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6 พฤศจกิายน 2553 

ดวยในปพุทธศักราช 2553 พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน ผาพระ
กฐินใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นําไป

ถวายพระสงฆจําพรรษา ณ วัดหนองแวง ตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยนายสุวิทย คุณกิตติ 

รมว.ทส. นําคณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ 

พนักงาน เจาหนาที่ ในสังกัด ทส. ตลอดจนพุทธศาสนิกชน

จงัหวดัขอนแกน รวมทอดผาพระกฐนิพระราชทาน ในโอกาสนี ้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดปวารณา

ถวายจตปุจจยัโดยเสดจ็พระราชกศุล รวมทัง้ส้ิน 1,547,999 

บาท (หนึง่ลานหาแสนส่ีหมืน่เการอยเกาสิบเกาบาทถวน) 

หนา หนา หนา 222   

ภารกิจผูบริหารภารกิจผูบริหาร  

จดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทส ..   

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 

 นายสุวิทย  คุณกิต ติ  รมว .ทส . พรอมด วย  

นายภิมุข  สิมะ โรจน  ผู ช วยรัฐมนตรีประ จํา  ก .ทส . 

น า ย ธ นั ส ถ  ท วี เ กื้ อ กู ล กิ จ  ที่ ป รึ ก ษ า  ร ม ว .ท ส .  

นายโชติ ตราชู ปกท.ทส. รวมกับ คณะผูบริหารโรงเรียน 

ครูอาจารย และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนตางๆ  

ที่ไดรับการสนับสนุนโครงการน้ําโรงเรียน จํานวน 48 

แหง รวมแถลงขาวโครงการสํารวจและพัฒนาแหลงน้ํา

บาดาลเพ่ือสนับสนุนระบบน้ําดื่มสะอาดใหกับโรงเรียนทั่ว

ประเทศ  “โครงการนํ้าโรงเรียน” มี เปาหมายเพ่ือให

โรงเรียนที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําอยางรุนแรง 

2,478 แหงไดมีน้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภคและดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนไดอยางเพียงพอ 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 

 นายสุวิทย คุณกิตติ รมว .ทส . พรอมดวย นาง

อรพินท วงศชุมพิศ อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

นายสุนันท อรุณนพรัตน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตว

ปา และพันธุพืช นายเกษมสันต จิณณวาโส อธิบดีกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และนายปราณีต รอยบาง 

อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และคณะผูบริหาร ทส. 

เดินทางไปยังชุมชนบางหักและชุมชนวัดโคกสมานคุณ 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเย่ียมและชวยเหลือ

ผูประสบอุทกภัยจากเหตุการณน้ําทวม และมอบจุดผลิตน้ํา

ดื่มสะอาด ถุงยังชีพ พรอมทั้งปลอยแถวเจาหนาที่ ทส. 300 

นาย ทําความสะอาดและเก็บขยะในพื้นที่ดังกลาวดวย 

ทสทส. . ถวายผาพระกฐินพระราชทานถวายผาพระกฐินพระราชทาน  

“““โครงการน้ําโรงเรียนโครงการน้ําโรงเรียนโครงการน้ําโรงเรียน”””   

ผู้บริหาร ทสผู้บริหาร ทสผู้บริหาร ทส. . . ลงใต้ลงใต้ลงใต้   

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม   



วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 

 นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีประจํา ก.ทส. 

พรอมดวยนางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดีกรมสงเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอม รวมแถลงขาว โครงการประกวดรอง

เพลงเฉลิมพระเกียรติ “คนไทยหัวใจสีเขียว Be Green Teen 
Singing Contest” ณ  ศูนยการคาดิจิตอล  เกตเวย  โดย

โครงการนี้ชวยสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหเยาวชนเกิด

ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มี

ตอพสกนิกรชาวไทยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ผานการดําเนินกิจกรรมเชิงสรางสรรค พัฒนา

แนวคิด อารมณ จิตใจ และเปนการใช เวลาวางให เกิด

ประโยชน 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 

 นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรี

ประจํา ก.ทส. พรอมดวย นายสุรพล ปตตานี 

รอง ปกท.ทส. รวมกับ ผูอํานวยการอาวุโสสาย

งานองคกรสัมพันธ  บริษัทกัลฟ  เจพี  และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารเครือขาย ทสม. 

คณะครูและนักเรียน รวมแถลงขาวเปดตัว

โครงการ “ฟนฟูสิ่งแวดลอม เพื่อนองผูประสบ

อุ ท ก ภั ย ” เ พื่ อ ร ว ม กั นฟ นฟู สิ่ ง แ วดล อ ม 

ในโรงเรียนและพื้นที่บริเวณโดยรอบที่ประสบ

อุทกภัย โดยเปาหมายโครงการฯ ครบคลุม 9 

อําเภอ 20 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและ

พระนครศรีอยธุยา 

18 พฤศจิกายน 2553 

 นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรี

วาการะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม นําคณะผูบริหารระดับสูง 

ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม รวมบันทึกเทปถวาย

พร ะพร  เ น่ื อ ง ในว โ รกาสวั น เ ฉลิ ม 

พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า  8 3  พ ร ร ษ า 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ วันที่ 5 

ธันวาคม 2553 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน

แหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ 

(NBT) 

ทสทส. . พร้อมใจร่วมบันทึกเทปพร้อมใจร่วมบันทึกเทป  
ถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระพรชัยมงคล 5 5 ธันวามหาราชธันวามหาราช  

ป ท่ี  ป ท่ี  ป ท่ี  3 3 3 ฉบับท่ี  ฉบับท่ี  ฉบับท่ี  292929   หนา หนา หนา 333   

โครงการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมโครงการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมโครงการฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม   
 เพื่อน้องผู้ประสบอุทกภัย เพื่อน้องผู้ประสบอุทกภัย เพื่อน้องผู้ประสบอุทกภัย   

คนไทยหัวใจสีเขยีวคนไทยหัวใจสีเขยีวคนไทยหัวใจสีเขยีว   



วัน 

3) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลและกรม

ทรัพยากรนํ้า จัดหานํ้าสะอาดสําหรับ

อุปโภคบริโภคแกผูประสบภัย 

4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

จั ด เ รื อ ท อ ง แ บ น แ ล ะ อุ ป ก รณ ท่ี

เก่ียวของกับการชวยเหลือหรือกูภัย 

สนับสนุนตามท่ีรองขอ 

5) กรมทรัพยากรธรณีรวมท้ังหนวยงานท่ีมีระบบ

เตือนภัยธรรมชาติ เฝาระวังและเตือนภัยใหกับประชาชนใน

พื้นท่ีอยางเขมงวด 

และภายหลังนํ้าลดจะมีการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) จัดตั้งคลินิกส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีเพ่ือใหคําปรึกษา

แนะนําเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอม ขยะ นํ้าเสีย ขณะเกิดเหตุ

อุทกภัยและหลังนํ้าลด โดยให คพ. รายงานปญหาน้ําเสียและ

ขยะ และดําเนินการจัดการแกไขปญหารวมกับ ทส.จ. สสภ. 

และหนวยงานที่เก่ียวของ ในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า

ตลอดระยะเวลาท่ีเกิดอุทกภัยและหลังเกิดเหตุ 

2) ใหกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ประเมินความ

เสียหายในดานทรัพยากรปาไม สัตวปา และความหลากหลาย

ทางชีวภาพจากสถานการณนํ้าทวม รวมท้ังดําเนินการฟนฟู 

3) ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

รวมกับ องคการสวนสัตว ใหคําปรึกษาแนะนําะชวยเหลือใน

การจับสัตวเลื้อยคลานและสัตวมีพิษตางๆ ท่ีมากับนํ้าทวม 

เพื่อบรรเทาความเดือนรอนแกประชาชน แจงเหตุไดท่ีหมายเลข 

1362 ตลอดเวลา และ 1310 เวลาราชการ 08.30—17.00 น. 

4) ใหกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล สํารวจความเสียหาย

ของบอบาดาล ซอมแซมระบบประปา และเปาลางบอท่ีเกิด

ความเสียหาย 

หนา หนา หนา 444   จดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทส ..   

แถลงขาวประจําสัปดาห แถลงขาวประจําสัปดาห แถลงขาวประจําสัปดาห วันจันทรท่ี วันจันทรท่ี วันจันทรท่ี 1 1 1 พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน 535353   

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 

นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีประจํา ก.ทส. 

พรอมดวยนายโชติ ตราชู ปกท.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน 

อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า นายประณีต รอยบาง อธิบดีกรม

ทรัพยากรนํ้าบาดาล นายสุวิทย รัตนมณี อธิบดีกรมปาไม 

นายสุนันต อรุณนพรัตน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช และนายวรศาสน อภัยพงษ รองอธิบดีกรม

ควบคุมมลพิษ รวมแถลงขาวรายงานสถานการณนํ้า การเฝา

ระวัง และการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย พรอมท้ังมอบเคร่ืองใช

ส่ิงของท่ีจําเปน ใหกับตัวแทน ทส.จ. 6 จังหวัด ในพ้ืนท่ีประสบ

อุทกภัย เพื่อนําไปแจกจายใหกับผูประสบอุทกภัย คือ ลพบุรี 

สิงหบุรี ชยันาท พระนครศรีอยุธยา อางทอง และอุบลราชธานี 

จากสถานการณนํ้าทวมและนํ้าปาไหลหลากทวม

บานเรือน พื้นท่ีการเกษตร ตลอดจนสถานท่ีราชการ หลาย

แหงเกือบท่ัวประเทศ ประชาชนไดรับความเดือนรอนเปนอยาง

มาก หนวยงานในสังกัด ทส. จึงไดรวมกันบูรณาการเพ่ือ

บรรเทาความเดือนรอนของประชาชน ดังน้ี 

 1) ให ทส.จ. ทุกจงัหวดัในพืน้ท่ีประสบอุทกภยัเปนศูนย

ประสานงานของ ทส. สวนภูมิภาค และใหทุกหนวยงานของ 

ทส. ท่ีมีหนวยยอยในพ้ืนท่ีใหการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ทสจ. ในทุกดานอยางเต็มกําลัง โดย สป.ทส. ไดตั้งจุดรับ

บริจาคสิ่งของชวยผูประสบอุทกภัยดานหนาศูนยบริการรวม 

ทส. ชั้น 1 อาคาร ทส. 

2) ใหศูนยปองกันวิกฤตินํ้า ทน. เปนศูนย

ประสานงาน ทส. สวนกลาง โดยเปดศูนยเมขลาเพ่ือ

ติดตามสถานการณ นํ้า  24 ชั่ ว โมง  และจัดทํา

รายงานสถานการณนํ้าทุกวัน จากติดตามผาน

กลองโทรทัศนวงจรปดท่ีติดตั้งในแมนํ้าเจาพระยา 

แม นํ้าชีและแม นํ้า มูล  วิ เคราะหคาดการณการ

เ คลื่ อ น ท่ี ของน้ํ า ใ น ลํ า นํ้ า ชี แ ล ะ ลํ า นํ้ า มู ล จ าก

แบบจําลองดานชลศาสตร รายงานผานเว็บไซต ทน. 

และรายงานศูนยประสานการชวยเหลือเยียวยาผู

ประสบอุทกภัยท่ีตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ทุก



ป ท่ี  ป ท่ี  3 3 ฉบับ ท่ี  ฉบับ ท่ี  2929   

5) ใหกรมทรัพยากรนํ้า  ขุดลอกแหลง นํ้าตาม

ธรรมชาติในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและตามที่ไดรับการรองขอจาก

ประชาชนตามความเหมาะสม 

6) ใหกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม ดําเนินการ

ประสานเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมหมูบาน (ทสม.) ในการใหความรูกับประชาชน

เก่ียวกับการจัดการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

7) ใหกรมทรัพยากรธรณี สํารวจตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ี

เกิดอุทกภัยและดินถลม และคาดการณสถานการณท่ีเกิดขึ้นใน

อนาคต รวมท้ังจัดทํามาตรการปองกันและแกไข 
นายจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า 

เปดเผยถึงสถานการณนํ้าทวมในแตละพ้ืนท่ี ดังน้ี 
สถานการณนํ้าในพ้ืนท่ีลุมนํ้าเจาพระยาจะตองมีการ

เฝาระวังในชวงนํ้าทะเลหนุนสูงอีกคร้ังในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 

พ.ศ.2553 อีกท้ังนํ้าท่ีทวมขังอยูก็ตองใชเวลาในการลดระดับ

ลงสูภาวะปรกติ 
ด านสถานการณ นํ้ า ใ นลุ ม นํ้ า มู ลมวล นํ้ า จ าก

นครราชสีมาขณะน้ีไดเคลื่อนผาน อ.สตึก จ.บุรีรัมย แลว คาด

วาจะไปถึงอุบลราชธานีใน2วันท่ี 2 พฤศจิกายน 553 อาจจะ

ทําใหระดับนํ้าสูงขึ้นจากปจจุบัน ประมาณ 50 ซม. โดย ทส. ได

มอบหมายใหกรมทรัพยากรนํ้าติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าไปติดตั้งท่ี

แกงตะนะ สูบผลักดันนํ้ามูลใหลงแมนํ้าโขงเร็วขึ้น 
สถานการณนํ้าในลุมนํ้าชี มวลนํ้าจากชัยภูมิ ขณะน้ีได

เคลื่อนผานขอนแกนแลว ทําใหนํ้าในเขตขอนแกนเร่ิมลดระดับ

ลง และมวลนํ้าจะเคลื่อนผานไปยโสธรประมาณวันท่ี 6 

พฤศจิกายน 2553 ซึ่งจะทําใหระดับนํ้าเพ่ิมจากปจจุบัน

เล็กนอย  จากนั้ นจะ ไหลไปลง ท่ีแม นํ้ า มูล  เขต  อ .เ มือง  

อุบลราชธานี จะไมทําใหระดับนํ้าในแมนํ้ามูลท่ีอุบลราชธานีเพิ่ม

สูงกวาเดิม เน่ืองจากปริมาณนํ้าท่ีมาจากชัยภูมิจะนอยกวา

ปริมาณนํ้า ท่ีมาจากนครราชสีมา  สําหรับในชวงเ ดือน

พฤศจิกายน 2553 น้ี ฝนจะเร่ิมไปตกหนักในพ้ืนท่ีภาคใต ทส. 

ไดมอบหมายใหใหกรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรนํ้าเฝา

ระวังติดตามและเตือนภัยนํ้าหลากดินถลมใหประชาชนไดรับ

ทราบ และใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชเฝา

ระวังในเขตอุทยานแหงชาติ 

นายวรศาสน อภัยพงษ รองอธิบดีกรมควบคุม

มลพิษ กลาววา หลังจากเกิดภาวะนํ้าทวมแลว ปญหาขยะและ

นํ้าเนาเสียเปนส่ิงท่ีนากังวล จากการสํารวจพบวา มีระบบ

บําบัดนํ้าเสีย 11 แหง ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง จึงนาเปน

หวงวาเม่ือนํ้าลดแลวจะมีปญหาตามมา สวนปญหาขยะพบวา

มีระบบกําจัดขยะท่ีถูกนํ้าทวม 7 แหง ขณะน้ีอยูระหวางสํารวจ

ความเสียหายท้ังโครงสรางและระบบ เพื่อเตรียมการซอมแซม

แกไข โดยในบางจุดอาจตองใชจุลินทรียอีเอมชวย สําหรับการ

ประเมินคาใชจายเพ่ือใชในการแกไขปญหาและซอมแซมความ

เสียหายตางๆ จะตองประสานกับกระทรวงมหาดไทยอีกคร้ัง 

โดย คพ. ไดเตรียมคูมือในการจัดการมลพิษทางนํ้าในภาวะ

อุทกภัยเพื่อแจกจายในกับจังหวัดท่ีไดรับผลกระทบเรียบรอย

แลว 
การใหความชวยเหลอืผูประสบอุทกภยัในชวงท่ีผานมา 

ทส. นําโดยนายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. ไดเดินทางไปตรวจ

พื้นท่ีประสบอุทกภัยและมอบส่ิงของชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับ

ความเดือดรอนจากเหตุการณนํ้าทวมในจังหวัดปราจีนบุรี 

ลพบุรี และขอนแกน โดยกรมทรัพยากรนํ้าไดมอบน้ําด่ืมเพ่ือ

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดนาน อุตรดิตถ 

สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค ลพบุรี อยุธยา ปทุมธานี ชัยภูมิ 

นครราชสีมา ปราจีนบุรีกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 

เพชรบุรี ขอนแกน และอุบลราชธานี 100,000 ขวด สนับสนุน

ระบบประปาเคลื่อนท่ีผลิตนํ้าประปา 412,000 ลิตร และมีการ
สงขอความ SMS แจงสถานการณนํ้าใหเจาหนาท่ีเครือขายและ

ส่ือมวลชนทราบอยางตอเน่ือง 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลดําเนินการปองกันนํ้าทวมบอ

บาดาลแบบถาวร 1,086 บอ เปาลางบอนํ้าบาดาล 200 บอ ซอม

เคร่ืองสูบนํ้า 106 เคร่ือง ซอมแซมประปาหมูบาน 50 แหง 

แจกจายนํ้าด่ืม 185,130 ขวด และแจกน้ําสะอาดจากการ

ปรับปรุงคุณภาพนํ้าด่ืม 341,570 ลติร กรมทรัพยากรธรณีได

ออกประกาศ พรอมสงขอความ SMS แจงเครือขายและ
ประสานงานหนวยงานติดตามสถานการณธรณีพิบัติภัย 

กรมปาไมมอบเงินใหมูลนิธิราชประชานุเคราะหเพ่ือ

ชวยเหลือนํ้าทวมโดยเสด็จพระราชกุศลชวยเหลือผูประสบอุทก

ภัย 150,000 บาท 

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช บริจาค

ส่ิงของชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวมใหแกพลโทฉัตรชัย สาริ

กัลยะ ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 
จํานวน  100,000 บาท  และบริจาคสิ่ งของชวยเหลือ

ผูประสบภัยนํ้าทวมแก โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) อ.เมือง 

จ.นครราชสีมา 

หนา  หนา  หนา  555   



แถลงขาวประจําสัปดาห แถลงขาวประจําสัปดาห วันจันทรท่ี วันจันทรท่ี วันจันทรท่ี 8 8 8 พฤศจิกายน พฤศจิกายน พฤศจิกายน 535353   

จดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทส ..   

 นายภิมุข  สิมะโรจน  ผูชวยรัฐมนตรีประจํา ก .ทส . 
พรอมดวย นางนิศากร  โฆษิตรัตน  เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และนาง
รัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม รวม
แถลงขาว 

โครงการประกวดสรางสรรคส่ิงประดิษฐจากวัสดุ

เหลือใช ป 2553 ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองค
เจาศรีรัศม์ิ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร โดยกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมเปน

หนวยงานหลัก มี สสภ. 1—16 ทส.จ. ท้ัง 75 จังหวัด และ
กรุงเทพฯ เปนหนวยงานสนับสนุน นอกจากน้ียังไดรับการ

สนับสนุนจากกลุมบริษัท เซ็นทรัล จํากัด รวมประชาสัมพันธ
การประกวดและเอ้ือเฟอสถานท่ีจัดงานและยังไดรับความ

รวมมืออยางดียิ่งจากสถานศึกษา หนวยงานรัฐและเอกชน เชน 
กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อ

ส่ิงแวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย สมาคมผูผลิตผลิตภัณฑแนวดีไซน และ
ดีไซนเนอรจากสถาบันสอนตัดเส้ือระพีรวม

เปนกรรมการตัดสิน การประกวดมี 2 

ระดับ เร่ิมจากการประกวดระดับจังหวัดใน

เดือนมกราคม—กันยายน  โดยมี ทส.จ. ท้ัง 

75 จังหวัด และ สํานักส่ิงแวดลอม กทม. 

เปนผูดําเนินการ จากนั้นผลงานที่ชนะเลิศ
จะถูกรวบรวมสงให สสภ. ท้ัง 16 แหงท่ัว

ประเทศ คัดเลือก 3 ผลงาน ตามประเภท

หนา หนา หนา 666   

และกลุมเปาหมาย สงใหคณะกรรมการระดับประเทศพิจารณา

ตัดสิน ซึ่งในปน้ีมีผูสงผลงานเขารวมท้ังส้ิน 1,131 ผลงาน 
ผานการคัดเลือกในระดับประเทศ 228 ผลงาน และไดรับ
รางวัลในระดับประเทศ 30 ผลงาน แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

1) ส่ิงประดิษฐวัสดุเหลือใช หมายถึง ส่ิงของหรือ
เคร่ืองใชท่ีประดิษฐจากวัสดุเหลือใช แบงเปน 4 ระดับ คือ 
ระ ดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/อาชีว ศึกษา  (ปวช .) 

อุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวส.) และประชาชนทั่วไป 

2) เคร่ืองแตงกายจากวัสดุเหลือใช หมายถึง ชุดแตง
กายประกอบดวย เส้ือ กางเกงหรือกระโปรง อาจจะมีเคร่ือง

ประกอบชุดแตงกายหรือเคร่ืองประดับหรือไมก็ได โดยเปด
กวางสําหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 

ผูชนะเลิศในระดับประเทศ จะไดรับถวยประทานจาก
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายา ในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พรอมเกียรติบัตร
และทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
อันดับ 2 และรางวัลชมเชย 3 รางวัล จะไดโลประกาศเกียรติ

คุณ  และเกียรติ บัตรพรอมทุนการศึกษา 30,000 บาท 

20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลําดับ 

ท้ังน้ี วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จประทานถวยรางวัลแกผูชนะเลิศ
การประกวดฯ พรอมท้ังทอดพระเนตรแฟชั่นโชวเคร่ืองแตง

กายจากวัสดุเหลือใช และนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ
จากเศษวัสดุเหลือใช 



ป ท่ี  ป ท่ี  3 3 ฉบับ ท่ี  ฉบับ ท่ี  2929   

 สําหรับผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 10 ณ เมืองนาโงยา 
ประเทศญี่ปุน ตามท่ีนายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. หัวหนา

คณะ  พรอมดวยเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผูแทน ทส. กระทรวง

เกษตรและสหกรณ กระทรวงการตางประเทศ ไดเขารวม
การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคารตาเฮนาวาดวยความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ  สมัยท่ี 5 ระหวางวันท่ี 11—15 

ตุลาคม 2553 การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวย

ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 10 ในระหวางวันท่ี 

18—29 ตุลาคม 2553 และการประชุมระดับสูงในระหวาง

สมัยการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ  สมัยท่ี 10 ใน

ระหวางวันท่ี 27—29 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุน การประชุมประกอบดวยการพิจารณาและรับรองขอมติ

โดยสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ การประชุมกลุมยอย และการจัดนิทรรศการ โดยมีผลสําเร็จการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก 

1) การรับรองพิธีสารเสริมนาโงยา—กัวลาสัมเปอรวาดวยการรับผิดและการชดใชของพิธีสารคารตาเฮนาวาดวย

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Nagoya – Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena 
Protocol on Biosafety) เปนการกําหนดกฎเกณฑและแนวทางระหวางประเทศในเร่ืองการรับผิดชอบและชดใชในสวนของ

ส่ิงมีชีวิตตัดแปลงพันธุกรรมท่ีมีการเคลื่อนยายขามแดน 

2) การรับรองพิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบงปนผลประโยชน

ท่ีเกิดขึ้นจากการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม (Nagoya Protocol 
on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from 
their Utilization) เพื่อใชเปนกฎหมายระหวางประเทศ ในเร่ืองของการแบงปนผลประโยชนจากการ
ใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมอยางเทาเทียมและยุติธรรม โดยใหมีการเขาถึงและถายทอด
เทคโนโลยีอยางเหมาะสม และการรับรองแผนกลยุทธไอจิ—นาโงยา (Aichi – Nagoya Strategic 
Plan) ท่ีมุงหมายท่ีจะหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในป 2020 

3) ทส. เขารวมจัดนิทรรศการ เร่ือง “มองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ผาน
โครงการและกิจกรรมตามพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ณ Shirotori 
Park ดานหนา Nagoya Conference Center ซึ่งเปนสถานท่ีจัดประชุม เพื่อนําเสนอโครงการและ
กิจกรรมตามพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ อาทิ โครงการบานเล็กในปา

ใหญ โครงการปารักษนํ้า และโครงการอนุรักษพันธุส่ิงมีชีวิตในประเทศไทย รวมถึงนําเสนอผลสําเร็จของประเทศไทยในการ
เฉลิมฉลองปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีการนําเสนอโปสเตอรภาพการจัดกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธป
สากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย อาทิ เส้ือโปโล เข็มกลัด แผนพับ โปสเตอร เอกสารวิชาการ 

ผลลัพธจากการประชุมดังกลาวจะเปนการกําหนดทิศทางการดําเนินงานในดานการอนุรักษและใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกในชวง 10 ป ตอไป วาเปนความเรงดวนท่ีทุกประเทศจะตองรวมมือในการหยุดยั้งการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือคงไวซึ่งบริการตางๆ ท่ีมนุษยไดรับจากระบบนิเวศ ชนิดพันธุ และทรัพยากร
พันธุกรรม ท้ังท่ีเปนสินคา บริการ แหลงทองเท่ียวพักผอนหยอนใจ แหลงกักเก็บคารบอนและเปนฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ

สําหรับการดํารงชีวิตและสรางความม่ันคงทางอาหาร โดยในสวนของประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในฐานะหนวยประสานงานกลางของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพจะเตรียมการดําเนินงานเพ่ือให

มีการลงนามในพิธีสารนาโงยาวาดวยการเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมฯ และพิธีสารเสริมนาโงยา—กัวลาสัมเปอรวาดวยการรับ

ผิดและการชดใชฯ รวมถึงจัดทําแผนระยะส้ันเพื่อเปนกรอบการดําเนินงานดานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ใน
ระหวางป พ.ศ.2553—2555 ตลอดจนนําสาระตามแผนกลยุทธไอจิ—นาโงยา ผนวกไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555—2559) และปรับปรุงนโยบายมาตรการและแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางยั่งยืนเพื่อใชเปนกรอบการดําเนินงานในระดับชาติตอไป  

หนา หนา หนา 777   



 นายสุรพล ปตตานี รอง ปกท.ทส. พรอมดวย ดร.กอง

กานดา ชยามฤต ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร และ 

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ์รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตว

ปา และพันธุพืช รวมแถลงขาว “ประเทศไทยเตรียมการเขา

รวมประชุมสุดยอดผู นําดานการอนุรักษเสือโครง (Tiger 
Summit: International Tiger Forum) ระหวางวันท่ี 21—24 

พฤศจิกายน 2553 ณ นครเซนตปเตอรสเบิรก ประเทศ

สหพันธรัฐรัสเซีย” และ ทส. โดย องคการสวนพฤกษศาสตร 

เชิญชวนเท่ียวงาน “สวนพฤกษศาสตรแฟร คร้ังท่ี 1” ระหวาง

วันท่ี 4—12 ธันวาคม 2553 ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม 
 ดร .ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ รองอธิบดีกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปดเผยถึงการเตรียมการเขา

รวมประชุมสุดยอดผู นําดานการอนุรักษเสือโครง (Tiger 
Summit: International Tiger Forum) ระหวางวันท่ี 21—24 

พฤศจกิายน 2553 ณ นครเซนตปเตอรสเบิรก สหพันธรัฐรัสเซยี 

วา นายกรัฐมนตรี มอบใหนายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. พรอม
ดวย นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีประจํา ก.ทส. นายโชติ 

ตราชู ปกท.ทส. นายสุนันต อรุณนพรัตน อธิบดีกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตลอดจนผูเชี่ยวชาญดานการ

อนุรักษเสือโครงของไทย เปนผูแทนประเทศไทยเขารวมการ

ประชุมซึ่งเปนการประชุมคร้ังสําคัญท่ีผู นําและรัฐมนตรี

ส่ิงแวดลอมของประเทศที่เปนแหลงอาศัยของเสือโครง 13 

ประเทศ ไดแก รัสเซีย จีน อินเดีย เนปาล ภูฏาน บังกลาเทศ 

พมา ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย จะ
ไดรวมกันใหการรับรองตอปฏิญญาเซนตปเตอรเบิรก เพื่อ
การอนุรักษและฟนฟูประชากรเสือโครง ท่ีจะใชเปนแนวทาง

หนา หนา หนา 888   จดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทส ..   

ปฏิบัติในการอนุรักษเสือโครงของโลกในอีก 12 

ปขางหนา โดยการประชุมแบงออกเปน 3 ระดับ 

ดังน้ี 

 1) การประชุมผูเชี่ยวชาญดานการวิจัย

และการอนุรักษสัตวปาโลก เปนการประชุม

ผู เชี่ยวชาญดานสัตวปา เพื่อเตรียมการนํา

แผนปฏิบัติการอนุรักษและฟนฟูประชากรเสือ

โครงและสัตวปาชนิดอ่ืนไปสูการปฏิบัติใหไดผล

เปนรูปธรรม 

 2) การประชุมระดับรัฐมนตรี เปนการ

ประชุมรัฐมนตรีของประเทศในเอเชียท่ีมีเสือโครงและประเทศท่ี

สนับสนุนการอนุรักษเสือโครง โดยมีหัวขอสําคัญ ไดแก 

วิกฤตการณของเสือโครงและความรวมมือในการฟนฟู

ประชากรเสือโครง แผนการอนุรักษและแผนฟนฟูประชากรเสือ

โครงของแตละประเทศ การจัดหาแหลงทุนจากนานาชาติเพื่อใช

ดําเนินการตามแผนฟนฟูประชากรเสือโครง การชวยเหลือจาก

สถาบันและภาคีในการดําเนินการตามแผนฟนฟูประชากรเสือ

โครง การแลกเปลี่ยนประสบการณดําเนินงานเพ่ืออนุรักษเสือ

โครง การปองกันการลักลอบคาเสือโครง และ คุณคาทาง

นิเวศของแหลงอาศัยและระบบนิเวศของเสือโครง 

 สําหรับประเทศไทย นายสุวิทย คุณกิตติ จะไดรับ

เกียรติจากที่ประชุมใหเปนประธานการประชุมในการนําเสนอ

แผนการอนุรักษและฟนฟูประชากรเสือโครงของโลก ซึ่ง

แผนการอนุรักษและฟนฟูประชากรเสือโครง มีสาระสําคัญดังน้ี 

•การจัดการ รักษา คุมครอง และฟนฟูแหลงท่ีอยูอาศัย

ของเสือโครงอยางมีประสิทธิภาพ 

•การลด การลักลอบลาและคาเสือโครง 
•การจัดทําแนวเชื่อมตอพ้ืนท่ีปาอนุรักษระหวางประเทศ

และความรวมมือในการตอตานการคาท่ีผิดกฎหมาย 
•การสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการอนุรักษความ

หลากหลายชีวภาพ 
•การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเสือโครงและถ่ินอาศัย 
•การหาแหลงทุนในประเทศและระหวางประเทศในการ

อนุรักษเสือโครง 

แถลงขาวประจําสัปดาห แถลงขาวประจําสัปดาห วันจันทรท่ี วันจันทรท่ี 15 15 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 5353  



2553 องคการสวนพฤกษศาสตร  จะจัดงาน  “สวน

พฤกษศาสตรแฟร คร้ังท่ี 1” ขึ้น ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ อ.แมริม จ.เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันท่ี 5 ธันวาคม 2553 และเพ่ือ

เผยแพรความรูทางวิชาการดานพืชและความงดงามของพันธุ

ไมนานาชนิดใหเปนท่ีประจักษ แกนักเรียนนักศึกษา และ

ประชาชนผูสนใจ ตลอดจนเปนการสรางเครือขายความ

รวมมือทางดานพฤกษศาสตร ท้ังภาครัฐและเอกชน ให

กวางขวางยิ่งขึ้น 

 โดยกิจกรรมภายในงานมี

ท้ังกิจกรรมร่ืนรมยชมสวนสวย 

ตนไมเริงระบํา มหัศจรรยพืชกิน

แมลง พืชดึกดําบรรพสนสามพันป 

กุหลาบพันป สี สันแห งดอยสูง 

กลวยไมหลากหลายสายพันธุกวา 

100 สายพันธุ ชื่นบานกับกุหลาบ

งามกวา 50 สายพันธุ รวมสงผล

งาน เข าปร ะกวด กับ กิจกรรม

สงเสริมกระบวนการเรียนรูดาน

พืช และกิจกรรมนันทนาการตางๆ 

เชน การประกวดจัดสวนหยอม 

การประกวดจัดสวนถาด การประกวดจัดชอดอกไม การ

แขงขันตอบปญหาทางพฤกษศาสตรระดับโรงเรียน การอบรม

วาดภาพพรรณไม การสาธิต การนํากลวยไมจิ๋วออกจากขวด 

เพลิดเพลินกับความไพเราะของดนตรีในสวนโดยวงดนตรี จาก

สถาบันตางๆ สนุกกับการจับจายสินคา จากรานจําหนาย

ผลิตภัณฑจากธรรมชาติและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และราน

จําหนายพันธุไมหลากหลายชนิด ชมนิทรรศการ “การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” เกมนันทนาการตางๆ 

และลุนรับรางวัลตลอดงาน พรอมท้ังสัมผัสบรรยากาศอัน

แสนบริสุทธิ์ทามกลางความงามตามธรรมชาติ และตื่นตาตื่น

ใจกับนาฬิกาดอกไมขนาดยักษ  

ป ท่ี  ป ท่ี  3 3 ฉบับ ท่ี  ฉบับ ท่ี  2929   

 3) การประชุมระดับผูนําสูงสุดประเทศ รัฐมนตรี และ

หัวหนาองคกรนานาชาติตางๆ  โดยจะมีการกลาวสุนทรพจน
การใหคําม่ันสัญญาในการสนับสนุนการอนุรักษเสือโครงและ

สัตวปาท่ีสําคัญของนายกรัฐมนตรีแหงสหพันธรัฐ (นายวลาดิ
เมียร ปูติน) และประธานธนาคารโลก (นายโรเบิรต โซเอลิค) 

รวมท้ังผูนําของประเทศที่เปนแหลงอาศัยของเสือโครง และ

ทายสุดเปนการใหการรับรองปฏิญญาเซนตปเตอรเบิรก ซึ่งมี

สาระสําคัญ ดังน้ี 

•เพื่อรวมมือกันเพิ่มจํานวนประชากรเสือโครงในปาของ

ประเทศท่ีเปนแหลงอาศัยของเสือโครงเปนเปนสองเทาภายในป 

2556 (12 ปขางหนา) 
•เพื่อปองกันและคุมครองพื้นท่ีอาศัยของเสือโครงและ

อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพ  
•เพื่อรวมกันแกไขปญหาการลักลอบลาและคาสัตวปาท่ีผดิ

กฎหมาย โดยสรางความเขมแข็งใหกับกฎหมายระดับชาติ 

ความรวมมือทวิภาคี และความรวมมือพหุภาคี เชน เครือขาย

การบังคับใชกฎหมายเพ่ือปองกันการลักลอบคาสัตวปาท่ีผิด

กฎหมายของอาเซียน เครือขายการบังคับใชกฎหมาย เพื่อ

ปองกันการลักลอบคาสัตวปาท่ีผิดกฎหมายของเอเชียใต 

•การสรางความเขมแข็งในเวทีนานาชาติ เก่ียวกับความ

รวมมือ การประสานงานเพ่ืออนุรักเสอืโครง 

 ดาน ดร.กองกานดา ชยามฤต ผูอํานวยการองคการ

สวนพฤกษศาสตร เปดเผยวา ในระหวางวันท่ี 4—12 ธันวาคม 

หนา หนา หนา 999   



วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 

 นางอรพินท วงศชุมพิศ อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม ประธานการแถลงขาวประจําสัปดาห ทส. เปดเผย

ถึงกิจกรรมเน่ืองในวันส่ิงแวดลอมไทยและวันอาสาสมัคร

พิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานแหงชาติ 5 

ธันวาคม 2553 โครงการ “ทําดีเพื่อแผนดิน: ลดคารบอน ลด

โลกรอน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ือง

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 

5 ธันวาคม 2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม วา สืบเน่ืองจากมติของคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 

พฤศจิกายน 2534 กําหนดใหวันท่ี 4 ธันวาคมของทุกปเปน 

วันส่ิงแวดลอมไทย เพื่อใหประชาชนชาวไทยไดรวมสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรง

หวงใยตอปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอประชาชน 
ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 

2550 ไดกําหนดใหวันท่ี 4 ธันวาคม ของทุกป เปน “วัน

อาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบาน

แหงชาติ” เพื่อเปนการแสดงถึงสัญลักษณการรวมพลังดวย

จิตอาสาของอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมหมูบาน หรือ ทสม. 
โดยในทุกๆ  ป  ทส . โดย  กรมสง เสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบในการเสริมสราง

จิตสํานึกและการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันดูแล

รักษาสิ่งแวดลอม ไดจัดใหมีกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ

เน่ืองในวันดังกลาวเปนประจําทุกป โดยในปน้ี กําหนดจัดงาน

ส่ิงแวดลอมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ

แ ล ะ ส่ิ ง แ วดล อ มห มู บ า น แห ง ช า ติ ส อดคล อ ง กั บมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2553 ท่ีกําหนดจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองโอกาสพระ

ราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

ภายใตหัวขอ “ทําดีเพื่อแผนดิน ลดคารบอน ลดโลกรอน” ใน

ระหวาง 1—4 ธันวาคม 2553 ตั้งแต 09.00—17.00 น. ณ 

อาคารคอนเวนชั่นเซนเตอร อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 

รอบ 5 ธันวาคม 2554 อีกท้ังเพื่อเผยแพรความรูและวิธี

ปฏิบัติในการลดคารบอนไดออกไซด ลดโลกรอน เพื่อการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง อันจะนําไปสูการสงเสริมให เกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตดวยวิถีแหงความ

พอเพียงอยางยั่งยืน 
การจัดงานวันส่ิงแวดลอมไทยในปน้ี ประกอบดวย

กิจกรรมตางๆ ดังน้ี 
1) การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
2) การเผยแพรความรูและวิธีปฏิบัติ ในการลด

คารบอนไดออกไซด ลดโลกรอน ผานส่ือตางๆ เพื่อสงเสริมให

เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในการดํารงชีวิตเพื่อลด

คารบอน ลดโลกรอน 
3 ) ก า ร จั ด

กิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรูดานการจัดการ

ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ ก า ร

จัดการตามแนวทาง

ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียงเทิดพระเกียรติ

พร ะบาทสม เ ด็ จพร ะ

เจาอยูหัวเน่ืองในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ภายใตชื่อ 

“ทําดีเพื่อแผนดิน: ลดโลกรอน ลดคารบอน” 
4 ) กิ จ ก ร รม เ น่ื อ ง ใ น วั น อ า ส า สมั ค รพิ ทั ก ษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหมูบานแหงชาติ อาทิ 

กิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม โครงการ

จักรยานพิทักษ โลก ป 2 “ทสม . รักษ นํ้า รักษปา รักษ

ส่ิงแวดลอม เพื่อพอหลวง” ซึ่งดําเนินกิจกรรมระหวางวันท่ี 

20 พฤศจิกายน—4 ธันวาคม 2553 กิจกรรมเวทีวิชาการ

และเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ “ทสม. รักษนํ้า รักษ

ปา รักษส่ิงแวดลอม เพื่อพอหลวง” การจัดกิจกรรมแสดง

นิทรรศการผลงานเครือขาย  ทสม . และพิธีทอดผาปา

จักรยาน 

หนา หนา หนา 101010   

แถลงขาวประจําสัปดาห แถลงขาวประจําสัปดาห วันจันทรท่ี วันจันทรท่ี 29 29 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 5353  

จดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทส ..   



ป ท่ี  ป ท่ี  3 3 ฉบับ ท่ี  ฉบับ ท่ี  2929   

 พระบรมสารีริกธาตุ คือธาตุส่วนต่างๆ ในพระวรกายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่ีกลายเป็นพระธาตุ
หลังถูกพระเพลิง ซ่ึงแยกช้ินส่วนเป็นของแข็งคือ กระดูก วนท่ีเป็นของอ่อน คือ ส่วนเนื้อหนังและอวัยวะภายในท้ังหมด 
ซ่ึงกล่าวได้ว่า “พระวรกายของพระพุทธเจ้าท้ังหมดหลังการถูกพระเพลิงจะกลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุท้ังสิ้น” 

 พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือท่ีเรียกเป็น
ภาษาสามัญว่า “กระดูกของพระพุทธเจ้า” 
เป็นพระธาตุท่ีเกิดข้ึนภายหลังการถวาย
พระเพลิงพระพุทธสรีระหลังจากทรงเสด็จ
ดับ ขันธปรินิพพาน ได้มีการจัดการ 
พระศพเย่ียงพระเจ้าจักรพรรดิท่ัวไป คือ
พระห่อพระศพด้วยผ้าใหม่ แล้วหุ้มสําลี
สลับกัน ๕๐๐ ช้ัน ใส่ลงในรางนํ้ามันท่ีทํา
ด้วยเหล็ก แล้วปิดด้วยฝาเหล็ก ตั้งเผาบน
ไม้หอม เสร็จแล้วจึงนําไปบรรจุในสถูป ท่ี
ส ร้ า ง ไ ว้ บ น ท า ง สี่ แ พ ร่ ง เ พื่ อ เ ป็ น ท่ี
สักการะบูชาของคนท่ีมาท้ังสี่ทิศ แต่ใน
ก า ร ถ ว า ย พ ร ะ เ พ ลิ ง พ ร ะ ศ พ ข อ ง
พระพุทธเจ้า ได้จัดสถานท่ีให้ประชาชน
ได้มาถวายบังคม ๗ วัน ก่อนท่ีจะอัญเชิญ

พระศพเข้าพระนคร เสร็จแล้วจึงได้อัญเชิญพระเพลิงติดข้ึนในทันใด เมื่อพระศพไหม้พระเพลิงดับ จึงได้มีพิธีรวมพระอัฐิ
ธาตุและพระอังคาร (เถ้าถ่าน) ไปตั้งสักการะกลางพระนครอีก ๗ วัน ซ่ึงปรากฏว่าหลังพระเพลิงดับ พระฉวี (หนัง
กําพร้า) พระมังสะ (เนื้อ) พระจัมมะ (หนัง) และพระลสิกา (ไขข้อ) และพระนารหุ (เอ็น) ได้ไหม้และกลายเป็นเถ้า
ถ่าน ซ่ึงตามตํานานกล่าวว่า ภายหลังได้กลายเป็นพระธาตุท้ังสิ้น นอกจากนี้ผ้าช้ันนอกและผ้าช้ันในคู่หนึ่งไม่ไหม้ ส่วน
พระอัฐฺธาตุท้ังปวงนั้นไหม้ท้ังหมดแต่กลับกลายเป็นเกล็ดสีขาวบริสุทธ์ิ สัณฐานใหญ่เท่าเมล็ดถั่วแตก สัณฐานกลาง
เท่าเมล็ดข้าวสารหัก สัณฐานเล็กเท่าเมล็ดผักกาด และเท่าเมล็ดงา ส่วนท่ียังเป็นช้ินตามรูปเดิม คือพระอุณหิสธาตุ 
(พระอัฐิหน้าผาก) ๑ พระทาฐธาตุ (พระเข้ียวแก้ว) ๔ พระอักขธาตุ (พระรากขวัญ) ๒ พระทันต์ท้ัง ๓๖ ซ่ี พระเกศา 
พระโลมา และพระขนา 

 ตามตํานานพบพระบรมสารีริกธาตุมีเพียง ๔ สัณฐาน ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น แต่ตามความเป็นจริงแล้ว 
พระบรมสารีริกธาตุยังมีสัณฐานพิเศษ นอกเหนือจากท่ีตํารากล่าวไว้อีกมากมาย นอกจากนี้ยังเช่ือกันว่า พระบรม
สารีริกธาตุในส่วนท่ีมาจากกระดูกนั้น จะสามารถลอยน้ําได้ แต่ต้องค่อยๆ เอาภาชนะช้อนองค์พระธาตุไปวางไว้ในน้ํา 
ให้น้ําค่อยๆ รองรับองค์พระธาตุ ลักษณะการลอยนั้นองค์พระธาตุจะลอยปริ่มน้ํา กดน้ําจนเป็นแอ่งคล้ายวังน้ําวน และ
องค์พระธาตุก็จะอยู่ระดับเดียวกันกับผิวน้ํา แล้วจะค่อยๆ เคลื่อนเข้ามารวมกัน พระธาตุของพระอรหันต์ช้ันสูงก็
เช่นเดียวกัน เมื่อพระสาวกได้บําเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมช้ันสูง จิตใจท่ีบริสุทธ์ิหมดซ่ึงกิเลส พลังแห่งการส่ังสมบารมีจะ
ปรากฏให้เห็น ซ่ึงเราเรียกพระธาตุของพระอรหันต์ว่า "พระอรหันตธาตุ" ซ่ึงสามารถลอยน้ําได้เช่นกัน 

หนา หนา หนา 111111   

เร่ืองชวนรู้ เร่ืองชวนรู้ เร่ืองชวนรู้ :::   ตาํนานพระบรมสารีริกธาตุตาํนานพระบรมสารีริกธาตุตาํนานพระบรมสารีริกธาต ุ     



ขอเชิญพี่นองขาราชการ เจาหนาท่ี พนักงาน ขอเชิญพี่นองขาราชการ เจาหนาท่ี พนักงาน   

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

รวมทําบุญตักบาตรพระสงฆเพื่อเปนสิริมงคลรวมทําบุญตักบาตรพระสงฆเพื่อเปนสิริมงคล  

เนื่องในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช เนื่องในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ๒๕๕๔   

ในวันอังคารท่ี ในวันอังคารท่ี ๔ ๔ มกราคม มกราคม ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ เวลา เวลา ๐๗๐๗..๐๐ ๐๐ นน. .   

ณ ลานหนาอาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติณ ลานหนาอาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิง่แวดลอมและสิง่แวดลอม  

ขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ  

ที่ปรึกษา          สุรพล ปตตานี 

บรรณาธิการ    ปยชาต ิ เกสรทอง 

กองบรรณาธิการและฝายผลติ 

อาทิตยา ศิรินอย จันทรเพ็ญ  ปลอดด ี

กลุมประชาสัมพนัธ  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เลขที่ 92 พหลโยธิน 7 สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม   

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

ติดตามขาวสารของเราไดบนเว็บไซต 

www.mnre.go.th 

สํานักงานปลัดกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวง   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
กราบสวัสดี ทานผูอานจดหมายขาว ทสกราบสวัสดี ทานผูอานจดหมายขาว ทสกราบสวัสดี ทานผูอานจดหมายขาว ทส. . . ทุกทานทุกทานทุกทาน   

เขาสูชวงเวลาแหงความสุข เทศกาลมอบของขวัญ เตรียมเขาสูชวงเวลาแหงความสุข เทศกาลมอบของขวัญ เตรียมเขาสูชวงเวลาแหงความสุข เทศกาลมอบของขวัญ เตรียม

ตอนรับปใหม จดหมายขาว ทสตอนรับปใหม จดหมายขาว ทสตอนรับปใหม จดหมายขาว ทส. . . ก็ขอใหทุกๆ ทานที่คอยติดตาม ก็ขอใหทุกๆ ทานที่คอยติดตาม ก็ขอใหทุกๆ ทานที่คอยติดตาม 

จดหมายขาว ทสจดหมายขาว ทสจดหมายขาว ทส. . . มาโดยตลอดมีความสุขสันตกับชวงเวลาแหงมาโดยตลอดมีความสุขสันตกับชวงเวลาแหงมาโดยตลอดมีความสุขสันตกับชวงเวลาแหง

ความสุขนี้ ขอใหไดรับของขวัญจากคนที่คณุรัก และเชนเดียวกัน ความสุขนี้ ขอใหไดรับของขวัญจากคนที่คณุรัก และเชนเดียวกัน ความสุขนี้ ขอใหไดรับของขวัญจากคนที่คณุรัก และเชนเดียวกัน 

อยาลืมที่จะมอบของขวัญดีๆ  จากใจใหคนที่คุณรักดวย และจะมีอยาลืมที่จะมอบของขวัญดีๆ  จากใจใหคนที่คุณรักดวย และจะมีอยาลืมที่จะมอบของขวัญดีๆ  จากใจใหคนที่คุณรักดวย และจะมี

ความสุขแถมดวยความอิ่มเอมใจย่ิงขึ้น ดวยการมอบของขวัญความสุขแถมดวยความอิ่มเอมใจย่ิงขึ้น ดวยการมอบของขวัญความสุขแถมดวยความอิ่มเอมใจย่ิงขึ้น ดวยการมอบของขวัญ

แบงปนความสุขใหกับผูยากไร เด็กดอยโอกาส หรือใครก็ตามแบงปนความสุขใหกับผูยากไร เด็กดอยโอกาส หรือใครก็ตามแบงปนความสุขใหกับผูยากไร เด็กดอยโอกาส หรือใครก็ตาม   

ที่คุณมีโอกาสจะไดมอบความสุขใหพวกเขาเหลานั้นแมจะเพียงที่คุณมีโอกาสจะไดมอบความสุขใหพวกเขาเหลานั้นแมจะเพียงที่คุณมีโอกาสจะไดมอบความสุขใหพวกเขาเหลานั้นแมจะเพียง

เล็กนอยก็ตาม หากแตมันเปนความรูสึกทีย่ิ่งใหญในใจพวกเขาเล็กนอยก็ตาม หากแตมันเปนความรูสึกทีย่ิ่งใหญในใจพวกเขาเล็กนอยก็ตาม หากแตมันเปนความรูสึกทีย่ิ่งใหญในใจพวกเขา

เหลานั้น แลวคุณเองจะไดรบัส่ิงดีๆ กลับคืนเหลานั้น แลวคุณเองจะไดรบัส่ิงดีๆ กลับคืนเหลานั้น แลวคุณเองจะไดรบัส่ิงดีๆ กลับคืน   

         ประชาสัมพันธ ทสประชาสัมพันธ ทสประชาสัมพันธ ทส...   


