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ในฉบับ ในฉบับ ในฉบับ :::   

หัวขอขาวนาสนใจ หัวขอขาวนาสนใจ : 

 รมว.ทส. ลงพื้นท่ี 
ตรวจสอบปาสงวน 
พิษณุโลก 

 ทส. จัดกิจกรรม 
ฉลองปสากล 
แหงความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 2010  
เปดศูนยการเรียนรู 
แหงแรกของประเทศไทย 

(โปรดติดตามในฉบับ) 

ทสทส. . พรอมใจบันทึกเทปถวายพระพร พรอมใจบันทึกเทปถวายพระพร 12 12 สิงหามหาราชินีสิงหามหาราชินี  
 ในว โรกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาของสม เ ด็จพระนาง เจ าสิ ริกิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ อันเปนโอกาสมหามงคลท่ีพสกนิกรชาวไทยทุกหมูเหลาจะไดถวาย
พระพรแดพระองคทานโดยพรอมเพรียงกัน โดยโอกาสน้ี นายสุวิทย คุณกิตติ 
รมว.ทส. พรอมดวย นายศักด์ิสิทธิ์ ตรีเดช ปกท.ทส. พรอมดวยคณะผูบริหาร
ระดับสูงในสังกัด ทส. รวมบันทึกเทปกลาวอาเศียรวาทถวายพระพรสมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2553 ณ หองสงสถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 
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ภารกิจสําคัญ ทสภารกิจสําคัญ ทสภารกิจสําคัญ ทส...   
ทสทส. . ผนึกกําลัง ผนึกกําลัง 6 6 หนวยงานหนวยงาน  

แกวิกฤตส่ิงแวดลอมแกวิกฤตส่ิงแวดลอม  
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม  

 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 ณ ตึกสันติไมตรี 
ทําเนียบรัฐบาล นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. รวมลง
นามบันทึกขอตกลงความรวมมือ “การแกปญหาวิกฤต
ดานส่ิงแวดลอมในพื้นที่ อุตสาหกรรม” กับผูแทน 5 
หนวยงาน ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประธานสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และนายกสมาคมนักวิชาชีพ
ในอเมริกาและแคนนาดา  โดยมีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เปนประธาน 
 การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาว 
มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางและสนับสนุนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนในการแกไขปญหาการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอมและมลพิษในมาบตาพุด เพื่อความเปนอยูที่ดี
ของประชาชนโดยรอบพื้นที่ควบคู ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศตามแนวนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนของรัฐบาล นอกจากน้ีเพื่อเปนการ
พัฒนากระบวนการติดตามขอมูลการจัดการดาน
ส่ิงแวดลอม การพัฒนาแนวทางแกปญหาวิกฤตดาน
ส่ิงแวดลอมและมลพิษ ตลอดจนพัฒนาแผนแมบทในการ
บริหารจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษเพื่อนําไปประยุกตใช
ในพื้นที่อุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชน รวมถึงการสนับสนุนงานดาน
วิชาการในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม 
เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นและการยอมรับจากทุกภาคสวนใน
พื้นที่อุตสาหกรรม โดยมีกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน 3  
ป โดยในสวนของ ทส. มีขอบเขตความรวมมือในการ
ดําเนินการ ดังน้ี กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม สังกัด ทส. ดําเนินการในสวนของการศึกษา วิจัย การปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมและมลพิษ การ
กําหนดมาตรการที่เกี่ยวของ และการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและการประเมินผลกระทบดานสุขภาพของประชาชน 
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โครงการกระชับมิตร ขจัดมลพิษส่ิงแวดลอมโครงการกระชับมิตร ขจัดมลพิษส่ิงแวดลอม  
 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 นายสุวิทย คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เปนประธานเปดโครงการกระชับมิตร ขจัดมลพิษส่ิงแวดลอม ณ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป เทศลา
ลเมืองลัดหลวง ซ่ึงจัดโดยเทศบาลเมืองลัดหลวง อําเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมกับ อาสาสมัครพิทักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) จังหวัด
สมุทรปราการ เพื่อรวมกันอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายอรรถ
สิทธ์ิ กาญจนสนิทถ เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พรอมดวยผูบริหาร
ระดับสูง ทส. ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ ตลอดจนประชาชน
ในพื้นที่ใหการตองรับและรวมกิจกรรมในครั้งน้ี 
 กิจกรรมโครงการกระชับมิตร ขจัดมลพิษส่ิงแวดลอม
ครั้งน้ีประกอบดวย การติดตามและเยี่ยมชมผลงาน/การจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ของเครือขาย ทสม. การ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้า โดยมอบถังดักไขมัน การใชนํ้าหมักชีวภาพ
เพื่อปรับสมดุลนํ้าใหมี คุณภาพที่ดี ตลอดจนการปรับปรุง
คุณภาพส่ิงแวดลอม โดยการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับ

ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งท่ี 33  
 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. พรอม
ดวย นายศักด์ิสิทธิ์ ตรีเดช ปกท.ทส. และ
คณะผูบริหารระดับสูง ทส. รวมเปดงาน
ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแหงชาติคร้ังท่ี 3 ภายใตแนวคิด 
“ความหลากหลายทางชีวภาพ กูวิกฤกชีวิต
โลก” พรอมท้ังปาฐกถาพิเศษและเชิญชวน
ประชาชนทุกหมูเหลาถึงเวลารักษโลก รักษา
ชี วิ ต  รั กษาสิ่ ง แ วดล อม  เ มื่ อ วั น ท่ี  21 
กรกฎาคม 2553 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 โดยนายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. ได
กลาวเชิญชวนใหประชาชนตระหนักและเห็น
ความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพราะความหลากหลายทางชีวภาพเปนสวนสําคัญของการดํารงชีวิตอยูของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกและถึง
เวลาแลวท่ีเราทุกคนจะตองหันกลับมาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเราใหดี เพราะโลกของเราได
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยท่ีผานมาเราไดสูญเสียความหลากทางชีวิภาพจากเมื่อป 2513 มีการสูญเสียวัน
ละ 1 ชนิด ตอมาป 2523 เปนชั่วโมงละ 1 ชนิด และปจจุบันกําลังสูญเสียนาทีละ 1 ชนิด ฉะน้ันเปนหนาท่ีของเราทุก
คนท่ีจะตองรวมมือกันอนุรักษและใชประโยชนของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยังยืน 
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การแถลงขาวคร้ังที่ การแถลงขาวคร้ังที่ การแถลงขาวคร้ังที่ 74 74 74 วันจันทรที่ วันจันทรที่ วันจันทรที่ 12 12 12 กรกฎาคม กรกฎาคม กรกฎาคม 535353   
ทสทส. . เชิญรวมงานประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงชาติ คร้ังที่ เชิญรวมงานประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงชาติ คร้ังที่ 33  

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ ลานเอกนก
ประสงค ช้ัน G อาคาร ทส. นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. 
พรอมดวย นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. รวมแถลงขาว 
การจัดงานการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่  3 ภายใตแนวคิด “ความ
หลากหลายทางชีวภาพ กูวิกฤตชีวิตโลก” ซ่ึงกําหนดจัดขึ้น
ในระหวางวันที่ 21—22 กรกฎาคม 2553 ณ อาคารคอน
เว็นช่ันเซ็นเตอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

 เน่ืองจากมีแนวความคิดที่ตองการใหประชาชน
ตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และเกิดการสรางเครือขายระหวางสถาบัน นักวิชาการ และ
ชุมชนทองถ่ิน ซ่ึงจะนําไปสูความรวมมือในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ อยางมีสวนรวมและการบูรณาการในเชิงรุกอยางยั่งยืน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม จึงไดจัดการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหงชาติขึ้นอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน โดยใน
ปน้ี กําหนดหัวขอการจัดงานภายใตแนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพ กูวิกฤตชีวิตโลก” โดยหัวขอการจัดงาน
สอดคลองกับองคการสหประชาชาติที่ประกาศ ใหป 2010 เปนปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ และตามมติ
คณะรัฐมนตรีประกาศใหป 2553 เปนปสากลแหงความสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

 การจัดงานการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแหงชาติในครั้งน้ี มีเน้ือหามุงเนนในการ
เสริมสรางความตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและการดํารงอยูของทุกชีวิตบนพื้นโลกและสราง
จิตสํานึกกระบวนการการมีสวนรวมในการอนุรักษและ
ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยูอยางยั่งยืน โดย
รูปแบบการจัดการประชุม แบงออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนที่ 1 การบรรยาย แสดงผลงาน เผยแพร และ
ใหความรูทางวิชาการของนักวิชาการ 

 สวนที่ 2 การสัมมนา อภิปราย ระดมความคิดเห็น 
และแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาการ อาทิ โลกรอนกับ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในนาขาว เปนตน 

 สวนที่ 3 การจัดนิทรรศการ แสดงผลงานเกี่ยวกับ
สถานภาพ วิกฤตการณ ผลกระทบและการแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมถึงการออกรานสาธิตและจัดแสดงผลงานตัวอยางของความสัมฤทธ์ิผลในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและองคกรมหาชน ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา กวา 80 ผลงาน 
แบงออกเปน 5 กลุม คือ 1) ผลงานดานทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และสัตวปา 2) ผลงานดานทรัพยากรนํ้า 3) ผลงาน
ดานมลพิษและส่ิงแวดลอม 4) ผลงานดานทรัพยากรธรณีและภัยพิบัติ 5) ผลงานดานการจัดการพื้นที่ชายฝง 
 ทั้งน้ี ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ อาคารคอนเว็นช่ันเซ็นเตอร อิมแพ็ค  เมืองทองธานี นายสุ
วิทย คุณกิตติ รมว.ทส. ไดใหเกียรติเปนประธานเปดงานพรอมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพ กู

วิกฤตเศรษฐกิจไทย” โดยมีผูสนใจเขารวมฟงการเสวนาเปนจํานวนมาก 

หนา  หนา  44   



จดหมายขาว ทสจดหมายขาว ทส ..   ปที่  ปที่  3 3 ฉบับที่  ฉบับที่  2525   

นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. พรอมคณะเดินทางไปยังหนวยปองกันรักษาปา พล 14 (นํ้าคลาด) อ.นครไทย  
จ.พิษณุโลก เพื่อตรวจสอบและติดตามความคืบหนาการตรวจยึดจับกุมผูลักลอบตัดไมทําลายปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ

ปาเขากระยางบริเวณเขตติดตอ อ.ชาติกระการ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 
จากเหตุการณ เจาหนาที่ฝายปกครองพรอมดวยเจาหนาที่ตํารวจ สภ.นครไทย และเจาหนาที่ กอ.รมน. จังหวัด

พิษณุโลก ทําการจับกุมนายชัยนิวัฒน กันมีเทศ และนายทองใหม อันทะปญญา พรอมของกลางไมมะคาโมง 3 ทอน 
ปริมาตร 2.25 ม3 รถบรรทุก 6 ลอ 1 คัน ไดที่บริเวณพื้นที่บานหนองนํ้าปอ ต.ทาสะแก อ.ชาติกระการ เขตติดตอ อ.นคร
ไทย ในเขตปาสงวนแหงชาติเขากระยาง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 02.30 น. น้ัน 

เจาหนาที่ไดสอบสวนและขยายผลตอ จึงทราบวา
บริเวณปาหลังหมูบานโปงดินดํา ตําบลกะทาว อําเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก มีการลักลอบตัดไม จึงไดประสานไป
ยัง เจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่ พล 11 (นํ้าเลา) 
เจาหนาที่หนวยปองกันรักษาปาที่  พล 14 (นํ้าคลาด) 
เจาหนาที่อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา เจาหนาที่อุทยาน
แหงชาติแกงเจ็ดแคว เจาหนาที่กรมปาไม และเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของ รวมดําเนินการเขาไปตรวจสอบพื้นที่ดังกลาว 
พบผูลักลอบตัดไมอยูในพื้นที่ จํานวน 8 คน เจาหนาที่จึงได
เขาทําการตรวจยึดจับกุมผูลักลอบตัดไมไดจํานวน 6 คน 
สวนอีก 2 คนหลบหนีไปได ผูถูกจับกุมเปนเจาหนาที่รัฐ 2 
รายไดแก พ.ต.ท. ภพนครินทร ปานทอง รองผกก.(ป) สภ.
นครไทย และ ด.ต.พร กกพงษ เจาหนาที่ตํารวจ สภ.นคร
ไทย และราษฎร 4 ราย ไดแก นายชม ขุมชํา นายแฉลม ปนคุม นายทรัพย แสงสี นายสมควร พิมเพชร โดยของกลางที่
ตรวจยึดไดในที่เกิดเหตุ ไดแก ไมมะคาโมง 4 ทอน ปริมาตร 4.35 ม3 รถยนตกระบะบรรทุกของทางราชการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 1 คัน รถยนตบรรทุก 6 ลอ 1 คัน รถเครน 1 คัน เลื่อยโซยนตยี่หอสติล พรอมบารและโซ เลื่อยยนตไฟฟา
ดัดแปลงพรอมบารและโซ เครื่องปนไฟฟา โซและลวดสลิง รวมทั้งส้ินกวา 30 รายการ ทั้งน้ี ของกลางทั้งหมดที่จับกุม
ตรวจยึดไดเจาหนาที่ไดนําไปเก็บรักษาไวที่หนวยปองกันรักษาปา พล 14 (นํ้าคลาด) อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

ตอมาผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกพรอมดวยรองผูบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 6 ไดเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ
พรอมทั้งส่ังการใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการขยายผลการตรวจยึดจับกุมแลวใหเขาตรวจสอบบานเลขที่ 186 หมูที่ 2 
ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซ่ึงเปนของนายดาบตํารวจพร กกพงษ พบของกลางเพิ่มเติมเปนไมสักกวา 100 ทอน 
ไมกระยาเลยกวา 200 ทอน/เหลี่ยน เจาหนาที่จึงไดทําการอายัดไมทั้งหมดไวตรวจสอบและไดทําการประทับตรา “กัก 
อักษรยอ (ก)” หมายเลข 581 และตรา ตอ หมายเลข 8746 ไวที่หนาตัดของไมทุกทอน/แผน/เหลี่ยน 

 หลังจากน้ันไดเขาตรวจสอบบานของ พ.ต.ท.ภพนครินทร ปาน
ทอง รองผกก.(ป) สภ.นครไทย พบบานกําลังกอสรางอยูในที่ของพ.ต.ท.
ภพนครินทร ปานทอง รองผกก.(ป) สภ.นครไทย จํานวน 1 หลัง ไมทอนที่
จะนํามาทําเปนเสาสรางบาน จํานวน 11 ตน ไมแปรรูปกระยาเลย จํานวน 
161 แผน เจาของบานไดนําเอกสารการไดมาของไมมาแสดงตอเจาหนาที่
ซ่ึงเปนเอกสารการไดมาของไมจากที่ดินกรรมสิทธ์ิและสิทธ์ิครอบครอง 
(โฉนดที่ดินหรือ นส.ก) เอกสารไมแปรรูปที่เลื่อยจากโรงเลื่อย ซ่ึงเอกสาร
ตรงกับชนิดไมและไมแปรรูป เจาหนาที่จึงนําเอกสารดังกลาวไปตรวจสอบ
ขอเท็จจริงอีกครั้งหน่ึงและไดลงบันทึกประจําวันไว 
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รมวรมวรมว...ทสทสทส. . . ลงพื้นที่ตรวจสอบลงพื้นที่ตรวจสอบลงพื้นที่ตรวจสอบ   
สภาพปาสงวนแหงชาติจังหวัดพิษณุโลกสภาพปาสงวนแหงชาติจังหวัดพิษณุโลกสภาพปาสงวนแหงชาติจังหวัดพิษณุโลก   
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 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. เปน
ประธานเปดกิจกรรมฉลองปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 2010 
ภายใตหัวขอ “ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ ชีวิต คือ ชีวิตของเราทุก
คน” (Biodiversity is life, biodiversity is our life) พรอมทั้งเปด ศูนยการเรียนรู
ปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพแหงแรกของประเทศไทย (IYB 2010 
Learning center: Khao Khaew Open Zoo) และเปดตัว 20 พันธุสัตว 10 พันธุ
พืช เพื่อใชเปนเปาหมายและตัวแทนการดําเนินงานจัดการอนุรักษและใช 
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยในชวงป 2010—2012 

(2553—2555) ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายศักดิ์สิทธ์ิ 
ตรีเดช ปกท.ทส. พรอมดวย นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม นายโสภณ ดํานุย 
ผูอํานวยการองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ ตลอดจนคณะผูบริหาร ทส. 
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ เขารวม 
 จากปญหาความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกที่กําลังถูกคุกคามและ
สูญเสียไปในอัตราที่สูงจนนาวิตก โดยสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษยและ
ปรากฏการณธรรมชาติที่เปนภัยคุมคามความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับ
ทองถ่ิน ระดับชาติ และระดับโลก เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การทําลาย 
หรือเปลี่ยนแปลงสภาพถ่ินที่อยูอาศัยในธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต เปนตน องคการ
สหประชาชาติ จึงกําหนดใหวันที่ 22 
พฤษภาคม ของทุกปเปนวันสากลแหง
ความหลากหลาย และกํ าหนดใหป 
ค .ศ .2010 เป นปสากลแห งความ
หลากหลายทางชีวภาพ (International 
Year of Biodiversity: IYB) เพื่ อฉลอง
และ เสริมสร างความตระ หนัก ถึ ง
ความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการดํารงอยูของทุกชีวิตบน
พื้นโลก 
 ในโอกาสน้ีที่ประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาฯ จึงไดรองขอให
ภ า คีอ นุ สัญญ าฯ ร ว มกั น  จั ด
กิจกรรมในปสากลแห งความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อกระตุน
ใหประชากรทุกกลุม ตระหนักใน
คุณค าความ สํา คัญของความ
หลากหลายทางชีวภาพและใหความ
ร ว ม มื อ ใ นก าร อ นุรั ก ษ แ ล ะ ใ ช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 2010 ใน
การลดอัตราการสูญเสียความหลายทางชีวภาพลงอยางมีนัยสําคัญ ภายในป 
ค.ศ.2010 น้ี  
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ทสทสทส. . . จัดกิจกรรมฉลองปสากลแหงความหลากหลายทางจัดกิจกรรมฉลองปสากลแหงความหลากหลายทางจัดกิจกรรมฉลองปสากลแหงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ชีวภาพ ชีวภาพ 2010 2010 2010 เปดศูนยการเรียนรูฯ แหงแรกของประเทศไทยเปดศูนยการเรียนรูฯ แหงแรกของประเทศไทยเปดศูนยการเรียนรูฯ แหงแรกของประเทศไทย      สกูปพิเศษ

สกูปพิเศษ
สกูปพิเศษ         

สัตวสัญลักษณปสากลแหงความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 2010 จํานวน 20 ชนิด 
1) นกกระเรียน (Sarus Crane) Grus antigone 
2) นกแตวแรวทองดํา (Gurney’s Pitta)  

Pitta gurneyi 
3) นกเงือก (Hornbill) 
4) นกกระสาคอดํา (Black-necked Stork)  

Ephippiorhynchus asiaticus 
5) ไกฟาพญาลอ (Siamese Fireback  

Pheasant) Lophura diardi 
6) ไกพันธุเหลืองหางขาว Gallus domesticus 
7) เสือโครง (Tiger) Panthera tigris 
8) ชางเอเซีย (Asian Elephant)  

Elephas maximus 
9) พะยูน (Dugong, Sea Cow) Dugong dugon 
10) ละมั่ง (Eld's Deer) Cervus eldii 
11) โลมาอิรวดี (Irrawaddy Dolphin)  

Orcaella brevirostris 
12) เตาทะเล (Sea Turtle) 
13) ตะพาบมานลาย (Siamese Narrow Headed 

Softshell Turtle) Chitra chitra 
14) หอยมือเสือ (Giant clams) 
15) ปูเจาพอหลวง (Giant Mountain Crab)  

Otamon bhumibol 
16) ปูราชินี (Regal Crab) Thaiphusa sirikit 
17) กระทาง (Himalayan Newt)  

Tylototriton verrucosus 
18) ปลากระโห (Chaophraya Giant Carp)  

Catlocarpio siamensis 
19) ผีเสื้อถุงทอง (Golden Birdwing) Troides spp. 
20) สมเสร็จ (Malayan Tapir) Tapirus indicus 
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 ประเทศไทย คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2552 เห็นชอบตามขอเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ประกาศใหป พ.ศ.2553 เปนปสากลแหงความหลาย
หลายทางชีวภาพของประเทศไทย และให ทส. โดยสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) ในฐานะ
หนวยงานประสานงานกลางอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมกับหนวยงานพันธมิตรจัดกิจกรรมฉลองเน่ืองในป
สากลความหลากหลายทางชีวภาพ 2010 ภายใตหัวขอ “ความ
หลากหลายทางชีวภาพ คือ ชีวิต  คือ ชีวิตของ เร าทุกคน ” 
 (Biodiversity is life, biodiversity is our life) 

 การจัดกิจกรรมครั้งน้ี  ทส. โดย สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) รวมกับ องคการสวน
สัตวในพระบรมราชูปถัมภ จัดขึ้น เพื่อรวมฉลองปสากลแหงความ
หลากหลายทางชีวภาพ 2010 กับนานาประเทศทั่วโลก และเพื่อ
แสดงผลการดําเนินงานดานการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยจากหนวยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมถึงเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลกิจกรรมการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพและการดํารงอยูของทุกชีวิตบนพื้นโลก และเพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการรวม
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนในโอกาสน้ีดวย โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังน้ี 
 1) การมอบธงสัญลักษณความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน แก ชุมชนคนรักษความหลากหลายทางชีวภาพ หนวยงานที่ดําเนินกิจกรรมอนุรักษ 20 พันธุสัตว 10 พันธุพืช 
ศูนยความเปนเลิศดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2) การรวมขับขานบทเพลงแหงการประสานความรวมมือ “ใหโลกอยูนาน” รวมกับศิลปนรับเชิญ “ปาน ธนพร” 

 3) การปลูกตนไมพื้นเมืองเพื่อรวมรณรงคตามโครงการ Green Wave และอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

 4) การเปดศูนยเรียนรูปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพแหงแรก
ของประเทศไทย (IYB 2010 Learning center: Khao Khaew Open Zoo) เพื่อเปน
อนุสรณสถานใหรําลึกถึงปสากแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 2010 และเปน
แหลงดําเนินงานตอเน่ืองดานการเรียนรูและสงเสริมความตระหนักถึงคุณคาและ
ความสําคัญของส่ิงมีชีวิตทั้งพืชและสัตว 

 5) กิจกรรมการปลอยสัตวนํารองสูธรรมชาติในสวนสัตว (Open Zoo) 
พรอมทั้งเปดตัว 20 พันธุสัตว 10 พันธุพืช เพื่อใชเปนเปาหมายและตัวแทนการ
ดําเนินงานจัดการอนุรักษและใช ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ไทยในชวงป 2010 – 2012 (2553 – 2555) 

 6) การจัดนิทรรศการดานการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย 
ทางชีวภาพของประเทศไทยจากหนวยงานภาครัฐ องคกรธุรกิจ และงานแสดง
สินคาและผลิตภัณฑจากทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงการเสวนาเรื่องพืชและสัตวใน
วัฒนธรรมและประเพณีของไทยแทแตโบราณ 

 7) การประกวดโปสเตอรและการประกวด Fantasy  โดยนักเรียนจากพื้นที่
โดยรอบสวนสัตวเปดเขาเขียว 
 8) กิจกรรมการดูนก โดยสมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทย 

พืชสัญลักษณปสากลแหงความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 2010 จํานวน 14 ชนิด 

1) เหลืองจันทบูร Dendrobium friederick-
sianum (Rchb.f.) 

2) ฟามุยนอย Vanda coerulea Griff. Ex Lindl. 

3) จันทรผา Dracaena loureiri Gagnep 

4) จันกระพอ Vatica diospyroides Symington 

5) รองเทานารี Paphiopedilum spp. 

6) รักใหญ Gluta usitata (wall.) Ding Hou 

7) คอเชียงดาว Trachycarpus oreophilus  
Gibbons & Spanner 

8) กันภัยมหิดล Afgekia mahidolae  
B.L.Burtt & Chermsir. 

9) พลับพลึงธาร Crinum thaianum  J.Schulze 

10) ขาวสังขหยด Oryza sativa var. Sangyod 

ปที่  ปที่  3 3 ฉบับที่  ฉบับที่  2525   หนา  หนา  77   



จดหมายขาว ทสจดหมายขาว ทส ..   ปที่  ปที่  3 3 ฉบับที่  ฉบับที่  2525   หนา  หนา  88   

สัตวสัญลักษณปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ สัตวสัญลักษณปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 20102010  

1 

2 

3 

4 

Special
Special    

5 

 

6 8 

9 

 13 

 14 

 15 

7 

 
 

 10  11  12 

นกกระเรียน (Sarus Crane)  
Grus antigone 

นกแตวแรวทองดํา  
(Gurney’s Pitta) Pitta gurneyi 

นกเงือก (Hornbill) 

นกกระสาคอดํา (Black-necked 
Stork) Ephippiorhynchus asiaticus 

 16 

ไกฟาพญาลอ (Siamese Fireback 
Pheasant) Lophura diardi 

ไกพันธุเหลืองหางขาว  
Gallus domesticus 

เสือโครง (Tiger) Panthera tigris 

ชางเอเซีย (Asian Elephant)  
Elephas maximus 

พะยูน (Dugong, Sea Cow)  
Dugong dugon 

ละมั่ง (Eld's Deer) Cervus eldii โลมาอิรวดี (Irrawaddy Dolphin)  
Orcaella brevirostris 

เตาทะเล (Sea Turtle) 

 17 

 18 

 19 

 20 

หอยมือเสือ (Giant clams) 

ตะพาบมานลาย (Siamese  
Chitra chitra 

กระทาง (Himalayan Newt)  
Tylototriton verrucosus 

ปูเจาพอหลวง (Giant Mountain 
Crab) Otamon bhumibol 

ปูราชินี (Regal Crab)  
Thaiphusa sirikit 

ปลากระโห (Chaophraya Giant 
Carp) Catlocarpio siamensis 

ผีเสื้อถุงทอง (Golden Birdwing) 
Troides spp. 

สมเสร็จ (Malayan Tapir)  
Tapirus indicus 



จดหมายขาว ทสจดหมายขาว ทส ..   ปที่  ปที่  3 3 ฉบับที่  ฉบับที่  2525   

 

4 5 6 

8 9 7 

พืชสัญลักษณปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ พืชสัญลักษณปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 20102010  

1 

เหลืองจันทบูร  
Dendrobium friedericksianum (Rchb.f.) 

2 

ฟามุยนอย  
Vanda coerulea Griff. Ex Lindl. 

ฟามุยนอย  
Vanda coerulea Griff. Ex Lindl. 

3 

จันกระพอ  
Vatica diospyroides Symington 

รองเทานารี  
Paphiopedilum spp. 

รักใหญ 
Gluta usitata (wall.) Ding Hou 

คอเชียงดาว Trachycarpus oreophilus  
Gibbons & Spanner 

กันภัยมหิดล Afgekia mahidolae  
B.L.Burtt & Chermsir. 

พลับพลึงธาร 
Crinum thaianum  J.Schulze 

ขาวสังขหยด 
Oryza sativa var. Sangyod 

หนา  หนา  99   



จดจด หมายขาว ทสหมายขาว ทส ..   ปที่  ปที่  3 3 ฉบับที่  ฉบับที่  2525   

ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา ภายหลังการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2550 ที่เปดโอกาสให กบข. สามารถจัดแผนการลงทุนใหแกสมาชิกไดมากกวา 1 แผน เพื่อใหสอดรับกับความ
แตกตางและความหลากหลายของสมาชิกทั้งเรื่องของวัย ความรูดานการเงินและการลงทุน ตลอดจนการประเมินตัวเองให
ยอมรับความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นได ลาสุดน้ี แผนการลงทุนดังกลาวพรอมเปดใหสมาชิก กบข. ทั่วประเทศมีโอกาสเลือก
แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองแลว เริ่มตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป สําหรับแผนการลงทุนจะแบงออกเปน 4 แผน ตามระดับ
ความเส่ียงและโอกาสการไดรับผลตอบแทนที่ตางกันไป ไดแก แผนตลาดเงิน แผนตราสารหน้ี แผนหลัก และแผนผสมหุนทว ี

ดานนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กลาวถึงรายละเอียดของแผน การลงทุนที่เปด
ใหสมาชิกเลือกได 4 แผน คือ 1. แผนตลาดเงิน จะเลือกลงทุนเฉพาะตราสารหน้ีระยะส้ันที่มีกําหนดไถถอนไมเกิน 1 ป เนน
ความปลอดภัยของเงินตน ระดับความเส่ียงต่ําสุด และสมาชิกก็อาจจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนต่ําสุดดวย 2. แผนตลาด
ตราสารหน้ี จะลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ันและยาว ระดับความเส่ียงจะสูงกวาแผนตลาดเงิน มุงเนนผลตอบแทนที่สูงกวา
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก 3. แผนหลัก หรือแผนลงทุนของ กบข. ในปจจุบันจะลงทุนในสินทรัพยที่มั่นคงไมนอยกวา 60% 
ระดับความเส่ียงปานกลาง คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงกวาอัตราเงินเฟอ สําหรับสมาชิกที่ไมประสงคเลือก
แผนการลงทุนใด กบข. จะบริหารเงินออมตามแผนหลัก และ 4. แผนผสมหุนทวี จะลงทุนทั้งตราสารหน้ี ตราสารทุน และ
อสังหาริมทรัพย เชนเดียวกับแผนหลัก แตเนนสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนที่มากกวา ระดับความเส่ียงสูงสุด ซ่ึง
สมาชิกจะมีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงกวาแผนการลงทุนอ่ืนๆ ตามไปดวย 

อยางไรก็ตาม สมาชิกควรพิจารณาและคํานึงถึงปจจัยสําคัญ เชน ความตองการความมั่นคงของเงินตน ระดับ
ผลตอบแทนที่คาดหวัง และระดับความเส่ียงจากการลงทุนที่สามารถยอมรับ เพื่อใหสามารถเลือกแผนการลงทุนไดอยาง
เหมาะสมกับสมาชิกที่สุด ทั้งน้ี สมาชิกที่สนใจสามารถศึกษาขอมูลแผนการลงทุน และดาวนโหลดแบบแสดงความประสงค
เพื่อเลือกแผนการลงทุนไดจากเว็บไซต กบข. ที่ www.gpf.or.th โดยสงแบบแสดงความประสงคฯ ที่กรอกรายละเอียด
ครบถวน พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยตรงถึง กบข. หรือ
สอบถามเพิ่มเติมไดที่ฝายบริการขอมูลสมาชิก โทร. 1179 

ขาวสารกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการขาวสารกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ  
กบขกบข. . เปดแผนการลงทุนใหสมาชิก เปดแผนการลงทุนใหสมาชิก ““เลือกเลือก” ” ท่ี ท่ี ““ใชใช””  

ต้ังแต ต้ังแต 2 2 กก..คค. . เปนตนไปเปนตนไป  

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  2525   

รวมภาพกิจกรรมรวมภาพกิจกรรมรวมภาพกิจกรรม   

3 3 กก..คค. . 53 53   
โครงการพุทธอุทยาน เขาอีโต จโครงการพุทธอุทยาน เขาอีโต จ..ปราจีณบุรีปราจีณบุรี  

15 15 กก..คค. . 53 53 เสวนาอนาคตเกาะระ มเสวนาอนาคตเกาะระ ม..เกษตรศาสตรเกษตรศาสตร  

8 8 กก..คค. . 53 53 คพคพ..จับมือ กรอจับมือ กรอ..และ และ JICA JICA 
โครงการพัฒนาระบบการจัดทําทําเนียบฯโครงการพัฒนาระบบการจัดทําทําเนียบฯ  

หนา  หนา  1111   

9 9 กก..คค. . 53 53 ทสทส. . รวมแสดงความยินดี ครบรอบ รวมแสดงความยินดี ครบรอบ 22 22 ป ป 
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 1111  

7 7 กก..คค. . 53 53   
เอกอัครราชทูตเกาหลีเยี่ยมคารวะ รมวเอกอัครราชทูตเกาหลีเยี่ยมคารวะ รมว..ทสทส..  

20 20 กก..คค. . 53 53 วันสถาปนาครบรอบ วันสถาปนาครบรอบ 3 3 ป สพภป สพภ..  

9 9 กก..คค. . 53 53 
ปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ ปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 5353  

28 28 กก..คค. . 53 53 สัมมนาสัตวปาสวนสัตว คร้ังที่ สัมมนาสัตวปาสวนสัตว คร้ังที่ 44  



สํานักงานปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ท่ีปรึกษา          ศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช 
                      ชาตรี     ชวยประสิทธิ์ 
บรรณาธิการ   ปยชาติ เกสรทอง 
กองบรรณาธิการและฝายผลิต 
อาทิตยา ศิรินอย  จันทรเพ็ญ  ปลอดดี 
กลุมประชาสัมพันธ  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เลขที่ 92 พหลโยธิน 7 สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ติดตามขาวสารของเราไดบนเวบไซต 

www.mnre.go.th 

ถอยแถลง บกถอยแถลง บกถอยแถลง บก...   
สวัสดีทานผูอานจดหมายขาว ทสสวัสดีทานผูอานจดหมายขาว ทส. . ทุกทานทุกทาน  

ก็ผานกันไปอีกเดือนสําหรับการทํางานของเรา ใกลปดงบประมาณแลว ก็ผานกันไปอีกเดือนสําหรับการทํางานของเรา ใกลปดงบประมาณแลว 

หลายๆ หนวยงานก็เรงใหมีการใชงบประมาณ และยังมีการเตรียมหลายๆ หนวยงานก็เรงใหมีการใชงบประมาณ และยังมีการเตรียม

ความพรอมเพื่องบประมาณใหมสําหรับการทํางานโครงการตางๆ ในความพรอมเพื่องบประมาณใหมสําหรับการทํางานโครงการตางๆ ใน

ปถัดไป หวังวาปน้ี ทสปถัดไป หวังวาปน้ี ทส. . จะไดงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการดีๆ เพื่อจะไดงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการดีๆ เพื่อ

ประชาชน เพื่อประเทศชาติ เพิ่มขึ้นตอไปประชาชน เพื่อประเทศชาติ เพิ่มขึ้นตอไป  

สําหรับจดหมายขาว ทสสําหรับจดหมายขาว ทส. . ฉบับน้ี ก็ยังคงนําขาวสารดีๆ มีสาระ มาฝากฉบับน้ี ก็ยังคงนําขาวสารดีๆ มีสาระ มาฝาก

กันเชนเคย พรอมภาพการทํางานของทานผูบริหารและเจาหนาท่ี ทสกันเชนเคย พรอมภาพการทํางานของทานผูบริหารและเจาหนาท่ี ทส . . 

มาใหชมกันมาใหชมกัน  

จดหมายขาว ทสจดหมายขาว ทส . . ขอเปนสวนหน่ึงในการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแก ขอเปนสวนหน่ึงในการสรางภาพลักษณท่ีดีใหแก 

ทสทส. . และเปนสื่อกลางใหหนวยงานตางๆ ภายใต ทสและเปนสื่อกลางใหหนวยงานตางๆ ภายใต ทส . . แหงน้ี ไดติดตามแหงน้ี ไดติดตาม

ขาวสาร ทสขาวสาร ทส. . กันอยางใกลชิดกันอยางใกลชิด  

  

ประชาสัมพันธ ทสประชาสัมพันธ ทส..       

ขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ  


