


คำนำ

  เนื่องในโอกาสครบรอบ 117 ป ของการสถาปนากรมปาไม ในวันที่ 18 กันยายน 

2556 นับเปนโอกาสดีที่กรมปาไมจะไดรวบรวมขอมูลที่สำคัญในดานตางๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

จึงไดมีคำส่ังกรมปาไมที่ 196/2556 แตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำฐานขอมูล

กรมปาไม และคณะทำงานโครงการจัดทำฐานขอมูลกรมปาไม จำนวน 4 ดาน ประกอบดวย

ดานประวัติและสถานที่สำคัญทางการปาไม ดานพระราชดำริกับการปาไม ดานสารสนเทศและ

ดานงานปาไมกับตางประเทศ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556 ขึ้น

  ในสวนของคณะทำงานจัดทำฐานขอมูลดานประวัติและสถานที่สำคัญทางการไม
กรมปาไมไดแตงตั้งให นางอำนวยพร ชลดำรงคกุล ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจัดการและควบคุมปาไม
เปนประธานคณะทำงาน โดยมีผูแทนสำนักตางๆ เปนคณะทำงาน และนางสาวสุกัลยา โตสินธุ
เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธชำนาญงาน เปนคณะทำงานและเลขานุการ โดยใหคณะทำงานฯ
มีหนาที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมา สถานที่ และเหตุการณสำคัญๆ ของกรมปาไม
แลวนำมารวบรวมใหเปนรูปเลมที่สมบูรณครบถวน เพื่อใชศึกษา คนควา และเปนหลักฐานในการ
อางอิงตอไป  
  อนึ่ง คณะทำงานฯ ขอเรียนวา หนังสือ “ปฐมบทการปาไมไทย ประวัติ เหตุการณ 

สถานที่สำคัญ จากอดีตสูปจจุบัน (พ.ศ. 2439-2556)” เปนการรวบรวมขอมูลเหตุการณที่
สำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในแตละชวงภารกิจของเจากรมปาไมคนที่ 1-3 ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปนอธิบดีกรมปาไม
คนไทยทานแรก เรื่อยมาจนถึง นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ อธิบดีปาไมคนที่ 35 ในปจจุบัน ซึ่งการ
จัดทำหนังสือในลักษณะและรูปแบบนี้ เปนการจัดทำเปนครั้งแรก ภายในระยะเวลาที่จำกัด จึงอาจจะมี
ขอมูลที่คลาดเคลื่อนและตกหลนไดบาง ดังนั้น หากทานใดพบขอผิดพลาดขอไดโปรดแจงใหกรมปา
ไมทราบ เพื่อในอนาคตหากมีการแกไขปรับปรุงจะไดดำเนินการใหครบถวนและสมบูรณยิ่งขึ้น

  คณะทำงานฯ หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือปฐมบทการปาไมไทย...นี้ จะไดบอกเลา
เร่ืองราวความทรงจำท่ีประทับใจและภาคภูมิใจใหกับเจาหนาท่ีกรมปาไมและบุคคลท่ัวไป ไดนอมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระผูทรงสถาปนากรมปาไม 

ตลอดจนคุณงามความดี ความมุงมั่น เสียสละ ของบรรพบุรุษชาวปาไมในอดีตจนถึงปจจุบัน  

      คณะทำงานจัดทำฐานขอมูลดานประวัติ

           และสถานที่สำคัญทางการปาไม

         9 สิงหาคม 2556
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 ปาไมเปนของขวัญจากธรรมชาติ เปนสมบัติอันล้ําคาท่ีทำประโยชนแกแผนดินถ่ินประเทศ

ที่ไมนั้นๆ หยั่งรากลง ความอุดมสมบูรณ ของผืนปา นับตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึง 

ตนกรงุรัตนโกสินทร การคาไมและของปา นำมาซึง่ผลประโยชนทางการคา และความม่ังคัง่แหงรฐั รวมทั้ง

ความเสี่ยงในการตกเปนอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจที่ตองการประโยชนจากทรัพยากร

ธรรมชาตินี้ 

 แตดวยพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทย สยามจึงรอดพนจากวิกฤตไดอยางสงางาม

และสามารถกอตั้ง “กรมปาไม” เพื่อบริหารจัดการกิจการปาไมไทยไดอยางเปนระบบและยุติธรรมยิ่ง

เหตุการณกอนตั้งกรมปาไม  
 กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปน
ผูทูลเกลาถวายความคิดเห็นและไดรับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ใหสรรหาผูที่ไดรับการศึกษาทางดานการปาไมมารับราชการ โดยมีแนวคิดที่จะจัดตั้ง
หนวยงานดานการปาไมขึ้นในประเทศไทย กรมพระยาดำรงราชานุภาพไดเจรจาขอยืมตัว มร.เอช.เอ.
เสลด เจาหนาท่ีปาไมในกรมปาไมพมาจากรัฐบาลอินเดีย เพ่ือสำรวจขอมูลดานการปาไมของประเทศไทย 
โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2438 มร.เอช.เอ.เสลด ไดออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยเรือกลไฟชื่อ 
“Oriental” เดินทางผาน ชัยนาท ปากนํ้าโพ ถึงอุตรดิตถ และเปลี่ยนจากการเดินทางดวยเรือเปน
เดินทางดวยชางไปยังจังหวัดแพร ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2439 
ถึงเชียงใหม จากนั้นไดเดินทางกลับโดยการลองแพตามลำแมนํ้าปง ผานจังหวัดตาก กลับถึงกรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2439 รวมเวลาเดินทาง 4 เดือนกับ 29 วัน

 มร.เอช.เอ.เสลด ไดทำรายงานกราบทูลถวายสมเด็จฯ กระพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อวันที่ 
26 มิถุนายน พ.ศ.2๔39 ถึงขอบกพรองในการทำปาไมในขณะนั้นวามีสาเหตุ 2 ประการคือ

 1. การทำปาไมในสมัยน้ันยังไมมีระเบียบแบบแผนในการควบคุมและคุมครองปาตามหลักการ
วางโครงการปาไมเพื่อผลระยะยาว เปนเหตุใหสภาพปาเสื่อมโทรมลง ขอแกไข ควรสำรวจปาเพื่อ
กำหนดจำนวนไมที่จะใหตัดฟนเปนรายป ควรหาทางสงเสริมใหหันมาใชไมกระยาเลยตางๆ แทนไมสัก
บาง และไมควรตัดฟนไมสักตนเล็กๆ ที่ยังไมไดขนาด เนื่องจากสถานการณตัดฟนไม ณ ขณะนั้น 

ปรากฏวามีการตัดฟนไมสักออกจากปาเกินกำลังของปาประมาณ 3 เทาครึ่ง รัฐบาลจึงควรหาหนทาง
ทุกอยางที่จะลดการทำไมลงใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได

 2. ปาไมสักทางเหนือของสยามเปนกรรมสิทธิ์ของเจาผูครองนคร แทนที่จะเปนกรรมสิทธิ์ของ

แผนดิน ไมมีการคุมครองดูแลรักษาตามหลักวิชาการ มีแตเพียงการเก็บผลประโยชนจากคาตอไม 
คาเปดปา แตการท่ีเจาผูครองนครอนุญาตใหบุคคลเชาทำไมได และสงสัญญามาประทับดวงตราสัตยาบัน
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จากรัฐบาลที่กรุงเทพฯ ก็เทากับวารัฐบาลรับรองวาปาไมเปนกรรมสิทธิ์ของเจาผูครองนคร ซึ่งผิดความ

ประสงคเพราะในทางทฤษฎี คนในบังคับตางประเทศจะทำปาไมไดตอเมื่อไดรับสัญญาอนุญาตที่รัฐบาล

ไดลงดวงตราสัตยาบันใหแลวเทานั้น

 นอกจาก มร.เอช.เอ.เสลด ไดชี้แจงขอบกพรองดังกลาวแลว ก็ไดเสนอวิธีแกไขไวหลาย

ประการที่สำคัญก็คือ รัฐบาลควรตองเขาจัดการปาไมเสียเอง ไมควรปลอยใหอยูในมือของเอกชนคนใด

คนหนึ่ง ฉะนั้น ปาไมสักอันมีคาของไทยควรจะตองโอนมาอยูในความดูแลควบคุมของรัฐบาลโดย

สิทธิ์ขาด และเพื่อใหการจัดการปาไมของประเทศมีเสถียรภาพอันมั่นคง กับรักษาสภาพเชนนั้นไวได 

จึงจำเปนอยางย่ิงท่ีจะจัดต้ังองคการในรูปทบวงการเมืองของรัฐบาลควบคุมและบริหารปาไมข้ึน และให

พนักงานท่ีไดรับการอบรมมาโดยเฉพาะเปนผูดำเนินการ เพราะการปาไมเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง 

และควรออกกฎหมายสำหรับควบคุมกิจการปาไมดวย นอกจากนี้ยังไดเสนอใหมีบทบัญญัติกลาวถึง
การจัดการปาเปนปาสงวน และการบันทึกสิทธิตาง ๆ ที่มีอยูเหนือปาไม การปองกันปาไมใหพนจาก
การถูกบุกรุกทำลาย การเก็บเงินผลประโยชนและการควบคุมไมระหวางเคลื่อนที่ การแกไขแบบ
สัญญาอนุญาตทำปาไมที่ใชอยู เพื่อมุงเนนไปทางการคุมครองรักษาปาไมมากกวาการบำรุงปา
การบำรุงปานั้นควรเปนหนาที่ของเจาหนาที่ปาไมมากกวา สำหรับเงินคาตอไมก็ควรเปนหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐบาลจัดเก็บเสียเอง แทนที่จะใหพนักงานของเจานายเจาของปาดำเนินการ ซึ่งไดเงิน
คาตอนอยกวาที่ควรได เพราะการทุจริตของพนักงานเหลานั้น

 เมื่อกระทรวงมหาดไทยไดรับรายงานของ มร.เอช.เอ.เสลด และไดพิจารณาเห็นชอบดวยแลว 
จึงไดนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อขอพระราชทานพระบรม
ราชวินิจฉัย ซึ่งก็ไดทรงพระราชดำริเห็นชอบ และพระราชทานพระราชหัตถเลขา ที่ ๖๒/๓๘๕ ลงวันที่ 
๑๘ กันยายน ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) ถึงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
จัดตั้งกรมปาไมขึ้น โดยใหสังกัดอยูในกระทรวงมหาดไทย นับแตบัดนั้นเปนตนมาจึงไดมีทบวงการเมือง
ควบคุมกิจการปาไมของประเทศไทยโดยเฉพาะขึ้น และทางราชการก็ไดถือเอาวันที่ ๑๘ กันยายน 

ร.ศ. ๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙)  เปนวันสถาปนากรมปาไมตลอดมา
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พระราชหัตถเลขาที่ 62/385 ลงวันที่ 18 กันยายน รศ.115
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เหตุการณเมื่อตั้งกรมปาไม

 เมื่อไดตั้งกรมปาไมขึ้นแลว ก็ยังไมมีเจากรมหรืออธิบดี ทางรัฐบาลสยามก็ไดขอรองไปยัง

รัฐบาลอินเดียของอังกฤษ หรือ British India ขอตัว Mr. H.A. Slade อยูทำงานในประเทศสยามเปนการ

ชั่วคราว และในกาลตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ให 

Mr. H.A. Slade เปนเจากรมปาไมคนแรก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2439 ในสมัยนั้นชื่อ

ตำแหนงตางๆ ใชเปนภาษาอังกฤษหมด เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของชาวอังกฤษที่จางมาจาก

กรมปาไมพมาเปนสวนใหญแมแตหนังสือราชการก็ใชภาษาอังกฤษดวย ในสมัยเริ่มตั้งกรมปาไม

ตำแหนงอธิบดีเรียกวา “Conservator of Forests” ซึ่งเรียกกันในภาษาไทยวา “เจากรมปาไม” 

(เปลี่ยนเปน “อธิบดีกรมปาไม” ในภาษาไทย และ “Director General of the Royal Forest Department”

ในภาษาอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.2467) สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 เนื่องจากพื้นที่ปาไมในขณะนั้นสวนใหญอยูในภาคเหนือของประเทศ ดังนั้น เมื่อจัดตั้งกรมปาไม       
ที่ทำการกรมปาไมจึงตั้งอยูที่เมืองเชียงใหม เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน
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 ในชวง 27 ปแรกของกรมปาไม (พ.ศ.2439-2466) รัฐบาลสยามไดรับความชวยเหลือจาก

อังกฤษเขามาปฏิบัติหนาที่เปนเจากรมปาไม 3 คน คือ มร.เอช.เอ.เสลด (2439-2444) 

มร.ดับบลิว.เอฟ.แอล. ทอทเทนแฮม (2444-2447) และ มร.ดับบลิว.เอฟ.ลอยด (2448-

2466) ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากสมัยนั้นยังไมมีคนไทยที่มีความรู ความสามารถ เพียงพอในการ

จัดการปาไมแบบตะวันตก

           มร.เอช.เอ.เสลด        มร.ดับบลิว.เอฟ.ลอยด

 เหตุการณสำคัญในชวงท่ีมีเจากรมปาไม เปนชาวตางประเทศท้ัง 3 คน คือ รัฐบาลไดออกกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับกิจการปาไมไวรวม 9 ฉบับ คือ 

  2439  พ.ร.บ. ไมซุงและไมทอนที่ดวงตราลบเลือน ร.ศ.115

  2440  พ.ร.บ. รักษาปา ร.ศ. 116

   พ.ร.บ. รักษาตนไมสัก ร.ศ. 116

  2441  พ.ร.บ. ปองกันการลักลอบตีตราไม ร.ศ. 117

  2442  พ.ร.บ. ปองกันการลักลอบชักลากไมสักออกจากปาที่ยังมิไดเสียคาตอและ

    ภาษีไม ร.ศ. 118

  2443  พ.ร.บ. เปลี่ยนวิธีเก็บภาษีไมกระยาเลย ร.ศ. 119 

    กฎกระทรวงมหาดไทยที่ 1 แผนกปาไม วาดวยอำนาจเจาพนักงานปาไม 

    เกี่ยวกับไมของกลางที่ตกเปนของหลวง

    กฎกระทรวงมหาดไทยที่ 2 แผนกปาไม วาดวยการทำนุบำรุงปา   
   บวรพุทธศาสนาและสงเสริมการปลูกสรางสาธารณประโยชน

    กฎกระทรวงมหาดไทยที่ 3 แผนกปาไม วาดวยการควบคุมและจัดเก็บไม

    ใชสอย
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 ตอนปลายป 2443 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานทุนหลวงสงนักเรียนไทย

ชุดแรกจำนวน 4 นาย ไปศึกษาวิชาการปาไมที่วิทยาลัยอิมพีเรียลฟอเรสต เมืองเดหราดูน ประเทศอินเดีย 

หลักสูตร 2 ป (ซี่งทั้ง 4 ทาน ไดสำเร็จการศึกษาและกลับมารับราชการในกรมปาไมใน พ.ศ. 2446) คือ

  นายทองคำ  เศวตศิลา (พระยาวันพฤกษพิจารณ)

  นายวาศ  วินทุพราหมณกุล (พระยาพนพลารักษ)

  นายเอื้อ  ศุภมิตร (พระยาสมบัติบริหาร)

  นายลภ  นิยมฤกษ (ขุนวนขันทประเวศ)

  พ.ศ. 2448 ตั้งสวนราชการปาไมตอนหรือภาค (Circles) ประกอบดวย ตอนเหนือ ตอน
ตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนใต ผูดำเนินงานคือเจาพนักงานบำรุง ปาไมภาค 
(Conservator of the Forest)

  พ.ศ. 2449 กรมปาไมไดริเริ่มปลูกสวนสักเปนครั้งแรกในทองที่จังหวัดแพร ใน พ.ศ. 2449 
โดยพระยาวันพฤกษพิจารณ (ทองคำ เศวตศิลา) เปนผูดำเนินการเพ่ือเปนการทดลอง เพราะปรากฏ
วาทางอินเดียและพมาไดจัดทำเปนผลดีมากอนแลว และไดมีการปลูกทดลองในปตอมาอีกบางเล็กนอย 
จนกระท่ังในราว พ.ศ. 2484 กรมปาไมจึงไดเริ่มดำเนินการปลูกสรางสวนปาอยางจริงจัง ทั้ง
ไมสักและไมกระยาเลยชนิดตางๆ และไดดำเนินตอมาทุกปตามกำลังงบประมาณที่ไดรับ 

  พ.ศ. 2450-2452 

 • เปลี่ยนกำหนดรอบตัดฟนจากเดิม 12 ป เปน 30 ป โดยอนุญาตใหเชาทำ เปน 2 ภาคๆ ละ 
15 ป เมื่อครบกำหนดแลวจึงใหเชาทำในภาค 2 ตอไป

 • รัฐบาลมีสิทธิจำหนายไมแปที่บริษัททำไมไมตองการชักลากออกจากปา แบงประเภท แมไมที่
กำหนดใหเปนแมเชื้อออกเปนไมโทนและไมสันเขา

 • บำรุงปาโดยการตัดเถาวัลยและหวานเมล็ดพันธุไมสักบริเวณพื้นที่วางในปา

  พ.ศ. 2451-2468 สงนักเรียนไทยไปศึกษาวิชาการปาไมทั้งที่วิทยาลัยอิมพีเรียล ฟอเรสต 

ประเทศอินเดีย และเมื่อพมาตั้งโรงเรียนเบอรมา ฟอเรสต เมื่อ พ.ศ. 2455 รัฐบาลก็สงนักเรียนปาไม

คนไทยไปเรียนที่โรงเรียนนี้

  พ.ศ. 2453 ยายที่ทำการจากเชียงใหมมาอยูกรุงเทพฯ

  พ.ศ. 2455 กรมปาไมไดรับอนุญาตจากรัฐบาลใหเขาไปทำปาไมในปาแมแฮด จังหวัดแพร
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 พ.ศ.2456 

 • กรมปาไมขยายการควบคุมการทำไมออกไปจนถึงไมกระยาเลยและอื่นๆ และเริ่มเก็บภาษี

 ของปา เชน นํ้ายาง และสีเสียด 

 • ตรา พ.ร.บ. รักษาปา เพื่อเปนหลักในการควบคุมและรักษาปาไมและของปาตางๆ

  พ.ศ. 2458 

 • กรมปาไมไดรับอนุญาตจากรัฐบาลใหเขาไปทำปาไมในปาแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

 • กรมปาไมริเริ่มจัดทำรายงานกิจกรรมปาไมตั้งแตเริ่มแรกถึง พ.ศ.2457 นับเปนหนังสือ

ประวัติกรมปาไมเลมแรก โดยจัดทำเปนภาษาอังกฤษ 

 • ตั้งโรงเรียนสอนวิชาปาไมขึ้นครั้งแรก มีฐานะเปนแผนกยันตรศึกษา โรงเรียนขาราชการ      

พลเรือน ที่วังใหม สระปทุม ทำการสอนวิชาปาไมเบื้องตน หลักสูตร 2 ป

  พ.ศ. 2459 กรมปาไมเสนอราง พ.ร.บ. สงวนปา ตอรัฐบาล

  พ.ศ. 2461 ตั้งกองกานไมมีที่ทำการที่ปาไมภาคลำปาง โดยกรมปาไมเขาไปเลือกและกานไม
ในปาสัมปทานเอง และเปลี่ยนขนาดจาก 6 ฟุต 4.5 นิ้ว เปน 6 ฟุต 6.5 นิ้ว และ คิดคาใชจายจาก
บริษัททำไมตนละ 1 บาท ยกเวนปาแมเมยของบริษัท บอมเบย เบอรมา จำกัด ที่หางไกลและกันดาร
ยังคงใหบริษัทดำเนินการเอง 

  พ.ศ. 2464 กรมปาไมยายสังกัดจากกระทรวงมหาดไทยมาอยูกระทรวงเกษตราธิการ

  พ.ศ. 2465 กรมปาไมทำความตกลงกับกองทะเบียนที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เรื่องการออก
โฉนดที่ดินตองไดรับความเห็นชอบจากกรมปาไมกอน อันเปนระเบียบที่ยังไดรับการปฏิบัติสืบตอมา
จนถึงปจจุบัน
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      พระยาดรุพันพิทักษ (สนิท พุกกะมาน)

      อธิบดีกรมปาไม คนที่ 4 

     เปนคนไทยคนแรก (2467 - 2477)

 พระยาดรุพันพิทักษ เปนนักเรียนทุนหลวงในวิชาการปาไมคนแรก ในสมัยของมร.ลอยด 

ทานไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงานบำรุงปาไมภาคเหนือ เมื่อ มร.ลอยด ไดกราบถวายบังคมลาออก

จากราชการแลว ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหพระยาดรุพันพิทักษ เปนอธิบดีกรมปาไม เมื่อ

วันที่ 1 เมษายน 2467 จนเกษียณอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2477 นับเปนอธิบดีกรมปาไมคนไทย
คนแรก 
 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก อันเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ผนวกกับการ
สงออกขาวและสินคาอื่นๆ ซบเซา กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอยางในประเทศตองหยุดชะงักลง 
รวมทั้งกิจการปาไมที่ตองปรับบทบาทจากการดำเนินกิจการปาไมเพื่อการพาณิชยมาสูการกอบกู
เศรษฐกิจของประเทศเปนสำคัญ

 ป 2467 กรมปาไมไดเปลี่ยนวิธีเก็บคาภาคหลวง (คาตอ) ไมสักเสียใหม จากเปนรายตน     
มาเปนตอหนวยปริมาตร

 ป 2468 กรมปาไมยายจากศาลาลูกขุนไปอยูที่  

ตึกสามช้ันมุมถนนสุริวงศ ซึ่งเปนธนาคารอินเดียดวย 

อยูที่ใหมนี้นับประมาณปเศษก็ยายไปอยูที่วังกรมหลวงชุมพร 

ซึ่งเปนที่ตั้งโรงเรียนพาณิชยการพระนครปจจุบัน (นางเลิ้ง) 

แลวยายกลับไปอยูในที่ทำการกรมที่ดินเกาในกระทรวงเกษตรเดิม     
          

 ป 2470 อนุญาตใหบริษัทอีสตเอเชียติ๊ก จำกัด ของฝรั่งเศส รับชวงสัมปทานทำปาไม         

ที่แมแจม จังหวัดเชียงใหม ที่แตเดิมเปนของรัฐบาล ทำใหรัฐไดคาสัมปทานทำไมจากปานี้

 ป 2474 กรมปาไมตั้งอูไมที่บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่ง 
เพื่อใหมีสถานที่เก็บไมไวขายในฤดูแลง ซึ่งแตเดิมมีอยูที่อูไมปากนํ้าโพ จังหวัดนครสวรรคแหงเดียว

  ป 2475 มีการปรับปรุงสวนราชการในกรมปาไม โดยยกเลิกสวนราชการเดิม คือ แขวง และ
ประจำปา มาตั้งเปน สาขา ทำใหกิจการปาไมไดขยายไปท่ัวพระราชอาณาจักรเปนครั้งแรก

ที่ตั้งกรมปาไมในป 2468
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 นอกจากนี้ในป 2475 กรมปาไมไดจัดตั้งกองปราบปรามพิเศษ ประกอบดวย พนักงานปาไม 

ตำรวจ และเจาหนาที่อำเภอ ออกรวมกันในการปราบปราม โดยมีดานปาไมท่ัวประเทศ รวม 216 แหง

 ป 2476 เปดสาขากองทำไมของรัฐบาล เพิ่มอีก 2 แหง คือ อำเภอทาหลวง จังหวัดพิจิตร 

และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง และมีการขยายอูไมที่บางปะอินใหกวางขวางเพื่อเก็บไมไดมากขึ้น และ

จำหนายไดรวดเร็วตามนโยบายรัฐบาล ทำใหไมสักและไมกระยาเลยถูกตัดและแปรรูปมากขึ้น เปนผล

ใหพื้นที่ปาไมของประเทศไทยลดลงเปนลำดับดวย    

 จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจนำไปสูการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแบงสวนราชการระดับ

กระทรวงหลายครั้ง เพื่อลดคาใชจาย ประกอบกับรัฐบาลในชวงนี้มีนโยบายทำปาไมในเชิงพาณิชย    

จึงมีการยายสังกัดของกรมปาไมจากกระทรวงมหาดไทยไปข้ึนกับกระทรวงเศรษฐการ ใน 

พ.ศ.2476 ซ่ึงเปนการรวมสวนราชการระหวางกระทรวงเกษตร พาณิชย และคมนาคมเขาดวยกัน 
และในป 2477 ไดยายกลับมาสังกัดทบวงเกษตราธิการ กระทรวงเศรษฐการ ตอมาในป 

2478 ยายมาสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ซึ่งแยกออกมาจากกระทรวงเศรษฐการ โดยถือวาไม
เปนผลผลิตภาคการเกษตรอยางหน่ีง    

 ป 2477 รัฐบาลอนุญาตใหทำปาไมสักสัมปทานโดยวิธี เปดประมูลเปนครั้งแรกที่
ปาครองตรอนจังหวัดอุตรดิตถ
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           พระยาพนานุจร (เปลง สาครบุตร) 

           อธิบดีกรมปาไมคนที่ 5 (2478-2484)

 พระยาพนานุจร เปนนักเรียนทุนวิชาการปาไมที่กรมปาไมสงไปศึกษาที่ประเทศอินเดีย

รุนที่ 2 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 1 

ธันวาคม 2478 จนถึงวันที่15 พฤษภาคม 2484

 ในสมัยนั้นมีการปรับปรุงสวนราชการในกรมปาไมหลายครั้ง โดยสรุปดังนี้ 
 ป 2478 กรมปาไมไดกอตั้งกองใหม 4 กอง ประกอบดวย กองคนควาของปา กองโรงเรียน
ปาไม กองบำรุง (ปรับจากกองกานไม) และกองคุมครอง (ปรับจากกองทำไม)

 ในเดือนตุลาคม 2478 รัฐบาลอนุมัติใหกรมปาไมจัดตั้งโรงเรียนปาไมขึ้น ที่จังหวัดแพร 

มีหลักสูตร 2 ป โดยเริ่มเปดเรียนเปนปแรก ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2479 โดยมีหลวงวิลาสวนวิทย 
(เมธ รัตนประสิทธ์ิ) ปาไมภาคแพร ทำหนาท่ีเปนผูอำนวยการโรงเรียนปาไมอีกตำแหนงหน่ึง และ
วารสารของกรมปาไมคือ “วนสาร”ก็ถือกำเนิดในสมัยนี้

 ตอมาในป 2481 ไดเปลี่ยนชื่อโรงเรียนปาไมเปนโรงเรียนวนศาสตร และในป 2482
จึงไดรวมเขาเปนแผนกหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และขยายหลักสูตรการศึกษาขึ้นเปน 3 ป

  ทั้งนี้ในป 2481 หลวงสมานวนกิจ ปาไมภาคลำปาง ไดเชิญชวนขาราชการพอคาและ
ประชาชน ปลูกตนไมเนื่องในวันชาติ (24 มิถุนายน 2481) นับวาเปนครั้งแรกที่มีการชักชวนกัน
ปลูกตนไมตามแบบฉบับที่ทำกันอยูในตางประเทศซึ่งเรียกวา อารบอ เดย (Arbor Day)

 ป 2482 รัฐบาลไดเริ่มกิจการเชาโรงเลื่อยเพื่อทำการแปรรูปไมไดเอง คือโรงเลื่อยเกษตร1
ที่จังหวัดธนบุรี และโรงเลื่อยเกษตร 2 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งภายหลังไดนำไปสูการ

ดำเนินการดานอุตสาหกรรมปาไมอยางครบวงจรของรัฐบาล นั่นคือ ผลิต แปรรูป และจำหนาย

 การรักษาผลประโยชนในกิจการปาไมปรากฏขึ้นอีกครั้งในป 2482 โดยกรมปาไมไดจาง

เจาหนาที่ตำรวจสำหรับตรวจจับกุม โดยใหประจำที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อทำหนาที่ปราบปราม

ผูลักลอบตัดไม และตอมาไดขอโอนขาราชการตำรวจมารับราชการในกรมปาไมเปนครั้งคราว

และเปนที่มาของตำรวจปาไมในเวลาตอมา
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    พันเอกเพียร สฤษฎยุทธศิลป พิริยะโยธิน

    อธิบดีกรมปาไม คนที่ 6 (2484-2490)

 พันเอกเพียร สฤษฎยุทธศิลป พิริยะโยธิน เปนอธิบดีกรมปาไมคนแรกท่ีไมเคยศึกษา

วิชาการปาไม หรือรับราชการปาไมมากอน ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนง 

“อธิบดีกรมปาไม” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2484 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2490 

 ในระหวางป 2484-2488 เปนระยะที่ประเทศไทยตกอยูในภาวะสงคราม มีเหตุการณ
สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยนั้น โดยเฉพาะในป 2484 คือ

 1. สภาผูแทนราษฎรไดผานพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 ออกบังคับใช เมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2484 โดยกฎหมายฉบับนี้ไดยกเลิกกฎหมายฉบับกอนๆ รวม 19 ฉบับโดยกฎหมายฉบับนี้
เปนกฎหมายสำคัญ และมีผลบังคับใชมาจนกระท่ังปจจุบัน

 2. มีการปรับปรุงสวนราชการ โดยเปลี่ยนชื่อปาไมภาค เปนปาไมเขต มีอำนาจควบคุมบังคับ
บัญชาปาไมและยางจังหวัด และปาไมอำเภอไดโดยตรง

 3. รัฐบาลอนุมัติใหเพิกถอนสัมปทานปาไมสักที่ใหแกบริษัทชาวอังกฤษ 4 บริษัท คือ บริษัท
บอมเบย เบอรมา จำกัด บริษัทบอเนียว จำกัด บริษัทแองโกลไทย จำกัด และบริษัทหลุย ตี เลียวโน
เวนส จำกัด เพื่อพยุงฐานะทางการเงินของรัฐบาล และกรมปาไมไดเสนอรัฐบาลจัดตั้ง บริษัท ไมไทย 
จำกัด ขึ้นรับชวงดำเนินการแทนบริษัททั้งสี่

 4. กรมปาไมเตรียมการจัดตั้งสถานีทดลองวนกรรม และเริ่มงานสวนพฤกษศาสตร ที่พุแค 
จังหวัดสระบุรี 

 5. กรมปาไมสั่งการใหเจาหนาที่ปาไมสวนภูมิภาค เปนเจาหนาที่ดำเนินการรวมกับ
คณะกรรมการจังหวัดและอำเภอ ปลูกตนไมในวันชาติ (24 มิถุนายน 2484) เปนปแรก

และถือปฏิบัติเปนประเพณีสืบตอกันมา

 ป 2489 สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง กรมปาไมตองรับภาระหนักในการชดใชคาเสียหายที่
ดำเนินการยึดสัมปทานปาไมของชาติตะวันตกระหวางสงคราม กรมปาไมตองยอมออกสัมปทานใหใหม

ตามจำนวนปาที่บริษัททำไมคางไว สงไมซุงที่ตกคางกลับคืน ที่จำหนายจายโอนไปแลวตองซื้อกลับมาใช 

สวนที่ขาดตองกานไมสักในปาชดเชยให

 ตอมารัฐบาลไดยุบกองกานไม แลวจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไมขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2490 แทนบริษัทไมไทย จำกัด โดยเปนหนวยงานในสังกัดกรมปาไม
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         หมอมเจาสืบสุขสวัสดิ์  สุขสวัสดิ์ 

          อธิบดีกรมปาไมคนที่ 7 (2491-2492)

 หมอมเจาสืบสุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ สำเร็จการศึกษาวิชาการปาไมจากโรงเรียนเบอรมาฟอเรสต

ประเทศพมา โดยทุนหลวง ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2491 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2492 

 เปนระยะเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีเหตุการณที่สำคัญ คือ มีการติดตอกับ
ตางประเทศ โดยในป 2491 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดสงคณะ
ผูเชี่ยวชาญเขามาสำรวจสถานการณการเกษตรในสาขาตางๆ และไดเสนอแนะใหมีการสงวนปาไมไวให
ไดพื้นที่ประมาณ 40% ของพื้นที่ประเทศ และเสนอแนะใหใชแผนที่ทางอากาศมาใชในกิจการปาไม

 นอกจากนี้ในป 2491 ไดมีการเฉลิมฉลองกรมปาไมเนื่องในวันคลายวันกอตั้งเปน

ปแรก โดยมีการจัดพิมพหนังสือชื่อ พันธุไมในประเทศไทย ตอนที่ 1 และหนังสือประโยชนไมและของปา 
บางชนิดในประเทศไทยขึ้นเผยแพรเปนครั้งแรก

 ในป 2492 ไดยายองคการอุตสาหกรรมปาไมกลับมาเปนองคการยาง สังกัดกรมปาไม และ 
มีการจัดตั้ง องคการสวนยางนาบอน ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2492 
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           หลวงสมานวนกิจ (เจริญ สมานวนกิจ)

          อธิบดีกรมปาไม คนที่ 8 (2493-2494)

  

 หลวงสมานวนกิจ สำเร็จวิชาการปาไมจากโรงเรียนเบอรมาฟอเรสต ประเทศพมา ไดรับ    

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2493

จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2495

 ในสมัยนี้ กิ จการต างประ เทศมีความก าวหน าทั้ งการส งข าราชการไปร วมประชุม
ระหวางประเทศ รวมทั้ง การศึกษาดูงาน และมีผูเชี่ยวชาญตางประเทศ เขามาดำเนินการชวยเหลือ
แนะนำงานทางวิชาการในประเทศไทย อาทิเชน ในป 2493 ไดมีการลงนามขอตกลงทางวิธีการ
ระหวางองคการสหประชาชาติกับรัฐบาลไทยในเดือนธันวาคม เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการ     
แกประเทศไทย

 ป 2494 ตั้งบริษัทไมอัดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น     
อนุมัติใหสัมปทานปาบานไร-ทับทัน อำเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ใหกับบริษัทไมอดไทยนี้ดวย

 และในปเดียวกันน้ีไดมีประกาศใช พ.ร.บ. ปาไม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2494 แกไขกำหนดใหไมสัก
ทั่วราชอาณาจักรเปนไมหวงหามประเภท ก แลวมีบัญญัติใหอำนาจรัฐมนตรีเรียกเก็บเงินบำรุงได
นอกเหนือจากเงินคาภาคหลวง

 นอกจากนี้ไดมีการออกหนังสือพิมพวนสารอีกครั้ง หลังจากยุติไปเพราะสงครามโลก

           หลวงสมานวนกิจ (เจริญ สมานวนกิจ)

          อธิบดีกรมปาไม คนที่ 8 (2493-2494)
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         นายเทียม คมกฤส 

          อธิบดีกรมปาไมคนที่ 9 (2495-2500)

 นายเทียม คมกฤส สำเร็จการศึกษาวิชาการปาไมจากประเทศพมาไดรับพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2495 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 

2500 โดยมีนายคิด สุวรรณสุทธิ และนายเฉลิม ศิริวรรณ เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 ป 2495 ไดมี พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อกระทรวง
เกษตราธิการเปน “กระทรวงเกษตร” มีการปรับปรุงกองและแผนกในกรมปาไมปาไมเขตไดขยาย
เพิ่มขึ้นเปน 21 เขต

 ป 2496 กรมปาไมไดรับงบประมาณเพื่อมาดำเนินงานเปนปแรก คืองานสำรวจ
ทรัพยากรปาไม การปองกันตนนํ้าลำธาร การสงเสริมเพาะเลี้ยงคร่ัง และคนควาวิจัยทางวนวัฒนวิทยา
และไดรับงบประมาณสำหรับจัดซื้อที่ดิน 60 ไรเศษ เพื่อสรางกรมปาไมที่บางเขน

 ป 2497 กระทรวงเกษตรไดออกระเบียบปฏิบัติราชการปาไม ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 8 กันยายน 
2497 ความในขอ 10 วางระเบียบใหจำหนายไมของกลางที่ตกเปนของแผนดินแกราษฎรในทองที่ที่มี
ไมของกลางนั้นได ซึ่งระเบียบนี้ไดยกเลิกไปในป 2502 

 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2498 เวลา 09.17 น. ประกอบพิธีวางศิลาฤกษที่ทำการ 

กรมปาไม และยายมาต้ังอยูที่บางเขน โดยอาคารกรมปาไมที่สรางขึ้นอาคารแรก ไดรับการตั้งชื่อวา 
“อาคารเทียมคมกฤส” เพื่อเปนการใหเกียรติและระลึกถึงทานเทียม คมกฤส อธิบดีกรมปาไม
ในขณะนั้น
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ศาสตราจารยเทียม คมกฤส อธิบดีกรมปาไม พิธีวางศิลาฤกธิ์ ที่ทำการกรมปาไม

 ถายภาพรวมกับอดีตอธิบดีทั้ง 4 ทาน หนาประตูกรมปาไม

ในวันทำพิธีวางศิลิฤกษที่ทำการถาวรของกรมปาไม ป 2498
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 ป พ.ศ. 2498 สัมปทานปาไมของบริษัทตางประเทศสิ้นสุดลง รัฐบาลไทยไดตัดสินใจไมตอ

สัญญาสัมปทานทำปาไมใหกับบริษัทอังกฤษ จึงเปนการสิ้นสุดยุคการทำไมสัก ภายใตการครอบงำของ

ระบอบอาณานิคมยุโรป และกาวสูบริบทใหมของการปาไมไทยที่การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศไทยอยูในมือของขาราชการประจำ และกรมปาไมไดมีการจัดตั้ง “สวัสดิการกรมปาไม” ขึ้นดวย

 ในปนี้ไดเปดการศึกษาขั้นปริญญาตรีขึ้นในคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอมาในป 

๒๔๙๙ คณะวนศาสตรที่แพรไดยายกิจการมาอยูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ

 

       คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

16



          นายเฉลิม ศิริวรรณ  

           อธิบดีกรมปาไม คนที่ 10 (2501-2503) 

 นายเฉลิม ศิริวรรณ สำเร็จการศึกษาวิชาการปาไมจากโรงเรียนเบอรมาฟอเรสต ประเทศ

พมา ไดรับการแตงตั้งจากกระทรวงเกษตรใหรักษาราชการในตำแหนงอธิบดีกรมปาไมเมื่อเดือน

เมษายน 2501 และตอมาไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2502 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2503 โดยมีนายคิด สุวรรณสุทธิ และ  
หลวงประกอบ วนกิจ เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 ในสมัยนี้ประเทศไทยมีการปกครองโดยคณะปฏิวัติ การคุมครองปองกันรักษาปา การสงวน
คุมครองสัตวปาและการจัดตั้งวนอุทยานไดรับการเอาใจใสจากรัฐบาลเปนกรณีพิเศษ โดยรัฐบาลได
ใหคำขวัญเกี่ยวกับการปาไมในยุคนั้นวา

 “ปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติอันสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตของชาวไทยและความคงอยู

ของประเทศไทย ผูใดทำลายปา ผูนั้นเปนศัตรูบอนทำลายความม่ันคงของประเทศไทย”

 ในป 2501 ตึกที่ทำการกรมปาไมไดสรางเสร็จเรียบรอย และไดมีพิธี เปดโดย 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกถนอม กิตติขจร เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2501 อันเปนวันคลายวัน

สถาปนากรมปาไม ครบรอบปที่ 62

ตึกที่ทำการกรมปาไม เปดทำการในป 2501 จนถึงปจจุบัน
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 ในป 2502 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 กันยายน ใหแตงตั้งคณะกรรมการอุทยานแหงชาติ

ขึ้น เพื่อจัดทำโครงการและดำเนินงานเกี่ยวกับการสงวนและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติ

 ป 2503 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 เมษายน ในสวนที่เกี่ยวกับการทำไมสักและการออก

ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม ความวา การทำไมสักมอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไมทำแตผูเดียว 

การตั้งโรงงานแปรรูปไมเพิ่มขึ้นใหมนั้น ใหระงับเสียโดยเด็ดขาด

 ทั้งนี้ ในป 2503 ไดมีการเปลี่ยนระบบงบประมาณเปนแบบใหม โดยเริ่มปงบประมาณตั้งแต 

1 ตุลาคม 2502 ไปสิ้นสุดในเดือนกันยายนของป 2503 โดยงบประมาณรายจายมีการจำแนกเปนงาน 

และแผนงานดวย
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          นายวิเชียร กุญชร ณ อยุธยา

           อธิบดีกรมปาไมคนที่ 11 (2503-2507)

 นายวิเชียร กุญชร ณ อยุธยา เปนอธิบดีกรมปาไม คนที่สอง ซึ่งไมเคยศึกษา และ

ปฏิบัติงานทางดานปาไมมากอน ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดี 

กรมปาไม เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2503 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2507 โดยมีนายดุสิต พานิชพัฒน 
และหลวงประกอบ วนกิจ เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 ป 2503 ประกาศใช พ.ร.บ. สงวนคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 โดยกรมปาไมรวมกับนิยม
ไพรสมาคม กำหนดใหวันที่ 26 ธันวาคม เปนวันคุมครองสัตวปาของชาติ ตั้งแตนั้นเปนตนมา

 ในเดือนธันวาคม 2503 ไดจัดตั้งกองตำรวจปาไมขึ้นเพื่อชวยในการปราบปรามผูกระทำผิด 
พ.ร.บ.ปาไม

 ป 2504 กรมปาไมไดรับงบประมาณจัดตั้ง “หนวยปองกันรักษาปา” โดยไดรื้อฟน
“ปาไมแขวง” ขึ้นมาใหมใหชื่อวา “หนวยปองกันรักษาปา” โดยมีอุปกรณในการดำเนินงานครบถวน
สมบูรณกวาแตกอน

 ทั้งนี้ในป 2504 ไดมีการจดทะเบียนเปนผูเชี่ยวชาญของศาลทางพิสูจนไมเปนครั้งแรก จำนวน        
3 นาย คือ นายเต็ม สมิตินันทน ทายทวีศักดิ์ ศรีบุรี และนายพงศ โสโน 

 นอกจากน้ีในป 2504 ไดประกาศใช พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 หลังจากน้ันไดมีพระราช

กฤษฎีกากำหนดที่ปาตางๆ เปนอุทยานแหงชาติ

 พ.ศ. 2505 ประกาศใหเขาใหญเปนอุทยานแหงชาติแหงแรกของประเทศไทย

 ในป 2507 รัฐบาลไดประกาศใช พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 ณ วันที่ 16 

เมษายน 2507 มีผลให พ.ร.บ. คุมครองสงวนปาทั้งสามฉบับยกเลิกไป และมีหลักการใหสงวนและ

คุมครองปาไดเปนไปไดโดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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           นายดุสิต พานิชพัฒน 

            อธิบดีกรมปาไม คนที่ 12 (2507-2514)

 

 นายดุสิต พานิชพัฒน ได รับการคัดเลือกเขารับการศึกษาวิชาการปาไมเปนนักศึกษา  

รุนแรกของโรงเรียนปาไมแพร ของกรมปาไมที่เปดขึ้นเมื่อป 2478 และไดรับทุน ก.พ. ไปเรียน

ตอท่ีประเทศฟลิปปนส ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม
เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2507 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2514 เปนอธิบดีกรมปาไมคนแรกที่อยู
ในตำแหนงจนเกษียณอายุราชการ โดยมีนายตรี กกคำแหง นายกริต สามะพุทธิ และ
นายประดิษฐ วนาพิทักษ เปนรองอธิบดีกรมปาไม 

 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2507 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหตราพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พุทธศักราช 2507 ซึ่งบังคับใชมาจนถึงปจจุบัน

 ป 2508 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2508 แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาปองกันและปราบปรามการลักลอบตัดไมทำลายปาขึ้น เพื่อพิจารณาหาทางปองกันและ
ปราบปรามใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ กรมปาไมไดจัดตั้งหนวยพัฒนาชนบทดานปาไม โดยมีกฎระเบียบปฏิบัติเหมือน
หนวยปองกันรักษาปา แตเนนหนักในทางการปลูกสรางเสริมปาเปนหลัก

 ในปเดียวกันน้ี กรมปาไมไดต้ัง “ฝายประชาสัมพันธและสงเสริมเผยแพร” โดยขึ้นตรง
กับอธิบดีกรมปาไม งานเดนดานการประชาสัมพันธในขณะนั้น คือ การจัดแสดงละครทางโทรทัศน 
เนื่องในวันครบรอบ 72 ป ของการสถาปนากรมปาไม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2509 เรื่อง
“รอยปา”

 ป 2509 กระทรวงเกษตร เห็นชอบใหกรมปาไมเปลี่ยนวิธีการใหอนุญาตทำไมรายยอย
มาใหสัมปทาน หรือผูกขาดระยะยาว รวมทั้งจัดตั้ง “สถาบันวิจัยปาไม” ซึ่งเนนความรวมมือ

ระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันขึ้นที่กรมปาไม
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อนุสาวรียวีรชนปาไม ไดยายมาตั้งที่ลานเอนกประสงคหนาอาคารศูนยวิ จัยและฝกอบรมการปาไม
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2539 เนื่องจากที่เดิมไดใชเปนที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ-

พระจุลจอมเกลาพระผูพระราชทานกำเนิดกรมปาไม

 ป 2510 กรมปาไมเริ่มงานศูนยเพาะชำขึ้นเปนแหงแรกที่แมงาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง 

ปตอมาก็เปดข้ึนใหมอีกแหงท่ีมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ท้ังน้ีเพ่ือผลิตกลาไมใหหนวยราชการ และ

ประชาชนที่สนใจ

 ป 2511 เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณพนักงานปาไมผูประกอบคุณงามความดี และ

ที่ตองสูญเสียชีวิตลงเนื่องจากการปฏิบัติงานในหนาที่ กรมปาไมจึงไดสราง “อนุสาวรียวีรชนปาไม” 

ขึ้นบริเวณดานหนาอาคารเทียมคมกฤส ทั้งนี้ ได รับความรวมมือรวมใจจากพอคา ขาราชการ 

พนักงานในการจัดสรางจนเปนผลสำเร็จ และทำพิธีเปดทามกลางแขกผูมีเกียรติ ทายาทของ

ผูวายชนม และขาราชการ เมื่อวันสถาปนากรมปาไมครบรอบ 72 ป ในวันที่ 18 กันยายน 2511

    

 

 โครงการปรับปรุงพันธุไมสน ไดเริ่มกอตั้งขึ้นในป พ.ศ.2512 โดยความรวมมือระหวาง
รัฐบาลไทยโดยกรมปาไมและรัฐบาลเดนมารกโดย DANIDA (Danish International Development 

Agency) มีวัตถุประสงคเพื่อใชวิชาทางวนวัฒนวิทยาและพันธุศาสตรในการปรับปรุงพันธุไมสนเขา
ที่มีอยู ในทองถิ่นและตางถิ่น เพื่อใหโตเร็ว มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับใชในอุตสาหกรรมทำเยื่อ
กระดาษและเปนการอนุรักษแหลงพันธุกรรมไมสนเขา โครงการระยะแรกมีกำหนดระยะเวลา 5 ป คือ 

ต้ังแต 16 มิถุนายน พ.ศ. 2512 ถึง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เม่ือหมดสัญญาตามโครงการชวยเหลือระยะ
แรก รัฐบาลทั้งสองประเทศไดตกลงขยายความรวมมือออกไปอีก 5 ป ผลสำเร็จของโครงการเปนไปตาม

วัตถุประสงค สามารถกำหนดพันธุไมสนเขาที่สมควรปลูกและปรับปรุงพันธุอยู 5 ชนิด คือ ไมสนเขา

ทองถิ่นไดแก ไมสนสองใบ (P. merkusii et de Vriese) และ ไมสนสามใบ (P. kesiya Royle ex Gordon) 

และไมสนตางถิน่อีก 3 ชนิด คือ ไมสนคาริเบีย (P. caribaea Morelet) ไมสนโอคารปา (P. oocarpa Schiede) 
และไมสนเทคูนูมานี่ (Pinu spatula ssp. tecunumanii (Schwerdtfeger) Mittak and Styles) 

21



การพัฒนาไมสนในประเทศไทยไดดำเนินการคัดเลือกแมไมสนชนิดตางๆ หลายถ่ินกำเนิดภายในประเทศ นอก

จากนี้ยงัมีการนำเมล็ดพันธุไมสนจากถิน่กำเนิดตางๆ นอกประเทศมาปลูกทดสอบสายพันธุ (Progeny test) 

และจัดสรางสวนผลิตเมล็ดทั้งแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ (Seeding seed orchard และ Clonal seed 

orchard) มีการทดสอบการผสมเกสร จดัสรางสวนอนรุกัษพนัธุนอกถ่ินกำเนิด (Ex-situ gene conservation) 

ศึกษาการขยายพนัธุโดยไมอาศยัเพศ ศึกษาเทคนิคการเพาะชำไมสนและวนวฒันวิธีตางๆ เพือ่สงเสริมและ

สนับสนุนการปลูกสรางสวนปาไมสนในประเทศไทย

 ป 2514 กรมปาไมไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลนิวซีแลนด ภายใตแผนโคลัมโบ      
ใหจัดตั้งโรงเรียนอบรมวนกรรม ที่จังหวัดตาก เพื่อใชเปนสถานที่ฝกอบรมผูที่มีอาชีพทางปาไม
ในสาขาตางๆ โดยเปดอบรมรุนแรกในหลักสูตร “หัวหนาคนงานปาไม” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2514

การประชุมหารือระหวางรัฐบาลไทย โดยกรมปาไม และรัฐบาลเดนมารก
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    นายตรี  กกกำแหง 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 13 (2514-2516)

 นายตรี กกกำแหง สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวนศาสตร จังหวัดแพรไดรับพระบรม

ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2514 และ

ได ถึ ง แก กรรมในขณะดำรงตำแหน งอธิ บดี กรมป า ไม  เมื่ อ วั นที่  8  สิ งหาคม  2516 
โดยมีนายถนอม เปรมรัศมี นายประดิษฐ วนาพิทักษ และนายทวีศักดิ์ ศรีบุรี เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 พ.ศ. 2515 แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 
2503 บางมาตราใหรัดกุมขึ้น และออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 กำหนดชนิดของสัตวปาคุมครอง
ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 

ในป 2515 นี้ ไดออกพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแหงชาติ
อีก 3 แหง คือ 

- อุทยานแหงชาตินํ้าหนาว 

   จังหวัดชัยภูมิ (4 พฤษภาคม)

- อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 

   จังหวัดเชียงใหม (2 ตุลาคม)

- อุทยานแหงชาติภูพาน

   จังหวัดสกลนคร (3 พฤศจิกายน)
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 และในปเดียวกันไดประกาศและจัดตั้ง เขตรักษาพันธุสัตวปา 5 แหง คือเขตรักษาพันธุ

สัตวปาคลองนาคา จังหวัดระนอง (26 พฤษภาคม) เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

(26 พฤษภาคม) เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (4 กันยายน) เขตรักษาพันธุ

สัตวปาหวยขาแขง จังหวัดตากและอุทัยธานี (4 กันยายน) และเขตรักษาพันธุสัตวปาลุมนํ้าปาย 

จังหวัดแมฮองสอน (13 ธันวาคม)

 ตอมาในป 2516 ไดจัดตั้งศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปา ขึ้นเปนแหงแรกที่เขาเขียว     

ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 ป 2516 ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งสัตว

และพืชปาที่กำลังสูญพันธุ (CITES) ซึ่งเปนผลมาจากการประชุม CITES ณ กรุงวอชิงตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมือ่วันที่ 12 กุมภาพันธ ถึง 2 มีนาคม 2516 

 วันท่ี 16 กรกฎาคม 2516 กองทัพเรือสัตหีบไดทำการปลูกสรางสวนสักในพ้ืนท่ี 20 ไร 
โดยมีสมเด็จพระนางเจารำไพพรรณี เสด็จเปนประธานในพิธี นับเปนครั้งแรกที่หนวยงานที่
หนวยงานอื่น นอกเหนือจากกรมปาไมและรัฐวิสาหกิจ ที่ประกอบการดานปาไม ริเริ่มปลูกปาขึ้น 
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    นายประดิษฐ  วนาพิทักษ 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 14 (2516-2520)

 

 นายประดิษฐ วนาพิทักษ สำเร็จการศึกษาวิชาปาไม จากโรงเรียนวนศาสตร จังหวัดแพร 

ไดรับการแตงตั้งใหรักษาราชการตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2516 ตอมา ไดมี

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2516 
จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2520 จึงไดลาออกจากราชการ โดยมีนายถนอม เปรมรัศมี 
นายทวีศักดิ์ ศรีบุรี และนายสรัญ มังคลัษเฐียร เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 ป  2517 มีประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาในป  2517 
จำนวน 4 เขต คือ (1) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี และตาก  (2) เขตรักษา
พันธุสัตวปาเขาเขียวและเขาชมพู จังหวัดชลบุรี  (3) เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองแสง จังหวัด
สุราษฎรธานี  และ (4) เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จังหวัดเลย

 โดยในปนี้ไดมีประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติ 2 แหง คือ อุทยานแหงชาติเกาะตะรุเตา 
จังหวัดสตูล และอุทยานแหงชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ป 2518 ไดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว จังหวัดหนองคาย และประกาศเขตหามลา
สัตวปา จำนวน 4 เขต คือ (1) เขตหามลาสัตวปาทะเลนอย จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และ
สงขลา  (2) เขตหามลาสัตวปาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค  (3) เขตหามลาสัตวปาพรุ จังหวัด
นราธิวาส และ (4) เขตหามลาสัตวปาหนองทุงทอง จังหวัดสุราษฎรธานี

 นอกจากนี้ยังไดประกาศพื้นที่อุทยานแหงชาติเพิ่มอีก 4 แหง คือ (1) อุทยานแหงชาติ
เขาสระบาป จังหวัดจันทบุรี  (2) อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน และลำปาง

(3) อุทยานแหงชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี และ (4) อุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง   

จังหวัดระยอง 

25



 ในป พ.ศ. 2518 กรมปาไม ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาแบง

สวนราชการกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2518 โดยใหจัดตั้งกองเพิ่มใหมอีก

3 กอง คือ กองอนุรักษสัตวปา กองจัดการที่ดินปาสงวนแหงชาติ และกองอนุรักษตนนํ้า มีการ

ปรับปรุงขยายอัตรากำลังครั้งใหญ และเปนปที่เริ่มดำเนินการจัดอัตรากำลังตามระบบการจำแนก

ตำแหนง (Position Classification) รวมอัตรากำลังตามการวิเคราะห์ทั้งหมด จำนวน 5,958 

ตำแหนง นอกจากนี้ยังไดจัดตั้งกองอนุรักษตนนํ้าขึ้น โดยแยกออกจากกองบำรุง

 ป 2519 สมาคมวิทยาศาสตรการเกษตรแหงประเทศไทย ไดมอบเกียรติบัตรใหกับ

นักวิ จัยของกรมปาไมที่มีผลงานดี เดนและทำคุณประโยชนแกวงการเกษตร  2 ทาน  คือ

นายพงศ โสโน ผูอำนวยการกองวิจัยผลิตผลปาไม และนายณรงค เพ็งปรีชา นักวิชาการปาไม 4

 ป 2520 กรมปาไมไดประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาเพ่ิม จำนวน 5 เขต คือ (1) เขต
รักษาพันธุสัตวปาเขาบรรทัด จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล และสงขลา (2) เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ 
จังหวัดกาญจนบุรี (3) เขตรักษาพันธุสัตวปายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี (4) เขตรักษาพันธุ
สัตวปาภูเมียงและภูทอง จังหวัดอุตรดิตถ และพิษณุโลก และ (5) เขตรักษาพันธุสัตวปาเขา
อาง ไน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ประกาศเขตหามลาสัตวปาเขาทาเพชร จังหวัดสุราษฎรธานี และเขตหามลาสัตวปา 
วัดราษฎรศรัทธากะยาราม จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งจัดตั้งศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปา 3 แหง คือ 
(1) ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม (2) ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปา
เขาทาพระ จังหวัดสุราษฎรธานี และ (3) ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปาเขานํ้าพุ จังหวัดกาญจนบุรี 

 และในป 2520 ไดประกาศจัดตั้งอุทยานแหงชาติเพิ่มอีก 1 แหง คือ อุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
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    นายถนอม  เปรมรัศมี 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 15 (2520-2523)

 

 นายถนอม เปรมรัศมี สำเร็จการศึกษาท่ีโรงเรียนวนศาสตร จังหวัดแพร และไดรับทุน ก .พ . 

ไปศึกษาวิชาการปาไมระดับปริญญาตรีและโท ท่ีมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได รับ

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
2520 จนถึงป 2523 โดยมีนายเต็ม สมิตินันท  นายดิเรก สกุณธวงศ  นายทวีศักดิ์ ศรีบุรี 
เปนรองอธิบดีกรมปาไม ซึ่งตอมา นายสมเพิ่ม กิตตินันท ไปรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงรองอธิบดี
แทนนายทวีศักดิ์ ศรีบุรี ที่เกษียณอายุราชการ

 ในป 2520 กรมปาไม ได เชิญชวนใหประชาชนรวมมือกับกรมปาไม ในการปลูกปา
ในบริเวณพื้นที่รกรางวางเปลาและเสื่อมโทรมทั่วประเทศ ตาม “โครงการอาสาพัฒนาปลูกปา
ในฤดูฝน” โครงการดังกลาวกรมปาไมเปนผูแจกกลาไมใหประชาชน และยังแจกจายใหประชาชน
นำไปปลูกบำรุงปาในวันวางหรือวันหยุดและวันสำคัญทางศาสนา และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ
วันที่ 8 มิถุนายน 2520 ใหถือเอาวันเขาพรรษาของทุกปเปน “วันตนไมประจำปของชาติ”

 ตอมาในป 2521 ประกาศเขตรักษาพันธุสัตวปาเพิ่มอีก 6 เขต คือ (1) เขตรักษาพันธุ
สัตวปาดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม (2) เขตรักษาพันธุสัตวปาโตนงาชาง จังหวัดสงขลา 
และสตูล (3) เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ และสุรินทร  (4) เขตรักษาพันธุสัตว
ปาสาละวิน จังหวัดแมฮองสอน (5) เขตรักษาพันธุสัตวปาแมน้ําพาชี จังหวัดราชบุรี (6) เขตรักษา
พันธุสัตวปาแมตื่น จังหวัดเชียงใหม

 ในปเดียวกันนี้ กรมปาไมไดแบงสวนราชการใหมตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กรมปาไม โดยตั้งกองเพิ่มอีก 2 กอง คือ กองนิติการ และกองแผนงาน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 

2521 

 นอกจากนี้ ก.พ. ไดกำหนดใหมีตำแหนง ผูตรวจการปาไม ขึ้นในกรมปาไม 4 ตำแหนง 

รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 4 ภาค รวมทั้งตำแหนงผูตรวจสอบภายในดวย

27



 ป 2522 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแหงชาติ เพิ่มจำนวน 2 แหง คือ อุทยาน

แหงชาติลานสาง จังหวัดตาก และอุทยานแหงชาติภูเรือ จังหวัดเลย และเพื่อเปนการปองกันและ

ปราบปรามผูละเมิด พ.ร.บ. ปาไม กรมปาไมจึงจัดตั้งหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติขึ้นเปนครั้งแรก 

ในอุทยานแหงชาติ

 ป 2523 ดำเนินการกอสรางอนุสาวรียหลวงวิลาสวันวิท (เมธ รัตนประสิทธิ์) ผูกอตั้ง

โรงเรียนปาไม จังหวัดแพร และมีพิธีเปดอนุสาวรีย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2523 

 วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2523 เวลา 09.19 น. สมเด็จพระสังฆราชเสด็จเปนองค

ประธานพิธีวางศิลาฤกษสรางอาคาร “อนุสรณปาไม 84 ป” และทำพิธีเปดอาคารในวันที่ 18 

กันยายน 2523 ซึ่งเปนวันคลายวันสถาปนากรมปาไมครบรอบ 84 ป

  นอกจากนี้ในป 2523 กรมปาไมไดดำเนินนโยบายเขาถึงประชาชน โดยเห็นวาการแกไข
ปญหาการลักลอบตัดไมและบุกรุกแผวถางปาไมของชาติ จะใหไดผลดีอีกทางหนึ่ง คือ ตองให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันรักษาดวย จึงไดกำหนดโครงการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัคร
ปองกันรักษาปาตามทองถิ่นตางๆ เรียกวา “โครงการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครปองกันรักษาปา” 

โดยจัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดสกลนคร
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    นายพงศ  โสโน 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 16 (2523-2526)

 นายพงศ โสโน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนง
อธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2523 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2526 เปนอธิบดีกรม
ปาไมที่เกษียณอายุราชการในตำแหนงเปนคนที่ 2 โดยมีนายจำนง โพธิสาโร  นายดิเรก สกุณาธวงศ  
นายสมเพิ่ม กิตตินันท เปนรองอธิบดีกรมปาไม และนายชำนิ บุณโยภาส ดำรงตำแหนงรองอธิบดี
แทน นายดิเรก สกุณาธวงศ ที่เกษียณอายุราชการ

 ป 2523 ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปาขึ้นใหม 2 แหง คือ เขตรักษา
พันธุสัตวปาคลองพระยา จังหวัดกระบี่ และเขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง จังหวัดพะเยา
และนาน รวมทั้งประกาศเขตหามลาสัตวปาขึ้นใหม 1 แหง คือ เขตหามลาสัตวปาเขากระโดง 
จังหวัดบุรีรัมย 

 ป 2524 ไดรับความชวยเหลือจากประเทศแคนาดา โดยสำนักตัวแทนเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศ (CIDA – Canadian International Development Agency) จัดตั้งศูนยเมล็ดพันธุ   
ไมปาอาเซียน-แคนาดา (ASEAN – Canada Forest Tree Seed Centre) ที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี

 ดานการปองกันรักษาปา กองจัดการปาไมเปนหนวยงานกลาง ทำหนาที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของหนวยปองกันรักษาปา จำนวน 228 หนวย และสายตรวจปราบปราม 63 สาย   
ในทองที่ตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในปตอมาตั้งหนวยปองกันรักษาทั่วประเทศเพิ่มเปน 232 หนวย 

และใหสายตรวจปราบปรามอยูในความรับผิดชอบของปาไมเขต 21 เขต จำนวน 63 สาย โดยมี

สายตรวจสวนกลาง จำนวน 6 สาย รวมเปน 69 สาย

 สวนงานดานการควบคุมไฟปา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2524 
ใหกรมปาไมกับกระทรวงมหาดไทยดำเนินการเรื่องไฟปาอยางจริงจัง และในปตอมาไดจัดตั้งศูนย
ควบคุมไฟปาภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยหนวยควบคุมไฟปา 1 หนวย หนวยดับไฟ

เคลื่อนที่ 3 หนวย และตั้งงานควบคุมไฟปาประจำปาไมเขตที่มีปญหาไฟปารุนแรง
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เพื่อใหการดำเนินงานดานการปองกันรักษาปาประสบผลสำเร็จ กรมปาไมไดปรับปรุง
ตราประทับไม ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ปรับปรุงเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๓

 ดวยความเดือดรอนของราษฎรที่ไมมีที่ทำกินไดทวีขึ้นเรื่อยๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จึงทรงมีพระราชดำริใหแกไขปญหานี้ ในโครงการชวยเหลือราษฎรใหมีสิทธิทำกินในพื้นที่เขตปา
สงวนแหงชาติ หรือพื้นที่ปาที่ทางราชการไดจำแนกไวเปนพื้นที่ปาไมถาวรของชาติโดยทรงใหชื่อยอ
ของโครงการวา สทก. เริ่มดำเนินการในปงบประมาณ 2525

 ป 2525 ไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการจากสำนักงาน JICA (Japan International 

Cooperation Agency) ประเทศญี่ปุน จัดตั้งศูนยหองปฏิบัติการกลาง การวิจัยและฝกอบรมการปาไม 
(Central Forest Research Laboratory and Training Centre) เปนการชวยเหลือแบบใหเปลาจาก
ประเทศญี่ปุน 
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 ในป 2525 นี้ได จัดสรางสวนพฤกษศาสตรขึ้นใหม 1 แหง คือ สวนรุกชาติหวยทาก 
จังหวัดลำปาง และประกาศเขตหามลาสัตวปาขึ้นใหม 4 แหง คือ (1) เขตหามลาสัตวปาถํ้าระฆัง 
และวัดเขาพระนอน จังหวัดราชบุรี  (2) เขตหามลาสัตวปาถํ้าคางคาว เขาชองพราน และวัดเขา
ชองพราน จังหวัดราชบุรี  (3) เขตหามลาสัตวปาปากราด จังหวัดสงขลา  (4) เขตหามลาสัตวปา
บึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย รวมทั้งจัดตั้งศูนยเพาะเลี้ยงสัตวปาเขาสอยดาว จังหวัดจันทบรุี

 วันที่ 21 มกราคม 2526 ประเทศไทยไดลงนามเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง
ประเทศ ซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) เปนลำดับที่ 78 ซึ่งปจจุบันมีสมาชิก
ทั้งสิ้น 178 ประเทศ (พ.ศ.2556)

 ป 2526 กรมปาไมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาใหม หลายหนวยงาน คือ ศูนยปราบศัตรูพืช

ปาไมภาคเหนือ จังหวัดลำปาง  สวนพฤกษศาสตรภาคเหนือ (แมสา) อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

สวนรุกชาติกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  เขตรักษาพันธุสัตวปาอมกอย จังหวัดเชียงใหม และตาก  

และประกาศเขตหามลาสัตวปาขึ้นใหม 2 แหง คือ เขตหามลาสัตวปาบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี  

และเขตหามลาสัตวปาถํ้าผาทาพล จังหวัดพิษณุโลก

อาคารศูนยวิจัยและฝกอบรมการปาไม (สำนักวิชาการปาไม)

เดิมดานหนาอาคารศูนยวิจัยฯ จะมีสระนํ้า ขนาดใหญ

อยูดานหนา ปจจุบันเปนลานจอดรถ

                  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินเปดอาคารศูนย
วิจัยและฝกอบรมการปาไม
และทอดพระเนตรนิทรรศการ
งานวิจัยเพื่อการปลูกไมปา เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
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    นายจำนงค  โพธิสาโร 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 17 (2526-2528)

 นายจำนงค โพธิสาโร สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ป  2491 และไดรับปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากสถาบัน

เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ ป 2528 ไดรับพระบรมราชโอการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดี

กรมปาไม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2526 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2528 เปนอธิบดีกรมปาไม
คนที่ ๓ ที่อยูในตำแหนงอธิบดีกรมปาไมจนเกษียณอายุราชการ โดยมีนายไพโรจน สุวรรณกร 
นายชำนิ บุณโยภาส  และนายอุดม หิรัญพฤกษ เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2526 กรมปาไมทำพิธีเปดศูนยวิจัยและฝกอบรมการปาไม
ภาคสนาม ที่ตำบลวังน้ําเขียว อำเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณในการกอสรางจากรัฐบาลญี่ปุน (JICA) ทั้งนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม
ติณสูลานนท ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปด ปจจุบันคือ ที่ตั้งของสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช 
สังกัดสำนักวิจัยและพฒันาการปาไม

 

    สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช

 ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแหงชาติใหม 4 แหง คือ อุทยานแหงชาติหาดนพรัตน

ธารา-หมู เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ (6 ตุลาคม 2526) อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา จังหวัด

พิษณุโลก และเลย (26 กรกฎาคม 2527)  อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา จังหวัดตรัง และสตูล 
(31 ธันวาคม 2527) และอุทยานแหงชาติภูเกา-ภูพานคำ จังหวัดอุดรธานี และขอนแกน 

(20 กันยายน 2528)
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    นายชำนิ  บุณโยภาส 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 18 (2528-2531)

 นายชำนิ บุณโยภาส สำเร็จการศึกษาวิชาการปาไมจากคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย 

เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร  แ ล ะ ไ ด รั บ ทุ น ไ ป ศึ ก ษ า ป ริญญ า เ อ ก ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ( ป า ไ ม )

จากมหาวิทยาลัยแฮมเบิรก สาธารณรัฐเยอรมัน ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหดำรง

ตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2528 จนถึงวันท่ี 14 กันยายน 2531 โดยมี 
นายอุดม หิรัญพฤกษ  นายบุญสง สรรพศรี  และนายไพโรจน สุวรรณกร เปนรองอธิบดีกรมปาไม
ตอมานายผอง เล็งอี้  และนายทิวา สรรพกิจ ไดรับการแตงตั้งเปนรองอธิบดีกรมปาไม แทน    
นายบุญสง สรรพศรี  และนายอุดม หิรัญพฤกษ ตามลำดับ 
 กำหนดนโยบายปาไมแหงชาติ โดยในวันที่ 22 มกราคม 2528 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการนโยบายแหงชาติขึ้น โดยมีนายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
กรรมการ และมีหัวหนาสวนราชการ หรือผูแทนสวนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใชประโยชน
ที่ดิน เปนกรรมการ เพื่อนำเสนอนโยบายการปาไมแหงชาติและกำหนดงานจัดการปาไมในระยะ
ยาวและตอเนื่อง เสนอคณะรัฐมนตรีและมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2528 โดยเนื้อหาที่
สำคัญ คือ การกำหนดใหมีพื้นที่ปาไมทั่วประเทศอยางนอยอัตรารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
โดยแบงเปนปาเพื่อการอนุรักษ รอยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ 
 ป 252๙ กรมปาไมจัดต้ังสำนักงานสงเสริมการปลูกปาเอกชนข้ึน ตามคำส่ังกรมปาไมท่ี 
1683/2529 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2529 เพื่อรับผิดชอบงานดานสงเสริมใหเอกชนปลูกปาไว
ใชสอยและเชิงพาณิชย 

 วนัที ่19 พฤศจิกายน 2529 คณะกรรมการบริหารของกองทนุสตัวปาโลกสากล (World Wildlife 
Fund) ทูลเกลาฯ ถวายประกาศนียบัตรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะ 
นกัอนุรักษดีเดนของโลก

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ กับงานอนุรักษสัตวปา
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 ป 2529 ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแหงชาติ 2 แหง คือ อุทยานแหงชาติแมยม 

จังหวัดแพร และลำปาง (1 มีนาคม) และอุทยานแหงชาติเขาลำป – หาดทายเหมือง จังหวัดพังงา 

(14 เมษายน)

 ป 2530 มีการสงเสริมใหราษฎรใหมีบทบาทในการปองกันและบำรุงรักษาปา โดยการ

ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันรักษาปา (อส.ป.) และโครงการฝกอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไม (ย.ช.ป.)

 มีการจัดตั้งหมูบานปาไม โดยมีเปาหมายเพื่ออพยพราษฎรที่เขาไปบุกรุกถือครองสิทธิโดย
มิชอบในเขตปาสงวนแหงชาติ อุทยาน และเขตรักษาพันธุสัตวปา ใหออกมาประกอบอาชีพนอกเขต

พื้นที่ปา แลวดำเนินการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานใหเปนสีเขียวในลักษณะของหมูบานปาไม

 และในป 2530 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแหงชาติ เพิ่ม 3 แหง คือ อุทยาน
แหงชาติภูจอง-นายอย  จังหวัดอุบลราชธานี  (มิถุนายน )  อุทยานแหงชาติแมวงกจั งหวัด
กำแพงเพชร และนครสวรรค (14 กันยายน) และอุทยานแหงชาตินํ้าตกชาติตระการ จังหวัด
พิษณุโลก (2 พฤศจิกายน) 

ตอมาในป 2531 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแหงชาติเพิ่มขึ้นอีก 3 แหง คือ อุทยาน
แหงชาติศรีพังงา จังหวัดพังงา (16 เมษายน) อุทยานแหงชาติหวยยอด จังหวัดสกลนคร และ
มุกดาหาร (28 กรกฎาคม) อุทยานแหงชาติแจซอน จังหวัดลำปาง (28 กรกฎาคม)
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    ดร.เกษม  จันทรแกว

     รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปาไม คนที่ 19 

     (15 กันยายน – 26 ตุลาคม 2531)

 ศ.ดร.เกษม จนัทรแกว สำเร็จการศกึษาวนศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิม) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ปริญญาโทในสาขาจัดการลุมนํ้า มหาวิทยาลัยโคโลราโด และปริญญาเอกดานอุทกวิทยาปาไม 

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีคำส่ังแตงต้ังใหมาเปน
ผูรักษาราชการแทนอธิบดีกรมปาไมเปนคนแรก เมื่อวันที่ 15 กันยายน จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2531 
โดยมี นายไพโรจน สุวรรณกร และนายทิวา สรรพกิจ เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 ดวยเหตุท่ีทานเปนหน่ึงในคณะกรรมการปาไมแหงชาติ เม่ือไดรับการแตงต้ังใหรักษาราชการแทน
อธิบดีกรมปาไม ไดต้ังเปาหมายไววา “จะสรางงานทางวิชาการใหเปนงานท่ีสำคัญของปาไมเมืองไทย” 
และเม่ือมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังอธิบดีกรมปาไมคนใหม ทานไดกลับไปรับราชการเปน
หัวหนาภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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    นายยุกติ สาริกะภูติ

     รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปาไม คนที่ 20

     (27 ตุลาคม 2531 – 30 กันยายน 2532)

 

   นายยุกต ิสารกิะภตู ิสำเรจ็การศกึษาปรญิญาตรกีสกิรรมและสตัวบาล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

ปริญญาโททางเกษตร จากมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปป สหรัฐอเมริกา และไดรับปริญญาวิทยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัด์ิ (เกษตรศาสตร) จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร 
จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีคำส่ังแตงตั้งใหเปนผูรักษา
ราชการแทนอธิบดีกรมปาไม คนที่สอง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2531 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2532 
โดยมีนายไพโรจน สุวรรณกร  นายทิวา สรรพกิจ  และนายปรีชา อบอาย เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 วันที่ 28 ธันวาคม 2531 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแหงชาติมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร และตอมาไดจัดตั้งอุทยานแหงชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2532

 ป 2532 รัฐบาลไดมีคำสั่งปดปา และยกเลิกการทำไมของผูรับสัมปทาน เพื่อตองการ
อนุรักษปาไมซึ่งมีอยูอยางจำกัดมิใหถูกทำลายตอไปอีก ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกำหนดแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ปาไม 2484 โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 106 ตอนที่ 8 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2532 มีผลใหทุกสัมปทาน
สิ้นสุดลงทั้งแปลง ตอมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหวันที่ 14 มกราคม ของทุกป เปนวันอนุรักษ
ทรัพยากรปาไมของชาติ

 วันที่ 21 มกราคม 2532 เกิดไฟปาลุกลามไหมสวนปาแมทอ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 
โดยนางกนิษฐรัตน  เย็นกาย  นักวิชาการปาไม  5 ได เขาควบคุมไฟปาและถูกไฟคลอกได  
รับบาดเจ็บสาหัส จากการที่อุทิศตนเพื่อปกปองรักษาทรัพยสินของทางราชการ จึงไดรับการยกยอง

จากสื่อมวลชนวาเปน “วีรสตรีปาไม” และไดรับคัดเลือกใหเปนขาราชการดีเดนประจำป 2532

   

   

    นายยุกติ สาริกะภูติ

     รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปาไม คนที่ 20

     (27 ตุลาคม 2531 – 30 กันยายน 2532)
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    นายไพโรจน สุวรรณกร 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 21 (2532-2534)

 นายไพโรจน สุวรรณกร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีดานปาไม (BS.F.) จากมหาวิทยาลัย

หลุยสเซียนาสเตท สหรัฐอเมริกา ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดี
กรมปาไม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2532 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2534 นับเปนอธิบดีกรมปาไม
คนที่ ๔ ที่เกษียณอายุราชการในตำแหนงอธิบดีกรมปาไม โดยมีรองอธิบดีกรมปาไมในขณะนั้น    
3 ทาน คือ นายปรีชา อบอาย  ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล  และนายธำมรงค ประกอบบุญ

 รัฐบาลประกาศใหป  พ .ศ .2532 - 2534 เปนปแห งการปองกันและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ กรมปาไมมีการประสานงานและผนึกกำลังกองทัพภาคและสวนราชการที่
เกี่ยวของในการปองกันรักษาปา โดยจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เปาหมาย และดำเนินการตาม
แผนการอพยพราษฎรที่บุกรุกพื้นที่ปาสมบูรณ และแผนการจัดที่ดินทำกินอยางเครงครัด รวมทั้ง
จัดใหมีแผนแมบทการประชาสัมพันธดานปาไมที่สมบูรณ โดยเนนบทบาทของภาคเอกชนและ
สวนราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษทรัพยากรปาไม

 ป 2533 ไดมีการปรับปรุงหนาที่และโครงสรางของกรมปาไม โดยสวนราชการบริหาร
สวนกลาง ประกอบดวย สำนักงานเลขานุการกรม มีหนวยงานระดับกอง 6 กอง และสำนัก 5 
สำนัก สวนภูมิภาคประกอบดวย สำนักงานปาไมเขต 21 เขต สำนักงานปาไมจังหวัด 75 

จังหวัด และสำนักงานปาไมอำเภอ 524 อำเภอ

 โดยรวมหนวยงานท่ีมีหนาท่ีภารกิจเหมือนกันหรือคลายกันเขาดวยกัน เชน การอนุญาต
อุตสาหกรรมไม การใชประโยชนท่ีดินปาไม สัตวปา ไมและของปา มาสังกัดท่ีกองการอนุญาต และ

งานวิชาการและงานวิจัย ไดแก งานวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมปาไม วนวัฒนวิจัย ผลิตผลปาไม สัตวปา 
เศรษฐกิจ พฤกษศาสตร และงานวิเคราะหทรัพยากรปาไม มาสังกัดที่สำนักวิชาการปาไม

    นายไพโรจน สุวรรณกร 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 21 (2532-2534)
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 นอกจากนี้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแหงชาติ ในป 2533 จำนวน     

3 แหง คือ อุทยานแหงชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พะเยา และลำปาง (16 เมษายน)    

อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (15 สิงหาคม)  และอุทยานแหงชาติคลองวังเจา 

จังหวัดกำแพงเพชร และตาก (29 สิงหาคม) และประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตรักษาพันธุ

สัตวปา 2 แหง คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร (12 มิถุนายน)  และเขตรักษา

พันธุสัตวปาหวยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ (28 ธันวาคม)

 วันที่ 1 กันยายน 2533 นายสืบ นาคะเสถียร หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง 

จังหวัดอุทัยธานี ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของกรมปาไมและของประเทศดานการอนุรักษปาไม

และสัตวปา ทำอัตวินิบาตกรรมเสียชีวิต ซึ่งคนรุนหลังยังเคารพและนับถือในการทำงานของทาน 

ทุกวันที่ 1 กันยายน จะมีงานระลึกถึงคุณความดีของคุณสืบ นาคะเสถียร จนถึงปจจุบัน

 วันท่ี 26 ธันวาคม 2533 ในวาระครบรอบ 30 ป แหงการอนุรักษสัตวปาไทย สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา เสด็จเปนองคประธานเปดงานนิทรรศการภาพถายสัตวปา 

ในวันคุมครองสัตวปาของชาติ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา โดยมีพลตรี สน่ัน ขจรประศาสน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และอธิบดีกรมปาไม ถวายการตอนรับ

สัตวปาทุกชนิด           รักชีวิตเหมือนทาน

เสียงปนที่ดังลั่น          ตัวแมนั้นตองสิ้นใจ
ลูกนอยที่กอดไว         กระดอนไปเพราะแรงปน
ฝนใจเขากอดแม         หวังแกใหแมฟน
แมจาเพราะเสียงปน    จึงไมคืนชีวิตมา

โทษใดจึงประหาร       ศาลไหนพิพากษา
ถาลูกทานเปนสัตวปา   ใครเขนฆาทานยอมไหม
ชีวิตใครใครก็รัก         ทานประจักษหรือไม
โปรดเถิดจงเห็นใจ      สัตวปาไซรก็เหมือนกัน
              สืบ  นาคเสถียร

             26 ธันวาคม 2516
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 วันที่  25 มกราคม  2534 กรมปาไมรับมอบอาคารศูนยวิจัยสาธิตและสงเสริม

การปาไม จังหวัดลำปาง มูลคา 10 ลานบาท จากองคการความรวมมือระหวางประเทศของรัฐบาลญี่ปุน 

(JICA) ซึ่งเปนความชวยเหลือแบบใหเปลา 

 ในป 2534 ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแหงชาติ 11 แหง คือ อุทยานแหงชาติ

น้ำตกโยง จังหวัดนครศรีธรรมราช (2๒ กรกฎาคม) อุทยานแหงชาติเขาน้ำคาง จังหวัดสงขลา 

(22 กรกฎาคม) อุทยานแหงชาติเขาหลัก – ลำรู จังหวัดพังงา (30 สิงหาคม) อุทยานแหงชาติเขาแหลม 

จังหวัดกาญจนบุรี (8 พฤศจิกายน) อุทยานแหงชาติออบหลวง จังหวัดเชียงใหม อุทยานแหงชาติ

แกงกรุง จังหวัดสุราษฎรธานี (4 ธันวาคม) อุทยานแหงชาติน้ำตกหวยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

อุทยานแหงชาติภูเวียง จังหวัดขอนแกน อุทยานแหงชาติภูผามาน จังหวัดเลยและขอนแกน (8 ธันวาคม) 

อุทยานแหงชาติใตรมเย็น จังหวัดสุราษฎรธานี และอุทยานแหงชาติผาแตม จังหวัดอุบลราชธานี 
(31 ธันวาคม)

 ในปเดียวกันนี้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (ลุมน้ำบางนรา) จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 12 กันยายน 2534

 นอกจากน้ีในป 2535 ไดมีการจัดต้ังหนวยปองกันรักษาปาข้ึนอยูในสังกัดปาไมเขตตางๆ 
ทั่วประเทศ 21 เขต 243 หนวย และเพิ่มหนวยเปน 527 หนวย โดยมีวัตถุประสงคใหหนวย
ปองกันรักษาปาที่จัดตั้งขึ้นนั้นรับผิดชอบพื้นที่ปาโครงการในทองที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร/
หนวย และใหมีเจาหนาที่จัดวางโครงการ สำรวจ ตีตรา คัดเลือกไม ตีตราชักลากไม – รังวัดสงวน
ปา – ปลูกสรางสวนปา – การปองกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายวาดวยการปาไม และ 
งานวิชาการ โดยในขั้นแรกนั้น มีอัตรากำลังไมเกิน 6 นาย ประกอบดวย หัวหนาหนวย ผูชวยหัวหนา
หนวย พนักงานปาไม เจาหนาท่ีธุรการ พนักงานพิมพดีด และคนขับรถยนต มีพาหนะรถยนต 1 คัน 
และมา 5 ตัว ไวใชในการปฏิบัติงานสำหรับที่ตั้งสำนักงานหนวยปองกันรักษาปาตั้งอยูในพื้นที่
ปาโครงการหรือใกลเคียง เพื่อใหอยูใกลชิดพื้นที่ปารับผิดชอบ
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    นายทิวา  สรรพกิจ 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 22 (2534-2535)

 นายทิวา สรรพกิจ สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาวนศาสตร จากวิทยาลัยวนศาสตร จังหวัด

แพร ไดเขารับพระราชทานปริญญาเทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพืชศาสตร 

จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ จังหวัดเชียงใหม ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ   

ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2535 
โดยมีรองอธิบดีกรมปาไม 3 ทาน คือ ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล  นายธำมรงค ประกอบบุญ และ
นายยรรยง ถนอมพิชัย

 ดวยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานจนเปนที่ประจักษแกพสกนิกรและประชาคมโลก 
ทำใหองคกรตางๆ ทั่วโลกตางทูลเกลาฯ ถวายรางวัล เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ อาทิ เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2535 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชียทูลเกลาฯ ถวาย “เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณ” 
ในฐานะที่ทรงมีพระปรีชาสามารถในการพิ ทักษสิ่งแวดลอม  และโครงการสิ่งแวดลอมแหง
สหประชาชาติทูลเกลาฯ ถวายเหรียญทองเกียรติยศดานสิ่งแวดลอม (The UNEP Gold Medal of
Distinction) แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2535

 ป 2535 เรงรัดการออกกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับปาไม มีการออกกฎหมายและ
ระเบียบใหมๆ ดังนี้  
  1.พระราชบัญญัติสวนปา พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 109 
ตอนที่ 20 วันที่ 13 มีนาคม 2535 เพื่อสงเสริมใหมีการปลูกสรางสวนปาเพื่อการคาในที่ดินของ
รัฐและของเอกชนใหกวางขวางยิ่งขึ้น และเพื่อคุมครองสิทธิการทำไมหวงหามที่ไดจากการปลูก
สรางสวนปาใหผูที่จะทำการปลูกสรางสวนปามีความม่ันใจในการลงทุนมากขึ้น  

  2.พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 109 ตอนที่ 15 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2535 เพื่อปรับปรุงมาตรการในการสงวน

และคุมครองสัตวปาใหเปนไปอยางเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน และสอดคลองกับความตกลง

ระหวางประเทศ ประกอบกับตองเรงการขยายพันธุสัตวปาและดำเนินการสงวนและคุมครองสัตว
ปาควบคูกันไป

    นายทิวา  สรรพกิจ 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 22 (2534-2535)

40



  นอกจากนี้ป พ.ศ.2535 ไดตราพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการของกรมปาไม 

กองวิจัยผลิตผลปาไมไดปรับเปลี่ยนเปนระดับสวนคือ สวนวิจัยและพัฒนาผลิตผลปาไม โดยมี  

นางวนิดา สุบรรณเสนี เปนผูอำนวยการสวนฯ คนแรก และถือไดวาเปนผูบริหารสตรีคนแรก

ของหนวยงาน สวนวิจัยและพัฒนาผลิตผลปาไม สังกัดสำนักวิชาการปาไม โดยสำนักวิชาการปาไม

เปนศูนยรวมของหนวยงานวิจัยคนควาทดลองทั้งหมดของกรมปาไม เพื่อใหงานวิชาการของกรมปาไม

มีการบริหารงานเปนเอกภาพและประสานงานกันไดสอดคลองกันมากยิ่งขึ้น และเหมาะสมกับ

สถานการณทรัพยากรปาไมในขณะนั้น ดังนั้น สวนวิจัยและพัฒนาผลิตผลปาไม จึงไดปรับเปลี่ยน 

กลุมงานวิจัยออกเปน 6 กลุม คือ กลุมคุณสมบัติและผลิตภัณฑปาไม กลุมพัฒนาเคมีผลิตผลปา

ไม กลุมพัฒนาอุตสาหกรรมไม กลุมปองกันรักษาเน้ือไม กลุมพัฒนาของปา และกลุมพัฒนา

 พลังงานจากไม
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    นายผอง  เลงอี้ 

      อธิบดีกรมปาไม คนที่ 23 (2535-2538)

 นายผอง เลงอี้ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี (วนศาสตรบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมอนตานา ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2535 จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2538 
โดยม ีร.ต.บรรณเลศิ รชัตกลุ  นายธำมรงค ประกอบบญุ และนายยรรยง ถนอมพชิยั เปนรองอธบิดกีรมปาไม 
และตอมาในป 2537 เปนนายวัฒนา แกวกำเนิด และ นายประเสริฐ ศึกวัฒนา แทน นายธำมรงค 
ประกอบบุญ และ ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล  

 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหราชเลขานุการใน
พระองคอัญเชิญพระราชกระแสในพระองค ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2535 มายังกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ใหหามาตรการยับยั้งการทำลายปาและเรงฟนฟูสภาพตนน้ำลำธารโดยดวน และ ทรง
มีรับสั่งถึงแนวทางการใหพื้นที่จำกัดใหไดผลผลิตเพียงพอตอการเลี้ยงตัวเอง โดยสงนักวิชาการทุก
แขนงที่เกี่ยวของเขาไปใหความรูแกประชาชนและทดลองปฏิบัติ เปลี่ยนสภาพพื้นที่ที่เคยแหงแลงให
กลับคืนสภาพปาสีเขียว กลับทั้งยังใหมีการปลูกปาเสริมเขาไปเรื่อยๆ เพื่อใหเกิดความอุดมสมบูรณ
ชุมชื้นอยางแทจริง

    นายผอง  เลงอี้ 

      อธิบดีกรมปาไม คนที่ 23 (2535-2538)
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 วันที่ 30 ธันวาคม 2535 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแหงชาติ 3 แหง คือ 

อุทยานแหงชาติหาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ อุทยานแหงชาติภูสระบัว จังหวัดมุกดาหาร 

ยโสธร และอุบลราชธานี อุทยานแหงชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ และประกาศจัดตั้งเขตรักษาพันธุ

สัตวใหม 1 แหง คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองยัน จังหวัดสุราษฎรธานี

 ป 2536 ไดจัดตั้งสวนพฤกษศาสตรสากลภาคใต (ทุงคาย) จังหวัดตรัง และสวนรวมพันธุ

ไมปา 60 พรรษา มหาราชินี 4 ภาค คือ (1) ภาคกลาง จังหวัดราชบุร (2) ภาคใต จังหวัด

นราธิวาส (3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี (4) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหมจัดตั้ง

สวนรุกชาติภูขาว จังหวัดเลย และออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาคลองพระยา 

จังหวัดสุราษฎรธานี และเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาประ – บางคราม จังหวัดตรัง กระบี่ รวมทั้งจัดตั้งศูนย

พันธุไมปาชายเลนที่ 3 จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนยผลิตเมล็ดไมปาชายเลนที่ 4 จังหวัดสตูล

 วันที่  5  กันยายน  2537 สมเด็ จพระ เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ทรงงานที่หอพรรณไม และทรงปลูกตนไมที่กรมปาไม โดยมีนายสุเทพ เทือกสุวรรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และศาสตราจารย ดร.เต็ม สมิตินันท ผูเชี่ยวชาญ 
ทางพฤกษศาสตรปาไม ถวายรายงาน
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  โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวฯเนื่องใน

วโรกาสทรงครองราชย ปที่ 50 โดยชักชวนใหภาคเอกชนและประชาชนทุกหมูเหลารวมกันปลูกปา

ในเขตพื้นที่ปาอนุรักษที่เสื่อมโทรม จำนวน 5 ลานไร ภายในเวลา 3 ป (2537-2539) รวมทั้ง

การปลูกปาในเขตเมือง ท่ีสาธารณะประโยชน สองขางถนน สองฝงแมน้ำลำคลอง สถานที่ราชการ 

และพื้นที่อื่นๆ เพื่อถวายเปนราชสักการะแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯเนื่องในวโรกาส

ทรงครองราชยปที่ 50

   

  ตั้ งฝ ายศาสนากับปาไมขึ้ น  ในสวนทรัพยากรที่ดินและปาไมสำนักอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามคำสั่งกรมปาไมที่ 1152/2537 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2537  
  ป ๒๕๓๗ ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแหงชาติสาละวิน จังหวัดแมฮองสอน       
(9 พฤศจิกายน) และอุทยานแหงชาตินาแหว จังหวัดเลย (23 พฤศจิกายน) และพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตรักษาพันธุสัตวปาในอุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ดานทิศเหนือ และทิศใต 
(26 กันยายน) เขตรักษาพันธุสัตวปาอุงผาง จังหวัดตาก (30 มีนาคม)   
  โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) ไดเริ่มดำเนินการในพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี จำนวน 8 อำเภอ 80 หมูบาน โดยกรมทหาราบเฉพาะกิจที่ 6 รวมกับจังหวัดอุบลราชธานี 
ปาไมเขตอุบลราชธานี และปาไมจังหวัดอุบลราชธานี โดยกรมปาไมสนับสนุนงบประมาณในการฝก
อบรม จำนวน 912,000 บาท มีราษฎรเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้น 16,000 คน จากการประเมินผล 
โครงการฝกอบรมฯ ดังกลาว เห็นวาเปนโครงการที่มีผลตอการดูแลรักษาปา และยังปลูกฝงจิตสำนึก 
ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม สรางทัศนคติที่ดี ตอการใหความรวมมือ กับเจาหนาที่ของ                                                   

รัฐ ในการดำเนินงานปองกัน รักษาปา ใหกับประชาชนไดดี จึงไดทำการขยายผลโครงการนี้ ไปยังพื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีกำหนด 3 ป ตั้งแตป 2539 - 2541 งบประมาณการฝกอบรม               
ปละ 3,000,000 บาท จำนวน 100 รุน/ป
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 การดำเนินงานตามโครงการ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ไดทรงทราบ และใหความสนพระทัย เปนอยางยิ่ง โดยไดมีพระมหากรุณาธิคุณ 

ทรงพระราชทานธง “พิทักษปา เพื่อรักษาชีวิต” ใหกับกลุมราษฎร, หมูบาน และ ชุมชนที่สามารถ 

ดูแลรักษาปาไวได ในโอกาสที่ พระองคทรงเสด็จพระราชดำเนิน แปรพระราชฐาน ณ ตำหนักภู

พานราชนิเวศน เปนประจำทุกป ซึ่งมีตัวแทนของราษฎร เขารับพระราชทานธงดวย และในปจจุบัน

โครงการ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) ไดทำการขยายผล ไปสูพื้นที่ตางๆ ของประเทศ

 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานธง “พิทักษปา เพื่อรักษาชีวิต” 
ใหแกกลุมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา ( รสทป. )   
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    รอยตรี บรรณเลิศ  รัชตกุล 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 24 (22-27 มิถุนายน 2538)

 รอยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วนศาสตรบัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และปริญญาโท ดาน Forest Resources จาก University of Georgia 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2538 และไดลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 
นับเปนอธิบดีกรมปาไมที่ครองตำแหนงนอยที่สุด โดยในขณะนั้นมี นายวัฒนา แกวกำเนิด 
นายพยุง นพสุวรรณ และนายสถิตย สวินทร เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 รอยตรี บรรณเลิศ รัชตกุล ไดดำรงตำแหนงรองอธิบดีกรมปาไมมาตั้งแตป 2532  
ตลอดระยะเวลา 6 ป ทานไดรับมอบหมายใหรักษาราชการแทนอธิบดีกรมปาไม รวมทั้งกำกับดูแล
งานของกองและสำนักตางๆ หมุนเวียนไปทุกหนวยงาน นับวาเปนผูมีบทบาทสำคัญในการบริหาร
ผลักดันใหการดำเนินงานโครงการตางๆ ของกรมปาไมสำเร็จลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิภา

    รอยตรี บรรณเลิศ  รัชตกุล 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 24 (22-27 มิถุนายน 2538)
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    นายยรรยง  ถนอมพิชัย 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 25 (2538-2539)

 นายยรรยง  ถนอมพิ ชัย  สำเ ร็จการศึกษาอนุปริญญาวนศาสตร  คณะวนศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และปริญญาตรีวนศาสตร จากมหาวิทยาลัยแหงประเทศฟลิปปนส 

ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 
2538 จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2539 โดยมี นายวัฒนา แกวกำเนิด นายพยุง นพสุวรรณ   
และนายสถิตย สวินทร เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2538 มูลนิธิ Charles A. and Anne Morrow Lindbergh ประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัลลินเบอรก แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานเพื่อมวลมนุษยชาติ
และสิ่งแวดลอม

 วันที่ 14 สิงหาคม 2538 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งอุทยานแหงชาติขึ้นใหม 2 แหง คือ 
อุทยานแหงชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย และอุทยานแหงชาติหวยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม-แมฮองสอน

 วันที่ 18 กันยายน 2538 

ซึ่งเปนวันคลายวันสถาปนากรมปาไม 

ครบรอบ 99 ป ทำพิธีเปดอาคารอนุสรณ 

100 ป กรมปาไม โดยนายมนตรี พงษพานิช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เปนประธานในพิธีเปด ปจจุบันเปนที่ทำการ

ของสำนักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช 

 พ.ศ. 2538 กรมปาไมไดเสนอรางพระราชบัญญัติปาชุมชน เพื่อใหการแกไขปญหาการ 

ตัดไมทำลายจนปาเสื่อมโทรม ใหเปนไปในทิศทางที่ใหประชาชนไดมีสวนรวมเพื่อใหการแกไข 
ปญหาลุลวงผลสำเร็จได พ.ร.บ. นี้ ไดผานการพิจารณาในรัฐบาลชุดตางๆ แตสุดทายนี้ไมผานความเห็น

 ชอบของรัฐบาล
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    นายพยุง  นพสุวรรณ 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 26 

     (24 สิงหาคม – 30 กันยายน 2539) 

 นายพยุง นพสุวรรณ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วนศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ปริญญาโทดานการใชรูปถายทางอากาศเพื่อสำรวจทรัพยากรปาไม จาก Inter-

national Institude for Aerial Survey and Earth Sciences ประเทศเนเธอรแลนด ไดรับพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2539 
จนกระท่ังเกษียณในตำแหนงอธิบดีกรมปาไม ในวันที่ 30 กันยายน 2539 เปนอธิบดีคนที่ ๕     

ที่เกษียณอายุราชการในตำแหนง โดยมีนายวัฒนา แกวกำเนิด นายสถิตย สวินทร และนายประวัติ 
ถนัดคา เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 เพื่อเปนการนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ที่ไดทรงสถาปนากรมปาไม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2439 ซึ่งครบรอบ 100 ป ในวันที่ 18 
กันยายน 2539 กรมปาไมจึงไดจัดใหมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

 1.จดัสรางพระบรมราชานุสาวรยี พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว รัชการที่ 5 และเหรียญที่ระลึกกรมปาไมครบรอบ 100 ป

เนื่องในโอกาสที่เปนมหามงคลยิ่งที่กรมปาไมไดรับการสถาปนามาครบ 100 ป ในปพุทธศักราช 
2539 เพื่อเปนการนอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมินทรมหา
จุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ผูพระราชทานกำเนิดกรมปาไม และเพื่อความ
เปนสิริมงคลแกขาราชการและเจาหนาที่กรมปาไม กรมปาไมจึงไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
จัดสรางพระบรมราชานุสาวรียของพระองคทานขึ้น

 พระบรมราชานุสาวรียที่ จัดสร างขึ้ นนี้  เปนพระบรมรูปหลอดวยโลหะผสมรมดำ 

ขนาดหนึ่งเทาครึ่งพระองคจริง ประทับบนพระราชอาสนสลักลายพนักตราจักรี ทรงฉลองพระองค 

เครื่องแบบเต็มยศทหาร พระภูษาโจงแบบไทยขอบเชิงปกลายทอง รัดประคดแถบทอง ฉลอง
พระองคอินทรธนูซายขวา พระศอฉลองพระองคปกลายชัยพฤกษ สวมสายสรอยมหาจักรี บรมราชวงศ 

สายสะพายเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติคุณรุงเรืองย่ิงมหาจักรีบรมราชวงศ ประดับดาราจักรี

ดารานพรัตนราชวราภรณ ดาราราชอิสริยาภรณชางเผือก และประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ 
พระหัตถขวาทรงถือมวนเอกสาร มีพระแสงกระบี่แบบตางประเทศระหวางพระกรทั้งสอง พระหัตถซาย

ทรงจับสายโยงพระแสงกระบี่ ฉลองพระบาทหนังเชือกผูก

    นายพยุง  นพสุวรรณ 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 26 

     (24 สิงหาคม – 30 กันยายน 2539) 
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 กรมปาไมไดประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬา

ลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ขึ้น ประดิษฐานบนฐานสี่เหลี่ยมประกอบดวยหินแกรนิต

สีดำ หนาอาคารที่ทำการกรมปาไม ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (บริเวณที่เคยเปนที่ตั้ง 

ของอนุสาวรียวีรชน ซึ่งปจจุบันไดยายไปอยูที่บริเวณลานอเนกประสงค หนาอาคารศูนยวิจัยและฝก

อบรมการปาไม) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2539 เวลา 9 นาิกา 39 นาที 

และมีการประกอบพิธีชัยมังคลาภิเษกในตอนเย็นของวันเดียวกันนั้น

 นอกจากพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ดังกลาวขางตนแลวนั้น กรมปาไมยังไดจัดสรางพระบรมรูปหลอจำลองและเหรียญ

ที่ระลึกกรมปาไมครบรอบ 100 ป เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ของ กรมปาไม ตลอดจนประชาชน

ทั่ว ไปไดมีไวสักการบูชาขึ้นดวย

 สำหรับพระบรมรูปหลอจำลองนั้นไดจำลองมาจากพระบรมราชานุสาวรีย ที่กรมปาไมไดจัด
สรางขึ้น สวนเหรียญที่ระลึกกรมปาไมครบรอบ 100 ป มีลักษณะเปนเหรียญวงกลม ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 3 เซนติเมตร ดานหนาตรงกลางเหรียญมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ลักษณะนูนเบือนพระพักตรไปทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค
เครื่องแบบเต็มยศ จอมพลกองทัพบก สวมสาย สรอยมหาจักรีบรมราชวงศ สายสะพายอันเปนที่เชิดชู
ยิ่งชางเผือก ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องลางมีใจความวา พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว “พระปยะมหาราช” ดานหลังมีเครื่องหมายกรมปาไม ภายในวงขอบเหรียญ 
เบื้องบนมีขอความวา กรมปาไมครบ 100 ป เบื้องลางมีขอความวา 18 กันยายน 2539 โดยมีดอก
ประจำยามคั่นขอความระหวางเบื้องบนกับเบื้องลางทั้งสองขาง

 จำนวนของพระบรมรูปจำลองและเหรียญที่ระลึกที่จัดสรางขึ้นมีดังนี้

     1.พระบรมรูปจำลอง ขนาด 9 นิ้ว  จำนวน  2,599  องค

     2.พระบรมรูปจำลอง ขนาด 5 นิ้ว  จำนวน     999  องค

     3.เหรียญทองคำขัดเงา    จำนวน      200 องค

     4.เหรียญเงินขัดเงา    จำนวน   3,000 องค

     5.เหรียญทองแดง    จำนวน 50,000 องค

 ในการดำเนินการจัดสรางพระบรมราชาอนุสาวรียและพระบรมจำลองครั้งนี้ สมเด็จพระ

ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ไดทรงมีพระเมตตาเสด็จเปนองคประธาน
ในพิธีเทชนวนเมื่อวันศุกรที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
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  2.จัดพิมพหนังสือ 100 ป กรมปาไม ที่ไดรวบรวมประวัติโดยสังเขปของกรมปาไม
 กิจการปาไมตั้งแต ป 2439 ที่มีเจากรมปาไมคนที่ 1 ถึงคนที่ 3 และอธิบดีกรมปาไมคนที่ 4      
ที่เปนคนไทย และอธิบดีกรมปาไมลำดับที่ 5 จนถึงลำดับที่ 26 ในป 2539 ตลอดจนการบริหาร

ราชการกรมปาไมในอดีต การแบงสวนราชการ และบทความตางๆ ที่ทรงคุณคาแกอนุชนคน     

รุนหลังเปนอยางยิ่ง

พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล า เจ าอยู หั ว
“พระผูพระราชทานกำเนิดกรมปาไม ๑๘ กันยายน ๒๔๓๙”
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    นายสถิตย  สวินทร   

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 27 (2539-2541)

 นายสถิตย สวินทร ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2539 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2541 โดยมีนายวัฒนา แกวกำเนิด 

นายประวัติ ถนัดคา และนายฉัตรชัย รัตโนภาส เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 ป 2539 กรมปาไมไดมีคำส่ังท่ี 1293/2539 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ยกเลิก
คำสั่งกรมปาไมที่ 914/2536 และปรับปรุงการจัดโครงสรางการแบงงานภายในของกรมปาไมใหม 
ไดเปลี่ยนชื่อสวนสงเสริมการเพาะชำกลาไมเปน “สวนเพาะชำกลาไม” และลดการบริหารงาน
ลงคงเหลือ ฝายวางแผนการผลิตกลาไม ฝายจดัหาเมล็ดพันธุไม และศูนยเพาะชำกลาไมที่ 1-10

 วันที่ 20 มกราคม 2540 นายสถิตย สวินทร อธิบดีกรมปาไมไดอนุมัติใหใชอุทยาน
แหงชาติในเขตปาสงวนแหงชาติปาภูแลนคาดานทิศเหนือ และปาสงวนแหงชาติภูแลนคาดานทิศใต
ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 92,500 ไร เพื่อจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาตินามวา “อุทยานแหงชาติภูแลนคา”  
ซึ่งตอมาไดจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติภูแลนคา ในป 2550 จัดเปนอุทยานแหงชาติลำดับที่ 108 
ของประเทศ

 วันที่ 11 เมษายน 2540 ไดออกระเบียบกรมปาไมวาดวยการเก็บคาบริการ หรือคาตอบแทน
ในการที่พนักงานเจาหนาที่ที่ใหบริการ หรือใหความสะดวกในเขตรักษาพันธุสัตวปา หรือเขตรักษาพันธุ
สัตวปา พ.ศ.2540 และระเบียบกรมปาไมวาดวยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตวปา หรือซากสัตวปา
ที่ตกเปนของแผนดิน พ.ศ.2540

  พ.ศ. 2540 นายไพศาล กุวลัยรัตน ผูอำนวยการสวนวิจัยและพัฒนาผลิตผลปาไม

ในขณะนั้น ไดริเริ่มจัดทำโครงการสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา โดยได 

จัดตั้ง 2 แหง คือ ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและ
ของปา จังหวัดขอนแกนและราชบุรี
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 สำหรับโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปา ในป ๒๕๓๗-๒๕๔๒ ไดเปลี่ยนเปนโครง

การสงเสริมปลูกไมเศรษฐกิจ ๒๕๔๒ -๒๕๔๙ โดยสงเสริมใหประชาชนนำท่ีดินปลูกสวนปาเศรษฐกิจ        

โดยใหเงินทุนสนับสนุนอัตรา ไรละ ๓,๐๐๐ บาท โดยแบงจาย ๕ ป  ปแรกจายไรละ ๘๐๐ บาท       

และในปตอไปจาย ๗๐๐ , ๖๐๐ , ๕๐๐ และ ๔๐๐ บาท  ตามลำดับ    

 ปงบประมาณ ๒๕๔๕ เปนปสุดทายที่ไดรับงบประมาณสำหรับสงเสริมผูเขารวมโครงการ     

รายใหม จากนั้นไดรับงบประมาณเฉพาะในการติดตามใหคำแนะนำและเบิกจายเงินสนับสนุนแก 

ผูเขารวมโครงการ และสิ้นสุดลงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕4๙    

 การดำเนินโครงการขางตนกรมปาไมตราระเบียบกรมปาไม สำหรับกำกับการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาที่ปาไม ตามโครงการ ดังนี้

     ๑. ระเบียบกรมปาไม วาดวยการเบิกจายเงินโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปา พ.ศ. 
๒๕๓๖

     ๒. ระเบียบกรมปาไม วาดวยการเบิกจายเงินโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปา (ฉบับที่
๒)   พ.ศ. ๒๕๓๗

     ๓. ระเบียบกรมปาไม วาดวยการเบิกจายเงินโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปา พ.ศ. 
๒๕๓๗                   

    - ยกเลิกระเบียบตามขอ ๑ และ ๒      

    - สงเสริมตั้งแต ๒ ไรแตไมเกิน ๕๐ ไร ตอราย ปลูกปาโดยชนิดพันธุไมตามบัญชีราย 
ชื่อที่อธิบดีกำหนด จำนวนไรละไมนอยกวา ๒๐๐ ตน  

     ๔. ระเบียบกรมปาไม วาดวยการเบิกจายเงินโครงการสงเสริมเกษตรกรปลูกปา (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๓๘

    - มีการแกไขใหเขารวมโครงการตั้งแต ๒ -๑๐๐ ไร ตอราย  

   - กำหนดรายชื่อพันธุไม ๒ บัญชี บัญชีที่ ๑ (ไมเศรษฐกิจ) ปลูกไมนอยกวา ๑๐๐ 

ตน ตอไร  และปลูกไมบัญชีที่ ๒ (ไมโตเร็ว) คละไปใหไดไมนอยกวา ๒๐๐ ตน/ไร
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    ดร. ปลอดประสพ  สุรัสวดี

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 28 (2541-2545)

  ดร . ปลอดประสพ สุรัสวดี จบปริญญาตรีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาโทบริหารการประมง มหาวิทยาลัยโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาเอกนิเวศวิทยา 

มหาวิทยาลัยมานิโตบา ประเทศสหรัฐอเมริกา ดุษฎีบัณฑิตเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแมโจ
และดุษฎีบัณฑิตประมง มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรง
ตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2541 จนถึงเดือนตุลาคม 2545 เนื่องจาก       
เปนการอยูในตำแหนงอธิบดีกรมปาไมที่ยาวนานจึงมีการแตงตั้งรองอธิบดีกรมปาไม หลายทานดังนี้
นายวัฒนา แกวกำเนิด นายฉัตรชัย รัตโนภาส นายประวัติ ถนัดคา ม.ร.ว.ภัทรชัย รัชนี นายสน่ัน 
ศิริ วัฒนกาญจน นายจรินทร  อิฐรัตน นายสมชัย เพียรสถาพร นายสวัสดิ์ ดุลยพัชร และ
นายสุวัช สิงหพันธ

  วันที่ 7 กุมภาพันธ 2532 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ไดออกกฎสำนัก 
นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 88 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบราชการ     
ฝายพลเรือน พุทธศักราช 2478 กำหนดเครื่องแบบพิเศษขาราชการกรมปาไมชายและหญิง
โดยเฉพาะ เพื่อใหมีเอกลักษณเปนเกียรติ ศักดิ์ศรี และมีความภูมิใจ ทั้งนี้ เนื่องจากขาราชการ 
กรมปาไมมีหนาทีแ่ละภารกิจตองดำเนินการตามกฎหมายวาดวยปาไม กฎหมายวาดวยสงวนและคุมครอง
สัตวปา กฎหมายวาดวยสวนปา รวมทั้งตองมีหนาที่ตรวจสอบและควบคุมการนำเขา สงออก นำผาน และ 
สงกลับออกไปเกี่ยวกับสัตวปา ซากสัตวปา และผลิตภัณฑจากซากสัตวปา ตามอนุสัญญาวาดวย 
การคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดของสัตวปาและพืชปาที่ใกลจะสูญพันธุ (CITES) ซึ่งการกระทำการ                  
ดังกลาวตองปฏิบัติงานทั้งในดานการปองกันและปราบปรามตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงาน          
ประจำ ณ ดานทาอากาศยาน ดานทาเรือ หรือดานชายแดน ที่มีการคาระหวางประเทศและประจำ

อุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปา จึงสมควรกำหนดใหขาราชการกรมปาไมมีเครื่องแบบพิเศษ

เพิ่มขึ้นจากเครื่องแบบขาราชการพลเรือน เพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการ ปจจุบัน 
กรมปาไมยังคงใชเครื่องแบบนี้ และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชไดนำเครื่องแบบพิเศษ
ของกรมปาไมไปใชดวย
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 กำหนดคำขวัญประจำกรมปาไมคือวา “ปาน้ันคือมณี มีคาอนันต” และ “ปาดง พงไพร ไทย 

ยั่งยืน” เพื่อเปนปรัชญาในการทำงาน และนำไปเผยแพร เพื่อปลูกจิตสำนึกสรางความตระหนักให                
ประชาชนเขาใจถึงคุณคาและความสำคัญของทรัพยากรปาไม รวมทั้งย้ำเตือนเจาหนาที่กรมปาไมให 
นึกถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในการดำรงไวซึ่งการมีปา การรักษาความเปนธรรมชาติของ
ปา อันจะนำมาซึ่งความมั่นคง ยั่งยืนของประเทศชาติ

 สรางความเปนเอกลักษณใหทุกหนวยงานของกรมปาไม โดยเฉพาะต้ังอยูในภูมิภาคดวยการ
ปลูกตนไมบริเวณเสนทางที่จะเขาหนวยงานและสองขางทางเขาสูจังหวัดโดยใชตนไมประจำจังหวัด 
หรือพันธุไมทองถิ่น และทำเสาธงดวยไมที่มีลักษณะรูปรางเฉพาะ ที่มีขนาดไมใหญ ไมเล็กเกินไป

  เสาธงชาติประจำกรมปาไม ไมสัก 2 ตน อายุ 147 ป มาจากอำเภองาว จังหวัด

ลำปาง เมื่อป 2513 เพื่อใชทำเสาชิงชา และกรมปาไมไดรับคืนมาเมื่อป 2515 ตอมาในเดือน
กันยายน 2541 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เห็นวาเปนไมท่ีผานพิธีพราหมณ เพ่ือใชทำสถานท่ีสำคัญ 

และศักดิ์สิทธิ์ของชาติมาแลว และเปนไมสักที่สูงเรียวยาวถึง 23 เมตร อันหาไดยากยิ่งนัก จึงควร
รักษาไวในสถานะที่สำคัญ คือ เปนเสาธงของกรมปาไมสืบไป

 รูปแบบของเสาธง เปนรูปสามเหลี่ยม สูง 28 เมตร มียอดธงบรรจุพระพุทธวิชิตมาร

อันศักด์ิสิทธ์ิ มีสวนแหลมอันหมายถึงความเฉลียวคมท่ีอาจทะลุทะลวงแกไขปญหาไดดวยความฉลาด                      

สวนรากฐานหมายถึงรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรง รูปสามเหลี่ยมเปรียบเสมือนดวงใจอันเปยมไปดวย 
ความรักและสามัคคี ธงชาตินั้นคือธงชัยแหงความสำเร็จที่สถิตสถาพรตลอดไป
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 นอกจากนี้ หนวยงานในสังกัดกรมปาไมไดนำรูปแบบเสาธงนี้ ไปสรางเปนเสาธงประจำ 

หนวยงานดวย ซึ่งในบางแหงยังคงปรากฏจนถึงปจจุบัน

 การจัดตั้งปาชุมชนอยางเปนทางการตามแนวทางของกรมปาไม เริ่มเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม                 
พ.ศ. 2542 โดยปาชุมชนที่จัดตั้งเปนแหงแรก คือ ปาชุมชนบานเขาราวเทียนทอง หมูบานเขาราวเทียน 
ทอง หมูที่ 10 ตำบลเนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาถ มีเนื้อที่จำนวน 993-0-0 ไร

 ตอมากรมปาไมไดเพิ่มกิจกรรมการสงเสริมใหชุมชนที่อาศัยอยูใกลปาเขามารวมปลูกตนไมใน 
พื้นที่เขตปาไม รวมดูแลอนุรักษปาไม ใหเปนแหลงใชสอยในครัวเรือน และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
อยางยั่งยืน ซึ่งเปนการจัดการปาไมในลักษณะที่เรียกวา การจัดการปาชุมชนในการนี้ กรมปาไมโดย                  
สำนักจัดการปาชุมชนไดพัฒนาแนวคิดและกำหนดแนวทางการจัดทำโครงการปาชุมชน เพื่อให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานปาชุมชนปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกันสืบเนื่องกันมาตั้งแตป 2543 

 กรมปาไมไดดำเนินการเพิ่มพื้นที่ปาไม โดยมีเปาหมายการเพิ่มพื้นที่ปาใหได 128 ลานไร หรือ

 40% ของพื้นที่ประเทศ โดยการจางเอกชนปลูกและบำรุงปา เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในสวนที่

เกี่ยวของกับการลดบทบาทใหภาครัฐดำเนินการเอง เปนจางเหมาปลูกและบำรุงปาใหมากขึ้น โดยได

ขอความเห็นขอบตอกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อประกาศใชระเบียบกรมปาไมวาดวยการจาง
ปลูก และบำรุงปา พ.ศ. 2542 

 พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดดำเนินการปฏิรูประบบบริหารราชการทั้งหมดมีการจัดตั้งกระทรวงใหม 

หลายกระทรวง และโยกยายหนวยงานในสังกัดกระทรวงตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
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สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย โดยรวมหนวยงานบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอมที่กระจายอยูในหลายกระทรวง ใหมารวมอยูในกระทรวงเดียวกัน คือ กระทรวงทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม 2545

 ทั้งนี้ ไดแบงกรมปาไม ออกเปน 3 กรม คือ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

 โดยแยกงานดานอุทยานแหงชาติและการอนุรักษออกจากกรมปาไม ไปจัดตั้งเปนกรมอุทยาน 

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมอบหนาที่ใน 

การดูแลไมเศรษฐกิจปาชุมชน และที่ดินทำกินของราษฎรในปาเสื่อมโทรมใหอยูกับกรมปาไม สังกัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณตามเดิม

  ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2545 ใหแบง
สวนราชการกรมปาไมใหม โดยสวนวิจัยและพัฒนาผลิตผลปาไม ปรับเปล่ียนเปนสำนักวิจัยเศรษฐกิจ
และผลิตผลปาไม สังกัดกรมปาไม โดยมีนางจารุณี วงศขาหลวง นักวิชาการปาไม 9 ชช เปนผูอำนวย
การสำนักคนแรก

 เริ่มดำเนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญากับกรมทรัพยสินทางปญญา โดย
นำผลงานวิจัยและผลงานของกรมปาไม ไปยื่นขอจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ เรื่อง ถานชีวมวลสำหรับทำ
วัสดุเพาะปลูก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2545

 ในระยะเวลาที่ผานมา¬ ไดมีการจัดตั้งและยุบหนวยปองกันรักษาปา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน จนกระท่ังในป พ.ศ. 2545 รัฐบาลมีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หนวยปอง
กันรักษาปาถูกโอนภารกิจไปใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตอมามีการโอนภารกิจหนวย
ปองกันรักษาปากลับมายังกรมปาไม ในป พ.ศ. 2547 กรมปาไมยายมาสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตอมาในป พ.ศ. 2551 มีคำส่ังกรมปาไม ที่ 1238/2551 ลงวันที่
5  มีนาคม  พ.ศ. 2551 เร่ือง กำหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวยปองกันรักษาปา กำหนดใหมหีนวยปองกันรกัษาปา 
จำนวน 433 หนวย ในป 2555 ใหยกเลิกและเปลี่ยนหนวยประสานปองกันและปราบปราม
การทำลายทรัพยากรปาไม (นปม.) ประจำจังหวัด ไปเปนหนวยปองกันรักษาปา จำนวน 58 หนวย และ  

ยกเลิกหนวยประสานปองกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรปาไม (นปม.) ประจำจังหวัด จำนวน 
7 หนวย และไดรับโอนหนวยปองกันรักษาปาจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จำนวน 1 หนวย 
ในปจจุบันมีหนวยปองกันรักษาปาทั้งสิ้น 492 หนวย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
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     นายวีรพันธ  ศรีบุญลือ 

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 29 (2545-2546)

 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2545 แตงตั้งให นายวีรพันธ ศรีบุญลือ 

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม ในระหวางเดือนตุลาคม 2545 

ถึงเดือนเมษายน 2546 โดยมี ม.ร.ว.ภัทรชัย รัชนี เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 กรมปาไมโดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลปาไม ไดเสนอ
ขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญากับกรมทรัพยสินทางปญญาเพื่อขอจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ 
จำนวน 2 เรื่อง คือถานหอม และถานชีวมวลสำหรับใชผสมอาหารสัตว

 พ.ศ. 2546 ไดมีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ไปเปน กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ 
อัตรากำลังของกรมปาไมใหม รวมท้ังไดปรับปรุงอำนาจหนาท่ีและภารกิจของสำนักวิจัยเศรษฐกิจและ
ผลิตผลปาไม เปนสำนักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม โดยมีนายไพโรจน พันธุภักดี เปน
ผูอำนวยการสำนักคนแรก

 จัดตั้งสำนักจัดการปาชุมชนขึ้นตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรับงานพัฒนาปาชุมชน เปนโครงการพัฒนาปาชุมชนลงสูทองถิ่น เนนการสงเสริม
จัดการปาชุมชนอยางมีสวนรวม โดยดำเนินการรวมกับองคการบริหารสวนตำบลทองที่ และชุมชนใน
หมูบานเปาหมาย และจัดตั้งศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชน เพิ่มขึ้น 12 ศูนย คือ

 1. ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ ๑  (เชียงใหม)   อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

  2. ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ ๒  (เพชรบูรณ)  อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ 

  3. ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ ๓  (สกลนคร)   อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

  4. ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ ๔  (ศรีสะเกษ)   อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 

  5. ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ ๕  (อุทัยธานี)    อ.หวยคต จ.อุทัยธานี 

  6. ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ ๖   (ระยอง)       อ.แกลง จ.ระยอง 

  7. ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ ๘  (ตรัง)          อ.นาโยง จ.ตรัง 

57



 8. ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ ๙     (ลำปาง)          อ.งาว จ.ลำปาง 

  9. ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ ๑๐   (ขอนแกน)        อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

  10. ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ ๑๑ (สระบุรี)          อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 

  11. ศูนยสงเสริมวนศาสตรชุมชนที่ ๑๒ (สุราษฎรธานี)  อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

  นอกจากนี้ในป 2546  นายวีรพันธ ศรีบุญลือ อธิบดีกรมปาไมไดออกประกาศกรมปาไม 

เรื่องการใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร เพื่อทำการแปรรูปไมยางพาราหรือโรงคา

ไมแปรรูป ออกหนังสือกำกับไมแปรรูปในราชกิจจานุเบกษา ป 2546  เลม 120 ตอนพิเศษ 66ง วันที่ 

13 มิถุนายน 2546 เพื่อใหผูรับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไมโดยใชเครื่องจักร เพื่อทำการแปรรูปไม
ยางพาราหรือผูรับอนุญาตตั้งโรงคาไมแปรรูปออกหนังสือกำกับไมแปรรูป เพื่อนำไมยางพาราแปรรูป
เคลื่อนที่จากสถานที่ที่ไดรับอนุญาตไปยังสถานที่อีกแหงหนึ่ง

 การขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของกรมปาไม ตั้งแตป พ.ศ.2545-2556 ไดแก

 - การจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชสายพันธุใหมจากการปรับปรุงพันธุไม 2 ชนิด คือ

  1. ยูคาลิปตัส     จำนวน 6 สายพันธุ

  2. กระถินณรงค    จำนวน 5 สายพันธุ

 - การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยแบงเปน

  1. สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ   จำนวน 8 ชิ้นงาน

  2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ จำนวน 1 ชิ้นงาน

  3. อนุสิทธิบัตร     จำนวน 2 ชิ้นงาน

 - ลิขสิทธิ์ เอกสารทางวิชาการจำนวน 2 เรื่อง คือ

  1. แมลงเบากุดจี่ยักษ แมลงมหัศจรรยเพาะเลี้ยงงาย

  2. เห็ดโคนกับปลวก
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     นายฉัตรชัย  รัตโนภาส

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 30 (2546-2549)

 นายฉตัรชยั รตัโนภาส จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ปริญญาโทการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม ตั้งแตวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2549 
โดยมีนายไพโรจน พันธุภักดี นายดำรงค พิเดช และนายธานี วิริยะรัตนพร เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2545        
ไดกำหนดใหกรมปาไมมีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมปลูกปาเศรษฐกิจ การวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผล
ปาไม และการอนุญาตที่เกี่ยวของกับการปลูกปาเศรษฐกิจ การทำไมและของปาตามกฎหมายปาไมใน
พื้นที่เขตปาเศรษฐกิจใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมาที่เกีย่วของดวยกลยทุธเสริมสรางความรวมมือของ
ประชาชนเปนหลัก เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 ป พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดมีการปรับโครงสรางสำนักจัดการปาชุมชนโดยใหเปนไปตามกฎกระทรวง 
แบงสวนราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

 สำนักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม ไดจัดโครงสรางภายในสวนกลางใหมเปนฝาย
บริหารทั่วไป กลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม กลุมงานพัฒนาอุตสาหกรรมไมและปองกันรักษาเนื้อไม 
กลุมงานเศรษฐกิจปาไม กลุมงานวนวัฒนวิจัย และกลุมงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพดานปาไม  
ซึ่งกลุมงานวนวัฒนวิจัยไดตัดโอนมาจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 ปลายป พ.ศ. 2548 ไดตัดโอนหนวยงานในสวนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานดานวนวัฒนวิจัย ของ 
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มากรมปาไม เพิ่มเติมอีก จำนวน 15 หนวยงาน

  ไดเปลี่ยนชื่อนำหนาของสถานีและแปลงทดลองทั้งหมดในสวนภูมิภาคของกลุมงานวนวัฒน

วิจัย เปนสถานีวนวัฒนวิจัย ตามการเสนอแนะของนายธานี วิริยะรัตนพร ผูอำนวยการสำนักวิจัยการจัดการ

ปาไมและผลิตผลปาไม 

     นายฉัตรชัย  รัตโนภาส

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 30 (2546-2549)
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 และในป  2548 สำนักจัดการปา ชุมชน  ไดป รับเปลี่ยนรูปแบบการสนับสนุนกิจ

กรรมการบริหารจัดการปาชุมชนจากการสนับสนุนกลาไม เปนการสนับสนุนเงินอุดหนุนใหกับชุมชน 

เพื่อนำไปบริหารจัดการปาชุมชน ตามแผนงานของชุมชนที่กำหนดไวเฉลี่ยหมูบานๆ ละ 50,000 บาท       

และสงเสริมพัฒนาอาชีพดานปาไมอีกหมูบานละ 20,000 บาท

 วันท่ี 17 มกราคม 2548 ออกระเบียบกรมปาไมวาดวยการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขในการใชพ้ืนท่ีเปนสถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชนอยางอ่ืนของสวนราชการ หรือองคการ 

ของรัฐ ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 หลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมปาไม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 รวมทั้งระเบียบกรมปาไม วาดวยการอนุญาตใหกระทำการเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัย
ทางวิชาการภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 ดวย

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามยุทธศาสตรเรื่องการจัดที่ดินและสงเสริมอาชีพดานปาไม 
ที่ดำเนินการเพื่อออกเอกสารสิทธิทำกิน สทก. ใหประชาชนที่ถือครองพื้นที่ปาไม ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมือ่ ๓๐ มิถุนายน. ๒๕๔๑ และใหสงเสริมอาชีพดานปาไมในพื้นทีท่ีอ่อกเอกสารสิทธิทำกิน สทก. ควบคูไป
สำนักสงเสริมการปลูกปาจัดทำโครงการสงเสริมการปลูกปาในที่ดินที่เกษตรกรไดรับเอกสารสิทธิทำ
กิน สทก. เพื่อสงเสริมอาชีพดานปาไม

 วันที่ 16-20 มกราคม 2549 กรมปาไมเขารวมกิจกรรมเบื้องตนแบบของการแกปญหา
 ความยากจน ณ อำเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด โดยกรมปาไมทำการสำรวจและออกหนังสือ
อนุญาตใหทำประโยชนหรืออยูอาศัย (สทก.) ภายในเขตปาสงวนแหงชาติปาดำใหญ และปาดำขวาง 
มอบใหราษฎร จำนวน 414 ราย 493 แปลง เปนเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,979 ไร 1 งาน 23 ตารางวา 
รวมทั้งเขาไปสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับราษฎร เพื่อเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
แกปญหาสังคมและความยากจนอยางบูรณาการ

 วันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2549 เวลา 14.14 – 15.27 น. ทำพิธีบวงสรวงเทพยดาฯ 
เชิญไมสักมงคลทั้ง 6 ตน เพื่อไปบูรณาการปฏิสังขรณเสาชิงชา

 เสาชิงชา เปนโบราณสถานท่ีมีความสัมพันธกับกรุงเทพมหานครนับแตชวงแรกสรางกรุงเม่ือกวา 
2 ศตวรรษที่ผานมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

ใหสรางขึ้นในชวงป พ.ศ. 2327 เพื่อประกอบการพระราชพิธียืนชิงชา จนมาถึง ป 2548 
กรุงเทพมหานครไดตรวจพบวา เสาชิงชามีสภาพชำรุดทรุดโทรดตามอายุ เห็นควรจัดหาไมมาทดแทน 

เสาชิงชาตามลักษณะ ขนาด และรูปแบบเดิม โดยหารือกับหนวยงานที่มีความชำนาญในเรื่องพันธุไม 

ออกคนหาตนสักที่มีลำตนตรง ไมมีตำหนิขนาดใชจริงยาวประมาณ 20 เมตร เสนผาศูนยกลางปลายเสา
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ประมาณ 40 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางโคนตนประมาณ 80 เซนติเมตร เปนอยางต่ำ และไมกอน

การตัดแตงสูง 25 เมตร จนในที่สุด สามารถพบไมสักสำคัญทั้ง 6 ตนตามที่ไดกำหนดไว คือ ตนสัก   

ตนท่ี 1 ใชทำเสาหลัก เปนไมธรรมชาติ อายุ 99 ป อยูบริเวณหนวยประสานงานปองกันและรักษาปา 

(นปป.) จังหวัดแพร หมูที่ 2 ตำบลไทรยอย อำเภอเดนชัย จังหวัดแพร ตนสักตนที่ 2 ใชทำเสาหลัก 

เปนไมธรรมชาติ มีอายุ 147 ป อยูบริเวณไหลทางหลวงหมายเลข 101 (สายเดนชัย - ศรีสัชนาลัย) 

หลักกิโลเมตรที่ 104+066 หนาบานเลขที่ 26/1 หมูที่ 2 ตำบลไทรยอย อำเภอเดนชัย จังหวัดแพร 

ตนที่ใชทำเสาตะเกียบทั้ง 4 ตน เปนไมในพื้นที่สวนปาหวยไร (หนาวัดบานหวยไร) แปลงปลูกป 2488 

หมูที่ 2 ตำบลหวยไร อำเภอเดนชัย จังหวัดแพร มีอายุ 61 ป ทั้งหมดอยูในเขตควบคุมรับผิดชอบของ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

  กรมปาไมไดเก็บกิ่งพันธุตนสักดังกลาวมาขยายโดยการติดตา และเก็บรวบรวมพันธุไวที่ 
สถานีวนวัฒนวิจัยงาว จังหวัดลำปาง เพ่ือใชเปนตนแมพันธุในการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศดวยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและปกชำ เพื่อการผลิตกลาไมสักที่มีลักษณะทางพันธุเหมือนตนสักเดิมทุกประการ 
และเพื่อเปนการบูรณาการในการอนุรักษสายพันธุสักมงคลที่นำไปทำเสาชิงชา  กรมปาไม 
กรุงเทพมหานคร และศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ จึงไดรวมกันลงนามบันทึก
ความรวมมือการดำเนินโครงการปลูกตนสักมงคลสายพันธุเสาชิงชาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
รวมกันขยายพันธุตนสักมงคลทั้ง 6 ตน ใหไดจำนวน 1 ลานตน ในป 2554 ในการแจกจายกลาไมสัก 
มงคลสายพันธุเสาชิงชานี้ กรมปาไมไดจัดทำโปรแกรมการแจกจายตนสักมงคลสายพันธุเสาชิงชา
ผานระบบ internet ซึ่งประชาชนสามารถเขามาลงทะเบียนรับกลาไม โดยใชเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก 
เปนตัวกำหนด หรือติดตอรับกลาไมที่กรมปาไม กรุงเทพมหานคร และไบโอเทค ซึ่งทั้ง 3 หนวยงานจะ 
ใชโปรแกรมการรับกลาไมรวมกัน เนื่องจากกลาสักมงคลสายพันธุเสาชิงชา มีจำกัดเพียง 1 ลานตน
เทานั้น จึงกำหนดใหรับกลาไปปลูกเพียงคนละ 1 ตน หากเปนหนวยงานไดหนวยงานละ 9 ตน เพื่อให            
ประชาชนท่ัวประเทศไดมีโอกาสภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งในการดูแล รักษา สายพันธุของตนสักที่นำไป 
สรางเสาชิงชา ซึ่งเปนเอกลักษณคูกรุงรัตนโกสินทรไปปลูกเพื่อเปนสิริมงคลไดอยางท่ัวถึง
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ตนสักตนที่ 1 ใชทำเสาหลัก 
เปนไมธรรมชาติ อายุ 99 ป

ตนสักตนที่ 2 ใชทำเสาหลัก 
เปนไมธรรมชาติ มีอายุ 147 ป

ตนรองที่ 1-4 ซึ่งใชทำเสาตะเกียบ 

เปนไมสวนปา อายุ 61 ป 
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    นายไพศาล กุวลัยรัตน

    รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปาไม คนที่ 31 

     (กันยายน-พฤศจิกายน 2549)

 นายไพศาล กุวลัยรัตน จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2514 และ ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร (บริหารทรัพยากรมนุษย) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ป 2537 ไดรับการแตงตั้งใหรักษาราชการแทนอธิบดีกรมปาไม 
คนที่ 4 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 และอยูในตำแหนงจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2549 โดยมี         
นายไพโรจน  พันธุภักดี และนายธานี วิริยะรัตนพร  เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 ไดมอบแนวทางและภารกิจที่สำคัญ ในชวงที่รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปาไม ที่สำคัญ
3 ดาน คือ

 1. การใชประโยชนที่ดินปาไม โดยใหติดตามการใชที่ดินปาไมใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
ขอบังคับอยางเครงครัด ทวงคืนพื้นที่ปาใหกรมปาไม นำไปใชในการปลูกปา เพื่อเพิ่มพื้นที่ปา 
ใหกับประเทศ

 2. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ถูกตอง ชัดเจน และเปนธรรม

 3. การพัฒนาการใชประโยชนไม ไดดำเนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญากับ
กรมทรัพยสินทางปญญา ไดแก ยื่นขอจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ จำนวน 3 เรื่อง ไดแก ไมพญาสัตบรรณ
อัดเรซินดวยแรงดัน แผนปารติเกิลบอรดและแผนเอ็มดีเอฟโดยไมใชกาว และแผนอัดเพื่อการกอสราง
จากเศษไมและเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ปรับปรุงดวยไอน้ำรอนกอนการผลิต ซึ่งทั้งสามเรื่องยื่นเมื่อ 
วันที่ 19 ตุลาคม 2549

    นายไพศาล กุวลัยรัตน

    รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปาไม คนที่ 31 

     (กันยายน-พฤศจิกายน 2549)
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            นายวิชัย  แหลมวิไล

           อธิบดีกรมปาไม คนที่ 32 

           (พฤศจิกายน 2549-เมษายน 2551)

 นายวิชัย แหลมวิไล จบการศึกษาปริญญาตรีวนศาสตร (สาขาจัดการปาไม) มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ป 2512 ปริญญาโทการจัดการทรัพยากรปาไม University of the Philippines 

ป 2516 ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม ตั้งแตพฤศจิกายน 2549-เมษายน 2551โดยมี
นายวิชาญ ทวิชัย นายอุภัย  วายุพัฒน และนายสมศักดิ์ เนติรังสีวัชรา เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550 พิธีตั้งสถานที่สักการะศาลพระพรหม ณ บริเวณดานหนา
กรมปาไม โดยพราหมณหลวง พราหมณ ศรีลรังสิพราหมณกุล จากสำนักพระราชวัง เปน
ผูประกอบพิธี เชิญองคพระพรหมขึ้นประดิษฐาน  โดยมีพิธีบูชาสี่ทิศ สมโภชองคพระพรหม 
พิธีถวายพระนามองคพระพรหม โดยมีพระนามวา “ทาวมหาพรหมกรมปาไม” พิธีบูชาอรตีไฟ 
พิธีถวายน้ำ ปดทอง ผูกผาองคพระพรหม พรอมอังเปลวไฟ เพื่อขอความสงบความรมเย็นมาสู 
กรมปาไมใหมีความสวาง มีฤทธิ์ มีอำนาจ มีความดี และความสำเร็จ ในโอกาสเดียวกันนี้ไดมีพิธีลา
ศาลพระภูมิเดิม ผูบริหาร และผูรวมงานจะไดรับองคพระพรหมจำลองเนื้อผลจากอธิบดีกรมปาไม 
เพื่อเปนที่ระลึกในการประกอบพิธีดวย
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 การประชุมการปาไม ภายใตหัวขอ “111 ป กรมปาไม กาวไกลอยางม่ันคง ภายใตรม

พระบารมี” ณ หองแกรนดไดมอน ศูนยการแสดงสินคาและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัด

นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 และจัดงานวันคลายวันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 111 ป

 วันที่ 18 กันยายน 2550 ณ บริเวณกรมปาไม   
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ภารกิจเดนที่สำคัญ

 1. การบริหารจัดการทรัพยากรปาไมในรูปแบบ “หนวยจัดการปาไมอเนกประโยชน” 

(Multiple Use Management)

 กรมปาไมตองเรงดำเนินการเพื่อฟนฟูสภาพปาเสื่อมโทรมใหกลับคืนความสมบูรณของปาไม

 และทรัพยากรปาไม บนฐานคติที่ประชาชนและภาคีเครือขายองคกรทองถิ่นไดมีสวนรวมในการฟนฟู

ดูแลรักษาปารวมกับกลไกของกรมปาไม 

  รูปแบบของการบริหารปาไมที่ไดริเริ่มพัฒนาไวคือ การมีสวนรวมของประชาชน ภายใตแนวทาง

การบริหารจัดการทรัพยากรปาไมในรูปแบบ “หนวยจัดการปาไมอเนกประโยชน” (Multiple Use 

Management) โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนสำคัญ ซึ่งเปนการบริหารจัดการทรัพยากร
ปาไมในเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ในขอบเขตพื้นที่ที่กรมปาไมจะประกาศจัดตั้ง เพื่อตอบสนองพันธกิจของ 
กรมปาไมในทุกๆ ดาน ทั้งในดานงานวิชาการ การอนุรักษและฟนฟู การสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน การกำกับควบคุมดูแลตามกฎหมายวาดวยการปาไม ตลอดจนการใหบริการดานปาไมแก 
ประชาชน

 2. ดานปาชุมชน

 ดำเนินการสงเสริมและพัฒนาปาชุมชน รวมทั้งรวมมือกับ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 
จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU เพื่อจัดทำโครงการคนรักษปา ปารักชุมชน (กลายิ้ม) เพื่อสงเสริมการ     
มีสวนรวมในการบริหารจัดการปาชุมชน

 3. ดานงานวิจัย

 สำนักวิจัยการจัดการปาไมและผลิตผลปาไม เปลี่ยนชื่อเปน สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และตาม
คำสั่งกรมปาไมที่ 4453/2551 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2551 สำนักฯ มีหนวยงานในสวนภูมิภาค ดังนี้

 1. ศูนยวิจัยผลิตผลปาไม สังกัดกลุมงานพัฒนาผลิตผลปาไม จำนวน 6 ศูนย ตั้งอยูในจังหวัด

นครราชสีมา จังหวัดสกลนคร จังหวัดเลย จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน
 2. ศูนยวิจัยพลังงานจากไม จังหวัดสระบุรี (ศูนยวิจัยการผลิตถาน (เดิม)) สังกัดกลุมงาน

พัฒนาผลิตผลปาไม

 3. ศูนยสงเสริมพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการใชประโยชนไมขนาดเล็กและของปา สังกัด 

กลุมงานพัฒนาอุตสาหกรรมไมและปองกันรักษาเนื้อไม จำนวน 2 ศูนย ตั้งอยูในจังหวัดขอนแกน และ 

จังหวัดราชบุรี
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 4. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานปาไม จำนวน 4 ภาค ไดแก จังหวัดลำปาง จังหวัดสงขลา 

จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี

 5. ศูนยวนวัฒนวิจัยภาค สังกัดกลุมงานวนวัฒนวิจัย จำนวน 4 ภาค ประกอบดวยภาคกลาง 

จังหวัดกาญจนบุรี, ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา และ 

ภาคใต จังหวัดสงขลา นอกจากนี้หนวยงานภาคสนามของกลุมงานวนวัฒนวิจัยยังมีศูนยเมล็ดพันธุไม 

จำนวน 4 ภาค และสถานีวนวัฒนวิจัย จำนวน 43 สถานี

 ป 2550 มีการดำเนินการสงวนปาถึงกฎกระทรวง เลม 124 ตอนที่ 79ก วันที่ 12 

พฤศจิกายน 2550 มีปาสงวนแหงชาติ จำนวน 1,221 ปา เนื้อที่ 143,925,303.295 ไร หรือ

รอยละ 44.81 ของพื้นที่ประเทศไทย แตในป พ.ศ.2536 มีการสงมอบปาสงวนแหงชาติบางสวน 
ใหสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อนำไปจัดที่ดินใหกับเกษตรกร เปนพื้นที่
รวมประมาณ 32.59 ลานไร

   ป 2552 กรมธนารักษไดอนุญาตใหกรมปาไม ใชพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ นว 182 
(บางสวน)   เนื้อที่ประมาณ 2-0-54 ไร พรอมดวยอาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสรางอื่นของสำนักงาน 
อนุรักษและพัฒนาสวนปานครสวรรค (เดิม) ใชเปนสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่  
5 (นครสวรรค)
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           นายสมชัย  เพียรสถาพร

          อธิบดีกรมปาไม คนที่ 33 

          (17 เมษายน 2551 – 30 กันยายน 2553)

 นายสมชยั เพยีรสถาพร จบการศกึษาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วนศาสตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

ป 2515 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ป 2542 

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ป 2553 

ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551 
จนเกษียณราชการในตำแหนงอธิบดีกรมปาไมในวันที่ 30 กันยายน 2553 นับเปนคนที่ ๖ ที่

เกษียณอายุราชการในตำแหนงอธิบดีกรมปาไม โดยมีรองอธิบดีหลายทานท่ีปฏิบัติราชการในตำแหนง
 ประกอบดวย นายอุภัย วายุพัฒน  นายนพพล ศรีสุข  นายสุนันต อรุณนพรัตน  นายชลธิศ สุรัสวดี                  
นายวิชาญ ทวีชัย  นายสมศักดิ์ เนติรังสีวัชรา และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปนองคประธาน
ในพิธีเปดงานสัปดาหวันตนไมประจำปของชาติประจำป พ.ศ.2551  ณ สวนศรีนครเข่ือนขันธ ตำบล
บางกะเจา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันศุกรที่ 16 พฤษภาคม 2551 เวลา 
15.00 น.โดยมีนางอนงควรรณ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงฯ นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมปาไม พรอม
ขาราชการและพนักงานกรมปาไม เฝาทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ

 

           นายสมชัย  เพียรสถาพร

          อธิบดีกรมปาไม คนที่ 33 

          (17 เมษายน 2551 – 30 กันยายน 2553)
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 นางอนงควรรณ  เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เปนประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายสมศักดิ์ เนติรังษีวัชรา รองอธิบดีกรมปาไม  

ณ ศาลา 1 วัดสุทธจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตยที่ 27 กรกฎาคม 2551 

ทั้งนี้ มีการสวดพระอภิธรรม ตั้งแตวันที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2551 เวลา 19.00 น. 

โดยมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยที่ 3 สิงหาคม 2551 เวลา 14.00 น.

 พิธีวางศิลาฤกษการจัดสรางศาลาประดิษฐานพระพุทธไตรรสศตวรรษานุสรณ  

พระพุทธรูปประจำกรมปาไม ณ บริเวณสวนดานหนากรมปาไม เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 
2552 ทั้งนี้ เพื่อเปนสิริมงคลแกกรมปาไม ตลอดจนขาราชการและเจาหนาที่กรมปาไมตอไป
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 สมเด็จพระมหาธีราจารย เจาคณะใหญหนกลาง เจาอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 

พรอมดวย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัดยานนาวา เปนประธานฝาย

สงฆในพิธีเททองหลอพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ ณ มณฑลพิธีลานอเนกประสงค กรมปาไม และ

จุดเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันศุกรที่ 18 กันยายน 2552 โดยในพิธีดังกลาว มีนายสุวิทย  

คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานฝายฆราวาส ชวงบาย 

มีพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณจำลอง และเหรียญพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ 

โดยมีพระเกจิอาจารย ผูทรงคุณวฒุิจากทั่วประเทศ 108 รูป ประกอบพิธีน่ังปรกอธิษฐานจิต 
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 พิธีสมโภชพระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ พระพุทธรูปอนุสรณ 113 ป กรมปาไม ณ ศาลา

ประดิษฐานบริเวณสวนดานหนาอาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 

โดยมีพระพรหมวชิรญาณ เจาอาวาสวัดยานนาวา เปนประธานฝายสงฆ ในพิธีเปดแพรคลุมและเบิกเนตร

พระพุทธไตรสสตวรรษานุสรณ และพระสงฆผูทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต 

  โครงการพุทธอุทยาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 “ธรรมะในธรรมชาติ” ระหวางวันที่ 1-2 ธันวาคม 2552 ณ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยนิมนตพระสงฆที่พักอยูในพื้นที่ปาไมจำนวน
 6,039 แหงทั่วประเทศไทยใน 64 จังหวัด รวมเจริญพระพุทธมนตและปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเปน
พระราชกุศลอันยิ่งใหญแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวาคม นี้  ซึ่งในวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 17.00 น. พระสงฆ 6,039 รูป รวมเจริญพระพุทธมนตและ 

ปฏิบัติธรรม โดยมีพระพรหมเวที เจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เปนประธานฝายสงฆ
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 สำหรับในวันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๕๒ เวลา 06.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงแก

 พระสงฆที่มารวมปฏิบัติธรรม และในเวลา 09.00 น. นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงฯ 

ประธานในพิธีเปดโครงการพุทธอุทยาน ถวายหนังสือสำคัญเพื่อแสดงวาพระสงฆสามารถพักอาศัยอยู

ในพ้ืนท่ีปาไมไดอยางถูกตองตามกฎหมาย หรือระเบียบท่ีมีอยูใหกับพระพรหมโมลี เจาอาวาสวัดพิชัย

ญาติการาม และพิธีถวายผาปา เพื่อจัดตั้งเปนกองทุนในการดำเนินการโครงการศูนยกลาง

พุทธศาสนาโลก 
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 พิธีบวงสรวงอญัเชิญตนตะเคียน มาตั้ง ณ บริเวณสวนดานหนาอาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม 

เมื่อวันจันทรที่ 22 กุมภาพันธ 2553 โดยตามความเชื่อของคนไทยแตโบราณกาล เชื่อวาตนไมใหญ 

ที่มีอายุมากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู ดังนั้น เพื่อความเปนสิริมงคลแกกรมปาไมตลอดจนเจาหนาที่  

จึงไดจัดพิธีดังกลาวขึ้น

  จากการตรวจสอบตนตะเคียนดังกลาวโดยผูเชี่ยวชาญของกรมปาไม ไดคาดวานาจะมีอายุ    

ไมต่ำกวา 150 ป และโดนตัดโคนมาตั้งแตครั้งที่ยังมีการทำสัมปทานทำไมในเขตลำปาง เมื่อประมาณ 

30 กวาปมาแลว โดยลองแพมาตามแมน้ำวัง แลวเกิดจมลงกนแมน้ำแลวไมสามารถกูกลับคืนข้ึนมาได 

เลยถูกทิ้งไวอยางนั้น จนเมื่อป 2551 บริษัทดูดทรายไดไปพบเขาและทำการกูขึ้นมา โดยพบทั้งหมด 

26 ทอน มีขนาดและความโตตางกัน สำหรับทอนที่นำมาไวที่กรมปาไมนั้น เปนทอนที่มีความสวยงาม

ที่สุด คือมีลักษณะเปลาตรง มีความยาว 17.24 เมตร เปนเสนรอบวง 3.70 เมตร น้ำหนักวา 28 
ตัน
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ภารกิจและแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ

  1. ดานการปองกันรักษาปา

      กรมปาไมไดนำวิธีการและมาตรการตางๆ มาใชเพ่ือปองกันและปราบปรามการลักลอบบุก

รุกตัดไมทำลายปาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ การออกมาตรการคุมครอง 

ปองกันรักษาปา การจับกุมผูกระทำความผิดในลักษณะของการบุกรุกแผวถาง ยึดถือครอบครองพื้นที่

ปาไม การลักลอบตัดไมเพื่อการคา การจุดไฟเผาปา การดำเนินการที่เปนขบวนการโดยกลุมผูมี

อิทธิพลโดยดำเนินมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาด และไดประสานงานอยางใกลชิดกับหนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของและไดมีการจัดต้ัง “ศูนยประสาน

งานเฉพาะกิจการปองกันและปราบปรามการตัดไมทำลายปา” ขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางในการติดตอ 
ประสานงาน ติดตามสถานการณ รายงานเหตุการณเกี่ยวกับการลักลอบตัดไมทำลายปาที่เกิดขึ้นท่ัว
ประเทศในลักษณะวันตอวัน สนับสนุนขอมูลการขาว การสืบสวน ดำเนินคดี และกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับผูกระทำผิดโดยปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับ
มอบหมาย เพ่ือการปฏิบัติงานอยางบูรณาการ เปนเอกภาพ และทันเหตุการณ เตรียมพรอมรองรับท้ังการ
แกปญหาในระยะเรงดวนและการวางแผนปองกันในระยะยาว ดังนี้ 
 1. การคุมครองและปองกันพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จำนวน 1,221 ปา โดยมีเนื้อที่ปาสงวน
แหงชาติที่ดูแล 67.7 ลานไร และพื้นที่ปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
 2. เพื่อควบคุม ปองกัน และแกไขปญหามลพิษจากหมอกควันที่สงผลกระทบตอสุขภาพของ
 ประชาชน 
 3. การถายโอนภารกิจดานการควบคุมไฟปาใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
 4. การฝกอบรมเจาหนาที่และราษฎรใหมีความรู ความเขาใจ ในดานทฤษฎีและวิชาการดาน 
ไฟปา ควบคูไปกับการฝกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟปา   
 5. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชดวยการใชภาพถายดาวเทียมชวยในการระบุ
ตำแหนงและพื้นที่ปาที่ถูกบุกรุกทำลายใหชัดเจน เพื่อเขาไปตรวจสอบไดอยางรวดเร็วทันทวงที 
นอกจากนั้นยังมีการนำอุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เชนการใชดาวเทียมตรวจหา Hot 
Spot เพื่อแสดงพิกัดของไฟปา ควบคูไปกับการตรวจสอบภาคพื้นดิน สามารถลดพื้นที่เสียหายจากไฟ

ปาลงได 

 2. ดานการปลูกปา  

     การประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค

ประชาชน ดำเนินการในหลายรูปแบบตามวัตถุประสงคในการใชประโยชน กลาวคือในภาคเอกชนนั้น

โดยมากเปนการสงเสริมการปลูกสวนปาเพื่อผลผลิตทางเศรษฐกิจเปนหลัก สวนหนวยงานภาครัฐนั้น
เปนการปลูกปาทั้งเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและประโยชนทางดานการอนุรักษดินและน้ำในรูปแบบ
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ตางๆ เชน การปลูกสรางสวนปาเพื่อรักษาตนน้ำลำธาร การปลูกสรางสวนปาเพื่อปรับปรุงปาสงวน

ที่ เสื่อมโทรม การปลูกสรางสวนปาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม การปลูกปาในรูปแบบหมูบานปาไม 

ตลอดจนการปลูกปาตามโครงการพระราชดำริและโอกาสสำคัญตางๆ รวมถึงการนำพ้ืนท่ีปาท่ีมิไดใช

ประโยชนกลับคืนมาจากสวนราชการหรือองคกรเพ่ือฟนฟูสภาพปาโดยรวมมือกับกรมอุทยานแหงชาติ

สัตวปา และพันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง รวมทั้งหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ไดแก 

องคการอุตสาหกรรมปาไม และบริษัท ไมอัดไทย จำกัด

  3. ดานการจัดการปาชุมชน

      ดำเนินการเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นที่มีศักยภาพไดมีสวนรวมในการปลูกฟนฟูสภาพปา

บริหารจัดการ อนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน บนพื้นฐานแนวคิดที่วา
ชุมชนทองถิ่นจะเปนผูรูระบบของทรัพยากร รูปญหา และศักยภาพไดดีที่สุด อีกทั้งยังเปนผูที่ไดรับ
ผลประโยชนและผลกระทบโดยตรง นอกจากนี้ไดมีการกำหนดกรอบของการมีสวนรวมไวอยางชัดเจน
วาประชาชนหรือองคกรทองถิ่นจะมีสวนในการบริหารจัดการพื้นที่ปาไมในชุมชนหรือทองถิ่นในระดับใด 
พรอมทั้งไดจัดทำแผนแมบทการพัฒนาปาชุมชน เพื่อเปนคูมือและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของประชาชนและองคกรประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสราง
องคกรและกลไกรองรับ รวมถึงผลักดัน พ.ร.บ.ปาชุมชน รวมทั้งจัดการประกวดปาชุมชนตัวอยาง
โครงการ “คนรักษปา ปารักชุมชน” ระยะเวลา 5 ป

  5. ดานงานวิจัยการปาไม

      ประกอบดวย 3 กลุมงานหลัก คือ การศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษและการปองกัน
ทรัพยากรปาไม / การวิจัยและพัฒนาการผลิตและการใชประโยชนทรัพยากรปาไม / การวิจัย
และพัฒนาการจัดการปาไมอยางย่ังยืน

- ดำเนินการปรับปรุงพันธุไมสัก ไมสน และพันธุไมเศรษฐกิจโตเร็วตางๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งในป 
พ.ศ. 2552 ไดเริ่มดำเนินการขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมจากกรมวิชาการเกษตร โดยเมื่อวันที่   
7 กันยายน 2552 ไดยื่นขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม คือ ไมยูคาลิปตัส จำนวน 6 สายพันธุ ไดแก           
ยูคาลิปตัส ยูโรฟลลา ปม 2-1 ยูคาลิปตัส ยูโรฟลลา ปม 2-2 ยูคาลิปตัส ยูโรฟลลา ปม 2-3         

ยูคาลิปตัส ยูโรฟลลา ปม 2-4 ยูคาลิปตัสลูกผสม ยูคาลิปตัส ยูโรฟลลา ปม 2-5 และยูคาลิปตัส          
ยูโรฟลลา ปม 2-6 ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบ  

- ดำเนินการจัดตั้งคลินิกปาไม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสุรัสวดี สำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม 

กรมปาไม เพื่อเปนการประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานวิจัยทางดานปาไม พันธุไม ไมแปรรูป 
สิ่งประดิษฐ วัสดุทดแทนไม และเศรษฐกิจปาไม ตลอดจนตอบขอหารือ ปญหา และอุปสรรคตางๆ 

เกี่ยวกับการใชประโยชนไมและพันธุไมแกภาคประชาชน องคกรทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและผูที่สนใจ 

อยางเปนรูปธรรม โดยมีพิธีเปดคลินิกปาไม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553
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    นายสุวิทย  รัตนมณี

     อธิบดีกรมปาไม คนที่ 34 

     (1 ตุลาคม 2553-30กันยายน 2555)

  นายสุวิทย รัตนมณี จบการศึกษาปริญญาตรีวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2518 

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ป 2521 ไดรับพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2553 จนถึง วนัที ่30 กนัยายน 2555 

ซึ่งทานเปนอธิบดีกรมปาไมคนที่ ๗ ที่เกษียณอายุราชการในตำแหนงอธิบดีกรมปาไม โดยมี 
นายประยุทธ หลอสุวรรณศิริ นายชลธิศ สุรัสวดี ดร.วิฑูรย ชลายนนาวิน นางสาวอัจฉรา วงศแสงจันทร 
นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ นายเริงชัย ประยูรเวช และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ เปนรองอธิบดีกรมปาไม

ภารกิจและแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ

 1. การคุมครองและปองกัน พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จำนวน 1,221 ปา โดยมีเนื้อที่ปาสงวน 
แหงชาติที่ดูแล 67.7 ลานไร และพื้นที่ปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 จำนวน
10.2 ลานไร โดยมีหนวยงานปองกันรักษาปาที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ จำนวน 491 หนวย

 2. การปลูกปา โดยมุงเนนการขยายพื้นที่ปาเพิ่มมากขึ้นทั้งพื้นที่ปาสงวนและปาเศรษฐกิจ    
โดยรณรงคและประสานความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจและ
ประโยชนทางดานการอนุรักษดินและน้ำและปลูกแบบประชาอาสา โดยนอมนำแนวพระราชดำริและ
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนนโยบาย
และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อใหประเทศไทยมีพื้นที่ปาไม 40% ตามเปาหมาย

 3. การสงเสริมการมีสวนรวม โดยมุงเนนใหประชาชนเปนศูนยกลาง เปดโอกาสใหประชาชนมี

สวนรวมในการดูแลรักษาปาในทุกขั้นตอน ตั้งแตรวมคิด รวมวางแผน รวมฟนฟูปา รวมปลูกปา
รวมบำรุงรักษา รวมปองกัน รวมรับผิดชอบ ตลอดจนรวมติดตามผล และสุดทายคือ ไดรับประโยชน
รวมกัน

 4. การศึกษาวิจัย โดยไดดำเนินการศึกษา คนควา วิจัย พรอมนำผลการศึกษาวิจัยและ
วิทยาการใหมๆ มาชวยในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรปาไมอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เชน     

การเพาะชำกลาไม การปลูกปาในรูปแบบตางๆ การวิจัยผลิตผลปาไม การใชวัสดุทดแทนไม          

การพัฒนาอุตสาหกรรมปาไม เปนตน แลวจึงนำผลไปใชในการดำเนินการและสงเสริมเผยแพรให
ประชาชนนำไปปฏิบัติและพัฒนาตอยอดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
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 - ดำเนินการสงผลงานเขาประกวด ภายใตโครงการสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาไทย และ

โครงการสงเสริมการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในสวนภูมิภาคประจำป 2545 จัดโดยกรม

ทรัพยสินทางปญญา โดยทีมนักวิจัยของกรมปาไมรวมกับคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไดแก นายวรธรรม อุนจิตติชัย อาจารยทรงกลด จารุสมบัติ นายจรัส ชวยนะ และนางพรพิมล อมรโชติ 

สงผลงานเรื่อง หญาแฝกเปนแผนวัสดทุดแทนไม ไดรับรางวัลที ่1 จากการประกวดผลงานดานการ ประดษิฐ

สาขาที่ 6 เครื่องใชที่ทำจากผลิตภัณฑเกษตร หรือวัชพืช ตามประกาศของกรมทรัพยสินทาง                                  

ปญญา ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

 - ดำเนินการศึกษาวิจัยไมเทพทาโรอยางครบวงจรภายใตแผนงานวิจัยและพัฒนาไมหอม 

เพื่อเศรษฐกิจ โดยทำการศึกษาวิจัยในดานการกระจายพันธุตามธรรมชาติ เทคนิคการขยายพันธุ         

การเจริญเติบโตและการจัดสวนปาเทพทาโร การสกัดและคุณสมบัติน้ำมันหอมระเหย และการทำ
ผลิตภัณฑตางๆ จากน้ำมันหอมระเหยเทพทาโร เพื่อนำผลงานวิจัยไปสงเสริมการปลูกสรางสวนปา
เทพทาโรในเชิงพาณิชย และพัฒนาไมเทพทาโรใหเปนผลิตภัณฑเพื่อการคาตอไป และในป พ.ศ. 
2554 กรมปาไมไดนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยไมเทพทาโร ในการนำเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ   
ในหัวขอ “เทพทาโร ไมมงคลมหัศจรรย” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ผลงานวิจัย
เกี่ยวกับเทพทาโรไดรับรางวัลอันดับ 2 มีผูสงผลงานเขารวมประมาณ 120 หนวยงาน

 - ดำเนินการปรับปรุงพันธุไมสัก ไมสน และพันธุไมเศรษฐกิจโตเร็วตางๆ อยางตอเนื่อง และ  
ไดดำเนินการขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมจากกรมวิชาการเกษตร โดยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555
ไดยื่นขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม คือ ไมกระถินณรงค จำนวน 5 สายพันธุ ไดแก กระถินณรงค         
ปม 3-1 กระถินณรงค ปม 3-2 กระถินณรงค ปม 3-3 กระถินณรงค ปม 3-4 และกระถินณรงค 
ปม 3-5 ขณะนี้อยูระหวางการวางแผนการปลูกทดสอบ

 - ดำเนินการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญากับกรมทรัพยสินทางปญญา ไดแก 
ยื่นขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ เรื่องเตาเผากระดาษไหวเจา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 
ขณะนี้อยางระหวางการตรวจสอบ นอกจากนี้ยังไดยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 2 เรื่อง ไดแก 
กรรมวิธีการผลิตแผนกากกฤษณาอัดจากเศษเหลือจากการคว่ันกฤษณา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554
ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบ และกลองตั้งเครื่องทำบัวเพื่อทำเดือยของหัวไม เมื่อวันที่ 14 

มิถุนายน 2554 โดยไดรับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 6987 เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม 2555 ซึ่งนับไดวากรมปาไมไดรับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรฉบับนี้เปนฉบับแรก
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 เนื่องในปพ.ศ. 2554 อันเปนปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา 84 พรรษา ตอเนื่องมาถึงป พ.ศ.2555 ซึ่งเปนปมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจาฯ

พระบรมราชินีนาถ จงทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา กรมปาไมไดรวมนอมรำลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยุหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ โดยรวมกับสวนราชการ หนวงงานภาครัฐ และประชาชน ทุกหมูเหลาดำเนิน

โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมตางๆ เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ ดังตอไปนี้

 1.โครงการนอมเกลาสดุดี 84 พรรษา รวมปลูกยางนาถวายองคราชัน ดวยการปลูกไมยางนา

แบบประชาอาสา ในเขตพื้นที่ชุมชนหรือใกลเคียง บริเวณปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาตามพระราชบัญญัติ

ปาไม พ.ศ.2484 พื้นที่สาธารณประโยชน ของหนวยคณะราชการ ศาสนา สถาน โรงเรียน ตลอดจน

ปาชุมชน รวม 84 แปลง ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปนแปลงสาธิตในการอนุรักษยางนาตาม
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยปลูกไมยางนาสาธิตแตละแหงจะมีเนื้อที่ตั้งแต 1 – 4 ไร ใชกลาไมยางนา
จากศูนยเพาะชำ กลาไมทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 20,500 กลา รวมเนื้อที่ 205 ไร เมื่อปลูกเสร็จสิ้นแลว
จะสงมอบแปลงไมยางนาแตละแหงใหสำนักวิจัยและพัฒนาการปาไมไปดำเนินการศึกษาวิจัย
ตอไป โดยที่กรุงเทพมหานครปลูกที่ กองพันทหารราบที่ 11 รักษาพระองค เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554
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 2.โครงการ 84 ปาชุมชน ปลูกตนไมถวายพอดำเนินการโดยบริษัทผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง 

จำกัด (มหาชน) รวมกับ กรมปาไม โดยคัดเลือกพื้นที่ปาชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพรอมทั้งทาง

ดายบุคลากรและความตองการที่จะฟนฟูและปลูกตนไมเสริมไมนอยกวา 200 ไร จาก 84 ปาชุมชน 

กระจายท่ัวประเทศ โดยใชกลาไมทั้งหมดจำนวน 840,000 ตน โดยมีพิธีเปดโครงการในวันที่ 22 

เมษายน 2554 ณ ปาชุมชนบานโคกแจง ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และมีพิธีปด

โครงการและปลูกตนไม ตนที่ 840,000 ที่ปาชุมชนบานลำน้ำเขียว ตำบลเขานอย อำเภอลำสนธิ 

จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 2 กันยายน 2554

 3.โครงการนำไมพะยูงคืนสูถิ่นกำเนิด โดยกรมปาไมไดสนองพระราชดำรัสของสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชชินีนาถ ที่ทรงมุงเนนในการปราบปรามตัดไมทำลายปา โดยเฉพาะไมพะยูง
ไดจัดตั้งศูนยประสานการปองกันรักษาปาและจัดตั้งชุดสายตรวจปองกันรักษาปา นอกจากการ
ปราบปรามแลว กรมปาไมยังไดสงเสริมสนับสนุนเพาะกลาไมพะยูง เพื่อแจกจายใหประชาชนนำไป
ปลูกในถิ่นกำเนิด โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มจำนวนไมพะยูงในธรรมชาติ

 นอกจากน้ีกรมปาไมไดดำเนินการปราบปรามผูกระทำผิดวาดวยกฎหมายปาไมในทองท่ีตางๆ
โดยคดีที่เดนที่สุด คือ การบุกรุกพื้นที่ปาไมในทองที่อำเภอวังเขียว ที่ไดมีการจับกุมอยางจริงจัง 
และเผยแพรผลการดำเนินการผานสื่อมวลชน สาขาตางๆ อยางตอเนื่อง

 

 นอกจากนี้ป 2554 เปนปปาไมสากล โดยมีคำขวัญในปปาไมสากล

วา “ปาไมเพื่อประชาชน การดำรงชีพ และการขจัด ความยากจน” 

(Forest for people, livelihood and poverty eradication) 

กรมปาไมไดรวมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในปปาไมสากล 2554 

ดวยการออกแบบตราสัญลักษณและจัดกิจกรรม ประกอบดวย 

การจัดคนวันปาไมโลก วันตนไมประจำปของชาติ การแจกจายกลาไมชนิดพันธุตางๆ การเสวนา
เชิงวิชาการ และการจัดนิทรรศการเผยแพร ความรูสูประชาชน

 3.โครงการนำไมพะยูงคืนสูถิ่นกำเนิด โดยกรมปาไมไดสนองพระราชดำรัสของสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชชินีนาถ ที่ทรงมุงเนนในการปราบปรามตัดไมทำลายปา โดยเฉพาะไมพะยูง
ไดจัดตั้งศูนยประสานการปองกันรักษาปาและจัดตั้งชุดสายตรวจปองกันรักษาปา นอกจากการ
ปราบปรามแลว กรมปาไมยังไดสงเสริมสนับสนุนเพาะกลาไมพะยูง เพื่อแจกจายใหประชาชนนำไป
ปลูกในถิ่นกำเนิด โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเพิ่มจำนวนไมพะยูงในธรรมชาติ

 นอกจากน้ีกรมปาไมไดดำเนินการปราบปรามผูกระทำผิดวาดวยกฎหมายปาไมในทองท่ีตางๆ
โดยคดีที่เดนที่สุด คือ การบุกรุกพื้นที่ปาไมในทองที่อำเภอวังเขียว ที่ไดมีการจับกุมอยางจริงจัง 
และเผยแพรผลการดำเนินการผานสื่อมวลชน สาขาตางๆ อยางตอเนื่อง
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 ทั้งนี้ในป 2554 เปนปมหาอุทกภัย ในสวนของกรมปาไม สถานที่ทำงานไดถูกน้ำทวมจนไม 

สามารถนำรถยนตมาวิ่งในกรมได แตอยางไรก็ตามกรมปาไมและขาราชการ พนักงาน ไดเสียสละมา

ปฏิบัติงาน และใหความชวยเหลือกับประชาชนที่ประสบภัยน้ำทวมในที่ตางๆ
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 ป 2554 ไดจัดตั้งศูนยการเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก 

ที่ตั้ง ตำบลวังนกแอน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และในปตอมาไดจัดตั้งศูนยการเรียนรูวนศาสตร

ชุมชนกรมปาไม ที่ตั้ง ตำบลหลักดาน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ เปนศูนยกลางในการสงเสริม 

เผยแพร ประชาสัมพันธ ผลงานและภารกิจของกรมปาไม (เดิมคือโครงการฟนฟูพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และพื้นที่ตนน้ำหนาว ศปน. น้ำหนาวของกองบัญชาการกองทัพไทย (กองบัญชาการทหารสูงสุดเดิม)

  ทั้งนี้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 กรมปาไมไดมีคำส่ังที่ 3315/2550 จัดตั้งสำนักดาน 

ปาไมเปนสำนักในสวนกลาง และในวันท่ี 11 มกราคม 2555 ไดมีคำส่ังกรมปาไม ท่ี47/2555 

จัดต้ังสำนัก จัดการทรัพยากรปาไม ที่10 สาชาเพชรบุรี

  อนึ่งในป 2555 กรมปาไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสราง “ลานสมานมิตร 

คิดดี ทำดี พูดดี” เพื่อเปนที่พักผอนสำหรับขาราชการ พนักงานกรมปาไม และประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ ณ บริเวณดานขางอาคารเทียมคมกฤส
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    นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ 

    อธิบดีกรมปาไม คนที่ 35 (1 ตุลาคม 2555 - ปจจุบัน)

 

 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(2527) และ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2543)  
ประวัติการศึกษาเพิ่มเติม ประกาศนียบัตร นักปกครองระดับสูง รุนที่ 48 และ ประกาศนียบัตร 
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุนที่ 7 ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดำรง
ตำแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึงปจจุบัน โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี  
นายประยุทธ หลอสุวรรณศิริ  ดร.วิฑูรย ชลายนนาวิน  นายเริงชัย ประยูรเวช  และนายรัชฎา สุริยกุล 
ณ อยุธยา เปนรองอธิบดีกรมปาไม

 ภารกิจและโครงการที่สำคัญ 
 1. โครงการฟนฟูปาตนน้ำและโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหา
ราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 
   สืบเนื่องจากวิกฤตอุทกภัยในป 2554 ซึ่งมีการประเมินความเสียหายประมาณ 1.44 
ลานลานบาท ไดสงผลกระทบท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ดานส่ิงแวดลอมและความม่ันคงในการดำรงชีวิต
ของประชาชน รัฐบาลตระหนกัถงึความสำคญัในการแกไขปญหาดงักลาวโดยไดมมีตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่
10 มกราคม 2555 เห็นชอบหลักการของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนปฏิบัติการ
เพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัยทั้งในระยะเรงดวนและในพื้นที่ลุมน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งภายใตแผน
แมบทดังกลาวไดกำหนดแผนงานและแนวทาง ประกอบดวย 8 แผนงานหลัก 32 แนวทาง โดยใน
แผนงานที่ 1) แผนงานฟนฟูและอนุรักษปาและระบบนิเวศไดกำหนดแนวทางดำเนินงานครอบคลุม 7 

ดาน คือ 1) ฟนฟู อนุรักษพื้นที่ตนน้ำที่เสื่อมโทรม 2) จัดทำโครงการอนุรักษดินและน้ำโดยใชหญาแฝก

และฝายชะลอน้ำเพื่อปองกันการชะลางพังทลายดิน 3) สงเสริมใหมีการปลูกปาเศรษฐกิจและจัดทำ
ปาชุมชนเพ่ือรักษาสมดุลในพ้ืนท่ีกลางน้ำ 4) อนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ือปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงและรักษาระบบนิเวศ 5) ปรับปรุงการใชน้ำและการใชประโยชนที่ดินโดยการกำหนดกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวของ 6) เพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำทั้งอุทกภัยและภัยแลง 7) ยกราง

กฎหมายที่เกี่ยวของ

         นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ 

         อธิบดีกรมปาไม คนที่ 35 (1 ตุลาคม 2555 - ปจจุบัน)
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 และเนื่องในป พุทธศักราช  2555 อันเปนปมหามงคลที่องคสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ดังนั้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสาน

พระราชปณิธานในการอนุรักษทรัพยากรปาไมของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ รัฐบาลจึง

ไดจัดทำ “โครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 

2555 เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติฯ และเพื่อเปนการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ทรงมีพระราชปณิธานมุงมั่นดานการอนุรักษทรัพยากรปาไม

 กรมปาไม ไดรบัจดัสรรเงินกูสำหรับโครงการตามแผนฟนฟปูาและระบบนิเวศ ภายใตแผนฟนฟปูา
และระบบนิเวศ ภายใตการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสรางอนาคตประเทศเพื่อดำเนินงานตาม
โครงการดังกลาว ระยะเวลา 5 ป (ป 2556– 2560) จำนวน 3,094.70 ลานบาท โดยดำเนินการ
ใน 7 กิจกรรม ไดแก  
  1. เพาะชำกลาไมจำนวน 200 ลานกลา  
  2. บำรุงรักษากลาไมที่เพาะชำป 2555 จำนวน 282.60 ลานกลา  
  3. ปลูกฟนฟูระบบนิเวศตนน้ำจำนวน 300,000ไร  

  4. บำรุงรักษาระบบนิเวศตนน้ำจำนวน 710,000 ไร  
  5. การจัดทำฝายกึ่งถาวรจำนวน 6,200 แหง  
  6. การจัดทำฝายถาวรจำนวน 3,200 แหง  

  7. การบำรุงรักษากลาแฝกและปลูกหญาแฝก จำนวน 20 ลานกลา   

    2.จัดตั้งหัวหนาปาสงวนแหงชาติ จำนวน 111 ปา โดยตั้งหัวหนาปาสงวนแหงชาติ 
จำนวน103 คน มาทำหนาที่นำรองในป 2556
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 3. จัดประชุมสักนานาชาติ (World Teak Conference 2013) ระหวางวันที่ 25-30 มีนาคม 

2556 โดยภาคประชุม และภาคนิทรรศการ จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด เซนทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 

และมีการดูงานในภาคสนาม การประชุมประกอบดวย 4 หัวขอ คือ ดานพันธุกรรมวนวัฒนวิทยาและ 

การใชประโยชน ดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจและการลงทุน และดานการพัฒนาชนบท 

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพหลักในดานพันธุกรรมวนวัฒนวิทยาและ

การใชประโยชน และกรมปาไมถอืเปนผูดำเนนิการหลกัโดยในการประชุมนี ้กรมปาไมไดรวมจัดนทิรรศการ

ในดานการปรับปรุงพันธุไมสัก การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลคาไม การวิจัยพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกไมสัก

สารเทคโตควิโนนขับไลปลวก และแมลงศัตรูไมสัก นอกจากนี้โปสเตอรงานวิจัยเรื่องการทดสอบ

ประสิทธิภาพสารสกัดจากแกนไมสักเพื่อปองกันการทำลายของปลวก โดยนางสุวรรณา อ่ำเผือก 

นักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษ และนางทรรศนีย พัฒนาเสรี นักวิทยาศาสตรชำนาญการพิเศษ 
ไดรับรางวัลผูชนะเลิศโปสเตอรดีเดนจากการจัดแสดงภาคโปสเตอร โดยมีผูสงทั้งสิ้น 52 ราย  
 4. วันที่ 17 เมษายน 2556 ยื่นขอออกสิทธิบัตร เรื่องแมแบบพิมพหลอเตาปูนซีเมนต
ประสิทธิภาพสูงถาน ปม.1 เพื่อคุมครองทรัพยสินทางปญญากับกรมทรัพยสินทางปญญา ขณะนี้อยู
ระหวางตรวจสอบ 
 
 
 ๕. จัดการประชุมการปาไม ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใตหัวขอ “ผลผลิตและงานวิจัยปาไม 
สูการพัฒนาอยางยังยืน” ระหวางวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ณ. กรมปาไม โดยการประชุมประกอบดวยการ 
บรรยายพิเศษ การอภิปราย การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งการนำเสนอและโปสเตอร นอกจากนี้ยังมี
การแสดงนิทรรศการของหนวยงานตางๆ ในกรมปาไม
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ภาคผนวก

1. คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำฐานขอมูลกรมปาไม  

 ๑. รองอธิบดีกรมปาไมกำกับดูแล     ประธานคณะกรรมการ      

     สำนักแผนงานและสารสนเทศ

 2. ผูตรวจราชการกรมปาไมทุกทาน     รองประธานคณะ กรรมการ

 3. ผูอำนวยการสำนักทุกสำนัก     คณะกรรมการ

 4. นางอำนวยพร  ชลดำรงคกุล       คณะกรรมการ     
     ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจัดการและควบคุมปาไม     
     สำนักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา

 5. ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร    คณะกรรมการ

 6. ผูอำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ   คณะกรรมการและเลขานุการ

 7. ผูอำนวยการศูนยบริการประชาชนกรมปาไม    คณะกรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. คณะทำงานจัดทำฐานขอมูล ดานประวัติและสถานที่สำคัญทางการปาไม 

 1. นางอำนวยพร  ชลดำรงคกุล     ประธานคณะทำงาน     
     ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานจัดการและควบคุมปาไม     
     สำนักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา

 2. ผูแทนสำนักสงเสริมการปลูกปา     คณะทำงาน

 3. ผูแทนสำนักวิจัยและพัฒนาการปาไม    คณะทำงาน

 4. ผูแทนสำนักจัดการปาชุมชน     คณะทำงาน

 5. ผูแทนสำนักบริหารกลาง     คณะทำงาน

 6. ผูแทนสำนักการอนุญาต     คณะทำงาน

 7. ผูแทนสำนักแผนงานและสารสนเทศ    คณะทำงาน

 8. นางสาวสุกัลยา โตสินธุ      คณะทำงานและเลขานุการ      

      เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธชำนาญงาน      

      สำนักบริหารกลาง
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