




ปีที่ 16 ฉบับที่ 183 ประจำ�เดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ.2563

จดหม�ยข่�ว กรมป่�ไม้

ป่�ไม้เตรียมรับสถ�นก�รณ์ไฟป่�
อด.ประชุมแนวท�งพร้อมลงพื้นที่

นักวิจัยสิงคโปร์ พบวิธีย่อยสล�ยพล�สติก
ใน 6 วัน ด้วยแสงอ�ทิตย์

คุณต�สงัด  อินมะตูม
“ตำ�น�นคนปลูกป่�แห่งบ้�นท่�ไชย”



เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เสด็จพระราชดำาเนินไปยังวัดศรัทธาประชากร (เขารวก) 
ตำาบลหน้าพระลาน อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อถวายพระกฐินต้น 

โอกาสนี้ทรงปลูกต้นมะม่วงมันหนองแซง ไว้เพื่อเป็นราชานุสรณ์ด้วย นับถึงวันนี้เป็นเวลา 38 ปีแล้ว 
ต้นมะม่วงที่ทรงปลูกยังเจริญเติบโตออกดอกออกผลทุกปีเสมอมา

ต้นไม้ทรงปลูกในพระบ�ทสมเด็จพระบรมชนก�ธิเบศร
มห�ภูมิพลอดุลยเดชมห�ร�ช บรมน�ถบพิตร
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สวัสดีครับคุณผู้อ่�นทุกท่�น...
 ขอตอ้นรบัเขา้สูเ่ดอืนกมุภาพนัธ์เดือนแห่งความรักครบั ก็ขอใหท้กุคนมแีตค่วามรัก 
รักกันมากๆ รักกันนานๆ นะครับ ในเดือนนี้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมดีๆ ที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมกันถึง 3 กิจกรรมเลยครับ 
ทัง้กจิกรรม วิง่พิทักษ์ รักษ์ป่� ช�เลจน์ คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ ์กิจกรรมเดนิ-ว่ิง 
แม่สอดกอดขนุเข� ครัง้ที ่2 วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์กจิกรรมแรลลี ่ออ้มกอดขนุเข� เร�
กักป่�ในเมือง ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมล้วนเป็นกิจกรรมดีๆ 
ที่จัดขึ้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมครับ
 สว่นในวนัท่ี 21 มีนาคมของทุกปเีปน็ “วนัป�่ไม้โลก” (World Forestry Day) เพือ่ให ้
ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำาคัญของป่าไม้ และช่วยกันอนุรักษ์ผืนป่า 
ไม่ให้ถูกบุกรุกทำาลายมากไปกว่านี้ และพร้อมใจกันร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีป่าให้แก่โลก 
เพื่อให้โลกของเราเป็นโลกสีเขียวที่สดใสและน่าอยู่ 
 ครับ แม้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะรณรงค์เกี่ยวกับ 
ปญัหาหมอกควันไฟปา่กนัมาอยา่งตอ่เนือ่งหลายป ีแตก่ย็งัมปีระชาชนบางสว่นยังคงเผาป่า 
เผาที่นาที่ไร่กันอยู่เพียงเพราะความสะดวกและมักง่ายทำาให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นหากพบเห็นการกระทำาผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สามารถแจ้งเบาะแสได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ สายด่วน 1362 ทางโทรสาร 
(Fax) ที่เบอร์ 0-2265-6222 ทาง E-Mail ท่ี greencall1310@mnre.mail.go.th 
ทาง SMS ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1890-4464 / 08-1890-9361 / 08-9203-1266 
และทางระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (eQSO) ครับ
 เรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการทำาความดีเพื่อแผ่นดินกันนะครับ

บก.แถลง
ที่ปรึกษ� :
อรรถพล  เจริญชันษา 
(อธิบดีกรมป่าไม้)
ปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์ 
(รองอธิบดีกรมป่าไม้)
จิระศักดิ์  ชูความดี
(รองอธิบดีกรมป่าไม้)
สมศักดิ์  สรรพโกศลกุล
(รองอธิบดีกรมป่าไม้)

บรรณ�ธิก�ร : 
ผอ.สำานักบริหารกลาง

กองบรรณ�ธิก�ร :
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
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สวนป่าแม่พวก เป็นสวนป่าปลูกแห่งแรกของ 
ประเทศไทย โดยกรมปา่ไม้ไดท้ำาการปลกูตน้สกั 
บริเวณตรงข้ามกับสถานีรถไฟแม่พวกมา 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2453 มีพื้นที่ 133 ไร่ ผ่านมา 
ร้อยกว่าปี ป่าสักปลูกที่มีอยู่ 1,779 ต้นแห่งนี้ 
ได้เจริญเติบโตสูงใหญ่ให้ร่มเงา มีความอุดม 
สมบูรณ์ สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาวบ้าน 
ในชุมชน ชาวบ้านจึงร่วมกันอนุรักษ์และ 
ปลูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้สวนป่าแห่งน้ี 
อยู่คู่กับสถานีรถไฟแม่พวกต่อไปจนถึงรุ่นลูก
รุ่นหลาน สวนป่าแม่พวกตั้งอยู่ที่บ้านแม่พวก 
ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

มหัศจรรย์.. พรรณไม้
(ต้นไม้... รุกขมรดกของแผ่นดิน)



ป่�ไม้เตรียมรับสถ�นก�รณ์ไฟป่�
อด.ประชุมแนวท�งพร้อมลงพื้นที่

ป่�ไม้เตรียมรับสถ�นก�รณ์ไฟป่�
อด.ประชุมแนวท�งพร้อมลงพื้นที่

 จากสถานการณไ์ฟปา่ในประเทศออสเตรเลยีท่ียาวนานกวา่ 5 เดือน แผข่ยายเปน็วงกวา้งเผาผลาญพืน้ท่ีปา่ตลอดจน 
บ้านเรือนให้มอดไหม้ ที่น่าเศร้าไปกว่านั้น ชีวิตมนุษย์และสัตว์ป่านับจำานวนไม่ถ้วนต้องสูญเสียไปในกองเพลิง

 สำาหรบัประเทศไทย แมส้ถานการณไ์ฟปา่ทีก่ำาลงัเกดิขึน้อยูใ่นขณะนีจ้ะไมร่นุแรงเทา่ แตร่ะหวา่งเดอืนมกราคม-เมษายน 
ของทุกปีก็เป็นห้วงเวลาแห่งความแห้งแล้งที่เสี่ยงต่อสถานการณ์ไฟป่า และ คน คือต้นเหตุหลักของการเกิดไฟป่า เพียงเพื่อ 
หาผลประโยชน์ส่วนตัวและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเตรียมความพร้อมในการดับไฟป่าให้ได้อย่างทันท่วงที นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เผยถึงนโยบายป้องกันไฟป่าว่า พล.อ.ประวิตรได้กำาชับให้ 
ทุกหนว่ยงานเขา้รว่มโดยมผีูว้า่ราชการจงัหวดัเปน็ Single Command คือ บรหิารเบด็เสร็จในระดับจงัหวดั ใหทุ้กหนว่ยงาน 
ขึน้ตรงกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั การตัง้วอรรู์มในการเฝา้ระวงั การลาดตระเวน การแจง้เหต ุการจดักำาลงัเจา้หนา้ทีเ่ข้าดบัไฟ 
อย่างรวดเร็ว 

 “ในส่วนของหน่วยงานในสังกัด ทส. ผมได้สั่งการไปยังกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ให้รวมกำาลังกันเป็นหน่ึงเดียวในการทำางานด้านไฟป่า ท้ังชุดเหยี่ยวไฟ และชุดเสือไฟ จะต้องทำางานควบคู่กันโดยไม่มี 
เส้นขอบเขตของพื้นที่ป่า ซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด” นายวราวุธกล่าว

 ดา้นนายอรรถพล เจรญิชนัษา อธบิดกีรมปา่ไมก้ลา่วว่า ตนไดล้งพืน้ทีจ่งัหวดัลำาปางเพือ่ตดิตามปญัหาสถานการณ ์
ไฟป่าที่เกิดขึ้น และยังได้ประชุมเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันผ่านระบบ Video Conference ไปยัง 
หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยได้เน้นย้ำาให้นำานโยบายและแนวทางการปฏิบัติของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. 
ไปดำาเนนิการอย่างเต็มทีแ่ละทำางานอย่างสุดความสามารถ ในพื้นที่ทีไ่ฟปา่ดบัแลว้ให้เร่งเข้าไปดูแลและฟื้นฟูมใิห้เกิดการบุกรุก 
เป็นอันขาด หากพบการบุกรุกให้เจ้าหน้าที่ประสานงานดำาเนินคดีกับผู้นำาท้องถิ่น

 “สำาคญัทีส่ดุ คอื ไมค่วรเกดิไฟปา่ เพราะหากมีไฟปา่แลว้จะมีปญัหาตา่งๆ ตามมา พีน่อ้งประชาชนตอ้งให้ความรว่มมอื 
ต้องเข้าใจว่า การเกิดไฟป่าจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะคนในพื้นที่ เราประสบปัญหาภัยแล้ง 
และพืน้ทีป่า่เสือ่มโทรมไมส่ามารถดดูซบัน้ำา แมน่้ำาลำาคลองแหง้ เปน็วฏัจกัรสง่ผลกระทบไปยงัประชาชนท้ังทีอ่ยูต่น้น้ำา กลางน้ำา 
และปลายน้ำา เปน็ลกูโซ ่ฉะนัน้ทกุคนในประเทศไทยตอ้งมสีว่นรว่มในการชว่ยเหลอืเรือ่งนี ้พีน่อ้งประชาชนตอ้งเปน็หเูปน็ตาไมใ่ห ้
เกิดไฟป่า” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว
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 ชุมชนบ้�นเข�ห้�ยอด อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน มีเนื้อที่ 
ประมาณ 300 ไร ่มสีภาพเปน็ปา่ดบิแลง้ทีม่คีวามอดุมสมบูรณ ์มพีรรณไมห้ลายชนิด 
ทีไ่ดรั้บการดูแลรักษาไว้เปน็อยา่งดีจากคนในชมุชน มีสัตวป์า่อาศัยอยู่หลากหลายชนดิ 
โดยเฉพาะลิง ที่มีอยู่เป็นจำานวยมาก รวมถึงนกนานาชนิด 
 ด้วยลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเนินเขา มี ป่� ถ้ำ� ที่สวยง�มต�มธรรมช�ติ 
สภาพปา่ทีม่คีวามอดุมสมบรูณจ์งึเปน็สถานทีซ่ึง่นกันยิมธรรมชาต ินกันยิมไพร พากนั 
ดั้นด้นเข้าไปแสวงหาความสงบ และชื่นชมธรรมชาติ ซึ่งหลายคนเมื่อได้สัมผัสความ
งดงามของถ้ำา เขา แล้วต่างยอมรับว่ามีความงดงามสมกับเป็นที่เลื่องลือ
 สภาพภูมิประเทศของบา้นเขาห้ายอดท่ีเปน็ลอนลกูคลืน่เลก็ใหญ่สลบักบัเนนิดนิ
และภเูขาหนิปนู โดยมเีทอืกเขาอา่งฤๅไนเปน็แนวอยูไ่กลๆ ทางทศิตะวนัออก เขาหนิปนูทีม่ ี
อยูก่ระจดักระจายในพืน้ท่ี บางแห่งมีถ้ำา บางแห่งมีลักษณะท่ีแปลก เชน่ เข�ไดโนเส�ร ์ 
ทีด่เูหมอืนไดโนเสาร์กำาลังหลับอยูก่ลางท่ีราบ เข�ห้�ยอด ถ้ำ�เข�หมี มีหินงอก หนิยอ้ย 
ท่ีสวยงาม เขาบางลูกยังปีนข้ึนไปได้ถึงยอดเขาเพ่ือชมความงามของท่ีราบอันกว้างใหญ่
 ป่าชุมชนบ้านเขาห้ายอด ต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 ตำาบลพลวงทอง อำาเภอบ่อทอง 
จังหวัดชลบุรี

(แหล่งข้อมูล ; เอกส�ร “60 ป่�ชุมชน... ต้องห้�มพล�ด” สำ�นักจัดก�รป่�ชุมชน กรมป่�ไม้

ตอน ยอดเข�ไดโนเส�ร์ หินปูนหลับไหล

ป่�ชุมชน...ป่�ชุมชน...6060ต้องห้�มพล�ด!ต้องห้�มพล�ด!
Community forest… must go destinationCommunity forest… must go destination
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กรมป่�ไม้กรมป่�ไม้
ข่�วเด่นภูมิภ�ค

26 มกราคม 2563

2 กุมภาพันธ์ 2562

1 กุมภาพันธ์ 2563

24 มกราคม 2563

สจป. 2 (เชียงราย) ร่วมออกร้านในงานพ่อขุน 
เม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำาปี 2563 
ระหวา่งวนัที ่26 มกราคม ถงึ 4 กมุภาพนัธ ์2563 
โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับป่าไม้ 
ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้เรื่องไฟป่า ป่าชุมชน 
พรอ้มประชาสมัพนัธก์ารลงทะเบยีนไมม้คีา่ และแจก 
กลา้ไมม้คีา่แกผู้่ทีม่ารว่มกจิกรรมในร้านกรมป่าไม้

เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พช.5 (นาพอสอง) 
ร่วมกับชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ 
บุกรุกทำาลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำาหนาว  
เจ้าหน้าท่ี กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำาการลาด 
ตระเวนติดตามและประชาสัมพันธ์ข่าวสารปัญหา 
หมอกควันไฟป่า พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ 
แนวร่วมมวลชน ในพ้ืนท่ีตำาบลหลักด่าน อ.น้ำาหนาว  
จ.เพชรบูรณ์

สจป. 3 (ลำาปาง) เขา้ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
จงัหวดัลำาปาง ประจำาป ี2563 “คนลำ�ป�งสขุภ�พด ี
เมื่อไม่มีหมอกควัน” ณ บริเวณลานด้านหน้า 
ศาลากลางจังหวัดลำาปาง โดยมี ผวจ.ลำาปาง 
เปน็ประธาน โดยรว่มกันกลา่วคำาปฏิญาณ การปลอ่ย 
พลังมวลชนร่วมกันทำาแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวน 
แห่งชาติ เขต สปก. พื้นที่เกษตร และพื้นที่ริม 
ทางหลวง

ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ 
เขาสวนกวาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ 
ฟ้ืนฟูและพัฒนาห้วยน้ำาลำาคลอง(ห้วยหินสัก) เพ่ือ 
ป้องกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระพระบรมราชาภิเษก 
ประจำาปี 2563 โดยมีปลัดอาวุสโสเป็นประธาน 
ในท้องท่ีตำาบลโนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง 
จ.ขอนแก่น

สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่ 2 
(เชียงร�ย)

สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่ 4 
ส�ข�พิษณุโลก

สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่ 3 
(ลำ�ป�ง)

สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่ 7 
(ขอนแก่น)
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กรมป่�ไม้กรมป่�ไม้
ข่�วเด่นภูมิภ�ค

28 มกราคม 2563

28 มกราคม 2563

21 มกราคม 2563

1 กุมภาพันธ์ 2563

กรมปา่ไมแ้ถลงขา่วกจิกรรม “วิง่พทัิกษ ์รกัษป่์� 
ช�เลนจ์” ครั้งที่ 2 ณ ร้านอาหารคีรีมันตรา 
อ. เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันท่ี 
16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ถ้ำาทะลุมิติ อ.ทองผาภูมิ 
โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำานักป้องกัน 
รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นผู้แถลงข่าว ซึ่งจะ 
นำารายได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการป้องกันและควบคุม
ไฟป่าต่อไป

สจป.13 (สงขลา) ออกประสานงานโรงเรยีนระดบั 
ประถมศกึษา ท่ีอยู่ในพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบ เพือ่จดัทำา 
โครงการ ครปูา่ไมด้า้นการฟืน้ฟ ูอำาเภอละ 1 โรงเรียน 
จำานวน 2 อำาเภอ ไดแ้ก ่1. โรงเรยีนวดัทา่ประดู ่ม.1 
ต.ทา่ประดู ่อ.นาทว ี2. โรงเรยีนบา้นคนูายสงัข ์ม.6 
ต.แค อ.จะนะ เพ่ือปลูกฝั่งจิตสำานึกให้แก่เด็กและ 
เยาวชนมีใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

สจป. 12 (นครศรีธรรมราช) จัดอบรมราษฎร 
อาสาสมัครพทัิกษป์า่ (รสทป.) ประจำาปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยมนีายถาวรรตัน ์คงแกว้ รองผู้วา่ 
ราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลา 
ประชาคม อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้ 
มีราษฎรในพืน้ท่ีสนใจเขา้ร่วมอบรม รสทป. เพือ่เปน็ 
ส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาป่า

สจป. 13 สาขานราธวิาส รว่มกบัสมาชกิสภาผูแ้ทน 
ราษฎร์จงัหวัดยะลา สมาชกิสภาจงัหวดัยะลา และ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเรื่องการ 
ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเบตง 
โดยทาง สจป. 13 ได้แจ้งที่ประชุมว่าการขอใช้ 
พืน้ทีป่า่สงวนฯ ตอ้งเปน็ไปตามกฎหมาย และไดร้บั 
อนุมัติจากอธิบดีกรมป่าไม้ ซึ่งทุกหน่วยงาน 
รับทราบเข้าใจเป็นอย่างดี

สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่ 10 
(ร�ชบุรี)

สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่ 13 
(สงขล�)

สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่ 12 
(นครศรีธรรมร�ช)

สำ�นักจัดก�รทรัพย�กรป่�ไม้ที่ 13 
ส�ข�นร�ธิว�ส
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40 เรื่องน่�รู้รอบตัว เคล็ดลับต่�งๆ
ที่หล�ยคนสงสัย จริงหรือไม่ พร้อมเฉลย
รวบรวมเร่ืองน่ารู้ สาระต่างๆ สำาหรับคนทุกเพศทุกไว้ รู้เอาไว้เป็นดี มีเฉลยให้ด้วยว่า

จริง หรือ ไม่จริง ลองทำาตามได้ง่ายๆ ไม่เสียหลาย

10 ข้อสงสัยหมวด รู้ไว้ใช่ว่�

ที่มา : lifestyle.campus-star.com

1. ก�รแลบลิ้นให้น้ำ�ล�ยยืดลงพื้น 3 หยด 
 จะแก้เผ็ดได้ จริงหรือ?

3. ก�รสูดกลิ่นตัวผู้ช�ยทำ�ให้ห�ยเครียดได้ 
 จริงหรือ?

2. ก�รดดูจกุนมย�งของเดก็ท�รกตอนนอน 
 จะแก้อ�ก�รนอนกรนได้ จริงหรือ?

เฉลย : จริง ความเผ็ดเกิดจากสาร แคปไซซินที่อยู่ 
ใน พริก เขา้ไปจบักบัปลายประสาทรบัรสทีล่ิน้ เราจงึ 
รู้สึกเผ็ด ร่างกายก็จะขับน้ำาลายออกมาเพ่ือชะล้าง 
เจ้าสารนี้ออกไป

เฉลย : จริง เพราะกลิ่นตัวผู้ชายที่เรารักจะมีสาร 
ฟโีรโมน ผสมอยูโ่ดยเฉพาะในผมและผวิ เมือ่สดูดมเขา้ไป 
จะช่วยลดอาการเครียดและเหนื่อยล้าลงได้

เฉลย : จริง การคาบหรืออมจุกนมยางไว้ในปาก 
ทำาให้ลิ้นในปากอยู่นิ่ง ทำาให้เนื้อเ ย่ือของเพดาน 
ไม่กระเทือนสั่นไหว จึงไม่เกิดอาการกรนและนอนอ้า
ปากอีกด้วย
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10. ก�รฟังเพลงช่วยบรรเท�ก�รก�รปวดข้อได้ 
 จริงหรือ?
เฉลย : จรงิ เพราะการฟงัเพลงทำาใหส้มองหลัง่สาร  เอนดอรฟ์นิส ์
ซึง่เปน็ฮอรโ์มนสรา้งความสขุออกมา ชว่ยลดความดนัโลหติ และ 
บรรเทาอาการปวดข้อลงได้

9. แสงแดดอ่อนๆ ช่วยป้องกันโรคซึมเศร้�ได้
 จริงหรือ?
เฉลย : จรงิ เพราะแสงแดดออ่นๆ จะชว่ยลดการสร้างฮอรโ์มน 
เมลาโทนนิ ซึง่ควบคุมการนอนหลับ ถ้าหากเก็บตวัอยู่แตใ่นทีม่ดื 
จะทำาให้ฮอร์โมนตัวนี้สูงขึ้น และอาจส่งผลให้เกิดการง่วง เหงา 
ซึมเซาได้

8.  ก�รทะเล�ะกันทำ�ให้แผลห�ยช้� จริงหรือ?
เฉลย : จริง เพราะความเครียดที่เกิดขึ้น ทั้งระหว่างและหลัง 
การทะเลาะจะส่งผลให้ร่างกายลดการผลิตโปรตีนเม็ดเลือด 
ท่ีมีประโยชน์ต่อบาดแผล หรือส่วนท่ีสึกหรอในร่างกายน้อยลง  
ทำาให้บาดแผลต่างๆ หายช้า

7. เพชรแท้จะไม่ติดสีหมึก จริงหรือ?
เฉลย : จรงิ การทดสอบดูเพชรแท้นัน้ ให้ปา้ยน้ำาหมกึสดีำาไปบน 
เพชร ถ้าหมึกลืน่ออกไม่ติดอยูท่ี่เพชรแสดงว่าเปน็เพชรแท ้แตถ่า้ 
ยังมีจุดดำาติดอยู่แสดงว่าเป็นเพชรเทียม

6.  วัวกระทิงเกลียดสีแดง จริงหรือ?
เฉลย : ไมจ่รงิ ววัเปน็สตัวต์าบอดสไีมส่ามารถ 
แยกแยะสีต่างๆ ได้ แต่การที่วัวพุ่งเข้าใส่ 
มาทาดอร์ที่ถือผ้าแดงในสนามนั้นเป็นเพราะ วัว
รู้สึกรำาคาญและเพราะถูกยั่วยุมากกว่า

5. ปัสส�วะมนุษย์ใช้ทำ�ย�สีฟันในสมัยโบร�ณ จริงหรือ?
เฉลย : จริง โดยแพทย์ชาวโรมันเชื่อว่า ปัสสาวะมนุษย์ มีคุณสมบัติทำาให้ ฟันขาว 
และแข็งแรง ยาสีฟันในยุคดังกล่าวจึงเป็นน้ำายาบ้วนปากที่ทำาจากปัสสาวะมนุษย์

4.  แอปเปิ้ล ผลิตกระแสไฟฟ้�ได้ จริงหรือ?
เฉลย : จริง ถ้าเสียบแผ่นสังกะสี และแผ่นทองแดงลงใน 
ผลแอปเปิ้ล กรดในผลจะทำาให้เกิดการแตกตัวของไอออน ทำาให้
ลกูแอปเปิล้เปน็เหมือนแบตเตอรี ่ซ่ึงผลไมอ้ืน่เชน่ มะนาว เกรปฟรุต 
หรือมันฝรั่ง ก็ทำาได้เช่นกัน



เพื่อโลกสีเขียว

 ในขณะทีโ่ลกของเร�กำาลงัตืน่ตวักบัเร่ืองของการลดใชพ้ลาสตกิกนัมากขึน้ รวมไปถงึแนวทางการกำาจัดขยะพลาสตกิเหลา่นี ้
เปน็ทีน่า่ยนิดีอยา่งยิง่เมือ่นกัวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลัยเทคโนโลยหีนานหยาง ประเทศสิงคโปร์ ได้แถลงขา่วการคน้พบวธิยีอ่ย 
สลายพลาสติกเหล่านี้ให้สั้นลงมากกว่าเดิม

 เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยหีนานหยาง เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2019 ทีผ่า่นมาระบวุา่ วธิกีารดงักลา่วสามารถเปลีย่น 
ขยะพลาสตกิทีย่อ่ยสลายเองไมไ่ดใ้หก้ลายมาเปน็สารเคมสีรา้งประโยชนไ์ด้ดว้ยการใชแ้สงอาทติย ์ศาสตราจารย ์Soo Han Sen 
พร้อมกับทีมนักวิทยาศาสตร์ทำาการวิจัยกันนานกว่า 2 ปี จนพบวิธีที่สามารถย่อยสลายพลาสติกภายในระยะเวลาเพียงแค่ 6 วัน 
จากที่เคยต้องใช้เวลานานหลายร้อยปี วิธีนี้ไม่ใช่การเผาหรือการฝังลงดิน จึงช่วยลดมลพิษทางอากาศ ลดปัญหาขยะพลาสติก
ลงสู่ท้องทะเล

 ด้วยเทคนิคใหม่นี้ ใช้เวล�แค่ 6 วันเท่�นั้น แถมเป็นการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ว�น�เดียม ที่ราคาไม่แพงและไม่เป็นพิษด้วย 
สำาหรับวธิกีารยอ่ยสลายจะอาศัย พลงัง�นสะอ�ดจ�กแสงอ�ทติย์ เป็นตัวทำาปฏิกิริยา แสงอาทิตยจ์ะเปลีย่นพลาสติกใหก้ลายเปน็ 
กรดฟอรม์กิ ซึง่สามารถนำาไปใชเ้ปน็สารกนับดูหรอืสารในผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดได้อกี นอกจากนัน้แล้วยงัสามารถนำาไปใชเ้ปน็ 
พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงได้ ในยานพาหนะไฟฟ้าจำาพวกรถเมล์หรือรถไฟต่างๆ

 เบื้องต้นนี้วิธีการดังกล่าวสามารถย่อยสลายพลาสติกประเภท non-PET หรือพลาสติกพวก โฟมหรือถุงพล�สติกใช้
ครั้งเดียวทิ้งได้ 100% ทางทีมนักวิทยาศาสตร์กำาลังขยายขอบเขตงานวิจัยให้มากขึ้น เนื่องจากวิธีนี้ยังห่างไกลกับการที่จะ
นำาไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยพวกเขาหวังว่าจะสามารถนำาเทคโนโลยีเดียวกันนี้ ไปใช้ย่อยสลายพลาสติกชนิดอื่นๆ ได้ เน้นหวังผล
ที่ใช้พลังงานสะอาดและเร่งปฏิกิริยาย่อยสลายให้เร็วมากขึ้น

นักวิจัยสิงคโปร์
พบวิธีย่อยสล�ยพล�สติกใน 6 วัน

ด้วยแสงอ�ทิตย์

“ก่อนที่โลกจะเปลี่ยนแปลงไปม�กกว่�นี้ คุณล่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อโลกบ้�งหรือยัง”

ที่มา : https://www.catdumb.tv
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1-2 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคระห์

4 กุมภาพันธ์ 2563
ลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำาดี กรมป่ไม้

ปม.-อส.-ทช. ร่วมสร้�งคว�มรู้
ให้เย�วชนรักป่�และรักษ�ทะเล

ป่�ไม้ ร่วมกับชมรมคอลัมนิสต์ฯ
แถลงข่�วแรลลี่อ้อมกอดขุนเข�

กรุงเทพฯ-สะแกร�ช

กรมป่�ไม้กรมป่�ไม้
ข่�วเด่นในรอบเดือน

 กรมป่าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ 
พนัธุพ์ชื กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ รว่มจดักจิกรรม 
ให้ความรู้แก่เยาวชน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสาร 
สงเคราะหเ์ขตดสุติ กรงุเทพฯ ในกจิกรรมอบรมคา่ยเยาวชน 
พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจรัตน์ 
ประธานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล เป็นประธาน 
และร่วมพดูคยุใหค้วามรูแ้กเ่ดก็ๆ สำาหรบักรมปา่ไม ้ไดจั้ดทมี 
วทิยากรนำาโดย นายอรรถพล  เจริญชนัษา อธบิดกีรมป่าไม ้
ร่วมพูดคุยให้ความรู้ แก่เด็กๆ ได้ร่วมทำากิจกรรมในหัวข้อ 
“เร�รักป่�ไม้” โดยมุ่งให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สร้างภาพจำาที่ดีเพื่อจะได้ 
“ปลูกป่�ในใจเย�วชน” ผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ 
เช่น เกมป่าถูกทำาลาย เกมใครเป็นผู้ทำาลายป่า ใครเป็น 
อัศวินพิทักษ์ป่า พร้อมท้ังการเดินทางไปทำากิจกรรมปลูกต้นไม้ 
ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี 

 นายอรรถพล เจริญชนัษา อธบิดีกรมปา่ไม ้พร้อมดว้ย 
นายณรงค ์ปานนอก ประธานชมรมคอลมันสิต ์นกัจดัรายการ 
วทิยแุละโทรทศันไ์ทย รว่มแถลงขา่วการจดักจิกรรม “แรลล่ี 
อ้อมกอดขุนเข� เร�รักป่�ในเมือง” ในเดือนแห่งความรัก  
เส้นทางจากกรุงเทพฯ - เขาอีโต้ จ.ปราจีนบุรี - ศูนย์วิจัย 
และพฒันาการปา่ไม ้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื - สถานวีนวฒัน 
วิจัยสะแกราช (สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช) อ.วังน้ำาเขียว 
จ.นครราชสมีา ระยะทาง 237 กโิลเมตร ระหวา่งวนัที ่22-23 
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมคอลัมนิสต์ นักจัด 
รายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยกิจกรรมในคร้ังนี้จะเป็น 
จุดเริ่มต้นให้ประชาชน ได้หันมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้รู้จัก
สถานท่ีท่องเท่ียวเชงินเิวศ และปลกูต้นไม้ร่วมกัน เพือ่เปน็การ
ชว่ยกระตุน้ใหเ้กดิกระแสการอนรุกัษแ์ละดแูลทรพัยากรปา่ไม ้
พร้อมท้ังจะไดน้ำารายไดบ้างส่วนจากการจดักิจกรรมมอบให้
กับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล 
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 ป�่ชมุชนวัดท�่ไชย ต.มะตมู อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก ถอืเปน็ความสำาเรจ็ 
ในเรือ่งการปลกูปา่และสรา้งแรงบนัดาลใจแกค่นรกัปา่ทีต้่องการปลกูปา่ รวมทัง้ยงัให ้
ความร่มรื่น ชุ่มชื้น แก่พื้นที่บ้านท่าไชยด้วย บนเนื้อที่ 36 ไร่ มีต้นไม้หลากหลายชนิด 
กว่า 17 ชนิด ราว 5,000 ต้น จากน้ำาพักน้ำาแรงของคุณตาสงัด อินมะตูม โดยไม่
เคยต้องการค่าตอบแทน ด้วยตระหนักว่า ก�รปลูกต้นไม้ คือก�รทำ�บุญ

 ป่าแห่งนี้เกิดจากน้ำาพักน้ำาแรงของคุณต�สงัด อินมะตูม ชายชราวัย 98 ปี 
อยู่บ้านเลขที ่25 หมู ่2 ต.มะตูม อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก ลงุสงดั เลา่วา่ ทีเ่ริม่มา 
ปลกูปา่ ช่วงน้ันอายุราวๆ จะ 60 ป ีเมือ่ป ี2524  ครอบครัวมฐีานะมัน่คงพออยูพ่อกนิ 
และลูกๆ ช่วยตัวเองได้แล้ว จึงเข้าวัดอีกครั้งเพื่อศึกษาธรรมะท่ีเคยบวชเรียนและ 
ช่วยงานวัด ดูแลพื้นที่ของวัดท่าไชย ที่อยู่ใกล้บ้าน 

 ด้วยคว�มสนใจและรักต้นไม้ จึงซึมซับความรู้สึก จนกระทั่งเอาจริงจังกับ 
การปลูกต้นไม้ การเพาะต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ในพ้ืนที่ของวัด โดยเฉพาะส่วนที่ 
เป็นธรณีสงฆ์ที่บรรพบุรุษคุณตาสงัดถวายให้แก่วัดท่าไชยบนเนื้อที่กว่า 36 ไร่

 ที่ผ่านมาคุณตาสงัดได้รับรางวัล บุคคลดีเด่นในการร่วมปลูกต้นไม้โครงการ
คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เมื่อปี 2536 และปี 2548 ได้รับ 
โล่เกียรตคุิณสาขาการสง่เสรมิและพฒันาปา่ชมุชน จากกรมปา่ไม ้และรางวัลลกูโลก 
สีเขียว

 ดว้ยความคดิทีว่่า “ทีเ่ปน็ของวดั ป�่เปน็ของพระร�ชนีิ” จงึทำาด้วยความสุข  
แม้ไม่มสีิง่ตอบแทน คณุตาสงดัดแูลป่าวดัทา่ไชยเรือ่ยมาและขยายพนัธุไ์มใ้นกระปอ๋งนม 
ขยายผลไปสูวั่ดใกลเ้คียงและผู้สนใจทัว่ไปปลีะเปน็หมืน่ต้น คณุตาสงดัปลกูปา่มาไดจ้น 
อาย ุ92 ปี ด้วยวยัทีช่ราไมส่ามารถปลูกปา่หรอืไปดแูลปา่ท่ีตวัเองปลกูไวไ้ด ้แตย่งัคง 
คิดถึงป่�ที่ปลูกอยู่ทุกวัน และหวังให้ทุกคนคอยดูแลและรักษ�ป่�ต่อไป

คนปลูกป่�คนปลูกป่�

ข้อมูล/ภาพ sanook.com

“ตำ�น�นคนปลูกป่�แห่งบ้�นท่�ไชย” 
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คุณตาสงัด  อินมะตูมคุณตาสงัด  อินมะตูม




