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มหัศจรรย์.. พรรณไม้

 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ  

มอบหมายใหก้ระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จดัทำโครงการประชารฐัรว่มใจปลกูตน้ไม้

ให้แผ่นดินขึ้น โดยให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันในวันที ่ 7 

สิงหาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี ้ ก็เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

ตลอดจนประชาชนโดยทัว่ไปไดร้ว่มกนัปลกูตน้ไมเ้พือ่เพิม่พืน้ทีป่า่ไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวใหก้บัประเทศ 

รวมถึงเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ลงในใจของประชาชนทุกคน  

ทกุหมูเ่หลา่ 

 ในสว่นของกรมปา่ไม ้ ไดจ้ดักจิกรรมโครงการประชารฐัรว่มใจปลกูตน้ไมใ้หแ้ผน่ดนิพรอ้มกนั

ใน 4 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา ลำปาง ชัยภูม ิ และราชบุร ี และได้มอบหมายให้สำนัก  

จัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ จัดเตรียมพื้นที่ปลูกสำหรับโครงการดังกล่าวในการสนับสนุน 

“โครงการประชารฐัรว่มใจปลกูตน้ไมใ้หแ้ผน่ดนิ” ใน 17 จงัหวดัภาคเหนอื รวมเนือ้ที ่356 ไร ่และ

หนว่ยงานอืน่ๆ จะรว่มกนัปลกูตน้ไมต้อ่เนือ่งกนัไปจนถงึวนัที ่ 30 กนัยายน 2560 โดยเมือ่สิน้สดุ

โครงการจะสามารถฟืน้คนืความอดุมสมบรูณข์องทรพัยากรปา่ไมแ้ละเพิม่พืน้ทีป่า่พืน้ทีส่เีขยีวใหก้บั

ประเทศไมต่ำ่กวา่ 5 หมืน่ไร่ 

 ครับ ทรัพยากรป่าไม้มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากพบเห็นการเกิดไฟป่า การบุกรุกตัดไม้

ทำลายปา่ หรอืการกระทำผดิเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สามารถแจง้เบาะแสได้

ตลอด 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 / 08-9203-1266 และทางระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่าย

คอมพวิเตอร ์(eQSO) ครบั เรามารว่มกนัเปน็สว่นหนึง่ในการทำความดเีพือ่แผน่ดนิกนันะครบั 

“ต้นลมพัด” ที่น่าตื่นตะลึง ต้นไม้ที่ดูเหมือน

คล้ายลมพัดต้นนี้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ

นิวซีแลนด์ ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่ต้องเผชิญกับ  

ลมพายุจากแอนตาร์กติกที่รุนแรงอยู่ตลอดเวลา 

จนสง่ผลใหม้นัดมูลีกัษณะทีผ่ดิธรรมชาต ิ แตม่นักส็ู้

เพื่อความอยู่รอดโดยไม่ยอมแพ้ต่อธรรมชาติ  



               สาระดีๆ เพื่อโลกสีเขียว    
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ข่าวเด่นสำนักฯ ภูมิภาค   
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นายกรัฐมนตรี นำ ครม.   
ร่ ว ม ป ลู ก ต้ น ไ ม้ 
“ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” 
 ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.มหา
พราหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกับอีก 3 พื้นที่ ลำปาง ชัยภูมิ และ
ราชบุรี 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย   
จัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” โดย กรมป่าไม้ร่วมสนับสนุนแจกจ่าย
กล้าไม้กว่า 5.5 ล้านกล้าทั่วประทศ คาดว่าจะเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวให้ประเทศได้
กว่า 2.5 หมื่นไร่ หวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ของชาติไว้ 
 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

พล.อ. สุรศักดิ์ เปิดงาน 
World Ranger Day 
พร้ อมกิ จก ร รมร ะดมทุน   
“ วิ่ ง เ พื่ อ ผู้ พิ ทั ก ษ์ ป่ า ” 

 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา   
พอเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด
งาน “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger 
Day) ประจำปี 2560 พร้อมพิธีสวนสนามของเจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่า จากทั้ง 3 หน่วยงาน และกิจกรรม “วิ่งเพื่อผู้
พิทักษ์ป่า” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี 
โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงฯ นายสุริยะ อมร โรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนจาก
องค์กรภาคเอกชน, มูลนิธิเอสซีจี, IUCN, Freeland, 
WCS, WWF, ไทยรักษ์ป่า, ZSL และ ตัวแทนจาก  
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม 
 สำหรับการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก 
(World Ranger Day) ประจำปี 2560 นี้ นอกจากจะ

“...ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ ซึ่งเป็นของส่วนรวมและร่วม
มือกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในงานปลูกป่าทดแทน จะได้มีน้ำเพียงพอสำหรับ
การเพาะปลูก สำหรับพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก็จะส่งเสริมให้
คนปลูกต่อไป ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะช่วยเหลือแนะนำในด้านหลักวิชา
การเกษตรและระบบชลประทาน...” 
 

พระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑  
ณ โครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ ๑๘  

(แม่ตะละ) ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 ปีที่ 13  ฉบับที่ 153  ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560



การกรองฝุ่นและมลพิษในอากาศ 

 ไม้ยืนต้นสามารถดูดซับผงฝุ่นละเอียด

และมลพิษจากอากาศในระหว่างการคายน้ำ 

พร้อมกับปล่อยออกซิเจนออกมาจึงช่วยทำให้

มลพิษในอากาศเบาบางลง นอกจากนี้การดูด

ความร้อนแฝงระหว่างการคายน้ำก็ยังทำให้

อุณหภูมิในบริเวณนั้นลดลง เป็นผลให้หมอกควัน

ลดลง พื้นที่สีเขียวช่วยขจัดผงฝุ่นจากดินทราย 

เกสรดอกไม ้ และละอองควนั โดยผวิใบ กิง่กา้น 

จะเป็นตัวจับและการคายน้ำยังช่วยเพิ่มความชื้น

ในอากาศทำให้ฝุ่นละอองเล็กๆ ในอากาศชื้น  

มีน้ำหนักตกลงสู่พื้นเร็วขึ้น ถนนสาธารณะที ่ 

ปราศจากต้นไม้จะตรวจพบฝุ่นละอองเป็นจำนวน

มากถึง 10,000 - 20,000 อณู ต่ออากาศ 1 

ลิตร เมื่อเทียบกับถนนที่มีสภาพเดียวกันใน

บริเวณใกล้เคียงแต่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ จะตรวจพบ

ละอองได้เพียง 3000 อณู ต่ออากาศ 1 ลิตร 

นอกจากนีย้งัพบวา่ พืน้ทีส่เีขยีวทีม่พีุม่ไมห้นาแนน่

สามารถกรองละอองฝุ่นได้ ทำให้ปริมาณ  

ฝุ่นละอองลดลงเหลืออยู่ ระหว่าง 1 ใน 100 หรือ 1 ใน 4 จากปริมาณเดิม ต้นไม้ยังสมารถดูดซับมลพิษ  

ทางอากาศบางชนิดได้ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ โดยการดูดซับทางใบ ต้นไม้ที่มีอัตราการดูดซับ

คาร์บอนไดออกไซด์ปานกลางมีค่าการดูดซับเฉลี่ยประมาณ 12 - 120 กิโลกรัมคาร์บอนมอนอกไซด์ต่อตาราง

กิโลเมตรของพื้นดินต่อวัน 

แหล่งข้อมูล : http://krachang-bh.com/

attachments/article/7/teer1.pdf 

ฉบับที่แล้ว เราพูดถึงประโยชน์ของต้นไม้ใหญ่ในการลดความ
ร้อน การบรรเทาภูมิอากาศ การลดแสงสะท้อน และการ
บรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island) 
ฉบับนี้เรามาดูกันต่อว่า ต้นไม้ใหญ่มีประโยชน์อย่างไรต่อเมือง
และชุมชน 

การดูดสารพิษประเภทโลหะหนัก 

 ไม้ยืนต้นมีความสามารถดูด

เอาอณูสารที่เป็นโลหะหนักจากอากาศ

เข้าทางปากใบได้เป็นจำนวนมาก ผล

การวิจัยในต่างประเทศพบว่า ต้นไม้

ใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 30 

เซนติ เมตร วัดที่ ระดับอก (ต้นซู

การ์เมเปิล) จะมีความสามารถดูด

ละอองอณูโลหะหนักได้ดังนี้  

- แคดเมียม 60 มิลลิกรัม / ปี 

- นิเกิล 820 มิลลิกรัม / ปี 

- โครเมียม 140 มิลลิกรัม / ปี 

- ตะกั่ว 5,200 มิลลิกรัม / ปี 
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สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

27 กรกฎาคม 2560 

นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงศ์ 

ผอ.สำนักฯ ร่วมโครงการปลูกป่า

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 

เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ป่าต้นน้ำบ้าน

ห้วยส้าน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 

27 กรกฎาคม 2560 

สำนักฯ 4 โดยส่วนส่งเสริมการ

ปลูกป่า จัดกิจกรรมครูป่าไม้ด้าน

การฟื้นฟูป่า ณ โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 

อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ มีนักเรียน

ระดบั ป.4-6 จำนวน 55 คน เขา้ร่วม

กิจกรรม (รร.บ้านน้ำเดื่อ 24 คน และ รร.บ้านห้วยแหน 31 คน) 

โดยมีฐานให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 ฐาน 

พร้อมฝึกปฏิบัติการเพาะชำกล้าไม้ 

20 กรกฎาคม 2560 

นายสุ เทพ ปวเรศวิทยาฬาร   

ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ “หน่วย

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

ให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี ณ 

บริเวณวัดเกาะเชิงหวาย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยสถานีเพาะชำ

กล้าไม้จังหวัดสระบุรี ได้นำกล้าไม้มาแจกผู้ร่วมงาน 

30 กรกฎาคม 2560 

สำนักฯ 6 สาขานครพนม ร่วมกับ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม เป็น

เจ้าภาพจัดกิจกรรม “ชวนกัน

ไ ป … ปั่ น … แ ช ะ … แ ว ะ

ชม…ชิม…ด้วยกันจ้า” โดยมีประชาชนที่รักการปั่นจักรยานเพื่อ

สุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

26 กรกฎาคม 2560 

นายธวชัชยั วจิติรว์งษ ์ผอ.สำนกัฯ 

นำเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า

ในท้องที่อำเภอตาพระยาเข้าร่วม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ.บ้านทับทิม

สยาม 03 ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

29 กรกฎาคม 2560 

นายจงรกั ทรงรตันพนัธุ ์ผอ.สำนกัฯ 

พร้อมด้วยเจ้ าหน้าที่ เข้ าร่ วม

กิจกรรมเขาสกมินิมาราธอน ครั้งที่ 

1 “วิ่งเพื่อพิทักษ์ป่า” ณ เขื่อน

รัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก 

จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อหาเงินรายได้เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่

พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง

ทรัพยากรของชาติ 

20 กรกฎาคม 2560 

สำนักฯ 12 สาขากระบี่ ร่วมกับ

บริษัท ไทยอินโด ปาล์มออยล์ 

แฟคทอรี่ จำกัด และบ้านไร่ตะวัน

หวาน จัดโครงการ “ปลูกป่าพื้น

บ้านอาหารชุมชน (Food Bank)” 

ณ ป่าชุมชนเตรียมการบ้านนาปู ม.1 ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 

โดยปลูกพรรณไม้ชนิดต่างๆ จำนวนกว่า 500 ต้น บนเนื้อที่ 4 ไร่ 

โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.จังหวัดกระบี่ เป็นประธาน 

25 กรกฎาคม 2560 

สำนักฯ 13 สาขานราธิ วาส  

โดยหนว่ยปอ้งกนัรกัษาปา่ที ่ยล.1 (กาบงั) 

ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า  

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร  

เทพยวรางกูร ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

(ศพก.) ม.5 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา โดยนำกล้าไม้ไปร่วมแจกจ่าย  

ให้กับประชาชน 

5ข่าวเด่นสำนักฯ ภูมิภาค



ข้อมูลและภาพ : คู่มือศึกษาพรรณไม้ เพื่อสร้างธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

พล.อ.สุรศักดิ์ เปิดงาน    ★ ต่อจากหน้า 1

มะม่วงหิมพานต์ แม่ปูรู้มาก

นายกรัฐมนตรี นำ ครม.  ★ ต่อจากหน้า 1

ชื่อวงศ์  ANACARDIACEAE 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Anacardium occidentale L. 
ชื่อพื้นเมือง  กะแตแก (นราธิวาส) กายี (ตรัง) ตำหยาว 

ท้ายล่อ ส้มม่วงชูหน่วย (ภาคใต้) นายอ 
(ยะลา) มะมว่งกลุา มะมว่งลงักา มะมว่งสงิหน 
มะม่วงหยอด (ภาคเหนือ) มะม่วงทูนหน่วย 
ส้มม่วงทูนหน่วย (สุราษฎร์ธานี) มะม่วงสิโท 
(เชียงใหม่) มะโห (แม่ฮ่องสอน) ยาโงย   
ยาร่วง (ปัตตานี) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
 ลำต้น เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 6 - 12 
เมตร ทรงพุ่มโปร่ง แผ่กิ่งก้านสาขารอบลำต้น เป็นพุ่มกว้างออกไปโดยรอบ ใบ ใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม
ออกสลับกัน ลักษณะใบคล้ายรูปไข่กลับ โคนใบแหลม ปลายใบมนป้าน แผ่นใบหนาลักษณะคล้ายใบ
ลั่นทม ใบมีกลิ่นหอมเล็กน้อย ดอก ออกดอกเป็นช่อเป็นดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศอยู่
บนต้นเดียวกันคือ บางดอกมีเฉพาะเกสรตัวผู้ บางดอกมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในช่อดอก
เดียวกัน ผล ส่วนที่เป็นผลจะติดอยู่ตอนล่างของก้านดอก ลักษณะคล้ายชมพู่ส่าแหรกส่วนที่เป็นผล
จริง ๆ คือ ส่วนที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดโดยทั่วไปเรียกว่า เมล็ดแท้ที่จริง คือ ผล รูปร่างคล้ายไตติด
อยู่ที่ปลายสุด 
นิเวศวิทยา 
 เป็นพันธุ์ไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ทนแล้งและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
ในประเทศไทยมีการปลูกกันมากในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การนำไปใช้ประโยชน์ ด้านสมุนไพร ใบและยอดอ่อน ใช้รับประทานรักษาแผลในกระเพาะอาหาร 
เป็นยาสมานลำไส้ ใบแก่ ใช้บดพอกแผลไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก เปลือกลำต้น เป็นสมุนไพร นำมา
ต้มกินแก้โรคท้องร่วง และผิวหนังผุพอง น้ำมันหรือยางจากเปลือกหุ้มในเมล็ด ใช้เป็นยากันปลวก 
เยื้อหุ้มเมล็ดใน เป็นเยื่อบาง ๆ ติดอยู่กับเมล็ดใน ใช้เป็นอาหารสัตว์ เนื้อไม้ ใช้ทำหีบ ต่อเรือ แอก 
ดุมล้อเกวียน 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลที่ 9 ในการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ความสำคัญกับการ
ปลูกป่าในใจคน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก
และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งยังเป็นการ
ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้
การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสู่การ
พัฒนาที่ยั่ งยืน ในการแก้ปัญหาการบุกรุก
ทำลายป่า พร้อมรักษาพื้นที่ป่าไม้ ให้อุดม
สมบูรณ์รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ โดยยึดหลัก
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทาง
ประชารัฐ รวมทั้งการแก้ปัญหาเขตที่ดินของรัฐ
เพื่อให้ป่าและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้  
 อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า กระ
ทรวงทรัพยากรฯ ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย 
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดโครงการดัง
กล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในวันที่ 7 
สิงหาคม 2560 ซึ่งกำหนดให้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล 
จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่หลักในการจัด
งานและเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูก
ต้นไม้ให้แผ่นดิน นอกจากนี้กรมป่าไม้ได้จัด
กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการพร้อมกันในอีก 3 
จังหวัด โดยมอบหมายให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
เป็นประธานในการจัดงานดังกล่าวในท้องที่ 
จ.ลำปาง จ.ชัยภูมิ และ จ.ราชบุรี  พร้อมทั้ง
มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่ว
ประเทศ จัดเตรียมพื้นที่ปลูกสำหรับโครงการ  
ดังกล่าวใน 17 จังหวัดภาคเหนือ หลังจากนั้น
หน่วยงานทุกภาคส่วนจะร่วมกันปลูกต้นไม้อย่าง
ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  
 “สิ่งที่กระทรวงทรัพยากรฯ ได้ดำเนิน
การภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้
ให้แผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมกัน
ปลูกต้นไม้เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน
ร่วมมือกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่  
สีเขียว อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ของชาติไว้” 
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวทิ้งท้าย 

เป็นการจัดงานเพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้ งเพื่อ

เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
พิทักษ์ป่าผู้เป็นหัวใจหลักในการทำหน้าที่เป็น
แนวหน้าในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณและเงินช่วยเหลือแก่
ญาติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตและได้รับ
บาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 13 ราย 
และการมอบเงินเข้ากองทุนผู้พิทักษ์ป่า กิจกรรม
สวนสนามของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้งกรม  
ปา่ไม ้ กรมอทุยานแหง่ชาต ิ สตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม 
1,300 นาย โดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร และ
คณะสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์ 
และประพรมน้ำมนต์แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและ
ผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นสิริมงคล  
 นอกจากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวัน
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก วันที่ 31 กรกฎาคมแล้ว 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยัง

ได้จัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” (Ran for 
Rangers) เพือ่ระดมเงนิสมทบกองทนุสวสัดกิาร 
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 
ของทั้งกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง โดยกิจกรรมวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่านี้จัดขึ้น 4 
แห่งคือ ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม อุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี และอุทยาน
แห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม และที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม โดยได้รับ
การตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมและ
การแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยสามารถระดม
ทุนได้ถึง 2,179,999 บาท โดย พล.อ. สรุศกัดิ ์
กาญจนรัตน ์ เป็นผู้มอบเงินจำนวนดังกล่าวเข้า
กองทุนผู้พิทักษ์ป่าเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
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สาระน่ารู้จากป่าชุมชน

ข้อมูลและภาพ :  เมนูจากป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน  สำนักจัดการป่าชุมชน  กรมป่าไม้

 จดหมายข่าวฉบับนี้เรามาเอาใจคนชอบปลูกต้นไม้กันครับ หลายคนซื้อต้นไม้

กระถางมาปลูกประดับโต๊ะทำงาน ประดับบ้าน เพื่อสร้างบรรยากาศสดใสให้กับบ้าน แต่

มักประสบปัญหาต้นไม้ ไม่สวยงาม หรือ ไม่ออกดอก ให้ชื่นชมเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆ  

บางทีก็ตายไปเลย นั่นเป็นเพราะขาดการดูแลเอาใจใส่ ต้นไม้กระถางเมื่อปลูกไประยะหนึ่ง

ธาตุอาหารในดินจะเริ่มหมด คนส่วนใหญ่จะรดแต่น้ำ ไม่ได้ให้ปุ๋ยต้นไม้จึงขาดธาตุอาหารจำเป็น

ที่ใช้ในการเจริญเติบโต แตกใบ ผลิดอก 

ให้อาหารกับต้นไม้ที่รัก 

 ธาตุอาหารที่พืชต้องใช้ได้แก่ ไนโตรเจน (N) 

ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ซึ่งได้มาจากปุ๋ย โดย

ธาตอุาหารทัง้ 3 ชนดิ จะบำรงุ ใบ ดอก ผล ปจัจบุนัมใีห้

เลือกซื้อหลายชนิดตามท้องตลาด 

 ปุ๋ยเคมีละลายเร็ว จะละลายและปล่อยธาตุ

อาหารให้พืชอย่างรวดเร็ว แต่ก็สูญเสียไปกับน้ำได้ง่าย

ทำให้ต้องใส่บ่อยๆ แต่ถ้าใส่มากไปก็อาจทำให้ต้นไม้เฉา

หรือตายได้ จึงต้องระวังในการให้ปุ๋ยเป็นพิเศษ 

 ปุ๋ยเคมีละลายช้า เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา 

การใส่แต่ละครั้งจะอยู่ ได้หลายเดือน ปุ๋ยจะค่อยๆ 

ละลายธาตุอาหารในปริมาณที่สม่ำเสมอ ไม่สูญเสียไป

กับน้ำที่เราลด ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตมีดอกสวยงาม  

ไปได้หลายเดือน 

 ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 

เป็นปุ๋ยที่ได้จากซากพืชซากสัตว์ มีธาตุอาหารน้อยเมื่อ

เทียบกับปุ๋ยเคมี แต่จะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ ปรับสภาพ

ดินให้โปร่งร่วนซุย ช่วยให้ดินอุ้มน้ำได้ดี โดยมากมัก

ผสมลงไปกับดินตั้งแต่เริ่มปลูก แต่สามารถใส่เพิ่มได้เท่า

ที่ต้องการ 

 ครับ เพียงดูแลเอาใจใส่ ให้ปุ๋ย ให้น้ำ ตัดแต่ง

กิ่งใบอย่างสม่ำเสมอ เท่านี้ เราก็จะมีต้นไม้สวยๆ 

ประดับบ้านหรือที่ทำงาน สร้างบรรยากาศให้สดชื่นไป

อย่างยาวนานครับ 

“ก่อนที่โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้  

คุณล่ะ เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อโลกบ้างหรือยัง” 

เพื่อโลกสีเขียว 7

ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน



 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะ

ตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม

หารือเพื่อรับทราบข้อมูลและหาแนวทาง

แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

ในพื้นที่พิพาทที่ดินในเขตป่าภาคอีสาน โดย

มี ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ประจำ

คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวแทนเครือข่าย

ปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) ตัวแทนเครือ

ข่ายไทบ้านผู้ไร้สิทธิ์สกลนคร และคณะ

กรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน 

ภาคอสีาน (กป.อพช.อสีาน) รวมทัง้หนว่ยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ

แนวทางแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมสำนัก

จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) 

 อธบิดกีรมปา่ไม ้กลา่ววา่ เปา้หมาย

ของนโยบายทวงคืนผืนป่า คือจัดการ  

กับนายทุน แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดบ้าง 

ทำให้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านได้รับความ

เดือดร้อน นอกจากนี้ อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว

แสดงความกงัวลใจและหว่งใยกรณทีีช่าวบา้น

ถูกดำเนินคดี รวมทั้งย้ำว่าจะเร่งลงพื้นที่

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อร่วมหาแนวทาง

แก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หัวหน้า

ชุดพยัคฆ์ไพรประสานกับองค์กรชาวบ้าน 

เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อรับทราบข้อมูล

และรว่มหาแนวทางแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้น

ของประชาชน 

อธิบดีกรมป่าไม้ พบตัวแทนชาวบ้านภาค
อีสาน ถกแก้ปัญหาความเดือนร้อนจาก
นโยบายทวงคืนผืนป่า 

 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้พา
สื่อมวลชนดูการดำเนินงานด้านการจัดสรร
ที่ดินทำกินให้ชุมชนแบบแปลงรวมให้แก่  
ผู้ยากไร้ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล   
โดยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินการจัดหา
ที่ดินเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินให้แก่  
ผูย้ากไรใ้นพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตทิีเ่สือ่มสภาพ
แล้ว จำนวน 122 พื้นที่ 58 จังหวัด เนื้อที่ 
6.25 แสนไร่ ช่วยสร้างความมั่นคงให้ชุมชน 
อาทิ โครงการ คทช.บ้านแม่ทา ต.แม่ทา 
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ป่าสงวนฯ 
แม่ทา เป็นต้น 
 อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า อีก
หนึ่งโครงการ คทช. ที่กรมป่าไม้ภูมิใจคือที่
บ้านโสกแมว ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม 
จ.นครพนม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดง
หมู เนื้อที่ 1,524 ไร่ ราษฎรได้รับการจัด
ทีด่นิ 168 ราย โดยไดด้ำเนนิการพฒันาที่ดิน 
แหล่งน้ำและพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎร   
ขณะทีก่รมปา่ไม ้ ไดเ้ขา้ไปสง่เสรมิการปลกูไม้
เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพารา จนราษฎร
สามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ของรัฐ
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ชุมชน
สามารถบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ลดความขดัแยง้
ระหว่างรัฐและประชาชนในการใชท้รพัยากร
ที่ดินได ้ โครงการ คทช.จึงมีความสำคัญ
เพราะทำให้ราษฎร มีความอยู่ดีกินดีตาม
นโยบายทีร่ฐับาลตอ้งการใหเ้กดิขึน้ทัว่ประเทศ 

กรมป่าไม้ชู คทช.จัดสรรที่ดินทำกินให้
คนจนแล้ว 58 จังหวัด 6.25 แสนไร่ ปลื้ม 

“ป่าดงหมู-นครพนม” ประชาชนอยู่ดีกินดี 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราช
กุมาร ี ทรงเสด็จฯ เปิดงานสีสันพรรณไม ้ 
เทดิไทบ้รมราชนินีาถ ครัง้ที ่11 โดยกรมปา่ไม้
รว่มจดันทิรรศการ  
 
 เมือ่วนัที ่11 สงิหาคม 2560 สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ 
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสัน
พรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทั้งนี้ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 
85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมูลนิธิ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และกรุงเทพมหานคร ร่วมกัน
จัดขึ้น  
 ในการนี ้ มนีายจเรศกัดิ ์ นนัตะวงษ ์
นายจงคล้าย วรพงศธร นายอรรถพล เจรญิชนัษา 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหาร เฝ้าฯ 
รับเสด็จและถวายรายงานนิทรรศการที่  
กรมป่าไม้ร่วมจัดแสดง โดยได้จัดแสดง
นทิรรศการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมลงนามถวาย
พระพรออนไลน ์การทรงงานดา้นการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ การทรงงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร กิจกรรมค่าย
เยาวชน การแสดงคณุประโยชนข์องปา่ทัง้ใน
ทางตรงและทางออ้ม การแสดงดนตรใีนสวน 
กิจกรรมแจกกล้าไม ้ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์
จากโครงการในพระราชดำริ 

ข่าวเด่นในรอบเดือน88


