ฉบับที่ 69/2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

คลังลงนาม MOU เพือ่ อนุรักษ์ และฟื้ นฟูป่าไม้ เสื่ อมโทรม 3 จังหวัด
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
_____________________________
กระทรวงการคลังร่ วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่ วมมือ (MOU) กับกรมป่ าไม้ เพื่อ
เฉลิ มพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการ
ปลูกป่ าอนุรักษ์และฟื้ นฟูป่าไม้เสื่ อมโทรม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุทยั ธานี และ จังหวัดลาปาง
นายยุทธนา หยิมการุ ณ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังร่ วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่ วมมือ (MOU) กับกรมป่ าไม้ ว่า เนื่ องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัฐบาลได้เชิ ญชวน
หน่ วยงานร่ วมโครงการและกิ จกรรมเฉลิ มพระเกี ยรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก
ซึ่ งกระทรวงการคลังได้เสนอ “โครงการปลูกป่ าเฉลิ มพระเกี ยรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก” ซึ่ งเป็ นโครงการด้านการส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อมและอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยสานึ กในพระ
มหากรุ ณาธิ คุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ที่ได้ทรงเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั พวกเราประชาชนชาว
ไทยมาโดยตลอด โดยร่ วมกับกรมป่ าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ในการปลูกป่ า อนุ รักษ์
และฟื้ นฟูป่าไม้เสื่ อมโทรม 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุทยั ธานี และจังหวัดลาปาง พื้นที่ป่าโดยรวม
177 - 3 - 89 ไร่ มี การวางแผนการบารุ งรั ก ษาป่ าที่ ปลู กอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลา 10 ปี โดยจะเริ่ มต้น
โครงการในพื้ นที่ แรก ณ จัง หวัดชลบุ รี ในวันจันทร์ ที่ 17 มิ ถุนายน 2562 ซึ่ ง มีวตั ถุ ประสงค์เพื่ อให้ตน้ ไม้
เจริ ญเติบโตเป็ นทรัพยากรป่ าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ให้คงอยูค่ ู่ชุมชนสื บต่อไป
“เราจะดาเนิ นโครงการใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ป่าบริ เวณบ้านหนองวงษ์ (เขาขุนอินทร์ ) หมู่ที่ 7
ตาบลหนองอิรุณ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พื้นที่ป่าสงวนแห่ งชาติ ป่ าห้วยทับเสลา และป่ าห้วยคอกควาย
บริ เวณบ้านห้วยขาแข้ง หมู่ที่ 10 ตาบลระบา อาเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี และพื้นที่ป่าแม่เมาะ บริ เวณท้องที่
บ้านศรี ดอนชัย หมู่ที่ 5 ตาบลธงชัย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง โดยโครงการดังกล่าว จะเปิ ดโอกาสให้
บุ คลากรหน่ วยงานราชการ รั ฐวิสาหกิ จในสั งกัด และหน่ วยงานในก ากับ รวมถึ งชุ มชนในพื้ นที่ ได้แสดงความ
จงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสานึ กในพระมหากรุ ณาธิ คุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็ นพระราชกุศลเนื่ อง
ในโอกาสส าคัญดังกล่ าว ตลอดจนได้ มี ส่ วนร่ วมในการอนุ รั กษ์ ฟ้ื นฟู ป่ าไม้ เพื่ อช่ วยลดปั ญหาหมอกควัน
ที่ก่อให้เกิดผลเสี ยทั้งทางด้านสุ ขภาพ การท่องเที่ยว การเดินทาง และเศรษฐกิจทั้งในพื้นที่และภาพรวมของประเทศ

-2ซึ่ งเรามัน่ ใจว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบในเรื่ องปั ญหาหมอกควันที่เป็ นปั ญหาที่พบ
ได้มากขึ้นในปั จจุบนั และมีส่วนช่ วยฟื้ นฟูอนุ รักษ์ป่าต้นน้ า เป็ นแนวป้ องกันฝุ่ นควันและเพิ่มความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศน์ในธรรมชาติ ผลในอีกแง่มุมหนึ่ งก็จะเป็ นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ ระกอบการ ในการลงทุนทา
ธุ รกิจในอนาคต และความเชื่อมัน่ ให้กบั นักท่องเที่ยวในการเข้ามาท่องเที่ยว และก่อให้เกิดรายได้ท้ งั กับประชาชน
ในพื้นที่ และส่ งผลดี กบั เศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศ การอนุ รักษ์ป่าต้นน้ า การปลูกป่ าทดแทนป่ าไม้ที่เสื่ อม
โทรม ตามทฤษฎีฟ้ื นฟูสภาพป่ าด้วย วัฏธรรมชาติ (Natural Reforestation) ซึ่ งเสมือนเป็ นการปลูกป่ าในใจคน เป็ น
การเจริ ญรอยตามเบื้ องพระยุ คลบาท พระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ด้วยมุ่งหวังให้เกิ ดการอนุ รักษ์ป่า และยังผลโดยตรงต่อการอนุ รักษ์น้ าให้เกิ ดขึ้นอย่างมัน่ คงและ
ยัง่ ยืน” รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวในท้ายที่สุด
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