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กรมป่าไม้พัฒนาแอพพลิเคชั่น
ใช้ตรวจสอบและปกป้องผืนป่า

ปีที่ 13  ฉบับที่ 155  ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

กรมป่าไม้จัดงานสถาปนาครบ 121 ปี
เดินหน้าพัฒนาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

 พร้อมนำเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการป่าไม้  
ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อก้าวสู่ Forest 4.0 IN Thailand 4.0  
 เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2560 นายชลธศิ สรุสัวด ีอธบิดกีรมปา่ไม ้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน  
วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปี ทั้งนี้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้า  
โดยอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของกรมป่าไม้ 
ร่วมกันสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า  

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้สถาปนากรมป่าไม้ พิธีวางพวงมาลาสดุดี
วีรชนป่าไม้ พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
แก่เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพปลูกสวนป่า ผู้ เกษียณอายุราชการ 
ข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 
 นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงานและการปฏิบัติงานภายใต้แนวคิด “Forest 4.0 IN 
Thailand 4.0” โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย การสาธิตรูปแบบ
การปฏิบัติงานเชิงรุกในการป้องกันและติดตามการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA พัฒนาระบบปฏิบัติ
การค้นหาพื้นที่ถูกบุกรุกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ภาพถ่าย
ดาวเทียมในการวิเคราะห์หาจุดพื้นที่ป่าที่มีการเปลี่ยนสภาพ จากนั้น  
เจา้หนา้ทีจ่ะเขา้ดำเนนิการตรวจสอบ ตรวจยดึ และจบักมุ ซึง่จะดำเนนิการ
ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ การจัดแสดงการบริหารจัดการพื้นที่
ป่าไม้อย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการ
วิเคราะห์ขอบเขตการทำงาน การวางแผนการทำงานเพื่อรองรับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การติดตั้งกล้อง CCTV ในการติดตามพื้นที่ป่า
ตลอด 24 ชั่วโมง 

 ระบุตำแหน่งพื้นที่และหาจุดพื้นที่ป่าที่เปลี่ยนสภาพพร้อมส่งข้อมูลออนไลน์ผ่านมือถือ เพื่อการตรวจ
สอบวิเคราะห์และทำการจับกุมการกระทำผิดได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์  
 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อก้าวไปสู่ Forest 4.0 เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติ โดยกรมป่าไม้ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ทำการพัฒนาระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่
ถูกบุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชั่น “พิทักษ์ไพร” ด้วยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการ

วันที่ 3 มกราคม 2514 ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนพระ
อิริยาบถ ณ สวนป่าทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัด
ลำปาง โดยเป็นการเสด็จส่วนพระองค์ และทรงปลูกต้นปีบ ณ บริเวณ 
สวนรวมพันธุ์ไม้ 

ตน้ไมท้รงปลกู 
ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 



ที่ปรึกษา

 ชลธิศ สุรัสวดี 

อธิบดีกรมป่าไม้
จเรศักดิ์ นันตะวงษ์
จงคล้าย วรพงศธร

อรรถพล เจริญชันษา

รองอธิบดีกรมป่าไม้

บรรณาธิการ

 ถนอม โมบัญดิษฐ ์

ผอ.สำนักบริหารกลาง

°Õß∫√√≥กองบรรณาธิการ√

จิรภา จิตคงสง

โอภาศ พันธ์ทอง

สุกัลยา โตสินธ์ุ

ปรเมษฐ มิญฌา

ธวชินา สาตรักษ์

ชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์

ปิยวรรณ วิทุรานิช

สุรชาติ บุญชูวงศ์

รัตสุดา วงศ์แสน

รุจิวรรณ จักกะพาก

โรจนา บัวทอง

สมศักดิ์ โรจน์เอกจิตต์

อชิรญาณ์ หามนตรี

วัชระ เกษร

วริษา ชัยสุขสันติ์

ธีรพล ชำนาญพล

วิศวัชร รัตนไตร

สุรกิจ โมบัณดิษฐ

สิริวรรณ ศรีสุวรรณ

กีรติกร สุทธิวงศ์

บก. แถลง
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มหัศจรรย์.. พรรณไม้

 สวสัดคีรบั พบกบัจดหมายขา่วกรมปา่ไมก้นัเปน็ประจำเชน่เคย 

 ครบั เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ 13 ตลุาคม พทุธศกัราช 2559 คนไทยทัว่ประเทศ ตลอดจนที่

พำนักอยู่ในตา่งประเทศ ตา่งได้รบัข่าวอนันำมาซึง่ความเศรา้โศกเสยีใจอย่างหาทีสุ่ดมไิด ้ กบัขา่ว

การเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช นบัเปน็ความสญูเสยีและ

วปิโยคครัง้ยิง่ใหญม่ากทีส่ดุในชวีติของชาวไทยทกุคน มาถงึวนันีค้รบ 1 ป ีทีพ่ระองคไ์ดจ้ากพวกเรา

ไปอยา่งไมม่วีนัหวนกลบั 

 ตลอดระยะเวลา 1 ป ีทีผ่า่นมา ในแตล่ะวนัเราจะเหน็ภาพของปวงพสกนกิรเรอืนหมืน่ที่

หลั่งไหลกันเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายในพระบรม

มหาราชวงั ดว้ยสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุไมไ่ดล้ดนอ้ยลงเลย 

 และเมือ่วนัที ่ 26 กนัยายน ทีผ่า่นมา ทีส่ำนกังานใหญอ่งคก์ารการศกึษา วทิยาศาสตร ์

และวฒันธรรม แหง่สหประชาชาต ิ (ยเูนสโก) ในกรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส ไดจ้ดัใหม้พีธิถีวาย  

ราชสดดุแีดพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุเดช บรมนาถบพติร โดยมนีายไมเคลิ วอป 

ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก นางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก 

และตัวแทนกลุ่มต่างๆ ได้ขึ้นกล่าวถวายราชสดุดีเทิดทูนในหลวงรัชการที ่ 9 ทรงเป็นพระมหา

กษตัรยิท์ีค่รองราชยน์านทีส่ดุในโลก ทรงสรา้งคณุปูการในดา้นตา่งๆ ไวม้ากมายตลอดระยะเวลา 

70 ปแีหง่การครองราชย ์ 

 ถงึวนันีค้รบรอบ 1 ป ี แหง่ความสญูเสยีอนัยิง่ใหญข่องประชาชนชาวไทยไมว่า่จะอยู ่ ณ 

แหง่หนใดในโลก พระองคท์รงเปน็มหาราชผูป้กครองแผน่ดนิโดยธรรมมาอยา่งยาวนานกวา่ 70 ป ี

และทรงเป็นพระบิดาที่เป็นที่รักยิ่งของคนไทยทั้งมวล ปวงข้าพระพุทธเจ้าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม ้  

ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส สู่การสานต่อและก้าวเดินตามรอยพระบาท  

เพือ่สบืทอดพระราชปณธิาน โดยยดึมัน่ในประโยชนข์องประเทศชาตแิละประชาชนเปน็ทีต่ัง้สบืไป 

ต้นท้ายเภา ยักษ์ใหญ่แห่งป่าดิบชื้นภาคใต้ต้นนี้ 

เป็นไม้เนื้อแข็งกลาง มีพูพอนขึ้นเป็นปีกค้ำยัน

ลำต้นขนาดใหญ่ มันมีขนาดใหญ่มีเส้นรอบวง

กว่า 20 เมตร ขึ้นอยู่บนเส้นทางขึ้นเขาเจ็ดยอด 

ในเขตรักษาพันธุ์ สั ตว์ป่ า เทือกเขาบรรทัด 

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 

ไม้ยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์

60 



แหล่งข้อมูล;เอกสาร“60ป่าชุมชน...ต้องห้ามพลาด”สำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้

 กรมป่าไม้ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

ป่าไม้ใกล้ชุมชน ในรูปแบบของ “ป่าชุมชน” ปัจจุบัน กรมป่าไม้ได้อนุมัติการจัดตั้งป่าชุมชน  

ไปแล้วมากกว่า 9,000 แห่ง ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 4 ล้านไร่ ป่าชุมชนเปรียบเสมือน

ซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนที่อยู่โดยรอบป่าได้พึ่งพิงอาศัยทั้งพืชผักจากป่าในรูปของอาหารและ

ของใช้สอยจากป่า ป่าชุมชนเปรียบเสมือนคลังยาสมุนไพรที่หาได้ใกล้บ้าน ป่าชุมชนเปรียบเสมือน

ห้องเรียนธรรมชาติที่ศึกษาเรียนรู้ได้อย่างไม่รู้จบ ป่าชุมชนยังเปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นของ

เด็กๆ และป่าชุมชนอีกหลายๆ แห่งยังสามารถเอื้อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ก่อให้เกิด

รายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย 

 ป่าชุมชนแต่ละภาค แต่ละจังหวัด ล้วนมีสภาพของพื้นที่และความหลากหลายของ

ทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน แต่ละแห่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือมีความโดดเด่นที่น่าสนใจ

ต่างกัน มีความเหมาะสมในการเป็น

แหล่ งท่อง เที่ ยวศึกษาธรรมชาติที่  

แตกต่างกันไป ซึ่งกรมป่าไม้ได้ตระหนัก

ถึงศักยภาพของพื้นที่ป่าชุมชนแต่ละ

แห่งเล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของ  

ป่าชุมชนแต่ละแห่ง รวมถึงประโยชน์ที่

ชุมชนจะได้รับจากการส่งเสริมการ  

ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติในป่าชุมชน 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนที่อยู่รายรอบป่า ได้สัมผัสเรียนรู้วิถี

ชุมชนที่มิอาจหาได้ในสังคมเมือง กรมป่าไม้จึงอยากจะเชิญชวนให้พวกเราได้เข้าไปท่องเที่ยว 

เข้าไปสัมผัสกับ “60 ป่าชุมชน....ต้องห้ามพลาด” การท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและ

มิตรภาพที่น่าประทับใจจากชุมชน “คนอยู่กับป่า” 

 ฉบับต่อๆ ไป เราจะมาแนะนำการเตรียมตัวในการท่องเที่ยวป่าชุมชน ข้อควรระวัง 

การเพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยวในป่าชุมชน และป่าชุมชนที่น่าสนใจในแต่ละแห่ง แต่ละภาค 

แต่ละจังหวัดกันครับ 

ป่าชุมชน... 
ต้องห้ามพลาด 60 

ตอน แนะนำการท่องเที่ยวในป่าชุมชน 
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ตามพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 

 ไม่ว่าจะกระทำการใดก็ตาม ปัญหาย่อมมีอยู่ด้วยกันทั้งนั้น หากเราเจอกับปัญหาในเรื่องงานอยู่บ่อยครั้งและคิดไม่ตก หาทางแก้  

ไม่ได้ อยากให้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดังกล่าวข้างต้นมาใช้เป็น

แนวทางในการแก้ปัญหา ตามกระบวนการ 4 วิธี คือ 

 

๙ 
แก้ปัญหาด้วยปัญญา  แก้ปัญหาด้วยปัญญา  

๙ ตามพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 

     1 คิดให้ดี  
เครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ไม่ใช่

เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือล้ำหน้าอะไรทั้งนั้น แต่เป็น “สติ

ปัญญา” ของเรานี่เอง แม้เครื่องมือที่สร้างขึ้นพวกนั้นอาจ

จะช่วยแก้ปัญหาได้ แต่เป็นการแก้ปัญหาได้แค่เป็นกรณี 

หากเป็นสติปัญญาของเราแล้ว เราจะสามารถใช้สติ

ปัญญาแก้ปัญหาได้อย่างยืดหยุ่น เพียงแต่หยุดคิด ใช้สติ

ปัญญาพิจารณาปัญหาอย่างเที่ยงตรงและสมเหตุสมผล 

เราก็จะมองเห็นต้นเหตุของปัญหา และสามารถคิด

วางแผนวิธีแก้ปัญหาได้ต่อไป 

 ดังพระราชดำริตอนหนึ่ง ที่ว่า “...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน แต่ปวดหัวใช้ยาแก้ปวดหรือยา

อะไรก็ตามแก้ปวดหัว มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่จะคิดได้...” 

2 มองภาพรวม  
ถ้าจะวิเคราะห์ปัญหาให้ได้ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไร อันดับ

แรก เราจำเป็นต้องมองปัญหาในภาพรวมก่อน พยายาม

ทำความเข้าใจกับปัญหาว่าอะไรคือปัญหาที่ เกิดขึ้น 

ปัญหาเกิดมาจากอะไร และจะสามารถมีวิธีไหนที่สามารถ

แก้ปัญหานี้ได้ 

3 ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด  

เมื่อรู้แล้วว่าสิ่งใดคือปัญหา ต่อไปเราต้องรวบรวมข้อมูล

ทัง้หมดเทา่ทีม่อียูแ่ละหาได ้ไมว่า่จะเปน็ขอ้มลูทางเอกสาร

หรือการสอบถาม เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษา 

วิเคราะห์ได้อย่างละเอียด ลึกซึ้งและรอบด้าน เพื่อหาว่า

ปัญหาเกิดจากอะไร และแนวทางในการแก้ไขปัญหาจะมี

วิธีใดได้บ้าง 

4 ปฏิบัติให้ถูก  
เมื่อเริ่มเกิดปัญหา อาจจะเริ่มลงมือแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆ 

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักมองข้ามก่อน หลังจากนั้น

ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด ทำตามเป็นลำดับขึ้นไป 

	 “...ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่	มีทางแก้ไขได้	ถ้ารู้จักคิดให้ดี	ปฏิบัติให้ถูก	การคิด

ได้ดีนั้นมิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด	 หรือด้วยสมองกล	 เพราะโลกเราในปัจจุบันจะมีวิวัฒนาการ

ไปมากเพียงใดก็ตาม	 ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใดสามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ		 

ได้อย่างสมบูรณ์	 การขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องใช้สติปัญญา	 คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ	

เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด	 และอคติต่างๆ	 มิให้เกิดขึ้น	 ช่วยให้การใช้

ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ	 เป็นไปอย่างเที่ยงตรง	 ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน	

เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอน...” 

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่1สิงหาคม2539

4 สาระน่ารู้จากกรมป่าไม้



สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

28 กันยายน 2560 

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์  

รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน

ในกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทาน

ธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี ณ 

สำนักฯ 1 (เชียงใหม่) โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธี ณ ลานหน้าเสา

ธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

ด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ในเวลา 08.00 น. 

28 กันยายน 2560 

นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงค์  

ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักฯ 

ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลง

ชาตไิทย ในเวลา 08.00 น. เพือ่เปน็การรว่มเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ป ี

การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย  

28 กันยายน 2560 

นายชิษณุ วงศ์นนทิ ผู้อำนวยการ

สำนักฯ พร้อมด้วยข้าราชการ 

พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ

ขา้ราชการ พนกังานและเจา้หนา้ที ่

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที ่ 14 (ตาก) ร่วมเคารพธงชาต ิ ณ บริเวณ   

หน้าเสาธง หน้าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เนื่องใน

วันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

 

3 ตุลาคม 2560 

สำนักฯ 4 สาขานครสวรรค์ โดย

ข้าราชการและพนักงานในสังกัด 

ร่วมจัดเตรียมความพร้อมน้อมเกล้า

สง่เสดจ็สูส่วรรคาลยั โดยการประดบั 

ดอกไม้สีเหลือง (ต้นดาวเรือง) เป็นรูปเลขเก้าไทย และรูปหัวใจ   

ณ บริเวณหน้าสำนักงาน 

20 กันยายน 2560 

สำนักฯ 9 สาขาปราจีนบุรี  

ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตาม

มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ

ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ต่อ

ผู้บุกรุกปลูกปาล์มน้ำมันในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและ  

ป่าสียัด ท้องที่หมู่ที่ 7 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา 

เนื้อที่ 351-3-90 ไร่ โดยมีนายอำเภอท่าตะเกียบ เป็นประธานในพิธี 

 

28 กันยายน 2560 

สำนักฯ 10 (ชลบุรี ) โดยส่วน  

ส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมกิจกรรม

โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูก

ตน้ไมใ้หแ้ผน่ดนิ โดย สนง.ทรพัยากร

นำ้ภาค 7 ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยกระเจา จัดขึ้น ณ บริเวณอ่าง  

เก็บน้ำหนองนาทะเล ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 

23 กันยายน 2560 

นายชากรี รอดไฝ ผู้อำนวยการ

สำนักฯ 12 มอบต้นดาวเรือง 

จำนวน 40,000 ต้น ที่กำลัง

ออกดอกบานสะพรั่งสีสันสดใส ให้

แก่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

เพื่อจัดเรียงเป็นรูปตัวอักษรเลขเก้าไทย พร้อมรูปยกมือไหว้ และคำว่า 

“รักพ่อ” 

22 กันยายน 2560 

เจ้าหน้าที่หน่วย ยล.8 (ฮาลา) ร่วม

กิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

แบบป่านิเวศ (Eco-Forest) โดย

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยร่วม

ปรึกษาหาแนวทางการกันป้องกันรักษาป่าต้นน้ำแบบยั่งยืน พร้อม

ปลูกต้นตะเคียนทองบริ เวณพื้นที่สาธารณประโยชน์มัสยิดบ้าน  

คอกช้าง ต.แม่หวาด อ.ธาร โต จ.ยะลา  

 

5ข่าวเด่นสำนักฯ ภูมิภาค



ข้อมูลและภาพ :คู่มือศึกษาพรรณไม้เพื่อสร้างธนาคารอาหารชุมชน(FoodBank)สำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้

กรมป่าไม้พัฒนาแอพพลิเคชั่น  ★ ต่อจากหน้า 1

พริกไทย แม่ปูรู้มาก

กรมป่าไม้จัดงานสถาปนา   ★ ต่อจากหน้า 1

ชื่อวงศ์  PIPERACEAE 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Pipernigrum L. 
ชื่อพื้นเมือง  พริกน้อย (ภาคเหนือ) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
 ลำตน้ มีลักษณะเป็นเถา จัดเป็นไม้เลื้อยยืนต้น ลำต้นที่
เจริญจะเกาะติดกับสิ่งอื่นโดยอาศัย ตีนตุ๊กแกเป็นตัวช่วยเกาะ 
ขณะยังอ่อนเปลือกลำตันจะมีสีเขียว อายุมากขึ้นจะมีสีน้ำตาล  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปร่างเป็นรูปไข่ โคนใบใหญ่ ปลายใบ
แหลมคล้ายใบพลู ขนาดของใบจะแตกต่างกันตามชนิดพันธุ์ 
 ดอก มีลักษณะเป็นช่อดอก มีสีขาวปนเหลือง 
 ผล ผลค่อนข้างกลม เกิดเรียงเบียดติดกันอย่างหนา
แน่น ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อนสีจะเข้มตามอายุของผล ผิวผลจะ  
มันเงา ผลแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวปนเหลืองสุกจะเป็นสีส้ม/แดง 
ผลแห้งจะมีสีดำ เมล็ดมีกลิ่นฉุนและมีรสเผ็ด 
การขยายพันธุ์ 
 การขยายพันธุ์พริกไทยมีวิธีการขยายพันธุ์ได้หลายวิธี 
สำหรับวิธีที่เป็นที่นิยมคือ การขยายพันธุ์โดยใช้ไหล 
การปลูก 
 ควรเตรียมแปลงปลูก โดยการไถพรวนหน้าดิน ทิ้งไว้ 
15 – 20 วัน ก่อนจะไถพรวนซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้ดินร่วนซุย การขุด
หลุม ควรขุดปลูกข้างละ 2 หลุม ตรงกันข้ามกัน ห่างจากเสา 1 
ฝ่ามือ นำเศษหญ้ามาเผาก้นหลุมเพื่อฆ่าเชื้อโรค ทิ้งไว้ระยะหนึ่ง
แล้วใส่ปุ๋ยรองก้น เป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้กลบดินให้เต็ม ปลูก
หลุมละ 1 ต้น ใช้เชือกผูกแขนงให้ติดกับค้าง หาสิ่งมาปกคลุมบังแดด ควรรดน้ำทันทีหลังปลูกเสร็จ 
การนำไปใช้ประโยชน์  
 ด้านอาหาร เป็นเครื่องเทศสำหรับชูรสอาหาร ดับกลิ่นคาว มักใช้กับไส้กรอก ตับบด 
ผลิตภัณฑ์เนื้อต่าง ๆ อาหารหมักดอง ซอสมะเขือเทศเป็นต้น 
 ด้านสมุนไพร พริกไทยเป็นยาธาตุและยาขับลม ขับเสมหะ แก้ท้องอืด อาหารไม่ย่อย   
ปวดท้อง เรอหรืออาเจียนเป็นน้ำ ท้องเสีย บิด อาหารเป็นพิษ ปวดฟัน และบวม อักเสบ 
 ด้านเศรษฐกิจ ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอม 
 

การสาธิตการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาชน โดยจัดตั้ง “ห้องปรึกษาหารือ” 
ให้กับป่าชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  
ปา่ไม ้ เพือ่ใหส้ามารถตดิตอ่สอบถามกบัหนว่ยงาน 
รับผิดชอบโดยตรงของกรมป่าไม้ การสาธิตการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของกรมป่าไม้ ใน
ระบบ RFD Single Windows หรือระบบ
ตรวจสอบและอนุญาตที่ดี เพื่อเสริมการบริหาร
จัดการด้วยระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพในการทำ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบสถานะของการ
ดำเนินงานได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งผู้ติดต่อจะเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และลดการใช้กระดาษใน
ขั้นตอนต่างๆ    
 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ 
กล่าวว่า ก้าวต่อไปของกรมป่าไม้ มีเป้าหมายที่
จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปฏิรูประบบการทำงาน
ของกรมป่าไม้ในทุกมิติ ทั้งในด้านการป้องกัน 
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 
พ.ศ. 2579 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการพัฒนาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน 

วิเคราะห์หาจุดพื้นที่ป่าไม้ที่มีการเปลี่ยนสภาพ
พื้นที่ป่ าทั้ งประเทศแล้วส่งข้อมูลออนไลน์  
ผ่านแอพฯ ดังกล่าวทั้งในระบบโทรศัพท์มือถือ 
แทบเลต็ และคอมพวิเตอร ์ ซึง่จะทำใหเ้จา้หนา้ที ่
สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่ทางภาคพื้นดินได้
อย่างทันท่วงที และสามารถตรวจยึดพร้อมทั้ง
จับกุมดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าได้อย่างรวด
เร็วทันต่อเหตุการณ์ 
 แอพพลิเคชั่นพิทักษ์ไพรนี้ นอกจากจะ
ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่การ
บุกรุกป่าแล้ว ยังพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปที่มีความรักและหวงแหนและอยากมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สามารถแจ้ง
เบาะแสการกระทำผิดบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าด้วย 
โดยเมื่อพบเห็นการบุกรุกพื้นที่ป่าสามารถระบุ
ตำแหน่งและแจ้งเบาะแสผ่านแอพพลิเคชั่นดัง
กล่าว โดยข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งจะถูกปกปิด
เป็นความลับทั้งหมด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั่วไปไม่
สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้แจ้งเบาะแส ทั้งนี้ 
เพื่อปกป้องแหล่งข่าวหรือผู้แจ้งเบาะแส  
 อีกหนึ่ งแอพพลิ เคชั่นที่ กรมป่าไม้
พัฒนาและเปิดใช้ไปก่อนหน้านี้คือ “Forest 4 

Thai” เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปใช้
สำหรับตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนฯ แจ้ง
เบาะแส/เรื่องร้องเรียน ค้นหาที่ตั้งหน่วยงาน
ของกรมป่าไม้พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ โดย
แอพพลิเคชั่นนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชน
ทั่วไปในการตรวจสอบสถานะแนวเขตของพื้นที่
ว่าอยู่ในเขตป่าสงวนฯ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
การถู กชั กชวนให้ ซื้ อที่ ดิ น โดยมิ ชอบด้ วย
กฎหมายและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินโดย  
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยทั้ง 2 แอพพลิเคชั่นนั้น
ประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งใน
ระบบ iOS และระบบ Android 

 “...วันนี้เองเราจัดทำระบบและมีแอพ
พลิเคชั่นพิทักษ์ไพร ต่อไปเมื่อพบการกระทำผิด
หรือมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าเพียงแค่ 1 
ถึง 2 ไร่ ก็จะถูกบันทึกไว้ และทุกครั้งที่มีการ
บันทึกไว้ก็จะมีการตรวจสอบ ดังนั้นเมื่อมีการ
บุกรุกพื้นที่ป่าแล้วกรมป่าไม้ไม่ทราบจะไม่มีอีก
ต่อไป สำหรับการแจ้งเบาะแสการบุกรุกพื้นที่ป่า
ของพี่น้องประชาชน ขอให้มั่นใจว่าทุกข้อมูลจะ
ถูกเก็บไว้ เป็นความลับแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่
ทราบ...” นายชลธิศกล่าว 

ข่าว...ต่อ66



สาระน่ารู้จากป่าชุมชน

ข้อมูลและภาพ :เมนูจากป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนสำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้

 Wind Tree กังหันลมขนาดเล็กในรูปแบบของต้นไม้สไตล์

เรียบง่ายกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในเมืองได้อย่างไร้ที่ติ ผลงานการ

ประดิษฐ์ของกลุ่ม New Wind สัญชาติฝรั่งเศส นวัตกรรมชิ้นนี้มีความ

สูง 26 ฟุต ประดับประดาไปด้วยใบไม้ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับฝักถั่ว

พลาสติกและมีใบพัดกังหันลมขนาดเล็กอยู่ข้างใน ติดกับกิ่งไม้ที่ทำจาก

เหล็กและหมุนตามลมได้ทุกทิศทาง 

“Wind Tree” ต้นไม้กังหันลมที่ผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองได ้

 นอกจากใบพัดเหล่านี้จะหมุนแบบไร้เสียง

แล้ว พวกมันยังตอบสนองต่อความเร็วลมซึ่งต่ำ

ประมาณ 4.5 ไมล์ต่อชั่วโมง ได้อีกด้วย ทำให้

สามารถเก็บพลังงานลมได้มากไม่แพ้กังหันลมขนาด

มาตรฐานเลย มีจุดประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จาก

กระแสลมที่ไหลผ่านจากช่องว่างระหว่างอาคารสูง 

โดยแต่ละต้นก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากพอ  

ที่จะคืนทุนด้วยความเร็วลมโดยเฉลี่ยปีละ 7.8 ไมล์

ต่อชั่วโมง หรือมากกว่านั้น 

 การวิจัยตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา ทำให้ทีม

วิศวกรชาวฝรั่งเศสสามารถประดิษฐ์กังหันลมที่

สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อชุมชนเมืองได้ 

Wind Tree มีดีไซน์ล้ำยุคเหมือนงานประติมากรรม

อย่างหนึ่ง ที่สำคัญไม่สร้างเสียงดังจนน่ารำคาญ   

อกีทัง้ยงัสามารถนำไปตดิตัง้ไดเ้กอืบทกุที ่ เชน่ ในสวน 

จัตุรัส สวนสาธารณะและบริเวณศูนย์การค้าต่างๆ 

 

“ก่อนที่โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ คุณล่ะ 

เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อโลกบ้างหรือยัง” 

เพื่อโลกสีเขียว 7

ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน



 เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 

2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี ได้นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามความคืบ

หน้าโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล 

อาทิ การจัดที่ดินทำกินแก่ราษฎรยากไร้

พร้อมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ 

9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 

เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การแก้ไข

ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน 7 ลุ่มน้ำหลักของ

ภาคกลาง ฯลฯ 

 ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้

เป็นประธานในการมอบหนังสืออนุญาตให้

เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดิน

ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ท้องที่

ภาคกลางจำนวน 2 พื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 17,842 ไร่ 

และจังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 4,322-0-51 ไร่ 

รวมเนื้อที่ 22,164-0-51 ไร่ มีประชาชนได้

รับประโยชน์ ประมาณ 1,200 ครอบครัว 

โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อมและคณะรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขี

พยาน พร้อมด้วยนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดี

กรมป่าไม้ เข้าร่วมในการมอบหนังสือ

อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย

ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติในครั้งนี้ ณ หอ

ประชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนคร 

ศรีอยุธยา 

นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติภารกิจพระนคร 

ศรีอยุธยา พร้อมมอบเอกสาร สทก.รวม ให้

ประชาชนใน 2 จังหวัด 

 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 
นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อม
ด้วยนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดี
กรมป่าไม้ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
พิทักษ์ป่า และหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร นาย
ชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อสรุป
ผลการตรวจสอบสถานที่พักตากอากาศ 
รีสอร์ท และสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน 
ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ณ ห้อง
ประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
จากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมคณะได้ลงพื้น
ที่ร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทหาร ฝ่ายปกครองและผู้นำท้องถิ่น ติดตาม
ความก้าวหน้าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่
หุบเขาไฮโซในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่  
ท่าช้างและป่าแม่ขนิน โดยขึ้นเฮลิคอปเตอร์
เพื่อตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว 
 ในช่วงบ่าย นายชลธิศ สุรัสวดี 
อธบิดกีรมปา่ไม ้พรอ้มคณะลงพืน้ที ่อ.แมอ่อน 
เพื่อตรวจสอบและแจ้งความดำเนินคดีกับ
กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจซิบไลน์ โดยเฉพาะ 
ธุรกิจ “ไฟล์ทออฟเดอะกิบบอน” ที่บุกรุก
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ออน ม.3   
บ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน 
จ.เชียงใหม่ ในส่วนพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
ที่ดิน จำนวน 3 งาน 78 ตรว. ส่วนพื้นที่อีก 
29 ไร่ ที่ผู้ประกอบการอ้างว่ามี สค.1 
จำนวน 3 ฉบับ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ
ตรวจสอบว่า สค.1 ชอบด้วยกฎหมายหรือ
ไม่ต่อไป 

อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ตรวจสอบปญัหาทีด่นิปา่ไมแ้ละธรุกจิซบิไลน ์

ในพื้นที่ อ.หางดง และ อ.แม่ออน 

 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 
2560 นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดี
กรมป่าไม้ ได้เป็น ประธานการประชุมร่วม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อ.สันติสุข 
จ.น่าน อาทิ ผอ.วิทยาลัยชุมชนน่าน นาย
อำเภอสันติสุข ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ กำนัน 
นายก อบต. ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้จังหวัด
น่าน เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินงานการ
บริหารจัดการพื้นที่ โดยที่ประชุมมีข้อสรุป
ประเด็นได้ว่า ทุกหน่วยงานใน อ.สันติสุข จะ
ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่
แต่ละโซน ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อร่วม
กันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ใน
พื้นที่ อ.สันติสุข จ.น่าน 
 จากนั้น ได้เป็นประธานการประชุม
หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ในเรื่องการจัด
สร้าง war room เพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
ที่ดินป่าไม้จังหวัดน่าน ให้กับทางสำนัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ ณ 
ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน โดยรอง
อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
จัดนิทรรศการภายในห้อง war room ให้มี
ความน่าสนใจ และการจัดตั้งเรือนเพาะชำ
กล้าไม้ชุมชน หลังจากที่ได้อบรม หลักสูตร 
“ครูกล้าไม้” เรียบร้อยแล้ว    

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ปฏิบัติภารกิจ จ.น่าน 

ประชุมร่วมแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ 

อ.สันติสุข 

ข่าวเด่นในรอบเดือน88


