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บิ๊ก ทส. สั่งคุมเข้มสวนยางผิดกฎหมาย
กรมป่าไม้ลุยจับสวนยาง จ.เพชรบูรณ์ 

ปีที่ 13  ฉบับที่ 156  ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กรมป่าไม้จัดงานวันรักต้นไม้ประจำปี 60 
เทิดพระเกียรติ “สมเด็จย่า-ในหลวง ร.9” 

 วันที่ 3 เมษายน 2520 ทรงปลูกต้นกฤษณาไว้เป็นที่ระลึก   
ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

ตน้ไมท้รงปลกู 
ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

 โดยจัดพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ภายใต้ชื่องาน “สืบสานพระราชปณิธานองค์แม่ฟ้า

และพ่อหลวง สู่ปวงชน” มุ่งรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จัดชุด

รุกขกรบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกทั่วประเทศ พร้อมแจกกล้าไม้จากต้นไม้ทรงปลูกกว่า 

3,600 กล้า ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธาน  

ในการดูแลรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง 

 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 นายชลธิศ สุรัสวดี 

อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาต ิ

พ.ศ. 2560 ณ สวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ที่

พระราชวงศ์ทรงปลูกภายในบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียน เพื่อน้อม

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม

ราชชนนี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 

เทพยวรางกูร และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการฟื้นฟู 

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และ

แจกกล้าต้นปีบ ซึ่งเพาะจากต้นปีบทรงปลูกของในหลวงรัชกาลที่ 9 

จำนวน 900 ต้น  

 นายชลธิศ กล่าวว่า ปีนี้กรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมพร้อม

กันทั้ง 4 ภาค พร้อมจัดทีมรุกขกรบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกทั่ว

ประเทศ โดยในภาคเหนือจัดที่สวนป่าทุ่งเกวียน ขององค์การ

 หลงัชดุพยคัฆไ์พรตรวจพบมกีารจา้งชาวบา้นนอกพืน้ทีเ่ขา้มาหาผลประโยชนแ์ละกรดียาง 

พรอ้มประสานผูว้า่ราชการจงัหวดัทกุจงัหวดั แจง้ผูน้ำทอ้งถิน่ชว่ยตรวจตรารว่มกบัเจา้หนา้ทีป่า่ไม้ 

 เมื่อวันศุกร์ที ่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม นำโดยนายอรรถพล เจรญิชนัษา รองอธบิดกีรมปา่ไม ้ พรอ้ม

ดว้ยนายชวีะภาพ ชวีะธรรม หวัหนา้ชดุพยคัฆไ์พร สนธกิำลงัศนูยก์ารประสานการปฏบิตัทิี ่ 4 กอง

อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) นำโดยพันเอกพงษ์เพชร 

เกษสุภะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสวนยางพาราของนายทุนรายใหญ่ในเขตพื้นที ่ 

ปา่สงวนแหง่ชาตปิา่ภเูปอืย ปา่ภขูีเ้ถา้ และปา่ภเูรอื ทอ้งที ่ต.ศลิา อ.หลม่เกา่ จ.เพชรบรูณ ์หลงัชดุ

การขา่วแจง้วา่มบีคุคลลกัลอบเขา้มากรดียางทัง้ทีส่วนยางดงักลา่วถกูแจง้ความดำเนนิคดไีปแลว้ 



ที่ปรึกษา

  
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 (สุดยอดต้นไม้ใหญ่ของเมืองไทย)

 สวสัดคีรบั พบกบัจดหมายขา่วกรมปา่ไมก้นัอกีเชน่เคย 

 ครบั ชว่งเดอืนตลุาคมทีผ่า่นมาเปน็ชว่งเวลาทีป่ระชาชนคนไทยทัว่ทัง้ประเทศอยูใ่นความ

เศรา้โศกเสยีใจและจดจอ่อยูก่บัพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แต่กลับมีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยช่วงเวลาดังกล่าว

ตักตวงผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมายด้วยการลักลอบเข้าไปตัดไม้พะยูงในเขตป่ารอยต่อระหว่าง

อทุยานแหง่ชาตทิบัลาน กบัเขตปา่สงวนแหง่ชาตปิา่ครบรุ ีจงัหวดันครราชสมีา 

 ทัง้นี ้ศนูยป์ฏบิตักิารพทิกัษป์า่ (ศปก.พป.) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

โดยเจา้หนา้ทีช่ดุพยคัฆไ์พร กรมปา่ไม ้ เจา้หนา้ทีช่ดุพญาเสอื กรมอทุยานแหง่ชาต ิ สตัวป์า่ และ

พนัธุพ์ชื เจา้หนา้ทีต่ำรวจ ตลอดจนเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง สามารถจบักมุดำเนนิคดผีูล้กัลอบตดัไม้

พะยูงในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงได้หลายคด ี ในขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์และอีกหลาย

จังหวัดทางภาคเหนือยังมีการจับกุมกลุ่มนายทุนที่เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อปลูก  

ยางพาราอีกหลายคดีเช่นกัน ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้มุ่งหาผลประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

โดยไมเ่กรงกลวัตอ่กฎหมายเลยแมแ้ตน่อ้ย 

 ครบั หากคณุผูอ้า่นทา่นใดพบเหน็เหตกุารณก์ารบกุรกุตดัไมท้ำลายปา่ ปญัหาไฟปา่ หรอื

การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถแจ้งเบาะแสได้ตลอด 24 

ชัว่โมง ทีส่ายดว่นสิง่แวดลอ้ม 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 และทางระบบวทิยสุือ่สารผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์(eQSO) 

และแอพพลิเคชั่น พิทักษ์ไพร โดยกรมป่าไม้จะได้เร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและแก้ไข

ปญัหา ตลอดจนปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิเหตกุารณข์ึน้อกีครบั 

	 ต้นไทรย้อยใบทู่ นอกจากจะถูกขนานนาม

ว่า “Little Amazon” เมืองไทยแล้ว คลองสัง

เสน่ห์ ใน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา แห่งนี้ ยังมีต้นไทร

รูปทรงน่าเกรงขามยืนหยัดอยู่ภายในป่าแห่งนี้อีก

มากมาย ต้นไทรใหญ่ห้อยรากระย้าเป็นอุโมงค์นี้

เหมือนพาเราหลุดไปอีกโลกหนึ่ง 

 รูปร่างทรงแปลกตาของต้นไทร

60 



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

60 
 การท่องเที่ยว ทกุครัง้ลว้นตอ้งมกีารเตรยีมตวักอ่น

การเดนิทาง ไมว่า่จะเปน็การทอ่งเทีย่วในประเทศ ตา่งประเทศ ในเมอืง 

หรือที่อื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาต ิ 

 การท่องเที่ยวใน “ป่าชุมชน” ก็เช่นเดียวกัน เพราะป่าชุมชนเป็นแหล่งรวม

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและค่อนข้างมีความเปราะบาง ทุกย่างก้าวในป่าชุมชนอาจก่อให้เกิด

อันตรายต่อตัวนักท่องเที่ยวและต่อธรรมชาติได้ตลอดเวลา ขณะเดียวกันการพัฒนาสิ่งอำนวยความ

สะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนั้นทำได้เท่าที่จำเป็น การไปท่องเที่ยวจึงอาจไม่ได้รับความสะดวกสบาย

อย่างที่คาดหวัง หรือกิจกรรมบางประเภทอาจไม่สามารถกระทำได้ ดังนั้น จึงควรศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้น 

ของสถานที่แต่ละแห่งเพื่อเป็นการเตรียมตัวที่ดี วางแผนเรื่องเวลา กิจกรรม ที่พัก และอาหารการกิน  

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

 l	ศึกษาข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวและปฏิบัติตนในฐานะผู้มาเยือนพื้นที่ธรรมชาติอย่างเหมาะสม 

 l	เพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ตั้ง สภาพพื้นที่ สภาพอากาศ การเดินทางที่สะดวก ข้อควรปฏิบัติเพื่อ

ความปลอดภัยและกฎระเบียบของพื้นที่ 

 l	การศึกษาข้อมูลที่ดีจะช่วยให้มีการเตรียมตัวและสัมภาระได้พร้อม สามารถกำหนดช่วงเวลา

และจัดเวลาได้อย่างคุ้มค่าเพื่อให้สามารถไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้อีก 
เตรียมร่างกายให้พร้อม 

 l	ผู้ที่ตั้งใจจะไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติควรเตรียมความพร้อมของร่างกาย เช่น ออกกำลังกายก่อนออกเดินทางอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

 l	หากมีโรคประจำตัว ควรเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือฤดูกาลที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และต้องเตรียมยาประจำตัวไปด้วยในกรณีฉุกเฉิน 

เตรียมสัมภาระ 

 l	จัดเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มอื่นๆ ที่เหมาะสมกับฤดูกาล เช่น หมวก ร่วม เสื้อกันฝน ฯลฯ 

 l	จัดเตรียมอุปกรณ์เดินทางตามสภาพของแหล่งท่องเที่ยว เช่น หากจะต้องเดินป่าหรือขึ้นเขา  

  ควรเตรียมเป้ใส่สัมภาระ รองเท้าเดินป่า เสื้อผ้าที่เหมาะสม และเลือกโทนสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติ 

 ฉบับหน้าเราจะมาพูดถึงข้อควรระวังในการท่องเที่ยวป่าชุมชนและเรื่องอื่นๆ กันต่อครับ 

ป่าชุมชน... 
ต้องห้ามพลาด 

ตอน เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง 
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ช่วยลดหรือเพิ่มความเร็วลม 

 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มหนาๆ ทำหน้าที่ เป็นแนวต้านทานลม 

(Wind Breaker) ได้ดี สามารถลดกำลังลมได้ร้อยละ 50 ในระยะทางสิบเท่า 

ของความสูงของต้นไม้นั้น นอกจากนี้เราสามารถใช้พื้นที่สีเขียวเป็นตัว

กีดขวาง (Block) และเปลี่ยนทิศทางลมได้หรือบังคับให้ลมผ่านช่องทาง

เข้าไปยังที่ต้องการภายในอาคาร ลดปริมาณลมหวน (ลมที่พัดเข้าสู่กลุ่ม

อาคาร แล้วปะทะอาคารสูงๆ แล้วเกิดกระแสลมหมุนกลับ) 

  

ช่วยลดเสียงรบกวน 

 พืชพันธุ์สามารถช่วยลดระดับเสียงลงได้ตั้งแต่ประมาณ 5 - 

15 เดซิเบล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความสูง ความหนาแน่น 

ความกว้าง และตำแหน่งที่อยู่ ประกอบกับทิศทางลม ความเร็วลม 

อุณหภูมิ และความชื้น พืชพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และหยาบ จะมีความ

สามารถในการกระจายเสียงที่มีความถี่ต่ำ เช่นเสียงดังที่เกิดจากการเริ่ม

เคลื่อนที่ออกไปของรถบรรทุก ส่วนพืชพันธุ์ที่มีขนาดใบเล็กมีผิวละเอียดและมีกลุ่มใบหนาแน่นจะมีความสามารถในการกระจายเสียงที่มีความถี่สูง

จนถึงปานกลาง พืชพันธุ์ที่ใช้กันเสียงควรประกอบด้วยไม้ยืนต้นและไม่พุ่ม เนื่องจากไม้พุ่มจะช่วยกันเสียงบริเวณส่วนล่าง นอกจากนี้ไม้พุ่มควรจะมี

ตำแหน่งใกล้กับแหล่งกำเนิดเสียงหรือทางเดินเท้าที่ปูลาดด้วยวัสดุผิวแข็ง การปลูกต้นไม้เป็นกลุ่มหนา 30 เมตร สูง 12 เมตร สามารถลดเสียง

หนวกหูจากรถยนต์บนทางหลวงได้ร้อยละ 50 

แหล่งข้อมูล ; http://krachang-bh.com/attachments/article/7/teer1.pdf 

 ต้นไม้ใหญ่ในเมือง ช่วยในการลดความร้อน การบรรเทาภูมิอากาศ การลดแสงสะท้อน และการบรรเทา

ปรากฏการณ์เกาะความร้อน กรองฝุ่นและมลพิษในอากาศแล้ว ต้นไม้ใหญ่ในเมืองยังมีประโยชน์อีกหลายข้อนะครับ 

 

4 สาระน่ารู้จากกรมป่าไม้



8	พฤศจิกายน	2560 

นายสมชาย	เปรมพาณิชย์นุกูล	 

ผู้อำนวยการสำนักฯ เปิดศูนย์

อำนวยการเฉพาะกิจเฝ้าระวังและ

ควบคุมไฟป่าในห้วงระยะเวลาที่ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จ

พระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 

4	พฤศจิกายน	2560 

นายจเรศักดิ์	นันตะวงษ์	 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน

เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน

ประสิทธิภาพในการป้องกันและ

ปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้ ณ อาคารสราญรมย์ มณฑลทหารบก 

ที่ 310 ค่ายวชิรปราการ อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัด

สำนักฯ 3 เข้าร่วมฝึกอบรม 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ตาก)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

31	ตุลาคม	2560	

สำนักฯ	 3	 สาขาแพร่ จัดกิจกรรม

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 

2560 ณ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีแพร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นยมหิน ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 และ

ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

7	พฤศจิกายน	2560	

สำนักฯ	 4	 สาขานครสวรรค์	 โดย

ศูนย์ป่าไม้จังหวัดพิจิตร เข้าร่วม

การปฏิบัติงานในการช่วยเหลือ

สถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ในท้องที่ โดยสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดและขนมให้แก่สถานศึกษา ร่วม

ฟื้นฟูโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง และโรงเรียนจระเข้ผอม ใน 

อ.สามง่าม จ.พิจิตร ภายหลังการเกิดอุทกภัย 

2	พฤศจิกายน	2560	

สำนักฯ	 4	 สาขาพิษณุโลก โดย

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า

พิษณุโลก ได้รับเชิญจากบริษัท 

สหมงคลฟิล์ม ขอสัมภาษณ์และ

บันทึกเทปการสาธิตภารกิจ “เหยี่ยวไฟ” เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์

ควบคู่กับภาพยนตร์เรื่อง “Only The Brave คนกล้าไฟนรก” ซึ่งจะ

ออกฉายพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

7	พฤศจิกายน	2560 

สำนักฯ	 5	 (สระบุรี) นำเจ้าหน้าที่

ของสำนักฯ ออกปฏิบัติงานร่วมกับ

เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความ

มั่นคง จ.สระบุรี เจ้าหน้าที่เทศบาล 

ต.ท่าลาน และประชาชนในพื้นที่ ม.1 ต.บ้านครัว อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี 

ทำความสะอาดพื้นที่หลังปริมาณน้ำลดลงสู่สภาวะปกติ 

21	ตุลาคม	2560 

สำนักฯ	 6	 สาขานครพนม   

จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปี

ของชาติ พ.ศ.2560” ณ โรงเรียน

ร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ 

จ.สกลนคร โดยมีนางอำนวยพร 

ชลดำรงกุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้แทนหน่วย

งานราชการ เอกชน ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม

กิจกรรม 

4	พฤศจิกายน	2560	

สำนักฯ	 10	 (ราชบุรี) โดยหน่วย

ป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 (ด่านช้าง) 

สพ.2 (ห้วยขนุน) หน่วยส่งเสริมการ

ควบคุมไฟป่ากาญจนบุรี และศูนย์

ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี นำน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวด ออกแจกจ่าย  

ผู้ประสบภัยน้ำท่วมท้องที่บ้านจระเข้ใหญ่ บ้านศาลาท่าทราย ต.จระเข้

ใหญ่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 

5ข่าวเด่นสำนักฯ ภูมิภาค



ข้อมูลและภาพ :คู่มือศึกษาพรรณไม้เพื่อสร้างธนาคารอาหารชุมชน(FoodBank)สำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้

บิ๊ก	ทส.	สั่งคุมเข้มสวนยาง  ★ ต่อจากหน้า	1

ผักเซียงดา	แม่ปูรู้มาก

กรมป่าไม้จัดงานวันรักต้นไม ้  ★	ต่อจากหน้า	1

ชื่อวงศ์  ASCLEPIADACEAE 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gymnemainodorum (Lour.) Decne. 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	 
 ลำต้น เป็นเถาว์เลื้อยมีความยาวประมาณ 5 – 10 เมตร   
ขึ้นอยู่กับอาย ุ หากเถาว์มีอายุมากความยาวก็จะมากขึ้นเถาว์มีสีเขียว  
เมื่อแก่จะเป็นสีเขียวอมน้ำตาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเถาว์
ประมาณ 0.5 – 5 เซนตเิมตร ทกุสว่นของลำตน้ทีอ่ยูเ่หนอืดนิมยีางสขีาว 
 ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงเป็นคู่ตรงกันข้ามสีเขียวเข้ม หน้าใบ  
สีเข้มกว่าหลังใบ ขอบใบเรียบหรือมีคลื่นเล็กน้อย ผิวใบเรียบไม่มีขน 
ใบเป็นรูปขอบขนาน ฐานใบมน 
 ดอก มีสีขาวขนาดเล็กออกเป็นช่อ 
การขยายพันธุ์ 
 การขยายพันธุ์ทำได้หลายวิธี เช่น การปักชำกิ่ง การเพาะ
เมล็ดและการตัดรากที่มีหน่ออ่อนงอกขึ้นมาปลูก แต่วิธีที่นิยมใช้ 
คือ การปักชำกิ่ง 
การปลูก 
 ชาวบ้านนิยมปลูกผักเซียงดาไว้ตามข้างรั้วบ้าน 2 – 3 ต้น โดยปล่อยให้เถาว์ของผักเซียงดา 
เลื้อยพาดไปตามรั้วหรือต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ใกล้ ๆ แต่ในปัจจุบันเริ่มมีเกษตรกรนำผักเซียงดามาปลูกเป็น
แปลงขนาดใหญ่เพื่อเก็บยอดขายเป็นเชิงการค้า การเตรียมพื้นที่ในการปลูกผักเซียงดาเริ่มจากการ
ถางกำจัดวัชพืชแล้วขุดหลุม ผึ่งดินประมาณ 1 วัน ก่อนนำกิ่งชำมาปลูกควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก
ประมาณหนึ่งกิโลกรัม ควรทำหลักให้เถาว์เซียงดายึดเกาะอาจใช้ไม้ไผ่หรือเศษไม้อื่นเหลือใช้ก็ได้ 
การนำไปใช้ประโยชน์  
 ด้านอาหาร ยอดของผักเซียงดา มีรสมันหากทำให้สุกจะมีรสหอมหวาน รับประทานเป็น
ผักสด ส่วนใบแก่ของผักเซียงดาสามารถมาทำเป็นชาชงน้ำดื่มได้ 
 ด้านสมุนไพร ใบ รักษาอาการไข้ อาการหวัด ลดน้ำตาลในเลือดและมีศักยภาพในการ
พัฒนาเป็นยารักษาโรคเบาหวานได้ด้วย 

อุตสาหกรรมป่าไม ้ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มี
ต้นไม้ทรงปลูกของพระบรมวงศานุวงศ์ถึง 5 
พระองค ์ คือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา  
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงปลกูตน้กระถนิ
ณรงค ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดลุยเดช บรมนาถบพติร ทรงปลกูตน้ปบี สมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล  
ที ่9 ทรงปลกูตน้พกิลุ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี ทรงปลูกต้นแก้ว สมเด็จ
พระเจ้าลกูเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์ อคัร
ราชกมุาร ีทรงปลกูตน้ยา่นนมววั และสมเดจ็พระ
ศรีนครินทราบรมราชชนน ี ทรงปลูกต้นสัก ทั้งนี ้
นอกจากจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน  
ในการฟืน้ฟทูรพัยากรปา่ไมแ้ลว้ ยงัรว่มนอ้มรำลกึ
ในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในชว่งพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพอกีดว้ย 
 ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจดักจิกรรม
ทีโ่รงเรยีนรม่เกลา้ อ.โคกศรสีพุรรณ จ.สกลนคร 
ซึ่งจัดบำรุงรักษาต้นสนฉัตรทรงปลูก และแจก
กล้าต้นราชพฤกษ์ที่ เพาะจากต้นไม้ทรงปลูก 
จำนวน 900 กล้า ภาคกลางจัดกิจกรรมที่วัดถ้ำ
สงิโตทอง อ.จอมบงึ จ.ราชบรุ ีซึง่จดับำรงุดแูลตน้
สกัทรงปลกู และแจกกลา้ประดูท่ีเ่พาะจากตน้ไม้
ทรงปลูกจำนวน 900 กล้า และในภาคใต้จัด
กจิกรรม ณ ทีว่า่การ อ.พระแสง จ.สรุาษฎรธ์าน ี
ซึ่งบำรุงรักษาต้นราชพฤกษ์ทรงปลูก และแจก
กลา้ต้นตะเคยีนทองทรงปลกู จำนวน 900 กลา้ 
 “กรมป่าไม ้ เชิญชวนคนไทยทุกคนร่วม
กันแสดงพลังความสามัคคีในการรักษาทรัพยากร  
ป่าไม ้ และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยช่วยกันดูแล บำรุง
รกัษาตน้ไมภ้ายในบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัของตนเอง และ 
ตามสถานทีต่า่งๆ เพือ่สบืสานพระราชปณธิานของ
พระองค์ท่านที่ต้องการเห็นทรัพยากรป่าไม้ของไทย
กลบัมาอดุมสมบรูณอ์กีครัง้” อธบิดกีรมปา่ไม ้กลา่ว 

 ปฏบิตักิารครัง้นีม้เีปา้หมายคอืสวนยาง
เนื้อที่หลายร้อยไร ่ จากการตรวจสอบพบที่พัก  
คนงาน 5 หลัง ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นของนายสุริน 
สหีสกลุ ชาว อ.สะเดา จ.สงขลา เจา้หนา้ทีจ่งึขอเขา้ 
ตรวจค้นภายในที่พัก พบเลื่อยโซ่ยนต ์ 1 เครื่อง 
พรอ้มอาวธุปนืไทยประดษิฐอ์กี 3 กระบอก และ
ตรวจพบอุปกรณ์การทำสวนยางภายในโรงเก็บ
ของหลายรายการ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งความ

ดำเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่
ไดร้บัอนญุาต ตาม พรบ.อาวธุปนื เครือ่งกระสนุ 
วตัถรุะเบดิ ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอาวธุ พ.ศ. 
2490 และเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อย  
โซ่ยนต์แตกต่างจากใบอนุญาต ตาม พรบ.เลื่อย
โซย่นต ์พ.ศ. 2545 พรอ้มนำตวัไปสอบสวนเพิม่เตมิ 
ซึ่งจากข้อมูลเชิงลึกพบว่า นายสุรินเป็นลูกน้อง
คนสนทิของเสีย่ยทุธ เจา้ของสวนยางอกีดว้ย 
 นายอรรถพล เปิดเผยว่า ปฏิบัติการ
ครัง้นี้เปน็การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
หลังจากการยางแห่งประเทศไทยได้ประสาน
ความร่วมมือขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ควบคมุผลผลติยางพาราในเขต
ปา่ ซึง่ พลเอกสรุศกัดิ ์กาญจนรตัน ์รมว.ทส. ได้
สัง่การใหศ้นูยป์ฏบิตักิารพทิกัษป์า่ เขม้งวดในการ
ตรวจสอบสวนยางพาราของนายทุนที่ผิด
กฎหมาย และได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด ร่วมถึง กอ.รมน. ภาค 1-4 
และ ศปป.4 กอ.รมน. สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที ่ 
ปา่ไม ้ เฝา้ระวงัไมใ่หม้กีารเขา้ไปกรดียางในสวนยาง

ของนายทกุทีถ่กูดำเนนิคดอีกี  
 จากข้อมูลของกรมป่าไม้พบว่า มีสวน
ยางประมาณ 30 ล้านไร ่ อยู่ในเขตป่าไม ้ 8.5 
ลา้นไร ่โดยอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาต ิ5.2 ลา้นไร ่
คาดวา่เปน็ของนายทนุประมาณ 1.2 ลา้นไร ่ ยดึ
คนืได ้150,000 ไร ่ซึง่จะมนีำ้ยาง 360,000 ตนั/
ไร/่ป ีทีจ่ะควบคมุไมใ่หอ้อกสูต่ลาด ขณะทีจ่งัหวดั
เพชรบูรณ์ที่เข้าดำเนินการวันนี ้ มีสวนยางพารา
ในเขตปา่ทัง้หมดกวา่ 60,000 ไร ่สามารถทวงคนื
ได ้23,000ไร ่มนีำ้ยาง 5.8 ตนั/ไร/่ป ีทีจ่ะควบคมุ
ไมใ่หอ้อกสูต่ลาด  
 “ในอนาคต กรมป่าไม้มีแนวคิดจะนำ
พื้นที่สวนยางพาราของนายทุนที่ยึดได ้ เปิด
โอกาสให้ชุมชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบ  
ปา่ชมุชนหรอืสหกรณช์มุชน หรอืรกัษาใหเ้ปน็ปา่
ดงัเดมิ สว่นพืน้ทีป่า่ตน้นำ้ชัน้ 1 ชัน้ 2 จะปรบั
เปลี่ยนจากสวนยางพาราที่เป็นพืชเชิงเดียว ให้
เป็นป่าแบบผสมผสาน เพื่อให้ป่าต้นน้ำมีความ
สมดุลในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ ต่อไป”   
นายอรรถพล กลา่ว 
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สาระน่ารู้จากป่าชุมชน

ข้อมูลและภาพ :เมนูจากป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนสำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้

 งานวิจัยระยะยาวเรื่อง “Living Near A Forest Will Make You Happier” ของ

สถาบัน Max Planck เพื่อการพัฒนามนุษย์และเผยแพร่ในรายงาน Nature 

Scientific พบว่า การอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น มีความ

สุขดีขึ้นและสามารถที่จะรับมือกับความเครียดได้ดี 

 คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต้องเจอกับความท้าทายทางร่างกายและจิตใจมากมายรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้น

อย่างเป็นระบบของความเจ็บป่วย ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า โรคจิตเภทและความเครียดเรื้อรัง มากกว่า

คนที่อาศัยอยู่ใกล้กับธรรมชาติ แม้จะอยู่ในประเทศเดียวกัน 

 ทีมวิจัยได้ศึกษาบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้ พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ เพื่อตรวจสอบอิทธิพลที่มีต่อต่อมทอนซิลซึ่งควบคุมความเครียดในสมอง พบหลักฐาน

สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าชาวเมืองที่อาศัยอยู่ใกล้กับธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะมีต่อมทอนซิลที่แข็งแรงและสามารถจัดการความเครียด ความวิตกกังวลและ

ภาวะซึมเศร้าได้ดีขึ้น การใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ชาวเมืองสามารถทำได้เพื่อลดความเครียดและเพิ่มความสุข 

 การศึกษานี้จะสามารถช่วยผู้วางผังเมืองในการพัฒนาเมืองที่เพิ่มความสุข ความมีประสิทธิภาพและโอกาสให้แก่ผู้อาศัยมากที่สุด เพราะนั่น

เป็นสิ่งที่เราคาดหวังจากเมืองของเรา 

“ก่อนที่โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ คุณล่ะ เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อโลกบ้างหรือยัง” 

ข้อมูลจาก : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 

     อยู่ในเมืองท่ี
มีต้นไม

เ้ย
อะๆ

 ดกีบัสขุภาพจิตจริงๆนะ

เพื่อโลกสีเขียว 7

ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน



 เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็น

ประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระ

อภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร เสด็จสวรรรคต ณ ห้องประชุม 1 

อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี  

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยาน

แห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจงคล้าย 

วรพงศธร นายอรรถพล เจริญชันษา   

รองอธิบดีกรมป่าไม ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร 

ขา้ราชการ พนกังานและเจา้หนา้ทีก่รมปา่ไม ้

เขา้รว่มในพธิี 

 โดยพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวด

พระอภิธรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่อง

ในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต 

และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยได้ประกอบ

พิธีสวดพระอภิธรรมฯ โดยพระสงฆ์ 10 รูป 

จากวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน 

พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและถวาย  

ภัตตาหาร 

  

กรมป่าไม้	 จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวด

พระอภิธรรม	 ถวายพระบรมศพ	 พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	เสด็จสวรรรคต	

 เมื่อวันจันทร์ที ่ 23 ตุลาคม 2560 

กรมป่าไม ้ ได้จัดพิธีวางพวงมาลาและกล่าว

สดุด ี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ด้วย

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนา

กรมป่าไม้ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 

2439 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่

ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย 

 สำหรับพิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ 

บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้า

อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี   

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็น

ประธาน พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ 

นายจงคล้าย วรพงศธร นายอรรถพล เจริญ

ชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง 3 ท่าน คณะ

ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน กรมป่าไม ้

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจน  

ผู้แทนหน่วยงานข้างเคียง เข้าร่วมวาง  

พวงมาลา 

กรมป่าไม	้ จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน	 

วนัปยิมหาราช	ดว้ยสำนกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

ที่ทรงสถาปนากรมป่าไม้	

 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟัง 

ความคดิเหน็ของคณะกรรมการปฏริปูประเทศ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ในการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ   

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ทรัพยากรทางบก (ทรัพยากรป่าไม้/

สัตว์ป่า ดิน และแร่) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 

เทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายธีรภัทร 

ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำ

สำนักนายกรัฐมนตรี นายชลธิศ สุรัสวดี 

อธิบดีกรมป่าไม้ นายจงคล้าย วรพงศธร 

และนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดี 

กรมปา่ไม ้ผูต้รวจราชการกรมปา่ไม ้ผูอ้ำนวยการ 

สำนักส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมประชุม 

 โดยกำหนดผลอันพึงประสงค์ 4 

ด้าน คือ 1.ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ

ดูแลรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์และ

ยั่งยืน 2.สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล รักษา 

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 3.เกิด

ความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์ และ 4.มีระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี

ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสุขและ

คุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนคนไทย

ต่อไป 

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น	 ในการ

จัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข่าวเด่นในรอบเดือน88


