


ปีที่: 72 ฉบับที่: 23300
วันที่: เสาร์ 6 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(ซ้าย)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้จ้างงานเงินหมุน 7,514 ชุมชน

รหัสข่าว: C-211106009086(6 พ.ย. 64/05:02) หน้า: 1/1

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 21.81 Ad Value: 23,991 PRValue : 71,973 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23300
วันที่: เสาร์ 6 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้เพิ่มศักยภาพควบคุมไฟป่า 10 จังหวัดเหนือ

รหัสข่าว: C-211106039000(5 พ.ย. 64/09:15) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.48 Ad Value: 15,928 PRValue : 47,784 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26322
วันที่: เสาร์ 6 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 9(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้เพิ่มศักยภาพสร้างเครือข่ายควบคุมไฟป่า-ทรัพยากรธรรมชาติ

รหัสข่าว: C-211106004044(6 พ.ย. 64/02:09) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 19.07 Ad Value: 40,047 PRValue : 120,141 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26324
วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้จ้างงานสร้างรายได้บรรเทาทุกข์ชาวบ้านจากโควิด

รหัสข่าว: C-211108004050(8 พ.ย. 64/05:49) หน้า: 1/1

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 24.93 Ad Value: 52,353 PRValue : 157,059 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26324
วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/ภูมิภาค

หน้า: 10(กลาง)

หัวข้อข่าว: สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า

รหัสข่าว: C-211108035019(7 พ.ย. 64/05:02) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Col.Inch: 17.69 Ad Value: 37,149 PRValue : 111,447 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15947
วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: รักษาป่า-สร้างงาน สู้สถานการณ์โควิด

รหัสข่าว: C-211108038086(7 พ.ย. 64/07:07) หน้า: 1/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 85.90 Ad Value: 94,490 PRValue : 283,470 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15947
วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

หน้า: 12(บน)

หัวข้อข่าว: รักษาป่า-สร้างงาน สู้สถานการณ์โควิด

รหัสข่าว: C-211108038086(7 พ.ย. 64/07:07) หน้า: 2/2

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 85.90 Ad Value: 94,490 PRValue : 283,470 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23300
วันที่: เสาร์ 6 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บน)

หัวข้อข่าว: จ้าง ปชช.สำรวจการครอบครองที่ดินป่าสงวนฯ

รหัสข่าว: C-211106039002(5 พ.ย. 64/09:14) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.94 Ad Value: 16,434 PRValue : 49,302 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15945
วันที่: เสาร์ 6 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 12(ขวา)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้จ้างงานปชช.แก้ปัญหาครองที่ป่าสงวน

รหัสข่าว: C-211106020024(6 พ.ย. 64/02:40) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 12.48 Ad Value: 13,728 PRValue : 41,184 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 31 ฉบับที่: 11303
วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: 'กรมป่าไม้'สานต่อจ้างงานปี 65 สร้างรายได้-พัฒนาอาชีพยั่งยืน

รหัสข่าว: C-211108012049(8 พ.ย. 64/05:41) หน้า: 1/1

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 46.96 Ad Value: 51,656 PRValue : 154,968 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 26324
วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/-

หน้า: 2(ล่าง)

หัวข้อข่าว: วอนเซฟต้นตีนเป็ด-พญาสัตบรรณ

รหัสข่าว: C-211108035108(7 พ.ย. 64/05:36) หน้า: 1/1

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 13.26 Ad Value: 14,586 PRValue : 43,758 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15946
วันที่: อาทิตย์ 7 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 2

หัวข้อข่าว: 'ป่าไม้'พร้อมขนย้ายให้ ขออย่าตัดทิ้งต้นตีนเป็ด

รหัสข่าว: C-211107020024(7 พ.ย. 64/03:58) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 29.37 Ad Value: 32,307 PRValue : 96,921 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15947
วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างซ้าย), 12

หัวข้อข่าว: 'ป่าไม้'วอนคิดให้ดี อย่าตัดต้นตีนเป็ด พร้อมช่วยขนย้าย

รหัสข่าว: C-211108038025(7 พ.ย. 64/06:11) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 27.99 Ad Value: 30,789 PRValue : 92,367 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 44 ฉบับที่: 15947
วันที่: จันทร์ 8 พฤศจิกายน 2564
Section: First Section/การศึกษา - ภูมิภาค

หน้า: 7(ล่างซ้าย)

ภาพข่าว: คืนความสวยงาม

รหัสข่าว: C-211108038064(7 พ.ย. 64/06:13) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 7.53 Ad Value: 8,283 PRValue : 24,849 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

 
เม่ือวันท่ี 6 พ.ย. นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เวลานี้กําลังเข้าสู่ฤดูหนาว ไม้
หลายชนิดเร่ิมออกดอก โดยเฉพาะต้นตีนเป็ด หรือ พญาสัตบรรณ ซ่ึงเวลานี้กําลังเป็นประเด็นอยู่ในหลายพ้ืนท่ีนั่นคือ มีหลายคนรู้สึกว่า 
พญาสัตบรรณ หรือต้นตีนเป็ดให้ดอกท่ีมีกลิ่นแรง บางคนแพ้กลิ่น จึงตัดท้ิงเสียจํานวนมาก ท้ังๆ ท่ีพญาสัตบรรณเป็นไม้ยืนต้น ท่ีเป็นไม้ใหญ่ โตเร็ว 
มีคุณค่าทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงเป็นสิ่งท่ีน่าเสียดายอย่างย่ิงหากตัดท้ิงไป 

“ต้องเข้าใจว่า เดิมทีนั้นต้นตีนเป็ด เป็นไม้ท่ีอยู่ในป่าดิบ ท้ังดิบแล้ง และดิบชื้น แต่เม่ือราว 20 กว่าปีก่อน มีคนขยายพันธ์ุเอามาปลูกในเมือง เพราะ
เป็นไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ลําต้นตรง มีลักษณะท่ีดี แต่เม่ือไม่กี่ปีท่ีผ่านมา เร่ิมมีกระแสว่า กลิ่นของต้นตีนเป็ดรบกวนการดํารงชีวิตประจําวัน ทําให้บาง
บ้านตัดท้ิงไป ท้ังๆ ท่ีเป็นไม้ใหญ่ กิ่ง ก้าน ใบ ให้ร่มเงาตลอดท้ังปี แต่เม่ือออกดอกจะส่งกลิ่นเหม็นอยากตัดท้ิง ซ่ึงความจริงแล้ว ตีนเป็ด หรือ
พญาสัตบรรณ ออกดอกแค่ปีละคร้ัง คร้ังหนึ่งมีระยะเวลาไม่นานนัก ราวๆ คร่ึงเดือนเท่านั้น” นายชีวะภาพ กล่าว 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ดังนั้น ใคร หรือบ้านไหน ท่ีมีความคิดจะตัดต้นตีนเป็ดท้ิง อยากให้ทบทวนความคิดดังกล่าวอีกคร้ังคิดให้ดีว่า ตอนท่ี
เอามาปลูกใหม่ๆ ทําไมถึงเอามา เม่ือต้นออกดอกแค่ปีละคร้ังท่ีส่งกลิ่นปีละไม่กี่วัน แต่ในแง่การทําหน้าท่ีในธรรมชาติ ต้นตีนเป็ดไม่เคยบกพร่อง ท้ัง
การเป็นไม้เบิกร่อง โตนําต้นอ่ืนเพ่ือให้ร่มเงาให้ไม้อ่ืนๆ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ มีกิ่งก้านสาขาท่ีให้ร่มเงา ท่ีสําคัญคือแต่ละปี 
พยาสัตบรรณ หรือ ต้นตีนเป็ดนั้นผลิตออกซิเจน และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปีละหลายร้อยตัน 

นายชีวะภาพ กล่าวว่า หากใครคิดว่า ทนกลิ่นดอกตีนเป็ดไม่ได้ก็ให้หลีกเลี่ยงต่างคนต่างอยู่ การใส่หน้ากากอนามัยช่วยได้ในระดับหนึ่ง อดทนได้ก็
อดทน เพราะต้นไม้นี้จะออกดอกส่งกลิ่นไม่กี่วันเท่านั้น หากเทียบถึงคุณประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพถือว่า ไม่คุ้มค่าหากต้องตัดต้น
ตีนเป็ด เพราะการรังเกียจกลิ่น ท้ังนี้ บ้านใด พ้ืนท่ีใดทนกลิ่นดอกตีนเป็ดไม่ได้จริงๆ ให้แจ้งมาท่ีกรมป่าไม้ ทางกรมป่าไม้ มีทีมสําหรับการขุดล้อม
ต้นไม้ ท่ีผ่านการอบรมมาแล้ว พร้อมจะไปล้อมต้นตีนเป็ด ไปไว้ในท่ีเหมาะสม และห่างไกลจากผู้ท่ีไม่ชอบกลิ่น ซ่ึงการล้อม หรือการย้ายไปปลูกท่ี
เหมาะสมย่อมดีกว่าการตัดต้นไม้ท้ิงอย่างแน่นอน 



 

 

 
ป่าไม้วอน อย่าตัดต้นตีนเป็ด ชี้มีประโยชน์มากกว่าโทษ ใครไม่ต้องการให้แจ้ง จะส่งคนไปล้อมให้ 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เวลานี้กําลังเข้าสู่ฤดูหนาว 
ไม้หลายชนิดเร่ิมออกดอก โดยเฉพาะต้นตีนเป็ด หรือ พญาสัตบรรณ ซ่ึงเวลานี้กําลังเป็นประเด็นอยู่ในหลายพ้ืนท่ี นั่นคือมีหลายคนรู้สึกว่า 
พญาสัตบรรณ หรือต้นตีนเป็ด ให้ดอกท่ีมีกลิ่นแรง บางคนแพ้กลิ่น จึงตัดท้ิงเสียจํานวนมาก ท้ังๆ ท่ีพญาสัตบรรณเป็นไม้ยืนต้น ท่ีเป็นไม้ใหญ่ โตเร็ว 
มีคุณค่าทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงเป็นสิ่งท่ีน่าเสียดายอย่างย่ิงหากตัดท้ิงไป 

 “ต้องเข้าใจว่า เดิมทีนั้นต้นตีนเป็ดเป็นไม้ท่ีอยู่ในป่าดิบ ท้ังดิบแล้งและดิบชื้น แต่เม่ือราว 20 กว่าปีก่อน มีคนขยายพันธ์ุเอามาปลูกในเมือง เพราะ
เป็นไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ลําต้นตรง มีลักษณะท่ีดี แต่เม่ือไม่กี่ปีท่ีผ่านมา เร่ิมมีกระแสว่ากลิ่นของต้นตีนเป็ดรบกวนการดํารงชีวิตประจําวัน ทําให้บาง
บ้านตัดท้ิงไปท้ังๆ ท่ีเป็นไม้ใหญ่ กิ่ง ก้าน ใบ ให้ร่มเงาตลอดท้ังปี แต่เม่ือออกดอกจะส่งกลิ่นเหม็นอยากตัดท้ิง ซ่ึงความจริงแล้ว ตีนเป็ด หรือ
พญาสัตบรรณ ออกดอกแค่ปีละคร้ัง คร้ังหนึ่งมีระยะเวลาไม่นานนักราวๆ คร่ึงเดือนเท่านั้น” นายชีวะภาพกล่าว 

รองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า ดังนั้น ใครหรือบ้านไหน ท่ีมีความคิดจะตัดต้นตีนเป็ดท้ิง อยากให้ทบทวนความคิดดังกล่าวอีกคร้ัง คิดให้ดีว่าตอนท่ีเอา
มาปลูกใหม่ๆ ทําไมถึงเอามา เม่ือต้นออกดอกแค่ปีละคร้ังท่ีส่งกลิ่นปีละไม่กี่วัน แต่ในแง่การทําหน้าท่ีในธรรมชาติ ต้นตีนเป็ดไม่เคยบกพร่อง ท้ังการ
เป็นไม้เบิกร่อง โตนําต้นอ่ืนเพ่ือให้ร่มเงา ให้ไม้อ่ืนๆ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ มีกิ่งก้านสาขาท่ีให้ร่มเงา ท่ีสําคัญคือ แต่ละปี  
พยาสัตบรรณ หรือต้นตีนเป็ดนั้นผลิตออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีละหลายร้อยตัน 

“หากใครคิดว่า ทนกลิ่นดอกตีนเป็ดไม่ได้ก็ให้หลีกเลี่ยง ต่างคนต่างอยู่ การใส่หน้ากากอนามัยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง อดทนได้ก็อดทน เพราะต้นไม้นี้
จะออกดอกส่งกลิ่นไม่กี่วันเท่านั้น หากเทียบถึงคุณประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพถือว่าไม่คุ้มค่าหากต้องตัดต้นตีนเป็ด เพราะการรังเกียจ
กลิ่น ท้ังนี้ บ้านใด พ้ืนท่ีใดทนกลิ่นดอกตีนเป็ดไม่ได้จริงๆ ให้แจ้งมาท่ีกรมป่าไม้ ทางกรมป่าไม้มีทีมสําหรับการขุดล้อมต้นไม้ท่ีผ่านการอบรมมาแล้ว 
พร้อมจะไปล้อมต้นตีนเป็ดไปไว้ในท่ีเหมาะสม และห่างไกลจากผู้ท่ีไม่ชอบกลิ่น ซ่ึงการล้อม หรือการย้ายไปปลูกท่ีเหมาะสมย่อมดีกว่าการตัดต้นไม้
ท้ิงอย่างแน่นอน” รองอธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 



 

 
07 พ.ย. 2564 

 
7 พฤศจิกายน 2564 จากกรณีมีการตัดต้นพญาสัตบรรณ หรือ "ต้นตีนเป็ด" ท้ิง เพราะทนกลิ่นของต้นตีนเป็ดไม่ไหว ล่าสุด นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า เวลานี้กําลังเข้าสู่ฤดูหนาว ไม้หลายชนิดเร่ิมออกดอก โดยเฉพาะต้นตีนเป็ด หรือพญาสัตบรรณ ซ่ึงเวลานี้กําลังเป็น
ประเด็นอยู่ในหลายพ้ืนท่ี นั่นคือมีหลายคนรู้สึกว่า "พญาสัตบรรณ" หรือต้นตีนเป็ด ให้ดอกท่ีมีกลิ่นแรง บางคนแพ้กลิ่น จึงตัดท้ิงเสียจํานวนมาก 
ท้ังๆ ท่ีพญาสัตบรรณ หรือต้นตีนเป็น เป็นไม้เนื้ออ่อนยืนต้น โตเร็ว และมีคุณค่าทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงเป็นสิ่งท่ีน่าเสียดาย
อย่างย่ิงหากตัดท้ิงไป 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า ต้องเข้าใจว่าเดิมทีนั้นต้นตีนเป็ด หรือพญาสัตบรรณ เป็นไม้ท่ีอยู่ในป่าดิบ ท้ังดิบแล้งและดิบชื้น แต่เม่ือราว 20 กว่า
ปีก่อน มีคนขยายพันธ์ุเอามาปลูกในเมือง เพราะเป็นไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ลําต้นตรง มีลักษณะท่ีดี แต่เม่ือไม่กี่ปีท่ีผ่านมา เร่ิมมีกระแสว่ากลิ่นของต้น
ตีนเป็ดรบกวนการดํารงชีวิตประจําวัน ทําให้บางบ้านตัดท้ิงไป ท้ังๆ ท่ีเป็นไม้ใหญ่ กิ่ง ก้าน ใบ ให้ร่มเงาตลอดท้ังปี แต่เม่ือออกดอกจะส่งกลิ่นเหม็น
อยากตัดท้ิง ซ่ึงความจริงแล้ว "ต้นตีนเป็ด" หรือพญาสัตบรรณ ออกดอกแค่ปีละคร้ัง คร้ังหนึ่งมีระยะเวลาไม่นานนักราว ๆ คร่ึงเดือนเท่านั้น 

 
นายชีวะภาพ กล่าวอีกว่า หากใครหรือบ้านไหน ท่ีมีความคิดจะตัดต้นตีนเป็ดท้ิง อยากให้ทบทวนความคิดดังกล่าวอีกครั้ง คิดให้ดีว่าตอนท่ีเอามา
ปลูกใหม่ๆ ทําไมถึงเอามา เม่ือต้นตีนเป็ดออกดอกแค่ปีละคร้ังท่ีส่งกลิ่นปีละไม่กี่วัน แต่ในแง่การทําหน้าท่ีในธรรมชาติ ต้นตีนเป็ดไม่เคยบกพร่อง ท้ัง
การเป็นไม้เบิกร่อง โตนําต้นอ่ืนเพ่ือให้ร่มเงา ให้ไม้อ่ืนๆ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ มีกิ่งก้านสาขาท่ีให้ร่มเงา ท่ีสําคัญคือ แต่ละปี
พญาสัตบรรณหรอืต้นตีนเป็ด นั้นผลิตออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีละหลายร้อยตัน 



 

 

 
21 ชม. ท่ีผ่านมา 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ วอนอย่าตัดต้นตีนเป็ด ชี้มีประโยชน์มากกว่าโทษ ออกดอกแค่ปีละครั้ง ส่งกลิ่นปีละไม่กี่วัน แนะใครทนกลิ่นไม่ได้ หน้ากาก
อนามัยช่วยได้ระดับหนึ่ง อดทนได้ก็อดทน หากทนไม่ได้จริง ๆ ให้แจ้งกรมป่าไม้ จะส่งคนไปขุดย้ายไปท่ีเหมาะสม 

วันท่ี 6 พ.ย.64 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เวลานี้กําลังเข้าสู่ฤดูหนาว ไม้
หลายชนิดเร่ิมออกดอก โดยเฉพาะต้นตีนเป็ด หรือพญาสัตบรรณ ซ่ึงเวลาน้ีกําลังเป็นประเด็นอยู่ในหลายพ้ืนท่ี นั่นคือมีหลายคนรู้สึกว่า 
พญาสัตบรรณ หรือต้นตีนเป็ด ให้ดอกท่ีมีกลิ่นแรง บางคนแพ้กลิ่น จึงตัดท้ิงเสียจํานวนมาก ท้ัง ๆ ท่ีพญาสัตบรรณเป็นไม้ยืนต้น ท่ีเป็นไม้ใหญ่ โตเร็ว 
มีคุณค่าทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง จึงเป็นสิ่งท่ีน่าเสียดายอย่างย่ิงหากตัดท้ิงไป 

ต้องเข้าใจว่า เดิมทีนั้นต้นตีนเป็ดเป็นไม้ท่ีอยู่ในป่าดิบ ท้ังดิบแล้งและดิบชื้น แต่เม่ือราว 20 กว่าปีก่อน มีคนขยายพันธ์ุเอามาปลูกในเมือง เพราะเป็น
ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ลําต้นตรง มีลักษณะท่ีดี แต่เม่ือไม่กี่ปีท่ีผ่านมา เร่ิมมีกระแสว่ากลิ่นของต้นตีนเป็ดรบกวนการดํารงชีวิตประจําวัน ทําให้บางบ้าน
ตัดท้ิงไป ท้ัง ๆ ท่ีเป็นไม้ใหญ่ กิ่ง ก้าน ใบ ให้ร่มเงาตลอดท้ังปี แต่เม่ือออกดอกจะส่งกลิ่นเหม็นอยากตัดท้ิง ซ่ึงความจริงแล้ว ตีนเป็ด หรือ
พญาสัตบรรณ ออกดอกแค่ปีละคร้ัง คร้ังหนึ่งมีระยะเวลาไม่นานนักราว ๆ คร่ึงเดือนเท่านั้น 

รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า ดังนั้นใครหรือบ้านไหน ท่ีมีความคิดจะตัดต้นตีนเป็ดท้ิง อยากให้ทบทวนความคิดดังกล่าวอีกคร้ัง คิดให้ดีว่าตอนท่ี
เอามาปลูกใหม่ ๆ ทําไมถึงเอามา เม่ือต้นออกดอกแค่ปีละคร้ังท่ีส่งกลิ่นปีละไม่กี่วัน แต่ในแง่การทําหน้าท่ีในธรรมชาติ ต้นตีนเป็ดไม่เคยบกพร่อง ท้ัง
การเป็นไม้เบิกร่อง โตนําต้นอ่ืนเพ่ือให้ร่มเงา ให้ไม้อ่ืน ๆ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ มีกิ่งก้านสาขาท่ีให้ร่มเงา ท่ีสําคัญคือ แต่ละปี
พญาสัตบรรณ หรือต้นตีนเป็ด นั้นผลิตออกซิเจนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปีละหลายร้อยตัน 

หากใครคิดว่าทนกลิ่นดอกตีนเป็ดไม่ได้ ก็ให้หลีกเลี่ยง ต่างคนต่างอยู่ การใส่หน้ากากอนามัยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่ง อดทนได้ก็อดทน เพราะต้นไม้นี้
จะออกดอกสง่กลิ่นไม่กี่วันเท่านั้น หากเทียบถึงคุณประโยชน์ต่อความหลากหลายทางชีวภาพถือว่าไม่คุ้มค่าหากต้องตัดต้นตีนเป็ด เพราะการรังเกียจ
กลิ่น ท้ังนี้บ้านใด พ้ืนท่ีใดทนกลิ่นดอกตีนเป็ดไม่ได้จริง ๆ ให้แจ้งมาท่ีกรมป่าไม้ ทางกรมป่าไม้มีทีมสําหรับการขุดล้อมต้นไม้ท่ีผ่านการอบรมมาแล้ว 
พร้อมจะไปล้อมต้นตีนเป็ดไปไว้ในท่ีเหมาะสม และห่างไกลจากผู้ท่ีไม่ชอบกลิ่น ซ่ึงการล้อม หรือการย้ายไปปลูกท่ีเหมาะสมย่อมดีกว่าการตัดต้นไม้
ท้ิงอย่างแน่นอน 

 

 

 

 



 

 

 

 
เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 สาขาแพร่ โดยนายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สจป.ท่ี 3 สาขาแพร่, นาย
เสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอํานวยการ, นายวีระพล กึกก้อง ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชนและนายลอย ใจจูน ผอ.ศูนย์ป่าไม้น่าน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน กรมป่าไม้ ประจําปี 2564 

เพ่ือน้อมนําถวายพระสงฆ์จําพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร โดยมี 
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี มีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ห้วหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร 
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกรมป่าไม้และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี 
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ป่าไม้ภูเก็ตจัดกิจกรรม Big Cleaning Dayหาดฟรีด้อม  

นายสรกฤษณ สิงห์คํา ผู้อํานวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต เปิดเผยว่า ด้วยสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 12 (สาขากระบ่ี) ได้มอบหมายให้หน่วยป้องกัน
รักษาป่าท่ี ภก.2 (ภูเก็ต) ร่วมกบัเทศบาลตําบลกะรน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาและประชาชน กําหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ณ บริเวณหาดไม้ง้าวภูเก็ต (หาดฟรีด้อม) ในวันนี้ (5 พ.ย.64) เนื่องจากสภาพโดยรอบชายหาดถูกท้ิงร้าง จึงมีขยะจากทะเลและจากนักท่องเที่ยว
ปล่อยท้ิงไว้เป็นเวลานาน เพ่ือเป็นการคืนความสวยงามให้กับชายหาดและคืนสภาพสู่พ้ืนท่ีป่า จึงกําหนดจัดกิจกรรมข้ึนเพ่ือทําความสะอาด จัดเก็บ
ขยะและสิ่งปฏิกูลข้ึนเพ่ือเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อม่ันให้แก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวด้านความสะอาดและปลอดภัยตาม
มาตรการป้องกันและยับย้ังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) (ศบค.) และของจังหวัดภูเก็ต 
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5 พฤศจิกายน 2564  พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง ผบ.ฉก.ตชด.44 ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.อาคม โพธ์ิอ่อง รอง ผบ.ฉก.ตชด.44 นําเจ้าหน้าท่ี ฉก.ตชด.44 
, ตํารวจ สภ.แม่หวาด , เจ้าหน้าท่ีนิคมสร้างตนเอง จ.ยะลา , เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ , ทหาร , ฝ่ายปกครอง อ.ธารโต , คณะทํางานพิเศษ กอ.รมน.ภาค4 
สน. และผู้นําหมู่บ้าน 

ร่วมเปิดแผนพิสูจน์ทราบการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้และทําลายทรัพยากรธรรมชาติ   ต้นน้ํา แม่น้ําปัตตานี  ตามนโยบายของ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์  
แม่ทัพภาคท่ี 4 ท่ีให้เจ้าหน้าท่ีช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้นําท้องท่ี ผู้นําท้องถ่ิน พ่ีน้องประชาชน สร้างการตระหนักรู้ ถึงความสําคัญท่ีควรหวงแหนของทรัพยากร 
ป่าไม้ให้ควรค่าแก่การดูแล ปกป้องรักษา ท่ีสําคัญเป็นการรักษาทรัพยากรป่าต้นน้ํา หากป่าไม้ถูกทําลายลงทุกวันจะทําให้เกิดวิกฤติอ่ืนๆ ตามมา 

เช่นสถานการณ์น้ําท่วม น้ําป่าไหลหลาก ท่ีส่งผลกระทบ ต่อชี วิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนในพื้นท่ีอย่างท่ีเห็นกันทุกวันนี้  
ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง เฝ้าระวังรักษาป่าโดยติดตามจับกุมผู้กระทําผิด ตรวจสอบไปให้ถึงเบื้องลึกของต้นตอของขบวนการ และ 
นําตัวผู้กระทําผิดมาดําเนินคดี 

เจ้าหน้าท่ีได้เดินทางไปในพ้ืนท่ีป่านิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดยะลา (กือลอง) บ้านจุฬาภรณ์9 ม.9 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา ซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีอยู่ใกล้กับปา่ฮาลาบาลา จากนั้นก็ใช้การเดินเท้าผ่านสวนยางพารา สวนผลไม้ของชาวบ้าน เข้าไปในป่ารกทึบเป็นขาสูงชัน 

ก็พบร่องร่อยการแผ่วถางป่า พ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุก จํานวน 4 แปลง มีการตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีท้ังไม้หลุมพอ ไม้กาลอ ไม้ไข่เขียวและไม้ห่วงห้าม
ตามพรบ.ป่าไม้อีกจาํนวนหนึ่ง แปลงท่ี 1 มีพ้ืนท่ีป่าถูกบุกรุกจํานวน 2 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา พบท่อนไม้ขนาดใหญ่จํานวน 8 ท่อน อยู่บนภูเขา 

ตรวจพบเลื่อยคันธนู จํานวน 1 ด้าม มีดพร้า จํานวน 1 เล่ม จอบ 3 ด้าม แต่ไม่พบผู้บุกรุก คาดคงหนีไปก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะมาถึง แปลงท่ี 2 พบ
พ้ืนท่ีป่าถูกทําลายจํานวน 2 ไร่ 96 ตารางวา พบท่อนไม้ขนาดใหญ่จํานวน 8 ท่อน แปลงท่ี 3 มีพ้ืนท่ีป่าถูกทําลายจํานวน 4 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา 
มีการปรับสภาพหน้าดินเพ่ือใช้ในการทําเกษตรกรรม  



และพบท่อนไม้ขนาดใหญ่ จํานวน 5 ท่อน และมีดพร้า 1 ด้าม แต่ไม่พบผู้กระทําผิด แปลงท่ี 4 มีพ้ืนท่ีป่าถูกทําลายจํานวน 2 ไร่ 66 ตารางวา พบ
ร่องร่อยการแผ่วถางป่า เพ่ือใช้ในการปลูกยางพารา มีร่องรอยการตัดขุดต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณลําต้นเพ่ือให้ต้นไม้ยืนต้นตาย 

 
ท้ังนี้ป่าไม้ท่ีถูกตัดโค่นทําลายท้ัง 4 แปลง คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐรวม 1,784,250 บาท เจ้าหน้าท่ีจึงติดป้าย หยุดตัดต้นไม้ , ปกป่า เพ่ือ แผ่นดิน 
แม่ , และทําการบันทึกตรวจยึด พร้อมท้ังให้เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ เจ้าหน้าท่ีนิคมสร้างตนเอง เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.แม่หวาด เพ่ือหาตัว
ผู้กระทํามาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 


