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โครงการปลูกไม้ยืนต้นเพือ่ การอนุรักษ์ดินและน้าเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
1. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรม
นาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กรมพัฒนาที่ดิน ได้ริเริ่ม “โครงการปลูกไม้ยืน
ต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้าเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 68 พรรษา” เพื่ออนุรักษ์ดินและน้า เพิ่มพืนที่ป่า รักษาระบบนิเวศและปลูกจิตส้านึก
การอนุ รั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ บุ คลากรกรมพั ฒ นาที่ดิ น หน่ ว ยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่ว ไปได้ ร่ว มกัน ปลู ก ต้นไม้ในที่ดิ น
ของตนเอง พืนที่หน่วยงาน พืนที่สาธารณะ ศาสนาสถาน ตลอดจนพืนที่โครงการต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน
โดยมีเป้ าหมายปลู กไม้ยื น ต้น จ้ านวน 1,000,000 ต้น พร้อมทังบ้ารุงรักษาต้นไม้ให้ เจริญงอกงาม
เป็ น การร่ ว มกั น แสดงออก อั น เป็ น การถวายความจงรั ก ภั ก ดี และน้ อ มร้ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น
หาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราบนานเท่านาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา 68 พรรษา
2.2 เพื่อ อนุ รั ก ษ์ดิ น และน้ า ป้ อ งกั น การชะล้ า งพัง ทลายของดิ น และเพิ่ มความอุด มสมบู รณ์ ดิ น
ด้วยการปลูกไม้ยืนต้น
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เครือข่ายหมอดินอาสาและเกษตรกร และ
หน่วยงานประชาชนทั่วไป
3.2 พืนที่เป้าหมาย ได้แก่
1) พืนที่ของหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน
2) พืนที่ส่วนบุคคล และเกษตรกร
3) พื นที่ โ ครงการในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ได้ แ ก่ โครงการพระราชด้ า ริ
โครงการเกษตรผสมผสาน โครงการบรรเทาโลกร้อน โครงการเขตพัฒนาที่ดิน เป็นต้น
4) พืนที่สาธารณะ สถานศึกษา ศาสนาสถาน
4. วิธีการด้าเนินการ
4.1 การประชาสัมพันธ์
1) ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยสื่อต่าง ๆภายใต้การท้างานของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
2) เปิดตัวโครงการปลูกไม้ยืนตัน เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์
ดินและน้า อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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4.2 การจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการปลูกและดูแลรักษา
จั ด ท้ า ข้ อ มู ล ประกอบ โดยใช้ ช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น (http://www.ldd.go.th)
ประกอบด้วย คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน ชนิดและประโยชน์ของต้นไม้ วิธีการเตรียมดิน /หลุมปลูก
/ดูแลรักษา
4.3 การลงทะเบียนออนไลน์
การเข้า ร่ ว มโครงการฯ โดยลงทะเบี ยนผ่ านช่องทางเว็ บไซต์ก รมพั ฒ นาที่ดิ น ประกอบด้ว ย
ข้อมูลบุคคล พืนที่ปลูก ชนิดต้นไม้ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
4.4 การปลูกไม้ยืนต้น
1) ชนิ ดพั น ธุ์ ไม้ ประกอบด้ ว ย ไม้ยื นต้ น ไม้ ด อกยืน ต้น ไม้ป ระจ้า จัง หวั ด ไม้ มงคล ไม้ห อม
ไม้ประจ้าถิ่น ได้แก่ ต้นรวงผึง ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ กันเกรา สัก พลวง พะยูง หางนกยูงฝรั่ง ทองกวาว สารภี
ยางนา ประดู่ มะค่า กฤษณา กันเกรา สะเดา จันทร์หอม แคป่า จามจุรี นนทรี ทองกวาว เป็นต้น จ้านวน 1
ล้านต้น โดยการจัดหาพันธุ์กล้าไม้เอง
2) การเตรียมหลุมปลูก ด้วยวิธีการและเทคโนโลยี นวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน
3) การลงมือปลูก หลักปักค้ายันไม้ยืนต้น (หรือแสดง QR code) และบันทึกภาพ
4) การดูแลบ้ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกอย่างต่อเนื่องให้เจริญงอกงาม
4.5 การติดตามและประเมินผล
1) หน่วยงานและบุคคลแจ้งความเคลื่อนไหวของกิจกรรม ผ่านช่องทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน
(http://www.ldd.go.th) อย่างสม่้าเสมอ
2) การประเมินผลในระยะยาวด้านอนุรักษ์ดินและน้า กรมพัฒนาที่ดินจัดเก็บข้อมูล ดิน พืช
และตัวชีวัดด้านคุณภาพของสิ่งแวดล้อม
5. งบประมาณ 6. ระยะเวลาด้าเนินการ
6.1 ลงทะเบียนและปลูก ตังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563
6.2 การติดตามและประเมินผล ด้าเนินการอย่างต่อเนื่องตังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
7. หน่วยงานรับผิดชอบ
7.1 หน่วยงานหลัก : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7.2 หน่วยงานบูรณาการ : เครือข่ายหมอดินอาสา และเครือข่ายเกษตรกร
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ภาคส่วนราชการ หมอดินอาสา เกษตรกร และผู้ร่วมโครงการ ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
8.2 ปลูกจิตส้านึก ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า เสริมสร้างความ
สามัคคีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
8.3 เพิ่มพืนที่สีเขียว รักษาระบบนิเวศ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพและสมดุลธรรมชาติ
8.4 ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอาก
8.5 เพิม่ ประโยชน์ใช้พืนที่ว่างเปล่า รกร้าง เกิดความสวยงาม ร่มรื่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
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