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เมษายน เมษายน 25542554  



23 มีนาคม 2554 ณ หองแกรนดไดมอนดบอลรูม คอนเวนชั่น

เซ็นเตอร อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. 

เปนประธานเปดงานและมอบธง “ทําดีเพื่อแผนดิน ถวายพระเจา

แผนดิน” ใหแกตัวแทนคณะกรรมการลุมน้ําทั้ง 25 ลุมน้ํา เพื่อ

เปนสัญลักษณของการทําดี สืบสานงานดานการอนุรักษ พัฒนา

ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ําใหเกิดความย่ังยืน ในงานวันน้ําโลก 

โดยในปนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย 

กรมทรัพยากรนํ้ากําหนดจัดขึ้น ภายใตชื่องาน “ทําดีเพื่อแผนดิน 

ถวายพระเจาแผนดิน วิถีน้ํา วิถีชุมชน” เนื่องในสัปดาหอนุรักษ

ทรัพยากรน้ําแหงชาติและวันน้ําโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

จดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทส ..   หนา หนา 22  

14 มีนาคม 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค เปน 

องคประธานเปดศูนย 3 วัย สานสายใยรักแหงครอบครัว ดินอุดม อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่ ในพระอุปถัมภ  

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ หมูที่ 3 ตําบลดินอุดม อําเภอลําทับ จังหวัดกระบี่  โดยม ี

ขาราชการ พนกังาน เจาหนาที ่กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมเฝาฯ รับเสด็จ 
ศูนย 3 วัย สานสายใยรักแหงครอบครวั ดินอุดม จังหวัดกระบี่ ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา

ศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดต้ังขึน้เปนศูนย 3 วัยฯ แหงแรกของจังหวัด

กระบี่ เพื่อนอมนําพระปณิธานของทั้งสองพระองคในการขยายผลการดําเนินงานในโครงการสายใยรักแหงครอบครัวใน

พระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยศนูยแหงนี ้ ต้ังอยูบนพืน้ทีข่องสนามกฬีาหมูบานปา

ใหม กิจกรรมภายในดําเนินการตามความตองการและสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น แบงพืน้ทีก่ารใหบรกิาร

สมาชกิเปน 3 โซน คือ โซนสดชื่น โซนรื่นรมย โซนเรียนรู (มหัศจรรย) โดยเปดใหบริการแกสมาชิกศูนย 3 วัยฯ และสมาชิก

โครงการสายใยรักแหงครอบครัว ต้ังแตเดือนพฤษภาคม 2552 เปนตนมา  



ป ท่ี  ป ท่ี  3 3 ฉบับ ท่ี  ฉบับ ท่ี  3333   หนา หนา 33  

28 มีนาคม 2554 

 ณ โรงแรมรามาการเดน นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. ไดกลาวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สถานการณการบุกรุก

ทําลายทรัพยากรปาไมของประเทศไทย” ในงานประชุมสัมมนาคูมือปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย

ทรัพยากรปาไม ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมกับ กรมปาไม กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดใหมีการประชุมขึ้น เพื่อแนะนําและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ

คูมือปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานขั้น

พื้นฐานแกพนักงานเจาหนาที่ของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดรับการแตงต้ังตามกฎหมายวาดวยการปาไมไดรับทราบ อีก

ทั้งเปนการเสริมสรางความรู ความเขาใจ ประสานความรวมมือ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางพนักงานเจาหนาที่ให

ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการดําเนินคดีเกี่ยวกับการปาไมใหเปนไปดวยความถูกตอง รัดกุม และ

ชอบดวยกฎหมาย 

โดยในชวงเชา นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีประจํา ทส. ไดเดินทางมาเปนประธานเปดการประชุมสัมมาฯ 

ดังกลาว โดยกลาววา ทส. ไดเปดรับฟงความคิดเห็นการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย

ทรัพยากรปาไมจากกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมทรัพยากรทางทะและชายฝง เพื่อหาความ

ชัดเจนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพราะปญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เปนปญหาสําคัญของชาติ สงผลกระทบตอระบบนิเวศโดยรวมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของมนุษยและส่ิงแวดลอม  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติดานปาไม จึงเห็น

ควรใหจัดทําคูมือปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมขึ้น 
 และโอกาสนี้  นายภิมุข  สิมะโรจน  ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดฝากให

ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดูแลพนักงานเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามทรัพยากรปาไม ใหไดรับขวัญ 

กําลังใจและการดูแลที่ดี เพราะนอกจากจะมีคูมือการปฏิบัติงานที่ดีแลว ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานก็เปนสวนสําคัญ

ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชาติ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน  



มะหาดมายังหวยทุงหินสี ซึ่งเปนการผันน้ําสวนเกินในฤดูฝน

จากอางเก็บน้ําหวยมะหาดมายังอางเก็บน้ําทุงหินสี  ซึ่ง

โครงการน้ีเปนการผันน้ําขามลุมน้ําจากที่สูง คือ ผันน้ําจาก

อางเก็บน้ําหวยมะหาดที่อยูในเขตพื้นที่กิ่งอําเภอบานคา ลงสู

ลุมน้ําคลองอูเรือ โดยใชอางเก็บน้ําทุงหินสี อําเภอสวนผึ้ง 

เปนที่รับน้ํา โดยผานทางทอซีเมนตใยหินและทอรับแรงดันสูง

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.8 เมตร เปนระยะทางประมาณ 5 

กิโลเมตร พรอมอาคารประกอบ ประตูควบคุมน้ํา จุดจายน้ํา 

และอาคารสลายพลังงาน ตลอดระยะทางที่มีการวางทอสง

น้ําจะมีจุดปลอยน้ําเปนชวงๆ เพื่อใหเกษตรกรสามารถใชน้ํา

ไดตลอดแนวทอสงน้ํา ทําใหเกษตรกรในพื้นที่สามารถใชน้ํา

ทําการเกษตรได 

 สวนที่ 2 คือ โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหวยน้ํา

โจน ซึ่งเปนแหลงน้ําธรรมชาติเดิมอยูในตําบลรางบัว อําเภอ

จอมบึง เปนการขุดลอกปรับปรุงลําน้ําหวยน้ําโจนใหมขีนาด

ใหญขึน้ ชวยเพิม่ปรมิาณน้ําทีจ่ะไหลเขาสูอางเกบ็น้ําหวยสํานกั

ไมเต็งมากขึน้ ระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร พรอมอาคารทด

น้ําจํานวน 5 แหง และทอลอดระบายน้ํา เพื่อผันน้ําจากอาง

เก็บน้ําทุงหินสีมายังอางเก็บน้ําสํานักหวยไมเต็ง ซึ่งจะชวย

เก็บกักน้ําไวในลําน้ําใหนานขึ้น จะสงผลใหเกษตรกรท่ีทํากิน

อยูบริเวณติดลําน้ําหวยน้ําโจนสามารถนําน้ําขึ้นมาใชได

อยางสะดวกประชาชนในพ้ืนที่ ไดรับประโยชนประมาณ 

11,000 ไร ครอบคลุม 7 หมูบาน ใน อ.บานคา อ.จอมบึง 

และ อ.สวนผึ้ง 

 ทั้งนี้ การดําเนินการระยะแรกคาดวาจะสามารถเพ่ิม

ปริมาณน้ําอุปโภคบริโภคไดประมาณ 0.11 ลานลูกบาศก

เมตรตอป และเพื่อการเกษตรได 2.15 ลานลูกบาศกเมตร

ตอป ซึ่งจะสามารถสงน้ําใหพื้นที่การเกษตรไดรวม 2,542 

ไร นอกจากนี้ยังสามารถใชเปนแหลงน้ําดิบสําหรับการทํา

ระบบประปาของ อ.เมอืง และ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี ไดอีกดวย 

จดหมายขาว  ทสจดหมายขาว  ทส ..   หนา หนา 44  

 นายจตุพร บุรุษพัฒน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 

ประธานการแถลงขาวประจําสัปดาห ทส. เปดเผยวา จากการ
ติดตามและเฝาระวังสถานการณน้ําของคณะอนุกรรมการ

ติดตามและแกไขปญหาเรื่องน้ํา ซึ่งมีการประชุมทุกวันจันทร 

โดยมี รมว.ทส. (นายสุวิทย คุณกิตติ) เปนประธาน และกรม

ทรัพยากรน้ําเปนฝายเลขานุการ นั้น ที่ประชุมไดรับทราบ

ตามทีก่รมปองกนับรรเทาสาธารณภยัไดประกาศพืน้ทีป่ระสบ

ภยัแลงจนถึงตนเดือนมีนาคมนี้แลว 32 จังหวัด 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย 

กรมทรพัยากรนํ้า ไดเตรยีมความพรอมรบัมอืสถานการณภยั

แลงเพือ่ปองกนัและบรรเทาความเดอืดรอนใหกบัประชาชน ใน

เบื้องตนไดจัดต้ังศูนยติดตามสถานการณและชวยเหลือภัย

แลงกรมทรัพยากรนํ้า 10 แหงทั่วประเทศ คอยเฝาติดตาม

สถานการณภัยแลงที่จะเกิดขึ้นและใหความชวยเหลือ

ประชาชนที่ประสบปญหาในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ  

 ในการแก ไขปญหาภัยแลงอยางย่ังยืน ทน . ได

ดําเนินการพัฒนาแหลงน้ําและการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา

ทั่วประเทศ ลาสุดไดดําเนินโครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา

หวยไมเต็ง จ.ราชบุรี เพื่อชวยบรรเทาและแกไขปญหาภัย

แลงอยางย่ังยืน โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 อําเภอ คือ สวนผ้ึง 

บานคา และ จอมบึง ซึ่งเปนเขตพื้นที่อับฝน เนื่องจากมี

เทือกเขาตะนาวศรีบังไวทําใหฝนสวนใหญถูกพัดเลยไปตกใน

แถบลุมแมน้ําแมกลองและดานตะวันออกของพื้นที่จังหวัด

ราชบุรี ทําใหมีปริมาณฝนตกนอยมาก อีกทั้งในพ้ืนที่

ดังกลาวเปนพ้ืนที่ลุมน้ําที่มีน้ํานอยอยูแลว ปจจุบันโครงการ

ดังกลาวไดดําเนินการไปแลวกวา 55% ของโครงการ
ทั้งหมด คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2554 
 โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหวยไมเต็ง มีการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 
 สวนแรก โครงการกระจายน้ําจากอางเก็บน้ําหวย
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ยังมีโครงการเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 

5 ธันวาคม 2554 และสนองพระราชดําริสมเด็จพระนางเจา

ฯ  พระบรมราชินีนาถ  ในการดูแลปองกันและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน อาท ิ

 —โครงการโดยการนอมนําแนวพระราชดําริ โดย
จัดทําแหลงเก็บกักน้ําในปาตามแนวพระราชดําริแกมลิง เพื่อ

แกวิกฤตภัยธรรมชาติ ดวยการขุดคู เพื่อแสดงแนวเขตปา

สงวนแหงชาติ อีกทั้งเพ่ือเก็บน้ําในฤดูฝน เปนแหลงน้ําใน
หนาแลง รวมทั้งเปนแหลงอาหารใหกับชุมชน โดยจะนํารอง 

840 แหง แหงละ 10 คู รวม 8,400 แหง 

 —โครงการฝกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา 

(รทสทป.) เพื่อปองกันรักษาและพัฒนา 84 ปาชุมชน 

 —โครงการ 84 ปาชุมชนปลูกตนไมถวายพอ 
 นอกจากโครงการที่กลาวมาเบื้องตนแลว กรมปาไม 

ยังจัดทําโครงการเฝาระวังรักษาปาอยางย่ังยืน โดยการมี

สวนรวมของชุมชน ป 2554-2559 โครงการน้ี กรมปาไม 

รวมมือกับ บริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน) จัดทําขึ้นเพื่อ

สงเสริมและสนับสนุนชุมชนที่อยูรอบพื้นที่ปาไมใหมีความรู

ความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรปาไมและเขามามีสวน

รวมในการเฝาระวังปองกันปา อีกทั้งยังเปนการสงเสริมและ

สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมรวมกันของทุกภาคสวนเพื่อการอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรปาไมอยางสมดุลและย่ังยืน ภายใต

ปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบเงินจางชุมชนใหเฝา

ระวังปา กิจกรรมเตรียมความพรอมชุมชน กิจกรรมการ

เฝาระวังปาและรักษาปากิจกรรมฟนฟูปาและกิจกรรม

พัฒนาอาชีพ โดยจะดําเนินการในหมูบานเปาหมาย 10 แหง 

หนา หนา 55  

 นายสุวิทย รัตนมณี อธิบดีกรมปาไม ประธานการ

แถลงขาวประจําสัปดาห ทส. เปดเผยถึงผลการดําเนินงาน

ของกรมปาไมในรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ 2554 

(1 ต.ค. 53-31 มี.ค. 54) วา กรมปาไม มีแผนงานที่สําคัญ 

ที่ดําเนินการแลว ดังนี้ 
 1) โครงการปองกันรักษาปาในพื้นที่ปาสงวน

แหงชาติ 67.7 ลานไร สามารถจับกุมดําเนินคดีได 600 คดี 
 2) โครงการยุทธการแกไขปญหาพื้นที่วิกฤตปาไม

ของชาติ โดยเพิ่มความเขมขนในการปองกันและปราบปราม

การบุกรุกทําลายปาไมที่เส่ียงตอการถูกบุกรุกทําลาย 
 3) ดานการจัดการที่ดินปาไมในการตรวจสอบเพื่อ

รับรองสิทธิทํากิน จํานวน 20,000 ราย ขณะนี้ดําเนินการ

แลวเสร็จ 2,112 ราย 
 4) งานปลูกปาและบํารุงรักษาปา 
 5) ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

แบงเปน การจัดการปาชุมชน 400 แหง ดําเนินการแลว 

278 แหง งานพัฒนาปาไมรวมกับองคกรและเครือขายแบบ

บูรณาการ 72 แหง และงานจัดต้ังศูนยการเรียนรูดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้อยูระหวาง

การดําเนินการ 
 6) ดานการวิจัยและพัฒนาดานปาไม มีผลงานวิจัย 

จํานวน 118 เรื่อง อาทิ การพัฒนาพันธุไมสักเสาชิงชาที่มี

การแจกจายใหประชาชนทั่วไป 
 7) ดานการจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพื้นที่ปาไม 4 แหง คือ ลุมน้ําชี ลุมน้ําแมกลอง ลุม

น้ําภาคใตฝงตะวันตก และลุมน้ําปาสัก 
 นอกจากการดําเนินงานตามแผนงานแลว กรมปาไม 
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 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

รวมกับ กองทัพบก ผนึกกําลังเตรียมจัดกิจกรรมฟนฟูและ

เพิ่มพื้นที่ปาไม ใน 4 ภูมิภาคพรอมกันทั่วประเทศ ภายใต

โครงการ “รวมใจภักดิ์ อนุรักษส่ิงแวดลอม” ในโครงการ 

“ทําดีเพื่อแผนดิน ถวายพระเจาแผนดิน” ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ โครงการ “ปลูก

ต น ไ ม  ส ร า ง ฝ า ย  ข ย า ย คู ค ล อ ง  ส น อ ง พ ร ะ ม ห า

กรุณา ธิคุณ ” ของกองทัพบก  เพื่ อ เฉลิมพระ เกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา 

 นายสุรพล ปตตานี รอง ปกท .ทส. ประธานการ

แถลงขาวประจําสัปดาห ทส. เปดเผยวา เนื่องจากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กับ กองทัพบก ไดลง

นามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการอนุรักษ

ทรัพยากรปา ไม  โดยมีขอบเขตความรวมมือ  7 ดาน 

ประกอบดวย การลาดตระเวนการพัฒนาองคความรู การ

แตงต้ังใหเปนเจาพนักงานเจาหนาที่ การสนับสนุนเคร่ืองมือ

และอุปกรณ การประชาสัมพันธ การสนับสนุนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ และความรวมมืออื่นๆ  เมื่อวันที่ 6 

มิถุนายน 2554 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล และ

ดํา เนินการตามขอบเขตความรวมมือนับแตนั้นมาปนี้ 

(พ.ศ.2554) เปนปเฉลิมพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเฉลิมพระชนมายุ 80 ป 

สมเด็จพระนาง เจ าฯ  พระบรมราชินีนาถ  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมกับ กองทัพบก 

กําหนดจัดกิจกรรมฟนฟูและเพิ่มพื้นที่ปาไมเพื่อเฉลิมพระ

เกียรติทั้งสองพระองค ภายใต โครงการ “รวมใจภักดิ์ 

อนุรักษส่ิงแวดลอม” ในโครงการ “ทําดีเพื่อแผนดิน ถวาย

พระเจาแผนดิน” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม และ โครงการ “ปลูกตนไม สรางฝาย ขยายคู

คลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ” ของกองทัพบก ในวัน

ศุกรที่ 22 เมษายน 2554 พรอมกันทั่วประเทศ 

 ภาคกลาง ณ เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ภาคเหนือ ณ บานนาหวาย ตําบลเมืองนะ อําเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานแหงชาติภู

ผายล จังหวัดสกลนคร 

 ภาคใต ณ วัดคลองน้ําเจืด อําเภอเมือง จังหวัด

ตรัง 

 ทั้ งนี้  ในภาคกลาง  ไดรับ เกียรติจาก  ฯพณฯ 

นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใหเกียรติเปน

ประธาน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

จะเชิญผูวาราชการใหเกียรติเปนประธานเปดกิจกรรม 

สําหรับกิจกรรมภายในงานประกอบดวย การ

กลาวคําปฏิญาณตน การสวนสนามของชุดลาดตระเวน

รวม  การปลูกตนไม ปลอยสัตวปา สรางฝาย ขยายคูคลอง 

การรณรงคหมอกควันไฟปาและนิทรรศการการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส

เฉลิมพระชนมายุ 80 ป 
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8 มีนาคม 2554 

นายสุวิทย คุณกิตติ รมว.ทส. เปนประธานในพิธีลง

นามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดทําโครงการที่อยู

ถาวรของชางไทย ระหวาง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม โดย นายอํานาจ ขัมภลิขิต รักษาการ ผอ.

ออป. กับ มูลนิธิกองทุนรักษชาง โดย นางพไิลพรรณ สมบติั

ศิริ ประธานมูลนิธิกองทุนรักษชาง ซึ่งมี นายโชติ ตราชู 

ปกท.ทส. ประธานคณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปา

ไม  และ  นายสุวิทย  รัตนมณี  อธิบดีกรมป า ไม  เปน

ผูสนับสนุนโครงการ 
บันทึกขอตกลงความรวมมือในการจัดทําโครงการ

ที่อยูถาวรของชางไทย เนื่องจากปญหาชางเรรอนในเมือง

เปนปญหาเรื้อรัง สงผลใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอประเทศ 

และชางเลี้ยงถูกนํามาใชงานอยางไมเหมาะสม  ถือเปนเรื่อง

สําคัญที่ตองหาแนวทางการแกไขและสรางมาตรการในการ

ปองกันรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน  กอปรกับขณะนี้ ทส. 

ได กํ าหนดนโยบายให  อ .อ .ป . ปรับ เพิ่ มบทบาทการ

ดําเนินงานทางดานการอนุรักษและบริบาลชางไทยใหมี

ความเขมขนย่ิงขึ้น โดยเนนการใชประโยชนพื้นที่สวนปา

เศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษชางเล้ียงใหเกิดความย่ังยืน และ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใหกับประเทศอีกทางหนึ่ง 

โอกาสนี้ องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) จึง

รวมมือกับ มูลนิธิกองทุนรักษชาง จัดทําโครงการที่อยู

หนา หนา 77  

ถาวรของชางไทย (Elephant Sanctuary) ขึ้น มีวัตถุประสงค

เพื่ออนุรักษชางใหเกิดความย่ังยืนและทําใหชางมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น โดยในเบื้องตน อ.อ.ป. ไดจัดสรรพ้ืนที่สวนปา

เศรษฐกิจ สวนปาคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 5,600 

ไร เปนพ้ืนที่ดําเนินการ เนื่องจากเปนสวนปาที่มีความพรอม

ในโครงสรางพื้นฐานที่สามารถจะพัฒนาไปสูสวนปา

เศรษฐกิจเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอยางย่ังยืน 
ดานความรวมมือในการจัดทําโครงการที่อยูถาวร

ของชางไทยครั้งนี้  โดย อ.อ.ป. จัดใหมีสถานที่ที่เหมาะสม

สําหรับการเลี้ยงดูชาง เมื่อมีการรับมอบชางมาดูแล รวมถึง

ชางปวย พิการ และชางชรา  โดยโครงการนี้จะเปนโครงการ

ตนแบบของการเล้ียงและจัดการสวัสดิภาพใหกับชางและ

ควาญอยางมีมาตรฐาน รวมถึงสงเสริมให เปนแหลง

ศกึษาวจิยัทางวิชาการเกีย่วกบัชางและการอนรุกัษผืนปาและ

ส่ิงแวดลอม ทั้งยังเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหกับชุมชน

ทองถิ่นใหอยูรวมกันกับชางอยางย่ังยืน และสามารถสราง

ภาพลักษณที่ดีทางดานทองเที่ยวใหกับประเทศอีกดวย 
อนึ่ง มูลนิธิกองทุนรักษชาง จะเปนผูสนับสนุน

โครงการทั้งในดานการจัดหาอาหารใหกับชางไดกินอยาง

เพียงพอ การเผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ จัดหาทุน

ดําเนินการ ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรผูเชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับชางเพื่อรวมทําใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย องคการอุตสาหกรรมปาไม และ มูลนิธิ                     

กองทุนรักษชางลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมอืในการจัดทาํโครงการทีอ่ยูถาวรของชางไทย บน

พื้นที่สวนปาคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 5,600 ไร 
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9 มีนาคม 2554 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย กรมทรัพยากรธรณี คนพบซากดึกดําบรรพชนิดใหมของโลก 

“ทารเซียสิรินธร” อายุเกาแกกวา 13 ลานป ณ เหมืองแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

 นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนประธานการแถลง

ขาวการคนพบซากดึกดําบรรพชนิดใหมของโลก นามวา “ทารเซียสิรินธร” โดยมีนางพรทิพย ปนเจริญ อธิบดีกรม

ทรพัยากรธรณ ีและนางเยาวลักษณ ชยัมณ ีนกัธรณวีทิยาชํานาญการพิเศษ รวมแถลงขาว 

 จากโครงการรวมมือสํารวจศึกษาวิจัยซากดึกดํ าบรรพ เ ล้ียงลูกดวยนมไทย—ฝรั่ง เศส ซึ่งกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย กรมทรัพยากรธรณี และมหาวิยาลัยพัวเตียร ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ได

คนพบชิ้นสวนกรามลางพรอมฟน จํานวน 18 ซี่ กรามบนพรอมฟน 1 ซี่ และ ฟน 2 ซี่ จากชั้นถานหินในเหมืองถานหินแม

เมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เมื่อป พ.ศ.2547 นั้น ผลการศึกษาวิจัย พบวา ชิ้นสวนดงักลาวเปนชิน้สวนของสัตวเล้ียง

ลูกดวยนมจําพวกสัตวไพรเมตสกุลและชนิดใหมของโลก จัดอยูในวงศทารซิอิเด มีน้ําหนักตัวราว 90—180 กรัม  มีเบาตา

ขนาดใหญมาก มกีระดกูขอเทาหลังที่ยาวใชในการกระโดดไดไกล มนีิว้มอืเรยีวยาว

มากและมเีล็บแบน เวนแตนิ้วที่ 2—3 จะมีกรงเล็บ สามารถหมุนคอได 180 องศา 

สวนใหญอาศัยอยูตามตนไม กินแมลงเปนอาหาร และหากินเวลากลางคืน 
 ซากดึกดํ าบรรพชนิด ใหมของ โลกที่ คนพบในครั้ งนี้  ให ชื่ อทาง

วิทยาศาสตร วา ทารเซีย สิรินธรเน (Tarsius sirindhornae) เพื่อเปนการเฉลิม
พระเกียรติพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่

ทรงสนพระทัยในงานดานซากดึกดําบรรพ 
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30 มีนาคม 2554 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย 

กรมทรัพยากรธรณี เผยแพรประชาสัมพันธ  เรื่อง “คนไทย

จะอยูกับธรณีพิบัติภัยอยางเปนสุขไดอยางไร” นายสุวิทย 
คุณกิตติ รมว.ทส. พรอมดวย นางพรทิพย ปนเจริญ อธิบดี

กรมทรัพยากรธรณี รวมเผยแพรประชาสัมพันธเรื่อง

ดังกลาว ณ หองประชุมใหญ กรมทรัพยากรธรณี 

นายสุวทิย คณุกติติ เปดเผยวา ในทีป่ระชมุ ครม. วนัที ่

28 มีนาคม 2554 ตนขอใหมีการตรวจสอบความแข็งแรง

โครงสรางอาคาร พรอมทัง้เสนอใหหนวยงานทีเ่กีย่วของเรงรดั

ใหความรูความเขาใจสาธารณชน และสถานศกึษา เพือ่สรางความเขาใจใหกบัประชาชน เหมอืนกบัทีญ่ีปุ่นเตรยีมความพรอมคนใน

ประเทศต้ังแตในสถานศกึษา นอกจากนีเ้สนอใหพืน้ทีเ่ส่ียงภยัซกัซอมรบัมอืสถานการณทีอ่าจจะเกดิขึน้ได 

ดาน นายเลิศสิน รกัษาสกลุวงศ ผูอํานวยการกองธรณพีบิติัภยัและส่ิงแวดลอม กรมทรพัยากรณี กลาววา กรณทีีก่รม

อตุุนยิมวทิยาระบุวาพบแผนดนิไหวทีร่อยเล่ือนปว จ.นาน ขนาด 4 รกิเตอร 2 ครัง้ เมือ่วันที ่24 มนีาคม 2554 นัน้ จากการ

ตรวจสอบพบวาเกดิจากรอยเล่ือนแมจนั ซึง่อยูระหวางรอยตอ อ.แมอาย จ.เชยีงใหม กบั อ.แมฟาหลวง จ.เชยีงราย ไมใชอาฟเตอร

ชอ็กจากการไหวของรอยเลือ่นน้ํามา ขนาด 6.7 รกิเตอร ทีเ่กดิขึน้ในพมา ขณะนีก้รมทรพัยากรธรณไีดสงเจาหนาทีล่งตรวจสอบ

ขอมลูทางธรณวีทิยาบรเิวณรอยเล่ือนทีม่กีารขยับในครัง้นีแ้ลว โดยส่ังใหจบัตาเปนพิเศษ อยางไรกต็ามไ มอยากใหประชาชนตืน่

ตระหนก เนือ่งจากในอดตีรอยเล่ือนดงักลาวเคยเกดิแผนดนิไหวขนาด 5 รกิเตอรมาแลว ดงันัน้โอกาสทีจ่ะไหวระดบัรนุแรงไมนาจะ

เปนไปได   

 ดาน ผศ.ดร.สุทธศิกัดิ ์ศรลัมพ อาจารยคณะวศิวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา จากงานวิจัยความลึกของชั้นดิน

เหนียวออนกรงุเทพฯ ย่ิงใกลปากแมน้ําย่ิงมีความเส่ียงตอการรบัคล่ืน

แผนดินไหว โดยเฉพาะบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ เปนบริเวณท่ีมี

คุณภาพดินแยที่สุด เพราะออนไหวและรับคล่ืนแผนดินไหวมากที่สุด 

นอกจากนี้ส่ิงที่ตองระวังมากที่สุดหลังเกิดแผนดินไหวที่พมาคือเขื่อน

ขนาดเล็กของกรมชลประทานทีถ่ายโอนใหกบัองคการบรหิารปกครอง

สวนทองถิ่น ที่มีอยูทั้งหมด 5,000 แหง ซึ่ง 80% ในจํานวนนี้นาเปน
หวง เพราะไมทราบวาฝายทองถิน่มกีารตรวจสอบโครงสรางหรอืไม  

หนา หนา 99   
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กบข.ปล้ืมมหกรรม กบข.สัญจรภาคเหนือประสบความสําเร็จย่ิงใหญ เดินหนาสัญจรอีสานตอทันที 

 กบข.หนาบานสมาชิกภาคเหนือแหรวมงานมหกรรม กบข.สัญจรภาคเหนือ เมื่อวันที่ 10—12 มีนาคม ที่ผานมา 

กวา 2 พันคน ชี้เสียงตอบรับสมาชิกกวา 80% ที่เขารวมงานพอใจและเขาใจ กบข. มากขึ้น พรอมเดินหนามหกรรม กบข. 

สัญจร ภาคอีสานในเดือนพฤษภาคมตอทันที 

 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) กลาววา มหกรรม กบข. 

สัญจรภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 10—12 มีนาคม 2554 ที่ผานมา 

ประสบความความสําเร็จเปนอยางย่ิง ตลอด 3 วันมีสมาชิก กบข.เขารวมงานกวา 2,000 คน โดยเสียงตอบรับของสมาชิก 

ในแตละกิจกรรมที่ กบข. จัดขึ้นนั้นถือวาเปนที่นาพอใจ 

•• โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธสัญจร มีสมาชิก กบข. เขารวมมากกวา 700 คน สูงกวาเปาหมายที่ กบข. 

วางไว ซึ่งสมาชิกมากกวา 80% ที่เขารวมรับฟงขอมูล สิทธิ และแผนการดําเนินงาน การลงทุนของ กบข. ตางพอใจและ 

เขาใจ กบข.มากขึ้น  

•• การบรรยายใหความรูดานวางแผนการเงิน (Financial Literacy) มีเจาหนาที่คลังเขต คลังจังหวัด และเจาหนาที่ 

ระดับสูง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) เขารวมกวา 150 คน โดยเจาหนาที่ที่เขารับฟงการบรรยายกวาครึ่ง 

ตอบรับเปนผูใหความรูดานการวางแผนทางการเงินแกสมาชิก กบข. ตอไป  

•• สัมมนาคลังและสํานักงาน สพฐ. (ภาคเหนือ) มีเจาหนาที่ทั้ง 3 หนวยงานเขารวมสัมมนากวา 230 คน โดย 

เจาหนาที่ทั้ง 3 หนวยงานพรอมที่จะเปนตัวกลางในการส่ือสารและสงตอขอมูลของ กบข. ใหแกสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ  

•• โครงการ “กบข. ฝกอบรมอาชีพภาคเหนือ” เปดอบรม 75 หลักสูตรอาชีพมีสมาชกิเขารวมเกือบ 2,000 คน 

โดยหลักสูตรที่ไดรับความสนใจจากสมาชกิ ไดแก  

  - หลักสูตรอาหาร อาทิ กวยเต๋ียวหลอด หมูสะเตะ ขนมจีบ—ซาลาเปา เปนตน 

  - หลักสูตรงานประดษิฐ อาทิ การทําดอกไมประดษิฐ การจัดชอดอกไมสดติดหนาอก เปนตน 

  - หลักสูตรงานชาง อาทิ การซอมคอมพิวเตอร การซอมโทรศัพทมือถือ เปนตน 

จากการสํารวจพบวา สมาชิก กบข. สวนใหญที่เขารวมอบรมในหลักสูตรเหลานี้ สนใจที่จะนําไปประกอบเปนอาชีพ 

เสริม เนื่องจาก “เรียนงาย เปนเร็ว ทําขายไดจริง” หากนําไปวางขายที่ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม นาจะชวยเพ่ิมรายได 

เปนกอบเปนกําใหแกสมาชิก 

•• กิจกรรมตลาดนัด กบข. มีสมาชิก กบข. มารวมขายสินคา 26 รานคา เม็ดเงินสะพัดในงานกวา 180,000 บาท 

นอกจากนี้ พนัธมิตรดานสวัสดิการของ กบข. ยังรวมออกบูธในงาน 12 บูธ โดยสมาชิก กบข. ใหความสนใจบูธสวัสดิการ 

ทองเที่ยว และผลิตภัณฑความงามเปนพิเศษ  

“มหกรรม กบข. สัญจรภูมิภาค จัดขึ้นปนี้เปนปแรก และเริ่มที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหมเปนภาคแรก ถือวา 

ประสบความสําเร็จเกินกวาเปาหมายที่ต้ังไว สมาชิกใหความสนใจเขารวมงานกวา 2 พันคน กบข. จึงเตรียมเดินหนาสัญจร 

ภาคอีสานตอทันที โดยมหกรรม กบข. สัญจรภาคอีสานจะเริ่มขึ้นชวงปลายเดือนพฤษภาคมนี้” นางสาวโสภาวดีกลาว  

กบขกบข. . สัญจรสัญจร  

หนา หนา หนา 101010   
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 พอเขาสูฤดูฝน “เห็ด” ก็จะงอกงาม เจริญเติบโต 

แพรพันธุมากกวาปกติ ทางสํานักงานสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข ก็เลยสงบทความใหชวยเผยแพรเก่ียวกับ

อันตรายของการเก็บ “เห็ดพิษ” มารับประทาน เตือนไววาอยางไรกันบาง ลอง

อานดูนะครับ โดยเฉพาะทานที่ชอบหาเห็ดตามปา ตามทุง มาประกอบอาหาร 

 น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ทานบอกวา “เห็ดพิษ” ในประเทศไทยน้ันมีหลายชนิด 

แตที่สําคัญและมีพิษรายแรงสุดถึงข้ันเสียชีวิต ซึ่งพบไดบอย คือ เห็ดระโงกหิน เห็ดระงากหรือเห็ดสะงาก เห็ดไขหาน 

และเห็ดไขตายซาก 

 ในป 2553 สถิติผูปวยเพราะกินเห็ดพิษพบมากที่สุดในภาคอีสาน รองลงมา ไดแก ภาคเหนือ ผูปวยสวน
ใหญอยูนอกตัวเมือง สําหรับอาการของผูที่เคราะหรายกินเห็ดพิษเขาไป จะรูสึกคลื่นไส ตามดวยอาเจียน อาการที่

พบรองลงมาคือ ถายเหลว ปวดทอง มักจะเกิดข้ึนหลังกินแลวประมาณ 20 นาที—24 ช่ัวโมง ในรายที่อาการ
รุนแรง จะเสียชีวิตไดภายใน 1—8 วัน เพราะภาวะตับวาย—ไตวาย 

 วิธีชวยเหลือผูปวยเบื้องตน คือ ตองทําใหผูปวยอาเจียนออกมาใหหมด 

โดยการลวงคอหรือกรอก “ไขขาว” เพื่อลดการดูดซึมพิษเขารางกาย จากนั้นรีบ

นําสงโรงพยาบาล หรือ สถานีอนามัยใกลบานทันที 

 น .พ .สุพรรณ อธิบายวา เห็ดมีพิษและเห็ดกินไดบางชนิดมีลักษณะ

คลายกันมาก วิธีสังเกตเบื้องตน เห็ดพิษสวนใหญจะงอกงามในปา มีลักษณะกาน

สูง ลําตนโปงพองออก สีผิวของหมวกเห็ดมีหลายสี เชน สีมะนาวถึงสีสม สีขาว

ถึงสีเหลือง โดยที่ผิวของหมวกเห็ดจะมีเยื่อหุมดอกเห็ดเหลืออยูในลักษณะที่ดึง

ออกได หรือเปนสะเก็ดติดอยู ครีบเห็ดแยกออกจากกันชัดเจน มักมีสีขาว บาง

ชนิดสีแดงหรือสีเขียวอมเหลือง สปอรใหญมีสีขาวหรือสีออน มีลักษณะใส รูปไข

กวาง เห็ดพิษแมจะปรุงสุกแลว พิษจะยังอยู เน่ืองจากความรอนทําลายไมได 

ดังน้ัน เพื่อความปลอดภัย จึงไมควรบริโภคเห็ดที่ไมรูจัก 

 สวนเห็ดกินได สวนใหญจะเจริญในทุงหญา กานสั้น อวนปอมไมโปงพอง ผิวเรียบ ไมมีสะเก็ด สีผิวของ

หมวกเห็ดเรียบเปนสีขาวถึงสีนํ้าตาล เรียบจนถึงเสนใย ดึงออก

ยาก ครีบแยกออกจากกันได ระยะแรกเปนสีชมพูแลวเปลี่ยนเปนสี

นํ้าตาล ใครเจอเห็ดลักษณะน้ีนําไปประกอบอาหารไดเลย 
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หนา หนา 1111  



ที่ปรึกษา          สุรพล ปตตานี 

บรรณาธิการ    ปยชาต ิ เกสรทอง 

กองบรรณาธิการและฝายผลติ 

อาทิตยา ศิรินอย จันทรเพ็ญ  ปลอดด ี

กลุมประชาสัมพนัธ  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เลขที่ 92 พหลโยธิน 7 สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ 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 

สํานักงานปลัดกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวง   

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
ปก: ภาพจาก http://www.public-
domain-image.com/  

เห็ดปะการังเหลือง 

ชื่อวิทยาศาสตร : Ramaria flava 
(Fr.) Quel. 

ชื่อพอง : Clavaria flava Fr. 

ชื่อสามัญ : Yellow Coral 

วงศ : Clavariaceae 

ลักษณะ : ดอกเห็ดเปนพุม สีเหลืองกํามะถันแลวเปล่ียนเปน 

เหลืองอมน้ําตาล สูง 8—12 ซม. เสนผานศูนยกลาง 5—10 

ซม. 

กาน : ยาว 0.5—1 ซม. เสนผานศูนยกลาง 2—6 ซม. ปลาย

แตกเปนแขนงมากมายจนเปนพุมใหญ โคนสีขาว เมื่อแกหรือฉีก

ขาดมีสีแดงอมน้ําตาล เนื้อในเห็ดสีขาว 

สปอร : รูปรี ขนาด กวาง 4—5 มคม.(ไมโครเมตร) ยาว 9—10 

มคม. ผิวขรุขระ 

เขตการกระจายพันธุ : ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ขึน้ในปา

สน กินได ในตางประเทศพบแถบอากาศหนาวและอบอุน 

ขาวขาว  

ประชาสัมพนัธประชาสัมพนัธ  


