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- คอลัมน� เดลินิวส�ก�อนข้ึนแท�น: ไม�เถ่ือนบ�านอดีตผญบ. (เดลินิวส� 12 พฤษภาคม 2564 หน�า 11) 
- บุกยึดไม�พะยูงบนภูเขานรกผีสิง (เดลินิวส� 12 พฤษภาคม 2564 หน�า 11) 

ข�าวเว็บไซต+ 
“พระมหากรุณาธิคุณต�อการอนุรักษ�ทรัพยากรป9าชายเลน” ทําให�วันนี้ระบบนิเวศป9าสมดุลอย�างยั่งยืน  
(ผู�จัดการออนไลน� 11 พฤษภาคม 2564) 
https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000045076 
ผบช.ภาค 9 ลงตรังเรียกประชุมคดีฆ�าทนายเรียกร�องท่ีดินทํากิน ยืนยันจับคนร�ายได�แน�นอน 
(ผู�จัดการออนไลน� 11 พฤษภาคม 2564) 
https://mgronline.com/south/detail/9640000045218 
สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจําวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 (แนวหน�า 11 พฤษภาคม 2564) 
https://www.naewna.com/politic/572258 
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หลายคนอาจจะไมทราบวา ทรัพยากรป�าชายเลนอันสมบูรณ�ของประเทศไทยในวันน้ี เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีมีสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงเล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรป�าชายเลนท่ีมี
ความสําคัญ และคุณคาอันมากมายท้ังทางตรงและทางอ/อม 

เมื่อวานน้ี (10 พ.ค.2564) วันป�าชายเลนแหงชาติ ย/อนกลับไปเมื่อวันท่ี10 พฤษภาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับป�าชายเลนเป=นครั้งแรก ในพระราชพิธีแรกนาขวัญหวานข/าว ณ บริเวณสวนจิตรลดา 
ความตอนหน่ึงวา "...ป�าชายเลนมีประโยชน�ตอระบบนิเวศของพ้ืนท่ีชายฝBCงทะเลและอาวไทย แตปBจจุบันป�าชายเลนของประเทศไทยเรากําลังถูกบุก
รุกและถูกทําลายลงไปโดยผู/แสวงหาผลประโยชน�สวนตน จึงควรหาทางปEองกัน อนุรักษ� และขยายพันธุ�เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะต/นโกงกาง เป=นไม/ชาย
เลนท่ีแปลกและขยายพันธุ�คอนข/างยาก เพราะต/องอาศัยระบบนํ้าข้ึนนํ้าลงในการเติบโตด/วย จึงขอให/สวนราชการท่ีเก่ียวข/องคือ กรมป�าไม/ กรม
ประมง กรมชลประทาน และกรมอุทกศาสตร� รวมกันหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ�โกงกางและปลูกสร/างป�าชายเลนกันตอไป..." 

เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล/าเจ/าอยูหัว ท่ีได/ทรงสืบสาน รักษา และตอยอด ในการทรงงาน ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทสมเด็จพระชนกนาถ เพ่ือประโยชน�สุขแหงอาณา
ราษฎร 

เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีภายใต/การบริหารงานของ พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให/วันท่ี 10 
พฤษภาคม ของทุกปI เป=น "วันป�าชายเลนแหงชาติ" ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อมเสนอ อันแสดงถึงความซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณตอสถาบันพระมหากษัตริย�ไทย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝBCง ได/น/อมนําแนวพระราชดํารัสมาดําเนินงาน เพ่ืออนุรักษ�
ทรัพยากรป�าชายเลนอันได/แก การประชาสัมพันธ� รณรงค�ปลูกป�าชายเลน และฟLMนฟูป�าชายเลนอยางตอเน่ือง เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีป�าชายเลนของ
ประเทศให/ยังคงความสมบูรณ� และฟLMนฟูป�าชายเลนท่ีเสื่อมโทรมให/คงความสมบูรณ�ดงัเดิม ซึ่งการดําเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝBCง
ได/มุงเน/นการมีสวนรวมของภาคประชาชน การปฏิบัติงานของพนักงานเจ/าหน/าท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวข/อง รวมพิทักษ� รักษา และฟLMนฟูเพ่ือให/เกิด
การอนุรักษ�ทรัพยากรป�าชายเลนอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 



เน่ืองในวันป�าชายเลนแหงชาติ 10 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล/อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝBCง เชิญชวนพ่ีน/องประชาชนทุกหมูเหลา หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได/ชวยกันอนุรักษ� ดูแล ปEองกันรักษา และปลูกฟLMนฟูป�าชายเลนให/
คงความอุดมสมบูรณ�ยิ่งๆ ข้ึนไป เพ่ือให/ป�าชายเลนได/เอ้ือประโยชน� สร/างความสุข สร/างรายได/ ให/พ่ีน/องประชาชนอยางยั่งยืนตลอดไป และขอเชิญ
รวมกันปลูกป�าชายเลน โดยติดตอขอรับกล/าไม/ป�าชายเลนฟรี ได/ท่ีสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝBCงท่ี 1-10 และศูนย�อนุรักษ�ทรัพยากรป�า
ชายเลนท่ัวประเทศ 

ถามวา..ระบบนิเวศป�าชายเลนสําคัญอยางไร 

ป�าชายเลน (mangrove forest หรือ intertidal forest) หมายถึง กลุมสังคมพืชท่ีประกอบด/วยพันธุ�ไม/หลายชนิดท่ีไมผลัดใบหรือมีใบเขียวชอุม
ตลอดปI (evergreen species) มีลักษณะทางสรีระและความต/องการสิ่งแวดล/อมท่ีคล/ายกัน พันธุ�ไม/ท่ีสําคัญ ได/แก ไม/สกุลโกงกาง (Rhizophora) 
เป=นระบบนิเวศท่ีอยูในแนวเช่ือมตอระหวางผืนแผนดินกับพ้ืนนํ้าทะเลในเขตร/อน (Tropical) และก่ึงร/อน (Subtropical) ของโลกประกอบด/วย
สังคมพืชและสัตว�หลากชนิด ซึ่งดํารงชีวิตรวมกันภายใต/สภาพแวดล/อมท่ีเป=นดินเลนนํ้ากรอย และมีนํ้าทะเลทวมถึงอยางสม่ําเสมอ ดังน้ัน ป�าชาย
เลนจึงพบได/ในบริเวณท่ีเป=นชายฝBCงทะเล ปากแมนํ้า อาว ทะเลสาบ และรอบเกาะแกงตางๆ ในพ้ืนท่ีชายฝBCงทะเล เราจึงเรียก ป�าชายเลนวา “ป�า
โกงกาง” ได/อีกช่ือหน่ึงตามพันธุ�ไม/สําคัญและพบเป=นจํานวนมาก น่ันคือ ไม/โกงกาง 

“ระบบนิเวศป�าชายเลน เป=นระบบนิเวศท่ีอยูในแนวเช่ือมตอ (ecotone) ระหวางผืนแผนดินกับพ้ืนนํ้าทะเลในเขตร/อน (tropical region) และก่ึง
ร/อน (subtropical region) เป=นระบบท่ีนําเอาทรัพยากรนํ้า ดิน และแรธาตุตางๆ จากบกและทะเลมาปรุงแตงให/เป=นแหลงทรัพยากรท่ีมีความ
หลากหลายทางชีวภาพและคุณคาสูง ขณะเดียวกันตัวเองจะทําหน/าท่ีเป=นปEอมปราการท่ีคอยปกปEองและรักษาไว/ซึ่ง ความสมดุลของสิ่งแวดล/อมให/
เอ้ืออํานวยตอการเป=นแหลงกําเนิดหวงโซอาหาร (food chain) ของมวลมนุษย�ชาติอยางยั่งยืนน่ันเอง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ตรัง - ผบช.ภ.9 ลงพ้ืนท่ี จ.ตรัง ประชุมติดตามคดียิงทนายความแกนนําชาวบ/านเรียกร/องท่ีดินทํากินในสวนปาล�มนํ้ามันท่ีหมดอายุสัมปทานกับกรม
ป�าไม/ ระบุมีความคืบหน/าไปมาก ยืนยันจับคนร/ายได/แนนอน 

วันน้ี (11 พ.ค.) จากกรณีท่ีคนร/ายไมทราบจํานวนได/ใช/อาวุธปLนกระหนํ่ายิง นายสมศักดิ์ ออนช่ืนจิตร หรือทนายเหวา อายุ 54 ปI อดีตทนายความ
แกนนําชาวบ/านเรียกร/องท่ีดินทํากินในสวนปาล�มนํ้ามันท่ีบริษัทเอกชนหมดอายุสัมปทานกับกรมป�าไม/ เพ่ือขอจัดสรรให/ชาวบ/านได/เข/าทํากิน 
เสียชีวิตกลางสวนยางพาราของตนเองในพ้ืนท่ีบ/านบางพระ หมูท่ี 10 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เหตุเกิดเมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคมท่ีผานมาน้ัน 

ลาสุด ท่ีกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตรัง พล.ต.ท.รณศิลปl ภูสาระ ผู/บัญชาการตํารวจภูธรภาค 9 เดินทางด/วยเฮลิคอปเตอร�มาลงท่ีสนามบิน
ตรัง เพ่ือติดตามเรงรัดคดีดังกลาว โดยได/เรียกประชุม พล.ต.ต.สันทัด วินสน ผู/บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตรัง รองผู/บังคับการ ชุดสืบสวน ท้ังชุด
สืบสวนจังหวัดตรัง ชุดสืบสวนภาค 9 และตํารวจกองปราบปราม พร/อมท้ังยังมีการเรียกประชุมกลุมยอยเฉพาะผู/บังคับการสืบสวนภาค 9 กอง
ปราบปราม และผู/กํากับการสืบสวน ภ.จว.ตรัง ซึ่งเป=นหัวหน/าชุดสืบสวนท้ังหมดกอนภายในห/องรับรอง จากน้ันเข/าห/องประชุมศูนย�ปฏิบัติการ
ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง เพ่ือเรียกประชุมชุดทํางานสืบสวนชุดใหญ โดยใช/เวลาประมาณ 30 นาที 

โดย พล.ต.ท.รณศิลปl ภูสาระ ผบช.ภ.9 กลาววา วันน้ีได/เรียกชุดสืบสวนกับชุดสอบสวนเพ่ือมารับฟBงความก/าวหน/าในการทําคดี หลังจากท่ีได/แบง
งานกันไปทํา ซึ่งมีท้ังชุดสืบสวนของกองปราบ ชุดสืบสวนภาค 9 ชุดสืบสวนจังหวัด โดยพบวาข/อมูลยังแยกกันจึงได/เรียกประชุมพร/อมกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข/อมูลและดูความคืบหน/าของแตละชุด พบวาคดีมีความคืบหน/าพอสมควร ในสวนของการสอบสวนตอนน้ีได/สั่งโอนสํานวนจากโรงพักมา
ท่ีกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตรัง และได/มอบหมายให/รองผู/การฯ เป=นคนรับผิดชอบ ท้ังน้ี เพ่ือความสบายใจของญาติผู/เสียหายด/วย ในสวน
ของพยานน้ันตอนน้ียังมีไปได/เรื่อยๆ ไมใชวาเป=นทางตัน ไมรู/ตัวเลยไมใช แตมีเข/ามาและยังไปได/เรื่อยๆ ยังไมจบยังอยูในข้ันตอนการสืบสวน
สอบสวน 

นอกจากน้ัน ยังต/องรอพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร� รวมท้ังพยานหลักฐานทางเทคโนโลยีท่ียังออกมาไมครบ รวมท้ังพยานบุคคลตางๆ ซึ่ง
ตอนน้ีพยายามเรงรัดให/กระชับข้ึน ซึ่งในตอนน้ีมีพยานหลายอยางท่ีชุดสืบสวนได/มา แตวายังไมได/เข/าลงบันทึกในสํานวน แตพยายามเรงรัดอยู ซึ่ง
ตอนน้ีมีความคืบหน/าไปเยอะ 

ในสวนของประเด็นยังเป=นประเด็นเดิมคือ ขัดแย/งผลประโยชน�ในสวนปาล�มนํ้ามันหมดสัมปทาน แตยังไมท้ิงประเด็นอ่ืนๆ สําหรับอาวุธปLนได/หัว
กระสุนมาอยูแล/ว นาจะเป=นปLนลูกโม ขณะท่ีคนร/ายคาดวาเป=นผู/รับงาน ซึ่งตอนน้ีมีพยานหลักฐานเข/ามาเรื่อยๆ ไมมีแรงกดดันจากกลุมอิทธิพลใน
พ้ืนท่ี เพราะรวมกันทํางานหลายฝ�าย มั่นใจวาจะสามารถจับกุมคนร/ายได/แนนอน 



 

 

 
วันน้ี (11 พฤษภาคม 2564) เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี เป=นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผานระบบ 
Video Conference ณ ห/อง PMOC ช้ัน 2 ตึกไทยคูฟEา ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

เศรษฐกิจ สังคม 

6. เร่ือง ขอขยายเวลาในการย่ืนคําขออนุญาตเข�าทําประโยชน%ในพ้ืนท่ีป)าไม� ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 

                คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดําเนินการและผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 และ
เห็นชอบขยายเวลาในการยื่นคําขออนุญาตเข/าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป�าไม/ โดยให/สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ยื่นคําขออนุญาตเข/าทําประโยชน�
ในพ้ืนท่ีป�าไม/ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให/ขยายเวลาในการยื่นคําขออนุญาต ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อม (ทส.) เสนอ โดยจะไมให/มีการผอนผันอีก 

                สาระสําคัญของเร่ือง 

                ท่ีผานมาคณะรัฐมนตรีได/มีมติ (7 ธันวาคม 2559) ให/ ทส. เรงรัดตรวจสอบการเข/าใช/พ้ืนท่ีป�าสงวนแหงชาติของสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐท้ังหมดท่ียังมิได/ขออนุญาตการเข/าใช/พ้ืนท่ีให/ครบถ/วน ซึ่งตอมา ทส.ได/นําเสนอให/คณะรัฐมนตรีมีมติ (23 มิถุนายน 2563) 
เห็นชอบมาตรการเพ่ือแก/ไขปBญหากรณีท่ีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐเข/าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป�าไม/กอนได/รับอนุญาตฯ เฉพาะสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐท่ีได/ยื่นคําขออนุญาตฯ ไว/แล/ว หรือยื่นคําขออนุญาตฯ เข/าทําประโยชน�ภายใน 180 วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
(ครบกําหนดระยะเวลาวันท่ี 18 ธันวาคม 2563) และให/สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐได/รับการยกเว/นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
8 กรกฎาคม 25231 ซึ่งในครั้งน้ี ทส. เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (23 มิถุนายน 2563) โดยมีสาระสําคัญคือ 
ตามท่ีได/รายงานตอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 วามีสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเข/าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป�าไม/กอน
ได/รับอนุญาตฯ จํานวน 21,908 แหง ปรากฏวาตอมามีหนวยงานยื่นคําขออนุญาตฯ เพ่ิมเติมรวมท้ังสิ้นเป=นจํานวน 58,923 แหง ซึ่งเกินกวาท่ีแจ/ง
ตอคณะรัฐมนตรีไว/เดิมถึง 38,110 แหง โดยมีหนวยงานท่ียื่นคําขออนุญาตฯ เพ่ิมเติม เชน 

 



หนวย : แหง 

หน1วยงาน 
จํานวนคําขออนุญาตฯ  

ตามบัญชีเดิม 
จํานวนคําขออนุญาตฯ ท่ีย่ืนจริง 

จํานวนคําขออนุญาตฯ ท่ีย่ืนเกิน
จากบัญชีเดิม 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) 12,836 40,220 27,384 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) 393 5,835 5,442 

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 3 1,245 1,242 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ดศ.) 

16 1,182 1,166 

ทส. 2,113 3,250 1,137 

และเสนอคณะรัฐมนตรีให/ความเห็นชอบการขยายเวลาในการยื่นคําขออนุญาตเข/าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป�าไม/ โดยให/สวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐ ยื่นคําขออนุญาตฯ ภายใน 120 วันนับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เน่ืองจากยังมีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐตาม
มติคณะรัฐมนตรี (23 มิถุนายน 2563) ท่ียังไมได/ยื่นคําขออนุญาตฯ อีกจํานวน 1,095 แหง 

------------------------------------ 

1 คณะรัฐมนตรีมีมติ (8 กรกฎาคม 2523) อนุมัติในหลักการมาตรการเพ่ือแก/ไขปBญหากรณีสวนราชการเข/าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป�าไม/กอน
ได/รับอนุญาต โดยจะต/องปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับป�าไม/และได/รับอนุมัติให/ใช/พ้ืนท่ีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ� (ทส. ในปBจจุบัน) เสียกอน
จึงจะเข/าไปดําเนินการได/ หากปรากฏวายังมีสวนราชการใดเข/าทําประโยชน�ในพ้ืนท่ีป�าไม/กอนได/รับอนุญาตอีก กรมป�าไม/จะพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมายโดยเด็ดขาด 

 


