อ.อ.ป. ร่วมงาน Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติก

บทบรรณาธิการ
สวัสดี ท่านผู้อ่านวารสาร “เพื่อนป่า” ทุกๆ ท่าน
ส�ำหรับเดือนพฤษภาคมของทุกๆ ปีนั้น นอกจากจะตรง
กับ “วันวิสาขบูชา” ซึ่งเป็นวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา
แล้ว ยังตรงกับ “วันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ” โดยก่อน
หน้านี้ วันต้นไม้ประจ�ำชาติไทยยังตรงกับช่วงเข้าพรรษา
แต่ เ พราะสภาพอากาศของเมื อ งไทยได้ เ ปลี่ ย นแปลง        
ไปมาก ฝนเริ่มไม่ตกต้องตามฤดูกาล เป้าหมายดั้งเดิมที่
เปลี่ยนวันดังกล่าว
ให้มาตรงกับช่วงเข้าพรรษาก็เพื่อ
จะให้อยู่ในฤดูฝน แต่ในเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนไปมาก
การปลูกต้นไม้ในช่วงเข้าพรรษาจึงท�ำไม่ได้ผลเท่าไรนัก
ในหลายปีหลังที่ผ่านมา นี่ยังไม่รวมกับปัญหาน�้ำท่วมใหญ่
รัฐบาลจึงได้เปลี่ยนแปลงมาให้ตรงกับวันวิสาขบูชาแทน
โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.2532 เป็นต้นมา

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ประธานเปิดงาน “Kick Off รณรงค์ลดขยะพลาสติกเนื่องใน
วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน) ประจ�ำปี 2561” เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยงานดังกล่าว
จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโอกาสนี้ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้มอบหมายให้ นางรัตนราศรี
กระจายศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมเผยแพร่   ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
ส�ำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน ณ องค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร (ตลาด อตก.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
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ซึ่งในปีนี้  อ.อ.ป.   ทั่วประเทศก็ได้รณรงค์ในการ
จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของธรรมชาติ
อย่างน้อยที่สุด
ก็ เ ป็ น วั น พิ เ ศษให้ ผู ้ ค นช่ ว ยกั น ปลู ก เพิ่ ม คนละไม้ ล ะมื อ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สืบทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน
ของเราต่อไปในวันข้างหน้า ซึ่งกิจกรรมนี้ อ.อ.ป. ได้ให้
ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก และถือปฏิบัติมาตลอดหลาย
สิบปี นอกเหนือจากการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นภารกิจหลักของเราอยู่แล้วนั่นเอง
      สุดท้ายนี้ ทางคณะผู้จัดท�ำมีความยินดีที่จะได้น�ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์การด�ำเนินงานของ อ.อ.ป. มาเผยแพร่
สู่สาธารณชน หากมีข้อคิดเห็น ข้อแนะน�ำที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงเนื้อหาวารสาร “เพื่อนป่า” ให้ดียิ่งขึ้น
คณะผู้จัดท�ำขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่งครับ
		

ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ ส�ำนักบริหารกลาง
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อ.อ.ป. ร่วมจัดกิจกรรม

“วันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ” ประจ�ำปี 2561

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มีความส�ำคัญต่อประเทศไทย
จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ พ.ศ. 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชนรอบสวนป่า หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของทรัพยากรป่าไม้
และเกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้อันจะเป็นหนทางน�ำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต
โดย อ.อ.ป. ได้พร้อมใจกันจัดขึ้นกิจกรรมนี้ขึ้นที่สวนป่า อ.อ.ป. ทั่วประเทศ ได้แก่

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
      องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก  โดย  นายอานนท์ บุญกัณฑ์
ผู้จัดการ ออป.เขตตาก น�ำพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม
ปลูกต้นไม้ เนื่องใน  “วันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ พ.ศ.2561”   ภายใต้
โครงการ “ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน พ.ศ. 2561” จัดโดย
ส�ำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 โดยมี ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน นักศึกษา  ข้าราชการท้องถิ่น  เอกชน  และประชนชนในพื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมาก  ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด
และป่าโป่งแดง ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
							
							

นายกิตติศักดิ์ ถาวงษ์กลาง หัวหน้างานสวนป่าเขาคณา
จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น,  หน่วยงาน
     รัฐวิสาหกิจ,  ผู้น�ำท้องถิ่น,  ผู้น�ำสถานศึกษา,  นักเรียน  และ
     ประชาชนรอบสวนป่า ร่วมกันปลูกต้นไม้  จ�ำนวน 1,000 ต้น
     ในพื้นที่ 5 ไร่  ณ สวนป่าเขาคณา จ.เพชรบูรณ์

งานสวนป่าท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เขตอุตรดิตถ์   พร้อมด้วยพนักงาน  ลูกจ้าง  และประชาชนรอบ
สวนป่า   ร่วมปลูกต้นไม้และท�ำความสะอาดบริเวณรอบสวนป่า
เนื่องใน  “วันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ พ.ศ.2561”   ณ บริเวณ
ส�ำนักงานสวนป่าท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
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องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
งานสวนป่าช่องเม็ก  และ งานสวนป่าพิบูลมังสาหาร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  17
และ  อสม.บ้านสวนป่าบ้านห้วยน�้ำใส    ร่วมกันปลูกต้นสัก,
ตะเคียนทอง และยางนา  จ�ำนวน 1,000 ต้น   ณ ป่าชุมชน
บ้านห้วยน�้ำใส สวนป่าพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
						

งานสวนป่าดงชี องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ร่วมกับ
      ส่วนราชการอ�ำเภอเขื่องใน, อบต.สร้างถ่อ, ผู้น�ำชุมชนต�ำบลสร้างถ่อ, กลุ่ม
      จิตอาสา, อสม., คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีบัว และประชาชนใน
      พื้นที่ใกล้เคียงสวนป่า ร่วมกันปลูกต้นไม้ จ�ำนวน 2,000 ต้น ณ สวนป่าดงชี
      จ.อุบลราชธานี

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

งานสวนป่าห้วยแร้ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา ร่วมกับ
ประชาชนรอบสวนป่า     จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้
ประชาชนรอบสวนป่าได้ตระหนักเห็นถึงความส�ำคัญโดยร่วมกันปลูกต้นไม้
จ�ำนวนกว่า 1,000 ต้น  ณ สวนป่าห้วยแร้ง จ.ตราด
งานสวนป่าลาดกระทิง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตศรีราชา
พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนรอบสวนป่า ร่วมกันปลูกต้นไม้
และถางวัชพืชเพื่อท�ำความสะอาดบริเวณไหล่ทาง  ณ บริเวณสวนป่าลาด
กระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้

งานสวนป่ากาญจนดิษฐ์ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้น�ำท้องถิ่น
นักเรียน และประชาชนรอบสวนป่า    จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมสร้างพื้นที่
สีเขียวเนื่องในโอกาส “วันต้นไม้ประจ�ำปีของชาติ”  โดยมีอดีตผู้อ�ำนวยการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์) เป็นประธานในพิธี
จากนั้น ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จ�ำนวนกว่า 1,000 ต้น  ณ สวนป่ากาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี

						สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯจ.ล�ำปาง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดย   ว่าที่พันตรี อภิชาติ
จินดามงคล ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ     ในพระอุปถัมภ์ฯ
พร้อมผู้บริหาร    และพนักงานในสังกัดฯ   ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเพิ่ม
            พื้นที่ป่าที่จะให้ร่มเงาแก่ช้าง  ณ ลานพักแรมกลางแจ้งสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ
ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดล�ำปาง
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อ.อ.ป. จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม กับผู้ปฏิบัติงาน ออป.เหนือล่าง

นายสุกิจ จันทร์ทอง

รองผู้อ�ำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

      เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561   นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อ�ำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้   ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการอบรม “โครงการองค์กรคุณธรรม” ให้กับผู้ปฏิบัติงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง จ�ำนวน 30 คน ให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของการเป็นองค์กรคุณธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมที่พึงประสงค์ โดยทีมวิทยากรจากส�ำนัก
บริหารกลาง ร่วมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต อีกทั้งยังช่วยปรับฐานความคิดให้มีค่านิยมร่วมต่อต้านทุจริต มีจิตสาธารณะ และ
ท�ำกิจกรรม Workshop จัดกลุ่มระดมความคิดเพื่อสรุปหาคุณธรรมที่พึงประสงค์   ณ ห้องประชุมสวนป่าเขากระยาง อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก  
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อ.อ.ป. จัดกิจกรรมน�ำพนักงานเข้าศึกษาดูงาน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของด้านอุตสาหกรรมไม้

    เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส�ำนักบริหารกลาง (ส.บก.) จัดกิจกรรม
น�ำพนักงานศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมไม้ของ อ.อ.ป.  เพื่อสร้างการรับรู้ รวมถึงสร้างความเข้าใจในบริบทของ อ.อ.ป. ภายใต้วิสัยทัศน์
“เป็นผู้น�ำจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไม้จากป่าปลูกปี 2565”  โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระยุทธ์
มาลาทอง ผู้จัดการส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา และ นายธีระพงษ์ โคตะยันต์ ผู้จัดการส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
ออป.กลาง ให้การต้อนรับและน�ำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกระบวนการด�ำเนินงานต่างๆ เช่น ขั้นตอนการแปรรูปไม้ท่อนและการคัดแยก
คุณภาพไม้แปรรูป, การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน, ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายไม้แปรรูป, อุตสาหกรรมการประสานเศษไม้
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม, ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเลเซอร์แกะสลักเนื้อไม้ รวมถึงการจัดเก็บไม้ดีมีค่าที่ได้รับการส่งมอบจากกรมป่าไม้,
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมศุลกากร ส�ำหรับประกอบการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม้ดีมีค่าซึ่งเป็นโครงการของ
รัฐบาลต่อไป
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ส�ำรวจความก้าวหน้า “โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์”

นายไพโรจน์ สุขสุวรรณ

สมาชิก “โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจฯ”
ประเภท (ไม้โตเร็ว) ยูคาลิปตัส
พื้นที่ร่วมโครงการ 40 ไร่

นางสาวปราณี ปึกศิริเจริญ

สมาชิก “โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจฯ”
ประเภท (ไม้โตเร็ว) ยูคาลิปตัส
พื้นที่ร่วมโครงการ 40 ไร่

   เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายกิตติศักดิ์ ถาวงษ์กลาง หัวหน้างานสวนป่าเขาคณา จ.เพชรบูรณ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือล่าง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจโตเร็ว (ยูคาลิปตัส) ของสมาชิกที่เข้าร่วม
“โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์” ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาล โดย อ.อ.ป. จะเป็นหน่วยงาน
ที่ให้ความรู้ ข้อแนะน�ำด้านการบ�ำรุง ดูแลรักษาหลังการปลูก  ซึ่งโครงการดังกล่าว อ.อ.ป. ได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา
โดยตั้งเป้าหมายจะด�ำเนินโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ รวมพื้นที่ 25,000 ไร่/ปี
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อาชีวอนามัย

โดย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ส�ำนักบริหารกลาง

     เมื่อหน้าฝนมาเยือน ไม่เพียงน�ำความชุ่มชื้นมาฝากผืนดินและผู้คน แต่
ฝนชุกยังมาพร้อมโรคถึง 5 กลุ่มรวมกว่า 10 โรค ที่เราสามารถป้องกันได้
      กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเตือน 90 วันอันตราย ในเดือน
มิถุนายน  -  สิงหาคม  ซึ่งเป็นช่วงฝนชุก  ประชาชนควรป้องกันโรคติดต่อ
ที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝน ซึ่งมีโรค 5 กลุ่ม ได้แก่
       1. กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย ได้แก่  โรคอุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์  อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ สาเหตุเกิดจากกิน
อาหารดื่มน�้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคหรือกินอาหารสุกๆ ดิบๆ
        2. กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง ที่พบบ่อย คือ
โรคเลปโตสไปโรซิส หรือไข้ฉี่หนูอาการเด่นคือ ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ
มักปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขารวมถึงตาแดง
3. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ที่พบบ่อยได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ หรือปอดบวม โดยอาการ
เริ่มจากไข้ ไอ หายใจเร็วหรือหอบเหนื่อย
4. กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุง ได้แก่ ไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะน�ำโรค ไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis) มียุงร�ำคาญ
มักแพร่พันธุ์ในแหล่งน�้ำตามทุ่งนาเป็นตัวน�ำโรค และโรคมาลาเรีย มียุงก้นปล่องที่อยู่ในป่าเป็นพาหะน�ำโรค ทั้ง 3 โรคนี้อาการเริ่มจากมีไข้สูง  ปวด
ศีรษะมาก คลื่นไส้อาเจียน โดยเฉพาะโรคไข้สมองอักเสบ อาจท�ำให้พิการภายหลังได้
5. โรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดง   ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน�้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา   มีรายงานว่าตลอดเดือนพฤษภาคม  2552
พบผู้เสียชีวิตจากโรคหน้าฝนแล้ว 13 ราย โดยเสียชีวิตจากปอดบวม 8 ราย อุจจาระร่วงเฉียบพลัน 3 ราย ไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบอย่างละ
1 ราย

ระวังโรคหน้าฝน

ที่มา : http://health.kapook.com/view444.html

Health Care เพื่อสุขภาพที่ดี

โดย ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ ส�ำนักบริหารกลาง

กล้วยน�้ำว้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa ABB cv. Kluai ‘Namwa’
ไม้ล้มลุก สูงประมาณ 3.5 เมตร   ล�ำต้นสั้นอยู่ใต้ดิน  กาบเรียงเวียนซ้อนกัน
เป็นล�ำต้นเทียม สีเขียวอ่อน ใบ เป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ รูปขอบขนาน  กว้าง
25 - 40 ซม. ยาว 1 - 2 เมตร ปลายใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียว
ด้านล่างมีนวลสีขาว เส้นใบขนานกันในแนวขวาง  ก้านใบเป็นร่องแคบ ดอก
ออกเป็นช่อที่ปลายยอดห้อยลง  เรียกว่า  หัวปลี มีใบประดับขนาดใหญ่หุ้ม
สีแดงเข้ม ด้านนอกมีนวล ด้านในเกลี้ยง ผล รูปรี ยาว 11 - 13 ซม. ผิวเรียบ
เนื้อในสีขาว  พอสุกเปลือกผลจะเป็นสีเหลือง เนื้อมีรสหวาน รับประทานได้
หวีหนึ่งมี 10 - 16 ผล บางครั้งมีเมล็ด เมล็ดกลมสีด�ำ 
สรรพคุณ
ภาพประกอบ : https://health.kapook.com/view178427.html
      •  กล้วยน�้ำว้าดิบ มีฤทธิ์ฝาดสมาน แก้อาการท้องเสีย แก้ท้องเดิน
ท้องเสีย โดยใช้กล้วยน�้ำว้าดิบหรือห่ามมาปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นบางๆ
ใส่น�้ำพอท่วมยา ต้มนานครึ่งชั่วโมง ดื่มครั้งละ 1/2 - 1 ถ้วยแก้ว ให้ดื่มทุกครั้งที่ถ่าย หรือทุกๆ 1-2 ชั่วโมง  ใน 4 - 5 ชั่วโมงแรก  หลังจากนั้น
ให้ดื่มทุกๆ 3 - 4 ชั่วโมง หรือวันละ 3 - 4 ครั้ง
     •  กล้วยน�้ำว้าสุกงอม  เป็นยาระบาย ส�ำหรับผู้ที่อุจจาระแข็ง หรือเป็นริดสีดวงทวารขั้นแรกจนกระทั่งถ่ายเป็นเลือด  โดยให้รับประทาน
กล้วยน�้ำว้าสุกงอม ครั้งละ 2 ผล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร 1/2 ชั่วโมง เวลารับประทานควรเคี้ยวให้ละเอียดที่สุด
     •  หัวปลี  ส�ำหรับขับน�้ำนม โดยใช้หัวปลีแกงเลียงรับประทานบ่อยๆ หลังคลอดใหม่ๆ
ที่มา : www.rspg.or.th (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
หน้า 8 		

“เพื่อนป่า” ฉบับประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2561

FOREST INDUSTRY ORGANIZATION

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (TECC)

ส.คช. ให้การสนับสนุน ททท.ล�ำปาง จัดโครงการ

“Amazing
Romance
in Thailand
“Amazing
in Thailand
” ”
Romance

ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย

     เมื่อวันที่   19  พฤษภาคม  2561  หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง   
(นายวีระชัย ทัศนภักดิ์) และ ผู้จัดการส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์   (นายนวรัตน์ พรหมเทศ) สถาบันคชบาลแห่งชาติ
ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับคู่รัก Celebrity และสื่อมวลชน
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการ “Amazing Romance
in Thailand” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ส�ำนักงานล�ำปาง และกองตลาดเอเชียตะวันออก (ททท.)   โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวคุณภาพในตลาดประเทศจีน ให้เดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สร้างการรับรู้ว่าประเทศไทยมีความ
พร้อมส�ำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อฮันนีมูน รวมไปถึงการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม local experience
ผ่ า นการน�ำ เสนอเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงส� ำ หรั บ คู ่ ฮั น นี มู น
ในเส้นทาง จ.เชียงใหม่ - จ.ล�ำปาง  ณ  สถาบันคชบาลแห่งชาติ
ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ล�ำปาง
     ในการนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการฮันนีมูนของจังหวัดล�ำปาง โดย
คู่รักชาวจีนพร้อมสื่อมวลชนกว่า 40 ท่าน ชมการแสดงช้างอาบน�้ำ, การแสดงช้างแสนรู้ และนั่งช้างชมธรรมชาติ   ซึ่งสื่อมวลชนจะได้น�ำ
ภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวฮันนีมูนในครั้งนี้ไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป
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การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล เป็นผู้รับมอบ ณ สโมสรการท่าเรือฯ คลองเตย กรุงเทพฯ

ร่วมออกตรวจสุขภาพช้าง
ขอคืนพื้นที่

น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน
สัตวแพทย์ฯ และ น.สพ.กิตติกุล นามวงศ์พรหม สัตวแพทย์
     วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 งานสวนป่าห้วยฉลอง-ห้วยสีเสียด
จ.อุตรดิตถ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เหนือล่าง ร่วมกับผู้น�ำชุมชน
และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สนธิก�ำลังเข้าด�ำเนินการตรวจ
สอบพิกัดและหลักเขตของพื้นที่     เพื่อท�ำการขอคืนพื้นที่สวนป่าที่
ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเพื่อท�ำการเกษตร   ซึ่งการด�ำเนินงานดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ณ  บ้านหนองไผ่  ต.ถ�้ำฉลอง  อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์

67 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย

งานโรงพยาบาลช้างล�ำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง คณะ
สัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพ
ช้างแห่งชาติ จ.สุรินทร์, ปศุสัตว์อ�ำเภอแม่แตง ออกตรวจสุขภาพ
ช้าง จัดท�ำทะเบียนประวัติช้าง ให้ยาถ่ายพยาธิ ยาบ�ำรุง และท�ำการ
รักษาพยาบาลช้างป่วย ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการดูแลสุขภาพ
ช้างเบื้องต้น พร้อมมอบยารวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆ ส�ำหรับช้างป่วย
ให้กับปางช้างในเขตพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ระหว่าง 18 – 20
พฤษภาคม 2561

สป.หลังสวน ร่วมประชุมชาวบ้าน

     เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2561   นางรัตนราศรี กระจายศรี
หัวหน้าส่วนส่งเสริมเผยแพร่ ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ ส�ำนักบริหาร
กลาง ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมแสดงความยินดีกับ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ
67 ปี   ซึ่งในโอกาสนี้ ทางผู้แทน อ.อ.ป. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบ
ทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล
เชียงแสน จ.เชียงราย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้าน

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายสิทธิพร ไวดาบ หัวหน้างาน
สวนป่าท่าแซะ จ.ชุมพร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ เข้าร่วม

ประชุมร่วมกับสมัชชาส่งเสริมสุขภาพจังหวัดชุมพร   โดยวัตถุประสงค์

ของการร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ตัวแทนของราษฎรในเขตพื้นที่
อ.ท่าแซะ และ อ.ประทิว รับทราบถึงนโยบายการด�ำเนินงานของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน,
หินช้าง จ.ระนอง โดยมี นางอัฌนา พรหมประยูร ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ การปลูกป่าระบบวนเกษตร, การท�ำไม้ออกในพื้นที่สวนป่า เป็นต้น
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ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากภาครัฐ

ผู้แทน อ.อ.ป. วางพวงมาลา

     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561  ผู้จัดการส่วนอุตสาหกรรมไม้
วังน้อย (นายธีระพงษ์ โคตะยันต์) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคกลาง   ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ
ประกอบด้วย นายจีระวัฒน์ สวนะปรีด  
ี ปลัดอ�ำเภอวังน้อย,
พ.ต.ต.วัชรพล ฤดีชุติพร   สวป.สภ.วังน้อย, ร.อ.ฐนพัฒน์ ชูวงษ์
หน.ชุดประสานงาน อ�ำเภอวังน้อย, นายจีรัชญ์พัฒน์ หม่อมงาม
เจ้าพนักงานป่าไม้ช�ำนาญ สน.จทป.ที่ 5 (สระบุรี) และนายสุรศักดิ์
สุขสมบูรณ์ นักวิชาการป่าไม้ช�ำนาญการ  ทสจ.พระนครศรีอยุธยา  
เข้าด�ำเนินการตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ของ อ.อ.ป. และประชุม
แนะน�ำแนวทางเกี่ยวกับเรื่องขอต่อใบอนุญาตโรงงานแปรรูปไม้
โดยใช้เครื่องจักร, การขอรับใบอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์ที่ผลิตจากไม้  
ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายประวุฒิ จีนา หัวหน้าฝ่าย
บริหาร, นายสุชาติ ฐิติวรสกุล ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เขตล�ำปาง และนายปิยะพันธ์ วรรณมณี หัวหน้างานสวนป่า
แม่จาง จ.ล�ำปาง ร่วมเป็นตัวแทนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ภาคเหนือบน   วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7   เนื่องใน
“วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อร่วมส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน
ทั้งด้านพระพุทธศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษา  ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ
จ.ล�ำปาง

ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอายและไม่ทนต่อการทุจริต อีกทั้งยังช่วยปรับฐานความคิดให้มีค่านิยมร่วมต่อต้านทุจริต
มีจิตสาธารณะ และท�ำกิจกรรม Workshop จัดกลุ่มระดมความคิดเพื่อสรุปหาคุณธรรมที่พึงประสงค์ ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี อาคาร
กัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ล�ำปาง
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ส.คช.ร่วมกับพันธมิตร จัดอบรมแนวทาง “การท�ำกายภาพบ�ำบัดในช้าง”

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  งานโรงพยาบาลช้างล�ำปาง ส่วนอนุรักษ์ช้างล�ำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ล�ำปาง ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ Associated Medical Sciences และ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    จัดการอบรม “การท�ำกายภาพบ�ำบัดในช้าง” เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาช้างที่
ประสบปัญหาด้านสุขภาพจากสาเหตุต่างๆ และเนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านสรีระของช้างที่มีขนาดใหญ่ ท�ำให้การวินิจฉัยโรคท�ำได้ยาก
และการรักษาที่ต้องใช้อุปกรณ์จ�ำเพาะ ส่งผลให้ช้างที่ลุกเดินไม่ได้เมื่ออยู่ในท่านอนนานๆ อาจจะเกิดแผลกดทับรวมถึงภาวะโรค
แทรกซ้อนและล้มลงในที่สุด
     ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ จึงเหมือนเป็นการร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในการท�ำกายภาพบ�ำบัดให้กับสัตวแพทย์ ผู้ช่วย
สัตวแพทย์ และควาญช้าง เพื่อน�ำไปพัฒนาการดูแลและรักษาช้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป พร้อมทั้งจุดประกายความหวังของ
การรักษาช้างด้วยเทคนิคการท�ำกายภาพบ�ำบัดต่อไปในอนาคตอีกด้วย

