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“...ในป่าต้นน้ำลำธาร ที่ไม่มีคนบุกรุก อย่าให้คนเข้าไปตั้งหลักแหล่ง
ใหม่ หากไม่มีคนก็ดีแล้ว อย่าได้นำเข้าไปอีก...” “...ในป่าต้นน้ำลำธาร
ไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้างอะไรทั้งสิ้น รักษาควบคุมให้ได้...” 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2537  

 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า พลเอก สุรศักดิ์ 

กาญจนรตัน ์ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(ทส.) มีแผนงานการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเน้นไปที่การ

ฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่สูงชันหรือเขาหัวโล้น การส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ภาคประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเข้มงวดต่อผู้บุกรุกใหม่ ทั้งนี้ พื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน 102.4 ล้านไร่ 

ตอ้งไดร้บัการดแูลไมใ่หล้ดลงไปอกี ซึง่ไดม้อบหมายใหก้รมปา่ไมไ้ปดำเนนิการ

เพิ่มพื้นที่ป่าในส่วนของการส่งเสริมการปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจ โดยการนำ

โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ของ

นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาใช้เพื่อทำให้เกิดความ

คล่องตัวในการดำเนินงาน 

ทส. นำโมเดล Thailand 4.0 
ผลักดันส่ วนป่ า 
สู่ระบบออนไลน์

 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงการส่งเสริม  

ป่าเศรษฐกิจว่า กรมป่าไม้จะเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูในส่วนของพื้นที่ที่ถูก

บุกรุกจากกลุ่มนายทุนและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม รวมทั้งต้องส่งเสริมธุรกิจ

 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2560 กรมป่าไม้ พาสื่อมวลชนสาขาต่างๆ ทั้งสื่อ

โทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการจัดตั้ง

ศูนย์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าสัก ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าลุ่มน้ำชั้น 1 เอ การแก้ไข

ปัญหาการบุกรุกพื้นที่เขาสูงชัน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง บ้านแก่งไฮ อ.นครไทย 

จ.พิษณุโลก และป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูเรือ และป่าภูขี้เถ้า ในเขต อ.ด่านซ้าย 

อ.วังสะพุง จ.เลย และ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการ

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม

กรมป่าไม้ เดินหน้าฟื้นฟูป่าต้นน้ำตามนโยบาย 
“รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน” พร้อมพาสื่อดูงาน 
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 ชลธิศ สุรัสวดี 

อธิบดีกรมป่าไม้
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บก. แถลง

มหัศจรรย์.. พรรณไม้

 สวัสดีครับ พบกับ “จดหมายข่าวกรมป่าไม้” กันอีกเช่นเคย 

 ครับ ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าแล้งกันแล้ว สภาพความแห้งแล้งของอากาศ ความแห้งแล้ง

ของผืนป่า และการเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรในฤดูเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึง นั่น

หมายถึงปัญหา “ไฟป่า” และ “หมอกควัน” ซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเริ่มกิจกรรม

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม พล.อ. สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ได้ประชุมหลายฝ่ายเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา  

ที่จังหวัดน่าน ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 

 ในส่วนของกรมป่าไม้เองก็ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมกับไปหา  

ไฟปา่ไปกอ่นหนา้นีแ้ลว้ และในวนัที ่24 กมุภาพนัธข์องทกุป ีซึง่เปน็ “วนัปลอดควนัพษิจากไฟปา่” 

กรมป่าไม้ก็ได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวมาตลอดทุกปี โดย

ได้จัดขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้เห็นถึงผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน ร่วมมือ

กัน ลด ละ เลิก จุดไฟเผาป่า รวมถึงช่วยกันแจ้งเหตุในปัญหาดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้

เข้าไปป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามจนยากต่อการแก้ปัญหา  

 ครับ ปัญหาไฟป่าเป็นปัญหาใหญ่ในช่วงหน้าแล้ง แต่เราสามารถป้องกันได้ หากคุณผู้

อ่านพบเห็นเหตุการณ์การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ปัญหาไฟป่า หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถแจ้งเบาะแสได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ สายด่วนสิ่ง

แวดล้อม Green Call 1310 กด 3 ทางโทรสาร (Fax) ที่เบอร์ 02-2656222 ทาง E-Mail ที่ 

greencall1310@mnre.mail.go.th ทาง SMS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-8904464 / 081-

8909361 / 089-2031266 และทางระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (eQSO) ครับ 

เรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีเพื่อแผ่นดินกันนะครับ 

ตน้บอนไซอาย ุ 400 ป ีตน้นีร้อดตายจากระเบดิ

นิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมา เมื่อป ี 1945 ที่กองทัพ

อเมริกันทิ้งระเบิดนิวเคลียร ์ มันถูกปลูกเมื่อป ี

ค.ศ.1625 โดยครอบครวั Yamaki ปจัจบุนัถกูตัง้

แสดงอยู่ที่สวนรุกขชาติแห่งชาติในกรุงวอชิงตัน 

ด.ีซ.ี ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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พันธ์ ุไม้ในพระนามาภิไธย
บัวควีนสิริกิติ์

	ชือ่วทิยาศาสตร ์ Nymphaea ‘Queen Sirikit’   

	 ความเปน็มา  นายไพรัตน ์ ทรงพานิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบัน  

วจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร ซึง่เปน็นกัผสมพนัธุบ์วัทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก 

ไดด้ำเนนิการปลกู คดัเลอืก และผสมพนัธุบ์วั โดยไดน้ำบวันางกวกัฟา้ 

N. ‘Nangkwag Fah’ สกลุยอ่ย Brachyceras บวัสายเขตรอ้น เปน็ตน้

พอ่ ผสมกบับวัสายเขตอบอุน่พนัธุเ์พอรีส่ไ์ฟรโอปอล N. ‘Perry’s Fire 

Opal’ ของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแม ่ ได้ลูกผสมที่มีลักษณะเป็นของบัว

สายเขตอบอุน่ โดยกลบีดอกม ี 2 ส ี คอืสว่นปลายกลบีดอกมสีมีว่ง โคน

กลบีดอกมสีขีาว สดีอกของบวัลกูผสมมสีมีว่ง ถอืไดว้า่เปน็ “สใีหม”่ ทีย่งั

ไมเ่คยปรากฏมากอ่นในบวัสายเขตอบอุน่ 

  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ มพีระชนมายคุรบ 80 พรรษา 

วนัที ่ 12 สงิหาคม 2555 และในโอกาสทีพ่ระองคท์รงไดร้บัการยกยอ่ง

เป็น “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” 

(Mother of Biodiversity Conservation) ในป ีพ.ศ. 2553 จากรฐับาล

ไทย ซึง่สมชัชาองคก์ารสหประชาชาตไิดป้ระกาศใหป้ ีพ.ศ. 2553 เปน็ปี

สากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ทางสมาคมพฤกษศาสตร ์ 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามให้บัวลูกผสม  

พันธุ์ใหม ่ โดยทางราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 

ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อบัวว่า “ควีน

สริกิติิ”์ เมือ่วนัที ่11 มถินุายน 2555 

 ลกัษณะทัว่ไป   

 ดอก  ดอกชูเหนือน้ำ รูปร่างดอกตูมเป็นรูปร ี (Elliptic) ดอกบานเป็นรูปถ้วย 

(Cup shape) ดอกบาน 3-4 วัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 

เซนตเิมตร สดีอก สว่นปลายกลบีดอกมสีมีว่ง สว่นโคนมสีขีาว กลบีเลีย้ง 

มสีขีาวอมเขยีว ม ี4 กลบี กลบีดอกม ี24 กลบี ผนงัของคารเ์พลในรงัไข่

เชื่อมติดกันแบบ Syncarpous เกสรเพศผู้สีเหลืองส่วนปลายเกสรม ี 

สมีว่ง  

 ใบ  มลีกัษณะคอ่นขา้งกลม กวา้ง 17.5 เซนตเิมตร ยาว 18.5 เซนตเิมตร 

ขอบใบเรยีบปลายใบมน หใูบปดิ (บางครัง้หใูบชนกนัแลว้ยกตวัขึน้) ดา้น

บนมสีเีขยีว ดา้นลา่งสมีว่ง กา้นใบ กา้นดอก มสีเีขยีว และมขีน ลำตน้

ใตด้นิเปน็แบบเหงา้ เจรญิเตบิโตตามแนวนอน ขยายพนัธุด์ว้ยหนอ่ 



 

อ่านต่อฉบับหน้า 

ผลิตภัณฑ์เข้มข้นช่วยลดขยะบรรจุภัณฑ์ได้ ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่พัฒนาการผลิตให้เข้มข้นซึ่งผู้บริโภคสามารถนำไป
เจือจางก่อนใช้เป็นการช่วยลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์ได้ 

ปลูกป่าเพื่อให้โลกร่มเย็น เพื่อให้โลกเย็นลงเราทุกคนจะต้องช่วยกันปลูกป่าคลุมพื้นที่ว่างเปล่าให้ได้มากที่สุด
เพราะป่าเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีที่สุดของโลก 

สารอันตรายในถ่านอัลคาไลน์ ที่ใช้ใส่กล้องถ่ายรูป ไฟฉาย นาฬิกา เครื่องคิดเลขที่ใช้ได้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง 

จัดเป็นของเสียที่เป็นอันตรายเพราะมีสารอันตราย ได้แก่ แมงกานีส สังกะสี และปรอท 

เลือกใช้ถ่านแคดเมี่ยมแทนถ่านอัลคาไลน์ ควรเลือกใช้ถ่านชาร์ต Ni-Cd, Ni-Mh, Li-ion แทนการใช้
ถ่านอัลคาไลน์ เพราะเมื่อใช้หมดแล้วสามารถนำมาชาร์ตไฟใหม่ใช้ได้อีก ในขณะที่ถ่านอัลคาไลน์
ใช้ได้เพียงครั้งเดียวก็ต้องทิ้ง 

อ่านคำอธิบายก่อนใช้ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย ควรอ่านคำอธิบาย
ให้เข้าใจก่อนใช้ทุกครั้ง และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต่อ
ชีวิตของตัวเอง รวมถึงการจัดเก็บ การทิ้ง เพื่อไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

การเลือกซื้ออาหารกระป๋อง ทุกครั้งที่เลือกซื้ออาหารกระป๋องจะต้องตรวจหาวันหมดอายุที่บอกไว้บน
ภาชนะบรรจุสินค้านั้น ๆ และควรซื้ออาหารกระป๋องที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เพราะอาหารกระป๋องที่หมด
อายุแล้วอาจปนเปื้อนด้วยสารพิษภัยที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งตับ 

อันตรายจากแอมโมเนียในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในน้ำยาซักล้างทุกชนิด เช่น น้ำยาล้างกระจก น้ำยาย้อมผม น้ำยา
ทำความสะอาดห้องน้ำ จะมีส่วนประกอบของแอมโมเนียอยู่ด้วย ซึ่งต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะแอมโมเนีย  
มีผลโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากหกลงสู่แหล่งน้ำ 

อนัตรายจากสารฟอรม์าลดไีฮด ์ ในไม้อัด เสื้อผ้าใหม่ น้ำยาล้างเล็บ จะมีสารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนประกอบ
อยู่ด้วย สารฟอร์มาลดีไฮด์จะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ และยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำหากรั่ว
ไหลลงไปในแหล่งน้ำ ฉะนั้นโปรดระมัดระวังทุกครั้งที่ใช้ 

บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร มีอาหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่ต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยในการถนอมอาหาร เช่น เพื่อ

รักษาความกรอบ คงความสดของอาหาร ช่วยยืดอายุของอาหาร บรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการห่อหุ้มอาหาร

เพื่อลดการเน่าเสียและต้องทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์  

บรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือย ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ได้ถูกนำมาใช้อย่างฟุ่มเฟือยจนเกินความจำเป็นและได้กลายเป็น
ขยะจำนวนมหาศาล ฉะนั้นโปรดช่วยกันลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ด้วยการไม่ซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือย
เกินความจำเป็น 
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4 สาระน่ารู้จากกรมป่าไม้



31	มกราคม	2560 

นายสมชาย	 เปรมพาณิชย์นุกูล 

ผอ.สำนักฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่

ในสังกัด สจป.ที่ 1 (ชม.) เข้าร่วม

กิจกรรมซักซ้อมดับไฟป่า kick off 

ประจำปี 2560  ณ สนามกีฬา 

รามัญวงศ์ กองพลทหารราบที่ 7 ต.ดอนเเก้ว อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ 

โดยมีหน่วยงานต่างๆ ใน จ.เชียงใหม่ ทหาร ตำรวจ และประชาชน

ทั่วไป เข้าร่วมในกิจกรรมกว่า 2 พันคน 

27	มกราคม	2560	

สำนักฯ	7	สาขาอุบลราชธานี	โดย

ผอ.ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 

189 ป่าดงภูโหล่น และหัวหน้า

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า

อุบลราชธานี ร่วมประชุมวางแผน

การจัดทำแนวกันไฟป่า กับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้าน

หนองไผ่ ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เพื่อเตรียมป้องกัน

ไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง 

19	มกราคม	2560	

นายมิตรชัย	อานันทนสกุล  

ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วม

กิจกรรม “รวมใจปลูกป่า รักษ์สิ่ง

แวดล้อม” ณ สวนสุขภาพบึงทุ่ง

สร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมกับ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเทศบาลนครขอนแก่น ในโครงการ 

“ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 31” 

8	กุมภาพันธ์	2560 

หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า

นครสวรรค์	 บรรยายให้ความรู้ใน

การป้องกันและควบคุมไฟป่า ให้

เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน 

ไฟปา่ บา้นบงึ ม.7 ต.บา้นบงึ อ.บา้นไร ่

จ.อุทัยธานี เพื่อให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ พร้อมมอบคู่มือ

ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้และคู่มือการปฏิบัติงานในการควบคุมไฟป่า เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

6	กุมภาพันธ์	2560	

ข้าราชการ	 พนักงาน	 เจ้าหน้าที่

ของสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรมการ

เดิ นรณรงค์ ก ารคั ดแยกขยะ

ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะใน

ชุมชน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของ

ประชาชนในเขตตำบลป่ามะม่วง หมู่ 6 บ้านปากร้อง ต.ป่ามะม่วง 

อ.เมือง จ.ตาก ให้มีส่วนร่วมรักษาความสะอาดบ้านพักอาศัยและชุมชน

ของตนให้น่าอยู่  

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)

15	กุมภาพันธ์	2560	

สำนักฯ	 9	 (ชลบุ รี )	 จัดอบรม

หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานให้รุกขกร และผู้ช่วย

รุกขกร” ณ สถานีเพาะชำกล้าไม้

จังหวัดชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รุกขกรของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานภายนอก ในการนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนให้

บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

10	กุมภาพันธ์	2560	

เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน	 จ.สุพรรณบุรี	

ร่วมกับเทศบาลจรเข้สามพัน คณะ

กรรมการป่าชุมชนบ้านหนองบัว 

ม.1 บ้านหนองบัว ต.จรเข้สามพัน 

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และนักเรียน

วัดปทุมวนาราม ต.จรเข้สามพัน 

ร่วมกันทำแนวกันไฟรอบบริเวณป่าชุมชนบ้านหนองบัว เพื่อป้องกันไฟ

จากภายนอกลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าชุมชน 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
15	กุมภาพันธ์	2560	

สำนักฯ	 13	 สาขานราธิวาส	 โดย

หนว่ยปอ้งกนัรกัษาปา่ที ่ยล.1 (กาบงั) 

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตชด. เจ้าหน้าที่

ทหารพราน และเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อ.กาบัง ร่วมปฏิบัติตาม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากาบัง ท้องที่

บ้านนิบง หมู่ที่ 2 อ.กาบัง จ.ยะลา 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส

5ข่าวเด่นสำนักฯ ภูมิภาค



ข้อมูลและภาพ : คู่มือศึกษาพรรณไม้ เพื่อสร้างธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

กรมป่าไม้	เดินหน้าฟ้ืนฟู			 ★	ต่อจากหน้า	1

ประ แม่ปูรู้มาก

ทส.	นำโมเดล	Thailand	4.0	★ ต่อจากหน้า	1

ชื่อวงศ์  EUPHORBIACEAE 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Elateriospermum tapos Blume 

ชื่อพื้นเมือง ประ กระ ปีระ (มลายู-ยะลา) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	 

ใบ เป็นใบเดี่ยวแตกเวียนสลับ รูปใบมน ปลายใบแหลม เนื้อใบ

คล้ายกระดาษ หลังใบเกลี้ยงเป็นมัน เส้นใบแบบร่างแหชัดเจน 

ดอก มีสีขาวหรือสีครีม มีขนาดเล็ก ออกเป็นช่อตามง่ามใบตอน

ปลายกิ่ง ออกดอกในเดือนเมษายน-พฤษภาคม ผล มีขนาดใหญ่

เป็นชนิดเปลือกแข็ง (Capsule) แยกออกเป็น 3 พู ชัดเจน ผล

อ่อนสีเขียว เมื่อแก่จะแตกออก ภายในหนึ่งผลจะมี 3 เมล็ด ผิว

แข็งสีน้ำตาลเป็นมัน เมล็ดมีเนื้อในสีขาวรสมัน สามารถนำมารับประทานได้ 

นิเวศวิทยา ประเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ มีความสูงประมาณ 20-35 เมตร พบในป่าดิบชื้น

ทางภาคใต้แถบเขาบรรทัดจังหวัดพัทลุง ตรัง เป็นต้น 

การขยายพันธุ์	 โดยทั่วไปจะใช้วิธีขยายพันธุ์ประโดยเมล็ด 

การปลูก ต้นฤดูฝนเหมาะที่จะปลูกไม้ประ คือประมาณเดือนกรกฎาคม เพราะต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี

เนื่องจากมีฝนตกตลอดเวลาไม่ต้องรดนำ การปลูกควรขุดหลุมปลูกขนาด 40x40x30 เซนติเมตร 

หรืออย่างน้อยขุดหลุมให้ลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร โดยขุดดินตากแดดทิ้งไว้ 2-3 วัน จากนั้น

จึงรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก เพื่อช่วยให้กล้าไม้เจริญเติบโตได้เร็วขึ้น 

การนำไปใช้ประโยชน์	  เนื่องจากประเป็นไม้ที่มีลักษณะสูงใหญ่ลำต้นเปลาตรง เมื่อได้ขนาด

สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ลูกประสามารถนำมาทำอาหารได้ โดยนิยมนำมาใช้แทนผักในแกงส้ม

ปักษ์ใต้ และยังสามารถแปรรูปทำลูกประฉาบ ลูกประดอง เป็นต้น 

ป่าไม้และป่าเศรษฐกิจจากการปลูกป่า และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกแทนการใช้ไม้
จากป่าธรรมชาติ สำหรับในพื้นที่ที่มีเอกสาร
สิทธิ์ กรมป่าไม้จะส่งเสริมชุมชนในเมือง ชุมชน
ชนบทให้ เพิ่ มพื้ นที่ สี เขี ยวและผลั กดัน ให้  
ภาคเอกชนหันมาประกอบอาชีพปลูกสวนป่า
เศรษฐกิจ โดยกำหนดเป้าหมายให้มีพื้นที่สีเขียว
และป่าเศรษฐกิจนอกเขตพื้นที่ป่าไม้อีก 8.68 
ล้านไร่ ด้วยการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหัน
มาประกอบธรุกจิปลกูสรา้งสวนปา่ โดยกรมปา่ไม ้
จะปรับปรุงระเบียบและแนวทางการปฏิบัติให้มี
ความสะดวกสบายโดยการนำโมเดล Thailand 
4.0 มาใช้ ซึ่งจะเป็นการนำนวัตกรรมระบบการ
ขึ้นทะเบียนออนไลน์สวนป่ามาใช้ในการดำเนิน
การในขั้นตอนต่างๆ ตามพระราชบัญญัติสวน
ป่าเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ดำเนินการ 
สามารถคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์แก่  
ผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว  
นี้เองที่เป็นความคาดหวังว่าจะทำให้เกิดพื้นที่  
สีเขียวได้ดีที่สุดในอนาคต 
 “วัตถุประสงค์ของการขึ้นทะเบียน
ทีด่นิเปน็สวนปา่ นอกจากเพือ่จะไดท้ราบวา่ทีด่นิ
ที่ใดของผู้ใดได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ชนิดใด 
จำนวนเท่าใด และปลูกเมื่อใดแล้ว ยังนำมา
รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อให้
ทางราชการออกหนังสือรับรองไว้แสดงเป็นหลัก
ฐานในการดำเนินกิจการสวนป่า การทำไม้ออก 
การนำไม้เคลื่อนที่ ตลอดจนการแปรรูปไม้ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองสิทธิ
และผลประโยชน์แก่สุจริตชนผู้ทำอาชีพปลูก
สวนป่าด้วย” นายชลธิศกล่าว  
 สำหรบัการลงทะเบยีนสวนปา่สามารถ 
ทำได ้2 ชอ่งทาง คอื 1 ผูป้ลกูสวนปา่นำเอกสาร 
ไปยื่นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัดที่สวนป่าตั้งอยู่ด้วยตนเอง 
โดยมีหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานที่ดินโดย
ต้องเป็นที่ดินประเภทหนึ่งประเภทใดตามที่
กฎหมายกำหนด เช่น โฉนดที่ดิน, นส.3, ส.ป.ก. 
4-01, สทก. หรืออื่นๆ พร้อมแผนที่สังเขปแสดง
ที่ตั้งที่ดิน ช่องทางที่ 2 คือ ยื่นขอขึ้นทะเบียน
สวนป่าผ่านทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ
กรมป่าไม้ ที่ www.forest.go.th ผ่าน banner 
“ขึ้นทะเบียนสวนป่า” ซึ่งเริ่มใช้งานมาตั้งแต่  
วันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา 

การปลูกป่า และนายชีวภาพ ชีวธรรม หัวหน้า
ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ พาสื่อมวลชนลงพื้นที่
ในครั้งนี้ 
 โดยนายอรรถพล กลา่ววา่ ในชว่ง 30 ป ี
ที่ผ่านมา พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำป่าสัก
ได้ถูกทำลายลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะป่าสงวน
แห่งชาติป่าภูเปือย ป่าภูเรือ และป่าภูขี้เถ้า ซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ 1 ล้านไร่ ถือเป็นแหล่งต้นน้ำ
สำคัญของแม่น้ำป่าสัก ส่งผลให้ เกิดการ
ขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งกระทบต่อพื้นที่ทำการ
เกษตร รวมถึงน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน
ในพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำในเขตภาคกลาง 
ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการที่กลุ่มนายทุนจากที่
อื่นเข้ามากว้านซื้อที่ดินนับแสนไร่ไปครอบครอง
และให้ชาวบ้านเช่าทำกิน 
 ดา้นนายชวีภาพ หวัหนา้ชดุพยคัฆไ์พร 
กลา่ววา่ จากคำสัง่คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ
ที่ 64,66/2557 กรมป่าไม้ได้บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดภายใต้นโยบาย “พลิกฟื้นผืนป่า 

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” กรมป่าไม้ได้เข้าไปตรวจ
สอบและทำการตรวจยึดพื้นที่มากกว่า 4 หมื่น
ไร่ พร้อมกันนี้ได้เข้าไปประชุมชี้แจงทำความ
เข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยกรมป่าไม้จะ
ทำการจัดสรรที่ดินให้ทำกินครอบครัวละไม่เกิน 
25 ไร่ พร้อมส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจควบคู่
กับปลูกป่าไปพร้อมๆ กัน 
 ในขณะที่นายจงคล้าย กล่าวถึง
แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าสักว่า หลัง
จากนี้จะเข้าไปดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้น
ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ โดยจะปฏิบัติการ
เชิงรุกผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้
แนวคิด “ทีมมือปราบ มือปลูก” ประจำศูนย์
อำนวยการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ (ศูนย์ป่าสัก 1) และ
ฐานการควบคุมการฟื้นฟูพื้นที่ (ฐานป่าสัก 1/1 
และ 1/2) โดยจะขึ้นไปปฏิบัติการประจำตลอด 
24 ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟู ป้องกันและ
ปราบปรามไม่ให้มีการเข้ามาบุกรุกในพื้นที่อีก 
โดยพื้นที่บางส่วนกรมป่าไม้ได้ดำเนินการปลูกป่า
ไปแล้วซึ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ฟื้นฟูป่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของป่าต่อไป 

ข่าว...ต่อ66



สาระน่ารู้จากป่าชุมชน

ข้อมูลและภาพ : 
เมนูจากป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน  
สำนักจัดการป่าชุมชน  กรมป่าไม้

“ก่อนที่โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้	คุณล่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อโลกบ้างหรือยัง” 

ข้อมูลจาก : www.facebook.com/BIGTreesProject/ 

ต้นมะขาม กับ ท้องสนามหลวง 
สองสิ่งที่ต้องอยู่คู่กัน 

 ทุ่งพระเมรุ	 หรือ ท้องสนามหลวง อยู่คู่
กรงุเทพฯ มาตัง้แตต่น้รตันโกสนิทร ์จนมาถงึรชัสมยั
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่	 5 ทรงโปรดเกล้าให้ปลูกต้นมะขามไว้โดย
รอบท้องสนามหลวงเพื่อให้เกิดความร่มรื่นอย่าง
ถนนในต่างประเทศ ปัจจุบันต้นมะขามเหล่านั้น
มีอายุนับ	100	ป ี
 แตจ่ากการเดนิทางของพสกนกิรทัว่ประเทศ 
ที่มารอเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้
สนามหลวงกลายเป็นศูนย์รวมของปวงชนชาวไทย 
ท้ายสุดส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเกิดปัญหาขยะ
จำนวนมหาศาล คือ ราววันละ 100 ตัน ทำให้
ต้นมะขามกว่า	 200	 ต้น เกิดอาการป่วยขั้นวิกฤต
และเริ่มมีอาการใบเหลือง  

 หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
อาสาสมัคร รวมทั้ง กรมป่าไม้	ได้เข้าไปช่วยกัน
ฟื้นฟูต้นมะขามให้รอดตาย พร้อมทั้งบำรุงดูแล
เพือ่สขุภาพทีด่ขีองต้นมะขาม เพือ่ใหต้้นมะขาม 
เหล่านั้นได้อยู่คู่กับ ท้องสนามหลวง ไปตราบ
นานเทา่นาน สรา้งพืน้ทีส่เีขยีว และเปน็ปอดเลก็ๆ 
ให ้กรงุเทพมหานคร ต่อไป 
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ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน



 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560   
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ
การ “การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติ  
ในพื้นที่” ณ ห้องประชุม Jupiter โรงแรม  
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทั้งนี้ เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงฯ ระดับบริหาร ในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงฯ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 (พ.ศ. 
2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) รวมถึงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และ
นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และแผนงานโครงการใน
ภารกิจหลักของกระทรวงฯ เพื่อนำไปถ่ายทอด
ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ 
 พร้อมกันนี้ ได้มอบนโยบายให้ผู้เข้า
ร่วมประชุม โดยกล่าวว่า ยุทธศาสตร์ คือ การ
วางแผนหรือวางเป้าหมายในอนาคต ซึ่ง
รัฐบาลกำหนดไว้ เพื่อให้ประเทศก้าวหน้า
อย่างมีทิศทาง ในการขับเคลื่อนการดำเนิน
งานตามยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี ้ ยงัไดฝ้ากขอ้คดิในการเปน็ขา้ราชการ 
ที่ดี ให้แก่ข้าราชการของกระทรวงฯ ไว้ 3 
ประการ คือ 1) มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ   
2) มีความซื่อสัตย์ต่อชาติบ้านเมือง และ 3) มี
ความซื่อสัตย์ต่อความเป็นคนหรือความเป็น
มนุษย์ 

 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็น
ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อ
เตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ 
ธรรมาภิบาลและการค้า จากสหภาพยุโรป 
ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ 
โดยมีผู้แทนหน่วยงาน อาทิ กรมการค้า  
ต่างประเทศ กรมศุลกากร กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
อตุสาหกรรมเยือ่และกระดาษ สมาคมธรุกจิไม ้
สมาคมธรุกจิไมย้างพาราไทย กลุม่อตุสาหกรรม 
ไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น สหกรณ์สวนป่า
ภาคเอกชน มลูนธิกิารพฒันาทีย่ัง่ยนื เครอืขา่ย 
ภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน
และเป็นธรรม ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคน
กับป่า สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
สำนักการอนุญาต สำนักแผนงานและสาร
สนเทศ ส่วนรับรองการป่าไม ้ ในการประชุม
ครั้งนี้เพื่อเตรียมการและหาข้อสรุป ที่จะใช้ใน
การประชุมกรรมการชุดเจรจาที่นายวิจารย์ สิ
มาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ในวันที่ 15 
มีนาคม 2560 นี้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการ
รองรบัการบงัคบัใชก้ฎหมายปา่ไม	้ ธรรมาภบิาล	
และการคา้	จากสหภาพยโุรป	ครัง้ที	่1/2560	

 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้นำตามศาสตร์พระราชา   
ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส   
กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง 
และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13   
เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรม จำนวน 40 คน 
และการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภูมิภาค
ต่างๆ ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 – 
31 มีนาคม 2560 (จำนวน 11 วัน) 
 สำหรับโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นำตามศาสตร์พระราชาดังกล่าว 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนา
ตามแนวทางศาสตร์ของพระราชา และ
เปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกัน
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง สามารถสร้างเครือข่ายผู้นำในการขับ
เคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา อีกทั้ง ยังเป็นการเทิดทูน
และพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  
อีกด้วย  

นายจเรศกัดิ	์ นนัตะวงษ	์ รองอธบิดกีรมปา่ไม	้
เปน็ประธานในการเปดิโครงการฝกึอบรมพฒันา
ศกัยภาพผูน้ำตามศาสตรพ์ระราชา	

กระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม	
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “การถ่ายทอด
ยุ ทธศาสตร์ ท รั พยากรธรรมชาติ และ	 
สิ่งแวดล้อมลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่”	

ข่าวเด่นในรอบเดือน88


