
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  19 ก.ย.  65 
สื่อส่ิงพิมพ  

- 126 ป กรมปาไม “รักษปา รักษาสรรพชีวิต” วราวุธ ย้ําใหแกความเดือดรอน-ชวย ปชช. คนอยูกับปาไดอยาง

ผาสุข  (ไทยรัฐ  20 ก.ย. 65  หนา 7) 

- ชี้ 126 ป กรมปาไม คือแกปญหาเดือดรอนของ ปชช.  (ไทยรัฐ  19 ก.ย. 65  หนา 7) 

- ภาพขาว..ปลูกปา บมจ.ศุภาลัย  (เดลินิวส  18 ก.ย. 65 หนา 6) 

- ปลูกปา แกโลกรอน - ลดโลกรวน สผ.มุงสังคมคารบอนต่ํา  (มติชนกรอบบาย  19 ก.ย. 65  หนา 12) 

- ปลูกปา แกโลกรอน - ลดโลกรวน สผ.มุงสังคมคารบอนต่ํา  (มติชน  19 ก.ย. 65  หนา 12) 

 

สื่อออนไลน 

- ครบรอบ 126 ป กรมปาไม “รักษปา รักษาสรรพชีวิต” รมว.ทส. ย้ําใหแกปญหาความเดือดรอนและชวยเหลือ

ประชาชนใหคนอยูกับปาไดอยางผาสุข  (MCOT DIGITAL  18 ก.ย. 65)   www.mcot.net/view/EDmJ25Av 

- ครบรอบ 126 ป กรมปาไม จัดงาน ‘รักษปา รักษาสรรพชีวิต’ พรอมแกปญหาคนอยูกับปาอยางผาสุก   

(แนวหนา  18 ก.ย. 65)  https://www.naewna.com/local/680916/preview 

- จัดงาน 126 ป กรมปาไม “รักษปา รักษาสรรพชีวิต” “วราวุธ” ย้ําใหแกปญหาความเดือดรอนและชวยเหลือ

ประชาชนใหคนอยูกับปาไดอยาอยางผาสุก  (ผูจัดการออนไลน  18 ก.ย. 65)  

https://mgronline.com/politics/detail/9650000089670 

- จัดงาน 126 ปกรมปาไม “รักษปา รักษาสรรพชีวิต”กรมปาไม ครบรอบ 126 ป ไดวางแนวทางการบริหาร

จัดการทรัพยากรปาไมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อขับเคลื่อนงานในการดูแล รักษา ปองกัน

ผืนปาไมใหมีการบุกรุกทําลาย  (เดลินิวส  18 ก.ย. 65) 

https://www.dailynews.co.th/news/1483193/  

- 126 ป กรมปาไม “รักษปา รักษาสรรพชีวิต" คนอยูรวมกับปาอยางผาสุข  (ขาวสด  18 ก.ย. 65)  

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7271770 

- จัดงาน 126 ปกรมปาไม “รักษปา รักษาสรรพชีวิต” ”วราวุธ” รมว.ทส.ย้ําใหแกปญหาความเดือดรอนและ

ชวยเหลือประชาชนใหคนอยูกับปาไดอยางผาสุข  (สยามรัฐ  18 ก.ย. 65)  https://siamrath.co.th/n/383614 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23618
วันที่: อังคาร 20 กันยายน 2565
Section: First Section/-

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: 126 ปี กรมป่าไม้ "รักษ์ป่า รักษาสรรพชีวิต"

รหัสข่าว: C-220920039131(19 ก.ย. 65/05:59) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 29.14 Ad Value: 29,140 PRValue : 87,420 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23617
วันที่: จันทร์ 19 กันยายน 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ชี้ 126 ปีกรมป่าไม้ คือแก้ปัญหาเดือดร้อนของ ปชช.

รหัสข่าว: C-220919009039(19 ก.ย. 65/05:38) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 17.68 Ad Value: 17,680 PRValue : 53,040 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26638
วันที่: อาทิตย์ 18 กันยายน 2565
Section: First Section/สิ่งแวดล้อม-คุ้มครองผู้บริโภค

หน้า: 6(ซ้าย)

ภาพข่าว: ปลูกป่า

รหัสข่าว: C-220918035041(17 ก.ย. 65/07:38) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 12.64 Ad Value: 22,752 PRValue : 68,256 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16262
วันที่: จันทร์ 19 กันยายน 2565
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: ปลูกป่า แก้โลกร้อน-ลดโลกรวน สผ.มุ่งสังคมคาร์บอนต่ำ

รหัสข่าว: C-220919038067(18 ก.ย. 65/07:10) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 84.84 Ad Value: 101,808 PRValue : 305,424 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16262
วันที่: จันทร์ 19 กันยายน 2565
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: ปลูกป่า แก้โลกร้อน-ลดโลกรวน สผ.มุ่งสังคมคาร์บอนต่ำ

รหัสข่าว: C-220919038067(18 ก.ย. 65/07:10) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 84.84 Ad Value: 101,808 PRValue : 305,424 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16262
วันที่: จันทร์ 19 กันยายน 2565
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: ปลูกป่า แก้โลกร้อน-ลดโลกรวน สผ.มุ่งสังคมคาร์บอนต่ำ

รหัสข่าว: C-220919020021(19 ก.ย. 65/02:33) หน้า: 1/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 84.84 Ad Value: 101,808 PRValue : 305,424 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 45 ฉบับที่: 16262
วันที่: จันทร์ 19 กันยายน 2565
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: ปลูกป่า แก้โลกร้อน-ลดโลกรวน สผ.มุ่งสังคมคาร์บอนต่ำ

รหัสข่าว: C-220919020021(19 ก.ย. 65/02:33) หน้า: 2/2

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 84.84 Ad Value: 101,808 PRValue : 305,424 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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กรมป่าไม ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม(ทส.) จัดงานวนัสถาปนาครบรอบปีที 126 ภายใต้

แนวความคิด “รกัษ์ป่า รกัษาสรรพชีวิต” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุพัฒน ์ปลดั ทส.  

พรอ้มขา้ราชการกรมฯ ร่วมงาน ทงันี นายวราวุธ ศิลปอาชา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม กล่าวว่าปัจจุบันเกิดการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ

บุกรุกป่าไมที้เป็นของประเทศและประชาชนทุกคน ไม่ใช่ป่าไมเ้ป็นของกรมป่าไม ้แต่กรมป่าไม ้มีหนา้ทีปกป้องรกัษา

ป่าไมใ้หค้งอยู่ ซงึประชาชนจาํนวนมากเขา้ใจหนา้ทีของกรมป่าไม ้แต่มีคนจาํนวนนอ้ยทีตอ้งการนาํพืนทีป่าไมไ้ปเป็น

ของตนเอง จนมีเหตุความวุ่นวายเกิดขึน กรมป่าไมก้็ตอ้งปกป้องป่าไวเ้พือลูกหลานของเรา โดยทาํตามกฎหมาย  

ถา้ใครบุกรุกก็ตอ้งไปเอาคืน ไม่อย่างนนัอาจจะถูกฟ้องทีไม่ปฏิบัติตามหนา้ทีได ้

 

“126 ปีของกรมป่าไม ้คือการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นและช่วยเหลือประชาชน เพือใหค้นอยู่ร่วมกับป่า

ได ้เนน้สรา้งการมีส่วนร่วมและการแสวงหาความร่มมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชานใน

พืนที เพราะการดแูลรักษาป่านนัการป้องกันสาํคญักว่าการปราบปราม ขอใหเ้จา้หนา้ทีป่าไม ้ทาํงานดว้ย

ความอดทน มีวินยั ซือสัตยต์่อหนา้ทีในฐานะขา้ราชการของแผ่นดิน” 
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 ดา้นนายสุรชยั  อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวว่า กรมป่าไม ้ครบรอบ 126 ปี จากนีไดว้างแนว

ทางการบริหารจัดการทรพัยากรป่าไมเ้พือการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเพือขบัเคลือนงานใน

การดูแล รกัษา ป้องกันผืนป่าไม่ใหมี้การบุกรุกทาํลายทรพัยากรป่าไมร้่วมกับการสรา้งความอุดมสมบูรณข์อง

ทรพัยากรป่าไมก้่อใหเ้กิดความยงัยืนระหว่างการอนุรกัษ์ควบคู่ไปกับการบริหารจดัการเพือใชป้ระโยชนจ์าก

ทรพัยากรป่าไมแ้ละสรา้งคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชนซึงสอดคลอ้งกับ

แนวความคิด “รกัษ์ป่า รกัษาสรรพชีวิต” 

 ในงานยงัมีการมอบเครอืงหมายเชิดชเูกียรติ “รกัษป่์า รกัแผ่นดิน” ใหก้บัผูป้ฎิบตัิหนา้ทีหรือชว่ยเหลือดา้น

การอนรุกัษท์รพัยากรป่าไม ้เชน่ 

นายวิทยา ผิวผอ่ง สมาชิกวฒุสิภา ศ.ดร.พิสทุธิ เพียรมนกลุ เลขานกุาร รมว.พลงังาน ดร.ธีรภทัร ประยรู

สิทธิปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีพล.อ.อ.พนัธภ์กัด ีพฒันกลุ เสนาธิการทหารอากาศ พล.อ.จิรวิทย ์เดชจรสั เจา้กรม

เสมียนตรา พล.ท.สขุสรรค ์หนองบวั แม่ทพัภาคที 1 ดร.วิจารย ์สิมาฉายา ผอ.สถาบนัสิงแวดลอ้มไทย ดร.

รวีวรรณ ภรูเิดช ผอ.สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดินแหง่ชาติ นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดีและคณุหญิง

วรรณา สิรวิฒันภกัดี ประธานและรองประธานกรรมการบรษัิท แอสเสท เวิรด์คอรป์ จาํกดั(มหาชน) นาง

กรรณิกา พลเยียมอยัการพิเศษฝ่ายอยัการ เป็นตน้ 
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 จดังาน 126 ปี กรมป่าไม ้“รกัษป่์า รกัษาสรรพชีวิต” ”วราวธุ” รมว.ทส.ยาํใหแ้กปั้ญหาความเดือดรอ้นและ

ชว่ยเหลือประชาชนใหค้นอยู่กบัป่าไดอ้ย่างผาสขุ ดา้น “สรุชยั” อธิบดีกรมป่าไม ้เผยปกปอ้งผืนป่าพรอ้มอนรุกัษ์

ควบคูก่ับการบรหิารจดัการเพือสรา้งคณุภาพชีวิตและสง่เสรมิความอยูด่ีกินดีของประชาชน 

 18 กนัยายน 2565 กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม(ทส.) จดังานวนัสถาปนา

ครบรอบปีที 126 ภายใตแ้นวความคิด “รกัษ์ป่า รกัษาสรรพชีวิต” โดยมีนายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. นายธเนศ

พล ธนบณุยวฒัน ์เลขานกุาร รมว.ทส. นายอนชุา สะสมทรพัย ์ผช.รมต.ทส.และนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดั ทส.

รว่มงาน ทงันี นายวราวธุ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงสถาปนากรมป่าไม ้ทาํหนา้ทีใน

การอนรุกัษ ์รกัษาและจดัการทรพัยากรป่าไม ้และเป็น 1 ใน 2 กรมของประเทศไทย ทีมีคาํนาํหนา้ว่า “Royal” 

Forest Department ส่วนอีกกรมคือกรมชลประทาน “Royal” Irrigation Department หมายความวา่เจา้ฟ้าเจา้ 
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แผ่นดินใหค้วามสาํคญักบักรมป่าไม ้ขณะทีปัจจบุนัเกิดการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ การสญูเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ มีการบกุรุกป่าไมที้เป็นของประเทศและประชาชนทกุคน ไมใ่ช่ป่าไมเ้ป็นของกรมป่าไม ้แต่

กรมป่าไม ้มีหนา้ทีปกปอ้งรกัษาป่าไมใ้หค้งอยู่ ซงึประชาชนจาํนวนมากเขา้ใจหนา้ทีของกรมป่าไม ้แตมี่คนจาํนวน

นอ้ยทีตอ้งการนาํพืนทีป่าไมไ้ปเป็นของตนเอง จนมีเหตคุวามวุน่วายเกิดขึน กรมป่าไมก็้ตอ้งปกปอ้งป่าไวเ้พือ

ลกูหลานของเรา โดยทาํตามกฎหมาย ถา้ใครบกุรุกก็ตอ้งไปเอาคืน ไมอ่ย่างนนัอาจจะถกูฟ้องทีไมป่ฏิบตัติาม

หนา้ทีได ้

“126 ปีของกรมป่าไมคื้อการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นและช่วยเหลือประชาชน เพอืใหค้นอยูร่ว่มกบั

ป่าไดอ้ย่างสนัติ เนน้สรา้งการมีส่วนรว่มและการแสวงหาความรม่มือจากทกุภาคส่วน โดยเฉพาะภาค

ประชานในพืนที เพราะการดแูลรกัษาป่านนัการป้องกนัสาํคญักว่าการปราบปราม ขอใหเ้จา้หนา้ทีป่า

ไม ้ทาํงานดว้ยความอดทน มีวินยั ซอืสตัยต์่อหนา้ทีในฐานะขา้ราชการของแผ่นดิน” รมว.ทส.กล่าว 

ดา้นนายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวว่า กรมป่าไม ้ครบรอบ 126 ปี ไดว้างแนวทางการ

บรหิารจดัการทรพัยากรป่าไมเ้พอืการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเพอืขบัเคลือนงานใน

การดแูล รกัษา ปอ้งกนัผืนป่าไม่ใหมี้การบกุรุกทาํลายทรพัยากรป่าไมร้ว่มกบัการสรา้งความอดุม

สมบรูณข์องทรพัยากรป่าไมก่้อใหเ้กิดความยงัยืนระหว่างการอนรุกัษ์ควบคู่ไปกบัการบรหิารจดัการ

เพอืใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรป่าไมแ้ละสรา้งคณุภาพชีวิตและส่งเสรมิความอยู่ดีกินดีของประชาชน

ซงึสอดคลอ้งกบัแนวความคิด “รกัษ์ป่า รกัษาสรรพชีวิต” 

ในงานยงัมีการมอบเครอืงหมายเชิดชเูกียรติ “รกัษ์ป่า รกัแผ่นดิน” ใหก้บัผูป้ฎิบตัิหนา้ทีหรือช่วยเหลือ

ดา้นการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้อาทิ นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวฒุิสภา ศ.ดร.พสิทุธิ เพยีรมนกลุ 

เลขานกุาร รมว.พลงังานดร.ธีรภทัร ประยรูสิทธิ ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีพล.อ.อ.พนัธภ์กัดี พฒันกลุ 

เสนาธิการทหารอากาศ พล.อ.จริวิทย ์เดชจรสั เจา้กรมเสมียนตรา พล.ท.สขุสรรค ์หนองบวั แม่ทพั

ภาคที 1 ดร.วิจารย ์สิมาฉายา ผอ.สถาบนัสิงแวดลอ้มไทย ดร.รวีวรรณ ภรูเิดช ผอ.สาํนกังาน

คณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดีและคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี 

ประธานและรองประธานกรรมการบรษัิท แอสเสท เวิรด์คอรป์ จาํกดั(มหาชน) นางกรรณิกา พลเยียม 

อยัการพเิศษฝ่ายอยัการ เป็นตน้ 
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จัดงาน 126 ปีกรมป่าไม้ “รักษป่์า รักษาสรรพชีวิต” ”วราวุธ” รมว.ทส.ยาํใหแ้ก้ปัญหาความเดอืดร้อนและ

ช่วยเหลือประชาชนให้คนอยู่กับป่าได้อย่างผาสุข ด้าน “สุรชัย” อธิบดกีรมป่าไม้ เผยปกป้องผืนป่าพร้อม

อนุรักษค์วบคู่กับการบริหารจัดการเพอืสร้างคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความอยู่ดกีินดขีองประชาชน 

 

เมือวนัที 18 ก.ย.กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม(ทส.) จดังานวนัสถาปนาครบรอบปีที 

126 ภายใตแ้นวความคิด “รกัษป่์า รกัษาสรรพชีวิต” โดยมีนายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. นายธเนศพล ธน

บณุยวฒัน ์เลขานกุาร รมว.ทส. นายอนชุา สะสมทรพัย ์ผช.รมต.ทส.และนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดั ทส.รว่มงาน 

ทงันี นายวราวธุ กลา่วว่า พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงสถาปนากรมป่าไม ้ทาํหนา้ทีในการ

อนรุกัษ ์รกัษาและจดัการทรพัยากรป่าไม ้และเป็น 1 ใน 2 กรมของประเทศไทย ทีมีคาํนาํหนา้วา่ “Royal” Forest 

Department ส่วนอีกกรมคือกรมชลประทาน “Royal” Irrigation Department หมายความว่าเจา้ฟ้าเจา้แผ่นดินให ้
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ความสาํคญักับกรมป่าไม ้ขณะทีปัจจบุนัเกิดการเปลียนแปลงสภาพภมูอิากาศ การสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ มีการบกุรุกป่าไมที้เป็นของประเทศและประชาชนทกุคน ไมใ่ช่ป่าไมเ้ป็นของกรมป่าไม ้แตก่รมป่าไม ้มี

หนา้ทีปกปอ้งรกัษาป่าไมใ้หค้งอยู ่ซงึประชาชนจาํนวนมากเขา้ใจหนา้ทีของกรมป่าไม ้แตมี่คนจาํนวนนอ้ยที

ตอ้งการนาํพืนทีป่าไมไ้ปเป็นของตนเอง จนมีเหตคุวามวุ่นวายเกิดขนึ กรมป่าไมก็้ตอ้งปกปอ้งป่าไวเ้พือลกูหลาน

ของเรา โดยทาํตามกฎหมาย ถา้ใครบกุรุกก็ตอ้งไปเอาคืน ไมอ่ยา่งนนัอาจจะถกูฟ้องทีไมป่ฏิบตัิตามหนา้ทีได ้

 

“126 ปี ของกรมป่าไมคื้อการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นและชว่ยเหลือประชาชน เพือใหค้นอยูร่ว่มกบัป่าไดอ้ย่าง

สนัต ิเนน้สรา้งการมีสว่นรว่มและการแสวงหาความรม่มือจากทกุภาคสว่น โดยเฉพาะภาคประชานในพืนที เพราะ

การดแูลรกัษาป่านนัการปอ้งกนัสาํคญักว่าการปราบปราม ขอใหเ้จา้หนา้ทีป่าไม ้ทาํงานดว้ยความอดทน มีวินยั 

ซือสตัยต์อ่หนา้ทีในฐานะขา้ราชการของแผ่นดิน” รมว.ทส.กล่าว 

 

ดา้นนายสรุชยั อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าวว่า กรมป่าไม ้ครบรอบ 126 ปี ไดว้างแนวทางการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรป่าไมเ้พือการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเพือขบัเคลือนงานในการดแูล รกัษา ปอ้งกนัผืนป่า

ไมใ่หมี้การบกุรุกทาํลายทรพัยากรป่าไมร้ว่มกบัการสรา้งความอดุมสมบรูณข์องทรพัยากรป่าไมก้่อใหเ้กิดความ

ยงัยืนระหวา่งการอนรุกัษค์วบคูไ่ปกบัการบริหารจดัการเพือใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรป่าไมแ้ละสรา้งคณุภาพชีวิต

และสง่เสรมิความอยูดี่กินดีของประชาชนซงึสอดคลอ้งกับแนวความคิด “รกัษป่์า รกัษาสรรพชีวิต” 

 

ในงานยงัมีการมอบเครอืงหมายเชิดชเูกียรติ “รกัษ์ป่า รกัแผ่นดิน” ใหก้บัผูป้ฎิบตัิหนา้ทีหรือชว่ยเหลือดา้นการ

อนรุกัษท์รพัยากรป่าไม ้อาทิ นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ศ.ดร.พิสทุธิ เพียรมนกลุ เลขานกุาร รมว.พลงังาน

ดร.ธีรภทัร ประยรูสิทธิ ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี พล.อ.อ.พนัธภ์กัดี พฒันกลุ เสนาธิการทหารอากาศ พล.อ.จิ

รวิทย ์เดชจรสั เจา้กรมเสมียนตรา พล.ท.สขุสรรค ์หนองบวั แม่ทพัภาคที 1 ดร.วิจารย ์สิมาฉายา ผอ.สถาบนั

สิงแวดลอ้มไทย ดร.รวีวรรณ ภรูเิดช ผอ.สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดินแหง่ชาติ นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี

และคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี ประธานและรองประธานกรรมการบรษัิท แอสเสท เวิรด์คอรป์ จาํกดั(มหาชน) 

นางกรรณิกา พลเยียม อยัการพิเศษฝ่ายอยัการ เป็นตน้ 
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เมื่อวันที่ 18 ก.ย. กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) จัดงานวันสถาปนาครบรอบปที่ 126 
ภายใตแนวความคิด “รักษปา รักษาสรรพชีวิต” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน 
เลขานุการ รมว.ทส. นายอนุชา สะสมทรัพย ผช.รมต.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน ปลัด ทส. รวมงาน ทั้งนี้ นาย
วราวุธ กลาววา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงสถาปนากรมปาไม ทําหนาที่ในการอนุรักษ รักษาและ
จัดการทรัพยากรปาไม และเปน 1 ใน 2 กรมของประเทศไทย ที่มีคํานําหนาวา “Royal” Forest Department สวน
อีกกรมคือกรมชลประทาน “Royal” Irrigation Department  หมายความวาเจาฟาเจาแผนดินใหความสําคัญกับ
กรมปาไม ขณะที่ปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ มีการบุกรุก
ปาไมท่ีเปนของประเทศและประชาชนทุกคน ไมใชปาไมเปนของกรมปาไม แตกรมปาไม มีหนาที่ปกปองรักษาปาไมให
คงอยู ซึ่งประชาชนจํานวนมากเขาใจหนาที่ของกรมปาไม แตมีคนจํานวนนอยที่ตองการนําพื้นที่ปาไมไปเปนของ
ตนเอง จนมีเหตุความวุนวายเกิดขึ้น กรมปาไมก็ตองปกปองปาไวเพ่ือลูกหลานของเรา โดยทําตามกฎหมาย ถาใครบุก
รุกก็ตองไปเอาคืน ไมอยางนั้นอาจจะถูกฟองที่ไมปฏิบัตติามหนาที่ได 
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ดาน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมปาไม กลาววา กรมปาไม ครบรอบ 126 ป ไดวางแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนงานในการดูแล รักษา ปองกันผืนปา
ไมใหมีการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมรวมกับการสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไมกอใหเกิดความยั่งยืน
ระหวางการอนรุักษควบคูไปกับการบริหารจัดการเพื่อใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมและสรางคณุภาพชีวิตและ
สงเสริมความอยูดีกินดีของประชาชนซึ่งสอดคลองกับแนวความคิด “รักษปา รักษาสรรพชีวิต”ในงานยังมีการมอบ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษปา รักแผนดิน” ใหกับผูปฏิบัติหนาที่หรือชวยเหลือดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม 
อาทิ นายวิทยา ผิวผอง สมาชิกวุฒิสภา ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการ รมว.พลังงาน ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.พันธภักดี พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ พล.อ.จิรวิทย เดชจรัส เจากรมเสมียน
ตรา พล.ท.สุขสรรค หนองบัว แมทัพภาคท่ี 1 ดร.วิจารย สิมาฉายา ผอ.สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช 
ผอ.สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ นายเจริญ สิริวัฒนภักดีและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธาน
และรองประธานกรรมการบริษัท แอสเสท เวิรดคอรป จํากัด(มหาชน) นางกรรณิกา พลเยี่ยม อัยการพิเศษฝายอัยการ 
เปนตน 
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จัดงาน 126 ปี กรมป่าไม ้“รกัษ์ป่า รกัษาสรรพชีวิต” ดา้น ‘วราวุธ‘ รมว.ทส.ยาํแก้ปัญหาความเดือดรอ้น–

ช่วยเหลือปชช.ให้คนอยู่กับป่าได้อย่างผาสุข ขณะที‘สุรชยั‘อธิบดีกรมป่าไม ้เผยปกป้องผืนป่าพรอ้มอนุรักษ์

ควบคู่กับการบริหารจัดการเพือสรา้งคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความอยู่ดีกินดีของประชาชน 

เมือวนัที 18 ก.ย. กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้ม(ทส.) จดังานวันสถาปนาครบรอบปี

ท ี126 ภายใต้แนวความคิด “รักษป่์า รักษาสรรพชีวิต” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. นายธเนศ

พล ธนบุณยวัฒนเ์ลขานุการ รมว.ทส. นายอนุชา สะสมทรัพย ์ผช.รมต.ทส.และนายจตุพร บุรุษ

พัฒน ์ปลัด ทส.ร่วมงาน 

นายวราวุธ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว ทรงสถาปนากรมป่าไม้ ทาํหน้าทีในการ

อนุรักษ์ รกัษาและจัดการทรพัยากรป่าไม ้และเป็น 1 ใน 2 กรมของประเทศไทย ทีมีคาํนาํหนา้ว่า “Royal” 

Forest Department ส่วนอีกกรมคือกรมชลประทาน “Royal” Irrigation Department หมายความว่าเจา้ 
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ฟ้าเจ้าแผ่นดินใหค้วามสาํคัญกับกรมป่าไม ้ขณะทีปัจจุบันเกิดการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ

สูญเสียความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ มีการบุกรุกป่าไม้ทีเป็นของประเทศและประชาชนทุกคน ไม่ใช่ป่าไม้เป็นของกรมป่าไม้ แต่กรมป่า

ไม ้มีหน้าทีปกป้องรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ซึงประชาชนจาํนวนมากเข้าใจหนา้ทีของกรมป่าไม ้แต่มีคนจาํนวน

นอ้ยทีตอ้งการนาํพืนทีป่าไมไ้ปเป็นของตนเอง จนมีเหตุความวุ่นวายเกิดขึน กรมป่าไม้ก็ตอ้งปกป้องป่าไว้

เพือลูกหลานของเรา โดยทาํตามกฎหมาย ถ้าใครบุกรุกก็ต้องไปเอาคืน ไม่อย่างนันอาจจะถูกฟ้องทีไม่

ปฏิบัติตามหน้าทีได ้

 

“126 ปีของกรมป่าไม้คือการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นและช่วยเหลือประชาชน เพือให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้

อย่างสันติ เน้นสรา้งการมีส่วนร่วมและการแสวงหาความร่มมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชานใน

พืนที เพราะการดูแลรักษาป่านันการป้องกันสาํคัญกว่าการปราบปราม ขอใหเ้จา้หน้าทีป่าไม้ ทาํงานด้วย

ความอดทน มีวินัย ซือสัตยต์่อหนา้ทีในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน” รมว.ทส.กล่าว 
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นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดกีรมป่าไม้ กล่าววา่ กรมป่าไม ้ครบรอบ 126 ปี ไดว้างแนวทางการบรหิาร

จดัการทรพัยากรป่าไมเ้พือการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเพือขบัเคลือนงานในการดแูล รกัษา ปอ้งกัน

ผืนป่าไมใ่หมี้การบกุรุกทาํลายทรพัยากรป่าไมร้ว่มกับการสรา้งความอดุมสมบรูณข์องทรพัยากรป่าไมก้่อใหเ้กิด

ความยงัยืนระหวา่งการอนรุกัษค์วบคูไ่ปกับการบรหิารจดัการเพือใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรป่าไมแ้ละสรา้ง

คณุภาพชีวิตและส่งเสรมิความอยู่ดีกินดีของประชาชนซงึสอดคลอ้งกบัแนวความคิด “รกัษป่์า รกัษาสรรพชีวิต” 
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 ในงานยังมีการมอบเครืองหมายเชิดชูเกียรติ “รกัษ์ป่า รกัแผ่นดิน” ให้กับผู้ปฎิบัติหน้าทีหรือ

ช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรป่าไม ้อาทิ นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ศ.ดร.พิสุทธิ เพียรมน

กุล เลขานุการ รมว.พลังงานดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสาํนักนายกรฐัมนตรี พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒ

นกุล เสนาธิการทหารอากาศ พล.อ.จิรวิทยเ์ดชจรสั เจา้กรมเสมียนตรา พล.ท.สุขสรรค ์หนองบวั แม่ทัพ

ภาคที 1 ดร.วิจารย ์สิมาฉายา ผอ.สถาบนัสิงแวดล้อมไทย 

 

 ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผอ.สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายทีดินแห่งชาติ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานและรองประธานกรรมการบริษัท แอสเสท เวิรด์คอรป์ จาํกัด

(มหาชน) นางกรรณิกา พลเยียมอัยการพิเศษฝ่ายอัยการ เป็นตน้ 
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จัดงาน 126 ปีกรมป่าไม้ “รักษป่์า รักษาสรรพชีวิต” ”วราวุธ” รมว.ทส.ยาํใหแ้ก้ปัญหาความเดอืดร้อนและ

ช่วยเหลือประชาชนให้คนอยูก่ับป่าได้อย่างผาสุข ด้าน “สุรชัย” อธิบดกีรมป่าไม้ เผยปกป้องผืนป่าพร้อม

อนุรักษค์วบคู่กับการบริหารจัดการเพอืสร้างคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความอยู่ดีกินดขีองประชาชน 

    

เมือวนัที 18 ก.ย.65 กรมป่าไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม(ทส.) จดังานวนัสถาปนาครบรอบปีที 

126 ภายใตแ้นวความคิด “รกัษป่์า รกัษาสรรพชีวิต” โดยมีนายวราวธุ ศิลปอาชา รมว.ทส. นายธเนศพล ธน

บณุยวฒัน ์เลขานกุาร รมว.ทส. นายอนชุา สะสมทรพัย ์ผช.รมต.ทส.และนายจตพุร บรุุษพฒัน ์ปลดั ทส.รว่มงาน 

ทงันี นายวราวธุ กลา่วว่า พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงสถาปนากรมป่าไม ้ทาํหนา้ทีในการ

อนรุกัษ ์รกัษาและจดัการทรพัยากรป่าไม ้และเป็น 1 ใน 2 กรมของประเทศไทย ทีมีคาํนาํหนา้วา่ “Royal” Forest 

Department ส่วนอีกกรมคือกรมชลประทาน “Royal” Irrigation Department  หมายความว่าเจา้ฟ้าเจา้แผ่นดิน

ใหค้วามสาํคญักบักรมป่าไม ้ขณะทีปัจจบุนัเกิดการเปลียนแปลงสภาพภมูิอากาศ การสญูเสียความหลากหลาย 
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ทางชีวภาพ มีการบกุรุกป่าไมที้เป็นของประเทศและประชาชนทกุคน ไมใ่ชป่่าไมเ้ป็นของกรมป่าไม ้แตก่รมป่าไม ้มี

หนา้ทีปกปอ้งรกัษาป่าไมใ้หค้งอยู ่ซงึประชาชนจาํนวนมากเขา้ใจหนา้ทีของกรมป่าไม ้แตมี่คนจาํนวนนอ้ยที

ตอ้งการนาํพืนทีป่าไมไ้ปเป็นของตนเอง จนมีเหตคุวามวุ่นวายเกิดขนึ กรมป่าไมก็้ตอ้งปกปอ้งป่าไวเ้พือลกูหลาน

ของเรา โดยทาํตามกฎหมาย ถา้ใครบกุรุกก็ตอ้งไปเอาคืน ไมอ่ยา่งนนัอาจจะถกูฟ้องทีไมป่ฏิบตัิตามหนา้ทีได ้

“126 ปีของกรมป่าไมค้ือการแกไ้ขปัญหาความเดือดรอ้นและชว่ยเหลือประชาชน เพือใหค้นอยูร่ว่มกบัป่าไดอ้ย่าง

สนัต ิเนน้สรา้งการมีสว่นรว่มและการแสวงหาความรม่มือจากทกุภาคสว่น โดยเฉพาะภาคประชานในพืนที เพราะ

การดแูลรกัษาป่านนัการปอ้งกนัสาํคญักว่าการปราบปราม ขอใหเ้จา้หนา้ทีป่าไม ้ทาํงานดว้ยความอดทน มีวินยั 

ซือสตัยต์อ่หนา้ทีในฐานะขา้ราชการของแผ่นดิน” รมว.ทส.กล่าว  
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ดา้นนายสรุชยั  อจลบญุ อธิบดีกรมป่าไม ้กล่าววา่ กรมป่าไม ้ครบรอบ 126 ปี ไดว้างแนวทางการบรหิารจดัการ

ทรพัยากรป่าไมเ้พือการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเพือขบัเคลือนงานในการดแูล รกัษา ปอ้งกนัผืนป่า

ไมใ่หมี้การบกุรุกทาํลายทรพัยากรป่าไมร้ว่มกบัการสรา้งความอดุมสมบรูณข์องทรพัยากรป่าไมก้่อใหเ้กิดความ

ยงัยืนระหวา่งการอนรุกัษค์วบคูไ่ปกบัการบริหารจดัการเพือใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรป่าไมแ้ละสรา้งคณุภาพชีวิต

และสง่เสรมิความอยูดี่กินดีของประชาชนซงึสอดคลอ้งกับแนวความคิด “รกัษป่์า รกัษาสรรพชีวิต” 

ในงานยงัมีการมอบเครอืงหมายเชิดชเูกียรติ “รกัษ์ป่า รกัแผ่นดิน” ใหก้บัผูป้ฎิบตัิหนา้ทีหรือชว่ยเหลือดา้นการ

อนรุกัษท์รพัยากรป่าไม ้อาทิ นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวฒิุสภา ศ.ดร.พิสทุธิ เพียรมนกลุ เลขานกุาร รมว.พลงังาน

ดร.ธีรภทัร ประยรูสิทธิ ปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีพล.อ.อ.พนัธภ์กัดี พฒันกลุ เสนาธิการทหารอากาศ พล.อ.จิ

รวิทย ์เดชจรสั เจา้กรมเสมียนตรา พล.ท.สขุสรรค ์หนองบวั แม่ทพัภาคที 1 ดร.วิจารย ์สิมาฉายา ผอ.สถาบนั

สิงแวดลอ้มไทย ดร.รวีวรรณ ภรูเิดช ผอ.สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายทีดินแหง่ชาติ นายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี

และคณุหญิงวรรณา สิรวิฒันภกัดี ประธานและรองประธานกรรมการบรษัิท แอสเสท เวิรด์คอรป์ จาํกดั(มหาชน) 

นางกรรณิกา พลเยียม อยัการพิเศษฝ่ายอยัการ เป็นตน้ 
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