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ปีที่ 13  ฉบับที่ 157  ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2541  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงาน   
ณ บริเวณโครงการส่วนพระองค์บางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง 
จังหวัดปราจีนบุรี โอกาสนี้ทรงปลูกกันเกราไว้เป็นที่ระลึกด้วย 

ตน้ไมท้รงปลกู 
ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร 

 ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ตั้งเป้า 2 ปี ปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น  

ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน สามารถตอบ

สนองต่อวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน เริ่มโครงการใน “แผ่นดินพระ

ราชา” พื้นที่หุบกะพง จ.เพชรบุรี 

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่ไร่หุบกะพง อ.ชะอำ 

จ.เพชรบุรี โครงการจิตอาสา ปลูกป่า “ลงมือทำคือคำตอบ” 2 ปี 10 ล้านต้น 

รวมพลังจิตอาสาทั่วประเทศ ได้เปิดโครงการ โดยนายคฑาวุธ ทองไทย 

หรือ อ.ไข่ แห่งวงมาลีฮวนน่า ได้กล่าวต้อนรับ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกองทัพบก ผู้พิพากษาหัวหิน ศาลหัวหิน นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค

ประชาชน ชุมชน นักเรียน ทหาร กว่า 1,000 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

กรมปา่ไม ้จบัมอืกองทพับก และ อ.ไข ่มาลฮีวนนา่ 
จดักจิกรรมจติอาสาปลกูปา่ “ลงมอืทำคอืคำตอบ”

 เมื่อวันเสาร์ที ่ 9 ธันวาคม 2560 พล.อ.สุรศักดิ ์ กาญจนรัตน ์ รมว.กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการเตรียมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ ประจำป ี 2561 ที่ห้องประชุม 

อบจ.ลำปาง โดยม ี ผูว้า่ราชการจงัหวดั กองทพัภาคที ่ 3 ผอ.ทสจ., ปภ., ศนูย ์ ปภ.จ. พรอ้มดว้ย 

นายจเรศกัดิ ์ นนัตะวงษ ์ และนายอรรถพล เจรญิชนัษา รองอธบิดกีรมปา่ไม ้ และหนว่ยงานใน

สงักดักระทรวง ในพืน้ที ่9 จงัหวดัภาคเหนอื ประกอบดว้ย เชยีงใหม ่ลำปาง ลำพนู แมฮ่อ่งสอน 

เชยีงราย พะเยา แพร ่นา่น และ ตาก เขา้รว่มประชมุเพือ่นำเสนอแผนการรบัมอืไฟปา่หมอกควนั 

รมว.ทส. ประชุมป้องกันแก้ปัญหาไฟป่า 
และหมอกควันภาคเหนือ ประจำปี 2561

และรบันโยบายเพือ่ไปสูก่ารปฏบิตั ิพรอ้มกนันีย้งัมหีนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ จสิดา้ เขา้ใหข้อ้มลูเพือ่การวางแผนปฏบิตังิาน 

 หลังจากการประชุม พล.อ.สุรศักดิ ์ กาญจนรัตน ์ กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ ป ี 2561 ว่า ในปีที่ผ่านมา

กระทรวงมหาดไทย โดย ผวจ. นอภ. กำนัน ผญบ. ควบคุมพื้นที่ค่อนข้างเข้มข้น แล้วเสริมด้วยการปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

 โครงการจิตอาสา ปลูกป่า “ลงมือทำคือคำตอบ” 2 ปี 10 ล้านต้น รวมพลังจิตอาสาทั่วประเทศครั้งแรกนี้ เริ่มขึ้นจากมีความตระหนักว่า ป่าไม้

ของประเทศไทยถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้ง เนื่องจากต้นน้ำลำธารถูกทำลาย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามน้ำหลาก ก็เกิด  



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 ชว่งนีก้เ็ขา้สูเ่ทศกาลขึน้ปใีหมก่นัแลว้ ทางทมีงานจดหมายขา่วกรมปา่ไม ้

กข็อใหค้ณุผูอ้า่นทกุทา่นประสบแตค่วามสขุ มสีขุภาพพลานามยัแขง็แรง ตลอดปใีหม ่2561 นีน้ะครบั 

 ครับ เมื่อฤดูฝนหมดไป ฤดูหนาวก็เข้ามาแทนที ่ อากาศเย็นๆ เหมาะแก่การท่องเที่ยว

สมัผสัลมหนาว ชืน่ชมทะเลหมอกและความงามของดอกไมน้านาชนดิ แตท่ีต่ามมาพรอ้มฤดหูนาว

นั่นก็คือความแห้งแล้ง และไฟป่า แม้ในช่วงนี้จะยังไม่ค่อยมีปัญหาดังกล่าวแต่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี ้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พล.อ. สรุศกัดิ ์ กาญจนรตัน ์ ไดป้ระชมุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัปญัหาไฟปา่ทีจ่งัหวดัลำปางเมือ่ตน้เดอืนธนัวาคมทีผ่า่นมา เพือ่ใหท้กุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้

หนว่ยงานของกระทรวงทรพัยฯ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ ทหาร จงัหวดั ตลอดจน

ภาคประชาชนไดเ้ตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัปญัหาไฟปา่และหมอกควนัอยา่งจรงิจงั  

 กค็งตอ้งฝากถงึคณุผูอ้า่นและพีน่อ้งประชาชนทกุคน รวมถงึเจา้หนา้ทีข่องกรมปา่ไมท้กุคน 

ดว้ยครบั หากพบเหน็เหตกุารณก์ารบกุรกุตดัไมท้ำลายปา่ ปญัหาไฟปา่ หรอืการกระทำผดิเกีย่วกบั

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถแจ้งเบาะแสได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สายด่วน  

สิง่แวดลอ้ม 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) และแอพพลเิคชัน่ 

พทิกัษไ์พร โดยกรมปา่ไมจ้ะไดเ้รง่จดัสง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้ไปตรวจสอบและแกไ้ขปญัหา ตลอดจนปอ้งกนั

ไมใ่หเ้กดิเหตกุารณข์ึน้อกีครบั แลว้พบกนัใหมค่รบั 

 ต้นจันผา ที่เห็นอยู่นี้ขึ้นเด่นอยู่บริเวณริมผา

ในวนอุทยานพุม่วง ทางขึ้นเขาพุหางนาค 

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จันผาเป็นไม้โตช้า แต่ละปี

จะวัดความสูงได้แค่ไม่กี่เซนติเมตร สันนิษฐานว่า 

จันผาต้นนี้มีอายุราวๆ 300-400 ปี เลยทีเดียว 

ต้นจันผาตั้งตระหง่านอยู่ริมหน้าผา
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แหล่งข้อมูล ; เอกสาร “60 ป่าชุมชน...

60 ป่าชุมชน... ต้องห้ามพลาด 
ตอน ข้อควรระวังในการเที่ยวป่า 

  การท่องเที่ยวในป่า ทุกครั้งล้วนมีข้อที่ต้องควรระวัง ข้อควรปฏิบัติ เพราะในป่าเต็มไปด้วย

ภยันตราย ทั้งจากสัตว์ป่า แมลงสัตว์กัดต่อย พืชพรรณมีพิษ และการเดินหลงทางในป่า  

 การท่องเที่ยวใน “ป่าชุมชน” ก็เช่นเดียวกัน เพราะป่าชุมชนบางแห่งมีขนาดใหญ่ มีเขตติดต่อกับป่าธรรมชาติจึงอาจพบเจอสัตว์ป่าอันตรายได้ 

 £ ศึกษากฎระเบียบและข้อห้ามของป่าชุมชนตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์และพืชมีพิษของป่าชุมชนแต่ละแห่งอย่างถี่ถ้วน 

 £	ก่อนการเดินทางควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบ รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศ 

 £	ไม่ควรเดินป่าเพียงลำพังเพราะหากได้รับอันตรายจะไม่มีใครให้ความช่วยเหลือ หรืออาจพลัดหลงได้ 

 £	หลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่เป็นโขดหินชื้นแฉะ เพราะเสี่ยงต่อการลื่นไถลและพลัดตก 

 £	ควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีความเสี่ยงที่เกิดดินถล่มปิดทับเส้นทางที่จะไปหรือไม่ เพื่อวางแผนการเดินทางได้อย่าง

ถูกต้องและปลอดภัย หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว 

 £	พยายามสังเกตและฟังเสียงที่ดังผิดปกติ หากมีน้ำป่าไหลหลากจะเกิดเสียงดังกว่าเสียงของสายน้ำปกติ ซึ่งช่วงเวลาสั้นๆ นั้น อาจเป็น

ช่วงนาทีชีวิตระหว่างความเป็นกับความตาย และควรสังเกตทางหนีทีไล่ให้พร้อมเพื่อจะได้หนีได้ทัน 

 £	หากอยู่ในที่โล่งแจ้งท่ามกลางฝนฟ้าคะนอง ควรงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เพราะอาจเป็นสาเหตุให้ถูกฟ้าผ่าได้ 

 £	ไม่ควรอยู่ในเสื้อผ้าที่เปียก หรืออยู่ในน้ำที่หนาวเย็นเป็นเวลานานเกินไป เพราะร่างกายจะค่อยๆ สูญเสียความร้อนและอาจเป็น

ตะคริวจมน้ำหรือเป็นไข้ได้ 

 แมลงสัตว์กัดต่อย เมื่อมาท่องเที่ยวในป่าชุมชน จะต้องเตรียมใจพบกับแมลงนานาชนิด บางชนิดอาจแค่ก่อให้เกิดความรำคาญแต่

ไม่เป็นอันตราย แต่บางชนิดอาจกัดต่อยทำให้เกิดความเจ็บปวดได้ เช่น ผึ้ง ต่อ แตน ยุง ตะขาบ เห็บ แมลงป่อง และงู จึงควรเตรียม

ยาทากันแมลงรบกวน หรือยาทาแก้ปวดเบื้องต้นติดไปด้วย 
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การควบคุมการชะล้างพังทลายของดินและชะลอการไหลของน้ำ 

 ต้นไม้ ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน มีประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน 

บรรเทาปัญหาอุทกภัยในบริเวณที่มีการพัฒนาเป็นเมือง ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ของระบบนิเวศลุ่มน้ำในภาพรวม ช่วยแก้ปัญหาการทับถมของดินตะกอน ป้องกันลำน้ำตื้นเขิน การเกิดอุทกภัย 

ความแห้งแล้ง รวมทั้งช่วยรักษาคุณภาพน้ำเพื่อให้ระบบนิเวศสัตว์หรือพืชที่ต้องอาศัยน้ำนั้นๆ สามารถดำรงอยู่

ได้ และช่วยประหยัดค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนลงได้มาก 

  นอกจากนี้ ต้นไม้ ยังช่วยลดความตึงเครียดให้กับเราด้วยนะครับ อาทิเช่น ทำงานเครียดๆ เหนื่อยล้า หรือเรียนหนัก ก็สามารถพักสายตา

มองไม้ใบเขียวๆ จะช่วยให้ความเครียดลดลงได้อย่างดี โรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ควรปลูกต้นไม้เยอะๆ นะครับ ไม่ใช่ตัด

อย่างเดียว แล้วเอาสิ่งปลูกสร้างไปทดแทน 

 ครับ ต้นไม้ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ต่างก็มีคุณค่ามีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้น และเมื่อปลูกแล้วก็ต้องดูแลรักษาให้ดีด้วยครับ ควรตัดแต่งให้ดี

เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกิ่งไม้หักหรือโค่นล้มสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอความรู้หรือความช่วยเหลือในการดูแล

ต้นไม้ใหญ่ได้จากทีมงาน “รุกขกร” ของกรมป่าไม้ ได้ที่ facebook รุกขกร กรมป่าไม้ ครับ 

 ต้นไม้ นอกจากจะช่วยในการลดความร้อน การบรรเทาภูมิอากาศ 

และอื่นๆ แล้ว ต้นไม้ใหญ่ในเมืองยังช่วยลดความเครียดให้กับคนเมืองได้

อีกด้วยนะครับ 

 

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

4 สาระน่ารู้จากกรมป่าไม้



5 ธันวาคม 2560 

นายชิษณุ วงศ์นนท ิ 

 ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อม

ด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ 

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้

ประจำปีของชาติ 2560 และร่วมแสดงนิทรรศการ “ตามรอยพ่อของ

แผ่นดิน” โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็น

ประธาน ณ บริเวณสวนน้ำพระทัย เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก 

12 ธันวาคม 2560 

นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล  

 ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้า

ร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการ 35 ปี 

ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ร่วมใจ สืบสาน 

รักษา ต่อยอด” ณ งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

3 ธันวาคม 2560 

นายบุญลาภ สุกใส  

 ผอ.สำนักฯ พร้อมด้วย

นายบัณฑิต วงศ์เสนานุรักษ์ ป่าไม้

จังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ 

ร่วมโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทย “ปั่นเพื่อป่าและลำธาร ครั้งที่ 3”   

ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก   

โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องไฟป่าและแจกจ่ายกล้าไม้แก่  

ผู้ร่วมงาน 

5 ธันวาคม 2560 

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลสกุล  

 ผู้ อ ำ น วยก า รส ำนั ก ฯ 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัด

กิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืน

แผ่นดิน” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดนิคมวาสี 

ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

 

15 ธันวาคม 2560 

สำนักฯ 7 (ขอนแก่น) เข้าร่วม

กิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข 

สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 

(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ. โรงเรียน

บ้านปอแดง ม.1 ต.ปอแดง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยได้แจกพรรณไม้

ให้แก่ส่วนราชการและประชาชน ให้คำแนะนำการจัดตั้งป่าชุมชน 

การขึ้นทะเบียนสวนป่า ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านป่าไม้ 

 

26 พฤศจิกายน 2560 

สำนักฯ 10 โดยส่วนอำนวยการ จัด

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวัน

และมอบของใช้จำเป็นให้แก่เด็ก

พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอน

คนตาบอดธรรมิกวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ตามแนวทางนโยบาย

การกำกับดูแลองค์กรที่ดี 

4 ธันวาคม 2560 

สำนักฯ 12 ร่วมทำกิจกรรม Big 

Cleaning Day จิตอาสา “เรา

ทำความดี ด้วยหัวใจ” โดย

ทำความสะอาดบริเวณสองข้าง

ถนนเส้นทางสายหลักและสาย

รอง ณ ศูนย์ราชการนาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช โดยร่วม

กันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตกแต่งเส้นทางให้สวยงาม   

มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร 

8 ธันวาคม 2560 

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 

ยล.5 (รามัน) ร่วมกับส่วนราชการ 

ทหาร ตำรวจ ประชาชน และ

นักเรียน ทำกิจกรรมจิตอาสา

ทำความดีตามโครงการ 1 ศุกร์ 1 มัสยิด สานใจ ณ.มัสยิดตาหับซีนุล

อิสลาม บ้านจะกว๊ะ ม.1 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา โดยมีนายจรัญ 

จันทรปาน นายอำเภอรามัน เป็นประธาน 

5ข่าวเด่นสำนักฯ ภูมิภาค



ข้อมูลและภาพ :คู่มือศึกษาพรรณไม้เพื่อสร้างธนาคารอาหารชุมชน(FoodBank)สำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้

รมว. ทส. ประชุมป้องกัน     ★ ต่อจากหน้า 1

ผักรด แม่ปูรู้มาก

กรมป่าไม้ จัดลงมือทำคือคำตอบ  ★ ต่อจากหน้า 1

ชื่อวงศ ์  OLACACEAE 
ชื่อวิทยาศาสตร ์ ErythropalumscandensBlume 
ชื่อพื้นเมือง  ผักรด (นครราชสีมา) ผักฮาก (ภาคเหนือ) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
 ใบ เปน็ใบเดีย่ว เรยีงตรงกนัขา้มหา่งกนั แผน่ใบเรยีบ
มนั มกีลิน่ ปลายใบรแีหลม ฐานใบกวา้ง คลา้ยรปูสามเหลีย่ม 
ใบบางออ่น มกีลิน่แรงเฉพาะตวั คลา้ยกลิน่สะตอทางใต้ 
 ดอก มลีกัษณะเปน็ดอกเดีย่วขนาดเลก็ สขีาวอมเหลอืง และชอ่ดอกออกบรเิวณตรงขอ้ตามกิง่
เปน็ดอกสมบรูณเ์พศอยูต่น้เดยีวกนั 
 ผล เปน็แบบผลเดีย่วลกัษณะกลมร ีผลออ่นสเีขยีว ผลสกุจะมสีสีม้อมแดงผวิเกลีย้งเปน็มนั 
 เมลด็ เมื่อผลแก่เปลือกหุ้มเมล็ดจะแห้งกลายเป็นสีดำและแตกออก ลักษณะของเมล็ดเป็น
รูปวงรีสีขาว 
นิเวศวิทยา 
 ผักรดเป็นไม้เถาเลื้อยขึ้นตามต้นไม้ทั่วไปที่อยู่ในป่า เป็นไม้เลื้อยตามพื้นดินคล้ายกับย่านาง 
หรอืขน้อยูต่ามปา่ทัว่ไปในทีร่ม่รำไร 
การขยายพันธุ ์
 สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการใช้เมล็ดและการปักชำกิ่ง 
การปลูก 
 ขดุหลมุกวา้ง 15x15 เซนตเิมตร ความลกึ 15 เซนตเิมตร ระยะปลกู 1.5x1.5 เมตร ใสปุ่ย๋
คอกหรอืปุย๋อนิทรยีร์องกน้หลมุ นำไมป้กัชว่ยพยงุลำตน้และทำรา้นความสงูประมาณ 1 – 2 เมตร  
เพือ่ใหผ้กัรดเลือ้ย 
การนำไปใช้ประโยชน ์
 ดา้นอาหาร 
 ยอดอ่อนใบอ่อน รสจืดมัน เมื่อเคี้ยวจะมีกลิ่นเหม็นเขียว ใช้รับประทานเป็นผักสด  
จิ้มน้ำพริกกับขนมจีน 
 ดา้นเศรษฐกจิ 
 ยอดออ่น เปน็ผกัพืน้บา้น นยิมนำมารบัประทานโดยทัว่ไปนยิมชนดิยอดขาวมากกวา่ยอดแดง 
ปกติจะขายกิโลกรัมละ 30 – 60 บาท 

น้ำท่วมฉับพลันและมีการพังทลายของดินอย่าง
รุนแรง จนเป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร ถึงเวลาที่ประชาชนคนไทยทั่วทั้ง
ประเทศ ต้องตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และ
ร่วมมือกันสร้างผืนป่าในชุมชนแบบผสมผสาน 
สร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่ งยืน 
สามารถตอบสนองต่อวิถีชี วิตของประชาชน  
ในชุมชน และประการสำคัญ คือ เพื่อน้อมนำ
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ทฤษฎีการพัฒนาด้านป่าไม้ จึงได้เริ่ม
โครงการจติอาสาปลกูปา่ ลงมอืทำ 2 ป ี10 ลา้นตน้ 
ที่เกิดจากความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศ 
ร่วมกันลงมือสร้างผืนป่าตามแนวทางการสร้าง
จิตสำนึกจากข้างในคือการปลูกป่า ในใจคน   
การลงมือปลูกป่าในบ้าน การปลูกป่าในชุมชน 
และการปลูกป่าเพื่อให้เชื่อมโยงกับป่าไม้ใหญ่   
เป็นแหล่งอาหารแก่มนุษย์และสัตว์ เมื่อคนและ
ชุมชนไดป้ระโยชนจ์ากปา่กจ็ะชว่ยกนัปกปกัรกัษา 
ให้ยั่งยืนต่อไป 
 สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อ
สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และ
การปลูกป่าทดแทน เพื่อสร้างความร่วมมือของ
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศในการลงมือปลูก
ต้นไม้ในบ้านและชุมชน เพื่อสร้างภาคีเครือข่าย 
อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการรณรงค์ให้เกิด
ความรว่มมอืทางดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 
ของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเน้นเป้าหมาย ของ
ประชาชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ระยะเวลา
ดำเนินการเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 
2560 ถึงเดือนธันวาคม 2562 
 ดา้นนายจเรศกัดิ ์ นนัตะวงษ ์ รองอธบิดี 
กรมป่าไม้ กล่าวว่า โครงการจิตอาสาปลูกป่า 
“ลงมือทำคือคำตอบ” นี้ กรมป่าไม้ ได้ร่วม
สนับสนุนกล้าไม้ยางนาและกล้าไม้ชนิดต่างๆ 
เพื่อปลูกในโครงการดังกล่าว 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรมป่าไม ้ กรมอุทยาน
แห่งชาต ิ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเสริมเพิ่ม
ด้วยคนของกองทัพ ตำรวจ ทำให้คนที่เข้าไปจุด
ไฟในปา่ลดนอ้ยลง โดยภาพรวมในปทีีผ่า่นมาการ
ดำเนินการมาตรการต่างๆ ทำให้สถานการณ์ดี
มากขึ้นกว่าปีก่อนหน้านั้น สำหรับปีนี้ยังจะคง

มาตรการเดิมและจะเพิ่มเรื่องการเสริมสร้าง
จติสำนกึแกป่ระชาชนใหม้ากยิง่ขึน้ และมาตรการ
ดา้นการเกษตร โดยใชว้ธิกีารนำวชัพชืมาทำเปน็ปุย๋ 
 พล.อ.สรุศกัดิ ์กลา่วตอ่วา่ โดยภาพรวม
จากมาตรการต่างๆ ที่พูดคุยกันในวันนี้ก็น่าจะ  
สง่ผลใหส้ถานการณไ์ฟปา่หมอกปญัหานา่จะลดลง
จากปีที่ผ่านมาอีก หากปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา
รอ้ยละ 20 กน็า่จะด ีหวงัวา่จะเปน็เชน่นัน้ ในปนีี้
มีทั้งภาพถ่ายดาวเทียม และโดยความสามารถ 
โดยเครือ่งมอื สรรพกำลงัตา่งๆ รวมทัง้แผนทีว่าง
ไว ้ ก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยังมีข้อน่ากังวลคือ
สภาพอากาศทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
 “ส่วนมาตรการบังคับใช้กฎหมาย โดย
หลกัแลว้ไมอ่ยากใหพ้ีน่อ้งประชาชนตอ้งมาตดิคกุ
เกี่ยวกับเรื่องนี ้ หากแต่มีการกระทำผิดจริงโดย
นอกเหนือการควบคุมก็จำเป็นต้องใช้มาตรการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แต่เพื่อส่วนรวมก็
จำเป็นที่ต้องทำ สำหรับปีนี้ยังไม่มีการจับกุม
เพราะเป็นช่วงเริ่มสถานการณ ์ โดยหลักแล้วหาก

เป็นไปได้ก็ไม่อยากจับใครในเรื่องนี ้ ส่วนปัญหา
หมอกควนัจากประเทศเพือ่นบา้นขา้มแดนเขา้ ทัง้ 
3 ประเทศ คือ ไทย เมียนมา ลาว จะต้อง
พยายามควบคุมไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ของตน  
ไมใ่หพ้ดัไปยงัเพือ่นบา้น และถา้มกีารขอความรว่มมอื
ดา้นวชิาการเรากจ็ะชว่ยเขา” รฐัมนตรกีลา่ว 
 พล.อ.สรุศกัดิ ์ กาญจนรตัน ์ รมว.กลา่ว
อีกว่า หลักการทำงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันก็คือ ไม่ให้ไฟเกิดหากว่าไฟเกิดก็ต้อง
ดับให้ได้ในเวลาที่รวดเร็วที่สุด ฉะนั้นวอร์รูมที่มี
ในวันนี้เป็นวอร์รูมอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด อยู่ที่
ว่าการอำเภอ แต่ไฟเกิดในหมู่บ้าน การจะชนะ
แตกหักในเรื่องไฟป่าต้องชนะกันที่หมู่บ้าน หาก
ไฟเกิดแล้วดับได้ทุกชีวิตทั้งคนทั้งสัตว์ป่าก็จะได้
รับผลกระทบน้อย หากว่าเกิดขึ้นแล้วยืดเยื้อ
ยาวนานก็จะมีผลกระทบมาก ดังนั้นวอร์รูมต้อง
ไปอยู่ที่หมู่บ้านหรือชุมชนที่เกิดไฟ โดยเฉพาะ
พืน้ทีไ่หมซ้ำ้ซาก ซึง่ทกุจงัหวดัมขีอ้มลูอยูแ่ลว้ 
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ประเทศไทย กับการประชุม COP 23 

สาระน่ารู้จากป่าชุมชน

ข้อมูลและภาพ :เมนูจากป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนสำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วม

ประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศสมาชิกรัฐภาคีฯ 

196 ประเทศ ร่วมกันแก้ปัญหา “โลกร้อน” ด้วย

การลดก๊าซเรือนกระจก และลดอุณหภูมิโลกลง

อีก 2 องศาเซลเซียส  

 สำหรับประเทศไทย ได้จัดทำแผนที่

นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 

2564-2573 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ โดยมเีปา้หมายลด

กา๊ซเรอืนกระจกลงรอ้ยละ 20-25 ในป ี2573 และ

ขณะนี้ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกไปแลว้กวา่ร้อยละ 11 ของเปา้หมายทีต่ัง้ไว้ 

 นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยยังได้ร่วม

จดัแสดงนทิรรศการภายใต้แนวคิด Thailand Climate 

Action through Multi-Stakeholder Partnership 

เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศของประเทศไทยแก่ผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ 

แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการ

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ การแก้ปัญหาเขาหัวโล้นใน

พื้นที่ภาคเหนือ ด้วยความร่วมมือของชุมชนใน

จังหวัดน่าน เป็นต้น 

 แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศเล็กๆ 

แตส่ิง่ทีก่ำลงัดำเนนิการลดโลกรอ้นคอืความรบัผดิ

ชอบตอ่ประชาคมโลกตามกตกิา ทัง้ทีป่ระเทศไทย

เปน็ผูป้ลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกเพยีงรอ้ยละ 0.8 ของ

ทัง้โลกเทา่นัน้ 

 “กอ่นทีโ่ลกจะเปลีย่นแปลงไปมากกวา่นี ้

คณุละ่ เปลีย่นแปลงตวัเองเพือ่โลกบา้งหรอืยงั” 

 การประชุม COP 23 หรือการประชุม

รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 ที่เมือง

บอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 

6-17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ 

กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 

เพื่อโลกสีเขียว 7

ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน



พล.อ.สุรศักดิ ์ กาญจนรัตน ์ ลงพื้นที ่ จ.น่าน 

พบปะผูน้ำทอ้งถิน่และราษฎร อ.สนัตสิขุ เพือ่

รบัฟงัความคดิเหน็และปญัหาตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้

จากนโยบายทวงคนืผนืปา่ของรฐับาล 

พล.อ.สุรศักดิ ์ กาญจนรัตน ์ ลงพื้นที ่ จ.น่าน 

ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการ (Operation 

Center) ในพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมมอบ

แนวทางในการดำเนนิงานแกเ่จา้หนา้ที่ 

กรมป่าไม ้ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และจิต

อาสา ร่วมกันตัดแต่งดูแลรักษาต้นไม้ในสวน

เบญจสริแิละตน้ไมต้ามแนวถนนสขุมุวทิ เพือ่ให้

เกดิความสวยงามและปลอดภยัตอ่ประชาชน 

 เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560   

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวง ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

และคณะ ลงพื้นที่อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

เพือ่พบพระครสูจุณินนัทกจิ เจา้อาวาสวดัโปง่คำ 

และราษฎรในพืน้ที ่ณ ศนูยส์ง่เสรมิการเรยีนรู้ 

ชมุชน (วดัโปง่คำ) โดยมนีายไพศาล วมิลรตัน ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับและ

ร่วมลงพื้นที่ 

 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มี พลตรีธวัช 

ศรีสว่าง ผบ.มทบ.38 ผู้บริหารระดับสูงของ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

พร้อมด้วยนายจงคล้าย วรพงศธร และ  

นายอรรถพล เจรญิชนัษา รองอธบิดกีรมปา่ไม ้

ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดย พล.อ.สุรศักดิ ์

กาญจนรัตน ์ ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นและ

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากโยบายทวงคืนผืน

ป่าของคณะรัฐบาล โดย รมว.ทส. ได้ชี้แจง

แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในภาพรวมให้

ราษฎรไดร้บัทราบโดยจะยดึแนวทาง “รฐัไดป้า่ 

ประชาได้ที่ทำกิน” ซึ่งภาครัฐจะจัดระเบียบ

พื้นที่โดยจะมีการร่วมกันออกแบบแนวทาง

การดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาค

ประชาชน 

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 

2560 ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็น

ประธานในกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ตามหลัก

รุกขกรรม ณ อุทยานเบญจสิริ และ บริเวณ

ถนนสุขุมวิท โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนจากการ

ไฟฟ้านครหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กลุ่ม Big Tree เครือข่ายต้นไม้ในเมือง และ

รุกขกรอิสระ เข้าร่วมในกิจกรรม 

 โดยกิจกรรมวันนี้ถือเป็นเริ่มต้นจุด

เปลี่ยนในการดูแลรักษาและตัดแต่งต้นไม้

ของกรุงเทพมหานครที่มีมากกว่า 3 ล้านต้น 

แบบรุกขกรมืออาชีพที่ถูกต้องตามหลักวิชา

การ ซึ่งต้นไม้ในเมืองถือเป็นส่วนสำคัญใน

การส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มี

ภูมิทัศน์สวยงาม ร่มรื่น สะท้อนถึงความ

เจริญและพัฒนาเมืองอย่างมีหลักการ และ

เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยปรับสภาพ

แวดล้อมให้ดีขึ้น โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่

ในเมือง ริมทางสาธารณะ ภายในสวน

สาธารณะ วัดและโรงเรียน ตลอดจนเพื่อ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนในเมือง ให้ต้นไม้และผู้คนสามารถ

อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย

ต่อไป นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้นำ

เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาต้นไม้ทั้ง 50 เขต มา

เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงจากรุกขกรมืออาชีพ

เพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินใน

ระหว่างปฏิบัติงานด้วย 

 เมื่อวันพุธที ่ 13 ธันวาคม 2560   

พลเอกสุรศักดิ ์ กาญจนรัตน ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และคณะ เดนิทางไปตรวจเยีย่มศนูยป์ฏบิตักิาร 

(Operation Center) หน่วยงานสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พืน้ทีจ่งัหวดันา่น ณ สำนกังานปา่ไมจ้งัหวดันา่น 

โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร นายอรรถพล 

เจรญิชนัษา รองอธบิดกีรมปา่ไม ้และเจา้หนา้ที่

ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มรบัฟงัแนวทางจากรฐัมนตรี 

 สำหรับศูนย์ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นตาม

นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ที่ให้ไว ้ โดยเน้นย้ำ

ให้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะผู้แทนกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วน

ภมูภิาคในการแกไ้ขปญัหาการทำลายทรพัยากร

ป่าไม ้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ ตลอดจนการจัด

เกบ็ขอ้มลูดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใชเ้ปน็ฐาน

ขอ้มลูในการบรหิารจดัการทรพัยากรปา่ไมอ้ยา่ง

ยัง่ยนื 

ข่าวเด่นในรอบเดือน88


