
ปีที่ 13  ฉบับที่ 149  ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2560

               สาระดีๆ เพื่อโลกสีเขียว    

สาระน่ารู้จากป่าชุมชน  อ่านต่อหน้า 7 

ข่าวเด่นสำนักฯ ภูมิภาค   

อ่านต่อหน้า 5 
สาระน่ารู้จากกรมป่าไม้      

อ่านต่อหน้า 4 

★ อ่านต่อหน้า 6 ★ อ่านต่อหน้า 6 

“...อาจมบีางคนเขา้ใจวา่ทำไมจงึสนใจเรือ่งชลประทาน หรอืเรือ่งปา่ไม ้ จำได้
เมื่ออาย ุ 10 ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่อง
วิทยาศาสตร ์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่าภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้น 
เม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็ว ทำให้ไหลตามน้ำไป ไปทำความเสียหาย 
ดินหมดจากภูเขาเพราะไหลตามสายน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้เรื่องการ
อนรุกัษแ์ละเปน็หลกัของชลประทานทีว่า่ ถา้เราไมร่กัษาปา่ไมข้า้งบน จะทำให้
เดอืนรอ้นตลอดตัง้แตด่นิบนภเูขาจะหมดไป กระทัง่การทีจ่ะมตีะกอนลงมาใน
เขือ่นมตีะกอนลงมาในแมน่ำ้ทำใหน้ำ้ทว่มนีน้ะเรยีนมาตัง้แตอ่าย ุ10 ขวบ...”  
 

พระราชดำรัส วันที่ 25 กันยายน 2512  
ณ สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า พื้นที่ประทานบัตรของเหมืองแร่สังกะสีของ

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,077 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 

อ.แม่สอด จ.ตาก จะหมดอายุประทานบัตรลง โดยนายอาสา สารสิน ประธาน

กรรมการ บริษัทผาแดงอินดัสตรีฯ ได้ทำหนังสือถึงกรมป่าไม้ขอคืนพื้นที่  

ให้ก่อนกำหนด และในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งมอบ หลังจากนี้กรมป่าไม้ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทส.   

จะร่วมกับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เข้าไปพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว

ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมพรรณไม้ของพื้นที่ป่าตะวันตกที่สมบูรณ์

ที่สุดของประเทศ 

 “ในทุกๆ ปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

จะเสด็จฯ ทรงงานในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยเมื่อปลายปี 2559 พระองค์

ทรงมีพระราชดำริเรื่องการรวบรวมพรรณไม้ของผืนป่าตะวันตกไว้ด้วยกัน   

ซึ่งบริษัท ผาแดงฯ มีความตั้งใจจะร่วมพัฒนาพื้นที่เหมืองสังกะสีแต่เดิมจึงได้

กรมป่าไม้เตรียมปรับเหมืองผาแดง 
เป็นสวนรวมพรรณไม้สนองรับสั่ง 

 กรมป่าไม้ เตรียมพร้อม

รับมือป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

ผ่านกลไกประชารัฐ ชี้การลด

ปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าช่วยลด

ความรุนแรงของการเกิดไฟป่า 

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย ช่วย

ควบคมุการเผาวชัพชืทางการเกษตร 

เผยคดี เผาป่ามี โทษหนัก จำคุก   

5-20 ปี ปรับสูงสุด 2 ล้านบาท 

 นายอรรถพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน

รกัษาปา่และควบคมุไฟปา่ กรมปา่ไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ไฟป่าและ

หมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ 

กรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานเชิงรุกผ่านกลไก

ประชารัฐ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมไฟป่า 6 มาตรการ 

คือ 1. การประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 2. การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 3. การเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมไฟป่า 4. การ

จัดการเชื้อเพลิง ได้แก่ การชิงเผา การทำแนวกันไฟ และการ

ดำเนินงานของโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ 5. การใช้เทคโนโลยี

และสารสนเทศในการควบคุมและตรวจจับไฟป่า และ 6. การ  

บูรณาการสนธิกำลังกับทุกภาคส่วนในการเข้าดับไฟในพื้นที่ป่า 

กรมป่าไม้คุมเข้มป้องกันไฟป่า  
โทษหนักปรับ 2 ล้ านบาท 



ที่ปรึกษา

 ชลธิศ สุรัสวดี 

อธิบดีกรมป่าไม้

จเรศักดิ์ นันตะวงษ์

รองอธิบดีกรมป่าไม้

บรรณาธิการ

ธวัชชัย ลัดกรูด  

ผอ.สำนักบริหารกลาง

°Õß∫√√≥กองบรรณาธิการ√

จิรภา จิตคงสง

โอภาศ พันธ์ทอง

สุกัลยา โตสินธ์ุ

ปรเมษฐ มิญฌา

ธวชินา สาตรักษ์

ชวันธร ศรีอรุณนิรันดร์

ปิยวรรณ วิทุรานิช

สุรชาติ บุญชูวงศ์

รุจิวรรณ จักกะพาก

โรจนา บัวทอง

สมศักดิ์ โรจน์เอกจิตต์

อชิรญาณ์ หามนตรี

วัชระ เกษร

วริษา ชัยสุขสันติ์

ธีรพล ชำนาญพล

วิศวัชร รัตนไตร

สุรกิจ โมบัณดิษฐ

สิริวรรณ ศรีสุวรรณ

กีรติกร สุทธิวงศ์

ณัฏฐกานต์ พุ่มเกิด

บก. แถลง

มหัศจรรย์.. พรรณไม้

 สวัสดีครับ คณุผูอ้า่นทกุทา่น นีก่เ็ขา้สูเ่ดอืนเมษายนเดอืนทีร่อ้นทีส่ดุในรอบปี

กนัแลว้ ซึง่กรมอตุนุยิมวทิยาไดค้าดหมายสภาพอากาศวา่อาจจะรอ้นไดถ้งึ 42-43 องศาเลยทเีดยีว 

อากาศรอ้นๆ กห็าวธิคีลายรอ้นกนันะครบั อยา่ปลอ่ยใจใหร้อ้นไปตามสภาพอากาศ 

 ครับต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิง่แวดลอ้มทกุทา่นทีไ่ดร้บัรางวลัในโครงการ “เพชรจรสัแสง” ประจำป ี พ.ศ. 2559 ดว้ยนะครบั 

โดยกรมปา่ไมม้นีายอธุร สทุธนิมิติ นกัวชิาการปา่ไมช้ำนาญการพเิศษ สำนกัปอ้งกนัรกัษาปา่และ

ควบคมุไฟปา่ และนายศราวธุ มหานลิ เจา้พนกังานปา่ไมช้ำนาญงาน ทีไ่ดร้บัรางวลัโลเ่ชดิชเูกยีรต ิ

สำหรับรางวัล “เพชรจรัสแสง” เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ดำรงตน 

ปฏบิตัติน และปฏบิตังิานเปน็ทีย่อมรบัและเพยีบพรอ้มดว้ยจรรยาบรรณขา้ราชการปรากฏชดัเจน 

อีกทั้งมีผลงานโดดเด่น ทั้งในหน้าที่ราชการและสังคม อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติ

ปฏบิตัติามและพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ 

 ครับ หน้าแล้งหน้าร้อนอย่างนี้ปัญหาไฟป่านับเป็นปัญหาใหญ ่ ทำลายทั้งต้นไม ้ ป่าไม ้

และชวีติสตัวป์า่ หากคณุผูอ้า่นพบเหน็เหตกุารณก์ารบกุรกุตดัไมท้ำลายปา่ ปญัหาไฟปา่ หรอืการ

กระทำผดิเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม สามารถแจง้เบาะแสไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

ที ่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 และทางระบบวทิยสุือ่สารผา่นเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ (eQSO) 

ครบั เรามารว่มกนัเปน็สว่นหนึง่ในการทำความดเีพือ่แผน่ดนิกนันะครบั 

ต้นเกาลัดร้อยม้า ต้นเกาลัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด  

ในโลก มันมีอายุกว่า 4 พันป ี อยู่บนเกาะซิซิล ี

ประเทศอติาล ีถอืกำเนดิมาตัง้แตส่มยัโบราณ โดย

มเีรือ่งเลา่ถงึกลุม่อศัวนิทหารมา้จำนวน 100 คน

ที่มาหลบพายุฝนฟ้าคะนองใต้ต้นไม้นี้จนได้ชื่อว่า 

“เกาลดัรอ้ยมา้” 

2



3

พันธ์ ุไม้ในพระนามาภิไธย
ทิวลิป คิงภูมิพล 

	ชือ่วทิยาศาสตร ์ Tulipa ‘King Bhumibol’   

	 ความเปน็มา   จากงานเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่ 9 ทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 

60 ป ีเมือ่วนัที ่9 มถินุายน 2549 ภาพคลืน่มหาชนชาวไทยพรอ้มใจกนั

ใสเ่สือ้สเีหลอืงเพือ่รอเฝา้ฯ รบัเสดจ็และรอชืน่ชมพระบารมขีองพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม 

ในครัง้นัน้ ไดส้รา้งความตราตรงึในหวัใจพสกนกิรชาวไทยทกุคน รวมไป

ถงึคนทัว่ทัง้โลก  

   ภาพความประทับใจในครั้งนั้นได้เป็นแรงบันดาลให้นายกลาส 

คไูดค ์(Klaas Koedijk) เกษตรกรชาวดตัช ์(เนเธอแลนด)์ เจา้ของบรษิทั 

FA.P.Koeddiik & Zn พัฒนาดอกทิวลิปสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมา และขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งชื่อดอกทิวลิปสายพันธุ์ใหม่ที่เขา

พฒันาขึน้มาวา่ “คงิภมูพิล” (King Bhumibol) เพือ่ความเปน็สริมิงคล 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานชือ่ดอกทวิลปิ “King Bhumibol” เมือ่ป ี2552 

 

	 ลกัษณะทัว่ไป   ดอกทวิลปิ “King Bhumibol” มสีเีหลอืงนวลทัง้ดอก ความสงู

ของดอก และกา้นรวม 45 เซนตเิมตร ไดร้บัการพฒันาสายพนัธุจ์ากดอก

ทวิลปิ Prince Claus ซึง่มตีน้กำเนดิมาจากดอกทวิลปิ สายพนัธุ ์Judith 

Leyster ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากสายพันธุ์หนึ่ง ในบรรดาสายพันธุ์ดอก

ทวิลปิของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ และไดร้บัพระราชทานชือ่จาก Prince 

Claus พระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ ์ แห่ง

เนเธอรแ์ลนด์ 



 

อ่านต่อฉบับหน้า 

ผลิตภัณฑ์อันตรายไม่ควรเททิ้งในแหล่งน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายได้แก่ผลิตภัณฑ์
ที่ติดไฟ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำยาละลายสี ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรด น้ำยาทำความสะอาด 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ เมื่อใช้แล้วต้องมีวิธีกำจัดที่ถูกต้องและต้องไม่ทิ้งลงแม่น้ำ 

ใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษแทนการใช้พลาสติกและโฟม ซึ่งย่อยสลายได้ง่าย
และก่อให้เกิดมลพิษน้อยกว่า 

บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้ ควรเลือกซื้อสินค้าที่บรรจุในภาชนะที่สามารถนำกลับไปผลิตใช้ได้ใหม่ดีกว่าบรรจุ

ภัณฑ์ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วต้องทิ้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า 

ควรเลือกซื้อสินค้าที่บรรจุกระป๋องอลูมิเนียม แก้วหรือพลาสติก แทนสินค้าที่บรรจุในภาชนะโฟม 
เพราะอลูมิเนียม แก้วหรือพลาสติกสามารถนำกลับไปผลิตใช้ได้ใหม่อีก 

การเลือกซื้อสินค้า ไม่ควรเลือกซื้อสินค้าที่ถูกบรรจุหรือห่อหุ้มด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ฟุ่มเฟือยหลายชิ้นมากเกินไป เพราะนั่น
เป็นการเพิ่มปริมาณขยะโดยไม่จำเป็น 

ซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็น ควรเลือกซื้อสินค้าเท่าที่ต้องการและใช้ให้หมดค่อยซื้อใหม่ เพราะถ้าซื้อมาเก็บไว้
มากเกินไปของเหล่านั้นอาจหมดอายุการใช้งานซะก่อน แล้วจะกลายเป็นขยะไปในที่สุด 

สินค้าปลอดสารพิษ ควรเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดสารพิษเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ
ร่างกายของตัวท่านเอง 

คณุสมบตัขิองสารละลาย สารละลายเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการละลายวัตถุอื่น ๆ โดยปรกติแล้วสารละลายนี้
จะอยู่ในรูปของเหลว เช่น ผสมอยู่ในทินเนอร์ที่ใช้ผสมสีและอยู่ในแลคเกอร์ 

วิธีป้องกันอันตรายจากสารละลาย ส่วนประกอบของสารเคมีในสารละลาย เป็นอันตราย

โดยตรงต่อดวงตา ผิวหนังและปอด ทุกครั้งที่ต้องใช้สารละลายควรจะต้องแต่งกายด้วย

เสื้อแขนยาว สวมถุงมือ ใส่แว่นตา และใช้สารละลายในที่ที่เปิดโล่งเท่านั้น 

ในห้องปรับอากาศควรมีการระบายอากาศ ในห้องปรับอากาศควรเปิดหน้าต่าง
ให้อากาศระบายได้ในบางช่วงและควรเปิดพัดลมดูดอากาศด้วยทุกครั้งที่เปิดแอร์ 
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4 สาระน่ารู้จากกรมป่าไม้



6	มีนาคม	2560 

นายชลธศิ สรุสัวด ีอธบิดกีรมปา่ไม ้

และนายอำเภอแม่แจ่ม ร่วมเป็น

สักขีพยานในพิธีลงนามบันทึก

ประชารัฐแห่งบ้านกองแขกเหนือ

และบ้ านกองแขกใต้ โดยมีผู้

อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการ

สำนักฯ 1 (เชียงใหม่) นายก อบต. กองแขก ผู้แทนสำนักจัดการ

ที่ดินป่าไม้ และผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน 

22	กุมภาพันธ์	2560 

สำนักฯ 9 (ชลบุรี) จัดกิจกรรม

โครงการวนัรณรงคใ์หป้ลอดควนัพษิ 

จากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ณ อาคารหอประชุม 

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยมีผู้ร่วมใน

กิจกรรม 900 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักฯ 9 นักเรียน ทหาร 

เจ้าหน้าที่ อบต. ส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อ

สร้างความตระหนักในพิษภัยของไฟป่า 

24	กุมภาพันธ์	2560 

นายสปุญัญ	์เทยีนดำ ผูอ้ำนวยการ 

สำนักฯ 7 สาขาอุบลราชธานี 

พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักฯ ร่วมกับ

หน่วยงานราชการ ประชาชนใน

พื้นที่ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ได้จัด

กิจกรรมรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ณ บริเวณที่ว่าการ อ.ภูสิงห์ 

จ.ศรีสะเกษ เนื่องในวันปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2560  

21	กุมภาพันธ์	2560	

หน่วยฯ	 ไฟป่าลพบุรี	 เป็นวิทยากร

บรรยายให้ความรู้ ในโครงการฝึก

อบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและ

ควบคุมไฟป่า/ไฟไหม้ริมทางตำบล

ท่าคล้อ ประจำปีงบประมาณ 2560 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งเป็น

พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวางแปลงที่ 2 

9	มีนาคม	2560 

สำนักฯ	 4	 สาขาพิษณุโลก โดย

ศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดฝึก

อบรมเยาวชน หลกัสตูร “เยาวชน 

นักอนุรักษ์” ประจำปี พ.ศ.2560 

โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จาก ร.ร.บ้านหินประกาย ต.บ้านกลาง 

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เข้ารับการอบรม จำนวน 52 คน เพื่อให้เกิด

ความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

1	มีนาคม	2560	

นายประเสริฐ	 ม่วงอยู่	 หัวหน้า

โครงการปลูกฟื้ นฟูสภาพป่ า ใน

บริเวณวัดทิพย์สุคนธาราม ร่วม

บันทึกรายการ “ซุปเปอร์เวียร์” ทาง

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

ในเรื่องการจัดทำระบบภูเขาเปียกตามแนวพระราชดำริ และการปลูก

หญ้าแฝก พร้อมสนับสนุนกล้าแฝกเพื่อปลูกรอบอ่างเก็บน้ำ บ.หนอง  

มะสังข์ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

25	กุมภาพันธ์	2560	

สำนักฯ	 13	 สาขานราธิวาส โดย

หนว่ยปอ้งกนัรกัษาปา่ที ่ ยล.2 (ปะแต) 

รว่มใหค้วามรูแ้กเ่ยาวชนในโครงการ 

เยาวชนรว่มปกปอ้งผนืปา่และทรพัยากร 

ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 

2560 (ด้านทรัพยากรป่าไม้) ณ.ศาลาดูดวงจันทร์ เขาปาเร๊ะ อ.ยะหา 

จ.ยะลา โดยมี พ.อ. อาทร จันทร์ทอง รอง ผอ.รมน. จ.ยะลา เป็น

ประธาน 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
28	กุมภาพันธ์	2560	

สำนักฯ	 13	 (สงขลา) โดยหน่วย

ป้องกันรักษาป่าที่ สข. 8 (ห้วยลึก) 

เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง

รอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดคูเต่า 

ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยนำต้นไม้ จำนวน 300 ต้น ไปแจก

จ่าย และได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)

5ข่าวเด่นสำนักฯ ภูมิภาค



ข้อมูลและภาพ : คู่มือศึกษาพรรณไม้ เพื่อสร้างธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้

กรมป่าไม้คุมเข้มป้องกัน				 ★	ต่อจากหน้า	1

ไผ่หก แม่ปูรู้มาก

กรมป่าไม้เตรียมปรับเหมือง			★ ต่อจากหน้า	1

ชื่อวงศ์  GRAMINEAE 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrocalamus hamiltonii  Nees&Arn. ex   

  Munro 

ชื่อพื้นเมือง ไผ่นวลใหญ่ (กาญจนบุรี) ไม้นวนใหญ่ ไม้หก  

  (เพชรบูรณ์) ไม้โปเผี่ยว (ภาคเหนือ) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์	 

ลำต้น เมื่อโตเต็มที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 18 – 20 

เซนติเมตร มีลักษณะตรง เปลา บริเวณโคนไม่มีกิ่ง แต่จะมีกิ่งตาม

ขอ้ตอนปลาย ๆ ลำ ลำออ่นสเีทานวลมขีนออ่นปกคลมุหนาแนน่ ลำแก ่

มีสีเขียวด้าน และตามข้อจะมีร่องรอยของรากติดอยู่ กาบหุ้มลำยาว

และแข็ง ใบ ใบของไผ่หกก็จะแปรเปลี่ยนขนาดไปตามพื้นที่ดิน  

ที่ขึ้นอยู่ เมื่อเป็นลำอ่อนใบจะใหญ่และอาจยาวถึง 38 เซนติเมตร 

กว้าง 6 เซนติเมตร แต่เมื่อแก่ใบปลาย ๆ ลำจะมีขนาดเล็ก โคนใบ

กลม ก้านใบสั้น หนา ใบแต่ละครึ่งจะไม่เท่ากัน 

การขยายพันธุ์ ไผ่หกสามารถขยายพันธุ์ได้ 4 วิธี ได้แก่ ใช้เมล็ด เหง้า กิ่งแขนง และข้อปล้อง   

ปักชำ แต่วิธีที่ได้ผลเร็ว คือการใช้เหง้าและกิ่งแขนง 

การปลูก  สภาพพื้นที่ที่ไผ่หกชอบขึ้นได้ด ี คือดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ ์ ระบายน้ำด ี มีความชุ่มชื้นสูง   

ซึง่ไดแ้กบ่รเิวณปา่ดบิชืน้หรอืบรเิวณหมูบ่า้นทีอ่ยูต่ดิกบัปา่ดบิชืน้ การปลกูไผช่นดินีก้ต็อ้งเลอืกพืน้ทีใ่กลป้า่  

ดบิชืน้ โดยเฉพาะบรเิวณสองขา้งลำหว้ยทีไ่หลผา่นหมูบ่า้น หรอืผา่นทีด่นิทำกนิของชาวบา้น 

 การเตรยีมพืน้ทีก่โ็ดยแผว้ถางวชัพชืทีป่กคลมุหนา้ดนิใหโ้ลง่กเ็พยีงพอ เมือ่ตน้กลา้เจรญิเตบิโต

ดแีลว้ การใสปุ่ย๋ (ปุย๋คอก) จะมคีวามจำเปน็เพือ่เพิม่ผลผลติ ระยะหา่งพอเหมาะของหลมุปลกูคอื 6 x 6 

เมตร พืน้ที ่1 ไร ่จะปลกูได ้45 กอ 

การนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้งสดและแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง ส่วนลำ  

ไผ่หกจะมีขนาดใหญ่ จะนำมาทำเป็นเสาบ้านเรือน (กระต็อบ) และสิ่งก่อสร้าง กาบหุ้มลำที่มีขนาด

ใหญ่ก็นำมาทำเป็นหมวกกันแดดกันฝนได้อย่างดี เยื่อใช้ทำกระดาษและเยื่อกาบหุ้มลำใช้มวนบุหรี่ 

ใบใช้ทำปุ๋ย เชื้อเพลิง ข้อปล้องใช้ทำที่เขี่ยบุหรี่และปิ่นโตได้ 

ร่วมกันทำโครงการ โดยจะรวบรวมพรรณไม้ใน

พื้นที่ป่าตะวันตก ตั้งแต่ จ.ตาก กาญจนบุรี 

จนถึงเพชรบุรี ซึ่งมีมากกว่า 15,000 ชนิด  

มารวมไว้ที่นี่ โดยจะทำในรูปแบบของสวนเอเดน 

หรือ ด ิ อีเดน โปรเจค (The Eden Project)   

ตั้งอยู่ในเมืองคอร์นวอล ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็น

ที่เก็บรักษาพันธุ์พืชต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเดิมก็เคย

เปน็เหมอืงแรม่ากอ่นเชน่เดยีวกนั” นายชลธศิกลา่ว 

 อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่ออีกว่า สมเด็จ

พระเทพฯ เคยมีรับสั่งด้วยพระองค์ว่า พระองค์

ได้รับการถวายพันธุ์ไม้แปลกๆ และไม้หายากมา

จำนวนมากซึ่งอยู่ที่โรงเรียนนายร้อย จปร. และ

ที่วังสระปทุม อยากให้เพาะขยายพันธุ์ไม้หายาก

เหล่านี้ให้เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ป่าธรรมชาติก่อนที่

จะสูญพันธุ์ ไป ซึ่ งกรมป่าไม้จะทำเรื่องขอ

พระราชทานพันธุ์ไม้เหล่านั้นมาเก็บรักษาและ

ขยายพันธุ์ไว้ที่สวนเอเดนผาแดง เพื่อสืบสาน

พระราชปณิธานต่อไป 

 พื้นที่บริเวณบ้านผาแดง อ.แม่สอด 

จ.ตาก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 

300-375 เมตร ซึ่งมีความเหมาะสมที่สุด

สำหรับการรักษาพันธุ์ไม้ และนอกจากจะเป็น

แหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้และพันธุ์ไม้หายากแล้ว 

ยังจะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สังกะสี ที่บอกเล่าเรื่อง

ราวการทำเหมืองสังกะสีของประเทศไทยตั้งแต่

เริม่ตน้ นอกจากนีก้รมจะฟืน้ฟพูืน้ทีป่า่เสือ่มโทรม 

อีกประมาณ 1 หมื่นไร่ โดยจะส่งเสริมให้เป็นป่า

ชุมชนให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาช่วยกันดูแลเพื่อ

ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู 

ดูแลรักษาป่า ในอนาคตหากมีพื้นที่ประทาน

บัตรเหมืองแร่ที่หมดอายุลงและไม่สามารถต่อ

อายุได้อีกตามกฎหมาย กรมป่าไม้ก็จะเข้าไป

ฟื้นฟูพัฒนาให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ ให้เป็น

สวนเอเดนเช่น เดี ยวกับพื้ นที่ บ้ านผาแดง 

อ.แม่สอดต่อไป นายชลธิศกล่าว 

 นายอรรถพล กล่าวต่อว่า การลด

ปริมาณเชื้อเพลิงถือเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วย

ลดความรุนแรงของไฟป่าที่เกิดขึ้น และเมื่อเกิด

ไฟป่าเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปปฏิบัติการควบคุม

ไฟได้ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่

กรมป่าไม้ได้จับมือกับชุมชนและประชาชนใน

พื้นที่ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ และการชิงเผา

เศษกิ่งไม้ใบไม้ที่ร่วงหล่นสะสมอยู่บริเวณพื้นที่

ป่า นอกจากการดำเนินการของกรมป่าไม้แล้ว 

กระทรวงมหาดไทยยังเป็นอีกหน่วยงานในการ

ควบคุมการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตรของ

กลุ่มเกษตรกร โดยกำหนดช่วงเวลาและจัด

ระเบียบการเผาเศษวัชพืช และประกาศเขต

ห้ามเผา รณรงค์การไถกลบแทนการเผา รวมถึง

สนับสนุนการแปรรูปวัสดุทางการเกษตรอีกด้วย 

 ผอ. สำนักป้องกันรักษาป่าและ

ควบคุมไฟป่า กล่าวทิ้งท้ายว่า การจุดไฟเผาป่า

หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าเขตป่าไม้ถือเป็นการ

กระทำผิดตามกฎหมาย โดยบทลงโทษของ  

ผู้กระทำผิดที่ทำการเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวน  

แห่งชาติจะมีบทลงโทษเช่นเดียวกับคดีทำไม้ คือ 

มีโทษทางอาญาจำคุก 5-20 ปี และมีโทษปรับ

สูงสุด 2 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

ว่าจะลงโทษจำคุกหรือปรับมากน้อยเพียงใด 

โดยพิจารณาจากความเสียหายของพื้นที่ป่าไม้ 

นอกจากนี้ ผู้กระทำผิดจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย

ตามคดีทางแพ่งอีกเฉลี่ยไร่ละ 90,000 - 

120,000 บาท ถือเป็นบทลงโทษที่สูงมาก ทั้งนี้ 

หากพบเจอเหตุไฟป่า สามารถโทรแจ้งสายด่วน

กรมป่าไม้ 1310 กด 3 และส่วนควบคุมไฟป่า   

0 2561 4292-3 ต่อ 5767 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุด

ป้องกันไฟป่าเข้าระงับเหตุได้ทันการณ์ 
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สาระน่ารู้จากป่าชุมชน

ข้อมูลและภาพ : 
เมนูจากป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน  
สำนักจัดการป่าชุมชน  กรมป่าไม้

“กอ่นทีโ่ลกจะเปลีย่นแปลงไปมากกวา่นี	้ คณุละ่	
เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อโลกบ้างหรือยัง” 

ขอ้มลูจาก : https://www.gotoknow.org/posts/457057 

 “สวนสิรินธราพฤกษาพรรณ” ตั้งอยู่ใน
เขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีเนื้อที่ 3 ไร่ 16 ตารางวา อยู่ภายใน
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 
 เดิมเป็นที่ดินของนายอุ๋ย จันทร์เฉลิม 
ชาวชุมชนประชาร่วมใจที่ต้องการมอบที่ดิน  
ดังกล่าวให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ประโยชน์ จึงมีพระ
ราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนามอบที่ดินดังกล่าว  
ให้ กทม.จัดทำเป็นสวนสาธารณะ เพื่อเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ 

สวนสาธารณะแหง่ที ่ 28  ของคนเมอืง 
“สวนสรินิธราพฤกษาพรรณ” 

โดยทรงให้อนุรักษ์ภูมิทัศน์ รวมถึงร่องสวนและ
ต้นไม้ที่มีอยู่ไว้เช่นเดิม 
 ภายในสวนประกอบดว้ย สนามเดก็เลน่ 
ลานพักผ่อน ลานอเนกประสงค์สำหรับทำ
กิจกรรม เวทีกลางแจ้งสำหรับใช้ในงานพิธี และ
กิจกรรมอื่นๆ ศาลาพักผ่อนริมคูน้ำ พร้อมจัดตั้ง 
ศูนย์ฝึกอาชีพ มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อฝึกอาชีพให้
กับคนในชุมชน มีเรือนไทยไม้เก่าแก่ที่
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อนุรักษ์ไว้ โดย 
กทม.ได้พัฒนาเป็นสถานที่จัดแสดง
เครื่องมือช่างไม้ไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิถีไทยแก่เยาวชน 

 นอกจากนี้ยังมีการอนุรักษ์พันธุ์ ไม้  
หายาก ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีทั้งไม้ยืนต้น เช่น 
จันทร์กะพ้อ รวงผึ้ง บุนนาค ทองหลาง เพกา 
ขนุนสำปะลอ ส้าน มะพูด และไม้พุ่ม เช่น พุด
ตะแคง และสายหยุด 

เพื่อโลกสีเขียว 7

ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน



 7 มีนาคม 2560 กรมป่าไม้ พร้อม
ด้วย มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ประเทศไทย (อบจ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและขยายผล
เครือข่ายการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า 
ตามแนวพระราชดำริ” ณ ห้องประชุม 101 
อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจาก  
พระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี พลเอก 
สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นสักขีพยาน พร้อมมอบนโยบาย “การ
จัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า อย่างมี  
ส่วนร่วม” โดยเน้นการอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ นำมาใช้ให้เกิด
ความคุ้มค่าอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ซึ่ ง โครงการดั งกล่ าวจัดขึ้ น เพื่ อ  
เทิดด้วยทำ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิ ได้ และเป็นการ
สนั บสนุน ให้ เ กิ ดความร่ วมมื อ ระหว่ า ง  
หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาค
ประชาชน อันจะนำไปสู่เครือข่ายการบริหาร
จัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ที่มั่นคงและ  
ยั่งยืน 
 

 5 มีนาคม 2560 นายชลธิศ 
สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมประชุมหารือ
กับคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่ เมาะ เพื่อ
พิจารณาแนวทางการฟื้นฟูสภาพป่าหลังการ
ทำเหมืองแร่ลิกไนต์ ซึ่ งเป็นพื้นที่ที่ ได้รับ
อนุญาตจากกรมป่าไม้ จำนวน 60 แปลง 
เนื้อที่ 91,000 ไร่ โดยจะแบ่งเป็นการปลูกป่า
ทดแทน ทำการเกษตร อ่างเก็บน้ำ สถาน
ที่พักผ่อน สาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย ซึ่งใน
ปัจจุบันปลูกฟื้นฟูไปได้แล้วจำนวน 11,441 
ไร่ เริ่มจากการปลูกพืชคลุมดิน และปลูก
ต้นไม้ พร้อมทำระบบระบายน้ำ 
 จากนั้นนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดี
กรมป่าไม้ เสนอแนวทางในการปลูกป่าเพื่อ
เป็นพลังงานทางเลือกชีวมวล โดยมีเป้าหมาย
ในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ปัญหาแหล่งน้ำ ปัญหาหมอก
ควันไฟป่า และปัญหาความยากจนของ
ประชากร อีกทั้งยังเป็นการใช้พลังงานทาง
เลือกแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งการ
ไฟฟ้าฯ ให้ความสนใจ และจะประชุมร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ต่อไป จากนั้น
ได้ไปดูพื้นที่ปลูกฟื้นฟูป่าบริเวณกองดินที่ขุด
จากขุมเหมือง พื้นที่เหมืองเก่า พื้นที่บำบัดน้ำ
เสีย การปลูกกาแฟใต้ร่มเงา และแปลงปลูก
ป่าที่ดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้ 

อธบิดกีรมปา่ไม	้ หารอืการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่
ประเทศไทย	 หารอืแนวทางการฟืน้ฟสูภาพปา่
หลังการทำเหมืองแร่ลิกไนต	์ ณ	 โรงไฟฟ้า
แมเ่มาะ	อ.แมเ่มาะ	จ.ลำปาง	

 6 มีนาคม 2560 นายชลธิศ 
สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางไปเปิดฐาน
ปฏิบัติการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเชียงใหม่ ที่ 7/23 
บ้านแม่คงคา หมู่ที่ 10 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้อำนวยการส่วน
ปลูกป่าภาครัฐ ผู้อำนวยการส่วนต่างๆ ใน
สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 
(เชียงใหม่) และนายก อบต. กองแขก ร่วม
รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานจาก ผู้อำนวย
การส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
 จากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้ได้พบปะ
พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับ
รู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน 
ถึงแนวทางการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อมุ่งสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนจากผู้
บุกรุกมาเป็นผู้ดูแลป้องกันรักษาป่า” ใน
โอกาสนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบเครื่อง
อุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
และปลูกต้นมะขามพร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่
ระลึกกับเจ้าหน้าที่และประชาชน 

อธิบดีกรมป่าไม	้ เปิดฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่า
ตน้นำ้เชยีงใหม	่ที	่7/23	พรอ้มพบปะพดูคยุกบั
ประชาชนในพืน้ที	่ เพือ่สรา้งการรบัรูแ้ละความ
เขา้ใจรว่มกนั	

พล.อ.	 สรุศกัดิ	์ กาญจนรตัน	์ เปน็สกัขพียาน	 
ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ		 
“การพฒันาและขยายผลเครอืขา่ยการจดัการ
ทรพัยากร	ดนิ	นำ้	ปา่	ตามแนวพระราชดำร”ิ	

ข่าวเด่นในรอบเดือน88


