
ปีที่ 13  ฉบับที่ 151  ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

               สาระดีๆ เพื่อโลกสีเขียว    

สาระน่ารู้จากป่าชุมชน  อ่านต่อหน้า 7 

ข่าวเด่นสำนักฯ ภูมิภาค   

อ่านต่อหน้า 5 
สาระน่ารู้จากกรมป่าไม้      

อ่านต่อหน้า 4 

★ อ่านต่อหน้า 6 

★ อ่านต่อหน้า 6 

กรมป่าไม้นำร่องปลูกฟื้นฟู 
ป่ า ต้นน้ ำ แม่ สอดภายใต้ แนวคิ ด  
“ปรับ ปลูก ป่า อย่างยั่งยืน” 

 อาศัยช่วงต้นฤดูฝน และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เริ่มปลูกฟื้นฟู
ป่าทั่วประเทศ มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อให้การ  
ส่งเสริมการปลูกฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดงาน
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ภายใต้แนวคิด “ปรับ ปลูก ป่า อย่าง
ยั่งยืน” ณ เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าแม่สอด ท้องที่บ้านหัวฝาย อ.แม่สอด 
จ.ตาก พร้อมร่วมปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำเนื้อที่ 70 ไร่ ร่วมกับ หน่วยงาน
ราชการจังหวัดตาก มวลชน เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายราษฎรอาสา
สมัครพิทักษ์ป่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนักเรียน เพื่อเพิ่ม  
พื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล   
โดยกรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมการปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อให้ประชาชน  
ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้  ผลกระทบและภัยพิบัติทาง

 ฝึกเข้มด้านยุทธวิธีและการดำรงชีพในป่า พร้อมอาวุธครบมือ เป็นทีมเสริม
กำลังชุดพยัคฆ์ไพรในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไม้ 
 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิง่แวดลอ้ม เปดิเผยวา่ ปจัจบุนักรมปา่ไมไ้ดป้ฏบิตักิารปอ้งกนัการบกุรกุทำลายทรพัยากร 
ป่าไม้ของประเทศจากกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล การบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่ม
ขบวนการลักลอบทำไม้ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ป่าไม้อย่างถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งในเรื่องของกฎหมายป่าไม้และบทลงโทษ  

กรมป่ าไม้ปั้น ‘สมอลล์ เรนเจอร์ ’ 
เพิ่มขีดความสามารถเจ้ าหน้ าที่ป่ าไม้ 

       “การที่จะมีต้นน้ำลำธารไปชั่วกาลนานนั้นสำคัญ อยู่ที่การรักษา
ป่าและปลูกป่าบริเวณต้นน้ำ ซึ่งเป็นยอดเขาและเนินสูงขึ้น ต้องมีการ
ปลูกป่าโดยไม้ยืนต้น และปลูกไม้ฟืนซึ่งไม้ฟืนนั้น ราษฎรสามารถตัดไป
ใช้ได้ แต่ต้องมีการปลูกป่าทดแทนเป็นระยะ ส่วนไม้ยืนต้นนั้นจะช่วยให้
อากาศมีความชุ่มชื้น เป็นขั้นตอนหนึ่งของระบบการให้ฝนตกแบบ
ธรรมชาติ ทั้งยังช่วยยึดดินบนเขาไม่ให้พังทลายเมื่อเกิดฝนตกอีกด้วย 
ซึ่งถ้ารักษาสภาพป่าไม้ไว้ให้ดีแล้ว ท้องถิ่นก็จะมีน้ำไว้ใช้ชั่วกาลนาน”  
 

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2520  
ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
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จิรภา จิตคงสง

โอภาศ พันธ์ทอง

สุกัลยา โตสินธ์ุ

ปรเมษฐ มิญฌา

ธวชินา สาตรักษ์
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อชิรญาณ์ หามนตรี

วัชระ เกษร

วริษา ชัยสุขสันติ์

ธีรพล ชำนาญพล

วิศวัชร รัตนไตร

สุรกิจ โมบัณดิษฐ

สิริวรรณ ศรีสุวรรณ

กีรติกร สุทธิวงศ์

บก. แถลง

มหัศจรรย์.. พรรณไม้

 สวสัดคีรบั คณุผูอ้า่นทกุทา่น พบกบัจดหมายขา่วฉบบัประจำเดอืนมถินุายน

กนัครบั 

 ชว่งนีก้เ็ขา้สูห่นา้ฝนกนัแลว้ กรมปา่ไมไ้ดจ้ดัเตรยีมเพาะกลา้ไมก้วา่ 50 ลา้นกลา้สำหรบั

แจกจา่ยใหก้บัประชาชน หนว่ยงาน และองคก์รตา่งๆ เพือ่ชว่ยกนัปลกูเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวตามนโยบาย

รฐับาล โดยผูท้ีส่นใจจะขอรบักลา้ไมไ้ปปลกูสามารถตดิตอ่ไดท้ีศ่นูยเ์พาะชำกลา้ไมแ้ละสถานเีพาะชำ

กลา้ไมข้องกรมปา่ไมไ้ดท้ัง้ 108 แหง่ทัว่ประเทศ และขอยำ้นะครบัวา่ กลา้ไมท้ีก่รมปา่ไมน้ัน้ แจกฟร ี

ไมม่คีา่ใชจ้า่ย หากมขีอ้สงสยัตดิตอ่สอบถามไดท้ีส่ว่นเพาะชำกลา้ไม ้ 0 2561 4292-3 ตอ่ 5551 

หรอืทีเ่วบ็ไซดข์องกรมปา่ไม ้ชว่ยกนัคนละไมล้ะมอืเพือ่บา้นของเราเพือ่โลกของเรา  

 เมื่อวันที ่ 18 พฤษภาคม มีการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ คือ ไทย 

อนิโดนเีซยี สงิคโปร ์ มาเลเซยี และบรไูน ณ ประเทศมาเลเซยี ซึง่ทีป่ระชมุไดแ้สดงความชืน่ชม

ไทยทีร่เิริม่และผลกัดนัโรดแมปอาเซยีนปลอดหมอกควนั (ASEAN Haze Free Roadmap) จนได้

รับความเห็นชอบและใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่าง  

ยัง่ยนื และยงัชืน่ชมไทยทีส่ามารถแกป้ญัหาหมอกควนัสำเรจ็ 

 ครับ หากคุณผู้อ่านพบเห็นเหตุการณ์การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิง่แวดลอ้ม สามารถแจง้เบาะแสไดต้ลอด 24 ชัว่โมงที ่ สายดว่นสิง่แวดลอ้ม Green Call 1310 

กด 3 ทางโทรสาร (Fax) ทีเ่บอร ์0 2265 6222 ทาง E-Mail ที ่greencall1310@mnre.mail.go.th 

ทาง SMS ทีห่มายเลขโทรศพัท ์08 1890 4464 / 08 1890 9361 / 08 203 1266 และทางระบบ

วทิยสุือ่สารผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ (eQSO) ครบั เรามารว่มกนัเปน็สว่นหนึง่ในการทำความดี

เพือ่แผน่ดนิกนันะครบั 

ตน้มะกอก ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก ตน้มะกอกทีม่ชีือ่

วา่ “Tree of Vouves” ทีม่อีายมุากถงึ 3,500 - 

4,000 ป ี มคีวามหนาถงึ 15 ฟตุ อยูท่ีเ่กาะครตี 

ประเทศกรซี ซึง่ในปจัจบุนัมนัยงัคงผลติผลมะกอก 

ที่มีราคาสูงมากออกมาอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี

จะมนีกัทอ่งเทีย่วกวา่ 20,000 คน ไปเยีย่มเยอืนมนั 

2



3

พันธ์ ุไม้ในพระนามาภิไธย

ไอยริศ 

ข้อมูลจาก : http://www.royalparkrajapruek.org/Knowledge/view/20          

ชื่อวิทยาศาสตร์ Zingiber sirindhorniae Triboun 

ความเป็นมา	 	 	 ไอยริศ	 เป็นพรรณไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์ขิง	 (ZINGIBERACEAE)	 มีชื่อทาง

พฤกษศาสตร์	 คือ	 Zingiber	 sirindhorniae	 Triboun	 สำรวจพบบนยอดเขา

หินปูนในเขตอำเภอหนองหินและอำเภอผาขาว	จังหวัดเลย	จัดเป็นพืชหายาก	เป็น

พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย	 และเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกที่พบโดย	

ดร.ปราโมทย์	 ไตรบุญ	 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	

พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ดังกล่าว	 และพระราชทานชื่อ

ไทยว่า	ไอยริศ	เมื่อวันที่	10	มีนาคม	พ.ศ.	2553		

ลักษณะทั่วไป		 	 ไอยริศ	 เป็นไม้ล้มลุกหลายฤดู	 ลำต้นเป็นเหง้ากลม	 รากสะสมอาหารรูป

ทรงกระบอก	เนื้อในสีเหลือง	กลิ่นเช่นเดียวกับขิง	ใบเดี่ยว	เรียงสลับระนาบเดียว	

แผ่นใบรูปขอบขนาน	 ปลายแหลม	 โคนสอบรูปลิ่ม	 ช่อดอกเป็นช่อเชิงลด	 เกิดที่

ปลายลำต้นส่วนเหนือดิน	 ใบประดับสีเขียว	 มีขอบสีม่วงแดง	 ใบประดับย่อย	 

ขนาดเล็ก	 กลีบเลี้ยง	 3	 กลีบ	 โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด	 ปลายแยกด้านเดียว	

ขอบเป็นหยัก	 3	 แฉก	 กลีบดอกสีขาว	 โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด	 ปลายแยกเป็น	

3	แฉก	เกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน	5	อัน	สีม่วงเข้มมีลายประสีขาวเปลี่ยนรูปร่างไปมี

ลักษณะคล้ายกลีบดอก	ผลแบบผลแห้งแตก	 เมล็ดสีดำรูปกระสวย	มีเยื้อหุ้มเมล็ด

สีขาว	

 	 	 “งาม	ไอยริศ	ช่อคร้าม	 ม่วงคราม	

	 	 พืชถิ่นเดียวพระนาม	 	 มิ่งไม้	

	 	 ชูช่อช่อม่วงงาม	 	 	 ประดับ	

	 	 พระราชทานให้	 	 	 ซึ่งไว้ค่าควร” 

 

 



จัดการขยะภายในบ้านและรอบบ้าน จัดระบบกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ มีฝาปิดมิดชิด เป็นการ
ป้องกันการแพร่กระจายชองเชื้อโรค ป้องกันการส่งกลิ่นเหม็น กันสุนัขคุ้ยเขี่ย กันแมลงตอม ซึ่งอาจ
เป็นพาหะนำเชื้อโรคไปสู่คน 
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มลพิษทางทัศนียภาพ เป็นภาวะแวดล้อมที่ประกอบด้วยสิ่งแปดเปื้อนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพธรรมชาติ ความสกปรกเลอะเทอะของสิ่งของ ความไม่มีระเบียบ ภาพที่ไม่น่าดูก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของผู้พบเห็น 

อันตรายจากสีทาบ้าน ในสีน้ำมันที่ใช้ทาบ้านนั้นมีส่วนประกอบของแคดเมี่ยมและไททาเนี่ยมออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน 
ซึ่งเป็นสารที่มีอันตราย ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารอันตรายดังกล่าวควรใช้สีน้ำในการทาสีบ้านแทน 

การเติมลมยางรถช่วยประหยัดน้ำมัน ในการบำรุงรักษารถ การเติมยางรถที่พอดีจะช่วยในการประหยัดน้ำมันได้ การเติมลม

ยางรถถ้าเติมอ่อนเกินไปจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5 ตามการหมุนรอบของวงล้อที่เพิ่มขึ้น 

เติมลมยางช่วยยืดอายุยางรถยนต์ การเติมลมยางรถยนต์ที่พอเหมาะพอดียังช่วยยืดอายุการใช้งาน 
ช่วยป้องกันไม่ให้ยางรถยนต์ฉีกขาดได้ง่ายจากสาเหตุที่เติมลมอ่อนหรือแข็งเกินไป 

เตาไมโครเวฟประหยัดพลังงานกว่าเตาอบ การใช้เตาไมโครเวฟ จะช่วยประหยัดพลังงาน
จากการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่าเตาอบถึง 1-2 เท่า 

ถ่านไฟฉายที่ชาร์ตไฟใหม่ได้ประหยัดกว่าถ่านไฟฉายธรรมดา ถ่านไฟฉายที่ชาร์ตไฟได้ใหม่นั้นแม้จะมีส่วนประกอบของแคดเมี่ยม 
แต่ก็มีอายุการใช้งานได้นานกว่าถ่านไฟฉายแบบธรรมดาถึง 500 เท่า และช่วยลดปริมาณการใช้ถ่านธรรมดาได้มากที่สุด  

วิธียืดอายุถ่านไฟฉาย ถ่านไฟฉายที่เราคิดว่าหมดไฟแล้วนั้น ที่จริงแล้วยังมีพลังงานอยู่ ให้นำถ่านไปแช่ในช่อง
เย็น 1 ชั่วโมง แล้วนำออกมาวางให้คลายความเย็นก่อนนำไปใช้ หรือเอาขั้วถ่านทั้งขั้วบวก และลบ เคาะกับ
พื้น 4-5 ครั้ง หรือเอาค้อนทุบเบาๆ แต่อย่าให้ปริแตก จะสามารถใช้งานได้อีกระยะหนึ่ง 

อนัตรายจากนำ้ยาปรบัอากาศ ในน้ำยาปรับอากาศแอร์รีเฟรชเชอเนอร์นั้นมีส่วนประกอบของสารเคมีประเภท 
อเทอนอล ไซลีน ซึ่งเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ จึงควรระวังในการใช้เครื่องปรับอากาศ 

ดูแลรักษาบริเวณหน้าบ้านของตนเองให้สะอาด สวยงาม การดูแลรักษาหน้าบ้านเรือนให้สะอาด

สวยงาม ไม่รก ปราศจากขยะ ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ต่อชุมชนที่เราอยู่อาศัย ทั้ง

ยังเป็นการสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้ที่พบเห็น 
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ครับ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา การใช้สิ่งของต่างๆ อย่างรู้คุณค่า จะทำให้โลกของเราน่าอยู่และอยู่กับเราไปได้อีกนาน แล้วพบกับสาระ
ดีๆ จากจดหมายข่าวกรมป่าไม้ในฉบับต่อๆ ไปครับ  

4 สาระน่ารู้จากกรมป่าไม้



31 พฤษภาคม 2560 

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  

รมว.ทส.	 เป็นประธานการประชุม

เชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน	

(After	 Action	 Review	 :	 AAR)	

การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก

ควันภาคเหนือ	 ปี	 2560	 ณ	 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว	 โดยมีนาย

อรรถพล	เจรญิชนัษา	ผอ.สปฟ.กปม.	และนายสมชาย	เปรมพาณชิยน์กุลู 

ผอ.สจป.ที่	1	(ชม.)	ข้าร่วมประชุม	

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
29 พฤษภาคม 2560 

นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สำนักฯ	

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนัก	

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูก	 

ฟื้นฟูสภาพป่า	 เนื่องในวันต้นไม้	 

ประจำปีของชาติ	 ประจำปี	 2560	

ณ	 พื้นที่หน่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำเวียงโกศัย	 2	 (ห้วยแม่สิน)	 และ

สำนักสงฆ์ธุดงคสถานพรรัตนะ	ต.แม่ป้าก	อ.วังชิ้น	จ.แพร่	

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่

5 มิถุนายน 2560 

สำนกัฯ 4 (ตาก)	จดักจิกรรมปลกูปา่	

ประชารัฐ	 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม

โลก	(5	มถินุายน)	โดยมขีา้ราชการ 

พนักงาน	 เจ้าหน้าที่ของสำนักฯ	

พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน	 ประชาชน

บ้านลานขวางเข้าร่วมกิจกรรม	 ณ	 บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านลานขวาง	

หมู่ที่	9	ต.วังหิน	อ.เมือง	จ.ตาก	

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
5 มิถุนายน 2560 

สำนักฯ 5 (สระบุรี ) ร่วมกับ

จังหวัดสระบุรี	 จัดกิจกรรมเนื่องใน

วันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น	 ณ	 บริเวณ

สวนสาธารณะสระน้ำโยธาธิการ	

สาย	 2	 ต.พุกร่าง	 อ.พระพุทธบาท	

จ.สระบุรี	 โดยมีนายบัณฑิตย์	 เทวีทิวารักษ์	ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี	

เป็นประธาน	 ทั้งนี้	 กรมป่าไม้ได้นำกล้าไม้ไปแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้นำไปปลูก	

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
9 มิถุนายน 2560 

สำนักฯ 6 (สาขานครพนม)	 ร่วมกับ

มณฑลทหารบกที่	 210	 กอ.รมน.	

จังหวัดนครพนม	 และหน่วยราชการ

ในพื้นที่	 จัดประชุมเตรียมการจัด

กิ จ ก ร ร ม ป ลู ก ป่ า ต า มโ ค ร ง ก า ร	

“ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายความจงรักภักดี”	ประจำปี	พ.ศ.	2560	

ณ	ห้องประชุมสำนักฯ	6	สาขานครพนม	

30 พฤษภาคม 2560 

สำนักฯ 9 (ชลบุรี) ร่วมกับส่วน

ราชการในจั งหวัดชลบุ รี	 จั ด

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่ องในวัน

ต้นไม้ประจำปีของชาติ	 2560	 ณ	

บริ เวณทางสาธารณประโยชน์	

เขตเทศบาลตำบลหนองไม้แดง	ต.หนองไม้แดง	อ.เมือง	จ.ชลบุรี	 โดย

มีนายเชาวลิตร	แสงอุทัย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

18 พฤษภาคม 2560 

ศนูยป์า่ไมจ้งัหวดัสตลู ออกกิจกรรม

หน่วยบำบัดทุกข์	 บำรุงสุข	 สร้าง

รอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัด

สตูล	 ครั้งที่	 5	 ณ	 สนามกีฬา

กลางอำเภอควนโดน	 หมู่ที่	 4	

ต.ควนสตอ	 อ.ควนโดน	 จ.สตูล	 โดยได้นำกล้าไม้ชนิดต่างๆ	 ไปแจก

จ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม	

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
มิถุนายน 2560 

สำนักฯ 13 สาขานราธิวาส	 โดย

หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่	 

รับผิดชอบ	 ออกลาดตระเวนตรวจ

ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

ปา่ไม	้ ตามโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ	

ด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	

สามารถตรวจพบการกระทำผิดในหลายพื้นที่	 ทั้งตัดไม้ทำลายป่า	

ยึดถือครองพื้นที่ป่า	

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

5ข่าวเด่นสำนักฯ ภูมิภาค



ข้อมูลและภาพ : คู่มือศึกษาพรรณไม้ เพื่อสร้างธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ปั้น “สมอลล์    ★ ต่อจากหน้า 1

ผักกูด แม่ปูรู้มาก

กรมป่าไม้นำร่องปลูกฟื้นฟู  ★ ต่อจากหน้า 1

ชื่อวงศ์  ATHYRIACEAE 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 
ชื่อพื้นเมือง กูดกิน กูดคึ กูดน้ำ ผักกูด หัสดำ (ภาคเหนือ) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
 ลำต้น เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ มักอยู่ในที่ลุ่ม  
มีน้ำขัง จึงได้ชื่อว่า กูดน้ำ หรือกูดห้วย มีเหง้าตั้งตรง สามารถสูงได้
มากกว่า 1 เมตร เหง้าปกคลุมด้วยเกล็ดเข้มถึงดำ ขอบเกล็ดหยัก 
เปน็ซีฟ่นั ใบ ออกมาจากยอดเหงา้ กา้นใบยาว ตวัใบเปน็ใบกระกอบ 
แบบขนนก 2 – 3 ชั้น ยาวราว 1 เมตร กว้างได้ถึง 50 เซนติเมตร 
ใบย่อยคู่ล่าง เล็กกว่าใบย่อยส่วนกลาง ใบย่อยเป็นใบบาง ปลายเรียวแหลม โคนมน ขอบหยักลึก
เป็นแฉกเส้นใบแบบขนนกยาวถึงแต่ละแฉก มีเส้นใบย่อยราว 10 คู่ 
การขยายพันธุ์ สามารถใช้ต้นอ่อนที่แยกออกมาจากต้นแม่ โดยรากที่สมบูรณ์ของผักกูดที่ห่างจาก
ต้นเดิม ส่วนปลายรากที่โผล่พ้นดินจะเจริญเป็นต้นอ่อน ซึ่งจะเกิดรอบๆ ต้นแม่ สามารถแยกมาปลูก
ได้ หรือขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ ที่ปลิวไปตกและงอกจากต้นใหม่ 
การปลูก 
 ให้ขุดดินยกร่องเป็นแถวยาวขุดหลุมลึกประมาณ 20 เซนติเมตร นำต้นพันธุ์ลงปลูกในหลุม 
ใช้ระยะปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถวคือระยะ 20x50 เซนติเมตร รดน้ำให้สม่ำเสมอ หลังจาก
ปลูกประมาณ 6 เดือน ก็แตกยอดให้เก็บขายได้ 
การนำไปใช้ประโยชน์ ด้านอาหาร ใบอ่อนและยอด นิยมนำมาลวก หรือลวดราดกะทิจิ้มน้ำพริก 
ผักกูดเป็นผักที่มีโปรตีนค่อนข้างสูง ด้านสมุนไพร ใบผักกูด รสเย็น แก้ไข้ตัวร้อนถอนพิษไข้ แก้พิษ
อักเสบ 

ธรรมชาติซึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ระบบ
นิเวศขาดสมดุล และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้
ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ คุณค่า 
ประโยชน์ของต้นไม้และป่าไม้ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 
และเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมีความ
อุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ 
กล่าวเสริมว่า กรมป่าไม้ ได้หาแนวทางในการ
ฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภายหลังจากการยึดคืน
พื้นที่ป่าจากกลุ่มนายทุน เพื่อฟื้นฟูให้ป่ากลับมา
สมบูรณ์อีกครั้ง  ส่วนการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ในปีนี้กรมป่าไม้ได้กำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการ
ปลูกฟื้นฟู ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่สอด ท้องที่บ้านหัวฝาย ม.2 ต.พระธาตุ  
ผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก รวมเนื้อที่ 2,541 ไร่  
โดยจะนำร่องปลูกพื้นฟูก่อนบนเนื้อที่ 70 ไร่ 
จากนั้นจะดำเนินการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องจน
เต็มพื้นที่ นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังได้ปรับเปลี่ยน
แนวทางในการปลูกป่าเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน 
ภายใต้แนวคิด “ปรับ ปลูก ป่า อย่างยั่งยืน” 
โดยเนน้การมสีว่นรว่มของภาคประชาชน การให ้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การประชุมเพื่อ
สร้างความร่วมมือ การลงพื้นที่เพื่อไปสร้าง
ความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุในการขอใช้พื้นที่  
ป่าเสื่อมโทรมในการนำกลับมาฟื้นฟูสภาพป่า 
อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากป่า
อย่างยั่งยืน 
 “กรมป่าไม้กำลังดำเนินการปลูกฟื้นฟู
ป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ 13 จังหวัด 
เนื้อที่ 65,912 ไร่  และปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ที่เหลือ
อีก 25 จังหวัด เนื้อที่ 23,567 ไร่ รวม 38 
จงัหวดัทัว่ประเทศ รวมเนือ้ทีท่ัง้หมด 89,479 ไร ่
กรมป่าไม้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปได้  
ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะปลูก
ในที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ วัด สถานศึกษา 
ตลอดจนสถานที่สาธารณประโยชน์ เพื่อการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ทั้งนี้ ประชาชน  
ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้คุณภาพดีได้
จากสถานี เพาะชำกล้าไม้ ของกรมป่าไม้  
ทั่วประเทศ หรือโทรสอบถามการขอรับกล้าไม้ 
ได้ที่เบอร์โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5551   
ส่วนเพาะชำกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า   
กรมป่าไม้” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว 

ต่อผู้กระทำความผิด ตลอดจนการทำงานแบบ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
ครอบคลมุ ทุกมิติในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ใน
ขณะที่อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า
มีอยู่ประมาณ 5,200 นาย ประจำอยู่ตามหน่วย
ป้องกันรักษาป่า 520 หน่วยทั่วประเทศ ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการดูแลรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ที่มีอยู่ถึง 73 ล้านไร่ 
 อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า จาก
ปัญหาดังกล่าว กรมป่าไม้ โดยสำนักป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า จึงได้ดำเนินการ
พัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันรักษาป่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และความพร้อมต่อการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 
โดยหลกัสตูร “สมอลล ์เรนเจอร”์ นัน้ กรมปา่ไม ้
ได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ที่เป็นทั้งข้าราชการ 
และพนักงานราชการในวัยหนุ่มสาวจำนวน 38 
คนมาฝึกเข้ม โดยมีวิทยากรทั้งของกรมป่าไม้เอง 
วิทยากรจากกองทัพภาคที่ 1 กองร้อยฝึกการรบ
พิเศษที่ 1 ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน และ
กองบังคับการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฝึกอบรม
ในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านยุทธวิธี การลาด
ตระเวน การใช้อาวุธปืน การฝึกฝนศิลปะการ
ป้องกันตัว การปฐมพยาบาลและการกู้ภัย 
นอกจากนี้ยังเพิ่มการใช้เทคโนโลยีและองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน การฝึกสนธิกำลังในการปฏิบัติงาน การ
ซักซ้อมการปฏิบัติงาน การสนับสนุนการปฏิบัติ
งานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ  
 “การฝึกอบรมหลักสูตร ‘สมอลล์ 
เรนเจอร์’ นั้น จะช่วยเพิ่มการพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดด้านป่าไม้
ให้แก่บุคลากรของสำนักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่าให้สามารถดำเนินการได้บรรลุตาม
วตัถปุระสงคข์องภารกจิรบัผดิชอบของกรมปา่ไม ้
โดยจะออกปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุด  
พยัคฆ์ไพรเมื่อต้องออกปฏิบัติการภาคสนาม จะ
ทำให้สามารถลดการสูญเสียของเจ้าหน้าที่  
ในการปฏิบัติงานจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายได้
ทันท่วงที และจะช่วยหยุดยั้งปัญหาการบุกรุก
ทำลายปา่ไมใ้หเ้หลอืนอ้ยทีส่ดุ” นายชลธศิ กลา่ว 

ข่าว...ต่อ66



 1 ในปัจจัย 4 ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์คือ “ยารักษาโรค” ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วมักจะมาจากพืช และเมื่อเร็วๆ นี้ สวนพฤกษศาสตร์หลวงแห่งคิว ในกรุง

ลอนดอน สถานทีเ่กบ็สะสมพรรณไมก้วา่ 8,500,000 ชนดิ ไดร้ายงานผลการสำรวจประจำป ี
ซึ่งค้นพบพืชชนิดใหม่ๆ จากทั่วโลก 28,187 สายพันธุ์ที่อาจนำมาใช้ในทางการแพทย์ 

สาระน่ารู้จากป่าชุมชน

ข้อมูลและภาพ :  เมนูจากป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน  สำนักจัดการป่าชุมชน  กรมป่าไม้

พบพืช 28,187 ชนิด มีประโยชน์ทางการแพทย์ 

 นักวิทยาศาสตร์จากกลุ่มพฤกษศาสตร์เผยว่า ในหลายๆ ปีที่ผ่านมามีการค้นพบ
พืชที่มีสรรพคุณรักษาโรค เช่น พบเถาวัลย์ 9 ชนิด ที่อาจช่วยในการรักษาโรคพาร์คินสัน 
และมีพืชอีก 2 ชนิด ที่มีสารอาร์เทมิซินินและควินิน ที่สำคัญต่อการรักษาโรคมาลาเรีย 
รวมถึงพืชใหม่ 5 ชนิด ในตระกูลมันสำปะหลังในบราซิล พืชใหม่ 7 ชนิด ในตระกูล  
แอสปาเลตสัในแอฟรกิาใต ้และพชือกีหลายชนดิทีค่น้พบในตรุกทีีย่งัไมส่ามารถระบตุระกลูได้ 
 นักวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่า พชืในโลกกำลงัตกอยูใ่นความเสีย่งทีจ่ะถกูทำลาย
จากโลกาภิวัตน์ ภาพวิเคราะห์จากดาวเทียมชี้ให้เห็นว่า ในช่วง 16 ปีที่ผ่านมามีการเผาไหม้
บนโลกโดยเฉลี่ยประมาณ 3,400,000 ล้านตารางเมตร ในทุกๆ ปี ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ  

ระบบนเิวศ เพราะพชืพรรณหลายๆ ชนดิอาจสญูพนัธุไ์ปกอ่นทีจ่ะพบวา่   
มันมีส่วนสำคัญต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติก็เป็นได้ 
 
“ก่อนที่โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ คุณล่ะ เปลี่ยนแปลงตัวเอง
เพื่อโลกบ้างหรือยัง” 

เพื่อโลกสีเขียว 7

ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน



 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 

2560 พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม ได้เดินทางมาเปิดศูนย์ปฏิบัติการ

พิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติ

การพิทักษ์ป่า บริเวณด้านหน้าอาคารเทียม

คมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติ

งานร่วมกันของชุดปฏิบัติการพิเศษ 3 หน่วย

งาน คือ ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ชุดพญา

เสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์

พืช และชุดฉลามขาว กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ ง ในการร่วมกันดูแล

ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น  

 ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าที่จัด

ตั้งขึ้นนี้ จะเป็นการบูรณาการทำงานของทั้ง 

3 กรม ในการป้องกันและปราบปรามการ

กระทำผิดกฎหมายป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา 

ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 

กรมป่าไม้ เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ซึ่งจะเป็นการ

ผนึกกำลังของทั้ง 3 กรม ให้เป็นปึกแผ่น 

เป็นการรวบรวมบุคลากร อุปกรณ์ และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังจะ

ประสานง านร่ ว มกั บหน่ ว ย ง านอื่ นที่

เกี่ยวข้อง อาทิ กองอำนวยการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

ทหาร ตำรวจ  เป็นต้น 

พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เปิดศูนย์ปฏิบัติ
การพทิกัษป์า่ (ศปก.พป.) ผนกึกำลงั 3 กรม 
เพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 

ดร.วจิารย ์สมิาฉายา ปลดักระทรวงทรพัยากร 

ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม พร้อมด้วย 

ดร.ภาวิณี ปุณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ รอง

อธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง 3 ท่าน ร่วมประชุม

แนวทางการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ กับผู้นำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลขึ่ง 

อ.เวียงสา จ.น่าน 

 จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและ

ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูป่า

ต้นน้ำ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำว้า

และป่าห้วยสาลี่ บริเวณบ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ 6 

ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งได้ดำเนินการ

ปลูกฟื้นฟูพื้นที่ป่าไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 

2559 เยี่ยมชมแปลงฟื้นฟูป่า แปลงปลูก  

ไม้ป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำร่วมกับถั่ว

มะแฮะ ซึ่งกล้าไม้ที่ปลูกมีการเจริญเติบโตได้

เป็นอย่างดี ชมแปลงสร้างป่าสร้างรายได้ 

แปลงปลูกป่าวนประชารัฐ พร้อมร่วมกัน

ปลูกต้นไม้และโปรยเมล็ดถั่วมะแฮะลงบน

พื้นที่ 

ปลัด ทส. ร่วมประชุมแนวทางการฟื้นฟูป่า
ต้นน้ำ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานฟื้นฟู

ป่าต้นน้ำน่าน 

 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม   

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่

ต ร ว จ ส อ บ ก า ร บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป่ า ท้ อ ง ที่ 

อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี รับฟังรายงาน

ผลการดำเนินคดี และผลการตรวจสอบ

พื้นที่ที่ได้ดำเนินการตามยุทธการบังคับใช้

กฎหมายต่อพื้นที่ที่ถูกบุกรุก พร้อมรับฟังคำ

ชี้แจงเป้าหมายการปฏิบัติงานที่จะดำเนิน

การ (เป็นการต่อเนื่อง) โดยมีนายธัญญา 

เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พลโทชัยณรงค์   

แกล้วกล้า ผอ.ศปป..4 กอ.รมน. พันเอก  

ทรงพล สุมนาวดี รอง ผอ.กอ.รมน. จังหวัด

สุราษฎร์ธานี และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ร่วม  

ปฏิบัติการ 

 จากนั้นได้ทำการตรวจสอบพื้นที่

ป่าทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศ พบมี

การบุกรุกพื้นที่ป่าโดยกลุ่มนายทุนทั้งไทย

และต่างชาติเพื่อครอบครองที่ดินโดยมิชอบ 

มีการตัดไม้และสร้างรีสอร์ต ที่พักแบบโฮม

สเตย์ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

กรมป่าไม้ ผนึกกำลัง 3 หน่วยงาน นำชุด
พยัคฆ์ไพร พญาเสือ และฉลามขาว 
ลงพื้นที่เกาะพะงันตรวจสอบและจับกุม
กลุ่มนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่า 

ข่าวเด่นในรอบเดือน88


