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สกูปพิเศษ 8 

Special 9 

ขาว กบข. 10 

รวมภาพกิจกรรม 11 

ถอยแถลง บก. 12 

เหลืองฟามหามงคลฯ 6 

พุทธอุทยานโลก 7 

ในฉบับ ในฉบับ ในฉบับ :::   

หัวขอขาวนาสนใจ หัวขอขาวนาสนใจ : 

 การเตรียมความพรอมการเตรียมความพรอม  
เพื่อรับมือและลดเพื่อรับมือและลด  
ผลกระทบทางดานธรณีผลกระทบทางดานธรณี
วิทยาจากการเปลี่ยนวิทยาจากการเปลี่ยน  
แปลงสภาพภูมิอากาศแปลงสภาพภูมิอากาศ   

 เหลืองเหลือง——ฟา มหามงคล ฟา มหามงคล 
ทสทส. . ““รวมพลังใจถวายรวมพลังใจถวาย  
ความภักดีความภักดี””เน่ืองในเน่ืองใน  
โอกาสมหามงคลบรมโอกาสมหามงคลบรม  
ราชาภิเษกปท่ี ราชาภิเษกปท่ี 6060  

(โปรดติดตามในฉบับ) 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ (UN) พระสงฆและ
ผูนําชาวพุทธจาก 83 ประเทศท่ัวโลก ไดรวมในพิธีปดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ 
เน่ืองในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลกประจําป 2553 โดยประเทศไทยและญ่ีปุน
เปนเจาภาพรวม ซึ่งนายสุวิทย คุณกิติ รมว.ทส. ไดบรรยายพิเศษในโครงการพุทธ
อุทยานโลกเฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษกปท่ี 60 ในงานน้ีดวย 

ผูนําชาวพุทธทั่วโลกรวมพิธีปดการประชุมผูนําชาวพุทธทั่วโลกรวมพิธีปดการประชุม  
ชาวพุทธนานาชาติในวันวิสาขบูชาโลกชาวพุทธนานาชาติในวันวิสาขบูชาโลก  
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ภารกิจสําคัญ ทสภารกิจสําคัญ ทสภารกิจสําคัญ ทส...   

กอลฟการกุศล ชมรมกีฬาและนันทนาการ สปกอลฟการกุศล ชมรมกีฬาและนันทนาการ สป..ทสทส..  
 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ชมรมกีฬาและนันทนาการ 
สป.ทส. ไดจัดการแขงขันกีฬากอลฟการกุศลขึ้นเพื่อจัดหารายได
สําหรับใชในกิจกรรมตางๆ ของชมรมฯ โดยไดจัดการแขงขันกีฬา
กอลฟขึ้นที่สนามเพรสซิเดนท คันทรี่ คลับ ถนนสุวินทวงศ หนอง
จอก ซ่ึงการแขงขันไดเริ่มขึ้นในชวงบายโดยมีผูสนใจเขารวมการ
แขงขันมากมาย และในชวงเย็นมีการมอบรางวัลเกียรติยศสําหรับผู
เขาแขงขันและรวมรับประทานอาหารเย็น ณ สโมสรเพรสซิเดนท 
คันทรี่ คลับ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ สมัยที่ การประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 1818  
 นายสุวิทย คุณกิติ รมว.ทส. หัวหนาคณะผูแทนไทย พรอมดวย นายพิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีประจํา ทส. 
นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. และผูแทนกระทรวงการตางประเทศ เขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการวาดวยการ
พัฒนาที่ยั่งยืนแหงสหประชาชาติ สมัยที่ 18 เมื่อวันที่ 3—14 พฤษภาคม 2553 ณ สํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ 
นครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา โดยเปนการประชุมระดับสูง (High Level Segment) ระหวางวันที่ 12—14 พฤษภาคม 2553 
ซ่ึงมีรัฐมนตรีและผูแทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติตางๆ เขารวมการประชุม จํานวน 161 ประเทศ 

 การประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามและทบทวนความคืบหนา รวมถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องคมนาคม (Transport) สารเคมี (Chemicals) การจัดการของเสีย 
(Waste management: hazardous and solid waste) เหมืองแร  (Mining) และการผลิตและการบริ โภคอยางยั่งยืน 
(Sustainable Consumption and Production) ในการน้ีคณะผูแทนไทยมีบทบาทในการนําเสนอความคืบหนาในการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับประเทศไทย รวมทั้งนําเสนอแนวทางในการนําไปสูทางเลือกนโยบายที่จะมีการเจรจาในการประชุม
สมัยตอไป 
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ปลูกปาวันวิสาขบูชา ณ พุทธอุทยานโลก เนื่องในปลูกปาวันวิสาขบูชา ณ พุทธอุทยานโลก เนื่องในปลูกปาวันวิสาขบูชา ณ พุทธอุทยานโลก เนื่องใน   
   วันตนไมประจําปของชาติ วันตนไมประจําปของชาติ วันตนไมประจําปของชาติ 

พพพ...ศศศ...255325532553   
 เมื่อวันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 นายสุวิทย คุณกิตต ิ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปน
ประธานเปดงานวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ. 2553 ณ พุทธ
อุทยานโลก บริเวณปาสงวนแหงชาติ ปานํ้าตกเขาอีโต อ.เมือง จ.
ปราจีนบุรี โดยในโอกาสน้ีมี นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  นายสมชัย เพียรสถาพร 
อธิบดีกรมปาไม นายจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  ตลอดจนผูบริหารและเจาหนาที่องกรมปาไม
และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมทั้งนักเรียน นิสิต 
นักศึกษาจากหลายสถาบันในจังหวัดปราจีนบุรี  เครือขาย
อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน 
(ทสม.) จังหวัดปราจีนบุรี  และประชาชนทั่วไป รวมในพิธีกวา 500 
คน 

 งานวันตนไมประจําปของชาติซ่ึงตรงกับวันวิสาขบูชาของ
ทุกป เปนหน่ึงในกิจกรรมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม โดยกรมปาไมจัดขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อใหประชาชนได
ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สรางความเขาใจ
และกระตุนจิตสํานึกใหกับประชาชนเกิดความรักและหวงแหนใน
ทรัพยากรปาไม พรอมทั้งเผยแพรความรูดานปาไม การปองกัน
รักษาปาไมของชาติ เพื่อเปนการชวยลดสภาวะโลกรอน ทั้งน้ี ในปน้ี
กําหนดจัดกิจกรรมในรูปแบบปลูกปาแบบประชาอาสา บนพื้นที่ 50 
ไร ใชชนิดพันธุไมมงคลพระราชทานประจําจังหวัดปราจีนบุรี คือ 
ตนปบ และพันธุไมที่เกี่ยวของกับพุทธประวัติ คือ ตนศรีมหาโพธ์ิ 
ตนสาระ เปนตน 
 โอกาสน้ี นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดกลาวเชิญชวนนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา คณาจารย ประชาชนทุกหมูเหลา รวมปลูกตนไมคน
ละ 1 ตน เพื่อเปนพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา ซ่ึงเปนวันตนไมประจําป
ของชาติ และถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เน่ืองในโอกาสครบรอบพระบรมราชาภิเษกปที่ 60 อีกดวย 
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การแถลงขาวคร้ังที่ การแถลงขาวคร้ังที่ การแถลงขาวคร้ังที่ 71 71 71 วันจันทรที่ วันจันทรที่ วันจันทรที่ 10 10 10 พฤษภาคม พฤษภาคม พฤษภาคม 535353   
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ณ หองประชุม 301
อาคาร ทส. นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. พรอมดวย นาง
นิศากร โฆษิตรัตน รอง ปกท.ทส. นางพรทิพย ปนเจริญ อธิบดี
กรมทรัพยากรธรณี  และ  นางมิ่ งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ 
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รวมแถลงขาวประจําสัปดาห ทส. 

 โครงการการเตรียมความพรอมเพ่ือโครงการการเตรียมความพรอมเพ่ือ
รับมือและลดผลกระทบทางดานธรณีวิทยาจากรับมือและลดผลกระทบทางดานธรณีวิทยาจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. เปดเผยวา จากปญหาโลกรอนที่สงผลกระทบอยางรวดเร็วและกวางขวางคลอบ
คลุมพื้นที่ทั่วโลก สงผลกระทบใหนํ้าทะเลขยับตัวสูงขึ้น โดยในประเทศไทยพบวานํ้าทะเลไดรุกล้ําเขาถึงที่ราบลุมภาคกลาง
บริเวณที่ราบชายฝงทะเลภาคใตและภาคตะวันออก ในการน้ี กรมทรัพยากรธรณี ไดสํารวจ ศึกษาวิจัยและประเมินผล
สถานการณพื้นที่เส่ียงตอการไดรับผลกระทบอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีวิทยา ผาน
โครงการสํารวจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าทะเล โครงการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของช้ันดินพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากพื้นที่บริเวณดังกลาวมีอัตราการทรุดตัวของดินมาก โครงการสํารวจขอมูลระดับ
ความสูงดวยระบบไลดาร ศึกษาวิเคราะหพื้นที่เส่ียงภัยนํ้าทวมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและแนวทางแกไขเพื่อลดผลกระทบ 

 นางพรทิพย ปนเจริญ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กลาวเพิ่มเติมวา เพื่อเปนการตอ
ยอดองคความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสูประชาชนอยางยั่งยืน กรม
ทรัพยากรธรณี จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมความรูในการเตรียมความพรอมเพื่อ
รับมือและลดผลเรื่องดังกลาว ผานกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 
 1) โครงการฝกอบรมหลักสูตร “เยาวชนไทยลดธรณีพิชิตภัยโลกรอน” โดยนํา
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่  4—6 ที่มีที่ตั้งอยูบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัด
สมุทรปราการและจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 โรงเรียนๆ ละ 100 คน เขารับการฝกอบรม
โรงเรียนละ 2 วัน แบงเปน 5 รุน 
 2) การประชุมสัมมนาเรื่อง “กรมทรัพยากรธรณีกับภารกิจโลกรอน” ใหแกเยาวชน 
บุคคลทางการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 
600 คน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเอกชน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

 นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมการประกวด
ภาพวาดโปสเตอรเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประกวด
แขงขันโครงการงานวิทยาศาสตรและส่ิงประดิษฐ
เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศระดับเยาวชนระดับเยาวชนในหัวขอ 
“เยาวชนไทยลดธรณีพิบัติโลกรอน” 
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 ไทยเตรียมพรอมรวมฉลองปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 2010 
 ในเร่ืองน้ี นายศักด์ิสิทธิ์ ตรีเดช ปกท.ทส. เปดเผย
วา เน่ืองจากองคการสหประชาชาติไดกําหนดใหวันท่ี 22 
พฤษภาคม ของทุกปเปนวันสากลแหงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และกําหนดใหป ค.ศ.2010 เปนปสากลแหง
ความหลากหลายทางชีวภาพ (International Year of Bio-
diversity) เพื่อเปนการฉลองและเสริมสรางความตระหนัก
ถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและการ
ดํารงอยูของทุกชีวิตบนพื้นโลก และท่ีประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาไดรองขอใหประเทศภาคีสมาชิกฯ รวมกันจัด
กิจกรรมในปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 2010 ในการลดอัตราการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพลงอางมีนัยสําคัญภายในป 
ค.ศ.2010 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอม ในฐานะหนวยงานประสานงานกลาง
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ จึงเตรียม
จัดกิจกรรมรวมฉลองปสากลแหงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 2010 ของประเทศไทยข้ึนภายใตหัวขอ “ความ
หลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต คือชีวิตของเราทุก
ค น ” (Biodiversity is life, biodiversity is our life) ใ น
ระหวางวันท่ี 22—23 พฤษภาคม 2553 ณ สวนสัตวเปด
เขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยมีเปาหมายอนุรักษ 20 พันธุ
สัตว 10 พันธุพืช ใหไดภายใน 3 ป (ป 2010—2012) 
 โอกาสน้ี นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ เลขาธิการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กลาวเพิ่มเติมวา การจัดงานในคร้ังน้ีมุงเนน
สรางความตระหนักใหทุกภาคสวนหยุดการคุกคามความ
หลากหลายทางชีวภาพและการดํารงอยูของทุกชีวิตบนพื้น
โลก โดยกิจกรรมภายในงานประกอบดวย การมอบธง
สัญลักษณความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ ท่ีรวมกัน
ดําเนินกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การปลูกตนไมพื้นเมืองเพื่อรวมรณรงคตามโครงการ Green Wave และ การแสดงนิทรรศการจาก
หนวยงานภาครัฐ องคกรธุรกิจ รวมไปถึงงานแสดงสินคาและผลิตภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพ การเสวนาเร่ืองพืช
และสัตว การประกวดโปสเตอร และการประกวด Fantasy นอกจากน้ีในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 จะทําการเปด
ศูนยการเรียนรูปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพแหงแรกของประเทศไทยในโอกาสน้ีดวย 
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 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. เปนประธานเปด
งาน เหลือง—ฟา มหามงคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม “รวมพลังใจ 
ถวายความภักดี” เน่ืองในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปที่ 60 พรอมทั้งนําพลัง
มวลชนรวมกลาวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและรองเพลงสดุดีมหาราชาถวายแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ สวนสัตวดุสิต กรุงเทพฯ โดยในโอกาสน้ี นางนิศากร 
โฆษิตรัตน รองปกท.ทส. นายโสภณ ดํานุย ผูอํานวยการ องคการสวนสัตว นายจตุพร 
บุรุษพัฒน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ตลอดจนคณะผูบริหาร 

ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ และประชาชนทุกหมูเหลา พรอมใจรวมพิธีอยางเนืองแนน โดยกิจกรรมภายในงานแบง
ออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
 1) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพบรมราชาภิเษกปที่ 60 และ
พระราชกรณียกิจที่ เกี่ ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจากหนวยงานในสังกัด ทส. แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ดานการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
 2) การประชุมสัมมนา อบรม เยาวชนและเครือขายราษฎร
อาสาสมัครพิทักษปา (รสทป.) ราษฎรอาสาสมัครพิทักษทะเลและ
ชายฝง (รสทช.) อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) และเครือขายลุมนํ้า 
 3) การจุดเทียนชัยถวายพระพรพรอมทั้งกลาวสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ ลาน
แสดงชาง สวนสัตวดุสิต ทั้ง 5 วัน ในเวลา 18.00 น. เพื่อเปนการ
รวมแสดงความกตัญูกตเวทีนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ 
 นอกจากน้ียังมีอีก 2 โครงการ ซ่ึง ทส. จัดขึ้นเพื่อเปนมหา
มงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยจะไดรวมแสดงความกตัญูกตเวที
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวาย
เปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ คือ 
 1) โครงการพุทธอุทยานโลกเฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษกปที่ 60 ณ ปาสงวนแหงชาติ ปานํ้าตกเขาอีโต 
อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ซ่ึงจะเปดอยางเปนทางการในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 
 2) โครงการ 60 อุทยานแหงชาต—ิใตรมพระบารมี 60 ปแหงการบรมราชาภิเษก ในอุทยานแหงชาติ 60 แหงทั่ว
ประเทศ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองคทรงเคยเสด็จพระราชดําเนิน เพื่อเปนการ
เฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี สําหรับกิจกรรมภายในงานประกอบดวย การประดับธงชาติทั่วบริเวณ อุทยาน
แหงชาติทั้ง 60 แหง การกลาวคําอาศิรวาทราชสดุดี โดยมีอุทยานแหงชาติเขาใหญ เปนแมขาย การจัดนิทรรศการและ
ศูนยแหงการเรียนรูตามแนวพระราชดําริ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ 
และการยกเวนการเก็บคาธรรมเนียมผานเขาอุทยานแหงชาติ 60 แหงทั่วประเทศ 
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เหลืองเหลือง——ฟาฟา  มหามงคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมหามงคล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

““รวมพลังใจ ถวายความภักดีรวมพลังใจ ถวายความภักดี” ”   
เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปท่ี เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปท่ี 6060    

ทสทส. . พรอมใจรวมถวายพรอมใจรวมถวาย  
ความจงรักภักดี จัดกิจกรรม ความจงรักภักดี จัดกิจกรรม 
เหลืองเหลือง--ฟา มหามงคล ฟา มหามงคล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม และส่ิงแวดลอม   
““รวมพลังใจ ถวายความภักดีรวมพลังใจ ถวายความภักดี””  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล  
บรมราชาภิเษกปที่ บรมราชาภิเษกปที่ 6060  
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เมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2553 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. เปนประธาน
เปดโครงการพุทธอุทยานโลกเฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษกปท่ี 60 
เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลารวมแสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวาย
ความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และรวมฟนฟูสภาพปาโดยปลูกปา
บนเน้ือท่ี 10 ไร ณ ปาสงวนแหงชาติปานํ้าตกเขาอีโต อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 

 โดยในโอกาสน้ีมี นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรี
ประจํา ทส. นายอรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธ เลขานุการ รมว.ทส. 
นายพยุง นพสุวรรณ ผู เชี่ยวชาญพิเศษดานนโยบายและ
ยุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายศักด์ิสิทธิ์ 
ตรีเดช ปกท.ทส. นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมปาไม 
นายจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช นายชลธิศ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมปาไม พรอมท้ัง
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวปราจีนและ
จังหวัดใกลเคียงเขารวมงานอยางเนืองแนน 
 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. กลาววา ในป 2553 น้ี 
ถือเปนปมหามงคลของปวงชนชาวไทย เพราะเปนเปนแหงการ
บรมราชาภิเษกปท่ี 60 ทส. จึงไดจัดกิจกรรมปลูกปาจํานวน 
20,000 ตนในเน้ือท่ี 70 ไร และทําการเปดโครงการพุทธ
อุทยานโลกเฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษกปท่ี 60 ณ 
ปาสงวนแหงชาติ ปานํ้าตกเขาอีโต อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ข้ึน เพื่อ
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และเปดโอกาส ใหทุก
ภาคสวนไดมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดี  
พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ ปานํ้าตกเขาอีโต น้ี จะจัดต้ังใหเปน
ศูนยกลางพระพุทธศาสนาโลกโดยมีพุทธสถานอันเปนจุดศูนย
รวมของชาวโลกท่ีนับถือศาสนาพุทธ ท้ังน้ีไดมีการรวมสถานท่ีท่ี
ทําใหเกิดความรูสึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ สังเวชนีย
สถาน 4 ตําบล รวมท้ังใหมีพุทธสถานครอบคลุมศาสนาพุทธ
ทุกนิกายท่ัวโลกไว ณ พุทธอุทยานโลกแหงน้ี บนเน้ือท่ีประมาณ 
13,539 ไร เพื่อเปนพื้นท่ีในการพิทักษ อนุรักษ รักษา ฟนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเพื่อดําเนินการ
สง เส ริมและ เผยแพรพ ะพุทธศาสนา ท้ังในประ เทศและ
ตางประเทศดวยศรัทธาและเจตนารมณอันแรงกลาใหพุทธ
อุทยานโลกเปนแหลง “ธรรมะเพื่อธรรมชาติ” สืบไป 

““พุทธอุทยานโลกพุทธอุทยานโลก””   ทสทส. . รวมเทิดพระเกียรติรวมเทิดพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในโอกาสครบรอบปที่ เนื่องในโอกาสครบรอบปที่ 60 60 
แหงการบรมราชาภิเษก แหงการบรมราชาภิเษก   
เปดโครงการ เปดโครงการ ““พุทธอุทยานโลกพุทธอุทยานโลก  
เฉลิมพระเกียรติแหงการเฉลิมพระเกียรติแหงการ  
บรมราชาภิเษกปที่ บรมราชาภิเษกปที่ 6060””  



มวงเทพรัตน เปนไมลมลุกชนิด Exacum affine Balf.f หรือ Persian Violet อยูใน
วงศ Gentianaceae เปนไมประดับ ดอกสีมวงอมฟา กลีบดอก 5 แฉก รูปรางของดอกเมื่อ
บานเต็มที่แลว มีทรงคลายดาว มีเกสรตัวผูสีเหลืองสามารถเห็นไดชัดเจน มีกลิ่นหอม
ออนๆ ใบมีสีเขียวเขมรูปไข ยาว 4 ซ.ม. ความสูงในสภาพธรรมชาติ ประมาณ 60 ซ.ม.
โดยทั่วไปจะออกดอกในฤดูในไมผลิตและฤดูรอน มีช่ือสามัญ เรียกวา “Persian Violet” มี
ช่ือวิทยาศาสตร เรียกวา “Exacum affine” มีช่ือภาษาไทย เรียกวา “มวงเทพรัตน” ซ่ึง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2552 

 มวงเทพรัตน เกิดจากการขยายและเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพันธุพืชพระราชทานชนิด
ตางๆ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวที่พระองคเสด็จเปด
งานนิทรรศการเทิดพระเกียติฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 ณ ศูนยประชุมอุทยาน
วิทยาศาสตรประเทศไทย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงในคราวน้ัน พระองคได
พระราชทานเน้ือเยื่อพันธุพืชตางๆ ใหกับทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ไดทําการ
ขยายพันธุและเก็บรักษาพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื้อตอไปตามศักยภาพ ในการน้ี ทาง
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ จึงไดทําการเพาะและขยายพันธุ
พืชดังกลาวและเล็งเห็นศักยภาพในการผลิตของพืชชนิดน้ีที่สามารถออกดอกไดแมอยูใน
สภาพเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ จึงไดทําโครงการผลิดและจําหนาย exacum เพื่อเฉลิมพระเกียติเน่ือง
ในวันคลาย วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมา

ยุ 55 พรรษา โดยมีเปาหมาย ในการจัดจําหนาย คือ 155,555 ขวด ในราคาขวดละ 155 บาท รายไดหลังจากหัก
คาใชจายในการดําเนินการ จะนําไปเปนทุนในการกอตั้งมูลนิธิอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอไป ทั้งน้ี หากประชาชนทานใดสนใจ เน้ือเยื้อ “มวงเทพรัตน”  สามารถดู
รายละเอียดและรับใบส่ังจองทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เพิ่มเติมไดที่ www.rspg.or.th โทร: 0 2282 1850/ 0 2282 
0665/ 0 2282 0464/ 0 2282 7171-4 ตอ 3201, 3203 

สกูปพิเศษ
สกูปพิเศษ
สกูปพิเศษ         ดอกไมงาม ดอกไมงาม ดอกไมงาม    

““มวงเทพรัตนมวงเทพรัตน””   



มือชา ปญหาที่พบไดในคนทํางานออฟฟมือชา ปญหาที่พบไดในคนทํางานออฟฟมือชา ปญหาที่พบไดในคนทํางานออฟฟศศศ      
 มือชาเทาชา เปนปญหาสุขภาพอยางหน่ึงท่ีมักเกิดกับคนในวัยทํางาน หรือผูท่ีตองน่ังทํางานประจําออฟฟศ น่ังโตะใช
คอมพิวเตอรนานๆ นพ.กวี ภัทราดูลย ศัลยแพทยทางมือและจุลศัลยกรรม โรงพยาบาลเวชธานี ใหขอมูลวา คนท่ีตองน่ังทํางาน
อยูทาเดิมนานๆ ก็อาจมีโอกาสเกิดอาการมือเทาชาไดมากกวาปกติบาง จากการท่ีเสนประสาทโดนกดทับ ท่ีพบบอยคือ บริเวณ
ขอมือ จากการท่ีขอมืออยูในทาแอนหรืองอนานๆ เชน การใชเมาส หรือ พิมพงาน เปนตน อาการมือเทาชาในคนทํางานเกิดจากการ
ท่ีเสนประสาทท่ีพาดผานบริเวณขอมือถูกกดทับ ซ่ึงเสนประสาทน้ีจะผานจากแขนไปยังขอมือเพื่อไปรับความรู สึกท่ีบริเวณมือ โดย
ทอดผานบริเวณขอมือและลอดผานเอ็นท่ียึดบริเวณขอมือ อาจมีสาเหตุบางประการท่ีทําใหเสนประสาทน้ีถูกกดทับได จึงทําใหมือชา 
รวมกับมีอาการปวดชาราวไปยังทอนแขนหรือตนแขนได และบางคนพบวามือขางท่ีเปนออนแรงหยิบจับสิ่งของไมถนัด ถาท้ิงไวจะ
พบวา กลามเน้ือบริเวณโคนน้ิวหัวแมมืออาจจะแฟบลงเมื่อเทียบกับมืออีกขางหน่ึง พบในเพศหญิงมากกวาชาย วัย 30—60 ป 

 ปจจัยท่ีอาจกอใหเกิดอาการมือเทาชา การกระแทกท่ีบริเวณขอมืออยูเปนประจํา เชน ใชเครื่องตัดหญา เครื่องเจาะสกรู กํา
ไมเทนนิส ไมกอลฟ กระดูกขอมือหัก หรือการหลุดเคลื่อนของขอ โรคไขขออักเสบ เชน รูมาตอยด เกาต คนที่เปนเบาหวาน กลุม
ไทรอยดบกพรอง ภาวะบวมนํ้าจากโรคไตและตับ ภาวะต้ังครรภ คนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงฮอรโมนจากการหมดประจําเดือน ความ
อวนเปนสาเหตุใหเกิดอาการมือชาหรือไม เดิมเช่ือวาความอวนนาจะเปนเหตุปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคดวย แตปจจุบันยังไมพบ
หลักฐานยืนยันชัดเจน จึงเช่ือวาไมนาจะมีความสัมพันธกัน 

 อาการมือเทาชาท่ีอาจสังเกตไดถึงความผิดปกติอยางชัดเจน ซ่ึงควรมาพบแพทย คือ อาการเริ่มแรกผูปวยจะมีอาการชา
น้ิวมือ ซ่ึงมักจะเปนท่ีน้ิวกลางและน้ิวนาง รวมท้ังน้ิวช้ีและน้ิวหัวแมมือชาได เริ่มแรกอาการมักจะชาตอนกลางคืน สะบัดขอมืออาการ
จะดีขึ้น หรือชาตอนทํางาน ตอมาอาการชาจะเปนมากขึ้นและบอยขึ้น จนกระท่ังชาเกือบตลอดเวลา มักจะมีอาการปวดต้ือๆ รวม
ดวยท่ีมือและแขน รวมกับอาการชานอกจากน้ี ผูปวยจะไมคอยมีแรง มีของหลุดจากมือโดยไมไดต้ังใจ ถาเปนนานๆ โดยไมไดรับการ
รักษาจะมีอาการอุงมือดานขางลีบได 
 การรักษา การรักษาอาการมือชาท่ีมาจากการกดทับเสนประสาทมีท้ังวิธีไมผาตัด และวิธีผาตัด โดยการรักษาวิธีเบื้องตน
โดยการไมผาตัด ลดความดันในโพรงขอมือ ไดแก การดามขอมือ พบวา ถาใหขอมืออยูน่ิงๆ ตรงๆ จะมีความดันในโพรงขอมือ
ตํ่าสุด ซ่ึงจะทําใหเลือดไหลไปเลี้ยงเสนประสาทดีขึ้น ถาเปนระยะแรก (พังผืดยังไมหนามากนัก จะไดผลคอนขางดี) 

 ปรับการใชขอมือในการทํางานและชีวิตประจําวันใหถูกตอง พบวา การทํางานท่ีตอง
ใชขอมือกระดกขึ้น หรืองอขอมือซํ้าๆ กันนานๆ รวมท้ังงานท่ีมีการสั่นกระแทก จะทําใหความ
ดันในโพรงขอมือสูงขึ้นได การปรับอุปกรณการทํางานใหถูกตามหลักอาชีวศาสตรจึงเปนสิ่งท่ี
จําเปน 

 การใหยาตานโรครูมาตอยดจะชวยลดความดันในบริเวณขอมือได ในรายท่ีเปนโรคน้ี
แบบทุติยภูมิ เชน จากภาวะรูมาตอยด และมีเย่ือหุมเอ็นหนาตัวขึ้น 

 ถาอาการเปนมากขึ้น แพทยจะแนะนําใหฉีดยาสเตียรอยด เขาไปในบริ เวณท่ี
เสนประสาททอดผาน ซ่ึงยาน้ีจะแพรกระจายไปยังบริเวณเย่ือบุผิวขอ และเสนเอ็นท่ีมีการ
อักเสบ และบวม ทําใหอาการบวมยุบลง การกดเสนประสาทจะนอยลง ปริมาณของยาท่ีใชฉีด

ไมมากนักและไมมีอันตรายท่ีรุนแรง การรักษาดวยวิธีการเหลาน้ีจะไดผลดีในกรณีท่ีเสนประสาทไมถูกกดทับมากนัก ถาอาการยังไม
ดีขึ้น จําเปนตองรักษาดวยการผาตัด โดยตัดเอาสวนของพังผืด เสนเอ็นในสวนท่ีกดทับเสนประสาทออก หลังผาตัดอาการก็จะดีขึ้น 
อาการปวดลดลง อาการชาลดลง แตอาจไมถึงกับหายสนิทยังจะตองใชเวลาอีกสักระยะหน่ึง 

 ยารับประทานท่ีมักนิยมใชคือ ยาตานการอักเสบชนิดไมใชสเตียรอยดและยาบํารุงเสนประสาท อาการมือชา ถาไมรับการ
รักษาและปลอยท้ิงไวนานๆ จนสงผลใหเกิดอาการรุนแรงไดน้ัน คือ การท่ีกลามเน้ือบริเวณอุงน้ิวหัวแมมือลีบไป และทําใหกําลังมือ
ลดลง 

 คําแนะนําถึงวิธีบรรเทาอาการ หรือวิธีปฏิบัติตัวใหหางไกลจากอาการมือชา หลีกเลี่ยงการใชงานมือในลักษณะ
เกร็งนานๆ ควบคุมหรือรักษาโรคประจําตัว โดยเฉพาะเบาหวานใหดี การใชยาลดอักเสบท่ีไมใชสเตียรอยดชนิดรับประทานมักจะ
ไดผลดี โดยอยูในดุลพินิจของแพทย บางรายอาจตองใชอุปกรณชวยดามขอมือช่ัวคราว 

 อยางไรก็ตาม อาการมือเทาชาอาจมีสาเหตุมาจากระบบประสาท จึงควรเขารับการตรวจและพบแพทยท่ีศูนยเฉพาะทาง
สมองและระบบประสาทดวย เพื่อหาแนวทางรักษาท่ีเหมาะสม 

ศูนยศัลยกรรมทางมือ โรงพยาบาลเวชธานี  



จดหมายขาว ทสจดหมายขาว ทสจดหมายขาว ทส...   ปที่  ปที่  ปที่  3 3 3 ฉบับที่  ฉบับที่  ฉบับที่  232323   

  กบข. เตรียมจัดงานประชุมใหญผูแทนสมาชิก ประจําป 2553 ในวันจันทรที่ 28 มิ.ย. 2553 เพ่ือ
รายงานผลการดําเนินงานของกองทุนตลอดป 2552 ที่ผานมา 
 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เปดเผย
วา ในฐานะท่ีสมาชิก กบข. ทุกทานเปนเจาของเงินออมในกองทุน จึงจําเปนอยางย่ิงท่ี กบข. ตองเปดเผยขอมูลให
สมาชิกไดรับทราบอยางโปรงใส ซึ่งงานประชุมใหญผูแทนสมาชิกเปนหน่ึงกิจกรรมท่ี กบข. จัดข้ึนเปนประจําทุกป
เพื่อใหสมาชิกไดรับทราบขอมูลในทุกดานของกองทุน 
 สําหรับความคืบหนาการเตรียมความพรอมในปน้ี กบ. ขไดรับการตอบเขารวมประชุมใหญ จากผูแทน
สมาชิกมากกวา 500 คนจากท่ัวประเทศ โดยกําหนดการจัดงานประชุมใหญผูแทนสมาชิก ประจําป 2553 ในวัน
จันทรท่ี 28 มิ.ย. น้ี เวลา 10.00 น. ณ หองคอนเวนชั่นเซ็นเตอร โรงแรมรามาการเดนส ท้ังน้ี ผูแทนสมาชิกทุก
ทานจะเปนตัวแทนของสมาชิก กบข. ในการรับฟงการรายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน การรับจายเงินของ
กองทุน ตลอดจนรายงานการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินป 2552 ท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินแลว โดยในปน้ี กบข. ไดเสริมกิจกรรมพิเศษ อาทิ จัดมุมใหขอมูลเบ้ืองตนเร่ืองแผนการลงทุนสําหรับ
สมาชิก กบข. เชิญผูเชี่ยวชาญทางการลงทุนระดับประเทศมาใหคําปรึกษาการใหกับสมาชิกถึง 6 บูธ รวมท้ัง
สวัสดิการพิเศษจาก กบข. อีกมากมาย 

งานประชุมใหญในคร้ังน้ี เปดโอกาสใหผูแทนสมาชิกทุกทานแสดงความคิดเห็น ในท่ีประชุมไดอยางเต็มท่ี ซึ่ง
ทุกความเห็น กบข. จะนําไปเปนขอมูลประกอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของกองทุนตอไป และหาก 
สมาชิก กบข. ท่ีตองการแสดงความคิดเห็นของทานมายัง กบข. ก็สามารถสงผานมายังผูแทนสมาชิกของทานได  

 ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th 

ขาวสารกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการขาวสารกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
กบขกบข. . เตรียมจัดงานประชุมใหญผูแทนสมาชิก เตรียมจัดงานประชุมใหญผูแทนสมาชิก 28 28 มิมิ ..ยย..  

พรอมเผยผลการดําเนินงานอยางโปรงใสพรอมเผยผลการดําเนินงานอยางโปรงใส    

หนา  หนา  หนา  101010   

เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ.2539 เพื่อเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบแทนการรับราชการแกขาราชการเมื่อออกจาก
ราชการ สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนใหแกสมาชิก กบข. มีสถานะเปนองคกร
ของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไมมีสถานะเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข. เปนผูกําหนด
นโยบาย ปจจุบัน กบข. มีสมาชิกทั้งส้ิน 1,162,823 คน จํานวน 12 ประเภทขาราชการ แยกเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษารอยละ 38.27 รองลงมาเปนขาราชการพลเรือน รอยละ 28.53 ขาราชการตํารวจ รอยละ 14.94 
ขาราชการทหารรอยละ 14.09 ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย รอยละ 2.22 ที่เหลือเปนขาราชการในกลุมอ่ืนๆ อีก 7 
ประเภท ณ 14 พฤษภาคม 53 กบข. มีมูลคากองทุน (สวนสมาชิก) ตอหนวยอยูที่ 15.7647 บาท มูลคาสินทรัพยสุทธิ 
350,128 ลานบาท 

ติดตอฝายส่ือสารสมาชิก 
อรภัทร รังสีวงศ / ยุวพร นนทภาษโสภณ โทร. 0 2636 1000 ตอ 175/ 263  
Contact Center โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th/ www.gpf.or.th 



จดหมายขาว ทสจดหมายขาว ทสจดหมายขาว ทส...   ปที่  ปที่  ปที่  3 3 3 ฉบับที่  ฉบับที่  ฉบับที่  232323   

รวมภาพกิจกรรมรวมภาพกิจกรรมรวมภาพกิจกรรม   

6 6 พพ..คค. . 53 53 การแขงขันกอลฟการกุศล การแขงขันกอลฟการกุศล 
ชมรมกีฬาและนันทนาการ สปชมรมกีฬาและนันทนาการ สป..ทสทส..  

25 25 พพ..ยย. . 53 53 ทสทส. . รวมประชุมวันวิสาขบูชาโลกรวมประชุมวันวิสาขบูชาโลก  

5 5 พพ..คค. . 53 53 โครงการเหลืองโครงการเหลือง——ฟามหามงคล ฟามหามงคล 
เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปที่ 6060  

หนา  หนา  หนา  111111   

6 6 พพ..คค. . 53 53 เปดโครงการพุทธอุทยานโลกเปดโครงการพุทธอุทยานโลก  

31 31 พพ..คค. . 53 53 ปลูกปาปลูกปา  
วันตนไมประจําปของชาติ วันตนไมประจําปของชาติ 53 53 ปาน้ําตกเขาอีโตปาน้ําตกเขาอีโต  

26 26 พพ..คค. . 53 53 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง  
การคัดเลือกผูทําคุณประโยชนใหแก ทสการคัดเลือกผูทําคุณประโยชนใหแก ทส..  

24 24 พพ..ยย. . 53 53 ประชุมคณะกรรมการน้ําประชุมคณะกรรมการน้ํา  

7 7 พพ..คค. . 53 53 ประชุมวิทยาศาสตรสรางคน ประชุมวิทยาศาสตรสรางคน 
เทคโนโลยีสรางชาติ นวัตกรรมสรางความเจริญเทคโนโลยีสรางชาติ นวัตกรรมสรางความเจริญ  



สํานักงานปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

บรรณาธิการ 
ปยชาติ เกสรทอง 
กองบรรณาธิการและฝายผลิต 
อาทิตยา ศิรินอย  จันทรเพ็ญ  ปลอดดี 
กลุมประชาสัมพันธ  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เลขที่ 92 พหลโยธิน 7 สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท : 0 2278 8671 
โทรสาร : 0 2278 2670 
E-mail: pr_mnre@mnre.go.th; pr_mnre@hotmail.com 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ติดตามขาวสารของเราไดบนเวบไซต 

www.mnre.go.th 

ถอยแถลง บกถอยแถลง บก..  
สวัสดีทานผูอาน จดหมายขาว ทสสวัสดีทานผูอาน จดหมายขาว ทสสวัสดีทานผูอาน จดหมายขาว ทส. . . ทุกทานทุกทานทุกทาน   

ในชวงน้ีเหตุการณบานเมืองเชนน้ี อยางท่ีเราก็ไดทราบกันอยูตามสื่อในชวงน้ีเหตุการณบานเมืองเชนน้ี อยางท่ีเราก็ไดทราบกันอยูตามสื่อในชวงน้ีเหตุการณบานเมืองเชนน้ี อยางท่ีเราก็ไดทราบกันอยูตามสื่อ

ตางๆ เหตุการณเชนน้ีไมนาเกิดขึ้นในประเทศไทยเลย ถึงแมวาเรื่องน้ีจะตางๆ เหตุการณเชนน้ีไมนาเกิดขึ้นในประเทศไทยเลย ถึงแมวาเรื่องน้ีจะตางๆ เหตุการณเชนน้ีไมนาเกิดขึ้นในประเทศไทยเลย ถึงแมวาเรื่องน้ีจะ

ไดผานไปแลวซ่ึงจบโดยความสูญเสียของชาวไทยท้ังหลาย คงไดแตไดผานไปแลวซ่ึงจบโดยความสูญเสียของชาวไทยท้ังหลาย คงไดแตไดผานไปแลวซ่ึงจบโดยความสูญเสียของชาวไทยท้ังหลาย คงไดแต

ภาวนาขออยาใหเหตุการณเชนน้ีเกิดขึ้นมาซํ้าเติมประเทศไทยอีกเลยภาวนาขออยาใหเหตุการณเชนน้ีเกิดขึ้นมาซํ้าเติมประเทศไทยอีกเลยภาวนาขออยาใหเหตุการณเชนน้ีเกิดขึ้นมาซํ้าเติมประเทศไทยอีกเลย   

เดือนน้ีหลายคนก็ไดหยุดยาวหลายวัน เน่ืองจากรัฐบาลประกาศภาวะเดือนน้ีหลายคนก็ไดหยุดยาวหลายวัน เน่ืองจากรัฐบาลประกาศภาวะเดือนน้ีหลายคนก็ไดหยุดยาวหลายวัน เน่ืองจากรัฐบาลประกาศภาวะ

ฉุกเฉิน แตก็คงจะไมไดไปพักผอนท่ีไหน เปนการหยุดอยูบานเพื่อความฉุกเฉิน แตก็คงจะไมไดไปพักผอนท่ีไหน เปนการหยุดอยูบานเพื่อความฉุกเฉิน แตก็คงจะไมไดไปพักผอนท่ีไหน เปนการหยุดอยูบานเพื่อความ

สงบเรียบรอยของบานเมือง เมื่อเหตุการณรายไดผานพนไป ก็ไดเวลาสงบเรียบรอยของบานเมือง เมื่อเหตุการณรายไดผานพนไป ก็ไดเวลาสงบเรียบรอยของบานเมือง เมื่อเหตุการณรายไดผานพนไป ก็ไดเวลา

กลับมาทํางาน ใชชีวิตเปนปกติกันตอไปกลับมาทํางาน ใชชีวิตเปนปกติกันตอไปกลับมาทํางาน ใชชีวิตเปนปกติกันตอไป   

ฉบับน้ีมีอะไรนาสนใจ เชิญติดตามไดดานในเลมฉบับน้ีมีอะไรนาสนใจ เชิญติดตามไดดานในเลมฉบับน้ีมีอะไรนาสนใจ เชิญติดตามไดดานในเลม   

   

         กลุมประชาสัมพันธ สปกลุมประชาสัมพันธ สปกลุมประชาสัมพันธ สป...ทสทสทส...   

  
    

ขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ   


