1 กันยายน

หากเอ่ยถึงชายคนหนึ่งที่รักป่ายิ่งกว่าชีวิต ชื่อของ สืบ นาคะเสถียร คงยังติดตรึงอยู่ในใจใครหลายคน เพราะเขาไม่ใช่เพียงคนที่รัก
และอุทิศตัวของเขาเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าเอาไว้เท่านั้น แต่..เขาอุทิศทั้งชีวิต และจิตวิญญาณของเขาไว้ที่นั่น ด้วยเสียงปืนที่ลั่นขึ้ นกลางป่าห้วย
ขาแข้ง ในวันที่ 1 กันยายน 2533 เขาหวังว่าจะมีส่วนทาให้ผู้คนเหลียวมามองป่ามากกว่าเดิมด้วยการเสียสละชีวิต
สืบ นาคะเสถียร มีชื่อเดิมว่า "สืบยศ" เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2492 ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของนายสลับ
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีน บุรี และนางบุญเยี่ยม สืบ นาคะเสถียร มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน โดย สืบ นาคะเสถียร เป็นบุตรชายคนโต
ในวัยเด็ ก สื บ นาคะเสถี ยร ได้ช่ วยงานในนาของมารดาด้ วยความอดทน บุคลิ กประจาตัวคื อ เมื่อเขาสนใจ หรื อตั้ง ใจท าอะไรแล้วก็
จะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทาอย่างจริงจังจนประสบความสาเร็จ
สืบ นาคะเสถียร ได้เริ่มชีวิตข้าราชการ โดยบรรจุเข้ารับราชการตาแหน่งพนักงานป่าไม้ตรี กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2522 สืบได้รับทุนการศึกษาจากบริติช เคานซิล เรียนต่อในระดับปริญญาโทอีกครั้ง สาขาอนุรักษวิทยา ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน
ในอังกฤษ และจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2524

ผลงานของ สืบ นาคะเสถียร
หลังสาเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ สืบ นาคะเสถียร กลับมารับตาแหน่งหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระ มีส่วนร่วมใน
การจัดการและประสานงาน รวมทั้งเป็นวิทยากร ฝึกอบรมพนักงานพิทักษ์ป่าอี กหลายรุ่น นอกจากนี้ สืบ นาคะเสถียร ยังมีผลงานทาง
วิชาการที่เด่น ๆ อีก เช่น
- ทารังวางไข่ของนกบางชนิดที่ อ่างเก็บน้าบางพระ จ.ชลบุรี สัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย พ.ศ. 2524
- รายงานการสารวจนก บริเวณอ่างเก็บน้าบางพระ จ.ชลบุรี สัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย พ.ศ. 2526
- การศึกษานิเวศวิทยาของสัตว์ป่า ในบริเวณโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาภูพาน ตามพระราชดาริ 2528
- นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 2529
- รายงานผลการจับเนื้อทราย ที่เกาะกระดาด 2529
- เลียงผาที่พบในประเทศไทย การกระจายถิ่นที่อยู่อาศัย และพฤติกรรมบางประการ 2529
- นิเวศวิทยา ป่าไม้และสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จ.กาญจนบุรี และ จ.ตาก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย
ขาแข้ง จ.อุทัยธานี และ จ.ตาก เดือนกุมภาพันธ์ 2530 โดย สืบ นาคะเสถียร, นริศ ภูมิภาคพันธ์, ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ
- การอพยพสัตว์ป่า ในอ่างเก็บน้ารัชชประภา สัมมนาสัตว์ป่า 2532

ตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุนในการทาอาชีพประมง และเป็นที่ระลึก สร้างขวัญ
กาลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมงไทย
จากการที่สหกรณ์ประมงสมุทรสาครได้ทาหนังสือ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 ถึงนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เสนอ
ให้รัฐบาลกาหนดวันประมงแห่งชาติขึ้นเพื่อให้เป็นกาลังใจในการประกอบอาชีพและอาสาปกป้องประเทศทางด้านทะเล นายกรัฐมนตรีได้มี
บัญชาให้สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจารณา ซึ่งได้มอบให้ก รมประมงเป็นผู้รับเรื่อง เนื่องจาก
เกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากนี้สานักเลขาธิการได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ราชบัณฑิตยสถานและกรมศิลปากรร่วมกันพิจารณาความ
เหมาะสมอีกด้วย
1. เพื่ อ ระลึ กถึ ง ความส าคั ญ ของการประมงไทย และให้ ก าลั ง ใจแก่ช าวประมงผู้ ป ระกอบอาชี พสุ จ ริ ตที่ ต้องเสี่ ย งภัย ในทะเล
เพื่อนาทรัพยากรขึ้นมาเป็นอาหารของปวงชนและพัฒนาประเทศ
2. เพื่อสนับสนุนการปล่อยปลาในวันสงกรานต์อันเป็นประเพณีนิยมของชาวไทยมาแต่โบราณ
3. เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติมิให้สูญพันธุ์
4. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าแก่ประชาชนทั่วไป เพราะสัตว์น้ามีคุณค่า เป็นอาหารของประชาชน
5. เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีทางจิตใจ คือ ก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ เพราะได้ทากิจ กรรมร่วมกัน และมีอานิสงส์ร่วมกันใน
วันนี้ที่จะต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรของชาติ และมีความสุขที่ได้บุญกุศลในวันสงกรานต์
นอกจากนี้ ในวันนี้ทางราชการได้ถือว่าเป็น "วันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติ" โดยสนับสนุนให้ประชาชนนาพันธุ์ปลา ไปปล่อยตามแหล่ง
น้าต่ า ง ๆ ในโอกาสที่ วันนี้ เป็ นวันส าคั ญ วันหนึ่ ง โดยมี ศ าสนาเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง จึ ง สมควรก าหนดให้ วันที่ 21 กั นยายนของทุ ก ปี เป็ น
"วันประมงแห่งชาติ" และเห็นสมควรให้หยุดทาการประมง มีการปล่อยปลาในแหล่งน้าต่าง ๆ รวมทั้งในทะเลด้วย เพื่อเป็นการชดเชยสาหรับ
การที่ได้ทาการประมงมาตลอดปี
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