
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จไปในการพระราชทานนํ้าหลวงอาบศพ
ผูเสียชีวิตจากเหตุการณเฮลิคอรปเตอรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตกใน
เขตจังหวัดนาน ณ วัดพระศรมหาธาตุ วรมหาวิหาร บางเขน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553 
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ปที่ ปที่ ปที่ 3 3 3 ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ 262626   

สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม 255325532553   ขอพระองคทรงพระเจริญย่ิงยืนนานขอพระองคทรงพระเจริญย่ิงยืนนานขอพระองคทรงพระเจริญย่ิงยืนนาน   

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขาพระพุทธเจา ดวยเกลาดวยกระหมอม ขาพระพุทธเจา ดวยเกลาดวยกระหมอม ขาพระพุทธเจา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

อาลัยรักอาลัยรัก......  
    ดรดร..ศักด์ิสิทธิ ์ตรีเดชศักด์ิสิทธิ ์ตรีเดช  



 นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. เปนประธานจุด
เทียนชัยถวายพระพรและกลาวถวายราชสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหา
ราชินี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ ลานเอนกประสงค 
ช้ัน G อาคาร ทส. โดยมีนายชาตรี  ชวยประสิทธ์ิ รอง 
ปกท.ทส. นางนิศากร โฆษิตรัตน รอง ปกท.ทส. นางมณทิพย 
ศรีรัตนา ทาบูกานอน หัวหนาผูตรวจราชการ ทส. นาย
วิเชียร จุงรุงเรือง ผูตรวจราชการ ทส. นางมิ่งขวัญ วิชยา
รั ง สฤ ษ ฏ  เ ล ข า ธิ ก า ร สํ านั ก ง าน น โ ย บ าย แล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นายสุพัฒน  หวังวงศ
วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นางอรพินท วงศชุมพิศ 
อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ตลอดจนคณะ
ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ ทส. รวมในพิธี 
 นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปกท.ทส. ไดกลาวสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมวา สมเด็จพระนางเจาฯ ไดพระราชทานแนวทาง
ใ ห พ ส ก นิ ก ร รู จั ก ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ
สภาพแวดลอมของปา และเปล่ียนวิถีการดํารงชีวิตจากการ
ทําลายปาเปนผูปกปองดูแลปาไมและอาศัยอยูรวมกับปาไดช่ัว
ลูกช่ัวหลาน เชน โครงการบานเล็กในปาใหญ โครงการปารักษ

น้ํา โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา เปนตน ตลอดจน
ทรงตรากตรําพระวรกายเคียงคูพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว โดยมิทรงยอทอและทรงปฏิบัติบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจนอยใหญนานัปการ ดวยพระวิริยะอุตสาหะ พระ
อัจฉริยภาพ และพระราชปณิธานอันแนวแนมั่นคง ที่จะบําบัด
ทุกขบํารุงสุขแกอาณาประชาราษฎร นํามาซ่ึงความรมเย็น
เปนสุขของพสกนิกรทั่วทั้งแผนดิน และประโยชนของ
บานเมือง 
 ทั้งนี้  นอกจากกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร
ดังกลาวแลว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยัง
ไดจัดกิจกรรมเฉ ลิมพระ เกียรติ  สมเด็จพระนาง เจ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 ดังนี้ 

 ก า ร ร ว ม จั ด กิ จ ก ร ร ม กั บ รั ฐ บ า ล  ต า ม ที่
คณะกรรมการอํานวยการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติแหงการ
บรมราชาภิเษกปที่ 60 และการ
เฉ ลิ ม พ ร ะ ชน ม พ ร ร ษ า  ไ ด
กําหนดใหมีการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉ ลิมพระ
ชนมพรรษา 78 พรรษา 12 
สิงหาคม 2553 ระหวางวันที่ 
12—15 สิงหาคม 2553 ณ 
ลานพระราชวังดุสิตและสวน
อัมพร ภายใตหัวขอ “พลังแหง
รัก...ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” 

หนา หนา หนา 222   

ภารกิจเดน ทสภารกิจเดน ทสภารกิจเดน ทส...   
“ทส. พรอมใจ ถวาย 

ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ” 

จดหมายขาว ทส. 

แถลงขาวโครงการ ตามรอยคูฟา ศึกษาอุทยานแหงชาติ ถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสครบรอบ 78 พรรษา 

นายศักด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช  
นําขาราชการ ทส.  

ลงนามถวายพระพร 



แรลลี่สิงหา ปลูกปา พาแมเท่ียวอุทยาน 

ปที่  3 ฉบับที่  26 

 กิจกรรมโครงการ “เหลือง—ฟา มหามงคลเทิดพระเกียรติ
จากวันแมถึงวันพอ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ โดยเร่ิม
กิจกรรมต้ังแต วันท่ี 12 สิงหาคม ถึง วันท่ี 5 ธันวาคม โดยมีการ
จัดกิจกรรมจากหนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ดังนี ้
 1) โครงการเหลือง—ฟา มหามงคล เทิดพระเกียรติจากวัน
แมถึงวันพอ “น้ําพระทัยดุจดวงประทีป เสริมสรางศิลปาชีพดวยน้ํา
บาดาล” ณ ศูนยศิลปาชีพอุบลราชธานี บานยางนอย ตําบลกอเอ 
อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 2) โครงการเหลือง—ฟา มหามงคล เทิดพระเกียรติจากวัน
แมถึงวันพอ “ตามรอยคูฟา ศึกษาอุทยานแหงชาติ” ณ อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดย
มีกิจกรรม ดังนี ้

 แรลลี่สิงหา เปนการจัดกิจกรรมใหลูกๆ พาคุณพอคุณ
แม ทํากิจกรรมรวมกัน ตลอดเสนทางกรุงเทพฯ—สระบุรี—เขา
ใหญ เพื่อศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 สิงหาปลูกปา พาแมเท่ียวอุทยานแหงชาติ ทส. เปดใหลูก
พาแมเท่ียวในอุทยานแหงชาติ ฟรีท่ัวประเทศ ระหวางวันท่ี 11—15 
สิงหาคม 2553 

 ประกวดภาพยนตรสั้น “ตามรอยคูฟา ศึกษาอุทยาน
แหงชาติ” นําแสดงเร่ืองสั้นท่ีสื่อถึงอุทยานแหงชาติในแงมุมตางๆ 

 3) โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ 
 4) โครงการใตรมพระบารมีทรัพยากรธรณีกาวไกล 

 5) โครงการสมเด็จพระนางเจาฯ อนุรักษพันธุเตาทะเล และ
รวมใจปลอยเตาทะเลคืนสูธรรมชาติ 
 6) โครงการ 78 พรรษา ปะการังเทียม 
 7) โครงการปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 

 8) โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติฯ  
 9) โครงการปลูกปา—ปลอยปู เฉลิมพระเกียรติฯ 

 10) โครงการประกวดเขียนบทความ ถายภาพ หรือ
ภาพวาด เพื่อจัดทําสมุดจารึกคูพระบารมี 35 ป สิ่งแวดลอมไทย 

หนา หนา หนา 333   

เหลือง—ฟา มหามงคล จ.อุบลราชธานี 

ตามรอยคูฟา ศึกษาอุทยานแหงชาติ 

แรลลี่สิงหา ปลูกปา พาแมเท่ียวอุทยาน 



นายสุพัฒน  หวังวงศวัฒนา อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ เผยถึงความกาวหนาการแกไขปญหามลพิษในพื้นท่ี
มาบตาพุดและสถานการณหมอกควันในประเทศไทย ป 2553 
ในการแถลงขาวประจําสัปดาห ทส. เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 
2553 ณ หองประชุม 301 อาคาร ทส. 

นายสุพัฒน  หวังวงศวัฒนา อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ เปดเผยความกาวหนาการแกไขปญหามลพิษในพื้นท่ี
มาบตาพุด วา ภายหลังคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ประกาศพื้นท่ีมาบตาพุดเปนเขตควบคุมมลพิษ และใหจังหวัด
ระยองประสานหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายละเอียด
โครงการใหมีความชัดเจน และดําเนินการใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
จังหวัดระยอง นั้น ลาสุด ในการประชุมคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ คร้ังท่ี 3/2553 เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 
2553 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อลด
และขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ.2553—2556 
ภาครัฐ วงเงิน 2,182.88 ลานบาท 7 แผนงาน 71 โครงการ 
และแผนปรับลดมลพิษของผูประกอบการโรงงานเปาหมาย 
80 แหง จาก 132 แหง (นิคมมาบตาพุด 56 แหง, นิคมเหม
ราชตะวันออก 16 แหง, เอเชีย 5 แหง, ผาแดง 1 แหง และเขต
ประกอบการอารไอแอล 1 แหง) ในวงเงิน 25,064.69 ลาน
บาท 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  กลาวเพิ่มเติมวา จาก
รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีมาบตาพุด 
ต้ังแตป  2552—2553 ในภาพรวมจากผลการติดตาม
ตรวจสอบ พบวา คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพน้ํา
ผิวดินสวนใหญอยูในเกณฑคามาตรฐาน มีบางพารามิเตอรท่ี
ตรวจพบเกินคามาตรฐานในบางชวงเวลา โดย คพ. ไดประสาน
กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  เพื่อตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษและบงชี้

ปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ใ น พื้ น ท่ี
ดั ง ก ล า ว  ซึ่ ง จ า ก ก า ร
ตรวจสอบพบปญหาท่ีจะตอง
เรงดําเนินการแกไขเรงดวน 3 
เร่ือง คือ ปญหาสารอินทรีย
ระเหยงาย (VOCs) ในอากาศ 
สารอินทรียระเหยงายและโลหะ
หนักในน้ํ าใต ดิน และปญหา
ก า รส ะ ส ม ต ะ ก อ น ดิ น สี ดํ า
บริเวณอาวประดูและคลองชาก
หมาก 

นอกจากนี้ยังพบสารอินทรียระเหยงายบางตัว เชน 
เบนซีน และ 1—3, บิวทาไดอีน มีคาเกินมาตรฐานคาเฉลี่ยราย
ป จึงเห็นควรมีมาตรการเสริมเพื่อแกไขปญหาดังกลาว คือ 
การใชมาตรการปรับลดมลพิษ เบนซิน (Benzene) เชน 
มาตรการ 80/20 การ ติดต้ั งร ะบบควบคุม ไอน้ํ ามั น 
รถบรรทุกน้ํามัน คลังน้ํามัน ถังน้ํามันใตดิน การเรงรัดการนํา
น้ํามันเบนซินหรือน้ํามันแกสโซฮอลท่ีมีคุณลักษณะเปนไปตาม
มาตรฐาน EURO 4 ซึ่งจะสามารถลดการปลอยสารอินทรีย
ระเหยงายไดและจะไดหารือแนวทางในการดําเนินการกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในลําดับตอไป ท้ังนี้ จังหวัดระยองจะเปน
พื้น ท่ีนํารองในการบูรณาการการทํางานรวมกันด าน
สิ่งแวดลอมของหนวยงานภายในกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเนนการบูรณาการแผนปฏิบัติ
การเพื่อลดและขจัดมลพิษฯ และผลักดันใหเกิดการดําเนินการ
แบบมีสวนรวมทุกภาคสวนในการจัดทํากลไกและรูปแบบการ
แกไขปญหามลพิษสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ และดําเนินการ
เพื่อสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 
รวมท้ังใหความสําคัญในเร่ืองการสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน 
เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ตลอดจนการสรางภูมิคุมกันของ
ชุมชนตอการจัดการปญหามลพิษสิ่งแวดลอมโดยการสราง
เครือขายชุมชนศูนยเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมและปญหา
ฉุกเฉินดานสิ่งแวดลอมท่ีย่ังยืนสืบไป 
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จดหมายขาว ทส. 

ดร.สุพัฒน  หวังวงศวัฒนา 
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นอกจากนี้ นายสุพัฒน 
หวังวงศวัฒนา อธิ บ ดีกรม
ควบคุมมลพิษ ยังเปดเผยถึง
เร่ืองสถานการณหมอกควันใน
ประเทศไทย ป 2553 วา ปนี้
นับเปนปท่ีเกิดวิกฤติหมอกควัน
ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนคร้ัง
รุ น แ ร ง  โ ด ย ต้ั ง แ ต เ ดื อ น
กุมภาพันธ  2553 ตรวจพบ
ปริมาณฝุนขนาดเล็ก (PM10) 
อยูในระดับเกินเกณฑมาตรฐาน
ในหลายพื้นท่ีและเขาสูร ะดับ
วิกฤ ติ ในช ว งวั น ท่ี  17—19 
มีนาคม 2553 โดยเฉพาะ ท่ี
จังหวัดแมฮองสอน คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด ณ เวลา 
09.00 น. เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2552 มีคาเทากับ 518.5 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เกินเกณฑมาตรฐานมากกวา 4 
เทา และเปนคาสูงสุดในรอบ 20 ป นับต้ังแตเร่ิมมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศในประเทศไทย (มาตรฐานคาเฉลี่ย 
24 ชั่วโมงของฝุนขนาดเล็ก (PM10) ไมเกิน 120 ไมโครกรัม
ตอลูกบาศกเมตร) 

จากการตรวจสอบสภาพอุตุนิยมวิทยาในชวงตนป 
2553 พบอิทธิพลของปรากฏการณเอลนิญโญสงผลให
อากาศมีความแหงแลงมาก ฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน สงผลให
เกิดการเผาในท่ีโลงตลอดชวงหนาแลง ซึ่งจากการตรวจสอบ
จุด Hotspot (จุดท่ีคาดวาจะเกิดไฟซึ่งแปลผลไดจากภาพถาย
ดาวเทียว) ในป 2553 พบ Hotspot สะสมสูงท่ีสุดในรอบ 5 ป
ท่ีผานมา โดยจากการจําแนกจุด Hotspot สะสมในพื้นท่ี 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน แยกตามประเภทการใชประโยชน
ท่ีดิน (พื้นท่ีอนุรักษ พื้นท่ีปาสงวน และพื้นท่ีเกษตร) พบ Hot-
spot สูงสุด 55% ในพื้นท่ีปาสงวน และจากการจําแนกจุด 
Hotspot สะสมแยกรายอําเภอ พบวามี 56 อําเภอท่ีมีจํานวน 
Hotspot สะสมสูงเกิน 100 จุด ซึ่งจํานวน Hotspot สะสมรวม
ใน 56 อําเภอดังกลาวคิดเปน 57% ของ Hotspot สะสม
รวมท้ังประเทศ 

จากสถานการณดังกลาวนี้  นายสุวิทย คุณกิตติ 
รมว.ทส. ในฐานะประธานคณะกรรมการไฟปาและหมอกควัน
แหงชาติ ไดสั่งการในการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 
2/2553 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2553 ใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของใหความสําคัญกับการแกไขปญหาไฟในพื้นท่ีปา
สงวน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการบุกรุกพื้นท่ีเพื่อทําการเกษตร 
และ ใหบรรจุ แผนงาน/โครงการท้ังในระดับ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนและระดับประเทศ ไวในแผนปฏิบัติการแกไข
ปญหาไฟปาและหมอกควันป 2555—2559 ท่ีจะจัดทําข้ึนให

แลวเสร็จภายในป 2554 เพื่อให
ทันกับการขอรับการจัดสรร
งบประมาณในป 2555 ตอไป 
สําหรับสถานการณหมอกควัน
ในป 2554 คาดวาอาจมีความ
รุนแรงของมลพิษหมอกควัน
ล ด ล ง  อั น เ ป น ผ ล ม า จ า ก
ป ร า ก ฏ ก า ร ณ ล า นี ญ า  ซึ่ ง
คาดการณไววาจะมีอิทธิพลตอ
ภูมิภาคต้ังแตเ ดือนกรกฎาคม 
2553 ไปจนถึงไตรมาสแรกของ
ป (2554) ท้ังนี้  อิทธิผลของ
ปรากฏการณลานีญาสงผลให
สถานการณไฟและหมอกควันใน

อนุภูมิภาคเขตใตเสนศูนยสูตรในป 2553 ลดระดับความ
รุนแรงลงอยางมาก ซึ่งคาดวาภาคใตตอนลางของไทยในป 
2553 จะไมไดรับผลกระทบจากหมอกควันขามแดนจาก
อินโดนีเซีย 

อยางไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการระดับรัฐมนตรี
สิ่งแวดลอม 5 ประเทศเร่ืองมลพิษจากหมอกควันขามแดน
คร้ังท่ี 1 ( the 10 th MSC) ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 
2553 ณ ประเทศมาเลเซีย ไดมีมติเห็นชอบใหประเทศสมาชิก
ยังคงดําเนินมาตรการเพื่อลดและควบคุมการเผาในท่ีโลงและ
มลพิษหมอกควันตอไปเพื่อปองกันไมใหเกิดหมอกควันและ
สงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน  

หนา หนา หนา 555   

วิกฤติเมืองแมฮองสอน หมอกควันมากสุดในรอบ 20 ป  



 นายศักด์ิสิทธิ์ ตรี
เดช ปกท.ทส. พรอมดวย 
นายอํานาจ ขัมภลิขิต รอง
ผู อํ า น ว ย ก า รอ ง ค ก า ร
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ป า ไ ม 
รักษาการผู อํ านวยการ
องคการอุตสาหกรรมปาไม 
แถลงขาวประจําสัปดาห 
ทส . เ มื่ อ วั น จั น ท ร ท่ี  9 
สิงหาคม 2553 ณ หอง 
301 อาคาร ทส. 

 นายศักด์ิสิทธิ์ ตรีเดช ปกท.ทส. เปดเผยวา องคการ
สหประชาชาติ กําหนดให ป ค.ศ.2010 หรือ พ.ศ.2553 เปนป
สากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ (International Year of 
Biodiversity: IYB) และท่ีประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาไดรองขอให
ประเทศภาคีสมาชิกฯ รวมกันจัดกิจกรรมในปสากลแหงความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อกระตุนใหประชาชนทุกหมูเหลา 
ตระหนักในคุณคาความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
และใหความรวมมือในการอนุรักษและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
2010 ในการลดอัตราการสูญเสียความหลายทางชีวภาพลง
อยางมีนัยสําคัญ ภายในป ค.ศ.2010 นั้น 

 ทส. โดย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติ แล ะสิ่ ง แวดลอม  (สผ.) ในฐ านะหน วยง าน
ประสานงานกลางอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ไดจัดกิจกรรมเพื่อรวมเฉลิมฉลองปสากลแหงความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยมี เป าหมายอนุ รักษ  “20  
พันธุสัตว 10 พันธุพืช” ใหไดภายใน 3 ป (ป 2010—2012) 
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องคการอุตสาหกรรมปาไม  

เรงพัฒนาพื้นท่ีปาพุถิ่นอาศัย 

“ปูราชินี” สวนปาทองผาภูมิ 

ออป. จังหวัดกาญจนบุรี...

พรอมเดินหนา สราง

โรงพยาบาลชางไทยแหงใหม

ทางภาคใตอยางเปนทางการ 

จดหมายขาว ทส. 

นายศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช ปกท.ทส. รับมอบภาพเขียนฝมือชาง ออป. 
จาก นายอํานาจ  ขัมภลิขิต รอง ผอ.ออป. 

 ปูราชิน ีหรือ ปูสามสี เปน 1 ใน 20 สัตวสัญลักษณป
สากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 2010 มีสถานภาพ
เปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พุทธศักราช 2535 เปนปูน้ําจืดชนิดหนึ่งท่ีมีสีสัน
งดงาม มีขนาดกระดองกวางประมาณ 2 นิ้ว มีลักษณะเดนท่ี
สีสันสวยงาม มีสีมากถึง 3 สี คือ สวนขามีสีแดงตรงโคนขา 
กามหนีบ และบริเวณ
ขอบกระดองมีสีขาว 
ตรงกลางกระดอง
และเบาตามีสีน้ําเงิน
อมมวง ดูคลายกับ
ธงชาติไทย พบคร้ัง
แรกเมื่อกวา 25 ป
ม า แ ล ว บ ริ เ ว ณ
เทือกเขาในจังหวัดนราธิวาส ปจจุบันพบไดมากท่ี “พุปูราชินี” 
ในพื้นท่ีบริเวณสวนปาทองผาภูมิ ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุรี ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไมเปนผูดูแล 
 ปูราชิน ีไดรับการต้ังชื่อเพื่อเปนการถวายพระเกียรติ
แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิ ต์ิ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา เมื่อป 
พ.ศ.2535 มีชื่อวิทยาศาสตรวา Thaiphusa sirikit และมีชื่อ
ภาษาอังกฤษวา Regal Grab 

 ในการนี้  กร ะทรวงท รัพยากรธรรมชา ติแล ะ
สิ่งแวดลอม โดย องคการอุตสาหกรรมปาไม จึงไดดําเนิน
กิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาแหลงอนุรักษพุปู
ราชินีและเปนการอนุรักษสัตวหายากเฉพาะถิ่น 
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 เมื่ อ วั น ท่ี  30  สิ งห า ค ม 
2553 ณ หองประชุม 301 อาคาร 
ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดี
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช (อส.) ประธานการแถลง
ขาวประจําสัปดาห ทส. เผยถึงการ
คนพบพรรณไม ใหมของ โลกใน
ประเทศไทย วา เปนเร่ืองท่ีนายินดี
ย่ิงท่ีคณะสํารวจพรรณไม นําโดย 
ดร.สมราน สุดดี นักวิทยาศาสตร
ชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญไมวงศกะเพราของไทย ไดสํารวจ
พบกะเพราชนิดใหมของโลก วงศกะเพรา หรือ Labiatae 
(Lamiaceae) จึง ใหชื่ อว า  Platostoma tridechii Suddee หรือ 
“กะเพราศักด์ิสิทธิ”์ เพื่อใหเปนเกียรติแด นายศักด์ิสิทธิ์ ตรีเดช 
ปกท.ทส. ซึ่งเปนบุคคลท่ีมีคุณูปการตอการปกปอง ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศอยางเต็ม
กําลังความสามารถจวบจนวาระสุดทายของชีวิต โดยชื่อพืช
ดังกลาวนี ้อส. เตรียมตีพิมพประกาศเปนพืชชนิดใหมของโลก
ภายในปนี้ (2553) 

 กะเพราศักด์ิสิทธิ์ Platostoma tridechii Suddee วงศ
กะเพรา หรือ Labiatae (Lamiaceae) พืชถิ่นเดียวของไทย เปน
พืชหายากและใกลสูญพันธุ  พบเฉพาะทางภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน บริ เวณเขตรักษาพันธสัตวปา ภูวัว  
จ .หนองคาย พืชชนิดนี้ ข้ึนบน
สภาพดินต้ืนๆ บนภูเขาหินทราย
ตามปา เ ต็ง รัง  สู งจากระ ดับ 
น้ําทะเล 180 เมตร ลําตนเปน
เหลี่ยม สูง 50—60 เซนติเมตร 
กิ่งมีขนสั้นและนุม ใบเด่ียวเรียง
ตรงสลับต้ังฉาก ยาว 0.4—1 
เซนติ เมตร แผน ใบมีขนสาก
ด า น บ น  ย า ว ป ร ะ ม า ณ  2 0 
เซนติเมตร ออกดอกและติดผล
เดือนตุลาคม—ธันวาคม 
 โดย ดร.ราชันย ภูมา หัวหนาคณะสํารวจพรรณไม 
กรมอุทยานฯ ก็ไดเปดเผยถึงการพบพรรณไมใหมของโลก 
สกุลโมก ซึ่งไดตีพิมพลงในวารสารทางพฤกษศาสตร Gar-
dens’ Bulletin Singapore เลมท่ี 61(2) ถึง 3 ชนิด ดังนี ้

 1) โมกการะเกตุ Wrightia karaketii D.J.Middleton 
พบเพียงแหงเดียวในภาคเหนือท่ี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
ชายแดนไทย—พมา ข้ึนตามเขาหินปูนเต้ียๆ ในปาเบญจ

พรรณ สูงจากระดับน้ําทะเล 750 เมตร เปนไมตน สูง 5—10 
เมตร เปลือกสีน้ําตาลเขม มีดอกสวยงาม ใบรูปรี ยาว 9—21 
เซนติเมตร กลีบดอกเปนรูปกงลอสีแดงสด มีสีเขียวท่ีโคนดาน
นอก ชอดอกออกสั้นๆ ตามปลายกิ่ง มีขนละเอียด กานชอดอก
ยาวไดประมาณ 2 เซนติเมตร ออกดอกประมาณเดือน
พฤษภาคม ติดผลประมาณเดือนกันยายน 

 2) โ มกพะวอ  Wrightia tokiae D.J.Middleton พบ
เฉพาะทางภาคเหนือบริเวณศาลพะวอ อําเภอแมสอดจังหวัด
ตาก ข้ึนตาม เชิ ง เขาหินปูน ในป า เบญจพรรณ สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 700 เมตร เปนไมยืนตนสูงถึง 15 เมตร เปลือก
สีน้ําตาลเขม ใบเปนรูปไข รูปรี หรือรูปขอบขนาน ยาว 5—21 
เซนติเมตร แผนใบมีขนละเอียดท้ังสองดาน มีดอกสวยงาม 
เปนรูปกงลอ สีเขียวอมเหลือง ดานในและดานนอกมีสีเขม 
หลอดกลีบดอกยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร กลีบรูปวงรี ยาว
ประมาณ 1.3 เซนติเมตร กระบังสีเหลือง เรียงติดกันเปนวง
คลายรูปถวย ออกดอกประมาณเดือนพฤษภาคม ติดผล
ประมาณเดือนสิงหาคม 

 3) โมกนเรศวร Wrightia poomae D.J.Middleton พบ
เฉพาะท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร อําเภออุมผาง 
จังหวัดตาก ข้ึนตามสันเขาใน
ปาเบญจพรรณ สูงจากน้ําทะเล 
700 เมตร เปนไมตนขนาดเล็ก 
สูงประมาณ 4 เมตร เปลือกสี
เขียวปนเทา ดอกเปนรูปกงลอ 
สีสมอมเหลืองสวยงาม ดอก 
ยาวประมาณ 2.7 เซนติเมตร 
มีปุมเล็กๆ ดานใน กลีบรูปรี 
ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร 
ดอกออกเดือนพฤษภาคม 
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นายจตุพร  บุรุษพัฒน 

โมกการะเกต ุ 

กะเพราศักด์ิสิทธ์ิ  

โมกพะวอ 

โมกนเรศวร 



นับเปนความสูญเสียคร้ังย่ิงใหญอีกคร้ังหนึ่งของ
ประเทศไทยท่ีตองเสียสูญเสียบุคลากรท่ีทรงคุณคา ท่ีมุงมั่น
ทํางานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทดานการสงวน อนุรักษ 
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยความวิริยะ 
อุสาหะ ตลอดจวบจนวาระสุดทายของชีวิต โดยมุงหวังให
ประชาชนของประเทศไดอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดีบนฐานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน 

จากเหตุการณเฮลิคอปเตอร รุนอีโคลอย AS 350 
หมายเลข 1103 ของสํานักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งมีผู โดยสาร คือ นายศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมดวย นายสหัส 
บุญญาวิวัฒน ท่ีปรึกษาสํานักพระราชวัง นายโกวิท ปญญา
ตรง ผูตรวจราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช พันตรีเจนวิทย อรุณสวัสด์ิ นักบิน และ สิบเอกวิฑูล เธียร
เงิน ชางเคร่ืองบินเฮลิคอปเตอร ไดข้ึนบินจากฐานบินท่ี 3 
สนามบิน จังหวัดพิษณุโลก ในชวงเชาของวันท่ี 17 สิงหาคม 
2553 เพื่อมุงหนาไปปฏิบัติภารกิจและติดตามการดําเนินงาน
ในโครงการปดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ ณ 
สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริภูพยัคฆ บานน้ํา
รีพัฒนา ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียติ จังหวัดนาน แต
ในระหวางการเดินทางเคร่ืองเฮลิคอปเตอรลําดังกลาวได
ประสบอุบัติเหตุทําใหผูโดยสารท้ังลําเสียชีวิต นั้น 

ความนี้ ไดทราบใตฝาละอองธุลีพระบาท ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานน้ําหลวงอาบ
ศพ พรอมดวยเคร่ืองเกียรติยศประกอบศพโกศแปดเหลี่ยม 
ฉัตร เบญจา  ต้ั งประ ดับ  ป  กลองชนะ  ประ โคม เวลา
พระราชทานน้ําหลวงอาบศพ (ศพนายศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมดวย 
นายสหัส บุญญาวิวัฒน ท่ีปรึกษาสํานักพระราชวัง นายโกวิท 

ปญญาตรง ผูตรวจราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช ไดรับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยมพรอมฉัตรเบญจา 
5 ชั้น ประกอบศพ พันตรีเจนวิทย อรุณสวัสด์ิ นักบิน ไดรับ
พระราชทานหีบทองกานแหยง สวนศพสิบเอกวิฑูล เธียรเงิน 
ชางเคร่ืองบินเฮลิคอปเตอร ไดรับพระราชทานหีบทองเชิง
ราย) และพระราชทานพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจาลูกเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี สมเด็จพระเจาภคินี
เธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจาว
รวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระเจาวรวงศ
เธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจา
หลานเธอ พระองค เจาพัชรกิ ติยาภา พระเจาหลานเธอ 
พระองคเจาสิ ริภาจุฑาภรณ พระเจาหลานเธอ พระองค
เจาอทิตยาทรกิติคุณ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริวัณณ
วรีนารีรัตน และ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมี
โชติ วางท่ีหนาโกศศพ 

นอกจากนี้ ทรงรับศพท้ัง 5 ราย อยูในพระบรมรา
ชานุเคราะหโดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา
กลางคืน กําหนด 7 คืน (ต้ังแตวันท่ี 19—25 สิงหาคม เวลา 
18.30—17.00 น. ณ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรี
มหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร) 

โดยเมื่อเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2553 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปใน
ก า ร พ ร ะ ร า ช ท า น เ พ ลิ ง ศ พ น า ย ศั ก ด์ิ สิ ท ธิ์  ต รี เ ด ช 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ ฌาปน
สถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร  
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““ขาฯ แหงแผนดินขาฯ แหงแผนดิน””  

จดหมายขาว ทส. 



ปที่  3 ฉบับที่  26 

 นายศักดิ์ สิทธ์ิ ตรีเดช ถึงแกอนิจกรรมจากอุบัติเหตุ
เฮลิคอปเตอรตกในพื้นที่จังหวัดนาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
2553 สิริรวมอายุได 59 ป 10 เดือน 

 นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2493 ที่
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เปนบุตรของนายสา และนาง
เรณู ตรีเดช มีพี่นองรวมบิดา—มารดา 6 คน ชีวิตครอบครัวได
สมรสกับ รศ.ดร.ปยธิดา ตรีเดช มีบุตรชาย 2 คน คือ นายชาญ
วิทย ตรีเดช นายศักดา ตรีเดช 

นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช จบการศึกษาปริญญาตรีรางวัลเหรียญ
ทอง คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จากน้ัน ไดรับ
ทุน ก .พ. ไปศึกษาตอจนจบปริญญาโทด านสาธารณสุข
ส่ิงแวดลอม และปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัย
ทูเลนสหรัฐอเมริกา 
เริ่มรับราชการเปนนักวิชาการส่ิงแวดลอม กองมาตรฐาน
คุณภาพส่ิงแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาต ิเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2523 และมีความเจริญกาวหนา
ในหนาที่การงานโดยดํารงตําแหนงสําคัญ อาทิ เลขาธิการ
สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนตน 
นายศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุด 
มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.) และ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 
เปนผูมีความรู ความสามารถ เปนบุคคลที่มีคุณูปการตอการ
ปกปอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ
อยางเต็มกําลังความสามารถจวบจนวาระสุดทายแหงชีวิต 
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พิธีรับศพ ณ สนามบินกองทัพอากาศ บน.6 

ภรรยา ในวันพระราชทานนํ้าหลวงอาบศพ 

ครอบครัว มารดา ภรรยา และบุตรชายทั้ง 2 คน 

วันที่ 29 สิงหาคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ 

ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ณ วัดพระศรีมหาธาตุฯ 
อาลัยรักอาลัยรัก......  
ดรดร..ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดชศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช  



 กบข. จับมือซาฟารี เวิลดและภูเก็ต แฟนตาซี 
ลดคาบัตรชมกวา 50% ชวนสมาชิก กบข. เที่ยวสนุก
ทั้งครอบครัว 

 นาง สาว โสภ าวดี  เ ลิ ศ ม นัส ชัย  เ ลข า ธิการ
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
เปด เผยวา จากผลการสํารวจ
ความพึ งพอใจของสมา ชิกทั่ ว
ประเทศที่มีตอการดําเนินงานของ 
กบข. ประจําป 2553 ทั้งในเชิง
ปริมาณ (Quantitative Study) และ
เ ชิง คุณภาพ (Qualitative Study) 
น้ัน หน่ึงในผลการสํารวจไดระบุวา
มี ส ม า ชิ ก ก ว า ร อ ย ล ะ  3 7 .4 
ตองการให กบข. จัดสวัสดิการ
ดานการทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อให
สอดรับกับความตองการของสมาชิกตรงตามเจตนารมณ
ที่ตั้งไว  กบข. ไดรับความรวมมือจาก ซาฟารีเวิลด และ
ภูเก็ตแฟนตาซี รวมจัดโครงการบัตรเดียว เที่ยวทั่วไทย 
ตอน “กบข. มอบสุข....สนุกทั้งครอบครัว” มอบสิทธิพิเศษ
ใหกับสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ รับสวนลดพิเศษสูงสุดกวา
บุคคลทั่วไป เพื่อชวยลดคาใชจายใหกับสมาชิก ซ่ึงเปนครั้ง
แรกที่  กบข. ขยายฐานสวัสดิการมอบความสุขไปยัง

ครอบครัวของสมาชิกและถือเปนการสรางความสัมพันธใน
ครอบครัวใหเหนียวแนนขึ้นอีกดวย ตรงน้ีตอบโจทยตาม
นโยบายหลักการจัดสวัสดิการของ กบข. คอนขางชัดเจน 
คือ ทั้งสรางความสุข และลดภาระคาใชจายไปในคราว
เดียวกันดวย 

 ท า ง ด า น น า ย ผิ น  ค้ิ ว ค ช า  ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร บริษัทซาฟารีเวิลด จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา ซาฟารี
เวิลด และภูเก็ตแฟนตาซี ไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหเปน
แหลงทองเที่ยว พักผอนหยอนใจที่มีบริการครบถวนและ
สมบูรณแบบตามมาตรฐานสากลที่ใหความสุข ความ
สนุกสนาน ความบันเทิงและความรูแกผูเขาชม ทุกเพศ ทุก
วัย จึงคาดวาจะสรางความประทับใจใหกับสมาชิกไดเปน
อยางดี ทั้งน้ี สิทธิพิเศษที่มอบใหกับสมาชิก กบข. ถือวาดี
ที่สุดตั้งแตเคยมีมา คือ ซาฟารีเวิลดมอบสวนลดสูงสุดกวา 
30% และภูเก็ตแฟนตาซีมอบสวนลดสูงสุดกวา 50% สิทธิ
พิเศษน้ีสมาชิกใชสิทธิซ้ือบัตรไดตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม—
15 ตุลาคม 2553 โดยบัตรดังกลาวมีอายุ 1 ป นับจาก
วันที่ซ้ือบัตร 

หนา หนา หนา 101010   

ขาว กบขขาว กบข..  
กบขกบข. . พาเที่ยวซาฟารีเวิลด และพาเที่ยวซาฟารีเวิลด และ  

ภูเก็ตแฟนตาซี ลดกระหนํ่ากวา ภูเก็ตแฟนตาซี ลดกระหนํ่ากวา 50 50 %%   

จดหมายขาว ทส. 

ติดตอฝายส่ือสารสมาชิก นิตยาภรณ บัวนาค โทร. 0 2636 1000ตอ 256  
Contact Center โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th/ www.gpf.or.th 

 ราคาปกติ (บาท) ราคาพิเศษสมาชิก กบข. (บาท) 

เด็ก ผูใหญ เด็ก ผูใหญ 

ซาฟารีเวิลด 350 490 240 340 

ภูเก็ตแฟนตาซ ี     

บัตรชมการแสดงและ
อาหารคํ่าบุฟเฟต 

1,700 1,900 750 900 



ปที่  3 ฉบับที่  26 

 ขาวการเสียชีวิตของสุภาพสตรีชาวออสเตรเลีย
ดวยภาวะโรคชนิดหน่ึง ท่ีเรียกวา โรคอีโคโนมี คลาสซิน
โตรม (Economy class syndrome) ทําใหสายการบินท่ัว
โลกตางตระหนักถึงความ ปลอดภัยของผูโดยสาร โรคอี
โคโนมี คลาส ซินโดรม น้ี พบในผูโดยสารท่ีเดินทางใช
ระยะเวลาบินคร้ังละนานเกิน 3 ชั่วโมงข้ึนไป โรคหลอด
เลือดดาอุดตัน หรือ Deep Venous Thrombosis (DVT) ซ่ึง
นอกจากจะเกิดกับผูโดยสารชั้นประหยัดแลว ผูโดยสาร
ชั้นหน่ึง ชั้นธุรกิจหรือแมแตนักบินก็เสี่ยงเปนโรคน้ี
เชนกันเพียงแตไมมากเทา 

 กลุมอาชีพเสี่ยง ไดแก พนักงานขับรถแท็กซี่  รถ
โดยสารประจําทาง รถบรรทุกสงของเดินทางระหวางจังหวัด 
หรือผูท่ีนั่งโตะทํางานต้ังแตเชาจรดเย็นผูเขาชมภาพยนตรเร่ือง
ยาวๆ 

อาการ 

 จ ะ ป ว ด บ ว ด แ ด ง
บ ริ เ ว ณ น อ ง ห รื อ ข อ เ ท า 
อาการของโรคดีวีทีเกิดจาก
การ ท่ี เลือดจับ ตัว เป นลิ่ ม 
หรือชิ้นเล็กๆ แลวไหลเขาไป
ตามกระแสเลือด อาจไปอุด
ตันตามอวัยวะท่ีสําคัญ เชน 
ปอด หัวใจ ฯลฯ ทําใหเกิด
อันตรายถึงแกชีวิตได 

วิธีปองกัน 

 1. กินยาแอสไพรินวันละ 1/2 เม็ด กอนเดินทาง 2 
วัน และอีก 1/2 เม็ด เมื่ออยูบนเคร่ือง 

 2. เลือกท่ีนั่งใกลทางเดิน อยานั่งดานใน เพราะนั่งใกล
ทางเดินจะมีท่ีวางใหเหยียดแขน ขา แกอาการเมื่อยขบ 

 3. อยานั่งไขวขา เปลี่ยนอิริยาบถบอยๆ ลุกเดินบาง 

 4. หมั่นบริหารขาท้ัง 2 ขาง ยกข้ึนสูงเทาท่ีจะยกได 
เหยียดนิ้วเทากางออก เหยียดนิ้วเทาชี้ลงพื้น 

 5. สวมเสื้อผาหลวมๆ สบายๆ 

 6. ควรหลีกเลี่ยงการด่ืมเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล 
และควรด่ืมน้ําสะอาดมากๆ 

 อีกภาวะหนึ่งท่ีอาจเกิดรวมดวยคือ Travelers Stroke 
พบวา รอยละ 6 ของผูปวยท่ีมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอด
เลือดท่ีปอด อาจหลุดไปถึงหลอดเลือดแดงในสมองดวย โดย

ผานทางชองเปดท่ีผนังกั้นหองหัวใจ (persistent foramen 
ovale หรือ PFO) ซึ่งโดยท่ัวไปผนังนี้จะปด ต้ังแตวัยทารกแรก
เกิด แตรอยละ 17-27 ของคนท่ัวไป กลับไมปด ทําใหลิ่มเลือด
ในหลอดเลือดดําเล็ดลอดไปหองหัวใจดานซายโดยไมผานปอด
และ หลุดไปอุดหลอดเลือดแดงในสมอง สงผลใหเกิดอัมพฤกษ
ได เชน มีอาการใบหนาเบี้ยว พูดลิ้นแข็ง หรือเสียภาษาพูด 
แขนขาออนแรงคร่ึงซีก เปนตน 

 สวนปจจัยเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดโรคนี้ มีหลายประการ 
ต้ังแตภาวะอวน การแข็งตัวของเลือดงายกวาปกติ เพิ่งผาตัด
ใหญ หรือผาตัดกระดูกชิ้นยาวๆ ภายใน 2 สัปดาห มีประวัติ
เปนลิ่มเลือดดําอุดตันมากอนการไหลเวียนของเลือดในหลอด
เลือดดําไม  ดี  มีประวั ติ เปน เนื้องอกภายใน 2 ป  กินยา
คุมกําเนิด มีภาวะบางอยางท่ีจํากัดการเคลื่อนไหว รวมถึงวัย
ก็มีสวนคือผูท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป ก็มีโอกาสเสี่ยงเชนกัน 

โรคน้ีปองกันได ถาปฏิบัติดังน้ี 

 1. หลีกเลี่ยงการนั่งไขวขา หรือการนนั่งงอสะโพกและ
เขาเปนเวลาติดตอกันนานๆ 

 2. ออกกําลังกายบริหารขาท้ังสองขาง ลุกยืนและเดิน
บอยๆ 

 3. ด่ืมน้ําใหมาก หลีกเลี่ยงการด่ืมแอลกอฮอล ชา 
กาแฟ 

 4. หลีกเลี่ยงการกินยานอนหลับ 

 5. ในผูท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคลิ่มเลือดอุดตัน
หลอดเลือดสูง แพทยอาจพิจารณาใหยาเพื่อปองกันการเกิด
ลิ่มเลือดอุดตันไวกอนเดินทาง นอกจากนั้นมีการศึกษาในผูท่ี
แข็งแรงดี พบวา การใชถุงเทาท่ีใชพันรอบขา สามารถลด
โอกาสการเกิดลิ่ม เลือดอุดตัน โดยถุง เทาจะออกแรงบีบ
กลามเนื้อขาเพื่อชวยไลเลือดจากขากลับไปยังหัวใจ 

ขอขอบคุณขอมูลภายใตความรวมมือของสสส. 

หนา หนา หนา 111111   

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกร็ดเล็กเกร็ดนอย... ... ... โรคที่มาจาก โรคที่มาจาก ‘‘นั่งนั่ง’ ’ นานเกินไปนานเกินไป 



กราบสวัสดี ทานผูอานจดหมายขาว ทส. ทุกทาน 

กอนอ่ืนก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ 

ตรีเดช ปกท.ทส. ของในกรณีเฮลิคอปเตอรของ ทส. ตกที่

จังหวัดนาน นับเปนการสูญเสียครั้งยิ่งใหญของ ทส. อยางยิ่ง 

นาเสียดายคนที่เปนทั้งคนดีคนเกง ไมวาอยางไร แมทานจะจาก

ไปอยางไมมีวันกลับ “ทาน” ก็จะอยูในใจและความทรงจําของเรา

ชาว ทส. ตลอดไป จดหมายขาว ทส. จะระลึกถึงอยูเสมอวา แม

ลมหายใจสุดทายของทานก็ยังอยูในการปฏิบัติภารกิจ 

จดหมายขาว ทส. ขอไวอาลัยใหทาน ดร.ศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช และ

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ตรีเดช” เปนอยางยิ่ง 

   ประชาสัมพันธ ทส. 

 

ขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ  

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม 

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

ติดตามขาวสารของเราไดบนเว็บไซต 

www.mnre.go.th 

สํานักงานปลัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 


