
สรุปข�าวประจําวันท่ี 9 ธ.ค. 65 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- เพ่ิมป	าเศรษฐกิจฟ��นฟูระบบนิเวศ (ข�าวสด 9 ธ.ค. 65 หน%า 2) 

- จัดทํานโยบายป	าไม%แห�งชาติ (ไทยรัฐ 10 ธ.ค. 65 หน%า 7) 

- กลุ�มบริษัท ETC ปลูกต%นไม%น%อมรําลึก 'วันพ�อแห�งชาติ' และ 'วันดินโลก' (แนวหน%า 9 ธ.ค. 65 หน%า 15) 

ข�าวเว็บไซต! 

- “กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปAดงานกาชาด ประจําปB 2565 สวนลุมพินี 

 สยามรัฐออนไลนD  8 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/405963 

- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปAดงานกาชาดประจําปB 2565  

bangkokbiznews 8 ธ.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/news/royal/1042026 

- ‘วราวุธ’เร�งผลักดันป	าเศรษฐกิจเพ่ิมรายได%ปชช. 

‘วราวุธ’ ต้ังเปaาเร�งผลักดันป	าเศรษฐกิจ หวังเพ่ิมรายได%ให%ประชาชน สร%างพ้ืนท่ีดูดซับกeาซคารDบอนไดออกไซดDให%มากข้ึน 

dailynews 8 ธันวาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1768128/ 

- "วราวุธ"ชูแนวคิดปลูกต%นไม%ตามรอยพ�อ เปhนยุทธศาสตรDสําคัญของชาติ 

banmuang 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/307678 

- "วราวุธ" ต้ังเปaา ดันป	าเศรษฐกิจ 50 ล%านไร� ปklมรายได%ประชาชน 

 ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 8 ธ.ค. 2565 https://www.thansettakij.com/business/economy/549620 

- ศรีสุวรรณ”นําชาวอํานาจเจริญร%อง ปทส.เอาผิดขบวนการเขมือบป	า 

ผู%จัดการออนไลนD 8 ธ.ค. 2565 https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000116790 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11699
วันที่: ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: เพิ่มป่าเศรษฐกิจฟื้นฟูระบบนิเวศ

รหัสข่าว: C-221209012076(9 ธ.ค. 65/04:32) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 20.01 Ad Value: 24,012 PRValue : 72,036 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 23699
วันที่: เสาร์ 10 ธันวาคม 2565
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: จัดทำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

รหัสข่าว: C-221210039158(9 ธ.ค. 65/08:06) หน้า: 1/1

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

Col.Inch: 9.58 Ad Value: 9,580 PRValue : 28,740 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15198
วันที่: ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565
Section: วาไรตี้/สตรี

หน้า: 15(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: กลุ่มบริษัท ETC ปลูกต้นไม้น้อมรำลึก 'วันพ่อแห่งชาติ' และ 'วันดินโลก'

รหัสข่าว: C-221209005047(9 ธ.ค. 65/06:27) หน้า: 1/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 54.48 Ad Value: 68,100 PRValue : 204,300 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15198
วันที่: ศุกร์ 9 ธันวาคม 2565
Section: วาไรตี้/สตรี

หน้า: 15(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: กลุ่มบริษัท ETC ปลูกต้นไม้น้อมรำลึก 'วันพ่อแห่งชาติ' และ 'วันดินโลก'

รหัสข่าว: C-221209005047(9 ธ.ค. 65/06:27) หน้า: 2/2

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 54.48 Ad Value: 68,100 PRValue : 204,300 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงเปAดงานกาชาด ประจําปB 2565 สวนลุมพินี 

 สยามรัฐออนไลนD  8 ธันวาคม 2565 https://siamrath.co.th/n/405963 

เม่ือเวลา 17.33 น. วันท่ี 8 ธ.ค.65 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ%า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุป

นายิกาผู%อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปAดงานกาชาด ประจําปB 2565 ภายใต%แนวคิด "9 ทศวรรษใต%

ร�มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย" ณ พลับพลาพิธี ห%องสมุดประชาชน สวนลมุพินี โดยมี นายเตช บุนนาค 

เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาด คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาด

ไทย พร%อมด%วยผู%ว�าราชการกรุงเทพมหานคร ผู%บริหารสภากาชาดไทย และคณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาด เฝaาฯ รับ

เสด็จฯ 

ในโอกาสนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาด ทูลเกล%าฯ ถวายโบ

กรรมการกิตติมศักด์ิ และกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงคDการจัดงานกาชาดประจําปB 2565 จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงกดปุ	ม

ไฟฟaาเปAดแพรคลุมปaาย "งานกาชาด ประจําปB 2565" ภายใต%แนวคิด "9 ทศวรรษใต%ร�มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาด

ไทย" ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด "66 ปB พระเมตตาราชการุณยD" 

การแสดงจําลองพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ%าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปBหลวง ด%าน

มนุษยธรรมจากเหตุการณDบ%านเขาล%าน พระองคDทรงมีความห�วงใยในความทุกขDยาก ของผู%อพยพและราษฎรไทย เสด็จพระ

ราชดําเนินตรวจเยี่ยมพร%อมกับพระราชทานความช�วยเหลืออย�างต�อเนื่อง และทรงมีพระราชดําริให%จัดต้ังศูนยDสภากาชาดไทย

ข้ึนท่ีบ%านเขาล%าน จังหวัดตราด เพ่ือสงเคราะหDผู%อพยพตามหลักมนุษยธรรม และหลักการกาชาดสากล จากนั้นเสด็จฯ ไป

บริเวณโซนเฉลิมพระเกียรติ และเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมร%านค%าต�างๆ 

งานกาชาด ประจําปB 2565 แบ�งเปhนกิจกรรมออนกราวนD ณ สวนลุมพินี แบ�งเปhนโซนกิจกรรมพิเศษ ท่ีจัดข้ึนเพ่ือร�วมเฉลิม

พระเกียรติองคDสภานายิกาสภากาชาดไทย กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพร กิจกรรมถวายพระพรออนไลนD ร�วมชม นิทรรศการ

มีชีวิต เผยแพร�พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ%าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปBหลวง ท่ีทรงมีต�อพสก



นิกรชาวไทย และนิทรรศการสร%างสรรคDเส%นสีสู�โลกเสมือนจริง กิจกรรมแจกกล%าไม%มงคล 99,999 ต%น จากกรมป	าไม% 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม แจกวันละ 9,000 ต%น ชนิดกล%าไม% ได%แก� ต%นชมพูพันธุDทิพยD ต%นยอบ%าน ต%น

ทองอุไร ต%นเหลืองปรีดียาธร ต%นอินทนิลน%า เปhนต%น 

ท้ังนี้ เท่ียวงานกาชาด ประจําปB 2565 ระหว�างวันท่ี 8-18 ธันวาคม 2565 รวม 11 วัน 11 คืน ในรูปแบบ Hybrid Event 

ระหว�างออนกราวนDท่ีสวนลุมพินี ต้ังแต�เวลา 11.00-22.00 น. วันสุดท%ายปAดงานเวลา 23.00 น. ท้ังนี้ รณรงคDให%เดินทางโดย

รถสาธารณะขนส�งมวลชน เพ่ือความสะดวก และให%ผู%มาเท่ียวงานกาชาด นํากระเปzาผ%าหรือถุงผ%ามาด%วยเพ่ือลดการใช%

พลาสติก โฟม ลดปริมาณขยะในงานกาชาด และเท่ียวงานกาชาดได%ตลอด 24 ชั่วโมงบนแพลตฟอรDมออนไลนDท่ี www.งาน

กาชาด.com หรือ www.redcrossfair.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปAดงานกาชาดประจําปB 2565  

bangkokbiznews  8 ธ.ค. 2565 https://www.bangkokbiznews.com/news/royal/1042026 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ%า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปAดงาน

กาชาดประจําปB 2565 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

วันนี้ (8 ธ.ค.65) เวลา 17.38 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ%า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุป

นายิกาผู%อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปAดงานกาชาดประจําปB 2565 ณ พลับพลาพิธี ห%องสมุด

ประชาชน สวนลุมพินี ภายใต%แนวคิด "๙ ทศวรรษใต%ร�มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย" โดยมี นายเตช บุนนาค 

เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาด คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญถูกสภากาชาด

ไทย พร%อมด%วยผู%ว�าราชการกรุงเทพมหานคร ผู%บริหารสภากาชาดไทย และคณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาด เฝaาฯ รับ

เสด็จ ในโอกาสนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาด ทูลเกล%าฯ 

ถวายโบ กรรมการกิตติมศักด์ิ และกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงคDการจัดงานกาซาดประจําปB 2565 

จากนั้น นางจันทรDประภา วิชติชลชัย รองผู%อํานวยการสํานักงานจัดหารายได% สภากาชาดไทย กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาด ทูลเกล%าฯ ถวายสูจิบัตร และกราบบังคมทูลเบิกผู%ชนะการประกวดร%านกาชาดเข%ารับ

พระราชทานเกียรติบัตร จํานวน 10 ราย  

ผู%ชนะการประกวดกุลบุตรกาชาด และกุลธิดากาชาด เข%ารับพระราชทานเกียรติบัตร จํานวน 4 ราย ผู%ให%การสนับสนุนการจัด

งานกาชาด เข%ารับพระราชทานเกียรติบัตร จํานวน 15 ราย และผู%มีจิตศรัทธาเข%าเฝaาฯ ทูลเกล%าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราช

กุศลบํารุงสภากาชาดไทย สมทบงานกาชาดประจําปB 2565จํานวน 52 ราย  

จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงกดปุ	มไฟฟaาเปAดแพรคลุมปaาย "งานกาชาดประจําปB 2565" ภายใต%แนวคิด "๙ ทศวรรษใต%ร�มพระบารมี 

สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย " ทรงทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด "66 ปB พระเมตตาราชการุณยD" การ

แสดงจําลองพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ%าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปBหลวง ด%านมนุษยธรรม

จากเหตุการณDบ%านเขาล%าน พระองคDทรงมีความห�วงใยในความทุกขDยากของผู%อพยพและราษฎไทย เสด็จพระราชดําเนินตรวจ



เยี่ยมพร%อมกับพระราชทานความช�วยเหลืออย�างต�อเนื่อง และทรงมีพระราชดําริให%จัดต้ังศูนยDสภากาชาดไทยข้ึน ท่ีบ%านเขา

ล%าน จังหวัดตราด เพ่ือสงเคราะหDผู%อพยพตามหลักมนุษยธรรมและหลักการกาชาดสากล  

จากนั้น เสด็จฯ ไปบริเวณโซนเฉลิมพระเกียรติ และเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมร%านค%าต�างๆ ทรงลงพระนามาภิไธยถวายพระพร

ออนไลนD ด%วย iPad ณ ซุ%มลงนามถวายพระพร ทรงปลูกตันจําปBสิรินธร จํานวน 1 ต%น แล%วเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมร%านค%าต�างๆ 

ได%แก� ร%านสมเด็จองคDสภานายิกาสภากาชาดไทย ร%านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปBหลวง ร%านมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการ

ทหารพันธุDดี ร%านสมเด็จองคDอุปนายิกาสภากาชาดไทย และทอดพระเนตรการประมูลผักดอง วังสระปทุมพระราชทาน 

ต�อมา เสด็จฯ ไปประทับรถไฟฟaา ทอดพระเนตรร%านค%าต�างๆ โซนร%านโครงการส�วนพระองคD โซนหน�วยงานด%านความม่ันคง 

รักษาความปลอดภัย และสมาคมแม�บ%าน โซนส�วนราชการ โซนสถาบันการศึกษา 

ต�อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังบริเวณผู%ทูลเกล%าฯ ถวายของท่ีระลึก ทรงรับของท่ีระลึกจากผู%ทูลเกล%าฯ ถวาย เสด็จฯ ไปประทับ

รถยนตDพระท่ีนั่งเสด็จพระราชดําเนินกลับ 

งานกาชาดประจําปB 2565 แบ�งเปhนกิจกรรมออนกราวนD ณ สวนลุมพินี แบ�งเปhนโซนกิจกรรมพิเศษท่ีจัดข้ึนเพ่ือร�วมเฉลิมพระ

เกียรติองคDสภานายิกาสภากาชาดไทย กิจกรรมจุดเทียนถวายพระพร กิจกรรมถวายพระพรออนไลนD  

ร�วมชมนิทรรศการมีชีวิต เผยแพร�พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ%าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปBหลวง 

ท่ีทรงมีต�อพสกนิกรชาวไทย และนิทรรศการสร%างสรรคDเส%นสีสู�โลกเสมือนจริง กิจกรรมแจกกล%าไม%มงคล 99,999 ต%น จาก

กรมป	าไม% กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม แจกวันละ 9,000 ตัน ชนิดกล%าไม% ได%แก� ต%นชมพูพันธุDทิพยD ต%นยอ

บ%าน ต%นทองอุไร ต%นเหลืองปรีดียาธร ต%นอินทนิลน้ํา เปhนต%น 

สําหรับผู%ท่ีอยู�ต�างจังหวัดสามารถรับกล%าไม%มงคลนี้ได%ท่ีกรมป	าไม%ในเขตจังหวัดนั้น 1 และโซนจัดแสดงภาพวาดฝBพระหัตถD

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ%า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบสติกเกอรDไลนD ชุด "แชทได%บุญ 

แชรDได%กุศล" (CHAT & CHARITY) ปBท่ี 2 มีท้ังหมด 16 ภาพ เชิญชวนให%ประชาชนท่ีมาเท่ียวชมงานกาชาดดาวนDโหลดสติก

เกอรDไลนD รายได%สมทบทุนในโครงการ "เงินทุนฉุกเฉินเพ่ือช�วยเหลือผู%ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย" 

กิจกรรมจากหน�วยงานต�าง ๆ ภายในสภากาชาดไทย อาทิ นิทรรศการสภากาชาดไทย และการจําหน�ายยา "จุฬาโอสถ" การ

บริการตรวจสุขภาพฟรี จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณD และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา การรับบริจาค

โลหิตในงานกาชาดเปAดรับบริจาคต้ังแต�เวลา 17.00-21.00 น. การรับบริจาคดวงตา อวัยวะ เปhนต%น  

การเสี่ยงโชคชิงรางวัล การออกสลากกาชาด การตรวจดวงชะตาพยากรณD การแสดงแสงสีเสียงจากดารา นักร%อง นักแสดง 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากกระทรวงวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง และเวทีเปAดหมวกสําหรับจากนักเรียน นักศึกษาและ

ศิลปAนอิสระโดยงานกาชาดในปBนี้เน%นการจัดงานในรูปแบบ Green Fair ท่ีเปhนมิตรกับสิ่งแวดล%อมและเปhนไปตามระเบียบ

เง่ือนไขการใช%สวนสาธารณะ โดยรณรงคDให%งดการใช%โฟม ลดการใช%พลาสติกเปhนบรรจุภัณฑDใส�อาหารท่ีย�อยสลายยาก เน%น

บรรจุภัณฑDท่ีนํากลับมา Recycle ได% 

 

 



 

‘วราวุธ’เร�งผลักดันป	าเศรษฐกิจเพ่ิมรายได%ปชช. 

‘วราวุธ’ ต้ังเปaาเร�งผลักดันป	าเศรษฐกิจ หวังเพ่ิมรายได%ให%ประชาชน สร%างพ้ืนท่ีดูดซับกeาซคารDบอนไดออกไซดDให%มากข้ึน 

dailynews 8 ธันวาคม 2565 https://www.dailynews.co.th/news/1768128/ 

เม่ือวันท่ี 8 ธ.ค. ท่ีอาคารรัฐสภา นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม ร�วมพิธีเปAดการจัดประชุม

สมัชชาต%นไม%เพ่ือแผ�นดินตามรอยพ�อ ครั้งท่ี 2 “การขับเคลื่อนไม%เศรษฐกิจ” และกล�าวปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนไม%

เศรษฐกิจ : เจตนารมณDทางการเมือง” เพ่ือผลักดันการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ขยายเศรษฐกิจเพ่ิมพ้ืนท่ีในป	า และในเมืองให%เกิด

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยนายวราวุธ กล�าวว�า การดําเนินการตามพระราชดําริขององคDพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร นั้น พระองคDได%ทรงพระราชทาน ความคิดการปลูกป	า 3 อย�าง ประโยชนD 4 อย�าง ท่ีให%ทุกท�าน ได%

กิน ได%ใช% ได%ขาย และท%ายท่ีสุด คือสามารถรักษาต%นน้ํา รักษาระบบนิเวศ นอกจากนั้นยังสามารถแปรสภาพออกมาเปhน

คารDบอนเครดิตได% ในวันนี้โลกของเรากําลังให%ความสําคัญมากข้ึน 

นายวราวุธ กล�าวว�า ประโยชนDของป	าเศรษฐกิจนั้น มันจะเปhนส�วนหนึ่ง ของแผนยุทธศาสตรDชาติ 20 ปB ท่ีเราต%องการมีพ้ืนท่ีสี

เขียว ให%ได%ถึง 55% แบ�งเปhน ป	าธรรมชาติ 35% ป	าเศรษฐกิจ 15% และพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองอีก 5% สําหรับป	าเศรษฐกิจ

ขณะนี้เรามีอยู� 32-33 ล%านไร� จากเปaาหมาย 50 ล%านไร� เท�ากับว�าวันนี้เรายังขาดอีกเกือบ 16 ล%านไร� โดยต้ังเปaาจะมีให%ครบ

ภายใน 2580 ตามยุทธศาสตรDชาติ 20 ปB 

นายวราวุธ กล�าวต�อว�า โดยป	าเศรษฐกิจมีศักยภาพในการดูดซับกeาซคารDบอนไดออกไซดDมากกว�าป	าสมบูรณD หรือว�าป	า

ธรรมชาติหลายเท�าตัว ยกตัวอย�างเช�น ไม%ยาง หรือว�าไม%ในเขตป	าเศรษฐกิจท่ีเปhนไม%โตเร็ว ยิ่งโตเร็วเท�าไร ยิ่งดูดซับกeาซ

คารDบอนไดออกไซดDได%มากเท�านั้น เหมือนกับเด็กท่ีกําลังโต เด็กท่ีกําลังโตก็จะกินข%าวมากกว�าผู%ใหญ� พอไม%โตเต็มท่ีแล%ว เขาก็

จะกินน%อยลง ผู%ใหญ�ก็จะกินน%อยลง ต%นไม%ก็เช�นกัน พ้ืนท่ีป	าธรรมชาติก็จะมีศักยภาพในการดูดซับกeาซเรือนกระจกแต�อัตรา

การดูดซับนั้น มันจะยังน%อยกว�าป	าเศรษฐกิจ เพราะป	าเศรษฐกิจนั้น เปhนไม%ท่ีโตเร็วกว�า 

อย�างไรก็ตาม ป	าเศรษฐกิจท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีของเราจะเปhนส�วนหนึ่ง ท่ีสามารถลดปkญหาสิ่งแวดล%อม ท้ังน้ําท�วม น้ําแล%ง ดินถล�ม 

และอีกหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย�าง ท่ีล%วนแล%วเกิดมาจากมนุษยD ดังนั้นการท่ีเราจะส�งเสริม การปลูกป	า ไม�ว�าจะเปhนป	า

เศรษฐกิจ หรือพ้ืนท่ีสีเขียวใด จะเปhนการบรรเทาความรุนแรงของภัยพิบัติ ท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ฟ��นฟูระบบนิเวศ ได%ในอนาคต  



 

"วราวุธ"ชูแนวคิดปลูกต%นไม%ตามรอยพ�อ เปhนยุทธศาสตรDสําคัญของชาติ 

banmuang 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 https://www.banmuang.co.th/news/politic/307678 

เม่ือวันท่ี  8 ธันวาคม 2565 ท่ีรัฐสภา คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม วุฒิสภา ร�วมกับมูลนิธิสานพลัง

เพ่ือแผ�นดินจัด “สมัชชาต%นไม%เพ่ือแผ�นดินตามรอยพ�อ” สมัชชาเฉพาะประเด็นการขับเคลื่อนไม%เศรษฐกิจ โดยมีประธาน

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม วุฒิสภา พลเอกสุรศักด์ิ กาญจนรัตนD เปhนประธาน มีวัตถุประสงคDเพ่ือ

ส�งเสริมสนับสนุนการสร%างพลังความร�วมมือทุกภาคส�วนในสังคม ขับเคลื่อนการปลูกต%นไม%เพ่ือเสริมสร%างสิ่งแวดล%อม 

เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ส�งเสริมสนับสนุนการสร%างเครือข�ายสมัชชาปลูกต%นไม%เพ่ือแผ�นดิน ผลักดันและขับเคลื่อน

นโยบาย มาตรการ การพัฒนาวิชาการ การบริหาร การจัดการความรู% การสื่อสาร และการสร%างกระแสปลูกต%นไม%ให%

กว%างขวางและเปhนรูปธรรม รวมถึงยกย�องเชิดชูเกียรติหน�วยงาน องคDกร ชุมชน คณะบุคคล บุคคลท่ีทํางานการปลูกต%นไม%มี

ผลงานโดดเด�นเปhนท่ีประจักษD เพ่ือสร%างเสริมกําลังใจและเปhนแบบอย�างท่ีดี 

ขณะเดียวกัน การประชุมครั้งนี้ถือเปhนการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาต%นไม%เพ่ือแผ�นดินตามรอยพ�อ ครั้งท่ี 1 เม่ือ

วันท่ี 28 กันยายน 2565 ซ่ึงได%มีการประกาศเจตนารมณDร�วมกัน 6 ข%อ ซ่ึงส�วนหนึ่ง คือการให%ความสําคัญกับการส�งเสริมไม%

เศรษฐกิจ เพ่ือสร%างมูลค�าทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณค�าต�อสิ่งแวดล%อม จึงจัดให%มีการประชุมสมัชชาเฉพาะประเด็นครั้งนี้

ข้ึน เสนอผลักดันการขับเคลื่อนไม%เศรษฐกิจร�วมกันต�อไป 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม ร�วมปาฐกถาพิเศษ ในเรื่อง “การ

ขับเคลื่อนไม%เศรษฐกิจ เจตนารมณDทางการเมือง” โดยกล�าวตอนหนึ่งถึงแนวคิดเรื่องการปลูกต%นไม%กําลังเปhนยุทธศาสตรD

สําคัญของชาติ ว�า การดําเนินการตามพระราชดําริของ องคDพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร นั้น พระองคDได%ทรงพระราชทาน ความคิดการปลูกป	า 3 อย�าง ประโยชนD 4 อย�าง ท่ีให%ทุกท�าน ได%

กิน ได%ใช% ได%ขาย และท%ายท่ีสุด คือสามารถรักษาต%นน้ํา รักษาระบบนิเวศ นอกจากนั้นยังสามารถแปรสภาพออกมาเปhน

คารDบอนเครดิตได% ในวันนี้โลกของเรากําลังให%ความสําคัญมากข้ึน  

นายวราวุธ กล�าวว�า ประโยชนDของป	าเศรษฐกิจนั้น มันจะเปhนส�วนหนึ่ง ของแผนยุทธศาสตรDชาติ 20 ปB ท่ีเราต%องการมีพ้ืนท่ีสี

เขียว ให%ได%ถึง 55% แบ�งเปhน ป	าธรรมชาติ 35% ป	าเศรษฐกิจ 15% และพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองอีก 5%  สําหรับป	าเศรษฐกิจ



ขณะนี้เรามีอยู� 32-33 ล%านไร� จากเปaาหมาย 50 ล%านไร� เท�ากับว�าวันนี้เรายังขาดอีกเกือบ 16 ล%านไร� โดยต้ังเปaาจะมีให%ครบ

ภายใน 2580  ตามยุทธศาสตรDชาติ 20 ปB   

โดยป	าเศรษฐกิจมีศักยภาพในการดูดซับกeาซคารDบอนไดออกไซดDมากกว�าป	าสมบูรณD หรือว�าป	าธรรมชาติหลายเท�าตัว  

ยกตัวอย�างเช�น ไม%ยาง หรือว�าไม%ในเขตป	าเศรษฐกิจท่ีเปhนไม%โตเร็ว ยิ่งโตเร็วเท�าไหร� ยิ่งดูดซับกeาซคารDบอนไดออกไซดDได%มาก

เท�านั้น เหมือนกับเด็กท่ีกําลังโต เด็กท่ีกําลังโตก็จะกินข%าวมากกว�าผู%ใหญ� พอไม%โตเต็มท่ีแล%ว เขาก็จะกินน%อยลง ผู%ใหญ�ก็จะกิน

น%อยลง ต%นไม%ก็เช�นกัน พ้ืนท่ีป	าธรรมชาติก็จะมีศักยภาพในการดูดซับกeาซเรือนกระจกแต�อัตราการดูดซับนั้นมันจะยังน%อยกว�า

ป	าเศรษฐกิจ เพราะป	าเศรษฐกิจนั้นเปhนไม%ท่ีโตเร็วกว�า  

อย�างไรก็ตามป	าเศรษฐกิจท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีของเราจะเปhนส�วนหนึ่ง ท่ีสามารถลดปkญหาสิ่งแวดล%อม ท้ังน้ําท�วม น้ําแล%ง ดินถล�ม 

และอีกหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย�าง ท่ีล%วนแล%วเกิดมาจากมนุษยD ดังนั้นการท่ีเราจะส�งเสริม การปลูกป	า ไม�ว�าจะเปhนป	า

เศรษฐกิจ หรือพ้ืนท่ีสีเขียวใด จะเปhนการบรรเทาความรุนแรงของภัยพิบัติ ท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ฟ��นฟูระบบนิเวศ ได%ในอนาคต  

านประธานคณะทํางานโครงการสมัชชาปลูกต%นไม%เพ่ือแผ�นดินตามรอยพ�อ นายอําพล จินดาวัฒนะ กล�าวเพ่ิมเติมว�าสมัชชา

ต%นไม%เพ่ือแผ�นดินตามรอยพ�อ เปhนการสานพลังทุกภาคส�วนในสังคม ให%มาร�วมกันขับเคลื่อนการปลูกและดูแลรักษาต%นไม% 

หวังคืนธรรมชาติให%แผ�นดิน สร%างสิ่งแวดล%อม เศรษฐกิจและสังคมให%ประเทศชาติและโลก โดยวางแผนการจัดสมัชชาฯ ท้ังสิ้น 

3 ครั้ง และครั้งนี้เปhนครั้งท่ี 2 เปhนการระดมแนวทางการขับเคลื่อนไม%เศรษฐกิจ และต�อไปจะมีการจัดสมัชชาครั้งท่ี 3 ในกลุ�ม

นโยบายและหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข%อง จากนั้นจะมีการจัดสมัชชาต%นไม%เพ่ือแผ�นดินตามรอยพ�อ เพ่ือนําข%อเสนอของท้ัง 3 

กลุ�ม มาพิจารณาหาแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องการปลูกและดูแลรักษาต%นไม%ในปBหน%า โดยหวังให%เกิดนโยบายท่ีดี หนุนเสริม

การทํางานของทุกฝ	ายในการปลูกและดูแลรักษาต%นไม%ให%มีประสิทธิภาพ และก%าวหน%ายิ่งข้ึนไป 

ท้ังนี้หลังการประชุมสมัชชาต%นไม%เพ่ือแผ�นดินตามรอยพ�อ ครั้งท่ี 2 มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให%กับหน�วยงาน องคDกร 

ชุมชน คณะบุคคล บุคคลท่ีทํางานการปลูกต%นไม%มีผลงานโดดเด�นเปhนท่ีประจักษD จํานวน 7 กรณี ได%แก� กรณีท่ี 1 กรณี

ธนาคารต%นไม% จุดกําเนิดท่ีบ%านคลองเรือ โดย เครือข�ายธนาคารต%นไม%ชุมชนบ%านคลองเรือ อําเภอพะโตeะ จังหวัดชุมพร กรณีท่ี 

2 กรณีสวนป	าคืนถ่ิน สร%างป	าชุมชนมีชีวิต โดย เครือข�ายป	าชุมชนบ%านตามา-สุขวัฒนา ตําบลชุมแสง อําเภอสตึก จังหวัด

บุรีรัมยD กรณีท่ี 3 กรณีโครงการธนาคารต%นไม% โดย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณD กรณีท่ี 4 กรณีปลูกป	าด%วยพลังคน

พิการ โดย สมาคมคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว อําเภอท�าสองยาง จังหวัดตาก กรณีท่ี 5 กรณีแต�ละมือของคนไทย 

สร%างความชอุ�มได%ในแผ�นดิน โดย มูลนิธิสถาบันราชพฤกษD กรณีท่ี 6 กรณีสร%างป	า สร%างชุมชน โดยมูลนิธิออยสก%า ประเทศ

ไทย และกรณีท่ี 7 กรณีคนรักษDป	า Channel โดยชมรมคนรักษDป	า 

 

 

 



 

    

"วราวุธ" ต้ังเปaา ดันป	าเศรษฐกิจ 50 ล%านไร� ปklมรายได%ประชาชน 

 ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล 8 ธ.ค. 2565 https://www.thansettakij.com/business/economy/549620 

"วราวุธ" ต้ังเปaาเร�งผลักดันป	าเศรษฐกิจ หวังเพ่ิมรายได%ให%ประชาชน สร%างพ้ืนท่ีดูดซับกeาซคารDบอนไดออกไซดDให%มากข้ึน 

 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม เปAดเผยภายหลังร�วมพิธีเปAดการจัด

ประชุมสมัชชาต%นไม%เพ่ือแผ�นดินตามรอยพ�อ ครั้งท่ี 2 "การขับเคลื่อนไม%เศรษฐกิจ" และกล�าวปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อน

ไม%เศรษฐกิจ : เจตนารมณDทางการเมือง" เพ่ือผลักดันการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ขยายเศรษฐกิจเพ่ิมพ้ืนท่ีในป	า และในเมืองให%เกิด

ความหลากหลายทางชีวภาพว�า การดําเนินการตามพระราชดําริของ องคDพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นั้น พระองคDได%ทรงพระราชทาน ความคิดการปลูกป	า 3 อย�าง ประโยชนD 4 อย�าง ท่ีให%ทุก

ท�าน ได%กิน ได%ใช% ได%ขาย และท%ายท่ีสุด คือสามารถรักษาต%นน้ํา รักษาระบบนิเวศ นอกจากนั้นยังสามารถแปรสภาพออกมา

เปhนคารDบอนเครดิตได% ในวันนี้โลกของเรากําลังให%ความสําคัญมากข้ึน  

นายวราวุธ กล�าวว�า ประโยชนDของป	าเศรษฐกิจนั้น มันจะเปhนส�วนหนึ่ง ของแผนยุทธศาสตรDชาติ 20 ปB ท่ีเราต%องการมีพ้ืนท่ีสี

เขียว ให%ได%ถึง 55% แบ�งเปhน ป	าธรรมชาติ 35% ป	าเศรษฐกิจ 15% และพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองอีก 5%  สําหรับป	าเศรษฐกิจ

ขณะนี้เรามีอยู� 32-33 ล%านไร� จากเปaาหมาย 50 ล%านไร� เท�ากับว�าวันนี้เรายังขาดอีกเกือบ 16 ล%านไร� โดยต้ังเปaาจะมีให%ครบ

ภายใน 2580  ตามยุทธศาสตรDชาติ 20 ปB  

ท้ังนี้ป	าเศรษฐกิจมีศักยภาพในการดูดซับกeาซคารDบอนไดออกไซดDมากกว�าป	าสมบูรณD หรือว�าป	าธรรมชาติหลายเท�าตัว  

ยกตัวอย�างเช�น ไม%ยาง หรือว�าไม%ในเขตป	าเศรษฐกิจท่ีเปhนไม%โตเร็ว ยิ่งโตเร็วเท�าไหร� ยิ่งดูดซับกeาซคารDบอนไดออกไซดDได%มาก

เท�านั้น เหมือนกับเด็กท่ีกําลังโต เด็กท่ีกําลังโตก็จะกินข%าวมากกว�าผู%ใหญ� พอไม%โตเต็มท่ีแล%ว เขาก็จะกินน%อยลง ผู%ใหญ�ก็จะกิน

น%อยลง ต%นไม%ก็เช�นกัน พ้ืนท่ีป	าธรรมชาติก็จะมีศักยภาพในการดูดซับกeาซเรือนกระจกแต�อัตราการดูดซับนั้นมันจะยังน%อยกว�า

ป	าเศรษฐกิจ เพราะป	าเศรษฐกิจนั้นเปhนไม%ท่ีโตเร็วกว�า  

อย�างไรก็ตามป	าเศรษฐกิจท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีของเราจะเปhนส�วนหนึ่ง ท่ีสามารถลดปkญหาสิ่งแวดล%อม ท้ังน้ําท�วม น้ําแล%ง ดินถล�ม 

และอีกหลาย ๆ สิ่ง หลาย ๆ อย�าง ท่ีล%วนแล%วเกิดมาจากมนุษยD ดังนั้นการท่ีเราจะส�งเสริม การปลูกป	า ไม�ว�าจะเปhนป	า

เศรษฐกิจ หรือพ้ืนท่ีสีเขียวใด จะเปhนการบรรเทาความรุนแรงของภัยพิบัติ ท่ีกําลังจะเกิดข้ึน ฟ��นฟูระบบนิเวศ ได%ในอนาคต 

 



 

“ศรีสุวรรณ”นําชาวอํานาจเจริญร%อง ปทส.เอาผิดขบวนการเขมือบป	า 

ผู%จัดการออนไลนD 8 ธ.ค. 2565 https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000116790 

วันนี้ (8 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. ท่ีกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 

(บก.ปทส.) ถ.พหลโยธิน นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต�อต%านสภาวะโลกร%อน ได%นําชาวอํานาจเจริญเดินทางมาร%อง

ทุกขDกล�าวโทษต�อตํารวจ ปทส. เพ่ือให%ดําเนินการสอบสวนและจับกุมขบวนการตัดไม%ทําลายป	าในพ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจริญ 

เนื่องจากมีกลุ�มนายทุนและข%าราชการในจังหวัดร�วมกันตัดไม%ทําลายป	าโดยเฉพาะไม%หวงห%าม เช�น ไม%ยางนา กันอย�าง

มโหฬารในป	าสงวน/ป	าชุมชน/ป	าดงใหญ� โดยมีเจ%าหน%าท่ีรัฐมีเอ่ียวอยู�ด%วย มีการแอบอ%าง ส.ค.1 แต�นําไปสวมตอตัดในป	า, ท่ี

พักไม%เปhนของตํารวจ, รถลากไม%วิ่งสนั่นเมือง แต�เจ%าหน%าท่ีเฉย เทศบาลทําถนนบุกรุกเข%าไป เพ่ือชักลากไม% ฯลฯ 

โดยในการร%องเรียนและแจ%งความในครั้งนี้ เนื่องจากไม�สามารถไว%วางใจข%าราชการท่ีเก่ียวข%องในพ้ืนท่ีจังหวัดอํานาจเจริญได% 

เนื่องจากปkญหานี้ชาวบ%านได%ร%องเรียนไปยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข%องให%เข%ามาดําเนินการจับกุม ปราบปรามผู%กระทําความผิดมา

นานแล%ว แต�ปรากฏว�าไม�มีผลคืบหน%าแต�อย�างใด หากแต�มีความพยายามท่ีจะเอ้ือประโยชนDให%กันและกัน เช�น มีการนํารถชัก

ลากไม% ผ�าเข%ามาในเมืองได%อย�างสะดวก โดยรถบรรทุกไม%ซ่ึงเจ%าของรถเปhนตํารวจในพ้ืนท่ีนั่นเอง และเม่ือจับกุมท้ังรถและไม%

เถือน กลับมีการให%ประกันตัวและคืนรถของกลางไปอย�างรวดเร็ว ท้ัง ๆ ท่ีรถชักลากไม%ดังกล�าวถือว�าเปhนของกลางในการ

กระทําความผิดตามประมวลระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดีลักษณะท่ี 15 บทท่ี 1 ข%อ 413 

นอกจากนั้น มีการตัดต%นไม%ในป	าสงวนและป	าชุมชน แต�อ%างว�าเปhนการตัดไม%ในพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน สค.๑ แต�เม่ือเจ%า

พนักงานท่ีดินตรวจสอบแล%วปรากฏว�าเปhน สค.๑ บินมาจากท่ีอ่ืน ซ่ึงขณะนี้กําลังดําเนินคดีกับเจ%าของ สค.บินดังกล�าวอยู� แต�

ผลคดียังไม�มีความคืบหน%าแต�อย�างใด แต�ท่ีเลวร%ายท่ีสุดน�าจะไม�พ%นไปจากการท่ีเทศบาลได%ทําถนนเข%าไปเอ้ือประโยชนDให%กับ

ขบวนการตัดไม%ทําลายป	า ได%สามารถชักลากไม%ออกมาได%ง�ายข้ึน ซ่ึงเปhนเรื่องท่ีชาวบ%านโจษขานตําหนิกันให%แซด 

อย�างไรก็ตาม ขบวนการตัดไม%หวงห%ามดังกล�าวย�ามใจถึงขนาดบุกรุกเข%าไปเลือกตัดไม%หวงห%ามในป	าดงใหญ� และตระเวนตัด

ไม%ยางนา ในพ้ืนท่ีริมห%วย หนองคลองบึง ในท่ีสาธารณะประโยชนDเกือบท้ังจังหวัด โดยไม�มีหน�วยงานใด เข%าไปกวดขันจับกุม

อย�างจริงจัง ซ่ึงอาจไม�กล%าเพราะอาจเปhนกลุ�มพวกมีสีท่ีข%าราชการในจังหวัดไม�อยากยุ�งเก่ียวด%วย จึงเอาหูไปนาเอาตาไปไร�

แทน ป	าไม%ในจังหวัดอํานาจเจริญจึงย�อยยับลงทุกวัน 

ขบวนการเขมือบป	าดังกล�าวมีความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ หลายข%อหา ท้ัง พรบ.ป	าไม% 2484 พรบ.ป	าสงวนแห�งชาติ 

2507 พรบ.ส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล%อมแห�งชาติ 2535 พรบ.ให%ใช%ประมวลกฎหมายท่ีดิน 2497 สมาคมฯและชาว

อํานาจเจริญจําต%องมาร%องทุกขDกล�าวโทษให%ตํารวจ ปทส.เข%าไปเปhนเจ%าภาพจับกุมผู%กระทําความผิดเพ่ือนํามาลงโทษตาม

กฎหมายโดยเร็วต�อไป 


