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ปท่ี ปท่ี 3 3 ฉบับท่ี ฉบับท่ี 3030  

มกราคม มกราคม 25542554  สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหมพ่พพ...ศศศ...๒๕๕๔๒๕๕๔๒๕๕๔ 

กึ่งศตวรรษ วันอนุรักษสัตวปาไทย 
รวมใจทําดีเพื่อแผนดิน 

กึ่งศตวรรษ วันอนุรักษสัตวปาไทย 
รวมใจทําดีเพื่อแผนดิน 

รวมภาพการแข่งขันกีฬาสปรวมภาพการแข่งขันกีฬาสปรวมภาพการแข่งขันกีฬาสป...ทสทสทส. . . ประจําปี พประจําปี พประจําปี พ...ศศศ...255325532553   

“““CITES CITES CITES มอบประกาศเกียรติคุณ 

ในการบังคับใชกฎหมายเพื่อยับย้ัง

การลอบคาเสือโครง แก กรมอุทยานกรมอุทยานกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และ   

บริษัท ทาอากาศยานไทยบริษัท ทาอากาศยานไทยบริษัท ทาอากาศยานไทย”””   



จดหมายขาว  ทส .  

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 

พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 

2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นํา

โดยนายธนัสถ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คณะ

ผูบริหาร ขาราชการ  พนักงาน เจาหนาที่ ในสังกัด

กระทรวงฯรวมถวายภัตตาหารเชาและทําบุญตักบาตร

ขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ ณ บริเวณพื้นที่โครงการ

ในพระองค 904 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 

2553 และในวันเดียวกัน เวลา 19.19 น. กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมจุดเทียนชัย

ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 5 ธันวาคม 

2553 ณ ลานหนาพระราชวังดุสิต และในพื้นที่โครงการ

ในพระองค 904 ทั้งนี้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและ

แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตลอดจนถวายเปนพระราช

กุศลถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 

ธันวาคม 2553 

จากนั้น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 นายโชติ 

ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

และภรรยา พรอมดวยคณะผูบริหารระดับสูงในสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมงาน

สโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัย

มงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยู เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ซึ่งรัฐบาลเปนเจาภาพจัดขึ้น ณ สนามหญา

ทสทสทส...   ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ   

ถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระพรชัยมงคล ๕ ๕ ๕ ธันวามหาราชธันวามหาราชธันวามหาราช   

หนา หนา 22  



 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  81 

พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม 

2553 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย 

นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. พรอมดวย นายโชติ ตราชู 

ปกท .ทส . คณะผูบริหารระดับสูง ขาราชการ พนักงาน 

เจาหนาที่ ทส. รวมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จฯ 

พระเจาอยูหัวฯ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 

 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 นายสุวิทย คุณ

กิตติ รมว.ทส. พรอมดวย นายโชติ ตราชู ปกท.ทส. และคณะ

ผูบริหารระดับสูง ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ ทส. รวม

ดวยเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมหมูบาน และเครือขายโครงการจักรยานพิทักษ

โลก ป 2 “ทสม. รักษน้ํา รักษปา รักษส่ิงแวดลอม เพื่อพอ

หลวง” ไดรวมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ และทูลเกลาฯ ถวายสมุดลงนามถวายพระพร แด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ ศาลาศิริราช 100 ป 

โรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสนี้ดวย 

 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 นาย

สุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปน

ประธานงานประกาศผลและมอบรางวัล

กิจกรรมประกวดภาพยนตรส้ัน ตามรอยคู

ฟา ศึกษาอุทยานแหงชาติ โดยมีนายโชติ 

ตราชูปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม นายสุนันต อรุณนพรัตน 

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รอง

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พั น ธุ พื ช  ร ว ม ม อ บ ร า ง วั ล  ณ  โ ร ง

ภ า พ ยนต ร  SF World Cinema ชั้ น  8 

Central World 

ป ท่ี  3 ฉบับท่ี  30  หนา หนา 33  

ทสทส. . น้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล น้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล   

๕ ๕ ธันวามหาราชธันวามหาราช  

ภารกิจเดน ทสภารกิจเดน ทส..   

รมวรมวรมว...ทสทสทส. . . มอบรางวัลมอบรางวัลมอบรางวัล   

ประกวดหนังส้ันประกวดหนังส้ันประกวดหนังส้ัน   



 

 นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีประจําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนประธานการ

แถลงขาวประจําสัปดาห ทส. และรวมเปนเกียรติในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ในการบังคับใชกฎหมายเพื่อยับย้ังการ

ลักลอบคาเสือโครง จาก Mr.John Scanlon เลขาธิการ CITES ซึ่งมอบใหกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และ 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีนายสุนันต อรุณนพรัตน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

และนายอิทธิพล บุญอารีย ผูอํานวยการสวนรักษาความปลอดภัยทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนผูรับมอบ 

 ประกาศเกียรติคุณ ในการบังคับใชกฎหมายเพื่อยับย้ังการลักลอบคาเสือโครง 

ครั้งนี้ ใหไวเพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาที่ไทย เนื่องจากประเทศไทยโดยความรวมมือ

และการประสานงานระหวางเจาหนาที่ดานตรวจสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ

พันธุพืช กับ เจาหนาที่บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จับกุมหญิงสาวชายไทยที่

พยายามลักลอบนําลูกเสือโครงใสกระเปาเดินทางเพื่อนําออกไปประเทศอิหรานไดที่ทา

อากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 

 สํานักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปา

ที่ใกลสูญพันธุ (CITES) ไดชื่นชมและยินดีกับความสําเร็จของทั้งสองหนวยงาน และเห็นวา

การตรวจยึดลูกเสือโครงไดในครั้งนี้ เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการสราง

จิตสํานึกและความตระหนักในปญหาของการคาสัตวปาผิดกฎหมายของเจาหนาที่ ดังนั้น 

ในโอกาสที่ เลขาธิการ CITES (Mr.John Scanlon) เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อหารือ

กรณีที่ประเทศไทยรับเปนเจาภาพการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 16 

(CITES CoP 16) ในป พ .ศ .2556 จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณใหกับกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 

แถลงขาวประจําสปัดาห ทสแถลงขาวประจําสปัดาห ทสแถลงขาวประจําสปัดาห ทส. . .    

วันจันทรที่ วันจันทรที่ วันจันทรที่ 14 14 14 ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม 535353   
“““CITES CITES CITES มอบประกาศเกียรติคุณมอบประกาศเกียรติคุณมอบประกาศเกียรติคุณ   

ในการบังคับใชกฎหมายเพื่อยับย้ังในการบังคับใชกฎหมายเพื่อยับย้ังในการบังคับใชกฎหมายเพื่อยับย้ัง

การลอบคาเสือโครง แก การลอบคาเสือโครง แก การลอบคาเสือโครง แก กรมอุทยานกรมอุทยานกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และและและ   

บริษัท ทาอากาศยานไทยบริษัท ทาอากาศยานไทยบริษัท ทาอากาศยานไทย”””   

หนา หนา 44  จดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทส ..   



กึ่งศตวรรษ วันอนุรักษสัตวปาไทย 
รวมใจทําดีเพื่อแผนดิน 

แถลงขาวประจําสัปดาห ทสแถลงขาวประจําสัปดาห ทส..   

วันจันทรที่ วันจันทรที่ 20 20 ธันวาคม ธันวาคม 5353   

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดงาน แถลงขาว 

วันคุมครองสัตวปาแหงชาติ ประจําป 2553 “กึ่งศตวรรษ  
วันอนุรักษสัตวปาไทย รวมใจทําดีเพื่อแผนดิน” 

 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณสวนหยอม

หนาอาคารหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ 
พันธุพืช นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประธานการแถลงขาว 

วันคุมครองสัตวปาแหงชาติ ประจําป 2553 พรอมดวย 

นายสุนันต อรุณนพรัตน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ 
นายชัชวาล พิศดําขํา ผูอํานวยการสํานักอนุรักษสัตวปา  
กรมอุทยานแห งชาติ ฯ  ร วมกันแถลงข าวการจั ดงาน 

วันคุมครองสัตวปาแหงชาติ ประจําป 2553 ซึ่งในปนี้กําหนด

จัดงานภายใตชื่องาน “กึ่งศตวรรษ วันอนุรักษสัตวปาไทย  

รวมใจทําดีเพื่อแผนดิน” และรวมจับฉลากมอบของขวัญปใหม 

พ.ศ.2554 แกส่ือมวลชนผูมารวมงานแถลงขาว 
การงานวันคุมครองสัตวปาแหงชาติ ประจําป 2553 

“กึ่งศตวรรษ วันอนุรักษสัตวปาไทย รวมใจทําดีเพื่อแผนดิน” 
กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 26—28 ธันวาคม 2553 ณ  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกิจกรรมภายในงาน 

อาทิ การเสวนาในเรื่องที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสัตวปา การ

จัดนิทรรศการ 50 ปการอนุรักษสัตวปา การนําสัตวปาที่หาดู

ไดอยากมาจัดแสดงใหประชาชนชม การเปดจองบานพักอุทยาน 

ในราคาพิเศษ การออกราน และกิจกรรมตางๆ อีกมากมาย 

ป ท่ี  ป ท่ี  3 3 ฉบับท่ี  ฉบับ ท่ี  3030   

กึ่งศตวรรษ วันอนุรักษสัตวปาไทย 
รวมใจทําดีเพื่อแผนดิน 



บรรเทาอุบัติภัย กรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉินในแหลงทองเท่ียว ตลอด 

2 4  ชั่ ว โ ม ง  ผ า นส ายด ว น 

1362 
และในโอกาสเน่ืองใน

วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554 

วันเสารท่ี 8 มกราคม 2554 

ทส. โดย กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดยกเวน

คาบริการผานเขาอุทยานแหงชาตท่ัิวประเทศ สําหรับเด็กไทยท่ีมีอายุ

ต่ํากวา 15 ป และผูปกครองไมเกิน 2 คน เพื่อเปดโอกาสใหเด็กได

เขาไปเท่ียวชมอุทยานแหงชาติ เรียนรูและสัมผัสกับธรรมชาติดวย

ตนเอง เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหแกเด็กดานการอนุรักษและตระหนัก

ถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แถลงขาวประจําสัปดาห ทสแถลงขาวประจําสัปดาห ทส. .    

วันจันทรท่ี วันจันทรท่ี 27 27 ธันวาคม ธันวาคม 5353   

นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. พรอมดวย นายภิ

มุข สิมะโรจน ผช .รมว.ทส. นายสุนันต อรุณนพรัตน 

อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รวม

แถลงขาวประจําสัปดาห ทส. เร่ือง “สถานการณการ

ทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติชวงเทศกาลปใหม ระหวาง

วันท่ี 30 ธันวาคม 2553 ถึง 5 มกราคม 2554 และ

มาตรการการบริการและดูแลรักษาความปลอดภัย

นักทองเท่ียวในอุทยานแหงชาติ” 
นายสุวิทย คุณกิตติ เปดเผยวา เน่ืองในชวง

วันหยุดเทศกาลป ใหม 30 ธันวาคม 2553 ถึง  5 

มกราคม 2554 เปนชวงวันหยุดยาว นักทองเท่ียว

จํานวนมากเขาไปใชบริการอุทยานแหงชาติเพื่อการ

ทองเท่ียว พักผอนหยอนใจ หรือเขาไปศึกษาธรรมชาติ 

ดังน้ัน เพื่อเปนการรักษาความสงบเรียบรอยในอุทยาน
แหงชาติ และปองกันมิใหเกิดการสงเสียงดัง สรางความ

เดือนรอน รําคาญใจแกนักทองเท่ียวและรบกวนสัตวปา 

ตลอดจนเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ

ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ทส. โดย กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดออกประกาศหามมิให

นําเขาไปหรือจําหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกประเภทใน

อุทยานแหงชาติ มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 27 ธันวาคม 

2553 เปนตนไป หากผูใดฝาฝนมีความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 
กรมอุทยานแหงชาติฯ มีมาตรการบริการและ

ดูแลรักษาความปลอดภัยนักเท่ียวในชวงเทศกาลปใหม

และวันเด็กแหงชาติ โดยจัดตั้งศูนยปฏิบัติการบริการและ

ชวยเหลือนักทองเท่ียวในชวงเทศกาลทองเท่ียว และ

จัดตั้งศูนยกูภัยอุทยานแหงชาติ เพื่อใหบริการและอํานวย

ความสะดวกแกนักทองเท่ียว รวมถึงการปองกันและ

หนา หนา 66  จดหมายขาว  ทส .  



ป ท่ี  3 ฉบับท่ี  30  

นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา อธิบดีกรมควบคุม

มลพิษ แถลงสรุปสถานการณมลพิษประเทศไทยประจําป 

2553 ภาพรวมสถานการณมลพิษของประเทศท่ัวไปถือวาไม

เปลี่ยนแปลงไปจากปท่ีแลวมากนัก โดยสถานการณคุณภาพ

นํ้า พบวา คุณภาพนํ้าของแมนํ้าสายหลักหลายสายท้ังใน

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต โดยเฉพาะบริเวณปากแมนํ้า

สายหลัก ไดแก แมนํ้าเจาพระยา แมนํ้าทาจีน แมนํ้าบางปะกง 

และแมนํ้าแมกลอง รวมทั้งบริเวณอาวไทยตอนใน ในภาพรวม
มีความเส่ือมโทรมมากขึ้น เน่ืองจากในชวงปท่ีผานมาไดเกิด

ปญหาท้ังภาวะแลงในชวงตนปและปญหานํ้าทวมในชวง

ปลายป ประกอบกับการจัดการนํ้าเสียจากแหลงชุมชนที่เปน

แหลงกําเนิดมลพิษท่ีสําคัญยังดําเนินการไมท่ัวถึง อีกท้ัง 2 ป
ท่ีผานมา ไมมีการจัดสรางระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชมุชนเพิ่มเติม 

สถานการณคุณภาพอากาศโดยรวมมีแนวโนมดีขึน้ แต

ปญหาหลกั คือ ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM
10

) และ
กาซโอโซน โดยเฉพาะพื้นท่ีกรุงเทพฯ และและในเมืองใหญหลาย

จังหวัดท่ีมีการจราจรหนาแนน รวมท้ังโรงงานอุตสาหกรรม ยงั

มีปญหามีคาฝุนละอองขนาดเล็กเกินคามาตรฐาน นอกจากน้ี 

ปญหาในชวงฤดูแลง และฝุนละอองขนาดเล็กท่ีเกิดจากหมอก

ควันและไฟปาจากการเผาในท่ีโลง และการเผาขยะใน 8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน (แมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม ลําพูน 

ลําปาง พะเยา นาน และแพร) ยังคงเปนปญหาสําคัญ คพ. จึง

ตองเพ่ิมมาตรการแกไขปญหาเพ่ือควบคุมการเผาในพื้นท่ี

เกษตร  การเผาในชุมชนและปญหาไฟปา  รวมทั้ งการ

เสริมสรางหนวยงานในพื้นท่ีเพื่อดําเนินการปองกันและแกไข

ปญหาดังกลาว พรอมท้ังสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือน

บาน (ลาวและพมา) ซึ่งคาดวาปหนาปญหาดังกลาวจะดีขึ้น 
สถานการณปริมาณขยะมูลฝอย พบวา มีปริมาณ

เพิ่มขึ้นเล็กนอยจากปท่ีผานมา ขยะท่ีเกิดขึ้นไดรับการกําจัด

อยางถูกตองเพียงรอยละ 18 หรือ 5.8 จาก 15 ลานตันท่ัว

ประเทศ จึงตองเนนการลดขยะท่ีจะนําไปกําจัด โดยให

ประชาชนลดขยะ คัดแยกขยะ และนําขยะกลับมาใชประโยชน 

ตามนโยบาย 3Rs (Reduce Reuse Recycle) รวมท้ังรณรงค

และสรางระบบใหเกิดการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชน อาทิ 

การคัดแยกซากเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสออกจากขยะ

ท่ัวไปและนํามากําจัดอยางถูกตอง 

ป 2553 มีการนําเขาสารเคมีจากตางประเทศและ

ผลิตในประเทศกวา 40 ลานตัน ซึ่งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นโดย

ตลอดจึงตองใหความรูกับเกษตรกรเพื่อลดการใชสารเคมีใน

ภาคการเกษตร ลดปญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจาก

กิ จกรรมที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง กับส าร อันตร าย โ ดย เ ฉพา ะ ใ น

ภาคอุตสาหกรรม และปองกันไมใหเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีซึ่ง

มีอยูทุกป โดยมีรายงานในชวง 1 มกราคม—10 พฤศจิกายน 

2553 พบวา มีผูปวยท่ีไดรับผลกระทบจากสารเคมีท้ัง 590 
ราย เกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 28 คร้ัง มีสาเหตุจากโรงงาน

อุตสาหกรรมและโกดังเก็บสารเคมี 11 คร้ัง การขนสง

สารเคมี 1 คร้ัง และการลักลอบท้ิงสารเคมีและของเสีย
อันตราย 11 คร้ัง และ อ่ืนๆ อีก 1 คร้ัง 

ในการแกไขปญหามลพิษในพ้ืนท่ีเขตควบคุมมลพิษ

จังหวัดระยองตลอด 2 ปท่ีผานมา ไดมีความรวมมือกับ

หนวยงานตางๆ ภาคประชาชน และผูประกอบการเพื่อแกไข

ปญหา ไมวาจะเปนปญหาการปนเปอน VOCs ในบรรยากาศ 

ในดิน ในนํ้าใตดิน การพัฒนาระบบเตือนภัยและอุบัติเหตุ

ฉุกเฉินจากสารเคมีร่ัวไหล ซึ่งทําใหสถานการณคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีมีแนวโนมท่ีดีขึ้น 
การรองเรียนปญหามลพิษมายังกรมควบคุมมลพิษ

ในป 2553 ท้ังส้ิน 418 เร่ือง ลดจากป 2552 ถึง 24 เร่ือง 

ปญหาท่ีมีการรองเรียนมากที่สุดคือ ปญหามลพิษทางอากาศ

และเสียง รอยละ 84 รองลงมาคือปญหาน้ําเสีย รอยละ 11 
และปญหากากของเสีย รอยละ 4 ตามลําดับ จังหวัดท่ีมีการ
รองเรียนมากท่ีสุดคือกรุงเทพฯ และปริมณฑล สําหรับการ
แกไขหนวยงานภาครัฐมีการดําเนินการจนสามารถยุติปญหา

ได 271 เร่ือง คิดเปนรอยละ 65 ของเร่ืองรองเรียนท้ังหมด 
 กรมควบคุมมลพิษนําเสนอขอมูลสถานการณมลพิษ

ของประเทศและการบริหารจัดการมลพิษท่ีผานมา เพื่อ

ตองการใหผูเก่ียวของท้ังหนวยงานราชการสวนกลางและสวน

ภูมิภาค จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน 

ผูประกอบการ และภาคประชาชน ทราบและตระหนักถึงความ

รวมมือกันในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมของประเทศ โดยมี

เปาหมายเพ่ือใหมีคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการ

ดํารงชีวิตของประชาชน 

หนา หนา 77  

แถลงขาวประจําสัปดาห ทสแถลงขาวประจําสัปดาห ทสแถลงขาวประจําสัปดาห ทส. . .    

วันอังคารที ่วันอังคารที ่วันอังคารที ่28 28 28 ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม 535353   



พอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อสรางจิตสํานึก รัก 

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศ 

กอใหเกิดการรวมพลังย่ิงใหญจากประชาชนชาวไทยในการ

รวมประกาศเจตนารมณรักษส่ิงแวดลอมถวายแดองค

พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ า อ ยู หั ว  ร ว ม กั น ล ด ก า ซ

คารบอนไดออกไซดใหไดอยางนอย 84 ลานกิโลกรัมภายใน

วันที่ 4 ธันวาคม 2554 

 นายสุวิทย คุณกิตติ กลาววา การทําความดีเพื่อ

แผนดิน ลดคารบอน ลดโลกรอน ถวายพระเจาแผนดิน ทุก

คนสามารถทําความดีได โดยพูดดี คิดดี ทําดี รู รักสามัคคี

กัน เพื่อถวายพระเจาแผนดิน นอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใหเกิดประโยชน ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดใช

ถุงพลาสติก รีไซเคิล นํากลับมาใชใหม ลดการใชพลังงานใน

บาน  ใชหลอดประหยัดไฟ  ปรับเครื่องปรับอากาศให

เหมาะสม ขับรถอยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูบบุหรี่ 

ชวยกันปลูกตนไมเพื่อลดคารบอนไดออกไซด ลดการใช

กระดาษ เปนตน 

 นอกจากนี้ รมว.ทส. ไดมอบโลรางวัลแกผูสนับสนุน

การเผยแพรและประชาสัมพันธดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม และรางวัลเชิดชูเกียรติฯ เย่ียมชมนิทรรศการ 

เปดตัวหนังสือ เมื่อปลาจะกินดาว 10 ทอดผาปาจักรยาน 

ทสม. ประจําป 2553 พรอมทั้งปลอยขบวนจักรยาน ทสม. 

รักษน้ํา รักษปา รักษส่ิงแวดลอม เพื่อพอหลวงดวย 

จดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทส ..   หนา หนา 88  

วันสิ่งแวดลอมไทย วันสิ่งแวดลอมไทย วันสิ่งแวดลอมไทย    

“““ทําดีเพื่อแผนดิน ลดคารบอน ลดโลกรอนทําดีเพื่อแผนดิน ลดคารบอน ลดโลกรอนทําดีเพื่อแผนดิน ลดคารบอน ลดโลกรอน”””     

3 ธันวาคม 2553 

 กิจกรรม “4 ธันวาคม วันส่ิงแวดลอมไทย และ วัน 

ทสม .แหงชาติ” และกิจกรรมพิ เศษเฉลิมพระ เกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ใน

โครงการ “ทําดีเพื่อแผนดิน ลดคารบอน ลดโลกรอน” เพื่อ

แ ส ด ง ค ว า ม สํ า นึ ก ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะพระบิดาแหงการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดวยการนอม

นําพระราชดํารัสโดยเฉพาะวิถีแหงปรัชญาเศรษฐกิจ



ป ท่ี  ป ท่ี  3 3 ฉบับ ท่ี  ฉบับ ท่ี  3030   

1 ธันวาคม 2553 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย กรมปาไม 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช นิมนตพระสงฆที่พักอยูใน

พื้นที่ปาไม จํานวน 6,084 รูป จากทั่วประเทศ รวมเจริญพระพุทธมนต

และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 

ระหวางวันที่ 1—2 ธันวาคม 2553 ณ พื้นที่โครงการพุทธอุทยานโลก 
ปาสงวนแหงชาติปาน้ําตก เขาอีโต จังหวัดปราจีนบุรี 

นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. ประธานเปดโครงการฯ นําคณะ

ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ ตลอดจนประชาชน รวมลง

นามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 และในเวลา 17.00 น . 

พระสงฆจํานวน 6,084 รูป จากทั่วประเทศ ไดรวมกันเจริญพระพุทธ

มนต และปฏิบั ติธรรม  ถวาย เปนพระราชกุศลอัน ย่ิง ใหญ แด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
วันที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 06.00 น. นายสุวิทย คุณกิตติ 

รมว .ทส . นําคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ ทส . 

ตลอดจนประชาชน อุบาสกและอุบาสิกา รวมตักบาตรพระสงฆ จํานวน 

6,084 รูป หลังจากนั้น เวลา 08.00 น. นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. 

นําคณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ ตลอดจนประชาชน 
รวมถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 
จากนั้น พระสงฆ จํานวน 6,084 รปู สวดเจริญพระพุทธมนตถวายเปน

พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และในเวลา 09.57 น. 

นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. เปนประธานในพิธวีางศิลาฤกษโครงการ
พุทธอุทยานโลก เพือ่ใหพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติแหงนี้ เปนพ้ืนที่ 
        

      พิทักษ อนุรักษ รักษาฟนฟูทรัพยากรปาไมดวยแนวคิด “พุทธอุทยาน” 

       รวมถึงดําเนินการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ปาไม และ

ธรรมชาติ       พรอมทั้งสงเสริมเผยแพรอุทยานทั้งในประเทศและตางประเทศ

       อยางเปนทางการ 

หนา หนา 99  

“““ทําดีเพื่อแผ่นดินทําดีเพ่ือแผ่นดินทําดีเพ่ือแผ่นดิน” ” ” พระสงฆ์ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 



จดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทส...   

ติดตอฝายส่ือสารสมาชิก ติดตอฝายส่ือสารสมาชิก นิตยาภรณ บัวนาค โทร. 0 2636 1000ตอ 256  

Contact Center โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th/ www.gpf.or.th 

กบข. กระตุนสมาชิกพนสภาพที่ยังไมย่ืนขอรับเงินคืนคางเกิน 10 ป จํานวน 12,107 ราย เปนเงินกวา 

2 พันลานบาท ขณะที่สมาชิกไมนําเช็ค/ธนาณัติ หรือโอนเงินเขาบัญชีไมไดมีถึง 7,100 ราย แนะเรงติดตอ

ขอรับเงินคืน เพราะหากครบกําหนด 10 ปนับแตวันท่ีพนสมาชิกภาพ จะส้ินสิทธิในการขอรับเงินคืนตาม

กฎหมาย 
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เปดเผยวา ต้ังแต กบข.กอต้ัง

เมื่อป 2540 จนถึงปจจุบัน พบวามีสมาชิก กบข. ที่พนสมาชิกภาพแตยังไมย่ืนเรื่องขอรับเงินเปนจํานวนมาก โดยขอมูล

จนถึงปจจุบันมีสมาชิกพนสภาพแตยังไมย่ืนเรื่องขอรับเงินจํานวน 12,107 ราย คิดเปนเงินสะสม เงินสมทบ และ

ผลประโยชนของเงินดังกลาวกวา 2,067 ลานบาท 
นอกจากนี้ ที่ผานมาจนถึงปจจุบันมีสมาชิกที่พนสภาพและ กบข. ไดจายเงินคืนแลว แตสมาชิกหรือทายาทไมนําเช็ค

หรือธนาณัติไปขึ้นเงิน และมีสมาชิกบางรายที่ กบข. ไมสามารถโอนเงินไดจํานวน 7,100 ราย คิดเปนเงินมูลคา 12.97 

ลานบาท 
สําหรับสมาชิก กบข. ที่ออกจากราชการแลว หรือทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต แตยังไมไดย่ืนขอรับเงินคืนจาก 

กบข. โปรดติดตอสวนราชการตนสังกัดเพื่อจัดทําเอกสารหลักฐานสงมายัง กบข. เพื่อรับเงินคืน สําหรับสมาชิกหรือ

ทายาทที่ยังไมไดรับเช็คหรือธนาณัติจายเงินคืน สามารถสอบถามทางโทรศัพทไดที่หมายเลข 1179 กด 6 
ทั้งนี้ สมาชิก กบข. ที่พนสภาพแลวยังไมย่ืนเรื่องขอรับเงินโปรดเรงดําเนินการ มิฉะนั้น เมื่อครบกําหนด10 ป นับ

แตวันที่พนสมาชิกภาพ หรือวันที่ไดรับเช็ค/ธนาณัติจาก กบข. ทานจะส้ินสิทธิในการขอรับเงินดังกลาวตามกฎหมาย 
 “การไมมารับเงินจาก กบข. มีสาเหตุหลากหลาย อาจเปนเพราะยอดรับเงินเล็กนอยไมคุมกับคาเดินทางไปติดตอ

กับสวนราชการ หรือสมาชิกเสียชีวิตภายหลังออกจากราชการ ยอดเงินที่ไดรับไมคุมกับการจัดต้ังผูจัดการมรดก แตยังมี

หลายรายที่มียอดเงินสูง กบข. จึงอยากใหสมาชิกตรวจสอบยอดเงินเพื่อมิใหเสียประโยชนใดๆ ทั้งนี้เงินที่สมาชิกไมไดมา

ติดตอขอรับนั้น ตลอดชวงเวลาดังกลาว กบข.ไดนําไปบริหารใหเกิดผลประโยชนแกสมาชิก สําหรับสมาชิกที่มารับเงินคง

คางคืน หากเลือกรับบําเหน็จจะไดเงินสะสมและผลประโยชนเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชนเงินสมทบ สวนสมาชิกที่

เลือกรับบํานาญจะไดเงินชดเชย เงินประเดิมและผลประโยชนจากเงินทั้งสองสวนอีกดวย” นางสาวโสภาวดี กลาว 

กบขกบข. . กระตุนสมาชิกพนสภาพยื่นเรื่องขอรับเงินคืนคงคางกวา กระตุนสมาชิกพนสภาพยื่นเรื่องขอรับเงินคืนคงคางกวา 2 2 พันลานบาทพันลานบาท  

เก่ียวกับเก่ียวกับ  กบขกบข..  

 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 

หนา หนา 1010  
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ขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ  

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 ทส. ทุกทาน 

ขอกลาวคําวา “สวัสดีปใหม พุทธศักราช 2554” ขอใหการ

เริ่มตนชีวิตในปใหมนี้ มีแตความสุขความเจริญ มีโชคมีลาภ  

มีส่ิงดีๆ เขามาในชีวิตแดทานผูอานจดหมายขาว ทส. ทุกทาน 

ผานไปอีก 1 ปกับการทํางานและอายุที่เพิ่มขึ้น เชนเดียวกัน 

ประสบการณก็ เพิ่มขึ้นดวย เปนการกาวยางสูปที่ 3 ของ 

จดหมายขาว ทส. เรื่องราวสาระดีๆ ที่เราไดนําเสนอผานมา  

และจะนําเสนอส่ิงดีๆ เชนนี้อีกตอไป หวังวาทานผูอานจะยัง

ติดตาม จดหมายขาว ทส. ตอไปเรื่อย และขอบคุณอยางย่ิง

สําหรับการสนับสนุนที่ผานมา ที่ทําใหวันนี้ จดมายขาว ทส.  

กาวมาถึงปที่ 3 ได 

   ประชาสัมพันธ ทส. 


