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บทบรรณาธกิาร

 ถึงเวลาแลวท่ีเราทุกคนตองตระหนักและใหความ

สำคัญกับสิ่งรอบตัว และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ในระบบ

นิเวศของโลกใบนี้ นอกเหนือจากตัวของเรา และถึง

เวลาแลวท่ีเราทุกคนตองชวยกันค้ำจุนชีวิตในระบบนิเวศ

และลดความเสียหายตางๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังตองปองกัน

มิใหเกิดความสูญเสียตอทั้งชนิด ปริมาณของสิ่งมี

ชีวิตและถิ่นที่อยูของสรรพชีวิตทั้งหลาย หรือท่ีเรียกวา

“ความหลากหลายทางชีวภาพ” ดังที่เปนมา ดังนั้น

องคการสหประชาชาติจึงไดประกาศใหป ค.ศ. 2010

เปนปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ โดย

ไดกำหนดหัวขอ (Theme) วา” “ความหลากหลาย

ทางชวีภาพ เพือ่การพฒันาและการขจดัความยากจน”

(Biodiversity for Development and Poverty 

Alleviation) นอกจากนี้สำนักเลขาธิการอนุสัญญา

วาความหลากหลายทางชีวภาพ ยังไดกำหนดคำขวัญ 

(Slogan) ประจำปสากลแหงความหลากหลายทาง

ชีวภาพวา “ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ ชีวิต คือ

ชีวิตของเราทุกคน” (Biodiversityb is life, Biodiversity

is our life) เพื่อใหประชาคมโลกรวมมือกันพิทักษ

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพใหดำรงอยูตอไป

และในสวนของประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีไดมี

มติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 เห็นชอบและ

ประกาศใหป พ.ศ. 2553 เปนปสากลแหงความ

หลากหลายทางชีวภาพเชนเดียวกับนานาประเทศ

ซ่ึงกองบรรณาธิการขอรวมเฉลิมฉลองและขอเชิญชวน

ทานผูอานรวมกันจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสปสากลแหง

ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ

และความตระหนักรูใหแกทุกภาคสวนในสังคม

เพื่อใหเห็นถึงความสำคัญของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และรวมกันอนุรักษและใชประโยชนจาก

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอยาง

ชาญฉลาด เพ่ือคงไวซ่ึงชนิดและปริมาณของพืชและสัตว

และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ใหคงอยูสืบไปถึงลูกหลาน

Editorial Notes

 It’s a time for everyone to pay attention

and awareness not only for human ourselves,

but also to the environment and other living

organism on the Earth. Again, it is a time

that we have to support living things in

ecosystems and mitigate their damages as

well as, protect the loss both species and

habitats or it is called  “Biodiversity” as it has

been reduced for a long time. The United

Nations declared this year (2010) to be

the  International Year of Biodiversity and its

theme was specifi ed as “Biodiversity for

Development and Poverty Alleviation” 

Moreover, the Secretarial of the Convention 

on Biological Diversity (CBD) issued

Slogan of International Biodiversity Year as

“Biodiversity is life, Biodiversity is our life”

for encouraging of the World community

on biodiversity protection in sustainable

manner. Regarding Thailand launch for

featuring remarks by UN’s declaration, the

Cabinet issued the resolution on December

22nd, 2010 to declare this year as the

Internation Year of Biodiversity (IYB) like

several nations. Therefore, the Editorial 

board would like to join the celebration

of IYB by encourage and raising public

awareness about the vital of biodiversity

plays in sustain life on Earth, support

ecosystem service and of its importance to

human well-being. We, therefore, should

cooperate to conserve biodiversity for

sustainable use for the next generation. 
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ทส. เตรียมจัดกิจกรรมอนุรักษดอนหอยหลอด
เนื่องในวันพื้นท่ีชุมน้ำโลก 

 26 มกราคม 2553  ที่หองประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม : ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พรอมดวย นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม (สผ.) และนายประวิม  วุฒิสินธุ รองอธิบดีกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง (ทช.) แถลงขาวตอสื่อมวลชน เรื่อง “ทส.

เตรียมจัดกิจกรรมรณรงคอนุรักษดอนหอยหลอดเน่ืองในวันพื้นที่

ชุมน้ำโลก (2 กุมภาพันธ) ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ  2553” ซ่ึงกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย สผ. ในฐานะหนวยงาน

ประสานงานกลางแหงชาติ อนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำ และ

ทช.รวมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และเครือขายอนุรักษดอนหอยหลอด

กำหนดจะจัดกิจกรรมรณรงคในพ้ืนท่ีชุมน้ำดอนหอยหลอด 

เน่ืองในวันดังกลาว 

 NEWS
 ภาพขาว

MNRE set up the conservation campaign at 
Don Hoi Lod on the World Wetlands Day. 

 On January 26th, 2010 at Conference Room of

Ministry of Natural Resources and Environment:

Dr. Saksit Tridech, Permanent Secretary of Ministry

of Natural Resources and Environment, along with 

Ms. Araya Nuntapotidech, Deputy Secretary - General,

Offi ce of Natural Resources and Environmental

Policy and Planning (ONEP) and Mr. Prawim 

Wudthisin, Deputy Director of Department of Marine

and Coastal Resources (DMCR) hold a press

conference on “MNRE will set up the conservation

campaign at Don Hoi Lod on the World Wetlands 

Day (February 2nd) on February 1st, 2010. Ministry

of Natural Resources and Environment by ONEP, 

as the national focal point of the Convention on 

Wetlands, in collaboration with DMCR, Samut 

Songkhram Province and Conservation Network 

of Don Hoi Lod scheduled the campaign events in

Don Hoi Lod wetlands on earlier mentioned date.
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 NEWS
 ภาพขาว

“Caring for Wetlands an answer to Climate Change”

 On February 1st, 2010, Mr. Suwit Khunkitti, Minister of

Natural Resources and Environment presided over

campaign events of the World Wetlands Day (February 

2nd, 2010) at the shrine area of Admiral Prince Abhakara

Kiartivongse, Prince of Chumpon, Don Hoi Lod, Bang Jakreg 

District, Samut Songkhram Province. The campaign was

organized by a national focal point of the Convention

on Wetlands, the Offi ce of Natural Resources and

Environmental Policy and Planning and the Department of 

Marine and Coastal Resources, in collaboration with Samut 

Songkhram Province and Conservation Network of Don 

Hoi Lod. The theme of “Caring for Wetlands an answer to

Climate change” was imposed by the Secretariat of the

Convention on Wetlands to demonstrate the relationship

between climate change and deterioration of wetlands

including the problem of the decreased rate and loss of 

biodiversity. 

 Caring for Wetlands an  answer to Climate 
Change : โลกรอนบรรเทาได หากใสใจในพื้นที่ชุมน้ำ 

 1 กุมภาพันธ 2553 : นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานเปดกิจกรรมรณรงค

เน่ืองในวันพ้ืนท่ีชุมน้ำโลก (2 กุมภาพันธ 2553) ณ บริเวณศาลกรมหลวง

ชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ดอนหอยหลอด ตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ  2553 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ในฐานะหนวยงานประสานงานกลางแหงชาติของอนุสัญญา

วาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงรวมกับจังหวัด

สมุทรสงครามและเครือขายอนุรักษดอนหอยหลอดจัดกิจกรรมดังกลาว

ภายใตหัวขอ “โลกรอนบรรเทาได หากใสใจในพื้นที่ชุมน้ำ” หรือ 

“Caring  for Wetlands an answer to Climate change”

ซึ่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำกำหนดขึ้น เพื่อเปน

การแสดงความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับความ

เสื่อมโทรมของพื้นที่ชุมน้ำรวมถึงเปนตัวเรงของปญหาอัตราการลดและ

การสูญเสียของความหลากหลายทางชีวภาพ
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ครบรอบวันสถาปนา สผ.  

19  กุมภาพันธ 2553 :  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดงานครบรอบวันสถาปนา 35 ป สผ. (20

กุมภาพันธ 2553) นางม่ิงขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ เลขาธิการ สผ. พรอมดวย

รองเลขาธิการ นายชนินทร ทองธรรมชาติ, นายสันติ บุญประคับ

ผูอำนวยการสำนัก/กอง และ เจาหนาท่ี สผ. พรอมใจทำบุญถวายภัตตาหาร

จตุปจจัยไทยทาน แดพระสงฆ 9 รูป และรวมฟงปาฐกถาธรรมในหัวขอ

“ธรรมะกับการทำงาน” ณ หองประชุมอาคาร สผ.  และในภาคบายมีการ

เปดเวทีเสวนา “เหลียวหลัง แลหนา 35 ป สผ.” นายสุวิทย คุณกิตติ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนประธาน 

ONEP Foundation Day Anniversary 

 On February 19th, 2010, Offi ce of Natural Resources

and Environmental Policy and Planning (ONEP) organized

the 35th Foundation Day Anniversary of ONEP (February 

20th, 2010). Mrs. MingQuan Wichayarangsaridh Secretary-

General of ONEP, Mr. Chanin Tongdhamachart and

Mr. Santi Boonprakub Deputy Secretary-General, Director

of Bureau / Division and ONEP staffs made merits on food 

andfour necessities offering to 9 Buddhist monks and

listened to the doctrine speech on the topic of “Doctrine

and Work” at the conference room of ONEP building. In the

afternoon, talk forum on “Look Back and Ahead : the

35 years ONEP Foundation Day Anniversary” was led by

Mr. Suwit Khunkitti, Minister of Natural Resources and

Environment. 

Look Back and Ahead to 35 years Thai
Environment. 

 On February 25th, 2010, Mr.Chalermsak Wanichsombat

and Mrs. Nisakorn Kositratna, Deputy Permanent Secretary,

Ministry of Natural Resources and Environment - 2 former

ONEP Secretary - General, in collaboration with

Mrs.MingQuan Wichayarangsaridh, Secretary General of 

ONEP broadcasted the talk forum in “Thailand Remark”

program on the National Broadcasting Services of Thailand

as Khun Wiphaphan Waithayawanichkul is a moderator  

on the topic “ Look back and ahead to 35 years Thai

Environment”, as of 35 years  of Foundation Day

Anniversary of ONEP, which was the foremost

environmental public organization in policies and

environmental quality management plans being

important for country development.

เหลียวหลัง แลหนา 35 ป สิ่งแวดลอมไทย

 25 กุมภาพันธ 2553 : นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ และนาง

นิศากรโฆษิตรัตน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

2 อดีตเลขาธิการ สผ. รวมกับนางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

เสวนาออกอากาศในรายการ หมายเหตุประเทศไทย ทางสถานีโทรทัศน

แหงประเทศไทย โดย คุณวิภาพรรณ ไวทยะวานิชกุล เปนผูดำเนิน

รายการเสวนาในหัวขอ “เหลียวหลัง แลหนา 35 ป สิ่งแวดลอมไทย”

เนื่องในวาระครบรอบปที่ 35 แหงการกอตั้ง สผ. ซึ่งเปนหนวยงานแรกและ

เปนองคกรหลักดานสิ่งแวดลอมของรัฐ  ในการกำหนดนโยบายและแผน

การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมที่มีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ 

7วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
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INTERVIEW
สัมภาษณผูรู

Interview with ONEP’s Secretary-General on
2010 International Year of Biodiversity (IYB) 

 The editors of Thailand’s Natural Resources and

Environment Journal had an occasion to interview the 

highest executive of the Offi ce of Natural Resources

and Environmental Policy and Planning (ONEP),

Mrs. MingQuan Wichayarangsaridh, the Secretary- General of

ONEP. An interview was conducted in an atmosphere of

cordiality and has been focused on International Year

of Biodiversity (IYB) and celebration of the IYB.

Meaning and Importance of Biodiversity
 Starting the conversation, the Secretary-General of 

ONEP referred the theme determined by the United

Nations (UN) stated that “Biodiversity is Life, Biodiversity is 

our life.” Recognized the value of the biodiversity, thereby, 

the UN declared 2010 “the International Year of Biodiversity”.

 As far as we said about biodiversity, it has been most 

generally defi ned as the full variety of life on Earth

inextricably related and connected. Biodiversity has

บทสัมภาษณเลขาธกิาร สผ. กับ 2010 ปสากล
แหงความหลากหลายทางชีวภาพ

 คณะผูจัดทำวารสารธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศไทยไดเรียน

สัมภาษณ ผูบริหารสูงสุดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม คุณมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ เลขาธิการสำนักงานฯ

ในบรรยากาศท่ีเปนกันเอง โดยทานไดใหสัมภาษณในประเด็นท่ีองคการ

สหประชาชาติ ไดกำหนดใหปนี้เปนปสากลแหงความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการจัดกิจกรรมเพ่ือการเฉลิมฉลองในปแหงความสำคัญดังกลาว

ทั่วโลก ซึ่งคณะผูจัดทำวารสารฯ ตองขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ความหมายและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ

 เลขาธิการ สผ. ไดเริ่มเกริ่นนำถึงคำขวัญที่วา “ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ คือ ชีวิต คือ ชีวิตของเราทุกคน” (Biodiversity is Life,

Biodiversity is our life) ตามที่องคการสหประชาชาติกำหนด เนื่องจาก

ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ จึงไดประกาศ

ใหปน้ีเปน “ปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ” หรือ “International

Year of Biodiversity” 

 ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความแตกตางท่ีหลากหลาย

ของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดบนพื้นโลกซึ่งมีปฏิสัมพันธเชื่อมโยงตอกัน และ

ไมสามารถแยกออกจากกันได มนุษยเราไดพึ่งพาความหลากหลาย

ทางชีวภาพในการดำรงชีวิตมาแตดึกดำบรรพท้ังทางตรงและทางออม เปน
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นกเงือก (Aceros undulatus)

แหลงที่มาของอาหาร ยารักษาโรค เชื้อเพลิง และปจจัยอื่นๆ ที่จำเปน

ตอการดำรงชีวิตของมนุษย รวมถึงเปนแหลงสรางรายไดที่ยั่งยืนใหแก

ชุมชนในทองถ่ิน  และจากการวิเคราะหประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ 

(Millennium Ecosystem Assessment) ไดระบุวาบทบาทของความ

หลากหลายทางชีวภาพในการใหบริการจากระบบนิเวศ อาทิ การปองกัน

น้ำทวม เปนแหลงเพาะพันธุพืชและสัตว ไดชวยสนับสนุนการดำรงชีวิต

และความเปนอยูที่ดีของมนุษย โดยเฉพาะอยางย่ิงตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนผูยากไร ซึ่งจะสงผลถึงการขจัดความยากจนท่ีเปนไปตาม

เปาประสงคของการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development

Goal) กิจกรรมตางๆ ของมนุษยสงผลใหเกิดการสูญเสียความหลากหลาย

ของสิ่งที่มีชีวิตในอัตราที่เพิ่มสูงมากขึ้น และสรางความเสียหายใหแก

ระบบนิเวศที่ค้ำจุนชีวิตมนุษยและสิ่งท่ีมีชีวิตอื่นๆ ทั้งหมด 

 ที่สำคัญยิ่งในป พ.ศ. 2553 นี้นับเปนปแหงมหามงคล เปนโอกาส

สำคัญอีกคร้ังหน่ึงท่ีชาวไทยและท่ัวโลกจะไดรวมกันเฉลิมฉลอง อภิลักขิตกาล

ที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงรับพระบรมราชาภิเษกมาบรรจบ

been providing services directly and indirectly to human-being

in their daily life since the ancient time. It contributes human 

with food, medicines, fuel and other requisites necessary 

for human life. Biodiversity was defi ned also as a source of

sustainable earning for local communities. The Millennium 

Ecosystem Assessment identifi ed that the role of

biodiversity as ecosystem services, e.g. fl ood protection

and being animal and plant breeding grounds, can

enhance human living and well-being especially for the

poor people. As a result, the potential ecosystem

contributes to poverty alleviation regarding the Millennium

Development Goal. Human activities have been also 

affecting and increasing loss rate of biodiversity, and 

destroying functional diversity in an ecosystem. 

 The most important thing is that 2010 is an auspicious 

60 ปบริบูรณ และเปนปแหงวันราชาภิเษกสมรสครบ 60 ปอีกดวย

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทุมเทพระวรกายเพ่ือพสกนิกรชาวไทย

อยางไมทรงรูสึกเหน็ดเหนื่อย โดยเฉพาะท้ังสองพระองคทรงตระหนักถึง

ปญหาดานสิ่งแวดลอม ดังนั้น โครงการในพระราชดำริจึงเปนการ

สงเสริมอาชีพ และการอนุรักษไปพรอมๆ กัน ซึ่งลวนสงผลตอการ

เพิ่มความหลากหลายชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายดาน

พันธุกรรมและความหลากหลายดานระบบนิเวศใหยังคงอยูกับประเทศไทย

ทรงมีพระปรีชาสามารถท้ังในเชิงทฤษฎีและในการปฏิบัติเพ่ือประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาท่ีเปนผลดีท้ังตอมนุษยและส่ิงแวดลอม

ใหสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน    ทรงเปนแบบอยางในการบำเพ็ญ

พระราชกรณียกิจในดานการอนุรักษที่พวกเราควรนอมนำยึดถือเปน

year for Thai people and people worldwide  to celebrate

the King Commemoration on the Auspicious Occasion of 

60th Year Celebration of his Majesty’s Accession to

the Throne and of 60th Royal Wedding Anniversary.  For

throughout decades, their Majesties the King and the Queen

have been exerting themselves for Thai people without

tiredness, especially in recognition on environmental 

aspect. Initiated to enhance simultaneously people

occupation and environmental conservation, the royal

projects do increase subsequently a variety of species 

diversity, genetics diversity and ecosystems diversity

sustaining with Thailand. Their Majesties the King and the
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ฟามุยนอย (Vanda coerulescens)

แบบอยางปฏิบัติ ดังนั้น ในปนี้คนไทยจึงโชคดีที่ไดรวมเฉลิมฉลอง

ในโอกาสสำคัญดังกลาวขางตนไปพรอมๆ กัน 

2010 ปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ

Queen intelligence indicates to all in both theory and

practice applying for implementing in sustainable

development to human and environment coexistence. Their

majesties are the very models of conservation activities.

It is worth having that the people should deserve for practice.

Thus this year is the lucky year for Thai people to celebrate

the preceding auspicious year simultaneously.  

2010 the International Year of Biodiversity (IYB)

 Nowadays, human is overexploiting biological resources

at the level that exceed ecosystem’s capacity. The loss in 

biodiversity becomes the global problem that every country

must accelerate drives to halt. From the past 17th

Century, the loss in global biodiversity was identifi ed at the 

rate of 50-100 times of the natural extinction rate and

anticipated to increase at to be 1,000-10,000 times in the

near future.  As a result, more than 31,000 species are

going to extinct. To decrease such serious loss and

threatened danger together with enhance public awareness

on the important of biodiversity and the existence of living

being on the Earth, in compliance with the objective of the

World Summit on Sustainable Development (WSSD) 2002

 ในปจจุบันมนุษยเรามีการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพเกินศักยภาพ

ของระบบนิเวศ  ซึ่งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เปนปญหา

ระดับโลกที่ทุกประเทศตองเรงหยุดยั้ง โดยในอดีตตั้งแตศตวรรษท่ี 17

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเกิดข้ึนในอัตรา 50 – 100

เทาของอัตราการสูญพันธุตามธรรมชาติ และคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปน

1,000 – 10,000 เทา ในอนาคตอันใกลน้ี และส่ิงมีชีวิตมากกวา 31,000

ชนิดจะสูญพันธุไป และเพื่อเปนการลดความสูญเสียและการคุกคามที่

เกิดขึ้น ตลอดจนเปนการเสริมสรางความตระหนักถึงความสำคัญของ

ความหลากหลายทางชีวภาพและการดำรงอยูของทุกชีวิตบนพื้นโลก

ซึ่งตรงกับเปาหมายจากการประชุมสุดยอดวาดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ

นครโยฮันเนสเบอรก สาธารณรัฐแอฟริกาใต เมื่อป พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนด

ใหลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอยางมีนัยสำคัญ

ภายในป พ.ศ. 2553 องคการสหประชาชาติจึงไดมีมติในการประชุม

สมัชชาองคการสหประชาชาติ ครั้งที่ 61/203 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม

พ.ศ. 2549 กำหนดใหป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เปนปสากลแหง

ความหลากหลายทางชีวภาพ (International Year of Biodiversity)

และกำหนดใหสำนักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพเปนหนวยประสานงานกลางสำหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลอง

ในปดังกลาว ภายใตหัวขอวา Biodiversity for Development and

Poverty เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพลงอยางมีนัยสำคัญ ภายในป ค.ศ. 2010

 ประเทศไทยนับวาเปนแหลงรวมของกลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาค

อินเดีย – พมา ภูมิภาคอินโดจีน และภูมิภาคมาเลเซีย จึงมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพสูงมาก ประมาณวามีพชือยางนอย 12,000 ชนิด สัตวเลี้ยง

ลูกดวยนม 302 ชนิด นกอยางนอย 982 ชนิด ปลาน้ำจืดและปลาทะเล

อยางนอย 720 และ 2,100 ชนิดตามลำดับ ซึ่งคิดเปนรอยละ 10 ของชนิด

พันธุปลาของโลก แตขณะน้ีกำลังลดลงอยางตอเนื่อง และมีการสูญเสีย

ทางชีวภาพท่ีสูงมากประเทศหน่ึงของโลก คณะรัฐมนตรีจึงมีมติในการประชุม

เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2552 เห็นชอบใหป พ.ศ. 2553 เปนปสากลแหง

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพ่ือกระตุนใหประชากรทุกกลุม

ทุกสาขาอาชีพ ตระหนักในคุณคาความสำคัญของความหลากหลาย
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ผีเส้ือถุงทอง (Troides aeacus)

ทางชีวภาพ และใหความรวมมือในการอนุรักษและใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนตามเจตนารมณขององคกร

สหประชาชาติ

กจิกรรมในปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ

 ในการเฉลิมฉลองปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ สผ. และ

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดมีการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผน

ปฏิบัติการปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพมากมายหลายกิจกรรม

โดยในสวนของ สผ. ไดจัดกิจกรรมและจัดทำสื่อประชาสัมพันธตางๆ

เชน เว็บไซต1 โปสเตอร    แผนพับทางวิชาการ ชุดนิทรรศการเคล่ือนที่ 

การรวมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2553

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และสำหรับวันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกป

ซ่ึงถือวาเปนวันสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ (International

Day of Biological Diversity-IDB) สผ. ไดวางแผนจัดกิจกรรมไวดวย

เชนกัน แตเหตุการณบานเมืองไมอำนวยจึงทำใหตองเล่ือนเปนวันท่ี 9-10

กรกฎาคม 2553 ที่จะถึงนี้ ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 

ประกอบดวยกิจกรรมการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี

1http://chm.thai.onep.go.th.
2เปาท่ีบรรลุ 20 ชนิดพันธุสัตว: นกกระเรียน ไกฟาพญาลอ 

ไกพันธุเหลืองหางขาว นกแตวแรวทองดำ นกเงือก นกกระสาคอดำ ชางเอเซีย 

เสือโครง สมเสร็จ ละมั่ง เตาทะเล ตะพาบมานลาย กะทาง (คลายจิ้งจก) 

ผีเสื้อถุงทอง โลมาอิระวดี พะยูน ปลากระโห หอยมือสือ ปูเจาพอหลวง  ปูราชินี 

10 ชนิดพันธุพืช: กลวยไมรองเทานารี เหลืองจันทรบูรณ ฟามุยนอย 

ขาวพันธุสังขหยด จันผา จันทรกระพอ รักใหญ คอเชียงดาว พลับพลึงธาร 

กันภัยมหิดล (เถาไมเลื้อยชนิดหนึ่ง)

1http://chm.thai.onep.go.th   
2Attained goal of 20 animal species: “Nok Karian” or Sarus

Crane (Grus  antigone), “Kai Fa Phaya Lor” or Siamese Fireback

Pheasant (Lophura diardi), “Kai Phan Lueng Hang Khao” or 

Yellow White Tail or Fighting Cock (Gallus  domesticus), “Nok Taew

Raew Thong Dam” or Gurney’s Pitta (Pitta gurneyi), “Nok Nguek”

or Hornbill, “Nok Krasa Khor Dam” or Black-necked Stork 

(Ephippiorhynchus  asiaticus), Asian elephant (Elephas  maxinus), 

“Suea Khrong” or tiger (Panthera tigris), “Som Set” or Malayan

Tapir (Tapirus  indicus), “La Mang” or Eld’s Deer (Cervus eldii)

Sea turtle, “Taphap ManLai” or  Thai Giant softshell, “Ka Thang”

or Himalayan Newt (Tylototriton verrucosus) similar to lizard, 

“Phee Sue Thung Thong” or Golden Birdwing (Troides spp.),

Irawaddy Dolphin (Orcaella  brevirostris), “Phayoon” or Dugong

or Sea Cow (Dugong dugon), “Kra Hoh” or Chaophraya Giant

Carp (Catlocarpio  siamensis Boulenge), “Hoy Mue Suea” or

Giant Clam, “Poo Chao Por Luang” or Giant Mountain Crab

(Potamon  bhumibol ), “Poo Rachinee” or Regal Crab (Thaiphusa sirikit)

10 plant species: “Rong Thaw Naree Orchid ” or Lady’s or Venus’

Slipper Orchid (Paphiopedilum spp.), “Lueng Janthaboon” 

(Dendrobium friedericksianum Rchb.), “Fah Mui Noi” (Vanda 

coerulescens), “Sangyod indigenous brown rice variety”(Oryza  

sativa var. Sangyod), “Jan Pha” (Dracaena lourieri  Gagnep),

“Jan Kaphor” (Vatica  diospyroides Syming), “Rak Yai” (Melanorrhoae

usitata), “Khor Chiang Dao” (Trachycarpus  oreophilus Gibbons

& Spanner), “Phlap Phlueng Tharn”  or Water Onion (Crinum 

thaianum J.Schulze), “Kan Phai Mahidol” (Afgekia  mahidolae 

Burtt et Chermsir) a kind of vine
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นกกระสา (Ciconia ciconia)

in Johannesburg, the Republic of South Africa, in which 

2010 biodiversity target was determined to signifi cantly

reduce the rate of biodiversity loss by year 2010, The United

Nations therefore declared 2010 to be the International 

Year of Biodiversity (IYB), at UN General Assembly Meeting

No. 61/203, on December 20th, 2006, The Secretariat of the 

Convention on Biological Diversity was then nominated 

to be the national focal point for launching series of

activities for celebrating IYB under the theme of “Biodiversity

for Development and Poverty”. The campaign aims at

signifi cantly reducing the rate of biodiversity loss by 2010.

 Thailand is considered a collective center of fl ora

found in Indo-Burmese, Indo-Chinese  and Malesian

regions. With the country’s high biodiversity, there are

approximately at least 12,000 plant species, 302 mammal

species, 982 bird species, 720 and 2,100 species of

freshwater and marine fi sh respectively equivalent to 10%

of the world’s fi sh species. The fi gures have been unceasingly

reducing with highly considerable loss of biodiversity rate 

in the world.  With respect to Cabinet’s Resolution on 

December 22nd, 2009, the meeting approved for proclamation

of year 2010 to be “Thailand’s Biodiversity Year”  in order

to increase  awareness on the importance and value of 

biodiversity among member of society and people of all 

occupation, as well as anticipate the cooperative

conservation and sustainable use regarding UN intention.

Events in the International Year of Biodiversity 

 To celebrate the International Year of Biodiversity, ONEP 

and related organizations arrange for several activities/

projects regarding the IYB’s implementation plan. Many

activities held in Thailand are taken and published

through a variety of medias, e.g. website1, poster,

technical pamphlet, mobile exhibition, participation in exhibition

of the third National Conference on Natural Resources

and Environment during July 21st - 22nd, 2010 to disseminate

ONEP’s activities.  Usually on May 22nd, of every year is the

International Day of Biological Diversity - IDB, having

planned for events, despite the  improper incident  of the 

country, the activity is postponed to July 9th-10th, 2010. The

program will be held at Khao Khiew Open Zoo, Chonburi

Province, where there will be several activities on

biodiversity conservation. The target is to conserve

animal and plant species identifi ed as rare, endangered

and threatened species in the total of 20 animal species 
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สมเสร็จ (Tapirus indicus)

ชาง (Elephas maximus)

เปาหมายเพื่ออนุรักษชนิดพันธุสัตวและชนิดพันธุพืชที่หายากและ

ใกลจะสูญพันธุ และชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ที่หนวยงานตางๆ ดำเนินการ

อนุรักษและขยายพันธุเปนผลสำเร็จ จำนวน 20 ชนิดพันธุสัตวและ 10 

ชนิดพันธุพืช2 ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคของปสากลแหงความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 2010 และดำเนินการมอบธงสัญลักษณ ซึ่งจะเปนธงที่เปน

ตัวแทนของหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบสัตวสัญลักษณและพืช

สัญลักษณตอไป นอกจากน้ี ยังมีการปลอยสัตวคืนสูแหลงธรรมชาติ ไดแก

นกชอนหอยขาว การปลูกไมเศรษฐกิจ หรือไมอนุรักษ หรือพันธุไมตามความ

เหมาะสมในทองถ่ิน ตามโครงการ Green Wave ของสำนักเลขาธิการ

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ และที่นาสนใจอยางยิ่ง

คือการเปดอนุสรณแหงปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 

(International Year of Biodiversity Learning Center) เพ่ือเปนศูนย

การเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพแหงแรกของประเทศไทย และใน

โอกาสตอไปจะจัดใหมีในทุกจังหวัด นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมตลอด

ท้ังปเพ่ือเฉลิมฉลองและประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ รวมท้ัง การจัดกิจกรรม

ที่ใหเยาวชนและชุมชนไดมีสวนรวมอีกดวย

 สำหรับกิจกรรมระหวางประเทศในปสากลแหงความหลากหลาย

ทางชีวภาพน้ี ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจ ดังเชน การจัด

ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยท่ี

10 (COP10) ณ เมืองนาโงยา ประเทศญ่ีปุน ระหวางวันท่ี 18-29 ตุลาคม

พ.ศ. 2553 ซ่ึง สผ. จะเขารวมประชุมเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธผลการ

ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่ีเก่ียวของ ในการมีสวนรวม

อนุรักษความหลากหลากหลายทางชีวภาพ และเพ่ือใหนานาชาติตระหนัก

ในคุณคา และความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

การจัดกิจกรรมการประชุมกลุมยอย เร่ืองการดำเนินงานของประเทศไทย

ในดานการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยาง

ยั่งยืน การนำเสนอผลการดำเนินงานของประเทศไทยภายใตความริเริ่ม

ซาโตยามา (Satoyama Initiatives) ของประเทศญ่ีปุน อันเปนความ

ริเริ่มที่มีความมุงหมายใหชุมชนและประชาชนอยูรวมกันกับธรรมชาติได

and 10 plant species, 2 having successfully conserved and 

propagated by related organizations according to the

objective of IYB. Symbolic fl ags will be handed over to

representatives agencies responsible for particula

symbolic animals and plants. Other related activities

include releasing of animal into the wild, specifi cally, 

“Nok Chon Hoi Khao” or Black-headed lbis (Threskiornis 

melanocephalus) including economic tree or conservative 

tree or locally suitable tree planting program - Green Wave-

initiated by the Secretariat of the Convention on Biological 

Diversity. The interesting is the opening of the memorial of

IYB; namely, IYB Learning Center, the fi rst biological diversity

center for youth learning to be further established in every

province in the future. Furthermore, ONEP will arrange events

for the IYB all year long to celebrate and publish related

information through a variety of medias. The activities are

also provided to boost youth and communities’ participation.

 For international activities, there will be the tenth Meeting

of the Conference of the Parties to the Convention on

Biological Diversity (COP10) to be held at Nagoya in
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นกแตวแรวทองดำ (Pitta gurneyi Hume)

ปูราชินี (Thaiphusa sirikit)

Japan during October 18th-29th, 2010. ONEP will participate

to disseminate the activities of public and private sectors 

including related communities taken part in participatory 

biodiversity conservation so as to stimulate international 

awareness and importance of rich biodiversity in Thailand. 

The conference is also coming with side events on

Thailand’s implementation relating to sustainable conservation

and biodiversity management; result of Thailand’s

activities under Satoyama Initiatives of Japan which is

initiated to imply the intention toward local community 

and people co-exist harmoniously with nature; presentation

of special edition of national report accumulating the

achievement on conservation and sustainable use of

biodiversity, access and benefi t sharing activities in related 

agencies and sectors in Thailand. The result from participation

on above-mentioned activities will be introduced later.

Implementation of the Convention on Biological

Diversity’s Obligation

 Apart from the preceding IYB’s celebrating activities, 

ONEP as the national focal point of the Convention on 

Biological Diversity (CBD) including the related organizations 

in central, provincial and local areas, as well as people

sector must be aware of their certain obligations to protect, 

conserve and watch over the biodiversity continuingly. 

 To strengthen the effi cient conservation implementation

according to the Convention on Biological Diversity,

ONEP have already formulated the policies, measures 

and plans for conservation and sustainable use of

biodiversity (5 years plan) since 1998. The ongoing

implementation of plan is now under the third issue 

(2008-2010) consisting of the following 5 main strategies: 

 The First Strategy  Focus on the protection of 7 thematic

ecosystems in Thailand under the CBD thematic areas: 

forest; marine and coastal ecosystem; inland water

ecosystem; mountain ecosystem, dry and semi-humid

ecosystem; islands ecosystem; and agricultural ecosystem.

อยางกลมกลืน การนำเสนอรายงานแหงชาติฉบับพิเศษซ่ึงรวบรวมผลงาน

ดานการอนุรักษการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืน

และการแบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและยุติธรรมของหนวยงาน

และภาคสวนตางๆ ของประเทศไทย ซึ่งผลจากการท่ี สผ. ไดเขารวม

กิจกรรมเหลาน้ีจะไดนำเสนอในโอกาสตอไป

การดำเนนิการใหเปนไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาวาดวยความ

หลากหลายทางชีวภาพ

 นอกจากการเฉลิมฉลองในวันสำคัญตางๆ ดังกลาวขางตนตลอดป

สากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพในปนี้แลว สผ. ซึ่งเปนหนวย

ประสานงานกลางแหงชาติของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพและหนวยงานตางๆ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค ทองถ่ิน และภาค

ประชาชนตองมีภาระหนาท่ีในการปกปอง รักษา คุมครองความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางตอเนื่อง โดยในสวนของ สผ. ไดดำเนินการจัดทำ

นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางยั่งยืน (ระยะเวลา 5 ป) เพื่อรองรับการดำเนินการตาม

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ มาตั้งแตป พ.ศ. 2541

และในปจจุบันอยูในระหวางการดำเนินงานตามนโยบายมาตรการและแผนฯ

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551-2554 ซึ่งประกอบดวย 5 กลยุทธหลักไดแก

 กลยุทธที่ 1 กลยุทธการคุมครอง 7 ระบบนิเวศภายใตอนุสัญญา

วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ไดแก ระบบนิเวศปาไม ทะเลและ

ชายฝง แหลงนำ้ในแผนดนิ ภเูขา พืน้ท่ีแหงแลงและพืน้ท่ีกึง่ชืน้ เกาะ เกษตร

และการจัดทำฐานขอมูลทะเบียนรายการชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม (Red

Lists)3 โดยไดดำเนินการจำแนก วินิจฉัยชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง

ชนิดพันธุที่ใกลสูญพันธุ ชนิดพันธุที่หายาก และชนิดพันธุเฉพาะถิ่น หรือ

3Thailand Data Red List ดูท่ี http://chm-thai.onep.go.th/

องคกรระดับโลกท่ีดำเนินงานเร่ือง red data book and red lists

ดูท่ี www.iucnredlist.org
3Thailand Data Red List  see  http://chm-thai.onep.go.th/

Global environmental organization evaluating red data book

and red lists   see  www.iucnredlist.org
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ขาวสังหยด (Oryza sativa var. Sangyod)

เสือโครง (Panthera tigris)

The scheme includes the establishment of Red Lists3 of

which the research has been carries out since 1996 to

distribute, investigate the critically endangered,

endangered, rare, and endemic including threatened

species. The approximately lists comprise of 2,000 species.

 The Second Strategy Sustainable use of biodiversity

and law legislation

 The Third Strategy Reduction of threat to biodiversity

 The Fourth Strategy Research and development (R&D)

 The Fifth Strategy Personnel capacity building

 In addition, ONEP’s Secretary-General mentioned

about the work on biodiversity conservation and 

protection, as well as effi ciently strengthening conservation; 

such as,    

 1. Devising regulations namely 

  1.1 Biosafety of Modern Biotechnology Act B.E….., 

which is under the Juridical Council’s consideration;

  1.2 Revision of Cabinet’s Resolution of August 1st, 2000

on Wetland Lists of International Importance and Wetland 

of Thailand  and measures for wetland conservation of

which the principles were approved by the Cabinet

on August 3rd, 2009;  

  1.3 Drafting of Regulations of the National Committee

on Conservation and Sustainable Use of Biodiversity on

Criteria, Approaches and Conditions for Access and

Benefi t Sharing from Biological Resources  

 2. Providing database for biological diversity consisting
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พลับพลึงธาร (Crinum thaianum)

ชนิดพันธุที่ถูกคุกคามมาต้ังแตป พ.ศ. 2539 ซึ่งประเทศไทยมีจำนวน

รวมทั้งส้ินประมาณ 2,000 ชนิด 

 กลยุทธท่ี 2 การใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพและ

การออกกฎหมาย

 กลยุทธที่ 3 ลดการคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพ 

 กลยุทธที่ 4 วิจัยและพัฒนา

 กลยุทธที่ 5 เสริมสรางสมรรถนะบุคลากร

 เลขาธิการ สผ. ไดกลาวเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานเพื่อเปนการ

อนุรักษคุมครองดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการอนุรักษ ดังเชน

 1.การออกกฎระเบียบใหม อันไดแก 

  1.1 รางพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของ

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม พ.ศ. .... ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการตรวจพิจารณา

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา  

  1.2 การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 เรื่อง

ทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับ

ชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552  

  1.3 รางระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนความ

หลากหลายทางชีวภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

การเขาถึงและไดรับผลตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ

 2. การจัดทำฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงประกอบดวย

ชนิดพันธุพืช และชนิดพันธุสัตวในประเทศ ขณะน้ีจัดทำไดเพียง 20 จังหวัด

เทานั้น และคงตองดำเนินการใหครบทั้งประเทศ ซึ่งจะใชเปนฐานขอมูล

ในการวิจัยและพัฒนาตอไป

 3. กำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนงานเพ่ือคุมครองพื้นที่เฉพาะ

เชน พลับพลึงธาร ที่จังหวัดระนอง โดยทุกภาคสวนจะตองมีสวนรวม

ในการดำเนินงานโดยเฉพาะในทองถิ่น ซึ่ง สผ. ก็ไดรับความรวมมือ

รวมใจในการใชภูมิปญญาทองถ่ินในการรวมดำเนินงาน

 เลขาธิการ สผ. ไดกลาวสรุปการสัมภาษณไวอยางนาสนใจวา “ความ

หลากหลายใหอะไรกับเราบาง ทรัพยากรความจริงเปนตนทุน เปนฐานในการ

พัฒนาของประเทศ ตองพัฒนาใหสมดุล ใชและแบงปนอยางเทาเทียม

และยุติธรรม อาศัยความรวมมือไมใชเฉพาะภาครัฐ แตหมายถึงทุกภาคสวน” 

 จากคำสัมภาษณและบทสรุปของเลขาธิการ สผ. ทานผูอานคงเห็น

แลววาความสำเร็จของการปกปอง คุมครอง ดูแลความหลากหลายทาง

ชีวภาพของโลกใบนี้ คงตองอาศัยความรวมมือรวมใจของเราทุกคน

เพื่อใหคงอยูคูความสมดุลทางระบบนิเวศของโลกตราบนานเทานาน

วันน้ียังไมสายเกินไปท่ีเราจะคิดและลงมือกระทำเพ่ือพิทักษและคุมครอง

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งกองบรรณาธิการฯ ขอเปนกำลังใจ

ใหกับทุกทาน
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of Thailand’s plant and animal species. The current lists 

covered only 20 provinces.  The target is going to achieve

completely basic information all over the country to

be used as database for research and development.

 3. Determining policies, measures and plans to protect

particular area such as “Phlap Phlueng Tharn” or 

Water Onion (Crinum thaianum) at Ranong Province.

The achievement requires participatory implementation

especially in the local communities, in which, ONEP

receives the favorable cooperation from people for

their local wisdom in search of data baseline.

ONEP’s Secretary-General concluded the interview

interestingly, “What does biodiversity provide us? The

resources are really the capital, base of country

development. Required for balancing development, 

the resources must be set up in access and sustainable

use and sharing with fair parity. The successfully

participatory cooperation would be taken not only by

government sector but also the stakeholders in every

sector”. According to the interview and conclusion of 

ONEP’s Secretary General, the readers would appraise that

the achievement of biodiversity conservation on the world 

really need intensive cooperation to sustain eternally with 

ecosystem balance. It is not too late at present to consider 

and undertake the biodiversity conservation and 

protection. Indeed, the editors would like to provide moral

support for all. 
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สรางอาชีพ-สรางชีวิต บนเสนทางสายกาแฟ
กับศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก
Teen-Tok Royal Project Development Center and the Improvement
of the Community’s Quality of Life
กองบรรณาธิการ / Editors

 ทิวไมสีเขียวสองฟากถนนแนนขนัด อากาศเย็นช้ืน แดดอุนยามสาย

ยิ่งทำใหกาแฟแกวแรกของวันหอมละมุน ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

ตีนตกต้ังอยูใน ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เชียงใหม ในเขตความรับผิดชอบ

ของอุทยานแหงชาติแมตะไคร เปน “เสนทางสายกาแฟ” ที่คนรักกาแฟ

รูดีวาเปนแหลงสายพันธุกาแฟอาราบิกาอันเยี่ยมยอด

 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก เกิดจากพระราชทรัพย จำนวน

300,000 บาท ที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ใหนำมาซ้ือท่ีดินท้ิงรางของชาวบาน สรางเปนศูนยพัฒนาโครงการหลวง

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีสูง

ซ่ึงแตเดิมมีอาชีพเก็บเม่ียงและปลูกฝน โดยการสงเสริมอาชีพการเล้ียงสัตว

และการปลูกพืชเมืองหนาว

 โครงการหลวงแหงนี้ไดพัฒนาสายพันธุกาแฟจนเปนที่เลื่องลือไป

ทั่วประเทศ โดยมีการนำมาแปรรูปและสงขายท่ี “รานดอยคำ” ซึ่งเปน

รานที่ขายสินคาโครงการหลวง ทั้งหมด 38 ศูนย กับ 4 สถานี

 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก เนนการใหความรูแกประชาชน

ในเร่ืองการปลูกพืชเกษตรทดแทนการปลูกฝนและการทำไรเล่ือนลอย

ควบคูไปกับการดูแลรักษาพื้นที่ตนน้ำ สรางอาชีพและเนนใหชาวบาน

ไดเปนเจาของกิจการ

 ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก กอต้ังข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2524 ครอบคลุม

พื้นที่รับผิดชอบ 4 หมูบาน คือ บานแมลาย บานปอก บานธารทอง บาน

แมกำปอง ปจจุบัน เพ่ิมมาอีก 1 หมูบาน คือ บานปางจำป ใน อ.แมออน

จ.เชียงใหม ประชาชนสวนใหญเปนคนพื้นเมืองที่เขามาตั้งรกราก

จากจังหวัดในพ้ืนท่ีใกลเคียง ปจจุบันมีจำนวน 247 ครัวเรือน 17 หยอมบาน

 The Teen-Tok Royal Project Development Center is

located at Huai Kaew Sub-District, Mae On Sub-Distract, 

Chiang Mai Province, under the responsibility of Mae Ta 

Khrite National Park.  The Center was initiated by the royal

funding of 300,000 baht, graciously given by His Majesty

the King to purchase deserted lands.  Founded in 1981, 

the Center has the main objectives in the improvement

of the livelihood of the highland farmers by introducing

alternative plants to replace opium and slash-and-burn 

agricultural practices, as well as disseminating the

concept of watershed conservation.  The Center also

encourages job creation including entrepreneurship.

 The Teen-Tok Royal Project Development Center is

responsible for the area covering 5 villages, namely Ban 

Mae Lai, Ban Pok, Ban Tharn Thong, and Ban Mae Kam 

Pong, and the newly added Ban Bang Jampee.  Most of

the people in the villages come from the nearby provinces; 

there are now 247 households and 17 household groups in

total.

 In the vicinity of the Center situates several natural

and cultural tourist attractions.  This includes Doi Mhon Larn

scenic point, Mae Kam Pong Waterfall, and Tharnthong

Waterfall. Otherwise, the tourists have options to visit coffee
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 การดำเนินงานเนนการปลูกพืชเชิงอนุรักษ เชน กาแฟ วานิลลา

เห็ดหอม ไมผล ไดแก ลูกพลับและไมกระถาง ผักปลอดสาร เชน

ผักกาดแกว ไผหวานอางขาง และยังมีการเล้ียงสัตว จำพวกกระตายและ

ไกฟาคอแหวน โดยทางศูนยฯจะทำหนาท่ีเชิงวิจัยกอนจะแจกจายกลาไม

และพันธุสัตวใหแกชาวบานในพื้นที่ทำงาน

 นอกจากนี้ ยังมีแหลงทองเที่ยวภายในบริเวณ ที่นาสนใจ คือ จุดชมวิว

ดอยมอนลาน น้ำตกแมกำปอง น้ำตกธารทอง หรือจะเยี่ยมชมสวนกาแฟ

สวนเม่ียง สวนสมุนไพรและแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม วิถีการอนุรักษปา

ของชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน การสาธิตการทำเม่ียงโบราณและทำ

เฟอรนิเจอรจากไมไผ

 วารสารธรรมชาติและส่ิงแวดลอมนัดพบกับ หัวหนาไทยรัฐ สิทธิพานิช

หัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตกในรานกาแฟบริเวณศูนย 

เพื่อจิบกาแฟหอมกรุนและพูดคุยถึงท่ีมาท่ีไปของโครงการหลวงแหงนี้

เรื่องเลาจากเสนทางสายกาแฟ

 หัวหนาไทยรัฐเร่ิมเลา “แตเดิมพ้ืนท่ีแหงน้ีเปนเสนทางการคาโบราณ

มีการซ้ือขายเม่ียงแลกเปล่ียนสินคาจำพวกอัญมณีและผาไหมจาก

ประเทศพมามากกวา 100 ป” 

 สำหรับคำวาตีนตก หัวหนาศูนยฯอธิบายวา เสนทางบริเวณน้ำตก

ธารทองซ่ึงสามารถทะลุถึงอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอแจซอน

จังหวัดลำปาง เปนเสนทางสูงชัน การนำสินคาไปขาย เมื่อกอนตอง

บรรทุกของโดยใชมาและลา สองขางทางไมมีน้ำดื่มกิน การเดินทาง

ระยะทางไกลทำใหตีนตก (หมายถึง เหนื่อยลาจากการเดินทาง) ผูคน

จึงเรียกพื้นที่บริเวณน้ีวา “บานตีนตก”

 “สวนท่ีต้ังศูนยฯ ในปจจุบัน เปนพ้ืนท่ีพักสินคาของชาวบาน ขาวหรือเม่ียง

ท่ีนำมาขายจะพักกองคาราวานตรงจุดน้ี” ตอมา จึงจัดต้ังเปนศูนยพัฒนา

โครงการหลวงตีนตก ต้ังแตป 2524 จนถึงปจจุบัน กวาจะพัฒนาสายพันธุ

กาแฟจนโดงดังอยางเชนในปจจุบัน ทางศูนยฯ ไดทดลองปฏิบัติในแปลง

ทดลองมานานนับ 10 ป ดวยสภาพพ้ืนที่ที่เอื้อตอการปลูกกาแฟ ทำให

กาแฟเจริญเติบโตไดดี “กาแฟสายพันธุอาราบิกา” จึงเปนพืชทางเลือก

ชนิดใหมท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกเกษตรกรชาวไทย

ภูเขาเพ่ือปลูกทดแทนฝน ต้ังแตระยะเร่ิมแรกของการกอต้ังโครงการหลวง

 “การพัฒนาสายพันธุในชวงแรก ทางศูนยฯ ตองประสบกับปญหาโรค

ราสนิมในกาแฟ เราทดลองซ้ำๆ จะพัฒนาสายพันธุไดสำเร็จ” หัวหนา

ศูนยฯเสริม ทางศูนยฯ จึงสนับสนุนใหชาวบานปลูก “กาแฟพันธุอาราบิกา” 

ซึ่งเปนกาแฟสายพันธุที่นิยมมากท่ีสุดในโลก

 กาแฟเปนพืชมีดอก วงศ Rubiaceae ประเภทไมผลัดใบ ใบสีเขียว

เขมและมัน ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ผลกาแฟมีสีเขียว ลักษณะรียาว

ประมาณ 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกแลวจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองอมแดง

สวนเมล็ดกาแฟอาราบิกามีรูปทรงคอนขางเรียวผอม รอยผาไสกลาง

มีลักษณะคลายตัว S เม่ือผานกระบวนการผลิตแลวกาแฟพันธุน้ีจะมีกล่ิน

หอมหวานอบอวล รสชาตินุมละมุน มีปริมาณคาเฟอีนประมาณ 1.1-1.7 %

นอยกวาสายพันธุโรบัสตาท่ีปลูกทางภาคใตของไทย

 ศูนยฯ แหงน้ี จะเปนแหลงเพาะพันธุ ต้ังแตตนกาแฟสีเขียวสด การค่ัว

เมล็ดกาแฟไปจนถึงกาแฟท่ีออกมาเปนแกว ท้ังรอนท้ังเย็น ใหนักทองเท่ียว

หรือผูท่ีมาศึกษาดูงานด่ืมกินกันทามกลางบรรยากาศลำธารน้ำตก

ตลอดจนการเพาะกลา ตัดแตงสายพันธุ ไปจนถึงการบำรุงรักษา

 “การทำความเขาใจกับชาวบานเปนเรื่องท่ีเราเนน เพราะการจะให

พวกเขาเปลี่ยนอาชีพมาผลิตกาแฟเปนส่ิงท่ีเราตองม่ันใจวาสามารถ

สรางรายไดใหแกพวกเขาเปนอยางดี สิ่งสำคัญที่สุด คือ การผลิตกาแฟ

ตนกาแฟอาราบิกา (Arabica coffee)

plantations, tea orchards (Suan Mieng), and herb gardens, 

as well as to observe various local wisdom practices,

e.g., forest conservation, traditional way of making Mieng

(a common local snack), and bamboo furniture making.

 At present, the Center puts the emphasis on

conservative cultivation and cold climate plants. These

include Coffee, Vanilla, Hed Horm or Shitake (Lentinula 

edodes (Berk.) Pegler), fruit trees (e.g., persimmon), potted 

plants, and toxic - free vegetables (e.g., Iceberg lettuce, 

Ang Khang sweet bamboo (Dendrocalamus latifl orus 

and Bambusa oldhamii). The Center also supports

raising farm animals, such as rabbit and Ring-neck

pheasant. Tests and studies are performed at the Center

prior to the distribution of the plants and animals to

the local people.

 Thailand’s Nature and Environment Journal had an

opportunity to interview Mr. Thairat Sittipanich, the Chief

of the Teen-Tok Royal Project Development Center. We

started out the conversation with the background

of the Project while sipping a cup of aromatic coffee

at the Center’s coffee shop, 
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ตนวานิลลา (Vanilla) 



เปนสวนหน่ึงของการรักษาสภาพปาไมเอาไวเพราะตนกาแฟจะเติบโตไดดวย

การอิงอาศัยรมเงาของผืนปาที่อุดมสมบูรณ” หัวหนาศูนยฯ อธิบายถึง

กระบวนการการทำงาน สรางความเขาใจกับชาวบานในพื้นที่

 หัวหนาเลาตอไปวา นอกจากสงเสริมใหชาวบานปลูกกาแฟแลวยัง

ทำงานดานการตลาดอีกดวย “ครั้งแรกชาวบานไดสงผลผลิตจากกาแฟ

ใหทางศูนยฯ 150 กิโลกรัม” ถึงปจจุบัน ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

ตีนตกเก็บผลผลิตรวมจากชาวบานไดถึง 40,000-50,000 กิโลกรัม/ป

 “การรับซ้ือกาแฟของศูนยฯ เรารับซ้ือในรูปแบบสหกรณ ท่ีปนผลกำไร

ไมไดรับซื้อเหมือนพอคารับซื้อสินคา ปจจุบันมีจำนวนสมาชิกเขาระบบ

สหกรณ 247 ครัวเรือน ใน 17 หยอมบาน” 

 หัวหนาไทยรัฐกลาวถึงหลักการทำงานวา ประเด็นสำคัญ คือ

ความใสใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต “เราตองพัฒนาทุกดาน ทั้ง

คุณภาพชีวิตและสาธารณสุขของชาวบาน เราทำโครงการปาชาวบานเพ่ือ

รักษาระบบส่ิงแวดลอมเอาไว ปลูกแฝกและเนนการมีสวนรวมในระดับ

ชุมชนใหมากที่สุด”

 โครงการปาชาวบานเปนโครงการหนึ่งของสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนนสงเสริมการปลูกไมใชสอยในพ้ืนท่ีทำกิน

ของชาวบานซึ่งสามารถรักษาพื้นที่ปาเอาไว 

 นอกจากน้ี ทางศูนยฯยังไดแนะนำใหชาวบานอยาขยายพ้ืนที่เพาะ

ปลูกกาแฟใหม แตใหดูแลตัดแตงตนเกา “กาแฟเปนพันธุพืชอายุยืนตัดแตง

ก่ิงแลวตนจะแตกยอด ขยายเมล็ดออกมาใหม กาแฟท่ีทางศูนยฯปลูกเอาไว

ยืนตนต้ังแตเร่ิมตนต้ังศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก จนกระท่ังปจจุบัน”

หัวหนาช้ีใหเห็นถึง ประโยชนของการปลูกกาแฟ

 กาแฟเปนพืชท่ีอยูกับไมตนอื่นๆ ได เชน เมี่ยง การเก็บเกี่ยวกาแฟ

จะเริ่มในราวๆ เดือนพฤศจิกายน สลับกับการเก็บเมี่ยงในเดือนเมษายน

กาแฟเปนพืชท่ีดูแลงาย ไมตองใชสารเคมี ไมตองใชน้ำในการปลูก และ

ทนแลงไดดี

 นอกจากน้ี ทางศูนยฯ ไดพัฒนาสูตรปุยหมักและสารเรงจากธรรมชาติ

เพ่ือเอาใชกับกาแฟ ตอนน้ี ชาวบานเขายังใชเปลือกกาแฟมาทำปุยอีกดวย

หัวหนาไทยรัฐกลาวดวยความมุงม่ัน

 “การทำงานโครงการหลวงจะตองทำดวยใจรัก เราไมไดทำเพราะ

เปนหนาที่ แตเรารักงาน เรารักชุมชน มีความจริงใจ เปนที่ปรึกษาใหกับ

ชาวบาน ชวยเหลืออยางจริงจัง ตองไมคำนึงถึงประโยชนสวนตัวสราง

การมีสวนรวมและตรงกับความตองการของชุมชนจริงๆ โครงการหลวง

เปนพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเขามาหาความรูไดตลอดเวลา เราไมมีรั้วและ

ไมแบงแยก” 

 เขากลาวตอไปวา คุณภาพชีวิตของประชาชนเปนเร่ืองท่ีสำคัญท่ีสุดและ

เปนเร่ืองพื้นฐานท่ีทำใหสังคมดีตามไปดวย ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกนั

 “เราคิดคน พฒันาคุณภาพของสินคาและองคความรูทีด่ใีหกบัชมุชน

อยูตลอดเวลาและชุมชนตองมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับเรา

ดวย รวมกันพัฒนาท้ังดานอาชีพและวัฒนธรรมประเพณี”

 นอกจากน้ี หัวหนาไทยรัฐยังเชิญชวนใหทุกคนเขามาเรียนรู ศึกษา

ดูงานไดตลอดเวลาและมีโครงการจะพัฒนาศูนยเปนแหลงทองเที่ยว

เชิงนิเวศเพื่อการศึกษาเรียนรูแหงใหม

A Story from Coffee Road
 The large shade trees along the road sides and 

the warm sunlight of late morning help enhance the

fragrance from our fi rst coffee cups of the day.  It is

well known among coffee lovers that the road to the

Teen-Tok Royal Project Development Center is “The

Coffee Road”. This area produces the Arabica species

which yield a tasty and superbly beverages.

 “This area was an ancient trade route of Mieng, gem 

stones, and silk from the Union of Myanmar, for over 

a hundred years.”, added Chief Thairat. “The trail near 

the Tharnthong Waterfall provided the access to Doi 

Saket District in Chiang Mai Province and Jae Son

District in Lampang Province. It was such a steep and 

long trail that only horse and donkey were used to 

transport the goods.  Moreover, drinking water was not 

available along the route. As a consequence, people 

traveling around here were in so much fatigue, so they 

named the area “Ban Teen-Tok” (meaning exhaustion). 

The current location of the Center was actually a temporary

shelter for caravans of goods.”, explained the Chief.

 Coffee, especially the Arabica species, is an important 

plant of the Teen-Tok Royal Project Development

Center.  The plant breeding in experimental plots has 

been practiced here for about 10 years; this is well - known 

nationwide.  The coffee are processed and distributed 

via DoiKham shop - the product distributor of the Royal 

Projects (now the shop comprises of 38 centers and 4

stations).  The fertile soil conditions at the Teen-Tok area are

suitable for the growth of coffee trees.  Therefore, since

the beginning of the Royal Project, the plant was selected 

by the King as an alternative crop for the hill-tribe people

to replace the opium cultivation.  The Chief added that

at the early stage of the breeding improvement, the

Center encountered the leaf rust disease (Hemileia

vastatrix Berk. & Br.). The experiments were then repeated

for several times until the Center could fi nally improve 

the plant breeding and was able to encourage the lo-

cal people to plant the Arabica - the most popular coffee

species in the world.  The Center offers the complete

production process comprising of the germination of

coffee seeds, breeding improvement, cultivation, farm 

maintenance, and seed roasting to make a fi nished

product - coffee beverages which are enjoyed by tourists

and visitors.

 Coffee varieties are members of the Rubiaceae family.

Their leaves are dark green and glossy.  The fl owers are

white with fragrant.  The oval berries are about 1.5 cm; 

green when immature, they ripen to yellow, then crimson.  

The Arabica seeds are quite long and slender in shape, 
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SPECIAL ARTICLE
บทความพิเศษ

 “หลายคนคาดไมถึง เรื่องกาแฟของในหลวงน้ีเราคงไมรูเลย

วาจะเริ่มตนจากกาแฟเพียง 2-3 ตน ซึ่งกลายเปนสวนหนึ่งของ

กลยุทธท่ีทำใหชาวเขาเลิกปลูกฝนไดอยางแยบยล จนกลายมาเปน

กาแฟโครงการหลวงที่ใหรสชาติชวนลุมหลงและกลิ่นหอมกรุน

ที่ดื่มแลวรูสึกภาคภูมิใจเหลือเกินที่ไดเกิดในแผนดินใตรม

พระบรมโพธสิมภาร”

 จึงเปนประโยคท่ีไมเกนิเลยความเปนจรงิ

with an “S” split in the middle.  Once the Arabica seeds are 

brewed, they produce very nice aroma and mild taste with

caffeine content of about 1.1 – 1.7 % (lower in caffeine than

the Robusta species grown in the southern part of Thailand).  

 The Chief of the Center described the need to ensure 

the local people that they would be able to have good

income from coffee plantation.  He emphasized that the 

most important thing was that the plantation helped

conserve the forest.  Rich soil in fertile forest is essential

for the growth of coffee trees.  The Center communicates

with the local people and points out the benefi ts

generated by the coffee cultivation.  Coffee trees do not 

require additional chemicals and water.  Moreover, they

can tolerate dry climate and can coexist with other types 

of plants.  The Center also produces manure and

accelerants from natural substances and uses them in

coffee plantation. Nowadays, the local people also

use the outer layer of the coffee seeds to produce

fertilizer.  In addition, the Center has been working to

ensure the continual improvement of the product quality 

and the dissemination of the relevant knowledge to the

local people. The Center, however, needs active

participation from the community in the whole process of

development in order to successfully improving people’s

quality of life.  
ตนกลาอาราบิกา (young plant)

คุณ ไทยรัฐ สิทธิพานิช
หัวหนาศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตกในรานกาแฟบริเวณศูนยฯ
Mr. Thairat Sittipanich, the Chief of the Teen Tok Royal 
Project Development Center
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ติดตอศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก

ต.หวยแกว อ.แมออน จ.เชียงใหม

โทร.053-318-316

Rpf7014@gmail.com

Contact : Teen Tok Royal Project Development Center

Huai Kaew Sub-distract, Mae On District, Chiang Mai Province

Tel.053-318-316

Rpf7014@gmail.com

 The Royal Center developed a marketing system for the

coffee products.  At fi rst, only about 150 kg of coffee was

delivered to the Center; however, now 40,000-50,000 kg of

coffee are delivered per year.  The cooperative system was

established in order to effi ciently purchase the coffee (it did

not require a middle man)  Currently, all of the households

and the household groups in the area are members of the

cooperative. The work principles are care and attention

and quality of life development.  The improvement has to

cover every aspects of life including public health. The

Center has been carrying out a project on community

forest which is one of the many initiatives by Her Royal

Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.  The project

encourages the local people to plant trees on their lands

to help conserve the forest.  Moreover, the Center

recommends that the people curtail their coffee planting

areas; instead, they should take care of the existing

coffee trees. Coffee is a long-lasting plant. The coffee

trees planted at the beginning of the Center

establishment still live today.      

 “The people’s quality of life is the most important thing; 

it is a common basis of a good society.  Everyone has

equal right.  Working for the Royal Development 

Projects needs love. We love our work and the community.  

We work with sincerity and good will, and wish nothing

in return.  We initiate the public participation and we

respond to the need of the community.  The project site is

easily accessed, so people can seek knowledge

from the Center at any time.” The Chief said fi rmly.

 Chief Thairat would also like to invite everyone

to visit and learn from the Center. Under its future

development plan, the Center will become a new

ecotourism attraction and a learning hub.

 “It was beyond expectation for many people that 

the story of His Majesty the King’s coffee” began

with only a couple of coffee trees.  It becomes a

successful incentive strategy of changing the hill  

tribe people’s cultivation practices from opium to

coffee trees.  The taste and fragrance of the coffee

produced by the Royal Project is fascinating.  We are 

so very proud being born under the King’s Grace”  

 This sentence is not beyond the truth.

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก (Teen Tok Royal Project Development Center)
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BALANCEANDDIVERSE

สมดุลและหลากหลาย

BALANCEANDDIVERSE

สมดุลและหลากหลาย

 อุทยานแหงชาติดอยอินทนนทเปนอุทยานแหงชาติที่ไดรับการ

จัดต้ังและประกาศตามกฎหมายในป พ.ศ.2515 โดยเปนอุทยานแหงชาติ

ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย นับตั้งแตรัฐบาลไดเริ่มทำการประกาศ

การจัดตั้งอุทยานแหงชาติในป พ.ศ. 2505

 อุทยานแหงชาติแหงน้ีมีพ้ืนท่ี 482 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร

มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอจอมทอง อำเภอแมแจม อำเภอแมวาง และ

กิ่งอำเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

400-2,565 เมตร ดอยอินทนนทเปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุด โดยสูงจาก

ระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอย

หัวมดหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีเปนภูเขา

สูงอากาศจึงหนาวเย็นตลอดป ไมเวนแมแตในฤดูรอน บนยอดดอย

มีความช้ืนสูงมาก ในฤดูหนาวอุณหภูมิจะต่ำกวาศูนยองศาเซลเซียส

ทุกป สามารถพบเห็นแมคะนิ้งหรือน้ำคางแข็งได

 สภาพภูมิประเทศท่ัวไปประกอบดวยภูเขาสลับซับซอน สภาพปา

เปนตนน้ำลำธารของแมน้ำหลายสายและเปนสวนหนึ่งของตนน้ำปง

มีเอกลักษณทางธรรมชาติท่ีสวยงาม โดยเฉพาะน้ำตกแมยะท่ีไดช่ือวา

สวยที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ ปาอินทนนทนี้เปนแหลงกำเนิดของ

ตนน้ำแมกลาง แมปากอ แมปอน แมหอย แมยะ แมแจม แมขานและ

เปนสวนหน่ึงของตนน้ำแมปงซ่ึงเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟาของเข่ือน

ภูมิพล  สภาพพ้ืนท่ีมีความหลากหลายทางสภาพนิเวศปาไมและชนดิ

พันธุของพืชสูงมาก มีองคประกอบของพรรณพืช สัตวปาเฉพาะถิ่น

รวมถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผาที่อาศัยอยู

โดยรอบพื้นท่ี โดยเฉพาะกลุมกะเหรี่ยงปกาเกอะญอและชาวมง

 ในอดีต ปาไมทางภาคเหนืออยูในความควบคุมของเจาผูครองนคร

  Doi Inthanon National Park, established and

declared by law since 1972, was the 6th National

Park of Thailand after the commencement of the

government’s declaration of the National Park

establishment policy in 1962.

 Doi Inthanon National Park is 482 square kilometers

or 301,500 rai, covering the area of Chom Thong District, 

Mae Jaem Distrct, Mae Wang District and Doi Lor

Sub-District of Chiang Mai Province. It is the highest

mountain in Thailand with the height of 2,565 meters

above mean sea level. The second highest is Doi Hua

Mod Luang with 2,330 meters in height. Due to high

altitude, the weather is cool all year round even in the

summer. Humidity is very high on the mountain top.

Hence the temperature is normally under  0oC in

the winter where Mae Kha Ning (frozen dew) is 

commonly found in general. 

 General topography is mountainous with the forest,

thus acting as the headwaters of many rivers and as

a part of Ping’s headwaters. The nature is very

picturesque, especially Mae Yah Waterfall, one of the

most beautiful waterfalls in the nation. In addition,

Inthanon forest is the headwaters of Mae Klang,

Mae Pa Kor, Mae Porn, Mae Hoy, Mae Yah, Mae Jaem,

การจัดการอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
Doi Inthanon National Park Management
for Sustainable Tourism
กองบรรณาธิการ / Editors

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท Doi Inthanon National Park
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ในยุคสมัยพระเจาอินทวิชยานนท เจาผูครองนครเชียงใหมองคสุดทาย

พระองคทรงใหความสำคัญกับการดูแลรักษาพื้นท่ีปาไมเปนอยางมาก

โดยเฉพาะในบริเวณ “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอางกา”  ทรงมีรับส่ังเอาไววา

หากพระองคสิ้นพระชนมลง ใหนำอัฐิบางสวนขึ้นไปไวบนยอดดอยและ

สรางสถูปเพ่ือบรรจุอัฐิเอาไว ดอยแหงน้ีจึงมีนามเรียกวา “ดอยอินทนนท”

สวนท่ีเรียกวาดอยอางกาน้ัน มีเร่ืองเลาวา หางจากดอยอินทนนทไปทาง

ทิศตะวันตก 300 เมตร มีหนองน้ำอยูแหงหนึ่งลักษณะเหมือนอางน้ำ

แตกอนนี้มีฝูงกาไปเลนน้ำกันมากมาย จึงเรียกวา อางกา ตอมาจึงรวม

เรียกวา ดอยอางกา1

 ดอยอินทนนทนี้เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยซ่ึงทอดยาวจาก

ประเทศเนปาล ภูฏาน พมา และมาสิ้นสุดที่นี่ สิ่งท่ีนาสนใจของดอยน้ี

ไมเพียงแตเปนยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศเทานั้น แตมีสภาพ

ภูมิประเทศและสภาพปาที่หลากหลาย ไมวาจะเปนปาดงดิบ ปาสน

ปาเบญจพรรณ มีพันธุไมมากมาย เชน  ไมสัก ไมตะเคียน สนเขา เต็ง

เหียง มะเกลือ ไมแดง ไมประดู ไมรกฟา ไมมะคา ไมเก็ดแดง ไมจำปปา

และไมตะแบก นอกจากนี้ ยังมีดอกไมปาใหพบเห็นอีกดวย เชน ฟามุย

ชางแดง รองเทานารี และกุหลาบปา สำหรับมอส ขาวตอก ษี ออสมันดา

มีอยูทั่วไปในระดับสูง อากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งป โดยเฉพาะใน

ฤดูหนาวจะมีหมอกปกคลุมเกือบท้ังวันและบางคร้ังน้ำคางยังกลายเปน

น้ำคางแข็ง เหลานี้เปนเสนหดึงดูดใหมีผูมาเยือนอินทนนทอยางไม

ขาดสาย

 เน่ืองจากดอยอินทนนทเปนสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยม จึงมีผูมาเยือน

มากถึง 40,000 คนตอป ปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ สภาพรถราท่ีติดยาวเหยียด

ตั้งแตทางขึ้นไปจนถึงยอดดอย มลพิษจากรถยนต จำนวนที่พักไม

เพียงพอกับความตองการของนักทองเที่ยว และเมื่อนักทองเที่ยวกลับ

กันไปแลว ก็เกิดปญหาขยะตามมา ซ่ึงสงผลกระทบตอระบบนิเวศของดอย

อินทนนท ทำใหเกิดความเสื่อมโทรมลงทุกป รวมทั้งจำนวนนกและ

สัตวที่สำคัญในพ้ืนท่ีก็ลดหายไปเปนจำนวนมาก ขณะเดียวกันรายได

ที่เกิดจากการทองเที่ยวก็ยังไมกระจายสูชาวบานชุมชนตางๆ ในพื้นที่

รอบดอยอินทนนทดวยเชนกัน ทำใหการทองเท่ียวท่ีเกิดข้ึนไมไดนำไปสู

การทองเที่ยวท่ียั่งยืนกับพื้นที่ดอยอินทนนท เนื่องจากธรรมชาติยอมมี

ความสามารถในการรองรับเพียงระดับหนึ่ง ดังนั้น ความขัดแยงระหวาง

ความตองการของธุรกิจทองเท่ียวและความเปราะบางของระบบนิเวศ

จึงเปนสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง 

 สำหรับเรื่องนี้ กองบรรณาธิการวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ของประเทศไทยไดลงพื้นที่สัมภาษณ คุณเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ

หัวหนาอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ถึงแนวทางการจัดการการทองเท่ียว

เพื่อส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน และการสรางความสมดุลระหวางธุรกิจและ

สิ่งแวดลอม

Mae Kharn and a part of Mae Ping’s headwaters, which is 

the source of hydropower generation of Bhumibol Dam.

 The area provides visitors with the opportunity to

witness intensively ecological diversity of several forests 

and species, a diverse population of endemic wildlife

including cultural diversity of a number indigenous

people nearby the area, in particular Karen or 

Pakakayor and Hmong. 

 The forests in the northern Thailand had been ruled

by the city prince in the ancient time.  In the reign of

the Prince Inthawitchayanon, the last Prince of Chiang 

Mai, he intensively concerned the forest preservation, 

especially Doi Luang (Grand Mountain) or “Doi Ang Ka”1   

 He had remarked that whenever he passed away, 

he would like to have some parts of his bones placed in 

the stupa which would be constructed on the mountain

top. That is why the mountain is named “Doi Inthanon”.

 The story background of “Doi Ang Ka” was that

about 300 meters west of Doi Inthanon, there 

was a swamp similar to a basin where a number

of crows called Ka in Thai dialect come here to

swim. The basin was therefore called “Doi Ang Ka”. 

 Doi Inthanon is a part of Himalaya mountain range

which covers across from Nepal, Bhutan, Myanmar, and 

ends in Thailand. The Thailand highest peak is not only

the  interesting point of Doi Inthanon, but also the

diversity of topographical and forest conditions.

Different kinds of forest such as evergreen forest, pine

forest, mixed deciduous forests can be found here  with 

several species e.g. teak, “Takhien” (the wood in

genus Hopea belonging to family Dipterocarpaceae),

pine wood (Son Khao), “Teng” (Shorea obtusa Wall), 

“Hiang” (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm), “Ma Klua”

(Diospyros mollis Griff.), Burmese Iron Wood (Mai Daeng), 

Burma Padauk (Pterocarpus macrocarpus Kurz or MaiPradoo),

“Mai Rok Fah” (Terminalia alata Heyne ex Roth.), burl

(Mai Ma Khah), “Mai Ket Daeng” (Dalbergia dongnaiensis

Pierre, family Papilionaceae), “Jam Pee Pa” (Michelia

fl oribunda Finet & Gagnep., family Magnoliaceae) and

“Mai Ta Baek” (Lagerstroemia cuspidata Wall., 

family Lythraceae). 

 In addition, a variety of wild fl owers are widely

viewed. e.g. Fah Mui, Chang Daeng, Rong Thao

Naree, and wild rose. Moss and “Khao Tork Rue Sri”

(Calanthe triplicate), Osmanda (Osmunda fi bre (Osmunda

spp.) are generally found at higher altitude. Cooling

weather all year long, especially in winter when Doi

Inthanon is covered with fog almost all day long, which

sometimes turned dew into hoarfrost, are the attractive

scenes to continuously draw the visitors to travel here.

*“หลวง” เปนภาษาเหนือ แปลวา ใหญ และ “อางกา” เปนคำเรียกของ

คนกะเหร่ียงซ่ึงแปลวาใหญเชนกัน

*“Luang” is the northern Thai dialect meaning grand; “Ang Ka” 

is called by Karen people referring to grand as well.
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บทสัมภาษณ คุณเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ 
หัวหนาอุทยานแหงชาตดิอยอนิทนนท

 คุณเกรียงศักด์ิ ถนอมพันธ หัวหนาอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท

อยูในชุดเสื้อกันหนาวระหวางการใหสัมภาษณ เนื่องจากอุณหภูมิบน

ดอยอินทนนทต่ำกวา 10 องศาเซลเซียส ซ่ึงหัวหนาไดกลาวถึงประเด็น

ปญหาใหญของการจัดการการทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติ

ดอยอินทนนทแหงนี้วา

 “เราได จัดทำแผนยุทธศาสตรการจัดการอุทยานแหงชาติ

ดอยอินทนนทออกเปน 6 เขต ไดแก เขตบริการ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนา

ส่ิงกอสรางตางๆ เชน ท่ีพักแรม ลานจอดรถ หองน้ำ-หองสุขา ศูนยบริการ

นักทองเที่ยว และที่ทำการอุทยาน, เขตนันทนาการ เขตปาเปลี่ยว

เขตสงวนพิเศษ เขตฟนฟูธรรมชาติ และเขตกิจกรรมพิเศษ นอกจากนี้ 

 As Doi Inthanon is a popular place having about

40,000 tourist annually, the considerable problems

are the traffi c jam from the mountain foot to the

mountain top, exhaust pollution, and a number of

waste generated by the tourists.

 These problems have affected Doi Inthanon

ecological system which has been deteriorating year

by year including. Important endemic birds and animals

have been decreasing while income generating from

tourism has not yet widely spread to the local people in

the communities nearby Doi Inthaon. As a result, 

such tourism does not lead to sustainable tourism

for Doi Inthanon area.  

 In the reality, the nature has a certain capability

to bear human intervention. Thereby, the controversy

between demand for tourism business and fragility

of an ecological system are inevitable. 

 To get the story, the editorial staffs of Thailand’s Nature

and Environment Journal traveled to the site to

interview Mr. Kriengsak Thanomphan, Chief of Doi

Inthanon Naitonal Park for a guideline of ecotourism

management for sustainable environment and for

equilibrium of business and environment.

Interview: A Conversation with Mr. Kriengsak 

Thanomphan, Chief of Doi Inthanon National Park 

 At the time of starting interview with Mr. Kriengsak

Thanomphan Chief of Doi Inthanon National Park, he

wore his winter coat to keep his body warm due to the

temperature under 10°C. He identifi ed the main issue

of tourism management of Doi Inthanon National 

Park as follows:  

 “We categorized the strategic planning for Doi

Inthanon National Park management into 6 zones.

Those are 1. service zone by developing a variety of

building construction such as camping lodge, car parking,

rest rooms, tourist center, national park offi ce,

2. recreation zone, 3. desolation forest zone, 4. special

preservation zone, 5. nature restoration zone, 6. special

activity zone. We also continuously conducted a survey

and study within the area to generate” Mr. Kriengsak said.

 However, based on the area where a survey and

study was conducted, the offi cials found that the top area 

of the national park with ecological system of high

altitude evergreen forest  were partially covered with 

trees that are totally or partly dead e.g. “Mai Koh” 

(Castanopsis), “Mai Ta Loh” (Schima wallichii Korth), “Mai 

Miad Ton” (Litsea garrettii Gamble). These are all large 

trees along both sides of the road from km. 38, the

intersection to Mae Jaem District to the top of Doi Inthanon. 

คุณเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ หัวหนาอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
Mr. Kriengsak Thanomphan, Chief of Doi Inthanon National Park
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เรายังสำรวจและศึกษาพ้ืนท่ีเพ่ือจัดทำเปนฐานขอมูลเอาไวอยางสม่ำเสมอ” 

หัวหนาอุทยานฯ กลาว

 ท้ังน้ี  จากการสำรวจและศึกษาพ้ืนท่ีของอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท

พบวา ในบริเวณท่ีสูงที่สุดของอุทยานฯ ซึ่งมีระบบนิเวศเปนปาดิบเขา

ระดับสูงเกิดการตายยอดและตายซากหรือยืนตนตายของตนไมปาดิบ

เชน ไมกอ ไมทะโล ไมเมียด ตนขนาดใหญๆ ตามแนวสองขางถนน

ต้ังแตบริเวณ กิโลเมตรท่ี 38 ทางแยกไปอำเภอแมแจมข้ึนไปถึงยอดดอย

อินทนนท นอกจากนี้ ในบริเวณปาพรุบริเวณดอยอางกาประสบปญหา

แหงแลงและตื้นเขิน หัวหนาเกรียงศักดิ์ชี้ใหเห็นประเด็นการตรวจสอบ

ในเบื้องตนวา “สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

และการตัดถนนเพ่ือรองรับการทองเท่ียวทำใหเกิดชองลมท่ีสงผลกระทบ

ตอผืนปา 2 ขางทาง”

 หัวหนาอุทยานฯ กลาวตอไปอีกวา “การทองเที่ยวในประเทศและ

ในเขตพ้ืนที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนทไดรับความนิยมมากขึ้น และ

กระจุกตัวในชวงวันหยุดเทศกาล กลายเปนความแออัดที่สงผลกระทบ

ตอคนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศในชวง

เวลาดังกลาวอีกดวย”

 ประเด็นหนึ่งที่หัวหนาอุทยานฯ ไดตั้งขอสังเกตเอาไวและเปนสิ่งที่

นาสนใจ คือ นักทองเที่ยวนิยมรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมใน

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนทมากขึ้น และการทิ้งขยะไมเปนที่กอใหเกิด

ปญหาขยะมากข้ึน  “เราตองรองรับนักทองเท่ียวเปนจำนวนท่ีสูงถึง 10,000

คนตอวัน ในชวงวันหยุดยาว หากเทียบกับจำนวนเจาหนาท่ีของทางอุทยานฯ

ที่มีเพียง 37 คน การควบคุมพฤติกรรมนักทองเที่ยว การจัดการปริมาณ

ขยะและการดูแลสิ่งแวดลอมจึงเปนไปไดยาก”

 นอกจากปญหาท่ีพบจากการดูแลนักทองเท่ียวแลว ปญหาสำคัญท่ีพบ

คือ การปนเขตพ้ืนท่ีทำกิน ท่ีอยูอาศัย และ ปาชุมชนของประชาชนโดยรอบ

พื้นที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท “ปญหาที่พบ คือ การเผาเพ่ือขยาย

พื้นที่เพื่อทำ การเกษตรของชาวบาน”

 Furthermore, the peat swamp forests around Ang 

Ka dried up and became shallow. At primary

investigation, the cause results from climate change

and road constructed to support the growing tourism. 

Such intervening activities result in wind channel

directly affecting the forests on both sides of the road. 

 Chief of National Park continued his conversation,

“Domestic tourism and Doi Inthanon National Park

tourism are more popular and clustered during holiday

leading to congestion and intensively adverse effect

on local people and carrying capacity of ecological

system during that time.

 An interesting issue identifi ed by the chief is that the 

tourists increasingly like to have food and beverages in 

Doi Inthanon Naitonal Park. Misplaced rubbish is the

substantial problem leading to waste trouble. “We have 

to provide service for the tourists with 10,000 peopleper

day during long holidays by just 37 national park

offi cials. Thorough control of tourists’ behavior as well 

as waste and environmental management are

defi nitely impossible”. 

 Besides the visitors’ problems, he must tackle the 

problems on land allocation for tenure, residence

and community forests surrounding Doi Inthanon

National Park. “The problem mostly found is that local 

people burn the land for expansion of agricultural areas”.

 In this regard, Mr. Kriengsak said that the national park 

tried to enhance understanding to solve the problem,

น้ำตกสิริภูมิ (Siribhume Waterfall)
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 ในเรื่องนี้ หัวหนาเกรียงศักดิ์กลาววา ทางอุทยานฯ ไดพยายาม

สรางความเขาใจเพ่ือแกไขปญหาโดย สรางการมีสวนรวมของชุมชนรอบพ้ืนท่ี

ดวยการเฟนหาอาชีพท่ีเหมาะสม เนนการสรางความเขาใจเรื่องการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม “หากธรรมชาติมีความสมบูรณ นักทองเที่ยวจะมา

เยี่ยมชมบานหลังนี้ ชาวบานจะมีรายไดจากการทองเที่ยวและมีชีวิต

อยูไดอยางมีความสุข” หัวหนาอุทยานฯ กลาววาไดยึดหลักการตาม

กระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีทรงเนนการสราง

ความเขาใจแกประชาชนและการสรางพื้นที่ปา 3 อยาง ไดประโยชน 

4 อยาง

 แนวคิดนี้เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรปาไม 

ขณะเดียวกันก็เปนการสนองความตองการทางดานเศรษฐกิจและสังคม

ของประชาชนในพ้ืนท่ีไปในตัวดวย นอกจากนี้ ยังเปนการปองกันไมให

ชาวบานบุกรุกเขาทำลายปาไม

 ปลูกปา 3 อยาง คือ ปาสำหรับเปนไมใชสอย ปาสำหรับเปนไมผล

หรือไมกินไดและปาสำหรับเปนเชื้อเพลิงหรือไมฟน ปา 3 อยางนี้ให

ประโยชนตามประเภท สวนประโยชนอยางท่ี 4 คือ การอนุรักษดินและ

น้ำใหคงความชุมช้ืน

 ในสวนของการจัดการขยะในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท 

คุณเกรียงศักดิ์ มีขอแนะนำวา “เราตองจัดการเรื่องเตาเผาขยะที่ได

มาตรฐานหรือยานพาหนะสำหรับเก็บขยะท่ีมีความความเหมาะสมกับ

พื้นที่ เนื่องจากพื้นท่ีอุทยานฯ ของเรามีความลาดชันสูงและมีปริมาณ

ขยะมาก”

 สำหรับเร่ืองของการทองเที่ยว คุณเกรียงศักดิ์ กลาวถึง การแกไข

ปญหาเร่ืองการทองเที่ยวโดยชุมชนไววา “การทองเที่ยวโดยชุมชนเปน

กระบวนการสรางทางเลือกในการจัดการพ้ืนท่ีทองเท่ียวโดยคนในชุมชน

จะเขามามีสวนรวมในการกำหนดทิศทางและรูปแบบการทองเที่ยว

บนฐานความคิดที่ วาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและเปนผูมี

สวนไดเสียจากการทองเท่ียว  เราสนับสนุนและนำเอาทรัพยากรท่ีมีอยู

ในทองถิ่น ทั้งทางดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี

วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนมาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการจัด

การทองเที่ยวอยางเหมาะสม” รวมทั้ง มีการพัฒนาศักยภาพของคนใน

ชุมชนใหมีความรู ความสามารถ และแสดงบทบาทในฐานะเจาบาน

ทบทวนทุนเดิม คนหาขอมูล วางแผนดำเนินงาน วิเคราะห สรุปบทเรียน

พัฒนารูปแบบการทองเท่ียวท่ีสรางความย่ังยืนสูคนรุนลูกหลานและ

เกิดประโยชนตอทองถิ่นและคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ

กิจกรรมการทองเที่ยวท่ีสงผลตอธรรมชาติ

 “การทองเท่ียวโดยชุมชนเปนกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยว

อยางยั่งยืนในเชิงพื้นท่ีท่ีตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยว

และชาวบานในทองถิ่น มีการปกปองดูแลรักษา ดานสิ่งแวดลอม

สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และระบบเศรษฐกิจของชุมชนรากหญา

เพื่อชนรุนหลัง”

โดยมีองคประกอบหลักที่สำคัญ คอื 

 1. องคประกอบดานพ้ืนท่ี เปนการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับธรรมชาติ

ของพื้นที่ซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะถิ่น รวมถึงแหลงวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตรท่ีเก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศเปนการทองเท่ียวท่ีมีพ้ืนฐานอยูกับ

ธรรมชาติ

 2. องคประกอบดานการจัดการ ที่มีความรับผิดชอบโดยไมกอให

เกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม มีการจัดการท่ีย่ังยืน ครอบคลุม

ไปถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการส่ิงแวดลอม การปองกัน

to build community participation by proposing suitable

occupation and emphasizing understanding of

environmental conservation. “If the nature is fertile,

the tourists will certainly visit this house. Local people

would earn their living from tourism income and live 

happily” Chief Kriengsak has been pursuing royal

remark referred to the principles of His Majesty the King in

emphasizing on providing understanding to local

people and on reforestation of 3 forests with 4 benefi ts.

 The royal principles are the approach for pursuing

natural resources and forest resources conservation,

at the same time, responding socio-economic

demand of local people. Furthermore, the ideology is

to prevent people intrusion for destructing the forests.

 The practical way of reforestation of 3 forests are 

namely, forest for general purpose, forest for fruit or

edible fruits tree and forest for wood fuel or fi rewood.

These three kinds of the forest substantially provide the

benefi ts at its own. But the resulting benefi t, the 4th

benefi t, is soil and water preservation for sustaining
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the moisture. 

 In part of waste disposal in Doi Inthanon National

Park, Mr. Kriengsak suggested that “We have to manage 

and provide standard waste incinerators or vehicles for 

solid waste collecting suitable for the area of the

national park that is very steep but with abundant

waste.”

 For tourism, he commented about tackling local 

tourism problems, “Tourism by local community is an

alternative building process for tourism area

management by consent of local people who take

their roles for participating orientation and the setup of

tourism pattern. The ecotourism are based on the

concept of equitable resources owner and the

stakeholders from tourism.  “We have to encourage

and bring local resources in terms of nature, history,

culture, tradition, way of life and community

production as a tangible capital or factors for

suitable tourism management.”

 The necessary activities include capacity building of

local people to be knowledgeable and capable of

taking crucial role as the owner of the house, reviewing

their capacity, searching for information, planning the

implementation plan, making analysis and conclusion.

Furthermore, development for sustainable tourism

pattern that creates benefi ts to local community shall

be passed on from generation to generation with

consideration of carrying capacity of the nature to

handle tourism activities.

 “Tourism by local community is a development

process of sustainable tourism in response to tourists

demand and local people right to prevent and

preserve environment, society, culture, tradition and

community economic for the next generation”  

Main components principally consist of the 
following: 
 1. Area component : The tourism is related to the

linkage of the distinct of local nature, source of culture

and history with ecological system. Indeed, it is the nature-

basedtourism.

 2. Management component: Being responsible to avoid

any impact on environment and society and to create

sustainability in terms of natural resources preservation,

environmental management, prevention and eradication 

of pollution, and supervision of tourism development

to ensure sustainable management, ecological

responsibility, and acceptable impacts on environment

and society.   

 3. Activity and Process Component: The component

concerns several activities and knowledge learning

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท (Doi Inthanon National Park)

ไฟปา (Wildfi re)
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และกำจัดมลพิษและควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวที่มีการจัดการ

อยางยั่งยืน มีความรับผิดชอบ และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

และสังคม 

 3. องคประกอบดานกิจกรรมและกระบวนการ ผานกระบวน

การเรียนรู และการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและระบบนิเวศของ

แหลงทองเท่ียว เพ่ิมพูนความรู ประสบการณ ความประทับใจ สรางความ

ตระหนักและจิตสำนึกท่ีถูกตองใหกับนักทองเท่ียว ประชาชนในทองถ่ิน

และผูประกอบการท่ีเกี่ยวของ

 4. องคประกอบดานการมีสวนรวม คำนึงถึงการมีสวนรวมของ

ชุมชนและประชาชนทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการคิด วางแผน

ปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ และบำรุงรักษาทรัพยากรแหลงทองเท่ียว

อันจะกอใหเกิดผลประโยชนในทองถิ่น ทั้งในดานการกระจายรายได 

ยกระดับคุณภาพชีวิต และชวยใหไดรับผลตอบแทนอยางเหมาะสม

ทั้งนี้ ทองถิ่นมีสวนรวมในการควบคุมการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง

มีคุณภาพ ตั้งแตรากหญาจนถึงการปกครองสวนทองถิ่นรวมไปถึง

การมีสวนรวมของผูประกอบการท่ีเกี่ยวของ

 “แนวคิดการทำงานของเราไมไดเนนเร่ืองการทองเท่ียวเพียงอยางเดียว

แตตองควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ผืนปาบางแหง

เราไมเปดใหทองเท่ียว ส่ิงท่ีเราคิด คือ การจัดการใหเกิดความสมดุลและ

ยั่งยืน ฉะนั้น สิ่งที่จำเปนที่สุด คือ การสรางความเขาใจกับชุมชน

ชาวบานทุกคนตองมีสวนรวมในการดูแลรักษาพ้ืนท่ี โดยใหการศึกษา

พัฒนาและเขาถึง” หัวหนาอุทยานแหงชาติดอยอินทนนทย้ำกลาว

 ทั้งหมดนี้ คือ แนวทางการจัดการแหลงทองเที่ยวท่ียั่งยืนโดยเนน

การมีสวนรวมจากชุมชนของอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท สถานที่

ทองเท่ียวยอดนิยมของคนไทย

process together with the study on environment and 

ecological system of tourist attractions to increase

knowledge, experience and impression. The dimension

includes building environmental awareness for visitors,

local people and related entrepreneurs.

 4. Participation Component: The element primarily

constitutes participation concern of communities and

local people in brainstorming, planning, implementing

and preserving tourism resources. Benefi ts could be

provided for local communities in terms of sharing parity 

income, improving quality of life, and acquiring suitable

benefi ts. In this regard, the local community could

participate in supervising tourism development from

grassroots with local administration and related enterprises.

 “Our ideological framework is not only focused on

tourism but keeps in line with natural resources

conservation. Some forests are not opened for tourism.

The primary concern is ecotourism management for

sustainability and equilibrium. The most necessity is

to build environmental awareness for communities.

Alllocal people must be responsible for the area

conservation through a concept of studying, developing

and understanding” emphasized by the Chief of Doi

Inthanon National Park. 

 All are guidelines for sustainable tourism emphasizing

local communities participation at Doi Inthanon National

Park, the popular tourism place of Thai people. 

ถังขยะ (bin)
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 The conservationist realized the importance of the 

wetlands as being the waterfowl homes since 1960. 

As many wetlands in Europe have been changed, the 

International Waterfowl and Wetlands Research Bureau, 

IWRB or currently called Wetlands International took into

the consideration on the wetland conservation guideline

by drafting the wetland convention since 1962. And 

fi nally, on February 2nd,1971  the representatives of 18

European and Asian countries have adoped the wetland 

convention at Ramsar, Iran. The wetland convention

Whih is also called the Ramsar convention was already 

established. The Secretariat of the Convention, therefore, 

assinged the World Wetlands Day to be held on 2nd of  

February every year. The secretariat also requested  the 

Parties to organize  activities  within their countries, which

aimed to raising public awareness  and importance of 

wetlands. Wetlands are not only the source of water

supply but also habitats for many species and 

caterpillar- feeding of plant and animal species Moreover,

wetlands are  the main carbon storage particularly in

the Peat Swamp. Although eat swamp wetlands cover

only 3 percent of the world area, but it is able to 

store the carbon up to two times of the forest. In addition,

the wetlands play important roles on the protection

of natural disasters such as fl ood, coastal erosion

 นักอนุรักษไดตระหนักถึงความสำคัญของพ้ืนที่ชุมน้ำในฐานะ

ที่เปนบานของนกน้ำตั้งแตป พ.ศ. 2503 เมื่อพื้นที่ชุมน้ำหลายแหง

ในยุโรปถูกเปลี่ยนแปลงไป จึงเริ่มหารือหาแนวทางการอนุรักษพื้นที่

ชุมน้ำ โดย International Waterfowl and Wetlands Research

Bureau, IWRB หรือ ปจจุบันคือ Wetlands International ได

ยกรางอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำข้ึน ต้ังแตป พ.ศ. 2505 และในท่ีสุด 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2514 ผูแทนจากยุโรปและเอเชียรวม 18

ประเทศไดลงนามรับรองอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำ ณ เมืองแรมซาร

สาธารณรัฐอิสลามอิหราน นับไดวาอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำไดถือ

กำเนิดข้ึนแลว และมีช่ือเรียกอีกช่ือวา อนุสัญญาแรมซาร  สำนักเลขาธิการ

อนุสัญญาฯ จึงกำหนดใหวันที่ 2 กุมภาพันธ ของทุกปเปนวันพื้นที่

ชุมน้ำโลก และขอความรวมมือใหภาคีรวมกันจัดกิจกรรมในประเทศของ

ตนเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจในคุณคาและความสำคัญของ

พื้นที่ชุมน้ำ ซึ่งไมใชแคเปนแหลงน้ำเทานั้น แตพื้นที่ชุมน้ำยังเปนแหลง

ที่อาศัย แหลงวางไขและเลี้ยงตัวออนของพืชและสัตวหลายชนิด และ

เปนแหลงกักเก็บคารบอนที่สำคัญโดยเฉพาะพื้นที่ชุมน้ำประเภทพรุ

ซึ่งมีพื้นที่เพียง 3% ของพื้นที่โลกแตกักเก็บคารบอนไดเปน 2 เทาของ

ปาไม นอกจากนี้ พื้นท่ีชุมนำ้ยังทำหนาที่เปนปราการสำคัญในการ

ปองกันภัยธรรมชาติ อาทิ น้ำทวม ชายฝงพังทลาย เติมน้ำใหแหลงน้ำ

ใตดิน และปองกันการรุกของน้ำทะเลดวย

 จากโครงการประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ (Millennium

Ecosystem Assessment) ไดระบุอยางชัดเจนวาระบบนิเวศ

พื้น ท่ี ชุมน้ำน้ำจืดถูกบุกรุกทำลายมากท่ีสุดกวาระบบนิเวศอ่ืนๆ

ไดประเมินไววาในป ค.ศ.1999 ในโลกน้ีมีระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุมน้ำน้ำจืด

ประมาณ 1,280 ลานเฮคแตร หรือ 12.8 ลานตารางกิโลเมตร 

วันพื้นที่ชุ มน้ำโลก
World Wetlands Day
นิรวาน พิพิธสมบัติ
Nirawan Pipitsombat

ทะเลนอย (Thalenoi)
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including being the underground water supply and

safeguarding the intrusion of sea water.     

 Based on the Millennium Ecosystem Assessment

Project, it was mentioned that the wetlands were the

most intensively invaded compare to other  ecosystems.

Result of an assessment in 1999, there were

approximately 1,280 million hectare or 12.8  million 

square kilometer however, in 2004 there were

left only 917 million hectare or 9.17 million square

kilometer.  Over 50 percent of wetlands in the North

America, Europe, Australia and New Zealand have

been changed during 2000s century. Based on

the assessment of the Land Development Department,

there were 683,538 rai and 470,737 rai of the Peat

Swamp in Thailand in 2002 and in 2008, respectively.

(Data from Map of Land Utilization, Land Development

Department) There were 715,129 rai of the swamp 

and marsh wetlands in the Northeastern in 1999, but in

2008 there were reduced by 42 percent or almost half

of the existing swamp and marsh wetlands in 1999.  

 The United Nations declared the year 2010 the

International Year of Biodiversity. In Thailand, the Cabinet

has declared on December 22nd, 2009 that the

year 2010 is the International Year of Biodiversity in

Thailand. The Secretariat of the Wetlands Convention

defi ned for the theme to the World Wetlands Day as

“Caring for wetlands and Answer to Climate Change”,

which is consistent with the issues of biodiversity and

problems facing the world such as climate change or

global warming, which is also related to the wetlands.

The Millennium Ecosystem Assessment Project noted

that climate change is one of the main factors

threatenedto biodiversity and be a catalyst of

biodiversity lost more rapidly and severely, particularly 

the living species in wetlands. The living organism that

live in wetlands are affected the most as reports from the 

IUCN, Birdlife International and Wetlands International

indicated the population number of 1,138 waterfowl 

species tends to be lower, at least 42 percent population

of amphibious animals is declined and 33 percent 

of the freshwater fi sh in the world is now threatened.

 Since this year is the International Year of Biodiversity,

events on the World Wetlands Day are therefore

part of the international Year events which are held in a

week rather than one day as the past every year. The

World Wetlands Day organized  by Offi ce of Natural

Resources and Environmental Policy and Planning and

cooperated with  public sectors, NGOs and communities.

Those cooperated organizations organized the World

Wetlands Day events which starting from February 1st,

แตในป ค.ศ. 2004 มีระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ำเหลืออยูเพียง 917

ลานเฮคแตร หรือ 9.17 ลานตารางกิโลเมตร โดยมีพ้ืนท่ีชุมน้ำมากกวา

รอยระ 50 ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด

ถูกเปล่ียนแปลงไปในชวงศตวรรษท่ี 20 ในประเทศไทย จากการสำรวจ

ของกรมพัฒนาที่ดินในป พ.ศ. 2545 พบวาพรุในประเทศไทยมี

ประมาณ 683,538 ไร แตในป พ.ศ. 2551 พบวา พรุลดลงเหลือ

ประมาณ 470,737 ไร (ขอมูลจากแผนท่ีสภาพการใชประโยชนที่ดิน

กรมพัฒนาท่ีดิน) หรือพื้นที่ชุมน้ำประเภทหนองบึงในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือในปพ.ศ. 2542 พบวา มี 715,129 ไร แตในป พ.ศ. 2552

มีพื้นที่ลดลงถึงรอยละ 42 ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่หนอง บึงที่พบ

ในป 2542

 ป พ.ศ. 2553 หรือ ค.ศ. 2010 เปนปที่องคการสหประชาชาติ

ไดประกาศใหเปนปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ และใน

ประเทศไทย คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552

ใหป พ.ศ. 2553 เปนปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพของ

ประเทศไทยดวยเชนกัน และในปนี้ สำนักเลขาธิการอนุสัญญา

วาดวยพ้ืนท่ีชุมน้ำไดกำหนดหัวขอของวันพ้ืนท่ีชุมน้ำโลกในปน้ีวา

“โลกรอนบรรเทาได หากใสใจในพ้ืนท่ีชุมน้ำ”  (Caring for wetlands

and answer to climate change) ซ่ึงสอดคลองกับท้ังประเด็นของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และปญหาที่โลกกำลังเผชิญคือ การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หรือ โลกรอน โดยมีพื้นที่ชุมน้ำเปนตัวแสดง

ความสัมพันธ นอกจากนี้ โครงการประเมินระบบนิเวศแหงสหัสวรรษ

ไดระบุไววาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเปนปจจัยสำคัญประการหน่ึง

ท่ีเปนภัยคุกคามตอความหลากหลายทางชีวภาพโดยจะเปนตัวกระตุน

ท่ีทำใหการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพรวดเร็วและรุนแรงข้ึน

โดยเฉพาะส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชุมน้ำไดรับผลกระทบมาก

ที่สุดดวย อาทิ จากรายงานของ IUCN Birdlife International และ

Wetlands International ระบุวา นกน้ำ 1,138 ชนิด มีแนวโนม

ที่จะมีจำนวนประชากรลดลง สัตวสะเทินน้ำสะเทินบกอยางนอยรอยละ

42 กำลังมีประชากรลดลง และปลาน้ำจืดรอยละ 33 ในโลกกำลังถูก

คุกคาม

 เนื่องจากปนี้เปนปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันพื้นท่ีชุมน้ำโลกปนี้จึงเปนสวนหน่ึงของ

กิจกรรมที่จะดำเนินงานในปสากลฯ และการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน

พื้นที่ชุมน้ำโลกปนี้ไมไดจัดเพียงวันเดียวเหมือนทุกป แตเปนการจัด

สัปดาหวันพื้นที่ชุมน้ำโลกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ

องคกรพัฒนาเอกชนและองคกรชุมชนไดรวมกันจัดกิจกรรรมเน่ืองใน

วันพื้นที่ชุมน้ำโลกโดยเริ่มจัดตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 ที่พื้นที่

ชุมน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม จนถึงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 

2553 ณ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  ซึ่งผลการจัดกิจกรรมสรุปได 

ดังนี้

 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง จังหวัดสมุทรสงคราม และ

กลุมอนุรักษฟนฟูพื้นที่ชุมน้ำดอนหอยหลอด รวมกัน ณ บริเวณ

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยไดรับเกียรติจากนายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนประธานในพิธีเปด โดยกิจกรรม
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2010 at Don Hoi Lod Wetlands, Samut songkhram

Province until February 10th, 2010 at Palian District,

Trang Province. The result of activities are as follow:

 February 1
st
, 2010

 The Offi ce of Natural Resources and Environmental 

Policy and Planning, in collaboration with the

Department of Marine and Coastal Resources. Samut

songkhram Province and the Don Hoi Lod Restoring 

Wetlands Conservation Group organized the campaign 

events on the World Wetlands Day at the shrine area of 

Admiral Prince Abhakara Kiartivongse, Prince of Chumpon,

Don Hoi Lod, Samut songkhram.The opening remark was

honored by Mr. Suwit Khunkitti (Minister of Natural

Resources and Environment). There was several  activities

including walking rally of young conservation networks

in the province, offi cials and volunteers of the Ministry of

Natural Resources and Boy Scouts of Environment and 

Natural Resources and Environment Division, pledging, 

providing prestige awarded plates to the wetlands

conservation network , relapsing the aquatic animals and

consulting the future of the Don Hoi Lod as it is 10 years

celebrate as a Ramsar Site or the World Wetlands. In

addition  Mr. Suwit Khunkitti, Minister of Natural Resources

and Environment gave the national policy to be

announced  all estuaries to be the environmentally

protected area.

 February 2nd, 2010 

 1) The Wetlands International Thailand Offi ce in 

liberalism with, the Provincial Natural Resources and 

Environment ai Offi ce Ranong Province, the Local 

Administration Organizations. Laem SonNational Park,

Phuket Rajabhat University, Network Community

Organizations, Conservation Groups and NGOs organized

the World  Wetlands Day event at Laem Son National 

Park,Ban Bang Ben, Kaper District, Ranong Province The

Provincial Governor was chairperson for opening 

remark, There was a seminar on “Direction of Wetlands

Management at Laem Son National Park, Kaper Bay

and Kra Buri River Estuary.” The seminar was intended

to appointing the Wetlands Board in Ranong Province. 

 2) The Eastern Center of Plants Species, Rayong

Rrovince, under The Botanical Garden Organization,

Minister of Natural Resources and Environment organized 

World Wetlands Day at the Eastern Center of Plants

Species, Head Offi ce Marsh (Jamrung Swamp) 

Sakpong Sub-district, Klaeng District, Rayong Province.

The opening remark was conducted by The Deputy

Provincial Governor. The activities were included

academic activities and local sports game to strengthen 

solidarity in the community. Including fairs of community’s

ภายในงานประกอบดวย การเดินรณรงคอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ำของเครือขาย

อนุรักษ เยาวชนจากจังหวัดสมุทรสงคราม ขาราชการและอาสาสมัคร

ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและกองลูกเสือ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การกลาวคำปฏิญาณ

การมอบโลประกาศเกียรติคุณแกเครือขายอนุรักษพื้นที่ชุมน้ำ

การปลอยพันธุสัตวน้ำ และการเสวนาเร่ืองอนาคตของดอนหอยหลอด

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 10 ป ท่ีพ้ืนท่ีชุมน้ำดอนหอยหลอดข้ึนทะเบียน

เปนแรมซารไซต หรือพื้นที่ชุมน้ำโลก และนายสุวิทย คุณกิตติ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดมอบนโยบายใหประกาศพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีเปนปากแมน้ำทุกแหงเปนพ้ืนท่ี

คุมครองสิ่งแวดลอม

 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 

 1) องคการพื้นที่ชุมน้ำนานาชาติ ประจำประเทศไทย รวมกับ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระนอง

องคกรปกครองทองถิ่น อุทยานแหงชาติแหลมสน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต เครือขายองคกรชุมชน กลุมอนุรักษและองคกรพัฒนาเอกชน

รวมกันจัดงานเน่ืองในวันพื้นที่ชุมน้ำโลก ณ อุทยานแหงชาติแหลมสน

บานบางเบน อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง โดยมีผูวาราชการจังหวัด

ระนองเปนประธานในพิธีเปด ภายในงานมีการเสวนาเร่ือง “ทิศทาง

การจัดการพื้นที่ชุมน้ำอุทยานแหงชาติแหลมสน อาวกะเปอร และ

ปากแมน้ำกระบุรี” เพื่อนำไปสูการแตงตั้งคณะกรรมการพ้ืนที่ชุมน้ำ

จังหวัดระนอง  

 2) ศูนยรวบรวมพรรณไมภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ในสังกัด

องคการสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันพ้ืนท่ีชุมน้ำโลก ประจำป 2553 ณ ศูนยรวบรวม

พรรณไมภาคตะวันออก ภายในพื้นที่บึงสำนักใหญ (หนองจำรุง)

ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีรองผูวาราชการ

จังหวัดระยองเปนประธานในพิธีเปด กิจกรรมประกอบดวย กิจกรรม

ทางวิชาการและการแขงขันกีฬาพ้ืนบาน เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีใน

ชุมชน และการออกรานคาจำหนายผลิตภัณฑชุมชน การแขงขัน

ตอบปญหา กิจกรรมนั่งเรือและเดินปาชมธรรมชาติบนเกาะกลางบึง

ในพ้ืนท่ีชุมน้ำบึงสำนักใหญ การแขงขันสานกระจูดชิงแชมปภาคตะวันออก

เปนตน

 3) ชมรมอนุรักษธรรมชาติโคกขาม รวมกับสมาคมอนุรักษนกและ

ธรรมชาติแหงประเทศไทย การทองเท่ียวแหงประเทศไทย และองคการ

บริหารสวนตำบลโคกขามและพันทายนรสิงห จัดกิจกรรมเนื่องใน

วันพื้นที่ชุมน้ำโลกประจำป 2553 ในชื่อ “งานเทศกาลอนุรักษนก

ชายเลน ครั้งที่ 9” ณ ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผูวา-

ราชการจังหวัดสมุทรสาครเปนประธานในพิธีเปด โดยกิจกรรม

ภายในงานมีการอภิปรายเรื่อง “การขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุมน้ำโคกขาม

เปนแรมซารไซต” เพื่อเปนการดูแลรักษาสภาพแวดลอมและคุณภาพ

น้ำในพื้นท่ี เน่ืองจากบริเวณดังกลาวเปนแหลงทำเกลือที่สำคัญ และ

เปนแหลงอพยพของนกท่ีสำคัญ โดยมติท่ีประชุมในเบ้ืองตน จะกำหนด

ขอบเขตพ้ืนท่ีหมู 3 และ 8 ตำบลโคกขาม และหมู 4 และ 8 ตำบล

พันทายนรสิงห อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปนพ้ืนท่ีแรมซาร ไซต 

 วันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 

 กลุมอนุรักษแมรำพึง รวมกับชุมชนบางสะพาน จัดกิจกรรมเน่ืองใน

วันพื้นที่ชุมน้ำโลก ประจำป 2553 ณ บริเวณปาพรุแมรำพึง ตำบล

บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีผูวาราชการจังหวัดประจวบ-

คีรีขันธเปนประธานในพิธีเปด เพื่อฉลองการขึ้นทะเบียนพรุแมรำพึง
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products, answering competition, boat activity and

nature touring in the middle of the Head Offi ce wetlands, 

Krajud competition for Eastern Championship and so on. 

 3) The Khok Kham Nature Conservation Club, in

collaboration with Bird Conservation Association and

Nature of Thailand, Tourism Authority of Thailand and

Khok Kham and Phan Taynorasingh Sub-district

Administration Organization organized the World

Wetlands Day in 2010 namely “The 9th Festival of 

Shore Bird Conservation” at Khok Kham Sub-district, 

Samut sakhon Province. opened by The Provincial

Governor. The activities include the debate on “Khok 

Kham Wetlands registered as the Ramsar Site”. This is to

sustain the environment and water quality in the area

 because the area is a major source of salt production and

a habitat for migratory birds. The meeting primarily 

resolved that Moo 3 and 8 of Khok Kham Sub-district and 

Moo 4 and 8 of Phan Taynorasingh Sub-district, Muang 

District, Samut sakhon Province will be selected as

Ramsar Site.

 February 3rd, 2010 

 Mae Ramphung Conservation Group and Bang 

Saphan Community have jointly organized events of the

World Wetlands Day 2010 at Mae Ramphung Peat 

Swamp Forest, Bang Saphan Sub-district,  Prachuap

Khirikhan Province opened by The Provincial Governor. This 

was to celebrate the Mae Ramphung Peat Swamp Forest 

registered as the National impartonu.  The conservation 

groups submitted letter offi cial to the Minister of Natural 

Resources and Environment to register Mae Ramphung 

Peat Swamp to be Ramsar Site on February 1st, 2010

at Don Hoi Lod.The Mae Ramphung  conservation Group

also requested the Governor add some sentence

in the provincial slogan.

 “Natural Golden Town

 Coconut and Pineapple

 Beaches, mountains and caves are Beautiful

 Supreme Kindness 

 Large Wetland Forests

 Spawning Sources of Mackerels” 

 4th-5th, February 2010 

 1) The Hill Area and Community Development

Foundation had a seminar on the World Wetlands Day on 

the title “Wetlands and Human Security” during

February 4th-5th, 2010 at Prince of Songkla University Hotel, 

Surat Thani Campus. The Deputy Provincial Governor of 

Surat Thani Province presides over the inauguration

opening ceremony. The evaluation the wetlands in each

region and evaluation of the conservation groups 

are provided In addition, the proposals regarding the

เปนพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระดับชาติ นอกจากน้ี ทางกลุมอนุรักษฯ

ไดยื่นหนังสือตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือขอขึ้นทะเบียนพรุแมรำพึงเปนแรมซารไซต ในงานวัน

พื้นที่ชุมน้ำโลก  เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2553 ที่ผานมา และไดเรียน

ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอใหเพิ่มเติมคำขวัญประจำจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ เปน

  “เมืองทองเน้ือเกา มะพราว สับปะรด

  สวยสดหาดเขาถ้ำ งามล้ำน้ำใจ

  ปาชุมน้ำผืนใหญ แหลงวางไขปลาทู”

 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ 2553 

 1) มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา จัดการสัมมนาเน่ืองในวันพ้ืนท่ี

ชุมน้ำโลก เร่ือง “พื้นท่ีชุมนำ้กับความมั่นคงของมนุษย” ในระหวาง

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2553 ณ อาคารโรงแรมมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎร-

ธานี เปนประธานในพิธีเปด กิจกรรมมีการประเมินสถานการณ

พื้นที่ชุมน้ำในแตละพื้นที่ และประเมินผลการดำเนินงานของกลุม

อนุรักษในพื้นที่ พรอมจัดเตรียมขอเสนอเชิงนโยบายของแตละพื้นที่

และมีการเสนอ “พื้นที่พรุคันธุลี” เปนพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญ

ระหวางประเทศ (แรมซารไซต) และเปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมเพ่ือ

ปองกันการบุกรุก ทำลายพื้นที่พรุ และเสนอ “อาวบานดอน” และ 

“อาวทาชนะ” เปนพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอมเพื่อรักษาความอุดม

สมบูรณของอาวไว รวมท้ังมีการจัดต้ัง “กองทุนเพ่ือพ้ืนท่ีชุมน้ำ” เพ่ือใช

สงเสริมการประกอบอาชีพที่เปนมิตรกับพื้นที่ชุมน้ำและการซื้อพ้ืนที่

พรุคืน

 2) องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

(WWF Thailand) รวมกับจังหวัดหนองคาย อำเภอบึงกาฬ อำเภอบึงโขงโหลง

กิจกรรมวันพ้ืนที่ชุมน้ำโลก (World Wetlands Day)

35วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
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สมดุลและหลากหลาย

wetland conservation and proposed “Khanthulee Peat 

Swamp” as the international  Wetlands (Ramsar Site) and

environmentally protected areas. Are also provided

This intents to prevent intrusion and peat swamp

destruction. This also proposes “Ban Don Bay” and 

“Thachana Bay” to be the environmentally protected

areas in order to maintain the bay abundance, and 

establishes “Fund for Wetlands” to promote

sustainability and buy back of peat swamp areas.

 2) The World Wildlife Fund International. Thailand 

Offi ce (WWF Thailand) in collaboration with Nong Khai 

Province, Buengkan District, Buengkonglong District and 

Seka District in Nong Khai Province have organized the 

World Wetlands Day on February 4th-5th, 2010 at

Buengkan School, Buengkan District on February 4th,

2010 opened by The Provincial Governor of Nong Khai 

and on February 5th, 2010 held at Buengkonglong

Wetlands, Seka District opened by the Sheriff of

Buengkonglong. The activities consists of  Parade walking 

by students and villagers, delivering praise awarded

plates to the sponsors of wetland day,  submitting the

certifi cate to the honorable person of the sacrifi ce

and commitment to conserving wetlands as well as

having many plays and other activities such as drawing

competitions of students, competitions of cooking

from raw materials of the wetlands, verse contest,

participation in fi ngering fi sh species, exhibitions

from the government sectors and schools.

 February 8th, 2010 

 1) Mangrove Action Project group, in collaboration

with Ban Talling Chan Sapacafe Group and Ban Langkha 

Black Crab Farming Group have organized the events

to strengthen youth education on “Mangrove Ecosystem

Restoration and Krabi River Estuary Wetlands under 

Project of Mangrove Forest Ecosystem Restoration and

Krabi River Estuary Wetlands at Ban Taling Chan School 

Conference, Nuea Klong District, Krabi Province, to

raise public awareness of the value of wetlands, the

ability of community  to manage their local resources

and build up the knowledge an mangrove forest

ecosystem rehabilitation. The Mayor of Sub-district

Administrative Organization presided over the inaugural

ceremony. 

 2) Prathew District, in collaboration with the

Community Environmental Networks, organized the

seminar on “The importance of wetlands conservation”

at fountain forest of Thung Yor Waterfall, Prathew

District, Chumphon Province opened by Chumphon

Provincial Governor. The activities were the conservation

and promotion of public awareness on the importance 

และ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย จัดงานวันพ้ืนท่ีชุมน้ำโลกข้ึน

ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2553 โดยวันที่ 4 กุมภาพันธ 2553 จัดขึ้น ณ 

โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย โดยมีผูวาราชการ

จังหวัดหนองคายเปนประธานในพิธีเปด และวันที่ 5 กุมภาพันธ

2553 จัดงาน ณ พ้ืนท่ีชุมน้ำบึงโขงหลง อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย

โดยมีนายอำเภอบึงโขงหลงเปนประธานในพิธีเปด  ภายในงาน

ประกอบดวย ขบวนพาเหรดเดินรณรงคอนุรักษพื้นที่ชุมน้ำของ

นักเรียนและชาวบาน การมอบโลเกียรติคุณใหแกผูสนับสนุนการ

จัดงานวันพื้นที่ชุมน้ำโลก  การมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ

ผูมีความเสียสละและตั้งใจในการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ำ ตลอดจน

มีการแสดงและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เชน การแขงขันวาดภาพ

ของนักเรียน การแขงขันนำวัตถุดิบจากพื้นที่ชุมน้ำมาปรุงอาหาร

การแขงขันประกวดกลอนรำ การรวมกันปลอยพันธุปลา ตลอดจน

นิทรรศการจากสวนราชการและโรงเรียนตางๆ 

 วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 

 1) โครงการ Mangrove Action Project กลุมสภากาแฟ

บานตลิ่งชัน และกลุมเลี้ยงปูดำบานหลังดา จัดกิจกรรมเสริมสราง

ความรูแกเยาวชน เร่ืองการฟนฟูระบบนิเวศปาชายเลน และพ้ืนท่ีชุมน้ำ

ปากแมน้ำกระบี่ ภายใตโครงการฟนฟูระบบนิเวศปาชายเลนและ

พ้ืนท่ีชุมน้ำปากแมน้ำกระบ่ี ณ หองประชุมโรงเรียนบานตล่ิงชัน อำเภอ

เหนือคลอง จังหวดักระบี่ เพื่อเปนการเสริมสรางจิตสำนึกตอคุณคา

ความสำคัญของพื้นที่ชุมน้ำ สรางความสามารถของชุมชน/องคกร

ชุมชนในการจัดการทรัพยากรในทองถ่ินของตนเอง และสรางความรู

ความเขาใจตอการฟนฟูระบบนิเวศปาชายเลน โดยมีนายกองคการ

บริหารสวนตำบลตล่ิงชันเปนประธานในพิธีเปด 

 2) อำเภอประทิว รวมกับชุมชนเครือขายอนุรักษสิ่งแวดลอม

จัดเสวนาเร่ือง ความสำคัญของพ้ืนท่ีชุมน้ำอันควรอนุรักษ ณ บริเวณ

ปาตนน้ำตกทุงยอ อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร โดยมีผูวาราชการ

จังหวัดชุมพร เปนประธานในพิธีเปด โดยกิจกรรมภายในงานเปน

การอนุรักษและสงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ

พ้ืนท่ีชุมน้ำต้ังแตตนน้ำจนถึงชายฝงทะเล รวมท้ังอนุรักษหอยมือเสือ

และปะการัง

 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2553

 เครือขายอนุรักษองคกรพื้นที่ชุมน้ำสามรอยยอด จัดกิจกรรม

เนื่องในวันพื้นที่ชุมน้ำโลก ภายใตโครงการความรวมมือและ

การเรียนรูการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชุมน้ำอยางมีสวนรวม ณ ศูนยศึกษา

ธรรมชาติบึงบัว อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด จังหวัดประจวบ-

คีรีขันธ โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนประธาน

ในพิธีเปด โดยกิจกรรมภายในงานจะเปนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร

สัตวน้ำ และมีการปลกูตนเกดซึ่งเปนตนไมประจำจังหวัด 

 วันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 

 โครงการการจัดการระบบนิเวศชายฝงทะเลโดยชุมชน ตำบล

ทาขาม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (Green Coast II) รวมกับ

สำนักงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตรัง

เครือขายองคกรชุมชนตำบลทาขาม กลุมเลี้ยงปูนิ่มแบบธรรมชาติ

บานพิกุลทอง ไดจัดกิจกรรมวันพ้ืนท่ีชุมน้ำโลก ณ ท่ีทำการกลุมเล้ียงปู

น่ิมแบบธรรมชาติบานพิกุลทอง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใน

งานประกอบดวย นิทรรศการใหความรูเรื่องพื้นที่ชุมน้ำ กิจกรรม
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of wetlands from upstream to coastal conservation,

which include the giant clams and coral conservation

  February 9th,2010. 

 Sam Roi Yot Network Wetlands Conservation

Organization organized the World Wetlands Day under 

the Collaboration and Learning Management on

Wetlands project at the Natural Education Center of 

Bueng Bua, Sam Roi Yot National Park. Prachuap Khiri 

Khan Province. The Deputy Provincial Governor of

Prachuap Khiri Khan Province presides over the

inauguration ceremony. The activities include raising

conservation awareness and restoration of aquatic

animals and planting the Milkey Tree representing to

the Provincial Tree.

 February 10th, 2010. 

 The Coastal Ecosystem Management Project by

Communities, Tha Kham Sub-district, Palian District, 

Trang Province (Green Coast II) together with the

Provincial Natural Resources and Environmental,

Trang Province, Community Organization Network of

Tha Kham Sub-district, Soft-Shell Crab (Scyiia

serrata  (Forskal) Natural Farming Group of Ban Phikul 

have jointly organized the events on the World

Wetlands Day at the offi ce of Soft-Shell Crab (Scyiia  

serrata  (Forskal)) Natural Farming Group of Ban Phikul, 

Palian District, Trang Province. The activities include the 

Wetland Exhibition, competition on wetlands knowledge,

seedling wetland fl ora, garbage collection activities, etc.

Through 12 years Thailand is a Party Convention on

wetlands, the recognition of the value and its importance 

has gradually increased particularly in the community 

that directly depend on wetlands. Based on the

activity on the World Wetlands Day, many communities 

have realized the importance and benefi ts to be

received from the registration of their wetlands as

Ramsar Sites or the Wetlands of international Importance

under the Wetlands Convention. The community

recognized that these Ramsar registered areas could

be tools to protect and prevent their wetlands. It also 

could be a center for conservation and networking 

collaboration between wetlands’ people. Moreover,

we should aware of “global warming” because we just

not only try to reduce the discharge of greenhouse 

gases but also to survive by the adjustment of the

ecosystem. The wetland ecosystem is one of the world’s

ecosystems that can be tools and mechanisms to

ensure the survival of mankind in accordance with

the topic on the World Wetlands Day this year “Caring

for wetlands and Answer to Climate Change”.

การแขงขันตอบคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ชุมน้ำ การเพาะพันธุกลาไม

ชายเลน กิจกรรมเก็บขยะ เปนตน

 นับตั้งแตประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำ

เปนเวลา 12 ป ความกาวหนาในการยอมรับในคุณคาและความสำคัญ

เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะชุมชนที่ตองพึ่งพาพื้นที่ชุมน้ำโดยตรง จาก

กิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุมน้ำโลก ชุมชนหลายพื้นที่ไดตระหนักถึง

ความสำคัญและประโยชนท่ีจะไดรับจากการข้ึนทะเบียนพ้ืนท่ีชุมน้ำในพ้ืนท่ี

ของตนเปนพ้ืนท่ีแรมซาร หรือ พ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหวางประเทศ

ภายใตอนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ำ โดยชุมชนเหลานี้ยอมรับวา

การข้ึนทะเบียนเปนพ้ืนท่ีแรมซารเปนเคร่ืองมือท่ีสามารถนำมาใชปองกัน

และคุมครองพื้นที่ชุมน้ำของตนไดระดับหนึ่ง และยังใชเปนจุดนำใน

การรวมอนุรักษและสรางเครือขายความรวมมือระหวางชาวพ้ืนท่ีชุมน้ำดวย

มนุษยเราพึงระลึกไววา “โลกรอน” เพราะน้ำมือมนุษยและสิ่งที่มนุษย

เราจะทำไดแคพยายามลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก แตมนุษย

จะอยูรอดไดตองอาศัยการปรับตัวของระบบนิเวศ และระบบนิเวศ

พ้ืนท่ีชุมน้ำเปนหน่ึงในระบบนิเวศในโลกท่ีสามารถใชเปนเคร่ืองมือและ

กลไกเพ่ือความอยูรอดของมนุษย สมกับหัวขอวันพื้นที่ชุมน้ำโลกในป

นี้ ที่กลาวไววา “โลกรอนบรรเทาได หากใสใจในพื้นที่ชุมน้ำ” 

เขาสามรอยยอด (Khao Samroiyod)
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สมดุลและหลากหลาย

 ในปจจุบันคำวา ลุมน้ำ (Watershed) ใชกันอยางแพรหลาย

คำน้ีมีผูใหนิยามและความหมายไวหลายแงหลายมุม  แตโดยท่ัวไปแลว

หมายถึง พื้นท่ีที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดการน้ำ สวนจะมีขนาดพ้ืนที่

เทาไร ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการจัดการในพ้ืนที่ลุมน้ำเปนสำคัญ

โดยประกอบดวยปจจัยหลายดาน เชน งบประมาณ บุคลากร

ความตองการทางวชิาการ  ลกัษณะทางกายภาพ  องคประกอบภายใน

ลุมน้ำ หรือสถานการณทางการเมือง ดังนั้นเมื่อกลาวถึงพื้นที่ลุมน้ำ

ภายในพื้นท่ีจึงมีองคประกอบที่มีความหลากหลายของสรรพสิ่ง

ท้ังส่ิงแวดลอมท่ีมีชีวิตหรือส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ และส่ิงแวดลอมท่ีไมมี

ชีวิตหรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งรูปธรรมและนามธรรม เชน ถนน

ปายโฆษณา ระเบียบ  ขนบธรรมเนียมและประเพณี  หรือเรียกโดยรวม

ทั้งหมดวา “ทรัพยากรลุมน้ำ”

 จะเห็นไดวา วัตถุประสงคของการจัดการลุมน้ำเปนการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีเพ่ือใหตอบสนองตอมนุษย ท่ีเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสำคัญ

ของลุมน้ำ ในการจัดการจำเปนตองใชความรู ความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชา  หรือความสามารถในการประสานใหผูเชี่ยวชาญใน

แตละสาขาวิชาสามารถดำเนินงานรวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

ของการจัดการลุมน้ำท่ีตองการใหทรัพยากรลุมน้ำ มีชนิด ปริมาณและ

การกระจายอยางสมดุล จนมีผลทำใหทรัพยากรน้ำซึ่งมีความจำเปน

ตอส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย มีปริมาณเพียงพอ คุณภาพดี และมีการไหล

ที่สม่ำเสมอ

 These days, the term ‘watershed’ is widely used. The

term has been defi ned with respect to many 

perspectives. Generally, the size of the area related

to water management depends on the watershed

management objectives and these may involve 

many factors, for example, budget, human resources,

academic demands, physical attributes, watershed

components and political conditions. Consequently,

watershed area consists of diversifi ed living organisms

or biological environment as well as the non-living 

environment or manmade objects in terms of tangible

and intangible objectives such as roads, advertising

billboards, regulations, traditions and customs or,

so-called, overall “Watershed Resources.”

 Obviously, watershed management, principally

devoted to the need to meet human requirements,

has become an essential factor of watersheds. As a

result, watershed management requires individual

knowledge and expertise or the ability to coordinate

work among various experts in the different disciplines 

in order to accomplish the watershed management 

ชั้นคุณภาพลุมน้ำ
เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการลุมน้ำ
Watershed Class : Watershed Management Instrument
ศิริชัย  เรืองฤทธิ์*
Sirichai Roungrit*

*นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
*Environmental offi cial, Senior Professional Level, Offi ce of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท   (Doi Inthanon National Park)
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 ดังท่ีกลาวไวขางตนวา องคประกอบภายในพ้ืนที่ลุมน้ำมีความ

สลับซับซอนและมีความเช่ือมโยงซ่ึงกันและกัน ดังน้ัน นักวิชาการใน

หลายสาขาจึงรวมกันกำหนดช้ันคุณภาพลุมน้ำข้ึน เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือ

ประกอบการบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ำและยังเปนกรอบแนวทางสำหรับ

กำหนดเขตการใชประโยชนท่ีดินท่ัวประเทศ ในระยะแรกท่ีดำเนินการ

โดยใชหลักวิชาการอนุรักษดินและน้ำเพ่ือ “เก็บน้ำไวในดิน และเก็บ

ดินใหอยูกับที่” ดวยการแบงขอบเขตท่ีดินของประเทศตามลักษณะ

และศักยภาพทางอุทกวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุมน้ำ

หลักของประเทศ โดยแบงชวงช้ันคุณภาพลุมน้ำเปน 5 ชั้น ตั้งแต

ชั้นคุณภาพที่ 1 เปนพื้นที่ตอนบนที่มีความลาดชันสูงมาก ดินมี

สมรรถนะการพังทลายสูง ช้ันคุณภาพท่ี 2 เปนพ้ืนท่ีมีความลาดชัน

สูงถึงสูงมาก  ดินมีสมรรถนะการพังทลายนอยกวาลุมน้ำชั้นที่ 1

ชั้นคุณภาพที่ 3 เปนพ้ืนที่เชิงเขามีความลาดชันสูง ดินมีสมรรถนะ

การพังทลายปานกลาง ชั้นคุณภาพที่ 4 เปนพื้นที่เนินราบ  มีความ

ลาดชันปานกลาง จนถึงชั้นคุณภาพที่ 5 เปนพื้นที่ราบถึงราบลุม

objectives of balancing watershed resource types, their

amount and distribution. As a result, water resources

that are essential for the survival of living organisms

can be maintained suffi cient quantities, good quality

and fl ow regularly.

 As previously mentioned, components within the

watershed area that are diversifi ed and complex can

all be connected together. Consequently, experts in 

many disciplines joined together to set up the

watershed class as an instrument to manage

watershed. This is considered to be an initial set of 

guidelines to defi ne the boundary for the country’s

land use, based on the concept of soil and water

conservation to “reserve water in soil and stabilize

soil.” This is managed through land boundary divisions

based on hydrological and natural resources attributes 

and capabilities in the country’s main watersheds.

The watershed class has been divided into fi ve classes,

starting from class 1 comprised of surface areas with

very steep slopes and heavy risk of soil erosion. In class 2

the area ranges from very steep to extremely steep

with lower risk of soil erosion than class 1. As for class 3

these are upland areas with moderate risk of erosion, 

while class 4 is fl at plain land with moderate slopes.

Finally, class 5 ranges from fl at plains to low-lying land.แมน้ำวัง (Wang River)

แมน้ำยม (Yom River)
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สมดุลและหลากหลาย

 Categorizing watersheds into fi ve classes requires

quantifying mathematic values for these parameters:

 1. Slope

 2. Elevation

 3. Landform

 4. Geology

 5. Soil

 All fi ve parameters contain stable physical area 

attributes (independent variables) affecting water

storage and soil erosion. The area is calculated

with a grid on the map for topography at scale 

 การกำหนดช้ันคุณภาพลุมน้ำเปน 5 ช้ันดังกลาว ใชวิธีการ

ใหคาทางคณิตศาสตรกับตัวแปรดังนี้  

 1. ความลาดชัน (slope)

 2. ความสูงจากระดับน้ำทะเล (elevation)

 3. ลักษณะแผนดิน (landform)

 4. ลักษณะหิน (geology)

 5. ลักษณะดิน (soil)

 ซึ่งทั้ง 5 ตัวดังกลาวเปนตัวแปรที่มีลักษณะทางกายภาพ

ของพื้นที่คอนขางคงที่ (ตัวแปรอิสระ) มีผลตอการเกบ็กักน้ำ

และการพังทลายของดิน  จากนั้นทำการคำนวณบนพื้นที่ 1

กริดของแผนท่ีลักษณะภูมิประเทศ มาตราสวน 1 : 50,000 

หรือคิดเปนพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ในรูปแบบสมการ

สหสัมพันธแบบถดถอย  (Multiple Regression Model) 

ดังสมการตอไปน้ี

 ช้ันคุณภาพลุมน้ำ( WSC )  = [ a+b (slope) + c (elev.) +

d(landf.) + e (geol.) + f (soil) ]

 ผลจากการคำนวณจะไดคาของชั้นคุณภาพลุมน้ำ 

(ตัวแปรตาม) ในแตละกริดบนแผนที่ลักษณะภูมิประเทศ

หลังจากน้ันจะใชผูเช่ียวชาญทำการลากเสนขอบเขตช้ันคุณภาพ

ลุมน้ำเพ่ือทำการเช่ือมตอในแตละกริดใหมีความเช่ือมโยงหรือ

แบงชั้นคุณภาพลุมน้ำในแตละกริดเพื่องายตอการนำแผนที่

ชั้นคุณภาพลุมน้ำไปใช  โดยมีการกำหนดมาตรการการใช

ท่ีดินในแตละช้ันคุณภาพลุมน้ำประกอบ บนหลักการท่ีจะรักษา

ระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของลุมน้ำไว

 นอกจากน้ีในการลากเสนขอบเขตช้ันคุณภาพลุมน้ำ 

ยังไดนำขอมูลพ้ืนท่ีปาไม และพ้ืนท่ีประทานบัตรเหมืองแร ท่ีมี

อยูในชวงเวลาท่ีมีการดำเนินงานกำหนดช้ันคุณภาพลุมน้ำ

(ป พ.ศ.2525) มาประกอบการจัดทำแผนท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ำ

เพ่ือใหการบริหารจัดการของหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีลุมน้ำ

สามารถดำเนินการไดภายหลังจากที่การกำหนดชั้นคุณภาพ

ลุมน้ำถูกกำหนดเปนมติคณะรัฐมนตรี ดวยเหตุนี้ จึงทำให

เกิดช้ันคุณภาพลุมน้ำยอยลงมา อาทิ ชั้น 1A ซึ่งเปนพื้นที่มี

ลักษณะทางกายภาพเปนช้ันคุณภาพลุมน้ำท่ี 1A และพ้ืนท่ีน้ัน

ยังคงสภาพปาไมอยู ชั้น 1B ที่เปนพื้นที่ที่มีลักษณะทาง

กายภาพเปนช้ันคุณภาพลุมน้ำท่ี 1 แตมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

การใชที่ดินจากปาไมไปเปนประเภทอื่น ชั้น 1AM เปน

พ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะทางกายภาพเปนช้ันคุณภาพลุมน้ำท่ี 1 และมี

พื้นที่ปาไมกับพื้นท่ีประทานบัตรเหมืองแรซอนทับกัน

 ท่ีผานมามีการกำหนดช้ันคุณภาพลุมน้ำของประเทศไทย

เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการลุมน้ำโดยการกำหนด

เปนมติคณะรัฐมนตรีในแตละชวงเวลา ดังนี้

 ป พ.ศ.2528 ลุมน้ำปงและวัง

 ป พ.ศ.2529 ลุมน้ำยมและนาน

 ป พ.ศ.2531 ลุมน้ำมูลและชี

 ป พ.ศ.2532 ลุมน้ำภาคใต

 ป พ.ศ.2534 ลุมน้ำภาคตะวันออก

 ป พ.ศ.2538 ลุมน้ำภาคตะวันตก  

ภาคกลางและปาสัก และลุมน้ำชายแดน
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1:50,000 or 1 square kilometer with a

Multiple Regression Model as shown in the

following equation:

 Watershed Class (WSC) = [ a+b (slope) +

c (elev.) + d (landf.) + e (geol.) + f (soil) ]

 The results of the calculation should

yield the value of the watershed class

(dependent variable) for each grid area

on the topographic map. Then, experts

draw the boundary lines of watershed class

areas to connect or divide watershed class

in each grid area. This makes the map

application more convenient by setting

up measures for land use in each

watershed class based on principles 

of watershed ecosystem preservation.

 Furthermore, drawing boundary lines

for watershed class also includes data

concerning forest and mining areas for the

relevant period (1982) to determine

watershed class map. So relevant

organizations in watershed management

could continue with the operation after

he cabinet resolution had been approved. 

This created sub-classes for watersheds

such as class 1A for areas with similar

physical attributes as watershed class 1 and

are still covered by forests. For class 1B, the

characteristic of this class is similar to

watershed class 1, but there is only a land

use changed from forest to another use. 

Meanwhile, class 1AM has similar physical 

attributes to watershed class 1 with forest 

areas overlapping with legal mining areas.     

 Previously, the watershed classifi cation

in Thailand was determined via watershed

management instruments and became 

subject to Cabinet resolutions during the

following periods:

 1985 Ping and Wang Watersheds

 1986 Yom and Nan Watersheds

 1988 Moon and Che Watersheds

 1989 Southern Region Watersheds

 1991 Eastern Region Watersheds

 1995 Western Region Watersheds,

 Central Region Watersheds and Pasak

and Border Watersheds

อุทยานแหงชาติหวยน้ำดัง (Huai Nam Dang National Park)

อุทยานภูลังกา (Phu Langka Forest Park) 
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 Watershed class and land use measure in each

watershed classes are being used as watershed

management instruments for controlling development 

projects of both public and private sectors that may

affect watershed areas. They are being used as a

framework for the preparation of management

plan or action plan in the watershed areas, including

the plan to control environmental pollution. It could

be said that the implementation of watershed class is

capable to maintain environmental quality at certain

level. However, since data preparation for determining

watershed class was completed only at the initial stage, 

and it focused on the main watershed area. Practical 

problems still occurred when it was implemented in

micro watershed. Furthermore, the current situation

places emphasis on people’s participation as

stipulated in the Constitution of the Kingdom of

Thailand 2007. The policy regarding land, natural

resources and the environment in article 85 has

extended land use all over the country by

considering the environmental compatibility of land,

water, community lifestyles and effective natural

preservation, including sustainable land use with the

participation of local people who had been affected

by land use criteria. Moreover, modern information

technology is capable of storing and analyzing more

data. Consequently, further operations should follow

these steps:

 1. Preparation for group/organization readiness, 

for all groups related to land use in the watershed

area, in order to create knowledge and

understanding of how to determine watershed

classifi cation, including the application of modern

instruments and technology.

 2. The Offi ce of Natural Resources and Environmental

Policy and Planning, which is the responsible

organization for determining watershed classifi cation,

should prepare a watershed class map based on

academic principles as well assetting up measure

for land use for each watershed class. A group/

organization must be set up as specifi ed in 1 above

to improve the watershed class map and the

suitability measures for land use in micro-watersheds.

 3. The established group/organization should

modify the watershed class map by comparing actual

details of the areas concerned with the fi nished map, 

using details of land use in the area together with

indigenous knowledge in land and water conservation

 ชั้นคุณภาพลุมน้ำและมาตรการการใชที่ดินในแตละชั้นคุณภาพ

ลุมน้ำ ถูกใชเปนเคร่ืองมือสำหรับบริหารจัดการลุมน้ำ ในการควบคุม

โครงการพัฒนาของหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีอาจมีผลกระทบ

ตอพื้นที่ลุมน้ำ ใชเปนกรอบในการจัดทำแผนบริหารจัดการหรือแผน

ปฏิบัติการในพื้นที่ลุมน้ำ ตลอดจนแผนควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม

ซ่ึงท่ีผานมาสามารถรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมไวไดในระดับหน่ึง แต

เนื่องจากการดำเนินการจัดทำขอมูลเพื่อกำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำ

ในระยะแรกเปนการจัดทำในระดับลุมน้ำหลัก ดังนั้นเมื่อนำผลการ

ดำเนินงานไปใชในระดับพื้นที่จึงยังมีปญหาในการนำไปปฏิบัติ

ประกอบกับสถานการณในปจจุบันไดใหความสำคัญกับการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนตามท่ีระบุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2550 แนวนโยบายดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม มาตรา 85 ที่กำหนดหลักเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุม

ทั่วประเทศ โดยใหคำนึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติ  ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ วิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นและการดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกำหนดมาตรฐาน

การใชท่ีดินอยางย่ังยืนโดยตองใหประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ

จากหลักเกณฑการใชท่ีดินน้ันมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย ตลอดจน

เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันมีความสามารถในการเก็บและ

วิเคราะหขอมูลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นควรดำเนินการในการกำหนด

ชั้นคุณภาพลุมน้ำในระยะตอไป ดังนี้

 1. เตรียมความพรอมของกลุม/องคกร ซึง่ประกอบดวยทกุกลุมที่

เก่ียวของกับการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ำยอย เพื่อใหเกิดความรู ความ

เขาใจในแนวความคิดการกำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำ รวมทั้งวิธีการ

ใชเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ในฐานะหนวยงานประสานการกำหนดช้ันคุณภาพลุมน้ำ ควรจัดทำ

แผนที่การกำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำโดยใชหลักวิชาการในภาพรวม

ของลุมน้ำหลัก  พรอมกำหนดกรอบมาตรการการใชที่ดินในแตละ

ชั้นคุณภาพลุมน้ำ เพื่อใหกลุม/องคกรที่จัดตั้งขึ้นตามขอ 1 นำไป

ดำเนินการจัดทำแผนท่ีการกำหนดช้ันคุณภาพลุมน้ำและมาตรการ

การใชที่ดินในระดับลุมน้ำยอย

 3. กลุม/องคกรที่จัดตั้งขึ้นควรทำการปรับปรุงแผนที่ โดยสำรวจ

รายละเอียดขอเท็จจริงในพ้ืนท่ีกับแผนท่ีการกำหนดช้ันคุณภาพลุมน้ำ

ที่จัดทำขึ้น และกำหนดรายละเอียดของมาตรการการใชที่ดินในพื้นที่

รวมกับนำภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษดินและน้ำในแตละพื้นที่

มาประกอบ โดยใชมาตรการการใชที่ดินในแตละชั้นคุณภาพลุมน้ำ

เปนกรอบในการจัดทำรายละเอียดในระดับลุมน้ำยอย 

 4. ประกาศใชแผนที่การกำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำและราย

ละเอียดมาตรการการใชที่ดินในแตละพื้นที่ระดับลุมน้ำยอย

ทั้งนี้ กลุม/องคกรที่จัดตั้งขึ้นจะตองประสาน กำกับ ติดตามใหมี

ดำเนินงานตามมาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ที่กำหนดข้ึน รวมทั้งมี

การประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดบัลุมน้ำยอย

 5. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

ประสานติดตามและประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับลุมน้ำหลัก

หลังจากกลุม/องคกรนำแผนที่การกำหนดชั้นคุณภาพลุมน้ำและ

มาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ระดับลุมน้ำยอยไปใชเปนเครื่องมือ

ประกอบการบริหารจัดการลุมน้ำ
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from each area and

measures for land use in 

each watershed class as

the framework for micro 

watershed detail preparation. 

 4. Announce the use of

watershed class map and

detailed measures for land

use for each micro-watershed.

Thus, the established group/

organization must coordinate

work and monitor performance

to ensure good performance,

including the environmental

quality assessment of

micro-watersheds.

 5. Offi ce of Natural

Resources and Environmental

Policy and Planning must

continue to follow-up and

assess environmental quality

in the main watershed areas

after the watershed class 

map and land use measures

in micro-watersheds have been

used as instruments for

watershed management.

แมน้ำนาน (Nan River)

ดอยภูแว  (Doi Phu Wae)
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ปลาหมึกในนานน้ำไทย
Dr. Charuay Sukhsangchan*
ดร. จรวย สุขแสงจันทร*

*ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
*Department of Marine Science, Faculty of Fisheries,  Kasetsart University

 ปลาหมึกจัดเปนสัตวน้ำท่ีมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน ซากของ

สัตวน้ำชนิดนี้ถูกคนพบในราวยุคพาลีโอโซอิค (Paleozoic era)

หรือราว 500 ลานปกอน บรรพบุรุษของปลาหมึกในยุคกอนที่มี

การสำรวจ พบวามีไมต่ำกวา 17,000 ชนิด ปจจุบันหลงเหลือ

ประมาณ 800 ชนิด แพรกระจายในสวนตาง ๆ ของทองทะเล ตั้งแต

ที่ตื้นชายฝงจนกระท่ังทะเลลึกที่แสงสองลงไปไมถึง พวกมันมีขนาด

ตั้งแตไมกี่เซนติเมตรจนกระทั่งความยาวลำตัวเปนเมตร ปลาหมึก

จัดเปนสัตวท่ีมีขนาดของดวงตาท่ีใหญท่ีสุดในโลก เทาท่ีมีการบันทึก

เสนผาศูนยกลางของดวงตาปลาหมึกมีขนาดความยาวถึง 20 

เซนติเมตรหรือมีขนาดเทากันจานขาวเลยทีเดียว

 การศึกษาคนควาเก่ียวกับปลาหมึกในนานน้ำไทยยังไมเปนท่ี

นิยมในหมูนักวิชาการ เน่ืองจากเอกสารหรือบทความท่ีเก่ียวของกับ

สัตวน้ำชนิดน้ียังคงมีอยูในจำนวนท่ีคอนขางนอย แตอยางไรก็ตามไดมี

ผูพยายามรวบรวมสายพันธุหรือชนิดของปลาหมึกท่ีพบในนานน้ำไทย

เอาไว และพบวาปลาหมึกในนานน้ำไทยมีประมาณ 23 ครอบครัว

44 สกุล 93 ชนิด ในจำนวนน้ีมีชนิดใหมที่เพิ่งคนพบในประเทศไทย

ลาสุดหน่ึงชนิด คือ หมึกรม (Blanket octopus) โดยพบท่ีแพปลา

จังหวัดภูเก็ต เปนท่ีคาดหวังวานาจะยังมีปลาหมึกอีกหลายชนิดท่ียัง

ไมถูกรายงานวาพบในนานน้ำของประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณ

ทะเลอันดามัน เนื่องจากเปนบริเวณที่คอนขางลึกและมีการเก็บ

ขอมูลตัวอยางนอย

 Cephalopods are marine animal which living in the 

earth for a long time.  Fossils of cephalopod found in 

Paleozoic era or 500 million years ago.  There are about 

17,000 species of fossil cephalopods, while at the present

800 identifi ed living species. Cephalopods distributed

around the ocean: shallow water through deep sea

(dark zone or the zone at the light can not penetrate to

the bottom area).  Cephalopods have a several sizes;

some kind of them has 1-2 centimeters in mantle length 

while some kind is longer than 1 meter in mantle length.

Cephalopod has a biggest eye in the world, the biggest

eye dimension of cephalopod about 20 centimeters.

 The study on cephalopods in Thai waters is not

popular, observed from the documents or the journal

subject of them still has a few and lack of information

although cephalopods are economic species in Thailand.

However, Thai scientists try to collect the specimens of 

cephalopods in Thai waters and reported for 23 family,

44 genus and 93 species.  The new record is blanket

octopus which found at Phuket province in 2008 

however, we hope to be found anymore new

Cephalopods in Thai waters
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record in Thai waters especially in deep zone area.

 Squids are one of the economic species from their

Sood taste. Squid lives through the water column,

have short life span. They  has a slender shape, fi n appear

at the latero-posterior (on the side of their back), mouth

surrounded 10 appendages (8 arms and 2 tentacles)

 Pygmy squid is the smallest group of cephalopods.

It has similar shape to squid but smaller with the maximum

size about 1-2 centimeters in mantle length.  However, pygmy

squid is different from other cephalopods since it has an

adhesive organ at the dorsal side use to attach with

substrate. Pygmy squided has heen found around sea grass,

mangrove andshallow zone and has heen. record in

Thai waters especially in deep zone area.

  The smallest cephalopod in Thai water is pygmy squid,

they are distributed around the coastal, sea grass or

mangrove area, and the biggest species is giant squid

(Architeuthis sp.).

 Cephalopods in Thailand can be separated into 4 

main groups - as; chambered nautilus, squid, cuttlefi sh

and octopus.  The group which received higher research

interested in Thailand is an economic group of cuttlefi sh,

squid, bigfi n reef squid and some kind of octopus. 

This documents aims to report on some kind of important

or different characteristics from the other group.

 The fi rst is chambered nautilus, this group called

living fossil because chambered nautilus fi rst appear

in Cretaceous periods and still be able to found recently.

Chambered nautilus is the only one species that has

a shell cover the body (in most recent species, the

shell is reduced).  Chambered nautilus has a fl oating

mechanism by fi ll and reduce the water or gasses

into the shell from osmotic pressure, which inspired

earlier research to develop a submarine.

 ปลาหมึกท่ีพบในนานน้ำของประเทศไทยตามรายงานมี

หลากหลายสายพันธุ ต้ังแตชนิดท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก คือ หมึก

กระดองแคระ (Pygmy squid) ไปจนกระท่ังสกุลท่ีมีขนาดใหญ

เชน หมึกกลวยยกัษ สกุล Architeuthis โดยปลาหมึกสกุลนี้ถูกจัด

วาเปนปลาหมึกท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกและอาศัยอยูในเขตน้ำลึก

เทานั้น

 ปลาหมึกในนานน้ำไทยสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมหลัก ๆ

ไดแก กลุมของหอยงวงชาง กลุมของหมึกกลวยและหมึกหอม

กลุมของหมึกกระดอง และกลุมของหมึกสาย ชนิดพันธุของปลาหมึก

ท่ีมีการศึกษาคนควาอยางจริงจังในประเทศไทยสวนใหญมักเปน

ชนิดพันธุที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจที่นิยมบริโภค ในที่นี้จะกลาวถึง

รายละเอียดของปลาหมึกท่ีพบในนานน้ำไทยบางชนิดท่ีมีความสำคัญ

และมีลักษณะเดนหรือการดำรงชีวิตที่แตกตางจากปลาหมึกทั่วไป

ดังตอไปน้ี

 ปลาหมึกชนิดแรก คือ หอยงวงชาง (Chambered nautilus)

จัดเปนปลาหมึกที่เปนบรรพบุรุษของปลาหมึกในยุคปจจุบันที่ยังคง

มีชีวิตรอดมาจนถึงทุกวันนี้ (living fossil) เปนปลาหมึกเพียง

กลุมเดียวท่ีมีเปลือกปกคลุมรางกาย (ปลาหมึกในยุคปจจุบันเปลือก

ไดลดรูปลงกลายเปนโครงรางภายใน) กลไกในการควบคุมการ

ลอยตัวโดยอาศัยการเติมน้ำและอากาศเขาสูเปลือก จากกลไกดังกลาว

มนุษยจึงนำมาพัฒนาและออกแบบเปนเรือดำน้ำในยุคปจจุบัน

 หมึกกลวย (Squid) จัดเปนปลาหมึกเศรษฐกิจที่นิยมบริโภค

ชนิดหนึ่ง เน่ืองจากมีเน้ือท่ีบางและไมเหนียวจนเกินไป หมึกกลวย

เปนปลาหมึกที่อาศัยรวมกันเปนกลุมอยูกลางน้ำ มีวงจรชีวิตสั้น

กลาวคือเมื่อมีการผสมพันธุหรือวางไขเสร็จก็จะตายไป หมึกกลวยมี

ลำตัวยาว มีครีบบริเวณสวนทายลำตัวท้ังสองขาง หมึกกลวยมีหนวด

10 เสน มี 2 เสนท่ียาวกวาหนวดเสนอ่ืนๆ ไวสำหรับจับเหย่ือกินเปน

อาหาร

 หมึกแคระ (Pygmy Squid) เปนปลาหมึกท่ีมีขนาดเล็กที่สุด

ในโลก ลักษณะรูปรางคลายคลึงกับหมึกกลวยแตมีขนาดเล็กกวามาก

โดยโตเต็มท่ีมีความยาวลำตัวเพียง 1-2 เซนติเมตร นอกจากน้ี

หมึกแคระยังมีอวัยวะพิเศษสำหรับยึดเกาะ กับวัสดุ (adhesive organ)

บริเวณดานบนของลำตัว มักพบอาศัยอยูใน แนวหญาทะเล ปาชายเลน

ใกลกับปากแมน้ำและท่ีต้ืนชายฝงของเกาะ

หมึกกลวย (Squid)

หอยงวงชาง (Chambered nautilus)
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 หมึกหอม (Bigfi n reef squid)

มีลักษณะรูปรางคลายคลึกกับหมึก

กระดอง จนบางคร้ังผูที่ไมมีความ

ชำนาญอาจเขาใจผิดคิดวาเปนหมึก

กระดอง แตในความเปนจริงหมึก

หอมถูกจัดใหอยูในกลุมเดียวกัน

กับหมึกกลวย เน่ืองจากมีโครงราง

ค้ำจุนภายในเปนสารประกอบ

ประเภทไคตินเชนเดียวกับหมึก

กลวย หมึกหอมจัดเปนปลาหมึก

ที่เปนที่นิยมบริโภคอีกชนิดหนึ่ง

และมีราคาคอนขางสูงเน่ืองจาก

มีเนื้อที่หนานุม ชาวประมงจับ

หมึกหอมโดยใชลอบ ในยุคแรกได

นำเอาไขปลาหมึกใสไวในลอบเพ่ือ

ลอใหปลาหมึกเขามาวางไข ปจจุบัน

ไขปลาหมึกหายากขึ้น ชาวประมง

จึงไดนำเอาถุงพลาสติกสีขาวใสไว

ในลอบแทนเพื่อลอใหปลาหมึก

เขามาวางไข ซึ่งก็ไดผลไมแพ

ใชไขปลาหมึกลอ

 Bigfi n reef squid is in the 

same member group with

squid but look like cuttlefi sh.  

Internal skeleton of bigfi n 

reef squid is chitineous which 

is similar to squid.  Bigfi n reef 

squid is an economic species

with high value.  Fishermen 

collected them by trap, earlier

they use the eggs for luring

the bigfi n reef squid into the

trap, while nowadays, the 

eggs are rare so the fi sherman

apply the white plastic bag

for luring them and it seem

to be very effective.

หมึกแคระ (Pygmy squid)
หมึกกระดอง (Cuttlefi sh)

หมึกหอม (Bigfi n reef squid)

หมึกสาย (Octopus)

หอยงวงชางกระดาษ (Paper nautilus)
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 หมึกกระดอง (Cuttlefi sh) เปนปลาหมึกท่ีมีลำตัวแบน มีครีบทั้ง

สองขางของลำตัวแตครีบไมเชื่อมตอกัน บริเวณสวนทายของลำตัว

หมึกกระดองมีโครงรางแข็งภายในรายกายเปนสารประกอบของ

แคลเซียมคารบอเนต ชาวบานนิยมเรียกวา “ล้ินทะเล” เน่ืองจากมีลักษณะ

แบนคลายกับล้ิน หมึกกระดองมักอาศัยอยูใกลกับพ้ืนทองน้ำ สวนใหญ

มักอาศัยอยูเปนคูใกลๆ กับแนวปะการัง

 หมึกสาย (Octopus) มีลักษณะเดนที่แตกตางจากปลาหมึกกลุม

อื่นๆ คือ หมึกสายจะมีหนวดเพียง 8 เสน ตางจากปลาหมึกกลวย

หมึกหอม และหมึกกระดองท่ีมีหนวด 10 เสน อีกท้ังรูปรางลำตัวของ

หมึกสายมีลักษณะคลายถุงและไมมีครีบบริเวณลำตัว ในนานไทยมี

หมึกสายไมนอยกวา 10 ชนดิ ปจจุบันชาวประมงไดพัฒนาอุปกรณ

สำหรับจับหมึกสายโดยเฉพาะเรียกวา ลอบหมึกสาย โดยใชเปลือก

หอยจุกพราหมณมารอยลักษณะคลายเบ็ดราวนำไปวางไวบริเวณ

พื้นทองทะเล ทิ้งไวขามคืนจึงทำการเก็บกู

 หอยงวงชางกระดาษ (Paper nautilus) จัดเปนปลาหมึกที่มี

ความสัมพันธใกลชิดกับหมึกสายมากท่ีสุด เนื่องจากพวกมันมีหนวด

8 เสนเชนเดียวกับหมึกสาย แตมีลักษณะเดนที่แตกตางออกไปคือ

หอยงวงชางกระดาษจะอาศัยอยูกลางน้ำ ขณะที่หมึกสายจะอาศัย

บริเวณพื้นทองน้ำ หอยงวงชางกระดาษเพศเมียจะสรางเปลือกไว

สำหรับเปนท่ีวางไข (Sukhsangchan and Nabhitabhata, 2007)

เพศผูจะไมสรางเปลือกและมีขนาดเล็กกวาเพศเมียคอนขางมาก

 จากลักษณะพิเศษท่ีเปนปลาหมึกท่ีสรางเปลือก ชาวประมงสวนใหญ

จึงเขาใจผิดคิดวาปลาหมึกชนิดน้ีเขาไปอาศัยอยูในเปลือกหอยท่ีลอยอยูใน

ทะเล จึงเรียกหอยงวงชางกระดาษวา หอยหมึก ซึ่งหมายถึง ปลาหมึก

ที่เขาไปอาศัยในเปลือกหอย

 หมึกรม (Blanket  octopus) เปนปลาหมึกชนิดใหมท่ีเพ่ิงรายงานวา

พบในประเทศไทย หมึกรมเปนปลาหมึกท่ีมีลักษณะพิเศษกวาปลาหมึก

ชนิดอื่นๆ คือ หมึกรมจะมีเยื่อบางๆ ยดึติดระหวางหนวดคูที่ 1 และ

หนวดคูที่ 2 บริเวณสวนหัวทั้งดานบนและดานลางมีรูสำหรับขับน้ำ

เรียกวา cepharic water pore ดานละ 1 คู หมึกรมอาศัยและ

หากินอยูในทะเลเปด ไมบอยนักท่ีจะพบวาปลาหมึกชนิดน้ีเขามาหากิน

ใกลแนวปะการัง ขนาดของหมึกรมมีความแตกตางกันอยางมาก

ระหวางเพศผูและเพศเมีย ในธรรมชาติเพศผูท่ีไดผสมพันธุแลวจะตาย

ในทันที โดยพฤติกรรมการผสมพันธุของปลาหมึกชนิดนี้ในธรรมชาติ

ปลาหมึกเพศผูท่ีสมบูรณเพศจะวายเขาไปผสมพันธุกับเพศเมียในทันที

ที่พบจนมีคำกลาววาเปนการผสมพันธุแบบ “กามีกาเซเซ็กซ” หรือการ

ปกหัวพุงชนเชนเดียวกับเครื่องบินรบญี่ปุน  นอกจากนี้หมึกรมยังไม

เปนท่ีนิยมในการบริโภคเน่ืองจากมีคำล่ำลือวามีคนตายเน่ืองจาก

บริโภคปลาหมึกชนิดน้ี ซ่ึงก็สอดคลองกับขอมูลทางดานวิชาการเก่ียวกับ

การที่หมึกรมไดนำเอาเซลลเข็มพิษที่ไดจากการกินแมงกะพรุน

เขาไปสะสมไวในเน้ือเยื่อของรางกายโดยเฉพาะบริเวณหนวด ดังนั้น

เมื่อกินเขาไปอาจไดรับอนัตรายได

 Cuttlefi sh has a depress body, and both fi ns are

separate at the posterior end.  Internal skeleton is

calcium carbonate compound and called “cuttlebone”.

Cuttlefi sh lives near the bottom and usually found

in pair in the reef area.

 Octopuses are different from other cephalopods

because they have 8 arms, body rounded to oval, 

has no fi n, and more than 10 species in Thai water.

Fishermen develop the fi shing gear for collected

the octopuses by use a volute shell and set them in

the bottom like a long-line and leave them about

1-2 night and back for hauling at the next day.

 Paper nautilus is closely related to octopus but they 

are epipelagic habitat (live through the water column

while octopuses live near the bottom area). Female of

paper nautilus is larger than male and it has a shell

in for laid her eggs inside (Sukhsangchan and

Nabhitabhata, 2007). This characteristic created some

confusion to fi shermen.  The fi shermen understand

that paper nautilus is the octopus which inhabited the

shell of mollusk and then they call “Hoy-muek” which

mean the octopus that live in the shell like a hermit crab. 

 Blanket octopus is the newest species ever

recorded in Thailand.  They are different from other

cephalopods in various ways such as; female have a 

web connected between fi rst and second arm, have a 

pair of cephalic water pore both of dorsal and ventral

side of the head.  Blanket octopus lives in the open 

sea but sometime can be founded around coral reef.  

Blanket octopus has a dimorphism in side, male is

dwarf and smaller than female, in  natural the male 

will die after mating.  Mating process in this species is 

very specifi c and also interesting because the males 

will lives in the water column until they found females, 

then they will swimming rapidly to females for immediately

mating call “Kamikaze sex”.  Human are threatening

to consume the blanket octopus because, in juvenile

stage,  the blanket octopus pray on the jellyfi sh

and able to transfer the nematocyst of jellyfi sh to their

tissue hence, very dangerous for consumer.
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 หมึกสายลายเสือ (Mimic octopus) เปนปลาหมึกท่ีพบเห็นคอนขาง

ยาก ในนานน้ำไทยรายงานวาพบในป คศ. 2007 ในทะเลฝงอาวไทย

ปลาหมึกชนิดน้ีจะมีความสามารถท่ีพิเศษที่ตางจากปลาหมึกชนิด

อื่นๆ เนื่องจากพวกมันเปนนักพรางตัวชั้นเซียน โดยอาศัยลวดลาย

บนผิวตัว และการปรับเปล่ียนรูปราง ใหมีลักษณะคลายกับ ปลาล้ินหมา

ปลาสิงโต หรือแมกระท่ังงูทะเล เพ่ือหลอกลอศัตรูใหตกใจ และหลบหนี

ไป ในธรรมชาติหมึกสายลายเสือจะออกหากินในเวลากลางวัน บริเวณ

พื้นทองน้ำท่ีเปนทราย หรือทรายปนโคลน และหลบซอนตัวตามซอก

หรือรูในเวลากลางคืน

 หมึกราหู หรือหมึกจีน (Rhomboid squid or diamondback

squid) เปนปลาหมึกที่มีลักษณะแตกตางจากปลาหมึกชนิดอื่นอยาง

ชัดเจน เนื่องจากสวนของครีบเชื่อมติดกันสองขางตลอดความยาว

ลำตัวรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ปกติหมึกจีนจะอาศัยอยูเปนคูหรืออยู

รวมกันเปนฝูงเล็กๆ ในทะเลเปด ปลาหมึกชนิดน้ีจึงมีกลามเน้ือท่ีหนา

และแข็งแรงเพื่อใชในการวายน้ำและดำรงชีวิตในทะเลเปด หมึกจีน

ไมคอยเปนท่ีนิยมของผูบริโภคมากนักถึงแมจะมีตัวท่ีมีขนาดใหญดูนา

รับประทาน เนื่องจากเปนปลาหมึกที่มีเนื้อหนาและคอนขางเหนียว

สวนใหญนิยมบริโภคในหมูชาวประมงดวยกันเอง พบแพรกระจาย

ทั้งสองฝงทะเลของประเทศไทยท้ังฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน

 Mimic octopus is a rare species in Thai water. This

species was fi rst reported in 2007 by Nabhitabhata and 

Sukhsangchan which the specimen is founded at Chonburi

province, Gulf of Thailand.  Mimic octopus has the ability

of impersonate the shape and behavior of other animals,

particularly poisonous animals that share the same

habitat such as fl atfi sh, lionfi sh and sea snake. Mimic

octopus active at the daytime on the sand bottom or

muddy sand and back to the dense at the nighttime.

 Rhomboid squid or diamondback squid is an oceanic

species, it lives near the surface, fi n’s shape is rectangular.

The common name comes from the large diamond-shape 

fi n.  Rhomboid squid often occurs in pair or small school 

at the surface.  This species is not popular to consume

because it has a thick layer mantle and sticky.  Rhomboid

squid is founded both of Gulf of Thailand and Andaman

Sea.

หมึกสายลายเสอื (Mimic octopus)

หมึกรม (Blanket octopus)
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สิ่งแวดลอมและมลพิษ

ENVIRONMENTANDPOLLUTION

 ทุกวันน้ีท่ัวโลกหันมาใสใจส่ิงแวดลอมกันอยางจริงจัง

ดังจะเห็นไดจากมีการรณรงคตางๆ เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม

เริ่มตั้งแตชีวิตประจำวัน อาทิ ใชผาแทนกระดาษทิชชู

ใชทุกพลาสติกซ้ำหลายๆ คร้ัง ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก

แยกกระดาษและขยะท่ีใชกลับไปรีไซเคิล ใชเศษหญา

คลุมตนไม ดูแลรักษารถดวยการเปล่ียนน้ำมันเครื่อง

เติมยางรถยนตชวยประหยัดน้ำมันและยืดอายุยางรถยนต

ใชผลิตภัณฑที่ใชพลังงานแสงอาทิตย รับประทานผัก

ปลอดสารพิษ ด่ืมน้ำสะอาดใหหมดแกว ใชถานไฟฉาย

ท่ีชารไฟใหมได ปลูกตนไมดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด

ไปจนถึงทุกกิจกรรมที่ทำ อาทิ เลือกใชสินคาและ

บริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เชน สินคาฉลากเขียว

โรงแรม สายการบิน ที่มีการดำเนินงานในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและพลังงาน รวมไปถึง

การทองเท่ียว ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดีคือ “การทองเท่ียวเชิงนิเวศ” 

 การทองเท่ียวเปนการใชเวลาวางของมนุษยเพื่อ

แสวงหาความสุขและความเพลิดเพลินจากแหลง

ทองเท่ียวท่ีไปเยือน เปนการชวยผอนคลายความเหน็ด

เหนื่อยเมื่อยลาและความเครียด ทำใหสุขภาพทาง

กายและจิตใจสดชื่นดีขึ้น พรอมที่จะกลับไปเผชิญกับ

ภารกิจตางๆ และการดำรงชีวิตที่จำเจได นอกจากนี้

 Environmental concern becomes intensively

global mainstream. As for a variety of green

campaigns starting from daily life e.g. use 

of handkerchief instead of tissue, reuse of

plastic bags, use of clothes bag instead of

plastic bag, recycle of waste papers, waste

separation for recycle, grass remnants for

tree cover, car maintenance by changing

lubricant,  maintaining an appropriate tire

pressure for fuel saving and prolonging car

tire, using electronic devices powered by

solar cell, consuming organic vegetables,

intentionally drinking clean water whole

of a glass, using rechargeable batteries, 

planting trees for absorption of Carbon

dioxide (CO2). The practice includes all 

daily life activities. For example, choosing

eco-friendly promotional products and 

services i.e. green labels, or hotels and

airlines launching eco-friendly business 

with environmental concern for resources

*เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กองติดตามประเมินผล   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
*Plan and Policy Analyst Monitoring and Evaluation Division   Offi ce of Natural Resources and
 Environmental Policy and Planning

สิ่งแวดลอมและมลพิษ

การทองเท่ียวเชิงนิเวศ
Ecotourism
อรุณวรรณ  นุชพวง*
Arunwan Nuchphuang*

Thailand's Nature and Environment Journal50



การทองเท่ียวยังเปดโอกาสใหมีการศึกษาเรียนรู

ประสบการณความแปลกใหม ตลอดเวลาการเดินทาง

ชวยเพ่ิมพูนประสบการณชีวิตในดานตางๆ และทำให

เขาใจสภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียวท่ีไปเยือนดีข้ึน

และชวยจุดประกายใหรูสึกอยากรักษาส่ิงแวดลอม

เปนกลไกธรรมชาติท่ีกอใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวาง

นักทองเท่ียวกับชุมชนทองถ่ิน เปดโอกาสใหมีการเรียนรู

วัฒนธรรมของแตละฝายดีขึ้น และนำไปสูความเขาใจ

และมีมิตรภาพท่ีดีตอกัน กอใหเกิดรายได การไหลเวียน

ของเศรษฐกิจและการจางงานท้ังในระดับทองถ่ิน ภูมิภาค

และประเทศโดยรวม หากการจัดการแหลงทองเที่ยว

มีระบบท่ีดี จะสามารถใชเปนเครื่องมือในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมของแหลงทองเที่ยวและบริเวณโดยรอบได 

 ปะการัง (Coral)

and power conservation, especially tourism that is widely

known as “ecotourism” 

 Tourism is human recreation of using free time in search

of happiness and pleasure from tourism attractions to where

people visit. The activities would relax from exhaustion and

stress. As a result, it is the way to physically and mentally

refresh people’s health being ready to confront the same

boring burden in daily life.  Furthermore, tourism is an

occasion to open for learning exotic experiences during 

entire travelling trip, increasing various kinds of experiences,

enhancing to understand environmental conditions of the

visited tourism attractions, lighting up environmental mind,

being natural mechanism of interaction towards tourist

and local community, opening chances for studying culture of

visitor and the host, leading to comprehensive understanding

and dealing with friendship, creating fl ow of overall income

and job opportunity  domestically and nationally. If tourism

management is operated under effi cient system, it would

be a good tool for environmental conservation for tourism

attractions and surroundings. 

 Ecotourism mainly concerns 2 concepts:  
 1)  Sustainable tourism: Tourism enduringly lasts with

emphasizing  on environmental objectives of doing care

for tourism resources in series of coherent benefi ts

chronically developed over the next generations. The practice

is not performed only for present generation, but also for

common cooperation in all level i.e. country, region and

local with tourism sustainable development and management.

The important thing is that the mission gives fair optimum

public benefi t to local communities from their tourism

resources in locality.  

 2)  Conservative tourism: Tourism is simultaneously

managed with environmental conservation. The process is

to foster tourist’s concern on environmental conservation

and realize the value of domestically natural heritage

and cultural heritage with broad-based and active local

participation.

 Ecotourism is divided into various types of activity. The

examples are as follows:

 1)  Nature trail strolling: Strolling is along the determined

trail or suggesting the tourists to leisurely stroll into the nature

at any areas e.g. forest area in national park, forestry park,

botanic garden, wildlife sanctuary, mangrove, peat swamp

forest. Signboards are necessarily provided along the trails

for preventing tourists treading on plant species or being

harmful from accidents. The trails are constructed in

convenient and safety manner which may not do harm for,

together with signboard for plant species and for what
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สิ่งแวดลอมและมลพิษ

 การทองเที่ยวเชงินเิวศ มีหลักการสำคัญ 2 ประการ คอื 

 1)  เปนการทองเที่ยวอยางย่ังยืน คือ การทองเที่ยวท่ีมีผลตอเน่ือง

ไปในระยะเวลายาวนาน มีจุดเนนที่สำคัญ โดยจะตองดูแลทรัพยากร

การทองเท่ียวใหใชประโยชนไดตอไปช่ัวลูกช่ัวหลาน มิใชเพียงเพ่ือคนในรุน

ปจจุบันเทานั้น และตองใหมีการรวมมือกันทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศ

ระดับภาค และระดับทองถิ่น ในการวางแผนการพัฒนาและการจัดการ

การทองเที่ยวรวมกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงตองใหชุมชนในทองถิ่นไดรับ

ผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรการทองเที่ยวในทองถิ่นของตน

อยางเปนธรรมดวย 

 2)  เปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คือ การทองเที่ยวท่ีมีการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมควบคูกันไป โดยการกระตุนใหนักทองเที่ยวชวยกันรักษา

สิ่งแวดลอม และตระหนักในคุณคาของมรดกทางธรรมชาติและทาง

วัฒนธรรมในทองถิ่น รวมกับชุมชนในทองถ่ิน

 รูปแบบของการทองเท่ียวเชิงนิเวศมีหลากหลายรูปแบบ
ดวยกัน เชน 

 1)  การเดินเสนทางธรรมชาติ คือ การเดินทองเที่ยวตามเสนทาง

ที่กำหนดไว หรือแนะนำใหนักทองเที่ยวเดินชมสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่

แหงหนึ่งแหงใด เชน บริเวณปาไมในอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน สวน

พฤกษศาสตร เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาชายเลน ปาพรุ ซึ่งตามเสนทาง

จะมีเคร่ืองหมายบอกทางเพ่ือไมใหนักทองเท่ียวเหยียบย่ำทำลาย

พืชพรรณไม หรือไดรับอันตรายจากอุบัติภัย มีการทำเสนทางใหเดินได

อยางสะดวกสบายพอสมควร และไมเกิดอันตราย รวมทั้งมีปายแนะนำ

ชื่อพรรณไมตางๆ และสิ่งที่นักทองเที่ยวควรทราบในสถานท่ีนั้น

 2)  การสองสัตว/ดูนก คือ การทองเที่ยวเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

สัตวปาและนกชนิดตางๆ ในแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของมัน โดย

การมองจากกลองสองทางไกล การสองไฟฉายในชวงเวลากลางคืน และ

การถายภาพ บริเวณพื้นที่ซึ่งเหมาะสำหรับการทองเที่ยวในรูปแบบนี้ 

ไดแก อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา สวนสัตวเปด และอุทยานนกน้ำ

รวมท้ังสถานท่ีบางแหงซึ่งมีนกยายถิ่นตามฤดูกาลบินมาเกาะอาศัยอยู

เปนจำนวนมาก

 3)  การสำรวจถ้ำ/น้ำตก คือ รูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่นิยม

กันมาก เน่ืองจากมีแหลงทองเท่ียวประเภทน้ีเปนจำนวนมากในประเทศไทย

สวนใหญไดรับการพัฒนาใหเดินทางเขาถึงไดไมยากนัก ถ้ำเปนลักษณะ

ภูมิประเทศท่ีพบมากในบริเวณภูเขาหินปูน หากเกิดตามบริเวณชายฝงทะเล

เรียกวา ถ้ำทะเล ภายในถ้ำมักมีหินงอกหินยอยสวยงาม เปนจุดดึงดูด

ความสนใจของนักทองเท่ียวที่ตองการเขาไปสำรวจหรือดูความงดงาม

ของหินงอกหินยอย

 4)  การปนเขา/ไตเขา คือ รูปแบบของการทองเท่ียวท่ีคนไทยสวนใหญ

ยังไมเคยชิน และเพิ่งจะเริ่มนำเขามาเผยแพรโดยนักทองเที่ยวชาว

ตางประเทศเม่ือไมนานมานี้ การปนเขา/ไตเขาตองอาศัยประสบการณ

เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากน้ียังตองมีเคร่ืองมือและอุปกรณชวย

the tourists should be acknowledged.

 2)  Animal/bird observation:  The activities  of the tourism

are studying animal and birds behavior in their natural

habitats looking through telescope, spotlight during night

time and photograph would be possible for this pattern are

wildlife sanctuary, opened zoo, waterfowl park and some 

places living a number of seasonal birds migration.

 3)  Cave/water fall exploration: This is the most popular

ecotourism due to several places in Thailand. Most are

developed for easy access. Cave is mostly found in Limestone

Mountain. If it found nearby coastal area, it will be called 

sea cave. Internal area of cave is often plenty of stalagmite

 through which attracts tourist’s interest to survey.

 4)  Rock climbing: The activity is not rather acquainted

to Thai people and has just been propagated by foreign

tourists. To avoid unforeseen accident, rock climbing is

intensively required optimal experience in association of

effi cient tools and accessories. At present, the activity is

developed at steep cliff of coastlines in the South of the country.

 5)  Rafting: Some streams are full of islets at the middle

where the fl ows are strongly torrent or from where a number

of rocks emerged with sectional obstruction. The

appearance is suitable for adventures tourism known as

rafting. The tourist will experience a boat ride in small

rubber boat or bamboo raft  drifting   along wild fl ow of

stream while excitedly avoiding emerged rocks hindrance.

 6)  Boat ride/rafting cruising: The pattern is a tourism for

recreational purpose suitable for ecotourism in Thailand 

where there are several rivers and canals. The tourists

could look scenic and picturesque places along both sides

and observe local peoples way of life including admiration

of art, culture and architecture, buildings in the locality.

Boat ride includes tourism in reservoir, lake and sea.

 7) Canoeing/Kayaking: Imported to be used for

watercourse riding, canoe/kayak is a recreational craft along

watercourses. The watercraft design is a small boat for

1-3 seats of which its body is made of durable and light

material, not easy to be drown, adroitly enthusiast paddling.

Canoeing and kayaking is currently very popular activity

involving kayak rafting in wild river and cruising along

shoreline (sea kayak). 

 8)  Horse riding/elephant riding: The recreational tourism

ดอยแมสลอง (Doi Mae Salong)
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ปจจุบันกิจกรรมการทองเท่ียวประเภทน้ีมีทำกันบางตามหนาผาชัน

บริเวณชายฝงทะเลบางแหงในภาคใตของประเทศ

 5)  การลองแกง ลำน้ำบางสายที่มีแกงหินพาดผานกลางลำน้ำ

ทำใหน้ำไหลเช่ียวมากเปนพิเศษ หรืออาจมีโขดหินโผลพนพ้ืนน้ำ ก้ันขวาง

ทางเปนตอนๆ ลักษณะเชนนี้ทำใหเหมาะสำหรับการทองเที่ยวแบบ

ผจญภัยที่เรียกวา การลองแกง (rapids shooting) โดยนักทองเท่ียว

น่ังในเรือยางขนาดเล็กหรือบนแพไมไผ ลองไปตามลำน้ำท่ีไหลเช่ียวกราก

และพยายามหลบหลีกโขดหินตางๆ ที่กั้นขวางอยูในลำน้ำ

 6)    การน่ังเรือ/แพชมภูมิประเทศ คือ การทองเท่ียวแบบพักผอนสบายๆ

ซ่ึงเหมาะสำหรับการทองเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศไทยท่ีมีแมน้ำลำคลอง

เปนจำนวนมาก นักทองเที่ยวไดชมภูมิประเทศตามสองฝงลำน้ำ และ

สังเกตดูชีวิตความเปนอยูของผูคน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของส่ิงกอสราง

ตางๆ ในทองถิ่นนั้นๆ การนั่งเรือชมภูมิประเทศยังครอบคลุมไปถึง

การทองเที่ยวในบริเวณอางเก็บน้ำ ทะเลสาบ และในทองทะเลดวย

 7)  การพายเรือแคนู/เรือคะยัก คือ รูปแบบของเรือพายท่ีนำมาจาก

ตางประเทศ เพ่ือนำมาใชในการทองเท่ียวตามลำน้ำ เปนเรือพายขนาดเล็ก

นั่งได 1-3 คน ตัวเรือใชวัสดุที่คงทนแตมีน้ำหนักเบา ไมลมไดงายและ

พายไดคลองตัว การพายเรือแคนูและเรือคะยักเปนกิจกรรมที่ไดรับ

ความนิยมอยางมากในขณะนี้ มีทั้งการลองแกงในลำน้ำ และการ

พายเรือชมทัศนียภาพตามชายฝงทะเล

 8)  การขี่มา/นั่งชาง คือ รูปแบบของการทองเที่ยวที่สรางความ

สนุกสนานต่ืนเตนใหแกนักทองเท่ียวที่เขาไปชมสถานที่ทองเที่ยวตาม

ธรรมชาติ โดยเฉพาะการน่ังชาง ซึ่งเหมาะสำหรับการเขาไปในบริเวณ

ปา อันเปนท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติของสัตวชนดินี้

 9)  การข่ีรถจักรยานชมภูมิประเทศ คือ การทองเท่ียวท่ีใหท้ังความ

เพลิดเพลินในการชมทิวทัศนสองขางทาง และการออกกำลังกายจึงเปน

รูปแบบของการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมคอนขางมาก โดยเฉพาะ

นักทองเท่ียวในวัยหนุมวัยสาว ปจจุบันมีรถจักรยานที่ออกแบบใหขับขี่

ไดคลองแคลวและเบาแรง เหมาะสำหรับการเดินทางในระยะไกล และ

การเดินทางขึ้นลงตามลาดเขา 

enhances pleasure and exciting activity for tourists visiting

nature places. Especially riding elephant into the jungle

where is an elephant habitat.

 9)  Cycling: The activity provides not only pleasure for

scenic view of both sides, but also exercising. So, it remains

the very popular activity for youngster tourists. The bicycle

is currently designed to  dexterously and easily paddle. 

In addition, it is suitable for long journey and ride up and 

down of hill slope.
นั่งชาง (จ.สุรนิทร)

Elephant Trekking (Surin Province)
คลองโคน (KlongKhone)
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 10)  การกางเต็นทนอนพักแรม คือ กิจกรรมที่

นิยมทำกันในบริเวณอุทยานแหงชาติ หรือในสถานท่ี

ซึ่งจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไวใหโดยเฉพาะ เปน

รูปแบบของการทองเท่ียวซ่ึงนักทองเท่ียวไดสัมผัสกับ

ธรรมชาติอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งในตอน

กลางคืนอาจมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบดวย เชน

การสองสัตว การสังสรรครอบกองไฟหรือการเลน

แคมปไฟ การดูดาว เปนตน

 11)  การดำน้ำในทะเล คือ การดำน้ำในทะเล

เพื่อดูปะการัง พืชน้ำ และปลาสวยงามใตน้ำ เปน

กิจกรรมการทองเที่ยวท่ีไดรับความนิยมอยางมาก

ในขณะน้ี แบงออกเปน 2 แบบ คือ “การดำน้ำในน้ำต้ืน” 

ใชเครื่องมือชวยการหายใจที่เรียกวา ทอหายใจ

(snorkel) เพ่ือใหผูดำน้ำไดในระดับผิวน้ำ ท่ีลึกไมเกิน

ความยาวของทอหายใจ และ “การดำน้ำในน้ำลึก”

อาศัยเครื่องมือชวยการหายใจเปนถังออกซิเจน

ขนาดเล็กผูกติดไวกับผูดำน้ำ (scuba diving)

 โดยเนื้อแทความจริงแลว การทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จะประสบความสำเร็จไดก็ตอเมื่อวางอยูบนแนวคิด

ท่ีเนนความสำคัญของการผสมผสานจุดมุงหมายของ

การอนุรักษธรรมชาติแวดลอมและการพัฒนาชุมชน

ไวเปนเรื่องเดียวกัน อีกทั้งใหความสำคัญกับมิติของ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน อยางไรก็ตาม การทองเที่ยวเชิงนิเวศไมควรมี

สูตรสำเร็จรูปแบบที่ตายตัว หากแตการทองเที่ยว

เชิงนิเวศควรเปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนา และ

กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูอยางแทจริง 

 โดยสรุป การทองเท่ียวเชิงนิเวศ หรือ นิเวศทัศนาจร

ยังเปนแนวคิดที่จะทำใหกิจกรรมการทองเที่ยวชวย

สงเสริมธรรมชาติศึกษาและการอนุรักษสิ่งแวดลอม

การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศจะชวยสรางรายได

บนพื้นฐานความเปนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ซึ่งเนนหลักการทางศีลธรรมและความมั่นคงในการ

ยังชีพของชุมชน ซึ่งรายไดสวนหนึ่งรัฐจะสามารถ

นำมาใชในโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และความ

หลากหลายทางชีวภาพ นอกจากน้ีแลวการทองเที่ยว

เชิงนิเวศยังเปนการสรางงานใหกับประชาชนในทองถ่ิน

เพื่อเพ่ิมรายได เม่ือประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพิ่ม

ข้ึนจากกิจกรรมการทองเท่ียว ก็จะชวยลดความจำเปน

ในการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อดำรงชีพ เปน

ทางหน่ึงท่ีจะชวยรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอม

ธรรมชาติ ดวยเหตุผลดังกลาวการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

จึงเปนวิธีการหนึ่งที่จะทำใหการพัฒนาเศรษฐกิจ

การทองเที่ยว และการอนุรักษสิ่งแวดลอม สามารถ

ดำเนินควบคูกันไปได หรืออาจกลาวไดวา การทองเท่ียว

เชิงนิเวศเปนกิจกรรมท่ีนำไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ลำน้ำเข็ก (Kek River)

ปางอุง (Pang Ung)
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 10)  Camping: It is the popular activity in national parks

or the specifi cally provided places with lodging facilities. 

The pattern provides recreational opportunities of tourism

which foster tourists to closely explore the nature; especially

night time with nocturnal activities i.e. animal observatory,

camp fi re, star observation.

 11)  Sea diving: Actually popular activity for observing 

corals, aquatic plants, beautiful fi sh,   sea diving is divided

into 2 kinds: fi rstly is snorkeling by the tool for breathing

assistance called snorkel to support diver at surface water

where is not deeper than snorkel’s tube; secondly is scuba

diving in assistance of the small oxygen tank attached to

the diver to breathe.

 Virtually, ecotourism success depends on the condition

that its concept is emphasized on purposive integration

of environmental conservation and local community 

development. The importance is concerned on dimension

of sustainable resources management and development.

However, ecotourism should not be developed with typical

pattern, but should be developed alternative and fostered

realistic learning process. 

 In conclusion, ecotourism is a concept of recreational

activity for promotional nature study and environmental

conservation. Furthermore, it create job opportunities based

on fairness and local wisdom underlying ethnic and security

for communities subsistence of which its income could be

used for environmental and biodiversity conservation by 

the government. Ecotourism creates job opportunities to 

local people which is increasing their income. As for the 

increasing income from tourism activity, depending on 

natural resources for subsistence becomes decreased.

That is a way for nature balance. From the precedent 

reasons, ecotourism is an approach to simultaneously

develop economic tourism and environmental

conservation. In the same words, ecotourism is the

activity leading to sustainable development.  
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 ระยะทางรอยยี่สิบกวากิโลเมตรทางตะวันตกจากกรุงเทพมหานคร

เปนที่ตั้งของจังหวัดที่หลายๆ คนยอมรับวา รอนที่สุดเปนอันดับตนๆ

ของประเทศไทย นั่นคือ จังหวัดกาญจนบุรี หรือ เมืองกาญจน 

ซ่ึงเปนท่ีต้ังของเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร อันเปนตนน้ำลำธาร

ของแมน้ำแควนอยและแควใหญ รวมถึงเปนแหลงพืชพรรณธรรมชาติ

อันอุดมสมบูรณและที่อยูอาศัยของสัตวปาที่สำคัญแหงหนึ่งของประเทศ

  เมืองกาญจนจัดไดวาเปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ

มากมาย ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก ถ้ำและน้ำตก

เชน ถ้ำธารลอด ถ้ำพุหวา ถ้ำพระธาตุ ถ้ำละวา ถ้ำดาวดึงส น้ำตกไทรโยค

น้ำตกเอราวัณ น้ำตกหวยแมขมิ้น น้ำตกผาตาด น้ำตกผาสวรรค เปนตน

ซึ่งกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญใหความสนใจนอกเหนือจากการ

ชมธรรมชาติท่ีสวยงามแลว ไดแก การลองแพ ลองเรือ หรือเดินปาศึกษา

ธรรมชาติและธรณีวิทยา นอกจากน้ีจังหวัดกาญจนบุรียังมีสถานท่ีสำคัญ

ทางประวัติศาสตรหลายแหง เชน สะพานขามแมน้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ

สุสานทหารสัมพันธมิตรและพิพิธภัณฑสงครามโลกครั้งที่ 2 ไปจนถึง

แหลงศิลปกรรม โบราณสถาน และอารยธรรม เชน อุทยานประวัติศาสตร

ปราสาทเมืองสงิห พิพิธภัณฑบานเกา วัดวังกวิเวการาม และดานเจดีย

สามองค เปนตน

 นอกเหนือจากสถานที่ทองเที่ยวที่กลาวมาแลวขางตน โดยเฉพาะ

อุทยานแหงชาติ ซ่ึงมีดวยกันท้ังส้ินถึง 7 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติเอราวัณ

อุทยานแหงชาติเขาแหลม อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร อุทยานแหงชาติ

ทองผาภูมิ อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร อุทยานแหงชาติลำคลองงู

 It takes about 120 Kilometers from Bangkok to the

western direction which is the location of the province 

ranking one of the hottest provinces in Thailand.

Kanchanaburi Province or Muang Kan ; short name

called by Thai people is a location of Thungyai Naresuan

Wildlife Sanctuary which is the head watershed of Kwae

Yai and Kwae Noi rivers being a source of fertile natural

fl ora as well as crucial wildlife habitat.   

 Muang Kan is one of the most famous provinces which

has various tourist attractions, such as natural tourist

attractions (cave and waterfall). For example: Tharn Lord

Cave, Phu Wa Cave, Pra Thad Cave,  Lawa Cave, Dao Wa

Dueng Cave, Sai Yok Waterfall, Erawan Waterfall, Huay 

Mae Kamin Waterfall, Pha Tad Waterfall, Pha Sawan

Waterfall etc. Besides viewing these beautifully natural

places, tourist’s activities of which are mostly interested

are also fl oat rafting, boat cruising or walking along trails 

for natural resources and geology observation. Moreover,

Kanchanaburi Province is the location of several

important histological sites such as the Bridge of the River 

Kwai, the death railway Kanchanaburi War Cemetery, 

and World War II Museum, as well as cultural sites,

archeological sites, and place of civilization for example

Mueang Singha Historical Park, Ban Kao Museum, Wang 

ดวงรัตน มุกดมณี*
Duangrut Mookmanee*

* นักวชิาการสิ่งแวดลอมชำนาญการ กองตดิตามประเมนิผลสำนักงานนโยบายและ
 แผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
* Environmental Offi cial, professional level, Monitoring and
 Evaluation Division

เมืองกาญจน :
ความปลอดภัยจากเข่ือน... ท่ีรอการพิสูจน
Kanchanaburi: Dam safety... Truth to be Proved
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Wiwekaram Temple and the Three Pagodas Pass etc.

 Apart from the tourist attractions mentioned 

above, there are seven national parks ; found in

the province namely, Erawan National Park, Khao

Laem National Park, Chaloem Rattanakosin National

Park, Thong Pha Phum National Park, Khuean

Srinagarindra National Park, Lam Khlong Ngu National

Park, and  Sai Yok National Park, another type of

tourist attraction which is visited by a lot of  visitors 

each year is “Dam.”   

 Kanchanaburi Province’s landform is mountainous

comprising of hill and forest both sparse and

evergreen forest surrounded by high mountains

northern part of the province is mountainous and

highland areas in which 4 districts; namely,

Sangkhla Buri, Thong Pha Phum, Si Sawat, and Sai 

Yok District. These area are characterized by

high hill and dense forest which is the head 

watershed of Kwae Yai or Si Sawat River and

Kwae Noi River. Kwae Yai River, starts from the

part of Thanon Thongchai Mountain Range that 

located on provincial boundary of three provinces 

(Kanchanaburi, Tak, and Uthaithani), while Kwae 

Noi River, both rivers fl ows from Thungyai Naresuan

Wildlife Sanctuary, Sangkhla Buri District

convergent to be Mae Klong River at Pakpraek 

area in front of Kanchanaburi Province. Then fl ows

through Muang, Thamuang, and Thamaka District in

Kanchanaburi Province continuing through

Ratchaburi Province and fl ows into the Gulf

of Thailand at Samut songkram Province.  

 Since landform on upper part and western part

of province are groups of mountain range and hill

including dense forest, which is gradually sloped

down to the south-east direction, the topography

of Kanchanaburi Province which composed of

mountain range, hills, valley, and fl at plain are 

appropriate for dam construction. Kanchanaburi 

Province locates maximum number of large scale

dams. There are 4 dams namely; Mae Klong Dam

(former name: Vachiralongkorn Diversion Dam),

Srinagarindra Dam (Chao Nen Dam), Tha Thung 

Na Dam, and  Vachiralongkorn Dam (former name:

Khao Laem Dam), in which process different

characteristics, purposes, and utilization. Dam type

is classifi ed into 2 types according to its utilization;

1) electricity generating dam such as Vachiralongkorn

Dam, Srinagarindra Dam, and Tha Thung Na Dam

and 2) irrigation dam such as Mae Klong Dam. The

history of those dams are summarized as follows:

และอุทยานแหงชาติไทรโยค สถานท่ีท่ีนาสนใจอีกประเภท

หน่ึงของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีผูคนจำนวนไมนอยผานไป

เยี่ยมเยือนในแตละปไดแก “เขื่อน”  

 เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี

สวนใหญเปนปาเขา ท้ังปาโปรง และปาดงดิบ และมีภูเขาสูง

อยูโดยรอบทางตอนเหนือของจังหวัด ไดแก บริเวณ

อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ อำเภอศรีสวัสดิ์และ

อำเภอไทรโยค เปนเขตภูเขาและท่ีสูง ลักษณะพ้ืนที่เปน

เนินเขาสูงและปาทึบ เปนแหลงกำเนิดตนน้ำที่สำคัญ

ของจังหวัด คือ แมน้ำแควใหญหรือแมน้ำศรีสวัสดิ์ 

ซึ่งเกิดจากทิวเขาถนนธงชัยตอนปลายเขตแดนจังหวัด

กาญจนบุรี จังหวัดตาก และจังหวัดอุทัยธานี และ แมน้ำ-

แควนอย  ซ่ึงเกิดจากบริเวณทุงใหญนเรศวร  อำเภอสังขละบุรี 

โดยไหลมาบรรจบกันเปนแมน้ำแมกลอง บริเวณปากแพรก

หนาเมืองกาญจนบุรี ไหลผานอำเภอเมือง อำเภอทามวง

อำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เขาสูจังหวัดราชบุรี

และไหลออกสูทะเลบริเวณอาวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  

  จากการท่ีพื้นที่ดานเหนือและตะวันตกของจังหวัด

เปนกลุมของเทือกเขาและภูเขา รวมท้ังปาไมรกทึบ ลักษณะ

ภูมิประเทศคอยๆ ลาดมาทางดานใตและดานตะวันออก

และลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบ

ดวยเทือกเขา กลุมเขา หุบเขา และท่ีราบลุมสำหรับรองรับ

น้ำไหลลงสูที่ต่ำ จึงเปนทำเลท่ีเหมาะแกการสรางเขื่อน

จังหวัดกาญจนบุรีถือไดวาเปนจังหวัดท่ีมีเข่ือนมากท่ีสุด

ในประเทศไทย โดยมีทั้งส้ิน 4 แหง ไดแก เขื่อนแมกลอง

(เขื่อนวชิราลงกรณเดิม) เขื่อนศรีนครินทร (เขื่อนเจาเณร)

เข่ือนทาทุงนา และเข่ือนวชิราลงกรณ (เข่ือนเขาแหลมเดิม)

ซึ่งลักษณะของการสราง วัตถุประสงคและประโยชน

ในการใชงานแตกตางกันไป สำหรับประเภทการใชงาน

เขื่อนสามารถแบงออกได 2 ลักษณะใหญๆ ดังนี้ 1) เขื่อน

สำหรับผลิตกระแสไฟฟา ไดแก เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อน

ศรีนครินทร และเขื่อนทาทุงนา และ 2) เขื่อนสำหรับ

การชลประทาน ไดแก เข่ือนแมกลอง โดยเข่ือนแตละแหง

มีประวัติความเปนมา ดังนี้
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เขื่อนแมกลอง เปนเขื่อนแหงแรกของจังหวัดกาญจนบุรี อยูใน

ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ต้ังอยูท่ีตำบลมวงชุม อำเภอทามวง

สรางแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2508 เดิมชื่อวา “เขื่อนวชิราลงกรณ”

ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

เปลี่ยนชื่อเปน “เขื่อนแมกลอง” เมื่อป พ.ศ. 2544 เขื่อนแมกลองเปน

เข่ือนท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในโครงการพัฒนาลุมน้ำแมกลอง ครอบคลุม

พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม

และสมุทรสาคร วัตถุประสงคหลัก คือ การทดและสงน้ำไปชวยการ

เพาะปลูกในบริเวณสองฝงลุมแมน้ำแมกลอง นอกจากนี้ยังมีประโยชน

ในดานการชลประทาน การจัดหาน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค การบรรเทา

อุทกภัย การประมง การคมนาคม และการพักผอนหยอนใจ 

เขื่อนศรีนครนิทร (เขื่อนเจาเณร) ตั้งอยูที่บานเจาเณร ตำบล

ทากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ เริ่มเปดดำเนินการเมื่อป พ.ศ. 2523

เปนเข่ือนหินถมแกนดินเหนียวท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย ต้ังอยูบนแมน้ำ

แควใหญ อยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

(กฟผ.) เปนเข่ือนผลิตกระแสไฟฟาพลังนำ้ และยังมีประโยชนในดาน

การชลประทาน การประมง รวมท้ังชวยลดอุทกภัยในลุมแมน้ำแมกลอง

นอกจากน้ีเหนือสันเข่ือนยังมีทิวทัศนท่ีสวยงามเหมาะสำหรับการพักผอน

หยอนใจ

เข่ือนทาทุงนา เปนเข่ือนเล็กๆ ต้ังอยูท่ีอำเภอศรีสวัสด์ิ เปนโครงการ

หนึ่งในแผนพัฒนาลุมน้ำแมน้ำแควใหญ ของ กฟผ. เปนเขื่อนแบบผสม

ระหวางเข่ือนหินท้ิงแกนดินเหนียวกับเข่ือนคอนกรีต ต้ังอยูทางทายเข่ือน

ศรีนครินทร มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถนำน้ำที่ใชผลิตกระแสไฟฟา

แลวจากเขื่อนศรีนครินทรมาผลิตกระแสไฟฟาไดอีก และยังสามารถ

สูบน้ำจากเข่ือนทาทุงนากลับไปใชผลิตกระแสไฟฟาท่ีเข่ือนศรีนครินทร

ไดอีกคร้ัง นอกจากมีประโยชนดานการผลิตกระแสไฟฟาแลว เขื่อน

ทาทุงนายังชวยในการแกไขปญหาระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำน้ำแควใหญ

อันเน่ืองมาจากปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลท่ีปลอยจากเข่ือนศรีนครินทร

ทำใหการจัดสรรน้ำเพื่อใชในการชลประทานและการเพาะปลูก

ในหนาแลงมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ตลอดจนใชเปนแหลงเพาะพันธุปลา

และเปนสถานท่ีทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจของประชาชน

 Mae Klong Dam Located in Muang Chum Sub-district,

Tha Muang District, Mae Klong Dam was the fi rst large scale

diversion dam of Kanchanaburi Province which has been

operated by the Royal Irrigation Department (RID). The 

project was completed in 1965. The former name of 

the dam was “Vachiralongkorn Dam”. The latter name 

(Mae Klong Dam) has been graciously given by His Majesty

King Bhumibol Adulyadej since 2001. This dam has

been very important for Mae Klong Basin Development 

Project which commands area of Suphanburi Province, 

Kanchanaburi Province, Ratchaburi Province, Nakornprathom

Province, Samut songkram Province and Samut sakorn

Province. Its main purpose is raising water level and

distributing water to cultivated area both sides of 

Mae Klong River. Moreover, benefi ts of project include

providing water for domestic consumption, fl ood

mitigation, fi shery, navigation, and recreation.  

 Srinagarindra Storage Dam (Chao Nen Storage Dam)

located on Tha Kradan Sub-district, Si Sawat District

has been started for operation since 1980. This dam

is the biggest rockfi ll type with clay core in Thailand

situated on Kwae Yai River. It is currently operated 

by Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). The

main purpose is electricity generating by hydro power. 

The minor purpose is an irrigation, fi shery, and fl ood mitigation

for Mae Klong River basin. Moreover, upstream of the dam

ridge is beautiful scenery which is appropriate for recreation

area.   

 Tha Thung Na Storage Dam is a small-sized storage

dam located downstream of Srinagarindra Dam at Si Sawat

District, Tha Thung Na Dam is project under Kwae Yai River

Basin Development Plan of EGAT. The dam type is mixed 

between rockfi ll dam and concrete dam. Special feature

of dam is reuse water released from Srinagarindra 

Storage Dam for electric power generating and to pump

to back excess water in Tha Thung Na Dam to Srinagarindra

Dam for regenerating electric power. Furthermore, Tha

Thung Na Dam can mitigate elevated water level in Kwae

Yai River caused by huge amount  of water released 

from Srinagarindra Dam for electricity generating. This

dam can increase water allocating effi ciency in irrigation 

and cultivation in dry season, as well as can be used as 

fi sh breeding sites and recreation area. 

ทวิทัศนบรเิวณอำเภอ ทองผาภูม ิ
(Thong Pha Phum District )
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 เข่ือนวชิราลงกรณ ต้ังอยูท่ีบานทาขนุน อำเภอทองผาภูมิ เปนเข่ือน

หินถมแหงแรกของประเทศไทย เททับหนาดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตั้งอยูบนแมน้ำแควนอย เปดอยางเปนทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9

มกราคม 2529 เดิมมีชื่อวา “เขื่อนเขาแหลม” ตอมาเมื่อวันที่ 13

กรกฎาคม 2544 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน

ช่ือใหมวา “เข่ือนวชิราลงกรณ” เปนเข่ือนเอนกประสงคมีวัตถุประสงคดาน

การผลิตกระแสไฟฟาเปนหลัก นอกเหนือจากสามารถผลิตพลังงานไฟฟา

แลว ยังมีประโยชนในดานการบรรเทาอุทกภัย ดานการชลประทาน

การเกษตร และการประมง นอกจากนี้ยังชวยตานน้ำเค็มและน้ำเสีย

ในฤดูแลง ทำใหน้ำในแมน้ำแมกลองมีคุณภาพดีข้ึน ตลอดจนเปนเสนทาง

คมนาคมทางน้ำและเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามมากอีกแหงหน่ึงของ

ประเทศไทย 

 ประโยชนที่ไดรับจากการสรางเขื่อน นอกเหนือจากการผลิตกระแส

ไฟฟา ชวยในดานการชลประทาน หรือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามแลว

แตใชวาการสรางเขื่อนจะกอใหเกิดผลดีแตเพียงอยางเดียว ผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการสรางเข่ือน แนนอนวาจะตองมีตามมาดวย ไมวาจะเปนผล

กระทบทางดานสิ่งแวดลอม เชน การสรางเขื่อนบริเวณพื้นที่ปาตนน้ำ

ลำธารทำใหเกิดการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมและความหลากหลายทางชีวภาพ

รวมถึงการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศ  นอกจากน้ี

ยังเปนการปดกั้นทางน้ำ ทำใหสัตวน้ำบางชนิดไมสามารถวายไปตาม

กระแสน้ำเพื่อวางไขไดในชวงฤดูขยายพันธุ เปนตน หรือผลกระทบ

ทางสังคม เชน การตองอพยพยายถ่ินฐานเน่ืองจากการแปรสภาพไป

ของพื้นที่หรือถูกน้ำทวม รวมทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของชาวบาน

ที่อยูบริเวณใกลเคียง ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจจากการเปล่ียนแปลง

การประกอบอาชีพหรือแหลงทำมาหากินของชาวบานในพ้ืนท่ี และผลกระทบ

 Vachiralongkorn Dam located on Kwae Noi River

at Ban Thakanun, Thong Pha Phum District. This dam

is the fi rst rockfi ll type with reinforce concrete surface

dam in Thailand. Offi cial opening has been made

on January 9th, 1986. The former name of the dam

 is “Khao Laem Dam”, the latter name (Vachiralongkorn 

Dam) has been graciously given by His Majesty King

Bhumibol Adulyadej since July 13th, 2001. This is

a multipurpose dam which has main purpose for electricity

generating. Moreover, other benefi t can be claimed for

fl ood mitigation, irrigation, agriculture, and fi shery including

sea water intrusion prevention and waste water dilution

to increase Mae klong water quality, in dry season as

well as providing navigation waterway and being a

beautiful tourism spot in Thailand. 

 Many benefi ts from dam construction can be claimed

such as electricity generating, irrigation and beautiful 

tourist attraction. Dam does not provide only a variety of 

benefi ts, but  impact from dam construction such as

environmental impact by construction in head watershed

also occurs. The impacts include deforestation and

biodiversity losses as well as topographical and ecosystem

changes. Moreover, dam blocks natural waterway and

obstructs some aquatic animals to move to upstream 

for laying eggs in breeding season. Social impacts are

บรรยากาศท่ีสวยงามบรเิวณเขื่อนวชริาลงกรณ 
(Vajiralongkorn Dam)
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น้ำตกเอราวัณ (Erawan Water fall)
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ที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่หลายคนใหความสนใจ

ไดแก ผลกระทบทางดานจิตใจ ซึ่งเกิดจากความ

ขัดแยงระหวางกลุมผูที่เห็นดวยกับการสรางเขื่อน

และกลุมที่คัดคาน และความกังวลอันเนื่องมาจาก

การเกิดแผนดินไหวในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี

และใกลเคียงที่อาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอ

เขื่อน และนำมาซึ่งความสูญเสียมหาศาลที่ไมอาจ

ประเมินคาได

 จากขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา แสดงใหเห็น

วาบริเวณที่มีความเสี่ยงตอภัยแผนดินไหวสูง

ในประเทศไทย ไดแก บริเวณอยูใกลแหลงกำเนิด

แผนดินไหว ตามแนวรอยเล่ือนท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ สวนใหญอยูบริเวณภาคเหนือและตะวันตก

สำหรับรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) บริเวณ

จังหวัดกาญจนบุรี ไดแก

 • รอยเล่ือนเจดียสามองค อยูในลำน้ำแควนอย

ตลอดสายน้ำ และตอไปจนถึงรอยเลื่อนสะแกง

(Sakaing Fault) ในประเทศพมา ความยาวของ

รอยเลื่อนในประเทศไทยกวา 250 กิโลเมตร ตาม

ลำน้ำแควนอย และตอเขาไปเปนรอยเลื่อนสะแกง

ในประเทศพมา ซึ่งทำใหเกิดแผนดินไหวขนาดเล็ก

หลายพันครั้ง 

 • รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ อยูทางดานตะวันตก

ของรอยเลื่อนเมย-อุทัยธานี ในรองน้ำแมกลอง

และแควใหญ ตลอดขึ้นไปจนถึงเขตแดนพมา รวม

ความยาวท้ังหมดกวา 500 กิโลเมตร โดยในรอบ

10 ปที่ผานมา มีแผนดินไหวขนาดเล็กเกิดขึ้น

หลายรอยครั้ง ขนาดใหญที่สุด 5.9 ริคเตอร เมื่อ

วันที่ 22 เมษายน 2526

  สถิติศูนยกลางแผนดินไหวท่ีเกิดข้ึนประเทศไทย

ระหวาง พ.ศ. 2518 - 2549  ของกรมอุตุนิยมวิทยา

พบสถิติการเกิดแผนดินไหวท่ีมีศูนยกลางแผนดินไหว

ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้

 • 15 เม.ย. 2526 ขนาด 5.5 ริคเตอร 

 • 22 เม.ย. 2526 ขนาด 5.9 ริคเตอร   

 • 22 เม.ย. 2526 ขนาด 5.2 ริคเตอร   

 • 30 สิงหาคม 2526 ขนาด 4.2 ริคเตอร  

 • 25 มีนาคม 2528 ขนาด 3.5 ริคเตอร  

 • 29 พฤศจิกายน 2531 ขนาด 4.5 ริคเตอร  

 • 15 ธันวาคม 2532 ขนาด 4.0 ริคเตอร  

 • 3 พฤศจิกายน 2533 ขนาด 4.0 ริคเตอร  

 • 29 พฤษภาคม 2533 ขนาด 4.2 ริคเตอร  

 • 22 กุมภาพันธ 2544 ขนาด 4.3 ริคเตอร  

also occurred from resettlement of people

from inundation area and change in way

of life of neighboring people. The economy

of local communities has been impacted

by changing in occupation or area for 

earning. The other crucial impact that 

many people pay attention is mental 

health impact. This impact is occurred 

from communities’ confl ict between pros 

and cons dam construction, as well as 

worrying about lost of properties and 

live from disaster of dam failure by 

earthquake in Kanchanaburi Province 

and vicinity that can not be estimated. 

 Information from the Thai Methodological

Department indicates that the high

earthquake prone risk area of Thailand

is the area near the source of an earthquake

located on fault lines both in and out of 

Thailand. Most of faults are located in the 

North and West region. Active faults on

Kanchanaburi Province is described as

follows: 

 • Three Pagoda Fault is located on Kwae

Noi River entirely connecting with Sakaing

Fault in the Union of Myanmar. The length

of fault in Thailand is about 250 Kilometers

along Kwae Noi River continuing to Sakaing

Fault in Myanmar. Thousand earthquakes

are occurred from this fault.   

 • Si Sawat Fault is located on the western

side of Moey-Uthai Thani Fault in Mae Klong

and Kwae Noi River Channel connecting

upward to Myanmar with total length of 500

kilometers. Hundred small earthquakes were

occurred in the past 10 years. The maximum

magnitude 5.9 Richter is on April 22nd, 1983. 
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 Statistical record of earthquake in Thailand of the Thai 

Meteorological Department period of 1975-2006. was

found that 10 earthquakes would epicenter on Kanchanaburi

Province.These are summarized as follows:

 • 5.5 Richter on April 15th, 1983 

 • 5.9 Richter on April 22th, 1983  

 • 5.2 Richter on April 22th, 1983   

 • 4.2 Richter on Augus 30th, 1983 

 • 3.5 Richter on March 25th, 1985 

 • 4.5 Richter on November 29th, 1988  

 • 4.0 Richter on December 15th, 1989  

 • 4.0 Richter on November 3rd, 1990    

 • 4.2 Richter on May 29th, 1990 

 • 4.3 Richter on February 22th, 2001 

 โดยศูนยกลางแผนดินไหวในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี

สวนใหญเกิดบริเวณอำเภอศรีสวัสด์ิ ซ่ึงเปนท่ีต้ังของเข่ือนศรีนครินทร

ทำใหคนในพ้ืนท่ีเกิดความกังวลถึงความแข็งแรงของเข่ือนวาจะ

สามารถรองรับความส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวไดมากนอยเพียงใด

แมวาหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังนักวิชาการสาขาตางๆ ตางออกมา

ประสานเสียงและยืนยันมั่นเหมาะวา เขื่อนทุกเขื่อนที่ตั้งอยูใน

จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย มีการออกแบบ

ที่คำนึงถึงปจจัยดังกลาวแลว และหนวยงานที่รับผิดชอบไดมีการ

ตรวจสอบสภาพเขื่อนเปนประจำ แตคำกลาวเหลานั้นก็ไมได

ทำใหคนเมืองกาญจนคลายความกังวลใจไปไดมากนัก ทุกครั้งที่มี

เหตุการณแผนดินไหวในบริเวณใกลเคียง ไมวาจะเปนที่เกิดใน

ประเทศจีน ไทย โดยเฉพาะพมา ก็มักจะสรางความขวัญผวาใหกับ

คนในพ้ืนท่ี ไมนอย และยิ่งมีขาวลือวา “เขื่อนจะแตก” ยิ่งสรางความ

ตระหนกอกส่ันขวัญแขวนแกชาวกาญจนบุรีทุกครั้งไป ยิ่งในชวงที่มี

เขื่อนแมกลอง (Mae klong Dam)

บรรยากาศบรเิวณเขื่อนศรีนครนิทร
(Srinagarindra Storage Dam)
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 Generally, earthquake epicenters in Kanchanaburi 

Province, was mostly found in Si Sawat District, 

which is the location of Srinagarindra Storage Dam.

Local people usually worry about  Dam strength on 

earthquake resistance capability. Although concerned

agencies and specialists insist that all dams located

in Kanchanaburi Province were designed by

employing safety factors for earthquake, as well

as these dams were regularly inspected, It did not

get rid of such worry. Every earthquake wherever

was occurred on the People’s Republic of China,

Thailand, especially the Union of Myanmar, made

serious worry to local people particularly feeling

of dam failure will be occurred some day in the

future. The more heavy continuous rain is occurred

in area, the more scare of people.    

 Even though some specialists provide different

opinion on dam safety and warn concerned 

agencies and local people to take precaution, at

present, there is no conclusion on the safety of all

dams in Kanchanaburi Province and other areas in

Thailand. Whether they can well handle unpredictable

earthquake situation or national disaster which is

consequent from global warming. Moreover, the

evidence was not clearly shown as guidelines for

prevention or mitigation in case of such disaster

occurred as well as insuffi cient public relation on

preliminarily countermeasure. Therefore people

of Kanchanaburi Province and visitors feel unconfi dent

about safety for residence or visiting on this

beautifully natural resource province.

 Such worry has an effect on many tourists.

Due to uncertainty on safety, they hesitate to visit

Kanchanaburi Province that is one of the most

famous tourism provinces, for thereby, this reason

affects  local people income both direct tourism

occupation and related occupation. This circumstance

affects  national economic in a certain level, if 

concerned agencies cannot conclude this issue

with clearly technical support for insistency or 

confi dent building with local people as well as Thai

people that “Dam failure”  shall not occur, absolutely,

many Kanchanaburi people would never felt safety.

เอกสารอางองิ

ขอมูลทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี
 - เว็บไซตการทองเท่ียวแหงประเทศไทย
  (http://thai.tourismthailand.org/attraction/kanchanaburi-71-1.
html)
 - เว็บไซตสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี (http://www.kanchanaburi.
go.th)

ขอมูลอุทยานแหงชาตใินจังหวัดกาญจนบุรี
 - เว็บไซตกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (สวนอุทยานแหงชาติ) 
 (http://www.dnp.go.th/parkreserve/placesearch.asp?lg=1)

ขอมูลเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรี
 - เขื่อนทาทุงนา (http://www.stjohn.ac.th/Department/school/
www.egat.or.th/
 thai/dam_powerplant/tatungna/tatungna1.html)
 - เขื่อนวชิราลงกรณ (http://vrk.egat.com/home/vrk/th/)
 (http://www.stjohn.ac.th/Department/school/www.egat.or.th/
thai/
 dam_powerplant/vachiralongkorn/vachiralongkorn1.html)
 - เขื่อนศรีนครินทร (http://snr.egat.com/)
 - เข่ือนแมกลอง (http://irrigation.rid.go.th/maeklongdam/aboutme/
page1.html)

ขอมูลเกี่ยวกับรอยเลื่อนและแผนดนิไหวในจังหวัดกาญจนบรุี
 - สำนักเฝาระวังแผนดินไหว
 (http://www.seismology.tmd.go.th/eq_stat/eq_stat.php)

ฝนตกชุกและตอเนื่อง ความกลัวของชาวบานก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น

 แมวาจะมีนักวิชาการบางสวนจะมีความเห็นขัดแยงเรื่องความ

ปลอดภัยของเขื่อน และไดออกมาเตือนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ

คนในพ้ืนท่ีระวังไวกอน แตก็ยังไมมีบทสรุปท่ีแนชัดวา ทุกวันน้ีเข่ือนตางๆ

ในจงัหวัดกาญจนบุรี และในพื้นที่อื่นของประเทศไทย มีความมั่นคง

แข็งแรงเพียงพอจะรับมือกับแผนดินไหวซึ่งเปนปรากฏการณที่ไม

สามารถพยากรณสถานที่และเวลาที่จะเกิดเหตุไดลวงหนา หรือจะ

สามารถรับมือกรณีพิบัติภัยทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะ

โลกรอนไดมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ที่ผานๆ มาพบวายังไมมี

แนวทางท่ีชัดเจนในการปองกันและแกไขกรณีท่ีเหตุการณดังกลาว

เกิดข้ึนรวมท้ังขาดการประชาสัมพันธใหคนท่ีอาศัยในบริเวณใกลเคียง

ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเบื้องตนหากเกิดเหตุการณเชนนั้น 

จึงทำใหชาวกาญจนบุรีบางสวนยังไมม่ันใจถึงความปลอดภัยของ

การอยูอาศัยในพ้ืนท่ี เชนเดียวกับความหว่ันไหวของผูคนท่ีจะเดินทางมา

เยี่ยมเยือนจังหวัดที่มีธรรมชาติอันงดงามแหงนี้

  ผลกระทบจากความกังวลดังกลาว สงผลใหนักทองเที่ยวหลายๆ

คนลังเลที่จะมาทองเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากนักทองเท่ียว

บางสวนไมมั่นใจถึงสถานการณความปลอดภัยในการเดินทางมา

ทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจดัวาเปนจังหวัดที่มีสถานท่ีทองเท่ียว

มากที่สุดแหงหนึ่งของประเทศไทย เหตุนี้เองจึงสงผลกระทบโดยตรง

ตอรายไดของคนในพื้นที่ ทั้งที่ประกอบอาชีพโดยตรงทางดานการ

ทองเที่ยวและอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว และสรางความ

เสียหายแกเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวมเปนจำนวนไมนอย

หากหนวยงานท่ีเก่ียวของยังไมสามารถหาขอสรุปทางวิชาการท่ีชัดเจน

มายืนยันหรือสรางความเช่ือมั่นใหกับคนในพ้ืนท่ีและคนไทย

ท้ังประเทศไดวา “สถานการณเข่ือนแตก...จะไมเกิดข้ึน” ชาวกาญจนบุรี

อีกจำนวนไมนอย ก็คงไมมีวันไดนอนหลับอยางเปนสุขเปนแน

63วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย



ENVIRONMENTANDPOLLUTION

สิ่งแวดลอมและมลพิษ

ถูโหลว มรดกโลกแหงท่ี 36 ของจีน
  Tulou: the 36th World
     Heritage of China

 จากเซ๊ียะเหมนิ  มณฑลฝูเจี้ยน  ใชเวลาเดนิทางประมาณ

3  ชั่วโมง  ถึงเมอืงหยงติ้ง  จุดหมายปลายทางในการเดนิทาง

มาเมืองจีนครั้งนี้ คือ  การเยี่ยมชมบานดินของชาวจีนแคะ  ซึ่งไดรับ

การประกาศเปนมรดกโลกแลวในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

สมัยสามัญครั้งที่ 32 เมื่อป พ.ศ. 2551 ที่เมืองควิเบก ประเทศ

แคนาดา ดวยขอกำหนดและหลักเกณฑในการพิจารณา ดังตอไปนี้

 • (iii) - เปนสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรม

ที่ปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบันหรือวาที่สาบสูญไปแลว 

 • (iv) - เปนตัวอยางอันโดดเดนของประเภทของสิ่งกอสราง

อันเปนตัวแทนของการพัฒนา ทางดานวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี อุตสาหกรรมในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ 

 • (v) - เปนตัวอยางอันโดดเดนของวัฒนธรรมมนุษย ขนบธรรมเนียม

ประเพณีแหงสถาปตยกรรม วิธีการกอสราง หรือการตั้งถ่ินฐานของ

มนุษย ซึ่งเสื่อมสลายไดงายจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา

 นอกจากน้ี ใน ป พ.ศ. 2551 “ถูโหลว” หรือบานดิน ในมณฑล

ฝูเจ้ียนยังไดรับรางวัล 2008 UNESCO Asia-Pacifi c Heritage

Awards  ประเภท  Awards of Distinction อีกดวย ซึ่งเปนการ

ไดรับรางวัลระดับโลกถึง 2 รางวัล  ถูโหลวจึงตองมีดีแนนอน

 It takes about 3 hours for travelling from Xiamen

City in Fujian Province to Yongding City. The

destination of this travel was the earth buildings of

Chinese Hakka which had been declared for the World

Heritage since the 32nd World Heritage Committee

Meeting in 2009 at Quebec, Canada with following

criteria:

 Criterion (iii): The Tulou bear an exceptional testimony

to a long-standing cultural tradition of defensive buildings

for communal living that refl ect sophisticated building

traditions and ideas of harmony and collaboration, well 

documented over time.

 Criterion (iv): The Tulou are exceptional in terms of 

size, building traditions and function, and refl ect society’s

response to various stage in economic and social history

within the wider region.

 Criterion (v): The Tulou as a whole and the nominated

Fujian Tulou in particular, in terms of their from are a

unique refl ection of communal living and defensive

needs, and in terms of their harmonious relationship with 

their environment, an outstanding example of human 

settlement.

สุกัลยา ปณฑะจักร*
Sukanya Pantajak* 

*นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ
 กองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
*Environmental Offi cial, senior professional level
 Natural and Cultural Environmental Conservation Division
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 Furthermore, “Tulou” or earthen building in Fujian

Province was rewarded by the UNESCO Asia-Pacifi c 

Heritage Awards in 2008 for “Awards of Distinction”. 

With the two Awards of World Class Excellence, in no

doubt, Tulou has uniquely prominent characteristics. 

 Tulou or earth building related to Khek (Taechew 

dialect) or Ke-jia (Mandarin dialect) or Hakka (Hakka 

dialect) in terms of rural dwelling of these Chinese

tribes. Hakka had played a crucial role in Chinese

history and society.  

Unique Architecture 
 While approaching to Youngding city, our group 

was excited when we saw several large cylinder

shape buildings in which were made from rammed 

earth with people also historically live. The evidence

showed that it had been constructed for 1,200 years in

Tang Dynasty (1368-1644). But Tulou seen nowadays

had been constructed in Ming Dynasty. 

 Late in Qing Dynasty during the reign of Kangxi

Emperor (1661-1772), almost famous Tulou patterns

had been constructed in 3 shapes including  cylinder

shape, square shape, and phoenix bird shape. But other

shape, such as octagonal shape, crescent moon shape

and U-shape could be found as well. However, the

study information indicates that those 3 building patterns

represented the migration of Hakka. 

 Construction materials of Tulou are composed of 

earth, chaff, bamboo wood and also pine wood which it 

is a main component. It is very amazing that such structure

has been standing with existing shape for hundred years.

Our guide told us that there are many turtles kept on

ground-fl oors for eating waste and food scrap. This

shows a real local wisdom. The guide also told us that 

Tulou’s structure was appropriate for any weather

condition. Even earthquake, Tulou could not be

vibrated. For this reason, it might be not located on a

fault line. In addition, anybody who lives in Tulou feel 

warm in winter but feel cool in summer.  

 Just see, we felt immoveable and amazing on

Chinese (Hakka) ancestors’ wisdom. But some Tulou 

were depreciated as they were constructed for long time

ago. Therefore, not only was the architecture of Tulou

seen as unique, but construction technique was

interesting as well.     

 ถูโหลว หรือบานดินน้ี มีความสัมพันธกับชาวจีนแคะ  (ภาษาแตจ๋ิว)

หรือเคอเจีย (ภาษาจีนกลาง) ฮากกา (ภาษาจีนแคะ) กลาวคือ เปน

นวิาสสถานของกลุมคนจีนกลุมนี ้ซึง่เปนคนจีนกลุมหน่ึงทีม่บีทบาท

ตอประวัติศาสตรและสังคมจีนอยูไมนอย

สถาปตยกรรมอันเปนเอกลักษณ

 ขณะที่เขาสูเขตเมอืงหยงติ้ง  ไดสรางความตื่นเตนใหกับ

คณะเปนอยางยิ่ง  เมื่อไดเห็นอาคารทรงกลมขนาดใหญซึ่งเปน

อาคารที่ทำมาจากดิน  ที่มีคนอยูอาศัยจริงๆ  มีหลักฐานปรากฏ

การสรางถูโหลววามีมากวา 1,200 ปแลวตั้งแตสมัยราชวงศถัง

(ค.ศ.1368-1644)    แตที่เห็นกันทุกวันนี้เปนถูโหลวที่สรางในสมยั

ราชวงศหมิง   

 ตอมาชวงสมัยราชวงศชิง  ในรัชสมัยของจักรพรรดิคังซี (ค.ศ.1661-

1722) การสรางถูโหลวจะนิยม 3 รูปแบบ คือ ทรงกลม จตุรัส หรือ

แบบนกฟนิกซ  นอกจากนี้ ยังมีทรงแปดเหล่ียม  ทรงพระจันทรเสี้ยว

หรือแบบเกือกมา  อยางไรก็ตาม  ขอมูลที่มีการศึกษาไว  ระบุวา

รูปแบบท่ีอยูอาศัยของชาวจีนแคะท้ังสามรูปแบบน้ีเปนส่ิงท่ีสะทอนถึง

การอพยพของชาวจีนแคะนั่นเอง

 สวนประกอบในการกอสรางถูโหลวจะเห็นเปนดิน แกลบ ไมไผ

ใชไมสนเปนโครงสราง นาอัศจรรยยิ่งนักที่ถูโหลวสามารถอยูใน

สภาพด้ังเดิมไดนับเปนรอยป  นาอัศจรรยมากข้ึนไปอีก เม่ือไกดบอก

วา พื้นลางใตดินชาวบานเลี้ยงเตา เพื่อกำจัดเศษอาหาร เศษขยะ

ตางๆ เปนการจัดการระบบบำบัดโดยภูมิปญญาท่ีแทจริง  นอกจากน้ี

ไกดยังบอกวา ถูโหลวทนตอสภาพอากาศทุกแบบ  แถมแผนดินไหว

ถูโหลวก็ไมไหวตาม  สวนหนึ่งอาจเปนเพราะไมอยูในแนวแผนดิน

ไหวก็ได  ยิ่งไปกวาน้ัน ใครก็ตามที่ไดอยูในถูโหลวยามหนาหนาว

อากาศภายในจะอบอุน  ยามหนารอนอากาศภายในจะเย็น 

 แคเห็นก็รูสึกท่ึงและตะลึงในภูมิปญญาของบรรพบุรุษจีน (แคะ)

แตก็มีถูโหลวบางหลังท่ีมีสภาพเส่ือมโทรมไปตามกาลเวลา  นอกจาก

ความมีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมแลว ดานวิศวกรรมการกอสราง

ก็มีความนาสนใจไมนอย

 เทาที่เห็น ถูโหลวแบบทรงกลมนับวาเปนที่นิยมเพราะมีทั้ง

ทรงกลมขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ซึ่งแตละขนาดมี

รายละเอียดปลีกยอย เชน ทรงกลมขนาดเล็ก มีความสูง 2 -3  ชั้น

ภายในมีวงกลมซอน 1 วง  สวนทรงกลมขนาดกลาง มีความสูง 3-4 ช้ัน

วงกลมชั้นในอาจมี 1 หรือ 2 วง สำหรับทรงกลมขนาดใหญ

มีความสูง  4-5 ช้ัน  วงกลมช้ันในอาจมีถึง 3 วง  สวนจำนวนหองมีต้ังแต  

18 หอง จนถึง 72  หอง ตามแตขนาดของอาคาร อยูกันเปนครอบครัว  

ตั้งแต 20 ครอบครัวขึ้นไป ซึ่งสวนใหญที่ไดไปดูเปนแบบทรง

กลมขนาดกลางและขนาดใหญ อาคารแบบถูโหลวก็มีลักษณะ

โครงสรางเชนเดียวกับบานเรือนอาศัยท่ัวไป  ตางกันตรงท่ีวาถูโหลว

มีทางเขา-ออกหลักเปนประตูใหญดานเดียว  สวนหนาตางมีลักษณะ

เปนชองส่ีเหล่ียม สังเกตวาไมมีหนาตางๆ ในระดับพ้ืนดิน สวนหลังคา

เปนกระเบื้อง แตละแผนมีความหนาสามารถวางซอนทับกันโดย

ไมตองมีอะไรมายึด 
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 การออกแบบอาคารถูโหลวในลักษณะที่กลาวมาขางตน

นี้ ทำใหถูโหลวเปนไดทั้งปอม คาย หรืออพารทเมนทที่พื้นที่

ถูกแบงไปตามประโยชนใชสอย  แบงสัดสวนกันชัดเจนชั้นแรก

เปนหองครัว (หรือหองเก็บอาหาร) ชั้นที่สอง เก็บเสบียง

ตางๆ  ชั้นท่ี 3 และ 4 เปนหองนอน  มีพื้นที่ใชสอยสวนกลาง

มีบอน้ำท่ีใชรวมกัน  มีท่ีพ่ึงทางใจ ไดแก  แทนบูชาเจาแมกวนอิม

หรือเทพที่นับถือ ลักษณะถูโหลวจะแตกตางกันตามตระกูล

บริเวณภายนอกอาคารมักเปนลานกวาง  และใชเปนพื้นที่

อเนกประสงค  

 จุดหมายแรกท่ีมาถึงคือ กลุมถูโหลว Hongkeng  ตอง

เสียคาเขาชมตามธรรมเนียมการจัดการแหลงทองเท่ียวของจีน

การเขาชมที่นี่ตองเดินเทาเขาไปจุดเดนของที่นี่คือ ถูโหลว

Zhencheng  รัฐบาลจีนไดปรับปรุงดูแลถูโหลวหลังน้ีเปนอยางดี

เปนถูโหลวท่ีมีขนาดใหญท่ีมีความสมบูรณแบบท่ีสุด สรางในป

ค.ศ. 1912  มีเน้ือท่ีประมาณ  5,000 ตารางเมตร โดยครอบครัว

ชาวจีนแคะท่ีร่ำรวยตระกูล Lin คือ Lin Zaiting  ความสูงของ

ถูโหลวแหงนี้สูงถึง 18 เมตร นับได 4 ชั้น ผนังกำแพงหนา

1 เมตร ทำข้ึนจากดินเหนียวผสมทราย เศษไมไผ ชานออย

และขาวเหนียว เห็นแลวยิ่งตะลึงเพราะไมไดเปนถูโหลว

ธรรมดาแตเปนถึงคฤหาสนเลยทีเดียว  ไมนาเชื่อวาบานดิน

หลังนี้มีอายุมานานถึง  97 ป เพราะมีความแข็งแรง แนนหนา 

ใหญโต โออามาก ภายในเปนอาคารช้ันเดียวทรงกลม  ปจจุบัน

บริเวณพ้ืนท่ีสวนลางปรับเปนรานอาหาร รานขายของท่ีระลึก

โดยเพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวโดยเฉพาะ

อยางยิ่งสุขา  สวนดานบนยังคงเปนที่พักอาศัยของเจาของบาน 

 ในบริเวณน้ีมีถูโหลวที่นาดูอีกหลายหลัง ระหวางทางได

พบเห็นวิถีชีวิตของชาวจีนแคะท่ีนี่ ซึ่งมีความเรียบงาย สบายๆ

ใชส่ิงท่ีมีอยูเปนประโยชนในการดำรงชีวิต เชน ธารน้ำท่ีไหลผาน

บานเรือน มีการนำกอนหินมาเรียงรายเปนทางเดิน ขณะเดียวกัน

กอนหินยังทำหนาที่เปนฝายเล็ก ๆ เพื่อชะลอน้ำดวย  ซึ่ง

พบเห็นทั่วไปในบริเวณท่ีมีธารน้ำไหลผาน  

 ไกดทองถ่ินพาคณะดูถูโหลวไปเร่ือย ๆ ซ่ึงถูโหลว Chengqi

มีชื่อเสียงเรื่องความใหญโต สวยเดนกวาถูโหลวอื่นๆ   เปนบาน

ดินทรงกลมซอนกันอยู 4 วง สูง 4 ชั้น  ประกอบดวยหองตางๆ

400 หอง และมปีระวัติความเปนมายาวนานกวา 300 ป

 คณะไดมีโอกาสไปเยือนถูโหลวที่ Nanjing ซึ่งอยูไมไกล

จากกลุมถูโหลว Hongkeng มากนัก  แนนอนวาเราตองจาย

คาเขาชมหมูบาน แตที่นี่ตางกับท่ี Hongkeng ดานการจัดการ

ทองเท่ียว กลาวคือ นักทองเที่ยวตองเปลี่ยนถายรถมาใชรถ

บริการของพื้นที่ซึ่งเปนรถบัสขนาด 30 ที่นั่งเหมือนกัน แต

พนักงานขับรถมีความคลองตัวและชำนาญทางในพ้ืนท่ีเปน

พิเศษ เสนทางท่ีผานยังคงเปนภูเขาวนไปเวียนมาตลอดเสนทาง

ตื่นตาตื่นใจกันอีกครั้งเมื่อเห็นกลุมถูโหลว 5 หลังอยูรวมกัน

จุดน้ีแหละท่ีเลากันวาประเทศสหรัฐอเมริกามีความสงสัยวาเปน

แหลงสะสมพลังนิวเคลียรแหงใหญของจีน จึงเดินทางเขามา

ตรวจคนแตกลับปรากฏวา สิ่งท่ีทหารอเมริกาเห็นในภาพถาย

จากดาวเทียมที่แทคือบานดินของชาวจีนแคะ

 According to our observation, the

cylinder shape Tulou was popular

because its various sizes (small,

medium and large) were mostly found.

Each size has different interior details.

For example, a small cylinder Tulou

was composed of 2-3 fl oors. Medium

and large cylinder shape Tulous were

built with the same pattern but fl oor

and internal cylinder of the medium

cylinder shape was made up to 4

fl oors and 2 cylinders and the large

cylinder shape was made up 5 fl oors

and 3 cylinders. Regarding number of

room, the building consisted of 18

rooms up to 72 rooms depending on

size of each Tulou. One Tulou can be

occupied by 20 families or more. 

Almost Tulous that we visited were

medium and large buildings. Their

structure was as same as normal 

house structure but its difference was 

the entrance-exit gate. Tulou has

one main entrance gate. Its window

was rectangular shape. But there

was no window on its ground fl oor.

Its rooftop was covered with pottery

tiles. Being thick and heavy, each

baked clay tile could be overlaid

without anchor.         

 As such design, the Tulou building

was seem  likely both  a fortress and

a camp. It, however was a large

apartment, that fl oor-area utilization

was clearly separated complying

with purpose. The fi rst fl oor (ground

fl oor) was kitchen (or food storage).

The second fl oor functions was a storage

area for preserving foodstuffs. The third 

and the fourth fl oor were bedroom

with common area and a water-well. 

Regarding mental support zone, the

location provided alter of The

Goddess Of Compassion And Mercy  

(Chao Mae Guan Im) or respected

Gods. Although each Tulou has

different characteristics according to

different families, in general, area

out of building was widely opened

space with being multipurpose.
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 The fi rst destination was Hongkeng Tulou

cluster. Visitor fee must be paid according to the

Tourism Management of China regulation. The

visitors have to walk through for visiting this area.

The outstanding area was the Zhencheng Tulou

which was well improved and maintained by the

China Government. This Tulou which was perfectly

large building with service area of 5,000 square

meters, had been constructed by the rich family

(Lin Zaiting) since1912 Height of the Tulou was 18

meters with 4 fl oors. The wall was 1 meter thick 

and made from clay, sand, bamboo wood chips,

sugarcane bagasse, and normal sticky rice.

Amazing because it was not normal Tulou but it

was a large mansion. Unbelievably, this Tulou

with one fl oor cylindershape and its strength,

massive, largeness, and grand was 97 years old.

Nowadays, ground fl oor was modifi ed to be

food shops, souvenir shops by and other facilities

for tourists, especially a toilet. Upper part was

dwelling of owner. 

 There were many attractive Tulous in this area.

Along the way, we found the Hakka’s way of life 

which was simply and easily going. The existing

facilities were used for subsistence e.g. water 

course through community, rock adjustment for 

walk way. Such rocks that could be generally 

found play a  role as small weir to retard water.

 A local guide brought us to observe many 

Tulous. One of the most famous, more beautiful

and grand Tulou than others was Chengqi Tulou. It 

was composed of 4 cylinders with 4 fl oors including

400 rooms. Its age was more than 300 years.

 We had a chance to visit Nanjing Tulou which

was located nearby Hongkeng Tulou. Certainly,

we had to pay entrance fee again. This tourism

management was different from Hongkeng

Tulou. All visitors had to move from their bus to

Tulou’s service bus which was the same size

of ours (30 seats) but the driver was dexterous

and familiar with local route. Entirely 

mountainous route along the trip was very 

winding. We excited while viewing Tulou cluster

(5 buildings). This place had ever suspected

by the United States of America (USA.) being

grate nuclear power collector of China. After

investigation, US’s troop saw only earth building

of Hakka people that they miss interpreted

from satellite image.
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กลุมถูโหลวในเขต Nanjing น้ีน่ีแหละ

ตนเหตุของการเดนิทาง

ถูโหลว Yuchang เปนถูโหลวที่มีอายุ

700 ป อยูในหมูบาน Xiaban เขต 

Nanjing สรางในสมัยราชวงศ Yuan

(ค.ศ. 308-338) สูง 5 ชั้น ประมาณ 

18.2 เมตร  ชั้นบนสุดเปนหอคอย  มี

ทั้งหมด 270 หอง  แตละช้ันมี 54 หอง

Tulou cluster in Nanjing: This is

the cause of travelling.

Yuchang Tulou was 700 years 

old. Tulou was located on Xiaban

village, Nanjing Province which 

had been constructed in Yuan 

Dynasty (A.D. 308-338). It was 5 

stories with height of 18.2 meters 

and 270 rooms(each fl oor had 54

rooms). The top fl oor was tower.
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 ลักษณะถูโหลวอาจดูเหมือนอพารทเมนท หรือ

คอนโดมิเนียม แตแทที่จริงแลว คนที่อาศัยอยูใน

ถูโหลวมิไดแยกกันอยู  เขาอยูแบบพึ่งพาอาศัยกัน

รูจักกันพูดคุยกันท้ังตึก น่ันหมายถึงความมีจิตวิญญาณ

อยูในถูโหลวที่ไมไดอยูแบบตัวใครตัวมัน 

 จากส่ิงที่พบ ประเทศจีนมีความตั้งใจในการดูแล

รักษาสมบัติทางวัฒนธรรมเปนอยางดี  โดยใหความ

สำคัญกับองคประกอบด้ังเดิมของโบราณสถานหรือ

แหลงศิลปกรรม  รวมถึงขอมูลทางประวัติศาสตรที่

เก่ียวของกับแหลงน้ันๆ โดยเห็นไดวาการดูแลรักษามรดก

ทางวัฒนธรรมของเขาคำนึงถึงสภาพแวดลอมของ

พื้นที่และยังมีมาตรการตางๆ ในการบูรณะซอมแซม

อยางไรก็ตาม ประเทศจีนยุคน้ีพัฒนาไปมาก ใชวาทุกแหลง

จะเก็บอนุรักษไว  รัฐบาลจีนตองคัดสรรส่ิงดีๆ ไวเพ่ือ

อนุชนของเขา แตก็ทราบมาวาในมณฑลกวางตุง

ท่ีเหมยเส้ียนหรือเหมยโจว ซ่ึงเปนถ่ินฐานของชาวจีนแคะ

จำนวนมากนั้น ปจจุบันมีถูโหลวเหลือไมมาก และ

ไมเหลือพอที่จะอวดชาวบานได  รัฐบาลมีความจำเปน

ตองรื้อเพื่อสรางอาคารสูงแบบวิถีชีวิตจีนใหม  แตก็มี

ท่ีนาสนใจ คือ ถูโหลวท่ีสรางเปนรูปแปดเหล่ียม  อัศจรรย

อีกแลว  คงจะตองหาโอกาสไปดู 

 เม่ือดูการจัดการส่ิงแวดลอมแหลงมรดกทาง

วัฒนธรรมของประเทศจีนแลว ทำใหเห็นความตั้งใจ

ในการดูแลรักษาสมบัติของชาติ การไดรับการประกาศ

เปนมรดกโลก ยอมหมายถึงชื่อเสียงที่จะดึงดูดผูคน

ท่ัวโลกใหเขามาเย่ียมเยือน ช่ืนชม ผลพลอยไดท่ีสำคัญ

และชัดเจนคือ รายไดมหาศาลที่เกิดจากการอนุรักษ  

อยางไรก็ตาม ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมิไดมาจากตัว

แหลงมรดกทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางธรรมชาติ

เพียงอยางเดียวแตเกิดจากการจัดการที่ดี กลาวคือ

แหลงมรดก (วัฒนธรรมและธรรมชาติ) + 

การจัดการที่ดี =  ความยั่งยืนของประเทศ  

ดังนั้น คงเปนคำตอบไดวา อนุรักษเพื่ออะไร

 Tulou characteristic seemed to be an 

apartment or a condominium but people

who lived in were not isolated. Based 

on way of interactive life, they relied on,

talked, and knew each other.   That clearly

presented viable spirit in Tulou.

 What we had seen in China was people’s

intention in cultural preservation with

raising awareness of importance for existing

components of archaeological site or

source of the work of art including historic

information related.  Their cultural heritage

conservation intensively concern on

the surrounding conditions with various

measures in restoration. Notwithstanding

China’s development, all ancient sites do

not imply to be preserved. China

government must carefully select the good

for next generations. As informed that 

Tulous in Kwangdong, at Mei Xian or Mei 

Chow City, where the domicile of a number

of Hakka people, remain few to present for 

visitors. It is necessary for China government

to demolish them and further build high

storey building for currently Chinese way

of life. The interesting is an octagonal

Tulou. Wow! Amazing ! We must spare any

time to visit.

 Finishing exploration of environmental 

management on cultural heritage of China, 

we view China people intention for national

heritage conservation. Declaration for the 

World Heritage means fragrant reputation

attracting people around the world for

visiting and admiring. Vital and obvious

achievement is tremendous income from

such preservation. In this regard, the success

arising does not solely begin from cultural

heritage source or natural heritage, but

originate from appropriate management: 

 

Heritage Source (Culture and Nature) +

Good Management = Sustainability of 

Country  Well!  You exactly found

“what for the conservation ?”
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 The United Nations General Assembly (GA) declared 2010

the International Year of Biodiversity (IYB). According to

the declaration, the Secretariat of the Convention on 

Biological Diversity was invited to coordinate activities to

celebrate the International Year of Biodiversity and identifi ed

UNESCO as a key international partner in the offi cial 

implementation strategy it elaborated.  

 The GA, specifi cally the Convention, invited to

commonly collaborated activities of the International Year 

of Biodiversity to attain 2010 target in signifi cantly halt

biodiversity loss within 2010.  The offi cial implementation 

strategy is elaborated through a wide range of seminars

and open stages for international conferences or

discussions related successful achievement with regard to

2010 target. The events include activities and knowledge

dissemination, especially the information presenting high

rate of biodiversity loss,  launching fi lms and documentaries

conveying successful activities of biodiversity target of 2010

as well as translation of useful information for launching

special activities in the International Year of Biodiversity.

 To feature  and catalyze the program of work following

the GA’s implementation strategy, the Offi ce of Natural

Resources and Environmental Policy and Planning, on

behalf of the Convention’s national ?  focal point of Thailand,

has publicized concerned agencies to invite for raising

active participation on the activities.    

 Regarding Thailand launch the year of International

Biodiversity,  several programs are provided through

academic symposiums, exhibitions, biodiversity fairs, youth 

learning activities and biodiversity conservation held in local

areas/key areas in cooperation of government sector,

technocrats, researchers, academic institutes, local

administration and local communities being  sustainably

successful for conservation and biodiversity utilization

with local wisdom including private sector of which

their activities concerned as part of contribution or

conservation exhibit their achievement.

 The Offi ce of Natural Resources and Environmental

Policy and Planning regard the favorable occasion to

propagate the success of government sector, private

sector and related local communities to build conservation

network and reduce rate of biodiversity loss of the country

signifi cantly. The challenge would maintain fertile species

of Thailand where is plenty of biodiversity richness for 

achievement in reducing the rate of biodiversity loss 

signifi cantly within 2010.  

 องคการสหประชาชาติไดประกาศใหป ค.ศ.2010 เปนปสากลแหง

ความหลากหลายทางชีวภาพ (International Year of Biodiversity)

และกำหนดใหสำนักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ

เปนหนวยประสานงานกลางสำหรับการจัดงานเพื่อฉลองในปดังกลาว

 ที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ ไดรองขอใหภาคีอนุสัญญาฯ รวมกัน

จัดกิจกรรมในปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

2010 ในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลงอยาง

มีนัยสำคัญภายในป ค.ศ.2010 โดยกำหนดรูปแบบใหมีการจัดการสัมมนา

และเปดเวทีการเจรจาหารอืเก่ียวกับการดำเนนิงานท่ีประสบผลสำเร็จตาม

เปาหมาย 2010 พรอมท้ังเผยแพรผลการดำเนินงานและขอมูลขาวสารตางๆ

โดยเฉพาะขอมูลที่แสดงใหเห็นอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่สูงขึ้น จัดทำภาพยนตรและสารคดีอื่นๆ เก่ียวกับการดำเนนิงาน

ท่ีประสบผลสำเร็จตามเปาหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ป 2010 รวมถึง

แปลขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนสำหรับการจัดกิจกรรมพิเศษเฉพาะ

ปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ

 เพื่อใหประเทศไทยมีการดำเนินงานตามขอมติสมัชชาองคการ

สหประชาชาติ  และมติท่ีประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ในฐานะหนวยประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ  ไดประชาสัมพันธแจง

หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ  และขอความรวมมือในการจัดกิจกรรมดังกลาว

 สำหรับประเทศไทย กิจกรรมในการฉลองปสากลแหงความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ประกอบดวย การประชุมวชิาการ การจัดนทิรรศการ และงาน

มหกรรมความหลากหลายทางชีวภาพ กจิกรรมการเรียนรูสำหรับเยาวชน

และกิจกรรมการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน/พ้ืนท่ีสำคัญ

โดยความรวมมือจากภาครัฐ นักวิชาการ นักวิจัย สถาบันการศึกษา องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รวมท้ังชุมชนท่ีประสบความสำเร็จในการอนุรักษและใชประโยชน

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยนื โดยใชภูมปิญญาทองถิ่น และ

ภาคธุรกิจท่ีมีการดำเนินงานหรือสนับสนุนการอนุรักษมารวมแสดงผลงานดวย

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เห็นควรใชโอกาสน้ี เผยแพรประชาสัมพันธผลการดำเนินงานของหนวยงาน

ของภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวของ  และสรางเครอืขายการอนุรักษ

และลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เพื่อให

ประเทศไทยซึ่งมีทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ

ประสบความสำเร็จในการลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

อยางมีนัยสำคัญภายในป ค.ศ.2010 

ปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ
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 การทองเท่ียวเชงินเิวศ
(Ecotourism) หมายถึง การทองเที่ยว

ที่ไมเปนการรบกวนลักษณะทางธรรมชาติ

มุงหวังในดานการศึกษา มีความพอใจตอ

ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตวตามธรรมชาติ

มีความเขาใจตอวัฒนธรรม ประวัติความเปนมา

ของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ โดยไมเปนการ

รบกวนตอระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็สราง

โอกาสทางเศรษฐกิจท่ีจะทำใหเกิดการอนุรักษ

ตอทรัพยากรของประชากรในทองถ่ิน

 พื้นที่ชุมน้ำ (Ramsar Site)
หมายถึง พื้นที่ลุม พื้นที่ราบลุม พื้นที่ลุมแฉะ

พ้ืนท่ีฉ่ำน้ำ มีน้ำทวมมีน้ำขัง พ้ืนท่ีพรุ พ้ืนท่ีแหลงน้ำ

ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษยสราง

ขึ้น ทั้งที่มีน้ำขังหรือทวมอยูถาวรและชั่วครั้ง

ช่ัวคราว ท้ังท่ีเปนแหลงน้ำน่ิงและน้ำไหล ท้ังท่ีเปน

น้ำจืดน้ำกรอยและน้ำเค็ม รวมไปถึงพ้ืนท่ีชายฝง

ทะเลและพ้ืนท่ีของทะเลในบริเวณซ่ึง เม่ือน้ำลด

ต่ำสุดมีความลึกของระดับน้ำไมเกิน 6 เมตร

เอกสารอางองิ

 • คูมือการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียว สำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม, 2548

 • เว็บไซตสำนักความหลากหลายทาง

ชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

http://chm-thai.onep.go.th

 • สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เลมที่ 

27, 2546

 • เว็บไซตพ้ืนท่ีชุมน้ำและระบบนิเวศแหง

ประเทศไทย http://wetland.onep.go.th/

 พื้นท่ีสีเขียว (Green Space)
หมายถึง พื้นที่กลางแจงและกึ่งกลางแจงที่มี

ขอบเขตท่ีดินท้ังหมดหรือบางสวนปกคลุมดวย

พืชพรรณท่ีปลูกบนดินที่ซึมน้ำได โดยท่ีดินนั้น

อาจจะมีส่ิงปลูกสราง หรือพ้ืนท่ีผิวแข็งท่ีไมซึมน้ำ

รวมอยูหรือไมก็ได หมายรวมถึงพ้ืนท่ีสีเขียวในเขต

เมืองและนอกเขตเมือง อาจเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ

หรือเอกชนที่สาธารณชนสามารถใชประโยชน 

ประกอบดวยพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือนันทนาการและ

ความงามทางภูมิทัศน พื้นที่อรรถประโยชน

เชนพื้นที่เกษตรกรรมและพ้ืนท่ีสาธารณูปการ

พื้นที่แนวกันชน พื้นที่สีเขียวในสถาบันตางๆ 

พ้ืนท่ีธรรมชาติและก่ึงธรรมชาติอันเปนท่ีอยูของ

สิ่งมีชีวิต ไดแก พื้นที่ปาไม พื้นที่ชุมน้ำ รวมถึง

พื้นที่ชายหาด พื้นที่ริมน้ำ พื้นที่ที่เปนริ้วยาว

ตามแนวเสนทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ และ

แนวสาธารณูปการตางๆ หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เชนพ้ืนท่ี

สีเขียวท่ีปลอยรกราง พื้นที่สีเขียวที่ถูกรบกวน

สภาพธรรมชาติ และพื้นที่สีเขียวที่มีการใช

ประโยชนผสมผสานกัน

 ความหลากหลายทางชีวภาพ
(Biodiversity) หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิต

นานาชนิด นานาพันธุในระบบนิเวศอันเปนแหลง

ท่ีอยูอาศัย ซ่ึงมีมากมายและแตกตางกันท่ัวโลก

หรืองายๆ คือ การที่มีชนิดพันธุ (Species)

สายพันธุ (Genetic) และระบบนิเวศ

(Ecosystem) ที่แตกตางหลากหลายบนโลก

ศัพทสิ่งแวดลอม
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