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ปท่ี ปท่ี 3 3 ฉบับท่ี ฉบับท่ี 3232  

มีนาคม มีนาคม 25542554  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเตรียมพรอมรับมือปญหาภัยแลง ป กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเตรียมพรอมรับมือปญหาภัยแลง ป กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเตรียมพรอมรับมือปญหาภัยแลง ป 255425542554   

ประมวลภาพประมวลภาพประมวลภาพ   



 นายโชติ ตราชู ปกท.ทส. ใหเกียรติเปนประธานเปดการประชุมสัมมนาเชิง

ปฏิบั ติการ “การจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม พ .ศ .2555—2559 และการจัดทํากรอบแผนยุทธศาสตรพัฒนา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ดังกลาว มีวัตถุประสงค เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห ทบทวนแผนและผลการ

ดําเนินงานที่ผานมาของกระทรวง เพื่อดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรกระทรวงฯ 

พ.ศ.2555—2559 แผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจ แผนกลยุทธสํานักงานปลัด

กระทรวงฯ โดยสรางกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรอยางมีสวนรวม สอดคลอง

กับนโยบายระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และมาตรการ แนวทางตางๆ ที่หนวยงาน

กลางอ่ืนๆ รวมกันกําหนด เพื่อใหครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สามารถเห็นเปาหมาย ตัวชี้วัดและผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ และ 

 เพื่อจัดทํากรอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนากระทรวงฯ และกรอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสํานักงานปลัดฯ 

ประกอบดวยสาระสําคัญตางๆ ตามแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงานของสํานักงาน ก.พ.ร. 

 โดยหัวขอและกิจกรรม ประกอบดวย การนําเสนอประเด็น

สําคัญที่ควรใสใจ (Proposed key lssues) ของกระทรวง โดย

คณะที่ปรึกษาจากศูนยบริหาร วิชาการแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม 

(SWOT Analysis) โดยใหผูเขารวมสัมมนาฯ แสดงความเห็นผาน

ระบบโหวตลงคะแนน การระดมสมองเกี่ยวกับวิสัยทัศน ประเด็น

และกรอบยุทธศาสตรระดับกระทรวง กิจกรรมระดมสมอง

เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจในสังกัด ทส. 

หนา หนา หนา 222   

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 ฯพณฯ นายชอง แฮ มูน (H.E. Mr. Chung Hae-moon) เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมี

อํานาจเตม็แหงสาธารณรฐัเกาหลปีระจําประเทศไทยและคณะ เขาเย่ียมคารวะรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม และหารือในประเดน็ทีเ่กี่ยวของกบัการเปนเจาภาพจัดประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) สมัยที่ 18 ในป พ.ศ.2554 (ค.ศ.2012) ของสาธารณรัฐเกาหลี 

จดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทส...   
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 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทน

พระองค ไปทรงเปดศูนย 3 วัย สานสายใยรักแหงครอบครัว โคกศรี จังหวัดขอนแกน ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ หมูที่ 14 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โอกาสนี้ นางมิ่งขวัญ วิชยา

รังสฤษดิ์ ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม พรอมดวย ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมเฝาฯ รับเสด็จ 

 ฯพณฯ นายบีด กิลเบิรต คอรรี่ (H.E. Mr. Bede Gilbert Corry) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนดประจําประเทศไทยและ
คณะ เขาเย่ียมคารวะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 ในโอกาสที่

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเขารับตําแหนงใหม และหารือในประเด็นความรวมมือระหวางไทย-
นวิซแีลนดทีผ่านมา รวมถงึหารือแนวทางความรวมมือดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในอนาคต โดยม ี

นายชัยพร ศิริพรไพบูลย รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นางประเสริฐสุข จามรมาน รองผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก (องคการมหาชน) ผูแทนกรมควบคุมมลพิษ ผูแทนกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมเขารวมหารือดวย 
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และการอนุรักษทรัพยากรปาไม ตลอดจนการ

สรางความตระหนักใหแกประชาชน นักเรียน นักศึกษา 

หนวยงานราชการ  องคกร เอกชน  ถึงอันตรายและ

ผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟปา 

 2) สถานการณไขหวัดนกในนกธรรมชาติ จากการ

สุมตรวจ ติดตาม เฝาระวังการแพรกระจายของเชื้อไขหวัด

นกในนกธรรมชาติ ทั้งนกอพยพและนกประจําถิ่น กวา 

2,000 ตัว ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 

มกราคมปนี้ ยังไมพบเชื้อไขหวัดนกในนกธรรมชาติและไมมี

อะไรนาเปนหวง อยางไรก็ตามกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช มิไดนิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ไดส่ังการใหสํานัก

บริหารพ้ืนที่อนุรักษทั้ง 16 แหง 5 สาขา ตรวจสอบวานกใน

ธรรมชาติมีการตายผิดปกติหรือไม โดยเฉพาะในบริเวณที่

นกอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมาก ใหเก็บตัวอยางนกเพ่ือ

สุมตรวจหาเช้ือไขหวัดนก ฉีดพนยาฆาเชื้อ และใหคําแนะนํา

ประชาชนเพื่อปองกันตัวเองจากไขหวัดนก ไมปลอยใหสัตว

เล้ียงเขาไปในแหลงทํารังวางไขของนก งดใชแหลงน้ํารวมกับ

นกโดยเฉพาะเพื่อการบริโภคและการอาบน้ําชําระรางกาย ให

เจาหนาที่แนะนําการอยูรวมกับนกธรรมชาติโดยไมเปน

อันตราย 

 3) การใหความชวยเหลือพลายถาง จากกรณี ชาง

เพศผู “พลายถาง” อายุย่ีสิบป ออกหากินในเขตจังหวัด

จันทบุรี แสดงพฤติกรรมที่ดุราย สรางความเดือดรอนและ

ความเสียหายแกประชาชน โดยกลางวันจะออกหากินในพ้ืนที่

การเกษตรของประชาชน สวนกลางคืนจะหลบเขาปา

เทือกเขาแกว หมูที่ 7 ตําบลเขาแกว อําเภอทาใหม จังหวัด

จันทบุรี ซึ่งเปนเขตปาสงวนแหงชาติ นั้น กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ไดมีการประชุมเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของหาแนวทางรวมกันและจัดชุดเจาหนาที่ที่เฝาระวัง

ติดตามไลตอนชางพลายถางกลับคืนพ้ืนที่ปาเขาแกว และให

ทีมสัตวแพทยดําเนินการตรวจประเมินสุขภาพพลายถาง

กอนเคล่ือนยายไปยังพื้นที่รับรองที่เหมาะสมตอไป 

 นายดํารงค พิเดช รอง ปกท.ทส. พรอมดวย นาย

สุนันต อรุณนพรัตน อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอฺธิบดีกรม

อุทยานฯ นายชัชวาลย พิศดําขํา ผูอํานวยการสํานักอนุรักษ

สัตวปา นายไพศาล สถิตวิบูรณ ผูอํานวยการสวนควบคุม

ไฟปา และ นายสมใจ คงบุญ ผูอํานวยการสํานักปองกัน

ปราบปรามและควบคุมไฟปา รวมแถลงขาวประจําสัปดาห 
ทส. ดังนี้ 

 1) สถานการณไฟปา มาตรการ และความพรอมใน

การปองกันไฟไหมปา ป 2554 อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช เปดเผยวา เนื่องจากมีปรากฏการณ

เอลนิลโญ อุณหภูมิทั่วไปสูงขึ้น เกิดความแหงแลงตอเนื่อง 
สงผลใหเกิดไฟไหมปาในป 2553 มากกวาป 2552 สําหรับ

สถานการณไฟไหมปาในป 2554 นี้ คาดการณวา เนือ่งจาก

อากาศหนาวเย็นตอเนือ่งยาวนาน ประกอบกบัมเีชือ้เพลิงสะสม

มากกวาปที่แลว หากเกิดไฟไหมปาขึ้น สถานการณก็จะมี

ความรุนแรงมากขึ้นย่ิงกวาป 2553 กรมอทุยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช จึงไดมีการเตรียมความพรอมในการ

ปองกันไฟไหมปา โดยกําชับใหทุกพื้นที่โดยเฉพาะหัวหนา

หนวยอยูปฏิบัติงานประจําในพ้ืนที่รับผิดชอบ เจาหนาที่ทุก

คน ตลอดจนเครื่องมือในการปฏิบัติงานตองมีความพรอม

ตลอดเวลา โดยเนนการปองกันมิใหเกิดไฟไหมปา ใหมีการ

จัดการเชื้อเพลิง จัดทําแนวกันไฟ จัดระเบียบการเผา หากมี

การเผาพ้ืนที่เกษตรกรรมใหมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด

โดยเฉพาะใกลแนวเขตปา มีการลาดตระเวนของเจาหนาที่

ประกอบกับการติดตามขอมูล Hotspots เพื่อปองกันเปน
พิเศษสําหรับจุดเส่ียงลอแหลมตอการเกิดไฟ นอกจากนี้ ใน
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุพืช กําหนดใหสวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปาทั่ว

ประเทศรวมกับสถานีควบคุมไฟปาและศูนยปฏิบัติการไฟปา 

จัดกิจกรรม “วันรณรงคใหปลอดควันพิษจากไฟปา” ขึ้น

เพื่อเปนการรณรงคสรางความรู ความเขาใจ การปองกัน
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โดย องคการสวนสัตว เตรียม

ทยอยปล อ ยนกกร ะ เ รี ยน พัน ธุ ไ ท ยคื น สู

ธรรมชาติ นํารองพ้ืนที่ชุมน้ําเขตหามลาสัตวปา

อางเก็บน้ําหวยจระเขมาก อ.เมือง จ.บุรีรัมย 

นายโสภณ ดํานุย ผูอํานวยการองคการ

สวนสัตว ประธานการแถลงขาวประจําสัปดาห 

ทส . เ ป ด เผยถึ งความ สํ า เ ร็ จ ในการ เพา ะ

ขยายพันธุนกกระเรียนไทย วา ตามที่องคการ

สวนสัตว ไดทําโครงการนํานกกระเรียนพันธุไทย

คืนสูธรรมชาติ เพื่อเปนการเพิ่มประชากรนก

กระเรียนพันธุไทยไดกลับคืนสูถิ่นอาศัยตาม

ธรรมชาติของประเทศไทย และพัฒนาเทคนิคและ

ปที่  ปที่  ปที่  3 3 3 ฉบับที่  ฉบับที่  ฉบับที่  323232   

วิธีการปลอยนกกระเรียนพันธุไทยคืน

สูธรรมชาติ นั้น องคการสวนสัตว ได
ใชพื้นที่ภายในสวนสัตวนครราชสีมา

ดําเนินการเพาะเลี้ยงนกกระเรียนพันธุ

ไ ท ย ทั้ ง จ า ก ก า ร ผสม พั น ธุ ต า ม

ธรรมชาติและผสมเทียม สามารถ

เพาะเล้ียงลูกนกไดปละ 10—20 ตัว 

ปจจุบันนี้มีนกกระเรียนพันธุไทย เกิน

กวา 130 ตัว องคการสวนสัตว จึง

เตรียมนํานกกระเรียนพันธุไทยที่เพาะเลี้ยงไดนี้ปลอยคืนธรรมชาติ โดย

ในเบื้องตนจะทําการปลอยนกกระเรียนพันธุไทยนี้ ณ พื้นที่ชุมน้ํา เขต

หามลาสัตวปาอางเก็บน้ําหวยจระเขมาก อําเภอ จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งพื้นที่

ดังกลาวเคยเปนแหลงอาศัยของนกชนิดนี้ หลังจากนั้นจะทําการทยอย

ปลอยลูกนกในทุกๆ ป 

ดานการเตรียมความพรอมในการปลอยนกกระเรียนพันธุไทย

กลับคืนสูธรรมชาตินั้น องคการสวนสัตวไดทําการศึกษาและเตรียม

ความพรอมไวดังนี้ 

1) สรางกรงขนาดใหญ เพื่อนําลูกนกไปฝกใหสามารถหากิน

และใชชีวิตในธรรมชาติได 

2) การติดสัญลักษณและระบบติดตามตัวนก เพื่อใหเจาหนาที่

สังเกตพฤติกรรม 

3) การใหความรูและการขอความรวมมือจากชุมชนเครือขาย 

ในพ้ืนที่ปลอยนกและเสนทางนกบินผาน เพื่อรวมกันดูแลและอนุรักษนก

กระเรียนพันธุไทยใหอยูในธรรมชาติไดตลอดไป 



จดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทส...   

1,000 แหง โครงการจัดหาน้ําสะอาดใหกับหมูบานภัย

แลง 2,000 แหง โครงการ “ราษฎร รัฐ รวมใจชวยภัย

แลง” ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รวมกับ กองทัพบก 

การประปาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาค และ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จัดขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อ

บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนใหไดรับความ

ชวยเหลืออยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 

 2) โครงการน้ําโรงเรียนเสริมไอโอดีน รัฐบาลได

เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศ พรอมใจประกาศเจตนารมณ

ในการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในประเทศไดรับ

ไอโอดีนอยางมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มไอโดดีน เพิ่มไอคิวให

เด็กไทยมีความเฉลียวฉลาดและคนไทยมีสุขภาพชีวิตที่ดี 

เนื่องจากไอโอดีนมีความสําคัญและจําเปนตอรางกาย 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เล็งเห็นความสําคัญของการ

รณรงคเรื่องไอโอดีนของรัฐบาล จึงทดลองนํารองการ

เติมไอโอดีนผานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาลใหกับ

โรงเรียนที่ไดรับการสนับสนุนโครงการน้ําโรงเรียน คือ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 12 อําเภอเมือง โรงเรียน

บานหวยเด่ือ อําเภอสิรินธร และโรงเรียนเขื่อนในเจริญ

ราษฎร อําเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 นายปราณีต รอยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

พรอมดวย นายสุพัฒน หวังวงศวัฒนา อธิบดีกรมควบคุม

มลพิษ นายสุวิทย รัตนมณี อธิบดีกรมปาไม รวมแถลงขาว

ประจําสัปดาห ทส. ดังนี้ 

 1) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลเตรียมพรอมรับมือปญหา

ภัยแลง ป 2554 จากปรากฏการณเอลนีลโญที่มีกําลังแรงและ

มีอิทธิพลตอประเทศไทย ต้ังแตชวงเดือนธันวาคม 2553 ไปถึง

กลางป 2554 ศูนยปฏิบัติการและติดตามสถานการณดานน้ํา

บาดาลไดคาดการณวา ประเทศไทยจะมีพื้นที่ เสียงประสบ

ปญหาภัยแลงถึง 60 จังหวัด โดยกรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ไดรายงานพ้ืนที่ประสบภัยแลงที่

ไดประกาศเปนพ้ืนที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) แลว 14 

จังหวัด ไดแก ภาคเหนือ 7 จังหวัด กําแพงเพชร เชียงราย นาน 

พะเยา ลําปาง แพร และสุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 

จังหวัด เลย หนองบัวลําภู และขอนแกน ภาคกลาง 3 จังหวัด  

ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และสุพรรณบุรี และภาคใต คือ ตรัง 

 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดเตรียมแหลง

น้ําบาดาล อุปกรณ เครื่องจักร สามารถพรอมใช

งานเพื่อชวยเหลือและบรรเทาปญหาภัยแลงใหแก

ประชาชน ไดแก บอน้ําบาดาล 1แสนบอ ระบบประปา

บาดาล 68,000 แหง บอน้ําบาดาลที่ติดต้ังเครื่อง

สูบไฟฟา 70,000 บอ จุดจายน้ําถาวร 100 แหง 

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํ าบาดาลมาตรฐาน

องคการอนามัยโลก 1,000 แหง ชุดเจาะบอน้ํา

บาดาล 80 ชุด ชุดเปาลาง 70 ชุด ชุดซอมระบบ

ประปา—เครื่องสูบ 60 ชุด รถบรรทุกน้ํา 90 คัน 

นอกจากนี้ยังมีโครงการน้ําดื่มสะอาดในโรงเรียน 

หนา หนา หนา 666   



ปที่  ปที่  ปที่  3 3 3 ฉบับที่  ฉบับที่  ฉบับที่  323232   หนา หนา หนา 777   

3) ความรวมมือระดับภูมิภาคในการแกไขปญหา

หมอกควัน ในคราวประชุมรัฐมนตรีส่ิงแวดลอม 5 ประเทศ

เรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน ครั้งที่ 11 (11
th MSC) 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 ที่ประเทศสิงคโปร ประเทศ

สมาชกิ ไดแก บรไูน อนิโดนเีซยี มาเลเซยี สิงคโปร และประเทศ

ไทยซึ่งนาย ภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีประจํา ทส. เปน

หัวหนาคณะผูแทนไทย พรอมนายสุพฒัน หวังวงศวฒันา เขา

รวมการประชุม ไดแสดงความชื่นชมการดําเนินงานที่ผานมา

ในการแกไขปญหาไฟและหมอกควัน โดยเฉพาะปญหาไฟใน

พื้นที่พรุในประเทศอินโดนีเซียและยืนยันที่จะรวมมือกันแกไข

ปญหาตอไป 

นอกจากความรวมมือของประเทศอาเซียนในเขตเสน

ศูนยสูตรแลว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

โดย กรมควบคมุมลพษิ ไดผลักดนัใหมกีารจัดต้ังคณะกรรมการ

ระดับรัฐมนตรีส่ิงแวดลอม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแมโขงเรื่อง

มลพษิจากหมอกควันขามแดน (MSC Mekong) เพือ่ใหแนวทาง
นโยบายเรือ่งปญหาการเผาในทีโ่ลงและมลพิษหมอกควนัไดรบั

การผลักดันและสนับสนุนจากระดับนโยบาย พรอมกันนี ้

รฐัมนตรจีากประเทศสมาชกิ ไดแก ลาว พมา เวยีดนาม กมัพชูา 

และไทย จะไดรับทราบและรวมกันกําหนดนโยบาย แผนงาน 

มาตรการในการแกไขปญหา ซึ่ง ทส. จะเปนเจาภาพจัดการ

ประชมุรัฐมนตรีส่ิงแวดลอม 5 ประเทศอนภุมูภิาคแมโขงเรือ่ง

มลพษิจากหมอกควนัขามแดน (1st MSC Mekong) ตอเนือ่งกบั
การประชมุคณะทํางานภายใตรฐัมนตรส่ิีงแวดลอม 5 ประเทศ

อนภุมูภิาคแมโขงเรือ่งมลพษิจากหมอกควันขามแดน (7th TWG 
Mekong) ในระหวางวันที่ 24—25 กุมภาพันธ 2554 ณ 

โรงแรมเชอราตนั บชี รสีอรท จงัหวดักระบ่ี เพือ่หารอืประเดน็

สําคญั ไดแก ขอบเขตความรบัผดิชอบของ MSC Mekong การ
ยกรางแผนปฏบิติัการระดบัอนภุมูภิาคแมโขงในการแกไขปญหา

การเผาในทีโ่ลงและหมอกควัน การต้ังเปาหมายและตัวชี้วดัใน

การแกไขปญหาและความรวมมอืระดบัทวภิาครีะหวางไทย—ลาว 

และไทย—พมา 

ทัง้นี ้การประชมุรฐัมนตรส่ิีงแวดลอม 5 ประเทศเรือ่ง

มลพิษจากหมอกควันขามแดน ครั้งที่ 11 (11th MSC) ที่

ประชุมไดมีการทบทวนผลการดําเนินงาน ที่ MSC ได

ดําเนินการมานับต้ังแตไดมีการจัดต้ัง MSC ขึ้นในป 2549 

พรอมทั้งไดมีการเสนอขอเสนอแนะแผนการดําเนินงานใน

อนาคตของ MSC เพื่อใหการแกไขปญหาไฟและหมอกควัน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน อาทิ การพัฒนาระบบ

การพยากรณการลุกลามของไฟ การพัฒนาระบบการ

พยากรณและเตือนภัยหมอกควันของศูนย MSC การพัฒนา

ศกัยภาพบุคลากรในการดับไฟ การจัดการปาพรุอยางย่ังยืน 

การจัดต้ังเครือขายการอบรมเรื่องหมอกควันระดับภูมิภาค 

การจัด  MSC Forum และ
การสงเสริมความรวมมือ

ระดบัทวภิาค ีเปนตน 

4 ) โ ค ร ง ก า ร

รณรงควันปลอดควันพิษ

จากไฟป า  สืบ เนื่ องจาก

คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อ

วันที่ 22 สิงหาคม 2543 

กํ า ห น ด ใ ห วั น ที่  2 4 

กุมภาพันธ ของทุกป เปน

วันปลอดควันพิษจากไฟปา 

เพื่อรณรงคใหประชาชน

และเกษตรกรระมัดระวัง

และหลีกเล่ียงการกระทํา

ใดๆ ที่จะกอใหเกิดไฟปา ดังนั้น เพื่อรวมรณรงคและสราง

จิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงอันตรายของไฟปา รวมทั้ง

ขอความรวมมอืในการปองกนัไฟปา 

โอกาสนี้  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โดย กรมปาไม  กําหนดจัดกิจกรรมรณรงควัน

ปลอดควันพิษจากไฟปาขึ้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2554  

ณ สนามหนาศาลากลาง จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรม

ภายในงาน ประกอบดวย การเดินรณรงคปองกันไฟปา การ

จัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับไฟปา การสาธิตการดับไฟ
ปา การแขงขันการใชอุปกรณดับไฟปา การแขงขันตอบ

ปญหาเรื่องไฟปา การมอบรางวัลผลการแขงขันการ

ประกวดคําขวัญ ภาพวาด ในหัวขอการมีสวนรวมของชุมชน

ในการปองกันไฟปา และการปลอยขบวนรถประชาสัมพันธ

ไฟปาเคล่ือนที่ไปตามทองที่ที่ติดกับเขตปาและเส่ียงที่จะเกิดไฟ

ปา โดยรณรงคใหงดการเผา พรอมแจกเอกสารเผยแพร

ความรูเกี่ยวกับไฟปา ในทองที่จังหวัดเชียงราย  



 นายอํานาจ ขัมภลิขิต รองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม 

รักษาการแทนผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม  และ นายสัตวแพทยทวี

โภค อังควานิช สัตวแพทยโรงพยาบาลชาง ศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 

รวมแถลงขาว “สุขภาพชางไทย ปญหา และแนวทางแกไข” 

 นายอํานาจ ขัมภลิขิต กลาววา แมวาชางไทยจะตัวโตแตปญหาสุขภาพ

ชางก็มีเหมือนกัน ที่ผานมาไมไดมีการนําเสนอขอมูลโรคท่ีพบในชางเพราะ

เนื่องจากการศึกษาวิจัยมีคอนขางนอย โดยในรอบ 2 ป ที่ผานมาองคการอุตสาหกรรมปาไม มอบหมายใหสัตวแพทย

ทําการศึกษาเกี่ยวกับโรคติดตอในชาง ที่สําคัญ คือ โรควัณโรค 
นายสัตวแพทยทวีโภค อังควานิช กลาวเพ่ิมเติมวา จากขอมูลชางที่ปวยและเขาทําการรักษาที่โรงพยาบาลชาง 

ศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง จํานวน 99 เชือก พบสาเหตุการปวยของชาง แบงเปน 2 ประเภท คือ เกิดจากฝมือ
มนุษย อันดับแรก ไดแก โรคเกี่ยวกับแผลและฝ รองลงมา คือ โรคระบบกระดูก และ เกิดจากโรคติดตอ ซึ่งจากการเก็บ

ขอมูลต้ังแตป 2548 พบวา ชางบางเชือกเปนโรคฝดาษ โรคปากและเทาเปอย โรคพยาธิในกระแสเลือด โรคพิษสุนัขบา ที่

สําคัญคือ โรควัณโรคในชาง ประเทศไทย พบชางที่ปวยดวยโรคนี้ 4 เชือก ลมไปแลว 3 เชือก และอีก 1 เชือก อยูระหวาง

การรักษา 

การรักษาชางที่ปวยดวยโรควัณโรคเปนเรื่องยาก มักไมคอยสัมฤทธิ์ผล เนื่องจาก วิธีการรักษาวัณโรคในชางนัน้ใช

ยาคลายกับคน โดยตองใหยาตลอด 9 เดือน ซึ่งเปนเรื่องที่ยากเพราะชางเปนสัตวฉลาด หากจะใชวิธีฉีดตลอด 170 วัน ก็

เปนเรื่องคอนขางเส่ียง เพราะอาจจะเกิดอาการขางเคียงและด้ือยา ดงันัน้ วธิกีารรกัษาทีด่ทีีสุ่ด เหมาะสมและเชือ่ถอืไดในขณะนี ้

นาจะเปนการแยกชางออกจากกลุม การเฝาระวังโรคโดยการเก็บตัวอยางเพื่อทดสอบอยางนอยปละ 2 ครั้ง การกําหนด

หลักสูตรการฝกหัดชาง เพื่อเก็บน้ําลางงวงชาง และการตรวจสุขภาพควาญชาง ประจําทุก 6 เดือน โดยเฉพาะวิธีการฉาย

รังสีชวงอก 

รองผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม กลาวเพ่ิมเติมวา อ.อ.ป ไดจัดเตรียมพื้นที่ 15 ไร ในศูนยบริบาลชาง
บานปางหละ อําเภองาว จังหวัดลําปาง ไวใหเปนสถานที่รองรับและการรักษาชางปวยวัณโรคอีกดวย 

 นายสัตวแพทยทวีโภค อังควานิช กลาวอีกวาการออกมาเปดเผยขอมูลเหลานี้ ไมตองการใหเกิดการ 

   ต่ืนตกใจ เพราะยังไมมีรายงานวาวัณโรคจากชางจะแพรมายังคน และคนที่ไมไดสัมผัสชาง 

   เปนเวลานานก็ไมนามีปญหา เพราะจากการตรวจสอบควาญชางที่อยูกับชางที่ปวยเปนวันโรค  

   3—4 ป ก็ยังพบวาไมไดเปนโรคนี้ 
      อยางไรก็ตาม เปนไปไดวาชางอาจติดเชื้อวัณโรคมาจากคน  

       เนื่องจากชางมีความไวตอการติดเชื้อมากกวาคนหลายเทา  
       สวนการแพรจากชางสูชางนั้น อาจมีความเปนไปได ซึ่งขณะนี้ 

       ก็ไดนําชางที่ตรวจพบเชื้อไปทําการรักษาแลว 

       ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียด 

       เพิ่มเติมติดตอ สํานักกิจรรมสัมพันธ องคการอุตสาหกรรม 

       ปาไม โทรศัพท/โทรสาร 0 2282 3575, 0 2281 3370 

จดหมายขาว  ทส . หนา 8 



ปที่  ปที่  ปที่  3 3 3 ฉบับที่  ฉบับที่  ฉบับที่  323232   หนา หนา หนา 999   

1 กุมภาพันธ 2554 

นายสุนันต  อรุณนพรัตน  อธิบดีกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พรอมดวยนายสมศักดิ์ เกตุ

สาคร ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุพล ศรีพันธุ 

อธิบดีกรมการทองเที่ยว และนายประมุข เพ็ญสุด รอง
ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร รวมแถลงขาว 

“วันแหงความรัก รักษอุทยานแหงชาติ” และ โครงการ 84 

คูรัก คูวิวาห มหามงคล ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารศูนย

ปฏิบัติการปาไม กรมอุทยานแหงชาติ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดกิจกรรมเนื่อง

ในวันแหงความรัก 14 กุมภาพันธ 2554 ”วันแหงความ

รัก รักษอุทยานแหงชาติ” ขึ้น เพื่อขยายเครือขายคนรักษ

อุทยานแหงชาติ และสงเสริมการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติ

และสวนพฤกษศาสตร อีกทั้งเปนการสนับสนุนการจัดงาน 

84 คูรัก คูวิวาห มหามงคล ซึ่งจังหวัดนนทบุรีจัดขึ้น 

กิจกรรมดังกลาวจะใหผูเขารวมโครงการฯ ของจังหวัด

นนทบุรีไดเลือกเขาพักในอุทยานแหงชาติฟรี 2 คืน คูละ 1 

แหง จากอุทยานแหงชาติ 50 แหง ที่รวมกิจกรรม อาทิ 

ดอยอินทนนท เขาใหญ ภูเรือ แจซอน ปางสีดา ดอยภูคา ภู

กระดึง เปนตน นอกจากนี้ คูรักคูวิวาหที่เขารวมโครงการจะ
เขารวมทํากิจกรรมอนุรักษและศึกษาธรรมชาติตาม

โปรแกรมการศึกษาธรรมชาติในอุทยานแหงชาติที่สํานัก                

    อุทยานแหงชาติกําหนดไว 

    ใหทุกคูบาวสาวไดรวม 

    กิจกรรม โดยในวันแรกที่ 

    เ ดิ น ท า ง ถึ ง  หั ว ห น า 

    อุทยานแหงชาติจะใหการ 

    ต อ น รั บ  นํ า เ ย่ี ย ม ช ม 

    ศูนยบริการนักทองเที่ยว

เพื่อรับทราบขอปฏิบั ติในการทองเที่ยว จากนั้นพาไป

สักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจําอุทยานแหงชาติ ตอดวยการ

ทัศนศึกษาแหลงทองเที่ยวในอุทยาน วันที่สอง คูบาวสาวจะ

รวมกันประกอบกิจกรรมนันทนาการท่ีเปนเอกลักษณของ

อุทยานแหงชาตินั้นๆ เชน ดําน้ํา ลองแกง เดินปา ปน

จักรยาน เปนตน และ วันที่สาม คูบาวสาวจะไดบันทึกภาพ

กับธรรมชาติที่สวยงามในอุทยานแหงชาติที่เลือกไปใชสิทธิ์ 

โดยสามารถใชสิทธิไดจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 

นอกจาก น้ี  ใ น วันที่  14  กุ มภา พันธ  2554 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย กรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดใหมีกิจกรรมจด

ทะเบียนสมรสในอุทยานแหงชาติ 4 แหง คือ วิวาหสูงสุด

แดนสยาม ณ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัด

เชียงใหม วิวาหใตสมุทร ณ อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 

จังหวัดตรัง ลองแกงแตงาน ณ อุทยานแหงชาติแกงกรุง 

จังหวัดสุราษฎรธานี และ ชวนคูรักรับตะวันวันวาเลนไทน 

ณ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งคูรักที่

รวมกิจกรรมจดทะเบียนในอุทยานฯ นี้ จะไดรับสิทธ

เชนเดียวกันกับคูรัก 84 คูดวย 



 กบข.รวมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และ สสว. ผุดโครงการ “กบข. ฝกอบรมอาชีพ” แกสมาชิก กบข. 

ฟรี ในงาน Thailand SMEs Expo ระหวางวันท่ี 11—13 มีนาคม ระดม 36 หลักสูตรฝกอบรมอาชีพใหกับ

สมาชิก กบข. หวังสรางชองทางเพิ่มรายได—สรางผูประกอบการ SMEs รายใหมในอนาคต พรอมเล็ง 

จัดโครงการ กบข. ฝกอาชีพ 5 ภูมิภาคตอเนื่อง เริ่มท่ีภาคเหนือ จ.เชียงใหม ตามเสียงเรียกรองจากสมาชิก 

ท่ัวประเทศ 

 ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลาววา กระทรวงอุตสาหกรรมใหความรวมมือกับ กบข. จัด

โครงการ “กบข. ฝกอบรมอาชีพ” โดยจัดหาวิทยากรที่มีความรูความชํานาญดานอาหารและงานฝมือจัดอบรมหลักสูตร

อาชีพกวา 36 หลักสูตรใหแกสมาชิก กบข. พรอมอํานวยความสะดวกพ้ืนที่การฝกอบรมในงาน Thailand SMEs Expo 

ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เพื่อจัดอบรมอาชีพแกสมาชิก กบข. ระหวางวันที่ 11—

13 มีนาคม 2554 ณ บริเวณฮอลล 2 อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี นอกจากนี้ ภายในงาน Thailand SMEs 
Expo จะมีโซนใหคําปรึกษาและใหขอมูลธุรกิจสําหรับการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรอีกดวย   

 “โครงการ “กบข. ฝกอบรมอาชีพ” ครั้งนี้ถือเปนโครงการที่ดี ชวยสงเสริมใหขาราชการสมาชิก กบข.มีรายได

เพิ่มขึ้น และถือเปนการสงเสริมและสรางผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอนาคตอีกดวย” ดร.วิฑูรย

กลาว 

 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) กลาววา กบข. รูสึกยินดีเปน

อยางย่ิงที่ไดรับความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรม และ สสว. ในการจัดโครงการ “กบข. ฝกอบรมอาชีพ” ซึ่งถือ

เปนหนึ่งในนโยบายสวัสดิการ “ลดรายจาย เพ่ิมรายได สรางความสุข” โดยโครงการดังกลาวจัดขึ้นเพื่อสงเสริมและ

สนับสนุนใหขาราชการสมาชิก กบข. มีอาชีพเสริมควบคูไปกับงานประจําหรือมีอาชีพรองรับเมื่อเกษียณ 

สําหรับหลักสูตรอาหารน้ัน กบข. ไดรับความรวมมือจากสถาบันอาหาร และโรงเรียนครัววันดี ซึ่งถือเปนสถาบัน

ฝกสอนผูปรุงอาหารที่มีความเชี่ยวชาญระดับประเทศสงอาจารยมาฝกสอน พรอมแนะนําชองทางการตลาด สวนหลักสูตร

งานฝมือ กบข. ไดรับความรวมมือจากสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนสงวิทยากรผูชํานาญการมารวมอบรม เชน การ

ประดิษฐดอกยิปโซฝรั่งเศสของ อาจารยนอย กตภรณ พิบูลธรรมนนท เปนตน โดยวิทยากรผูสอนจะเปนผูแนะนําตลาดท่ี

รองรับงานประดิษฐของสมาชิก หรือฝากจําหนายผานทางวิทยากรก็ไดเชนกัน 

“โครงการ กบข. ฝกอบรมอาชีพครั้งนี้ นาจะชวยใหสมาชิกมีอาชีพและรายไดเสริม ดังที่ กบข.ต้ังใจไวต้ังแตริเริ่ม

โครงการ เพราะในแตละหลักสูตรอาชีพนั้น กบข. เนนอาชีพที่เรียนรูเร็ว ทําไดงาย ตนทุนตํ่า รายไดดี และมีตลาดรองรับ ผู

ฝกสอนจะแนะนําชองทางการตลาด งานบางประเภทก็มีตลาดรองรับอยูแลว เชน ดอกยิปโซฝรั่งเศส สวนใหญจะสงออก

นอกประเทศ หรือดอกไมโปรยทาน ซึ่งมีความตองการของตลาดรองรับอยูมาก”นางสาวโสภาวดีกลาว 

ทั้งนี้ โครงการดังกลาวไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนอยางทวมทน สมาชิกสมัครเขารวมอบรมกวา 720 ราย 

กบข.จึงเตรียมที่จะจัดโครงการ กบข. ฝกอาชีพ 5 ภูมิภาค เพื่อใหขาราชการสมาชิกทั่วประเทศไดมีโอกาสเขารวมโครงการ

ดังกลาวดวยเชนกัน สําหรับโครงการ กบข.ฝกอาชีพ 5 ภูมิภาคนั้นจะเริ่มกันที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม เปนภูมิภาคแรก

ระหวางวันที่ 10—12 มีนาคม 2554  

จดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทส ..   หนา หนา 1010  

กบข.จับมือกระทรวงอุตสาหกรรมจัดโครงการ“กบข.ฝกอบรมอาชีพ” ฟรีใหแกสมาชิก  



ปที่  ปที่  3 3 ฉบับที่  ฉบับที่  3232   หนา หนา 1111  

17 กุมภาพันธ 2554 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน เพื่อกระชับ

ความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร  ขาราชการ 

พนักงาน เจาหนาที่ ในสังกัด ทส . ประจําป 2553  

ณ สนามกีฬากองทัพบก กรุงเทพฯ 

 นายโชติ ตราชู ปกท.ทส. ใหเกยีรติเปนประธาน

เปดการแขงขันกีฬากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2553 เพื่อกระชับความสัมพันธ

อันดีและเปนการเสริมสรางสุขภาพของบุคคลกรให

แข็งแรง มีใจรักในการเลนกีฬา รวมทั้งเสริมสราง

ความสามัคคีภายในองคกร  และเปนการพัฒนา

คุณภาพของการบริการประชาชนไดดีย่ิงขึ้นระหวาง

เจาหนาที่หนวยงานตางๆ ในสังกัด ทส . โดยการ

แขงขันกีฬาภายในของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอมในปนี้ จัดขึ้น ณ สนามกีฬากองทัพบก 

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ มีการแขงขันกีฬา 14 

ประเภท ประกอบดวย กอลฟ  ฟตุบอลชาย 7 คน เปตอง

ชาย—หญิง แชรบอลหญิง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ปา

เปา หมากรุกไทย คีตะมวยไทย วิ่งหมูไทยชวยไทย วิ่ง

กระสอบ วิ่งหาขา ชาย—หญิง และกระโดดเชือกหมู 

รวมทั้งมีการประกวดกองเชียรและเชียรลีดเดอร ทั้งนี้ 

บรรยากาศในการแขงขันกีฬาเปนไปดวยความ

สนุกสนาน และมอบเหรียญรางวัลภายหลังการแขงขัน

เสร็จส้ิน ตบทายดวยงานเลี้ยงสังสรรคพรอมมอบถวย

รางวัลกีฬาประเภทตางๆ 



กราบสวัสดี ทานผูอานจดหมายขาว ทส. ทุกทาน 

จะเดือนเมษาเขาหนารอนอยูแลว แตดูเหมือนวาดินฟาอากาศก็

ยังคงสภาพเหมือนฤดูหนาวอยางไรอยางนั้น อากาศก็ยังเย็นๆ 

ก็ถือวาสบายดีสําหรับชาวกรุง แตสําหรับคางจังหวัดก็อาจจะ

หนาวกวาปกติทั่วไป ก็ขอใหดูแลรักษาสุขภาพกันใหดี ไมรูวา 

พรุงนี้ มะรืนนี้ อากาศจะยังเหมือนเดิม หนาวกวาเดิม หรือ

เปล่ียนแปลงไปอยางไร จดหมายขาว ทส. มีความเปนหวงเปน

ใยในสุขภาพและชีวิตของทานผูอานทุกๆ ทาน และหวังวาทาน

ผูอานจะรักและเปนหวงตนเองและคนรอบขาง แบงปนน้ําใจ

ใหกับผูดอยโอกาสบาง โลกใบนี้จะนารักย่ิงนัก 

สําหรับเดือนมีนาคม เดือนแหงความรักนี้ จดหมายขาว ทส. ก็

ขอขอบคุณในความรักของทานผูอานทุกทานที่คอยติดตาม

ขาวสารของเราเรื่อยมา ขอขอบคุณ 

   ประชาสัมพันธ ทส. 

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 

ติดตามขาวสารของเราไดบนเว็บไซตติดตามขาวสารของเราไดบนเว็บไซตติดตามขาวสารของเราไดบนเว็บไซต   

www.mnre.go.thwww.mnre.go.thwww.mnre.go.th   

สํานักงานปลัดกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวง   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ขาวประชาสัมพันธขาวประชาสัมพันธ  


