในปีนี้  ซ่ึงยํ้าว่า หัวใจหลัก คือ จังหวัดและภูมิภาค จึงขอให้บูรณาการความร่วมมือในทุกระดับ ท้ังนี้ ได้มอบให้กรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาลเร่งรัดการดําเนินงาน พร้อมแนะให้จัดทําคู่มือ รวมท้ังใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ตลอดจนจัดต้ังหน่วยงาน
ภายในเพ่ือดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ 

“ขอให้พึงระลึกว่า สิ่งท่ีดําเนินการ ต้องเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และมีความย่ังยืน ชั่วลูกชั่วหลาน สมกับท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ปกท.ทส. กล่าว 

 

 

 

 

 



 

การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

23 พฤษภาคม 2022 

 
การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี พ้ืนท่ีจังหวัดน่าน เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 

โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดําริฯ ให้แก่เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ และครู กศน. ผู้รับผิดชอบงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ 
จังหวัดน่าน เลย เชียงใหม่ ตากและแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับพระราชดําริ และแนวทางการดําเนินงานโครงการ รวมท้ังมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับป่าและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถนําไป
ปฏิบัติงานโครงการได้ โดยมี ดร.อภิสิทธ์ิ พ่ึงพร ผู้อํานวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดการอบรม ซ่ึงการอบรมจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 3, 5, 6 และ 10 พฤษภาคม 2565 

 
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นางศิราณี อ่ิมสุวรรณ์ ท่ีปรึกษาโครงการตามพระราชดําริ บรรยาย
เร่ือง พระราชดําริและแนวคิดการดําเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักงานโครงการพระราชดําริ
และกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ บรรยายเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมชาติของป่าและกฎหมาย ดร.วัชรีวรรณ กันเดช ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริม
กิจการการศึกษาและเครือข่าย สํานักงาน กศน. บรรยายเร่ือง การจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างป่า สร้างรายได้ของชุมชนรอง
ศาสตราจารย์บําเพ็ญ เขียวหวาน อาจารย์ประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บรรยายเรื่อง แนวทางและ
ตัวอย่างความสําเร็จของชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดําริให้ดําเนินงาน
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ มาต้ังแต่ปี 2556 



 

 
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เป็นวิธีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ด้วยการปลูกไม้ป่าด้ังเดิมของพ้ืนท่ีให้เป็นไม้ประธาน ผสมผสานกับการปลูกพืช
เกษตรหรือไม้เศรษฐกิจท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถ่ิน ตามลําดับชั้นเรือนยอดตั้งแต่ชั้นบน ชั้นรอง ไม้พุ่มและไม้ผิวดิน ทําให้เกิดความ
หลากหลายของขนาด และพันธุกรรมพืช เกิดความอุดมสมบูรณ์เลียนแบบธรรมชาติ ปัจจุบันมีการดําเนินงานโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน เลย 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก มีสมาชิกในโครงการ จํานวน 19,890 ครัวเรือน และมีพ้ืนท่ีเข้าร่วมโครงการ จํานวน 71,786 ไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กาฬสินธ์ุปลูกป่ารับฤดูฝนเพิ่มแหล่งอาหารชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

สยามรัฐออนไลน์ 23 พฤษภาคม 2565 13:54 น. 

 
เทศบาลตําบลคําเหมือดแก้ว อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ ร่วมกับผู้นําชุมชน ชาวบ้าน จัดโครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน พร้อมปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดินไทย” 
สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 

วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ท่ีบริเวณป่าชุมชนหนองโสกแดง บ้านป่าหวาย ต.คําเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ นายพิบูรณ์ คําแหงพล 
นายกเทศมนตรีตําบล (ทต.) คําเหมือดแก้ว เป็นประธานโครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ภายใต้วันต้นไม้ประจําชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดินไทย” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมีนายบพิตร 
งอมสระคู กํานัน ต.คําเหมือดแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านทุกหมู่บ้านใน ต.คําเหมือดแก้ว ร่วมโครงการ 

โดย นายพิบูรณ์ คําแหงพล นายก ทต.คําเหมือดแก้ว กล่าวว่าตามท่ีคณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจําชาติ กรมป่า
ไม้ได้เชิญชวนกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติตามวันท่ีเห็นสมควร เทศบาลตําบลคําเหมือดแก้ว 
จึงได้กําหนดวันปลูกต้นไม้ตามโครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ประจําปี 2565 ภายใต้วันต้นไม้ประจําชาติ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดินไทย” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 

 
นายพิบูรณ์ กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าว แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกกําหนดปลูกต้นไม้ท่ีบริเวณหนองโสกแดง บ้านป่าหวาย และช่วงท่ี 2 จะ
ดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2565 ท่ีบริเวณป่าหนองบก บ้านป่ากุง โดยได้รับการสนับสนุนพันธ์ุกล้าไม้จากศูนย์เพาะพันธ์ุกล้าไม้มหาสารคาม 
จํานวน 1,000 ต้น ท้ังนี้ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูก
ต้นไม้เพ่ือแผ่นดินไทย” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้เยาวชน ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับพ้ืนท่ี ลดภาวะโลกร้อน และ 
เป็นแหล่งอาหารชุมชนในฤดูฝนอีกด้วย 




