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ปท่ี ปท่ี 3 3 ฉบับท่ี ฉบับท่ี 2828  

ตุลาคมตุลาคม——พฤศจิกายนพฤศจิกายน  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปีท่ีปีท่ี......8 8 ......  ก้าวสู่ ก้าวสู่ ปท่ีี...8 ... 

2553 



 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ณ หองประชุม อาคาร

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม นางนิศากร โฆษิตรัตน รองปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รักษาราชการแทน

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

(สผ.) ช้ีแจงและสรางความเขาใจเก่ียวกับโครงการหรือ

กิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 

ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในประเด็นที่ประชาชนและสื่อมวลชนใหความ
สนใจ เร่ือง การออกประกาศกําหนดประเภทและขนาดของโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง 

จํานวน 11 ประเภทโครงการ ที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติใหความเห็นชอบ (กวล.) โดยมี นายสันติ  บุญ

ประดับ รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ พรอมดวย น.ส.สุชญา อัมราลิขิต 
ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และนางธีชัช บุญญะการกูล ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 

เขารวมช้ีแจงและทําความเขาใจกับประชาชนและสื่อมวลชนในโอกาสน้ีดวย 

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 คณะผูบริหาร ทส. 

พรอมดวยผูบริหารและขาราชการ เจาหนาที่ กรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวมวางพวง

มาลาสักการะวีรชนปาไมผูเสียชีวิตที่เสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติหนาที่ ณ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พืชธุ และรวมประกอบพิธีทางศาสนา ณ หองประชุม

ใหญ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานฯ จากน้ัน 

นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. เปนประธานมอบโล 

ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลแกขาราชการและ

ลูกจางดีเดน ผูชวยเหลือราชการกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวป า  และพัน ธุพื ช  และรางวัล ผู ชนะ เลิ ศมุม

สรางสรรคดีเดนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช ในโอกาสน้ีดวย 

จดหมายขาว  ทส .  

สผสผ. . ชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการท่ีอาจชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการท่ีอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง   

11 11 ประเภทประเภท  

ภารกิจเดน ทสภารกิจเดน ทส..   

ครบรอบ ครบรอบ 8 8 ปี ปี   

กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธ์ุพีชกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธ์ุพีช  

หนา หนา หนา 222   



โดย รมว.ทส. ไดส่ังการใหกรมทรัพยากรธรณี

จัดสงทีมเจาหนาที่เขาดําเนินการตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่

ประสบเหตุ พบวา พื้นที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน

สูง กอปรกับมีชั้นดินหนา เมื่อฝนตกติดตอกันหลายวัน จึง

ทําใหดินทรุดตัวและเกิดรอยแยกในที่สุด 

โดย นายสุวิทย คุณกิตติ ไดส่ังการใหหนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของจัดทําแผนการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อ

เสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 12 ตุลาคม 2553  

ป ท่ี  3 ฉบับ ท่ี  28  

 นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม เปนประธานในพิธีรับมอบภาชนะบรรจุน้ํา

ดื่ม ชนาด 5 ลิตร จํานวน 20,000 ใบ จากนายวีรศักดิ์ โฆ

สิตไพศาล ประธานกลุมอุตสาหกรรมพลาสติก  สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยมีนายปราณีต รอยบาง 

อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล พรอมดวยคณะผูบริหาร 

ขาราชการ เจาหนาที่ ตลอดจนส่ือมวลชน รวมเพ่ือเปน

เกียรติในพิธีรับมอบภาชนะบรรจุน้ําดื่ม ดังกลาว ณ หอง

ประชุม 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ภาชนะบรรจุน้ําดื่ม ชนาด 5 ลิตร จํานวน 

20,000 ใบ  ที่ทางกลุมอุตสาหกรรมพลาสติก  สภา

อุ ต ส าหกรรมแห ง ปร ะ เ ทศ ไ ทยมอบ ให ก ร ะ ทรว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมครั้งนี้ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จะสงมอบตอใหกับ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลทั้งหมด เพื่อนําไป บรรจุน้ําดื่ม

สะอาด ตามมาตราฐานน้ําดื่มองคการอนามัยโลก สําหรับ

แจกจายประชาชนในพ้ืนที่ ประสบภัยธรรมชาติ 

 นาย สุ วิ ทย  คุณกิ ต ติ  รมว .ทส . พร อมด ว ย

ผูเชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรธรณี ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ

ดินทรุดตัวและรอยแยก บานสันติคีรี อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 โดยมีนางพร

ทิพย ปนเจริญ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีและคณะ ใหการ

ตอนรับ 

จากเหตุดินทรุดตัวและรอยแยกตามที่ปรากฏเปน

ขาว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553 บริเวณจังหวัดเชียงราย 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย กรม

ทรัพยากรธรณี ไดรับรายงานวา เกิดฝนตกหนักติดตอกัน

หลายวัน สงผลใหเกิดเหตุดินทรุดตัวและรอยแยก บริเวณ

บานสันติคีรี หมูที่ 1 ตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง 

จังหวัดเชียงราย สรางความเสียหายตอบานเรือนประชาชน 

จํานวน 9 หลังคาเรือน และสถานประกอบการโรงแรม 1 

แหง 

ทสทส..รับมอบภาชนะบรรจุนํ้าด่ืมรับมอบภาชนะบรรจุนํ้าด่ืม  

รมวรมวรมว...ทสทสทส. . . ลงพื้นท่ีตรวจสอบลงพื้นท่ีตรวจสอบลงพื้นท่ีตรวจสอบ   

ดินทรุดท่ีจังหวัดเชียงรายดินทรุดท่ีจังหวัดเชียงรายดินทรุดท่ีจังหวัดเชียงราย   

หนา หนา หนา 333   



หนา หนา หนา 444   จดหมายขาว  ทส .  

 เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2553 นายดํารงค พิเดช รอง 

ปกท.ทส. พรอมดวย นายสุวิทย รัตนมณี อธิบดีกรมปาไม 

ร ว ม แถลงข า ว  “วั น รั กต น ไ ม ป ร ะ จํ า ป ของชาติ ” แล ะ  
“วันปยมหาราช เน่ืองในโอกาสครบรอบ 100 ป แหงการ

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

รัชกาลท่ี 5 พระผูทรงสถานปรากรมปาไม” 

 กรมปาไม รวมกับ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช กําหนดจัดงาน “วันรักตนไมประจําปของชาติ” รวมกัน

ดูแลรักษาตนไม เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จยา ในวัน
พฤหัสบดีท่ี 21ตุลาคม 2553 ณ พุทธอุทยานโลก ปาสงวน

แหงชาติ ปานํ้าตกเขาอีโต อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ภายในงาน

ประกอบดวยกิจกรรมบํารุงรักษาตนไมดวยการใสปุยพรวนดิน กําจัดวัชพืชท่ีโคนตนไม ปลูกตนไมเพ่ือคืนผืนปาใหกับแผนดิน 

นอกจากนี้ยังมี พิธีเจริญพระพุทธมนต เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 ในการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันปยมหาราช วันท่ี 23 ตุลาคม ของทุกป ซึ่ง

ตรงกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระ

จลุจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ในทุกๆ ป จะมีการวางพวงมาลาดอกไมพระบรม

ราชานุสาวรีท่ีพระบรมรูปทรงมาและหนวยงานตางๆ โดยในปน้ี เน่ืองในโอกาส

ครบรอบ 100 ป แหงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัฐบาลจึงกําหนดจัดงาน “100 ป แหงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว หรือ Centenary of the Demise of king Rama V” ขึ้น ใน
ระหวางวันท่ี 22—25 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระราชวังดุสิต 

อาคารถาวรวัตถุหนาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ิ โรงละครแหงชาติ หอประชุม

กองทัพเรือ กรุงเทพฯ 

 โอกาสน้ี เพือ่นอมรําลกึในพระมหากรุณาธคุิณของพระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานกําเนิดกรมปาไมขึ้น 

เม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2439 เพื่อดําเนินการควบคุมการทําปาไมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และแกปญหาความไมเปน

ธรรมในการอนุญาตทําปาไม ทําใหกรมปาไมสามารถดูแลรักษาทรัพยากรปาไมของประเทศมาจนถึงปจจุบัน 114 ป กรมปาไม 
จึงเขารวมจัดนิทรรศการในงานดังกลาว และในวนัท่ี 23 ตุลาคม 2553 กรมปาไม จะจัดใหมีพิธีวางพวงมาลาดอกไม ณ พระ

บรมราชานุสาวรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 กรมปาไม เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจฬุาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลท่ี 5 พระผูทรงสถาปนากรมปาไม 

แถลงขาวประจําสัปดาห ทสแถลงขาวประจําสัปดาห ทสแถลงขาวประจําสัปดาห ทส.  .  .  วนัจนัทรท่ี วนัจนัทรท่ี วนัจนัทรท่ี 11 11 11 ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม 535353   



หนา หนา หนา 555   

 เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2553 

นายสุนันต อรุณนพรัตน อธิบดีกรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
เปนประธานในพิธีแถลงขาวประจํา

สั ปด าห  ทส . เ ร่ื อ ง  “ท อ ง เ ท่ี ย ว

ปลอดภัย ใสใจส่ิงแวดลอม” เพื่อขอ

ความรวมมือจากนักทองเที่ยว ให

ปฏิบัติตามคําแนะนําในการทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติอยาง

เครงครัด เพื่อลดปญหาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และเพ่ือ

ความปลอดภัยของนักทองเท่ียว 
 นายสุนันต กลาววา ตั้งแตเดือนกันยายน 2552 ถึง 

ตุลาคม 2553 มีนักทองเท่ียวเขาไปในอุทยานแหงชาติท่ีมีอยู

ท้ังหมด 148 แหง จํานวนท้ังส้ิน 10,228,500 คน จัดเก็บ

เงินรายไดไดท้ังส้ิน 507,157,837.83 บาท โดยนักทองเท่ียว

มากที่สุดอันดับหน่ึง คือ เดือนมกราคม จัดเก็บรายได ไดมาก

ถึง 75 ลานกวาบาท อันดับสอง คือ เดือนธันวาคม และ

อันดับสาม  คือ  เ ดือน เมษายน  แต ในสวนของจํานวน

นักทองเท่ียว แยกตามรายเดือน พบวา เดือนเมษายน จะมี

นักทองเท่ียวมากท่ีสุด คือ 1,705,717 คน รองลงมาเดือน

ธันวาคม และเดือนมกราคม ท้ังน้ี เพราะอุทยานแหงชาติบาง

แหงยังไมมีการจัดเก็บคาบริการเขาอุทยานฯ อุทยานแหงชาติ

ท่ีมีนักทองเท่ียวสูงสุดสามอันดับแรก คือ อุทยานแหงชาติเขา

ใหญ อุทยานแหงชาติเจ็ดสาวนอย และอุทยานแหงชาตินํ้าตก

พลิ้ว 
 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ยัง

ไดกลาวอีกวา ถึงแมกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

จะไดมีการประกาศใหมาตรการจํากัดจํานวนนักทองเที่ยวใน

อุทยานแหงชาติ 10 แหง ไปแลวก็ตาม ในชวงฤดูหนาวของป

ท่ีแลวท่ีมีวันหยุดยาว อุทยานแหงชาติเขาใหญ และอุทยาน

แหงชาติดอยอินทนนท ยังคงมีนักทองเท่ียวเขาไปเกินจํานวนท่ี

กําหนดไว และคาดการณวาในปน้ี จะมีจํานวนนักทองเท่ียวเขา

เนินเสาธง ทางการทหารไทยไดจัดต้ังเสาธงพรอมติดธงชาติเนินเสาธง ทางการทหารไทยไดจัดต้ังเสาธงพรอมติดธงชาติเนินเสาธง ทางการทหารไทยไดจัดต้ังเสาธงพรอมติดธงชาติ   

ไทยขนาดใหญ เพื่อเปนสญัลักษณวา พื้นท่ีนี้เปนจุดพรมแดนไทยขนาดใหญ เพื่อเปนสญัลักษณวา พื้นท่ีนี้เปนจุดพรมแดนไทยขนาดใหญ เพื่อเปนสญัลักษณวา พื้นท่ีนี้เปนจุดพรมแดน   

ระหวางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมาระหวางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมาระหวางประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมา   

แถลงขาวประจําสัปดาห ทสแถลงขาวประจําสัปดาห ทสแถลงขาวประจําสัปดาห ทส.  .  .  วนัจนัทรท่ี วนัจนัทรท่ี วนัจนัทรท่ี 18 18 18 ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม 535353   

ไปในอุทยานแหงชาติเพิ่มมากขึ้น กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช จะไดนําปญหาท่ีพบจากปท่ีแลวมาปรับปรุงแกไข

ในปน้ี อยางเชน ท่ีอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท พบปญหา

การจราจรเนื่องจากนักทองเท่ียวจะเขาไปในชวงเวลาเดียวกัน

และตองการเดินทางไปจุดสูงสุดท่ีดอยอินทนนท ทําให

การจราจรคับค่ัง ปน้ี จะไดนําปญหาน้ีมาปรับปรุงแกไขตอไป 

โ ดยมี จ ะ มีรถประชา สัม พันธ เคลื่ อน ท่ีกระจายข าว ให

นักทองเท่ียวทราบ จัดทําปายไฟอักษรวิ่งใหนักทองเท่ียว

ทราบสถานการณกอนการตัดสินใจซื้อบัตรคาธรรมเนียม 
 ในสวนของการรับนักทองเท่ียวในปน้ี กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดซักซอมเตรียมความพรอม

กับเจาหนาท่ีทุกระดับ ใหเตรียมความพรอมในทุกดาน ไมวาจะ

เปนเร่ืองความสะอาดของท่ีพัก ลานกางเต็นท และหองสุขา 

การอํานวยความสะดวกในดานการจราจร การจัดทําปาย

คําแนะนําใหชัดเจน ตลอดจน ใหดูแลเร่ืองความปลอดภัยของ

นักทองเท่ียวใกลชิด และขอใหนักทองเที่ยวศึกษาขอมูลกอน

การเดินทาง  ได ท่ี  www.dnp.go.th หรือสอบถามไดทาง
หมายเลขโทรศัพท 0 2562 0760—2 ในวันเวลาราชการ 

อุทยานแหงชาติทางเลือกใหม อุทยานแหงชาติทางเลือกใหม 10 10 แหง แหง 

เพื่อบรรเทาปญหาการกระจุกตัวเพื่อบรรเทาปญหาการกระจุกตัว  

ของนักทองเท่ียวของนักทองเท่ียว   

 น้ําตกขุนพะวอ น้ําตกขุนพะวอ  

ป ท่ี  ป ท่ี  3 3 ฉบับ ท่ี  ฉบับ ท่ี  2828   



จุดเกิดดินทรดุตัว 

หนา หนา หนา 666   จดหมายขาว  ทส .  

 เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม 2553 นายนพพล ศรีสุข รอง

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พรอมดวย นายอดิชาติ สุรินทร

คํา ผูตรวจราชการกรม แถลงขาวรวมกันถึงพื้นท่ีประสบเหตุ

ดินทรุดตัวและรอยแยก บริเวณบานสันติคีรี หมูท่ี 1 ต.แมสล

องนอก อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย สรางความเสียหายในพื้นท่ี

เปนบริเวณกวาง โดยนายอดิชาติ สุรินทรคํา เปดเผยวา นัก

ธรณีวิทยาจากกรมทรัพยากรธรณี ไดสํารวจลงพ้ืนท่ีและ

ประเมินสภาพพ้ืนท่ีเส่ียงภัยดินถลมบริเวณดอยแมสลอง โดย

สามารถแบงพ้ืนท่ีของดอยแมสลองออกเปน 3 ประเภท คือ 

พื้นท่ีประสบเหตุ พื้นท่ีเฝาระวัง และ พื้นท่ีชุมชนดอยแมสลอง 

โดยลําดับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นได มีดังน้ี 
 1) เกิดการคืบตัวของดินอยางชาๆ ตามท่ีลาดเชิง

เขา ทําใหเกิดรอยแตกราวบนถนนปูน 
 2) วันท่ี 15—20 กันยายน  2553 เ กิดฝนตก

ตอเน่ืองวัดปริมาณน้ําฝนสะสมรวม 108 มม. ทําใหอัตรา

การคืบตัวของดินดานทิศเหนือของจุดเกิดเหตุมีมากขึ้นจน

เกิดรอยแตกราวเปนแนวยาวตามแนวถนน 
 3) วันท่ี 22 กันยายน 2553 องคการบริหารสวน

ตําบลแมสลองนอก แจงกรมทรัพยากรธรณี สงเจาหนาท่ีเขา

แนวดินคืบตัว 

แถลงขาวประจาํสัปดาห ทสแถลงขาวประจาํสัปดาห ทส.  .  วันอังคารท่ี 26 ตุลาคม 53   

 

ตรวจสอบพื้นท่ีเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไข 
 4) วันท่ี 21—28 กันยายน  2553 เ กิดฝนตก

ตอเน่ือง วัดปริมาณนํ้าฝนสะสมรวม 172 มม. และดินท่ีมี

การคืบตัวอยูเดิม มีอัตราเรงเพ่ิมขึ้น จนเกิดการทรุดตัวลง 
 5) วันท่ี 3 ตุลาคม 2553 ผูวาราชการจังหวัด

เชียงราย ประกาศพื้นท่ีเส่ียงภัยและเจาหนาท่ี ทธ. ประสานกับ

หนวยงานระดับจังหวัด ใหเพ่ิมความระมัดระวังในการร้ือถอน

อาคาร เพื่อมิใหดินบริเวณดังกลาวทรุดตัวเพ่ิมขึ้น เพราะดิน

ยังอุมนํ้าอยูในระดับสูงอาจเคลื่อนตัวตามแนวลาดชันไดอีก 
 6) วันท่ี 8 ตุลาคม 2553 รมว .ทส . พรอมดวย 

อธิบดี ทธ. และผูบริหาร ทส. ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเหตุดินทรุด

ตัวและรอยแยก รวมท้ังมตินโยบายในการจัดการปญหา 

 7) วันท่ี 12 ตุลาคม 2553 ทส. นําเสนอแนวทาง

การแกไขปญหาดินทรุดตัวและรอยแยกในพ้ืนท่ีชุมชนดอยแม

สลองตอคณะรัฐมนตรี 
 8) วันท่ี  18 ตุลาคม  2553 คณะสํารวจกรม

ทรัพยากรธรณี เขารวมประเมินศักยภาพของพื้นท่ีรวมกับ

องคการบริหารสวนตําบลแมสลองนอก 

แนวดินคืบตัว 

การคืบตัวของดินตามลาดเชงิเขาทําใหเกิดรอยแตกราว 

บนถนนปูนดานทิศตะวันตกของจุดเกิดเหตหุลายคร้ัง 

พ้ืนท่ีประสบเหตุ 

พ้ืนท่ีเฝาระวัง 
หินแกรนิต 

พ้ืนท่ีชุมชนดอยแมสลอง 

หินดินดาน 



ป ท่ี  3 ฉบับ ท่ี  28  

 9) วันท่ี 20 ตุลาคม 2553 คณะกรรมาธิการ

วิ ส า มัญ ศึ ก ษ า ม า ต ร ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ แ ก ไ ข ป ญ ห า 

พื้นท่ีการเกษตรและชุมชนท่ีประสบภัยธรรมชาติ วุฒิสภา 

(นายชลิต  แกวจินดา) ลงพ้ืนท่ี รับฟงความคิดเห็นและ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
 10) วันท่ี 20—30 ตุลาคม 2553 เจาหนาท่ีกรม

ทรัพยากรธรณี สํารวจจริงวัดแผนท่ีภูมิประเทศ 1: 4,000 

เพื่อออกแบบโครงสรางปองกันดินทรุดตัวและรอยแยกตอไป 

 ภายหลังผลจากมติคณะรัฐมนตรี เ ม่ือวันท่ี 12 

ตุลาคม 2553 ทส. โดย กรมทรัพยากรธรณี ไดเสนอแนว

ทางแกไขปญหาทั้ง 3 พื้นท่ี ดังน้ี 
 1) พื้นท่ีประสบเหตุ (กวาง 150 เมตร ยาว 200 

เมตร ) มอบหมายใหกรมทรัพยากรธรณีประสานกับ

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย และ อบต. 

แมสลองนอก ดําเนินการสํารวจและออกแบบโครงสราง

ปองกันดินทรุดตัวและรอยแยก โดยกระบวนการมีสวนรวม

ของชุมชน (ระยะเวลา 2 เดือน)  และมอบหมายให อบต.แมสล

องนอก และจังหวัดเชียงราย จัดทําระบบปองกันดินทรุดตัว

และรอยแยก โดยการเพิ่มเสถียรภาพของลาดดิน และปองกัน

มิใหนํ้าผิวดินและนํ้าใตดินไหลเขาสูพื้นท่ีประสบเหตุ (ระยะเวลา 

6 เดือน) พื้นท่ีเฝาระวัง 
 2) พื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูงและมีรองรอยดินแยก 

มอบหมายให กรมทรัพยากรธรณี และ อบต.แมสลองนอก 

กําหนดระดับความเส่ียงของพื้นท่ี พรอมกําหนดมาตรการ

ปองกันเหตุดินทรุดตัวและรอยแยก ผานกระบวนการมีสวน

รวมของชุมชน และติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการคืบตัว

ของลาดดินและพัฒนาการของรอยแยก และมอบหมายให

จังหวัดเชียงราย และ อบต.แมสลองนอก สนับสนุนใหเจาของ

ท่ีดินผูครอบครอง และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํา

ระบบปองกันเหตุดินทรุดตัวและรอยแยก 
 3) พื้นท่ีชุมชนดอยแมสลอง มอบหมายใหกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดําเนินการกําหนดและ

ประกาศ เขตเส่ียงภัยดินถลม เพื่อใหหนวยงานที่เก่ียวของ

นําไปใชในการกํากับดูแลการใชประโยชน  ในพ้ืนท่ีชุมชนดอยแม

สลองท้ังหมด และมอบหมายใหกรมทรัพยากรธรณี กําหนด

ลักษณะการใชประโยชนท่ีดินท่ีเหมาะสมและมาตรการปองกัน

เหตุดินทรุดตัวและรอยแยก พรอมท้ังติดตามตรวจสอบ

พฤติกรรมการคืบตัวของลาดดิน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (GIS) และมอบหมายหนวยงานที่กํากับดูแลพ้ืนท่ี 

สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควบคุมและดูแลการ

ใชประโยชนท่ีดินอยางเหมาะสม 
 นายนพพล ศรีสุข รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

กลาวเ พ่ิมเติมว า  ขณะนี้ เปนชวงฤดู นํ้าหลาก  จึงขอให

อาสาสมัครเครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยดินถลมไดติดตาม

ขาวสารจากศูนยปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย ผานระบบ SMS 
อยางใกลชิด 

แนวน้ําไหลใตดิน 

บริเวณท่ีน้ําซึมออก 

บริเวณท่ีน้ําไหลเขา แบบจําลองดินคืบตัวและทรุดตัว 

หนา หนา หนา 777   



วัดกระซาขาว จ.สมุทรสาคร 

เดือนสิงหาคม พบท่ีแมนํ้าจีน 

จ .สมุทรสาคร และในเดือน

กั น ย า ย น  พ บ ไ ด ท่ี  

จ.สมุทรสาคร ปากแมนํ้ากลอง 

จ.สมุทรสงคราม 

สําหรับผู ท่ี มีความ

ประสงคจะไปดูวาฬ มีขอควร

ปฏิบัต ิดังน้ี 

• ไมควรนําเรือเขา

ใกลมากกวารัศมี 300 เมตร

จากปลาวาฬ ควรนําเรือเขาดูทางดานขางของปลาวาฬ 

• หากปลาวาฬวายเขาใกลเรือ ควรดับเคร่ือง หรือไม

เปลีย่นทิศทางและความเร็วอยางกะทนัหัน หากตองการเคลือ่น

เรือตองใหปลาวาฬหางจากเรืออยางนอย 100 เมตร 

• ชะลอเคร่ืองยนตเม่ืออยูใกลๆ  ปลาวาฬ หรือดับเคร่ือง

ลอยลํา ไมควรใชความเร็วเกิน 40 น็อต ในรัศมี 100—300 

เมตรจากปลาวาฬ 

• หากปลาวาฬวายนํ้าอยางรวดเร็วออกจากตําแหนงท่ี

สังเกต ไมควรเรงเคร่ืองยนตเพ่ือติดตามในทันที เพราะจะทําให

ปลาวาฬตืน่ตกใจ 

• หามเสียงรบกวนตางๆ ท้ังจากเหนือนํ้าและใตนํ้าจะ

สงผลรบกวนปลาวาฬจะสงผลรบกวนปลาวาฬ จงึไมควรกระทํา

การใดๆใหเกิดเสียงดังมาก เชนการเรงเคร่ืองเรือ การใช

เคร่ืองยนตขนาดใหญ และการสงเส่ียงดังจากนักทองเท่ียว 

• การดูปลาวาฬจากเครือ่งบินควรอยูในระยะความสูง
ระหวาง 300—500 เมตรจากผวินํ้า 
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ปลาวาฬบรูดา ปลาวาฬบรูดา ((Bryde’s whale)Bryde’s whale)  

ช่ืออังกฤษ: Bryde’s whale 
ช่ือวิทยาศาสตร: Balaenoptera edini (Anderson, 1878) 
ลักษณะเดน: เปนปลาวาฬชนิดไมมีฟนขนาดปากกวางมีซี่กรอง (Baleen) 250—370 คู 
บนขากรรไกรบนใตคางมีลักษณะเปนรองๆ ตามยาวลําตัวถึงแนวสะดือจํานวน 40—70 รอง วาฬบรูดาแยกจากชนิดอื่น 

ตรงที่สวนหัวมีแนวสันนูน 3 สัน จากชองจมูกไปจนถึงสวนปลายหัว ครีบหลังเปนรูปสามเหลี่ยม คอนขางตั้งตรง 

ลักษณะทั่วไป: เขตรอนมขีนาดเล็กกวาท่ีพบในเขตอบอุน ทําใหในแถบ Asia เรียกปลาวาฬชนิด Balaenoptera edeni วา 
ปลาวาฬซิทตัง แตยังไมมีการศึกษาท่ีแนชัดวาวาฬซิทตังน้ีจะเปนคนละชนิดกันกับวาฬบรูดา 

ขนาด: ขนาดโตเต็มที่ยาว 14—15 เมตร นํ้าหนักประมาณ 20—25 ตัน ลูกแรกเกิดขนาดความยาว 4 เมตร ตั้งทองประมาณ 1 

ป มีลูกไดประมาณ 2 ปครั้ง มีการคาดคํานวณวาวาฬบรูดามอีายุยืนยาวประมาณ 50 ป 

อาหาร: อาหารท่ีกินสวนใหญเปนลูกปลา หมึก และแพลงคตอน 

แหลงที่พบ: ในประเทศไทยพบปลาวาฬชนิดน้ีมากเกือบทุกจังหวัดที่ติดทะเล ยกเวน นราธิวาส พัทลุง ระนอง และสมุทรสงคราม 

เม่ือวนัท่ี 12 ตลุาคม 2553 ณ หอง 301 อาคาร ทส. 

นายเกษมสันต จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง พรอมดวยนายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผูอํานวยการ

สถาบันวจิยัและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝงทะเลและปาชาย

เลน นางสาวอัจฉรา วงศแสงจันทร ผูอํานวยการสํานักอนุรักษ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เผยถึงผลการศึกษาตดิตามวาฬบ

รูดาในแนวชายฝงอาวไทยตอนบน วา จากการศึกษาติดตาม

วาฬบรูดาในแนวชายฝงอาวไทยตอนบน โดยใชเรือเฝาศึกษา

ตดิตามการอพยพเคลือ่นยายของวาฬบรดูาในอาวไทยตลอดท้ังป 

พบ วาฬบรูดาจะอพยพเคลือ่นยายตามแหลงอาหารและฤดูกาล

โดยเฉพาะท่ีอาวไทยตอนบน สามารถพบวาฬบรูดาในพ้ืนท่ีอาว

ไทยไดตัง้แตบริเวณปากแมนํ้าเจาพระยา สมุทรปราการ ชายฝง

ทะเลเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

จนถึงเพชรบรีุ และบางคร้ังอาจพบไดบริเวณชายฝงทะเลของ

จังหวัดชลบุรี โดยพบหางจากชายฝงตั้งแต 4—30 กิโลเมตร 

มีจํานวนประชากร 20—25 ตัว พบครั้งละ 1—3 ตัว ขนาด  

4—20 เมตร พฤตกิรรมจะอยูรวมกันพอ แม ลกู โดยในป 2553 

เปนคร้ังแรกท่ีพบวาฬบรูดาคูแมลูกเขามาหากินในอาวไทย 

สามารถพบวาฬบรูดาตลอดท้ังปในเดือนตลุาคมท่ีชายฝง อ.บาน

แหลม จ.เพชรบุรี ในเดอืนพฤศจกิายนถึงเดือนมิถุนายน พบไดใน

บริเวณไกลชายฝงทะเลอาวไทยและอันดามนั แตไมสามารถระบุ

พืน้ท่ีพบเหน็ในแตระยะชวงเวลาแนชดั เดือนกรกฎาคม พบท่ีหนา

......วาฬบรดูา้วาฬบรดูา้...... 
ในอ่าวไทยตอนบนในอ่าวไทยตอนบน 
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 เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2553 ผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาท่ี ทส. นําโดย 

นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. ไดรวมทําบุญเน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนา 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ครบรอบ 8 

ป โดยในชวงเชามีพิธีสักการะพระพุทธสยัมภูพระประจํา

กระทรวง และพระภูมิ หนาอาคาร ทส. และประกอบพิธีทาง

ศาสนา ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 2 โดยมพีระมหาภทัราวุธ วัด

อภยัธานราม (วัดมะกอก) เปนประธานเจริญพระพทุธมนตและ

แสดงสัมโมทนียกถา 

 จากนั้น รมว.ทส. เปนประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ

พิทักษทรัพยากรปาไมแกวีรชนผูเสียสละชีวิตและบาดเจ็บ 

จากการปฏิบัติหนาท่ี จํานวน 53 ราย โดย รมว.ทส. ได

กลาวใหโอวาทถึงการดําเนินงานกาวสูปท่ี 9 ของ ทส. วา 

ขอใหทุกทานรวมมือรวมใจผนึกกําลังเพื่อพิทักษปกปอง

ทรัพยากรธรรมชาติและปาไมเอาไวใหไดใหมากที่สุด ท้ังน้ีเพื่อสนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และพระนางเจาสิรกิิติ ์
พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงหวงใยในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมตลอดมา 

เข็มเครื่องหมายยกยองเชิดชูเกียรติดังกลาว มีลักษณะนูน ทําดวยโลหะ 

ขนาดกวาง 3.5 เซนติเมตร และยาว 4.6 เซนติเมตร ลักษณะเปนตราสัญลักษณ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานลางจารึกอักษรวา “พิทักษ

ทรัพยากรปาไม” ดานหลังรองรับดวยแถบสีเขียวทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ใชประดับเหนือ

กระเปาเส้ือดานขวาของเครื่องแบบหรืออกเส้ือดานขวาของเครื่องแตงกายสากล 

อน่ึง ทส. กอตัง้ข้ึนเมือ่วันท่ี 3 ตลุาคม 2545 มหีนาท่ีในการสงวน อนุรกัษ และ

ฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม โดยการมสีวนรวมของทกุภาคสวนแบบบูรณา

การ เน่ืองจากในหลายทศวรรษท่ีผานมาประเทศไทยไดใชทรพัยากรธรรมชาติ เพือ่การ

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมไปมาก สงผลใหเกิดความเส่ือมโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยางกวางขวาง อกีทัง้ยังสงผล
กระทบตอคุณภาพและวิถีการดํารงชวิีตของประชาชนเปนวงกวางและรนุแรงข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันหนวยงานภาครฐัท่ีเก่ียวของ

กับการบรหิารจัดการรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมมกีารดําเนินงานอยางไมเปนเอกภาพ ขาดการบรูณาการ ดังน้ัน ในการปฏริปู

ระบบราชการ โดยเฉพาะในพระราชบัญญัตปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 จึงไดจัดตั้งกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอมข้ึนใหม 

ในรอบปท่ีผานมา ทส. ไดมีนโยบายการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมและสัตวปา ดานทรัพยากรนํ้า ดาน

มลพิษและส่ิงแวดลอม ดานทรัพยากรธรณี ภัยพิบัติ และการจัดการพื้นท่ีชายฝงในดานตางๆ อันจะนําไปสูการบริหารจัดการ สงวน 

อนุรกัษ และฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตขิองประเทศอยางย่ังยืน โดยมผีลการดําเนินงานท่ีสําคัญ เชน 

1) การจัดตั้งศูนยบัญชาการยุทธการแกไขปญหาวิกฤตปาไมของชาติและศูนย

ปฏิบัติการแกไขปญหาวิกฤตปาไมของชาติ 7 แหง เพื่อเฝาระวัง ควบคุม ติดตาม 

ประสานสงหนวยเฉพาะกิจเขาไปตรวจตระเวนการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมพื้นท่ี

วิกฤต 198 แหง ครอบคลุม 30 จังหวัดทั่วประเทศ 

2) โครงการจัดตั้ง พุทธอุทยานโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม โดยนําพระสงฆท่ีปฏิบัติธรรมหรือตั้ง

สํานักสงฆอยูในพื้นท่ีปาไมกอนการประกาศเปนเขตปาสงวนแหงชาติหรือเขตพื้นท่ี

อนุรกัษ จํานวน 6,039 แหง รวมอนุรกัษทรพัยากรปาไมและรกัษาส่ิงแวดลอม 

3) การสนับสนุนการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการแกไขปญหาวิกฤตดานส่ิงแวดลอม

และมลพิษ โดยออกประกาศเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฎิบัติ และ
แนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน

อยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 

 4) โครงการ “นํ้าถึงไรนา ประปาถึงทุกบาน” โดยการการรับฟงความคิดเห็นและรับทราบความตองการจากประชาชนและ

ผูมีสวนไดสวนเสียในระดับพื้นท่ี เพื่อเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าท้ังในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การทองเที่ยว 

การอุปโภคบริโภค อันจะเปนการสรางงาน สรางอาชีพ เพิ่มรายไดใหแกประชาชนอยางย่ังยืน เปนตน 

8 8 ปี ปี ทสทส..  
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 กบข. สรางสวัสดิการเพ่ือตอบสนองนโยบาย “ลดรายจาย เพ่ิมรายได สรางความสุข” อยางตอเนื่อง 

ลาสุดจับมือธนาคารออมสิน คลอดโครงการสินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสินเพ่ือสมาชิก กบข. เปดทาง

สมาชิกเลือกใชบริการสินเชื่อหลากหลายประเภทในอัตราดอกเบ้ียพิเศษจากธนาคารออมสิน 
 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา กบข.ไดรวมมือกับ

ธนาคารออมสิน จัดโครงการสินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสินเพื่อสมาชิก กบข. โดยธนาคารออมสินจะใหบริการสินเชื่อ

ประเภทตางๆ ไดแก สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อการทองเที่ยว และสินเชื่อธนาคารประชาชน (สินเชื่ออาชีพ) สําหรับ

สมาชิก กบข.ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และขอเสนอพิเศษกวาประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ สมาชิก กบข.ที่ไดรับอนุมัติเงินกู

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จะไดรับของที่ระลึกจากธนาคารออมสินอีกดวย 
 ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสินเพื่อสมาชิก กบข. จัดขึ้นเพื่อใหสมาชิกสามารถนําสินเชื่อมาใชเปน

เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือใชจายที่จําเปนตอการดํารงชีพ รวมถึงการชําระหนี้ตางๆ โดยโครงการ

ดังกลาวถือเปนการตอบสนองนโยบายของ กบข.ที่มุงเนนสรางสวัสดิการ 3 ดานเพื่อสมาชิก “ลดรายจาย เพิ่มรายได 

สรางความสุข 

 สําหรับสมาชิก กบข. ที่สนใจโครงการดังกลาวสามารถติดตามรายละเอียดไดทาง www.qpf.or.th หรือสอบถาม
ฝายบริการสมาชิก โทร. 1179  

กบขกบข. . จับมือ ออมสิน จับมือ ออมสิน 

มอบสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียพิเศษเพ่ือสมาชิกมอบสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียพิเศษเพ่ือสมาชิก  

เก่ียวกับ กบข. 

 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) จัดต้ังขึ้นตาม พรบ.กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539 

เพื่อเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญและใหประโยชนตอบแทนการรับราชการแกขาราชการเมื่อออกจากราชการ 
สงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอื่นใหแกสมาชิก กบข. มีสถานะเปนองคกรของรัฐ 

จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไมมีสถานะเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข. เปนผูกําหนดนโยบาย 
ปจจุบัน กบข. มีสมาชิกกวา 1.2 ลานคน มูลคาสินทรัพยสุทธิประมาณ 480,000 ลานบาท 



นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. เปนประธานเปดกิจกรรมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ Fighting Dance ป 2 & Health 
Party นําคณะผูบริหารระดับสูง ขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี ทส. ตลอดจนผูส่ือขาวส่ิงแวดลอม และผูมีใจรักการออกกําลัง

กาย รวมรับบริการตรวจสุขภาพฟรี และรวมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในงานกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ Fighting 
Dance ป 2 & Health Party ณ ลานเอนกประสงค ชั้น 1 อาคาร ทส. เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2553 โดยมี นายวันชัย ตันติวิทยา

พิทักษ ประธานชมรมนักขาวส่ิงแวดลอม กลาวรายงาน 

งานเปดตัวกิจกรรม Fighting Dance ป 2 & Health Party คร้ังน้ี ประกอบดวยกิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสุขภาพ

รางกายท่ีแขง็แรง สมบูรณ และมีสุขภาพจติท่ีแจมใสหลากหลายกิจกรรม อาทิ นิทรรศการใหความรูเก่ียวกับสุขภาพ การบริการ

อาหารเพ่ือสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพเบื้องตนฟรี เชน ตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ ตรวจนํ้าตาลในเลือด ตรวจวัดความดัน 

ตรวจโปรตีนในปสสาวะ เปนตน 

กิ จกรรมออก กํ าลั ง ก าย เพื่ อ สุ ขภ าพ  Fighting Dance ป  2  & Health Party เ ป น กิ จ ก ร รมที่ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยเครือขายนักประชาสัมพันธกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม รวมกับชมรม

นักขาวส่ิงแวดลอม สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทซาโนฟ อเวนตสี (ประเทศ

ไทย) จัดขึ้นเพ่ือเสริมสรางความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธอันดีของเจาหนาท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม นักขาวประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม และผูมีใจรักการออกกําลังกายใหมีความเปนนํ้าหน่ึงใจ

เดียวกัน อีกท้ังเปนการพัฒนารางกายและจิตใจของผูออกกําลังกายไดมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ และมีสุขภาพจิตท่ี

แจมใส 

 ผูสนใจและผูรักการออกกําลังกาย ขอเชิญรวมออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพไดทุกวันจันทร ตั้งแตเวลา 17.00—18.00 

น. ณ ลานเอนกประสงค ชั้น 1 อาคาร ทส. 

ป ท่ี  ป ท่ี  ป ท่ี  3 3 3 ฉบับท่ี  ฉบับท่ี  ฉบับท่ี  282828   หนา หนา หนา 111111   

&&&   Health Party...Health Party...Health Party...   
Fighting Dance Fighting Dance Fighting Dance 



 

ขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ   

ที่ปรึกษา          สุรพล ปตตานี 

บรรณาธิการ    ปยชาต ิ เกสรทอง 

กองบรรณาธิการและฝายผลติ 

อาทิตยา ศิรินอย จันทรเพ็ญ  ปลอดด ี

กลุมประชาสัมพนัธ  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เลขที่ 92 พหลโยธิน 7 สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม   

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

ติดตามขาวสารของเราไดบนเว็บไซต 

www.mnre.go.th 

สํานักงานปลัดกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวง   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
กราบสวัสดี ทานผูอานจดหมายขาว ทสกราบสวัสดี ทานผูอานจดหมายขาว ทสกราบสวัสดี ทานผูอานจดหมายขาว ทส. . . ทุกทานทุกทานทุกทาน   

ลมเย็นๆ ของฤดูหนาวก็เริ่มเขามาเยือน คงเปนความรูสึกแสนลมเย็นๆ ของฤดูหนาวก็เริ่มเขามาเยือน คงเปนความรูสึกแสนลมเย็นๆ ของฤดูหนาวก็เริ่มเขามาเยือน คงเปนความรูสึกแสน

สุขสบายของคนในภาคกลาง โดยเฉพาะในกรุงเทพ เนื่องจากสุขสบายของคนในภาคกลาง โดยเฉพาะในกรุงเทพ เนื่องจากสุขสบายของคนในภาคกลาง โดยเฉพาะในกรุงเทพ เนื่องจาก

ตองเจอกับอากาศที่รอนอบอาวมาทัง้ป แตสําหรับคนที่อยูในตองเจอกับอากาศที่รอนอบอาวมาทัง้ป แตสําหรับคนที่อยูในตองเจอกับอากาศที่รอนอบอาวมาทัง้ป แตสําหรับคนที่อยูใน

พื้นที่ตางจังหวัดโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนพื้นที่ตางจังหวัดโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนพื้นที่ตางจังหวัดโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน

ตองประสบกับปญหาภาวะความหนาวเย็นเนื่องจากอากาศเย็นที่ตองประสบกับปญหาภาวะความหนาวเย็นเนื่องจากอากาศเย็นที่ตองประสบกับปญหาภาวะความหนาวเย็นเนื่องจากอากาศเย็นที่

พัดมาจากประเทศจีน หากใครที่ไดมีโอกาสผานไปในพ้ืนที่พัดมาจากประเทศจีน หากใครที่ไดมีโอกาสผานไปในพ้ืนที่พัดมาจากประเทศจีน หากใครที่ไดมีโอกาสผานไปในพ้ืนที่

เหลานั้นก็หวังวาจะมีน้ําจิตน้าํใจหยิบย่ืนผาหม เส้ือกันหนาว เหลานั้นก็หวังวาจะมีน้ําจิตน้าํใจหยิบย่ืนผาหม เส้ือกันหนาว เหลานั้นก็หวังวาจะมีน้ําจิตน้าํใจหยิบย่ืนผาหม เส้ือกันหนาว 

หรือปจจัยอื่นๆ ที่จําเปน ไปบริจาคพ่ีนองผูยากไรและดอยโอกาส หรือปจจัยอื่นๆ ที่จําเปน ไปบริจาคพ่ีนองผูยากไรและดอยโอกาส หรือปจจัยอื่นๆ ที่จําเปน ไปบริจาคพ่ีนองผูยากไรและดอยโอกาส 

หรือหากไมมีโอกาสไดไปก็ขอบริจาคไดตามศูนยรับบริจาคที่มีอยูหรือหากไมมีโอกาสไดไปก็ขอบริจาคไดตามศูนยรับบริจาคที่มีอยูหรือหากไมมีโอกาสไดไปก็ขอบริจาคไดตามศูนยรับบริจาคที่มีอยู

หลายแหงทั่วประเทศ ในยามที่ประสบปญหาเชนนี้ หลายแหงทั่วประเทศ ในยามที่ประสบปญหาเชนนี้ หลายแหงทั่วประเทศ ในยามที่ประสบปญหาเชนนี้ “““น้ําใจน้ําใจน้ําใจ” ” ” 

เทานั้น ที่จะทําใหประเทศชาติอยูรอดเทานั้น ที่จะทําใหประเทศชาติอยูรอดเทานั้น ที่จะทําใหประเทศชาติอยูรอด   

         ประชาสัมพันธ ทสประชาสัมพันธ ทสประชาสัมพันธ ทส...   


