
สรุปข�าวประจําในวันท่ี  31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 64   
ข�าวส�งห องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป%าไม  และหน�วยงานที่เกี่ยวข อง   

ส่ือส่ิงพิมพ- 
-  เชิดชูเกียรติคุณ 12 วีรชน จนท. พิทักษ�ป�าไทย (ไทยรัฐ วันท่ี 2 ส.ค. 64 หน&า 7) 
-  คอลัมน� : มองโลกแบบวิกรม ป�าเศรษฐกิจ  (เดลินิวส� วันท่ี 1 ส.ค. 64  หน&า 10) 
- ธุรกิจกับการลดโลกร&อน วัตถุดิบพลังงานทดแทน  (ฐานเศรษฐกิจ วันท่ี 1 – 4 ส.ค. 64 หน&า 5) 
- ชวนกินผักสมุนไพรใน ข&าวยํา สูตรไตปลา (มติชน วันท่ี 31 ก.ค. 64 หน&า 9) 

ส่ือออนไลน- 
- 31 ก.ค.วันเจ&าหน&าท่ีพิทักษ�ป�าโลก“วราวุธ” ชื่นชมหัวใจผู&พิทักษ�ป�า (โพสต�ทูเดย� วันท่ี 31 ก.ค. 64) 
https://www.posttoday.com/social/general/659406 
- ทส.รRวมศิลปSนเพ่ือชีวิตไลฟUสดเสวนาออนไลน� ร&องเพลงสRงกําลังใจให&ผู&พิทักษ�ป�า  (แนวหน&า วันท่ี 1 ส.ค. 64) 
https://www.naewna.com/local/591926 
- ทส. รRวมศิลปSนเพ่ือชีวิตไลฟUสดเสวนาออนไลน� ร&องเพลงสRงกําลังใจให&ผู&พิทักษ�ป�า  (สยามรัฐ วันท่ี 1 ส.ค. 64) 
https://siamrath.co.th/n/267342 
- ธุรกิจกับการลดโลกร&อน (9) วัตถุดิบพลังงานทดแทน  (ฐานเศรษฐกิจ วันท่ี 1 ส.ค. 64) 
https://www.dailynews.co.th/regional/839163 
- Planting a protest หยิบต&นกล&ามาตRอต&าน Mob lll Tree เพ่ือฟ[\นฟูป�าไม&รอบบริเวณเหมืองหินดงมะไฟ  
(ประชาไท วันท่ี 31 ก.ค. 64) 
https://prachatai.com/journal/2021/07/94236 
- ป�าไม&อุตรดิตถ� ตรวจสอบข&อเท็จจริงกรณีมีพระสงฆ� 400 วัด ร&องเรียนกรรมาธิการปกครอง ถูกเรียกเก็บ
คRาธรรมเนียมคRาเชRาท่ีดินป�าไม&-คRาดําเนินการพิเศษ  (สยามรัฐ วันท่ี 31 ก.ค. 64) 
https://siamrath.co.th/n/267115 
- 31 ก.ค.วันจนท.พิทักษ�ป�าโลก “วราวุธ”เชิดชูเกียรติวีรชนพิทักษ�ป�า (เดลินิวส� วันท่ี 31 ก.ค. 64)  
https://www.dailynews.co.th/news/110689/ 
- 31 ก.ค.‘วันเจ&าหน&าท่ีพิทักษ�ป�าโลก’ทส.เสริมเทคโนโลยีพิทักษ�ป�า (ขRาวสด วันท่ี 31 ก.ค. 64) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6539002 
- รู&ไหม 31 ก.ค. วันอะไร? กรมป�าไม&ชวนสRงกําลังใจให&เจ&าหน&าท่ีพิทักษ�ป�า (ขRาว 24 ชม. วันท่ี 31 ก.ค. 64) 
https://khao24h.net/share/news-20-1-b4974b08011f2a793c9c4b1623683497 
 
 
 

 

 

 
 



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23204
วันที่: จันทร์ 2 สิงหาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: เชิดชูเกียรติคุณ 12 วีรชน จนท.พิทักษ์ป่าไทย

รหัสข่าว: C-210802039089(1 ส.ค. 64/05:03) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 33.62 Ad Value: 36,982 PRValue : 110,946 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26225
วันที่: อาทิตย์ 1 สิงหาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 10(บนขวา)

คอลัมน์: มองโลกแบบวิกรม: ป่าเศรษฐกิจ (จบ)

รหัสข่าว: C-210801004038(1 ส.ค. 64/02:11) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 17.72 Ad Value: 37,212 PRValue : 111,636 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 3701
วันที่: อาทิตย์ 1 - พุธ 4 สิงหาคม 2564
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(ซ้าย)

คอลัมน์: เศรษฐทัศน์: ธุรกิจกับการลดโลกร้อน(9)วัตถุดิบพลังงานทดแทน

รหัสข่าว: C-210801022038(31 ก.ค. 64/06:45) หน้า: 1/3

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 121.71 Ad Value: 152,137.50 PRValue : 456,412.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 3701
วันที่: อาทิตย์ 1 - พุธ 4 สิงหาคม 2564
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(ซ้าย)

คอลัมน์: เศรษฐทัศน์: ธุรกิจกับการลดโลกร้อน(9)วัตถุดิบพลังงานทดแทน

รหัสข่าว: C-210801022038(31 ก.ค. 64/06:45) หน้า: 2/3

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 121.71 Ad Value: 152,137.50 PRValue : 456,412.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 41 ฉบับที่: 3701
วันที่: อาทิตย์ 1 - พุธ 4 สิงหาคม 2564
Section: First Section/บทความ

หน้า: 5(ซ้าย)

คอลัมน์: เศรษฐทัศน์: ธุรกิจกับการลดโลกร้อน(9)วัตถุดิบพลังงานทดแทน

รหัสข่าว: C-210801022038(31 ก.ค. 64/06:45) หน้า: 3/3

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 121.71 Ad Value: 152,137.50 PRValue : 456,412.50 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15847
วันที่: เสาร์ 31 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(บน)

คอลัมน์: กฤช เหลือลมัย: ชวนกินผักสมุนไพร ใน'ข้าวยำ'สูตรไตปลา

รหัสข่าว: C-210731020015(31 ก.ค. 64/02:41) หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 102.24 Ad Value: 112,464 PRValue : 337,392 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15847
วันที่: เสาร์ 31 กรกฎาคม 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(บน)

คอลัมน์: กฤช เหลือลมัย: ชวนกินผักสมุนไพร ใน'ข้าวยำ'สูตรไตปลา

รหัสข่าว: C-210731020015(31 ก.ค. 64/02:41) หน้า: 2/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 102.24 Ad Value: 112,464 PRValue : 337,392 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รมว.ทส.ช่ืนชมหัวใจผู�พิทักษ�ป�าไทยเนื่องในวันพิทักษ�ป�าโลก “ปลัดจตุพร”เสริมเทคโนโลยีช)วยตรวจป�า  
ด�าน “กรมทะเล” เตรียมพัฒนาแผนรักษาป�าชายเลนเชิงรุก 
 นับต้ังแต	 ป� 2549 สมาชิกสหภาพว	าด�วยการพิทักษ ป!าได�มีมติร	วมกันกําหนดให�วันท่ี 31 กรกฎาคม ของทุกป�
เป/นวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าโลก หรือ World Ranger Day เพ่ือรําลึกถึงเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าท่ีได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทําหน�าท่ีเป/นแนวหน�าในการอนุรักษ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมของประเทศชาติ 
 ด�านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว	าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล	าวชื่นชมหัวใจ
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าและทะเล พร�อมเตรียมหาแนวทางเสริมประสิทธิภาพการทํางานและสร�างความม่ันคงให�เจ�าหน�าท่ี
พิทักษ ป!า ต	อไป "การดูแลพ้ืนท่ีป!าไม�ไม	ใช	เรื่องง	าย หากเราลองนึกตาม ปIจจุบันพ้ืนท่ีป!าไม�ประเทศไทยมีกว	า 102 
ล�านไร	 ท้ังป!าสงวน ป!าอนุรักษ  และป!าชายเลน แต	เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าเรามีน�อยมากเม่ือเทียบกับผืนป!าของประเทศ 
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า 1 คน ต�องดูแลพ้ืนท่ีป!าเป/นร�อยเป/นพันไร	 พ้ืนท่ีทํางานก็ยากลําบาก โอกาสเกิดอันตรายก็มีได�
ตลอดเวลา แต	เจ�าหน�าท่ีเหล	านี้ก็ยังทําหน�าท่ีอย	างเสียสละ และอุทิศตน เพ่ือปกปLองผืนป!า อย	างเข�มแข็งและเต็มกําลัง 
แต	ข	าวร�ายก็คือ เราก็ยังได�เห็นข	าวเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ีอยู	หลายครั้ง ซ่ึง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�ให�ความสําคัญในการดูแลเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า ท้ังด�านความปลอดภัย
และสวัสดิการในการปฏิบัติงาน และกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ี"นายวราวุธ กล	าว 
 ท้ังนี้ กระทรวงได�จัดต้ังมูลนิธิผู�พิทักษ ป!ารักษาทะเล เพ่ือดูแลเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า โดยนับต้ังแต	ป� 2561 ถึง
ปIจจุบันท่ีมูลนิธิได�ช	วยเหลือเจ�าหน�าท่ีแล�วกว	า 170 คน เป/นเงินกว	า 5,522,500 บาท แบ	งเป/นเจ�าหน�าท่ีท่ีเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน�าท่ีกว	า 45 คน เป/นเงิน 4,150,000 บาท และเจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับบาดเจ็บหรือป!วย จํานวน 125 คน 
ใช�เงิน 1,372,500 บาท ซ่ึงทุกครั้งท่ีตนได�มีโอกาสลงพ้ืนท่ี ตนจะหาโอกาสเพ่ือพบปะพูดคุยและให�กําลังใจกับ
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!ามาโดยตลอด เพราะพวกเขาคือฟIนเฟUองสําคัญท่ีทําให�ผืนป!ายังคงสมบูรณ อยู	ถึงทุกวันนี้ ด�วยพ้ืนท่ี



ป!าท่ีกว�างใหญ	และเจ�าท่ีพิทักษ ป!าท่ีมีอยู	ไม	มาก ตนได�มอบหมายนายยุทธพล อังกินันทน  ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว	าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในการกํากับและหาแนวทางในการดูแลเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าของ 
กรมป!าไม� กรมอุทยานแห	งชาติสัตว ป!าและพันธุ พืชและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIWง ท้ังด�านความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานและสวัสดิการต	าง ๆ เพ่ือสร�างความม่ันใจและม่ันคงในการทํางานของเจ�าหน�าท่ี 
“การฟUZนฟูป!าให�กลับมาสมบูรณ ก็ว	าหนักหนาสาหัสแล�ว การปLองกันรักษาป!าให�รอดพ�นจากการบุกรุก ยึดถือ
ครอบครองจากนายทุนนั้นหนักหนาสาหัสกว	าหลายเท	า ผมขอสดุดีและขอบคุณเจ�าหน�าท่ีผู�พิทักษ ป!ารักษาทะเลทุก
ท	าน ท่ีเสียสละท้ังร	างกาย ชีวิตและจิตวิญญาณเป/นกําลังสําคัญในการปกปLองพิทักษ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ไทยไว�ให�คนรุ	นหลัง” นายวราวุธ กล	าว 
 ด�านนายจตุพร บุรุษพัฒน  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล	าวว	า ตนยอมรับว	า การ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไม	ใช	เรื่องง	าย ต�องเสียงสละท้ังกําลังกาย กําลังใจ และทุ	มเทเวลาในการทํางาน สิ่งหนึ่งท่ีตน 
พยายามส	งเสริมและผลักดันเพ่ือช	วยให�การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน ตนจึงได�
มอบนโยบายกับหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง ในการจัดหาเทคโนโลยีในการสํารวจตรวจป!าท่ีมีความรวดเร็วปลอดภัย เช	น 
การใช�โดรนบินถ	ายภาพหรือติดตามสถานการณ แบบ real time การใช�ภาพถ	ายดาวเทียมหรือภาพถ	ายทางอากาศ
เพ่ือประเมินสถานการณ  ร	วมกับการใช�แอปพลิเคชั่นต	าง ๆ ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีป!า ซ่ึงตนเชื่อว	า
จะช	วยให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าทํางานได�ง	ายข้ึน ปลอดภัยข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเรื่องนี้ตนจะได�หารือกับ
หน	วยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงเพ่ือพัฒนาและประยุกต ใช�เทคโนโลยีต	าง ๆ มาเสริมการปฏิบัติงาน อย	างไร
ก็ตาม เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าต	างทุ	มเทกําลังในการปฏิบัติงาน หากมีอะไรท่ีช	วยให�เขาทํางานง	ายข้ึนและปลอดภัยข้ึนเรา
ต�องเร	งดําเนินการทันที นายจตุพร กล	าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด�านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIWง กล	าวเสริมว	า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIWง มี
ภารกิจในการอนุรักษ  ฟUZนฟูและปกปLองพ้ืนท่ีป!าชายเลนท้ังประเทศประมาณ 2.86 ล�านไร	 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีป!าชายเลนท่ีคง
สภาพสมบูรณ ประมาณ 1.73 ล�านไร	 แม�จะเพ่ิมข้ึนกว	า 2 แสนไร	 เทียบกับป� 2557 แต	กรมก็ได�เร	งเสริมมาตรการใน
การฟUZนฟูและลาดตระเวนให�มากข้ึนและเข�มแข็งข้ึน รวมถึงลดการบุกรุกครอบครองและเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีป!า
ชายเลน ซ่ึงนับต้ังแต	ป� 2557 ถึงปIจจุบัน สามารถยึดคืนพ้ืนท่ีป!าชายเลนได�จํานวนกว	า 57,382 ไร	 ซ่ึงอยู	ระหว	างการ
ฟUZนฟูให�กลับคืนสู	ความสมบูรณ ดังเดิม ต	อไป 
 สําหรับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIWง ปIจจุบันมีเจ�าหน�าท่ีผู�พิทักษ ป!าในการตรวจตรา เฝLาระวัง ปLองกัน
ดูแลรักษาผืนป!าชายเลน จํานวน 501 คน ท้ังนี้ กรมได�เตรียมแผนเสริมกําลังเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า พร�อมมาตรการ



ลาดตระเวนเชิงรุก อย	างไรก็ตาม ทางกรมได�มีกองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIWง เพ่ือช	วยเหลือและ
ให�การดูแลเจ�าหน�าท่ีผู�บาดเจ็บและครอบครัวของผู�เสียชีวิตของกรมด�วยและเนื่องในวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าโลก ตนขอ
ร	วมส	งกําลังใจและอวยพรให�เจ�าหน�าท่ีทุกท	าน มีความปลอดภัยในการปฏิบั ติหน�าท่ีปกปLองรักษาคุ�มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรป!าชายเลนให�เกิดความยั่งยืนเช	นนี้ตลอดไป อธิบดี ทช.กล	าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทส.ร	วมศิลปbนเพ่ือชีวิตไลฟcสดเสวนาออนไลน  ร�องเพลงส	งกําลังใจให�ผู�พิทักษ ป!า 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) โดย นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ  รองปลัดกระทรวงฯ และ
นายพิชิต สมบัติมาก ผู�ช	วยปลัดกระทรวงฯ ร	วมกับศิลปbนเพ่ือชีวิต หงา คาราวาน และ อาจารย ไข	 มาลีฮวนน	า จัด
กิจกรรม คอนเสิร ตวิถีใหม	..ส	งกําลังใจให�ผู�พิทักษ ป!า “SAVE คนรักษาป!า SAVE ป!ารักษาคน” เนื่องในวันเจ�าหน�าท่ี
พิทักษ ป!าโลก (World Ranger Day) โดยการถ	ายทอดสดผ	านทางเพจเฟซบุmก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม เพ่ือเป/นการส	งกําลังใจให�กับผู�พิทักษ ป!าท่ีปฏิบัติหน�าท่ีอยู	ท่ัวประเทศ และส	งความสุขให�กับประชาชน
ในช	วงสถานการณ การแพร	ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  โดยได�จัดกิจกรรมเสวนาพูดคุย “ส	งกําลังใจให�
ผู�พิทักษ ป!า ครอบครัว ทส.” โดย นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และ
นายพิชิต สมบัติมาก ผู�ช	วยปลัดกระทรวงฯ ร	วมกับ ศิลปbนเพ่ือชีวิต หงา คาราวาน และ อ.ไข	 มาลีฮวนน	า รวมถึง
ตัวแทนเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าจาก เขตรักษาพันธุ สัตว ป!าสลักพระ อุทยานแห	งชาติแม	ปbง เขตรักษาพันธุ สัตว ป!าทับทัน-
ห�วยสําราญ กรมอุทยานแห	งชาติ สัตว ป!า และพันธุ พืช หน	วยปฏิบัติการพิเศษกบินทร บุรี กรมป!าไม� และสํานักงาน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝIWงท่ี 3 จังหวัดเพชรบุรี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIWง เข�าร	วมพูดคุย ดําเนินรายการ
โดย พิณโญ รุ	งสมัย รายการถนนดนตรี ผ	านระบบ Zoom Meeting ซ่ึงหน	วยงานท่ีเข�าร	วมกิจกรรมในครั้งนี้ได�รับ
เครื่องวัดความดันโลหิต เพ่ือเป/นของขวัญแทนความห	วงใยส	งกําลังใจให�เจ�าหน�าท่ีทุกคน 
 โดยช	วงระหว	างการแสดงมินิคอนเสิร ตของ หงา คาราวาน ก็ได�ร	วมส	งกําลังใจให�กับผู�พิทักษ ป!าผ	านบนกลอน
ว	า “ทําดีมีน้ําหนัก อนุรักษ เขตป!าเขา ปกปLองป!าของเรา มรดกตกทอดไป” พร�อมท้ังแต	งบทกลอนร	วมแสดงความ
ยินดีกับกลุ	มป!าแก	งกระจานท่ีได�รับการข้ึนทะเบียนเป/นมรดกโลกว	า “เพราะว	าโลกยกย	องเป/นผืนป!า มรดกล้ําค	าไว�สืบ
สาน ผืนป!าธรรมชาติแห	งแก	งกระจาน  ให�ลูกหลานอนุรักษ ตระหนักใจ มีแหล	งน้ํางามงดจากขดเขา  มีสัตว ป!าร	มเงาได�
อาศัย มรดกโลกหล�าคือป!าไพร  ต�องคงไว�ศึกษาพาเจริญ” ด�าน อ.ไข	 มาลีฮวนน	า กล	าวว	า “ป!าเปรียบเสมือนตู�กับข�าว 
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าทุกคน คือคนท่ีพิทักษ ตู�กับข�าวให�กับพวกเรา เป/นคนท่ีปbดทองหลังพระ รักษาตู�กับข�าวให�พวกเราได�



ด่ืมกิน ถ�าไม	มีเจ�าหน�าท่ีเหล	านี้พวกเราจะลําบาก วันนี้จึงเป/นวันท่ีสําคัญท่ีสุด” ท้ังนี้กิจกรรมในครั้งนี้มีคนเข�าถึงกว	า 
24,000 คน ร	วมแสดงความคิดเห็น 226 ครั้ง และร	วมแชร อีก 260 ครั้ง 
 นอกจากนี้ ผู�ท่ีรับชมการถ	ายทอดสดจํานวนมากได�ให�ความสนใจร	วมกิจกรรมตอบคําถามเก่ียวกับสิ่งแวดล�อม 
จํานวน 3 ข�อ เพ่ือชิงของรางวัลสุดพิเศษ ได�แก	 เสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท�ทุกตัวของ ทีม Manchester United , ทีม 
Liverpool FC และเสื้อทีมชาติไทย พร�อมกระเปzาผ�าลดโลกร�อน โดยมีผู�เข�ามาตอบคําถามกันเป/นจํานวนมาก ซ่ึงจะ
ได�มีการประกาศผลผู�โชคดีทางเพจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 นี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทส. ร	วมศิลปbนเพ่ือชีวิตไลฟcสดเสวนาออนไลน  ร�องเพลงส	งกําลังใจให�ผู�พิทักษ ป!า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) โดย นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ  รองปลัดกระทรวงฯ และนายพิชิต 
สมบัติมาก ผู�ช	วยปลัดกระทรวงฯ ร	วมกับศิลปbนเพ่ือชีวิต หงา คาราวาน และ อาจารย ไข	 มาลีฮวนน	า จัดกิจกรรม 
คอนเสิร ตวิถีใหม	..ส	งกําลังใจให�ผู�พิทักษ ป!า “SAVE คนรักษาป!า SAVE ป!ารักษาคน” เนื่องในวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า
โลก (World Ranger Day) โดยการถ	ายทอดสดผ	านทางเพจเฟซบุmก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
เพ่ือเป/นการส	งกําลังใจให�กับผู�พิทักษ ป!าท่ีปฏิบัติหน�าท่ีอยู	 ท่ัวประเทศ และส	งความสุขให�กับประชาชนในช	วง
สถานการณ การแพร	ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยได�จัดกิจกรรมเสวนาพูดคุย “ส	งกําลังใจให�ผู�พิทักษ ป!า ครอบครัว ทส.” โดย นายจเรศักด์ิ นันตะวงษ  รอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และนายพิชิต สมบัติมาก ผู�ช	วยปลัดกระทรวงฯ ร	วมกับ ศิลปbนเพ่ือ
ชีวิต หงา คาราวาน และ อ.ไข	 มาลีฮวนน	า รวมถึงตัวแทนเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าจาก เขตรักษาพันธุ สัตว ป!าสลักพระ 
อุทยานแห	งชาติแม	ปbง เขตรักษาพันธุ สัตว ป!าทับทัน-ห�วยสําราญ กรมอุทยานแห	งชาติ สัตว ป!า และพันธุ พืช หน	วย



ปฏิบัติการพิเศษกบินทร บุรี กรมป!าไม� และสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝIWงท่ี 3 จังหวัดเพชรบุรี กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝIWง เข�าร	วมพูดคุย ดําเนินรายการโดย พิณโญ รุ	งสมัย รายการถนนดนตรี ผ	านระบบ 
Zoom Meeting ซ่ึงหน	วยงานท่ีเข�าร	วมกิจกรรมในครั้งนี้ได�รับเครื่องวัดความดันโลหิต เพ่ือเป/นของขวัญแทนความ
ห	วงใยส	งกําลังใจให�เจ�าหน�าท่ีทุกคน 
 
โดยช	วงระหว	างการแสดงมินิคอนเสิร ตของ หงา คาราวาน ก็ได�ร	วมส	งกําลังใจให�กับผู�พิทักษ ป!าผ	านบนกลอนว	า “ทําดี
มีน้ําหนัก อนุรักษ เขตป!าเขา ปกปLองป!าของเรา มรดกตกทอดไป” พร�อมท้ังแต	งบทกลอนร	วมแสดงความยินดีกับกลุ	ม
ป!าแก	งกระจานท่ีได�รับการข้ึนทะเบียนเป/นมรดกโลกว	า “เพราะว	าโลกยกย	องเป/นผืนป!า มรดกล้ําค	าไว�สืบสาน ผืนป!า
ธรรมชาติแห	งแก	งกระจาน ให�ลูกหลานอนุรักษ ตระหนักใจ มีแหล	งน้ํางามงดจากโขดเขา มีสัตว ป!าร	มเงาได�อาศัย 
มรดกโลกหล�าคือป!าไพร ต�องคงไว�ศึกษาพาเจริญ” ด�าน อ.ไข	 มาลีฮวนน	า กล	าวว	า “ป!าเปรียบเสมือนตู�กับข�าว 
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าทุกคน คือคนท่ีพิทักษ ตู�กับข�าวให�กับพวกเรา เป/นคนท่ีปbดทองหลังพระ รักษาตู�กับข�าวให�พวกเราได�
ด่ืมกิน ถ�าไม	มีเจ�าหน�าท่ีเหล	านี้พวกเราจะลําบาก วันนี้จึงเป/นวันท่ีสําคัญท่ีสุด” ท้ังนี้กิจกรรมในครั้งนี้มีคนเข�าถึงกว	า 
24,000 คน ร	วมแสดงความคิดเห็น 226 ครั้ง และร	วมแชร อีก 260 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ผู�ท่ีรับชมการถ	ายทอดสดจํานวนมากได�ให�ความสนใจร	วมกิจกรรมตอบคําถามเก่ียวกับสิ่งแวดล�อม จํานวน 
3 ข�อ เพ่ือชิงของรางวัลสุดพิเศษ ได�แก	 เสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท�ทุกตัวของ ทีม Manchester United , ทีม Liverpool 
FC และเสื้อทีมชาติไทย พร�อมกระเปzาผ�าลดโลกร�อน โดยมีผู�เข�ามาตอบคําถามกันเป/นจํานวนมาก ซ่ึงจะได�มีการ
ประกาศผลผู�โชคดีทางเพจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2564 นี้ 
 



 
ธุรกิจกับการลดโลกร�อน (9) วัตถุดิบพลังงานทดแทน : คอลัมน เศรษฐทัศน  โดย รศ.(พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล 
รองผู�จัดการตลาดหลักทรัพย แห	งประเทศไทย หนังสือพิมพ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,701 หน�า 5 วันท่ี 1 - 4 สิงหาคม 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความในตอนท่ี 9 นี้ เป/นตอนต	อจากคราวท่ีแล�ว ซ่ึงสรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก พ. ศ. 2561-2580 ของกระทรวงพลังงานไปบางส	วนแล�ว ในตอนนี้จะกล	าวถึงศักยภาพวัตถุดิบพลังงาน
ทดแทนในประเทศ ท้ังในส	วนท่ีใช�อยู	ในปIจจุบันและในส	วนท่ีเป/นรูปแบบใหม	ๆ  
1. ศักยภาพวัตถุดิบพลังงานทดแทนประเภทเดิม  
1.1 ชีวมวล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงานได�ประเมินศักยภาพชีวมวลจากเศษวัสดุทางการเกษตรใน
ประเทศในป� พ.ศ. 2561 โดยแบ	งออกเป/นชีวมวลท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และชีวมวลท่ี
เกิดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ีเพาะปลูกดังนี้  
• ชีวมวลท่ีเกิดข้ึนในอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช	น กากอ�อยจากอุตสาหกรรมนํ้าตาล แกลบจาก
โรงสีข�าว ใยปาล มและทะลายปาล มเปล	าท่ีได�จากอุตสาหกรรมสกัดนํ้ามันปาล มดิบ เป/นต�น ชีวมวลเหล	านี้ส	วนใหญ	
นําไปใช�เพ่ือผลิตพลังงาน หรือจําหน	ายเป/นเชื้อเพลิงแล�วเกือบท้ังหมด เช	น กากอ�อยถูกใช�เป/นเชื้อเพลิงสําหรับผลิต
ไฟฟLาและไอนํ้าในอุตสาหกรรม นํ้าตาลหรือแกลบท่ีเกิดข้ึนในโรงสีข�าวขนาดใหญ	ถูกจําหน	ายให�โรงไฟฟLาชีวมวล
สําหรับใช�เป/นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟLา เป/นต�น 
• ชีวมวลท่ีเกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีเพาะปลูก จะเกิดจากชีวมวลส	วนท่ีเหลือภายหลังจากการเก็บเก่ียวผลผลิตของ
เกษตรกร ได�แก	 เหง�ามันสําปะหลัง ฟางข�าว ยอดและใบอ�อย ตอและรากไม�ยางพารา เป/นต�น ชีวมวลเหล	านี้ไม	นิยม



นํามาผลิตพลังงานเนื่องจากมีต�นทุนสูงในการรวบรวมและขนส	งจากพ้ืนท่ีเพาะปลูกไปยังสถานท่ีใช�งานท่ีอยู	ห	างไกล 
ชีวมวลเหล	านี้จึงมักถูกท้ิงไว�ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ือให�ย	อยสลายกลายเป/นสารปรับปรุงดิน หรือถูกเผาทําลายในพ้ืนท่ี
เพาะปลูก 
 
  
 
จากข�อมูลสรุปไว�ว	า ในป� 2560 ชีวมวลในประเทศทุกประเภทชีวมวลท่ีเกิดข้ึนมีขนาดถึง 296.34 ล�านตัน/ป� ในขณะท่ี
ชีวมวลท่ีถูกนําไปใช�ในภาคเกษตรกรรม มีขนาด 18.2 ล�านตัน/ป� ในภาคอุตสาหรรม 118.34 ล�านตัน/ป� ทําให�มียอด
คงเหลือประมาณ 159.80 ล�านตัน/ป� ซ่ึงหากนําไปพัฒนาหาวิธีใช�อย	างมีประสิทธิภาพได�อีกก็จะเพ่ิมปริมาณพลังงาน
ทดแทนในประเทศได�  
1.2 ขยะ กรมควบคุมมลพิษได�แสดงข�อมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวประเทศในป� 2561 พบว	ามีขยะมูลฝอยเกิดข้ึน
ประมาณ 27.93 ล�านตัน หรือประมาณ 76,529 ตัน/วัน เพ่ิมข้ึนจากป�ท่ีผ	านมา เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของประชากร 
การขยายตัวของชุมชนเมือง การส	งเสริมการท	องเท่ียว การบริโภคท่ีมากข้ึน ส	งผลให�ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพ้ืนท่ี
เพ่ิมมากข้ึน ในส	วนของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส	งเสริมการปกครองท�องถ่ินมีนโยบายให�ทุกจังหวัด รวมกลุ	มพ้ืนท่ี
ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค กรปกครองท�องถ่ินจํานวนกว	า 7,800 แห	งท่ัวประเทศ โดยแบ	งกลุ	ม
พ้ืนท่ีตามปริมาณขยะรวม 324 กลุ	มดังนี้ 
(1) กลุ	มพ้ืนท่ีการจัดการมูลฝอยขนาดใหญ	 ขยะมากกว	า 500 ตันต	อวัน จํานวน 10 กลุ	ม 
(2) กลุ	มท่ีพ้ืนท่ีการจัดการมูลฝอยขนาดกลาง ขยะ 300-500 ตันต	อวัน จํานวน 11 กลุ	ม  
(3) กลุ	มพ้ืนท่ีการจัดการมูลฝอยขนาดเล็ก ขยะน�อยกว	า 300 ตันต	อวัน จํานวน 303 กลุ	ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Planting a protest หยิบต�นกล�ามาต	อต�าน Mob lll Tree เพ่ือฟUZนฟูป!าไม�รอบบริเวณเหมืองหินดงมะไฟ 
 
 

 

 

 

 

ผู�หญิงนักปกปLองสิทธิมนุษยชนและกลุ	มอนุรักษ ป!าชุมชนป!าชุมชนเขาเหล	าใหญ	-ผาจันได จัดกิจกรรมปลูกป!าและชวน
ร	วมแคมเปญออนไลน  Planting a protest หยิบต�นกล�ามาต	อต�าน Mob lll Tree เพ่ือฟUZนฟูป!าไม�รอบบริเวณเหมือง
หินดงมะไฟ จังหวัดหนองบัวลําภู อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน อังคณา หมอนิรันด  และทราย เจริญปุระ รวมถึงภาคี
เครือข	ายภาคประชาสังคมท้ังไทยและต	างประเทศเข�าร	วมปลูกอย	างคับค่ัง กระจายปลูกต�นกล�าได�มากถึง 1,000 ต�น 
หวังพัฒนาเป/นแหล	งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ ของชาวบ�านในพ้ืนท่ีและพัฒนาเป/นแหล	งท	องเท่ียวเชิงอนุรักษ ต	อไป 
 31 ก.ค. 2564 ท่ีเหมืองหินดงมะไฟ ผู�หญิงนักปกปLองสิทธิมนุษยชนและกลุ	มอนุรักษ ป!าชุมชนเขาเหล	าใหญ	- 
ผาจันได จังหวัดหนองบัวลําภู ได�จัดกิจกรรม Planting a protest หยิบต�นกล�ามาต	อต�าน Mob lll Tree  ปลูกป!า
เพ่ือฟUZนฟูเหมืองหินดงมะไฟในพ้ืนท่ีและในรูปแแบบออนไลน  โดยมี นางอังคณา นีละไพจิตร ผู�หญิงนักปกปLองสิทธิ
มนุษยชนและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห	งชาติ นพ.นิรันดร  พิทักษ วัชระ นายวสันต  พานิช อดีตกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห	งชาติ น.ส.อินทิรา เจริญปุระ ดารานักแสดงฝ!ายประชาธิปไตย ตัวแทนจากสหพันธ เกษตรภาคใต� (สกต.) 
เครือข	ายขบวนการเคลื่อนไหวผู�หญิงนักปกปLองสิทธิมนุษยชน และตัวแทนภาคีเครือข	ายนักปกปLองสิทธิมนุษยชน
หลากหลายองค กรเข�าร	วมกิจกรรมเป/นจํานวนมาก 
 

  

 

 

 



 

 

 

        น.ส.มนีนุด อุทัยเรือง ผู�หญิงนักปกปLองสิทธิมนุษยชนกลุ	มอนุรักษ ป!าชุมชนเขาเหล	าใหญ	-ผาจันได กล	าวว	า พวก
เราต	อสู�กันมาอย	างยาวนานตลอดระยะเวลา 27 ป� เป/นการต	อสู�ท่ียาวนาน ซ่ึงตลอดระยะเส�นทางของการต	อสู� นัก
ปกปLองสิทธิมนุษยชนของกลุ	มเราถูกข	มขู	คุกคามฟLองร�องดําเนิน  ข	มขู	ว	าจะสังหารและถูกลอบสังหารไปแล�วสี่คน  แต	
ถึงแม�จะมีอุปสรรคและความยากลําบากในการต	อสู�มากแค	ไหนก็ไม	สามารถทําให�พลังการต	อสู�ของพวกเราลดน�อยลง
ได� ซ่ึงการต	อสู�ผ	านสามข�อเรียกร�องของกลุ	มคือปbดเมืองหินและโรงโม	 ฟUZนฟูภูผาป!าไม� และพัฒนาดงมะไฟเป/นแหล	ง
ท	องเท่ียวกําลังใกล�เข�าสู	ความเป/นจริงแล�ว  และหลังจากท่ีพวกเราได�รับชัยชนะก�าวแรกท่ีจากการเข�าปbดเหมืองหินได�
แล�ว จึงเข�ามาสู	ข้ันตอนของการฟUZนฟูภูผาป!าไม�และพัฒนาดงทะไฟเป/นแหล	งท	องเท่ียว โดยกลุ	มได�เปbดระดมทุนเพ่ือ
จัดหาต�นกล�าในการปลูกเพ่ือฟUZนฟูป!าและทําให�ข�อเรียกร�องท่ีเหลืออีก 2 ข�อเกิดข้ึนได�จริงอย	างเป/นรูปธรรม 
          ขณะนี้กลุ	มได�ปbดระดมทุนและได�ต�นกล�าท่ีเพียงพอต	อการปลูกเพ่ือฟUZนฟูป!าแล�ว และท่ีผ	านมาตลอดระยะเวลา
ของการระดมทุนเราได�ทําการปลูกป!าไปแล�ว 3 ครั้ง ครั้งนี้จะเป/นครั้งท่ี 4 ท่ีเราจะปลูกต�นไม�ฟUZนฟูพ้ืนท่ีเหมืองให�
ครอบคลุมมากข้ึนเพ่ือเปลี่ยนเหมืองให�กลายเป/นป!าไม�ท่ีอุดมสมบูรณ ดังเดิม  โดยกิจกรรมของเราเริ่มต้ังแต	เวลา 08.00 
น. เราจะนํากล�าไม�ท้ังหมดข้ึนหลังรถอีแต�น และเดินทางเข�าไปยังพ้ืนท่ีจุดปลูกพร�อมกันท้ังหมด และขุดหลุมปลูกต�นไม�
ท้ังหมด 1,000 ต�น ประกอบด�วย ต�นยางนา ต�นตะแบก ต�นราชพฤกษ  ต�นสะเดา ต�นทองอุไร ต�นจามจุรีและต�นข้ีเหล็ก 
ซ่ึงแต	ละต�นก็มีประชาชนและภาคีเครือข	ายของเราเข�าร	วมจับจองในการปลูกเป/นจํานวนมาก 
ขณะท่ี นางอังคณา นีละไพจิตร ผู�หญิงนักปกปLองสิทธิมนุษยชนและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห	งชาติ (กสม.) ท่ีได�
เข�าร	วมกิจกรรมครั้งนี้ผ	านระบบออนไลน กล	าวว	า ผ	านมา 27 ป�ท่ีชาวบ�านกลุ	มอนุรักษ เขาเหล	าใหญ	- ผาจันได ได�ลุก
ข้ึนต	อสู�เพ่ือปกปLองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในช	วงเวลายาวนานของการต	อสู� ชาวบ�านต�องพบกับความ
สูญเสียมาตลอด หลายชีวิตท่ีถูกฆ	าซ่ึงยังไม	สามารถนําคนผิดมาลงโทษได�  ในป�นี้ เพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ ให�ระบบ
นิเวศน  และเพ่ือคืนป!าให�ประชาชน ชาวบ�านจึงร	วมใจกันปลูกป!าเพ่ือคืนความชุ	มชื้นให�แผ	นดิน และถือเป/นส	วนหนึ่ง
ของการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ชาวบ�านทุกคนหวังว	าผืนแผ	นดินท่ีหวงแหนนี้จะกลับคืนมาเป/นของชาวบ�านอีก
ครั้ง พร�อมกับความอุดมสมบูรณ  ความม่ันคงทางอาหาร การมีน้ําด่ืมท่ีสะอาด และอากาศท่ีบริสุทธิ์สําหรับทุกคนต	อไป 
 วันนี้ตนขอร	วมปลูกต�นสะเดา และต�นราชพฤกษ ท่ีชาวบ�านเรียกว	า “ต�นคูณ” เพ่ือเป/นร	มไม�ใหญ	ซ่ึงเป/นร	มเงา
แก	ผู�ผ	านไปมา ดอก ผล ใบ และเมล็ดของไม�เหล	านี้ยังเป/นประโยชน แก	ชาวบ�านท้ังเป/นอาหารท่ีมีสรรพคุณยา เป/น
ความร	มรื่นสวยงาม และคืนความอุดมสมบูรณ แก	แผ	นดินเขาเหล	าใหญ	 ผาจันไดอีกครั้ง “การได�มีโอกาสร	วมกับผู�หญิง
นักปกปLองสิทธิมนุษยชนกลุ	มอนุรักษ เขาเหล	าใหญ	- ผาจันได ครั้งนี้ดิฉันถือเป/นภาระหน�าท่ี และเป/นความภาคภูมิใจใน
การท่ีมีโอกาสยืนเคียงข�างผู�หญิงท่ีต	อสู	อย	างเข�มแข็ง เสียสละ และกล�าหาญในการปกปLองแผ	นดินเกิด” ผู�หญิงนัก
ปกปLองสิทธิมนุษยชนและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนกล	าว 
 ด�าน นพ.นิรันดร  พิทักษ วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห	งชาติ (กสม.) ท่ีได�เข�าร	วมปลูกเข�าร	วมกิจกรรม
ครั้งนี้ผ	านระบบออนไลน ด�วยเช	นกันกล	าวว	า ร	วมปลูกต�นไม�ในครั้งนี้กับกลุ	มด�วย โดยตนได�เลือกปลูกต�นยางนาและ
หวังว	าต�นยางนาต�นนี้จะเติบโตงดงามหล	อเลี้ยงชาวบ�านจากกลุ	มอนุรักษ ป!าชุมชนเขาเหล	าใหญ	ผาจันไดต	อไป  ท้ังนี้



ตลอดระยะเวลา 27 ป�ในการต	อสู�ของชาวบ�าน การปลูกป!าในครั้งนี้จะเป/นก�าวสําคัญท่ีชาวบ�านจะสามารถช	วงชิงผืน
แผ	นดินท่ีเป/นทุนชีวิตและเป/นทุนทางสังคมของพวกเขากลับคืนมา นอกจากนี้การต	อสู�อย	างยาวนานเกือบ 3 ทศวรรษ
ของชาวบ�านเพียงพอท่ีจะทําให�หน	วยงานรัฐได�เห็นว	าชาวบ�านเขารักและหวงแหนผืนแผ	นดินแห	งนี้ ท่ีไม	ใช	เป/นแค	ผืน
ท่ีดินหรือป!าไม�แต	เป/นทุนในชีวิตของชาวบ�านทุกคนรวมไปถึงลูกหลาน ท่ีเขาจะได�ใช�ประโยชน และทํามาหากิน และ
เป/นสมบัติสืบทอดต	อไป  ตนอยากให�หน	วยงานของรัฐและเอกชนได�เข�าใจว	า ชาวบ�านเองสามารถท่ีจะหาอยู	หากินบน
พ้ืนฐานของการทํามาหากินบนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในพ้ืนท่ีของตนเองได� เขาไม	ได�ตกอยู	ใน
วังวนของความโง	 จน เจ็บ แต	เป/นเพราะเขาถูกทําลายโอกาส ถูกทําให�เข�าไม	ถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากร  และ
เขาไม	ได�ต�องการท่ีจะหวังพ่ึงรัฐหรือคนใจบุญสุนทาน เขาต�องการรัฐท่ีจะเข�ามาปกปLองสิทธิในการใช�ประโยชน และการ
บริหารจัดการทรัพยากร ท่ีเป/นสิทธิชุมชน ในขณะท่ีรัฐเองข�าราชการทุกหน	วยงานไม	ว	าจะเป/น ดีเอสไอ อุตสาหกรรม
จังหวัด หรือนักการเมืองใดๆก็ตาม ก็ได�ผลประโยชน จากภาษีอากรเป/นเงินเดือนอยู	แล�วในการดํารงชีพ ดังนั้นของให�รู�
ว	าเงินเดือนหรือทรัพย สินต	างๆท่ีมีอยู	นั้นก็ได�มาจากประชาชน ดังนั้นท	านจึงมีหน�าท่ีในการท่ีจะต�องช	วยกันปกปLอง
ทรัพยากรเหล	านี้ให�ชาวบ�านต	อไป 
 
“ในส	วนของเอกชนนั้นเราไม	ได�ปฏิเสธหรือหวงห�ามไม	ให�เขาเข�ามาพัฒนาในแนวคิดของเขา แต	เอกชนในปIจจุบันก็ต�อง
ยึดหลักของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน นั่นหมายความว	าต�องดําเนินการในเรื่องของการศึกษาวิเคราะห ผลกระทบ และ
จะต�องรับผิดชอบในการฟUZนฟูหากมีการเสียหายเกิดข้ึน สิ่งเหล	านี้หมายความว	ารัฐและเอกชนก็ต�องปฏิบัติตามหลักนิติ
รัฐนิติธรรมเพ่ือให�เกิดความเป/นธรรมในเรื่องของการจัดการ ดังนั้นรัฐหรือเอกชนก็ต�องมีเจตจํานงร	วมกันในเรื่องของ
การท่ีจะมาช	วยในการฟUZนฟูและจัดการทรัพยากรตามหน�าท่ีของตนเอง รัฐก็มีหน�าท่ีต�องปกปLองประชาชน เอกชนก็
ต�องยอมรับหลักของการปกครองตามกฎหมายและความเป/นธรรมทางสังคม ไม	อย	างนั้นแล�วท	านก็จะถูกก	นด	าและถูก
พิพากษาว	าท	านเป/นคนท่ีทําลายผืนแผ	นดินนี้ท่ีเป/นอนาคตของชาวบ�านและลูกหลานของเขาท่ีจะได�ประโยชน ในผืน
แผ	นดินแห	งนี้” อดีตกสม.กล	าว 
 สําหรับพ้ืนท่ีดงมะไฟนั้น จังหวัดหนองบัวลําภูนั้น กว	า 27 ป� แล�วท่ีนักปกปLองสิทธิมนุษยชนด�านท่ีดินและ
สิ่งแวดล�อมกลุ	มอนุรักษ ป!าชุมชนเขาเหล	าใหญ	-ผาจันได ยืนหยัดต	อสู�คัดค�านการทําเหมืองแร	หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมก	อสร�าง) และโรงโม	หิน ท่ีชุมชนได�รับผลกระทบทางด�านสุขภาพ สิทธิชุมชนและสิทธิ
มนุษยชนและมีนักปกปLองสิทธิมนุษยชนถูกสังหารไปแล�วสี่คน รวมถึงการข	มขู	ถึงข้ันจะสังหารท่ีปรึกษากลุ	มและนัก
ปกปLองสิทธิฯด�านสิ่งแวดล�อม เลิศศักด์ิ คําคงศักด์ิ จนเม่ือวันท่ี 13 ส.ค. 2563 ชาวบ�านกลุ	มอนุรักษ ฯ ได�ทําการ
ปIกหลักชุมนุมปbดบริเวณทางเข�า-ออกเหมืองหินและโรงโม	ด�วยตัวเอง พร�อมเรียกร�อง 3 ข�อ คือ ปbดเหมืองหินและโรง
โม	 ฟUZนฟูภูผาป!าไม� และพัฒนาดงมะไฟเป/นแหล	งท	องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณคดี และวันท่ี 4 
ก.ย. 2563 ชาวบ�านกลุ	มอนุรักษ ฯ ได�จัดกิจกรรม ทวงคืนภูผาป!าไม� ‘เปลี่ยนเขตเหมืองหินให�เป/นเขตป!าชุมชน’ หลัง
ใบอนุญาตเข�าทําประโยชน  หรืออยู	อาศัยในเขตป!าสงวนแห	งชาติ ป!าเก	ากลอยและป!านากลางหมดอายุลง และวันท่ี 
25 ก.ย. 2563 ก็ได�จัดกิจกรรม 26 ป� การต	อสู� สู	ชัยชนะ ‘เปลี่ยนโรงโม	หินเป/นป!าชุมชน หยุดเหมืองหินถาวร’ 
เนื่องจากใบประทานบัตรเพ่ือทําเหมืองหินหมดอายุลง นับว	าเป/นการปbดเหมืองหินและโรงโม	ได�สําเร็จตามข�อเรียกร�อง
ท่ี 1 และกําลังก�าวเข�าสู	กระบวนการฟUZนฟูภูผาป!าไม�ตามข�อเรียกร�องท่ี 2 ท่ีได�ทําการร	วมกันปลูกป!าเพ่ือฟUZนฟูภูผาป!าไม�
รอบบริเวณเหมืองหินในขณะนี้ และปIจจุบันชาวบ�านกลุ	มอนุรักษ ฯ ยังคงปIกหลักชุมนุมปbดทางเข�า-ออกเหมืองหินและ
โรงโม	อย	างต	อเนื่อง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
ป!าไม�อุตรดิตถ  ตรวจสอบข�อเท็จจริงกรณีมีพระสงฆ  400 วัด ร�องเรียนกรรมาธิการปกครอง ถูกเรียกเก็บค	าธรรมเนียม
ค	าเช	าท่ีดินป!าไม�-ค	าดําเนินการพิเศษ 
 ผู�สื่อข	าวรายงานว	า นายสมศักด์ิ สกุลวรรณรักษ  ผอ.สจป.ท่ี 3 (ลําปาง) กรมป!าไม� มอบหมายให� นาย
สัญญา แก�วธรรมานุกูล ผอ.ศปม.อต พร�อมด�วยว	าท่ี ร.ต.บุญสืบ เซ	งบุญต๋ัน นักวิชาการป!าไม�ปฏิบัติการ และนายธนา
พงษ  นุ	นลอย นักวิชาการป!าไม�ปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการพิเศษป!าไม�อุตรดิตถ  ร	วมกับ นายสมเกียรติ จินะปIน เจ�า
พนักงานป!าไม�ชํานาญงาน ผู�แทน ผอ.สนง.ทสจ.อต. นายบัณฑิต ขวัญเย็น หน.นปพ.ทองแสนขัน กํานัน ต.นายาง 
ผู�ใหญ	บ�าน ม.5 เข�าพบพระครูปลัดชัยชนะ ชวนปIญโย เจ�าอาวาสวัดนาอิซาง (ผู�ดูแลวัดเขาเหล็ก) เพ่ือขอทราบ
ข�อเท็จจริงจากพระครูปลัดชัยชนะ ชวนปIญโย กรณีมีข	าวร�องเรียนว	า พระสงฆ  400 วัด ร�องเรียนกรรมาธิการปกครอง
ว	า ถูกป!าไม�เรียกเก็บค	าธรรมเนียมค	าเช	าท่ีดินป!าไม�และค	าดําเนินการพิเศษโดยกล	าวอ�างว	า พระครูปลัดชัยชนะ 
ชวนปIญโย เจ�าอาวาสวัดนาอิซาง (ผู�ดูแลวัดเขาเหล็ก) ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ  เป/นผู�ให�ข�อมูล ซ่ึงจากการขอทราบ
ข�อเท็จจริงทราบว	า เนื้อหาในข	าวเป/นข�อมูลท่ีคลาดเคลื่อนจากข�อเท็จจริง ท้ังกรณีเรื่อง ค	าธรรมเนียมและค	า
ดําเนินการพิเศษ และได�ยืนยันว	า ไม	ได�เป/นตัวแทนพระท้ัง 400 วัด ร�องเรียนคณะกรรมาธิการปกครอง ตามท่ีเป/นข	าว 
และยินดีจะให�ข�อมูลเพ่ือแก�ไขข	าวดังกล	าวให�กับผู�เก่ียวข�องทุกฝ!าย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
31 ก.ค.วันจนท.พิทักษ ป!าโลก “วราวุธ”เชิดชูเกียรติวีรชนพิทักษ ป!า 
เผยป� 64 มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าเสียชีวิต 12 ราย นับต้ังแต	ป� 61 สูญเสียแล�ว 45 ราย กระทรวงทรัพยากรฯ ต้ังมูลนิธิผู�
พิทักษ ป!าฯ ช	วยเหลือ ส	วนกรมทะเลฯ มีกองทุนสวัสดิการดูแลจนท. ระบุพร�อมสนับสนุนการทํางานของเจ�าหน�าท่ีทุก
ด�าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือวันท่ี 31  ก.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปbดเผยว	า วันท่ี 31 ก.ค.ของทุกป� 
เป/นวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าโลก สืบเนื่องจากสมาชิกสหภาพสากลว	าด�วยการพิทักษ ป!า ได�ลงมติในคราวท่ีมีการประชุม
ร	วมกัน ในป�พุทธศักราช 2549 ท่ีประเทศสหราชอาณาจักร เพ่ือให�เป/นวันท่ีทุกคนจะได�รําลึกถึงเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า ท่ี
ได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ัวโลก และเพ่ือเป/นการสนับสนุน 
เชิดชูผลงาน และให�เกียรติเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า ผู�ซ่ึงทําหน�าท่ีเป/นแนวหน�าในการอนุรักษ พ้ืนท่ีคุ�มครอง และดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ของประเทศชาติเป/นอย	างดีตลอดมา  นายวราวุธ กล	าวว	า ในแต	ละป�มีผู�พิทักษ 
ป!าจากท่ัวโลกได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานเป/นจํานวนมาก รวมท้ังเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าของไทยเราเอง 
และในฐานะ รมว.ทรัพยากรฯ ตนขอสดุดีและไว�อาลัยแด	วีรชนเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน�าท่ีในป� 
2564 ท้ัง 12 ท	าน และขอเชิดชูเชิดเกียรติเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าทุกท	านในสังกัดกรมอุทยานแห	งชาติ สัตว ป!า และพันธุ 
พืช, กรมป!าไม� และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIWง ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความเสียสละ อุทิศตนในการปกปLอง
ทรัพยากรธรรมชาติ ป!าไม�และสัตว ป!า เพ่ืออนุรักษ ไว�เป/นมรดกให�แก	คนรุ	นหลังต	อไป  นายวราวุธ กล	าวต	อว	า ท่ีผ	าน
มากระทรวงทรัพยากรฯ ได�ให�การดูแลช	วยเหลือด�านสวัสดิการ และการสนับสนุน ยานพาหนะ วัสดุ และอุปกรณ ใน
การปฏิบัติหน�าท่ีให�ได�อย	างมีประสิทธิภาพ โดยให�หน	วยงานท้ัง กรมอุทยานแห	งชาติฯ กรมป!าไม� และกรมทรัพยากร
ทางทะเลฯ เป/นผู�ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ให�ดีท่ีสุด รวมไปถึงการพัฒนาให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าได�มีความรู� และสามารถ
ในการนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช	วยในการปฏิบัติงาน ให�เป/นระบบและมีมาตรฐานยิ่งข้ึน เช	น ระบบการลาด



ตะเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) รวมท้ัง ระบบ NCAPS ท่ีใช�กล�องดักถ	ายภาพ แล�วส	งภาพแจ�งเตือนมาทันที
ให�กับเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน นอกจากจะเป/นระบบท่ีทําให�การวางแผนและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพแล�ว ยังเป/น
การลดความเสี่ยงของเจ�าหน�าท่ีท่ีจะเข�าปะทะกับผู�ท่ีกระทําผิดเก่ียวกับการป!าไม� และทรัพยากรธรรมชาติ เพราะความ
ปลอดภัยของเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า ถือเป/นสิ่งสําคัญท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“การฟUZนฟูป!าให�กลับมาสมบูรณ ก็ว	าหนักหนาสาหัสแล�ว การปLองกันรักษาป!าให�รอดพ�นจากการบุกรุก ยึดถือ
ครอบครองจากนายทุนนั้นหนักหนาสาหัสกว	าหลายเท	า ผมขอสดุดีและขอบคุณเจ�าหน�าท่ีผู�พิทักษ ป!ารักษาทะเลทุก
ท	าน ท่ีเสียสละท้ังร	างกาย ชีวิตและจิตวิญญาณเป/นกําลังสําคัญในการปกปLองพิทักษ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ไทยไว�ให�คนรุ	นหลัง” นายวราวุธ กล	าว 
 
ด�านนายจตุพร บุรุษพัฒน  ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ  กล	าวว	า ได�มอบนโยบายกับหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง ในการจัดหา
เทคโนโลยีในการสํารวจตรวจป!าท่ีมีความรวดเร็วปลอดภัย เช	น การใช�โดรนบินถ	ายภาพหรือติดตามสถานการณ แบบ 
real time การใช�ภาพถ	ายดาวเทียมหรือภาพถ	ายทางอากาศเพ่ือประเมินสถานการณ  ร	วมกับการใช�แอปพลิเคชั่นต	าง 
ๆ ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีป!า ซ่ึงตนเชื่อว	าจะช	วยให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าทํางานได�ง	ายข้ึน ปลอดภัยข้ึน 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเรื่องนี้ตนจะได�หารือกับหน	วยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงเพ่ือพัฒนาและ
ประยุกต ใช�เทคโนโลยีต	าง ๆ มาเสริมการปฏิบัติงาน อย	างไรก็ตาม เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าต	างทุ	มเทกําลังในการ
ปฏิบัติงาน หากมีอะไรท่ีช	วยให�เขาทํางานง	ายข้ึนและปลอดภัยข้ึนเราต�องเร	งดําเนินการทันที   
ด�านนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ กล	าวว	า ท่ีผ	านมากรมอุทยานแห	งชาติฯ ได�กําหนดให�มีการจัดงาน
วันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าโลกเป/นประจําทุกป� แต	เนื่องด�วยสถานการณ การแพร	ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เพ่ือความปลอดภัยของเจ�าหน�าท่ีและหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง กรมอุทยานแห	งชาติฯ จึงได�หลีกเลี่ยงการจัดงานดังกล	าว 
ปIจจุบัน กรมอุทยานฯ มีเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า 21,117 คน ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าทุกท	าน ล�วนได�มีการพัฒนาศักยภาพ
ในด�านต	าง ๆ ท้ังความรู�ด�านการพันธุ พืช สัตว ป!า การลาดตระเวนคุณภาพ การกู�ชีพกู�ภัยตลอดจนความรู�ในการ
ปLองกันตนเอง เพ่ือให�ปฏิบัติหน�าท่ีในภารกิจปกปLองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย	างเต็มกําลัง อีกท้ังเป/นการ
สร�างความเชื่อม่ัน ในความรู� ความสามารถ และความภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า ซ่ึงได�เน�นย้ําใน
เรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยของเจ�าหน�าท่ีต�องมาก	อน 



 นายธัญญา กล	าวต	อว	า โดยในป� พ.ศ. 2564 มีเจ�าหน�าท่ีผู�พิทักษ ป!าเสียชีวิตจํานวน 12 ราย บาดเจ็บ
สาหัส 4 ราย บาดเจ็บจากการปะทะ 2 ราย และบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน�าท่ี 8 ราย จากการปฏิบัติหน�าท่ีเสี่ยงเป/น
อันตรายรอบด�าน ทางกรมอุทยานแห	งชาติฯ ได�มีกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานฯ เพ่ือการดูแลเจ�าหน�าท่ีผู�บาดเจ็บ 
และครอบครัวของผู�เสียชีวิตมาเป/นอย	างดีตลอด และในฐานะอธิบดีกรมอุทยานแห	งชาติฯ ขอเชิดชูเกียรติคุณ ของ
เหล	าเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าทุกท	าน ท่ีได�ทําหน�าท่ีด�วยความเสียสละ อุทิศตน เพ่ือปกปLองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม เพ่ืออนุรักษ ไว�เป/นมรดกมอบแก	คนรุ	นหลังสืบไป 
สําหรับกิจกรรมเนื่องในวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าโลกในป�นี้ กรมอุทยานแห	งชาติฯ ขอเชิญชวนร	วมกิจกรรมผ	านสื่อ
ออนไลน  อาทิ การแถลงสารวันพิทักษ ป!าจาก รมว.ทรัพยากรฯ  สารจากอธิบดีกรมอุทยานฯ  รวมท้ังการถ	ายทอดสด
การแสดงดนตรีของเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าเขตรักษาพันธุ สัตว ป!าสลักพระ จ.กาญจนบุรี อุทยานแห	งชาติแก	งกระจาน 
และอุทยานแห	งชาติแม	ปbง ผ	านช	องทางสื่อออนไลน  Facebook Fanpage ประชาสัมพันธ  กรมอุทยานแห	งชาติ สัตว 
ป!า และพันธุ พืช และร	วมพูดคุยผ	าน “คอนเสิร ตวิถีใหม	…ส	งกําลังใจให�ผู�พิทักษ ป!า Save คนรักษาป!า ป!ารักษาคน” 
โดยกระทรวงทรัพยากรฯ ร	วมกับ ศิลปbน น�าหงา คาราวาน และ อาจารย ไข	 มาลีฮวนน	า ท้ังนี้ผู�สนใจ สามารถรับชม
และร	วมตอบคําถามเก่ียวกับสิ่งแวดล�อม และรับของรางวัลสุดพิเศษได�ทาง Facebook fan page : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ด�านนายโสภณ  ทองดี  อธิบดีกรมทรัพยากรฯ กล	าวว	า  กรมทรัพยากรทางทะเลฯ  มีภารกิจในการอนุรักษ  ฟUZนฟูและ
ปกปLองพ้ืนท่ีป!าชายเลนท้ังประเทศประมาณ 2.86 ล�านไร	 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีป!าชายเลนท่ีคงสภาพสมบูรณ ประมาณ 1.73 ล�าน
ไร	 แม�จะเพ่ิมข้ึนกว	า 2 แสนไร	 เทียบกับป� 2557 แต	กรมก็ได�เร	งเสริมมาตรการในการฟUZนฟูและลาดตระเวนให�มากข้ึน
และเข�มแข็งข้ึน รวมถึงลดการบุกรุกครอบครองและเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีป!าชายเลน ซ่ึงนับต้ังแต	ป� 2557 ถึง
ปIจจุบัน สามารถยึดคืนพ้ืนท่ีป!าชายเลนได�จํานวนกว	า 57,382  ไร	 ซ่ึงอยู	ระหว	างการฟUZนฟูให�กลับคืนสู	ความสมบูรณ 
ดังเดิมต	อไป  
 นายโสภณ กล	าวว	า สําหรับกรมทรัพยากรฯ มีเจ�าหน�าท่ีผู�พิทักษ ป!าในการตรวจตรา เฝLาระวัง ปLองกัน
ดูแลรักษาผืนป!าชายเลน จํานวน  501  คน ท้ังนี้ กรมได�เตรียมแผนเสริมกําลังเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า พร�อมมาตรการ
ลาดตระเวนเชิงรุก อย	างไรก็ตาม ทางกรมได�มีกองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรฯ  เพ่ือช	วยเหลือและให�การดูแล
เจ�าหน�าท่ีผู�บาดเจ็บและครอบครัวของผู�เสียชีวิตของกรมด�วยและเนื่องในวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าโลก ตนขอร	วมส	ง
กําลั งใจและอวยพรให� เจ� าหน� า ท่ี ทุกท	 าน  มีความปลอดภั ยในการปฏิ บั ติหน� า ท่ีปกปLองรักษาคุ� มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรป!าชายเลนให�เกิดความยั่งยืนเช	นนี้ตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
31 ก.ค.‘วันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าโลก’ทส.เสริมเทคโนโลยีพิทักษ ป!า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 กรกฎาคม วันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าโลก “วราวุธ” ชื่นชมหัวใจผู�พิทักษ ป!า “ปลัดจตุพร” สั่งเสริมเทคโนโลยีช	วย
ตรวจป!า “กรมทะเล” พัฒนาแผนรักษาป!าชายเลนเชิงรุก 
นับต้ังแต	 ป� 2549 สมาชิกสหภาพว	าด�วยการพิทักษ ป!าได�มีมติร	วมกันกําหนดให�วันท่ี 31 กรกฎาคม ของทุกป�เป/นวัน
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าโลก หรือ World Ranger Day เพ่ือรําลึกถึงเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าท่ีได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และทําหน�าท่ีเป/นแนวหน�าในการอนุรักษ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมของประเทศชาติ 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม(ทส.) กล	าวว	า การดูแลพ้ืนท่ีป!าไม�ไม	ใช	เรื่องง	ายหาก
เราลองนึกตาม ปIจจุบันพ้ืนท่ีป!าไม�ประเทศไทยมีกว	า 102 ล�านไร	 ท้ังป!าสงวน ป!าอนุรักษ  และป!าชายเลน แต	
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าเรามีน�อยมากเม่ือเทียบกับผืนป!าของประเทศ เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า 1 คน ต�องดูแลพ้ืนท่ีป!าเป/นร�อย
เป/นพันไร	 พ้ืนท่ีทํางานก็ยากลําบาก โอกาสเกิดอันตรายก็มีได�ตลอดเวลา แต	เจ�าหน�าท่ีเหล	านี้ก็ยังทําหน�าท่ีอย	าง
เสียสละและอุทิศตน เพ่ือปกปLองผืนป!า อย	างเข�มแข็งและเต็มกําลัง แต	ข	าวร�ายก็คือ เราก็ยังได�เห็นข	าวเจ�าหน�าท่ี
พิทักษ ป!าได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ีอยู	หลายครั้ง ซ่ึงทส. ได�ให�ความสําคัญในการดูแลเจ�าหน�าท่ี
พิทักษ ป!า ท้ังด�านความปลอดภัยและสวัสดิการในการปฏิบัติงาน และกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าท่ี 
ท้ังนี้ กระทรวงได�จัดต้ังมูลนิธิผู�พิทักษ ป!ารักษาทะเล เพ่ือดูแลเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า โดยนับต้ังแต	ป� 2561 ถึงปIจจุบันท่ี
มูลนิธิได�ช	วยเหลือเจ�าหน�าท่ีแล�วกว	า 170 คน เป/นเงินกว	า 5,522,500 บาทแบ	งเป/นเจ�าหน�าท่ีท่ีเสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหน�าท่ีกว	า 45 คน เป/นเงิน 4,150,000 บาท และเจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับบาดเจ็บหรือป!วย จํานวน 125 คน ใช�เงิน 
1,372,500 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“การฟUZนฟูป!าให�กลับมาสมบูรณ ก็ว	าหนักหนาสาหัสแล�ว การปLองกันรักษาป!าให�รอดพ�นจากการบุกรุก ยึดถือ
ครอบครองจากนายทุนนั้นหนักหนาสาหัสกว	าหลายเท	า ผมขอสดุดีและขอบคุณเจ�าหน�าท่ีผู�พิทักษ ป!ารักษาทะเลทุก
ท	าน ท่ีเสียสละท้ังร	างกาย ชีวิตและจิตวิญญาณเป/นกําลังสําคัญในการปกปLองพิทักษ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ไทยไว�ให�คนรุ	นหลัง” นายวราวุธ กล	าวสดุดี 
 ด�านนายจตุพร บุรุษพัฒน  ปลัดทส. กล	าวว	า ตนยอมรับว	า การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไม	ใช	เรื่องง	าย ต�อง
เสียงสละท้ังกําลังกาย กําลังใจ และทุ	มเทเวลาในการทํางาน สิ่งหนึ่งท่ีตน พยายามส	งเสริมและผลักดันเพ่ือช	วยให�การ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน ตนจึงได�มอบนโยบายกับหน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง ใน
การจัดหาเทคโนโลยีในการสํารวจตรวจป!าท่ีมีความรวดเร็วปลอดภัย เช	น การใช�โดรนบินถ	ายภาพหรือติดตาม
สถานการณ แบบ real time การใช�ภาพถ	ายดาวเทียมหรือภาพถ	ายทางอากาศเพ่ือประเมินสถานการณ  ร	วมกับการใช�
แอปพลิเคชั่นต	าง ๆ ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีป!า ตนเชื่อว	าจะช	วยให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าทํางานได�ง	าย
ข้ึน ปลอดภัยข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเรื่องนี้ตนจะได�หารือกับหน	วยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวง
เพ่ือพัฒนาและประยุกต ใช�เทคโนโลยีต	าง ๆ มาเสริมการปฏิบัติงาน อย	างไรก็ตาม เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าต	างทุ	มเทกําลัง
ในการปฏิบัติงาน หากมีอะไรท่ีช	วยให�เขาทํางานง	ายข้ึนและปลอดภัยข้ึนเราต�องเร	งดําเนินการทันที นายจตุพร กล	าว 
 ด�านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIWง กล	าวเสริมว	า กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝIWง มีภารกิจในการอนุรักษ  ฟUZนฟูและปกปLองพ้ืนท่ีป!าชายเลนท้ังประเทศประมาณ 2.86 ล�านไร	 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีป!า
ชายเลนท่ีคงสภาพสมบูรณ ประมาณ 1.73 ล�านไร	 แม�จะเพ่ิมข้ึนกว	า 2 แสนไร	 เทียบกับป� 2557 แต	กรมก็ได�เร	งเสริม
มาตรการในการฟUZนฟูและลาดตระเวนให�มากข้ึนและเข�มแข็งข้ึน รวมถึงลดการบุกรุกครอบครองและเปลี่ยนแปลง
สภาพพ้ืนท่ีป!าชายเลน ซ่ึงนับต้ังแต	ป� 2557 ถึงปIจจุบัน สามารถยึดคืนพ้ืนท่ีป!าชายเลนได�จํานวนกว	า 57,382 ไร	 ซ่ึงอยู	
ระหว	างการฟUZนฟูให�กลับคืนสู	ความสมบูรณ ดังเดิมต	อไป 
 สําหรับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIWง ปIจจุบันมีเจ�าหน�าท่ีผู�พิทักษ ป!าในการตรวจตรา เฝLาระวัง 
ปLองกันดูแลรักษาผืนป!าชายเลน จํานวน 501 คน ท้ังนี้ กรมได�เตรียมแผนเสริมกําลังเจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า พร�อม



มาตรการลาดตระเวนเชิงรุก อย	างไรก็ตาม ทางกรมได�มีกองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝIWง เพ่ือ
ช	วยเหลือและให�การดูแลเจ�าหน�าท่ีผู�บาดเจ็บและครอบครัวของผู�เสียชีวิตของกรมด�วยและเนื่องในวันเจ�าหน�าท่ีพิทักษ 
ป!าโลก ตนขอร	วมส	งกําลังใจและอวยพรให�เจ�าหน�าท่ีทุกท	าน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน�าท่ีปกปLองรักษา
คุ�มครองทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรป!าชายเลนให�เกิดความยั่งยืนเช	นนี้ตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รู�ไหม31ก.ค.วันอะไร? กรมป!าไม�ชวนส	งกําลังใจให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!า 
 
เม่ือวันท่ี 31 ก.ค. ผู�สื่อข	าวรายงานว	า เพจเฟซบุmก "กรมป!าไม�" โพสต ภาพ พร�อมข�อความระบุว	า "31 กรกฎาคม วัน
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าโลก World ranger day วันท่ีระลึกถึงผู�พิทักษ ป!าซ่ึงบาดเจ็บและเสียชี... 
เม่ือวันท่ี 31 ก.ค. ผู�สื่อข	าวรายงานว	า เพจเฟซบุmก "กรมป!าไม�" โพสต ภาพ พร�อมข�อความระบุว	า "31 กรกฎาคม วัน
เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!าโลก World ranger day วันท่ีระลึกถึงผู�พิทักษ ป!าซ่ึงบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน�าท่ี ร	วม
เป/นกําลังใจให� ผู�พิทักษ ป!า กลุ	มคนท่ีมีความเสียสละในการปกปLองผืนป!าและทรัพยากรธรรมชาติให�อยู	คู	ไทย 
 
ท่ีมาของวันผู�พิทักษ ป!าโลก เริ่มเม่ือป� 2006 จากการประชุม World Congress Rangerสกอตแลนด  ผู�เข�าร	วมประชุม
จาก International Federation Ranger (IRF) หรือสมาพันธ ผู�พิทักษ ป!าระหว	างประเทศ ซ่ึงก	อต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุน
การทํางานของผู�พิทักษ ป!า ผู�เป/นกําลังสําคัญในการทําหน�าท่ีปกปLองพ้ืนท่ีคุ�มครองของโลก ได�ลงมติให�วันท่ี 31 
กรกฎาคมของทุกป� เริ่มต�นในป� 2007 เป/นวันผู�พิทักษ ป!าโลก จัดข้ึนครั้งแรกในวาระครบรอบป�ท่ี 15 ของการก	อต้ัง 
IRF (วันท่ี 31 กรกฎาคม 1992) ในวันผู�พิทักษ ป!าโลกครั้งแรกได�รวบรวมเหตุการณ ท่ีเก่ียวข�องกับผู�พิทักษ ป!าท่ัวโลก
แสดงเป/นภาพยนตร ในรอบปฐมทัศน เรื่อง “The Thin Green Line” 
 
ผู�พิทักษ ป!าโลก คําว	า“Ranger” 
 
(เรนเจอร ) ในภาษาอังกฤษหมายถึงผู�คุ�มครองป!าของราชวงศ อังกฤษ ในศตวรรษท่ี 14, ทําหน�าท่ีปกปLองท่ีดินของ
กษัตริย จากการล	าสัตว  วันนี้ผู�พิทักษ ป!าในพ้ืนท่ีคุ�มครองท่ัวโลก ได�ส	งต	อภารกิจในการปกปLองพ้ืนท่ีคุ�มครองสําหรับ
สาธารณะชนอย	างต	อเนื่อง ผู�พิทักษ ป!าเป/นกําลังสําคัญในการปกปLองทรัพยากรจากการรุกราน โดยการบังคับใช�
กฎหมาย กิจกรรมสิ่งแวดล�อมศึกษา สร�างความสัมพันธ กับชุมชน, การดับไฟป!า, การดําเนินการค�นหาและช	วยเหลือ
ผู�ประสบภัย และงานด�านอ่ืน ๆ อีกกกมากมาย ร	วมเป/นกําลังใจให�เจ�าหน�าท่ีพิทักษ ป!ากันนะคะ" 
 
ขอบคุณ ข�อมูล - ภาพ เพจ "กรมป!าไม�" 


