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ทสทส. . รับคืนพื้นที่ปาจากกองทัพไทยรับคืนพื้นที่ปาจากกองทัพไทย  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. เปนประธานใน
พิธีลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือการสงมอบและรับคืนพื้นที่ปาขอใชประโยชน
ในทางราชการทหาร ระหวาง นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมปาไม และ พลเอกทรง
กิตติ จักกาบาตร ผูบัญชาการทหารสูงสุด ณ ศูนยประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริและความมั่นคง ศูนยบัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดย 
นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. กลาวถึงการลงนามบันทึกขอตกลงฯ ดังกลาว วา ภายหลัง
จากที่กองทัพไทยไดรับอนุญาตจากกรมปาไมใหเขาใชประโยชนพื้นที่ปาสงวนประมาณ 
105,605 ไร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงราย เพื่อใชประโยชนในทางราชการ
ทหารน้ัน บัดน้ี กองบัญชาการกองทัพไทย ไดหมดความจําเปนที่จะสงวนพื้นที่ปา จึงมีความ
ประสงคสงมอบพื้นที่ปาดังกลาวสงคืนกรมปาไม จํานวน 63,005 ไร ประกอบดวย พื้นที่ปา
ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 3,905 ไร จังหวัดเชียงราย จํานวน 59,100 ไร เพื่อทําการ
อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาพื้นที่ปาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป 
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ภารกิจสําคัญ ทสภารกิจสําคัญ ทสภารกิจสําคัญ ทส...   

ทสทส. . จัดสัมมนาโครงการเรงดวนเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของจัดสัมมนาโครงการเรงดวนเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของ
ประเทศเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทปาไมประเทศเพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทปาไม  

 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553  นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดการสัมมนาโครงการเรงดวนเพื่อ
แกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศ เพื่อ
พัฒนาระบบฐานขอมูลแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทปาไม ณ ศูนย
ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ในโอกาสน้ีนายสุวิทย คุณกิตติ 
รมว.ทส. พรอมดวยนายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. นายสมชัย 
เพียรสถาพร อธิบดีกรมปาไมนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รอง
อธิบดีกรมปาไม และผูบริหาร ทส. รวมใหการตอนรับ 

 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. กลาวรายงานวาผลจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทําให
ปญหาการบุกรุกและทําลายทรัพยากรปาไมของชาติมีมาอยาง

ตอเน่ือง โดยในอดีตจะเห็นไดวาพื้นที่ปาสวนใหญของประเทศถูกปกคลุมดวยปาไมที่อุดมสมบูรณ ซ่ึงจากรายงานของกรม
ปาไมพบวาในป พ.ศ.2504 พื้นที่ปาไมมีประมาณ 171 ลานไร และลดเหลือประมาณ 104 ลานไรในป พ.ศ.2547 ดังน้ัน 
เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศอยางยั่งยืน ทส. จึงจัดทําโครงการดังกลาวขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อจัดทําฐานขอมูลแนวเขตปาไมของประเทศไทย ที่ดินของรัฐและเอกชนตามแนวเขตปาไมและการเข าใช
ประโยชนในพื้นที่ปาไมใหชัดเจนถูกตอง ทั้งน้ี เพื่อประโยชนสูงสุดในดานการแกไขเรื่องที่ดินทํากิน ปญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการยุติปญหาการบุกรุกปาสงวนแหงชาติ หรือ การออกเอกสารสิทธ์ิที่ไมถูกตอง ทั้งน้ี แนว
ทางการปฏิบัติในการสอบทานแนวเขตทรัพยากรปาไมและเขตที่ดินของรัฐ ทส. จะจัดทําแผนที่ภาพถายออรโธสี มาตราสวน 
1: 4,000 ในอดีตตั้งแตป พ.ศ.2542 ยอนหลังไปถึงป พ.ศ. 2495 โดยแผนที่ดังกลาวแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพพื้นที่ปาไมและสามารถนําไปใชในการพิสูจนสิทธ์ิการใชประโยชนในที่ดินได 

วันสิ่งแวดลอมโลก วันสิ่งแวดลอมโลก 2553 2553 ““ความหลากหลายทางชีวภาพ กูวิกฤตชีวิตโลกความหลากหลายทางชีวภาพ กูวิกฤตชีวิตโลก””  

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 นายสุวิทย คุณกิตติ 
รมว.ทส. เปนประธานเปดงานและกลาวปาฐกถาพิเศษเรื่อง 
“Many Species One Planet One Future: ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กูวิกฤติชีวิตโลก” เน่ืองในโอกาสวันส่ิงแวดลอมโลก  
5 มิถุนายน 2553 (World Environment Day) ณ อาคารคอน
เวนช่ันเซ็นเตอร อิมแพค เมืองทองธานี พรอมกันน้ี รมว.ทส. 
ไดมอบรางวัลดานส่ิงแวดลอมใหแกบุคคล หนวยงาน ชุมชน 
และองคกรปกครองส วนท อง ถ่ิน ไดแก  ร างวั ลถ วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 
รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล รางวัลสําหรับผูทําคุณประโยชนแกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม รางวัลการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมดีเดน รางวัลชายหาดติดดาว และรางวัล
โรงโมเหมืองหินติดดาว โดยในโอกาสน้ีนายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีประจํา ทส. พรอมดวย นายอรรถสิทธ์ิ กาญจน
สินิทธ เลขานุการ รมว.ทส. นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. ตลอดจนคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชน รวมเปนเกียรติในพิธีและรวมงานกวา 500 คน 
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ทสทส. . รวมกับ จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม รวมกับ จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม ““ตามรอยเสด็จพระราชดําเนิน ตามรอยเสด็จพระราชดําเนิน   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี””  
 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. 
เปนประธานเปดงาน “ตามรอยเสด็จพระราชดําเนิน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ และ
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อําเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ซ่ึงทส. โดย กรมปาไม รวมกับ จังหวัดสมุทรปราการ 
จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสนองงานตามแนวพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษพื้นที่ปา 
 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. เปดเผยวา ในคราวที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนิน
มายังสวนศรีนครเขื่อนขันธและสวนเฉลิมพระเกียรติ ต.บางกะเจา อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ จํานวน 4 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 26 และ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 วันที่ 5 มกราคม 2551 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแนวพระราชดําริในการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่สีเขียวโครงการสวนกลางมหานคร โดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษพื้นที่สีเขียวและสงเสริมใหมีการปลูกพื้นเกษตรและปาไมแบบผสมผสานทั้งน้ีเพื่อเปนการ
อนุรักษพื้นที่ดังเดิมไวใหคงอยูอยางยั่งยืนสืบไป ซ่ึงกิจกรรมในงานประกอบดวย กิจกรรมปลูกตนไม กิจกรรมทําความ
สะอาด การแขงขันจักรยานแรลลี่ตามเสนทางเสด็จพระราชดําเนินของสมเด็จพระเทพฯ  โดยเสนทางเริ่มตั้งแตรองสวน
ชาวบานในเสนทางจากสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตําบลทรงคนอง ผานปาชุมชนเมืองสวนปาเกดนอมเกลาตําบล
ทรงคะนอง สวนปาลําพู ต.บางกระสอบ ซ่ึงเปนพื้นที่ที่ชุมชนรวมมืออนุรักษพื้นที่สีเขียว สวนหมากแดง ตลาดนํ้าบางนํ้าผึ้ง 
ไปส้ินสุดที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ ตําบลบางกะเจา รวมระยะทางทั้งส้ิน 8 กิโลเมตร 

ทสทส. . จับมือผูเชี่ยวชาญ จัดเสวนา จับมือผูเชี่ยวชาญ จัดเสวนา ““แผนดินไหว ภัยธรรมชาติของโลกแผนดินไหว ภัยธรรมชาติของโลก””  
 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. ใหเกียรติเปนประธานพิธีเปดงานประชุมเสวนา 
“แผนดินไหว ภัยธรรมชาติของโลก” ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 อาคาร ทส. โดยมีนายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. และ นาง
พรทิพย ปนเจริญ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ตลอดจนคณะผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ รวมถึงผูเช่ียวชาญที่ทํางาน
ดานแผนดินไหวจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขา
รวมประชุมเสวนาในครั้งน้ี 
 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. กลาววา เปนที่ทราบ
กันวาในชวงหลายปที่ผานมาไดเกิดภัยพิบัติแผนดินไหวขนาด
ใหญขึ้นทั่วโลกอยางตอเน่ือง ทําใหมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บและ
ประชาชนไรที่อยูอาศัยจํานวนมาก อีกทั้งยังเกิดความเสียหาย
ตอเศรษฐกิจอยางมากมายมหาศาล ดังน้ัน เพื่อลดความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติแผนดินไหว ทส. โดย กรม
ทรัพยากรธรณี จึงจัดสัมมนาในครั้ง น้ีขึ้น  เพื่อเปนเวที
แลกเปลี่ยนความรูขอมูลดานแผนดินไหว การตรวจวัด
แผนดินไหว การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติจากแผนดินไหว 
ตลอดจนการทบทวนกระบวนการขั้นตอนการชวยเหลือ
ผูประสบภัยสูหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในโอกาสน้ี จึง
ขอใหผูเขารวมเสวนาทุกทานไดนําเอาขอมูลทางวิชาการ วิทยาศาสตร ตลอดจนประสบการณการทํางานดานแผนดินไหว
ของแตละทานมาแลกเปลี่ยนความรูความกาวหนาเพื่อการพัฒนางานศึกษาดานแผนดินไหวใหมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งเผยแพรขอมูล ความรูดานแผนดินไหวที่ไดจากการประชุมเสวนาในครั้งน้ีสูประชาชนมีความรูความเขาใจภัย
แผนดินไหวใหมากยิ่งขึ้นและสามารถนําขอมูลไปใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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การแถลงขาวคร้ังที่ การแถลงขาวคร้ังที่ การแถลงขาวคร้ังที่ 72 72 72 วันจันทรที่ วันจันทรที่ วันจันทรที่ 7 7 7 มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน 535353   
 เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2553 ณ หองประชุม 301 อาคารทส. นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช 
ปกท.ทส. พรอมดวย นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลชายฝงทะเลและปาชายเลน รวมแถลงขาวประจําสัปดาห ทส. ดังน้ี 

 สถานการณปะการังฟอกขาว การฟนฟู การศึกษาวิจัยและการ
สํารวจของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและ
ปาชายเลน 
 นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. เปดเผยถึงสถานการณปะการังฟอกขาวซ่ึง ทส. โดย 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (ทช.) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝง
ทะเลและปาชายเลน ไดทําการสํารวจสภาวะการฟอกขาวของปะการังในนานนํ้าไทยในชวงที่
ผานมา วา แนวปะการังทุกจังหวัดทางฝงอันดามัน จังหวัดระนอง กระบ่ี พังงา และภูเก็ต เกิด

การฟอกขาวมากกวา 70% ของปะการังมีชีวิตที่มีอยูและหลังจาก 1 เดือน ปะการังที่ฟอกขาวเริ่มตาย 5—40% ซ่ึง
เปอรเซ็นตการตายของปะการังฟอกขาวน้ันขึ้นอยูกับสภาพส่ิงแวดลอมที่ปะการังอาศัยอยู สวนฝงอาวไทยพบการฟอกขาว
รุนแรงเชนเดียวกับฝงอันดามัน โดยบริเวณกลุมเกาะตอนบนของจังหวัดชลบุรี ไดแก เกาะสีชัง เกาะนก เกาะสากเกาะครก 
เกาะจุน พบการฟอกขาวชากวาจุดอ่ืนๆ โดยสาเหตุของการเกิดปรากฏการณปะการังเกิดการฟอกขาวน้ัน เกิดจาก
อุณหภูมินํ้าทะเลสูงผิดปกติ (อุณหภูมิปกติประมาณ 28—29o C) โดยพบวาอุณหภูมินํ้าทะเลสูงกวา 30o C ตั้งแตวันที่ 20 
มีนาคม 2553 เปนตนมา และอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นถึง 31o C เมื่อตนเดือนเมษายน (อุณหภูมิที่อาจถือวาเปนจุดกระตุนใหเกิด
การฟอกขาว คือที่ 31o C หากปะการังอยูในสภาพที่อุณหภูมิสูงกวา 31o C เปนเวลานานตอเน่ืองเกิน 3 สัปดาห ก็จะทําให
ปะการังเกิดการฟอกขาวขึ้น) 

 ดานนายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร
ทางทะเลชายฝงทะเลและปาชายเลน กลาวเพิ่มเติมวา ปรากฏการณฟอกขาวที่เกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของอุณหภูมินํ้าทะเล เกิดขึ้นระดับภูมิภาคหรือระดับโลก จึงไมสามารถจัดการใดๆ ใน
ระยะส้ัน แตอยางไรก็ตามยังมีขอมูลยืนยันไดวาปะการังที่ฟอกขาวสามารถฟนตัวไดหากอยู
ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับความรุนแรงของการฟอกขาว  ปริมาณ และ
ความหลากหลายของชนิดปะการังที่เหลืออยูในบริเวณน้ันๆ 

 แนวทางในการดําเนินการและการจัดการพื้นที่แนวปะการังที่ไดรับผลกระทบจาก
การฟอกขาวน้ัน ในระยะแรกๆ หลังการเกิดฟอกขาวของปะการัง ควรสงเสริมใหมีการ
จัดการฟนที่ใหปะการังฟนตัวไดเองตามธรรมชาติ เชน การงดกิจกรรมใดๆ ที่รบกวน
ปะการัง การเพิ่มความระมัดระวังในการใชประโยชนจากแนวปะการัง การรณรงคให
ประชาชนตระหนักถึงภาวะคุกคามตอแนวปะการังเน่ืองจากภาวะโลกรอน เปนตน  
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 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทาง
ทะเล ประจําป 2553 ระหวางวันที่ 28-30 
มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ 
จังหวัดภูเก็ต 
 นายศักดิ์ สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. เปดเผยวา ใน
ระหวางวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมรอยัล
ภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต ทส. โดย กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง (ทช.) สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทาง
ทะเลชายฝงทะเลและปาชายเลน ไดรวมมือกับบริษัท 
เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด บริษัท ปตท.

สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) สมาคมวิทยาศาสตรทางทะเลแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตลอดจนหนวยงานและสถาบันการศึกษาตางๆ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล 
ประจําป 2553 ในหัวขอ “ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลในประเทศไทย: อุปสรรคและโอกาส” ขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหผูที่
ศึกษาวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ไดนําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณเพื่อประโยชนในการพัฒนาแนวทางการศึกษาวิจัย ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต 

 โดยรูปแบบการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตรทางทะเล ประจําป 
2553 ครั้งน้ี นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ ทช. 
เปดเผยวา ในที่ประชุมจะนําเสนอผลงานวิชาการดานวิทยาศาสตรทางทะเล  
จํานวน 9  สาขา ไดแก 

 1) สาขาปะการัง 

 2) สาขาการจัดการ การอนุรักษ และการประเมินความเส่ียง 

 3)สาขาสัตวหนาดิน 

 4) สาขาแพลงกตอน สาหราย และแมงกะพรุน 

 5) สาขามลภาวะ 

 6) สาขาปลา ปู และหมึก 

 7) สาขาเพาะเลี้ยงและการใชประโยชนจากทรัพยากร 

 8) สาขาสัตวถูกคุกคาม และ 

 9) สาขาสมุทรศาสตรกายภาพ รีโมทเซนซ่ิง และโครงการรวมไทย—
เยอรมัน 
 นอกจากน้ี ยังมีการบรรยายพิ เศษจากนักวิจัยชาวไทยและ
ชาวตางชาติ อาทิ หัวขอ “Thailand Marine Biodiversity Outlooks: Chal-
lenges and Opportunities” โดย ดร.สิริกุล บรรพพงศ สํานักงานแผนและ
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หัวขอ “Ocean Observing Sys-
tem” และ “Thirty years of experiences in marine biodiversity studies in 
Thailand: Lessons learned” บรรยายโดย Professor Jorgen Hylleberg จาก 
Arrhus University, Denmark ตลอดจนการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปญหา
การกัดเซาะชายฝงทะเล รวมทั้งนิทรรศการของหนวยงานราชการ และ
สถาบันการศึกษาตางๆ อีกดวย 
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 องคการสวนพฤกษศาสตรกับการอนุรักษและความเปนเลิศทาง
วิชาการดานพืชของประเทศ 
 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุม 301 ดร.กองกานดา ชยามฤต 
ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร (อ.ส.พ.) พรอมดวยนักวิชาการขององคการ
สวนพฤกษศาสตร รวมแถลงขาวประจําสัปดาห ทส. ดังน้ี 

 นักพฤกษศาสตรไทยสูการคนพบพรรณไมใหมของโลก และองคการสวน
พฤกษศาสตรกับการอนุรักษและความเปนเลิศทางวิชาการดานพืชของประเทศไทย 
ดร.กองกานดา ชยามฤต ผู อํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร เปดเผยวา 
องคการสวนพฤกษศาสตรเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัด ทส. ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให
ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตรที่ไดระดับมาตรฐานสากล ทําหนาที่รวบรวมพรรณไม
ที่ใกลสูญพันธ พันธุไมหายากของไทยไวใหคงอยูและเปนสถานที่เชิดชูความงามและ

คุณคาพรรณไมไทยใหเปนที่ประจักษแกชาวโลก โดยไดรับการจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ.2535 ซ่ึงเปนปมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 รอบของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตอมาในป พ.ศ.2537 ทางองคการฯ ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ในการพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถใหใชช่ือสวน
พฤกษศาสตรในภาคเหนือที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม วา “สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์” 

ในป พ.ศ.2553 น้ีเปนปที่องคการฯ ไดรับการจัดตั้งขึ้นมา
เปนเวลา 18 ป ซ่ึงนับวาเปนชวงเวลาที่ยางเขาสูการเจริญเติบโตไปสู
ความเขมแข็งและเปนที่ยอมรับใหเปนศูนยกลางเครือขายของสวน
พฤกษศาสตร ในภูมิภาคเอ เ ชียตะวันออกเฉียง ใต ใ นวงการ
พฤกษศาสตรทั้งในระดับประเทศและระดับสากลโดยปจจุบันองคการ
สวนพฤกษศาสตรมีพื้นที่ดําเนินการทั้งส้ินจํานวน 6 แหง คือ 

1) สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.
เ ชียง ใหม  มุ ง เนนให เปนสวนพฤกษศาสตร เต็มรูปแบบที่ ได
มาตรฐานสากล และเปนศูนยรวมพันธุกลวยไมไทยพื้นเมือง พืช
ประจําถ่ิน และไมหายากของประเทศไทย 

2) สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลาพิษณุโลก ในพระราชดําริ 
มุงเนนใหเปนศูนยรวมและจัดแสดงพันธุไมปาดิบเขา ปาดิบแลง และ
ปาผสมผลัดใบบริเวณชายแดนไทยลาว 

3) สวนพฤกษศาสตรระยอง มุงเนนใหเปนศูนยรวมและ
แสดงพันธุไมในพื้นที่ชุมนํ้าและสังคมปาเสม็ด แสดงความหลากหลาย
ทางชีวภาพปาชายหาดซ่ึงเปนจุดเดนของพื้นที่และมีเหลือนอยใน
สภาพธรรมชาติของภาคตะวันออก 

4) สวนพฤกษศาสตรเมืองพล ขอนแกน มุงเนนใหเปนศูนย
รวมและแสดงพันธุไมพื้นที่ชุมนํ้าและสังคมปาชายนํ้า แสดงการศึกษา
ปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มการรวบรวมพันธุพืชทนเค็ม 

5) สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สุโขทัย มุงเนนใหเปนศูนยรวมและแสดงพันธุไมภาคเหนือตอนลาง พันธุพืช
พื้นเมืองทองถ่ิน และพันธุพืชในประวัติศาสตร 

6) สวนพฤกษศาสตรเกาะระ จังหวัดพังงา มุงเนนใหเปนศูนยรวมและแสดงพันธุไมที่คลอบคลุมระบบนิเวศ 5 
ระบบ คือ ระบบนิเวศปาชายหาด ปาชายเลน ปาดิบช้ืน ปาพรุ และหญาทะเล 
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การแถลงขาวคร้ังที่ การแถลงขาวคร้ังที่ การแถลงขาวคร้ังที่ 71 71 71 วันจันทรที่ วันจันทรที่ วันจันทรที่ 21 21 21 มิถุนายน มิถุนายน มิถุนายน 535353   
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และนอกจากการดําเนินการดังกลาวแลว องคการสวน
พฤกษศาสตร ไดมีการสรางนักพฤกษศาสตรรุนใหม เพื่อชวย
ในการศึกษา ดูแลทรัพยากรพืชของประเทศ โดยลาสุด 
นักวิชาการหอพรรณไม องคการสวนพฤกษศาสตร ไดสํารวจ
พบพืชชนิดใหมของโลกที่มีอยูในประเทศไทยและตีพิมพโดย 
ระหวางป 2577—2552 รวม จํานวน 10 วงศ 25 ชนิด 
ไดแก กานดําทองแถม ประทัดสุเทพ เหยื่อกุรัมใบเล็ก เทียนพระ
บารมี เทียนดารณี มวงกาญจนา หญาเทียนดอกขาว เทียนผา
หม เทียนเพ็งคลาย เทียนยูงทอง ชมพูสิริน เทียนแพงพวย 
เทียนเสือนอย เทียนไตรบุญ หญาดอกลายเชียงดาว นางออน 
ลาเกลนชา อ้ัวละอองจันทร เอ้ืองศรีประจิม เอ้ืองศรีเชียงดาว 
เปราะภูแมฮองสอน เปราะภูลารเสน กระเจียวราศี ชิงช่ีภูคา และ 
กะพอปฏฐะ 

โ อก าส เ ดี ย ว กั น น้ี  ด ร .ก อ ง ก าน ด า  ช ย า ม ฤ ต 
ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร เปดเผยถึงกิจกรรมที่
องคการสวนพฤกษศาสตรจะจัดขึ้น ณ สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เพื่อ
รองรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ไว ดังน้ี 

1) ชวงเดือนกันยายน 2553 จัดทําโครงการนาฬิกา
ดอกไม Rose Garden ที่ใหญที่สุดในประเทศไทย มีเสนผาน
ศูนยกลาง 8 เมตร ตั้งตระหงานอยูบริเวณดานหนาลานนํ้าพุ 
กลุมอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และโครงการสราง
ทางเดินเหนือเรือนยอดไม (Canopy Walkway) ที่มีระดับความ
สูงเหนือพื้นดินของตนไมขนาดใหญไปประมาณ 10-25 เมตร 
มีความยาวปร ะมาณ 490 เมตร  ทั้ ง น้ี  เพื่ อส ง เ สริม
กระบวนการเรียนรูดานพฤกษศาสตร พฤกษานิเวศวิทยา ปา
ไมและส่ิงแวดลอมที่ไมอาจศึกษาจากพื้นดินได 

2) ชวงระหวางวันที่ 4—12 ธันวาคม 2553 จัดงาน
สวนพฤกษศาสตรแฟร  ครั้งที่  1 เพื่ อเฉลิมพระ เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2553 และเผยแพรความรูทาง
วิชาการดานพืชแกประชาชน ตลอดจนเปนการสรางเครือขาย
ความรวมมือทางดานพฤกษศาสตรใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

3) ชวงวันที่ 8—11 พฤศจิกายน 2554 จัดการ
ประชุมนานาชาติโครงการพรรณพฤกษชาติแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 15 หรือ 15th Flora of Thailand meeting เพื่อนําเสนอ
และเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัย แลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ และติดตามผลการดําเนินงานการศึกษาพรรณ
พฤกษชาติของประเทศไทย  

ทั้งน้ี ผูที่สนใจสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
สวนเผยแพรและประชาสัมพันธ องคการสวนพฤกษศาสตร โทรศัพท 0—5384—1234 และ www.qsbg.org 
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เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. และส่ิงแวดลอม เปนประธานและรวมลงนามเปน 
สักขีพยานในพิธีลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม ระหวาง ทส. โดย 
นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ โดย นายอภิลาศ โอสถานนท ประธานกรรมการ
มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ และ มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ โดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 
เลขาธิการมูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ ลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกัน 

 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. กลาววา การลง
นามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการ
อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม เปนผลมาจากเมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธุ 2553 ตนและคณะไดเดินทางไปตรวจ
เยี่ยมพื้ นที่ทรงงาน โครงการพัฒนาดอยตุง อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงราย ดําเนินงาน
โดยมูลนิธิแมฟาหลวง โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ บานสะจุก—สะเกี้ยง และพื้นที่ขยาย
ผลของมูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ 
บานเปยงซอ ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนาน เห็นวาการดําเนินโครงการในพื้นที่ดังกลาว
มีผลเปนรูปธรรมอยางชัดเจน จึงไดมีแนวคิดที่จะนํา
บทเรียนของการดําเนินโครงการมูลนิธิแมฟาหลวงและ
มูลนิธิปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริมาใชใน
การดําเนินการฟนฟูระบบนิเวศปาไมใหสมบรูณ และได
ส่ังการใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
จัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการ
อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม เพื่อเปนขอตกลงรวมกัน
ในการทํางาน ทั้งน้ี พื้นที่นํารองในการดําเนินงานจะอยู
ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเริ่มจากจังหวัดนาน 

 สําหรับความรวมมือในการอนุรักษ ฟนฟู และ
พัฒนาปาไม ทั้ง 3 หนวยงาน มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1) ทส. จะใหการสนับสนุนการดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู 
และพัฒนาปาไมในพื้นที่ปาไมของหนวยงานในสังกัด ทส. 

2) มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ จะใหการสนับสนุนพัฒนาองคความรู พัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาเครือขาย และอ่ืนๆ ในพื้นที่ที่ทุกฝายมีความเห็นรวมกันวาสมควรดําเนินงาน 

3) มูลนิธิปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จะใหการสนับสนุนและชวยเหลือการแกไขปญหาและพัฒนา ใน
การดําเนินงานที่สอดคลองกับมิติของการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมถึง
สงผลดีตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในภาพรวมของประเทศ และใหการสนับสนุนการจัดการความรู
ตามแนวพระราชดําริโดยประสานกับหนวยงานตางๆ เพื่อใหเกิดคลังความรู การยกระดับความรู การตอยอดชุดความรู
ใหม การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ และขยายผลสูการปฏิบัติจริง 

หนา  หนา  88   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจับมือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจับมือ
มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ และ มูลนิธิมูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ และ มูลนิธิ

ปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ฟนฟูสภาพปาปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ฟนฟูสภาพปา    สกูปพิเศษ
สกูปพิเศษ
สกูปพิเศษ         
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 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. เปดเผยวา มติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณา ตามที่ ทส. 
เสนอ โดยใหกรมทรัพยากรนํ้า ดําเนินโครงการระบบเครือขายนํ้าในพื้นที่วิกฤตนํ้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 พื้นที่ โดยทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
(Feasibility Study: FS) ศึกษาการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) และศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: SEA) ในพื้นที่ลุมนํ้าโขง แมนํ้าชี 
และแมนํ้ามูล ในวงเงินงบประมาณ 917 ลานบาท โดยการผูกพันงบประมาณขามป 
พ.ศ.2553—2555 

 นอกจากน้ี นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. กลาวเพิ่มเติมวา โครงการน้ีเปน
โครงการที่สําคัญที่จะแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้า ปญหานํ้าทวม ปญหาการใชนํ้าใน
พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน รวมถึงการดูแล การฟนฟู และพัฒนาแหลงนํ้า
ธรรมชาติที่มีอยูใหสามารถนําไปใชและเก็บกับนํ้าไวไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
โดยตัวประชาชนเอง รัฐบาลจะเปนที่ปรึกษาและเริ่มตนโครงการใหเทาน้ัน ทั้งน้ี การ
ดําเนินการโครงการฯ ดังกลาวน้ี จะไมเนนกระบวนการกอสราง แตจะเนนการมีสวน
รวมและการบริหารจัดการรวมกันของประชาชนในพื้นที่ทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต 
 1) สํารวจความคิดเห็นในระดับหมูบานตอโครงการชลประทานระบบทอตาม
แนวทางที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอทั่ว
ประเทศ โดยใชแบบสอบถามและสรุปความคิดเห็นเสนอรัฐบาล 
 2) ใหชุมชนจัดทําแผนงาน/โครงการบริหารจัดการนํ้าตามความตองการ
ของประชาชนในแตละพื้นที่ เพื่อเสนอรูปแบบและขออนุมัติจากรัฐบาลในการ
ดําเนินการศึกษา ออกแบบรายละเอียดโครงการฯ 
 3)ใหมีการจัดตั้งกลุมผูใชนํ้าระดับชุมชน/หมูบานและเกองทุนบริหารจัดการนํ้าขึ้น เพื่อบริหารจัดการนํ้าในแตละ
พื้นที ่

 4) มีการฝกอบรมกลุมผูใชนํ้าเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและการตลาด พรอมทั้ง จัดทําแผนบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลคาตั้งแตการผลิต เก็บรักษา แปรรูป การ
ขนสงโดยใชการตลาดนํา 

ครมครม. . อนุมัติโครงการอนุมัติโครงการ  
แกไขปญหาเร่ืองน้ําแบบบูรณาการแกไขปญหาเร่ืองน้ําแบบบูรณาการ    Special

Special :  :   



จดจด หมายขาว ทสหมายขาว ทส ..   ปที่  ปที่  3 3 ฉบับที่  ฉบับที่  2424   

 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา
หลังจากที่ กบข. ไดรณรงคประชาสัมพันธใหความรูพื้นฐานการลงทุนในหลายมิติ อาทิ การลงทุนกับความเส่ียง โอกาส
สรางผลตอบแทนของหลักทรัพยประเภทตางๆ แนวคิดในการวิเคราะหตนเองกอนตัดสินใจลงทุน เปนตน กบข. ก็เช่ือวา
สมาชิก กบข. ที่ติดตามขอมูลประชาสัมพันธน้ี ไดสะสมความรูพื้นฐานเพียงพอในระดับหน่ึง 
 กบข. จึงใครขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจเปลี่ยนแผนลงทุนจากแผนปจจุบันที่ กบข. ดําเนินการใหเปนแผนที่มีความ
เส่ียงต่ํากวาหรือมากกวา โดยสมาชิกสามารถดาวนโหลดขอมูลแผนการลงทุนจากเว็บไซต กบข. www.gpf.or.th 

 อน่ึง แผนลงทุนใหมที่ กบข. จะเปดโอกาสใหสมาชิกเลือกน้ันมีอยูดวยกัน 4 แผนคือ 

 1) แผนตลาดเงินซ่ึงเปนแผนลงทุนที่มีเฉพาะตราสารหน้ีระยะส้ัน ถือเปนแผนลงทุนที่มีความเส่ียงต่ําที่สุด โอกาส
สรางผลตอบแทนนอยที่สุด 

 2) แผนตราสารหนี้ เปนแผนลงทุนที่มีทั้งตราสารหน้ีระยะส้ันและตราสารหน้ีระยะยาวมีความเส่ียงมากกวาแผน
ตลาดเงินเล็กนอย แตก็มีโอกาสสรางผลตอบแทนมากกวาเล็กนอย และ 

 3) แผนผสมหุนทวี จัดไดวาเปนแผนที่เหมาะสําหรับผูที่ชอบเส่ียง และยังมีอายุในการออมอีกนาน เน่ืองจากมี
สัดสวนตราสารทุนมากกวาแผนหลัก และ 

 4) แผนหลัก สําหรับสมาชิก กบข. ที่ไมประสงคจะเลือกแผนการลงทุนดวยตัวเอง กบข. ก็จะบริหารเงินของทาน
สมาชิกเหลาน้ันในแผนหลักซ่ึงถือไดวาเปนแผนที่มีความเส่ียงระดับปานกลางเน่ืองจากมีนโยบายเนนลงทุนในหลักทรัพย
มั่นคงรอยละ 60 ที่เหลือเปนการลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนที่มีความเส่ียงมากกวา แตก็มีโอกาสสรางผลตอบแทนที่สูงกวา 
สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ฝายบริการขอมูลสมาชิก โทร 1179 กด 6 

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

ขาวสารกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการขาวสารกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
กบขกบข. . ปูพื้นความรูสมาชิกปูพื้นความรูสมาชิก  กอนเปดใหเลือกแผนการลงทุนกอนเปดใหเลือกแผนการลงทุน  
พรอมแนะดาวนโหลดขอมูลแผนการลงทุนที่เว็บไซต กบขพรอมแนะดาวนโหลดขอมูลแผนการลงทุนที่เว็บไซต กบข. .   

หนา  หนา  1010   

เกี่ยวกับ กบข. 
 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539 เพื่อ
เปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบแทนการรับราชการแกขาราชการเมื่อออกจากราชการ 
สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนใหแกสมาชิก กบข. มีสถานะเปนองคกรของรัฐ
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไมมีสถานะเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข. เปนผูกําหนดนโยบาย 
ปจจุบัน กบข. มีสมาชิกทั้งส้ิน 1,162,823 คน จํานวน 12 ประเภทขาราชการ แยกเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารอยละ 38.27 รองลงมาเปนขาราชการพลเรือน รอยละ 28.53 ขาราชการตํารวจ รอยละ 14.94 ขาราชการทหาร
รอยละ 14.09 ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย รอยละ 2.22 ที่เหลือเปนขาราชการในกลุมอ่ืนๆ อีก 7 ประเภท ณ 30 
เมษายน 53 กบข. มีมูลคากองทุน (สวนสมาชิก) ตอหนวยอยูที่ 15.8010 บาท มูลคาสินทรัพยสุทธิ 350,859 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 ทส ..   ปที่  ปที่  3 3 ฉบับที่  ฉบับที่  2424   

รวมภาพกิจกรรมรวมภาพกิจกรรมรวมภาพกิจกรรม   

1 1 มิมิ..ยย. . 53 53 
แถลงขาวการจัดงานวันส่ิงแวดลอมโลกแถลงขาวการจัดงานวันส่ิงแวดลอมโลก  

22 22 มิมิ..ยย. . 53 53 ผูแทน ผูแทน WWF Greater Mekong Pro-WWF Greater Mekong Pro-
gramme gramme เขาเยี่ยมคารวะ รมวเขาเยี่ยมคารวะ รมว..ทสทส  

17 17 มิมิ..ยย. . 53 53 กรรมการผูจัดการ บกรรมการผูจัดการ บ..ไบเออรไทย จกไบเออรไทย จก. . 
เยี่ยมคาราวะ รมวเยี่ยมคาราวะ รมว..ทสทส..  

หนา  หนา  1111   

18 18 มิมิ..ยย. . 53 53 สัมมนาโครงการเรงดวนสัมมนาโครงการเรงดวน  
แกปญหาบุกรุกฯ แกปญหาบุกรุกฯ ((ESRI Thailand)ESRI Thailand)  

4 4 มิมิ..ยย. . 53 53 วันส่ิงแวดลอมโลกวันส่ิงแวดลอมโลก  

24 24 มิมิ..ยย. . 53 53 สัมมนาเครือขายนักประชาสัมพันธสัมมนาเครือขายนักประชาสัมพันธ  

21 21 มิมิ..ยย. . 53 53 ตามรอยเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯตามรอยเสด็จฯ สมเด็จพระเทพฯ  

25 25 มิมิ..ยย. . 53 53 สัมมนาวิชาการกรมทรัพยากรธรณีสัมมนาวิชาการกรมทรัพยากรธรณี  



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 บกถอยแถลง บก...   
สวัสดีทานผูอาน จดหมายขาว ทสสวัสดีทานผูอาน จดหมายขาว ทส. . ทุกทานทุกทาน  

ฝนเริ่มมาแลว อากาศก็เย็นฉํ่าช่ืนใจ พอหายรอนกันไป คนตางจังหวัดฝนเริ่มมาแลว อากาศก็เย็นฉํ่าช่ืนใจ พอหายรอนกันไป คนตางจังหวัด

อยากใหฝนตกเพื่อจะไดทําการเกษตรเลี้ยงชีพ แตคนกรุงก็ไมอยากใหอยากใหฝนตกเพื่อจะไดทําการเกษตรเลี้ยงชีพ แตคนกรุงก็ไมอยากให

ฝนตกเน่ืองดวยความเฉอะแฉะ ไปทํางานลําบาก พอคาแมคาก็ขายของฝนตกเน่ืองดวยความเฉอะแฉะ ไปทํางานลําบาก พอคาแมคาก็ขายของ

ทํามาหากินไมไดเพราะฝนตกคนไมออกจากบานไปซ้ือของ ก็เปนนานาทํามาหากินไมไดเพราะฝนตกคนไมออกจากบานไปซ้ือของ ก็เปนนานา

จิตตัง ถึงอยางไรเสีย ฝนตกก็ยังดีกวาฝนไมตก เพราะแลงมายาวนานจิตตัง ถึงอยางไรเสีย ฝนตกก็ยังดีกวาฝนไมตก เพราะแลงมายาวนาน

เหลือเกิน แตอยางไรก็คงจะตองระวังเรื่องนํ้าทวม อุทกภัยกันไวกอน เหลือเกิน แตอยางไรก็คงจะตองระวังเรื่องนํ้าทวม อุทกภัยกันไวกอน 

เพราะถาหากฝนตกติดกันยาวนานหลายวันก็อาจจะเกิดนํ้าทวมขัง เพราะถาหากฝนตกติดกันยาวนานหลายวันก็อาจจะเกิดนํ้าทวมขัง 

หรือเกิดนํ้าปาไหลหลากในพื้นท่ีภาคเหนือ เรื่องน้ีก็เปนเรื่องสําคัญ หรือเกิดนํ้าปาไหลหลากในพื้นท่ีภาคเหนือ เรื่องน้ีก็เปนเรื่องสําคัญ 

เตรียมตัวไวลวงหนาจะเปนการดีเตรียมตัวไวลวงหนาจะเปนการดี  

สําหรับจดหมายขาวฉบับน้ีมีอะไรบาง ขอเชิญทัศนาในฉบับสําหรับจดหมายขาวฉบับน้ีมีอะไรบาง ขอเชิญทัศนาในฉบับ  

  

      กลุมประชาสัมพันธ สปกลุมประชาสัมพันธ สป..ทสทส..  

ขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ   


