
สรุปข�าวประจําวันท่ี 3 มี.ค. 66 
ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธิบดีกรมป�าไม� และหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ! 

- รายงาน: องคมนตรีติดตามการอนุรักษ�ฟ��นฟูป�าเขาซับแกงไก!ฯ (สยามรัฐ  วันท่ี 3 มีนาคม 2566 หน.า 1,8) 

 

ข�าวเว็บไซต! 

- ร!วมอนุรักษ�และฟ��นฟูป�าเขาซับแกงไก! ฟ��นคืนความอุดมสมบูรณ� สู!การทํากินอย!างยั่งยืน 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีภาคกลาง และร!วมปลูกต.นไม.
ในพ้ืนท่ีโครงการฯ พร.อมลงพ้ืนท่ีสํารวจแหล!งน้ําซับวัดป�าชุมชนเขาซับแกงไก! 
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- "คุกก้ีชาร�โคล" จากใบไม. ขนมแสนอร!อย ช!วยลดไฟป�า สาเหตุฝุ�น PM 2.5 

thairath  3 มี.ค. 66  https://www.thairath.co.th/news/2643783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 73 ฉบับที่: 25018
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในหลวงของเรา - ข่าวต่อ

หน้า: 1(บนขวา), 8

หัวข้อข่าว: รายงาน: องคมนตรีติดตามการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ฯ โครงการอันเนื่องมาจาก...

รหัสข่าว: C-230303021005(3 มี.ค. 66/04:48) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 110.84 Ad Value: 116,382 PRValue : 349,146 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 73 ฉบับที่: 25018
วันที่: ศุกร์ 3 มีนาคม 2566
Section: First Section/ในหลวงของเรา - ข่าวต่อ

หน้า: 1(บนขวา), 8

หัวข้อข่าว: รายงาน: องคมนตรีติดตามการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ฯ โครงการอันเนื่องมาจาก...

รหัสข่าว: C-230303021005(3 มี.ค. 66/04:48) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 110.84 Ad Value: 116,382 PRValue : 349,146 คลิป: สี่สี(x3)



 

ร!วมอนุรักษ�และฟ��นฟูป�าเขาซับแกงไก! ฟ��นคืนความอุดมสมบูรณ� สู!การทํากินอย!างยั่งยืน 

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีภาคกลาง และร!วมปลูกต.นไม.

ในพ้ืนท่ีโครงการฯ พร.อมลงพ้ืนท่ีสํารวจแหล!งน้ําซับวัดป�าชุมชนเขาซับแกงไก! 
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“ในอดีตพ้ืนท่ีป�าเขาซับแกงไก! บ.านลําน้ําเขียว ตําบลเขาน.อย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี ถูกบุกรุกตัดไม.ทําลายป�าเพ่ือเอา

พ้ืนท่ีไปทําการเกษตร เอาไม.ไปสร.างบ.านเรือนอยู!อาศัยและทําฟ�นเผาถ!าน สมัยนั้นหมู!บ.านอยู!ห!างไกลความเจริญไม!มีไฟฟ]า 

ตัดต.นไม.ทุกวันไม!นานป�าก็หมดสัตว�ป�าก็ไม!มีท่ีอยู!อาศัย พืชผักอาหารป�าท่ีเคยอุดมสมบูรณ�ก็หมด พอเข.าสู!ฤดูฝน ฝนไม!ตกต.อง

ตามฤดูกาล หน.าแล.งอากาศร.อนมาก มีลมพายุพัดบ.านเรือนราษฎรพังเสียหาย ช!วงฝนตกก็หนักมากเกิดน้ําหลากลงมาจาก

ภูเขากัดเซาะท่ีทํากินไปจนถึงถนนหนทางชํารุด เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต และทรัพย�สินเสียหายมากมายในหลายปbติดต!อกันมา 

ทุกครัวเรือนอยู!กันยากลําบาก” นายจําลอง จิตติรัศมี หนึ่งในราษฎรผู.ได.รับประโยชน�จากโครงการอนุรักษ�และฟ��นฟูป�าเขา

ซับแกงไก!อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลเขาน.อย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี กล!าว 

เนื่องจากพ้ืนท่ีป�าชุมชนเขาซับแกงไก!ตั้งอยู!ระหว!างรอยต!อของจังหวัดลพบุรีและสระบุรี ห!างไกลจากหมู!บ.าน ทําให.การดูแล

รักษาป�าเปdนไปด.วยความยากลําบาก ทําให.มีบุคคลภายนอกพ้ืนท่ีแอบลักลอบเข.าไปตัดไม.และล!าสัตว�ในเวลากลางคืน สภาพ

ปeญหาดังกล!าวราษฎรบ.านลําน้ําเขียว และองค�การบริหารส!วนตําบลเขาน.อย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี จึงได.ร!วมประชุม

หารือเพ่ือหาทางแก.ไขปeญหาโดยขอให.นําความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอให.ทรงรับพ้ืนท่ีป�าชุมชนเขาซับแกงไก!ไว.เปdน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล.าฯ รับป�าชุมชนเขาซับแกงไก!ไว.เปdนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2555 

เพ่ือเปdนต.นแบบในการดูแลรักษาป�าโดยชุมชนและเปdนเครือข!ายในการดําเนินการอนุรักษ�และฟ��นฟูสภาพป�าไม.ต!อไป 

หน!วยงานท่ีเก่ียวข.องได.ร!วมกันดําเนินงานสนองพระราชดําริบูรณาการระหว!างหน!วยงานราชการและชุมชนในการฟ��นฟูป�า

โดยใช.หลักการทรงงานด.านป�าไม. การปลูกป�าตามแนวพระราชดําริ ส!งเสริมการใช.หญ.าแฝก มีการลาดตระเวนป]องกันไฟป�า

และทําแนวกันไฟ อบรมให.ความรู.ด.านป�าไม.แก!ราษฎรและเยาวชน จัดต้ังวิสาหกิจชุมชน ส!งเสริมอาชีพด.านป�าไม. การแปรรูป

สมุนไพรเขาซับแกงไก! โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน 

กปร.) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการในโครงการต!าง ๆ ต้ังแต!ปb 2555 – 2561 แก!กรมป�าไม. ปeจจุบันผลสัมฤทธิ์ด.าน

การพัฒนาป�าไม.พบว!าสภาพป�าธรรมชาติและป�าท่ีได.รับการฟ��นฟูกลับมาอุดมสมบูรณ�อย!างต!อเนื่อง พบได.จากความ



หลากหลายของชนิดพรรณไม.หลายชนิด พ้ืนท่ีเกิดความชุ!มชื้น มีแหล!งน้ําซับและน้ําใต.ดินกลับมาไหลตลอดท้ังปb ด.านการ

ป]องกันรักษาป�ามีการจัดเจ.าหน.าท่ีร!วมกับคณะกรรมการป�าชุมชนเขาซับแกงไก!ลาดตะเวนร!วมกัน จัดทําแนวกันไฟอย!าง

ต!อเนื่องจึงลดปeญหาไฟป�า ด.านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนมีความม่ันคงด.านอาหารโดยการใช.ประโยชน�จากป�า มีการ

รวมกลุ!มจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน เขาซับแกงไก!เพ่ือทํากิจกรรมเสริมรายได. เช!น เพาะชํากล.าไม.จําหน!าย แปรรูปสมุนไพร เปdนต.น 

เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ� 2566 ท่ีผ!านมา พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและ

ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีภาคกลาง พร.อมด.วยนางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. และ

คณะอนุกรรมการ ได.เดินทางไปติดตามการดําเนินงานโครงการรับฟeงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานจากผู.แทนกรมป�าไม. 

เยี่ยมราษฎรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนตําบลเขาน.อย และร!วมปลูกต.นไม.ในพ้ืนท่ีโครงการฯ พร.อมลงพ้ืนท่ีสํารวจแหล!งน้ําซับวัด

ป�าชุมชนเขาซับแกงไก! พบว!าจากความสมบูรณ�ของผืนป�าทําให.ราษฎรในพ้ืนท่ีสามารถทําการเพาะปลูกพืชได.อย!าง

หลากหลายและประสบผลสําเร็จอย!างเปdนท่ีน!าพอใจ เช!น กรณีของนายเหรียญทอง ภูหม่ืน ปราชญ�พ้ืนบ.านท่ีผู.คนในชุมชน

และหน!วยงานของรัฐต!างให.การยอมรับในความคิดบูรณาการแบบชาวบ.าน ด.วยการนําต.นผักหวานป�ามาปลูกในไร!ของตนเอง

สําเร็จ 

“ผักหวานป�าเปdนพืชท่ีอยู!บนเขาในป�า ชาวบ.านส!วนใหญ!ก็จะต.องต่ืนนอนแต!เช.า รีบออกไปหาเก็บยอดมากินและจําหน!าย ซ่ึง

เปdนแบบนี้มาต้ังแต!สมัยปู� ย!า ตา ยาย จึงคิดว!าน!าจะลองนํามาปลูกเอาไว.ในไร!จะดีกว!า พอถึงฤดูกาลหน.าผักหวานแตกยอดก็

ไม!ต.องเสียเวลาออกไปหาเหมือนกับคนอ่ืนๆ โดยในปb 2540 ก็เลยชวนนางจําเนียร ภรรยาไปหาขุดต.นผักหวานป�าบนเขามา

ปลูกทดลองดู ปรากฏว!าครั้งแรกขุดมาเกือบ 30 ต.น รอดเพียงไม!ก่ีต.น เลยคิดทบทวนหาวิธีการใหม! ลองผิดลองถูกอยู!หลายปb

ในท่ีสุดประสบความสําเร็จปลูกและขยายพันธุ�ได. เพราะในพ้ืนท่ีปลูกมีความสมบูรณ�มีความชื้นท้ังอากาศและหน.าดิน

เหมือนกับในป�าธรรมชาติจึงประสบความสําเร็จ” นายเหรียญทอง ภูหม่ืน กล!าว 

ปeจจุบัน นายเหรียญทอง ภูหม่ืน เปdนผู.เชี่ยวชาญเรื่องผักหวานป�ามีไร!ผักหวานท่ีสมบูรณ�แบบ เปdนศูนย�การเรียนรู.เศรษฐกิจ

พอเพียงชุมชน โดยสํานักงานปฏิรูปท่ีดิน จังหวัดลพบุรี พร.อมเปkดให.ผู.คนท่ัวไปเข.าชมและศึกษาเรียนรู.ได. ปeจจุบันมีต.น

ผักหวานป�าหลายขนาดไม!ต่ํากว!า 2,000 ต.น ในเนื้อท่ีปลูก 3 ไร! โดยปลูกแซมกับต.นมะขามเทศ แต!ละปbสร.างรายได.ให.แก! 

นายเหรียญทอง ภูหม่ืน เปdนอย!างดี  
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ปeญหาไฟป�าในพ้ืนท่ีภาคเหนือนั้น เปdนปeญหาท่ีเกิดข้ึนทุกปbในช!วงฤดูแล.ง โดยเฉพาะช!วงเดือนกุมภาพันธ�-เมษายน ซ่ึงมีท้ัง

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และฝbมือของมนุษย� 

สําหรับไฟป�าท่ีเกิดจากธรรมชาติ ได.แก! ฟ]าผ!า ก่ิงไม.เสียดสีกัน การลุกไหม.ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดจากการ

ทับถมของซากพืช ส!วนท่ีเกิดจากฝbมือมนุษย� เช!น การเผาเพ่ือหาของป�า การเผาเพ่ือกระตุ.นการงอกของเห็ด การล!าสัตว� เผา

ไร! กําจัดวัชพืชท่ีเหลืออยู!ภายหลังการเก็บเก่ียวเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกในรอบต!อไป การเผาจากปeญหาความขัดแย.งด.าน

ต!างๆ ในพ้ืนท่ี รวมไปถึงเกิดจากความประมาทจากการก!อไฟแล.วดับไม!สนิท หรือท้ิงก.นบุหรี่ไว.ในพ้ืนท่ีป�า 

ท่ีสําคัญ "ไฟป�า" ยังเปdนสาเหตุหนึ่งของฝุ�น PM 2.5 ในภาคเหนือ ท่ีส!งผลกระทบต!อประชาชนอย!างมาก ซ่ึงเรื่องนี้หลายฝ�าย

ได.พยายามหาทางออกและทางป]องกันอย!างต!อเนื่อง อย!างล!าสุดมีโครงการ "รับซ้ือใบไม.กิโลกรัมละ 2 บาท เพ่ือลดการ

ลักลอบเผาป�า" ซ่ึงเปdนความร!วมมือระหว!างภาครัฐและเอกชน 

เก็บ "ใบไม." ไปแลกเปdนเงิน 

ใครจะคิดว!า "ใบไม." เล็กๆ เม่ือนํามารวมกันแล.ว จะสามารถเปลี่ยนเปdนเงินได. ซํ้ายังช!วยในการลดปeญหาไฟป�า แต!หลายคน

คงจะมีคําถามตามมาว!า แล.วใบไม.ท่ีรับซ้ือไป จะนําไปทําอะไรต!อ... 

เก่ียวกับเรื่องนี้ นายอิศเรศ จิระรัตน� ผู.อํานวยการศูนย�บัญชาการควบคุมไฟป�า (ส!วนหน.า) กรมป�าไม. ได.เปdนประธานเปkด

นิทรรศการ "สร.างความร!วมมือลดปeญหาไฟป�า PM 2.5 รัฐและเอกชน" โดยมี นายพงศธร ศิริรัตน� ผู.ใหญ!บ.านใหม! หมู!ท่ี 5 

ตําบลปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแม!ฮ!องสอน และนายพีระพล นาวาตาริ ประธานกรรมการผู.จัดการบริษัท วีอีโค จํากัด 

พร.อมด.วยเจ.าหน.าท่ีทหาร และหน!วยงานท่ีเก่ียวข.อง เข.าร!วมในกิจกรรมครั้งนี้เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ� 2566 ท่ีผ!านมา 

 

 



โดยภายในงานได.นําใบตองตึงท้ังใบแห.ง และใบท่ีทําการเผา รวมถึงผลิตภัณฑ�ท่ีได.มาจากใบไม. เช!น  "คุกก้ีชาร�โคล" ท่ีถือเปdน

แห!งแรกท่ีนําชาร�โคลจากใบไม.มาทําคุกก้ี, ผลิตภัณฑ�น้ํายาล.างจาน, น้ํายาทําความสะอาด, ถ!านอัดแท!ง และผลิตภัณฑ�อ่ืนๆ 

นํามาจัดแสดงเพ่ือให.ความรู.กับประชาชนและนักท!องเท่ียว เพ่ือลดอัตราการเผาเศษใบไม. ลดปeญหาไฟป�า ลดค!า PM 2.5 ท่ี

เกิดจากการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 

นายพงศธร ศิริรัตน� ผู.ใหญ!บ.านใหม! หมู! 5 ตําบลปางหมู กล!าวเพ่ิมเติมว!า ทางหมู!บ.านใหม! ถือเปdนหมู!บ.านปลอดการเผา โดย

ชาวบ.านจะมาร!วมด.วยช!วยกันกวาดใบไม.ในพ้ืนท่ีป�า จากนั้นก็จัดส!งใบไม.ไปให.กับทางบริษัท วีอีโค จํากัด ท่ีได.รับซ้ือในราคา

กิโลกรัมละ 2 บาท เม่ือมีรายได.เข.ามาในกองทุนของชุมชน ก็ถือว!าทางชาวบ.านได.มีส!วนร!วม มีการสร.างรายได. ส!งผลดีกับ

ชาวบ.าน และยังส!งผลดีต!อสุขภาพของพ่ีน.องประชาชนด.วย ขณะเดียวกันทางหมู!บ.านก็ได.มีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ

หมู!บ.าน ต้ังรางวัลนําจับคนท่ีแจ.งเบาะแสมือเผา 5,000 บาท 

เอกชนต้ังเป]ารับซ้ือใบไม. ปb 2566 ไว.ท่ี 200 ตัน 

นายพีระพล นาวาตาริ ประธานกรรมการผู.จัดการบริษัท วีอีโค จํากัด สตาร�ทอัพรักสิ่งแวดล.อมแม!ฮ!องสอน เปkดเผยว!า ทาง

บริษัทเรา รับซ้ือใบไม.ในซ้ือกิโลกรัมละ 2 บาท ซ่ึงเปdนแนวนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะช!วยให.สร.างมูลค!าเพ่ิมจากใบไม.แห.ง และ

ท่ีสําคัญทุกท!านได.ทราบถึงปeญหาหมอกควันจากไฟป�าปกคลุมหลายจังหวัดทางภาคเหนือมายาวนานต!อเนื่องหลายปbมาแล.ว

นั้น 

จึงขอเปdนส!วนหนึ่งในการช!วยภาครัฐฯ ร!วมแก.ไขปeญหาหมอกควันไฟป�าภาคเหนือดังกล!าวในภาคเหนือ โดยปb 2565 ท่ีผ!าน

มาทางบริษัทได.ทําการรับซ้ือใบไม. 110 ตัน ในพ้ืนท่ีแม!ฮ!องสอน 60 ตัน และ เชียงใหม! 50 ตัน และในปb 2566 ต้ังเป]าไว.ท่ี 

200 ตัน 

จากใบไม.สู! "คุกก้ีชาร�โคล" แสนอร!อย 

สําหรับผลิตภัณฑ�ท่ีทางบริษัทคิดค.นข้ึนมาเปdน "คุกก้ีชาร�โคล" ท่ีถือเปdนแห!งแรกของประเทศไทย เพราะชาร�โคลท่ีนํามาผสม

ในคุกก้ีดังกล!าว ได.มาจากใบไม. ท่ีทางบริษัทได.รับซ้ือ ช!วยลดปeญหาด.านการลักลอบเผาป�าในชุมชน หมู!บ.าน ลดผลกระทบ

จากปeญหาค!าฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ท่ีส!งผลกระทบต!อสุขภาพของพ่ีน.องประชาชน 

ต!อไปในอนาคตก็คาดว!าจะนําชาร�โคลท่ีได.ดังกล!าว ไปใช.กับไอศกรีม และผลิตภัณฑ�อ่ืน ซ่ึงก!อนท่ีจะมาเปdนคุกก้ีชาร�โคลจาก

ใบไม.ได.นั้น ก็มีการทดสอบความปลอดภัยแล.ว ซ่ึงก็ได.รับการรับรองว!าสามารถทานได. และส!งผลดีต!อสุขภาพเพราะชาร�โคล

จะเข.าไปช!วยให.ระบบขับถ!ายดีข้ึน เหมือนกับดีท็อกซ� นอกจากยังมีผลิตภัณฑ�อ่ืนๆ ท่ีได.มาจากการรับซ้ือใบไม.ด.วย ท้ังถ!านอัด

แท!ง น้ําส.มควันไม. น้ํายาล.างจาน น้ํายาถูพ้ืน น้ํายาซักผ.า และน้ํายาล.างห.องน้ํา 


