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เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ พื้นที่จุฬาฯ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบด ี
เป ็นประธานในพ ิธ ี เป ิดโครงการ "ร ่วมใจปล ูกป ่าน ิ เวศ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา จัดโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ชาวจังหวัดสระบุรี และโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า มีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน
บุคลากรจฬุาฯ ตลอดจนบคุลากรจากหนว่ยงานตา่งๆ ร่วมงานกวา่
๒,๐๐๐ คน

หลังจาก รศ.ดร.บุญไชย  สถิตม่ันในธรรม รองอธิการบดี
กลา่วรายงานวตัถปุระสงคข์องโครงการแลว้ นายนนินาท ไชยธรี
ภิญโญ รองประธานกรรมการบร ิษ ัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด กล่าวถึงความสำคัญและความสำเร็จในการ
ปลูกป่านิเวศ  พล.ต.โกญจนาท ศุกระเศรณี เสนาธิการโรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนายสุทธ ิพงษ์ จุลเจร ิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุร ี กล่าวถึงความร่วมมือในการปลูกป่า
นิเวศ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เสนาธิการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า และนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ นายกสมาคม
นิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมปลูกต้นไม้บนเวทีและถ่ายภาพแห่งความประทับใจ
ร่วมกัน ในโอกาสน้ีอธิการบดีมอบของท่ีระลึกแก่ผู้แทนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ร่วมจัดงาน รวมทั้งมีการสาธิตวิธีการปลูกต้นไม้โดย

โครงการ"ร ่วมใจปลูกป ่าน ิเวศเฉล ิมพระเก ียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว เนื ่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา" เป็นการปลูกป่านิเวศ เป็นปีท่ี ๒
บนพ้ืนท่ีกว่า ๔ ไร่ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ. แก่งคอย จ. สระบุรี
ต่อเนื ่องจากโครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๕

ดร.สิรินทร์ แก้วละเอียด ที่ปรึกษาโครงการปลูกป่านิเวศของ
โตโยต้า จากนั้นชาวจุฬาฯและผู้ร่วมโครงการกว่า ๒,๐๐๐ คน
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ท้องถ่ิน ๕๕ สายพันธ์ุ จำนวน ๒๘,๖๐๐ ต้น

จุฬาฯ สู่ชุมชน
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อ.รศนาภรณ ์ วีรวรรณ  ผู้ช่วยอธิการบดี
: โครงการปลูกป่าในครั้งนี้มีนิสิตคณะต่างๆ เข้าร่วม
๗๐๐ - ๘๐๐ คน โครงการนีท้ำให้นิสิตได้ทำประโยชน์
ให้พ้ืนท่ีของจุฬาฯ ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็น "บ้าน" ของนิสิต
ที ่สำคัญที ่สุดคือเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ซึ ่ง

    เยาวดี ฟ้าสว่าง ผู้อำนวยการ
ส่วนอาคารสถานที่ จุฬาฯ : การ
เตรียมงานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความ
ราบรื ่นทางโตโยต้าพอใจในสถานที ่
ที ่มหาวิทยาลัยจัดตกแต่งจนออกมา

ดูสวยงาม รู ้ส ึกประทับใจในความร่วมมือร่วมใจของ
เจ้าหน้าที่ต่างๆ ในหน่วยงาน ทำให้งานในวันนี้ประสบ
ความสำเร็จด้วยดี

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล  อธิการบดี :
โครงการนี้เป็นต้นแบบที่ดีของความร่วมมือกันระหว่าง
จุฬาฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซ่ึงเป็นสถาบัน
การศึกษา กับภาคเอกชนคือโตโยต้า และชุมชน  จ.สระบุรี
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ๒,๘๖๐๐ ต้น ซึ่งแสดงถึงพลัง

แห่งความจงรักภักดีและความศรัทธา เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
ทำให้พ้ืนท่ีจุฬาฯ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  ฟ้ืนคืนสู่พ้ืนท่ีสีเขียวอีกคร้ัง

รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดี
: ดีใจและภูมิใจอย่างยิ่งที่ชาวจุฬาฯ บริษัท โตโยต้า
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้ว่าราชการจงัหวัด
สระบุรี และชาวสระบุรี ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่า
ในครั้งนี้ ซึ่งอีกไม่กี่ปีต้นไม้เหล่านี้จะเจริญงอกงาม
เช่นเดียวกับต้นไม้ที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้ว โครงการนี้
แสดงให้เห็นว่าจุฬาฯได้นำทั้งหลักวิชาการความรู้และ

ผลงานวิจัยลงไปสู่พ้ืนท่ีต่างๆ ซ่ึง จ. สระบุรีจะเป็นต้นแบบของพ้ืนท่ีอ่ืนๆต่อไป

ศ.เลอสม สถาปิตานนท์  ท่ีปรึกษาอธิการบดี
:  ปลาบปล้ืมยินดี และขอขอบคุณประชาชนทุกกลุ่มท่ีมา
ร่วมปลูกป่าในคร้ังน้ี ทำให้พ้ืนท่ีท่ีเคยแห้งแล้งเร่ิมชุ่มช้ืน
มากขึ้นและช่วยลดการเกิดไฟไหม้ได้ ต้นไม้ที่เราปลูก
ปีที่แล้วสูงเกินกว่า ๖ เมตรแล้ว ขอบคุณทุกๆ คน
ที่ช่วยกันทำให้พื ้นที ่จุฬาฯ จ.สระบุรีสวยงาม และ
มีระบบนิเวศที่ดีขึ้น

รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม : นับเป็นโอกาสท่ีดีท่ีนิสิต
บุคลากร และชุมชนรอบข้างมาร่วมมือกัน รู้สึกดีใจมาก
ที่ชาวจุฬาฯมาร่วมโครงการนี้กันมากมาย เป็นการคืน
ผืนป่าให ้ จ.สระบรีุ  ปัจจบัุนจฬุาฯ กำลังมุ่งสู่การเปน็
มหาวิทยาลัยสีเขียว การปลูกป่านั้นเป็นเพียงกิจกรรม
เร่ิมต้นเท่าน้ัน ยังต้องมีการร่วมมือกันลดการใช้พลังงาน

ลดปริมาณขยะจาก ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงนิสิตจุฬาฯ ท่ีจะเป็นผู้นำในการ
รณรงค์ส่ิงเหล่าน้ี

จะช่วยปลูกฝังจิตอาสาให้กับนิสิต นอกจากนี้ยังได้เห็น
ความร่วมมือร่วมใจระหว่างนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
แสดงถึงความรักความผูกพันที่นิสิตเก่ามีต่อมหาวิทยาลัย

วรสา อยู่เมือง และ ภัสราวรรณ พรมโต
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ : รู้สึกดีใจที่ได้
มีส่วนร่วมในงานครัง้น้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นกิจกรรมเพือ่
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีโอกาส
มาดตู้นไมท่ี้เคยปลกูไวเ้ม่ือปกีอ่นแลว้รูสึ้กชืน่ใจ โครงการนี้
ช่วยนำความอุดมชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ จ.สระบุรี ทำให้ได้รู้จัก
ผู้เข้าร่วมโครงการจากที่อื่นๆที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกัน
อยากใหม้หาวิทยาลัยสนับสนุนโครงการนีต่้อไป

นลพรรณ อ่อนศิริ ธิติวุฒิ มลิวัลย์ และธีริทธ์ิ
ลาภชัยเจริญกิจ นิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาฯ :  เข้าร่วมโครงการนีเ้พราะเป็นโครงการทีดี่ เป็นการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เพื ่อนใหม่อีกด้วย
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าน้อยลงมาก จึงอยากมาปลูกต้นไม้
เพื ่อเพิ ่มพื ้นที ่ป่า ช่วยฟื ้นฟูและเพิ ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้กับระบบนิเวศ ซึ่งจะเป็นพื้นที่แหล่งความรู้
ใหกั้บชุมชน


