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กันยายน กันยายน 25532553  

15 กันยายน 2553 นายสุวิทย คุณกิตติ 
รมว.ทส. เปนประธานเปดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสรางความรูความเขาใจใน
แนวทางบูรณาการ ประสานความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามยุทธการแกไข
วิกฤตปาไมของชาติ  ระหว าง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดลอม กรมปาไม  และกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ระหวางวันท่ี 
14—16 กันยายน 2553 ณ โรงแรม เดอะ
รอยัล ซิต้ี จัดข้ึนเพื่อสรางความรูความเขาใจ 
และเปนการซักซอมแนวทางการบูรณาการ
ประสานความรวมมือในการปฏิบั ติงาน
รวมกันระหวางหนวยงาน และแลกเปลี่ยน
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ  ป ญ ห า  อุ ป ส รรค  ก า ร
ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงาน รวมถึง
ก ารระดมความคิด เห็ นร วมกั นต อร า ง
แผนปฏิบัติการบูรณาการแกไขปญหาการบุก

รุกทําลายทรัพยากรปาไมของศูนยปฏิบัติการ
ยุทธการแก ไขปญหาวิกฤตปาไมของชาติ 
(ศบย.) ในพื้นท่ีท้ัง 7 แหง ตลอดจนรวมกัน
พิจ ารณาแนวทางการนํ า เทค โนโล ยี ภูมิ
สารสนเทศตามโครงการเรงดวนเพื่อแกไข
ปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมของ
ประเทศมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
โดยมีการมอบธงสัญลักษณประจําศูนยและ
พร ะ ไ พ รีพิ น า ศ ใ ห แ ก ศู น ย บั ญ ช า ก า รฯ 
สวนกลางและ ศูนยปฏิบัติการฯ ท้ัง 7 แหง 
เพื่อเปนขวัญกําลังใจ 

 และในวันเดียวกัน นายโชติ ตราชู 
ปกท.ทส. ไดสั่งการใหกรมปาไม ปลอยขบวน
หนวยปองกันรักษาปาออกลาดตระเวนใน
พื้นท่ีวิกฤต 198 จุด พรอมกันท่ัวประเทศ 
รวมท้ังสิ้น 500 หนวย 

ทส. เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือสรางความรูความเขาใจในแนวทางบูรณาการ 
ประสานความรวมมือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ตามยุทธการแกไขวิกฤตปาไมของชาติ 

ทส. เปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือสรางความรูความเขาใจในแนวทางบูรณาการ 
ประสานความรวมมือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ตามยุทธการแกไขวิกฤตปาไมของชาติ 



 เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุมใหญ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายสุวิทย คุณ
กิตติ รมว.ทส. เปนประธานพิธีเปดตัวโครงการรณรงคลด
ภาวะโลกรอน ดวยถังขยะแยกขยะอิเลคทรอนิกสและขยะจาก
เคร่ืองใชไฟฟา ในโครงการ “WEEE แยกขยะ” (Waste of Elec-
tronic and Electrical Equipments) ซึ่งเปนกิจกรรม 1 ใน 7 
โครงการขององคกรสตรีทําดีเพื่อแม จัดข้ึนเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อ
เฉลิมฉลองวันสตรีไทย ตรงกับวันท่ี 1 สิงหาคมของทุกป ซึ่ง
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานใหไว 
และเปนสักขีพยานกิตติมศักด์ิในพิธีลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือการเปนภาคีรวมโครงการรณรงคลดภาวะโลก
รอน “WEEE แยกขยะ” ดวยถังขยะแยกขยะอิเลคทรอนิกส
และขยะจากเคร่ืองใชไฟฟา สมาชิกสหพันธสมาคมสตรีนัก
ธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย โดยมีประธานสภาสตรี

แหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ ท่ีปรึกษาสหพันธสมาคมสตรี
นักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ 
นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย—
กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ (สธวท.—กรุงเทพฯ) และ 
ประธานดําเนินงานโครงการรณรงคลดภาวะโลกรอน รวมลง
นามในบันทึกขอตกลงดังกลาวกับหนวยงานภาคีรวมท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนกวา 20 แหง  

 เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2553 นายชาตรี ชวยประสิทธิ์ 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นํา
ขาราชการ พนักงาน และเจาหนา ทส. รวมเปนเจาภาพฟงพระ
ธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก “กัณฑจุลพน 39 พระคาถา” 
โ ดย พ ร ะ ค รู โ ฆ ษิ ต ธ รร ม า ก ร  จ า ก วั ดสุ ว รรณ า รา ม 
กรุงเทพมหานคร ในงานเทศนมหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553  ซึ่ง
จัดข้ึนระหวางวันท่ี 12—16 กันยายน 2553 ณ มณฑลพิธี
ลานหนาอาคารพิพิธภัณฑทางพระพุทธศาสนา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม  เปนกิจกรรมท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
จัด ข้ึน เพื่ อ ใหประชาชนทุกภาคสวนไดร วมกันอนุ รัก ษ
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมอันดีทางพระพุทธศาสนา และเพื่อ
เปนการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีตอปวงชนชาวไทย โดยใน
การดําเนินการนั้นไดเชิญชวนใหกระทรวง กรม สํานักงาน 
หนวยงาน และบริษัทตางๆ ตลอดจนประชาชนทุกหมูเหลารวม

รับฟงเทศนมหาชาติและรวมเปนเจาภาพ
กัณฑเทศมหาชาติในแตละกัณฑ 

ทสทสทส. . . รวมเปนเจาภาพงานรวมเปนเจาภาพงานรวมเปนเจาภาพงาน

เทศนมหาชาติเทศนมหาชาติเทศนมหาชาต—ิ——ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม   

จดหมายขาว ทสจดหมายขาว ทส ..   

ทสทส. . หนุนโครงการหนุนโครงการ  

 “ “WEEE”WEEE” แยกขยะ แยกขยะ  
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ภารกิจเดน ทส.   



ปที่  ปที่  3  3 ฉบับที่  ฉบับที่  2727   

เกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมบนเวทีเพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักในคุณคา
ของทรัพยากรน้ําและแมน้ําคู คลอง ท้ังนี้ เพื่อถวายเปนพระ
ราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 
ธันวาคม 2553 อีกท้ังเพื่อรณรงค สนับสนุน และสราง
จิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาแมน้ํา คู 
คลอง ใหสวย สะอาด และรวมฟนฟูวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอ เพี ยงตามแนวพระราช ดํ า ริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2553 นายภิมุข สิมะโรจน 
ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนประธานเปดงานโครงการเหลืองฟามหา
มงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ “ภูมิ
รักษ พิทักษน้ํา” เนื่องในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง 
ประจําป 2553 จัดโดยกรมทรัพยากรน้ํา รวมกับ กองทัพบก
และจังหวัดขอนแกน และมอบรางวัลการแขงขันการประกวด
วาดภาพ หัวขอ “รักษคู รักษคลอง รักษน้ํา รักขอนแกน” แก
นักเรียนและนักศึกษาท่ีชนะการประกวด 18 รางวัล และ 
รางวัลการประกวดการแขงขันทําอาหาร โดยใชสัตวน้ําผัก
หรือผักจากพื้นบานประกอบการอาหาร ใหแกประชาชนท่ีชนะ
การประกวด จํานวน 6 รางวัล โดยมีกิจกรรมการเปดกรวย
ถวายราชสักการะและรอง เพลงสรรเส ริญพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การเดินรณรงคเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การประกวดวาดภาพของ
นักเรียน นักศึกษา การประกวดทําอาหารจากผักและสัตว
ทองถิ่น การจําหนวยสินคาพื้นบาน การจัดนิทรรศการ

““ภูมิรักษ พิทักษน้ําภูมิรักษ พิทักษน้ํา””  

มหกรรมทรัพยากรชีวภาพมหกรรมทรัพยากรชีวภาพมหกรรมทรัพยากรชีวภาพ   

และภูมิปญญาทองถิ่น ป และภูมิปญญาทองถิ่น ป และภูมิปญญาทองถิ่น ป 255325532553   

   เมื่ อวันท่ี  23 กันยายน 2553  
     ณ ศู นย ราชการ เฉลิมพระ เกียร ติฯ 
อาคาร บี ถนนแจงวัฒนะ นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน
ประธานเปดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถิ่น ป 2553 (2010 International Year of Biodiversity: 
The Origin to Biodiversity Based–Economy) แ ล ะ ม อ บ
รางวัลการประกวดบรรจุภัณฑทรัพยากรชีวภาพไทยและ

มอบรางวัล Bio-Economy Awards 2010 ประจําป 2553 ดาน
การสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการใชทรัพยากรชีวภาพเชิง
เศรษฐกิจอยางย่ังยืน ซึ่งงานนี้จัดข้ึนระหวางวันท่ี 23-24 
กันยายน 2553 โดยความรวมมือของ สํานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กับองคกรท้ังภาครัฐและ
เอกชน กวา 40  หนวยงาน จัดข้ึนเพื่อรวมรณรงคเฉลิมฉลอง
ปแหงความหลากหลายทางชีวภาพ และ เปนเว ทีพบปะ
แลกเปลี่ยนถายทอดประสบการณ ความรู วิทยาการ ภูมิ
ปญญาระหวางผูรู ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบ และผูผลิตในวงจรของ
การใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพต้ังแตตนทางจนถึงปลายทาง 
โดยกระบวนการสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการ
อนุรักษ การสงเสริมการใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอ
มูลคาทางเศรษฐศาสตรของความหลากหลายทางชีวภาพและ
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพอยางย่ังยืน 
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จดหมายขาว ทสจดหมายขาว ทส ..   

การแถลงขาวคร้ังที่ การแถลงขาวคร้ังที่ การแถลงขาวคร้ังที่ 787878   
วันจันทรที่ วันจันทรที่ วันจันทรที่ 6 6 6 กันยายน กันยายน กันยายน 535353   
 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2553 ณ หองประชุม 301 
อาคาร ทส. นายสุพจน โตวิจักษณชัยกุล ผูตรวจราชการ ทส. 
เ ป นประธ านการแถ ลงข าวปร ะจํ าสั ปดา ห  ทส . โ ดย  
มีนายเกษมสันต จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา และ
นายชลธิศ สุ รัสวดี รองอธิบดีกรมปาไม รวมแถลงขาว
ดังตอไปนี ้
 1) กรมทรัพยากรน้ํ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม  ร ว ม กั บ 
กองทัพบก และจังหวัดขอนแกน 
จัดงานโครงการเหลืองฟามหา
ม ง ค ล  เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
“ภูมิรักษ พิทักษน้ํา” เนื่องในวัน
อนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง 
ประจําป 2553 

 2) พิธีมอบรางวัลการประกวดปาชุมชน 
ประจําป 2553 รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

โครงการ “คนรักษปา ปารัก
ชุมชน” ปท่ี 3 
 3) กิจกรรมรณรงค
ทําความสะอาดและปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณพระบรมรา
ชานุสาวรี  รัชกาลท่ี  5 วัน
ศุกรท่ี 17 กันยายน 2553 
 4) ก ารจัดงานวั น
สถาปนากรมปาไม ครบรอบ 
114 ป  ใ นวั น เ ส าร ท่ี  18 
กันยายน 2553 

 สื บ เ นื่ อ ง จ า ก
คณะรัฐมนตรีมีมติ ใหวัน ท่ี 

20 กันยายน ของทุกป เปนวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู 
คลองแหงชาติ เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีได
เสด็จประพาสทางชลมารค เพื่อตรวจสอบคลองแสนแสบและ
เย่ียมประชาชนสองฝงคลองจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร สงผลให

อ ง ค ก ร แ ล ะ บุ ค ค ล ไ ด ย อ น ก ลั บ ใ ห

ความสําคัญแก แมน้ํา คู คลอง 
ด ว ย ก า ร ส ร า ง ส ร ร ค แ ล ะ
สนับสนุนใหสภาพแวดลอม
ชุมชนริมฝงแมน้ํา คู คลอง มี
ความสะอาด และสวยงาม 
 โอกาสนี้ ทส. โดย กรม
ทรัพยากรน้ํา  ไดจัดกิจกรรม

เนื่องในวันดังกลาวข้ึนเปนประจําทุกป ท้ังนี้ เพื่อเปนปลูกสราง
จิตสํานึกการมีสวนรวมในการอนุรักษแมน้ํา คู คลองของ
ประเทศใหสวย สะอาด โดยในปนี้  กรมทรัพยากรน้ํา ได
รวมกับกองทัพบก และจังหวัดขอนแกน กําหนดจัดงาน
โครงการเหลืองฟามหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ “ภูมิรักษ พิทักษน้ํา” เนื่องในวันอนุรักษและ
พัฒนาแมน้ํา คู คลอง ประจําป 2553 ในวันท่ี 24 กันยายน 
2553 ณ ศูนยการคาประตูน้ําขอนแกน อ.เมือง จ.ขอนแกน 
ข้ึนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 
ธันวาคม 2553 และเพื่อรณรงค  สนับสนุน และสราง
จิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาแมน้ํา คู 
คลอง ใหสวย สะอาด ตลอดจนรวมฟนฟูวิถี ชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ  โดยในวันดังกลาว นายสุวิทย  คุณกิตติ 
รมว.ทส. ไดใหเกียรติเปนประธานเปดงาน 
 สําหรับกิจกรรม ประกอบดวย การเปดกรวยถวาย
ราชสักการะและรองเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว การเดินรณรงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดง
ความจงรักภักดีถวายเปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว การประกวดวาดภาพของนักเรียน นักศึกษา การ
ประกวดทําอาหารจากผักและสัตวทองถิ่น การจําหนวยสินคา
พื้นบาน การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษและพัฒนา
แมน้ํา คู คลอง และการจัดกิจกรรมบนเวทีเพื่อสรางจิตสํานึก
และตระหนักในคุณคาของทรัพยากรน้ําและแมน้ําคู คลอง 

นายเกษมสันต จิณณวาโส 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
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ปที่  ปที่  3  3 ฉบับที่  ฉบับที่  2727   

 ดานกรมปาไมจะจัดกิจกรรมระหวางวันท่ี 16—18  กันยายน 2553 โดยในวัน
พฤหัสบดีท่ี 16 กันยายน 2553 ณ หองประชุม อาคารเทียมคมกฤส กรมปาไม นายภิมุข สิ
มะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีฯ ไดใหเกียรติเปนประธานมอบรางวัลการประกวดปาชุมชน ประจําป 
2553 รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โครงการ “คนรักษปา ปารักชุมชน” ปท่ี 3 ซึ่ง ทส. โดยกรมปาไม รวมกับ บริษัท ผลิตไฟฟา
ราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) จัดข้ึนเพื่อสงเสริมปาชุมชนและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติและระบบนิเวศ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน ท้ังนี้ภายในงานจะมีนิทรรศการปาชุมชนท่ีไดรับ
รางวัลและผลิตผลจากปาชุมชนมารวมแสดงภายในงานนี้ดวย 
 สําหรับกิจกรรมในวันศุกรท่ี 17 กันยายน 2553 กรมปาไม จะจัดกิจกรรมรณรงค
ทําความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระบรมราชานุสาวรี รัชกาลท่ี 5 ดานหนากรม
ปาไมข้ึนเนื่องในโอกาส “100 ป วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” และ
เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนากรมปาไม ครบรอบ 114 ป และนอกจากนี้ ในวัน
เสารท่ี 18 กันยายน 2553 กรมปาไมจะจัดงานวันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 114 ป ข้ึน เพื่อรณรงคใหเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป ตระหนักถึงความสําคัญของปาไมและมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไม ท้ังนี้ กิจกรรมภายในงานจะมี
พิธีทางศาสนา พิธีถวายสัตยปฏิญาณ และพิธีมอบโล ใบประกาศเกียรติคุณและหนังสือชมเชยใหแกผูชวยเหลือราชการกรมปา
ไม และพิธีสดุดีวีรชนปาไม ท่ีปฏิบัติงานดานการสงวน อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยความวิริยะ อุสา
หะ ตลอดจวบจนวาระสุดทายแหงชีวิต 5 ทาน ไดแก นายศักด์ิสิทธิ์ ตรีเดช ปกท.ทส. นายสหัส บุญญาวิวัฒน ท่ีปรึกษาสํานัก
พระราชวัง นายโกวิท ปญญาตรง ผูตรวจราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พันตรีเจนวิทย อรุณสวัสด์ิ นักบิน 
และ สิบเอกวิฑูล เธียรเงิน ชางเคร่ืองบินเฮลิคอปเตอร โดยในโอกาสนี้นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงฯ ได
ใหเกียรติเปนประธาน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมกับ ประชาชนทุกหมูเหลา จัดโครงการ 
เหลือง—ฟา มหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ “ภูมิรักษ พิทักษปา” 

เนื่ องในวันอนุ รักษ และพัฒนาแมน้ํ า คู  คลอง ประจําป  2553 ในวันที่  24 กันยายน 2553  
ณ ศูนยการคาประตูน้ําขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พรอมทั้งจัดงาน “วันสถาปนากรมปาไม 
ครบรอบ 114 ป” 
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นายชลทิศ  สุรัสวด ี



 เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2553 ณ หองประชุม 301 
อาคาร ทส. นางอรพินท วงศชุมพิศ อธิบดีกรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมดวย นางรัชนี เอมะรุจิ รองกรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ 
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม ตลอดจน
นักวิจัยศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม ซึ่งประกอบดวย 
นายอัศมน ลิ่มสกุล นายมีศักด์ิ มลินทวิสมัย และ ดร.วาลิกา 
เศวตโยธิน นักวิจัย เปดเผยถึงผลสําเร็จงานวิจัยของศูนยวิจัย
และฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม จํานวน 2 โครงการ ดังนี ้

 1) โครงการประเมินสภาวะความรุนแรงและผลกระทบ
จากอุทกภัยและภัยแลงในประเทศไทย อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เปนโครงการท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยศูนยวิจัยและ

ฝกอบรมดานสิ่ ง แวดลอม 
ก ร ม ส ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ
สิ่ง แวดลอม  จัดทํา ข้ึน เพื่ อ
วิ เ ค ร า ะ ห แ น ว โ น ม ก า ร
เปลี่ยนแปลงของภัยและอุทก
ภัยในภาพรวมของประเทศ 
เพื่ อตอยอดไปสู การจัดทํา
แผนท่ีความเสี่ยงของชุมชน
ตอภัยพิบัติทางภูมิอากาศใน
ระดับตําบลและหมูบาน และ
เ พื่ อ ศึ ก ษ า รู ป แ บ บ แ น ว
ทางการปรับตัวของชุมชน
แบบมีสวนรวมท่ีเหมาะสมตอ
บริบทของสังคมไทย 

 ผลจากการศึกษาวิจัยโครงการดังกลาวในเบื้องตน 
พบวา ประเทศไทยมีแนวโนมท่ีจะไดรับผลกระทบจากภัยแลงและ
อุทกภัยเพิ่มข้ึน ท้ังในแงความเสียหายทางเศรษฐกิจและจํานวน
ราษฎรท่ีได รับผลกระทบ โดยเฉพาะ ในชวงหลังจากป 
พ.ศ.2543 เปนตนมา มีแนวโนมวาจะมีจํานวนราษฎรท่ีไดรับ

ผลกระทบจากภัยแลงสูงกว าจํ านวน
ราษฎรท่ีประสบอุทกภัย และเมื่อมาดูผล

การวิเคราะหพื้นท่ีวิกฤตของภัยแลงในระดับอําเภอในชวงป 
2548—2550 พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนพื้นท่ีเสี่ยง
ตอภาวะภัยแลงมากท่ีสุด สวนพื้นท่ีท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย
พบมากท้ังในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคะวันออก
เฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
 2) โครงการบําบัดน้ําชะขยะโดยใชเทคนิคดวยกําแพง
ดินประดิษฐ เปนโครงการท่ีจัดทําข้ึน เนื่องจากในชวงหลายป
ท่ีผานมาปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยไดเพิ่มข้ึนทุกป 
การกําจัดขยะมูลฝอยขององคกรสวนทองถิ่นในเขตเมืองใหญ 
นิยมใชวิธีการฝงกลบ ซึ่งภายหลังจากการฝงกลบขยะไปแลว
จะเกิดกระบวนการยอยสลายท่ีกอใหเกิด “น้ําชะขยะ” หรือ 
Landfill leachate ซึ่งน้ําชะขยะท่ีเกิดข้ึนนี้จะมีความสกปรกของ
สารอินทรียในปริมาณมาก รวมท้ังมีสารมลพิษอ่ืน ๆ เชน 
โลหะหนัก ซัลไฟด แอมโมเนีย และสารประกอบอินทรียอ่ืนๆ 
รวมอยู หากไมมีการบําบัดน้ําชะขยะนี้อยางถูกวิธี อาจเกิด
การแพรกระจายออกสูแหลงน้ํ าธรรมชาติและกอให เกิด
ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของผูท่ีอยู
ใกลเคียงได 

จดหมายขาว ทสจดหมายขาว ทส ..   

 ก ร ะ ท ร ว ง ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
ส่ิงแวดลอม เผยผลสําเร็จงานวิจัยของศูนยวิจัยและ
ฝกอบรมดานส่ิงแวดลอม “โครงการประเมินสภาวะ
ความรุนแรงและผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแลงใน
ประเทศไทยอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก” และ “โครงการบําบัดน้ําชะขยะ
ดวยกําแพงดินประดิษฐ” 

นางอรพินท วงศชุมพิศ 
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 ในการนี้  กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม โดย
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม จึงไดดําเนินการ
ศึกษาวิจัยรวมกับศูนยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมแหงเมืองไซ
ตามะ ประเทศญี่ปุน ทําการออกแบบและจัดสรางระบบบําบัด
น้ําชะขยะสาธิตในพื้นท่ีศึกษาบริเวณหลุมฝงกลบขยะของ
เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 ผลจากการศึกษาพบวา ดินสีแดงซึ่งเปนชุดดินปาก
ชอง มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในการบําบัดสารอินทรียในรูปซีโอดี 
(COD) จึงมีความเหมาะสมในการนํามาใชเปนวัสดุของระบบ
กําแพงดินประดิษฐ หรือ PRB แตเนื่องจากดินชุดดังกลาวมี
อัตราการซึมผานน้ําตํ่า จึงตองมีการผสมดินแดงกับวัสดุ
อ่ืนๆ เชน ทราย และผงเหล็ก เพื่อเพิ่มอัตราการซึมผานน้ํา 
 โดยผลจากระบบบําบัดน้ําชะขยะสาธิต พบวา ระบบ
กําแพงดินประดิษฐ สามารถบําบัดสารอินทรียในรูปบีโอดี 
ไน โตร เจน ฟอสฟอรัส และสารแขวนลอย ได อย างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําวัสดุท่ีใชทําระบบกําแพงดิน

ประดิษฐมาใชเปนชั้นปดทับขยะและ
เปนผนังกั้นน้ําชะขยะในหลุมฝงกลบ
ขยะไดดวย 
 นอกจากนี้ วัสดุท่ีนํามาใชทํา
ระบบกําแพงดินประดิษฐ ยังสามารถ
นํามาประยุกตใชเปนระบบบําบัดน้ํา
เสียสําหรับน้ํ าชะขยะสุดทาย หรือ
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนท่ัวไปไดอีก
ดวย  จากผลการทดสอบแสดงให
เห็นวา  ระบบกําแพงดินประ ดิษฐ 
สามารถบําบัดธาตุอาหารพืช เชน 
สารประกอบไนโตรเจน ในรูปของ
แอมโม เนีย ไนเตรท และ ไนไตรท 
ร ว ม ท้ั ง ฟ อ ส ฟ อ รั ส  ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ ชวยลดธาตุอาหารพืช

ในน้ําเสีย ทําใหน้ําท่ีผานการบําบัดไมกอใหเกิดสภาวะยูโทร
ฟเคชั่น (Eutrofication) หรือภาวะสาหรายสะพร่ัง ซึ่งระบบ
บําบัดน้ําเสียโดยท่ัวไปไมไดพิจารณาถึงการบําบัดธาตุอาหาร
พืชนี ้
 อนึ่ง เทคโนโลยีในการบําบัดน้ําชะขยะสามารถแบงได
เปน 3 วิธีหลักๆ คือ การบําบัดดวยวิธีการทางกายภาพ 
วิธีการทางเคมี และวิธีการทางชีวภาพ ระบบบําบัดน้ําชะขยะ
แบบกําแพงดินประดิษฐ หรือ Permeable Reactive Barriers 
หรือ PRB เปนทางเลือกหนึ่งในการบําบัดน้ําชะขยะ ท่ีมีตนทุน
ตํ่าและดูแลรักษางาย และจัดเปนเทคโนโลยีท่ีผสมผสานการ
บําบัดน้ําชะขยะท้ัง 3 วิธีเขาดวยกัน 
 โดยหลักการของกําแพงดินประดิษฐ คือ การนํา
ตัวกลางท่ีมีคุณสมบัติยอมใหน้ําไหลผานไดแลวสามารถ
เปลี่ยนหรือลดปริมาณสารมลพิษในน้ําลงได ซึ่งการออกแบบ
กําแพงดินประดิษฐใหสามารถลดมลพิษชนิดใดไดนั้น จะข้ึนอยู
กับคุณสมบัติของสารพิษและคุณสมบัติของวัสดุท่ีนํามาใชเปน
องคประกอบของกําแพงดินประดิษฐ 

Box test 
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ระบบกําแพงดินประดิษฐ 



 นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหเกียรติเปนประธานเนื่อง
ในวันสถาปนากรมปาไม ครบรอบ 114 ป ณ กรมปาไม โดยมี
นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมปาไม นายจตุพร บุรุษพัฒน 
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พรอมดวย
ผูบริหาร และเจาหนาท่ีเขารวม 

 การจัดงาน “114 ปกรมปาไม สืบพระราชปณิธาน
สานประ โยชน คนแล ะป า ” เพื่ อน อมลํ าลึก ในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการท่ี 5 ท่ีไดพระราชทานกําเนิด
กรมปาไมข้ึนเมื่อวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2439 (ร.ศ.115) 
ซึ่งนับแตนั้นเปนตนมาการปาไมไดพัฒนาข้ึนมาเปนลําดับ 
จนถึงปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระ
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114 ป กรมปาไม 114 ป กรมปาไม 
นางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ทรงใหความสําคัญกับการ
อนุรักษทรัพยากรปาไมเปนอยางย่ิง เพราะทรัพยากรปาไม
เปนสิ่ง ท่ีมีคุณคาย่ิงสําหรับการดํารงชีวิตของเราทุกคน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงไดนอมนํา
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถมาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน อาทิ การปลูกปา 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยาง 
โดยยึดหลักใหคนอยูกับปาอยางพึ่งพิงกัน และใชประโยชน
อยางย่ังยืน ดวยการสนับสนุนการมีสวนรวมในการดูแล
รักษาปาโดยการสรางเครือขายราษฎรในพื้นท่ี เพื่อเฝาระวัง
รักษาปา เชน ใหมีอาสาสมัครพิทักษปา เยาวชนรักษปา การ
จัดต้ังศูนยปฏิบัติการยุทธการแกไขปญหาวิกฤตปาไมของชาติ 
รวมท้ังการสรางขวัญและกําลังใจใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติการใน
ภาคสนามใหมากย่ิงข้ึน 

 ในการนี้นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดวางถวาย
สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
รัชก าร ท่ี  5  และวางพวงมาลาอนุ สาว รีย วี รชนป า ไม 
ตอจากนั้นไดเปนประธาน มอบโล ใบประกาศเกียรติคุณ และ
หนังสือชมเชยแกผูชวยเหลือราชการกรมปาไม เกษตรกร
ดีเดน สาขาอาชีพปลูกสวนปาระดับภาค ขาราชการพลเรือน
ดีเดน ผูเกษียณอายุราชการ หนวยงานท่ีชนะเลิศการประกวด
พวงมาลาในวันปยมหาราช โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนไทยมี
สวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรปาไมอยางจริงจัง 

...สืบพระราชปณิธาน สานประโยชนคนและปา... ...สืบพระราชปณิธาน สานประโยชนคนและปา... 
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“ลีลาศรําลึก นึกยอนวันวาน .... ”   

....เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุราชการ ๒๕๕๓๒๕๕๓  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมใจรวมแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติ ผูเกษียณอายุราชการ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป 2553 ในงาน “ลีลาศรําลึก นึกยอนวันวาน” 16 กันยายน 2553 
เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2553 ณ กรมปาไม กรุงเทพ นายโชติ ตราชู ปกท.ทส. ไดเปนประธานกลาวเปดงานและกลาว

เชิดชูเกียรติแกผูเกษียณอายุราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป 2553 พรอมท้ังรวมแสดงโชว
ลีลาศและรวมกิจกรรมสังสรรคกับผู เกษียณอายุราชการ ในงาน “ลีลาศ รําลึก  นึกยอนวันวาน” ซึ่ งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดข้ึนเพื่อรวมแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติ ใหแกผูเกษียณอายุราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําป 2553 

นายโชติ ตราชู ปกท.ทส. ไดมอบโลและใบประกาศเกียรติคุณแกขาราชการและลูกจางประจําของ ทส. ท่ีเกษียณอายุ
ราชการในปนี้ รวมท้ังสิ้น 462 คน แบงเปน ขาราชการ จํานวน 241 คน ลูกจางประจํา 221 คน ในจํานวนนี้มีผูบริหาร
ระดับสูงในสังกัดกระทรวงท่ีเกษียณอายุราชการรวมอยูหลายทาน ไดแก นายศิริพงศ หังสพฤกษ รองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมปาไม 

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ผูเกษียณอายุราชการไดรับใชประเทศชาติ และประชาชนอยางครบถวนสมบูรณ มีความ
อุตสาหะ วิริยะ อยางยอดเย่ียม เพราะไดอุทิศเวลา กําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญาทําประโยชนใหกับสังคม และ
ประเทศชาติ อยางจริงจัง ทําคุณประโยชนใหกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก สรางความ
ประทับใจใหกับทุกๆ คน ท้ังในฐานะผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวมงาน ไดรับความเลื่อมใส ศรัทธา ชื่นชม และ
ยกยอง เนื่องจากทุกทานมีความเมตตา กรุณา โอบออมอารี มีมนุษยสัมพันธอันดีตลอดมา 
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และสรางความสุข ใหกับสมาชิก กบข. ท่ัวประเทศกวา 1.2 
ลานคน สินเชื่อเชาซื้อรถยนตเปนอีกหนึ่งสวัสดิการท่ีสมาชิก
เรียกรองกันมาก และท่ีนายินดีก็คือการไดรับความรวมมือจัด
สวัสดิการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตจากธนาคารธนชาต ซึ่งตอง
ยอมรับวันนี้  ธนชาตเปนเบอรหนึ่ง ในเร่ืองสินเชื่อเชาซื้อ
รถยนตระดับประเทศ และขอเสนอท่ีทางธนชาตมอบใหกับ
สมาชิก กบข. ท่ัวประเทศ ก็ถือวาพิ เศษสุดจริงๆ เชื่อวา
สวัสดิการนี้จะสรางความพึงพอใจใหกับสมาชิก กบข. ไดอยาง
แทจริง” 

ผลิตภัณฑทางการเงินพรอมสิทธิพิเศษท่ีธนาคารธน
ชาต นําไปเสนอสมาชิก กบข. ประกอบดวย สินเชื่อรถยนต
ใหม อัตราดอกเบี้ยเร่ิมตน 2.45% ตอป ไมตองมีเงินดาวน 
ระยะเวลาผอนชําระสูงสุด 84 เดือน สินเชื่อเชาซ้ือรถยนต
มือสอง สวนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราปกติ 
วงเงินอนุมัติ 100% ของราคากลาง ระยะเวลาผอนชําระ
สูงสุด 72 เดือน สินเชื่อรถแลกเงิน อัตราดอกเบี้ยเร่ิมตน 
0.25% ตอเดือน วงเงินอนุมั ติ  100% ของราคากลาง 
ระยะ เ วลาผ อนชํ าระสูง สุด 72 เ ดือน สินเชื่ อ เชา ซ้ือ
รถจักรยานยนตใหม อัตราดอกเบี้ย 1.25% ตอเดือน ไม
ตองมีผูค้ําประกัน รับบัตรกํานัลมูลคา 500 บาท ประกันภัย
รถยนตธนชาต 2+ คาเบี้ยเพียง 7,199 บาท คุมครองกรณี
รถชน รถหาย ไฟไหมรถ ไมตองตรวจสภาพรถยนตกอนทํา
ประกัน ประกันภัยพิทักษรักบาน Happy Home เบี้ยประกัน
เร่ิมตน 800 บาทตอป วงเงินประกันสูงสุดถึง 3 ลานบาท  
ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล Happy PA  เบี้ยประกันภัย
เร่ิมตน 1,050 บาทตอป ชดเชยรายไดสูงถึง 1,000 บาทตอ
วัน” 

ท้ังนี้ สมาชิก กบข. ท่ีสนใจสามารถขอสินเชื่อไดต้ังแต
บัดนี้—วันท่ี 11 สิงหาคม 2554 สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดท่ี call center ธนชาต โทร.1770 และธนาคารธน
ชาตทุกสาขาท่ัวประเทศ หรือติดตอ ฝายบริการขอมูลสมาชิก 
กบข. โทร.1179 กด 6 ในวันและเวลาทําการ 

ขาว กบขขาว กบข..  

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

ธนาคารธนชาต รวมกับ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.) ลงนามในบันทึกขอตกลง มอบสิทธิพิเศษ
ทางการเงินใหแกสมาชิก กบข. โดยธนาคารธนชาต จะนํา
ผลิตภัณฑทางการเงิน ทางดานสินเชื่อเชาซื้อ และผลิตภัณฑ
ประกันภัย เสนอเปนบริการพิเศษแกสมาชิก กบข. กวา 1.2 
ลานรายท่ัวประเทศ ดวยอัตราดอกเบี้ยและคาเบี้ยประกันท่ีตํ่า
กวาราคาตลาด 

นายสม เจตน  หมู ศิ ริ เ ลิศ  กรรมการแล ะรอง
กรรมการผูจัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
เปด เผยว า  ความรวมมือกับกองทุนบํ า เหน็จบํ านาญ
ขาราชการ (กบข.) ในคร้ังนี้  เนื่องจากธนาคารฯ เห็นวา
ขาราชการเปนผูท่ีสรางคุณประโยชนใหกับประเทศชาติเปน
อยางมากอีกท้ังเปนกลุมบุคคลท่ีมีเครดิตทางดานการเงินท่ีดี 
ธนาคารธนชาตรูสึกยินดีท่ีมี โอกาสในการเขาไปสราง
ความสัมพันธกับสมาชิกของ กบข. ซึ่งมีกวา 1.2 ลานรายท่ัว
ประเทศ เพื่อนําผลิตภัณฑทางการเงินท่ีไดพัฒนาข้ึนมา มอบ
เปนสวัสดิการแกกลุมขาราชการเพื่อชวยลดภาระการเงินใน
กรณีท่ีตองการซื้อสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยบริการ
ทางการเงินท่ีธนาคารฯพัฒนาข้ึนมาสําหรับสมาชิก กบข. 
คร้ังนี้ มีขอเสนอท่ีดีกวาราคาตลาดท่ัวไปท้ังนี้เพื่อเปนการ
ตอบแทนผูทําคุณประโยชนใหกับประเทศชาติ และเปนการผูก
สัมพันธกับสมาชิก กบข. ท่ัวประเทศ 

“ธนาคารธนชาต เปนกลุมธุรกิจการเงินครบวงจร 
การรวมมือกับ กบข.ในคร้ังนี้ เปนจุดเร่ิมตนท่ีดีท่ีจะมีโอกาสใน
การขยายความรวมมือเพื่อนําบริการทางการเงินท่ีครบวงจร
และหลากหลาย ท้ังดานเงินฝาก สินเชื่อสวนบุคคลประเภท
อ่ืนๆ การลงทุนในหลักทรัพย การลงทุนในหนวยลงทุน และ
ประกันชีวิต ของกลุมธนชาต ไปนําเสนอแกสมาชิกของ กบข. 
ในโอกาสตอไป และหวังวาบริการทางการเงินของธนชาตจะมี
สวนเขาไปเติมเต็มความตองการทางการเงินของสมาชิก 
กบข.ไดเปนอยางดี” นายสมเจตน กลาว 

ทางดานนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ
คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
เปดเผยวา “นโยบายการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก กบข. นั้น  
เนนชวยเหลือสมาชิกใน 3 ดาน ไดแก ลดคาใชจาย เพิ่มรายได 

ธนาคารธนชาต จับมือ กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ มอบสิทธิพิเศษ  
บริการทางการเงินใหแกสมาชิก  
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กินอะไรดีนะกินอะไรดีนะ....มนุษยงานมนุษยงาน  4. น้ํามันปลา หรือโอเมกา 3 ปองกันโรคหัวใจ ไขขออักเสบ 
ลดอาการปวดรอบเดือนและระงับอาการซึมเศรา เบื่อหนาย
จากการทํางานไดดวย 

5. ผักใบเขียว เชน ตําลึง คะนา เปนอาหารกลุมโครินท่ีมี
วิตามินบี ซึ่งชวยเพิ่มความจําและสมาธิ 

6. ด่ืมน้ํา 8 แกวตอวัน เพื่อปองกันอาการออนเพลีย และการ
เปนตะคริวจากการนั่งหรือยืนนานๆแถมยังชวยใหผิวพรรณ
เปลงปลั่งสดใส ดวย คนท่ีทํางานในหองแอรตลอดวันย่ิงควร
ด่ืมบอยๆ เพื่อไมใหผิวแหง 

7. น้ําใบบัวบก ทํางานมาท้ังวันชวงบาย ก็คงจะเพลีย ขอ
แนะนําใหด่ืมน้ําใบบัวบกเพราะเปนน้ําเพิ่มพลังชั้นยอดเปนยา
บํารุงแกออน เพลียชวยใหรางกายผอนคลาย เสริมสราง
ความจําและชวยใหสมองทํางานไดดีดวย 

8. รับประทานของหวานหลังอาหารกลางวัน จะคงความสด
ชื่นไดยาวนานข้ึน เพราะรสเปร้ียวและรสหวานนั้นจะชวยเพิ่ม
ความชุมชื่นในรางกาย ไมวาจะเปนมะมวงหรือผลไมตระกูล
เบอรรีตางๆ จะกระตุนใหกระปร้ีกระเปราข้ึนได 

9. ถั่ว คนท่ีตองใชสายตาเพงหนาจอคอมพิวเตอร หรืองานท่ี
ตองใชสายตานานๆ ควรมีถั่วติดโตะไวดวย เพราะถั่วมีวิตามิน
บี 2 บํารุงสายตาไดดี 

10. ธาตุเหล็ก ผูหญิงขาดไมได เพราะเวลาท่ีมีรอบเดือน
รางกายจะขาดธาตุเหล็ก ทําใหเหนื่อยงาย หงุดหงิด ไมมี
สมาธิ ชวงนั้นของเดือนจึงเปนเวลาท่ีสาวๆ ตองการธาตุเหล็ก
มากๆ และควบคูไปกับวิตามินซีจะชวยเพิ่มการดูดซึมธาตุ
เหล็กเขาสูรางกายไดดี ข้ึน 

11. ด่ืมน้ําผลไม 1 แกว ย่ิงกอนด่ืมกาแฟควรด่ืมน้ําผลไมกอน 
1 แกวเพราะการด่ืมกาแฟโดยท่ีไมมีอะไรรองทองจะตาต่ืนอยู
ไมเทาไหร หลังจากนั้นจะกลับมางวงเหมือนเดิม โดยกาแฟนั้น
ไมควรด่ืมเกิน 3 แกวตอวัน เพื่อไมใหไดรับกาเฟอีนมากเกินไป 

 นอกจากนี้  ไมควรรับประทานอาหารรสจัดในมื้อ
เชา เพราะในตอนเชารางกายของเรายังปรับตัวไมทันกับ
รสชาติเผ็ดรอนเชาๆ ควรเปนอาหารรสกลางๆ จะดีกวา 

 งดชากาแฟในเวลาเย็น เพราะอาจทําใหนอนไมหลับ 
สงผลใหสมองพักผอนไมเพียงพอ พอต่ืนข้ึนมาสมองก็จะลา 
คิดอะไรไมออกทํางานไดไมเต็มท่ี 

 หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มและมันจัดในมื้อเท่ียง เพราะ
อาหารท่ีมีไขมันสูงหรือเค็มจะทําใหเกิดการสะสม มีผลให
รางกายเคลื่อนไหวชา ขาดความคลองตัว 

 ระลึกไวเสมอวาแมอาหารคุณภาพดีเพียงใด ถา
ทํางานโดยไมพักผอนเลย อาหารก็คงชวยไมได ตองแบงเวลา
สําหรับการพักผอนและวางปญหาเร่ือง
เครียดลงบางในบางเวลาดวย 

 คําวา "กอง ทัพเดินไดดวยทอง” ความหมายคือ 
คนเราในแตละวันทํางาน ตองดูแลใหทองอ่ิมกอนก็จะสามารถ
ประกอบการงานตางๆ ไดอยางลุลวง โดยวันหนึ่งนั้นสําหรับ
กลุมคนทํางานท่ีไมไดใชแรงกายหนักๆ ตองการพลังงาน
ประมาณ 1,250—1,500 กิโลแคลอรีตอวัน ถาไดรับพลังงาน
ตามนี้ สมองเราก็จะแจมใสมีสมาธิดี ดังนั้น ไมควรใหนอยกวา
นี้ และตรงกันขามก็ไมควรรับประทานมากเกินไป เพราะมันจะ
สะสมเปนไขมันใหเราตองเผชิญกับความอวนแทน 

 ยกตัวอยางคราวๆ การรับประทานใน 1 วัน เพื่อให
ไดพลังงาน 1,250—1,500 กิโลแคลอรี อาหารของเราจะเปน
อยางไรบาง มาดูหมวดแปงกอน ไมวาจะเลือกรับประทานขาว 
ขนมปง หรือแปงชนิดใด ควรอยูท่ีประมาณ 5—6 ทัพพี/แผน 
นม 1 แกว ผักสดผักตม 3—4 ทัพพี น้ําตาลไมเกิน 1 ชอนโตะ 
เนื้อสัตว 6—8 ชอนโตะ น้ํามันพืชไมเกิน 3 ชอนชา ผลไม น้ํา 
วันละ 8 แกว เปนอยางนอย สวนคนท่ีตองใชสมองมากๆ ตอง
เลือกสรรอาหารใหเหมาะเพื่อไปบํารุงสมอง พวกขาว แปง 
ตองเลือกท่ีผานกระบวนการขัดสีใหนอยท่ีสุด เชน ขาวซอมมือ 
ขนมปงโฮลวีต รวมถึงน้ําตาลควรเลือกน้ําตาลทรายแดง 
เพราะสิ่งท่ีสมองตองการก็คือวิตามินและแรธาตุท้ังหลาย สวน
อาหารเสริม แทบไมจําเปนสําหรับผูท่ีรับประทานอาหารได
ตามปกติ ถาเปนในกรณีเจ็บปวย เบื่ออาหาร รับประทานอะไร
ไมลง จึงจะเปนเวลาของอาหารเสริม 

 มาดูแบบเจาะลึกวาคนทํางานควรไดรับสารอาหาร
ใดบาง และตองอยูภายใตเงื่อนไขอยามากและอยานอยเกิน
ความตองการพลังงานในแตละวัน 

1. ขาวกลอง มีวิตามินบีและอีสูง เพิ่มพลังสมองในการทํางาน 
ปองกันโรคเหน็บชาท่ีคนนั่งโตะทํางานนานๆ มักจะเปน แถมยัง
ปองกันโรคสมองเสื่อมในอนาคตไดดวย 

2. วิตามินบ ีมีอีกชื่อหนึ่งวา “สารใหความกระปร้ีกระเปรา” มี
อยูในขาวซอมมือ ขนมปงโฮลวีต จมูกขาว ถั่ว เมล็ดทานตะวัน 
นม กลวย สม เปนตน คนท่ีทํางานนานจนลาหามพลาด 

3. วิตามินซี อยูในผักและผลไม เชน ฝร่ัง สตรอเบอรรี น้ําสม
คั้น  มะละกอ บรอกโคลี  ก ะหล่ํ าปลี  ถั่ วงอก ฯลฯ เปน
สวนประกอบท่ีสํ าคัญมากในการสร างฮอร โ มนระงั บ
ความเครียด จะไดทํางานอยางสดใสไปท้ังวัน 
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ขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ  

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

กระทรว งทรัพยากรธรรมชาติและ 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 

กราบสวัสดี ทานผูอานจดหมายขาว ทส. ทุกทาน 

ในเดือนกันยายนน้ีก็เปนเดือนสุดทายของการทํางานใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2553 แลว แมวาการงานตางๆ ที่ไดผานไป

ในปน้ี อาจจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด หรือมีอุปสรรค

อยางไร ก็เขาใจกันดีวาพวกเราชาว ทส. ไดตรากตรํา เหน็ด

เหน่ือยกับการทํางาน มีทอแทบาง แตงานทุกอยางก็ไมเกิน

ความสามารถของพวกเรา และนํามาซ่ึงงบประมาณใหมที่ไดมา

สําหรับการทํางานในปตอไป และสําหรับการเริ่มตน

ปงบประมาณใหมตอไปน้ี จดหมายขาว ทส. ขอเปนกําลังใจให

ชาว ทส. ทุกทานมีพลัง “สู” กับการงานตางๆ ที่รอพวกเราอยู 

ขอใหเขมแข็ง 

   ประชาสัมพันธ ทส. 


