รางกําหนดการของนายกรัฐมนตรี
ในการจัดกิจกรรม “โครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษา มหาราชินี”
ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ บานหนองผึ้ง หมูที่ ๗ ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
............................................................
วันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๗๐๐น. - ผูรวมกิจกรรมพรอมบริเวณพื้นทีจ่ ัดงาน บานหนองผึ้ง หมูที่ ๗ ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม
เวลา ๐๗๔๕น. - นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี พรอมคณะเดินทางถึงบริเวณจัดงาน และเขาพักในที่รับรอง
- ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมกลาวตอนรับ
เวลา ๐๘๐๐น. - นายกรัฐมนตรี และ หัวหนาสวนราชการชั้นผูใหญขึ้นบนเวที
- นายกรัฐมนตรีเปดกรวยฯ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณฯ สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
- นายกรัฐมนตรี และแขกผูมีเกียรติรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา
- ปลัดกระทรวงมหาดไทยกลาวรายงาน “โครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา
๘๐ พรรษา มหาราชินี”
- นายกรัฐมนตรีกลาวใหโอวาทแกประชาชนที่มารวมงาน “โครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐
ลานกลา ๘๐ พรรษา มหาราชินี”
- นายกรัฐมนตรีมอบกลาไมใหแกตวั แทนชุมชนผูมารวมงาน
- นายกรัฐมนตรี รวมปลูกปากับผูรวมงาน และเยีย่ มชมนิทรรศการ
เวลา ๐๙๓๐น. - นายกรัฐมนตรี เดินทางกลับ
- เสร็จพิธี
............................................................
การแตงกาย :สวมเสื้อสีฟา

คํากลาวรายงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ)
เนื่องในโอกาสเปดตัว “โครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษา มหาราชินี”
ณ บานหนองผึ้ง หมูที่ ๗ ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
---------------------------------------กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
กระผม ในนามตัวแทนคณะผูจัดงาน ขอกราบขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่ได
กรุณามาเปนประธานในพิธีเปดตัว “โครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษา มหาราชินี”
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวันนี้
โครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษา มหาราชินี จัดขึ้นเพื่อเปนการแสดง
ถึงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงให
ความสําคัญกับทรัพยากรปาไม และเสด็จทรงงานดานการอนุรักษมาโดยตลอด กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวงที่ เกี่ย วข อ งทุ ก กระทรวง กรม หน ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัด ทุกจังหวัด กรุงเทพมหานคร และพสกนิกรทุกหมูเหลา ไดรวมกันจัดกิจกรรมนอม
เกล าถวาย เนื่อ งในโอกาสพระราชพิ ธี มหามงคล เฉลิม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิ งหาคม
๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒. เพื่อรณรงคสงเสริมใหประชาชนในทุกพื้นที่ไดมีสวนรวมในการปลูกปานอมเกลาฯ ถวาย
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓. เพื่อรวมกันฟนฟูและเพิ่มพื้นที่ปาไมใหมีความสมบูรณ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและตนไมใน
ท อ งถิ่ น ชุ ม ชน และผื น ป า ต า งๆ เพื่ อ เป น การสนองพระราชเสาวนี ย ส มเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในดานการฟนฟูและรักษาทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม ระยะ ๕ ป ตั้งแต พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๔. เพื่อรณรงคปลูกจิตสํานึกและสรางความตระหนักใหประชาชนทุกหมูเหลาไดมีสวนรวม
ในการดูแลบํารุงรักษาตนไมดวยจิตอาสา โดยชุมชนที่อยูติดปาไดมีสวนรวมในการดูแลรักษาปา
/มี....

-๒โครงการฯนี้ มีเปาหมายดําเนินการในพื้นที่ทั้ง ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมพื้นที่ปลูก ๔ ลาน
คิดเปนจํานวนกลาไมที่ใชในการดําเนินการ จํานวน ๘๐๐ ลานกลา โดยถือเอาวันพุธที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เปนวันพิธีเปดตัวโครงการ พรอมกันทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
สําหรับในการเปดตัว “โครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษา มหาราชินี”
ของจังหวัดเชียงใหม ในวันนี้ ไดจัดขึ้นบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน ทองที่บานหนองผึ้ง หมูที่ ๗
ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีขาราชการ หนวยงานพลเรือน ตํารวจ ทหาร องคกรภาค
ประชาชน ภาคเอกชน องคก รมหาชน องค ก รการกุ ศ ล มู ล นิ ธิ และประชาชน ที่มาร ว มอยูใ นพิธี นี้
ประมาณ ๓,๐๐๐ คน เพื่อรวมกันดําเนินกิจกรรมปลูกปาในวันนี้ เปนจํานวน ๑๖,๐๐๐ กลา ในเนื้อที่ ๘๐
ไร โดยมี บางสวนได ปลูก ล วงหนาไปบ างแล ว และทุกภาคส วนจะได ร วมกั นรณรงค ป ลูก ปาอยาง
ตอเนื่องตลอดไป นอกจากนี้กําหนดจัดใหมีการอบรมใหความรูแกประชาชน ดานการเพาะชําเพื่อ
จัดเตรียมกลาไม การดูแล บํารุงรักษาตนไมภายหลังการปลูก การประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
จัดหาพื้นที่ปลูกตนไม จนแลวเสร็จตามวัตถุประสงคของโครงการในป พ.ศ. ๒๕๕๙
การดําเนินการตามโครงการนี้ จะทําใหประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ไดมีสวนรวมในการ
ปลูกปา คิดเปนพื้นที่ปาไมเพิ่มมากขึ้นไมนอยกวา ๔ ลานไร เกิดจิตสํานึก รักหวงแหนทรัพยากรปาไม
ชวยกันดูแล บํารุงรักษาปาอยางยั่งยืน เพื่อนอมเกลาถวายสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ขาพเจาขอกราบเรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดโปรดกลาว
ใหโอวาทเปดตัว “โครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษา มหาราชินี” ตอไป ขอกราบ
เรียนเชิญครับ

คํากลาวใหโอวาทของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร)
เนื่องในโอกาสเปดตัว “โครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษา มหาราชินี”
ณ บานหนองผึ้ง หมูที่ ๗ ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ในวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
---------------------------------------ทานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
ทานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล)
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายปรีชา เรงสมบูรณสุข)
ทานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทานอธิบดี ทานรองอธิบดี
ทานแมทัพภาคที่ ๓ ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ทานหัวหนาสวนราชการ ทานผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น / กํานัน / ผูใหญบาน
พี่นองประชาชน และทานผูมีเกียรติทุกทาน
ขาพเจา รูสึกเปนเกียรติและมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาเปนประธานในพิธีเปด “โครงการ
ประชาอาสาปลู ก ป า ๘๐๐ ล า นกลา ๘๐ พรรษา มหาราชิ นี ” เฉลิม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๕ ในวันนี้
การปลูกปา เปนกิจกรรมหนึ่งในการสรางความอุดมสมบูรณใหแกทรัพยากรปาไม และชวย
เพิ่มพูนความหลากหลายของระบบนิเวศนที่สังคมมนุษยจําเปนตองพึ่งพิงอาศัยในการดํารงชีวิตทั้ง
ทางตรงและทางออม ปจจุบันการปลูกปามีความสําคัญตอการแกไขปญหาสภาวะโลกรอน ที่ทําให
อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น และกอใหเกิดปญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม และการดําเนินชีวิตของมนุษย
นอกจากนี้ การปลูกปาในพื้นที่ตนน้ําลําธาร ยิ่งมีความสําคัญตอประเทศของเรา เพราะบานเรา
มีปาตนน้ําลําธารเปนแหลงผลิตน้ําตามธรรมชาติ ซึ่งสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงให
ความสนพระทัย และตระหนักในความเสียหายจาก ความเสื่อมโทรมของพื้นที่ปาตนน้ําเปนอยางยิ่ง
ขาพเจาใครขอนอมนําพระราชเสาวนียเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๑ บางตอนมากลาวพอเปนที่เขาใจ โดยพระองค
ทรงมีรับสั่งไววา “........ปาไมก็คือ ที่สะสมน้ําไวใตดิน ฤดูฝนแทนที่น้ําฝนจะไหลหลากลงไปที่ทะเล
ถามีปา ปาเหลานั้น ตนไมใหญๆ เหลานั้น จะดูดน้ําไวใตดิน ใตตนไมของเขาไวเปนจํานวนมาก และตาม
/กิ่งกาน....

-๒กิ่งกานทั้งหลายจะดูดไว เก็บไวเปนแหลงน้ําที่ดี และออกมาเปนลําธารนอยใหญ อันนั้นที่อยากให
ราษฎรเขาใจ ไมใชนึกแตวา มีปาไมสัก ไมอะไรตางๆ สําหรับตัดไปคาขายอยางเดียว มันมีประโยชน
อยางอื่นดวย ที่เรานาจะคํานึงถึง......เพราะฉะนั้นทําไมเราจะไมรูจักเก็บปาไม ซึ่งเปนแหลงที่สะสมน้ําไว
ใหดี อยาพากันไปตัดคนละหนุบคนละหนับ ความจริงปาไมก็เปนของคนไทยทั้งชาติ เปนผลประโยชน
ของคนไทยทั้งชาติ ไมมีสิทธิ์ที่ฝายใดจะแอบเขาไปตัด และทําการคาแตลําพัง.... เพราะฉะนั้นเขาใจกัน
งายๆ วา ปาไม คือ แหลงน้ํา.....” และพระองคทานยังรับสั่งว า “.....ตอมาได รับขาวที่ นาชื่นใจ วา
ประชาชนหันมาปลูกปาและปลูกตนไมกันทั่วไปในบานในเมือง ขอเอาใจชวยและจะไดเฝารอดูการ
เจริญเติบโตของปาไมเมืองไทยตอไป.....”
จากพระราชเสาวนี ย ข องสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญของทรัพยากรปาไม จึงใครขอใหทุกทานไดตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ ตระหนักใน
คุณคาของปาตนน้ําลําธาร และนอมนําเอาแนวพระราชดําริไปเปนแนวทางในการสรางความเขาใจ
สรางการมีสวนรวมของ ทุกๆ ฝาย ทุกๆ คน ในทุกระดับ ไดชวยกันฟนฟู ดูแล รักษาระบบนิเวศปาตน
น้ําลําธาร เพราะทุกคนเปนสวนหนึ่งในระบบนิเวศธรรมชาตินี้ ถาระบบนิเวศธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะสงผลกระทบตอพื้นที่ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา และทุกๆ คน ก็จะไดรับผลเสีย
หายจากผลกระทบนั้นเชนกัน ดังนั้นการมีสวนรวมของทานทั้งหลาย จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหพื้นที่
ปาตนน้ําลําธาร สามารถทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชนตอสังคมมนุษยไดอยาง
ยั่งยืน
ขอขอบคุณ ทุกๆ ทาน ทุกๆ ฝาย ที่ไดรวมกันจัดใหมีกิจกรรมในครั้งนี้ดวยความสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
ทายที่สุดนี้ ขาพเจาขอแสดงความยินดี และขออนุโมทนาบุญกุศล คุณงามความดี ที่ทาน
ทั้งหลาย ไดตั้งใจและรวมกันกระทําในครั้งนี้ และจะกระทําในครั้งตอๆไป ขอใหการคิดดี ทําดี ของ
ทานทั้งหลาย สงผลใหทานทั้งหลายพรอมทั้งครอบครัว ประสบแตความสุข ความเจริญ มีความสําเร็จ
ทั้งชีวิตการงานและชีวิตสวนตัว ชวยกันสรางสรรคใหสังคมและสิ่งแวดลอมของเรามีความสมดุล สงบ
เย็นและมีสันติสุขตลอดไป
บัดนี้ ไดเวลาอันสมควร ขาพเจาขอเปดงาน “โครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ กลา ๘๐
พรรษา มหาราชินี” ณ บัดนี้

