




ทรพัยากรธรรมชาติ และ สิง่ แวดลอ้ม เปน็ อกี เรือ่ง หนึง่ ที ่พระบาท สมเดจ็ พระเจา้อยูห่วั ภมูพิล อดลุย เดช   

“ พอ่ ของ แผน่ดนิ ”   ได ้ทรง หว่งใย และ ทรง สน พระ ราช หฤทยั มา อยา่ง ยาว นาน ตอ่ เนือ่ง และ จรงิจงั   

โดย ทรง พระราชทาน หลกั การ เพือ่ บรหิาร จดัการ ทรพัยากรธรรมชาติ และ  สิง่ แวดลอ้ม อยา่ง เปน็ ระบบ ทัง้ 

ในด้านการป้องกัน การแก้ไขที่มีความสอดคล้องกับภูมิสังคมวิถีชีวิตของคนไทย ให้เกิดความยั่งยืน

ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีความเชื่อมโยงและบูรณาการเชิงระบบนิเวศทั้งทรัพยากรน้ำ ดิน   ป่า ไม้    

อย่างสมดุลจนเป็นที่เลื่องลือและกล่าวขวัญในพระปรีชาสามารถไม่เฉพาะชนชาวไทยเท่านั้นแต่ยัง

เป็น ที่ ยอมรับ ของ ทั่ว โลก อีก ด้วย 

 เนื่องในวโรกาสอันเป็นสิริมงคลยิ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน วันที่ 5

ธันวาคม 2552 กองบรรณาธิการใคร่ขอนำเสนอบทความพิเศษ เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิริยะ

อตุสาหะและความเสยีสละของพระองค์ทา่นตอ่แผน่ดนิไทยอนัเปน็ทีร่กัยิง่ของคนไทยทกุคนในดา้นการ

บริหาร จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่ง แวดล้อม   ใน โอกาส นี้ เหล่า ข้า พระพุทธเจ้า   ข้าราชการ และ 

เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกระดับขอถวายพระพร

ให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระเกษมสำราญพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและสถิตย์เป็นมิ่งขวัญ

ของคนไทยและคนทั้งโลกชั่วกาลนานเทอญ
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His Majesty the King Bhumibol Aldulyadej,  “Father of the Land,” has  earnestly 

expressed his profound Royal interests and concerns about natural resources 

and environmental issues for a very long time. HM the King provided his Royal 

Principles with a systematic management technique. These aim to protect and 

maintain longstanding Thai traditions with respect to sustainable environmental 

management from upstream and downstream by linking and integrating various 

ecosystems, namely, water, soil and  forest together equally. Now, HM the King’s 

Royal Wisdom has become recognised and accepted not only among Thai people 

but also worldwide.

 On the auspicious occasions of HM’s Birthday Anniversary on December 

5,2009,theEditorialstaffwouldliketopresentaspecialarticletodemonstrate

YourMajesty’sRoyalperseverance,enduranceandsacrificeforourbelovedMother

LandintheareaofNaturalResourcesandEnvironmentalManagement.AllYour

Majesty’sloyalsubjectsattheOfficeofNaturalResourcesandEnvironmentalPolicy

and Planning humbly wish Your Majesty longevity, happiness and perfect health to 

gain endless glory among the Thai people and the people of all the world. 

    

We beg Your Majesty’s Royal Permission
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 10   กันยายน   2552 :ดร.ศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมนางนิศากรโฆษิตรัตน์เลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนางอรพินท์วงศ์ชุมพิศอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมแถลงข่าวทส.จัด

งานประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่2ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่14-16กันยายน2552ณศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทคภายใต้หัวข้อ“ร่วมมือร่วมใจกู้ภัยเศรษฐกิจต้านวิกฤตโลกร้อน”โดยนำเสนอผลงานทางวิชาการเน้นการเสวนาและจัดแสดง

นิทรรศการผลงานของทุกหน่วยงานในสังกัดทส.ที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหา

สิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจและก่อให้เกิดจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ทั้งนี้  สผ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้จัดเวทีการเสวนาระดมความคิดเห็น เรื่อง

“ภาวะโลกรอ้น”เพือ่เปดิโอกาสในการเสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาที่เกีย่วขอ้งและจดัแสดงนทิรรศการในหวัขอ้“ประเทศไทยกบัการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการดำเนินงานของทส.ที่สนับสนุนการลดสภาวะโลกร้อน”ในงานดังกล่าว

 September   10 th,   2009 , Dr.SaksitTridech,PermanentSecretary,MinistryofNaturalResourcesandEnvironment

together   with   Mrs .   Nisakorn   Kositratna,Secretary-GeneraloftheOfficeofNaturalResourcesandDepartmentofEnvironmental

PolicyandPlanningandMrs.OrapinVongchumpit,Director-GeneralofDepartmentofEnvironmentalQualityPromotionannounced

the2nd NationalAcademicConferenceonNaturalResourcesandEnvironmentwhichwillbeheldplannedbetweenSeptember 

14th-16th,2009atBangkokInternationalExhibitionandConferenceCenterBITECunderthetopic“CooperationforSavingEconomy  

and   FightingGlobalWarming”bypresentingacademic  achievement ,   dialogue   and   exhibition   of   agencies ’   performances   under   Ministry   

ofNaturalResourcesandEnvironmenttoreflectclimatechangeandenvironmentalproblemswhichledtoknowledge,understanding  

and   awareness   in   maintaining   natural   resources   and   environment . 

 Therefore,OfficeofNaturalResourcesandEnvironmentalPolicyandPlanningasaNationalFocalPointwiththeresponsible  

to   tackle   climate   change   had   organized   a   dialogueseminaron”GlobalWarming”purposed  to   strengthening   the   climate   change   

implementation   and   also   the   exhibition   was   held   under   the   topic   of   “ Thailand   and   Climate   Change   and   Operation   of   Ministry   

of   Natural   ResourcesandEnvironmentonGlobalWarming  Reduction .”

ภาพข่าว / News
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  September  15 th,   2009 :OfficeofNaturalResources
and Environmental Policy and Planning in cooperation with the

Member of Parliament host a conference on “Global warming,

changingenvironment,howcanThailandHandleIt?”Mr.Prasobsook   

Boondech ,   President   of   the   Senate ,   delivered   a   speech   at   the   

opening   ceremony   of   the   conference   at   Princess   Palace   Hotel .   

Mrs. Nisakorn Kositratna, Secretary - General of the Office of

NaturalResourcesandEnvironmentalPolicyandPlanning,together

withProfessorDr.SanitAksornkaew,ThaiEnvironmentInstitutePresident  

and   Associate   Professor    Charlie   Navanukraw ,   Dean   of   Faculty   of   

ResourcesandEnvironment,MahasarakamUniversityjoinedinthe

groupdiscussionunderthetopic,“ChangingClimateandItsImpacts”   

The   purpose   of   this   meeting   was   to   build   knowledge ,   understanding   and   

strengthen   vision   for   Member   of     Parliament ,   important   administration   

officersinchargeofsettingupThailand’spoliciessotheycould

make   proper   operational   decisions   on   climate   change   and   solving   

the   nation   global   warming   which   would   lead   to   better   environment   

quality   and     quality of life  .

 15   กันยายน    2552   :   สำนักงาน นโยบาย และ แผน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิง่ แวดล้อม   เป็น เจา้ ภาพ จดัการ ประชุม ร่วม ระหว่าง   

สผ.กับสมาชิกรัฐสภาเรื่อง“โลกร้อนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนประเทศไทย

จะ รับมือ อย่างไร ”   โดย ได้ รับ เกียรติ จาก นาย ประสพสุข   บุญ เดช    ประธาน 

วุฒิสภาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯณโรงแรมปริ๊นพาเลซ ซึ่ง

มีนางนิศากรโฆษิตรัตน์เลขาธิการสผ.พร้อมด้วยศ.ดร.สนิทอักษรแก้ว  

ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและรศ.ดร.ชาลีนาวานุเคราะห์คณบดี

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วม

อภิปรายในหัวข้อ“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิด

ขี้น”เพือ่เสรมิสรา้งความรู้ความเขา้ใจและวสิยัทศัน์สำหรบัสมาชกิรฐัสภา

ซึง่เปน็บคุลากรบรหิารประเทศที่มีสว่นสำคญัอยา่งยิง่ในการกำหนดนโยบาย

ดา้น ตา่งๆของประเทศไทยให้สามารถใช้วิจารณญานได้อยา่งเหมาะสม 

ทันต่อสถานการณ์ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และการแกไ้ขปญัหาสภาวะโลกร้อนในระดบัประเทศรวมถงึ ระดบั นานาชาติ   

อันจะนำไปสู่คุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

  28   กันยายน   2552  : ที่ตึก องค์การสหประชาชาติ

นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีและนายสุวิทย์คุณกิตติรัฐมนตรี

ว่าการ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่ง แวดล้อม    เจ้า ภาพ ร่วม จัดการ 

ประชุม ฝ่าย ไทย    พร้อมด้วยเจ้าภาพหลักของ UNFCCC นาย อีโว ดี บัว

เลขาธิการUNFCCC,นางโนลีไฮเซอร์รองเลขาธิการUNและเลขาธิการ

ESCAP, นางคอนนี่ ฮีดีกาสต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงภูมิอากาศและ

และพลังงานประเทศเดนมาร์กกล่าวเปิดการประชุมBangkokClimate

ChangeTalks2009ระหว่างวันที่28กันยายนถึง9ตุลาคม2552

ที่มีผู้แทนจาก 192 ประเทศ กว่า 3,000 คน เข้าร่วมในพิธีเปิดการ

ประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการประชุมเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ 2 กลุ่มคณะ

ทำงาน คือคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยความร่วมมือระยะยาว ภายใต้อนุ

สัญญาฯ(AWG-LCA)และคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยพันธกรณีต่อเนื่อง

ของประเทศภาคผนวกที่1ภายใต้พิธีสารเกียวโต(AWG-KP)ที่มีสาระ

สำคัญในเรื่องของความร่วมมือซึ่งกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

ในประเดน็ประเทศที่พฒันาแลว้จะลดกา๊ซเรอืนกระจกได้ปรมิาณเทา่ใดการ

ให้ความช่วยเหลือของประเทศพัฒนาแล้วต่อประเทศที่กำลังพัฒนา ทั้งใน

 September 28 th, 2009 : Mr. Aphisit Vejjajiva, 
Prime Minister and Mr. Suwit Khunkitti, the Minister of Ministry of 

NaturalResourceandEnvironment,incooperationwithUnited

NationsFrameworkConventiononClimateChange(UNFCCC)

SecretariathostedBangkokClimateChangeTalks2009between

September28thtoOctober9th,2009atUNBuilding.Mr.Yvo

De Boer, Executive  SecretaryMrs. Nolee Hysir, UNDeputy

Secretariat, and ESCAP Secretariat, Mrs. Connie Hedeguard, 

Minister of Climate and Energy Ministry, Denmark delivered

the opening statements at the opening ceremony of Bangkok 

Climate Change Talks 2009.Over3,000representativesfrom

countries attendedofficialconferencewhichinvolveddiscussion

in climatechangebetween2Sessions,namelythe7th Session 

of the Ad HocWorkingGrouponLong-termCooperativeAction 

undertheConvention(AWG-LCA)andthe9th Session of the 

Ad Hoc WorkingGrouponFurtherCommitmentsforAnnexI

ParttoundertheKyotoProtocal(AWG-KP). The content was 

emphasized on collaboration for reducing greenhouse by  
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ด้านการเงินเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหาร

จัดการของแต่ละประเทศจะเอื้ออำนวยต่อการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไร

เพื่อนำไปสู่การประชุมเจรจาหารือในCOP15ณกรุงโคเปนเฮเกนราช

อาณาจักรเดนมาร์กช่วงเดือนธันวาคมปลายปีนี้

 นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้นำประเทศเจ้าบ้าน ได้กล่าวให้การ

ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเนือ่งจากมีผลกระทบตอ่ประชาชนทัว่โลกและ

เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยประเทศไทยมี

ความพยายามในการแกไ้ขปญัหารว่มกบัประเทศอาเซยีนพรอ้มทัง้ได้แสดง

ความชื่นชมกับความตั้งใจของประเทศต่างๆ ต่อการแก้ไขปัญหา อันเป็น

แรงสนับสนุนให้เกิดการประชุมเจรจาที่กรุงเทพฯ โดยได้ย้ำให้ทุกประเทศ

ให้ความสำคัญกับประเทศยากจนที่ประสบกับปัญหา เพื่อปรับตัวให้ทันต่อ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะไม่เป็นเพียงแต่จะเก็บ

รักษาโลกให้คนในปัจจุบันแต่ยังส่งต่อให้ลูกหลานด้วย

 ถึงแม้การประชุมจะปิดฉากลงโดยผลของการเจรจายังไม่คืบ

หน้ามากนัก ตามที่หลายฝ่ายโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาต้องการเห็น

ก็ตามแต่สำหรับการเป็นเจ้าภาพของไทยในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มเปดิเผยวา่นอกจากจะแสดงให้ประเทศ

ทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการปรับตัวรับสถานการณ์ภาวะ

โลกร้อน รวมถึงการให้ความร่วมมือในระดับโลกต่ออนุสัญญาว่าด้วยการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศแลว้ยงัได้สรา้งความตืน่ตวัแก่ประชาชนให้เกดิ

ความตระหนกัตอ่ปญัหาโลกรอ้นโดยการตดิตามรบัทราบขอ้มลูขา่วสารการ

ประชมุอยา่งตอ่เนือ่งซึง่จะนำมาสู่ความรว่มมอืมากยิง่ขึน้ตลอดจนการเกดิ

รายได้หมนุเวยีนและการกระจายรายได้ของภาคธรุกจิการโรงแรมการทอ่ง

เที่ยวและบริการอื่นๆจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า3,000คนที่เข้ามาอยู่

ในประเทศไทยในช่วง10กว่าวันของการประชุมดังกล่าว

encouraging developed countries to have the suitable reduction 

commitments, assistance from the developed countries to support 

developingcountries in termof financeand technology for

reducing greenhouse gas emission. These themes should lead 

toconferenceCOP15atCopenhagen,DenmarkonDecember

the end of this year. 

 The Prime Minister as the host country’s leader        

welcomedtheparticipantsbyrevealingThaiGovernment’sutmost

attention on climate change because of worldwide impacts 

and its correlation to the development, and economic growth. 

Meanwhile, Thailand hadmade her effort to solve-problems

together with other Asian countries. The Prime Minister showed 

his admiration on the other countries’ intention to solve problems 

by attending Bangkok Conference. He had stressed on giving 

more attention to the poor country facing such problem so that 

all of us prepared for climate change and saved the planet 

for us and next generation as well.      

 Eventheconferenceendedwithoutmuchprogressas

planned. Hosting this conference, according to the Minister of 

MinistryofNaturalResourcesandEnvironment,Thailandhad

shown her readiness to cope with global warming , including 

commitment in climate change. People became aware of 

global warming by closely monitoring news conference which 

ledtomorecooperationandcirculateincome.Inturn,incomes

generated to business sector, hotel business, tourism and other 

servicesfromover3,000participantsstayinginThailandduring

10daysofsuchconference.

ภาพข่าว / News
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  12 ตุลาคม 2552 : ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์ นางนิศากร    
โฆษิตรัตน์ เลขาธิการ สผ. ประธานเปิดการระดมความคิดเห็นต่อ “ร่าง

หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบ

สำหรับพื้นที่ที่มีความสำคัญทางหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่1”เปิดเผย

ว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และเป็นประเทศที่มีระบบนิเวศที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพสูงแต่จากการพัฒนาโครงการต่างๆจำนวนมาก

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความ

เสื่อมโทรม   และ คุกคามต่อระบบนิเวศทั้งนี้การดำเนินงานภายใต้กรอบ

อนุสัญญาฯมาตรา14ระบุว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น

เครื่องมือที่สำคัญในการอนุรักษ์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์จากความหลาก

หลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนประกอบกับที่ผ่านมาการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการต่างๆยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเพียงพอ

สำหรับการประเมินผลกระทบด้านความหลากหลายทางชีวภาพและมักจะ

มีประเด็นข้อกังวลถึงผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพื้นที่โครงการฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการประเมิน

ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะ โดยจัดทำร่างหลัก

เกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสำหรับ

พื้นที่ที่มีความสำคัญทางความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประกอบ

การจัดทำและพิจารณาEIAโครงการพัฒนาต่างๆโดยสผ.ได้มอบหมาย

ให้รศ.ดร.อุทิศกุฎอินทร์และคณะเป็นที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำร่าง

หลักเกณฑ์ดังกล่าว

 October 12th, 2009:AtRamaGardenHotel,

Mrs. Nisakorn Kositratna, SecretaryGeneral of theOffice of

NaturalResourcesandEnvironmentalPolicyandPlanningchaired

theopeningofthefirstbrainstormingsessionon“Draftcriteria,

procedures, regulations and guidelines on impact assessment 

for biological diversity important areas.” She revealed that 

Thailand is a party to the Convention on Biological Diversity 

since1998andhaveecosystemwithhighbiologicaldiversity,

but many development projects have occurred rapidly causing 

natural resources and environmental degradation and threatening 

ecosystem. TheConvention, inArticle 14, referred to the

environmental impact assessment as an important instrument for 

conservation, protection and sustainable utilization of biological 

diversity.Inthepost,therewerenoclearguidelineforassessing 

impacts on biological diversity, while concern on impacts 

towards ecosystem and biological diversity in the project area 

has continually observed. Therefore, it is necessary to develop 

specificinstrumentforassessingimpactsonbiologicaldiversity

by drafting criteria, procedures, regulations and guidelines on 

impact assessment for biological diversity important areas, which 

canbeusedfordevelopmentprojectEIAconsiderationand

development.AssociatedProfessorDr.UtitKut-inwashiredasa

consultant to draft such criteria.
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“เดินตามรอยพ่อ ต่ออนาคต
ทรัพยากรธรรมชาติ”

‘คำต่อคำ’ กับ ศาตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว 
ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

“ Following Father Footsteps, Carrying 
Future Natural Resources”
‘Words by words’ interview with Professor

 Dr. Sanit Aksornkaew, President of Thai Environmental Institute.
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สัมภาษณ์ผู้รู้/Interview

 เศรษฐกจิพอเพยีง1เปน็ปรชัญาชี้ถงึแนวทางการดำรงอยู่และปฏบิตัิ

ตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง

ระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ให้กา้วทนัตอ่โลกยคุโลกาภวิตัน์ความพอ

เพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่

จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้

ความรอบคอบและความระมดัระวงัอยา่งยิง่ในการนำวชิาการตา่งๆมาใช้ใน

การวางแผนและการดำเนนิงานทกุขัน้ตอนและในขณะเดยีวกนัจะตอ้งเสรมิ

สร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนักทฤษฎีีและ

นกัธรุกจิในทกุระดบัให้มีสำนกึในคณุธรรมความซือ่สตัย์สจุรติและให้มีความ

รอบรู้ที่เหมาะสมดำเนนิชวีติดว้ยความอดทนความเพยีรและความรอบคอบ

เพือ่ ให้ สมดุล และ พรอ้ม ตอ่ การ รองรับ การ เปลีย่นแปลง อยา่ง รวดเรว็ และ กว้าง 

ขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้

เป็น อย่าง ดี 

 วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ได้ขอนัด

สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ฐานะผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีประสบการณ์สูงในการบริหาร

จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่ง แวดล้อม   นอกจาก นี้   ท่าน ยัง ดำรง 

ตำแหน่งหัวหน้าดำเนินงานโครงการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหลมผัก

เบีย้อนัเนือ่งมาจากพระราชดำริจงัหวดัเพชรบรุีซึง่ได้คลกุคลีกบังานพฒันา

และเฝ้าสนองเบื้องพระยุคลบาทเเละถวายงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเนืองนิจ

‘เดินตามรอยพ่อ-ต่ออนาคตทรัพยากรธรรมชาติ’

 

คำถาม : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม

อย่างไร 

ศ.ดร.สนิท:หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีด้วยกัน3เรื่องสำคัญที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมคือ1.การใช้อย่างพอประมาณ2.การใช้อย่าง

มีเหตุมีผลและ3.การสร้างระบบภูมิคุ้มกันหมายความว่าหากมนุษย์เรา

รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

ตัวกำกับควบคุมแล้วเราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ชั่วลูกชั่วหลานความ

มีเหตุมีผลเป็นเครื่องป้องกันที่สำคัญสำหรับระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา

ยกตัวอย่างบางครอบครัวมีตู้เย็นใช้หากซื้อของมาใส่มากจนเกินไปก็จะ

เกิดการสูญเสียพลังงานที่ไม่ควรจะเสียต้องใช้เหตุและผลตามความจำเป็น

จริงๆ ส่วนระบบภูมิคุ้มกัน หมายความว่า ลดละความต้องการในการใช้

 Sufficiency economy1 is the guiding philosophy for 
people’s ways of life from family to community to government 
in nation developing and administration, aiming for moderation, 
especially in developing economy to keep up with globalization. 
Sufficiencyisdefinedasmoderation,reasonablenessandtheneed
ofself-immunityforsufficientprotectionfromimpactarising
from interal and exteral change. One must apply appropriate  
knowledge in all planning and operational steps with thoughtfulness 
and vigilance. Meanwhile, people must be reinforced, especially 
the government workers, theorists and businessmen at all levels 
to be righteous, honest, knowledgeable, endurant, perseverant 
and thoughtful and be ready to cope with rapid and dramatic 
changes in materiality, society, environment and external 
culture. 
 Regardingthismatter,Thailand’sNaturalandEnvironmental
Journal had made an interview appointment with Professor Dr. Sanit 
Aksornkaew,aqualifiedmemberoftheNationalEnvironment Board, 
who is highly experienced in natural resource and environmental 
management.Besides,he is theHeadof theRoyal-initiated
LaemPhakBiaEnvironmentalConservationandDevelopment
Project, Petchaburi Province who works closely and constantly 
carries on His Majesty environmental works.   
 “Following Father Footsteps, Carrying Future Natural Resources”

Question:HowistheprincipleofSufficiencyEconomyPhilosophy
relatedtoenvironment?
Professor Dr. Sanit:PhilosophyofSufficiencyEconomycontains
3keyenvironmentalcomponentsnamely, sufficientutilization,
sensibleutilizationandimmunitysystembuilding.Inanotherwords,
ifhumanusedPhilosophyofSufficiencyEconomy tocontrol
natural resource utilization, we may be able to make it last for 
nextgeneration.Sensiblereasonhelpstopreventselfishacts,
for example, some family shops for huge groceries when keeping 
in the refrigerator could create unnecessary loss of energy. 
One must utilize resources based on reasons and necessities. As 
forimmunitysystem,itismeantforefficientnaturalresources
utilization.HisMajestytheKingfrequentlymentionedabout2
principles in sustainable natural resource utilization including 
“Nature and Simplicity”. 
 “Being Nature” is defined as understanding nature

1ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542     
 http://www.sufficiencyeconomy.org/old/detail.swf
1Compiled and selected from His Majesty the King Royal Speech on Sufficiency Economy and granted His Royal Permission to publish on November 21st , 1999   
 http://www.sufficiencyeconomy.org/old/detail.swf 
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ทรัพยากรธรรมชาติลง จะต้องดูว่าใช้อย่างไรถึงจะเกิดความคุ้มค่าบนฐาน

การอนุรักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมักจะดำรัสถึงหลักการ 2 ข้อ

ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน นั่นคือ  “ การ เป็น ธรรมชาติ  และ 

ความ เป็น ธรรมดา ”

  “ความ เป็น ธรรมชาติ ”หมายความว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติให้

ถอ่งแท้เสยีกอ่นแลว้จงึจะแกไ้ขปญัหาสิง่ที่พระองค์ทา่นได้คน้พบก็คอื1.การ

แก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องใช้ธรรมชาติเป็นตัว

แกไ้ขการใช้ธรรมชาติแกไ้ขนัน้จำเปน็จะตอ้งศกึษาระบบธรรมชาติให้เขา้ใจ

ชัดเจนว่าธรรมชาติมีองค์ประกอบมากมายทั้งพืชสัตว์คนมีความเป็นอยู่

และเชื่อมโยงพึ่งพาศัยถึงกันอย่างไรยกตัวอย่างเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ

เมื่อ4-5ปีที่ผ่านมาผู้ที่รอดชีวิตตลอดจนทรัพย์สินอาคารบ้านเรือนที่ไม่ถูก

ทำลาย คือ กลุ่มที่อยู่หลังป่าชายเลนเพราะระบบธรรมชาติจะเห็นได้ว่าป่า

ชายเลนเปน็ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สามารถปอ้งกนัภยัพบิตัิอยา่งเหมาะสม

ลงตวัผดิกบัสิง่ที่มนษุย์สรา้งขึน้ดงันัน้การแกไ้ขปญัหาทรพัยากรธรรมชาติ

คือ ต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติ การเข้าใจในธรรมชาติ หมายความว่า

“ต้อง ค้น พบ   ต้อง พิสูจน์ ให้ ได้   ใช้ ให้ เป็น ”หากเป็นอย่างนี้คนเราก็จะอยู่กับ

ธรรมชาติ อย่าง สมดุล และ ยั่งยืน ได้ 

  “ความ เป็น ธรรมดา ” คือ เมื่อทำสำเร็จแล้วขยายผลของความรู้

ที่ได้ออกสู่สาธารณะ ให้ใครทำก็ได้ ทุกคนก็ทำได้ ยกตัวอย่าง โครงการ

แหลมผักเบี้ยภายใต้พระราชดำริเป็นโครงการศึกษาเพือ่บำบดันำ้เสียด้วยพชื

นำ้ และ ปา่ ชาย เลน  ตวัอยา่ง ทดลอง โดย นำ นำ้ เสยี จาก เมอืง เพชรบรุ ีมา ปลอ่ย ไว ้

ในแปลงปลูกป่าชายเลนเวลาเพียง2อาทิตย์ป่าชายเลนสามารถฟอกให้น้ำ

เสยี กลาย เปน็ นำ้ด ีได ้  จาก หลกั การ ดงั กลา่ว นำ มา กำหนด เปน็ แผนการ จดัการ 

ได้คือเมื่อเราปลูกป่าชายเลน1ไร่เราสามารถฟอกน้ำเสียให้กลายเป็น

นำ้ดีได้หลายลกูบาศก์เมตรซึง่ผลวจิยันี้ทำให้ชาวบา้นรมิฝัง่ทะเลเขา้ใจและ

ปลกูปา่โกงกางหรอืแสมบำบดันำ้เสยีได้โดยไม่ตอ้งลงทนุหรอืมีวธิีการซบัซอ้น

มาก 

 ลกึลำ้ยิง่ไปกวา่นัน้หากได้ศกึษาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

อย่างถ่องแท้หลักการอันนี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราอย่าง

แยกไม่ออก สามารถนำไปใช้ตั้งแต่ระดับครอบครัวเล็ก-ใหญ่ จนถึงระดับ

ประเทศได้โดยทุกคนจะพบแต่ความสุข

 

คำถาม:ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศ.ดร.สนิท:หลายคนมักสงสัยว่าการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จะทำให้ประเทศชาติไม่เจริญหยุดการพัฒนาเรื่องนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง 

ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของการใช้เหตุผล ตัวการสำคัญที่สุด

ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ ตัวมนุษย์ ไม่ว่าเราจะ

สร้าง มาตรการ ทาง ด้าน นโยบาย ดี อย่างไร ก็ตาม   หาก เรา ไม่ นำ หลัก ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เชื่อได้ว่าไม่มีทางสำเร็จสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำคือ

ต้องพัฒนาการศึกษาโดยสร้างความเข้าใจในเรื่องปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

และเรื่องสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ของ2สิ่งนี้อย่างลึกซึ้ง

 

คำถาม:มนุษย์ทำลายธรรมชาติก็เหมือนกับมนุษย์ทำลายตัวเองหรือไม่

ศ.ดร.สนทิ:ใช่ถกูตอ้งประเดน็คอืจะทำอยา่งไรให้คนเกดิจติวญิญาณและ

สำนกึและปฎบิตัิตรงตามแนวพระราชดำรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

หาก เรา ทำลาย ธรรมชาติ   วัน หนึ่ง ธรรมชาติ จะ หวน กลับ มา ทำร้าย เรา เหมือน 

กัน  เพราะฉะนั้น การศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติจำเป็นต้องให้

คนเกิดความถ่องแท้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และเชื่อมโยงถึงพฤติกรรมของ

เรา   หาก เรา ไม่ เปลี่ยน พฤติกรรม ของ เรา  ยัง รังแก ธรรมชาติ อยู่     เรา ก็ จะ อยู่ 

กับ ธรรมชาติ กับ โลก นี้ อย่าง ลำบาก ต่อ ไป   และ วัน หนึ่ง อาจ จะ ตาย ก่อนอายุ  ที่ 

ควรจะเป็น

thoroughly before solving problems. His Majesty had discovered 
that the effective mean of solving nature problem is through 
the use of nature itself, which requires a thorough study of  
nature’s components to understand the living conditions of 
plants and animals and their relationship. For example, people 
survivedFromTsunami4-5yearsagobecausetheyhadlived
behindtheMangroveForest.ItcanbeseenthattheMangrove
Forest acts as a perfect shield from natural catastrophe, quite 
different fromman-madeobjects. Therefore, to solvenatural
resources problems, one must truly understand nature, namely 
“Tosearch,toproof,andtousesensibly”.Ifonefollowedthis
practicediligently,oneshouldbeabletoco-existwithnature
longer and happier.        
 “Simplicity” is that  knowledge regarding success 
should be disseminated for everyone to follow. For example, 
theRoyal-initiatedLaemPhakBiaEnvironmentalConservation
and Development Project is to study wastewater treatment with 
aquatic weeds and the Mangrove Forest. An experiment was 
conductedtoinvestigatethemangroveforestfieldcapability
inwastewatertreatment.After2weeks,theMangroveForest
could turn wastewater  into clean water. Such principle is   
incorporatedintothemanagementplanwhengrowing1rai
of the Mangrove Forest could treat wastewater for many cubic 
meters.Thisresearchfindingmadecoastalresidentsunderstand
and start growing mangrove trees to treat wastewater without 
huge investment or complicated methods.
 Profoundly, when one has truly learned Sufficient
Economyphilosophy,onewouldunderstanditsrelationwhich
inseparable from our daily living. Then, this philosophy could be 
appliedtosmallandlargefamiliesaswellasnationtofind
true happiness.

Question:Thaisocietystillhasmisconceptioninphilosophy’s
principles.
Professor Dr. Sanit : Many people doubt the application of             
SufficiencyEconomyPhilosophy whether it slow down or obstruct 
the nation development. This is mistaken because Philosophy of 
SufficiencyEconomyinvolvedwithusingsensiblereasons.Key
culprit in the environment and natural resources destruction is 
human. No matter how well we Formalate policies, without 
theapplicationofSufficiencyEconomyPhilosophy,itwillnever
succeed. We must emphasize on developing education to build 
understandinginPhilosophyofSufficiencyEconomyandenvironment 
as well as their profound correlations.        

เกษตรทฤษีใหม่
New theory Agircultural
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สัมภาษณ์ผู้รู้/Interview
 

คำถาม:นโยบายรฐัที่กระตุน้ระบบเศรษฐกจิขดักบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอ เพียงหรือไม่ 

ศ.ดร.สนิท : ไม่ หลักปรัชญาฯ จะไม่สวนทางกับเรื่องใดสิ่งใดทั้งสิ้น

นโยบายรัฐกระตุ้น ส่งเสริมและผลักดันเรื่องนี้มาตลอดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเน้นเรื่องความพอเพียง มีเหตุมีผล สร้างระบบภูมิคุ้มกัน

ใช้หลักคิดเชิงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการวางนโยบาย

การปฎบิตัิและทำงานแลว้ผมคดิวา่เปน็เรือ่งที่ประเสรฐิอยา่งยิง่ประเทศเรา

มีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทกุโครงการพฒันาตามแนวพระราชดำริ(ทัง้

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ)มีเปา้หมาย

และแนวปฎบิตัิลว้นลกึซึง้เขา้ถงึระบบการรกัษาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มใน

ธรรมชาติได้อยา่งแทจ้รงินโยบายภาครฐัก็ยดึหลกัเรือ่งนี้เปน็สำคญัและผลกั

ดันขับเคลื่อนให้เกิดการปฎิบัตินี้อย่างเป็นรูปธรรม

 ยกตัวอย่าง โครงการในพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน เป็นการ

ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนนั่นคือเป้า

หมายหลักคนที่จะทำอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะต้องมาศึกษาข้อมูล

ว่าควรเลี้ยงกุ้งจำนวนเท่าไรและควรมีป่าชายเลนไว้เท่าไรถึงจะทำให้ระบบ

นิเวศทั้ง 2 ประการเกิดความสมดุล โครงการพระราชดำริที่อ่าวปากพนัง

พูดถึงประเด็นการจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่จะต้องทำแบบบูรณาการ แบ่ง

สัดส่วนการจัดการอย่างเป็นระบบส่วนโครงการพระราชดำริที่ห้วยทรายมี

การ ทดลอง ปลูก ป่า บน ภูเขา หิน โดย ใช้ แฝก เป็น กลไก พืช น้ำเเละสร้าง   Check   

Dam ในพื้นที่เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้น หลังจากนั้นใช้วิธีการตอกหินผลรับ

ลูก หญ้า แฝก ทำให้ ดิน เป็น รู พรุน และ สลาย ตัว เป็น เนื้อ ดิน  แล้ว เริ่ม ปลูก ไม้ เล็ก  

เจริญเติบโตและเป็นป่าสมบูรณ์ ขณะนี้โครงการทั้งหมดที่กล่าวมา ภาครัฐ

นำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆอีกด้วย

 

คำถาม : ให้ท่านช่วยเล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานโครงการ

อัน เนื่อง มา จาก พระ ราชดำริ 

ศ.ดร.สนิท   :  พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ท่าน ทรง อ่าน มาก   เมื่อ ท่าน รับสั่ง 

สิ่งใดจะเข้าใจง่ายและให้คิดในเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะในเรื่องป่าชายเลน

พระองค์ให้แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าชายเลน จะต้องมีความรู้หลายด้าน

หลายหน่วยงานที่ร่วมกันเข้ามาทำงานศึกษาและวางแผนปลูกป่าชายเลน

ร่วมกันโดยมีแนวคิดหลัก คือ ใช้หลักคิดเป็นไปตามธรรมชาติและเป็นวิธี

ธรรมดาให้มีการทำแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ทรงรับสั่งอย่างผู้ที่มองการณ์ไกลว่ากรณีทางเดินเรียนรู้ธรรมชาติในป่าชาย

Question:Youarereferringthatdestroyingnaturebyhuman
heans they destroy thenself
Professor Dr. Sanit : Yes, correctly, the main concern is how 
tomakeapersonawareandfollowHisMajestyguidelines.If
we destroy nature, one day the nature may get back at us. 
Therefore, the study in environment and nature is necessary for 
people to profoundly understand and able to link with their 
ownactions.Ifwecontinuetoabusenature,wewouldhave
trouble living with nature and we may die before our time.  

Question:Doesthegovernmentpolicyoneconomicstimulation
crosswithsufficienteconomyprinciple?   
Professor Dr. Sanit:No,sufficienteconomyprinciplehasnever
contradicted with anything. The government policy always stimulate, 
promoteandpushforthismatter.Sufficiencyeconomyprinciples
stressedonsensiblesufficiencytobuildimmunity.Then,applying
sufficientconceptstoplanningpoliciesandpractice,forme,
is excellent idea. We have His Majesty the King whose Royal 
InitiativeProjects(HisMajestyandHerRoyalHighnessPrincess
MahaChakriSirindhorn)containprofoundgoalsandoperational
guidelines that truly understand natural resources and environment 
issues. The government abided by this principle and pushed 
forward for tangible practice. 
 Forexample,Royal-initiatedKungKraBenBayProjectis
thestudyofaquaticanimalsfisherytogetherwiththeMangrove
ForestConservation.Inotherwords,themaingoalistoprovide
informationforaquaticanimals’farmerstofindpropernumbers
of shrimps and Mangrove Forest to balance both ecosystems. 
Royal-initiatedPakPanangBayProjectmentionedsustainable
coastal resources management with systemic planning whereas 
Royal-initiatedatHuayTsaiProjectinvolvedwithgrowingvetiver
grass on rock mountain and constructing Check Dam to provide 
soil moisture. The vetiver grass made rock porous. Once, the 
rock was pounded, it broke into small pieces and eventually 
formed soil. Then, small trees were planted and had been fully 
grown. As a result, the government has also promoted these 
projects in other areas of the country.

Question:Pleasetellusaboutyourexperiencesfromworking
with His Majesty Royal Project.  
Professor Dr. Sanit : His Majesty the King reads a lot. His Royal 
speech is simple and easy to understand with integrated 
concept, especially in the Mangrove forest. He has given his 
Royal Ideaongrowing theMangroveForestwhich required
broad knowledge and collaboration from several agencies. The 
planning is based on nature simplicity to make the Mangrove 
Forest knowledgeable resources. Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn Constructively mentioned about nature 
trails, not only for leisure walk, but also building alternatives for 
visitorstotouchbasewithnature.Itneedsrealproofforactual
application. Experiences fromworkingwithHisRoyalMajesty
InitiativeProjectinNaturalResourcesandEnvironmentalresearch
study had taught me the following: 
 First, His Majesty Royal Project always has distinct goals, 
forexample,Royal-initiatedPikunThongProjectDevelopment
atNarathiwatProvinceon Sustainable IntegratedAgricultural
ManagementSystemtohelpfarmers,Royal-initiatedLaemPhak
BiaProjecttotreatwastewaterthroughnature,Royal-initiated
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เลนเราควรจะสร้างทางเลือกไว้ด้วยไม่ใช่ว่าจะทำแต่ทางเดินสบายๆอย่าง

เดยีวผู้ที่จะมาศกึษาพืน้ที่มีหลากหลายกลุม่บางกลุม่อยากจะลงลยุไปสมัผสั

จริงๆ ก็ต้องทำให้พวกเขาได้มีโอกาสลุย หรือบางกลุ่มอยากเดินตามทาง

สบาย ก็ ต้อง ได้ เดิน   เขา จะได้ค้นพบธรรมชาติที่แท้จริงสามารถพิสูจน์ให้ได้

และต้องนำมาใช้ให้เป็นประสบการณ์การทำงานในโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามโครงการพระราชดำริสอนผมว่า

 ประเด็นแรก โครงการของพระองค์ท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ยกตัวอย่าง โครงการพัฒนาพิกุลทอง จ.นราธิวาส การจัดการระบบ

เกษตรกรรมแบบบรูณาการอยา่งยัง่ยนืชว่ยเหลอืเกษตรกรโครงการแหลมผกั

เบีย้ที่ใช้ธรรมชาติบำบดันำ้เสยีโครงการอา่วคุง้กระเบนการเพาะเลีย้งสตัว์

น้ำต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน หรือโครงการในอำเภอปากพนัง

เรื่อง การบูรณาการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างเต็มระบบ อย่างไร

ก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านให้ทุกคนคำนึงถึงอยู่เสมอคือ‘ชาวบ้านได้

รับประโยชน์อะไรบ้าง’ ไม่ว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรหรือไปที่ไหนท่านจะ

คิดถึงลูก (ชาวไทย) ของท่านเสมอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างที่สุดทุก

คนควรเอาอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราคิดจะทำอะไรต้องคิด

ว่า‘จะมีผลกระทบต่อราษฎรหรือชุมชนของพระองค์ท่านอย่างไรบ้าง’

 ประเด็นที่สองคืองานของพระองค์ท่านมีวิธีการและแนวปฎิบัติ

ที่ชัดเจนเป็นลำดับและขั้นตอนอย่างดีผู้ปฎิบัติสามารถทำได้ดี

 ประเด็นที่สาม หลักการศึกษาในเรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

จำเป็นจะต้องศึกษาในแบบบูรณาการ

 ประเด็นที่สี่ จะต้องได้ผลชัดเจนถูกต้องและขยายผลได้ ยึดเอา

หลักคิดของพระองค์มาใช้ คือ “ธรรมชาติและธรรมดา” ส่วนหลักปฏิบัติ

จะต้องใช้หลักการค้นให้พบพิสูจน์ให้ได้ใช้ให้เป็นนำมาใช้และมีหลักยึด

คอืเศรษฐกจิพอพียงถา้ทำตามที่พระองค์ทรงแนะแลว้ทรพัยากรธรรมชาติ

จะสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมคุณภาพดีและสุดท้ายทุกคนมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

คำถาม:ทรงเน้นย้ำเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ศ.ดร.สนิท : เรื่องนี้มีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าเราจะมีเป้าหมาย

โครงการที่ดี ชัดเจน แต่หากเราไม่ได้รับความร่วมมือหรือได้รับความ

ร่วม มือ จาก ประชาชน ใน พื้นที่ น้อย   งาน จะ ไม่ เกิด ผล สำเร็จ ใน เชิง รูป ธรรม     

ผมไปดูงานพฒันามาหลายที่หลายแหง่โดยเฉพาะในตา่งประเทศของประเทศ

ที่มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการออกมาเป็นบทสรุปอย่างหนึ่งว่า

 โครงการที่ภาครัฐทำด้วยตัวเองทั้งหมดได้ผลเพียง30%

 โครงการที่ภาครัฐร่วมกับชุมชนได้ผล50%

 โครงการที่ให้ชุมชนได้ทำเต็มที่ได้ผลถึง70-80%

 ถามว่า ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น คำตอบ คือ ทรัพยากรและสิ่ง

แวดล้อมมีผลกระทบโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งทุกคน

จะต้องทำหน้าที่ปกป้องเอาไว้ไม่ให้เกิดความสูญเสีย ดังนั้น ผู้ที่จะเข้าใจ

และสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง คือคนหรือชุมชนที่อยู่ร่วมและใกล้ชิดกับ

ทรัพยากรธรรมชาตินั่นเอง ซึ่งเขาเหล่านั้นรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและ

สามารถรวมตัวกันได้ดีสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์และสามารถดูแลกันได้ทั่ว

ถึง

 ภาครัฐจะทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในหลักปฏิบัติและ

สนับสนุนให้องค์กรชุมชนทำงานได้ อาจจะมีบางกลุ่มหรือบางชุมชนที่ต้อง

กำกับดูแลใกล้ชิดซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายกรณี อย่างไรก็ตาม ผมมีความ

คิดเห็นว่าประเด็นการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งการ

ดแูลจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มเปน็หนา้ที่และสิง่ที่ทกุคนตอ้ง

ตระหนักถึงไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและภาคการเมือง

ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันโดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้อย่างยั่งยืน

หากทุกส่วนทำงานกันอย่างสอดประสานและขับเคลื่อนไปด้วยกันทุกอย่าง

จะ เรียบร้อย 

Kung Kra Ben Bay Marine Aimals Breeding Project Development 
togetherwiththeMangroveForestConservationorRoyal-initiated 
PakPanangDistrictProjectonFullIntegrationofEfficientCoastal
Resources Management. However, one thing that His Majesty 
wantsallofusremembersis“Whatbenefitslocals?”Nomatter
where His Majesty is or what His Majesty is doing, His Majesty 
isalwaysthinkingaboutus(Thaipeople)whichexpressedHis
Majesty utmost kindness. All of us should follow His majesty lead 
and thinking “How is this affected the people or 
 Second, His Majesty’s works provide distinct and     
systematic methods that can be perfectly used as guidelines 
for people to follow.
 Third, principles of integrated education in key              
environmental and natural subjects.
 Fourth, getting accurate results that can be expanded 
based on His Majesty’s concepts in “Nature and Simplicity. As 
for principle of practice, it involved searching and proving,  
knowinghowtoutilizewithsufficiencyeconomy.Ifwefollowed
His Majesty’s suggestions diligently, eventually, everyone would 
feel true happiness due to healthy and abundant natural    
resources and clean environment.

Question:Alwaysemphasizedonpublicparticipation.
Professor Dr. Sanit :  This subject is very obvious, without     
cooperation or locals’ involvement even with distinct goals; all 
workswouldnotbeconcrete.Ihaveseenmanydevelopment
works, especially overseas which had been assessed for project 
achievement as follows:   
 Governmentownprojectonlysucceeded30%
 Governmentincollaborationwithcommunitysucceeded50%
 Fullcommunitycontrolledprojectsucceeded70-80%
Why is that so? The answer is natural resources and
environment directly affected local’s living conditions so         
everybody has main responsibility to prevent loss. Therefore, those 
who truly understands and able to effectively solve problems 
arethelocalswholiveandco-existwithnaturalresourcesand
environment that joined together in group to build complete 
conservation network. 
 The government could facilitate and support community 
organization works. Perhaps, on a case by case consideration, 
certain community may require close supervision. However, in my 
opinion,Ithinkthatpublicparticipationisverycrucial.Therefore,
natural resources and environmental management is everybody 
dutyandresponsibility.Allsectors(government,privateenterprise,
publicandpolitician)mustcollaboratetoachievesustainable
environmentalpreservation. Ifall sectorscoordinatedwork in
thesamedirection,everythingwouldturnoutjustfine.

communities?”



บทความพิเศษ/ Special
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กระบวนทัศน์การพัฒนาตามแนว
พระราชดำริกับการบรรเทาภาวะโลกร้อน
Development Paradigm of the Royal
Thought and Global Warming Alleviation 

 His Majesty King Bhumibol had the royal speech on 

December4th,1989toinfluenceThaipeoplerealizetheproblem 

which occurred from human activities by over usage of natural 

resources. It is cause changing in the world’s stratum and

have impacts on humans. As in His Majetty royal speech            

“...because the environment has been changed. They said there 

is too much carbon dioxide which acts like a green house. 

Accordingly, The world is becoming warmer, iceberg will melt 

to the sea, and sea water level willbeincreased…Increasing

the amount of carbon dioxide in an atmosphere is occurred 

from fuel combustion in the soil and burning...”    

 Besides the royal speech on an impact made by    

human, His Majesty the King also provide a solution to solve 

the problems as he gave the royal words:

 “… For the issue of carbon dioxide, high or low    

temperature,floodordrought,ifwestudyitwithreasonable,

wewillfindasolution.Oratleast,wemakeanefforttosolve

it.Itisbetterthanconflictingwitheachother.Disputingwill

causeotherproblems;demonstration,protestation,chaotictraffic

and so on. Thus, the responsible persons get confused. What 

theyhavetosolveisonlythisconflict,notanythingelse…”

 According to previous royal speeches, His Majesty King 

Bhumibol has concerned about the global warming. He gives 

the royal thought as an approach for solving this problem by 

balancing  development process and conserving the natural 

resources. It isevident that royalprojectgets involvedwith

natural resource and environmental management, especially 

forest and water resources management and rehabilitation of 

the soil quality.    

 The problems of natural resource destruction which 

include forest, water, and soil are mainly caused by human 

activities lead to changes the balance of nature. His Majesty 

the King had the royal thought to solve problems according 

to its conditions and social landscape. An example of success 

story of integrated natural resource management is Huay Hong 

Krai Royal Development Study Center, Chiangmai, which can 

be shown the relieving global warming condition.  

 Huay Hong Krai Royal Development Study Center is 

 พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว   ได้ พระราชทาน พระ ราช ดำรัส   เมื่อ 

วันที่4ธันวาคม2532เพื่อให้เราชาวไทยได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น

จากการที่เราใช้ทรพัยากรธรรมชาติอยา่งฟุม่เฟอืยทำให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ในชั้นบรรยากาศโลกซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์ในที่สุด ดังความตอนหนึ่ง

ว่า   “ . . . เพราะ ว่า สิ่ง แวดล้อม เปลี่ยนแปลง   เขา บอก ว่า เพราะ ว่า มี สาร คาร์บอน          

( คาร์บอนไดออกไซด์ )   ขึ้น ไป ใน อากาศ มาก   จะ ทำให้ เหมือน เป็น ตู้ กระจก 

ครอบ   แล้ว โลก นี้ ก็ จะ ร้อน ขึ้น เมื่อโลกนี้ร้อนขึ้นมี หวัง ว่า น้ำ แข็ง จะ ละลาย ลง 

ทะเล และ รวม ทั้ง น้ำ ใน ทะเล นั้น จะ พอง ขึ้น . . . สิ่ง ที่ ทำให้ คาร์บอน ใน อากาศ เพิ่ม 

มาก ขึ้น นั้น   มา จาก การ เผา เชื้อ เพลิง   ซึ่ง อยู่ ใน ดิน และ จาก การ เผา ไหม้ . . . ” 

  นอกจาก จะ มี พระ ราช ดำรัส เกี่ยว กับ ผล ที่ เกิด ขึ้น จาก การก ระ ทำ  

ของมนุษย์แล้ว ยังทรงหาแนวทางแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า

  “ . . . ที่ ทำให้ เกิด พูด เรื่อง คาร์บอน   เรื่อง จะ ร้อน   จะ เย็น   น้ำ จะ ท่วม 

ไม่ ท่วม   เพราะ ว่า ถ้า เรา มา ศึกษา อย่าง ใจเย็น   อย่าง มี เหตุผล แล้ว   ก็ จะ หา 

ทาง แก้ไข ได้   หรือ อย่าง น้อย ก็ ให้ พยายาม แก้ไข   มัน จะ ดี กว่า ที่ จะ มา ขัด แย้ง 

กัน   แล้ว เมื่อ ขัด แย้ง กัน   ก็ มัก ก่อ เกิด ปัญหา ใหม่   คือ   ปัญหา การ เดิน ขบวน ที   

การ ประท้วง ที   การ จราจร วุ่นวาย   เป็นต้น   แล้ว ก็ ทำให้ ผู้รับ ผิด ชอบ ปวด หัว  

เลย ไม่ ต้อง คิด แก้ไข อะไร   ต้อง มา คิด แก้ไข แต่ สิ่ง วุ่นวาย . . . ” 

  จาก พระ ราช ดำรัส และ ตลอด ระยะ เวลา ที่ ผ่าน มา   พระบาท สมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว   ทรง สน พระ ราช หฤทัย และ ห่วงใย เกี่ยว กับ สภาวะ โลก ร้อน      

มา โดย ตลอด   โดย ได้ พระราชทาน พระ ราชดำริ เป็น แนวทาง ใน การ บรรเทา 

ปญัหาโลกรอ้นโดยทรงคำนงึถงึความเกือ้กลูกนัระหวา่งการพฒันาการอนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริต่างๆ ล้วนแต่เป็นการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นโดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แหล่งน้ำ   

และฟื้นฟูสภาพดิน

 ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้น้ำและดินมี

สาเหตุสำคัญ เนื่องจากการกระทำของมนุษย์และธรรมชาติอันนำมาสู่การ

เปลี่ยนแปลงในความสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้พระราชทานพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสมกับ

สภาพปัญหาและภูมิสังคม โดยมีตัวอย่างความสำเร็จแห่งหนึ่งที่เป็นการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาติอยา่งบูรณาการที่ศนูย์ศกึษาการพฒันาหว้ยฮอ่งไคร้

อัน เนื่อง มา จาก พระ ราชดำริ   จังหวัด เชียงใหม่   อัน แสดง ให้ เห็น เป็น ตัวอย่าง 

ของ การ เปลี่ยนแปลง ที่ มี ส่วน ใน การ บรรเทา โลก ร้อน ได้ 

 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ตั้งอยู่อำเภอดอยสะเก็ด

กองบรรณาธิการ / Editors
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จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 8,500 ไร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่11ธันวาคม2525ให้พิจารณาดำเนินการ

จัดตั้งที่บริเวณพื้นที่ป่าขุนแม่กวงโดยมีพระราชดำริที่จะให้เป็นศูนย์กลางใน

การศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับ

พื้นที่ภาคเหนือและเผยแพร่แก่ราษฎรให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง

 กิจกรรมที่ดำเนินการในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ 

ได้พัฒนาบริเวณพื้นที่ต้นน้ำที่เหมาะสม โดยพยายามใช้ประโยชน์จากน้ำที่

ไหลลงมาจากยอดเขาสู่พื้นที่ตอนล่างให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการจัดทำ

ฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือฝายต้นน้ำลำธาร(CheckDam)และทำคูน้ำ

ระบบก้างปลาเพื่อรักษาและชะลอความชุ่มชื้นของดินในฤดูแล้งอันอาจจะ

นำประโยชน์มาใช้ในการปลกูปา่ไม้และเปน็แนวปอ้งกนัไฟปา่เปยีก(WetFire

Break)ดว้ยนำ้ที่ไหลผา่นมาเบือ้งลา่งก็จะเกบ็ไว้ในอา่งนำ้เพือ่นำประโยชน์

ไปใช้สนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์และการประมง

 สำหรับการปลูกป่า ได้พิจารณาปลูกไม้ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วและ

ไม้ชนิดอื่นๆ อันที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในการใช้สอย เป็นอาหาร และเป็น

เชื้อเพลิงหรือ“การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง”คือไม้ใช้สอย

ไม้ผล ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะมีประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจน

คงความชุ่มชื้นเอาไว้ทำให้เป็นประโยชน์อย่างที่4และพัฒนาป่าไม้เดิมที่อยู่

สันเขาเพื่อให้เป็นแม่ไม้ในการโปรยเมล็ดพันธุ์ลงสู่พื้นดินเบื้องล่างก็จะทำให้

เกิดสภาพป่าที่หนาทึบและสมบูรณ์ขึ้นได้

 ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯแสดงถึง

รปูธรรมของการที่นำแนวพระราชดำริไปปฏบิตัิและสง่ผลที่ชว่ยฟืน้ฟูธรรมชาติ

และช่วยบรรเทาโลกร้อนโดยผลการเปลี่ยนแปลงที่ประจักษ์ได้แก่

 1 .   ลำน้ำ และ แหล่ง น้ำ สามารถ สร้าง ความ ชุ่ม ชื้น ได้ มาก ขึ้น 

 พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้มีการจัดการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ เช่น

การปลกูเสรมิปา่การควบคมุและปอ้งกนัไฟปา่และกอ่สรา้งฝายชะลอความ

ชุม่ชืน้หรอืฝายตน้นำ้ลำธาร(CheckDam)กระจายไปทัว่พืน้ที่สรา้งความ

ชุ่มชื้นให้กับป่าและระบบนิเวศป่าไม้ ทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในพื้นที่สูงขึ้น

อัตราการระเหยและการคายน้ำลดลง

 นอกจากนี้ผลของการเพิม่ความชุม่ชืน้ให้กบัปา่การสรา้งCheck

Dam   ทำให้ ผืน ป่า มี ต้นไม้ เพิ่ม ขึ้น   การ ปลูก ป่า เพิ่ม และ การ เจริญ เติบโต 

ของลูกไม้ทำให้โครงสร้างของป่าเปลี่ยนแปลง ดินมีความร่วนซุยมากขึ้น

น้ำซึมได้ ดี   และ อุ้ม น้ำ ไว้ ได้ มาก  การ ระเหย ของ น้ำ จาก พื้น ดิน ลด ลง    ป่า เมื่อ 

มีความอุดมสมบูรณ์จึงมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำท่าของ

located at Amphur Doi Saked, Chiangmai province, with an 

areaof8,500Rai. His Majesty the King had the royal thought 

onDecember11th ,19882toprocessandestablishitwithinKoon

Mae Kuang forest areas. He intended to establish it as the 

experimentandresearchcenterinordertofinddevelopment

approaches that suit the northern area, as well as distribute 

these approaches to people so that they can be able to 

apply it by themselves.    

 Activities that proceed in Huay Hong Krai Royal 

Development Study Center have developed in watershed area by 

efficiencyuseagethewaterfallingdownfromhilltoptolower

area. The check dam and irrigation canal were constructed 

to maintain the soil moisture during the drought season. This 

canbeusefulfortheforestationandwetfirebreak.Thewater

flowingtoalowerareaiskeptinapooltofurthersupport

cultivation,husbandry,andfishery.

 For the forestation, it is considered to plant the      

nativespeciesandothertreespecieswhichmaybebeneficial

forutilization,food,andfuel. It isalsocalled“3forestation,

4Beneficial”;forestationreferstoplantingthetreesforwood,

fruit, and fuel usage which are advantageous for soil and          

waterconservation.Inaddition,moisturepreservationfromthis

iscountedas the fourthbenefit.Moreover,developmentof

native forest located at the ridge is an approach to bring their 

seedtothelowerlevelsothatitcreatesawell-fertileforest.

 The successful of Huay Hong Krai Royal Development 

Study Center shows a concrete of the royal thought which has 

been implemented and assisted rehabilitating the nature and 

relieving global warming. The noticeable results are as follows:

 1. Rivers and water sources are able to provide more 

moisture

 There is forest management and development within 

Huay Hong Krai watershed area. For example, additional forestation, 

forest fire prevention and control, check dam construction

around the area in order to create moisture in to the forest 

and its ecosystem. Therefore, the relative humidity is increased 
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ลำน้ำลำห้วยภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ปัจจุบันพบว่า 

ในร่องห้วยธรรมชาติที่เคยแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้ง มีน้ำไหลในลำห้วยระยะ

เวลายาวนานขึ้นบางร่องห้วยจะมีน้ำไหลตลอดปี

  2 .   สภาพ ฝน   อัตรา การ ระเหย อุณหภูมิ  และ ความชื้น สัมพัทธ์  ดี ขึ้น 

 จากการศึกษาข้อมูลปริมาณน้ำฝนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค

เหนือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปรียบเทียบกับข้อมูลปริมาณน้ำฝนในพื้นที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ พบว่า ปริมาณน้ำฝนที่ตกในเขตพื้นที่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มีปริมาณมากกว่าของจังหวัดเชียงใหม่

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกปีในปีพ.ศ.2549ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย1,314

มิลลิเมตรต่อปีอัตราการระเหยเฉลี่ย1,142มิลลิเมตรต่อปีอุณหภูมิเฉลี่ย

26.7องศาเซลเซียส

 ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ตามเเนวพระ

ราชดำริทำให้ในพื้นที่โครงการมีความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น โดยปีพ.ศ. 2549

มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 88 โดยเทียบกับปีพ.ศ. 2527 ที่มีค่า

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเพียงร้อยละ74

 3 .   ชนิด ของ ป่า   ชนิด ของ พันธุ์ ไม้   และ ความ หนา แน่น ของ พันธุ์ ไม้ 

เปลี่ยน ไป ใน ทาง ที่ สมบูรณ์ ขึ้น 

 จาก เดิม มี สภาพ เป็น ป่า เสื่อมโทรม   ที่ แทบ ไม่มี ต้นไม้ ใหญ่ เหลือ อยู่ 

เลยในการฟืน้ฟูสภาพปา่นัน้ตอ้งพฒันาจากปา่เสือ่มโทรมไปสู่ปา่เตง็รงัตอ่

มาเปน็ปา่เบญจพรรณดงันัน้การเปลีย่นแปลงจะเหน็วา่ปา่เตง็รงัลดลงเพือ่

ปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นป่าเบญจพรรณจากข้อมูลสภาพป่าเบญจพรรณเดิม

ที่ร้อยละ16.55และในปัจจุบันเพิ่มเป็นร้อยละ45.45

 ผลการฟื้นฟูด้านป่าไม้ มีการเปลี่ยนแปลง โดยชนิดของพันธุ์

ไม้เพิ่มขึ้นจาก35ชนิดเป็น60-80ชนิดโดยความหนาแน่นของต้นไม้

เพิ่มจาก100ต้นต่อไร่เป็น200-240ต้นต่อไร่

 4 .   สภาพ แวดล้อม โดย รวม ดี ขึ้น 

 ผลการพัฒนาอีกด้านคือสภาพแวดล้อมของบรรยากาศมีความ

ชุ่มชื้นเดิม(ปีพ.ศ.2526)เกิดไฟป่าในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย 

ฮ่องไคร้ฯสร้างความเสียหายประมาณ200ไร่ต่อปีเมื่อระบบการกระจาย

ความชื้นเริ่มเข้าสู่ผืนป่าปัจจุบันพบว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามี

ไฟไหม้ป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯมีความหลาก

หลายของพชืพรรณอาหารธรรมชาติที่ชมุชนได้ใช้ประโยชน์เพือ่การพึง่พาและ

เป็นรายได้เสริมในครัวเรือน ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ก่อให้

while evaporation and dehydration rate are decreased.

 Inaddition,theeffectfromincreasingmoistureand

check dam construction support increasing number of trees. 

The forestation and growth of seedling have changed forest 

structure; soil becomes more incoherent, and can be absorbed 

more water. Consequently, evaporation of water from the ground 

is decreased. When a forest becomes fertile, it is impact on  

water level within Huay Hong Krai Royal Development Study 

Center. The creeks that once dry in the dry season have more 

water.Someofthemhavewaterflowallyearround.

 2. Enhanced rainfall, evaporation rate, temperature 

and relative humidity

 According to the information of rainfall quantity from 

meteorological center in Chiangmai compare with Huay Hong 

Krai Royal Development Study Center, it is found that there 

is more rainfall level in the development study center than in 

Chiangmai province. The tendency of rainfall quantity in Huay 

Hong Krai Royal Development center has been increased nearly 

everyyear.In2006,anaveragerainfallis1,314millimetersan

averageevaporationrateis1,142millimeters,and26.7degree

Celsius for average temperature.    

 Inthepast20years,rehabilitatedareabytheroyal

thought helps increasing relative humidity; the average relative 

humidityin2006was88percent,comparingwithonly74percent 

in1984.

 3. Forest type, forest species, and forest density have 

been changed positively

 Initially,itwasadegradedforestandlackedofbigtrees.

Forest rehabilitation requires development stage from degraded 

forest into dry dipterocarp forest, then into mixed deciduous 

forest. Therefore, dry dipterocarp forest will be decreased in 

order to become to mixed deciduous forest. According, the 

numberofmixeddeciduousforestareawas16.55percent,but

itincreasesupto45.45percentpresently.

 As a result of the rehabilitation, there are many changes 
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เกิด ผลก ระ ทบ ต่อ สภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่ง แวดล้อม ของ พื้นที่ ต้นน้ำ 

ลำธาร 

 จึง เห็น ได้ ว่า   สภาพ การ เปลี่ยนแปลง ของ ทรัพยากรธรรมชาติ      

ทั้งในด้านป่าไม้น้ำและดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ

ซึ่งได้นำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินงานนั้น

ส่งผลให้จากที่ดินที่แห้งแล้งพืชไม่สามารถขึ้นได้เองตามธรรมชาติเมื่อนำ

แนวพระราชดำริมาใช้ สามารถพลิกฟื้นจนสามารถทำให้ดินที่แห้งแล้งมีพืช

พรรณสามารถเติบโตงอกงามได้จนบางพื้นที่กลายเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์

 นอกจากนี้การฟืน้ฟูสภาพปา่ดว้ยการเพิม่พืน้ที่ปา่หรอืปกปอ้งการ

ทำลายป่าทำให้โลกมีป่าไม้เพิ่มขึ้นเมื่อป่าเพิ่มขึ้นทำให้สามารถช่วยให้ชั้น

บรรยากาศของโลกมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงทรัพยากรดินน้ำ

และป่าไม้เกื้อกูลกันส่งผลต่อการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนได้

 ท้ายสุด พระราชดำริที่สำคัญยิ่ง คือ เศรษฐกิจพอเพียง

ที่พระราชทานให้ชาวไทยโดยเมือ่เราเขา้ใจหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพรวมทั้งการพัฒนาประเทศ

ที่เน้นความพอเพียง ไม่ใช้ทรัพยากรมากเกินไป เราก็จะไม่เบียดเบียน

ธรรมชาติ ทำให้ธรรมชาติไม่ถูกทำลาย สมดุลของโลกไม่ถูกกระทบ โลก

ไม่ต้องปรับสมดุล และไม่เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างที่เราประสบอยู่ใน

ปัจจุบัน

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชทานพระราชดำริเพือ่ให้มีการดำเนนิงานที่สามารถชว่ยให้ประเทศไทย

มีส่วนช่วยชาวโลกในการบรรเทาภาวะโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม

in forest species and forest density. Number of species increase 

from35to60-80,treedensityincreasesfrom100treesperRai

to200-240treesperRai.

 4. Overall environment is improved

 One outcome of development is that it increase      

moisture.Previously(1983),therewasaforestfirewithinHuay

Hong Krai RoyalDevelopmentStudyCenterareas. Itwas

destroyedabout200Raieachyear.Afterhumiditywasincreased

therewasnoforestfirewithintheareasduringthepast10

years. There are diversities of plants and natural foods that a 

community has utilized and additional revenue. The community 

is able to live without causing impacts on natural resources 

and environment of watershed area. 

 The changing in forest, water and soil achieved quality 

in Huay Hong Krai Royal Development Study Center, by applies 

the royal thought of His Majesty the King in the proceeding, 

could convert the infertile land to become fertile and able to 

plant the trees until it become fertile forest. 

 Furthermore, forest rehabilitation approach by expanding 

forest area or preventing forest destruction can increase the 

number of forest in the word. When the forest area is expanded 

this, it helps diminishing carbon dioxide level in the atmosphere. 

Water and forest resources support each other, therefore global 

warming problem will be relieved.

 Eventually,theessentialofroyalthoughtisthesufficiency 

economy approach which is given to all Thai people. When we 

understand its principle and apply in our living, occupation, and 

countrydevelopment,whichfocusonsufficiencyuseresources

lavishl, we will not harm the environment. Thus, the environment 

is not be destroyed. The balance of the world will not be 

affected. And the global warming problem will not harm us as 

it occured in the present.

 It is the royal kindness that His Majesty King Bhumibol 

give the royal thought in order to help the country contribute 

to concretely relieve the global warming problem.

ภาวะโลกร้อน



From Dong Na Tham to Pa Chan : Innovations in Water Management - 
“Air-Wae” - through the Participation of the Environmental Conservation Community

ดงนาทามถึงผาชัน : นวัตกรรมการจัดการน้ำ 
“แอร์-แว” จากการมีส่วนร่วมของชุมชนคนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค

ในประเทศไทยกลายเปน็วกิฤตการณ์ที่รนุแรงขึน้ทกุขณะสาเหตุใหญ่มาจาก

พื้นที่ป่าต้นน้ำถูกทำลายเพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรม

   การ จัด การ ทรัพย า กร น้ำ   การ พัฒนา แหล่ง น้ำ เพื่อ การ เพาะ ปลูก   

อปุโภคและบรโิภคจงึนบัวา่เปน็งานที่สำคญัและจะเปน็ประโยชน์ตอ่คนสว่น

ใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะเกษตรกรนอกจากนี้การจดัการทรพัยากรนำ้ยงั

เป็นการขจัดภัยแล้งในรูปแบบที่ยั่งยืนและต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชมุชนเขา้มาเปน็สว่นสำคญัในการจดัการที่เหมาะสมตามสภาพพืน้ที่และ

ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น

 บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัด

อุบลราชธานี   เป็น อีก ชุมชน ตัวอย่าง แห่ง การ เรียน รู้  เพราะ ได้ สร้าง นวัตกรรม 

การจัดการทรัพยากรน้ำผ่านการลองผิดลองถูกร่วมเรียนรู้กันเอง โดย

การทำประชาคมของคนภายในชุมชน ภายใต้การรวมกลุ่มกันในรูปแบบ

เครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทาม

 ปีพ.ศ.2551ที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้ชนะเลิศรางวัล“การใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ”โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากร

น้ำและการเกษตรและมูลนิธิโคคา-โคลาประเทศไทยในงานประกวดการ

จัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริฯประจำปี2551(จัดเป็น

ปีที่2)ณอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 จากบ้านผาชันถึงเครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทามการได้รับการ

ยอมรับและรางวัลอันสูงค่าผลจากความร่วมแรงร่วมใจดังคำให้สัมภาษณ์

ของครูกลพรมสำลีครูแกนนำบา้นผาชนัซึง่กลา่วเอาไว้ในวนัที่ได้รบัรางวลั

ว่า “พวกเราประสบความสำเร็จ ทำให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการปลูกถั่ว   

มันฝรั่งและข้าวโพดทุกวันนี้คนจากชุมชนอื่นเดินทางมาศึกษาเทคนิคของ

เรา  และ ผล การ เรียน ของ เด็ก นักเรียน ที่ นี่ ก็ ดี ขึ้น มาก ” 

 

 The problems of drought and the scarcity of water for 

consumption in Thailand have become a serious crisis. The primary 

cause is the deforestation of upstream forests for the purpose of 

Agricultural development.

 Consequently, water resource management and water 

source development for cultivation and consumption are important 

tasks and helpful for most Thai people, especially farmers. Moreover, 

water resource management is a sustainable solution for the drought 

problem.Itrequirescommunityparticipation,whichisanimportant

part of any appropriate management system and will vary depending 

on different areas and the topography of each region.

 BanPaChan, situatedatMoo7SumrongSub-District,

PhosaiDistrictUbonRatchathaniProvince,isanexampleofalearning 

community because of the establishment of innovative water resource 

management. The people attempt to learn and work as part of 

the Pa Dong Na Tham community forest network.

 In2008, this villagewasawarded for “Usageof Local

Wisdom to Solve’ Water Scarcity Problems” by the Hydro and Agro 

InformaticsInstituteandtheCoca-ColaFoundation,Thailand,aspart

of the Community Water Resource Management by Royal Thought 

Contest2008 (2ndyear)at theSirindhornNational Environmental

Park.

 From Ban Pa Chan to Pa Dong Na Tham community forest 

network, the acceptance of this valuable prize, and the result of 

cooperation, were described by Kru Kol Promsamli, the leading 

teacher of Ban Pa Chan, who said on the day of receiving the 

award, “Finally, we have met with some success. The water is   

sufficientforplantingbeans,potatoesandcorns.Nowadays,people

from other villages come to study our techniques and the students’ 

gradesherehavereallyimprovedsignificantly.”
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Pa Dong Na Tham Community Forest Network: Beginning 

of the Innovation of “Air-Wae”

  “People who unite as a local community have 

the right to conserve or rehabilitate their customs, their 

traditional and local wisdom, valuable works of local and 

national art or culture, as well as to participate in managing, 

maintaining and utilizing natural resources and the environment 

withbalanceandsustainability.”(Constitution,Section46)

  The establishment of Phataem National Park 

in1991,whichhasanareaof212,500Rai, inorderto

preserve its ancient paintings, severely affected communities 

in three Districts, Kongjeam District, Srimuangmai District and 

Posai District, which are located adjacent to namely Lao 

PDR border.

  Originally, these communities relied heavily on 

nature,andharvestbenefitfromforestareaandMekong

River, an international river which is also a valuable natural 

border. They also built their residences, riverbank  vegetable 

cultivation and caught more than one hundred species 

offishintheMekong.Thedeclarationofnationalparkstatushas

prohibited them from utilizing these areas.

 Sirasit Jaroonsri, or khun Lom, the chairman of the Dong 

Na Tham community forest network, observes that “At the first

periodofthenationalparkdeclaration,governmentofficersdidnot

contact or explain to the local people the issues. When they put 

up the board, the local people came to pull it down.” Owing to 

theconflict,therehassubsequentlybeenbettercoordinationand

explanation. Finally, a conclusion has been reached that communities 

must be a part of the management system and help in building 

the community forest system in order to maintain resources and 

take care of the environment.

 Dong Na Tham is in the east of Thailand and is one of 

themostfertileforests.Itis130kilometersfromthecenterofUbon

RatchathaniProvinceontheKonjeam-Kemrajroute.Itextendsto

the three connecting areas of Kongjeam, Srimuangmai and Posai 

DistrictinUbonRatchathaniProvince.

 The topography is mostly a plateau with sandstone mountains 

and steep cliffs around Phalan Hin. There are strangely shaped stones 

scattered across the area. Most of the area is covered with dry 

evergreen forest, while the outer area is dry Dipterocarp forest with 

mixed deciduous and pine forests. The important huge tree species 

include Tengrung, Dipterocarpus Obtusifolius Teijsm.ex Miq., Pterocarpus 

macrocarpus, Para rubber, Anisoptera costataKorth, Cananga and 

Pinusmerkusii Jungh&deVriese.Undergrowth includebamboo,

grass and cover crops.

 The period between the rainy and winter seasons is the 

mostbeautifultimeoftheyearbecausewildflowersbloomallover

the stony ground at the edge of the forest and brooks. With a 

variety of topography, it is suitable for anyone who enjoys traveling 

and learning about nature. 

 khunLomcontinuedbyexplainingthat,in1993,PhraSanno

Pikku, a Canadian monk and the abbot of Wat Pah Nanachat, 

hadtheideaofestablishingthe‘NatureCare’groupbycooperating 

withpersonnelfromvariousprofessionsinUbonRatchathaniProvince.

They studied the problems of national park status as well as 

coordinating with government agencies and foresters and organizing a 

forum with local people to control Dong Na Tham forest areas.

 เครือ ข่าย ป่า ชุมชน   ป่าดง นา ทาม   :   จุด เริ่ม ต้น ของ นวัตกรรม  แอร์ - แว 

 “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ

ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้อง

ถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” (รัฐธรรมนูญ

มาตรา46) 

 การประกาศพืน้ที่อทุยานแหง่ชาติผาแตม้เนือ้ที่212,500ไร่เพือ่

อนุรักษ์ภาพเขียนโบราณในปีพ.ศ.2534ทำให้ชุมชนในพื้นที่3อำเภอ

คืออ.โขงเจียมอ.ศรีเมืองใหม่และอ.โพธิ์ไทรซึ่งเป็นอำเภอที่มีเขตติดต่อ

ชายแดน ประเทศสาธารณรฐัประชาธิไตยประชาชนลาวได้รบัผลกระทบอยา่ง

รุนแรง แต่เดิมชุมชนแถบนี้มีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากร ป่า ไม้ และ ลำน้ำ โขง  สายน้ำ นานาชาติ อัน เป็น พรมแดน ธรรมชาติ 

ที่มีค่ายิ่ง ทั้งสร้างที่อยู่อาศัยปลูกผักชายหาดทำประมงในลำน้ำโขงซึ่งมี

พันธุ์ปลามากกว่า100ชนิดการประกาศพื้นที่อุทยานฯทำให้ชาวบ้าน

ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่ได้ดังเดิม

 ศิรสิทธิ์ จรูญศรี หรือ พี่ลม ประธานเครือข่ายป่าชุมชน

ป่าดงนาทามบอกว่า“ช่วงแรกที่มีการประกาศเขตพื้นที่อุทยานฯทางเจ้า

หน้าที่รัฐไม่ได้ประสานงานทำความเข้าใจกับชาวบ้านเมื่อเจ้าหน้าที่เอาป้าย

ประกาศมาปักชาวบ้านก็ไปรื้อถอน”ถึงแม้ว่าช่วงแรกๆจะเกิดความขัดแย้ง 

แต่ต่อมาได้ประสานงานพูดคุยทำความเข้าใจกัน จนได้ข้อสรุปว่าต้องให้

ชมุชนเขา้มามีสว่นรว่มในการจดัการสรา้งระบบปา่ชมุชนเพือ่รกัษาทรพัยากร

และ ดูแล สิ่ง แวดล้อม ใกล้ ตัว 

 ดงนาทามคือผืนป่าทางด้านตะวันออกสุดของประเทศไทยที่มี

ความอดุมสมบรูณ์มากอกีแหง่หนึง่อยู่หา่งจากตวัเมอืงอบุลราชธานีประมาณ

130กิโลเมตรบนเส้นทางสายโขงเจียม-เขมราฐครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ3

อำเภอคืออำเภอโขงเจียมอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโพธิ์ไทรในจังหวัด

อุบลราชธานี 

 ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับภูเขาหินทรายหน้าผาสูงชัน

ด้วยพลาญหินหรือลานหินพบเห็นเสาเฉลียงและแท่งหินรูปทรงแปลกตา  

ก ระ จา ยอ ยู่ ทั่วไป   พื้นที่ ส่วน ใหญ่ เป็น ป่าดิบ แล้ง   รอบ นอก เป็น ป่า เต็ง รัง    

แทรกแซมป่าเบญจพรรณกับป่าสนสองใบ ไม้ใหญ่ที่สำคัญ ได้แก่ เต็งรัง

เหียง   ประดู่   ยาง   กระบาก   ตะแบก   เลือด แดง  และ สน สอง ใบ   ส่วน ไม้ พื้น 
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ล่างได้แก่ไผ่หญ้าและพืชคลุมดิน

  ช่วง ปลาย ฝน ต้น หนาว เป็น ช่วง ที่ สวย ที่สุด เพราะ จะ มีด อก ไม้ ป่า 

บานสะพรัง่ทัว่ลานหนิตามชายปา่และลำหว้ยดว้ยภมูปิระเทศที่หลากหลาย

ทำให้เหมาะสำหรับผู้ชอบเดินทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ

 พี่ลมเลา่ตอ่ไปวา่ในปีพศ.2536พระสนัโนภกิขุพระนกัพฒันา

ชาวแคนาดา เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ คิดจัดตั้งกลุ่ม ‘Nature Care’

มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิตร่วมกับบุคลากรหลากหลายอาชีพในจังหวัด

อุบลราชธานีเพื่อทำงานศึกษาถึงปัญหาที่เกิดจากการประกาศพื้นที่อุทยาน

และ ประสาน งาน ไป ยัง หน่วย งาน ราชการ   เจ้า หน้าที่ ป่า ไม้   อีก ทั้ง ร่วม จัด เวที 

รับฟังความคิดเห็นร่วมกับชาวบ้านเพื่อจัดการพื้นที่ป่าดงนาทาม

 รวมทั้งการจัดการระบบสาธารณูปโภค-โครงสร้างพื้นฐาน

งานพัฒนาอาชีพเกษตร-อาชีพเสริม งานพัฒนาความรู้-จิตสำนึกด้านการ

อนุรักษ์ งานพัฒนาด้านสาธารณสุข-โภชนาการ จัดทำโครงการป่าชุมชน

ในพื้นที่นำร่องและพัฒนาเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ป่าดงนาทาม ในปี พ.ศ.

2539 “ถือว่าเป็นงานท่ีละเอียดอ่อน ต้องใช้เวลาและความร่วมมือร่วมใจของ

ชุมชน ”   พ่ี ลม เล่า 

 เครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทามเกิดจากจุดเริ่มต้นของชาวบ้าน

บ้านนาโพธิ์กลางชุมชนเล็กๆริมแม่น้ำโขงสร้างแนวร่วมใน21หมู่บ้าน

3ตำบลคอืต.นาโพธิ์กลางต.หนามแทง่และต.สำโรงจากพืน้ที่3อำเภอ

คืออ.โขงเจียมอ.ศรีเชียงใหม่อ.โพธิ์ไทรจำนวน3,294ครอบครัว

 ปัจจุบันเครือข่ายป่าชุมชน ป่าดงนาทาม มีสมาชิกอยู่ใน 36

หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่5ตำบล3อำเภอคือต.นาโพธิ์กลางต.ห้วยยาง   

อ.โขงเจียมต.หนามแท่งอ.ศรีเมืองใหม่ต.เหล่างามต.สำโรงอ.โพธิ์ไทร   

มีพื้นที่ป่าชุมชนกว่า80,000ไร่และได้รับการสนับสนุนทั้งจากบุคคลหน่วยงาน  

และองคก์รเอกชนตา่งๆมากมายทัง้ภาคีที่เปน็องคก์รภาครฐัองคก์รพฒันา

เอกชนสถาบันการศึกษาและนักวิชาการเป็นอย่างดียิ่ง

 พี่ลมอธิบายว่า สำหรับรูปแบบการจัดการป่าชุมชนทั้งหมด 36

ชุมชน   จะ แตก ต่าง แยก ย่อย กัน ตาม แต่ละ พื้นที่   หาก ชุมชน ใด อยู่ ใน พื้นที่ 

อนุรักษ์จะมีระเบียบปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น ป่าชุมชน

บ้านนาโพธิ์เหนือซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนจะใช้กฎกติกาที่เข้มข้นเป็นผล

ให้ชาวบ้านเกิดสำนึกร่วมแรงร่วมใจฟื้นฟูพื้นที่ป่ามากกว่า1,000ไร่ให้กลับ

อุดมสมบูรณ์ได้ดังเช่นที่เคยเป็นมา

   สิ่ง หนึ่ง อัน เป็น เป้า หมาย   นอก เหนือ ไป จาก รูป แบบ การ จัดการ ป่า 

ชุมชนที่ร้อยรัดชุมชนต่างๆเอาไว้คือหลักความคิดที่ว่านโยบายรัฐจะต้อง

เชื่อมโยงพลังของภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร

และพัฒนาระบบชุมชนด้านอื่นๆ โดยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เป็นเข็มทิศเน้นความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตและการพึ่งพาทรัพยากรการ

ใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน รวมถึงความรู้ ความเข้าใจ โดยมีสิทธิชุมชนเป็นจุด

หมายปลายทางบนแนวทางเศรษฐกจิชมุชนพอเพยีงขององค์พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว 

 “ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะตัวชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ใช้ผืนป่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตั้งแต่เกิดจนตาย

ป่า เป็น ทุก สิ่ง ทุก อย่าง ”   พี่ ลม ทิ้ง ท้าย 

 จากเจตนารมณ์ดังกล่าวปีพ.ศ.2543(3ปีหลังจากก่อตั้ง

เครือข่ายฯ) เครือข่ายป่าชุมชน ป่าดงนาทามได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว

ประเภทชุมชนโดยบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)7ปีต่อมาพ.ศ.2550

 Other important issues have included the public utility 

systemmanagementandinfrastructure,agriculture-supportingcareer

development,knowledge-consciousnessofconservationdevelopment

tasks, public health and nutrition development tasks, community forest 

demonstrationprojectandthe1996developmentofthePaDong

Na Tham community forest network. “These are considered to be 

sensitiveissues.Ittakestimeandrequiresthecooperationofallthe

community” says khun Lom.

 PaDongNaThamcommunity forestnetworkwasfirst

created by the local people of Ban Napoklang, a small village on 

thebanksoftheMekongRiver.Theycreatedanallianceof21

villagesand3Sub-District,Napoklang,NamtangandSamrong

Sub-District,basedin3Districts:Kongjeam,SriChiangmai,and

PosaiDistricts.Theallianceconsistsof3,294family.

 At present, Pa Dong Na Tham community forest network 

hasmembers from36villages,covering5Sub -Districtand3

Districts:Sub-DistrictNapoklang,Huayyang,Sub-DistrictKongjeam

District,Sub-District Namtang, Srimuangmai District, and Laongam, 

Sub-DistrictSamrongandPosaiDistrict.Itcoversanareaofmore

than 80,000 Rai. It is greatly supported bymany individuals,

agencies and private sectors, as well as government organizations, 

NGOs,educationalinstitutionsandscholars.

 khun Lom explains that the community forest management 

approachofthe36communitiesvariesaccordingtothespecific

locality.Ifanycommunityislocatedintheconservationarea,there

will be a different approach. For example, Ban Na Po Noer, which 

is within a sanctuary, employs strict discipline so that local people 

will appreciate and make an effort to rehabilitate the more than 

1,000Raiofforesttobecomeasfertileasitoncehadbeen.
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เครือข่ายฯ แห่งนี้เข้ารับรางวัลอีกครั้งในฐานะผู้ทำงานด้านการอนุรักษ์ด้วย

ผล งาน   “ นวัตกรรม ที่ นำ ไป สู่ การ พึ่งพา ตนเอง ”(หรือแอร์-แว)และ‘รางวัล

สิปปนนท์เกตุทัต’ อันเป็นรางวัล 5 ปีแห่งความยั่งยืนและต่อเนื่องในการ

ทำงานพัฒนาและการทำงานด้านการอนุรักษ์โดยพลังชุมชน

 ปีพ.ศ.2551ชุมชนบ้านนาทอยหนึ่งในชุมชนเครือข่ายฯเข้า

รับรางวัล ‘ป่างามน้ำใส 51’ จากมูลนิธิกองทุนไทยร่วมกับธนาคารไทย

พาณิชย์สนับสนุนโครงการป่าหัวไร่ปลายนาหรือวิถีป่าครอบครัวผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมจากการสนับสนุนให้เกษตรกรเน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อ

การส่งออกทั้งพื้นที่ไร่นาเช่นยางพาราหรือมันสำปะหลัง(ผลิตเอทานอล) 

ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องถางป่าจนเตียนโล่ง รวมทั้งป่าครอบครัวซึ่งเคย

เป็นแหล่งอาหารของผู้คนในชุมชนมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ

 โครงการนี้จะรณรงค์ให้แต่ละครอบครัวกันพื้นที่หัวไร่ปลายนาเอา

ไว้จำนวน1-2ไร่ ปล่อยเอาไว้ให้เป็นพื้นที่ป่าที่เต็มไปด้วยพืชพรรณหลาก

หลายชนิดป่าครอบครัวหรือป่าหัวไร่ปลายนาคล้ายๆกับป่าชุมชนแต่เล็กกว่า

และเปน็พืน้ที่ของครวัเรอืนแตล่ะบา้นจะปลกูพชื-ผกั-ผลไม้อะไรกต็ามที่อยาก

ปลูกเพิ่มลงไปในพื้นที่ป่าของตัวเองเช่นปลูกไม้ฟืนไว้ใช้ในครัวเรือนโดยไม่

ต้อง ไป รบกวน ป่า ชุมชน และ ลด ราย จ่าย ที่ ไม่ จำเป็น   กิน อาหาร ที่ ปลอดภัย   

จำพวกเห็ดชนิดต่างๆหน่อไม้ไผ่พืชผักพื้นเมืองหลากชนิดเช่นยอดผัก 

หวานเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่นวัตกรรม‘แอร์-แว’คือ

อีกประดิษฐ์กรรมที่สร้างชื่อให้กับหมู่บ้านผาชัน

 

 นวัตกรรม   แอร์ - แว   บ้าน ผา ชัน   :   การ จัดการ น้ำ ที่ ยั่งยืน อย่าง มี ส่วน ร่วม 

 บา้นผาชนัหมู่7ตำบลสำโรงอำเภอโพธิ์ไทรจงัหวดัอบุลราชธานี

เป็นหนึ่งชุมชนในเครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทาม ชุมชนแห่งนี้มีจำนวน

ประชากร523คน134หลังคาเรือนจากหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชน

พบว่ามีอายุมากกว่า105ปี

 Another purpose of the community forest management approach, 

which binds many communities together, is the idea that government 

policies should connect with people’s power to become a force in 

resource management, together with the other side of community 

system development as it is directed by the Constitution of the 

KingdomofThailand.Itshouldemphasizeonrelationshipbetween

ways of life and resource dependence, sustainable utilization, as well 

as knowledge and understanding of community rights implemented 

accordingtothesufficiencyeconomyapproachofHisMajestyKing

Bhumibol.

 “All of this depends on the participation of all             

stakeholders, especially the local people who directly utilize the  

forests for the lengths of their lives. The forest is everything to them,”              

Khun Lom concludes.

 As was their intention, in 2000 (three years after

establishment), the Dong Na Tham community forest network was 

awardedtheGreenGlobebyPTTPublicCompanyLimited.Seven

yearslater,in2007,thenetworkwasre-awardedtheprizeforbeing

a conservationist working group by their achievement of “innovation 

leadingtoself-sufficiency”(orAIR-WAE).Theyalsoreceivedthe‘Sippanon 

KedtudAward’asaresultoftheirfiveyearsofsustainabilityand

continuity of development and conservation tasks achieved by the 

power of communities.

 In2008,BanNaToycommunity,amemberofthenetwork,

received‘PaNgamNamSai51’awardfromThaiFundFoundation

in cooperation with Siam Commercial Bank. They support the Family’s 

Forest Way project and studied the impacts of persuading farmers 

to focus on mono crop cultivation for export, e.g. rubber trees or 

cassava(forEthanolproduction).Thismonocroppinghasmeantthat

most of them have been cutting down the forest until it is almost 

a plain. This includes family forests that used to be sources of food 

for people in the community since ancient times.

 This project encourages each family to set aside their own 

areaof1-2Raiasaforestareatogrowvariouskindsofplants.

The family forest or Pa Hua Rai Plai Na is similar to a community 

forestbutissmallerandisahouseholdarea.Eachhomecultivates

vegetables, fruit or anything they like to grow in their own forest 

area. For example, they might plant trees to obtain lumber for the 

family. They do not have to disturb community forests and also 

eliminate unnecessary expenses. They can have healthy food like 

mushrooms, bamboo shoots and local vegetable such as the tops 

of Pak Wan (Melienth suavis Pierre).Moreover,‘AIR-WAE’isanother

interesting invention which increases the reputation of Pa Chan  

village.

AIR-WAE Innovation of Ban Pa Chan: Sustainable, Participatory Water 

Resource Management

 Ban Pa Chan, located at Moo 7, Tambon Samrong, Posai 

District,UbonRatchathaniProvince,isanotherPaDongNaTham

community forest network member. This community has a population 

of523with134families.Accordingtotheevidenceavailable,itis

105yearsold.

 Most of the area is sandstone cliff, which is quite steeply 

inclined and close to the Mekong River. Ban Pa Chan confronts 

severe drought during the dry season. These areas lack of water 

for consumption. Due to the fact is that the land cannot hold the 

water.DespitethepresenceoftheLumHuayERangbrook,the
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 ด้วยสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหน้าผาหินทราย ที่มีความลาดเท

มากและอยู่ติดแม่น้ำโขง ช่วงหน้าแล้งบ้านผาชันจึงประสบปัญภัยแล้งอย่าง

รุนแรง พื้นที่ในบริเวณนี้ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สาเหตุหนึ่งมาจากผืนดิน 

ที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ถึงแม้ว่าจะมีลำห้วยอีแร้งไหลผ่านแต่ชุมชน

สามารถใช้น้ำจากลำห้วยได้เฉพาะช่วงฤดูฝนและไม่เพียงพอกับคนทั้งชุมชน

 ปีพ.ศ.2530ชุมชนแห่งนี้เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง

ถึงแม้ว่าในช่วงหน้าฝนน้ำจากแม่น้ำโขงจะเอ่อท่วมสูงถึง 10 เมตร แต่

เมื่อหมดหน้าน้ำหลาก น้ำก็จะไหลย้อนกลับลงแม่น้ำโขงจนหมด จนปี

พ.ศ.2538วกิฤตการณ์ขาดแคลนนำ้รนุแรงจนถงึขัน้ตอ้งขอซือ้นำ้จากพืน้ที่

ข้างเคียงมาใช้ในการอุปโภค-บริโภค

 ถึงแม้จะมีหน่วยงานราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยื่น

มือเข้ามาให้ความช่วยเหลือขุดบ่อบาดาลหาแหล่งน้ำหลายครั้งแต่ก็ไม่พบ

น้ำใต้ดินเป็นเพียงบ่อน้ำตื้นๆ ที่พอใช้ได้ ซึ่งมีน้ำไม่เพียงพอทั้งชุมชนโดย

เฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนเมษายน ชุมชนจะต้องแย่งน้ำกันใช้และ

เด็กๆต้องขาดเรียนเพราะต้องไปตักน้ำเพื่อเก็บไว้ใช้

 กลพรมสำลีคุณครูแกนนำชุมชนบ้านผาชันเล่าว่า“ชาวบ้าน 

รว่มกบัมลูนธิิพทิกัษธ์รรมชาติเพือ่ชวีติจงึจดัทำเวทีประชาคมมนัไม่ไหวจรงิๆ

ครับ”ซึ่งก็ได้บทสรุปว่าต้องเริ่มด้วยงานศึกษาวิจัย(จากการสนับสนุนของ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือ สกว.) เพื่อค้นหารูปแบบการใช้

น้ำภายในชุมชนที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดประชาคม

หมู่บ้านเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างความเข้าใจและการสร้างการมีส่วน

ร่วมค้นหาอาสาสมัครวิจัยและอบรมทีมวิจัยดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์

ข้อมูล 

 การสำรวจเพือ่จดัเกบ็ขอ้มลูได้แบง่ออกเปน็ประเดน็ที่สำคญัดงันี้

คือการสำรวจสภาพภูมิศาสตร์ศักยภาพพื้นที่แหล่งน้ำในชุมชนปริมาณ

นำ้ที่มีในแตล่ะฤดกูาลปรมิาณการใช้นำ้รวมถงึการบรหิารจดัการนำ้ในอดตี

ผ่านระบบความเชื่อและภูมิปัญญาแล้วนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันหาแนวทาง

ดำเนินงานเน้นการทำงานตั้งแต่โรงเรียนถึงชุมชน

 คณุครูแกนนำอธบิายตอ่ไปวา่จากขอ้มลูพบวา่แหลง่นำ้ในชมุชน

มีอยู่ด้วยกัน2แหล่งคือฝายวังอีแล้งและบุ่งพระละคอน(บุ่งในภาษาอีสาน  

หมายถึงบึงหรือพื้นที่ชุ่มน้ำมักจะเรียกว่า“ป่าบุ่ง-ป่าทาม”)ชาวบ้านได้

คิดค้นวิธีการนำน้ำจากทั้ง 2 แหล่งมาใช้จนเกิดนวัตกรรมการจัดการน้ำ 

ใน ชุมชน บ้าน ผา ชัน 

  “ แรก เริ่ม เดิมที   ชุมชน ร่วม กัน กั้น ฝาย วัง อี แร้ง   แต่ เดิม ใช้ ทำนบ กั้น 

น้ำจากดินทราย แต่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากทำนบที่ร่วมกันสร้างกลับพังทลาย

ชุมชนจึงร่วมกันทำฝายคอนกรีตบนหินโดยออกเงินและแรงงานกันเอง”

ครูแกนนำยิ้มแล้วบอกว่า เก็บครัวเรือนละ 100 บาท เป็นค่าวัสดุ

ส่วนแรงงาน‘ไม่ต้องจ้าง’

 ทางด้านสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท(รพช.)(ชื่อเรียกในสมัยนั้น) 

 ได้เข้ามาช่วยทำระบบประปาจากบุ่งพระละคอน (อ่างน้ำธรรมชาติขนาด

community can use water from the brook only during the rainy 

season.Itisnot,therefore,sufficientforeveryone.

 In1987,thecommunityfacedaseveredrought.Although

water from the Mekong River reached a height of ten meters during 

therainyseason,itsoonrecededafterthatseason.By1995,the

drought had become so serious that people had to buy water 

from nearby areas for consumption.

 Although government agencies and local organizations 

have several times provided help and support for drilling artesian 

wells,theyhavenotbeenabletofindwater.Theyhaveonlybeen

abletocreateshallowwellswhicharenotsufficientforthewhole

community, especially from November to April. Communities have 

to scramble for water and children miss school as they have to 

draw water for consumption.

 Kol Promsumlee, teacher and mainstay of Ban Pa Chan 

community, says that “According to this tortured situation, local people 

cooperated with Nature Care Foundation to organize a people’s 

forum”.Itwasconcludedthatthereshouldstartwithresearch(with

supportfromThailandResearchFund:TRF)tofindanapproachto 

provide the best water utilization system for the community. 

A local people’s forum is a good option to build understanding 

and encouragepeopleparticipation,aswellasfindingresearch

volunteers and training the research team to collect and analyze 

data.

 A survey for collecting data is organized into relevant 

issues: topography survey, potential water resources in community 

areas. The water level during each season, volume of water usage 

and traditional water management through local beliefs and wisdom. 

All the collected information will be considered in searching for a 

process of operation which focus on school and community tasks.

 The teacher explains that there are two community 

water sources: FaiWang ERangdamandBoongPhra Lakorn

(“Boong”intheIsandialoguemeans‘swamp’or‘wetland’),which

isalsoknownasPaBoong-PaTham.Thelocalshavecreatedan

innovative approach to collecting water from these two water 

sources.

 “Originally,wemade theWangERangdam.At first,

we used sand as a barrage, but it was washed away during the 

flood.Sothecommunitycooperatedtogethertobuildaconcrete

dam using their own money.” The teacher smiled and said that 

theycollected100Bahtfromeachfamilyforcostofmaterialsand

thattherewas‘noneedtohire’anyonetohelp.

 TheOfficeofAcceleratedRuralDevelopment(ARD)(as

itwasthencalled)supportedthewatersystembypumpingwater

from Boong Phra Lakorn (a small natural reservoir close to the

Mekong)tothecommunity.TambonSamrongLocalAdministrative

brought a pump to help them. However, it only worked for a little 

while as the area is quite inclined and it made the machine work 

too much. There were several problems that meant the budget 

becameinsufficient.



Thailand’s Nature and Environment Journal 23

เล็กริมแม่น้ำโขง)ดึงน้ำมาใช้ภายในชุมชนโดยทางอบต.สำโรงนำปั๊มน้ำ

มา ช่วย สูบ น้ำ ขึ้น มา ใช้   แต่ ใช้ได้ ไม่ นาน   จาก สภาพ พื้นที่ ลาด เอียง มาก ทำให้ 

เครือ่งสบูนำ้ตอ้งทำงานหนกัเกนิกวา่จะรบัไหวเครือ่งเสยีบอ่ยครัง้จนไม่เหลอื

งบประมาณในการซ่อมแซม

 ‘ปญัหามา-ปญัญามี’ชมุชนได้จดัเวทีประชาคมระดมความคดิเพือ่

แก้ไขปัญหาอีกครั้ง

 ครูกลบอกว่า แอร์-แว เป็นแบบจำลองการทำงานของกระบอก

สูบลมเครื่องตีเหล็กผสมกับการพับของสายยาง เป็นไอเดียท่อส่งแรงดัน

น้ำ   ทดลอง ระยะ ห่าง ของ ท่อ ลม จน ได้ ระดับ พอดี เพื่อ ให้ ท่อ สูบ ส่ง น้ำ ได้ แรง 

สูงสุด และขนานนามสิ่งประดิษฐ์อันนี้ว่า“Air-แว”(Airคืออากาศและแว

ในภาษาอีสานหมายถึงแวะคืออากาศมาแวะในท่อทำให้เกิดแรงดันน้ำ)

 ถึงตอนนี้ครูกลเล่าพร้อมรอยยิ้มว่า“ความคิดเรื่องแอร์แวหรือ

แอร์แวะเกิดขึ้นระหว่างการทำประชาคมชาวบ้านคนหนึ่งสังเกตุว่าขณะที่

เขากำลังใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้ สายยางเกิดขาดสะบัดส่ายไป

ส่ายมา น้ำในสายยางไหลพุ่งแรงและรวดเร็ว” ด้วยวิธีคิดนี้จึงเกิดบทสรุป

จากการประชาคมให้ทดลองเจาะรูระหว่างท่อน้ำให้ลมไหลเวียนเข้าไปช่วย

เครื่องสูบน้ำดันน้ำในท่อ

 “ครัง้แรกมีทอ่เดยีวเจาะรูเดยีวแต่ยงัไม่ได้ผลดีมากนกันำ้ขึน้นอ้ย   

จึง ใส่ ลง ไป อีก ท่อ   เจาะ อีก รู   เริ่ม ได้ ผล   ทีนี้ เริ่ม ขยับ ท่อ ออก ห่าง กัน   ทดลอง 

ขยับอยู่หลายครั้ง จนพบระยะห่างและความสูงของท่อในจุดที่ลงตัวที่สุด”

คุณครูแกนนำอธิบาย

 แอร์-แวทำจากท่อพลาสติกยาว100เซนติเมตรจำนวน2ท่อ

หา่งกนั30เซนติเมตรตอ่ระหวา่งทอ่สง่นำ้และเครือ่งสบูนำ้เมือ่เครือ่งสบูนำ้

ทำงานอากาศจากท่อพลาสติกที่ต่อไว้จะช่วยดันน้ำไหลไปตามพื้นที่ลาดชัน

อย่างรวดเร็วและแรงขึ้นช่วยผ่อนกำลังเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้ตามปกติ

 หลังจากผ่านการลองผิดลองถูกหลายครั้งผลที่ได้คือน้ำจาก

บุ่งพระละคอนสูบจ่ายเพียงพอสำหรับ 113 ครัวเรือน ส่วนน้ำจากฝายวัง

อีแร้งสูบจ่ายเพียงพอสำหรับ21ครัวเรือนที่อยู่บนพื้นที่สูงในหมู่บ้านผาชัน

และยังนำมาใช้สำหรับตกกล้าก่อนทำนาในช่วงหน้าแล้ง(ช่วงเม.ย.–พ.ค.) 

ส่วนบึงริมถนนไว้ใช้เลี้ยงสัตว์และกิจกรรมอื่นๆ ภายในชุมชน เช่น งาน

ก่อสร้างทำนาปลูกข้าวโพดถั่วลิสงมันสำปะหลังประหยัดพลังงานและ

ไม่ทำให้เครื่องสูบน้ำเสียอีก

 ปัจจุบัน ชุมชนบ้านผาชันมองเห็นถึงประโยชน์ของการทำ

ประชาคมและตกลงกันว่าจะประชุมกันทุกๆ สัปดาห์เพื่อร่วมหาแนวทาง 

ปรับแก้ไขปัญหาหรือร่วมนำเสนอความคิดเห็นต่างๆ ในงานพัฒนาชุมชน

และ การ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ เเละสิ่ง แวดล้อม อย่าง ยั่งยืน  และ พอ เพียง 

 เพราะสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับคนทุกคน

 ‘Problemscomewithwisdom.’Thecommunityorganized

another sitting of the people’s forum to solve the problem.

 TeacherKolexplainsthatAir-Waeisanaircylinderworking

with a special rubber tube. The idea came from pressurized water 

pipelines of a suitable length so that the tube provides maximum 

waterpressure.This inventionhasbeennamed“Air-Wae”(‘Wae’

intheIsandialoguereferstoa‘visit’,soitmeansthatairpasses

throughthetubeandcauseswaterpressure).

 Teacher Kol smiled while adding that, “The idea of      

Air-Waewas firstcreatedduringapeople’s forum.Onevillager

noticed that while he is using the water pump, a rubber tube  

suddenlybecamewornoutandwasflappingaround.Waterfrom

thetubehadahighpressureandflushedoutquickly.”Oncethis

had been debated at the forum, it was decided that they would 

trytopunchholesalongthetubetolettheairflowinorderto

help the machine pushing water into the tube.

 “Atfirst,therewasonlyasingletubewithasinglehole

and it was not really effective as the water pressure was low. As 

we add more tube and one more hole, it began to work better. 

Then we began to move the tubes away from each other until 

wefoundtheperfectdistanceandlevel,”Explainstheteacher.

 Air-Wae is made with two plastic pipes each 100

centimeterslong.Theyarekept30centimetersfromeachotherand

are integrated between water pipe and pump. When the pump 

works, air from the tubes helps in forcing water along prone areas 

withmorespeedandpower.Itreducesdemandforpowerfrom

the pump so the machine can work as usual.

 After several instances of trial and error, the result was 

thatwaterfromBoongPhraLakornbecamesufficientforthe113

families.Also,water fromWangERang is sufficient todistribute

to21familieslocatedinthehighpartofPaChanvillage,and

it is used for preparation before rice cultivation in the dry season 

(April-May).Theswampbytheroadsideisusedforanimalfarming

and other community activities such as construction, cultivation and 

plantingrice,corn,peanutsandcassava.Energyissavedandthe

pump is not damaged.

 At present, Ban Pa Chan community sees the advantages 

of the people’s forum. They agree to have a meeting every week 

tofindsolutionsorproposeopinionsintermsofcommunitydevelopment 

tasks, including natural resource and environment management with 

sufficiencyandsustainability.

 This is because the environment is related to everyone.
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 จากสภาพปา่ที่มีความอดุมสมบรูณ์มีเนือ้ที่ปกคลมุในเขตปา่สงวน

แห่งชาติเขาพระฤาษี-เขาบ่อแร่ของจังหวัดกาญจนบุรีแต่ต่อมาสภาพของ

ป่าเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ จากการถูกบุกรุกถางที่ ถางป่าเพื่อใช้ทำเป็นพื้นที่

ในการทำสวนทำไร่ของชาวบ้าน จนชาวบ้านเริ่มมีปัญหากับหน่วยงานของ

ภาครัฐจากการบุกรุกพื้นที่ในเขตป่าสงวน

 กระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อมีบุคคลท่านหนึ่ง คือ

พระเทพสิทธิญาณรังสีหรือที่ชาวบ้านและผู้นับถือเรียกกันว่า‘หลวงตาจัน’

จากวัดป่าชัยรังสี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้เข้ามาในพื้นที่ป่าและเห็นถึง

ความทรุดโทรม ท่านจึงมีแนวคิดที่จะทำการพัฒนาผืนป่าให้กลับมามีความ

สมบูรณ์อีกครั้ง ประกอบกับความที่หลวงตาจันมีลูกศิษย์และผู้ที่นับถือท่าน

เป็น ข้าราชการ ชั้น ผู้ใหญ่   

 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว มี พระ ราช กระแส รับสั่ง กับ   ดร . สุเมธ   ตันติ เวช กุล   เลขาธิการ 

มลูนธิิชยัพฒันาในสมยันัน้และดำรงตำแหนง่เลขาธกิารสำนกังานคณะกรรมการ 

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร.

ขอให้นมสัการพระเทพสทิธิญาณรงัสีเพือ่ชว่ยประสานการดำเนนิงานในการ

พัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างดี

   หลัง จาก การ ลง สำรวจ พื้นที่ ของ  ดร . สุเมธ   ตันติ เวช กุล             

ก็พบปัญหาและสภาพความเป็นจริงว่า ชาวบ้านที่เข้ามาบุกรุกผืนป่านั้น

ในอนาคตคงเดือดร้อนและอาจจะมีปัญหา เพราะทางการต้องมีการขับไล่

ออกจากพืน้ที่ที่ตนเปน็ผู้จบัจองจงึนำความกราบบงัคมทลูตอ่พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว 

 The forests covering Khao 

Phra Ruesee-Khao Bo Rae

national reserved forest in 

Kanchanaburi Province were 

once very fertile. However, 

an encroachment for farming 

by locals caused deteriorates 

forests. Because of this intrusion, 

they have a problem with 

government agency. 

 Untilanimportantchange

i s made when Prathep          

SitiyarnRangsi,or‘LuangTa

Chan’ called by locals and 

followers, from Wat Pa Chai 

Rangsi, Samutsakorn Province, 

came to the areas and sees 

its declination. He has an 

idea to restore the forests to 

make it become productive 

again. Luang Ta Chan also 

has followers who are senior   

governmentofficials.

 On January 28th, 1990,

His Majesty the King has an    

order to Dr. Sumet Tantivejkul, 

Secretary of Chaipattana 

Foundation and Secretary of 

Royal Development Projects Board (RDPB), to invite Prathep

Sittiyarn Rangsri to coordinate operating the forest development 

andrehabilitation,whichbenefitstopeopleeffectively.

 After surveying the area, Dr. Sumet Tantivejkul realized 

the problem and the truth that the locals who encroach on 

forestsmayfurtherfacedifficultiesbecausetheofficialwillhave

to drive them away from the areas. Therefore, he informed to 

His Majesty the King. 

 His Majesty the king gave advice to provide some 

areas in order to develop and help local people. He focuses 

on the natural resources management which is adaptive to the 

location. People will make a living along with an existence of 

nature. This means that they do not destroy each other according 

to the rehabilitation and balance  principles in ecosystems. 

Thus, their lives and quality of living will be enhanced and  His 

Majesty the King gave its name “The Royal initiated Huai Ong 

Kot Project”

 At the time of change

 “Justthinkaboutareality.Eachfamilymaybuythe

land from other people or come to possess it by themselves. 

Since the families, coming from different areas such as Nakhon 

Pathom and Ratchaburi Province, know about available empty 

Project initiated by His Majesty King Bhumibol at “Haui Ong Kot” 
Forestrehabilitationwithsufficiencyeconomyphilosophy
With the royal kindness which causes changes

โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริที่ ‘ห้วยองคต’ 
พลิกฟื้นผืนป่าด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

กองบรรณาธิการ / Editors
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   พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  ทรง มี พระ ราชดำริ   ให้ จัดหา ที่ดิน 

ในพื้นที่จากบริเวณดังกล่าวจำนวนหนึ่งเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน

โดย ทรง เน้น เรื่อง   การ บริหาร และ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ เหมาะ สม 

กับพื้นที่โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติ

อย่างเกื้อหนุนกันคือไม่ทำลายซึ่งกันและกันตามหลักการฟื้นฟูและสร้าง

สมดุลในระบบนิเวศ ทำให้ทุกชีวิตมีความผาสุกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยพระราชทานชื่อว่า“โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

  

  เมื่อ ถึง เวลา เปลี่ยนแปลง     

   “ ลอง คิด ตาม สภาพ จริง   แต่ละ ครอบครัว ที่ เข้า มา ทำ กิน อยู่          

เขา อาจ จะ ซื้อ ต่อ มา จาก คน อื่น หรือ เข้า มา ครอบ ครอง เป็น ราย แรก   ซึ่ง มา 

จาก หลาก หลาย พื้นที่   เช่น   นครปฐม   ราชบุรี   พอ ทราบ ข่าว ว่า ตรง นี้ มี พื้นที่       

ก็ เข้า มา   อาศัย อยู่   และ นานๆ   เข้า   จน ลูก โต   เรียน หนังสือ จบ   อยู่ๆ   ทางการ 

ก็ มาบ อก ว่า เป็น ป่า สงวน แห่ง ชาติ ”   

  เริ่มแรกชาวบ้านก็มีความคิดต่อต้านไม่ยอมโดยเฉพาะเขาจะได้ 

รบัการสง่เสรมิจากกลุม่นายทนุที่มีที่เยอะๆพวกเถา้แก่ที่มีที่เปน็รอ้ยๆไร่จะ ไม ่

ยอมเสียผลประโยชน์แต่ด้วยความพยายามและด้วยพระบารมีของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเราพยายามประชาสัมพันธ์ชี้แจงจนกระทั่ง 

ทุกวันนี้ราษฎรแต่ละรายก็ตระหนักถึงคุณค่านี้ว่าเป็นโครงการพระราชดำริ

ทุก ครอบครัวจึงซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ” คุณปัญญา ทัศนบรรจง 

รองหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

เล่าถึงภาพเริ่มต้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ใน

เขต พื้นที่   

 หลักการของโครงการ คือ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ(กปร.)ขออนญุาตใช้พืน้ที่

จากกรมป่าไม้เนื่องจากพื้นที่ในโครงการฯ อยู่ในเขตที่ประกาศเป็นป่าสงวน

แหง่ชาติซึง่ครอบคลมุพืน้ที่ตำบลสมเดจ็เจรญิซึง่มีทัง้หมด7หมูบ่า้นโดย

มีอยู่4หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทำการขออนุญาตใช้พื้นที่

ทั้งหมด20,625ไร่และจากสภาพพื้นที่ทั้งหมดก็ถูกแบ่งใช้งานตามความ

เหมาะสมคือพื้นที่บริเวณป่าที่เหลืออยู่ได้กันเป็นป่าอนุรักษ์บริเวณป่าที่

ถกูทำลายให้ทำการฟืน้ฟูสภาพบรเิวณที่เหมาะสำหรบัราษฎรก็กนัเปน็พืน้ที่

อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินอีกส่วนเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์เช่นพัฒนาวัด

พัฒนา โรงเรียน   

 โดยหลักการที่สำคัญของโครงการนี้ คือราษฎรที่เคยบุกรุก

จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ คือ ได้รับเงินเวนคืนและราษฎรที่เคยบุกรุก

space, they reach to make a settlement. They raise children, 

untilthechildrengrowupandfinishtheirstudy.Untiloneday,

the government unexpectedly says that the land is national 

reserved forests.” 

 “Atfirst,thelocalsdidnotacceptit.Especiallythat

they are supported by capitalists who possess large areas. For 

those who own areas of hundreds Rai, they did not want to 

there lose interests. However, with effort and prestige of His 

Majesty the King plus our public relations, today the local people 

realizethatthisistheroyalproject.Everyfamilyappreciates

the King’s royal kindness.” Said Mr. Panya Thasnajong, Deputy 

Operation Chief of The Royal initiated Huai Ong Kot Project, 

about the change to the locals’ life within the areas.    

 Theprojectprincipleis,OfficeoftheRoyalDevelopment 

ProjectsBoard(RDPB)asksforpermissiontousethelandfrom

The Royal Forest Department as the land is located within  

National Reserved Forest which covers 7 villages in Tambon  

SomdejChareunand4ofthemaresituatedinNationalReserved

Forest.Sotheyasktousethetotalareaof20,625Rai.Allthe

space is divided into an appropriate proportion of usage; the 

remaining forest area is protected as a conserved forest, the 

deforestation area will be rehabilitated and used as residence 

andcultivatedareas.Therestbecomespublicbenefitareas

for, e.g., temple and school development. 

 The important project principle is people who used to 

encroach on the forest will receive the royal grace by receiving 

expropriationmoney.These780familywillgetaprivilegeby

beingprovidednewland.Thelandisdividedinto2plots;the

firstoneisforcultivation,8Raiforeachfamilyor16Raifor

largefamily,andthereisonly1Raileftforresident.Therefore,

the780familieswhomadeanintrusionintheNationalReserved

Forestareaswillbesupportedbyowningonly9Rai.

 

 Mr. Punya explained that “The given royal thought 

relates to resource and environmental management that let 

people live with forests and both of them support each other 

according to ecosystems. Therefore, they should live with     
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อยู่780ครอบครัวก็จะได้รับสิทธิพิเศษคือการจัดที่ดินให้ใหม่เป็นราย

ครอบครัวโดยแบ่งเป็น2แปลงแปลงแรกคือที่ดินทำกินครอบครัวละ

8ไร่หรอืถา้ครอบครวัใหญ่มีลกูมากกไ็ด้16ไร่จะเปน็ที่อยู่อาศยัเพยีง1ไร่ 

เท่านั้นดังนั้นวิถีชีวิตของคน780ครอบครัวที่มาบุกรุกในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติจากแนวทางการช่วยเหลือจะมีที่ดินเพียง9ไร่ต่อครอบครัว

 คุณปัญญาบอกว่า “พระราชดำริที่พระราชทานแนวทางมา

ก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่าง

เกื้อหนุนกันไม่เบียดเบียนกันตามหลักระบบนิเวศดังนั้นที่นี่คนอยู่ร่วมกับ 

ปา่บรเิวณนี้ยงัเปน็ปา่สงวนแหง่ชาติอยู่แต่เปน็ปา่สงวนแหง่ชาติที่มีสว่นหน่ึง

ท่ีแบ่งให้คนเข้ามาทำกินและอยู่อาศัยและเขาก็ช่วยกันดูแลป่าท่ีเหลืออยู่”

  ระหว่าง การ เปลี่ยนแปลง ใน ห้วย องค ต 

 “ไม่ดเีลยไม่ชอบเลยเราคนไทยจะไล่เราออกจากพืน้ที่ผมนี่แหละ 

เปน็คนตอ่ตา้นมาก”ชรนิทร์กลัน่แฮมหรอืพี่ตอ้ยอดตีกลุม่แกนนำ ชาว บา้น 

ในการคัดค้านโครงการฯบอกถึงความคิดในตอนนั้นว่า“จะร้องเรียนเพื่อ ขอ 

ความเป็นธรรมว่าทำไมเราคนไทยทำไมมาขับไล่เราเราก็มีบัตรประชาชน

และการทำโครงการไม่เดน่ชดัซึง่ถา้เปน็โครงการจรงิๆจะตอ้งมาตรวจสอบ

อย่างน้อยประมาณสองสามปีนี่อยู่ๆเอาเงินมาจ่ายมาแจกเลยเอาเงินมา

เป็นกระสอบป่านเอามาแจกให้และบอกเลยว่าคุณมีที่เท่าไหร่”

  “ ป่า ไม้ไล่ ทุก วัน   จับ กัน ทุก วัน   ทางการ ไม่ มา ชี้แจง ให้ ชาว บ้าน รับ รู้   

ให้เขา้ใจมาถงึก็มาบอกมาพดูชาวบา้นไม่เขา้ใจวา่จะเปน็จรงิไม่จรงิตอนหลงั 

ทางการก็เริ่มมาให้ความรู้ มาทำความเข้าใจความคิดความเข้าใจก็ค่อยๆ

เปลี่ยนไปเรื่อยๆ”ธนพลเปรมปรีหรือผู้ใหญ่ติ๊ดเล่าเสริมจากพี่ต้อย 

ทั้งสองช่วยกันเล่าถึงความหลังในอดีตให้ฟังว่า“เราต้องการที่เราคืนไม่ใช่

เพราะ อะไร   เรา ก็ หวง แผ่น ดิน ของ เรา ”   

forests in the National Reserved Forest as it is a place for their 

residence and cultivation. They will cooperate to take care of 

the remaining forests.”       

 During changes in Huai Ong Kot 

 “Thatisnotgood.Idon’tlikeitatall.Weareall

Thaibuttheydriveusout.I’mreallyresistantforthis.”Chrin

Klanham,orToi,theex-localleaderofprojectresistance,described 

histhoughtinthatperiod“Itshouldpetitionforjustice.Whywe,

Thai people, are driven away even though we have identity 

card and  the project detail is not clear. Normally, a project 

shouldbespecifiedforat leasttwoorthreeyearsbutthis

case, they just come to pay us. They bring a bag of money 

and ask us how much area we possess.”

 “Theforestofficerscometochaseusaway,arrestus 

everyday.Theofficerdoesn’texplainormakeanunderstanding. 

They come and just say words but the locals don’t know if it 

istrueornot.Then,theofficialbeginstoprovideusknowledge

and understanding. Ther our thought has gradually changed.” 

Thanapol Prempree, or village headman Teed, made an 

additional explanation from Toi. Both of them described the 

story in the past “We just want our land back  because of 

we care for it.”    

 “We accept it as this is the royal project when H.R.H. 

PrincessMahaChakriSirindhornvisitforthefirsttime.Thus,we

understandandtrytoadaptthewayoflifetobetterfitin

thesystematicareaallocationof9Rai.Theproject’sirrigation

systems also provide more convenience to the cultivation in 

our village.”

 Thereafter, the village headman Teed and Toi are 

interested in community environments and forests. “We realize 

that when the forest is gone there will be no good, precipitation 

shift, so we decide to conserve the forests. Despite a drought, 

in the past, the rain always falls during its season but today it 

becomes complicated, it randomly rains.” The village headman 

Teed told about his personal reason of working on conservation. 

Whereas Toi just says a few words “Because we feel sorry for 

loss of the forests.” 

 For now, conservation activities are prepared for realizing 

a community forest with a purpose of “making community forest 

belong to us, to community, as well as providing a systematic 

and orderly maintenance.” The two brothers conclude with 

smiles of pride on their duty of conserving forests.

 Attitude on sufficiency of ‘Aunt Dam’ Boonchuay 

Klanham 

 “Iplanteverythingthatisedible,andIhaveeverything

Iplant.SoIdon’thavetobuyfood,ortobeextravagant.

Ihavesomefish,vegetable,orgourd.SometimesIcookKang

SaiBuaformyself.Ineverbecomecostly,neverexpendon

foodsbecauseIhavefish,edibleinflorescence,bean,andmany
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thingstoeat.Whenneighborscometoseeme,Ialwayshave

foods for them.” Aunt Dam explained about her understanding 

on“sufficiency”.

 Aunt Dam has settled down at Huai Ong Kot since 

1980,soshehasseenmanychangesaroundthere.“Inthose

days, where communists and soldiers took control, they didn’t 

tell who they were and shot each other. Some guy we used 

to recognize may be found dead in the next day. As soon 

as the project was implemented, many things were enhanced. 

Therewasalearningcenteraboutsufficiency;theysuggested

us cultivating pesticide-free vegetables, using fertilizer, and

planting vertiver grass.” At last, Aunt Dam left a message with 

heruniqueaccentandsmilesofKanchanaburipeople“DoI

alreadyhelpconservingenvironment?”

 For the changes to the present time

 Prasit Duangtoi, an exlocal leader of project resistance, 

currently an administrative officer of Huai Ong Kot project

administration division, explained about what happened “The 

point is locals see it as the real royal project. Almost one 

hundred percent of them come to participate and understand 

an objective which allows them to be able to live and rely on 

themselves. With a support of government agency, they begin 

to see the future and how to enhance farmer life as well as 

to conserve and maintain environments.”  

 “Itmaybe‘yes’or‘no’.Forexample,wedistribute

a hundred pieces of things, there are ten people who get 

it.Then,wedistributeonemoretimefor100pieces,andwe

getanotherten.Twotimesresulttwentyalready.Ifwekeep

doing, it will be gradually increased.” Prasit concluded about 

operation and development among the forests which are about 

to be rehabilitated and become well fertile again…

  “มายอมรับว่าเป็นโครงการพระราชดำริ ก็เมื่อสมเด็จพระเทพฯ

เสด็จ มาครั้งแรก จึงเริ่มเข้าใจและเริ่มมีการปรับวิถีชีวิตเพื่อให้เข้ากับ

การจัดสรรพื้นที่ 9 ไร่อย่างเป็นระบบมากขึ้น พร้อมกับการจัดทำระบบ

ชลประทานของโครงการฯในหมู่บ้านช่วยทำให้การเพาะปลูกสะดวกสบาย

ขึ้น ” 

 หลังจากนั้นทั้งผู้ใหญ่ติ๊ดและพี่ต้อยก็เริ่มให้ความสนใจต่อ

สิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของชุมชน “รู้สึกว่าหมดป่าไปก็ไม่มีอะไรดี ฝนฟ้าก็

ไม่ตกต้องตามฤดูกาลเราก็เลยหันมาอนุรักษ์ป่าในสมัยก่อนถึงจะแห้งแล้ง

แต่ฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล แต่ตอนนี้มันมั่วเลย คิดจะตกตอนไหนก็ตก”

ผู้ใหญ่ติ๊ดบอกถึงเหตุผลส่วนตัวในการเข้ามาทำงานเรื่องการอนุรักษ์ ส่วนพี่

ต้อยก็บอกถึงเหตุผลสั้นๆง่ายๆว่า“เพราะเราเสียดายป่า”

 ในตอนนี้การดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทางกลุ่ม 

เริ่มตั้งเรื่องที่จะเตรียมจัดทำเป็นป่าชุมชนก็เพื่อ “ให้ป่าชุมชนเป็นสิทธิ์ของ

พวกเรา เป็นของชุมชน และเพื่อความเป็นระบบและระเบียบในการดูแล”

พี่ทัง้สองชว่ยกนัทิง้ทา้ยดว้ยรอยยิม้ของผู้ที่มีความภาคภมูใิจในหนา้ที่ของการ

ดูแลรักษาป่า

 

 ทัศนคติ ต่อ ความ พอ เพียง   ของ   ‘ ป้า ดำ ’   บุญช่วย   กลั่น แฮม 

  “ ปลูก ทุก อย่าง ที่ กิน   กิน ทุก อย่าง ที่ ปลูก   ปลูก ข้าว ไว้ กิน   กับข้าว  

ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปฟุ่มเฟื่อยมากมายมีปลามีผักมีฟักบ้างยอดผักบุ้ง 

มั่งทำแกงสายบัวกินบ้างป้าเองไม่ค่อยฟุ่มเฟือยไม่เคยจ่ายค่ากับข้าวมี

ปลากินมีหัวปลีมีถั่วมีอะไรไว้กินไม่ต้องจ่ายมากมายเพื่อนมาก็ได้กิน

มีของให้เพื่อนกิน” ป้าดำอธิบายถึงความเข้าใจของตนถึงความหมายของ

คำว่า‘พอเพียง’

 ป้าดำเข้ามาอาศัยอยู่ที่ห้วยองคตตั้งแต่พ.ศ.2523จึงเห็นการ

เปลี่ยนแปลงของที่นี่ “สมัยนั้นคอมมิวนิสต์ ทหารเข้ามาคลุม สมัยนั้น

ไม่บอกว่าใครเป็นใครหรอกยิงกันไปยิงกันมาจนไอ้หนุ่มที่เราเคยเห็นหน้า

มารู้อีกทีก็โดนยิงไปแล้วพอโครงการฯเข้ามามีน้ำมีปลามีอะไรหลายอย่าง  

มีศูนย์ให้ไปเรียนรู้เรื่องความพอเพียง แนะนำให้ปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้

ปุ๋ยขี้วัวปลูกหญ้าแฝก”สุดท้ายป้าดำทิ้งคำถามด้วยสำเนียงเหน่อๆและ

รอยยิ้มแบบคนกาญจนบุรีว่า“แบบนี้ป้าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วหรือยัง?”

 

 จาก การ เปลี่ยนแปลง สู่ เวลา ปัจจุบัน 

 ประสิทธิ์ ดวงต้อย อดีตแกนนำชาวบ้านในเรื่องการคัดค้าน

โครงการฯปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการกองอำนวยการโครงการห้วยองคตฯ

บอกถงึสิง่ที่เกดิขึน้ว่า“ข้อแรกเลยชาวบา้นมองเหน็ว่าเปน็โครงการพระราช

ดำริฯ จริง แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมและมองเห็น

ในเรื่องเป้าหมายของโครงการฯที่ต้องการให้ชาวบ้านอยู่ได้ด้วยตัวเองรู้จัก

การพึ่งตนเองก็มีหน่วยราชการเข้ามาช่วยมาให้ความร่วมมือและชาวบ้าน

เริ่มมองถึงอนาคตข้างหน้าว่าทำอย่างไรให้อาชีพเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่

ดีขึ้นพร้อมกับเรื่องรักษาและดูแลธรรมชาติ”

  “ ก็ ทั้ง ได้ และ ไม่ ได้   สมมุติ เรา แจก ของ ร้อย ชิ้น   เรา ก็ได้ สัก สิบ ราย   

ครั้งที่สอง เราแจกของไปอีกร้อย เราประสบความสำเร็จมาอีกสิบ

รวมกนัสองครัง้กไ็ด้ยีส่บิแลว้ทำแบบนี้ก็จะเพิม่ขึน้มาเรือ่ยๆมนัตอ้งคอ่ยเปน็

ค่อยไป” พี่ประสิทธิ์ทิ้งท้ายด้วยเรื่องการทำงานและการพัฒนาท่ามกลาง 

ผืนป่าที่กำลังถูกฟื้นฟูให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง...



 เราทุกคนมีพื้นฐานที่เกี่ยวโยงกับ‘ป่า’ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือ

ทาง อ้อม   

 ‘ป่า’ มีความสำคัญและเรื่องราวที่เกี่ยวโยงต่อการดำรงชีวิตของ

เราทกุคนถงึแมว้า่ในปจัจบุนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเขา้มามีบทบาท

สำคญัในชวีติมนษุย์มากมายแต่ทา้ยทีส่ดุเราคงไม่อาจปฏเิสธวา่คนตอ้งการ

ปัจจัยสี่(อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค)อันเป็นผลิตผล

จาก ผืน ป่า   จน กล่าว ได้ ว่า   เรา มี ชีวิต ที่ เกี่ยว พัน กับ ธรรมชาติ อย่าง แยก กัน ไม่ 

ได้   ไม่ ว่า จะ โดย ทาง ตรง หรือ ทาง อ้อม 

 ทรัพยากรจากป่าถูกนำมาแปรรูปเป็นอาหาร ยาสมุนไพร บ้าน

เรือนเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ครัวเรือนเครื่องมือการเกษตรหรือเครื่องมือ

ในการจับหรือดักสัตว์ สิ่งเหล่านี้เป็นระบบภูมิปัญญาเพื่อการดำรงชีวิตของ

คนมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายที่น่าสนใจคือคนโบราณรู้ดีว่าการใช้ประโยชน์

จะตอ้งไม่ทำลายระบบนเิวศจนเสือ่มสภาพขาดความสมดลุและมีผลกระทบ

ต่อเนื่องไปถึงผืนป่าต้นน้ำ

  ป่า ชุมชน หนอง เสม็ด   ตำบล กระ หาด   อำเภอ จอมพระ   จังหวัด 

สุรินทร์ มีรูปแบบของการรักษาทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการแบบ

ผสมผสานระหว่างกฎกติกาและวัฒนธรรมความเชื่อในเรื่องผีปู่ตา อันเป็น

ลักษณะหนึ่งของการก่อกำเนิดและพัฒนาการในการจัดการระบบป่าชุมชน

เรียกว่าป่าวัฒนธรรมโดยชาวบ้านจะกำหนดพื้นที่ตั้งดอนปู่ตาพร้อมๆกับ

การก่อตั้งชุมชนเป็นป่าดั้งเดิมที่ชุมชนได้ช่วยกันรักษาเอาไว้และในทุกๆ ปี

ชาวบ้านจะจัดพิธีเซ่นไหว้ศาลปู่ตาผีบรรพบุรุษ

  ศาลปู่ตาเปน็กศุโลบายที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

ได้อยา่งไรความรว่มมอืของคนในชมุชนกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรปา่ไม้เอาไว้

ดว้ยวถิีของความเชือ่และศรทัธาพรอ้มกบัการสรา้งกฏระเบยีบจดุกำเนดิผนืปา่

ชุมชนหนองเสม็ดมากกว่า665ไร่ครอบคลุมพื้นที่ใน4หมู่บ้านเกิดแหล่ง

อาหารและศูนย์รวมศรัทธาแห่งความยั่งยืนร่วมกันเพื่อธรรมชาติแวดล้อมจะ

ยังคงอยู่ให้ลูกหลานได้สืบทอดเพราะเราเกี่ยวข้องกับป่าอย่างแยกไม่ออก

 

 We all have a fundamental connection to the “forest,” 

whether it is direct or indirect.

 The “Forest” has its values and narrative which is 

closelyassociatedwithhumanliving.Eventhoughscienceand

technology now play an increasingly important role in human 

life, ultimately we cannot deny that human beings always need 

thefourfactors(food,clothes,accommodationandmedicine)

whichareallproducedbytheforest.Itisafactthatpeople’s

lives are closely linked with nature and cannot be separated 

from it.

 Forest resources are used for food, herbal medicine, 

housing, clothing, furniture, agricultural equipment and equipment 

to hunt animals. These have been developed from human wisdom 

that has been accumulated over the course of generations. Our 

predecessors knew well that, however they used the forest, they 

should leave it in the same or better conditions and avoid 

unbalancing the various ecosystems.

 People at the Nong Samed Community Forest at 

KraHadsub-DistrictJomPradistrict,Surinprovince,usea

cooperation between community regulation and Pee Pu Ta; 

cultural spiritual belief, as a method of community natural 

resource conservation. This is one characteristic of the origin of 

and progress made in community forest system management 

according to the cultural forest conservation concept. Villagers 

will determine the location of Don Pu Ta; cultural spiritual belief 

place and simultaneously establish the community as a forest as 

aresourcethathasbeenconserved.Eachyear,thevillagers

prepare an offering ceremony for the shrine of the ancestral 

spirit, Pu Ta.

 How did the Pu Ta shrine become a strategy related 

tonaturalresourcemanagement?Cooperationamongvillagers,

together with conservation of forest resources through belief, faith 
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 การ จัดการ ป่า ชุมชน หนอง เสม็ด 

  ปา่ ชมุชน หนอง เสมด็   อยู ่ใน ตำบล กระ หาด   อำเภอ จอมพระ   จงัหวดั 

สุรินทร์มีเนื้อที่กว้าง665ไร่ครอบคลุมใน4หมู่บ้านคือบ้านหนอง

ยาวบ้านกระหาดบ้านอันโนและบ้านโคกจ๊ะชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำ

นาเปน็เกษตรแบบอนิทรยี์และเปน็แหลง่ผลติพชืผลปลอดสารเคมีที่ใหญ่ทีส่ดุ

แห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือนราษฎร353หลังคา

เรือนจำนวน3,846คน

 ผนืปา่หนองเสม็ดเคยเปน็พืน้ที่ที่ชาวบา้นเรียกว่าทำเลเลี้ยงสัตว์

เนือ่งจากปา่มีสภาพอดุมสมบรูณ์มีเนือ้ที่กนิอาณาบรเิวณกวา้งมากกวา่1,000ไร่  

จนปีพ.ศ. 2490 มีกลุ่มทุนเอกชนเข้ามาตัดโค่นต้นไม้ใหญ่เพื่อทำประโยชน์

ส่วนตัวในเวลาใกล้เคียงกันรัฐบาลมีนโยบายเปิดป่าให้คนเข้าจับจองที่ดิน

วา่งเปลา่และบรเิวณปา่หวัไร่ปลายนาจงึทำให้สภาพพืน้ที่ปา่ลดลงมีการบกุรกุ

ลักลอบตัดไม้และเผาถ่านจนสภาพป่าเสื่อมโทรม

 คณุลงุทมุเสนาบรูณ์ประธานเครอืขา่ยปา่ชมุชนตำบลหนองเสมด็

4หมู่บ้านในวัย69ปีผู้รั้งตำแหน่งประธานเครือข่ายฯมามากกว่า12

สมัย   เล่า ว่า   “ ชาว บ้าน เห็น ว่า จะ ปล่อย ให้ เกิด การ รุก พื้นที่ ป่า ต่อ ไป ไม่ ได้   เรา 

ตอ้งจดัการอะไรสกัอยา่งจงึได้ประสานงานไปยงัองคก์รพฒันาเอกชนหนว่ย

งาน ราชการ   เพื่อ หา วิธี จัดการ เรื่อง นี้ ” 

 หลงัจากมีการประสานงานไปยงัหนว่ยงานตา่งๆมลูนธิิพฒันาอสีาน

ได ้เขา้ มา ม ีบทบาท ใน เรือ่ง การ จดัการ ระบบ ปา่ ชมุชน หนอง ตัง้แต ่แรก เริม่   รว่ม 

กับชุมชนในพื้นที่4หมู่บ้านคือบ้านหนองยาวบ้านโคกจ๊ะบ้านกระหาด

และบ้านอันโนงทำข้อตกลงในการกำหนดกติการ่วมกันด้วยการจัดตั้งคณะ

กรรมป่าชุมชนขึ้นในปีพ.ศ.2540

 นอกจากนี้หนว่ยงานภาครฐัยงัได้เขา้มารว่มกำหนดเขตและสรา้ง

กฏระเบียบป่าชุมชนเพิ่มความชัดเจนช่วงปีพ.ศ.2538องค์การบริหารส่วน

ตำบลกระหาดได้จัดสรรงบประมาณ250,000บาททำการขุดลอกคูคลอง

รอบๆผืนป่ากั้นพื้นที่ทำนาและป่าชุมชนอีกด้วย

 คุณลุงทุมประธานเครือข่ายฯ12สมัยกล่าวต่อไปว่าในระยะ

เริ่มแรก คณะกรรมการป่าชุมชนได้รับการคัดสรรจาก 4 หมู่บ้าน (บ้าน

หนองยาวบ้านโคกจ้ะบ้านกระหาดและบ้านอันโนง)หมู่บ้านละ12คน

รวม48คนเข้าร่วมเป็นชุดคณะกรรมการมีหน้าที่ในการจัดการดูแลป่า

ชุมชนจัดทำแผนรักษาป่าอย่างยั่งยืนวางแผนกิจกรรมประจำปีวางแผน

งานจัดประชุมคณะกรรมการและชาวบ้านเดือนละครั้งจัดแผนลาดตระเวน

และป้องกันไฟป่ารวมถึงกิจกรรมการปลูกต้นไม้เช่นการปลูกไผ่คุณลุงทุม

ยก ตัวอย่าง 

and regulations, has created the Nong Samed Community Forest 

ofmorethan665Rai,whichcoversfourvillages.Thisplace

becomes a food source, a centre of faith and sustainability to 

maintain the environment for future generations. This is further 

evidence human beings and forests are inevitable separated.

Nong Samed Community Forest Management
 Nong Samed Community Forest is located at Kra Had 

Sub-District,JomPraDistrict,SurinProvice.Ithasanareaof

665Rai,coveringthefourvillagesofBanNongYaw,BanKra

Had, Ban Ann Nong and Ban Kok Ja. The majority of the local 

people are farmers. The villages practice organic agriculture and 

havebecomeoneofthelargestchemical-freecropsources

inSurinProvince.Therearecurrently353families,totaling3,846

individuals, who are involved.

 Once, Nong Samed forest was a center of animal 

husbandry because of the abundance of plants  and extended 

formorethan1,000Rai.In1947,privatesectorentrepreneurs

encroachedonthelandanddeforesteditfortheirownprofit.

At the same time, the government passed a policy allowing 

people to receive unused forest land. Consequently, forest areas 

were much diminished because of illegal deforestation and 

charcoal burning.

 Mr. Toom Senaboon, the chairman of the community 

forestnetworkofthefourvillagesinNongSamedSub-District,

is69yearsoldandhasserved12termsaschairman,Informed,

“The local people realized that they could not allow this 

intrusiontocontinue.SotheylinkedwithNGOsandgovernment

agenciestofindasolution.”

 After liaising with these agencies, the Net Foundation 

was had an important role in terms of managing Nong Samed 

community forest system since the beginning. Cooperation among 

the four villages led to set up the community forest committee 

in1997.

 Furthermore, government agencies have involved in 

defining boundaries and creating regulations concerning the

community forest.During theyear1995,KraHadsub-district

administrative organization received a budget appropriation of 

250,000Bantfordredgingcanalsaroundtheforestsandestablishing 

boundaries for farm areas and the community forest.

 Mr. Toom, chairman of the community forest network, 

notes that, initially, the committee was selected from the four 

villages,witheachvillagecontributing12peopleforanoverall 

totalof48people.Theyhavethedutyofmanagingthe

community forest, ensuring sustainable forest management, 

planning annual activities, planning committee meetings on a 

monthly basis, organizing a surveillance plan and forest fire

prevention, as well as planting plants such as bamboo.

 “Infact,wecannotgrowtheforests.Weusedtoplant

trees but it is a waste of effort. We must just allow rehabilitation. 

After taking back the forest, we should just let it take care 

of itself.” Mr. Toom speaks as someone who understands the 
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 “จริงๆคนเราไม่สามารถปลูกป่าได้เคยทดลองนำต้นไม้ไปปลูก

แต่ตายเปลา่แต่ที่เราตอ้งปลกูก็เพือ่ฟืน้ฟูหลงัจากได้ปา่คนืมาแลว้เราจะปลอ่ย

ให้ธรรมชาติดแูลตวัเอง”คณุลงุทมุพดูอยา่งคนที่เขา้ใจถงึสภาพธรรมชาติของ

ป่าที่สามารถดูแลตัวเองได้หากระบบนิเวศมีความสมบูรณ์

 ปัจจุบันพื้นที่ป่าชุมชนตำบลหนองเสม็ดฟื้นตัวเองอุดมสมบูรณ์

ด้วยพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆสัตว์ป่าที่เคยหายไปกลับคืนมาอย่างเช่นกระรอก

งูตะกวดรวมทั้งพืชผักและเห็ดชนิดต่างๆ

 

 กฎระเบียบ ป่า ชุมชน หนอง เสม็ด 

1)หา้มตดัไม้ในเขตปา่ชมุชนยกเวน้ตดัเพือ่ใช้ในการสรา้งบา้นหรอืซอ่มแซม

บ้านแต่ต้องผ่านคณะกรรมการพิจารณาก่อน

2)ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดในป่าชุมชนจับได้มีโทษปรับไม่เกิน500บาทเงิน

ที่ได้รับจากค่าปรับเก็บเข้าเป็นกองทุนป่าชุมชน

3)ให้เก็บหาของป่าได้เช่นเห็ดพืชผักพืชสมุนไพรแต่ต้องรู้จักใช้เพื่อ

ให้เกิดความยั่งยืนห้ามนำไปจำหน่าย

4)ห้ามจุดไฟเผาในเขตป่าชุมชน

5)ใครขออนุญาตตัดต้นไม้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม50บาทต่อ1ต้นพร้อม

กับปลูกป่าทดแทนในอัตราส่วน1ต่อ5คณะกรรมการจึงจะอนุญาต

 

 ประธานเครือข่าย 12 สมัย ย้อนอดีตให้ฟังว่า “กฎระเบียบนี้

ผ่านการพูดคุยจากวงประชุมเครือข่ายฯทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นเพื่อให้ได้สิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชุมชนและพร้อมให้ความร่วมมือ

ทำตามกฎระเบียบหรือช่วยกันตรวจตราไม่ให้ใครฝ่าผืน”

 ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนด้วยการเข้าไปเก็บพืชผักต่างๆ

มาเปน็อาหารภายในครอบครวัตอ้งไมม่ีการนำไปจำหนา่ยและตอ้งไม่เกบ็ไป

ทั้งต้นจะต้องมีการฝังรากหรือหัวเอาไว้เพื่อให้เติบโตได้ต่อไปสำหรับเรื่อง

ตัดไม้นั้นทางคณะกรรมการป่าชุมชนหนองเสม็ดรวมถึงตัวชาวบ้านเองมี

ความเห็นพ้องต้องกันว่าห้ามตัดโดยเด็ดขาดจะตัดได้เฉพาะไม้บนที่นา 

ตัวเองเพื่อทำฟืนหรือถ่านเอาไว้ใช้ภายในครัวเรือน

 เรื่องนี้ คุณลุงทุม ยืนยันว่า ชาวบ้านภายในเครือข่ายป่าชุมชน

หนองเสม็ดปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอย่างดีพบว่าการทำผิดกฎระเบียบ

ส่วนใหญ่เกิดจากบุคคลภายนอกพื้นที่ที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนโดย

มี การ ใช้ อย่าง ไม่ เหมาะ สม   เช่น   ขุด ไป ทั้ง ต้น ทั้ง ราก  ทำให้ พืช บาง ชนิด ใกล้  

สูญพันธุ์

 “หน้าฝนมีเห็ดออกจำนวนมากจะมีคนในพื้นที่อื่นๆ เข้ามาเก็บ

เห็ดทั้งกลางวันกลางคืนอาจทำให้สัตว์ป่าอพยพไปอยู่ที่อื่น รวมทั้งอาจเกิด

ปัญหาไฟไหม้ป่าได้ที่ประชุมจึงคิดกันว่าต้องช่วยกันตรวจตราดูแลและห้าม

natureoftheself-restoringforest.

 At present, Nong Samed Community Forest areas have 

been restored with various types of plants. Some lost animals 

such as squirrels, snakes and lizards, as well as species of 

vegetation and mushrooms, have now returned.

Nong Samed Community Forest Rules
1)Donotcutlumberwithinthecommunityforestarea,except

for house construction or repairs which have been approved 

by the committee.

2)Donothuntanykindofanimalinthearea.Anyonewho

violateswillbesubjecttoafineinotexceeding500Baht.The

money will be given to the community forest foundation.  

3)Someactivitiesareallowedtobecollectedintheforest,

for example mushrooms and herbs, collection  as long as it 

isdoneonasustainablebasis.Itisnotallowedtocollect

items for sale.

4)Donotburnwithincommunityforestareas.

5)Peoplecanseekpermissiontocutlumberintheforesthave

toplayafeeof50bahtandtherequirementthatreforestation 

takesplaceona1:5basis.

 The chairman continued by explaining: “These rules have 

beendiscussedduringtheconference.Everyoneparticipated

and expressed their opinion about the best solutions to various 

problems. So, they are all happy to abide by the rules and 

even help in warning other people not to break the rules.”

 The villagers use the community forests by collecting 

herbs and vegetables for cooking at home. They should not 

sellthesethingsoruproottheplantscompletely.Instead,the

root has to remain bedded so as to let the plant grow further. 

Regarding deforestation, the Nong Samed community forest 

committee, as well as other local people, agree with banning 

deforestation, except apart  from cutting lumber on one’s own 

farmlandtoprovidefirewoodforfamilyusage.

 Inthiscase,Mr.Toomaffirmsthatthelocalpeoplein

Nong Samed community forest network strictly follow the rules. 

Itisfoundthatmostrulebreakingiscausedbyoutsiderswho

inappropriately use community forest areas by such things as 

rooting up some plants which are near extinction.

 “During the rainy season, there is such a variety of 

mushrooms that people from elsewhere  come to collect them 

both night and day. This may cause the wild animals move to 

otherplaceandalsocauseforestfireproblems.Consequently,

the assembly concluded that they should monitor what is going 

on and prevent any lighting devices being used during the 

night. This is necessary to ensure the sustainability of the forest 

for future generations.”

 Mr. Toom states that the most important issue is the 

budget for annual activities. There is currently a fund that has 

been established for community forest management. A part of 

theincomecomesfromtheSub-districtAdministrativeOrganization 

Council,whichsetsaside15,000Bahtperyear.Anotherpart

comes from the donations of local people. They are also thinking 

toextendeco-tourismactivitiessoastogainadditionalrevenue
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นำอปุกรณ์สอ่งสวา่งทกุชนดิเขา้ไปหาเหด็ในเวลากลางคนืและจะคนืให้ในเชา้

วันรุ่งขึ้นควรจะเข้าไปเก็บเห็ดพร้อมๆกันและคำนึงถึงประโยชน์ที่ยั่งยืนถึง

ลูก หลาน ใน วัน ข้าง หน้า ” 

 คุณลุงทุมบอกว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคือเรื่องงบประมาณในการ

จัดกิจกรรมประจำปี ปัจจุบันมีการจัดตั้งกองทุนสำหรับการดูแลจัดการ

ป่าชุมชน รายได้ส่วนหนึ่งมาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดสรรงบ

ประมาณ15,000บาท/ปีบางส่วนมาจากการเรี่ยไรจากชาวบ้านตามกำลัง

ศรัทธาและกำลังคิดขยายกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศนำรายได้ส่วนหนึ่งเข้า

กองทุน 

 “ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม อย่างเช่น กิจกรรมทำแนวกันไฟ

จะมีการบอกบุญตั้งแต่พระในวัดถึงเด็กนักเรียนแต่ละคนจะทำหน้าที่ของ

ตน   พระ จะ เข้า มา ช่วย ใน เรื่อง พิธีกรรม   โรงเรียน จะ ส่ง เด็ก เข้า มา ช่วย ใน เรื่อง 

แรงงาน   ชาว บ้าน จะ เรี่ย ไร เงิน สบ ทบ   ส่วน หนึ่ง จะ ทำ ข้าว ปลา อาหาร ”   แสดง 

ถึงความร่วมไม้ร่วมมือในการร่วมเป็นส่วนดูแลสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายป่า

ชุมชน หนอง เสม็ด 

 คุณลุงประธานเครือข่ายฯ12สมัยกล่าวต่อไปว่าจำเป็นจะต้อง

สร้างกฎเกณฑ์เพิ่มเติม จัดเวรยามดูแลป่าในช่วงฤดูฝน ปลุกจิตสำนึกการ

เรียน รู้ เรื่อง ป่า ชุมชน   พัฒนา ให้ เป็น แหล่ง เรียน รู้   อย่าง เช่น   มี การ จัด กิจกรรม 

เข้าไปปฏิบัติธรรม-จำศีลในเขตป่าชุมชน1วันเพื่อสร้างพลังแห่งศรัทธา

 นอกจากนี้มีความคิดขยายพื้นที่ป่าชุมชนออกไปอีก9หมู่บ้าน

ในตำบลกระหาด “ร่วมดูแลป่าชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต”  

คณุลงุทมุยิม้อยา่งมีความหวงัปพี.ศ.2550ปา่ชมุชนหนองเสมด็ได้รบัรางวลั

ป่าชุมชนดีเด่นจากอธิบดีกรมป่าไม้คือผลแห่งความร่วมมือร่วมใจของคน

ทุกคน

 

 ผี ปู่ ตา   แหล่ง รวมใจ คน รักษ์ ป่า หนอง เสม็ด 

 ชุมชนหนองสเม็ด เป็นชุมชนที่ค้นพบหลักฐานการตั้งที่อยู่อาศัย

มานานกว่า1,000ปีหลักฐานที่เห็นเด่นชัดคือต้นมะม่วงใหญ่ใจกลาง

ป่าชุมชนอันเป็นที่ตั้งของศาลปู่ตาหรือดอนปู่ตานอกจากนั้นยังมีข้าวของ

เครื่องใช้ครัวเรือนของคนโบราณบริเวณหนองน้ำขนาดใหญ่คือหนองเสม็ด

หนองกระจายและหนองสมโพดใกล้ๆกันพบร่องรอยการขุดคูคลองเชื่อม

ระบบชลประทานของชุมชนในยุคโบราณอีกด้วย

for the fund.

 “Eachtimeanactivityisorganized,suchasfireprevention 

practice, contributions are solicited, from monks to students, 

they all do their duty. The monks assist with ceremonial tasks, 

students are sent to help as workers, the local people solicit 

more contributions, and the others do the cooking.” These 

represent the cooperation evident in the Nong Samed community 

forest network in order to take care of the environments.

 The chairman further explains that it is necessary to create 

additional rules, forexample,providemore forest-observation

guards during the rainy season, encourage people to learn 

more about the community forest, and upgrade the learning 

center, e.g. one day hermitage retreat activity in community 

forest areas to foster the power of faith.

 Moreover, it is planned to expand the community forest 

area covered to nine villages within Tambon Kra Had, which 

aims to “take care of community forest to provide sustainably 

usedresourcesforthefuture,”Mr.Toomsmileshopefully.In

2007,theNongSamedcommunityforestwasawardedaprize 

asanoutstandingcommunityforestbytheDirectorGeneral of 

the Royal Forest Department, which is a result of their dedicated 

participation and cooperation. 

Pee Pu Ta: The Moral Center of Nong Samed Forest    
Conservationists
 Nong Samed is a community which is proved to have 

existedformorethan1,000years.Theevidenceofthisisthe

great mango tree situated in the heart of village, which also 

has a Pu Ta shrine or Don Pu Ta. Furthermore, there are ancient 

artifacts found around the large lagoons called Nong Samed, 

NongKraJai,andNongSomPod.Innearbyareasthereare

also traces of canal dredging associated with irrigation systems 

of the ancient community.

 Sangam Sankla, chairman of the women’s group of 

the Nong Samed community forest network, explains that, 

today, the community forest is fertile and its productive with a 

good variety of vegetables and herbs, which productivity ranks 

amongst the highest in the country. For the rule of women 

group, various careers are supported, e.g. mulberry tree 

cultivation, silkworm breeding, and silk weaving. The silk of the 

Nong Samed community forest network is the provincial OTOP 

products and is considered remarkable at the national level.

 “Today,whenthechildren(ofthefourvillages)seea

forestfire,theyhurrytotellthecommunityforestcommittee.

The consciousness of forest conservation is implanted in their 

heart because of what adults do as an example to them. 

Moreover, people in the community are relatives. So it is easier 

to ask for cooperation,” says the chairman.

Don Pu Ta is also the moral center of the conservationists.
 Don Pu Ta is a spiritual place that the northeast people 

deeply believe and respect. The Don Pu Ta area is reserved as 

a holy place. When the local people established a community 

intheland,theybuilta“shrine(Toob)”asaresidenceforPee
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 สงามแสนกล้าประธานกลุ่มสตรีเครือข่ายป่าชุมชนหนองเสม็ด

บอกว่าปัจจุบันป่าชุมชนหนองเสม็ดอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ผักหลากชนิด  

ยาสมุนไพรและมีความสวยงามติดอันดับต้นๆของประเทศสำหรับบทบาท

หน้าที่ของกลุ่มสตรีเครือข่ายฯมีการส่งเสริมอาชีพเช่นปลูกหม่อนเลี้ยง

ไหมและทอผ้าไหม ซึ่งผ้าไหมของเครือข่ายป่าชุมชนหนองเสม็ดเป็นสินค้า

OTOPระดับจังหวัดและโดดเด่นในระดับประเทศ

 “เดี๋ยวนี้เด็กๆในชุมชน(4หมู่บ้าน)เมื่อพบเห็นไฟป่าจะรีบ

วิ่งมากบอกกรรมการดูแลป่าชุมชน สำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้

ฝังรากลงไปในหัวใจของเด็กๆเพราะผู้ใหญ่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างอีกอย่าง

คนในชุมชนมีลักษณะเป็นเครือญาติกัน ทำให้ง่ายต่อการขอความร่วมมือ”

เธอ กล่าว 

 รวมทั้งดอนปู่ตาซึ่งเป็นจุดรวมใจของชาวบ้านนักอนุรักษ์

 ดอนปู่ตาเปน็พืน้ที่ความเชือ่ที่คนในภาคอสีานให้ความเคารพและ

เชื่อถือศรัทธาเป็นอย่างมากบริเวณดอนปู่ตาจะถูกกันเอาไว้เป็นเสมือนพื้นที่

ศักดิ์สิทธิ์เมื่อชาวบ้านก่อตั้งชุมชนขึ้นมาณบริเวณใดพวกเขาจะสร้าง 

‘หอหรือศาล(ตูบ)’ไว้เป็นที่พำนักอาศัยของผีปู่ตากินพื้นที่ไม่เกิน100ไร่

 การเลอืกพืน้ที่ผีปู่ตาตอ้งเปน็เนนิสงูเรยีกกนัในภาษาอสีานวา่โนน

โคกหรือดอน กลางป่าหนาทึบ เรือน โรง หอ หรือโรงศาลที่สร้างไว้เป็น

ที่พักอาศัยของผีปู่ตาเรียกแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชุมชนเช่น“หอปู่

ตา”“ศาลปู่ตา”“ตูบปู่ตา”หรือ“โฮงปู่ตา”นิยมสร้าง2ลักษณะ

1.ใช้เสาหลักเดียวเหมือนศาลพระภูมิทั่วไปแล้วสร้างเรือนยอดบนปลายเสา

2.ใช้เสาสี่ต้นแล้วสร้างโรงเรือนหรือศาลาให้มีห้องขนาดเล็กหรือใหญ่ตาม

ต้องการ 

 โดยทัว่ไปแลว้จะมีหอ้งโถงเพยีงหอ้งเดยีวและภายในหอ้งเปน็บรเิวณ

สำหรบัวางสิง่ของเครือ่งใช้ที่จำเปน็พรอ้มทัง้วสัดุที่แกะสลกัดว้ยไม้หรอืรปูปัน้

ตามที่เชื่อถือกันว่าผีปู่ตาต้องการเช่นเป็นรูปคนสัตว์ข้าทาสและบริวาร

ตลอดจนเครือ่งมอืเครือ่งใช้จำเปน็ดา้นหนา้ตบูหรอืศาลมกัจะสรา้งให้มีชาน

ยื่นออกมาสำหรับเป็นที่ตั้งหรือวางเครื่องบูชาและเครื่องเซ่นสังเวย

 คุณลุงทุมอธิบายต่อไปว่าป่าในภาคอีสานแบ่งได้กว้างๆเป็น

2อย่างคือ“ป่าหลวง”มีอาณาเขตกว้างขวางและเป็นลักษณะดงทึบกับ

“ ป่า วัฒนธรรม ”   อัน เป็น ผืน ป่า ส่วน รวม ของ ชุมชน   อย่าง เช่น   ป่า ปู่ ตา 

PuTainanyareaofnotmorethan100Rai.

 The area that is chosen must be a high hill, called 

NonKokorDon(inthenortheastlanguagedialect),whichis

located in a center  forest. The house of Pee Pu Ta has a 

different name according to the community concerned. Some 

examples are “Hor Pu Ta”, “Sarn Pu Ta”, “Toob Pu Ta” and 

“Hong Pu Ta”. 

There are two basic types that might be used:

1.Useasinglepolelikeanordinaryshrine,andthenbuilda

house at the top of the pole.

2.Usefourpolesandbuildahouseorapavilionthatissmall

or large as desired.

 Generally,thereisonlyoneroomandthis includes

the necessary items, such as carved wood statues. This is related 

tothebeliefthatPeePuTawantsthingslikefiguresofhuman 

beings, animals, servants and followers, as well as other necessary 

appliances.InfrontofTooborSarnisusuallybuiltanoverhanging 

balcony used for oblation and offering.

 Mr. Toom explains that the northeastern forests are 

generallycategorizedintotwotypes:“PaLuang(RoyalForest),”

a dense jungle which covers wide area, and “Pa Watanatam 

(CulturalForest),”whichreferstopubliccommunityforestssuch

as Pa Pu Ta forest.

 ‘DonPuTa’isanareawherethecommunitiesdetermine 

the boundaries, according to the northeastern custom, in the 

form of cultural forest community areas. Furthermore, there are 

other kinds of forest, e.g. graveyard forest, wild animal raising 

forest area and wilderness temples. “These areas are considered 

as an ecosystem which plants, animals, and humans are depend 

on each other,” says Mr. Toom.

 Pu Ta forest contain  plenty of trees and variety of 

mushrooms, as he explained, “There are Termite mushrooms, 

Boletus colossus Heim, Amanita vahinata, Astrearus hygrometricus, 

Russula virescens Fr., Russula alboareolata Hongo, Lentinus squarrosulas 

Mont., Russula sp. For vegetables, there are Melientha suavis 

Pierre, Diplazium esculentum, Kanchanaburi gratum, Careya 

sphaerica,Gratoxylumformosum(Jack)Dyer,pruniflorum(Kurz.)

Gogelin,SiameseNeem,IrvingiamalayanaOliv.exBenn,Curcuma 

alimatifoliaGagnep,topofcalamusspp.,andbambooshoots.

And for insect species, there are Heliocopris bucephadus,   

Tetrodadenticulifera(Berg),scarabbeetles,truewaterbeetles,

Cicadas, grasshoppers, Mole crickets, subterranean ants, bees 

and hornets. They live their lives and rely on each other within 

Don Pu Ta area.”

There are two main reasons for Sacrifices in Don Pu Ta 
forest:
 1.Itisusedformakingrituals,e.g.annualfeastrituals

in the third and sixth months, which are called “Leang Keun” 

(feastafterharvest)and“LeangLong”(feastatthebeginning

oftransplantation).Thereisalsotheweatherforecastorprophecy 

beforetillageandtheprayingceremony(called“Ba”).Every

ritual includes oblation and feasting, Pee Pu Ta will be invited 

andworshipedsothathecould insprirethewell-beingand
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 บริเวณดอนปู่ตา เป็นพื้นที่ที่ชุมชนได้ร่วมกันกำหนดขอบเขต

ปริมณฑลขึ้นตามกรอบจารีตประเพณีอีสานในรูปแบบของป่าวัฒนธรรมที่มี

บรเิวณอยู่รอบชมุชนนอกจากนี้ยงัมีพืน้ที่ในปา่ประเภทอืน่ๆเชน่ปา่ชา้ปา่

ทำเลเลีย้งสตัว์ปา่วดัปา่“พืน้ที่เหลา่นี้ถกูจดัเปน็ระบบนเิวศวทิยาที่ธรรมชาติ

ได้จัดสรรไว้ให้พืชสัตว์และมนุษย์ต่างได้พึ่งพาอาศัยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเสมอ

มา”คุณลุงทุมกล่าว

 บริเวณป่าปู่ตาเต็มไปด้วยไม้ใหญ่น้อยรวมไปถึงเห็ดที่คุณลุง

ทุมอุตส่าห์สาธยายชื่อให้ฟัง “ทั้งเห็ดปลวก เห็ดผึ้ง เห็ดระโงก เห็ดเผาะ

เห็ดไคเห็ดดินเห็ดขอนเห็ดขาวหรือพืชพันธุ์ผักประเภทผักหวานผักกูด   

ผักเม็ก   ผัก กระโดน   ผัก ติ้ว   สะเดา   กะ บก   ดอก กระเจียว   ยอด หวาย   หน่อ ไม้   

จำพวกแมลงเช่นกุดจี่แมงแครงเเมงกินูนแมงตับเต่าจักจั่นตั๊กแตน

แมง กี่ ชอน   แมง มัน   ผึ้ง   แตน   ต่าง ดำเนิน ชีวิต และ พึ่งพา กัน ใน พื้นที่ ดอน ปู่ 

ตา”คุณลุงทุมอธิบาย

 

 การ บวงสรวง บูชา ป่า ดอน ปู่ ตา โดย ทั่วไป นั้น มี อยู่   2   ประ การ ใหญ่ๆ 
1.ใช้เปน็สถานที่ในการประกอบพธิกีรรมเชน่พธิกีรรมเลีย้งประจำปีในเดอืน

3และเดือน6ซึ่งเรียกว่า“เลี้ยงขึ้น”(เลี้ยงหลังเก็บเกี่ยว)และ“เลี้ยงลง”  

(เลี้ยงเมื่อเริ่มฤดูปักดำ) และเสี่ยงทายสภาพดินฟ้าอากาศก่อนจะเริ่มต้นไถ

หว่านและพิธีบนบาน (เรียกว่า“บ๋า”) ซึ่งทุกพิธีกรรมจะมีการเซ่นไหว้บูชา

และเลี้ยงดูด้วยความสำนึกในพระคุณพร้อมกับอัญเชิญบวงสรวงผีปู่ตาให้

มา ช่วย ดล บันดาล ให้ ชาว บ้าน อยู่ดี กิน ดี มี สุข โดย ทั่ว หน้า  นอกจาก นี้   ยังเ ป็น 

สถานที่เผาศพในบางโอกาสด้วย

2.ใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์เช่นเลี้ยงสัตว์ประเภทวัวควายจับสัตว์น้ำ

ตามหนองน้ำหรือเก็บพืชพันธุ์ผักเห็ดแมลงพืชสมุนไพรหรือขออนุญาต

ตัดไม้มาสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือทำเชื้อเพลิง

 บรเิวณปา่ดอนปู่ตาเปน็พืน้ที่ศกัดิส์ทิธิ์ที่ชาวบา้นให้ความเคารพและ

เกรงกลัวมากและห้ามล่วงละเมิด ข้อห้ามและข้อปฏิบัติกับปู่ตานั้น ถือว่า

เป็นกฎระเบียบที่ทุกคนในชุมชนต้องยอมรับพร้อมปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

มิฉะนั้นจะถูกลงโทษโดยมติชาวบ้าน

 นอกจากนี้ ยังเชื่อว่า หากบุคคลใดไม่เชื่อถือปู่ตาจะปวดท้อง

ปวดศีรษะเป็นไข้เจ็บแขนขาหรือเกิดการอาเจียนตลอดเวลาบางรายเสีย

ชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุเชื่อกันว่าลักษณะดังกล่าวเป็นอำนาจของผีปู่ตา

ที่บันดาลให้เกิดขึ้นเช่นห้ามจับสัตว์ทุกประเภทในบริเวณดอนปู่ตาถือว่า

สัตว์เล็ก-สัตว์ใหญ่ในบริเวณดอนปู่ตา คือ บริวารของปู่ตาห้ามผู้ใดล่าสัตว์

เด็ด ขาด 

 หา้มตดัไม้ทกุชนดิในปา่ปู่ตาหรอืในบางพืน้ที่จะตอ้งปลกูชดเชย1

ต้น หรือ มากกว่า นั้น   

 ห้ามแสดงกิริยาและพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม เช่น ปัสสาวะ

อุจจาระหรือประพฤติตนในเชิงกามารมณ์ในดอนปู่ตา หรือมั่วสุมเสพของ

มึนเมาเพราะถือว่ามีเจตนาไม่เคารพต่อปู่ตา

 ห้ามลบหลู่และกล่าววาจาใดที่ส่อเจตนาไม่เคารพปู่ตา

 คุณลุงทุม กล่าวว่า “ความเชื่อเหล่านื้ทำให้พื้นที่ดอนปู่ตากลาย

เป็น รูป แบบ หนึ่ง ของ วิธี การ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ชุมชน ที่ ดี ที่สุด ” 

  การ พึ่งพา ป่า   “ ดอน ปู่ ตา ”   เป็น ไป เพื่อ การ ยังชีพ   เก็บ ผลิตผล หรือ 

ใช้ประโยชน์จากป่าปู่ตาอย่างประหยัดหวงแหนเคารพและเป็นแหล่งพึ่ง

พิงทางจิตใจของชุมชนมากกว่าความตั้งใจเข้าไปหาประโยชน์ ความเชื่อถือ

ศรัทธาในผีบรรพชน“ผีปู่ตา”นับเป็นภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดเกี่ยวโยงไปถึง

ความผูกพันระหว่างคนกับป่าอย่างแนบแน่นประสานกลมกลืนและใช้สอย

ทรัพยากร อย่าง มี จิตสำนึก 

 คุณ ลุง ทุม กล่าว ด้วย รอย ยิ้ม

happiness to all local people.

Additionally, this forest is occasionally used as a crematorium.

 2. It is used for the public benefit, for example,

raising cows and buffaloes, catching aquatic animals, collecting 

vegetables, mushrooms, insects and herbs, or asking for permission 

to cut lumber for house repairs or using the wood as fuel.

 Don Pu Ta is a holy place that locals respect and 

revere a great deal. People are not allowed to intrude. The 

prohibition and principles for Pu Ta are traditional  that everyone 

has to accept and strictly follow, otherwise  punishment will be 

made as the result of a referendum.

 Itisalsobelievedthatanyonewhodoesnotrespect

Pu Ta will suffer from stomach aches, become feverish, have 

arm and leg pains, or else vomit all the time. Some people 

have apparently died from unknown causes. People believe 

thatthisisthesupernaturalpowerwieldedbyPeePuTa.Itis

not allowed, for example, to catch any kind of aquatic animal 

within the Don Pu Ta area because the animals, whether big 

or small, are followers of Pu Ta. So, hunting these animals is 

strictly forbidden.

 Itisprohibitedtocutlumberfromanytreewithinthe

PuTaforest.Inacertainarea,theremustbetreeplanting

as least one tree or more as compensation for cutting any 

lumber.

 Itisprohibitedtoactinanyinappropriateway,such

as urinating, defecating, committing any sexual act or assembling 

for unlawful purposes. These are considered as acts of intentional 

disrespect to Pu Ta.

 Itisalsoprohibitedtosayanyrudewordwhichshows

disrespect to Pu Ta. 

 Mr. Toom says that: “These beliefs make respecting 

Don Pu Ta one of the best community forest management 

approaches.”

 Don Pu Ta forest provides support for incomes, harvests 

and other uses for people with conservationist and respectful 

minds. For local people, it is also the moral center of the 

community rather than a place for exploitation. Belief and faith 

in spiritual makes “Pee Pu Ta” an excellent source of wisdom 

linked to constant, assimilating relationship between the people 

and the forest and allows them to utilize the resources with 

good and wise minds.

Mr. Toom says, with a smile.
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เรื่องเล่าวันนี้ของ
หมู่บ้านคลิตี้ล่าง
Today Klitylang 
Village Untold Story 

ณ   หมู่ บ้าน ค ลิ ตี้ ล่าง   พ . ศ .  2536   -    2541 

 ในช่วงเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผู้คนที่นี่รู้แต่เพียง

ว่าการตายและอาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงปีพ.ศ.2536–2539

ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่ทางโรงแต่งแร่เดินเครื่องทำงานอย่างหนัก ปล่อยน้ำ

เสียลงสู่ห้วยคลิตี้ตลอดปีจนน้ำในลำห้วยมีสีเหลืองส่งกลิ่นเหม็นเน่าอย่าง

รุนแรง 

 ในที่สุด ปี พ.ศ.2541 หลังจากโรคลึกลับทำให้ผู้คนในหมู่บ้าน

ล้ม ตาย เป็น ใบไม้ ร่วง   และ ชาว บ้าน ได้ รวม ตัว กัน ร้อง เรียน ต่อ ทางการ เพื่อ ให้ 

หน่วยงานต่างๆส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบชาวบ้านจึงรู้ข้อเท็จจริงที่ว่า

ลำห้วยที่ใช้ดื่มกินและหล่อเลี้ยงชีวิตมาหลายชั่วอายุคนนั้นเป็นแหล่งสะสม

ของสารตะกัว่-มฤตยูรา้ยที่ครา่ชวีติชาวบา้นและสตัว์เลีย้งไปตลอดระยะเวลา

หลายสิบปีที่ผ่านมานี่เป็นเพียงสองย่อหน้าสั้นๆในบทความของคุณวันชัย

ตันติวิทยาพิทักษ์ในนิตยสารสารคดีฉบับที่209เดือนกรกฎาคม2545

ที่กล่าวถึงเรื่องราวปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

ผู้คนในหมู่บ้านคลิตี้ล่าง

 จากกรณีบรษิทัตะกัว่คอนเซนเตรทส์(ประเทศไทยจำกดั)ที่เปดิ

ทำการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2510เป็นโรงแต่งแร่ที่ตั้งอยู่ทางต้นน้ำของลำห้วย

คลิตี้ ด้วยวิธีการลอยแร่และปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำจนส่งผลกระทบทำให้มี

สารตะกัว่ตกคา้งอยู่ในนำ้และดนิตะกอนใต้ผวินำ้เปน็ปรมิาณที่มากถงึ68,920

มิลลิกรัม/กิโลกรัมทั้งที่มาตรฐานในระดับที่ปลอดภัยถูกตั้งไว้ในปริมาณ

ไม่เกิน100มิลลิกรัม/กิโลกรัมจากการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษ   

จึงทำให้โรงแต่งแร่ตะกั่วคลิตี้นี้ถูกสั่งให้ปิดไปเป็นครั้งที่ 3 จากกรณี

เดียวกัน 

 

การ เดิน ทาง ของ วัน เวลา ใน บ้าน ค ลิ ตี้ ล่าง 

 ด้วยเวลาสองชั่วโมงกว่าๆ ของการเดินทางที่มีฝนตกลงมา

ประปราย ในระยะทางกว่า 100 กิโลเมตรจากตัวอำเภอทองผาภูมิ

เส้นทางของเรามุ่งเข้าสู่เขตของป่าทุ่งใหญ่นเรศวรผืนป่าใหญ่ทางฝั่งตะวันตก  

เลาะเลียบเข้าไปตามเส้นทาง ผ่านเขตอุทยานแห่งชาติคลองลำงู ผ่านทาง

คดโค้งสลับขึ้นลงเขาอีกหลายลูกผ่านหมู่บ้านคลิตี้บนและวิ่งลงสู่บ้านคลิตี้

ล่าง อัน เป็น จุด หมาย ปลาย ทาง ของ เรา 

  ใน วนั ที ่เรา ไป นัน้ ตรง กบั วนัพระ   ชาว บา้น สว่น ใหญ ่จงึ มา รวม ตวั กนั 

ทำบุญใส่บาตรที่วัดกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ชายหญิงนั่งฟังพระสวดมนต์ให้พรอย่าง

ตั้งใจ กลุ่มผู้ใหญ่อายุลดหลั่นลงมาหน่อยก็นั่งจับกลุ่มพูดคุย บางคนในมือ

คีบยาสูบที่มวนด้วยใบกระโดน ระหว่างบทสนทนาจึงมีควันที่ถูกพ่นออกมา

ม้วนตัวลอยขึ้นไปในอากาศเด็กตัวเล็กตัวน้อยวิ่งเล่นเยา้แหย่กันบนศาลาวัด

Klitylang Village 1993 - 1998 
 “At that time no one knew what had happened to local 

residents here, only noticing death and sickness occurred during  

1993-1996whichcoincidedwithminingfactoryfullyoperating 

machineries and releasing waste water into Klity Creek for the whole 

year until the water turning yellow with bad odor.

 In theyear1998,aftermostvillagershadmetsudden

death from the mysterious disease and petitioned the government 

to investigate the cause of death among villagers in the past ten 

years.Itwasdiscoveredthatmanydeathscausedbyaccumulated

lead in the creek, the village main water source for many 

generations”.

 This was only two short paragraphs written by Mr. Vanchai 

Tantivittayapituk inthedocumentary journal,No.209,July2002to

reveal environmental problems affecting Klitylang villagers’ qualitie of 

life.

 LeadConcentrate(Thailand)Co.,Ltd.whichestablishedthe

factory at the headwater of Klity Creek and started its operation 

since1967,hadreleasedwasteandwastewaterintothewater

stream caused lead accumulated in the water and underwater 

sedimentasmuchas68,920milligrams/kilogram.Asamatterof

fact, the safety standard only allowed maximum 100 milligrams

/kilogrambasedonthefindingsofPollutionControlDepartment.This

leadminingfactorywasshutdown3timeswithsimilarreasons.

Klitylang Village Journey through Time
 Traveling couple hours with light rainfall during journey, 

100kilometersfromThongPaphumDistrict,wehadenteredThung

Yai Naraesuen on the west side, following the winding roads of 

Klong Lum Ngu National Park, up and down the mountains, passing 

through Klitybon village and descended to our destination Klitylang 

village. 

         The day that we arrived was the Buddhist Holy Day. 

People came to offer foods to the monks at the temple. A group 

of elder males and females were listening to the prayer while 

younger adults grouped together talking and some smoking homemade 

cigarette rolled with Kradon leaves. During the conversation, some 

smokers let out cigarette smoke into the air. Small children were 

running and playing on the temple hall. What we saw there was 

the normal happy life of Klitylang village, but we had no ideas 

what lie underneath.        

กองบรรณาธิการ / Editors
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ภาพที่ได้เห็นคือความปกติสุขของชาวบ้านคลิตี้ล่าง แต่เราไม่รู้ว่าในความ

เป็นจริงนั้นมีอะไรที่ถูกซ่อนเอาไว้

 หลังจากพระสงฆ์สวดมนต์เสร็จ ชาวบ้านได้ชวนกลุ่มของเราให้

รับประทานอาหารร่วมกัน แต่ที่สังเกตได้อย่างหนึ่งคือ ผู้ที่ร่วมวงกับกลุ่ม

เราจะมีแต่เฉพาะผู้ใหญ่ และหลังจากเราอิ่มแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่อายุน้อยลง

มาหน่อยเข้ามารับประทานอาหารต่อจากเรา ซึ่งได้คำอธิบายว่า “มันเป็น

ธรรมเนียมปฏิบัติของที่นี่ว่า เราจะให้เกียรติสำหรับแขกที่มาเยือนก่อน”

โดยประวัติของหมู่บ้านคลิตี้นั้นคือ ชาวกระเหรี่ยงโปว์สี่ครอบครัวได้อพยพ

มาอยู่ที่บ้านคลิตี้ล่างครั้งแรกเมื่อวันที่5มกราคม2440เมื่อเวลาผ่านไป

ประชากรก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น40กว่าหลังคาเรือนและดำรงวิถีชีวิตแบบพออยู่

พอกินซึ่งไม่ต่างไปจากบรรพบุรุษด้วยการทำไร่ข้าวไร่พริกหาปลาจาก 

ลำห้วยคลิตี้หาสมุนไพรมารักษาเวลาเจ็บป่วยและปฏิบัติตามประเพณีที่มี

มาอย่างเช่นการทำบุญปีใหม่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปี

 โต๊ะไม้ยาวตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงากลางลานวัด ผู้ใหญ่

ยะเสอะนาสวนสุวรรณนั่งรอพวกเราอยู่ที่นั้น“เป็นยังไงเดินทางมาลำบาก

ไหม นี่ถ้าฝนตกหนักกว่านี้คงจะลำบากหน่อย” ผู้ใหญ่บอกว่าถ้าเป็นช่วง

หน้าฝนหมู่บ้านนี้แถบจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอก การเดินทางเข้าออก

จึงลำบากมาก เพราะถนนที่นี่โดยเฉพาะทางเข้ามาก่อนถึงหมู่บ้านนั้นต้อง

วิ่งข้ามเขาและทางส่วนใหญ่ก็ยังเป็นดินลูกรังอยู่ ถ้าเจอฝนตกหนักๆ อาจ

กลายเป็นโคลนได้

 ผู้ใหญ่ยะเสอะถามกับเราว่า “ตอนมาเห็นหมู่บ้านคลิตี้บนไหม

ตรงนั้นคือที่ตั้งของโรงแต่งแร่” โรงแต่งแร่ตะกั่วคลิตี้เป็นชื่อที่ชาวบ้านรู้จัก

กันเป็นอย่างดีและเป็นโรงแต่งแร่เดียวกันที่ทำให้เกิดปัญหาไม่เพียงกับลำน้ำ

หรือธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ต้องพึ่งพา

อาศัยลำน้ำในการดำรงชีวิต    

 “ตอนที่ตะกั่วลงมาใหม่ๆไม่รู้แต่น้ำมันผิดสังเกตมีแต่ปลิงมี

ปลาลอยตายเยอะมากเลยเมื่อพ.ศ.2518-2525ปลาตายไปเยอะปูปลา

ไม่เหลือเลย”ผู้ใหญ่ยะเสอะเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงแรกๆ

 หลังจากนั้นสถานการณ์ก็แย่ลงเรื่อยๆ เมื่อน้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็น

สีเปลี่ยนเป็นเหลืองเข้มช่วงปีพ.ศ.2537ปลาลอยตายเต็มไปหมดควาย

ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เริ่มล้มตายด้วยอาการคล้ายๆ กัน รวมถึงชาวบ้านในหมู่

บ้านคลิตี้ล่างเริ่มเจ็บป่วยและเสียชีวิตอย่างไร้สาเหตุ ผู้ใหญ่ยะเสอะบอกว่า

ก่อน หน้า นั้น กลุ่ม ชาว บ้าน ได้ รวม ตัว กัน ขึ้น ไป เจรจา กับ ผู้ จัดการ เหมือง แร่ ใน 

เรือ่ง ของ การ ปลอ่ย นำ้ เสยี ลง ใน ลำนำ้   ทาง ผู ้จดัการ ได ้รบัปาก วา่ จะ ม ีการ ปลอ่ย 

น้ำเป็นเวลาหรือจะมีการแจ้งเตือนก่อน แต่มันก็เป็นได้เพียงแค่การรับปาก

เท่านั้นเพราะทางเหมืองแร่ยังไม่มีการจัดการใดๆ

 จนกระทั่งราวๆเดือนเมษายนพ.ศ.2541เรื่องราวของหมู่บ้าน

แห่งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนหลายแขนงในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้น

หลังจากข่าวสารได้ถูกตีแผ่ออกไป จึงทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กร

พัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาให้ความร่วมมือช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหา

จนกระทั่งการตรวจเจอสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่ในน้ำและพบอยู่ในตัวชาวบ้าน

คลิตี้ล่างในปริมาณที่เกินมาตรฐานจนส่งผลให้ชาวบ้านมีอาการเจ็บป่วยและ

เสียชีวิตดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีจึงมีคำสั่งให้โรงแต่งแร่คลิตี้หยุดดำเนิน

การชั่วคราวและมีการสั่งปรับเป็นเงิน2,000บาท(โรงแต่งแร่ได้หยุดดำเนิน

การมาถึงปัจจุบัน)

 “มีหมอมาตรวจมาเจาะเลือดชาวบ้านทุกคน ก็เจอทุกคนแหละ

แต่ที่เกินมาตรฐานมีอยู่ 7-8 คนต้องส่งไปรักษา แต่ส่วนมากมีสารตะกั่ว

ทุกคน อาการป่วยของคนแก่อย่างหนึ่ง เด็กๆ อีกอย่างหนึ่ง วัยรุ่นก็อีก

 Afterthemonkshadfinishedtheirchanting,thevillagers

invited us to dine with them. From our observation, only adults 

joinedus.Assoonaswefinishedthemeal,youngerpeoplecame

todineatthetable.Weweretoldthat“Ithasbeenournormal

practiceheretohonorourguestfirst”.Asforthevillagebackground,

4familiesofPotribemigratedtotheareafirsttimeinJanuary

5,1897.Later,Popopulationincreasedover40households.They

followedtheirancestors’self-sufficienttheorybygrowingrice,chili

andfishinginKlityCreek.Theyusedherbstocuretheirsicknesses

and strictly followed their traditions such as celebration of New Year 

onthe15waxmooninthemonthofMay.

 Sitting at a long table under the tree shade at the middle 

of Temple court, Village Headman, Yaser Nasuansuwan was waiting 

forus,“Howwasyourtrip?Didyouhaveanytroublefindingthe

place?Iftherainsfallheavierthanthis,youmayhavemoretrouble

findingthisplace”.Hetoldusthatduringheavyrainfall,thisvillage

would be isolated from outside world. Therefore, traveling in and 

outofthisplaceisratherdifficultbecausetheroadleadingtothis

village passed through mountains and most are dirt and gravels 

which turned into muddy roads after heavy rainfalls.

 Village Headman Yaser asked us, “Did you see Klitybon 

villageonyourwayhere?Ourminingfactoryislocatedthere”.

 KlityLeadMiningFactoryiswell-knownamongthevillagers

that created problems not only for the creek and nature, but also 

disturbed locals’ lifestyles whose lives depended on water from the 

creek.

 “Whentheleadfirstenteredthecreek,wehadnoideas,

onlynoticingthatmanyleechesandfishesdied.From1975-1982,

manyfisheswereperished,hardlyanycrabsorfisheslefttobe

seen”. Village Headman Yaser told us what happened earlier.

Klitylang Village

หมู่บ้านคลิตี้ล่าง
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แบบหนึ่งแต่อาการจะคล้ายๆกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คือปวดหัวบ่อยวิงเวียน 

ศีรษะบ่อย หมอเขาก็ห้ามไม่ให้ไปกินน้ำที่ลำห้วยคลิตี้และห้ามจับสัตว์น้ำ

ในลำห้วยกิน เราไม่รู้ว่าจะทำยังไง เพราะวิถีชีวิตเราต้องกินต้องใช้น้ำจาก

ลำห้วย”ผู้ใหญ่ยะเสอะพูดถึงช่วงแรกๆของการแก้ปัญหาและเสริมต่ออีก

ว่า“หมอพยาบาลจากจุฬาฯก็มาตรวจเหมือนกันหมอเขาบอกว่าในเมือง

ก็มีเหมือนกันที่สารตะกั่วเกินมาตรฐาน แต่อาการที่ออกไม่เหมือนพวกเราที่

อยู่ในป่าเพราะสารอาจจะมีความแตกต่างกันในเมืองเป็นสารจากโรงงาน

อุตสาหกรรม แต่ อย่าง พวก เรา เป็น สาร ตาม ธรรมชาติ ”  ผู้ใหญ่ ยะ เสอะ กล่าว 

แบบยิ้มๆ

 หลังจากพูดคุยกันอยู่พักหนึ่งผู้ใหญ่ยะเสอะก็ชวนพวกเราเดินดู

รอบๆ หมู่บ้าน เราเดินผ่านกระท่อมและบ้านทั้งน้อยใหญ่ที่ปลูกกระจาย

อยู่ตามราวป่าผ่านไร่ข้าวไร่พริกของชาวบ้านระหว่างทางเราถามผู้ใหญ่

ยะเสอะถงึการแก้ปญัหาเรือ่งสขุภาพและเรือ่งสิง่แวดลอ้มของคนในชมุชนเอง

ว่าเป็นอย่างไร ผู้ใหญ่ยะเสอะหยุดตอบคำถามนี้ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ช่วยป้องกัน

เม็ดฝนที่กำลังตกลงมา “เรื่องสุขภาพ เรื่องสิ่งแวดล้อม บางคนเข้าใจ

บางคนไม่เข้าใจแต่ปัจจุบันชาวบ้านก็เข้าใจมากขึ้นว่าจะอยู่กันอย่างไรจะ

กินกันอย่างไรเพราะเขาเจอมาเยอะทั้งโรคภัยไข้เจ็บและปัญหาของลำห้วย

คลิตี้ไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะสมัยก่อนนี่ข้าวปลาเราไม่ต้องซื้อเจ็บป่วย

ก็เข้าป่าหาสมุนไพรมารักษาไม่ต้องใช้สารเคมีเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรา

ต้องการเพราะเราใช้ประโยชน์จากป่าเราก็ต้องดูแลรักษาเราก็ทำได้โดยไม่

ต้องใช้สารเคมีแต่ปัจจุบันเราทำไม่ได้เพราะสมัยก่อนเราเลือกที่ดีๆได้ไม่

ต้อง ดาย หญ้า   ไม่ ต้อง ใช้ ปุ๋ย   ใช้ อะไร   แต่ ทุก วัน นี้ เรา ต้อง ทำ ที่ เก่า ที่ เดิม   ต้อง 

ดายหญา้ตอ้งใช้สารเคมีบา้งสมยักอ่นทำไร่หมนุเวยีนสองสามปีก็กลบัมาใช้

อีกทีจะไม่มีเป็นที่ของมึงที่ของกูพอคืนสภาพดีเราก็กลับมาทำเหมือนเดิม

กะเหรี่ยงโบราณเขาไม่ให้ทำซ้ำสองปีไม่ให้ทำไร่ซากเก่าปีนี้เราทำปีหน้า

ก็ทำไม่ได้แต่ตอนนี้ต้องทำที่เดิมเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นสภาพชีวิตก็เปลี่ยน

ไปเยอะไม่เหมอืนเมือ่กอ่นลงุคนหนึง่อายุเกา้สบิกวา่ไม่เคยใช้ยาแผนปจัจบุนั

ใช้แต่ยาสมุนไพรมาถึงปีนี้แกก็ต้องเข้าโรงพยาบาลทุกๆสองเดือนเหมือนกัน”   

 ด้วยบรรยากาศที่ฝนตกลงมาปรอยๆ พวกเราเดินถึงลำห้วย

คลิตี้กลางลำห้วยมีซุงต้นใหญ่ถูกใช้เป็นสะพานในการเดินข้ามไปมาซึ่ง

บ่งบอกถึงระยะเวลาในการใช้งานว่าผ่านมาหลายสิบปี ผู้ใหญ่ยะเสอะบอก

กับเราว่า “น้ำที่นี่จะไหลเชี่ยวตลอดทั้งปี” ภาพของลำห้วยที่เห็นนั้นทำให้

เรานึกถึงภาพในวัยเด็กที่เมื่อได้เจอลำห้วยลำน้ำที่ใสและ

ไหล เย็น ที่ไหน   ก็ อด ไม่ ได้ที่ จะ ต้อง กระโจน ลง ไป แหว กว่า ย ให้ 

ชุม่ฉำ่เปน็ที่สนกุสนานมนัจงึทำให้ภาพในวยัเดก็กลบัมา

อีกครั้งแต่ไม่ใช่กับที่นี่ที่ลำห้วยคลิตี้!

  ผู้ ใหญ่ ยะ เสอะ บอก กับ เรา ว่า         

“ ลำห้วย นี้ แหละ ที่ เมื่อ ก่อน เขา เอา ป้าย 

 The situation became worse when the water turning bad 

andchangingcolorintodarkyellow.During1994manydeadfishes

werefloatedonthesurface.Domesticbuffaloesdiedfromsimilar

symptoms, including sickness and death occurred among the villagers. 

Village Headman Yaser told us that a group of villagers had 

negotiated with the mining manager about releasing waste water 

into the creek. He agreed to set up schedule for releasing waste 

water or give out warning ahead of time. Alas, it was only his 

saying without any responsible actions from the Mining Factory. 

 NotuntilApril1998,problemsoccurred inthisvillage

received wide attention from many mass media. When the news had 

been published, the concerned government agencies and private 

organizations were actively involved in solving problems. They found 

substantial amount of lead in the contaminated water and villager’s 

bodies over standard limit. The Department of Mineral Resources 

then ordered Klity Mining Factory to halt its operation temporary 

andpayfine2,000Baht(theMiningFactorystillclosed).

 “When the doctor took blood test, he found lead in all 

testsubjects.Therewere7-8personswithexcessleadoverstandard

limit that required immediately treatment. Symptoms are different 

between adults and children. Adolescents had different symptoms 

also, but all had headache with dizziness. The doctor told us not to 

drink water or eat aquatic animals in the creek, but what should 

we do because our lives depended on water from the creek for 

consumption”.VillageHeadmanYasermentionedaboutproblems-solving 

in the beginning and further stated, “Doctors and nurses from Chula 

Hospital came quite often and told us that lead was also found 

in the city in excess amount, but it produced different symptoms, 

perhaps there were differences between industrial chemical and 

natural chemical.” Village Headman Yaser said with his smile.

 After long conversation, Village Headman Yaser invited us 

to walk around the village. We walked pass the hut and homes 

built scatteringly at the forest edge, rice paddies, and villagers’ 

chili farms. Along the way, we asked Village Headman Yaser about 

health  problems and community environment. Village Headman 

Yaser stopped under the big tree to shield us from the rain and 

answered, “Regarding health, and environment, only some understand 

theproblems.Atpresent,morepeopleconcernedoftheirwell-beings, 

howtheyaregoingtomaketheirlivings.Earlier,wegotourfoods

and medicine from the forest without buying or using chemical. 

We should maintain our forest and we can do it without 

using chemical. Before, we can choose the area and 

not using fertilizer. Nowadays, we are growing plants 
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มาติดประกาศว่างดใช้น้ำจากลำห้วยคลิตี้ชั่วคราว”

  เมื่อ เรา เดิน ตาม หลัง ผู้ใหญ่ ยะ เสอะ   เรา เห็น ภาพ ของ ผู้ใหญ่ กำลัง 

เดิน ข้าม สะพาน ไม้ ที่ ทอด ผ่าน ระหว่าง ลำห้วย   เรา เร่ง เดิน ตาม จน ทัน ผู้ใหญ่ 

ยะเสอะที่กำลังหยุดรออยู่บนเนินเล็กๆ ลูกหนึ่งก่อนเข้าหมู่บ้าน ผู้ใหญ่หัน

มาบอกกับเราว่า“ทุกวันนี้พวกเราชาวบ้านสู้เพื่อชีวิตของคนในป่าเพราะ

ว่าชีวิตของคนในป่าลำบากมาก เจอผลกระทบก็เยอะ เรื่องโรคเจ็บไข้ได้

ป่วย   และ เรื่อง ที่ ทำ กิน ของ เรา   ชาว บ้าน เขา เป็น ห่วง มาก ที่สุด   ไม่มี ที่ ทำ กิน 

ชาวบ้านบางคนเขาก็ไปไม่รอด ต้องหาคนมาช่วย และเราก็กำลังสู้กับรัฐ

ฝ่ายรัฐเหมือนล่าช้าเพราะเราเป็นคนส่วนน้อยรัฐเขาก็สนใจคนส่วนใหญ่ไว้

ก่อนแต่ที่นี่เราก็เป็นคนไทยเหมือนกันมีสิทธิเหมือนกันอยากให้รัฐเขามา

ดูแล พวก เรา บ้าง ” 

 

วัน นี้ ขอ งบ้านค ลิ ตี้ ล่าง 
 หลังจากที่ชาวบ้านคลิตี้ล่างได้รับความช่วยเหลือทั้งจากภาครัฐ

และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาได้เข้า

สู่กระบวนการยุติธรรมโดยใช้หลักตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยพ.ศ.2550ในเรื่องของ“สิทธิของประชาชนและชุมชนตาม

กฎหมายจากกรณีการได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” เพื่อ

ติดตามความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านคลิตี้ล่างที่ต้อง

ประสบกับปัญหามาอย่างยาวนาน ดังนั้นจากกรณีนี้* ชาวบ้านได้ใช้สิทธิ

ในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์(ประเทศไทย)

จำกัดกับพวกรวม2คนเนื่องจากปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารตะกั่วและ

สารเคมีจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ตะกั่วลงในลำห้วยคลิตี้ และฟ้อง

หน่วยงานรัฐคือกรมควบคุมมลพิษต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้ศาลมีคำ

พิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการกำจัดมลพิษ

และฟื้นฟูการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้เมื่อวันที่30มกราคม2546

และวนัที่23กมุภาพนัธ์2547ตามลำดบัซึง่ทัง้สองกรณียงัอยู่ในกระบวนการ

ในชั้นศาล 
 
* อ้างอิง จาก   สรุป กรณี ค ลิ ตี้ โดย   โครงการ นิติธรรม สิ่ง แวดล้อม   ( ENLAW )

inthesamearea,trimmingtheweedsorusingchemicals.Earlier,

werotatedlandsbyusingthesameareaevery2-3yearswhen

the land returned its fertility without land owner. Traditionally, Karen 

prohibitedrepeatedcultivation in thesameareawithin2years.

Ifwecultivatedonthislandthisyear,wecannotusethesame

land next year. Now, we have to use the same area because of 

existing problems. Our lifestyles had changed much different from 

earlier. A ninety years old man used only herbal medicine all his 

life,thisyearhemustbeadmittedinhospitalevery2months”.

 Underthe lightrainfall,wereachedKlitycreek,atthe

middle of the creek, a big log is being used as a bridge for more 

than10years.VillageHeadmanYasertoldus“Waterinthiscreek

runs swiftly whole year”. That picture reminded us of our happy 

childhood when we jumped up and down at the creek with clear 

and cool water. Those were good old days, but not here at Klity 

creek.

 VillageHeadmanYaserfurthertoldus“Earlier,therewasthe

warning sign telling us not to use water from Klity creek temporary”.

 Walking behind Village Headman Yaser, we saw him walking 

across the wooden bridge. We quickly walked to him where he 

was waiting for us at the small hill before entering the village. He 

turnedtousandsaid“Wearefightingfortheforestpeoplewho

currently facing hardship, sickness and land problems. Without lands, 

theycannotsurvive.Someonemusthelpthem.Wearealsofighting

against the government. They are so slow in helping us, perhaps 

we are minority. The government paid more attention to majority. 

Here, we are also Thai people who deserved the same treatment. 

We would like the government to assist us as well.”

Klitylang Village Today
 After Klitylang villagers received assistance from the government 

andprivatedevelopmentorganizationnetwork,problems-solvinghad

progressed through the justice system based on the Constitution of 

theKingdomofThailand,2550B.E(2007)regarding“Peopleand

CommunityLegalRightsonEnvironmentalandHealthImpacts”.It

had been designed to monitor the delay in solving overdue problems 

atKlitylangvillage.Fromthiscasestudy*villagerssuedtheLead

Concentrate(Thailand)Co.,Ltd.and2cohortsfordamagescaused

by releasing lead contaminated waste water from the Mining Factory 

intoKlitycreekonJanuary30,2003.ThePollutionControlDepartment 

was brought to the Administrative Court to order them to get rid 

ofpollutionandcontaminatedleadinKlitycreekonFebruary23,

2004.Bothcasesarecurrentlyunderthecourtprocess.

*Cited Klity Case Study, ENLAW Project
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การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา
Development project observation 

of environmental impact
นายอิศรพันธ์กาญจนเรขา*
Mr.Isarapann Karnchanarakha*

 เป็นที่ตระหนักกันดีแล้วว่าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ไม่ว่า

จะเป็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน ด้านคมนาคมขนส่ง

และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเหมืองแร่ ด้านบริการชุมชนและที่พักอาศัย

และอื่นๆ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขึ้นได้หลายประการ

เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งที่เรียกว่า การวิเคราะห์ผล

กระทบสิ่งแวดล้อม(EnvironmentalImpactAssessment,EIA)จึงถูก

นำมาใช้เพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้   เพื่อ กำหนด มาตรการ ใน การ ลด หรือ แก้ไข ผลก ระ ทบ ต่อ สิ่ง แวดล้อม ใน 

ทาง ลบ ที่ อาจ เกิด ขึ้น   รวม ทั้ง เพื่อ ให้ เกิด การ ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ มี อยู่ ใน 

การพัฒนาอย่างคุ้มค่าที่สุด

 ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ

รายงาน EIA ของโครงการพัฒนาต่างๆ ในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535มีมาตรการสำคัญ

อยา่งหนึง่ที่เจา้ของโครงการและผู้ประกอบการตอ้งปฏบิตัิตัง้แต่ระยะกอ่สรา้ง

โครงการและตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ คือการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EnvironmentalMonitoring)

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental

Monitoring) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับ

ผลก ระ ทบ หรือ มี แนว โน้ม การ เปลี่ยนแปลง ไป จาก เดิม หรือ ไม่ จาก การ พัฒนา 

โครงการ รวมทั้งเป็นการตรวจสอบมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม(MitigationMeasures)ที่กำหนดไว้ในแผนจัดการสิ่งแวดล้อม

(EnvironmentalManagementPlan)ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาว่ามีประสิทธิภาพหรือมีความเหมาะสมมาก

น้อยเพียงใดเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมมาตรการ

ในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

 ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ

พัฒนาที่จัดทำรายงานEIAจะมี2ลักษณะคือ

 1 .  การ ติดตาม ตรวจ สอบ ตาม มาตรการ ป้องกัน และ แก้ไข ผลก ระ ทบ ต่อ        

สิ่ง แวดล้อม   ( Mitigation   Measures ) 

  มาตรการ ป้องกัน และ แก้ไข ผลก ระ ทบ ต่อ สิ่ง แวดล้อม หรือ 

มาตรการ ป้องกัน และ ลด ผลก ระ ทบ สิ่ง แวดล้อม   เป็น มาตรการ ที่ กำหนด รูป 

แบบ โครงสร้างทางวิศวกรรม เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษ กำหนด

 Itisknownthatlargedevelopmentprojectsinindustrial

field,energyfield,transportationandinfrastructurefield,mining,

community service and residence, etc., cause several consequences 

of environmental impact. An environmental management tool 

called Environmental Impact Assessment (EIA) is applied to

speculate environmental impact that may be occurred in the 

near future. Itspurpose is todefinemeasures to reduceor

resolve negative environmental impact, as well as to maximize 

the natural resources utilization.        

 AccordingtoEIAreportofdevelopmentprojects in

ThailandundertheNationalEnvironmentalQualityActB.E.1992,

one of the important measures that must be implemented by 

project leader and entrepreneur during the project construction 

andoperationperiod,iscalled“EnvironmentalMonitoring”.

 TheprimaryobjectiveofEnvironmentalMonitoringisto

evaluate whether the environmental quality is affected or tends 

tochangebytheprojectdevelopment.Itisalsotoevaluate

now the mitigation measures designated in the environmental 

managementplanofEIAreportareefficientorappropriate.

This results in an advantage for improving, adjusting, or adding 

measures of environmental impact prevention and of life public 

welfare.  

 To monitor environmental impact from development 

projectswhichunderwentEIAstudy,2monitoringprograms

can be categorized.  

1. Mitigation Measures 
 Themitigationmeasuresaremeasureswhichdefineformats, 

engineering structure, pollution control technologies, pollutant 

emission rates, as well as approaches and management systems 

for different types of environmental impacts based on a project 

type. 

   Samples of mitigation measure are as follow:

 - Reservoir construction to prevent water usage

problemsandflood.

*นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ.สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
* Environmentalist, Senior Professional Level, Environmen tal Impact Evaluation,  Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
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ค่าควบคุมอัตราการปล่อยมลพิษ รวมทั้งแนวทาง วิธีการที่จะต้องปฏิบัติ

รวมถึงระบบการจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่างๆ ในแต่ละด้าน

ตามลักษณะของประเภทโครงการ ตัวอย่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผล

ก ระ ทบ ต่อ สิ่ง แวดล้อม   ได้แก่ 

 - การจดัให้มีการสรา้งบอ่เกบ็กกันำ้เพือ่ปอ้งกนัผลกระทบเรือ่งการ

ใช้ น้ำ และ การ ป้องกัน น้ำ ท่วม 

 -การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง(Activated

sludge)เพื่อป้องกันผลกระทบเรื่องคุณภาพน้ำ

 -การจดัให้มีระบบบำบดัอากาศเสยีที่ปลอ่ยออกจากปลอ่งโรงงาน

อุตสาหกรรมเช่นระบบลดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนระบบดักจับฝุ่น

ละอองแบบไฟฟ้าสถิตย์ระบบดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อป้องกัน

ผลกระทบเรื่องคุณภาพอากาศฯลฯ

 -การจดัให้มีการฉดีนำ้รดถนนภายในโครงการและเสน้ทางลำเลยีง

วัสดุ เพื่อ ลด ฝุ่น ใน ระยะ ก่อสร้าง   

 - การจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโครงการเพื่อส่งเสริมและ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโครงการที่ได้รับผลกระทบ

 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระ

ทบ ต่อ สิ่ง แวดล้อม   เป็นการ ตรวจ สอบ จาก สิ่ง ที่ เห็น   สิ่ง ที่ ได้ยิน   หรือ รับ รู้ 

ได้จากประสาทสัมผัส เปรียบเสมือนการตรวจร่างกายคนไข้ โดยดูจากรูป

ร่าง หน้าตา พฤติกรรมการปฏิบัติ ซึ่งประเมินในเบื้องต้นว่ามีความเสี่ยง

หรือมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่  ในขณะที่โครงการหากไม่มีการปฏิบัติ

ตามมาตรการที่กำหนดย่อมส่งผลหรือมีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่ง

แวดล้อม ขึ้น ได้ 

 

 2 .  การ ตดิตาม ตรวจ สอบ คณุภาพ สิง่ แวดลอ้ม   ( Environmental   Quality   

Monitoring   Measures ) 

 การตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มเปน็การตรวจวดัสารมลพษิ

ในสิง่แวดลอ้มโดยใช้เครือ่งมอืวดัและอปุกรณ์ตรวจวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์เพือ่ 

หาปริมาณหรือระดับของสารมลพิษ (Pollutants or Agents) ในแต่ละ

ชนิดที่จะเป็นตัวบ่งชี้(Indicators)ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรือ อาจ 

เกิดขึ้นทั้งนี้จะต้องมีมาตรฐาน(Standards)หรือเกณฑ์(Criteria)  เปรียบ 

เทยีบซึง่คา่มาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดขึน้จะใช้เปน็คา่ควบคมุและเฝา้ระวงั

หาก ผล การตรวจวัดเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าอาจเกิด

ปัญหาผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา และยังใช้เป็นตัวประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลพิษ รวมทั้งมาตรการการจัดการปัญหา

 - Provideactivatedsludgesystemtopreventwater

quality impact. 

 - Provideairpollutioncontrolsystemtolimitpollutant

emissions from industrial stacks  such as nitrogen oxide reduction 

system, electrostatic precipitator for dust control, Sulphur dioxide 

reduction system, etc to prevent air quality impact.

 - Spraywaterontheroadswithintheprojectarea

to reduce dust during the construction.

 - Establishcommunitydevelopmentfundingfoundation

around the project area to support and enhance the quality 

of life of nearby communities which are affected. 

 Investigationofmitigationmeasureimplementationis

toverifyfromwhatwesee,hear,orfeelbysenses.Itisjust

like having a physical examination on patients. We notice 

their semblance, and behavior, which will be initially evaluated 

whethertheyhaveariskoranysickness.Iftheproject,does

not follow the mitigation measures, there could be a risk to 

causeenvironmentalImpact.

2. Environmental Quality Monitoring Measures
 An environmental quality monitoring measure uses 

equipments and analytical devices to scientifically quantity

amounts of pollutants or agents which can be indicators of 

possible environmental impact. However, it requires comparing 

standards or criteria, which will be used as controlling and 

observingvalues.Ifthemonitoringresultexceedsthespecified

standards, it indicates that there may be a possibility or a risk 

to cause problems. Furthermore, the monitoring results are used 

to evaluate a performance of pollution control system, as well 

asaneffectivenessofpollutionmanagementdefined inthe

mitigation measures. They are applied for tendency evaluation 

of environmental quality change before and after the project 

development and for comparing with environmental quality in 

other areaswithout project development for the benefit of

improving or adding more measure to mitigate environmental 

impact that may occur. The primary environmental quality 

monitoring measures include the following aspects.
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มลพิษตามที่กำหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(MitigationMeasures)ว่ามีประสิทธิภาพหรือมีความเหมาะสมมากน้อย

เพียงใด นอกจากนี้ยังใช้ในการประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมก่อนและหลังพัฒนาโครงการ รวมทั้งใช้เปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น

ที่ไม่มีการพัฒนาโครงการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม

มาตรการ ใน การ ป้องกัน ผลก ระ ทบ ต่อ สิ่ง แวดล้อม ที่ เกิด ขึ้น หรือ อาจ เกิด ขึ้น   

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในมาตรการฯ หลักๆ

ได้แก่   

 -การตรวจวัดสารมลพิษที่ปล่อยออกจากแหล่งกำเนิด(Effluent

&Emission)

 -การตรวจวัดสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมทั่วไป(Ambient)

 -การตรวจวัดสารมลพิษในสภาพแวดล้อมการทำงาน(Working

place)

 -การตรวจสุขภาพร่างกายของพนักงานประจำปี(ตรวจร่างกาย

โดยทั่วไปและตรวจหาปริมาณสารมลพิษในชีววัตถุเช่นเลือดปัสสาวะ)

 การตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้มเปรยีบเสมอืนการตรวจรา่งกาย

คนไข้โดยการX-rayเจาะเลือดและอื่นๆเพื่อตรวจหาสารหรือสิ่งผิดปกติ

ที่ทำให้เกดิความเสีย่งหรอืเปน็สาเหตุของปญัหาสขุภาพอนามยัและโรคภยัไข้

เจ็บให้แน่ชัดมากขึ้นหากโครงการไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

หรือปฏิบัติแล้วแต่ไม่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้มีระดับปริมาณสารมลพิษ

ออก สู่ สิ่ง แวดล้อม มาก ขึ้น จน ส่ง ผลก ระ ทบ ต่อ ประชาชน ได้     

 บางกรณีอาจใช้วิธีอื่นๆนอกเหนือจากการตรวจวัดคุณภาพ 

สิง่แวดลอ้มเชน่การสำรวจและเกบ็ขอ้มลูเรือ่งรอ้งเรยีนการสำรวจความ

คิดเห็นและทัศนคติของประชาชนรอบโครงการเป็นต้น

 

กรณี ตัวอย่าง ของ การ ใช้ ผล การ ติดตาม ตรวจ สอบ ผลก ระ ทบ สิ่ง แวดล้อม 

( Environmental   Monitoring )   ใน การ แก้ไข และ ป้องกัน ผลก ระ ทบ      

สิ่ง แวดล้อม   

 

 • กรณ ีปญั หา ฝุน่ ละออง ใน พืน้ที ่ที ่ม ีการ ทำ เหมอืง หนิ และ โรง โม ่

หิน  ต. หน้าพระลาน    อ .  เฉลิมพระเกียรติ    จ . สระบุรี 

 ผลการตรวจสอบวดัปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็กวา่10ไมครอน

ในสิง่แวดลอ้มในบรเิวณชมุชนโดยรอบโครงการเหมอืงหนิปนูและโรงโม่หนิที่

เกนิมาตรฐานหลายครัง้ทำให้ตอ้งมีการเขม้งวดการปฎบิตัิตามมาตรการการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการเพิ่มความถี่

 -Efluent&Emission

 -Ambientpollution

 -Pollutioninworkingplace

 -Annualphysicalcheckupofstaffs(normalcheckup,and

examinationofpollutantsinbio-samplessuchasbloodand

urine)

 Environmentalqualitymonitoringcanbecomparedto 

thoroughphysicalcheckupinpatientbyusingX-ray,venipuncture, 

etc,tofindanyunusualsubstanceorabnormalitythatcould

beacauseofhealthproblemandsickness.Iftheprojectdoes

notfollowthemeasuresorthemeasuresarenotefficient,there

may be an increasing of pollutant emissions to environment 

that may affect the people nearby.

 Insomecases,anapproachapartfromenvironmental

quality monitoring may be applied such as a number of complaints 

filedandopinionandattitude surveyofpeoplewho live

nearby the project, etc. 

A study case of using environmental quality monitoring to 
resolve and prevent environmental impact  
 •Dust problem case in quarry and mill areas of Na 
Phra Lan Sub - District, Chalerm Phra Kiat District, Saraburi 
Province
 AmonitoringresultshowedthatPM10concentrationin

air in communities around the quarry and mill project exceeds 

thestandardforseveraltimes.Itthusrequiresmorestringent

efficient mitigation measures. For example, increasing the

frequency of water spraying on road, installing rock conveyor 

covering system by entrepreneur in every dust making point, 

covering a container of truck, with canvas, transporting rock 

accordingtoaspecificschedule,etc.

 • Environmental impact from the pollution of      
industrial development project within Marbtapood area, 
Muang, Rayong Province
 Itisfoundthatseveralpollutantsexceedthestandard 

or tend to increase according to environmental quality monitoring 

on soil surface, coastal seawater, and air quality. For health 

checkup on people, there is a high rate of patients with respiratory 

syndrome. Air quality monitoring showed that there are several 

kinds of volatile organic compounds within the areas. So the 

projects owners have to strictly follow all the measures. Moreover, 

moremitigationmeasuresmaybeimposedaswellasdefine

preventivemeasureandresolveEIAreportofthedevelopment

projects in those areas such as limit air pollutant emissions of 

the projects according to the carrying capacity of areas.    

 Environmental monitoring is an important procedure

which can create assurance to society and people, especially 

those who live nearby the project. All the mitigation measures 

identified in EIA report of development project is not only

on-paperreport,but itmustalsobeseriouslyandefficiently
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ในการรดน้ำบนเส้นทางขนส่งหินการให้ผู้ประกอบการติดตั้งระบบปิดคลุม

สายพานลำเลียงหินทุกจุดที่ทำเกิดฝุ่น  การปิดคลุมผ้าใบรถขนส่งหิน 

การ ขนส่ง หิน ตาม ระยะ เวลา ที่ กำหนด   เป็นต้น 

 •ปญั หา ผลก ระ ทบ สิง่ แวดลอ้ม จาก จาก สาร มลพษิ ของ โครงการ 

พัฒนา ด้าน อุตสาหกรรม ใน พื้นที่ มาบตาพุด   อ . เมือง   จ . ระยอง 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น คุณภาพน้ำผิว

ดิน คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง คุณภาพอากาศพบสารมลพิษหลายตัวเกิน

มาตรฐานหรือมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  ผลการตรวจสุขภาพของประชาชน

พบว่ามีปัญหาอัตราผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจสูงและผลการตรวจ

วัดคุณภาพอากาศพบสารอินทรีย์ระเหย(Volatile Organic Compounds) 

หลายชนิดในพื้นที่ ทำให้ต้องเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการ รวมทั้ง

กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ EIA

ในพื้นที่ดังกล่าว เช่น การควบคุมค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้

สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับมลพิษทางอากาศของพื้นที่ (Carrying

Capacity)  เป็นต้น 

  การ ติดตาม ตรวจ สอบ ผลก ระ ทบ สิ่ง แวดล้อม เป็นก ระ บวน การ 

สำคัญซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่

อาศัยโดยรอบโครงการว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ของโครงการ

พัฒนาต่างๆ  มิใช่เพียงรายงานที่อยู่บนกระดาษ แต่จะต้องมีการปฏิบัติ

อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ  ทำให้โครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่ง แวดล้อม หรือ หาก มี ผลก ระ ทบ เกิด ขึ้น   ผล จาก การ ติดตาม ตรวจ สอบ จะ 

ช่วยในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาวดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าของโครงการ

ผู้ประกอบการโครงการ หน่วยงานอนุญาตและกำกับดูแล ที่ต้องให้ความ

สำคัญและร่วมมือกันในการดำเนินงานเพื่อให้การพัฒนาใดๆก็ตามที่เกิด

ขึ้นสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

appliedtoavoidenvironmentalimpact.Iftheimpactoccurs,

thentheresultsofmonitoringwillimmediatelyhelpdefinesuitable 

to solve the problem for  both short and long terms. Therefore, 

it is the responsibility of every sector, especially the project 

owner, project operator,  permitting and regulatory agencies, to 

cooperate and emphasize implementation of mitigation measures 

in order to achieve sustainable development. 
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“Koyruttakwa” Muslim
SufficientCommunity

“คอยรุตตั๊กวา” ชุมชนพอเพียง
 ตามวิถีมุสลิม

 บนถนนที่สองฝัง่ขา้งทางเตม็ไปดว้ยตน้ไม้เขยีวขจีทัง้นอ้ยใหญ่ผม

เดนิสวนทางกบัหญงิสาวที่ใบหนา้และเสน้ผมถกูคลมุดว้ยผา้ฮญิาบรอยยิม้ที่

แสดงถงึความเปน็มติรถกูสง่ออกมาจากใต้ผา้คลมุบนใบหนา้และบนถนนเสน้

เดมิชายหนุม่วยักลางคนนุง่โสรง่และบนศรีษะสวมกะปีเยาะห์สีขาวกำลงัเดนิ

เข้า มา ตรง ทาง ที่ ผม ยืน อยู่   

 “สวสัดีครบัจะไปทีไ่หนครบั”เขากลา่วทกัทายผม“ครบัผมกำลงั

จะเดนิไปฟารม์ที่เลีย้งหงส์ดำครบั”เขาบอกเสน้ทางพรอ้มกบัชี้ทศิทางที่ฟารม์

หงส์ตั้งอยู่“เชิญเลยครับบ้านของผมเองเชิญตามสบาย”พร้อมกับกล่าว

ขอตัวไปยังมัสยิดเพื่อร่วมประกอบพิธีทางศาสนาที่กำลังจะเริ่มขึ้น....

 ที่นี่“คอยรุตตั๊กวา”

 ชุมชนคอยรุตตั๊กวาหรืออีกชื่อหนึ่งว่าชุมชนคลองรำไทรหมู่5  

ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระยะทางไม่ไกลจากเขตที่มี

การจราจรแออัด วกวนไปด้วยถนนหนทางที่รถและผู้คนบนถนนต้องแย่ง

ที่ทาง กัน ใน การ ดำเนิน ชีวิต ใน แต่ละ วัน   

  แต ่ที ่นี ่เมือ่ เขา้ มา แลว้ ทำให ้รูส้กึ วา่ เปน็ ชมุชน ที ่เงยีบ สงบ และ เตม็ ไป 

ด้วยต้นไม้รอบชุมชน มีเพียงแค่เสียงของเด็กนักเรียนที่แข่งกันท่องบทเรียน

อย่างสนุกสนานและผู้คนในมัสยิดที่กำลังประกอบพิธีทางศาสนาให้ได้ยิน

 หลังจากพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้น เราได้มีโอกาสนั่งคุยกับ 

แกนนำของชมุชนถงึความเปน็ชมุชนคอยรตุตั๊กวาอาจารย์ววิฒัน์สมานตระกลู

ได้เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของชุมชนนี้ที่เริ่มจากความรกร้างว่างเปล่า 

เมื่อประมาณ140ปีกอ่นจนกระทัง่มีสองสามีภรรยาคือนายอิบรอฮมิและ

นางตานีมีดีได้อพยพเข้ามาอยู่และเริ่มจับจองพื้นที่ตรงนี้ประมาณ2,000ไร่   

“จนกระทั้งเวลานี้ในชุมชนมีลูกหลานประมาณกว่า600คนประมาณ130

บ้านซึ่งมีนามสกุลหลักๆอยู่5นามสกุลนามสกุลเดิมคือมีดีและสมาน

ตระกูลสุขสบายมานยาสิและมะสกุลดังนั้นที่นี่จึงเป็นชุมชนเครือญาติ”

 อาจารย์วิวัฒน์อธิบายเพิ่มว่า “ในปี 2539 ชุมชนได้แบ่งออก

เป็นก ลุ่ม บ้าน   พวก เรา แบ่ง กันเอง   แต่ละ กลุ่ม บ้าน ก็ มี หัวหน้า กลุ่ม บ้าน             

1 คนเหมือนผู้ใหญ่บ้านแต่ละกลุ่มบ้านมีหัวหน้าคอยดูแลลักษณะการ

แบ่งกลุ่มก็แบ่งตามเครือญาติจากบ้านผมไปฟาร์มหงส์ดำเป็นกลุ่มบ้านที่5  

มี13หลังเป็นเครือญาติกันหมดทั้งหมดมี12กลุ่มบ้านแต่ละกลุ่ม

บ้านมีประมาณ10หลัง”ซึ่งแต่ละกลุ่มบ้านก็มีกิจกรรมที่กลุ่มตนเองสนใจ

กันต่างออกไปจนเกิดเป็นฐานการเรียนรู้ถึง7กลุ่มที่เกิดจากวิถีชีวิตจริงของ

คนในชุมชนนั้น

 อาจารย์บอกว่าถึงแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างในเรื่องกิจกรรม

แต่ก็มีความสอดคล้องซึ่งกันและกัน “เราจะปรึกษาหารือกันโดยตลอด

 Along both sides of the road so abundant with large 

andsmalltrees,Icameacrossayoungfemalefriendlysmiling 

and her face and hair with Hijab. At the same time, a middle 

age man wearing a sarong, having white kapiyor on his head 

walked directly towards me.  

 “Hello,whereareyougoing?”Hegreetedme“Well,

Iamgoingtotheswanfarm”.Hepointedinthedirection

of swan farm and said “Welcome, it’s my own home, please 

make yourself at home” before departing to the Mosque to 

attend religious ceremony that is about to start…….

 Here is “Koyruttakwa”

 Koyruttakwaorso-calledKhlongRumpaiCommunity,

Moo5locatedatNongJokDistrict,nottoofarfromtraffic

congestion area, is circled by roads and people competing 

with each other to make their normal daily livings.

 As soon as you entered the place, you would experience 

its calmness and serenity from the surrounding nature, only 

hearing children happily reciting lessons and people conducting 

religious ceremony in the background.  

 After the religious ceremony completed, we had the 

opportunity to converse with the community leader about 

community background. According to Mr. Vivat Samarntakul, 

thiscommunityoriginallylocatedinthewastelandabout140

yearsagountilMr.IbrohimandMrs.TaneeMeedee,acouple

movedinandoccupiedthesurroundinglandalmost2,000rais,

“Thereareover600peoplecurrentlylivinginthecommunity,

about130householdswith5main family surnames,Medee,

Samarntakul, Sooksabai, Manyasi and Masakul. Therefore, this is 

the community of relatives.

 Mr.Vivatexplainedfurtherthat“In1996,community

haddivideditselfintosmallergroupswith1leaderforeach

village as if being a village headman to supervise members 

basedonkinship.Group5islocatedfurtherfrommyhome

with13houses in the sameareaall related. Thereare12

groupstogether,having10housesineachgroup,withown

separated activities until becoming 7 learning bases from actual 

community lifestyles.

กองบรรณาธิการ / Editors
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อย่างบ้าน อ.สมชาย สมานตระกูล ทำน้ำมันไบโอดีเซล คนในชุมชนที่มี

น้ำมันเหลือจากใช้แล้ว ก็เอาไปรวมเยอะๆ ก็ได้น้ำมันโซ่ล่าจะเอาไปแลก

หรือเอาไปขายได้ทุกอย่าง ที่นี่มีไร่นาสวนผสม และสัตว์เศรษฐกิจ ต้นไม้

กับบ้านคือบ้านที่มีต้นไม้เยอะต้นไม้ที่นี่จะพูดได้เพราะมีป้ายบอกไว้หมดว่า

ชื่ออะไรและมีชื่อวิทยาศาสตร์ด้วยอีกที่คือทำน้ำส้มควันไม้ที่ได้จากการเผา

ถ่านพอได้ถ่านแล้วก็ดักควันมาทำเป็นหยดน้ำก็จะได้น้ำส้มควันไม้เอา

มาทำเป็นยาไล่แมลงแต่ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงและจะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

อีกบ้านหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่รวบรวมของใช้ในชุมชนไว้หมดเลย”

 ขณะวงสนทนากำลงัสนกุผมบงัเอญินกึถงึสิง่ที่พบเจอในชมุชนเมือ่

ช่วงแรก‘ภาพคนที่กำลังเดินทางไปยังมัสยิดผ่านต้นไม้สองข้างทางที่เขียว

ชอุ่มและให้ร่มเงา’อาจารย์อธิบายถึงความสอดคล้องในเรื่องศาสนาความ

พอ เพียง และ สิ่ง แวดล้อม ว่า เข้า กัน ได้ อย่างไร ไว้ อย่าง น่า สนใจ ว่า   

 “ที่นี่เปน็ชมุชนมสุลมินบัถอืศาสนาอสิลามและศาสนาอสิลามสอน

ให้คนประหยดัจะสอนวา่กระเพาะแบง่เปน็สี่สว่นกนิสองสว่นอกีสว่นหนึง่

เป็นน้ำอีกส่วนหนึ่งไว้หายใจและสอนให้กินให้หมดไม่ให้เหลือหมายความ

ว่าถ้าเหลือแล้วให้เก็บไว้กินจนหมดกินมื้อนี้ไม่หมดให้มื้อหน้ากินต่อๆไป

จนหมดและสอนเรื่องการประหยัดไว้มาก ดังนั้น การประหยัดก็คือการพอ

เพียงเพราะสมัยก่อนไม่เรียกเศรษฐกิจพอเพียงแต่เรียกการประหยัด

 “อิสลาม เด็กจะต้องเรียนภาคศาสนามากกว่าที่อื่น ตอนนี้โทษ

หลักสูตรที่เด็กเกเรวิชาศีลธรรมมีไม่กี่ชั่วโมงไปเน้นตะวันตกมากโทษ

หลักสูตรและโทษผู้ใหญ่ คนพุทธไม่พาเด็กเข้าวัด คนอิสลามไม่พาเด็กไป

มัสยิด   พ่อ แม่ ไม่ เป็น ตัวอย่าง ให้ ลูก   พ่อ แม่ ต้อง เป็น ตัวอย่าง ให้ ลูก   ผม ใช้ วิธี 

ทำให้ดูอยู่ให้เห็นไม่ต้องไปบอกว่าอะไรดีอะไรชั่วทำให้ดูเลยตอนเล็กๆ

ให้เงินลูกไปโรงเรียนให้ไปพอดีเลยกลับมาถามว่าเงินซื้ออะไรไปบ้างถ้า

เขาซื้อของไม่เป็นประโยชน์เราก็จะบอกเขาก็จะกลับมาเล่าเลยว่าวันนี้กิน

ข้าวไป5บาทกินขนมที่มีประโยชน์ขนมตาลขนมครกถ้าซื้อน้ำอัดลม

ที่ไม่เป็นประโยชน์ก็บอกไม่ให้ซื้อกิน”

 “อยา่งเรือ่งการใช้พืน้ที่ของที่นี่เราพยายามใช้พืน้ที่ให้เกดิประโยชน์

สูงสุด ผมปลูกพืชสวนครัวไว้ในกระถาง เพื่อให้คนที่ไม่มีที่ดินดูว่าสามารถ

ปลูกในกระถางได้ที่นี่เราก็ทำต้นไม้ส่งอินโดนีเซียเพิ่งส่งไปประมาณ7,000ต้น  

และที่เดินไปจะเห็นบ่อน้ำแทบทุกบ้านซ้ายมือเลี้ยงปลาปลูกผักผักที่นิยม

ปลูกคือผักที่ปลูกง่ายตายยากเราไม่กินผักที่ตลาดผักซื้อเราจะไม่นิยมกิน

เพราะสารพิษเยอะ ที่นี่ทุกอย่างปลอดสารร้อยเปอร์เซนต์รักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วย   ข้าว เรา ก็ สี กิน เอง   เรา มี โรง สี อยู่ หลัง บ้าน   โรง สี ของ ชุมชน ”   

 อาจารย์อธิบายให้เราเข้าใจถึงหลักปฏิบัติของคนในชุมชนนี้ว่า

“เราใช้ศาสนานำทางศาสนาสอนมาอย่างไรศาสนาจะสอนให้เราประหยัด

 According to Mr. Vivat, even with different activities, 

each complemented others, “We would consult each other at 

all times. For example, Mr. Somchai Samarntakul made biodiesel 

for the community consumption. Community people pulled 

oil residue to make sola for sale or barter. Here, we have 

agroforestry, live stock and houses full of trees. Our trees can 

communicatewithusbecausewelabeledthemwithscientific

names. Another by product is smoked vinegar acquired from 

burning woods. After getting charcoal, smoke would be gathered 

for water drops to make smoked vinegar used for insect repellant 

and other uses. One house is made into a museum to display 

community gadgets.”

 Duringtheinterestingconversation,Irecalledsomething

thatIhadfoundwhenIfirstcamehere“Apictureofpeople

walking to the Mosque along the road full of green trees and 

shady areas.” Mr. Vivat gave his interesting concept about the 

perfectblendingbetweenreligion,sufficiencyandenvironment

as follows:

 “HereisMuslimcommunitywhereIslamtaughtIslamic

toeconomizebydividing stomach rooms into 4parts; two

parts for eating, another one for water and the last part for 

breathing.One shouldeatall foods.Any left-overmustbe

savedfornextmealsuntilitisallfinished.Therefore,savingsis

sufficiencyasjustsimplesavings.

 “InIslamicways,childrenarerequiredtodiligentlystudy

religion more than those of other religions. The current courses 

are blamed for delinquents because the ethical courses are 

only available for few hours. Most of times, they emphasized 

on eastern lifestyles. Punishment for adults and Buddhists for 

nottakingtheirchildrentothetempleorIslamicenteringthe

Mosque without their offspring had not been materialized. Parents 

are good example for the children. My children observed my 

actions.Idonothavetotellthemwhatisrightorwrong.

Whentheyweresmall,Igavethemsomemoneyforschool

andIwouldaskthemhowtheyspenttheirmonies.Itaught

them not to spend money on useless items. They would come 

homeandtellmethattheyspent5bahtonriceandmore

onhealthysweets,notbuyingunhealthysoftdrinkasItold.

 “As for utilizing land, we tried to use the area for 

themaximumyields. Ihavegrownbackyardgarden in the

pots so that people without land could learn how to grow 

plantsinpotsaswell.Wehaveimportedover7,000plantsto

Indonesia.Almosteveryhouseholdthatwepassedthrough

dugapond,bredfishesandgrewpopularvegetableswhich

was easily grown and hard to die. We do not buy vegetables 

becauseofheavytoxic.Wepreferredtoxic-freefoodsthatalso

maintained healthy environment. We eat our rice processing 

from backyard or community mills”

 Mr. Vivat also explained about community’s principle 

practice as follows, “We let religion lead the way. Religion 

taught us to save, work hard, share, and be a good person. 
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สอนให้ขยันให้แบ่งปันให้เป็นคนดีคนเราเคร่งเรื่องศาสนาตำรวจไม่ต้อง

มีคนอิสลามเคร่งครัดคนพุทธปฏิบัติตามศีลห้าครบแค่นี้พอแล้ว”

 ถา้หากจะบอกวา่ที่นี่ให้ความสำคญักบัการพฒันาคนเปน็สว่นใหญ่

ก็คงจะไม่ผดินกัเพราะวา่การที่ชมุชนหรอืสงัคมจะดีได้ตอ้งเริม่ที่ตวัเราดงันัน้

ที่นีจ่งึเนน้หลกัในการพฒันาที่สอดคลอ้งกบัวถิีชวีติความเปน็อยู่ของผูค้นโดย

เฉพาะเรื่องการเรียนการศึกษาและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

 “เราจะพัฒนาตัวคนก่อน ถ้าคนดีแล้วจะนำทางไปสู่สิ่งที่ดี ที่นี่

มีการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี อนุบาล ศูนย์

เด็กเล็กก่อนวัยเรียน มี กศน. หรือการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครก็มาเปดิถงึที่นี่และโรงเรยีนหลงัแรกของชมุชน

นี้ ก็ เริ่ม ต้น จาก ชุมชน ช่วย เหลือ กัน   ประชาชน ปลูก กันเอง   ใน การ สร้าง มัสยิด 

ก็ร่วมมือกันมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้เรามีฐานการเรียนรู้ที่เกิดจากชีวิต

จริงของคนในชุมชน”อาจารย์ย้ำคำนี้พร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้า

 หลังจากนั่งพูดคุยกันอยู่นานอาจารย์ก็พาไปเดินยืดเส้นยืดสายที่

สวนหลังบ้านของอาจารย์พร้อมกับอธิบายเรื่องไร่นาสวนผสมให้ฟังว่า“ชีวิต

จริง ของ ผม เป็น ลูก ชาวนา   ทำ นา มา โดย ตลอด   ก่อน ไป โรงเรียน ก็ ทำ นา   ตอน 

นี้เกษียณแล้วก็มาทำนาทำสวนทำปุ๋ยใช้เองในพื้นที่แบ่งเป็นอย่างละ30%  

คือน้ำ30%นาข้าว30%ผักผลไม้อีก10%ที่อยู่อาศัยพร้อมกับเลี้ยง

สัตว์ ที่นี่ก็คือเลียนแบบจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ของผมก็มีทุกอย่าง

เหมือนกัน แต่สัดส่วนไม่แน่นอน แล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ แต่ละ

ฐานการเรียนรู้จะเห็นภาพของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีการเลี้ยงสัตว์

ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ปลูกผักมีบ่อปลาเลี้ยงปลาไว้กินเองเพราะฉะนั้น

เศรษฐกิจพอเพียงก็คือการลดรายจ่าย”

 ถึงแม้ที่นี่จะดูสงบสุขและมีความร่มรื่นน่าอยู่ในชุมชนจากภาพที่

เห็นแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าแล้วเรื่องปัญหาของที่นี่จะมีบ้างไหม

 “ไม่คอ่ยมีปญัหานำ้เนา่นำ้เสยีก็ไม่คอ่ยมีเราจะชว่ยกนัดแูลเพราะ

คนที่นี่เคร่งครัดในเรื่องของศาสนา ศาสนาพุทธที่นี่มีประมาณ 5% แต่ไม่

ทะเลาะกันเลยคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เคยมาดูงานที่นี่ว่าไทยพุทธ

กบั มสุลมิ อยู ่กนั อยา่งไร   ที ่นี ่ไมม่ ีเรือ่ง บหุรี ่  สรุา หรอื ยา เสพตดิ   เรา จะ ให ้เกยีรต ิ

กันคนที่นี่ส่วนมากเป็นคนสอนคนเป็นครูเกือบทุกบ้านจบการศึกษาดีๆ

ยิ้มแย้ม และเป็นชุมชนเครือญาติจึงเอื้ออาทรต่อกันรวมถึงเอื้ออาทรต่อสิ่ง

แวดล้อม ของ ชุมชน ด้วย ” 

 สุดท้ายอาจารย์ยังเน้นย้ำพร้อมด้วยรอยยิ้มก่อนจากกันอีกครั้ง

ว่า“ศาสนาความพอเพียงและเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้ง 3สิ่งนี้จะช่วยหนุน

เสริมและสอดคล้องซึ่งกันและกัน”

We strictly follow religious teaching, we do not need policemen 

tolookafterusbecauseIslamicpeoplearealwayspractice

religiousbeliefs.IfonlyBuddhistsfollowed5ethicalprinciples,

that should be enough.

 Perhaps, it is correct to say that this place give more 

attention to developing a person because good society must 

begin with us. Therefore, the community relied heavily on de-

veloping lifestyles to match with the locals, especially learning, 

education and community involvement.

 “We started with developing good person, leading 

tobetterthings.Wehaveprovidededucationfrompre-school

tohighereducation,withKindergartenandPre-schoolCenter.

PhranakornRajabhatUniversityhasopenedcourseshereand

thefirstcommunityschoolandMosquewerebuiltwithcommunity 

collaborations. Until today, we have a strong learning-base

resulted from actual lifestyles of community people”, Mr. Vivat 

stressed this phrase with his pleasant smile.

 After long conversation with Mr. Vivat, he explained 

about agroforestry theory during our legs stretching walks at his 

backyardasfollows,“Iamafarmer’ssonwhohasbeenworking

in the rice paddy even before going off to school.  After my 

retirement,Icamebacktoworkinthericefieldsbasedon

theNewAgriculturalTheorybydividinglandinto30%reserved

forwater,another30%forricepaddies,30%forgrowingfruits

andvegetablesandtheremaining10%forlivingquarter and 

animals’shelters.Inmycase,Idividedinto4categories as 

the theory said, but uncertain proportion depending on land 

suitability. Each learning-base displaying economic sufficiency

fromlandutilization,growingvegetables,breedingfishesforour

ownconsumptionisleadingtosufficiencyeconomybyreducing

cost.”  

 Even though, the place looks serene; I have few

doubtsinmymindwhetherthisplaceisactuallytrouble-free.

 “Only few minor problems, no waste water problems 

because we are all responsible for keeping the place neat 

and people here actively follow religious teachings. We have 

5%ofBuddhists,hardlyanyquarrels.Visitorsfrom3southern

provinces came here to observe how Buddhists and Muslims 

stayedtogether.Hereissmoke-free,alcohol-freeanddrugs-free

area where people respect each other. Most 

of them are teachers who are relatives and 

well educated, turning the community into 

people supporting people community, including 

environmental support.”

 Attheend,Mr.Vivatfirmlystressed

with his smile before departure that “Religion, 

sufficiencyandenvironment,allthese3things

would support each other and blend together 

well.”
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เทคโนโลยี ชีวภาพ กับ การ กำจัด สี ย้อม 
 ปจัจบุนัผา้ไหมกำลงัได้รบัความนยิมเปน็อยา่งมากในประเทศไทย

มีการนำผ้าไหมมาใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะในด้านหัตถกรรม เสื้อผ้า

สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ แต่การจะได้ผ้าไหมที่มีสีสันสวยงามจะต้องผ่าน

กระบวนการ ย้อม สี ซึ่งมีทั้งสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ทำให้ปริมาณน้ำเสีย

ที่เกดิจากการยอ้มผา้ไหมเพิม่มากขึน้และมีการปนเปือ้นของสียอ้มและโลหะ

หนกับางชนดิการยอ่ยสลายตามธรรมชาติจงึเกดิขึน้ได้คอ่นขา้งชา้นอกจาก

นี้การระบายนำ้เสยีที่มีการปนเปือ้นของสียอ้มผา้ออกสู่สิง่แวดลอ้มยงัทำให้

เกดิมลพษิทางนำ้และเปน็อนัตรายตอ่สิง่มีชวีติและแมว้า่สีในนำ้เสยีจะมีเพยีง

ปริมาณเล็กน้อย(สีบางตัวพบน้อยกว่า1ppm)แต่ก็ยังสามารถมองเห็น

ได้ชัดเจนและสร้างความรำคาญให้กับผู้ใช้แหล่งน้ำและยังมีผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศในน้ำด้วยโดยสีที่เป็นอันตรายที่สุดได้แก่สีที่เป็นสารประกอบ

จำพวกอะโซ(Azo)หรือสารประกอบไนโตร(Nitrocompounds)ซึ่ง

สามารถเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแอมีนที่เป็นพิษได้ (Toxic Amines) หรือ สี บาง 

ตัวที่มีโครงสร้างซับซ้อนเช่นพวกสารประกอบเชิงซ้อนอะโรมาติก ที่ ไม่ 

สามารถถูกย่อยสลายได้ ดังนั้น เทคโนโลยีชีวภาพจึงได้ถูกนำมาใช้ในการ

กำจัด น้ำ เสีย ใน อุตสาหกรรม สิ่ง ทอ อย่าง แพร่ หลาย   

 ประโยชน์ที่เด่นชัดของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การใช้

เอนไซม์กำจัดสีในน้ำเสีย โดยเอนไซม์ที่ใช้ ได้แก่ แลคเคส (Laccase)

ลิกนินเปอร์ออกซิเดส(Ligninperoxidase)และแมงกานีสเปอร์ออกซิเดส

(Manganeseperoxidase)โดยเอนไซม์เหล่านี้จะไปทำลายโครงสร้างส่วน

ที่เป็นอะโรมาติก (Aromatic rings) ที่เป็นโครงสร้างหลักในการให้สี ซึ่ง

การใช้เอนไซม์กำจัดสีย้อมในน้ำเสีย ถือเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม    เนื่องจาก  โดย ปกติ การ กำจัด สี ใน น้ำ เสีย จาก โรงงาน อุตสาหกรรม 

สิ่งทอนั้น มักใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันและการตกตะกอนด้วยโพลีเมอร์ ซึ่ง

เป็นกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของ

สีซึ่งทั้ง2วิธีนี้อาจทำให้น้ำเสียมีความเป็นพิษเพิ่มขี้นในขณะที่การใช้

จุลินทรีย์นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดแล้วยังช่วยลดความ

เป็นพิษหรืออันตรายจากน้ำเสียที่บำบัด เพราะผลที่ได้จากการใช้จุลินทรีย์

บำบัดคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซไนโตรเจนและน้ำอย่างไรก็ดี

การใช้เอนไซม์ในการกำจดัสียอ้มในนำ้เสยีก็มีขอ้เสยีคอือตัราเรว็ในการเกดิ

ปฏิกิริยาจะต่ำมากหากไม่มีการปรับสภาวะความเป็นกรดด่างและอุณหภูมิ

ให้เหมาะสมกับการทำงานของเอนไซม์นอกจากนี้เอนไซม์ที่ใช้ในปัจจุบัน

ก็มีเพียงแลคเคสเท่านั้นที่มีการผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

 
 ความ เป็น พิษ จาก น้ำ เสีย จากการ ย้อม ผ้า ไหม 
 ในน้ำเสียจากการย้อมผ้าไหม พบว่ามีสิ่งที่ก่อให้เกิดพิษและเป็น

อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม2ชนิดได้แก่

Biotechnology for the Decolorization of Dyestuffs
 InThailand,silkfabricispopularforvariousapplications, 

especially for handicraft and clothing.  The fabric is made 

colorful by dyeing it with natural or synthetic colors. The dyeing 

process increases the volume of wastewater contaminated with 

the dyestuffs and heavy metals.  The contamination can slow 

down natural degradation processes, reduce the quality of 

thereceivingwatersandharmlivingorganisms.Evenata 

lowconcentration(e.g.,oflessthan1ppm)thecontaminated 

color can be visible and this may disturb the public users of 

the waters as well as cause adverse impact on the surrounding 

ecosystems. Colors containing azo or nitro compounds are most 

dangerous. The chemical structures of these compounds can 

be transformed into the toxic amines.  Some color compounds 

have complex structures, e.g., aromatic rings, which are not 

easily degradable. Therefore, biotechnology is widely used to 

remove the contaminants in the textile industrial wastewaters.      

 Enzymes which are used to remove colors in

wastewaters discharged from textile industries include Laccase, 

Lignin peroxidase, and Manganese peroxidase. These enzymes 

degrade the chemical structures of the colors, especially the 

color - producing aromatic rings. Uses of enzymes in the

textile wastewater treatments are considered as environmentally 

friendlymethods. In general, textilewastewaters are treated

using oxidation reactions and precipitation polymerizations; these 

methods initiate chemical and physical transformations of the 

colors and as a result they may increase the levels of toxicity 

inthewastewaters.Incontrast,theusesofmicrobialenzymes

generatelessharmfulby-products,i.e.,carbondioxide,nitrogen 

gas, and water. Moreover, the method helps lessen the 

treatmentcosts.Itshouldbenotedheresomedisadvantages

ofthemethod;(1)itrequiresproperacidityandtemperature 

conditions for enzyme activity otherwise the reaction rate 

canbereallyslow,and(2)atpresenttheonlycommercially

available enzyme is Laccase.  

Toxic Substances in Silk Dyeing Wastewater    
  Toxic substances in the silk dyeing wastewater which 

การ กำจัด สี ย้อม และ โลหะ หนัก ใน น้ำ เสีย จาก การ ย้อม ผ้า ไหม
 โดย การ ใช้ เชื้อ รา   Pleurotus   ostreatus
Decolorization of Dyestuffs and Removal of Heavy 
Metals in Wastewater from Silk Dyeing Process 
Using Fungus Pleurotus ostreatus

นางสาวพจนีย์  โลมรัตน์*
Photchanee Lomrat*

สิ่งเเวดล้อมเเละมลพิษ / Environment and Pollution

The dyeing process of Silk yarn

*นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายแผนงาน/สำนักเลขานุการกรมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
*Policy and Operation Plan Analyst Project Planning Section/Office of the Secretary/Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning



สิ่งเเวดล้อมเเละมลพิษ / Environment and Pollution

วารสารธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมของประเทศไทย46

  1 .   โลหะ หนัก   เนื่องจาก มี การ ใช้ โลหะ หนัก ใน กระบวนการ ผลิต   
เพื่อเพิ่มความสดใสของสีสิ่งทอ โดยโลหะหนักเหล่านี้ ได้แก่ ทองแดง

อาร์เซนิกแคดเมียมโครเมียมซึ่งส่วนใหญ่จะติดอยู่กับเนื้อผ้าแต่ยังมีสี

บางตัวเช่นสีโลหะ(metalcomplexdyes)ซึ่งค่อนข้างติดกับเนื้อผ้า

มากกว่า อาจหลุดหลงเหลือออกมาได้ถึงร้อยละ 5 ถึง 15 เมื่อมีการใช้

โลหะหนัก แน่นอนว่าจะต้องมีโลหะหนักปนเปื้อนมากับน้ำเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมรวมกับโลหะหนักที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติซึ่งถ้าปริมาณโลหะ

หนัก ใน ธรรมชาติ มี มาก   ก็ อาจ ก่อ ให้ เกิด อันตราย แก่ สิ่ง มี ชีวิต ได้   โดย ทั่วไป 

ร่างกายสามารถสะสมโลหะหนักไว้ปริมาณหนึ่งโดยไม่เป็นอันตราย  ซึ่งใน

สี ย้อมผ้าจะมีสารโลหะหนักเป็นองค์ประกอบด้วยและหากมีอยู่ในน้ำทิ้ง

ในปริมาณมากจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำหรือพืชน้ำและในที่สุดจะเข้ามา

อยู่ในห่วงโซ่อาหารซึ่งมีผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรง

  2 .   สี ย้อม ปัจจุบันสีย้อมที่ใช้เป็นสารประกอบชนิดต่างๆที่มี
โครงสรา้งทางเคมีตา่งๆมากมายเนือ่งจากจำเปน็ตอ้งมีความทนทานตอ่สิง่

ตา่งๆเชน่แสงแดดการซกัผา้การเสยีดสีและความสกปรกที่เกดิจากเหงือ่

และน้ำมันจากร่างกายมนุษย์ทำให้สีย้อมในปัจจุบันย่อยสลายยากทำให้

เกดิการตกคา้งเกดิสีขึน้ในแหลง่นำ้และเกดิปญัหาสารพษิตา่งๆโดยทัว่ไป

สีย้อมเป็นสารที่มีพิษต่ำแต่สีย้อมบางชนิดอาจเปลี่ยนแปลงเป็นสารมีพิษได้

ทั้งนี้สีย้อมผ้าอาจเข้าสู่ร่างกายผู้ใช้ได้3ทางคือทางจมูกด้วยการสูด

ดมสีที่ฟุง้กระจายในอากาศการสมัผสัทางผวิหนงัและโดยการปะปนเขา้ไป

กับอาหารนอกจากนี้ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของสีย้อมคือสีย้อมเป็น

สาร ที่ มี สี เข้ม   ดัง นั้น   แม้ มี ใน น้ำ เพียง เล็ก น้อย ก็ ทำให้ น้ำ มี สี เป็น ที่ น่า รังเกียจ 

ของผู้พบเห็นและยังบดบังการส่องผ่านของแสงทำให้ปริมาณออกซิเจนใน

น้ำลดลง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำและสัตว์น้ำ จึงทำให้มีความ

จำเป็นต้องกำจัดสีออกจากน้ำทิ้งด้วยวิธีการต่างๆ

 

การ กำจัด สี ย้อม โดย เชื้อ รา ขาว     

 ปจัจบุนักลุม่จลุนิทรยี์ที่สามารถกำจดัสียอ้มได้มีหลายประเภท

เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ สาหร่าย และรา โดยในกลุ่มของเชื้อรานั้น หาก

เปรยีบ เทยีบ ประสทิธภิาพ ใน การ กำจดั ส ียอ้ม แลว้   พบ วา่   เชือ้ รา ใน กลุม่ รา ขาว        

(Whiterotfungi)มีประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมได้ดีที่สุดเพราะเชื้อ

ราชนดินี้สามารถผลติเอนไซม์ที่ใช้ในการยอ่ยสลายสียอ้มและดดูซบัสียอ้มได้

ซึ่งกลไกที่เชื้อราขาวใช้เอนไซม์ช่วยในการย่อยสลายสีจะเป็นการย่อยสลาย

แบบออกซิเดทีฟ(Oxidativedegradation)โดยเอนไซม์จะไปทำลาย

โครงสร้างส่วนที่เป็นวงอะโรมาติกซึ่งเป็นโครงสร้างหลักในการให้สี

pose adverse effects on living organisms and the environment 

are as follows;

 1. Heavy metals:  Small amount of heavy metals 
often added to the dyestuffs to brighten colors of the fabric. 

The metals commonly used are copper, arsenic, cadmium, and 

chromium.Mostofthecolors(andthemetals)areabsorbed

ontothefabric.However,eveninacaseofastrongly-

absorbedmetalcomplexdyes,about5-15percentscanbe

left out unabsorbed.  Heavy metals in the discharged wastewater 

may add up to those already available in the environment 

and thus enhances the accumulation of the metals along the 

food chains. Human body can only tolerate a certain level of 

metal accumulation without adverse health effects. Therefore, 

the enhanced levels of the metals in aquatic organisms can 

pose potential harm to human health.

 2. Dyestuff: At present, dyestuffs generally contain 
complex compounds to increase their durability under exposures 

to sunlight, fabric cleaning method, friction action, and human 

excretion.Therefore,thedyestuffsaredifficulttodegradeand

this causes residue and visible colors in the receiving waters.  

Ingeneral,dyestuffsarequitelowintoxicity,howeverwhen

subjected to chemical reactions, higher toxic substances can 

be generated. Dyestuffs can enter human body via breathing, skin 

exposure and eating contaminated food. Dyestuffs are often 

dark in color, as a consequence, only present in small amount 

in waters can cause public’s rejection. Waters contaminated 

with the dyestuffs have low light penetration and this reduces 

the concentration of dissolved oxygen which lowering the 

growth of aquatic organisms.  Therefore, decolorization of the 

dyestuffs in wastewater is necessary. 

Dyestuff Decolorization by White-Rot Fungi
 Several groups of microbes are currently available for 

their uses in decolorizing the dyestuff.  These include bacteria, 

yeast,alga,andfungi.Amongthese,thewhite-rotfungiexert 

the best outcomes. The fungi release enzymes which are capable 

of degrading and absorbing the dyestuffs. The degradation 

process occurs via oxidative reaction on the aromatic structures 

for producing colors.

Dyestuff Decolorizaton and Heavy Metals Removal by   
Pleurotus ostreatus

ลักษณะ ของ เห็ด นางรม   
 P .   ostreatus

เชื้อ P. ostreatus
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 การ กำจัด สี ย้อม และ โลหะ หนัก ของ เชื้อ รา   Pleurotus   ostreatus                    

( เห็ด นางรม ) 

  เห็ด นางรม   Pleurotus   ostreatus    เป็น เชื้อ รา ใน กลุ่ม รา ขาว และ 

เนื่องจาก    P .   ostreatusเป็นราเส้นใยองค์ประกอบทางเคมีของผนังเซลล์

ของราเส้นใยมีความสามารถในการดูดซับโลหะหนักรวมทั้งทองแดงได้ใน

ประเทศไทยเห็ดนางรมเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานกันมากดอกเห็ดมีสีขาว

ถึงเทามีคุณค่าทางอาหารสูงมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินและ

แร่ธาตุหลายชนิดทั้งนี้เอนไซม์ที่เชื้อราผลิตขึ้นมามีความสามารถในการ

กำจัดสีย้อมจากน้ำเสีย จากการย้อมผ้าไหมได้ดี โดยสามารถกำจัดสีย้อม

ได้มากกว่า80%ซึ่งการใช้เห็ดรับประทานได้เป็นแหล่งสร้างเอนไซม์ที่ใช้

ย่อย สลายสารมลพิษนั้นทำให้มีความปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

และ สิ่ง แวดล้อม   และ เนื่องจาก เชื้อ รา ขาว กลุ่ม    P .   ostreatus   มี การ ผลิต มาก   

ทำให้ปริมาณของก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้งจากฟาร์มเห็ดมีมากด้วยดังนั้นหาก

นำ ของ เหลือ ทิ้ง จาก เห็ด นางรม   มา ใช้ ใน การ กำจัด สี ย้อม และ โลหะ หนัก   จะ 

ชว่ยให้เกดิประโยชน์และลดตน้ทนุคา่ใช้จา่ยในการกำจดัสียอ้มและโละหนกั

ใน น้ำ เสีย    และ เป็น วิธี ธรรมชาติ ช่วย ธรรมชาติ ที่ ดี ที่สุด อีก ด้วย 

 การ ทดลอง การ กำจดั ส ียอ้ม    กจิกรรม เอนไซม ์ และ ไอ โซ เทอม การ ดดู ซบั โลหะ 

หนัก ของ เชื้อ รา   P .   ostreatus     

 ในการศึกษาแบ่งการทดลองเป็น3ส่วนคือส่วนที่1ศึกษาการ 

กำจัดสีย้อมและวิเคราะห์กิจกรรมเอนไซม์ของเชื้อ P .   ostreatus ส่วนที่2ศึกษา

ไอโซเทอมการดูดซับโลหะหนักของเชื้อราและส่วนที่3ศึกษาประสิทธิภาพ

การกำจัดสีย้อมและโลหะหนักในน้ำเสีย ซึ่งสามารถสรุปผลการทดลอง

ได้ ดังนี้ 

  ผล การ ทดลอง สว่น ที ่  1     พบ วา่   เชือ้   P .  ostreatus มีความสามารถ

ในการกำจัดสีย้อมประเภทกรด(Acid)ได้ดีและสามารถผลิตเอนไซม์เพื่อ

ช่วยในการย่อยสลายสีย้อมได้โดยกิจกรรมของเอนไซม์LiPมีค่ามากที่สุด

นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่สีย้อมลดลงมากจะพบว่ามีกิจกรรมของเอนไซม์

LiPและLacมากด้วยและสีย้อมยังไม่เป็นพิษต่อการเจริญของเชื้อราและ

การทำงานของเอนไซม์ถงึแมว้า่เชือ้ราจะผลติเอนไซม์ที่ชว่ยในการยอ่ยสลาย

สีย้อมได้ดีแต่กิจกรรมของเอนไซม์ที่พบอาจไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ

การกำจัดสีย้อมของเชื้อรา เนื่องจากปริมาณการผลิตและชนิดของเอนไซม์

ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยทั้งสายพันธุ์ของเชื้อราอาหารสภาวะที่ใช้ใน

การ เลี้ยง เชื้อ รา   และ ชนิด ของ  สี ย้อม   สรุป ได้ ว่า    การ ย่อย สลาย สี ย้อม โดย เชื้อ   

P.ostreatusอาจเกิดจากการทำงานร่วมกันของเอนไซม์

  ผล การ ทดลอง ส่วน ที่   2     พบ ว่า   ที่ สภาวะ จุด สมดุล เม็ด เชื้อ รา        

P .  ostreatusสามารถดูดซับCr(VI)ได้ดีกว่าCu2+ในทุกๆความเข้มข้น 

เริ่มต้น(แม้จะใช้เวลาในการดูดซับนานกว่า)โดยสามารถดูดซับCr(VI)  ได้   

 Pleurotus ostreatusbelongstowhite-rotfungifamily.It

is a hyphal fungus whose cell wall can absorb heavy metals, 

includingcopper. In Thailand, the fungus is popular among

consumers.Itscolorsrangefromwhitetograyanditishigh

in nutrition, e.g., protein, carbohydrate, vitamins and minerals.  

Enzymesproducedbythefungushavehighremovalefficiency

of more than 80 percent for the dyestuffs in wastewater.

Therefore, P. ostreatus is preferred for wastewater treatment. 

Higher consumer demands for P. ostreatus result in increasing 

production capacity and this generates more substrate solid 

wastes and fungus residue. These wastes can be used to treat 

dyestuff wastewaters.  This is an economical and environmentally 

friendly method of treatment.

Experimentation on the Use of Pleurotus ostreatus
 The study comprises of three experimental sets, namely 

(1)thedecolorizationofdyestuffsinsilkdyeingwastewaterand

theanalysisoftheactivitiesofthefungusenzymes;(2)the

heavymetalabsorptionisothermofthefungus;and(3)the

efficiencyofwastewatertreatmentusingfungusspentsubstrate

asatricklingfilteringmedium.Resultsoftheexperimentscan

be concluded as follows;    

 (1) P. ostreatus can decolorize acid dyes and can 
produce enzymes for degrading three types of dyes under   

investigation. LiP exerts the highest enzyme activity.  While the 

dye concentrations decrease, the activities of LiP and Lac 

increase.  The dyes are not toxic to the fungus growth and 

the enzyme performance. The good production of the fungus 

enzymes does not necessarily have a direct positive impact on 

the level of the enzyme activity.  This dues to various factors 

potentiallyinfluencingtheactivityoftheenzymes,e.g.,fungus

species, nutrients, culture condition, and dyes typ’.  All of the 

three fungus enzymes may take part in the degradation of the  

dyestuffs.

 (2) At the equilibrium state, P. ostreatus can absorb 
Cr(VI)betterthanCu2+, at all initial metal concentrations, but 

underlongerperiodoftime.Thefunguscanabsorb30-37%

oftheCr(VI)and16-32%oftheCu2+. The results obtained 

 

Experimental Wastewater Treatment 
Model (Trickling Filter) with 
P. ostreatus as filtering medium 

ระบบบำบัดน้ำเสียจำลองที่มีก้อนเห็ดเหลือทิ้ง 
P. ostreatus  เป็นตัวกลางดูดซับน้ำเสีย

ลักษณะของก้อนเห็ดเหลือทิ้ง P. ostreatus
Spent Mushroom Substrate of P. ostreatus

ลักษณะเริ่มต้น ของระบบบำบัดจำลอง 
ของก้อนเห็ด P. ostreatus
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30-37%และดูดซับCu2+ได้16-32%ทั้งนี้การดูดซับโลหะหนักโดยเม็ด

เส้นใยP.ostreatusสอดคล้องกับFreundlichisothermซึ่งอาจเกิดจาก

แรงดึงดูดของโมเลกุล และความจำเพาะของพื้นที่ผิวในการดูดซับระหว่าง 

ผนังเซลล์ของเชื้อรากับโมเลกุลของCr(VI)มีความเหมาะสมมากกว่าCu2+ 

 ผล การ ทดลอง ส่วน ที่   3      พบ ว่า    ระบบ น้ำ เสีย จำลอง แบบ          

(Tricklingfilter)ที่บรรจุก้อนเห็ดเหลือทิ้งนี้สามารถกำจัดสีย้อมและโลหะ

หนักที่ปนเปื้อนในน้ำเสียได้ดีโดยกำจัดโครเมียมได้ดีกว่าทองแดงและจาก

การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่เหลืออยู่ ด้วยวิธี AAs พบว่ามีปริมาณ

โครเมียมเหลือ0.117mg/1และทองแดงเหลือเพียง0.02mg/1แต่

ค่าBODและCODยังมีค่าสูงกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมถึง

แม้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียTricklingfilterจำลองของก้อนเห็ดP .   ostreatus    

เหลือทิ้งจะมีค่าBODและCODสูงกว่าค่ามาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนดไว้แต่

ก็ยังเป็นการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยเพิ่มคุณค่าของวัสดุ

เหลือทิ้งและช่วยลดปริมาณขยะด้วย

  สรุป ได้ ว่า   เส้นใย เห็ด  P .   ostreatus  สามารถกำจัดสีย้อมและ

โลหะ หนัก ได้ ดี   นอกจาก นี้   ก้อน เห็ด   P .   ostreatus  ที่เหลือทิ้งจากฟาร์ม

เห็ด ซึ่งประกอบไปด้วยเส้นใยเห็ด ซึ่งผนังเซลล์ของราขาวกลุ่มนี้สามารถ

ดูดซับโลหะหนักได้และเมื่อนำเอาก้อนเห็ด P .   ostreatus   เหล่า นี้   มา ใช้ 

สร้างระบบบำบัดแบบโปรยกรอง(Tricklingfilter)จำลองโดยให้ก้อนเห็ด

P .   ostreatusในระบบเปรียบเสมือนตัวกลาง(สารดูดซับ)ของระบบในการ

กำจัดสีย้อมและโลหะหนักจากการทดลองพบว่าระบบบำบัดนี้สามารถ

กำจัดสีย้อมในน้ำเสียที่เกิดจากการย้อมไหมได้สูงถึง84%และสามารถลด

ปริมาณCu2+และCr(VI)ได้มากกว่า56%และ74%ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าBODและCODได้63%และ76%ซึ่ง

จะเห็นว่าระบบบำบัดน้ำเสียจำลองนี้ช่วยลดความเข้มข้นของ สี ย้อม ใน น้ำ 

เสีย ที่ เกิด จาก การ ย้อม ไหม ได้    ทำให้ แหล่ง น้ำ ที่ รับ น้ำ เสีย ไม่มี สภาพ เป็น ที่ น่า 

รังเกียจของคนทัว่ไปและไม่เปน็อนัตรายตอ่สัตว์นำ้พชืนำ้และสิ่งแวดล้อม

แต่เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียจำลองนี้ ไม่สามารถจำกัดค่า BOD และ

CODให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ดังนั้นจึงควรนำเอาระบบบำบัดน้ำ

เสีย จำลอง นี้ ไป ใช้ ร่วม กับ ระบบ บำบัด น้ำ เสีย แบบ อื่น   เช่น   ระบบ หญ้า กรอง   

หรอื พืช บำบดั    ซึง่เปน็วธิีบำบดันำ้เสยีที่ชว่ยลดปรมิาณสารอนิทรยี์ในนำ้เสยี

ได้ ดี   ทั้ง ยัง เป็น วิธี แบบ ธรรมชาติ ช่วย ธรรมชาติ   จะ เห็น ว่าการ นำ เอา ก้อน เห็ด   

P .   ostreatus มาประยกุต์ใช้ในการบำบดันำ้เสยีเปน็อกีทางเลอืกหนึง่ของรปู

แบบระบบบำบัดน้ำเสียที่จะนำมาใช้ในปัจจุบันเพราะนอกจากเป็นวิธีที่ง่าย

มีราคาถูกต้นทุนต่ำยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์อีกด้วยอีกทั้ง

เกษตรกรสามารถนำเอารปูแบบของการบำบดันำ้เสยีไปประยกุต์ใช้งานได้จรงิ

และจะช่วยทำให้คุณภาพของน้ำเสียที่เกิดจากการย้อมไหมมีคุณภาพดี

areconsistentwithFreundlichIsotherm.Molecularforcesand

specificsurfaceareasarethepotentialfactorsinfluencingthe

higher absorption of the chromium ion onto the hyphal fungus 

cell wall.  

 (3)Thetricklingfilterunderinvestigationcaneffectively
decolorize the dyestuffs and remove heavy metals. Chromium 

is better removed than copper. Using Atomic Absorption

Spectroscopy, the remaining concentration of the chromium is 

0.117mg/lwhilethatofthecopperis0.020mg/l.However,

the concentrations of the BOD and COD are found higher than 

the legal standards for treated industrial wastewaters.  Therefore, 

thetricklingfiltersystemshouldbeappliedtogetherwithother

treatmentmethods,suchasgrassfiltrationorplanttherapyto

further reduce the levels of BOD and COD. Despite its shortcoming, 

thetricklingfiltermethodusingthefungusspentsubstrateisstill

a treatment of interest because it promotes waste recycling 

and helps reduce volume of unwanted materials as wastes to 

be discarded.

 In conclusion, a hyphal fungus Pleurotus ostreatus 

is proved to be effective in the decolorization of dyestuffs 

and the removals of heavy metals. Based on the above          

experiments,thetreatmentusedcansignificantlyreducethe

levels of contaminants in the silk dyeing wastewater, i.e., 

nearly84%ofthedyestuffs,56%oftheCu2+,74%oftheCr

(VI), 63.0%of theBODandnearly76%of theCOD. This

results in a better quality of discharged wastewater; thus helps       

sustain the quality of the environment.  However, at present 

the treatment method should be applied with other techniques 

tofurtherimproveitsefficiencyinremovingorganicmaterials.

The treatment is a potential alternative method because of 

its low investment cost, friendly to the environment, and easy 

application.

 ลักษณะ ของ เม็ด เชื้อ รา   P .   ostreatus 
P. ostreatus Pellet

ลักษณะสีของน้ำทิ้งก่อนผ่านระบบบำบัดจำลอง
ของก้อนเห็ด P. ostreatus

ลักษณะสีของน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดจำลอง
ของก้อนเห็ด P. ostreatus
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สถานภาพการศึกษาอนุกรมวิธานกลุ่มเห็ด
Mushroom Taxonomic Study Status

 ประเทศไทยมีนกัอนกุรมวธิานและผู้เชีย่วชาญกลุม่เหด็ไม่นอ้ยกวา่50คน

ชนิดพันธุ์เห็ดที่พบอย่างน้อย600ชนิด(ไม่มีผู้ทราบจำนวนแน่นอน)การศึกษาและ

รวบรวมตัวอย่างเห็ดป่ามีมาก่อนปีพ.ศ.2511โดยกรมป่าไม้ปัจจุบันนอกจากกรม

ป่าไม้ที่ทำการสำรวจชนิดพันธุ์เห็ดในพื้นที่ป่าแล้วกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และ 

พันธุ์พืช ได้ทำการสำรวจความหลากหลายของชนิดพันธุ์เห็ดในพื้นที่คุ้มครองหลาย

แห่ง   กรมวิชาการเกษตรได้ทำการศึกษาและรวบรวมชนิดพันธุ์เห็ดอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ ป ีพ.ศ.2523โดยจัดตั้งศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทยศูนย์พันธุ

วศิวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหง่ชาติจดัตัง้พพิธิภณัฑ์เหด็รา(BIOTECBangkok

Herbarium:BBH)ซึง่รวบรวมขอ้มลูวิชาการเอกสารอา้งองิและรายชือ่เหด็ราทัง้หมด

ที่พบในประเทศไทยในปีพ.ศ.2550นอกจากนี้สถาบันการศึกษาหลายแห่งทำงาน

วจิยัเกีย่วกบัเหด็และรวบรวมรายชือ่เหด็ราทัง้หมดที่พบในประเทศไทยในปีพ.ศ.2550

ได้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งรวบรวมและเก็บตัวอย่างเห็ดไว้พิพิธภัณฑ์เห็ดที่

มีฤทธิ์ทางยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งศึกษาและจัดทำหนังสือรวบรวมรายชื่อ

เห็ด ใน ป่า ไม้   เป็นต้น 

 ประเด็นปัญหาคือข้อมูลชนิดพันธุ์เห็ดทั้งประเทศยังคงกระจัดกระจาย

อยู่ในหนว่ยงานและผู้เชีย่วชาญตา่งๆไมม่ีการรวบรวมให้เปน็ทะเบยีนของประเทศไทย

เพือ่ใช้เปน็พืน้ฐานของการศกึษาคน้ควา้และเปน็พืน้ฐานในการกำหนดสถานภาพที่ถกู

คกุคามใกล้สญูพนัธุ์หรอืเปน็ชนดิพนัธุ์เฉพาะถิน่ซึง่นำไปสู่การอนรุกัษ์และฟืน้ฟูชนดิ

พนัธุ์และแหลง่ที่อยู่อาศยัตอ่ไปตามเปา้หมายเพือ่ลดอตัราการสญูเสยีความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างมีนัยสำคัญภายในปีพ.ศ.2553(ค.ศ.2010)

   การ ประชมุ หารอื ระหวา่ง นกั อนกุรม วธิาน และ ผู ้เชีย่วชาญ กลุม่ เหด็   เมือ่ วนั ที ่  

12กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของโครงการเสริมสร้างสมรรถนะของกองทุน

สิ่งแวดล้อมโลก(GEF)และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)ที่ประชุม

ได้หารือเรื่องการจัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธุ์เห็ดของประเทศไทยโดยรวบรวม

ขอ้มลูจากนกัวชิาการที่ดำเนนิงานจำแนกชนดิพนัธุ์เหด็อยู่แลว้และทำการหารอืเพือ่

แก้ไขชื่อผิดชื่อซ้ำซ้อนทั้งนี้ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้หน่วยงาน/บุคคลที่

มีข้อมูลรายการชนิดพันธุ์เห็ดที่พบในประเทศไทยในClassBasidiomycetesซึ่ง

อา้งองิอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการสง่ขอ้มลูและยกรา่งทะเบยีนรายการเพือ่ใช้ประชมุ

ร่วมกันอีก 2-3 ครั้งจนได้ทะเบียนรายการฉบับเกือบสมบูรณ์ ซึ่งต้องตรวจแก้ไขชื่อ

วทิยาศาสตร์เปน็ขัน้สดุทา้ยนอกจากนัน้ที่ประชมุหารอืเรือ่งการเกบ็รวบรวมตวัอยา่ง

เขา้สู่พพิธิภณัฑ์เพือ่ประโยชน์ในการจำแนกระบุทางอนกุรมวธิานโดยการเทยีบตวัอยา่ง

การเพิ่มนักอนุกรมวิธานเห็นรุ่นใหม่ให้แก่ประเทศไทยการจัดทำคู่มือจำแนกระบุ 

(Keys)ทางอนุกรมวิธานสำหรับประเทศไทยการรวบรวมบรรณานุกรมและการจัด

ทำเครือข่ายนักอนุกรมวิธานเห็ด

   

 ผลผลิตที่คาดหวังจากการดำเนินงานคือ Checklist of Mushroom         

(Basidiomycetes)inThailandและทะเบียนรายการสถานภาพสิ่งมีชีวิตกลุ่มเห็ด ที่ 

ถูกคุกคามใกล้สูญพันธุ์(Redlistofmushroom:Basidiomycetes)

   

 

สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ

InThailand,thereareatleast50taxonomists

and mushroom experts and at least 600

mushroomspecies(exactnumberisunknown).

Wild mushroom study and sample collection 

have been implemented before 1968 by

the Royal Forest Department. Besides the Royal Forest Department which 

explores mushroom species in forest area, the National Parks, Wildlife and 

Plant Conservation Department has also examined the variety of mushroom 

species in several protected areas. The Department of Agriculture has 

studiedandhascontinuallycollectedmushroomspeciessince1980by

establishingMushroomGeneDepositoryCenterofThailand.NationalCenter

forGeneticEngineeringandBiotechnologyalsoestablishedBIOTECBangkok

Herbarium(BBH)whichcompilestechnicalinformation,reference,andlist

ofmushroomfoundinThailandin2007.Furthermore,severalacademic

institutes have research on mushrooms and compile the list of mushroom 

foundinThailandin2007,forexample,academicMahasarakhamUniversity,

which collect mushroom samples and keep them in Natural Medicinal 

MushroomMuseum,atKasetsartUniversitywhich studiesandpublishes

book on lists of mushroom in forest areas, etc.  

 The issue is that, information on mushroom species has been 

scattered among many agencies and experts. There is no mushroom 

inventory which could be used as a basis for research and determining 

status of species whether it is  threatened, endangered or localized. These 

lead to conservation and rehabilitation of species and habitat in order 

toachievethetargettosignificantlyreducetherateofbiodiversityloss

within2010.

 A consultative meeting conference between taxonomists and 

mushroomexpertswasheldon12February2009bytheOfficeofNatural 

ResourcesandEnvironmentalPolicyandPlanningunderthesupportof

Global Environment Facility (GEF)andUnitedNationsDevelopment

Programme(UNDP).Theconsultationwasonthedevelopmentofmushroom 

checklist in Thailand by collecting data from scholars who have been 

workedonmushroomidentification.Theyalsotalkedaboutcorrecting wrong 

orduplicatedmushroomname.Inconclusion,themeeting agreed to 

request agencies/individual,whoowned the list ofmushroom species 

found inThailandandhavescientificallycorrected reference in class 

Basidiomycetes, to send information and draft a checklist to be used  

forthenext2-3meetingstofurtherdevelopuntilitbecomesa 

nearly-completedchecklist,whichleftonlyanexaminationofscientific

names. One more topic that this meeting discussed is a herbarium  

deposition to be used for taxonomic identification by comparison,

increasing new generation mushroom taxonomists in Thailand developing 

Thai taxonomic keys handbook, bibliography collection, and establishing 

mushroom taxonomist network.

 The output expected from the operation is the checklist of mushroom 

(Basidiomycetes)inThailandandredlistofmushroom: Basidiomycetes.

   Bureau of Biological Diversity
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ก่อนจะปิดเล่ม/ Epilogue

วารสารธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมของประเทศไทย50

 ประเทศไทยเปน็หนึง่ในประเทศที่มีความหลากหลายทางชวีภาพสงูมาก

โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าไม้เช่นป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าดิบเขาป่าเต็งรัง 

ป่าเบญจพรรณป่าชายเลนป่าสนเขาป่าพรุดินอินทรีย์ป่าชายหาดฯลฯความ

หลากหลายของทรพัยากรพนัธกุรรมพชืในธรรมชาตินบัเปน็ขมุทรพัย์อนัลำ้คา่ของ

มนษุยชาติทัง้ในเรือ่งของอาหารและยารกัษาโรครวมถงึการรกัษาสมดลุของระบบ

นิเวศ

 “พันธุ์พืชป่า” เป็นพันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพ

ธรรมชาติและยังมิได้นำมาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย ถึงแม้ว่าพันธุ์พืชนั้น

ได้ถูกนำออกมาจากป่าแล้ว ในการคุ้มครองพันธุ์พืชป่านั้น ภายใต้บทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ใดเก็บ จัดหา

หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืช 

ดงักลา่วเพือ่การปรบัปรงุพนัธุ์ศกึษาทดลองหรอืวจิยัเพือ่ประโยชน์ในทางการคา้

จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์

โดยให้นำเงนิรายได้ตามขอ้ตกลงแบง่ปนัผลประโยชน์สง่เขา้กองทนุคุม้ครองพนัธุ์พชื

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตระหนักถึงการให้ความ

สำคัญด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่มีความสำคัญ พืชมีค่าหายากและใกล้ที่จะ 

สูญพันธุ์ อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศ จึงได้รวบรวมข้อมูล

พันธุ์พืช ทั้งด้านรุกขวิทยา พฤกษศาสตร์ และภาพประกอบเป็นจำนวนมากนำ

มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือคู่มือศึกษาพันธุ์พืชป่าขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่

ป่าไม้ นักวิชาการ และผู้สนใจด้านป่าไม้ ใช้ประโยชน์ในการจำแนกพันธุ์ไม้ได้

อย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงกับไม้ในวงศ์นั้นๆ

 หนังสือคู่มือศึกษาพันธุ์พืชป่าประกอบด้วย2เล่ม เล่ม   1มีพันธุ์ไม้

จำนวน155ชนิด เล่ม   2 ครอบคลุมพันธุ์ไม้158ชนิดโดยพันธุ์ไม้ในหนังสือ

ดงักลา่วครอบคลมุไม้หวงหา้มตามพระราชกฤษฎกีากำหนดไม้หวงหา้มพ.ศ.2530

และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 รวมถึงไม้ต่างประเทศบางชนิดที่มีความ

คล้ายคลึงกับพันธุ์ไม้ป่าและไม้มีค่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ โดยได้รวบรวมข้อมูล

ทางด้านพฤกษศาสตร์ของต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วยลักษณะของ ทรงต้น เปลือก

ชั้นนอกเปลือกชั้นในใบดอกและผลและภาพส่วนประกอบต่างๆของพันธุ์ไม ้ 

แต่ละชนิดไว้ค่อนข้างละเอียด และจัดทำเป็นรูปเล่มที่กะทัดรัด และสามารถ 

พก พา สะดวก   

 หนังสือคู่มือศึกษาพันธุ์พืชป่าทั้ง2เล่มจัดทำโดยกลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่า 

มีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชตามอนุสัญญา

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถาม

ได้ที่โทร.025610777

 Thailand is one of the countries with highly 

biological diversities, especially forest ecological system such 

asTropicalRainForest,DryEverygreenForest,HillEvergreen

Forest, Deciduous Dipterocarp Forest, Mixed Deciduous Forest, 

MangroveForest,LowerMontaneOak-pineForest,Swamp

Forest,OrganicSoilandBeachForest.Diversifiednatural

plant species are considered mankind priceless treasure 

as source for foods and medicine, including maintaining 

ecological system balance.

 “Wild Plants” are plants that 

have grown naturally and found locally 

which have not been widely propagated 

even though they were removed from 

their natural habitats. According to wild plants protection 

section under Plants Varieties Protection Act B.E., 2542

(1999),whoevercollect,find,orgatherindigenousplants

or species or certain part to alter species, study, experiment 

or research for commercial purposes must obtain permit 

fromofficer inchargeandagree tosharebenefitsby

delivering part of income per agreement to the wild plants 

protection funds in accordance with the Ministry’s criteria, 

methods and conditions. 

 Department of National Parks, Wildlife and Plant 

Conservation is being aware of rare and nearly extinct 

species conservation, including ecological system conservation, 

they have gathered data on plant species and botany 

with many illustrated pictures to publish as the manual for 

studiesofwildplantssothattheforestryofficer,academic

scholars and people interested in Forestry can use it to 

identify plant species correctly or closely related to such 

plant family.  

 Manual for studies of wild plants is available in 

2volumes.Volume 1displayed155plantspeciesand158

plant species is shown in Volume 2. Plant species in both 

volumeincludedreservedplantsidentifiedinthedecree

onspecificationofrestrictedwoodB.E.2530(1987)and

ForestryActB.E.,2484(1941),includingforeignplantswhich

similar to wild, rare and nearly extinct species. Botany data 

intree’sshapes,outerandinnertreebark,leaves,flowers

and fruits were collected, including illustrated pictures in 

finedetails.Bothmanualswerepublishedassmallpocket

books, convenient to carry around.

 Both volumes of Manual for studies of wild 

plantswerepreparedbyRareandNearly ExtinctWild

Plants Research Group, Wild Fauna Plants and Flora

Protection Division, Department of National Parks, Wildlife 

and Plant Conservation. Any interested parties, please call        

025610777forfurtherinformation.

คู่มือศึกษาพันธุ์พืชป่า เล่มที่ 1 และ 2
Manual for studies of wild plants vol.1 and 2






