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บทบรรณาธิการ
 ขอตกลงการคาเสรีหรือท่ีเรียกยอๆ วา เอฟ ที เอ
(Free Trade Agreement : FTA) เปนการจับคูของ
ประเทศต้ังแต 2 ประเทศข้ึนไป มาทำความตกลงเปดเขต
การคาเสรีระหวางกัน การจับคูมีหลายแบบ คือ ประเทศ
หน่ึงกับประเทศหน่ึง เชน ไทยจับคูเจรจากับอินเดีย หรือ
ประเทศหนึ่งกับกลุมประเทศอาเซียนที่มีสมาชิก 10 
ประเทศ หรือระหวางกลุมประเทศกับกลุมประเทศ เชน
อาเซียนจับกลุมเจรจากับสหภาพยุโรปที่มีสมาชิก 27
ประเทศ เปนตน
 เอฟ ที เอ เปนเร่ืองใหมของคนไทย ที่คนไทยควร
ตองศึกษาหาความรูกันอยางจริงจังเพ่ือกาวใหทันโลก
ท่ีมีการปรับเปล่ียนกลยุทธการแขงขันทางดานเศรษฐกิจ
อยางไมหยุดน่ิง และ เอฟ ที เอ เปนเร่ืองที่ถูกกลาว
ขานในการแขงขันดังกลาว ซ่ึงทุกประเทศท้ังประเทศเล็ก
และประเทศใหญตางใหความสนใจกับประเด็นดังกลาว
โดยพบวาในชวงทศวรรษที่ผานมาจำนวนการเจรจา
ขอตกลงการคาเสรีไดเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนโดยเพิ่มขึ้น
เปนจำนวนถึง 421 ขอตกลง และ เอฟ ที เอ นี้เอง
ท่ีนำไปสูการไดเปรียบเสียเปรียบของประเทศคูเจรจาและ
ยังนำไปสูผลกระทบอ่ืนๆ ไมเวนแมแตดานส่ิงแวดลอม
ซ่ึงทานผูอานจะไดรับทราบจากบทสัมภาษณทานอธิบดี
กรมการคาตางประเทศ (คุณมนัส สรอยพลอย) ถึงผลดี
ผลเสียและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ที่เกิดขึ้นจาก
ขอตกลงการคาเสรีดังกลาว นอกจากน้ันยังมีบทความท่ี
นาสนใจอีกหลายเรื่อง เชน การจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติภายใตสองปรัชญา ปลายทางมาบตาพุด เปนตน
ทายสุดกองบรรณาธิการหวังวาทานผูอานจะไดติดตาม
เรื่องราวดีๆ ในวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทยอยางตอเน่ือง ซึ่งกองบรรณาธิการตองขอ
ขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี

Editorial Notes
 Free Trade Agreement or FTA is the pairing of
the negotiated trade treaty among two or more 
countries to form a bilateral free trade agreement.
There are many types of pairing such as one to
one country like Thailand’s negotiation with India,
or one country to 10 ASEAN member countries
or between countries and countries such as
the ASEAN negotiation with 27 member countries
of the European Union, etc.
 FTA is new to Thai people that they should 
learn seriously to modernize with dynamically
global changes in competitive strategy of
economic, in which FTA is such an aforesaid
competition. Seeing that all small and large
countries are interested in such an issue, during
the past decade, the number of negotiated free 
trade agreement has obviously increased to 421
Agreements and the FTA itself led to the
advantage and disadvantage of the negotiated 
parties.  In addition, it also leads to other impacts, 
uneven on the environmental impact. The
readers will recognize from the interview of the
Director-General of Department of Foreign Trade 
(Mr. Manat Soiploy) regarding the advantage,

disadvantage and impact on the environment
emerging from those free trade agreements. There
are also many interesting articles such as Natural 
Resources Management Toward Two Philosophies. 
Map Ta Phut Destination, etc. Lastly, the Editors

hope that the readers will continuously pursue
on our good stories in Thailand’s Natural Resources
and Environment Journal and Thank You for

your support.

Editorial Notes
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All comments and recommendations in this journal are exclusively of the anthors



 NEWS
 ภาพขาว

5วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

Thailand’s Next Step after Copenhagen Accordfor Global Warming Preparedness 
March 29th, 2010 : The Office of National Resources and Environmental Policy and
Planning (ONEP) as the principle organization of the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC), in cooperation of United Nations Country
Team (UNCT) in Thailand and Thai Working Group for Climate Justice, hosted the
seminar of “Thailand’s Next Step after Copenhagen Accord for Global Warming
Preparedness” to establish collaboration framework in terms of climate change. Held at
Amari Watergate Bangkok, the seminar was presided over by Mr. Pimuk Simaroj,
Assistant Minister of Natural Resources and Environment. In this occasion, Mrs. MingQuan
Wichayarangsaridh, the Secretary General of Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy
and Planning (ONEP), made a keynote speech concerning “the Scheme on Climate Change
in Thailand” and declared to be a chairperson for stakeholder hearing from related agencies, as
part of the meeting delegates: Thai’s Government representatives, UN’s representatives,
international agencies, academics, civil society’s representatives at community level.
This seminar is a forum to exchange views from difference sectors following Copenhagen
Climate Change Talks so as to refl ect the relative results of  the 15th Conference of
the Parties (COP-15)  and to make important points on how to effectively drive Thailand’s
strategic plan on climate change (B.E. 2551-2555).

กาวตอไปของไทยหลังโคเปนเฮเกนในการรองรับภาวะโลกรอน
29  มีนาคม  2553 :  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงานหลัก
แหงชาติของอนุสัญญาวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมกับ United NationsCountry Team (UNCT)
in Thailand และคณะทำงานเพ่ือโลกเย็นท่ีเปนธรรม เปนเจาภาพจัดการสัมมนาเพ่ือสรางความรวมมือในประเด็น
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในหัวขอ  “ กาวตอไปของประเทศไทยหลังโคเปนเฮเกนในการรองรับภาวะโลกรอน”
ณ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท กรุงเทพฯ โดยไดรับเกียรติจากนายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนประธานเปดการสัมมนาดังกลาว ซ่ึง นางม่ิงขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ เลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดบรรยายพิเศษเรื่องเกี่ยวกับ “การดำเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย” พรอมเปนประธานในการรับฟงความเห็นจากฝายตางๆ  ทั้ง
ผูแทนหนวยงานของรัฐบาลไทย ผูแทนจากองคการสหประชาชาติ จากหนวยงานระหวางประเทศอ่ืนๆ นักวิชาการ
และ ตัวแทนกลุมประชาสังคมในระดับชุมชน ที่เขารวมการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งเปนเวทีการแลกเปลี่ยนมุมมอง
จากหลากหลายภาคสวน หลังจากการเจรจาท่ีกรุงโคเปนเฮเกนตามแผนท่ีวางไว เพ่ือที่จะสะทอนถึงผลที่ไดรับจาก
การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 (The 15th 
Conference of the Parties) หรือ COP15 รวมถึง นัยที่จะมีตอการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรวาดวย
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ  (พ.ศ. 2551 - 2555 ) ตอไป
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อาเซียนจับมือเดินหนาในการรองรับภาวะ
โลกรอนหลังโคเปนเฮเกน
31 มีนาคม – 1 เมษายน 2553 :  ประเทศไทย โดย สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เปน
เจาภาพจัดการประชุมคณะทำงานอาเซียนดานการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ครั้งท่ี 1 (The 1st Meeting of the ASEAN
Working Group on Climate Change: AWGCC) ณ โรงแรม
สยามซิต้ี กรุงเทพฯ โดยนางม่ิงขวัญ วิชยารังสฤษด์ิ เลขาธิการ สผ.
ประธานคณะทำงาน AWGCC ไดรวมประชุมกับผูแทนจาก
กลุมประเทศอาเซียนซึ่งเปนการหารือนัดแรกโดยมีเจตนารวม
ในการทำความเขาใจ และกำหนดทาทีภายใตกรอบขอตกลงรวมกัน
11 ขอ เพื่อใชเปนแนวทางสำหรับเสนอตอ ASEAN Climate
Change Initiative (ACCI) รวมถึง กาวตอไปของประเทศอาเซียนใน
การรองรับภาวะโลกรอน หลังโคเปนเฮเกน  ทั้งน้ี AWGCC จัดต้ังขึ้น
เพ่ือเปนกลไกลในการผลักดันการดำเนินงานตามกรอบ ACCI โดย
ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ควรมีบทบาทในการเปนผูนำ
ที่จะผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภูมิภาคอาเ ซียนสู เว ทีโลกอยางเปน รูปธรรม
ไดรับเปนประธาน AWGCC โดยมอบหมายใหเลขาธิการ สผ.
ทำหนาท่ีเปนประธานคณะทำงานชุดดังกลาว ในระยะเวลา 3 ป 
เร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2553 - 2555 

Asian Cooperation in Step forwards to Global
Warming Preparedness after Copenhagen
Accord 

March 31st - April 1st 2010 :  The Office of Natural 
Resources and Environmental Policy and Planning 
(ONEP), on behalf of Thailand, hosted the 1st Meeting
of the ASEAN Working Group on Climate Change
(AWGCC) at Siam City Hotel in Bangkok.
Mrs. MingQuan Wichayarangsaridh, the Secretary
General of Office of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning (ONEP), as the 
chairman of the steering committee of AWGCC attended
the meeting with Asian representatives. The primary
meeting presented the joint intention on understanding
and attitudes towards the accord framework of which 
11 resulting issues would be proposed as the
guidelines for ASEAN Climate Change Initiative
(AACCI) including ASEAN’s next step in global
warming preparedness after Copenhagen accord.
AWGCC was established to be implementing
mechanism under the ACCI. Thailand, the ASEAN’s
chairman, should play crucial role as the leader to
substantially push forward problem solving on
climate change in the region to the global stage.
The AWGCC assigned the Secretary General of Office
of Natural Resources and Environmental Policy and 
Planning, as the chairman of the steering committee
with a period of 3 years starting from 2010 - 2012
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เตรียมเสนอช่ือหมูเกาะทะเลอันดามัน สิมิลัน -
สุรินทรเปนมรดกโลก
26 เมษายน 2553 : นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนเจาภาพจัดงาน
เล้ียงตอนรับผูเช่ียวชาญนานาชาติ และผูแทนประเทศตางๆ กวา 20
ประเทศ ท่ีมาเขารวมการประชุมผูเช่ียวชาญดานมรดกโลกซ่ึงจัดข้ึน
ระหวางวันท่ี 26 - 29  เมษายน  2553  ณ  จังหวัดภูเก็ตไดเปดเผย
วาขณะน้ีประเทศไทยอยูระหวางเตรียมการเพ่ือเสนอชื่อแหลง
ธรรมชาติบริเวณทะเลอันดามัน ไดแก อุทยานแหงชาติทางทะเล
หมูเกาะสิมิลัน และอุทยานแหงชาติทางทะเลหมูเกาะสุรินทรจังหวัด
พังงาเปน “บัญชีเบ้ืองตน Tentative list” ซึ่งพ้ืนท่ีดังกลาวอยูใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และเปนแหลงธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม มีความสมบูรณของระบบ
นิเวศความหลากหลายทางชีวภาพมาก จึงคาดวาจะสามารถเสนอ
คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก
ตอไป โดยโอกาสน้ีไดมอบใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก เชิญชวนและนำผูเช่ียวชาญ
ดานมรดกโลกพรอมสื่อมวลชน ไปศึกษาสำรวจดูแหลงธรรมชาติ
บริเวณดังกลาว รวมกับกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
และไดรับการตอบรับท่ีม่ันใจวา แหลงธรรมชาติบริเวณทะเลอันดามัน
ทั้งสองแหลง ที่ไทยเตรียมเสนอชื่อเปนบัญชีเบื้องตนจะไดรับ
การพิจารณาข้ึนทะเบียนมรดกโลก

Ministry of Natural Resources and Environment 
Prepares the Proposal for a Nomination
of Andaman - Similan - SurinIslands for
Inscription on the World Heritage List

April 26th, 2010 : Mr. Suwit Khunkitti, Minister of
Natural Resources and Environment (MNRE), hosted
the  reception party to welcome more than 20
international experts and country delegates who
participated in the Expert  Working Group Meeting
on World Heritage held during April 26th - 29 th, 2010
in Phuket Province. The minister revealed that
Thailand was bringing about to propose the natural
resources in Andaman sea, namely Similan Islands
National Park and Surin Islands National Park
in Phangnga Province, in the Tentative List for World
Heritage Sites. Being under the responsibility of
MNRE, the afore-mentioned natural resources are
the places existing natural beauty and fe tile 
biodiversity ecosystem for which we could submit
the proposal to the World Heritage Committee for
World Heritage Sites.  In this regard, ONEP, as the
Secretary of the National Committee on World
Heritage Convention was assigned to invite and take
the world heritage experts accompanied by media
reporters to survey the proposed boundary
together with National Park, Wildlife and Plant
Conservation Department. The resulting survey
response confidently indicated that the 2 natural
resources in Andaman Sea preparing for Tentative
List will be inscriptedon the World Heritage List.
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ไทย จับมือ ญี่ปุน ออสเตรเลีย เปนเจาภาพจัด
ประชุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติดานมรดกโลก 
26-29  เมษายน  2553 : ประเทศไทย โดย กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนเจาภาพรวมกับ ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศญ่ีปุนจัดการประชุมผูเช่ียวชาญดานมรดกโลก (Expert
Working Group Meeting) ณ โรงแรม MOVENPICK จังหวัดภูเก็ต
โดย ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปนประธานกลาวเปดการประชุมซึ่งมีผูเช่ียวชาญ
และผูแทน กวา 20 ประเทศ เขารวมการประชุมเพ่ือทบทวน
ปรับปรุงกระบวนการการเสนอช่ือข้ึนทะเบียนมรดกโลกตามท่ีกำหนด
ไวในแนวทางการดำเนินงานตามอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก
(Operational Guidelines for the Implementationof the World 
Heritage Convention) เพื่อใหกระบวนการดังกลาวมีขั้นตอน
ประชุมเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ
ครั้งที่ 34 ณ ประเทศบราซิล ในระหวางวันที่  25 กรกฎาคม – 
3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 รวมถึง เพ่ือเปนการสรางความรวมมือ
และสัมพันธไมตรีที่ดีระหวางผูเช่ียวชาญ และผูแทนประเทศตางๆ
ท่ีเก่ียวของดานมรดกโลก 
 ทั้งน้ี การท่ีประเทศไทยรวมเปนเจาภาพจัดการประชุมในครั้งน้ี
ถือเปนการเปดโอกาสใหผูแทนหนวยงานท่ี เ ก่ียวของและ
ผูเชี่ยวชาญของไทยไดรวมปรับปรุงกระบวนการการเสนอชื่อ
ขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก ตั้งแตเร่ิมตน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
เตรียมการเสนอชื่อแหลงมรดกทางธรรมชาติและแหลงมรดก
ทางวัฒนธรรมในการข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลก ใหมีความสอดคลอง
กับหลักเกณฑและแนวทางการเสนอช่ือขึ้นทะเบียนมรดกโลก
ที่กำหนดไวในเอกสารตามอนุสัญญาคุมครองมรดกโลก

Thailand in Cooperation of Japan and Australia
hosts for the International Expert Meeting on
World Heritage 
April 26th - 29th, 2010 : Ministry of Natural Resources
and Environment (MNRE), on behalf of Thailand,
in cooperation of Australia and Japan joint hosted
the Expert Working Group Meeting on World Heritage
held at Movenpick Hotel in Phuket. The meeting was
inaugurated by Dr. Saksit Treedej, MNRE’s Permanent
Secretary. International experts and delegates from
more than 20 countries participated in the meeting
to review and adapt the nomination process for
inscription on the World Heritage List as designated 
in the Operational Guidelines for the Implementation
of the World Heritage Convention. In co sequence,
the nomination process is expected to be more firm,
clear and transparent. The outcome will be submitted
to the World Heritage Committee in the 34th Session
of World Heritage Committee meeting taking place
on July 25th - August 3rd, 2010 in Brazil. Furthermore,
the Expert Working Group Meeting would establish
cooperative framework and fruitful relationship among
international experts and country delegates on the
World Heritage Convention.         
 Thailand’s joint hosting of the meeting would open
opportunity for related agencies and Thai experts to
participate in the review and adaptation of the
nomination process at initial stage. This would benefit 
to the preparation process of nomination of natural
and cultural heritage to be the World Heritage Sites in
compliance with the criteria and guideline in
a nomination for inscription on the World Heritage
List given in the World Heritage Convention.   
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เฉลิมพระเกียรติในหลวงเน่ืองในโอกาสมหามงคล
บรมราชาภิเษก ปท่ี 60
5 พฤษภาคม 2553 : ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนประธานเปดงานเหลือง - ฟา มหามงคล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม “รวมพลังใจถวาย
ความภักดี” เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก ปที่ 60
ณ สวนสัตวดุสิตในโอกาสน้ี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ “ในหลวงกับรางวัลเกียรติคุณ
ดานสิ่งแวดลอม” เพื่อเผยแพรแกขาราชการ เจาหนาที่หนวยงาน
ในสังกัดและประชาชน ระหวางวันท่ี 5 - 9 พฤษภาคม 2553

The King Commemoration on the Auspicious
Occasion of 60th Year Celebration of his
Majesty’s Accession to the Throne 

May 5th, 2010 : Dr. Saksit Treedej, Permanent Secretary
of the Ministry of Natural Resources and Environment
(MNRE) presided over the exhibition Yellow - Blue Auspicious
Occasion at MNRE to “conjoin mental power and offer
allegiance” on the Auspicious Occasion of 60th Year
Celebration of his Majesty’s Accession to the Throne.
The exhibition was taken place at Duit Zoo. In this 
connection, ONEP joined to arrange exhibition for the
king commemoration with the theme of “Nai Laung
and Honor Award on Environment”. Held on May 5th - 9th,
2010, the exhibition was disseminated for bureaucrat
and staffs affi liated with the ministry as well as
general people.
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ไทยเตรียมรวมฉลองปสากลแหงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  2010
10 พฤษภาคม 2553 : ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ตรีเดช  ปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธาน รวมกับนางม่ิงขวัญ วิชยา-
รังสฤษด์ิเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมแถลงขาวตอส่ือมวลชนเร่ือง “ประเทศไทยเตรียมรวม
ฉลองปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 2010” เพ่ือเผยแพร
ประชาสัมพันธกิจกรรมเน่ืองในปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ
2010 ในการรณรงครวมอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยางยั่งยืนที่กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจะจัดขึ้น
ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 

Thailand Prepares to Celebrate the
International Year of Biodiversity 2010 (IYB 
2010)
May 10th, 2010 :  Dr. Saksit Treedej, Permanent
Secretary of the Ministry of Natural Resources and 
Environment (MNRE) and Mrs. Mingquan Wichayarangsaridh,
the Secretary General of Offi ce of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning (ONEP) jointly
presided over the press conference on “Thailand
Preparedness on International Year of Biodiversity 2010”,
to disseminate to the public the events regarding
the International Year of Biodiversity 2010. The campaign
tends to promote joint conservation and sustainable
use of biological diversity. The events will be hosted by
MNRE together with related agencies, both public sector
and private sector, at Khao Khiew Open Zoo,
Chonburi Province.  
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The Office of Natural Resources and 
Environmental Policy and Planning (ONEP)
as Co-exhibitor of Events on the World
Environment Day 

June 4th - 5th, 2010 : The Office of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning (ONEP),
arranged exhibition on “Value of Biodiversity for Life”
and discussion forums on “many Species One Planet
One Future” and “Business Sector and Biodiversity”
during the World Environment Day 2010 hosted by
Department of Environmental Quality Promotion
(DEQP) under the theme of “Many Species One
Planet One Future” at Impact Muang Thong Thani.

สผ.รวมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดลอมโลก 

4 - 5 มิถุนายน 2553 :    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม รวมจัดแสดงนิทรรศการ เร่ือง “2010 คุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพตอชีวิต..”  พรอมรวมเปดเวทีเสวนาวิชาการ
เร่ือง “Many Species One Planet One Future : หลากหลาย
สายพันธุ รวมโลกเดียวกัน สรางสรรคอนาคต” และ เร่ือง “ภาคธุรกิจ
กับความหลากหลายทางชีวภาพ” ในกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดลอม
โลกประจำป 2553  ซึ่ง กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมเปนเจา
ภาพจัดข้ึน ภายใตหัวขอ “Many Species One Planet One
Future : ความหลากหลายทางชีวภาพ กูวิกฤตชีวิตโลก” ณ ศูนยการ
ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
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INTERVIEW
สัมภาษณผูรู

ความตกลงการคาเสรี (FTA)
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

Free Trade Agreement (FTA) and Environmental Management

อธิบดีกรมการคาตางประเทศ
คุณมนัส สรอยพลอย
Director-General, Department of Foreign Trade
Mr. Manat Soiploy

 In the current world economic and political situation,
the Free Trade Agreement is a strategic planning employed
by the Royal Thai Government with the aim to maximize
the country’s benefi ts in many aspects. In 2010, over 10
Free Trade Agreements 7 bilateral have been put into
effect, resulting in an increase of Thailand export values
as  trends of the country export volume escalating in the
fi rst quarter of the year. Nevertheless, it is the effects of
the Free Trade Agreement on natural resources and
environment shouldn’t be overlooked and on the 23rd

June 2010, Thailand’s Natural Resources and Environment
Journal editorial staff had an opportunity to talk to
Mr. Manat Soiploy, Director-General, Department of
Foreign Trade, Ministry of Commerce, on the topic of Free
Trade Agreement (FTA) and Environmental Management. ”

 ในสภาพการณเศรษฐกิจและการเมืองโลกปจจุบัน การเจรจา
ความตกลงการคาเสรีที่มุงเนนการสานสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศถือเปนยุทธศาสตรที่รัฐบาลไทยเลือกนำมาใช
เพื่อใหเกิดผลดีและประโยชนสูงสุดในหลายๆ ดาน เมื่อมีการเปด
ตลาดการคาเสรี ความตกลงการคาเสรีกวา 10 ฉบับ จาก 7 ประเทศ
คูคาที่มีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2553 นี้เปนปจจัยสำคัญที่ชวยผลัก
ดันตัวเลขมูลคาการสงออกของไทยใหเพิ่มสูงขึ้น เห็นไดจากแนว-
โนมการขับเคลื่อนของสภาพเศรษฐกิจการสงออกในชวงไตรมาส
แรกของป อยางไรก็ตามประเด็นการวิเคราะหผลกระทบทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากการทำขอตกลงการคา
เสรีนับเปนอีก ประเด็นสำคัญที่ไมควรมองขาม ซึ่งเมื่อวันที่ 23
มิถุนายน 2553 กองบรรณาธิการวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศไทยไดมีโอกาสเขาพบคุณมนัส สรอยพลอย อธิบดี
กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เพื่อสัมภาษณ
ในประเด็นทัศนะเรื่อง “ความตกลงการคาเสรี (FTA) กับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ”
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 เปนที่ทราบกันดีแลววาความตกลงการคาเสรี สะทอนแนวคิด
สำคัญทางเศรษฐศาสตรท่ีวา “ประโยชนทางการคาระหวางประเทศ
จะเกิดขึ้นสูงสุดเมื่อประเทศตางๆ ผลิตสินคาที่ตนมีตนทุน
ในการผลิตต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แลวนำ
สินคาเหลานั้นมาคาขายแลกเปลี่ยนกัน” ดวยเหตุนี้ FTA จึงเปน
ขอตกลงเพื่อลดอุปสรรคทางการคาในดานภาษีและมาตรการ
ที่มิใชภาษีในดานการคา บริการ การลงทุน และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรแรงงานฝมือระหวางประเทศคูภาคี

 คุณมนัส สรอยพลอย ไดกลาววาประเทศไทยเนนที่การเจรจา
กับคูภาคีที่มีลักษณะเกื้อหนุนกันมากกวาลักษณะแขงขันกัน เนื่อง
จากสงผลดีแกประเทศในหลายๆ ดาน อาทิ การเพิ่มทางเลือกใน
การจัดหาแหลงวัตถุดิบท่ีหลากหลายมากข้ึนใหแกผูผลิต เพ่ิมโอกาส
ในการซื้อสินคาคุณภาพแตราคาต่ำแกผูบริโภคอีกดวย การกระตุน
และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มการลงทุนจากตางชาติและ
เพิ่มกระแสเงินหมุนเวียนภายในประเทศ ถึงกระนั้นผูประกอบการ
เองควรมีการเตรียมรับมือกับการปรับตัวตอการเปดตลาดการคา
เสรี จากผลกระทบของภาวะการแขงขันท่ีสูงข้ึนท้ังราคาและคุณภาพ
โดยการปรับกลยุทธทางการตลาดในแงของการแขงขันดานคุณภาพ
สินคา การยกระดับสูสากล การสรางแบรนด และการหาตลาดใหมๆ
เพื่อการใชประโยชนสูงสุดจากขอตกลง FTA

 อนึ่ง ผลประโยชนจาก FTA จะเกิดขึ้นสูงสูดก็ตอเม่ือทุกฝายท่ี
เก่ียวของรวมมือกันในการเจรจาจัดทำ FTA และเตรียมการรองรับ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนเอกภาพระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทนภาคธุรกิจ และสมาคมผูประกอบการ
รวมทั้งนักวิชาการและองคกรอิสระตางๆ ซึ่งท่ีผานมาไดมีการเตรียม
การรวมกับทุกฝายและเรงดำเนินการปฎิ รูปเศรษฐกิจเพ่ือสรางความ
พรอม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันและการใชประโยชน
จาก FTA อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในสวนของกรมการคา
ตางประเทศเองไดมีการติดตาม ประเมินผล และเสนอแนะมาตรการ
รองรับตางๆ สรางระบบเตือนภัยเพ่ือปองกันผลกระทบอยางฉับพลัน
รุนแรงตออุตสาหกรรมภายในประเทศจากการทำ FTA และเสริม-
สรางความรูความเขาใจอยางตอเนื่อง สำหรับหนวยงานอื่นๆ เอง
ก็ไดมีการดำเนินการในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและอำนวย
ความสะดวกแกผูประกอบการเพื่อความคลองตัวมากขึ้น มีการ
กำหนดมาตรฐานสินคา ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพิ่มการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อีกทั้งขยาย
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในแงตางๆ 

  Said Mr. Manat ; Basically, Free Trade Agreement (FTA) 
refl ects an important economic principle that the
international trading benefi ts will be maximized when
countries produce goods with lowest cost in comparison
to other countries, and then the goods are traded and
exchanged between each other. Consequently, FTA 
is an agreement to reduce the trade barriers in terms 
of tariff, non-tariff measures, service, investment, 
and skilled labor exchange among trading partners.

 According to Mr. Manat Soiploy, Thailand has focused 
on bilateral agreement with country tend to 
cooperation, rather than competition. Due to many positive 
consequences, for instance, producers have more choices
to select supply chain of raw materials. Consumers also 
have more opportunity to buy quality goods at low costs.
This process led to boost economic development, increase
foreign investment and increase domestic capital fl ow.
Nevertheless, business owners also need to make 
preparation in response to take advantage from FTA, 
which often brings about higher competition in terms
of price and quality. Business have to modify market
strategy in terms of quality competition, compliance with
world-class standards and brand creation, as well
as exploring and expanding to new markets. 

ตนยางพารา (Hevea brasiliensis)ทาเรือแหลมฉบัง (Laem Chabang Port)
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 ประเทศอุตสาหกรรมที่เปนผูนำการเจรจา FTA เองยังใหความ
สำคัญกับประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เห็นไดจาก
มีการกำหนดใหมีการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือ
ขยายไปถึงผลกระทบตอการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ หลายๆ
ประเทศไดใชเหตุผลเรื่องสิ่งแวดลอมเปนเงื่อนไขหรือขออางใน
การกำหนดมาตรการทางการคามากขึ้น รัฐบาลไทยก็ไดมีนโยบาย
ใหความสำคัญในการคุมครองและรักษาสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน
แตก็ไมควรนำมาตรการนี้มาเปนขอกีดกันทางการคา แตควรเนน
ใหเกิดความรวมมือ 

 จากการเจรจา FTA ไทย-สหรัฐฯ ทางสหรัฐฯ ไดนำประเด็น
ทางสิ่งแวดลอมมาเจรจาซึ่งไทยอาจเสียเปรียบไดหากนำประเด็น
สิ่งแวดลอมมาผูกพัน เนื่องจากการบังคับใชกฎหมายดานสิ่งแวด
ลอมของไทยเองยังไมเขมงวด การเจรจา FTA ท่ีสงผลตอกฎระเบียบ
ทางดานสิ่งแวดลอมของไทยจึง เปนเรื่องที่ยังตองพิจารณาหารือ
กันอีกตอไป ซ่ึงจากกรอบการเจรจาท่ีผานมาไมมีการระบุหรือบัญญัติ
มาตรการท่ีวาดวยส่ิงแวดลอมหรือประเด็นท่ีเก่ียวของไวเลย ยกเวน
กรอบความตกลงอาเซียน-ญี่ปุน, อาเซียน-เกาหลี และอาเซียน-จีน
ที่มีการกำหนดหัวขอการอางอิงถึงความรวมมือดานสิ่งแวดลอม
ไวเพียงคราวๆ เทานั้น

 อยางไรก็ตาม การทำ FTA จะไมกอใหเกิดชองวาง ความ
เหลื่อมล้ำ และความไมเปนธรรมตอการใชทรัพยากรอยางแนนอน
ในทางกลับกันยังเพิ่มโอกาสในการใชทรัพยากรจากแหลงที่ใหญ
ขึ้น ถึงกระนั้นผูประกอบการและตัวเกษตรกรเองตองเตรียมพรอม
รับมือ และปรับตัวในการแขงขันในตลาดสากล ในภาพรวมของ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง ที่ผานมาไทยไดรับผลประโยชนทางการคา

 In additional, optimum of FTA will be imposed once
the party involved in the FTA negotiation process have put
all effort as well as set up strategic framework to deal with
 the changes caused by the FTA agreement. The party
should be included government sector, public sector,
business sector, civil society academic as well as
non-government organization. In the past this party
had done a preparation process and economic reform in
order to increasing competition capability and optimum
benefi t of FTA., The partial action of Department of Foreign
Trade (DFT) is to monitoring, evaluation, propose
measures to accommodate FTA manual, establishing
safeguard system to protect a severe or emergency effect
on our industrial which might be imposed by FTA
agreement. Moreover, DFT has to keep educating to the
industrial sector continually. For the other agencies, the
development of necessarily basic structure was proceeded 
and some necessity facilities have been provided to
the business with more fl exibility. As several steps are
designed in accordance with standardization, education
reform human resources development and increasing of 
SMEs development. In addition, the collaboration among
the public agency and private agency was expanded
in several area.  

บรรยากาศในการใหสัมภาษณ (Interview environment)
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จากการเปดตลาด FTA เปนอยางมาก จากมูลคาการคาของไทย
ที่ไดดุลการคาเปนสวนใหญหรือมีการขาดดุลที่ลดลง อีกทั้งภาครัฐ
ไดพยายามลดชองวางทางการแขงขันและชวยเหลือผูประกอบ
การโดยการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อชวยเหลือผูประกอบการและผู
ผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร สินคาอุตสาหกรรมและ
ภาคธุรกิจบริการในสวนที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการ
คาใหสามารถปรับตัวได ผานทางสถาบันที่เกี่ยวของกับการคาใน
รูปเงินทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนา การจัดหาที่ปรึกษา
การฝกอบรมแรงงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการบริโภค
หรือการตลาดในสินคานั้นๆ ซึ่งจากการดำเนินงาน ตั้งแตป พ.ศ.
2550-2553 ไดใหความชวยเหลือแลวรวม 24 โครงการ ในวงเงิน 
181.88 ลานบาท

 แตละเดือนกรมการคาตางประเทศมีการติดตามและประเมิน
ผลจากสถิติการคาระหวางประเทศคูภาคีที่ไทยไดจัดทำ FTA เพื่อ
ติดตามภาวะดุลการคาหลังจากการเปดการคาเสรีในทุก FTA และ
ติดตามสถิติการใชสิทธิประโยชนเพ่ือการสงออกภายใตสิทธิแตละ
FTA อีกดวย ขณะนี้ไทยเองไดดุลการคากับอาเซียน ออสเตรเลีย
และอินเดีย แมวาจะขาดดุลกับจีนและญี่ปุน แตก็มีแนวโนมการ
ขาดดุลที่ลดลง นอกจากนี้ยังมีการติดตามภาวะการนำเขาสินคา
เกษตรสำคัญ 23 รายการภายใต AFTA เปนรายสัปดาห เพ่ือรองรับ
ผลกระทบตอเกษตรกรไทย หากมีการนำเขาสินคาเหลาน้ันในปริมาณ
สูงและกอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายในประเทศไทย
จะใชมาตรการปกปอง (Safeguard Measures) เพื่อแกปญหา
นี้ตอไป

 กรณีการเซ็นสัญญา FTA ในแงของ GMOs นั้น นับเปนประเด็น
ที่ทานมนัสใหขอสรุปอยางชัดเจนวา ไทยเปนประเทศขนาดเล็ก การ
เปดรับสินคา GMOs จึงไมเปนประโยชนตอประเทศอยางแนนอน

 The industrialized countries which are leaders of FTA 
driven force also recognize the environment as an
important issues. For instance, issuance of environmental
impact assessment regulation and projects must be
sustainable development. Countries had more taken
environmental issues as a trading barrier or trading
measures  Royal Thai government had clearly put in place 
the national policies on environmental protection and
conservation but such measures should not have been
effect on trade restriction or  trade measures. On the other 
hand, measures should be seeking for mutual cooperation

 Based on Thai-USA FTA negotiations, the environmental
issues are proposed by USA side. In this connection,
Thailand may be inferior to USA if the environmental issues
are bound for bilateral trade negotiation, as the
enforcement of existing environmental law in Thailand is not
 strict enough. The FTA negotiations affecting the country
environmental legislation are needed for further
consultation. The negotiations which were completed did not 
specifi ed or devise any measures on environmental aspect or
relevance. Except Asian-Japan, Asian-Korea and Asian-China, 
had specifi ed only key outline of environmental cooperation.

 However, FTA agreement will certainly not effect on
equitability and accountability in natural resource
exploitation. Contrarily, the FTA will increase opportunity
to access to larger sources of natural resources.  However,
business and farmers have to alert to cope with global

GMOs
ทุเรียน (Durio zibethinus Linn)
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สวนหนึ่งเนื่องจากปจจุบันผูคนใหความสำคัญและใสใจกับเรื่อง
สุขภาพอนามัยมากขึ้น การไมเปดรับ GMOs จะเปนการสรางจุด
แข็งและศักยภาพดานการแขงขัน ในสวนของพืชและสัตวพันธุพื้น
เมือง พันธุหายาก ประเทศไทยจะสามารถมีจุดแข็งตอการแขงขัน
ในตลาดโลกได

 “การตอตาน GMOs จะเปนยุทธศาสตรสำคัญหรือจุดแข็ง
ของประเทศไทย แตถาคุณยอมรับ GMOs เมื่อใด เรียกไดวา
หายนะ พริกขี้หนูสวน ผลิตโดย GMOs น่ันก็จะไมเปนพริกขี้หนู
สวนแลว ความแข็งแกรงของเราอยูเพียงเทานี้เอง”

 คุณมนัสไดแสดงทัศนะในแงของการวิเคราะหดานปริมาณ
ผลผลิตกับความเปล่ียนแปลงกระบวนการราคาตลาด “ขาวหอมมะลิ
ถึงเราผลิตไดแค 40 ถัง ไมวาจะพัฒนาอยางไรก็ตาม ใชปุย
คอกหรือปุยหมัก ผลผลิตที่ไดรับก็คือ 400 กิโล ตอไร สำหรับ
1 ครั้ง ตอป ในกรณีท่ีปลกูพืชตามธรรมชาติ แตราคาก็เปลี่ยน
ไป นี่คือจุดแข็ง แตถาเมื่อใดขาวหอมมะลิผลิตได 1,000
กิโลกรัม โดยระบบการปรับปรุงสายพันธุ อาจจะเปน GMOs
หรือไมก็ตาม แตราคาก็จะเปล่ียนตามไปดวย” ท้ังน้ีประเทศไทย
ตองพิจารณาผลตอบรับ สัดสวนการยอมรับในกระแสโลกดวย และ
ไมลืมเรื่องผลกระทบ ซึ่งเหลาน้ีเปนสวนนโยบายหลักรัฐที่ตองหารือ
ตอไป สำหรับทานมนัสเองไดมีแนวนโยบายวาอาจมีการตั้งคณะ
เจาหนาที่ขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่อง GMOs ในหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย
ยกตัวอยางในกรณีศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหง
ชาติ (Biotech) ที่ไดผลิตมะละกอ GMOs มีผลใหมะละกอใน
ประเทศกลายเปน GMOs ทั้งสิ้น ยังความหายนะมาสูมะละกอ
สายพันธุทะวาย 

“คนไทยบริโภคผลิตภัณฑ GMOs โดยที่ไมรูตัว หนวยงาน
ที่เกี่ยวของจึงตองตีแผชี้แจงใหผูบริโภคทราบ  ไมวาจะเปน
กระทรวงเกษตรฯ  กระทรวงวิทยาศาสตรฯ อาทิ ขาวหอมนิล
กระทรวงเกษตรฯ ตองช้ีแจงใหทราบวาเปนลูกผสมหรือ GMOs
เพราะฉะนั้นสรุปไดวา GMOs เปนแนวนโยบายหนึ่งที่จะนำ
เสนอตอรัฐวาเราจะดำเนินการอยางไรในเรื่องนี้”

 ดาน FTA ไทย-สหรัฐฯ ที่สุดแลวหากกำหนดใหตองมีการ
ยอมรับ GMOs ไทยควรนำกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยูมาใช
เพื่อการตอรอง อางอิงถึงการวิเคราะหปญหาและผลกระทบ รวม
ถึงเหตุผลทางวิทยาศาสตร การวิจัยดานตางๆ และใหความสำคัญ
กับประเด็นความปลอดภัยดานสุขภาพอนามัย ในสวนที่เกี่ยวกับ
อาหารทั้งพืชและสัตว แตดานการเปดรับ GMOs เพื่อผลผลิตดาน
อุตสาหกรรม ยังเปนสิ่งที่นากังวลในดานของผลกระทบตอคุณคา
ทางสิ่งแวดลอมที่เสียไป แมวาขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมกำลังเตรียมรางพระราชบัญญัติวาดวยความปลอ
ดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (Biosafety) ซึ่ง
กำลังอยูในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา การ
เตรียมพรอมและความเพียงพอเพื่อรับมือในดานกฎหมายนั้นตอง
พิจารณาดานรายละเอียดเชิงลึกตอความเหมาะสมของกฎหมาย
และความเกี่ยวของโดยตรงของแตละกระทรวงและหนวยงาน 

 การวิเคราะหเรื่อง GMOs จึงตองอยูที่พื้นฐานของระหวาง
ประเทศ ที่ไมมีคำวา “ตอตาน” แตตองเกิดจากการหารือใน

market competition. In overview of industries, Thailand has
been deriving much economical gains from FTA agreement.
From the international merchandise trade volume, mostly, 
Thailand had an overbalance of trade or had a less trade 
defi cit.  The government had put effort to reduce competitive
disadvantage to help the business. Also FTA Fund has been
set up to subsidize the business and manufacture in
agro-industrial sector, industrial sector and services sector 
which effect from free trade. Such process is to ease their
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ระบบของรัฐ วิเคราะหในแงขอดีขอเสีย ซึ่งทานมนัสเองได
แสดงความหวงใยถึงมูลคามหาศาลของสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป
จากการพัฒนาอุตหกรรม อาทิ การหดหายของสัตวน้ำตามแหลง
น้ำธรรมชาติจากผลกระทบการใชสารเคมีทางการเกษตรในปริมาณ
มากจนกอใหเกิดการปนเปอนและสรางมลพิษทางน้ำจากการทำ
อุตสาหกรรมการเกษตร ซากท้ิงรางของโรงงานอุตสาหกรรมในยุคท่ี
อุตสาหกรรมการยอมผารุงเรืองท่ีท้ิงความเสียหายข้ันรุนแรงระยะยาว
ของแมน้ำทาจีนและลุมน้ำตางๆ ในปจจุบัน นอกจากน้ียังฝากท้ิงทาย
ถึงการตระหนักถึงการปรับตัวและปองกันตัวในตลาดการแขงขัน

suffering through the related commercial institutes by mean
of providing fi nancial sources for  activities, such as research 
and development, consultancy provision, work labor training
course including launching program to promoting
consumption or marketing for some particular goods. 
According to the report of implementation during 
2007-2010, the program has been sponsored totally
24 projects with 181.88 MB. 

 Based on the international merchandise trade statistic, 
monitoring and evaluation of bilateral trade treaty is monthly 
reported by Department of Foreign Trade after each FTA 
negotiation is launched. The FTA watch includes the
monitoring of export preference under the right of FTA.
Presently, Thailand has an trade surplus with Asian
countries, Australia and India. Whereas having trade
defi cit with China and Japan, but there is a tendency for less
trade defi cit.  Furthermore, import watch of 23 lists of
important agricultural products is weekly done to bear
the brunt changes to Thai farmers. In case of high volume
of agricultural imported product with may affect the
domestic industry. Safeguard measures will be taken for
solving the problem.

 To sign FTA agreement on trade-related aspect of
GMOs, Mr. Manat clearly gave the following conclusion. 
Thailand is a small country. Acceptance of GMOs products 
will not be totally benefi t to the country. A reason is
partly people are more aware on health problem. Rejection
of GMOs will strengthen strong point and potential for
international competition regarding vegetation and
indigenous species, rare heredity. As a consequence,
Thailand will sustain its strong point to compete in the
global market. “The anti GMOs movement will be the
vital strategy or strong point of Thailand. Whenever you
accept GMOs, that mean the end of local species.
Bird Chilli (Prhic Keenoo Suan) produced by GMOs will not
be anymore Bird Chilli. Our strong point is restricted to
maintain our indigenous species.”

 Mr. Manat also refl ects his vision on production and 
market mechanism. We can produce Jasmine rice 40 Thang 
(Local unit for rice). Whatever type of fertilizer use; manure
or compost still the production is 400 kg./rai/year. Market 
mechanism will play the major role in pricing even it is 
a naturally grow. Even though the production of  jasmine
rice is up to 1,000 kg./rai /year. whatever effect from the
heredity improvement or GMOs, price also will be
controlled by market mechanism. Thailand has to
trade- off between GMOs acceptances particular global
level and its impact. These are the major policies required 

ขาวโพด (Zea mays Linn)

ขาวหอมมะลิ (Oryza Sativa linn)
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further consultation among the government offi cials.
In view of Mr. Manat, a working group will be formed to
study GMOs in the related agencies. For example National 
Center for Genetic Engineering and Biotechnology
produces GMOs papaya. As a result, the domestic papaya
become GMOs, rendering the extinction of Thawai genius.

 “Thai people are quite unaware of consuming GMOs
products. The related agencies must disclose the reality to 
the consumer, no matter what Ministry of Agriculture and
Cooperatives, Ministry of Science and Technology; such

สากลสำหรับ FTA อีกวาควรพิจารณาความเปนไปไดในการแขงขัน
กับประเทศตางๆ จะตองพิจารณา ประเทศเพื่อนบานเปนอันดับแรก
เพื่อดูทิศทางการปรับตัว เปรียบเทียบขอดีขอเสีย ตนทุนและผล
กระทบเปนรายตัวสินคาไป ไมสามารถมองในภาพรวมสินคาทุกตัว
ได หากไมสามารถเปนคูแขงทางการคากันไดก็ปรับเปลี่ยนหันมา
เปนพันธมิตรทางการคาซึ่งกันและกัน เพื่อเพิ่มอำนาจตอรองกับ
ตลาดโลกและพยุงราคาใหเกาะกลุมไปพรอมๆ กัน
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as the case of Homnil Rice, Ministry of Agriculture and
Cooperatives must reveal that it is hybrids or GMOs. This is a 
policy to be proposed to the government how to
tackle this problem .”

 For Thai-USA FTA negotiations, if GMOs acceptance
is determined at the fi nal, Thailand should take the
existing law and set up regulations for bargaining, referring
to problem analysis and its impact. The action includes
scientifi c basis, research in different topics, concerning 
with safety of health care – relating food both vegetation
and animal.   An acceptation of GMOs for industrial
manufacture is still worried about impact on environmental 
issue. Therefore the Ministry of Natural Resources and
Environment (MoNRE) is preparing the draft of Biosafety Act
which are being under consideration of the Juridical Council. 
 The preparation in the legal aspect from FTA
agreement, need to be in-depth analysis in order to
seeking the appropriate legitimacy of each ministry.  
 
 For analysis of GMOs must be based on internationally
primary practice that none raising of “Anti”, but state
consultancy has to be taken place for advantage and
disadvantage. Mr. Manat expressed his anxiety for
tremendous value of changing environment affected by
industry development; for example depopulation/
decreasing diversity of aquatic animals in natural water
resource resulting from over exploitation of chemical
substances in agricultural practice, leading to water
pollution from agro-industry. The remaining of abandoned
industrial factories are  still refl ecting the glory of textile
dyeing industry and have been severely long term impairing 
Tha Chine River and  other basins. He ended his words with
an awareness of adjustments and preventive measures
in international market competition for FTA. For the
possibility of international competition, particular the
neighboring countries. The strategic planning formulation
is primly to observe the direction of adjustment, compare
pro and can, as well as capital cost and impact on each 
merchandise. The single answer cannot be fi t with all
merchandises. The neighboring countries should adjust
their role to form economical alliance as strategic
partnership regardless of commercial competitor to
increase the negotiating power in the world market.
Furthermore, the price valorization will help huddle together.

เรือสงสินคา (Boat Delivery)
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SPECIAL ARTICLE
บทความพิเศษ

 เดี๋ยวนี้คำที่กลาวถึงกันอยางกวางขวาง คือ ทับศัพทคำยอ
ภาษาอังกฤษท่ีเรียกวา “เอฟทีเอ” แตชาวบานท่ัวไปจะเขาใจแคไหน
เพียงไรโดยเฉพาะอยางย่ิงเกษตรกรท่ีเปนพลเมืองสวนใหญของ
ประเทศเม่ือหาหกปท่ีผานมาก็มีคำท่ีคอนขางรูจักกันอยางแพรหลาย
อีกหลายคำที่เกี่ยวของกับคำวา “ศูนยกลาง” เชน “ไทยจะเปน
ศูนยกลางอาหารโลก”  “ไทยจะเปนครัวโลก” “ไทยจะเปนศูนยกลาง
การศึกษาในเอเชีย”  “ไทยจะเปนศูนยกลางการคมนาคมทางอากาศ”
“ไทยจะเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลของเอเชีย” ฯลฯ และ
อีกหลายๆ “ศูนยกลาง” และกำลังมาแรงในปจจุบัน (พ.ศ. 2553)
คือคำวา “เอฟทีเอ”  จึงอยากจะขอทำความเขาใจเบื้องตนแบบ
ชาวบานท่ัวๆ ไปวา เอฟทีเอน้ี เปนคำยอในภาษาอังกฤษสองคำ
เอฟทีเอ คำแรก หมายถึงเขตเสรีการคา มาจากคำวา  “Free Trade 

 Nowadays, the English transliterated abbreviation of
“FTA” is extensively mentioned regardless of the
understanding degree of the common people, particularly,
farmers who are mostly citizens of the country. Five to six 
years ago, there were also a lot of quite well-known words 
related to the word of “center” such as “Thailand is a center 
of the world food,” “Thailand is the Kitchen of the World”,  
“Thailand is an education center in Asia”, “Thailand is
a center of air transportation”, “Thailand is a medical
center of Asia”, and many more. At present (2010) the 
upcoming powerful word  is “FTA”. Therefore, the writer 
would like to build the basic understanding for everyone

เอฟทีเอและเอฟทีเอ
เขตการคาเสรีและความตกลงการคาเสรี :
สถานการณทาทายความสามารถ ในการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืนของไทย
FTA and FTA Free Trade Area and Free Trade Agreement Challenges of Thailand competency 
on Sustainable Resources and Environmental management
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Area : FTA” คือ อาณาบริเวณท่ีมีขอตกลงกันระหวางประเทศ หรือ
กลุมประเทศกำหนดเปนพื้นที่เสรีการคาดวยกัน คำที่สองมาจาก
คำวา “Free Trade Agreement : FTA” หมายถึงการตกลงการคาเสรี
ระหวางคูคาระหวางประเทศดวยกัน  เชน ไทยกับจีน ไทยกับอินเดีย 
และอีกหลายๆ ประเทศ เปนตน  หรือระหวางกลุมประเทศกับประเทศ 
เชน กลุมประเทศอาเซียนกับญี่ปุน เปนตน ซึ่งความตกลงนี้มี
การเจรจากันวา จะขายสินคาประเภทและชนิดอะไรบางมีเง่ือนไข
อะไรบาง แลวแตหัวขอที่จะเจรจาตอรองซึ่งกันและกัน ซึ่งก็ไมงาย
นักเพราะแตละฝายก็ตางยึดหลักผลประโยชนของตนเองเปนท่ีตั้ง
ซึ่งก็ไมมีใครอยากเสียเปรียบใคร...นี่แหละคือไมใชเร่ืองงาย
 สาเหตุสำคัญท่ีตองมีเอฟทีเอดังกลาวก็เพราะวาองคการการคาโลก
หรือดับเบ้ิลยูทีโอ (World Trade Organization : WTO) ซึ่งเปน
องคกรใหญระดับโลกมีปญหาในดานความหลายหลายของประเทศ
สมาชิก ที่มีระดับการพัฒนาของประเทศไมเทากัน มาตรฐานของ
ทั้งคนและกระบวนการผลิตสินคาไมเทากัน ทำใหการเจรจาภายใต
กรอบกติกาการคาเสรีเดียวกันทั้ง 147 ประเทศใหยอมรับไดหมด
ทำไดยาก การเจรจามีความคืบหนาชามาก ไมทันเหตุการณ
ในยุคโลกาภิวัตน ที่วิทยาการตางๆ และเทคโนโลยีไดกาวหนา
ไปมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการส่ือสาร
โทรคมนาคมการขนสง การจัดการระบบโลจิสติกส ฯลฯ หรือท่ีเรียกวา
“โลกแคบลงทุกวัน” ธุรกิจการคาก็พัฒนาการไปอยางรวดเร็วตาม
ความกาวหนาของวิทยาการดังกลาว ดวยเหตุนี้ในแตละประเทศ
ก็ตองมาจับคูเจรจาตกลงกันวาจะคาขายกันอยางไร นอกจากจับคู
กันแลวยังมีการเกาะกลุม รวมเปนกลุมประเทศในความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ ที่เห็นชัด ใกลชิดกับไทย และคุนเคยกันก็คือ ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเท่ียว ฯลฯ คือ
“กลุมประชาคมอาเซียน” ที่มีประวัติความเปนมาเกือบครึ่งศตวรรษ
และท่ียอออกมาเปนกลุมๆ ในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง  โดยกำหนด
เปนพ้ืนท่ีแลวก็เรียกช่ือใหเขาใจไดงายๆ ไดแก “หกเหล่ียมเศรษฐกิจ”
ประกอบดวย จีนตอนใต, เมียนมาร, ไทย, สปป.ลาว, เวียดนาม, 
กัมพูชา ยอลงมาอีก คือ “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ” ประกอบดวย
จีนตอนใต, เมียนมาร, ไทย, สปป.ลาว และกลุมเล็กลงมาอีก คือ
“สามเหล่ียมมรกต” ท่ีกำหนดพ้ืนท่ีเฉพาะบริเวณท่ีมีพรมแดนเช่ือมตอ
ติดกัน ประกอบดวย อาณาบริเวณชายแดนติดตอกันสามประเทศ
คือ ไทย สปป.ลาว และกัมพูชา เปนตน

that FTA is an English  acronym of two words. The fi rst FTA 
term refers to “Free Trade Area: FTA” which is the area
of agreement determined to be the mutual free trade area 
between the countries or the groups of the countries.
The second term comes from “Free Trade Agreement :
FTA” which means the free trade agreement among
international partners such as Thailand and China, Thailand 
and India, Thailand and other countries, etc., or between 
the groups of the countries and the countries such as
the groups of ASEAN countries and Japan, etc. This
Agreement is negotiable according to the mutually
negotiated topics, for example, what kinds or types of
products to sell with  what terms and conditions. This is
not easy because each party has got the different
self-interest principle, which no one needs disadvantages
This is not easy!
 It is signifi cant to have the said FTA since the World 
Trade Organization or WTO, the largest global organization,
has encountered the problems in a wide variety of member
countries, which have the unequal level of development and
the unequal standard of both people and production
processes, resulting in the negotiations under the same
regulations of free trade to be diffi cult to fully accept by all 147 
countries. The negotiations also progress very slowly behind
the globalization of various sciences and advanced
technology oriented, particularly information technology and 
telecommunication technology, transportation, logistics
management system, etc., or being called as “The world is 
smaller every day”. The business has fast developed
according to the advancement of such sciences. As a result, 
each country is required to match the trade negotiations to 
agree on how to trade mutually.  In addition, there are a group 
of the countries that ally in economic cooperation as clearly and 
closely seen with Thailand in the matters of economy, trade,
investment, tourism, etc.,  known as “ASEAN Community” with 
a history of nearly a half century as well as its sub-groups
along the Mekong sub-region. For the sake of simplicity,
the Mekong sub-region is called as “Economic Hexagon”,
comprising of Southern China, Myanmar, Thailand, Lao PDR,
Vietnam, Cambodia. The smaller groups are “Economic Square”, 
including Southern China, Myanmar, Thailand, Lao PDR and “
Emerald Triangle” at the exceptional determined area with
connected borders of Thailand, Lao PDR and Cambodia, etc.
However, Thailand will principally set the free trade area and 
the free trade agreement according to the following
main free trade policies.
 1. Don’t support high tariff rates. 
 2. Focus on the organized rules of international trade
barriers. 
 3. The country carrying on the free trade policies operates 
according to each division of labor. 
 4. Select the production of that country having high

หกเหล่ียมเศรษกิจ (Economic Hexagon)
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 อยางไรก็ตามโดยหลักการแลวประเทศไทยจะกำหนดเปนเขต
เสรีการคาและความตกลงการคาเสรี  จะตองมีนโยบายการคาเสรี
หลักๆ ดังน้ี

 1.ไมสนับสนุนการเก็บภาษีศุลกากรในอัตราสูง
 2. มุงเนนจัดขอบังคับที่กีดกันการคาระหวางประเทศ
 3. ประเทศท่ีดำเนินนโยบายการคาเสรี มีการดำเนินงานตามหลัก
แบงงานกันทำ
 4. เลือกผลิตสินคาท่ีประเทศน้ันมีประสิทธิภาพการผลิตสูง
ตนทุนต่ำ
 5. ไมมีการเก็บภาษีคุมกัน เพ่ือคุมครองอุตสาหกรรมในประเทศ
 6. เก็บแตภาษีศุลกากรเพ่ือเปนรายไดของรัฐ
 7. ไมใหสิทธิพิเศษหรือกีดกันสินคาของประเทศใดประเทศหน่ึง
 8. เก็บภาษีอัตราเดียว และใหความเปนธรรมแกสินคาทุกประเทศ
เทากัน

 นอกจากน้ีตองไมมีขอจำกัดทางการคาท่ีเปนอุปสรรคตอการคา
ระหวางประเทศ ไมมีการควบคุมการนำเขาหรือสงออกท่ีเปนอุปสรรค
ตอการคาระหวางประเทศ ยกเวนสินคาบางอยางที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ อนามัย ศีลธรรมจรรยา หรือความม่ันคงของรัฐในความ
เห็นของผูเขียนแลว คำวา “เอฟทีเอ” มีนัยแหงความหมายควบคู
กัน คือ “ขอตกลงรวมกันระหวางประเทศไทยกับประเทศคูคาหรือ
กลุมประเทศ” กับ “พ้ืนท่ีในการตกลงการคารวมกัน” เมื่อพิจารณา
ในประเด็นทางวิชาการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตองทำความเขาใจถึงศักยภาพการไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง
ไทยกับคูคาวา รายการสินคาท่ีตกลงการคาเสรีนั้นใครไดประโยชน 
ใครเสียประโยชน เชน ขอตกลงเอฟทีเอระหวางไทยกับจีนเก่ียวกับ
สินคาประเภทผักและผลไม ซึ่งมีผลตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2546
เปนตนมา ทำใหชาวไทยไดซ้ือแอปเปล สาล่ี และกระเทียมหัวใหญๆ
จืดๆ จากจีนมาบริโภคไดในราคาถูกวาแตกอน ผลปรากฏวา เกษตรกร
ไทยท่ีปลูกกระเทียมหัวเล็กๆ แตรสจัด ขายแทบไมได ขาดทุนยอยยับ
มาแลว จากตัวอยางเล็กนอยที่กลาวถึงนี้ “เอฟทีเอ” มีทั้ง
ไดเปรียบและเสียเปรียบซ่ึงกันและกันเสมอ  ความเขาใจถึงศักยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของไทยและจีน เราควรวิเคราะห
และจำแนกใหไดวา ความเสมอภาคของเอฟทีเอเปนส่ิงท่ีเราชาวไทย
ควรทำความเขาใจถึงวา  “ภูมินิเวศวัฒนธรรมของไทย”2 ไมเหมือน
กับ “ภูมินิเวศวัฒนธรรมของจีน” ดังน้ันชาวไทยคงไมปลูกแอปเปล
สาล่ี กระเทียมหัวใหญแขงกับจีนแนนอน เราควรจะสงฝร่ัง สมเปลือก
บาง มังคุด สมโอ มะนาว มะขาม ตะไคร ใบมะกรูด ขา ไปขายใหจีน
ภายใตขอตกลงเอฟทีเอ เพราะอยางไรก็ตาม พืชผักและผลไมเขตรอน
ของไทย จีนไมสามารถปลูกแขงกับไทยไดแนนอน คิดแบบชาวบาน

effective production with low-cost 
 5. Don’t collect the protective duty to safeguard the
domestic industry. 
 6. Collect only the custom duty in order to be
the  government revenue.
 7. No privilege or hinder for the products of any country.  
 8. Collect single tax rate and be fair to products of all
countries equally.
 Moreover, there should be no trade restrictions to be the 

 
2
ภูมินิเวศวัฒนธรรม  ประกอบดวย 2 คำคือ ระบบนิเวศเเละวัฒนธรรม คำวา นิเวศ แปลวา แหลงอาศัย ในขณะท่ี ระบบนิเวศ เปนเร่ือง ความสัมพันธขององคประกอบตางๆ

ในแหลงอาศัยน้ันๆ ที่ทำหนาท่ีรวมกัน มีเปาหมายรวมกันเพ่ือดำรงไวซึ่งความสมดุลของระบบซึ่งเมื่อเอามาผนวกกับคำวา วัฒนธรรม ซึ่งเปนเร่ืองความรูสึกนึกคิด ความเช่ือ ทัศนคติ 

กระบวนทัศนหรือวิถีคิดของมนุษยที่สะทอนออกมาในแงมุมตางๆ

 
2
Cultural Landscape Ecology refers to the word “ ecosystem” and “culture”. The word of “ecosystem” means “habitat”, which is the relationship of the elements 

in such habitat that mutually act together with the same goal to maintain the equilibrium of the system. The word of “culture” means emotion, believe, attitude, paradigm 

or way of thinking of people refl ecting in various aspects.The combination of “ecosystem” and “culture” defi nes the word of “Cultural Landscape Ecology.
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งายๆ หากชาวจีนหันมาใชมะนาวปรุงรสอาหารจีนเพียงแครอยละ 0.01
ของชาวจีนท้ังประเทศ มะนาวไทยซ่ึงบางฤดูก็ลนตลาด เกษตรกร
ไทยจะผลิตมะนาวทันหรือไม... ท้ังน้ีขอดีของเอฟทีเอก็มีมาก แตคำถาม
วาเราชาวไทยจะบริหารจัดการระบบการคาและโลจิสติกส
ระหวางประเทศไดอยางไร... บนพ้ืนฐานของภูมินิเวศวัฒนธรรมของ
ไทยในเขตรอนของโลก...ที่ภูมิภาคอ่ืนของโลกไมเหมือนกับไทย 

เอกสารอางอิง
 วิทวัส   รุงเรืองผล. WTO กับ FTA สูยุคเปล่ียนตลาดการคาโลก. หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันท่ี 14 สิงหาคม 2547. 

barriers to the international trade and no import or export 
controls to be the barriers to the international trade, excepted
for some products that are hazardous to health,
morality or public security.
 From the writer opinion, the “FTA” term has got the
concurrently signifi cant meaning like “the bilateral Agreement
between Thailand and neighboring countries or trading partner
groups” and “The areas for joint trade agreement”.
Considering the technical issues of natural resources and 
environment, the potential advantages and disadvantages
between Thailand and trade partners should be understood 
whether who gain or loss on the products under the free trade 
agreement such as FTA agreement between Thailand and 
China about vegetables and fruits, which has been
effective since October 2003 onwards. This agreement 
makes Thai people enable to buy apple, pear and tasteless
big-head garlic from China at the cheaper price than earlier. 
As a result, Thai farmers who grow the pungent small-head 
garlic could barely sell their products and experienced
terrible loss. From a few mentioned examples, “FTA” has
usually got both common advantages and disadvantages. 
To understand the potential of natural resources and
environment in Thailand and China, we should analyze and
classify the equality of FTA. Thai people should understand
that “Cultural Landscape Ecology of Thailand” is different 
from “Cultural Landscape Ecology of China”; therefore, we 
would certainly not grow apple, pear and big-head garlic
against China. We should instead trade some guava,
thin-peel orange, mangosteen, pomelo, lemon, tamarind, 
lemon grass, kaffi r lime leaves, galangal to China under
the FTA agreement since China cannot defi nitely compete 
with the vegetables and tropical fruits of Thailand. Simply 
speaking, if only 0.01 percent of all Chinese people turn
to cook food from lemon, Thai farmers may or may not in
time grow Thai lemon for export. Seeing that FTA has a lot of 
advantages, but how Thai people are going to manage the 
international trade management system and logistics 
based on the Cultural Landscape Ecology of Thailand in
tropical regions of the world  that is different from
any other region of the world.

การคมนาคมทางอากาศ (Air transport)

อาหารไทย (Thai Food)
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 การคาดคะเนเก่ียวกับอภิมหาแนวโนมการเปล่ียนแปลง
แปดประการในเอเชียนำไปสูการเปล่ียนแปลงโลก แนวคิดน้ี จาก
หนังสือเรื่อง  “Mega  trends  Asia  The  Eight  Asian  Mega  trends 
that  are Changing  the  World” เขียนโดย จอหน ไนสบิทท (John
Naisbitt) ซึ่งตีพิมพในป พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) โดยเร่ิมในศตวรรษ
ที่ 21 เปนตนไป นั่นก็คือ  ตั้งแตป  พ.ศ.2533 (ค.ศ.1990) จะมี
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแปดประการ ไดแก หนึ่ง : การ
เปลี่ยนแปลงจากการอยูอยางชาติเดียวโดดๆ เปนระบบเครือขาย
ระหวางชาติหรือระหวางประเทศมากขึ้น (From Export to
Network) สอง : การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
การเปนผูสงออกสินคา เปนการขับเคลื่อนดวยผูบริโภค (From
Export - led -> Consumer - driven)   สาม  :  การเปล่ียนแปลงการ
นำสังคมโลกจากอิทธิพลตะวันตกเปนวิถีของเอเชีย ( From Western
-> the Asian Way) สี่ : การเปลี่ยนแปลงการควบคุมและการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยรัฐบาลเปนการขับเคล่ือนโดยการตลาด (From  
Government- driven -> Market - driven ) หา  :  การเปล่ียนแปลง
ชุมชนระดับหมูบานเปนเมืองใหญ (From  Village -> Super cities) 
หก : การเปลี่ยนแปลงจากการใชแรงงานจำนวนมากเปนการใช
เทคโนโลยีขั้นสูงข้ึน (From Labor-intensive->High Technology)
เจ็ด : การเปลี่ยนแปลงภาวะการณเปนผูนำจากเพศชายมาเปน
เพศหญิงเขามาแทนท่ี ( From  Male Dominance-> Emergence
of  Women ) แปด : การเปลี่ยนแปลงวิถีประชาชนโลกจากโลก
ซีกตะวันตกเปนวิถีประชาชนโลกตะวันออก (From West ->East)
 จากป พ.ศ.2533 จนถึงปจจุบัน (ป พ.ศ.2553) หรือประมาณ
20 ปที่ผานมา  การคาดคะเนการเปล่ียนแปลงดังกลาวคอนขางจะ
เปนจริงข้ึนมาบางแลว  การกอสรางถนนไฮเวยที่กลาวขานถึงอยาง

 The anticipation of the eight Asian mega trends
changing the world is the idea taken from the book “Mega  
trends  Asia  The  Eight  Asian  Mega  trends  that  are
Changing  the  World”  Written by John Naisbitt, the book
was published in 1996. The incidents would start in the
21st Century onwards.  Indeed, the changes had started
from 1990 where  there would have been tendency of 8 
crucial changes. That are Firstly : the change of a country
solely living to be intercountry network or international
network (From Export to Network) ; Secondly : the change
of  economic growth led by exporter to be driven by 
consumer (From  Export - led ->  Consumer - driven);
Thirdly: the change of bringing global society shifting
from the western infl uence to be the Asian way (From
Western -> the Asian  Way); Fourthly : the change of 
government’s economic control and economic drive to
be marketing-driven (From Government- driven -> Market
- driven); Fifthly: the change of communities at village
level to city level (From Village -> Super cities);
Sixthly : the change of  a number of workforce to be
high technology  (From Labor- intensive ->High Technology)
; Seventhly : the change of dominating power of male
leadership to be female leadership (From  Male Dominance
-> Emergence  of Women); Eighthly: the change of
global way of life in the West to be the East
(From  West -> East).

บนเสนทางอาร 3 :
หวงโซเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

ตอนบนโอกาสหรือวิกฤติตอการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมของไทย
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 From 1990 till the present (2010) or about  over the past
20 years, such predictions have partiallycome true.
Construction of highway nowadays extensively mentioned
is R3A route which is a route of Asian network highway.
The route is divided into 2 alignments : R3A with
totally 1,200 km. connects Thailand Lao People’s
Democratic Republic (Lao PDR) People’s Republic
of China (PRC)  from Chiang Khon Ban Huay Sai
Khwaeng Luang Nam Tha Ban Bor Harn Jing Hong 
City or Chiang Rung or Sip Song Panna Tai Autonomous
Sue Mao Kunming;   R3B with totally 1,053 km. connects 
Thailand Myanmar People’s Republic of China 
(PRC) from Mae Sai District Tha Khee Lek Province

กวางขวางในปจจุบันคือเสนทาง อาร 3  ซึ่งเปนเสนทางหน่ึงในกลุม
ของเครือขายถนนสายเอเชีย แบงออกเปน  2  เสนทางคือเสนทาง
อาร 3 เอ ระยะทางรวมประมาณ  1,200  กิโลเมตร เชื่อมโยง
ประเทศไท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
สาธารณรัฐประชาชนจีน จากอำเภอเชียงของ บานหวยทราย

แขวงหลวงน้ำทา บานบอหาน เมืองจิ่งหงหรือเชียงรุง
หรือเขตปกครองตนเองสิบสองปนนา ซือเหมา นครคุนหมิง
เสนทาง อาร 3 บี  ระยะทางรวมประมาณ  1,053  กิโลเมตร เชื่อม
โยงไทย สหภาพพมา จีน จากอำเภอแมสาย จังหวัดทา

ข้ีเหล็ก เมืองเชียงตุง เมืองลา เมืองจ่ิงหงหรือเชียงรุงหรือ
เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา เมืองซือเหมา นครคุนหมิง
 เสนทาง อาร 3 ในสวนที่ถือวาเปนเสนทางหวงโซเศรษฐกิจ
ซ่ึงเช่ือมโยงอาณาบริเวณทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมระหวาง
ภูมินิเวศวัฒนธรรมเขตหนาวก่ึงรอนหรือเขตอบอุนของมณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือจีนแผนดินใหญ แตไมมีสวนใดติดตอ
กับทะเล คาบเก่ียวกับภูมินิเวศวัฒนธรรมเขตรอนตอนบน โดยมีพ้ืนท่ี
ชายแดนติดตอเชื่อมโยงเปนเครือขาย ถึง 4 ประเทศ เพ่ือใหเขาใจได
โดยงาย  จึงขอเร่ิมตนเดินทางโดยรถยนตที่อำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ขามแมน้ำโขงโดยแพขนานยนต หรือนั่งเรือหางยาวขาม
ไปเริ่มตนชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่บาน
หวยทราย แขวง (จังหวัด) บอแกว มุงไปทางทิศเหนือผานเทือกเขา
สูงสูที่ราบแขวงหลวงน้ำทา สูชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่บานพอเต็น ผานดาน
ไปบานบอหานของสาธารณรัฐประชาชนจีน มุงไปทางทิศเหนือบน
ถนนคอนกรีต ท่ี ราบเ รียบแทบไมมี ขึ้ นลงตามความสูงต่ ำ
ตามภูมิประเทศท่ีเปนภูเขา โดยถนนชวงน้ีจะผานอุโมงคเปนระยะๆ 
ไมนอยกวา 20 อุโมงค และสะพานสูงลัดเลาะไปตามทิวเขา  ชวงสะพาน
ท่ียาวท่ีสุดประมาณ 12 กิโลเมตร กอนจะเล้ียวซายเขาเขตปกครอง
ตนเองสิบสองปนนา หรือเมืองเชียงรุง หรือจีนเรียก จิ่งหง สะพาน

Chiang Tung City Muang Lah Jing Hong City or
Chiang Rung or Sip Song Panna Tai Autonomous Sue
Mao Kunming City.
 The R3 Route of which the part is determined as an
economic chain linking the area of natural resources and
environment between cultural landscape ecology in semi-
hot cold zone or subtropical  zone of Yunnan in People’s
Republic of China (PRC) or Mainland China,  none part of the
country connecting to the sea or constricted access to the 
sea - the landlocked country, covers the cultural landscape
ecology of the upper hot zone. The area borders the network 
of 4 countries. To ease understanding for the readers, the
travel should start by car at Chiang Khong District, Chiang
Rai Province, and cross Mekong River by motor vehicle
ferry boat (Phae Khanan Yont) or by long-tailed boat to start 
the border of Lao People Democratic Public (Lao People’s
Democratic Republic(Lao PDR) at Ban Huay Sai, Khwaeng 
Bor Kaew. Northwards through high mountainous ranges ,
the trip is across to the plain at Khwaeng Luang Nam Tha , 
reaching the border of Lao PDR and People’s Republic of
China(PRC). At Ban Phor Ten, going through check point to
Ban Bor Harn of People’s Republic of China (PRC). The
journey is northwards on smooth concrete road that rarely 

ถนน อาร3เอ (R3A Road)

เสนทาง อาร3เอ (R3A Road map)
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ชวงน้ีภูมิทัศนสวยงามมาก ผานถนนชวงน้ีของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ทำใหคิดถึงถนนท่ีผานเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ มรดกโลกทาง
ธรรมชาตขิองไทย  ซึง่ผูเขียนเห็นวา ควรจะปดถนนข้ึนเขาใหญไปเลย
แตควรจะสรางถนนยกระดับลัดเลาะไปตามขอบเขาใหญ  จากอำเภอ
ปากชองไปจังหวัดปราจีนบุรีแทน ถึงแมจะลงทุนแพงหนอยแตก็นา
จะคุมคากับมรดกโลกทางธรรมชาติแหงนี้   อยางประเทศจีนที่กลา
ลงทุนสรางสะพานลัดเลาะภูเขา ซ่ึงเปนเขตอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
เขตรอนแหงเดียวของจีนตอนใต  ซึ่งอยูในเขตปกครองตนเองสิบสอง
ปนนา พนสะพานหรือถนนยกระดับเหนือปาเขตรอนมุงไปทางทิศ
ตะวันตกสูเมืองเชียงรุง ซึ่งเปนเมืองหลวงของกลุมชาติพันธุไทลื้อ
เครือญาติทางชาติพันธุไทลื้อเดียวกับประเทศไทย ชวงนี้แหละ
ที่เรียกวา อาร 3 เอ จากเมืองเชียงรุง มุงสูตะวันตกไปยังเมืองไฮ
(เชื่อกันวาคือเมืองเชียงรายเดิมในอดีต ภาษาลานนาออกเสียง
ร.เรือเปน ฮ.นกฮูก) ตอไปยังชายแดนสหภาพพมาท่ีเมืองลา เช่ือกันวา
ในสมัยโบราณเปนเมืองที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนลาและมา มุงสูทิศใต
ขามเทือกเขามายังที่ราบลุม คือ เมืองเชียงตุง ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งอยู
ริมหนองน้ำขนาดใหญที่เรียกวา “หนองตุง” มุงสูทิศตะวันออก
สูชายแดนสหภาพพมา-ไทย ท่ีจังหวัดทาข้ีเหล็ก-อำเภอแมสาย ชวงน้ี
เรียกวา อาร 3 บี ลัดเลาะเรียบชายฝงแมน้ำโขงจากอำเภอแมสาย
ผานชุมชนสามเหล่ียมทองคำ ผานอำเภอเชียงแสนกลับมาท่ีจุดเร่ิมตน
ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนถนนวงแหวนผาน 4 ประเทศ 
ดังกลาวขางตน ซึ่งผูเขียนมองวาเปน “เสนทางหวงโซเศรษฐกิจใน
อาณาบริเวณอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงตอนบนท่ีสำคัญ” อีกเสนทางหน่ึง
ควบคูกับเสนทางน้ำในแมน้ำโขงจากเชียงแสนถึงเชียงรุง
 เม่ือพิจารณาเหตุการณทางประวัติศาสตรพบวายุคท่ีรุงโรจน
ท่ีสุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยระยะเวลานานเกือบสามศตวรรษ
คือ ยุคของราชวงศถัง ระหวางป พ.ศ. 1161-1449 (ค.ศ.618-906)
สาธารณรัฐประชาชนจีน  เปนประเทศท่ีย่ิงใหญท่ีสุด ม่ังค่ังร่ำรวยท่ีสุด
ทรงอานุภาพท่ีสุด และมีอารยธรรมท่ีสูงท่ีสุด  เปนมหาอำนาจทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของโลกโดยผาน “เสนทางสายไหม” เสนทาง
การคาที่เชื่อมระหวางเอเชียและยุโรป หรือเสนทางการคาโลก

runs on high or low topographic variation relative to the high 
mountainous topography. Travelling on this part of the road
periodically goes through not less than 20 tunnels. There are 
high bridges along the edge of the mountain ranges. The most 
longest bridge span is of 12 km. prior to turning left via Sip 
Song Panna Tai Autonomous or Chiang Rung or Jinghong 
-called by Chinese. This bridge span is of very particular
scenery. While going through the part of the road in People’s 
Republic of China (PRC), the writer thinks of   the road through 
Khao Yai National Park, Thailand’s natural world heritage
site. In my opinion, the road leading to Knhao Yao should 
be permanently closed. But instead, an elevated road along 
the edge of Kaho Yai is recommended to construct from Pak
Chong District to Prachinburi Province. Though high
investment, but the project will be worthwhile to protect this 
natural world heritage site. Just like China who dares to invest 
the bridge construction along the mountain being the only 
tropical conservation zone of the lower China under Sip Song 
Panna Tai Autonomous.  Beyond the bridge or elevated road 
across over tropical forest, the trip is westwards to Chiang 
Rung, the capital of the ethnic Tai Lue –relatives of the ethnic 
Tai Lue in Thailand.  This part of the road is referred to as R3A, 
from Chiang Rung westwards to Hai City (which is believed
being Chiang Rai in the past. In Lanna language, “Ror Reuaa”
is pronounced  “Hor Nok Hook”. Moving ahead to the border 
of Myanmar at Muang Lah is believed being the city where
the people trade in donkey and horse in the ancient time. Then
southwards crossing the mountain ranges to the plane, it is 
Chiang Tung where is located at the edge of large swamp 
named “Nong Tung”. The journey is eastwards to the border of 
Myanmar-Thai at Tha Khee Lek-Mae Sai District. This part of 
the road is called R3B. The road is along Mekong River bank
from Mae Sai District via Golden Triangle communities and 
Chiang Saen District. Finally the journey is back to the starting 
point at Chiang Khong District, Chiang Rai Province. The road 
is the ring road encircling the 4 preceding countries. The writer 
considers that it is “the important economic chain in the upper
Mekong River Basin Subregion” in parallel with the other route, 
the waterway in Mekong River from Chiang Saen to Chiang
Rung.
 After considering the  historical incidents, it found that the
most  brilliant period of the People’s  Republic of China
(PRC) with  almost  three  centuries  is Tang  Dynasty
during 618-906. At that time, the People’s Republic of 
China (PRC) was the most greatest, most wealthiest, most 
powerful with the most prosperous and advanced
civilization. It was the most superpower country in the world 
political economy via “Silk Road”, the ancient trade
connecting  the Asia and Europe or trade route in the East-the 
West. The Silk Road Chronicle has been narrating until 
the present.
 Based on the anticipation of an American namely John 

สาธารณรัฐประชาชนจีน (china)
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ตะวันออก-ตะวันตก อันเปนตำนานเลาขานจนถึงปจจุบัน
 จากการคาดคะเนของชาวอเมริกันชื่อ จอหน  ไนสบิทท  (John
Naisbitt) หลังยุคสงครามเย็น  จึงไมนาจะคาดคะเนผิดไปจากความ
เปนจริงมากนัก เพราะถนนการลงทุนทุกสายมุงไปสูจีน ขณะท่ีจีน
พัฒนาระบบเศรษฐกิจการตลาดนำหรือแบบเสรี สวนการปกครอง
เปนระบบคอมมิวนิสตหรือกลาวอยางชาวบานคือ “หน่ึงประเทศสอง
ระบบ” จึงเปนสิ่งทาทายของไทยท่ีเปนศูนยกลางท้ังประตูเขา-ประตู
ออกของโลก โดยมีทำเลท่ีต้ังของประเทศคาบเก่ียวระหวางมหาสมุทร
ที่สำคัญของโลกคือ มหาสมุทรแปซิฟค-อินเดีย ทั้งฝงตะวันออก-
ตะวันตก ในอนุภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต หรืออาณาบริเวณท่ีเรียกวา
“อุษาคเนย”2 ในอดีต ศูนยกลางโลกยายมาท่ีเอเชียจริงหรือไม? 
โดยมี “สาธารณรัฐประชาชนจีน” เปนศูนยกลาง คือ จีนแผนดิน
ใหญและจีนโพนทะเลอยูเกือบทุกประเทศของโลก พรอมที่จะลงทุน 
ขยายอานุภาพและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เหมือนเมื่อยุคสมัย
ราชวงศถังเมื่อสองพันปที่ผานมา... จึงเปนประเด็นท่ีสำคัญ
 “ใครไดใครเสียบนเสนทาง อาร 3” ถึงแมวาปจจบุนัเพ่ิงจะเร่ิมตน
ยังไมครบวงจร  อาร 3 ดานตะวันออกของแมน้ำโขง คือ เสนทาง
อาร 3 อี หรืออาร 3 เอ  อีกไมนานเม่ือ อาร  3  ดับเบิลยู หรืออาร 3
บี ดานตะวันตกเสร็จเรียบรอย ประเด็นท่ีนาเปนหวงก็คือ ผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศไทยตลอดอาณา
บริเวณริมฝงโขง โดยเฉพาะท่ีอำเภอเชียงของ ซึ่งเปนบริเวณท่ีจะกอ
สรางสะพานมิตรภาพขามแมน้ำโขงแหงท่ี 4 ซ่ึงเปนจุดผานแดนจาก
ประเทศไทยไปสู สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังเชน
อาณาบริเวณอำเภอเชียงของจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
สังคม และเศรษฐกิจ ที่สำคัญอยางยิ่งจะมีสถานีขนถายสินคา
แรงงาน และ ผูคนที่หลากหลายรูปแบบ การใชประโยชนที่ดิน 
การวางผังชุมชนเมืองใหม ชุมชนด้ังเดิม วิถีชุมชน ฯลฯ สรุปงายๆ
ก็คือ ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากชุมชนแหงใหม ทั้งน้ำเสีย ขยะ
มูลฝอย คุณภาพอากาศ ซึ่งขณะน้ีองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐสวนกลาง
สวนภูมิภาค และทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ินไดมีการเตรียมความพรอม
รับกับสถานการณท่ีเกิดข้ึนในอนาคตอันใกลน้ีหรือไมอยางไร เพียงแค
ถนนเปดใหสัญจรไดจาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน นักทองเที่ยวแคผานอำเภอเชียงของ
เพียงค่ำคืนก็ขามแมน้ำโขงไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนอยางรวดเร็ว แลวชาวอำเภอ
เชียงของ ผูคนในทองถ่ินจะไดประโยชนอะไรบาง หรือไดแคขาย
ขาวแกงไดม้ือเดียวใหแกนักทองเท่ียวกอนขามพรมแดน...ซ่ึงเปนโจทย
ที่สำคัญระดับชาติ และระดับภูมิภาคลุมน้ำโขง ของประเทศไทย
อีกโจทยหน่ึงอยางหลีกเล่ียงไมได

Naisbitt, after the cold war, his prediction is presumably not 
deviated from the facts. As every investment road directs 
towards China. Its economic system development is market
driven economy or free economic system. While the
administration is governed by communist, or simply known 
by common people  “One Country Two System”. This is
the challenge of Thailand to become the center of entry and 
exit of the world. As its location is overlapped by the two 
crucial world oceans, Pacifi c Ocean-Indian Oceans, both 
the East-the West coasts in the South-East Asia Subregion.
Where the area had been the “U Sa Kha Nae”2 (the
South-East Asia) in the past.  Will the world center shift to
Asia? The continent which the “People’s Republic of
China (PRC)” -Mainland China- will be the world center.
Furthermore, a number of overseas Chinese living in
almost countries on the world get ready to launch
extensive investment, expand their power and economic
prosperity like Tang Dynasty previously done over the two
thousand years…. This is the key point.
 “Who will gain or lose on R3 Route?” Even though the 
route is not completely constructed. The R3 Route in the
East of Mekong River is R3E or R3A. Soon after fi nishing
R3W or R3B in the West, the concerned issue is the impact 
on Thailand’s natural resources and environment along
Mekong River’s bank, especially at Chiang Khong District 
where the Fourth Friendship Bridge across the Mekong
River  is to  be constructed and where is the checkpoint
from Thailand to Lao People’s Democratic Republic
(Lao PDR). Chiang Khong District will be supposed to change
in physical, socio-economic aspects.  In particular, a variety
of activities will be emerging:  goods transfer stations,
workforce and people with diversifi cation patterns, land use, 
new urban planning, existing communities, community
way of life etc. To simply conclude, the statement of
environmental problems may result from the new and 
emerging communities; no matter what waste water,
rubbish, air quality. How far in advance the related
agencies in the central, provincial and local areas have
been preparing the readiness for several incoming
circumstances. Or else the road is opened for travelling
from Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) to
People’s Republic of China (PRC) where the tourists just 
rapidly go through, staying only one night of Chiang Khong
District, for Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR)
and People’s Republic of China (PRC). What will
substantially benefi t to the local people in Chiang Khong 
District? Selling them one meal  or one dish prior to letting
them across the border? Yes! It is the national question
and those for Mekong River Basin Region to be inevitably
solved by Thailand.

2 
อุษาคเนย  แปลวา เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

2 
U Sa Kha Nae means Southeast Asia

Mr. John  Naisbitt
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 Natural resource management (NRM) means political
interventions in original relationships between humans 
and nature1. Callicott et al., (1999) separated the NRM 
based on human-nature relationship into two philosophies :
NRM under the Compositionalism philosophy and
Functionalism philosophy  as shown in a below diagraam.
 The Compositionalism philosophy views human-nature 
relationship in that human is not a component of natural
system. On the other hand, humans are viewed as dominators 
and destroyers integrity of natural ecosystem.2 This
perspective has been the foundation of the natural resource
management that separates natural space out of human 
dwelling3. This philosophy NRM was immerged in 1870. One 
popular NRM form based on the Compositionalism philosophy
is the Yellowstone national park model.4 It has been widely 
diffused in many parts of the world since the 1950’s.3  Many 
countries took this model to establish national parks and
other protected areas for protecting their landscapes as
a pristine space without activ ties of humans for 
their basic need.3,5

 Whereas, the Functionalism philosophy views
human-nature relationship in that humans are a part of
natural ecosystem and embedded within natural 
ecosystem.2 Humans play roles as producers and 

Yellowstone National Park

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงกุศโลบายเขาไปกาว
กายสัมพันธภาพดั้งเดิมระหวางมนุษยกับธรรมชาติ1 คอลลิคอต
และคณะ2 ไดจำแนกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นฐาน
สัมพันธภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติออกเปน 2 ปรัชญา คือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใตปรัชญาองคประกอบนิยม
(Compositionalism) และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต
ปรัชญาหนาท่ีนิยม (Functionalism) อยางท่ีแสดงในแผนภูมิ
 ปรัชญาองคประกอบนิยม มองสัมพันธภาพระหวางมนุษยและ
ธรรมชาติในแงที่วา มนุษยไมใชองคประกอบของระบบธรรมชาติ
ตรงกันขามกลับมองวา มนุษยเปนผูควบคุมและคุกคามความ
สมบูรณของระบบนิเวศธรรมชาติ ปรัชญานี้เปนฐานรากของการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติที่แยกอาณาเขตทรัพยากรธรรมชาติ
ออกจากเขตที่อยูอาศัยของมนุษย3 การจัดการสิ่งแวดลอมแบบน้ี
ไดเริ่มตนใน ค.ศ. 1870 รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใตปรัชญานี้ที่นิยมกันไดแกแบบจำลองอุทยานแหงชาติ
เยลโลสโตน4 และเปนที่แพรหลายมาตั้งแต ค.ศ. 19503 หลาย
ประเทศรับเอาแบบจำลองน้ีไปจัดต้ังอุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ี
อนุรักษอ่ืนๆ โดยเนนรักษาระบบนิเวศธรรมชาติใหเปนพ้ืนท่ีบริสุทธ์ิ 
คงความดั้งเดิม และปราศจากกิจกรรมที่สนองความตองการขั้น
พ้ืนฐานของมนุษย 3,5 
 ขณะท่ีปรัชญาหนาท่ีนิยมมองสัมพันธภาพของมนุษยและ
ธรรมชาติในแงที่วา มนุษยเปนองคประกอบสวนหนึ่งที่ฝงอยูใน
ระบบนิเวศธรรมชาติ2 มนุษยมีบทบาทเปนท้ังผูผลิตและผูบริโภค
ที่สัมพันธอยางหลากหลายกับองคประกอบอื่นๆ อยางแยกกัน

Natural Resource Management Toward Two Philosophies

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใตสองปรัชญา
ดร. อารี สุวรรรมณี
Dr.Aree Suwanmanee
Dr.Aree Suwanman
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Human/nature 
relationship 

Culture separated Homo sapiens 
from nature. Homo sapiens defi le 
and destroy pristine nature

Homo sapiens part of and
embedded within nature

Compositionalism Functionalism

Complementary Approaches

Preservation of 
• Biological integrity
• Ecological restoration

• Ecological services
• Adaptive management
• Ecological management
• Sustainable management
• Ecological sustainability 

 A Diagram shows relationship between the two different NRM
philosophies based on human-nature relationship (Developed from the work of Callicott et al., 1999) 

NRM philosophies

NRM targets 

ไมออก ปรัชญานี้เปนฐานรากของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เนนการเช่ือมโยงความสัมพันธที่สมดุลระหวางมนุษยกับองค
ประกอบอื่นๆ ในแตละพื้นที่ และบูรณาการบทบาทของมนุษยให
เก้ือกูลตอความย่ังยืนของระบบนิเวศธรรมชาติ  การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติภายใตปรัญาน้ีไดปรากฏข้ึนต้ังแตปลาย ค.ศ. 1970 และ
แพรหลายไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว ภายใตการยอมรับอยางกวางขวาง
จากนักสิทธิมนุษยชนนักการเมืองสีเขียว และนักจัดการส่ิงแวดลอม
รุนใหมวาเปนทางเลือกท่ีดีกวาและเปนกฎระเบียบใหมของการจัด
การทรัพยากรธรรมชาติโลก6 ปรัชญานี้มีอิทธิพลสำคัญตอกรอบ
แนวคิดวาดวยประเด็นส่ิงแวดลอมกับการต้ังถ่ินฐานของมนุษยใน
ป ค.ศ. 1970 และการพัฒนาแบบย่ังยืนในป ค.ศ. 1990 ซ่ึงเปนกระแส
แนวคิดหลักของการจัดการส่ิงแวดลอมโลกในปลายศตวรรษท่ี 207 
 เปนท่ีนาสนใจวาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใตสอง
ปรัชญาตระหนักถึงสัมพันธภาพระหวางมนุษยกับธรรมชาติใน
ความหมายท่ีแตกตางกัน สงผลใหคุณคาของธรรมชาติและของมนุษย
ถูกมองในทางตรงกันขามกัน8 นั่นคือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใตปรัชญาองคประกอบนิยม จะใหความสำคัญตอคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติมาก และมองขามคุณคาของชาวบานในพ้ืนท่ี8

ในภาคปฏิบัติของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใตปรัชญาน้ี
คือ พ้ืนท่ีธรรมชาติหลายแหงถูกสรางใหเปนอาณาเขตพิเศษข้ึน
มาเพ่ือคุมครองคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและปองกันการถูก
คุกคามจากชาวบาน ในแงนี้ คุณคาและความสำคัญของชาวบาน
ผูอาศัยอยูในอาณาเขตน้ันไดถูกมองขามไป9 ย่ิงกวาน้ันกิจกรรมของ
ชาวบานกลับถูกมองวามีผลกระทบตอคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในขณะท่ีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใตปรัชญาโครงสราง
นิยมไดใหความสำคัญตอคุญคาของชาวบานในพ้ืนท่ีเชนเดียวกับ
คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ และเชื่อวาความยั่งยืนและคุณคา
ของทรัพยากรธรรมชาติขึ้นอยูกับชาวบานในพื้นที่ ในภาคปฏิบัติ

consumers in a variety of inseparable relationships
with other components of ecosystem. The Functionalism
philosophy is the foundation of NRM concept that
links balanceable relationship between humans and other
ecological components in an area, and integrates the
roles of humans to uphold the sustainable natural
ecosystem. This philosophy was introduced in the 1970,
and wildly distributed into many countries. It was
acceptable by the human rights, political ecologists and
Neo - environmentalists as a better NRM alternative 
and a new order of the global NRM.6 It played an infl uent 
role to shape the conceptual frame of environmental issue
on human settlement in the 1970’s, and of sustainable
development in the 1990’s. Both were mainstream concepts
of global NRM in the late twentieth century.7 
 Interestingly, two distinguishable philosophies  recognized
human - nature relationship in the different meanings.
Consequently, values of humans and natural
resources are perceived in conversed ways.8 This is.
The Compositionalism NRM emphasizes values of natural
resources, in turn, overlooks values of local people living in
a valuable natural resource area.8 In the practice under
the Compositionalism NRM, certain areas are designed
and established as a special space in order
to prevent natural resources and their values, and also
protect them from human activities. In this sense, 
values and importance of villagers living in such special
space are overlooked.9 Furthermore, villager activities
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ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือการกำหนดวิธีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดสภาวะสมประโยชนของการอนุรักษ
ควบคูไปกับการใชประโยชนในพ้ืนท่ีเดียวกัน3,10 โดยระลึกถึงความ
หลากหลายของกลุมคน กิจกรรมและองคความรูของเขา เสมือนเปน
ปจจัยสำคัญท่ีมีประโยชนตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ11,12

 ทิศทางจัดการทรัพยากรธรรมชาติของทุกประเทศยังดำเนินการ
ภายใตรมเงาของสองปรัชญาน้ี ซึ่งไดรับการสนับสนุนอยางตอเน่ือง
จากนอย 2 องคการหลักระดับสากล คือ สหภาพสากลวาดวยการ
อนุรักษธรรมชาติ (IUCN) และโครงการส่ิงแวดลอมของสหประชาชาติ
(UNEP) สหภาพสากลวาดวยการอนุรักษธรรมชาติ (IUCN) ไดต้ังข้ึนในป
ค.ศ.1948 และตอมาคณะกรรมาธิการโลกวาดวยพื้นที่อนุรักษ 
(WCPA) ไดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 19583,7 องคกรเหลานี้มีบทบาท
สำคัญในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทาง
ของปรัชญาองคประกอบนิยม และยังเปนสถาบันหลักในการสนับ
สนุนการจัดต้ังอุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ีอนุรักษอ่ืนๆ ท่ัวโลก รวมท้ังให
การสนับสนุนเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อปกปองคุณคาของทรัพยากร
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีอนุรักษใหพนจากการถูกรบกวนของมนุษย13,14

 ในขณะท่ีโครงการส่ิงแวดลอมของสหประชาชาติ (UNEP) ได
ตั้งขึ้นใน ป ค.ศ. 1973 ทำหนาท่ีสนับสนุนการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติภายใตปรัชญาหนาที่นิยม เริ่มแรกองคกรนี้ไดผลักดัน
กรอบแนวคิดประเด็นส่ิงแวดลอมวาดวยการต้ังถ่ินฐานมนุษย ใหเปน
แนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมโลกและตอมาไดมีบทบาทสำคัญ
ในการผลักดันใหมีการนำกรอบแนวคิดของการพัฒนาอยางย่ังยืน12

ใหเปนแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมโลก
 ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของท้ัง IUCN และ UNEP
มีประวัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใตอิทธิพลของสอง
ปรัชญามายาวนาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทยภายใต

are viewed as threaten to natural resource values. 
 Whereas, the Functionalism NRM concerns values of 
local people living in natural resource areas, as well as
values of natural resources, and believes that the
sustainability of natural resource values is depended upon
local villagers. In practice, this NRM set up NRM principles
for a win-win situation of human utilization and natural
resource conservation simultaneously in a same 
area,3,10 and acknowledge the diversity of human groups
and their knowledge as valuable factors for NRM.11,12 
 NRM directions in every country are under umbrellas of
two philosophies that have been supported by at least two
main international organizations: the International Union for
the Conservation of Nature (IUCN) and the United Nations 
Environmental Program (UNEP). The IUCN was established
in 1948, and then the World Commission on Protected
Areas (WCPA) was established in 1958.3,7 Their main role 
is to support the NRM in the light of the Compositionalism
philosophy. They also cornerstone institutions to uphold
establishment and extension of national parks and other
protected areas in many parts of the world, and
support atural resource values and preventing human
disturbance.13,14

 Whereas, the UNEP was established in 1973. Its 
main role supports NRM under the light of the Functionalism 
NRM.Initially, this organization pushed a conceptual
framework of environmental issue on the human
settlement to the world NRM. Then it plays an infl uent
role to support a conceptual framework of sustainable
development into the global NRM agenda12 
 Thailand, as a member of the IUCN and UNEP , has long
historically implemented the Thai NRM under the two
distinguishable philosophies. Thai Compositionalism NRM 
was introduced in the 1960’s when the Thai government
proclaimed the National Park Act and established the
Royal Forest Department15. Then, conservation regulations
were formulated and knowledge, technologies and 
mechanisms were applied to increase a number
of national parks and other protected areas and
protect their natural resource values. As a result, there
many national parks and other protected areas in

แรด (Javan Rhinoceros)

3.  Adams, W. M. & Hutton, J. 2007, People, parks and poverty: political ecology and biodiversity conservation, Conservation and Society, 5 (2), pp.147-183

7.  Worboys, G., Lockwood, M. & Lacy, T. D. 2001, Protected Area Management: Principles and Practice, Oxford University Press, Oxford.

10. Campbell, B. 2005, Changing protection politics and ethnographies of environmental engagement, Conservation and Society, 3 (2), pp.280-322.

11. Mauro, F. & Hardison, P. D. 2000, Traditional knowledge of indigenous and local communities: international debate and policy initiatives, Ecological Applications, 

 pp.1263-1269.

12. UNEP 2007, The Role of Communities, accessed: 5/12/2007, available at: http://www.nyo.unep.org/action/03.htm 

13.  Keeley, J. & Scoones, I. 2003, Understanding Environmental Policy Processes: Cases from Africa, Earthscan, London.

14. Hirsch, P. 1990, Forests, forest reserve, and forest land in Thailand, Geographical Journal, 156 (2) pp.166-174.

15. MacKinnon, J. (Ed), 1997, Protected Area Systems Review of the Indo-Malayan Realm. Asian Bureau for Conservation, in World Conservation Monitoring Centre, England.
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สมดุลและหลากหลาย

31วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

ปรัชญาองคประกอบนิยมไดใชมาตั้งแตค.ศ. 1960 เมื่อรัฐบาลไทย
ประกาศกฎหมายอุทยานแหงชาติขึ้นและจัดตั้งกรมปาไม15 จาก
นั้นไดออกกฎหมายอนุรักษมาบังคับใช รวมทั้งนำเทคโนโลยีและ
องคความรูมาประยุกตใชเพ่ือสนับสนุนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติและ
พื้นที่อนุรักษอื่นๆ และปกปองคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ16

สงผลใหมีอุทยานแหงชาติเกิดข้ึนหลายแหง ซ่ึงรูปแบบบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีอนุรักษเหลาน้ีไดสะทอนการจัดการส่ิงแวดลอมภายใต
ปรัชญาองคประกอบนิยม
 จัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทยไดดำเนินการอยางชัดเจน
ภายใตปรัชญาหนาท่ีนิยมในป ค.ศ. 1975 เมื่อประเทศไทยไดรับ
เอากรอบแนวคิดของการจัดการส่ิงแวดลอมภายใตวาทกรรมวาดวย
การต้ังถ่ินฐานของมนุษยมาใช มีการจัดต้ังสำนักงานคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ แตงต้ังคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ และ
ประกาศกฎหมายส่ิงแวดลอมขึ้นมา ใหเปนสถาบันหลักเพ่ือทำหนา
ที่ดำเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใตปรัชญาหนาที่นิยม
ตอมาในป ค.ศ. 199217 ประเทศไทยไดรับแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดลอมภายใตแนวคิดหลักของการพัฒนาแบบยั่งยืน และได
ประกาศพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 ปฏิรูปสถาบันหลักใหเปนสำนักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอมกรมควบคุมมลพิษ และกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อทำหนาที่ในการกำหนดนโยบายและยุทธวิธีเพื่อ
สนับสนุนการจัดการตามแนวทางน้ี และไดนำวิธีการและเคร่ืองมือ
การจัดการส่ิงแวดลอมหลายอยาง เชน การจัดการทรัพยากรเชิง
บูรณาการในพ้ืนท่ี การประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การประกาศ
พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม เปนตน มาประยุกตใชเพื่อสงเสริม
การอนุรักษควบคูไปกับการใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือใหมนุษยอยูอยางย่ังยืนในระบบนิเวศธรรมชาติ
 เน่ืองจากมุมมองในคุณคาของมนุษยและธรรมชาติตามแนว
ทางของปรัชญาท่ีแตกตาง ทำใหทิศทาง วิธีการ และเปาหมายการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในระดับสากล ประเทศ และทองถ่ินเกิด
ความไมลงรอยกัน อยางเชนในระดับสากล ทั้งองคการ IUCN และ
UNEP ตางก็ยังคงนโยบายสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใตปรัชญาที่แตกตางกัน ในเมื่อ IUCN ใหการสนับสนุน
ประเทศตางๆ เพ่ือรักษาและขยายพ้ืนท่ีอนุรักษธรรมชาติท่ีปราศจาก
อยูอาศัยของมนุษย แตในเวลาเดียวกัน UNEP ใหการสนับสนุน
การจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือใหประชาชนสามารถอยูไดในพ้ืนท่ีอยาง
สมดุลกับระบบธรรมชาติ และไมเห็นดวยท่ีจะอพยพคนออกจากพ้ืนท่ี
อนุรักษ สิ่งนี้แสดงถึงความไมสอดคลองของทิศทางและวิธีการ
จัดการส่ิงแวดลอมในระดับสากล

Thailand. The management pattern of these national
parks and other protected areas refl ects the
NRM under the Compositionalism philosophy.16 
 After that, the Thai NRM was obviously operated under
the functionalism NRM when the Thai government 
accepted the NRM principles of the environmental
issue for human settlement in 1975. This acceptance
compelled Thailand to formulate  the Environmental Act
and were established a National Environmental Offi ce
and the National Environmental Board for supplementing
the Functionalism NRM. Then, the Thai government
accepted the conceptual cornerstone of ‘sustainable
development’ in 1992.17 In order to support
the mainstream sustainable development, Thai government
amened the Enhancement and Conservation of National
Environmental Quality Act, the Offi ce of Environmental
Policy and Planning, the Department of Pollution
Control and the Department of Environmental Enhancement
and Quality Promotion replaced in the previous
environmental organizations and Act. There organizations 
and Act play as cornerstone institutions to facilitate the
implementation of the Functionalism NRM. They applied
many principles and tools, such as the integrated
area-approach, environme tal impact assessment,
and environmentally protected area to supplement
the Functionalism NRM by means of simultaneous
utilization and protection of natural resources, regarding
human sustainable living within naturalecosystem.
 Different perceptions in values of natural and those of 
humans leads to different ways of NRM to intervene
human-nature relationship and incongruities in the NRM
policies, targets, principles and practices at international,
national, and local levels (Robertson & Hull, 2001).18 At  the
international level, either IUCN or UNEP has continuously 
supported NRM implementation under the different NRM
philosophies. IUCN focuses on prevention and
expansion protected areas without human dwelling,
meanwhile UNEP still supports villagers for harmoniously
living in natural areas and disagrees resettlement of
villagers from protected areas. This display the
incompatibility of international NRM principles and directions.
 In the national level, NRM policy and target related to
villager dwelling are still inharmonious in many countries.
NRM policy of national park and other protected areas is
separated from other NRM policy in  areas where people
have the rights of living. In addition, many Compositionalismวาฬหลังคอม (Humpback Whale)

15. MacKinnon, J. (Ed), 1997, Protected Area Systems Review of the Indo-Malayan Realm. Asian Bureau for Conservation, in World Conservation Monitoring Centre, England.

16. Sato, J. 2000, People in between: conversion and conservation of forest lands in Thailand, Development and Change, 31 (1), pp.155-177.

17. OEPP (1997). Policy and National Action Plan for Sustainable Development of Thailand, Faculty of Economics, Kasetsart University, Bangkok

18. Robertson, D. P. & Hull, B. R. 2001, Beyond biology: toward a more public ecology for conservation, Conservation Biology, 15 (4), pp.970-979.
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 ในระดับชาติ นโยบาย และเปาหมายการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติในหลายประเทศท่ีเก่ียวของกับความเปนอยูชาวบานท่ีไม
มีความกลมกลืนกัน นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมของอุทยาน
แหงชาติหรือพื้นที่อนุรักษยังคงแยกออกจากนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีประชาชนมีสิทธิอาศัยอยู นอกจาก
น้ีนักอนุรักษส่ิงแวดลอมภายใตปรัชญาองคประกอบนิยมยังคงสนับ
สนุนนโยบายท่ีไมยอมรับใหคนตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีอนุรักษเหลาน้ี 
อยางไรก็ตาม นโยบายการเพ่ิมหรือขยายพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติหรือ
พื้นที่อนุรักษอื่นๆ ที่ตองแยกคนออกจากพื้นที่ก็ไมสามารถทำได
อยางเต็มที่เหมือนแตกอน เปนเพราะถูกขัดขวางจากนักจัดการ
สิ่งแวดลอมที่มีแนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอมภายใตปรัชญา
หนาท่ีนิยม 
 ในระดับปฏิบัติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เดียว
กันภายใตกรอบปรัชญาท่ีแตกตาง นำไปสูความขัดแยงท่ีไดปรากฎ
ใหเห็นอยางชัดเจน อยางเชน พ้ืนท่ีกันชนของอุทยานแหงชาติและ
พ้ืนที่อนุรักษหลายแหงกลายเปนพ้ืนที่จัดการสิ่งแวดลอมของสอง
แนวคิดท่ีไมลงรอยกัน เมื่อเจาหนาท่ีอนุรักษไดพยายามรักษาพ้ืนท่ี
กันชนใหเปนพ้ืนท่ีอนุรักษ ด้ังเดิม  เพ่ือคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ
โดยปราศจากการรบกวนของชาวบาน แตชาวบานพยายามเขาไป
ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เหลาน้ัน19 การกระทำของ
ชาวบานในบางคร้ังกลับไดรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชนและ
นักสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใตปรัชญาหนาท่ีนิยม ผลของการความขัดแยงระหวางเจาหนาท่ี
ผูปกปองทรัพยากรธรรมชาติและชาวบานปรากฎใหเห็นในหลายๆ 
ทั่วโลก เชนกรณีในประเทศเอธิโอเปยชาวบานที่เขาไปลาแรดใน
เขตอุทยานแหงชาติถูกเจาหนาท่ีของรัฐยิงตาย20 หรือกรณีในประเทศ
ไทยชาวบานโดนจับเพราะฆาชางปาท่ีมากินสับปะรดของเขา
 สำหรับแนวโนมทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในศริสต
ศตวรรษท่ี 21 ยังคงดำเนินการอยูภายใตสองปรัชญาน้ี แตอยางไร
ก็ตาม การจัดการส่ิงแวดลอมภายใตท้ังสองปรัชญาไดเร่ิมมีการผสม
ผสานกันมากขึ้น ตัวอยางเชน ในการประชุมอุทยานแหงชาติใน

conservationists extremely uphold the NRM policy 
that exclude local villagers and their sustaining activities
from national parks and other protected areas. However,
the target of NRM policy to increase or expand these 
protected areas by exclude villagers from such
areas is not effective as before. This is because it was 
obstructed by various Compositionalism - philosophy
environmentalists. 
 In the NRM practice, the implement of NRM under 
different philosophies in a same area results to  obviously 
confl icts. Many buffer zone of the national park, for
example, become a space where overlap practices
base on two different NRMs. Conservation offi cials
want to protect the buffer zone as pristine space for
natural resource values without villager disturbance,
whereas villagers want to use natural resources
for their sustenance. The activities of villagers sometimes
are supported by NGOs and environmentalists who work
under the Functionalism theory. The results of confl icts
between protected area offi cials and local villagers
uncover in many parts of the world. For examples,
local villagers in Ethiopia were killed by park offi cials
in order to protect the rhinoceros,20 and local
villagers in Thailand were arrested because they killed
elephants which ate their pineapples. 
 The NRM direction in the 21 century still run under the
umbrella of two philosophies. However, the two different
philosophy NRMs trend to engage integrate together. 
As in the  fi fth World Park Congress of 2000, IUCN and 
UNEP initially engage the joint management in buffer
zones of many national parks and other protected
areas. This NRM engagement is under the conceptual
framework of biodiversity conservation. This opens space
for local villagers who living in such buffer zones to take 
part in activities for the biodiversity conservation.22 

 Moreover, the 21 century NRM trends to jointly create an
ideology and target of global NRM.  All  NRM practitioners 
whatever who work under Compositionalism philosophy
or Functionalism philosophy act to support   the same 
ideology of global NRM. This implementation of the 21
century NRM is coincided with a motto “Think globally,
Act locally”. The obviously example of this is the discourse
of global worming. It is a creative political ideology
that can change global NRM ideologies underpinned
Compositionalism NRM and Functionalism NRM to a new
ideological meaning that attempt to force almost

19. Hares, M. 2008, Forest confl ict in Thailand: northern minorities in focus, Environmental Management, online, accessed: 26/12/2008, available at: www.questia.com/journals 

20. Neumann, R. P. 2004, Moral and discursive geographies in the war for biodiversity in Africa, Political Geography, 23 (7), pp.813-837.

22. Collins, J. 2001, Indigenous People and Protected Areas, in G. Worboys, M. Lockwood & T. D. Lacy (eds.), Protected Area Management: Principles and Practice,

 Oxford University Press, Oxford.

อุทยานแหงชาติเขาใหญ (Khao Yai National Park)



BALANCEANDDIVERSE

สมดุลและหลากหลาย

33วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

global NRM activities to be same target for
decreasing the global worming condition. Finally, under
the support of UNEP, many UN members were signed 
agreement to reduce the global worming conditions.
These countries have been support by UNEP and
other organizations in terms of technologies, information
and knowledge to build public awareness and set up
the national agenda of the global worming conditions.  
  To sum up, direction of global NRM and Thai NRM have 
historically operated under the umbrella of two NRM
philosophies of human – nature relationship. These NRMs
under two NRM philosophies trend to join together in
the 21 century NRM. However, the western ideas still
continuously infl uence to the global NRM directions to 
support global interests and solve global problems. 
The author does not  protest any NRM underpinned
Compositionalism and Functionalism philosophies.  However, 
the author supports NRM way, principles and activities
that concern the our national interest and take into
account of the Thai villager interest. Otherwise, the author
disagrees any NRM implementation that focused on
the international NRM purpose and target with
overlooking Thai people interest and their culture.
There are many cases from developed countries that 
they reject the international agreement in order to
protect their people interests, such as the United
States of America in a case of green house gas
reduction, and Japan in a case of whale conservation.
What about technocratic environmentalists and
conservationists, or green politicians of Thailand, we
might rethink the direction of Thai NRM for heavily shaping 
on Thai village and natio al interests more than
international interests.

ระดับโลกครั้งท่ี 5 ในป ค.ศ. 2000 ทั้ง IUCN และ UNEP ไดริเร่ิม
รวมมือกันเพ่ือสนับสนุนการจัดการส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีกันชนของ
อุทยานแหงชาติและพ้ืนท่ีอนุรักษอื่นๆ ตามกรอบแนวคิดของความ
หลากหลายทางชีวภาพ นี่ถือวาเปดพื้นที่ใหชาวบานที่อยูในพื้นที่
กันชนไดเขารวมในกิจกรรมการอนุรักษความหลากหลายทางชีว
ภาพ21 
 มุงนอกจากน้ีแนวโนม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในศริสต-
ศตวรรษท่ี 21 มีที่จะสรางและผสมผสานอุดมการณและเปาหมาย
ของการจัดส่ิงแวดลอมโลกใหเปนอันเดียวกัน โดยใหทุกภาคสวนของ
การจัดการส่ิงแวดลอมไมวาอยูภายใตปรัชญาโครงสรางนิยมหรือ
หนาท่ีนิยม ดำเนินกิจกรรมเพ่ือนำไปสูผลสัมฤทธ์ิภายใตอุดมการณ
และเปาหมายเดียวกัน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมนี้สอดคลองกับคำ
ขวัญที่วา “คิดระดับโลก ทำในระดับทองถิ่น” ตัวอยางที่ชัดเจน
คือวาทกรรม “ภาวะโลกรอน” ซึ่งผลักดันใหอุดมการณการจัดการ
ส่ิงแวดลอมโลกเปล่ียนเปาหมายไป จากท่ีเนนใหการจัดการภายใต
ปรัชญาใดปรัชญาหน่ึงไปสูความหมายใหมท่ีผลักดันใหทุกกิจกรรม
ของการจัดการส่ิงแวดลอมในโลกมุงสูเปาหมายเดียวกัน คือการลด
สภาวะโลกรอน ดังน้ัน ภายใตการผลักดันของ UNEP หลายประเทศ
สมาชิกไดลงนามขอตกลงเพ่ือดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมลดภาวะ
โลกรอน และประเทศเหลาน้ันไดรับการสนับสนุนจาก UNEP และ
องคกรท่ีเก่ียวของดานความรู เทคโนโลยี และงบประมาณ เพ่ือสราง
ความสำนึกแกประชาชนและผลักดันประเด็นโลกรอนใหเปนวาระ
แหงชาติใหสอดคลองกับหลักสากล
 โดยสรปุ ทศิทางการจัดการส่ิงแวดลอมโลกและในประเทศไทย
มีประวัติดำเนินการตามกรอบของการจัดการส่ิงแวดลอมภายใต
แนวคิดของสองปรัชญา และมีแนวโนมท่ีมีการผสมผสานกันมากข้ึน
เพื่อมุงสูอุดมการณและเปาหมายเดียวกัน โดยแนวคิดของโลก
ตะวันตกยังคงมีอิทธิพลตอการกำหนดทิศทางการจัดการสิ่งแวดล
อมโลกเพื่อสนับสนุนผลประโยชนและแกไขปญหาในระดับสากล
ผูเขียนไมไดคัดคานแนวคิดหรือแนวทางใดตามกระแสหลักของ
การจัดการสิ่งแวดลอมโลก แตขอสนับสนุนแนวทางการจัดการ
ส่ิงแวดลอมท่ีคำนึงถึงผลประโยชนท่ีชาวบานจะไดรับ และไมเห็นดวย
กับการจัดการส่ิงแวดลอมที่มุงสนองตอบเปาหมายในระดับสากล
โดยมองขามผลประโยชนอันแทจริงของประชาชนและวัฒนธรรม
ด้ังเดิมของคนไทยมี ตัวอยางใหเห็นจากหลายๆ ประเทศท่ีดำเนินการ
จัดการส่ิงแวดลอมโดยมุงคำนึงถึงผลประโยชนของประชาชนของ
เขาและปฏิเสธท่ียอมรับการปฏิบัติตามมติของประชาคมโลก เชน
สหรัฐอเมริกาในกรณีการลดกาชเรือนกระจกและประเทศญ่ีปุนใน
กรณีการลาปลาวาฬ เราในฐานะนักจัดการส่ิงแวดลอม นักอนุรักษ 
หรือนักการเมืองสีเขียวของประเทศไทย ควรกลับมาคิดถึงทิศทาง
ของการจัดการส่ิงแวดลอมของประเทศไทย ที่ควรจะวางอยูบนผล
ประโยชนของชาวไทยและประเทศไทยมากกวาผลประโยชนของ
สากล

21. Neumann, R. P. 1998, Imposing Wilderness: Struggles over Livelihood and Nature Preservation in Africa, University of California Press, Berkeley.

ภาวะมลพิษ (Pollution)
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 Inspection is an important measure to facilitate the
government’s operational plans A key person in this process 
is the Ministry Inspector, who is responsible for monitoring and
auditing the performance of agencies under the Ministry’s
jurisdiction, in order to fi nd out if the assigned work had been 
completely properly and, most importantly, effectively and
how much benefi ts people received from such activities.
 As for earlier inspection models, the public sector had 
not been given the opportunity to get involved. Offering
extensive encouragement to people to participate, the
government started to pay more attention to public
involvement in its operations. A cabinet resolution was
then passed during the conference on January 30th, 2007 
to confi rm the integrated inspection approach for achieving
the government’s goals as specifi ed in the annual budget
2007 of the Prime Minister’s Offi ce. This approach aims to
build a network with people’s participation at the local
level of inspection.
 As a result of this cabinet resolution, the Prime
Minister’s Offi ce issued the Prime Ministerial Announcement
No. 73/2550 on March 27th, 2007, which appointed
the Committee for Building Public Participation in Local
Inspection. The principal responsibility of the Ministry
Inspector is to appoint Inspector General Advisors in

1
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม E-mail : tawatchai.s@mnre.mail.go.th

1
Policies and Operational Plan Analyst, Offi ce of the Permanent Secretary for Natural Resources and the Environment. E-mail : tawatchai.s@mnre.mail.go.th.

 การตรวจราชการเปนมาตรการสำคัญประการหน่ึงในการทำให
การปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐ เปนไปตามแผนการดำเนิน
งานท่ีกำหนดไว  โดยผูท่ีทำหนาท่ีปฏิบัติงานการตรวจราชการในระดับ
กระทรวง คือ ผูตรวจราชการกระทรวง ซึ่งสวนใหญทุกกระทรวง
จะมีผูตรวจราชการเพ่ือทำหนาท่ีติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน
ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงของตน วาปฏิบัติงานเปนไปตาม
แผนงานหรือไม  และท่ีสำคัญการปฏิบัติงานดังกลาวมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนกับประชาชนมากนอยเพียงใด 
 สำหรับรูปแบบการตรวจราชการในอดีตท่ีผานมายังไมมีการเปด
โอกาสใหภาคประชาชนเขาไปมีสวนรวมดวย  แตดวยพัฒนาการดาน
การมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีมาอยางตอเน่ือง  ทำใหภาครัฐเห็นความ
สำคัญของการมีสวนรวมของประชาชนตอการดำเนินงานของภาค
รัฐมากขึ้น  สวนหน่ึงจึงทำใหคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2550 เห็นชอบกับแผนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุงผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาล
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ
โดยแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ดังกลาว  มีสาระสำคัญ
เกี่ยวกับการสรางเครือขายการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในการตรวจราชการระดับพ้ืนท่ี 
 จากมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว สำนักนายกรัฐมนตรีจึงไดมีคำส่ัง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ท่ี 73/2550 วันท่ี 27 มีนาคม 2550
แตงต้ังคณะกรรมการสรางเครือขายการมีสวนรวมของ ภาคประชาชน
ในการตรวจราชการระดับพ้ืนท่ี ซ่ึงองคประกอบหลักของคณะกรรมการฯ
ชุดนี้ คือผูตรวจราชการของแตละกระทรวงที่ไดรับมอบหมายโดย

ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน
ดานส่ิงแวดลอม
Environmental Inspector General Advisor
ธวัชชัย สุขลอย1

Tawatchai Sukloy1

อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด (Khao Samroiyod National Park)
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คณะกรรมการฯ ชุดน้ี มีอำนาจหนาท่ีสำคัญในการพิจารณา
คัดเลือกผูแทนจากภาคประชาชนของแตละจังหวัด เพื่อแตงตั้ง
เปนที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน 4 ดาน ไดแก
ดานเศรษฐกิจ  ดานวิชาการ  ดานสังคม  และดานส่ิงแวดลอม โดย
คัดเลือกจังหวัดละ 4 ดาน / ดานละ 1 คน 
 ณ ท่ีน้ี จะขอกลาวเฉพาะท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน
ดานส่ิงแวดลอม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดพิจารณาคัดเลือกผูแทนภาคประชาชนจากรายช่ือประธาน
อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหมูบาน (ประธาน
ทสม.) ของแตละจังหวัด และสงใหประธานคณะกรรมการสราง
เครือขายการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจราชการระดับ
พ้ืนท่ีพิจารณาแตงตั้งเปนท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน
ดานส่ิงแวดลอมประจำแตละจังหวัด 
 สำหรับการมีสวนรวมของท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน
ดานส่ิงแวดลอมกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนั้น  ผูตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหความสำคัญกับการมี
สวนรวมของภาคประชาชนเปนอยางมาก  ดังจะเห็นไดจากการเชิญ
ท่ีปรึกษาผูตรวจราชการฯ เขารวมประชุมการตรวจราชการอยางตอเน่ือง
รวมถึงเปดโอกาสใหท่ีปรึกษาผูตรวจราชการฯ ไดแสดงความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะตอการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดังภาพท่ี 1-2 และ
ภาพท่ี 3-4) เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม (ทส.) นำไปประกอบการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
และยังผลใหเกิดประโยชนกับประชาชนมากย่ิงขึ้น

provincial areas who have specialized in four areas :
economics, academic issues, society and the environment,
with one person fromeach province.
 For this specifi c purpose, only Environmental Inspector
General Advisors of the Ministry of Natural Resources 
and the Environment are discussed because of their
responsibilities in selecting public representatives from 
the list of Natural Resources and Environment Village
Volunteer Chairpeople in each Province to appoint
Provincial Environmental Inspector Advisors for the
Committee.
 As for cooperation from Environmental Inspector
General  Advisors in public inspection, the Environmental 
Inspector of the Ministry of Natural Resources and
Environment heavily emphasized heavily public
participation by inviting the Inspector Generals to attend
regular meetings, as well as allowing them to share their
opinions and recommendations regarding the operation
of agencies under the Ministry of Natural Resources
and the Environment (Pictures 1 - 2 and Pictures 3-4),
aiming for operational effi ciency and maximum
public benefi ts.

ภาพท่ี 1-2 : คณะผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รับฟงความคิดเห็นของที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาค
ประชาชน ดานส่ิงแวดลอม จ.ปราจีนบุรี ที่มีตอการดำเนินงานของ
หนวยงานสังกัด ทส. ในคราวการประชุมการตรวจราชการแบบ
บูรณาการฯ เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

(Pictures 1-2) Ministry of Natural Resources and the 
Environment Inspector General welcomes the comments of
Prachinburi Environment Inspector General Advisors on the
performance of agencies under the Ministry of Natural 
Resources and the Environment during the integrated 
conference on November 16th, 2009 at Rayong City Hall
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 นอกจากนี้  ผูตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมยังไดนำขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของท่ีปรึกษา
ผูตรวจราชการภาคประชาชนดานส่ิงแวดลอมเสนอไปพรอมกับ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะผูตรวจราชการฯ เพื่อนำเรียน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทราบและพิจารณา
สั่งการใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดำเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวดวย จึงถือไดวา
ภาคประชาชนเขามามีบทบาทมากข้ึนในกระบวนการติดตามตรวจสอบ
การดำเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม  ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 อันเปน กฎหมายสูงสุดของประเทศ  ซ่ึงมีเจตนารมณ
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมตอการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
ตามความในหมวด 3 มาตรา 66 และ มาตรา 67  หมวด 5 มาตรา 85
และมาตรา 87

 อยางไรก็ตาม  การบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลโดยผาน
กลไกของสวนราชการจะไมสามารถสนองตอบความตองการของ
ประชาชนไดอยางย่ังยืน  หากภาคประชาชนขาดการติดตามผลการ
ดำเนินงานของหนวยงานราชการ ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงาน
ของสวนราชการสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางแทจริง ภาคประชาชนควรติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน
ของสวนราชการอยางตอเน่ือง  ขณะเดียวกันภาครัฐก็ควรเพ่ิมชองทาง
ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมตอการดำเนินการของภาครัฐ
มากข้ึนตามลำดับ  ซ่ึงหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมสามารถยกระดับการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ไดดวยเชนกัน  โดยสามารถดำเนินการไดดังน้ี

 1. ควรเปดโอกาสใหที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน
ดานส่ิงแวดลอมเขาไปมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมประเภทตางๆ
ของหนวยงานระดับพื้นที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะทำใหการดำเนินงานของหนวยงานฯ
ไดรับการยอมรับจากประชาชนในพ้ืนท่ี และจะเปนประโยชนตอการ
ประสานความรวมมือในการดำเนินงานของหนวยงานสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในอนาคตตอไป
 2. ควรเปดโอกาสใหท่ีปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน
ดานสิ่งแวดลอม ไดรับทราบความกาวหนาผลการดำเนินงานของ
หนวยงานระดับพื้นที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเมื่อครบ 6 เดือน  และครบ 12 เดือนของปงบประมาณ  
รวมเปน 2ครั้งตอ 1 ป และในอนาคตอาจเพิ่มโอกาสในการรับทราบ
ผลการดำเนินงานเปนรายไตรมาส หรือรายเดือน ตามความเหมาะสม
ตอไป 

 Furthermore, the Natural Resources and Environment
Inspector submitted the opinions and recommendations of
Environment Inspector General Advisors, together with
those of the Committee of Inspectors, to the Permanent
Secretary of the Ministry of Natural Resources and
Environment for consideration as agency operational 
guidelines. This involves the increase in people’s involvement
in monitoring agency operations, in combination with the
Constitution of the Kingdom of Thailand B.E.2550, as
the nation’s most supreme law that allows for public
involvement in government operations, as stated in Articles
66 and 68, Sections 85 and 87.

 However, sustainable government administration
for serving people through the public mechanism would 
be impossible without continual public monitoring of
government operations. Consequently, the public sector
should monitor closely and encourage more public 
participation through various channels. Agencies under
the Ministry of Natural Resources and  Environment 
should encourage people’s participation as follows :
 1. Inviting Environmental Inspection Advisors to get
more involved with the operations of local agencies under
the Ministry of Natural Resources and Environment in
order to gain more acceptance of actions from local 
residents, which should be useful for future operations.

คลอง (Canal)
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สมดุลและหลากหลาย

37วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท (Doi Inthanon National Park)

 3. กรณีที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจัดการฝกอบรมหรือสัมมนาดานการพัฒนาความรู
ความเขาใจดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในตางจังหวัด ควรใหที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน
ดานสิ่งแวดลอม ของจังหวัดที่จัดประชุมเขารวมงานดวยเพื่อเปน
การเสริมสรางความรู ความเขาใจ ดานการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมให กับที่ปรึกษาผูตรวจราชการฯ
มากย่ิงข้ึนรวมถึง ยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางท่ีปรึกษา
ผูตรวจราชการฯ กับเจาหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมไดอีกทางหน่ึงดวย
 4. ควรเปดโอกาสใหที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชน
ดานส่ิงแวดลอม เขามามีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาเสนอขอ
งบประมาณของหนวยงานระดับพ้ืนท่ี ในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกอนที่จะมีการจัดสงใหหนวยงาน
สวนกลางรวบรวมเพ่ือเสนอใหสำนักงบประมาณพิจารณาตอไป เพ่ือให
การจัดสรรงบประมาณมีความโปรงใส  นาเชื่อถือ  และสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีมากย่ิงขึ้น 
 5. ควรประสานกับจังหวัดเพ่ือขอความรวมมือใหที่ปรึกษา
ผูตรวจราชการภาคประชาชน ดานส่ิงแวดลอม เขารวมการประชุม
หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดประจำเดือนดวย  โดยในชวงเร่ิมตน
อาจขอใหเชิญท่ีปรึกษาผูตรวจราชการฯ เขารวมประชุมในเดือนท่ีมี
วาระเก่ียวกับประเด็นสำคัญดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
หรือใหเขารวมประชุมในกรณีท่ีมีประเด็นเรงดวนดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
 หากหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม (ทส.) สามารถดำเนินการไดดังน้ีเเลว จะทำใหการดำเนิน
งานของหนวยงาน ทส. ไดรับการยอมรับจากประชาชนเเละภาคสวน
ตางๆ รวมถึงมีแนวโนมท่ีจะกอใหเกิดประโยชนกับประชาชนไดมาก
ย่ิงข้ึน

 2. Informing the Environmental Inspector General 
Advisors about the progress of local agencies’
operations under the Ministry of Natural Resources
and Environment on a twice yearly basis. This would
concern management of the annual budget after 6
and 12 months. Future operational reports should be
prepared as quarterly or monthly reports as required. 
 3. Whenever agencies under the Ministry of Natural
Resources and Environment decide to arrange training
or seminar to extend knowledge and understanding in 
Natural Resources and Environment outside Bangkok,
Provincial Environmental Inspector General Advisors 
should be invited to attend the training and seminar to 
strengthen the relationship between Inspector General
Advisors and Natural Resources and Environment Offi cers.
 4. Environmental Inspector General Advisors should be
given the opportunity to participate in budget allocation 
decisions by local agencies under the Ministry of
Natural Resources and Environment before sending
proposals to the Central Agency for further consideration 
by Bureau of the Budget. This should be managed with
transparency and reliability to coincide with local demands.
 5. Asking for cooperation at the provincial level 
to allow Environmental Inspector General Advisors to
attend monthly conferences with the provincial
government agency supervisors, regarding key issues.
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บทนำ
 ในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาทางดานมลพิษส่ิงแวดลอม
ขั้นรุนแรง และเราก็ไมสามารถปฏิเสธไดวาปญหาทางดานมลพิษ
สิ่งแวดลอมนั้นเปนปญหาใหญที่ควรไดรับการแกไขโดยดวน ระดับ
เสียงจัดเปนมลพิษท่ีเปนปญหามากอยางหน่ึงและส่ิงท่ีเปนสาเหตุหลัก
ในการทำใหเกิดระดับเสียงก็คือ การเพ่ิมข้ึนของปริมาณยานพาหนะ
สำหรับการวัดคาความดังของเสียง (Pressure of sound) ใชหนวย
เดซิเบลเปนหนวยวัด  (Decibel, dB)  ดังน้ันเม่ือปริมาณยานพาหนะ
เพ่ิมขึ้นแตชองทางการจราจรไมสามารถรองรับปริมาณการจราจร
ไดจึงทำใหเกิดความแออัดของการจราจรและเกิดเปนมลพิษทาง
เสียงข้ันรุนแรง  ดวยเหตุนี้ความสำคัญของการทำวิจัยคร้ังน้ีคือการ
ศึกษาขอมูลปริมาณยานพาหนะและปริมาณคาระดับเสียงเพ่ือให
สามารถพยากรณคาระดับเสียงในอนาคตได
 โดยวัตถุประสงคของการศึกษา  คือ  เพื่อเปรียบเทียบระดับ
เสียงในแตละแยกของท้ังสี่แยก  รวมทั้งศึกษาปริมาณยานพาหนะ 
คาระดับเสียง และหาปจจัยประเภทยานพาหนะที่มีอิทธิพลตอ
ระดับเสียงบริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และแสดงความ
สัมพันธของประเภทยานพาหนะดวยตัวแบบทางคณิตศาสตร   โดย
ขอบเขตของการศึกษา  จะศึกษาเฉพาะตัวแปรปริมาณยานพาหนะและ
คาระดับเสียงบริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทาน้ัน

วิธีการดำเนินงานวิจัย
 ทำการเก็บรวบรวมขอมูลบริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จำนวน 4 จุด  คือ  จุดท่ี 1 : งามวงศวาน – เกษตร  จุดท่ี 2 : พหลโยธิน  –
เกษตร  จุดท่ี 3 : เกษตร – นวมินทร  และจุดท่ี 4 : บางเขน – นวมินทร
ซึ่งทำการอานคาระดับเสียงและตรวจนับจำนวนรถในแตละจุด
ทุกชั่วโมงตั้งแตเวลา  8.00 – 18.00 น. สุมตรวจวัดสัปดาหละวัน
เปนเวลา 4 สัปดาห  จำนวน 40 ขอมูล  โดยตำแหนงในการเก็บขอมูล
ทั้ง 4 จุด แสดงดังรูปที่ 1  

Introduction
 At present, Thailand is confronting severely pollutant
problem that we cannot refuse that the immense problem 
urgently need to tackle with. Noise level is considered
a kind of an important pollution. In addition, the main factor
of sound level is an increasing volume of traffi c. To measure
pressure of sound, the unit value is based on Decibel, dB.  
As vehicle demand is increasing, while the traffi c channel
cannot tolerate the traffi c quantity anymore. As a result,
the traffi c congestion sets in with extreme noise pollution.
By this reason, the research target is to investigate the
volume of traffi c and sound level to forecast sound level
in the future.
 The objectives of the research is the comparative
study of sound level in each junction of all four
intersections; investigation of volume of traffi c and sound 
level; including the fi nding on vehicle factors affecting to
sound level at Kasetsart University Intersection. The
correlation of vehicle type is demonstrated by mathematical 
simulation model. The particularly studied variables are 
volume of traffi c and sound level at Kasetsart University
Intersection.

Research Methodology
 The data collection is performed at Kasetsart University 
Intersection with the following 4 points: the 1st Point, Ngam 
Wongwan-Kaset; the 2nd Point, Phaholyothin-Kaset; the 3rd

Point, Kaset-Nawamin; and the 4th Point, Bangkhen-Nawamin. 
Sound level detection and vehicle reckoning at each junction 
are conducted every hour from 8.00-18.00 hrs. Random
checking is implemented once a week for 4 weeks with 40
data logging. The 4 points of data collection is presented
in the Figure 1.   
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Figure 1 :  Map Shown Data Collection
at Kasetsart University Intersection
 Vehicle groups are classifi ed into 8 types. The 1st type is personal car, taxi, van(PC). The 2nd type is mini bus, two
row-sitting mini bus -Rot Song Thaew-(LB). The 3rd is bus (HB). The 4th type is pick-up truck (LT). The 5th type is six wheeled
truck (MT). The 6th type is ten wheeled truck (HT). The 7th type is motorcycle (MC). And the 8th type is other vehicles (OT).
 Sound level data sampling is collected by Sound Level Meter with microphone which can convert sound wave to
electrical signal. Therefore, the electrical signal data can be recorded in electronic circuit or adjust the signal as shown in Figure 2.  

Figure 2:   Sound Level Meter Device
 For data analysis, the data collection at site will be
computerized with Minitab -the application program - in
assistance of statistical analysis programs.   
 1. Data Analysis with Descriptive Statistics tends to
calculate basic statistical value e.g. frequency, percentage,
mean and S.D. and to describe general data of sound level
volume of traffi c. The output will be featured in graph data and
presented tables with descriptions.
 2. Data Analysis with Inferential statistics is appropriately 
selected according to each variable such as T-test, One-
way Analysis of Variance and Multiple Regression Analysis.

รูปที่ 1 แผนท่ีแสดงจุดท่ีทำการเก็บขอมูลบ
ริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 การจำแนกประเภทยานพาหนะ  แบงออกเปน
เปน 8 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 รถยนตสวน
บุคคล แท็กซี่ รถตู (PC) ประเภทท่ี 2 รถเมลเล็ก
รถสองแถว (LB) ประเภทท่ี 3 รถเมลใหญ (HB)
ประเภทท่ี 4 รถกะบะ (LT) ประเภทท่ี 5 รถบรรทุก
6 ลอ (MT) ประเภทท่ี 6 รถบรรทุก 10 ลอ (HT)
ประเภทที่ 7 รถจักรยานยนต (MC) และ
ประเภทท่ี 8 รถอื่นๆ (OT)   
 ในการเก็บตัวอยางคาระดับเสียงใชอุปกรณ
วัดเสียง Sound Level Meter ซึ่งประกอบดวย
ไมโครโฟนที่เปลี่ยนคล่ืนสัญญาณไฟฟา ทำให
สามารถใชวงจรอิเล็กทรอนิกสในการเก็บสัญญาณ
หรือจัดการกับสัญญาณได ดังแสดงในรูปที่ 2  

รูปที่ 2   อุปกรณตรวจวัดระดับเสียง
 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม  นำมาประมวลผล
ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป Minitab  ซ่ึงใชสถิติใน
การวิเคราะห ดังน้ี
 1. การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา  เพ่ือหาคาสถิติพ้ืนฐาน
ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของคาระดับเสียงและ
ปริมาณยานพาหนะ  ซึ่งนำเสนอในรูปกราฟและตารางประกอบ
คำอธิบาย
 2. การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน  โดยเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสมกับ
ตวัแปรแตละชนิด  ไดแก  การทดสอบดวยสถิตทิ ี(T-test)  การวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบปจจัยเดียว (One-way Analysis of Variance)
และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
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ผลการวิจัย
 วิธีการใชเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียงในการเก็บรวบรวมขอมูล
บริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทั้ง 4 จุดวัดแสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 : วิธีการใชเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณยานพาหนะและคาระดับ
เสียงบริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทั้ง 4 จุด สามารถ
แสดงคาเฉลี่ยของปริมาณยานพาหนะและคาเฉลี่ยของระดับเสียง
 ไดดังตารางท่ี 1 

 Based on Table 1, the outcome can be concluded that 
average sound level at Kasetsart University Intersection 
is at 53.02 dB with average volume of traffi c at each
junction 2,581 vehicle/hr. The total of all 4 junctions is 10,323
vehicle/hr.  The most density type of vehicle is personal 
car, taxi and van equally 39.9% as presented in Figure 4.

 จากตารางท่ี 1 สามารถสรุปไดวา  คาระดับเสียงโดยเฉล่ียบริเวณ
แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรคือ 53.02 เดซิเบล และมีปริมาณ
ยานพาหนะในแตละแยกโดยเฉล่ีย 2,581 คัน/ชั่วโมง โดยรวมท้ัง
สีแ่ยกคิดเปน 10,323 คนั/ชัว่โมง  และประเภทยานพาหนะท่ีมากท่ีสดุ
คือ รถยนตสวนบุคคล  แท็กซ่ี  และรถตู ซึ่งคิดเปนรอยละ 39.9   ดงัรูป
ที่ 4

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยปริมาณยานพาหนะและคาเฉลี่ยระดับเสียงท่ีบริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Table 1: Average Volume of Traffi c and Sound Level at 4 Points of Kasetsart University Intersection

Research Result
 Method of application of sound level meter for data
collection at 4 points of Kasetsart University Intersection
is shown in Figure 3.

Figure 3 :  Method of Application of Sound Level Meter
 Data collection at 4 points of Kasetsart University
Intersection featuring average volume of traffi c and
sound level is tabulated in Table 1.  

        คาเฉลี่ยปริมาณยานพาหนะแตละประเภท (คัน/ชม.)
             Average Volume of Traffi c of each Vehicle Type (vehicle/hr.)

    PC LB HB LT MT HT MC OT รวม

 1 53.68 7.833 973 118 118 823 41 58 486 11 2,626
 2 51.93 6.036 1,328 57 201 1,069 23 23 621 2 3,322
 3 54.95 5.425 848 78 103 916 34 17 408 6 2,408
 4 51.53 5.670 970 56 366 225 29 39 276 8 1,968

 เฉลี่ย 53.02 6.241 1,030 77 197 758 32 34 448 7 2,581
(Average)

  รวมปริมาณยานพาหนะ  4,119 308 788 3,031 126 136 1,790 26 10,323
           (Total of Volume of Traffi c)

  รอยละ  39.9 3.0 7.6 29.4 1.2 1.3 17.3 0.3 100
  (Percentage)

จุดวัด
Point of

Measurement

คาเฉล่ีย
ระดับเสียง 
(เดซิเบล)

Average Sound 
Level(dB)

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน

(S.D.)
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รูปที่ 4 : รอยละปริมาณยานพาหนะจำแนกตาม
ประเภทบริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

Figure 4 : Percentage shown Volume of Traffi c
Classifi ed by Type of Vehicle at Kasetsart
University Intersection

 จากตารางท่ี 2 พบวา คาระดับเสียงท้ัง 4 จุดวัด บริเวณแยก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ 0.05 หรือ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P-value 0.059 > 0.05  จึงยอมรับสมมติ
ฐานหลัก)  ดงัน้ันจงึสามารถใชตวัแบบทางคณิตศาสตรอธิบายความ
สัมพันธของคาระดับเสียงกับปริมาณยานพาหนะท่ีเปนตัวแทนของ
ทั้งแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได

 Source

Regression
Residual Error
Total

DF

3
156
159

SS

303.5
6215.4
6518.9

MS

101.2
39.8

F

2.54

P

0.059

 From Table 2, the outcome reveals that sound level from
 the 4 points at Kasetsart University Intersection is not found 
statistically signifi cant difference at 0.05; or at the 95%
confi dence level, P-Value 0.059 > 0.05. The hypothesis is
accepted.  So mathematical  simulation model is applied
to explain the correlation between sound level and
volume of traffi c considered as representatives of those
at Kasetsart University intersection.

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบปจจัยเดียวของคาระดับเสียงท้ัง 4 จุดวัด 
บริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Table 2: Result of One-way Analysis of Variance for Sound Level Detected at 4 Points of Kasetsart University
Intersection
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 จากตารางท่ี 4 บริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา
ตัวแปรที่มีผลตอคาระดับเสียงมากท่ีสุด ไดแก  รถบรรทุก 6 ลอ (MT)
รองลงมาคือ  รถบรรทุก 10 ลอ (HT)  อันดับตอมาคือ รถจักรยานยนต
(MC) และสุดทายคือ รถเมลใหญ (HB) (P-value < 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือตัวแปรมีความสัมพันธกับระดับเสียง)
ซึ่งสามารถอธิบายคาระดับเสียงไดรอยละ 56.3 และจากการ
พิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Coeffi cient) เพื่อ
พิจารณาจัดลำดับความสำคัญใหแกตัวแปรท่ีมีผลตอระดับเสียง
ไดแก รถบรรทุก 6 ลอ รองลงมาคือ รถบรรทุก 10 ลอ รถจักรยานยนต
และรถเมลใหญ  มีคา Coeffi cient เทากับ 2.3759,  0.96980, 0.25165 
และ 0.1807 ตามลำดับ ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพนัธของคา
ระดับเสียงกับปริมาณยานพาหนะบริเวณแยกมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ดวยตัวแบบทางคณิตศาสตร ไดดังน้ี   
Sound = 45.096 + 0.1807 HB + 2.3759 MT + 0.9698 HT+ 
0.25165 MC
โดย  HB คือ  จำนวนรถเมลใหญ
  MT คือ  จำนวนรถบรรทุก 6 ลอ
  HT คือ  จำนวนรถบรรทุก 10 ลอ
  MC คือ  จำนวนรถจักรยานยนต

ตัวแปรอิสระ

Constant
HB
MT
HT
MC

Coef

45.096
0.18070
2.37590
0.96980
0.25165

SE Coef

1.879
0.08367
0.32100
0.31550
0.05509

T

24.00
2.16
7.40
3.07
4.57

P

0.000
0.032
0.000
0.003
0.000

Adjust R2  =  54.0 %R2  =  56.3 %

Coef

45.096
0.18070
2.37590
0.96980
0.25165

 From the information in Table 4, it can be inferred that
at Kasetsart University Intersection the most signifi cant
variable to sound level is six wheeled truck (MT), the
second is ten wheeled truck (HT), the third is motorcycle
(MC) and the last is bus (HB). P-value < 0.05, no signifi cant 
value is detected; hence the null hypothesis is rejected. 
The variable is relatively signifi cant to the sound level.
The sound level can be explained at 56.3%. In considering
to the Coeffi cient so as to provide the priority of variable
infl uencing to the sound level,  six wheeled truck(MT), ten 
wheeled truck (HT), motorcycle (MC) and bus (HB) present
the Coeffi cient of 2.3759,  0.96980,  0.25165 and 0.1807
respectively. The fi gures can denote the correlativity of
sound level and volume of traffi c at Kasetsart University 
intersection by mathematical simulation model with 
following manner.   
Sound = 45.096 + 0.1807 HB + 2.3759 MT + 0.9698 HT+ 
0.25165 MC
where HB = bus 
  MT = six wheeled truck 
  HT = ten wheeled truck 
  MC = motorcycle 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณของคาระดับเสียงกับตัวแปรอิสระยานพาหนะ 8 ประเภท
Table 4: Result of Multiple Regression Analysis for Sound Level and Independent Variable of 8 Types of Vehicles

 จากตารางท่ี 3  พบวา มีตัวแปรอิสระยานพาหนะอยางนอย 1 ตัว
ทีไ่มเทากับ 0  หรอืมตีวัแปรอสิระยานพาหนะอยางนอย 1 ตวั ทีม่คีวาม
สัมพันธกับคาระดับเสียง (P-value 0.000 < 0.05  จึงปฏิเสธสมมติ
ฐานหลัก)  จึงตองทำการทดสอบตอไปวามีตัวแปรใดบางท่ีมีความ
สัมพันธกับคาระดับเสียง โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ

 Source

Regression
Residual Error
Total

DF

8
151
159

SS

3670.40
2848.54
6518.94

MS

458.80
18.86

F

24.32

P

0.000

 From the data in Table 3, it may be estimated that at
least 1 independent variable of vehicle is not equal to zero
value or at least 1 independent variable of vehicle
correlates with signifi cant difference of sound level.  P-value
0.000 < 0.05, as a result, the null hypothesis is rejected.

ตารางที ่3  ผลการวเิคราะหความแปรปรวนแบบปจจัยเดยีวของคาระดบัเสยีงกับตวัแปรอสิระยานพาหนะ 8 ประเภท
Table 3: Result of One-way Analysis of Variance for Sound Level and Independent Variable of 8 Types of Vehicles 
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สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีพบวา บริเวณส่ีแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มีคาระดับเสียงโดยเฉล่ียคือ 53.02 เดซิเบล และมีปริมาณยานพาหนะ
ในแตละแยกโดยเฉล่ีย 2,581 คัน/ชั่วโมง  โดยรวมท้ังสี่แยกคิดเปน
10,323 คัน/ชั่วโมง  และประเภทยานพาหนะท่ีมากท่ีสุด คือ รถยนต
สวนบุคคล แท็กซ่ี และรถตู ซ่ึงคิดเปนรอยละ 39.9  สำหรับการทดสอบ
ที่นัยสำคัญ 0.05 หรือที่ระดับความเช่ือมั่น 95% พบวาคาระดับ
เสียงท้ัง 4 จุดวัด บริเวณแยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมแตกตาง
กันจึงสามารถใชตัวแบบทางคณิตศาสตรอธิบายความสัมพันธของ
คาระดับเสียงกับปริมาณยานพาหนะท่ีเปนตัวแทนของทั้งแยก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได  และพบวามีตัวแปรอิสระยานพาหนะ
อยางนอย 1 ตัว ท่ีมีความสัมพันธกับคาระดับเสียง  ซ่ึง ปจจัยประเภท
ยานพาหนะท่ีมีผลตอระดับเสียง คือ รถบรรทุก 6 ลอ (MT) รถบรรทุก
10 ลอ (HT) รถจักรยานยนต (MC) และรถเมลใหญ (HB) ซึ่ง
สามารถอธิบายความสัมพันธของคาระดับเสียงกับปริมาณยาน
พาหนะดวยตัวแบบทางคณิตศาสตร คือ   Sound  =  45.096 +
0.1807 HB + 2.3759 MT + 0.9698 HT+ 0.25165 MC
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Research Conclusion 
 The resulting research is found that, at Kasetsart
University Intersection, the average sound level is 53.02 
dB with average volume of traffi c at each junction 2,581
vehicle/hr. All 4 junctions are calculated for 10,323
vehicle/hr. The most vehicles found are personal car, taxi
and van equivalent to 39.9%. For the signifi cant testing
at 0.05 or 95% confi dence interval, no signifi cant different is
found for sound level detected at 4 points of Kasetsart
University Intersection. The mathematical simulation model
is therefore applied to explain the correlativity of sound 
level and the volume of traffi c determined as
representatives of all junctions at Kasetsart University
Intersection. Furthermore, at least 1 independent variable
of vehicle is correlatively signifi cant to the sound level.
The vehicle type considerably infl uence to the sound level is
six wheeled truck (MT), ten wheeled truck (HT), motorcycle 
(MC) and bus (HB). The descriptive conclusion denoting
the correlativity of sound level and volume of traffi c by
mathematical simulation model is shown with following
manner. Sound  =  45.096 + 0.1807 HB + 2.3759 MT + 0.9698 HT
+ 0.25165 MC. 
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 Dekrakpa Art and Natural Education Center at Ban Pa
Yaw, Sub - District  Samrong, District Muang, Surin Province,
also known as just Dekrakpa School, is an alternative
school established by a couple: “Kru Jeut” and “Kru
Noi” or Khemthong and Areya Morad. They applied
a creative artistic approach as a tool to cultivate
environmental consciousness in children and young people. 
 Dekrakpa of Koompayaw in the Salangpan community
is an alternative school which practices and teaches
children the way of nature using art as a process to build
love, understanding and care of local resources. They 
are then able to inculcate natural values in their hearts 
and translate them into their paintings and poems.
 After twenty years of operation (1989 – 2009),
Dekrakpa School has graduated eight generations of
students. More than 100 students in all have graduated
and are now prospering in their various careers.
 Some of them work in an organization for young people
using art to treat abused children. Another has become an
assistant director in the production of “Than Mui” by His 
Majesty the King’s grandson Chatree Chalermyukon.

 ศูนยศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักปา บานปายาว ตำบลสำโรง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร หรือที่รูจักกันในชื่อ  ‘โรงเรียนเด็กรักปา’ 
เปนโรงเรียนทางเลือกท่ีมีสองสามีภรรยาในนาม  ‘ครูจืดและครูหนอย’
เข็มทองและอารียา โมราษฎร เปนผูริเริ่มโดยใชแนวคิดนำวิธีการ
สรางสรรคทางศิลปะมาเปนเคร่ืองมือในการปลูกสรางสำนึกอนุรักษ
สิ่งแวดลอมแกเด็กและเยาวชน
 เด็กรักปาแหงคุมปายาว ชุมชนแสลงพันธ เปนโรงเรียนทางเลือก
สำหรับเด็กและเยาวชน ฝกฝนใหเด็กๆ เขาถึงและเรียนรูวิถีทางแหง
ธรรมชาติ ผานกระบวนการทางศิลปะ กอเปนความรักความเขาใจ
และหวงแหนทรัพยากรทองถ่ิน ดึงคุณคาในธรรมชาติเขาสูจิตใจแลว
สงสารออกมาเปนภาพวาดและบทกวี
 20 ป ของการทำงาน (พ.ศ. 2532-2552) โรงเรียนเด็กรักปา ผลิต
นักเรียนทางดานส่ิงแวดลอมออกมา 8 รุน มีนักเรียนท่ีเรียนจบ เติบโต
เขาสูสาขาอาชีพตางๆ มากกวา 100 คน
 บางคนทำงานกับองคกรดานเด็กในตำแหนงศิลปะบำบัดเด็ก
และเยาวชนผูถูกลวงละเมิด
 บางคนเปนผูชวยผูกำกับในภาพยนตรของทานมุย หมอมเจา
ชาตรีเฉลิม ยุคล
 บางคนทำงานดานละคร สะทอนปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม
 บางคนทำงานโรงงาน เเละไดเล่ือนตำแหนงเปนหัวหนาฝายเพราะ
มีพลังในการสรางสรรค ฯลฯ
 จากคายเล็กๆ ในวันหยุดเสาร-อาทิตย สูคายศิลปะศึกษาสำหรับ

อารียา โมราษฎร (ครูหนอย)
Areya Morad (KruNoi)

โรงเรียนเด็กรักปา
: ศิลปะกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม
Dekrakpa School : Art and Environmental Conservation
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Some are involved with performing dramatic works 
refl ecting social and environmental problems. Other
work in industry and have been promoted to a head of
division because of their creativities.
 The school has changed from being a small weekend 
camp to being a permanent camp for children and young
people, as well as being a community-level art education
center. An art for the environment program has been
established, as well as program for conservation work in
community areas. Kru Noi says that, “Even if people have 
not graduated in the fi eld of Art, the activities that they
pursue at our camp can gently change the behavior of the 
children and make them more creative. The impression
of nature that they gain here will stay with them for their
whole life. The art gives them a love of the environment.”
 The two teachers confi rm that trees can inspire us to write
poems and do art. The Origin of Dekrakpa School, Art
for the Environment
 Kru Jeut and Kru Noi started working in a community 
forest project collaborating with an NGO in Surin Province. 
In 1999, they began to work every weekend in numerous
communities throughout the lower Northeast, including
Buri Ram, Yasothon, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani and
Surin. They used art as a medium of approaching the 
environment, focused on direct contact with nature and 
refl ected their progress in the form of written 
records, poems, painting and dramatic works.
 For activities in the camp, children learn values from 
the surrounding environment. Furthermore, they are
encouraged to develop their opinions through more
profi cient works of art. Kru Noi says that “We can learn
how to think and analyze if we regularly note everything
around us.”
 By 1991–1992, 20 children and young people had been
educated. It had developed into an Arts Education
curriculum with the objective of allowing children and young
people in the project to bring their Art-for-environment 
knowledge to interact with other people in different
communities and societies.
 The point is that this Environmental Art Education
program of the two teachers is appropriate both
domestically and abroad. 
 The Dekrakpa youth group has continuously extended
the environmental art concept; from the local, rural young
people to those in urban environments. As an example, the 
“Hamburger-Sticky Rice Camp,” which allows urban young 
people to join camp activities with local youngsters, has
developed international cooperative links with Singapore,
Taiwan, Hong Kong, Korea, and Japan. Now it has become a
forest-conservation student network operating around
the lower Northeast in Thailand and other countries
in East and Southeast Asia.

เด็กและเยาวชน คายศิลปะศึกษาระดับชุมชนกลายเปนโรงเรียนเด็ก
รักปา จัดทำหลักสูตรศิลปะเพื่อสิ่งแวดลอม กอนขยายมาทำงาน
ดานการอนุรักษในพ้ืนท่ีชุมชนตางๆ อยางเต็มรูปแบบ
 ครูหนอยกลาววา “แมไมไดจบศิลปะมาโดยตรงแตกระบวนการ
ในคายศิลปะทำใหเราไดเรียนรูวา ศิลปะสามารถเปล่ียนพฤติกรรม
คน ทำใหเด็กๆ แสดงออกมาอยางนุมนวลและสรางสรรค ความ
ประทับใจในธรรมชาติจะทำใหเด็กจดจำไปชั่วชีวิต ศิลปะทำใหเขา
มีความรักในส่ิงแวดลอม”
 จนถึงวันน้ี ทั้งสองยืนยันวา ตนไมสอนใหเราเขียนบทกวีและ
ทำงานศิลปะ

จุดเริ่มตนโรงเรียนเด็กรักปา ศิลปะเพื่อสิ่งแวดลอม
 ครูจืดและครูหนอยเร่ิมตนทำงานในโครงการปาชุมชนกับ
องคกรพัฒนาเอกชนในจังหวัดสุรินทรเมื่อป 2532 เขาและเธอ
เร่ิมงานคายเยาวชนทุกวันเสาร-อาทิตย ตามชุมชนตางๆ ท่ัวเขตอีสานใต
ตั้งแตจังหวัดบุรีรัมย ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานีและสุรินทร
โดยใชกระบวนการศิลปะเพื่อสิ่งแวดลอมเปนสื่อ  เนนการสัมผัส
เพ่ือเขาถึงธรรมชาติ สะทอนออกมาเปนรูปแบบของการเขียนบันทึก
บทกวี ภาพวาดและการละคร
 สำหรับกระบวนการในคาย เด็กๆ จะไดเรียนรูถึงคุณคาจาก
สิ่งแวดลอมเล็กๆ ที่อยูรอบๆ ตัว กลาแสดงความคิดเห็นผานผลงาน
ศิลปะในรูปแบบตางๆ ตามที่ตัวเองถนัด ครูหนอยบอกวา “หาก
คนเราไดจดบันทึกทุกส่ิงทุกอยางรอบๆ ตัวอยางสม่ำเสมอ (ไมวาจะ
ดวยการเขียนหรือการวาด) จะทำใหเรารูจักคิดและวิเคราะห”
 ในป พ.ศ. 2534-2535 ไดพัฒนาการเรียนรูแกเด็กและเยาวชน
จำนวน 20 คน โดยพัฒนาเปนหลักสูตรศิลปะศึกษาทางดาน
สิ่งแวดลอมที่มีจุดมุงหมายใหเด็กและเยาวชนท่ีเขาโครงการ
นำความรูทางดานศิลปะเพ่ือส่ิงแวดลอมกลับไปใชกับเด็กและเยาวชน
ในชุมชนและสังคม
 สิ่งที่นาสนใจ คือ หลักสูตรศิลปะศึกษาทางดานสิ่งแวดลอม
ที่ทั้ง 2 คน คิดคนไดรับการยอมรับจากท้ังในและตางประเทศ
 กลุมเด็กรักปาขยายแนวคิดเร่ืองศิลปะเพ่ือสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเน่ือง จากกลุมเด็กและเยาวชนในชนบทขยายออกไปสูกลุมเด็ก
และเยาวชนในเมือง เชน มีการจัด “คายแฮมเบอรเกอรเจอขาวเหนียว”
ที่นำเด็กจากในเมืองมารวมกระบวนการคายกับเด็กๆ ในชนบท
รวมทั้งสรางเครือขายในตางประเทศ เชน สิงคโปร ไตหวัน ฮองกง
เกาหลีและญ่ีปุน จนเกิดเครือขายนักศึกษารักปาท่ัวเขตอีสานใต
และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 รวมทั้ง ประสานการทำงานรวมกับชุมชนในการรวมกันอนุรักษ
ปาและส่ิงแวดลอม ซ่ึงเปนการแกไขปญหาจากฐานรากท่ีย่ังยืนและ
จับตองได จนกอตั้งเปนโรงเรียนเด็กรักปาท่ีมีจุดมุงหมายในการนำ
ศิลปะมาเปนเคร่ืองมือเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม
 ครูหนอยกลาววา “แรกเร่ิมโรงเรียนเด็กรักปาไดรับทุนสนับสนุน
จากงานโครงการและขอทุนจากหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะจากองคกร
พัฒนาเอกชนทางดานสิ่งแวดลอมและสิทธิมนุษยชนในตาง
ประเทศ รวมถึงการบริจาคของคนกลุมตางๆ ท่ีเห็นดวยกับแนวทาง
ของเรา”
 เมื่อทำงานสะสมทุนมาไดสักระยะหน่ึง คูสามีภรรยารักปาจึง
ไดซื้อที่ดิน 16 ไร ในราคา 500,000 บาท ที่บานปายาว ชุมชน
แสลงพันธ แลวต้ังโรงเรียนเด็กรักปา “เงินสวนใหญเปนเงินบริจาค
เงินสะสมจากโครงการหรืองานกิจกรรม เชน งานละครของเด็ก
งานจัดกระบวนการคายใหกับหนวยงานตางๆ” ครูหนอยเลา
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 Furthermore, they coordinate with communities to 
conserve forests and environments in ways which are
 sustainable and can solve problems from the foundation.
Dekrakpa School has become established in order 
to promote art as a tool for conserving environments. 
 Kru Noi says that, “At fi rst, Dekrakpa School was
supported by project work and received funds from
several agencies, especially international NGOs focused
on the environment and the human rights. There have also 
been some donations from people who agree with our aims.”
 After they had accumulated funds from operations for 
a period of time, the two teachers invested in 16 Rai of land
at a cost of 500,000 Baht at Ban Pa Yaw, Salangphan
community. Then they established Dekrakpa School there. 
“Most money is from donations, while we have also saved
money from projects or activities such as children’s drama,
organizing camp activities for other agencies and so on.”
 Dekrakpa School welcomes children to live together and 
offers a teaching program which is different from the
basic education system. The program includes two years with 
20 students in each intake. The students will simultaneously 
study at a non-formal education center. Funds are raised by 
emphasizing works of natural art for sale and camp activities 
for agencies, for which fees may be charged. Additionally, the 
school is fi nancially supported by some NGOs such as Terre 
des Hommes from Germany, which focuses on children rights.   
 Most children who come to Dekrakpa School have
already completed the 6th year of primary education and
have no opportunities for further study. They all join together 
and live like a family, eating and sleeping together within forest
 and fi eld environments. They take turns cooking and
cleaning the camp. The children will have a note book for the 
entire program in which they can record their feelings
and experiences.
 Kru Noi thinks that environmental problem solving is best 
tackled from the foundations. This approach should begin
with the study of art and environment by children,
young people and local people, while taking notes to
practice thinking and analysis.
 “Initially, villagers did not understand what we were
doing. Then, they began to appreciate our aims and also
lend us a hand. We may not plant more trees or build mountains
but we are implanting the forest in their minds. Forest and 
community cannot be separate because the forest
provides income and opportunities to them. Nowadays, we
 allow the local villagers to narrate about their community 
forest conservation. They cooperate more when they
understand the issues and when they cooperate they
will care  more about the environment,” says Kru Noi,
while smiling.
 The camp activities of Dekrakpa School allow children
to link themselves with the surrounding nature and toหนังสือบทกวี (Poetry Books)

 โรงเรียนเด็กรักปา จะรับเด็กๆ มาใชชีวิตรวมกันโดยมีหลักสูตร
การเรียนการสอนท่ีแตกตางจากโรงเรียนในระบบการศึกษาพ้ืนฐาน
แบงเปนภาคการศึกษา 2 ป ปละ 20 คน โดยเด็กๆ จะเรียนกับศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนควบคูกันไปดวย สำหรับคาใชจายในการ
ดำเนินการจะเนนการผลิตผลงานศิลปะธรรมชาติออกมาขายหรือ
ออกไปจัดกิจกรรมคายใหกับหนวยงานตางๆ นอกจากนี้ยังไดรับ
เงินสนับสนุนจากองคกรสาธารณประโยชน เชน องคกรแตแดซอม
จากเยอรมันนี ที่เนนงานทางดานสิทธิเด็ก
 เด็กสวนใหญท่ีมาเรียนในโรงเรียนเด็กรักปาจะเปนเด็กนักเรียน
ที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แลวไมมีโอกาสในการเรียนตอ เด็กจะ
เขาเรียนและอยูกันแบบครอบครัว กินนอนอยูรวมกัน โดยมีสภาพ
แวดลอมเปนปาและทุงนาลอมรอบ จัดแบงเวรกันทำอาหารและ
ทำความสะอาดบริเวณที่พัก เด็กๆ จะไดรับสมุดบันทึกตลอด
หลักสูตรการศึกษาเพ่ือบันทึกความรูสึกของตนเอง
 ครูหนอยมองวา การแกปญหาสิ่งแวดลอมตองแกไขจาก
ฐานราก การแกท่ีตนเหตุตองเร่ิมใหการศึกษาเร่ืองศิลปะกับธรรมชาติ
แกเด็ก เยาวชนและชาวบานและการบันทึกเปนการฝกคิดวิเคราะห
 “ระยะแรกชาวบานไมเขาใจวาเราทำอะไร เอาเด็กมาหากินหรือ
เปลาแต ตอมาเร่ิมเขาใจและมองออกวาเราทำอะไรและยังใหความ
รวมมือเปนอยางดี เราอาจจะไมไดปลูกปา สรางภูเขา แตเรากำลัง
ปลูกปาในหัวใจคน ปากับชุมชนเปนของคูกัน แยกกันไมได แลวยังเปน
การขยายอาชีพใหกับชาวบาน ทุกวันน้ี เราใหชาวบานเปนวิทยากร
บรรยายเร่ืองการอนุรักษปาชุมชน เมื่อเขาใจเขาจะใหความรวมมือ
เมื่อเขาใหความรวมมือเขาจะรักส่ิงแวดลอม” ครูหนอยย้ิม
 กระบวนการคายของโรงเรียนเด็กรักปาจะทำใหเด็กๆ เชื่อมโยง
ตัวเองเขากับธรรมชาติรอบตัว มองเห็นคุณคาของส่ิงเล็กส่ิงนอย
ในสิ่งแวดลอมที่ตางมีหนาท่ีที่แตกตางกันออกไปภายใตความ
สมดุลของระบบนิเวศ เด็กๆ จะไดนั่งลงสังเกตส่ิงตางๆ รอบตัว เชน
การวาดรูปนกในปายาว การเขียนความรูสึกผานการสังเกตใบไม
หรือเกมส “เมื่อฉันเปน....”
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สื่อสิ่งพิมพ (Printing)

สมุดบันทึก (Diary)

understand the value of environmental elements which have 
their own duties within the broader ecosystems. Children
can  relax and observe their surroundings and do some 
activities like drawing birds at Pa Yaw, as well as writing 
down their experiences of leaf observation, or playing 
a game called “When I Am…”
 Kru Noi explains that writing in a note book could help
children to become more orderly, imaginative and observant. 
The brain will be developed so that thinking processes work 
more systematically. Art learning improves the right side of the 
brain in terms of imagination. The children who graduate from
this school have both knowledge and understanding.
When they have internalized the environmental issues, the
children will never forget about the importance of
conserving forests in the future.
 “For example, in the game “When I Am…”, each
child gets the chance to fi nd out what they might be. If 
they get “leaf”, for example, they have to identify its kind
and benefi ts, and to express how they feel about it. Then, 
they write down notes, poems, or draw it in the book.”
 Kru Noi also adds that the children who fi nish the 
course of Art for the Environment (two years) in Dekrakpa
School will have not less than ten of these books each.
 Selections from all of these notes were made for a pocket 
book in 1995 published by a documentary publishing
company. The notes were chosen by Ms. Niramon 
Maeteesuakul, one of the founders of Pa Yai Creation
Company, which is the origin of the most famous 
documentaries for children in Thailand.
 Dekrakpa School project closed in 1997 because of
the school development policy of the government and the
health problems of Kru Noi. However, these two teachers
certainly systematically organized environmental activities

 การเขียนในสมุดบันทึกเปนการฝกใหเด็กมีวินัย ชางคิดและสังเกต
ในสิ่งท่ีเห็น สมองของเด็กจะพัฒนาทำใหกระบวนการคิดของเด็ก
เปนระบบมากขึ้น สวนการเรียนศิลปะจะพัฒนาสมองซีกขวา
ในแงมุมของจินตนาการ เด็กท่ีจบออกมาจากโรงเรียนเด็กรักปาจะมี
ครบทั้งความรูและความเขาใจ เมื่อเชื่อมโยงกับเรื่องสิ่งแวดลอม
ทำใหเด็กไมลืมที่จะรักษาปา ครูหนอยอธิบายแนวคิดยืดยาว
 “ยกตัวอยาง เกมส “เม่ือฉันเปน...” เด็กๆ ท่ีเขารับกระบวนการจะ
จับสลากวาตัวเองจะไดเปนอะไร เชน หากเขาจับไดคำวา ‘ใบไม’
เด็กจะตองคิดวาใบไมอะไร มีประโยชนอยางไรและมีความรูสึกกับ
ใบไมอยางไร แลวบันทึกออกมาในสมุดบันทึก เปนรูปภาพหรือ
บทบันทึกหรือบทกวีก็ได”
 เด็กท่ีเขาเรียนกับโรงเรียนเด็กรักปา เมื่อพวกเขาจบหลักสูตร
ศิลปะเพ่ือสิ่งแวดลอม (2 ป) พวกเขาจะมีสมุดบันทึกไมต่ำกวา 10
เลม/คน ครูหนอยเลาถึงประสบการณการทำงานท่ีผานมา
 บันทึกของเด็กๆ ถูกนำมาคัดสรรเปนหนังสือพ็อกเก็ตบุก ในป
พ.ศ. 2538 จัดพิมพโดยสำนักพิมพสารคดีท่ีมีคุณนก นิรมล เมธีสุวกุล
หน่ึงในผูรวมกอตั้งบริษัทปาใหญ ครีเอช่ัน ตนแบบสารคดีสำหรับ
เด็กท่ีโดงดังท่ีสุดในประเทศไทยเปนผูคัดสรรผลงาน
 โรงเรียนเด็กรักปา ปดโครงการในป 2540 ดวยนโยบายโรงเรียน
ขยายโอกาสของรัฐบาลและปญหาทางดานสุขภาพของครูหนอย
แตถึงกระนั้น ทั้ง 2 ยังทำกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอมและการ
ศึกษาแกเด็กและเยาวชนอยางตอเน่ือง
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and education for children and young people. How can
art and conservation work together? Interview of “Kru Noi,”
Areya Morad, Dekrakpa School 
 “Art is a powerful science for persuading people to 
absorb emotional and aesthetic lessons. When applied to
environmental operations, this becomes effective and can
reach a person’s heart. It creates strong impressions, 
encourages learning, and provides excellent personal
development, especially in children. We believe that
environmental learning through an art approach would
naturally help to improve their minds.”
 This is the message from Kru Noi (Areya Morad), who
is now in her forties, who has worked with her husband, Kru
Jeut (Khemthong Morad), to organize activities and
create environmental art courses for 20 years (1989 – 2009). 
They implanted conservation operations in children’s hearts
in than eight cohorts before the activities had to be paused 
due to a personal health problem; Kru Noi has a chronic
kidney disease, but she always has a smile even so.
 Now, she has become the club president of kidney
disease patients at Surin.  
 The interview took more than three hours to complete.
The following message is the thought of Kru Noi of Dekrakpa,
who has invented environmental art courses for children
that have been admired by environmentalists.
 She says that “Our camp approach is a tool to help
children understand forest conservation. The activities
focus on developing the understanding process. The
children regularly explain how they feel about their 
communities and their community environments.”
 “At fi rst, we set activities for children according to
contemporary issues. For example, community forest
encroachment by entrepreneurs increasing eucalyptus
cultivation at Nong Yor village, Sangkha District, Surin
province, the issue of community forest management at
Dong Lan – Pa Non Yai, Uthumpornpisai District, Sisa-
ket province, the issue at Pa Dong Na Chee Kee Lan,
Trakarnpeutpol District, Ubonratchathani, or the issue of 
eviction of people from the areas of Pa Dong Yai, Prakum
District, Burirum province.”
 “We use art as a tool to communicate ideas in the form of
different expressions. The children enjoy the activities while
learning about the environment at the same time.”
 Kru Noi explains that since the art camp was initiated, 
the teachers understood that rural children are as
intellectually capable as those from any city. As the children 
pick up interesting ideas, so they should be trained in
leadership programs and then returned to the community.
For example, this includes camp activity establishment for
children and youth leaders in artistic and environmental
projects.
 She gives certain examples of Charoen Chulerd,

ศิลปะกับการอนุรักษเก่ียวของหรือนำมาปรับใชกันไดอยางไร?
บทสัมภาษณ ครูหนอย อาริยา โมราษฏร โรงเรียนเด็กรักปา
 “ศิลปะเปนศาสตรท่ีมีพลังในการโนมนาวใจคนใหเขาถึง
สุนทรียทางอารมณ เมื่อนำมาใชกับงานทางดานสิ่งแวดลอม
แลวสามารถกอผลและเขาถึงจิตใจคน กอใหเกิดความประทับใจ
สรางการเรียนรู้ ทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงจากภายใน
โดยเฉพาะเด็กๆ ไดอยางดีที่สุด เราเชื่อวา การเรียนรู
ส่ิงแวดลอมโดยผานกระบวนการศิลปะทำใหเ กิดความ
เปล่ียนแปลงจากภายในอยางเปนธรรมชาติท่ีสุด”
 ขางตนเปนความในใจของครูหนอย (อารียา โมราษฏร) ในวัย
เร่ิมตนเลข 4 หลังจากท่ีเธอและครูจืด (เข็มทอง โมราษฏร) คูสามีภรรยา
ผูมุงมั่นทำกิจกรรมและคิดคนหลักสูตรศิลปะเพ่ือสิ่งแวดลอมมา
อยางตอเนื่องนับเปนเวลา 20 ป (พ.ศ. 2532-2552) ปลูกฝงงาน
อนุรักษลงสูจิตใจเด็กมากกวา 8 รุน กอนกิจกรรมจะสะดุดลงเพราะ
ปญหาสุขภาพ ครูหนอยเปนผูปวยโรคไตเร้ือรัง แตทวาเธอยังมีรอยย้ิม
ของพลังสรางสรรค
 ปจจุบัน ครูหนอยเปนประธานชมรมผูปวยโรคไต จังหวัดสุรินทร
เราใชเวลาสัมภาษณครูหนอยมากกวา 3 ช่ัวโมง ตอไปน้ีเปนความคิด
ของเธอ ครูหนอยเด็กรักปา ผูคิดคนหลักสูตรศิลปะเพ่ือสิ่งแวดลอม
สำหรับเด็กท่ีนักส่ิงแวดลอมตางยอมรับ
 เธอกลาววา “กระบวนการคายของเราเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหเด็ก
เกิดความคิดในการอนุรักษปา กิจกรรมไดเนนใหเกิดกระบวนการ
ของความเขาใจ เด็กๆ จะบอกเราวา เขามีความรูสึกตอชุมชน
ตอสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเองอยางไร”

บานตนไม / Tree House
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a boy from Pa Dong Larn, Srisaket province. He began his 
study at Dekrakpa School when he was ten. He was
interested in the environment. He became part of the
environmental puppet theater working team with the
production of “Buff Doesn’t Eat Grass,” which was so
successful that it was produced on the stage.  Today, he
works with the social promotion theater with Prof. Rasmee
Paoleungthong. They organize activities for children and 
young people in places for abused children, like
Ban Kredthrakarn.
 Sakda Chulerd, who also completed the program at
Dekrakpa School, has joined the art therapy staff of
a children’s rights protection foundation.
 Wichan Ponsai; he set up a theater work team with 
friends at Kanchanaburi. He broadcasts and does
environmental conservation campaigns as well as talking 
about the dangers of environmental pollution. He is also an 
assistant director on a fi lm production of “Than Mui” with 
His Majesty the King’s grandson Chatree Chalermyukon.
 “We try to assist them to be able to perform in any
kind of environmental work. A group of children who have 
just graduated from the sixth year of primary education
does not have any opportunity for further study. So they 
don’t have much choice. If they don’t fi nd a job in
Bangkok, then they have to help their parents’ farms at
home. Dekrakpa School is an alternative where children 
can stay and simultaneously learn at non - formal 
education center.” 
 Education helps children to acquire knowledge 
and is the best means for them to adapt to the future.
 The created learning program focuses on art,
poetry, drawing, dyeing with natural colors, batik making
with natural colors, and passing on the values learned
by observing nature and the environment.
 As Dekrakpa School emphasizes environmental
education for development by using art as a tool, Kru Noi 
explains that children are the best communicators.
Furthermore, they are introduced to groups or organizations
which have been working on the environment such as
the Foundation for Children, Seub Nakhasathien Foundation.
They have participated in several conservationprojects,
e.g. Huai Kha Khaeng and Thungyai Naresuan.
 The environmental art program of Dekrakpa School
is one of the tools for children’s learning. For example,
the Nature Game is a game which allows children to see
the beauty of nature. They will learn through frame slides 
organised in different ways, e.g. fl owers, leaves, soil,
insects, and then they draw what they have seen on paper.
 Kru Noi sees that what the children transfer is
the beauty of nature.
 “The game is a tool used to help observe the

 “แรกเริ่ม เราจัดกิจกรรมคายเด็กและเยาวชนตามประเด็น
ปญหา เชน ประเด็นปาชุมชนหมูบานหนองเยาะ อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร ที่มีปญหาการรุกพ้ืนท่ีปาชุมชนเพ่ือปลูกยูคาลิปตัส
จากนายทุน ประเด็นการจัดการปาชุมชนดงลาน-ปาโนนใหญ 
อำภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ปาดงนาชีคีแลน อำเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานีหรือการรุกไลชาวบานออกจากพ้ืนท่ีปา
ดงใหญ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย”
 “เราใชศิลปะเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารความคิด ผานการแสดง
ออกหลากหลายรูปแบบ เด็กๆ จะสนุกสนานและไดเรียนรูส่ิงแวดลอม
อยางเขาถึง”
 ครหูนอยกลาววา เม่ือทำคายศิลปะมากๆ เขา เราเรียนรูวา เด็กๆ
ในตางจังหวัดมีความรู ความคิดท่ีไมไดดอยไปกวาเด็กท่ีไดเรียน
หนังสือในเมือง เด็กกลุมนี้มีความรูอีกชุดหน่ึงท่ีนาสนใจ จึงมีความ
คิดวา นาจะนำเด็กกลุมน้ีมาอบรมในหลักสูตรผูนำแลวกลับลงชุมชน
เชน หลักสูตรในปสุดทายท่ีทำ คือ การสรางกระบวนการคายแกนนำ
เด็กและเยาวชนทางดานศิลปะกับสิ่งแวดลอม
 ครูหนอยยกตัวอยาง เด็กชายเจริญพงศ ชูเลิศ เด็กชายจาก
ผืนปาดงลาน จังหวัดศรีสะเกษ เขามาเรียนในโรงเรียนเด็กรักปา 
ต้ังแตอายุ 10 ป โดยพ้ืนฐานเด็กชายมีความสนใจในเร่ืองส่ิงแวดลอม
อยูแลว เขาเปนหน่ึงในทีมงานละครหุนสิ่งแวดลอม เร่ือง ‘ควาย
ไมกินหญา’ ที่เคยโดงดังจนมีการสรางเปนละครเวที
 ปจจุบัน เด็กชายทำงานทางดานละครสรางสรรคสังคมกับ
อาจารยรัศมี เผาเหลืองทอง จัดกระบวนการแกเด็กและเยาวชน
ในสถานรับเด็กท่ีถูกลวงละเมิด เชน บานเกร็ดตระการ หรือ ศักดา
ชูเลิศ ผูผานหลักสูตรโรงเรียนเด็กรักปา ปจจุบันเขาทำงานกับ
มูลนิธิพิทักษสิทธิเด็ก ตำแหนงเจาหนาท่ีศิลปะบำบัด
 วิชาญ โพนสัย เขาต้ังกลุมละครกับเพ่ือนในจังหวัดกาญจนบุรี
ทำงานเผยแพร รณรงคทางดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมรวมถึงพิษภัย
ของส่ืออันเปนมลพิษทางดานส่ิงแวดลอมและทำงานเปนผูชวย
ผูกำกับในภาพยนตรของทานมุย มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล
 “เราพยายามใหเด็กแตละคนเกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน
ทางดานส่ิงแวดลอม เด็กๆ กลุมนี้ เรียนจบเพียงช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6 แลวไมไดเรียนตอ พวกเขามีทางเลือกไมมาก หากไมไปหางานทำ
ที่กรุงเทพฯ พวกเขาก็ตองทำไรไถนา ชวยเหลือพอกับแมที่บาน
โรงเรียนเด็กรักปาจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึง เด็กจะมาพักอาศัยท่ีน่ีและ
เรียนหนังสือท่ีศูนยการศึกษานอกโรงเรียนไปพรอมกัน”  ครูหนอยเลา
 การศึกษาชวยใหเด็กๆ ไดเรียนรูจะเปนหนทางในการแกไข
ปญหาท่ีดีสุดในอนาคต
 สำหรับหลักสูตรการเรียนท่ีไดรับการคิดคนข้ึนจะเนนงานทาง
ดานศิลปะ  บทกวี เขียนภาพ ยอมผาจากสีธรรมชาติ ทำผาบาติกจาก
สีธรรมชาติ โดยถายทอดคุณคาท่ีมองเห็นธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
รอบๆ ตัว

 โรงเรียนเด็กรักปาเนนการศึกษาเร่ืองส่ิงแวดลอมเพ่ืองานพัฒนา
โดยใชศิลปะเปนเคร่ืองมือ ครูหนอยบอกวา เด็กๆ คือ ผูถายทอด
เร่ืองราวท่ีดีที่สุด นอกจากน้ี ยังไดนำเด็กๆ ออกไปรูจักกลุมหรือ
องคกรท่ีทำงานทางดานส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง เชน มูลนิธิเด็ก
มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร รวมกิจกรรมตามแหลงอนุรักษตางๆ เชน
ปาหวยขาแขงและทุงใหญนเรศวร
 หลักสูตรศิลปะเพ่ือสิ่งแวดลอมของโรงเรียนเด็กรักปาเปนหนึ่ง
ในเคร่ืองมือสำหรับการเรียนรูของเด็ก อยางเชน เกมสศึกษาธรรมชาติ
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surrounding nature. Children must be ready and
concentrate on learning before entering the forest. We use
materials that imitate nature, e.g. we bring ten types of
plastic fl ower and let the children note down unknown
things they see in nature. This develops their observation
skills and requires them to be silent so that they 
can concentrate.”
 An the example is a game “If I Am…” This game allows
the children to think, for example, how it would be if they
become a leaf, what they would do, and where they would
have come from. They transfer their thoughts in the form of
drawings and poems; this means they are trained to think 
and analyze issues from the personal level to
the surrounding environment.
 For the game “Hom Bai Mai,” the children have to hold 
still and let the others cover them with leaves or straw.
The children have to be immobile as best they can
until birds or insects approach them. Through this, they 
can learn endurance, anticipation, and practice to get
inside the natural system. “A close bird-observing
experience builds a love of nature in their minds without
the need to say a word. It is considered to be a rare
direct experience.”
 Kru Noi observes that children will get inside 
nature through their own direct experiences. 
 Observing is the best way to help children become
attuned to nature. If they can then pass on their experiences
as part of a coherent narrative, then they will be proud
of what they have achieved and more motivated to help
save the environment. Kru Noi believes that “If people
understand the basic things, they will fi nally link their
thoughts with moreadvanced issues.”
 “Children who study at Dekrakpa School have their own
note books which measure the development of ideas linked 
with the environment. All the children write down their daily
records and conclude with their own ideas. This can help
them with memorizing and developing their thoughts and 
skills, e.g., better coloring and better record writing. Some
of them still have the habit of noting things down, even after
graduation.” Writing a record creates development from 
inside which is rarely found in the current formal
education system.
 The natural education program also extends its
activities into the community. For example, when locals have 
insuffi cient budget to build a village hall, Dekrakpa School
will collect secondhand clothes from other friends of the
network and sell them to provide a supporting
budget, or coordinates with students to help in
constructing a water purifi er for the village while also
simultaneously building a natural learning pathway.
Kru Noi discusses the expansion of activities in this way, 
“We cooperate in activities with children and extend them to 
community and village leaders. We focus more on

(Nature Game) ที่มีจุดมุงหมายใหเด็กมองเห็นถึงความงามใน
ธรรมชาติ เด็กๆ จะไดเรียนรูผานเฟรมสไลดที่ถูกนำไปจัดวางเอาไว
ตามจุดตางๆ เชน ดอกไม ใบหญา ผืนดิน แมลง แลวเด็กๆ จะวาดรูป
ผานกรอบเฟรมสไลดลงบนกระดาษ
 ส่ิงท่ีเด็กถายทอด คือ ความงดงามของธรรมชาติ ครูหนอยทำความ
เขาใจ
 “เกมสเปนเคร่ืองมือสำหรับการสังเกตุธรรมชาติรอบๆ ตัว เด็กๆ
จะตองมีสมาธิพรอมสำหรับการเรียนรู กอนเขาปา เราจะใชสิ่งของ
ที่ทำเลียนแบบธรรมชาติ เชน นำดอกไมพลาสติกไปวางเอาไว 10
ตัวอยาง แลวใหเด็กไดบันทึกส่ิงแปลกปลอมในธรรมชาติ เปนฝกการ
สังเกตและตองเงียบเพ่ือใหเกิดสมาธิ”
 อีกตัวอยาง คือ เกมส “ถาฉันเปน ...” เปนเกมสที่ใหเด็กไดเร่ิมตน
บันทึกดวยการคิดวา หากฉันเปนใบไมฉันจะเปนอยางไร ทำอะไร
มาจากไหน เด็กๆ จะถายทอดสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาเปนภาพวาด
และบทกวี คือ การเร่ิมฝกฝนการคิดวิเคราะห จากเร่ืองใกลตัวไปถึง
สิ่งแวดลอมรอบตัว
 หรือเกมสหมใบไม เปนเกมสที่คิดคนข้ึนโดยใหเด็กๆ อยูนิ่งๆ
แลวเพ่ือนจะเอาใบไมหรือนำฟางขาวมาหมใหเรา เด็กทุกคนจะตอง
นิ่งท่ีสุด จนกวาจะมีนกหรือแมลงมาเกาะ พวกเขาจะเรียนรูถึงความ
อดทน การรอคอยและการฝกฝนเพ่ือเขาถึงระบบธรรมชาติ “การมอง
เห็นนกอยางใกลชิดชวยใหเด็กเกิดความรักในธรรมชาติข้ึนมาไดโดย
ที่เราไมตองบอก “เปนประสบการณตรงที่เกิดขึ้นไดยาก”
 ครูหนอยย้ำวา เด็กๆ จะเขาถึงธรรมชาติผานประสบการณตรง
ของตัวเอง

 สังเกต แสดงออก จากเรื่องใกลตัวและงายที่สุด การที่เด็กๆ
ไดถายทอดเร่ืองราวออกมาไดอยางเขาใจจะทำใหเขาเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเปนตัวเองและรักส่ิงแวดลอม “คนเราหากเขาใจใน
สิ่งพ้ืนฐาน เขาจะเช่ือมโยงความคิดไปสูเร่ืองที่อยูไกลตัวออกไปได
ในท่ีสุด” ครูหนอยเช่ือมั่น
 “เด็กท่ีเขาเรียนในโรงเรียนเด็กรักปาจะมีสมุดบันทึกท่ีวัดถึงพัฒนา
การทางดานความคิดท่ีเช่ือมโยงกับส่ิงแวดลอม ทุกคนจะบันทึกเร่ือง
ราวตางๆ ลงในสมุดบันทึกทุกๆ วัน แลวสรุปออกมาเปนความคิดของ
ตัวเอง ชวยใหเด็กจดจำและมีพัฒนาการท้ังทางความคิดและทักษะ
เชน เด็กลงสีดีมากข้ึน เขียนบันทึกดีมากข้ึน จบออกไปเด็กบางคน
ยังติดนิสัยการบันทึก” ครูหนอยเลาถึงวิธีการ
 การเขียนบันทึกชวยใหเกิดพัฒนาการจากดานในที่หาไดนอย
ในระบบการศึกษาปจจุบัน

 หลักสูตรการศึกษาธรรมชาติ ยังขยายกิจกรรมเขาสูชุมชน เชน
ชาวบานจะสรางศาลากลางหมูบานแตไมมีเงิน โรงเรียนเด็กรักปา
ก็รวบรวมเส้ือผามือสองจากเพ่ือนๆ เครือขาย นำมาขายไดเงินสบทบทุน
ชวยสรางศาลาหรือประสานงานกลุมนักศึกษามาออกคายสรางบอ
พักน้ำประปาใหหมูบานและทำเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติรวมกัน
ไปดวย
 “เราทำกิจกรรมกับเด็กแลวขยายไปยังชุมชนสูกลุมผูนำหมูบาน
เนนการทำงานดานการอนุรักษมากย่ิงข้ึน มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือการอนุรักษปาหรือใหชาวบานเปนวิทยากรในกิจกรรมเดินปา
ศึกษาธรรมชาติ มีเยาวชนในชุมชนมาเปนพ่ีเล้ียงคายเรียนรูคุณคา
ของปายาว (พื้นที่ 114 ไร) เนนระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกับระบบ
วัฒนธรรม เชน ทางเกวียนเกา จุดตำนานกระสือ” ครูหนอยเลาถึง
การขยายผลของกิจกรรม
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conservative work. Then a committee for forest conservation
is established, as well as local people being invited to
become lecturers for natural learning and trekking activities.
The young people in the community come as supporters in 
the Pa Yaw forest’s value learning camp (area of114 Rai).
They emphasize ecosystems related to cultural systems 
such as the old cart track, and the legend of Kra Sue
(fi lth-eating spirit).” 
 From children’s affairs to community-level businesses,
villagers become proud of their locality, and think more about 
conserving the environment, while being ready to pass on
the story to people from elsewhere. Meanwhile, the young
people who are supporters of the camp can create
environmental games or environmental community
radio broadcasts which establishes better relationships
and a full-system forest conservation unit. 
 “Environmental performance has to be related to every
social unit and cannot be separated. It should build
participation and networks to make the whole systematic
connection because the environment is associated with
every aspect of life.”
 Moreover, they take part in community development tasks 
with local agencies. They establish a welfare fund at the
sub-district level (it has been in action for seven months, 
with a circulating fund of more than 100,000 Baht) so that 
the local people have their reserve funds for living. They 
can make a withdrawal to meet expenses or for
environmental conservation tasks. They save 1 Baht each
day (1 sub-district, 15 villages). There is currently a circulating 
fund of more than 70,000 Baht, plus a fund of 30,000 Baht 
from the Community Organization Development Institute.
“We are establishing a fund for the environment, building
a local forum, creating an environmental plan at the
sub-district level, such as waste collection in Pa Yaw
area, or conditions for collecting forest products such
as mushrooms, herbs, or any form of forest utilization
from the community level to the sub-district level in
order to expand the understanding of the environment.”
At present, Dekrakpa School emphasizes community tasks,
for example, community welfare for the environment, camp
processing, course preparation, environmental education
courses for schools and an environmental community
radio project for a village.
 For Kru Noi, experience has taught her to say “Do not think 
that we are instructors, but all of us are learners from each
other. Adults learn from children, and the children should
understand the adults’ experiences. In this way, there will
be mutual learning which creates impressions and
change in children’s minds. “After that, we implant
environmental issues in them.” Kru Noi relates the ideas 
from her own experiences for the environment and
the future world of children and youth that all we
created together.

 จากงานเด็กขยายเขาสูชุมชน จนชาวบานเกิดความภาคภูมิใจ
ในทองถิ่นและรักษสิ่งแวดลอม พรอมจะถายทอดเรื่องราวใหแก
บุคคลภายนอก สวนเยาวชนซ่ึงมาเปนพ่ีเล้ียงคาย สามารถคิดคน
เกมสสิ่งแวดลอมหรือจัดรายการวิทยุชุมชนเพ่ือสิ่งแวดลอมได
กอเกิดความสัมพันธและเปนหนวยในการอนุรักษปาเต็มทั้งระบบ
 “การทำงานทางดานสิ่งแวดลอมเปนสิ่งที่เราตองสรางสัมพันธ
กับทุกหนวยสังคม จะแยกโดดไมได ตองสรางการมีสวนรวมและ
เครือขายเพ่ือยึดโยงกันท้ังระบบเพราะสิ่งแวดลอมเกี่ยวพันกันใน
ทุกๆ เร่ือง”

 นอกจากนี้ ยังไดเขาไปเปนสวนในมุมงานพัฒนาชุมชนกับ
หนวยงานสวนทองถ่ิน จัดตั้งกองทุนสวัสดิการระดับตำบล (จัดต้ัง
มาแลวกวา 7 เดือน มีเงินทุนหมุนเวียนมากกวา 100,000 บาท) เพ่ือให
ชาวบานไดมีเงินทุนสำรองในการดำรงชีวิต เกิดแกเจ็บตายสามารถ
เบิกเงินทุนสำรองมาใชจายหรือนำมาทำงานในเชิงอนุรักษส่ิงแวดลอม
โดยมีการเก็บเงินออมวันละ 1 บาท (1 ตำบล 15 หมูบาน) ปจจุบัน
มีเงินหมุนเวียนมากกวา 70,000 บาท รวมกับเงินสบทบจากสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชนอีก 30,000 บาท
 “เรากำลังจัดตั้งกองทุนเพื่อสิ่งแวดลอม สรางเวทีประชาคม
ชาวบาน จัดทำแผนงานทางดานสิ่งแวดลอมระดับตำบล เชน
งานจัดเก็บขยะออกจากพ้ืนท่ีปายาวหรือขอตกลงในการเก็บผลิตผล
จากปาทั้งเห็ด พืชสมุนไพรหรือการใชประโยชนจากปาในแงมุม
ตางๆ ตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับตำบลเพื่อขยายแนวคิดเรื่อง
สิ่งแวดลอม” ครูหนอยกลาวถึงแผนงานในอนาคต
 ปจจุบัน โรงเรียนเด็กรักปาเนนงานชุมชน เชน งานสวัสดิการ
ชมุชนเพ่ือสิง่แวดลอม จดักระบวนการคาย จดัทำหลักสูตร การเรียน
การสอนทางดานส่ิงแวดลอมศึกษาแกโรงเรียนท่ีสนใจ ทำโครงการ
วิทยุชุมชนเพ่ือสิ่งแวดลอมระดับหมูบาน

 สำหรับครูหนอยแแลว ประสบการณการทำงานสอนเธอวา
“อยาคิดวาตัวเองเปนผูสอน เราตางเปนผูเรียนรูซ่ึงกันและกัน ผูใหญ
ตองเรียนรูจากเด็กและเด็กๆ ตองทำความเขาใจประสบการณ
ของผูใหญ จึงจะเกิดเปนการเรียนรูรวมกันท่ีสรางความประทับใจ
และความประทับใจจะทำใหเด็กๆ เกิดความเปล่ียนแปลงในตัวเอง
 “หลังจากน้ัน เราจึงปลูกฝงเร่ืองส่ิงแวดลอมแกพวกเขา”ครูหนอย
เชื่อมโยงความคิดจากประสบการณของเธอ เพื่อสิ่งแวดลอม
เพ่ือโลกอนาคตสำหรับเด็กและเยาวชนท่ีเราทุกคนเปนผูสรางสรรค
รวมกัน

เยาวชน (youth)
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 Currently, the most famous environmental lawsuit is now 
is certainly that the Stop Global Warming Association and 43 
adherents sued the 8 accused (National Environment Board, 
Secretary General of the Offi ce of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning: ONEP, Minister of Natural
Resources and Environment, Minister of Industry, Minister of 
Energy, Minister of Transport, Minister of Public Health, and
Industrial Estate Authority of Thailand), for their jointly issued 
order that violated procedures and methods as essentially
required for such performance, and neglected their legal, 
which caused some delay.  That is, when the Constitution of 
the Kingdom of Thailand B.E. 2550 was put into
enforcement, the procedure of public participation as
the past of implementing governmental activities were
legislated in various sections. Particularly in section
67, Paragraph 2, it specifi es that projects or activities
that may be severely affect the people as regards
environmental quality, natural resources, and health 
shall not be implemented, except that the environmental
and health impact assessment are studied with the
public hearing procedure by all stakeholder. The
independent entities comprise the representatives of the
environment and health private organizations, and the

 คดีทางส่ิงแวดลอมท่ีโดงดังท่ีสุดในขณะน้ีคงหนีไมพนการท่ีสมาคม
ตอตานภาวะโลกรอน และพวกรวม 43 คน ฟองผูถูกฟองคดีทั้ง 8
(คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)  ซ่ึงไดรวมกันออกคำส่ังโดยไมถูกตองตาม
ข้ันตอน วิธีการอันเปนสาระสำคัญท่ีกำหนดไวสำหรับการกระทำน้ัน
ตลอดจนละเลยตอหนาท่ีตามกฎหมายกำหนดใหตองปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควร กลาวคือ เม่ือรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ไดประกาศใช ไดบัญญัติเก่ียวกับ
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมตางๆ
ของรัฐไวในหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 67 วรรคสอง ที่กำหนด
ใหโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยาง
รุนแรงทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ จะกระทำมิได เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน  จัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน
และใหองคกรอิสระซ่ึงประกอบดวย ผูแทนองคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม
และสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดาน
ส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือดานสุขภาพ ใหความเห็น
ประกอบกอนมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิด

ปลายทางมาบตาพุด……ปลายทางมาบตาพุด……
ญานิศา  ศิริพรกิตติ
นักวิชาการส่ิงแวดลอมชำนาญการพิเศษ
สำนักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
Yanisa Siripornkitti
Environmental Offi cial, Senior Professional Level
Environmental Impact Assessment Bureau 

โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล Thai Oil Refi nery
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ผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพเสียกอน ซ่ึงเร่ืองดังกลาวเปนอำนาจ
หนาที่ของผูถูกฟองคดีทั้ง 8 จะตองปฏิบัติตามเจตนารมณของ
กฎหมายใหเกิดผลใชบังคับทันที 
 นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550
และพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2550  และมีผลใชบังคับมา
จนถึงปจจุบัน ผูถูกฟองคดีทั้ง 8 ยังคงรับเรื่องพิจารณาหรือให
ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาตใหดำเนินโครงการหรือกิจกรรมหรือ
กิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดาน
คุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ในพ้ืนท่ีจังหวัด
ระยองตามปกติเหมือนท่ีเคยทำมามีจำนวนถึง 76 โครงการ โดย
ไมสนใจวาตองนำบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกลาวมาไปปฏิบัติในทันที 
รวมท้ังไมสนใจการมีสวนรวมของผูฟองคดีทั้ง 43 ราย และชาว
ชุมชนพื้นท่ีตางๆ ที่รวมตัวกันคัดคาน ไมยอมรับหรือไมเห็นชอบ
ด ว ย กับกา รดำ เ นินกา ร ดังกล า วขอ งภาค รัฐ ท่ีเ ก่ีย วข อ ง
ศาลปกครองกลางจึงมีคำส่ังกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครอง
เพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราวหรือคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษา   คดีหมายเลขดำที่ 908/2552
ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 ใหผูถูกฟองคดีทั้ง 8 สั่งระงับโครงการ
หรือกิจกรรมตามเอกสาร หมายเลข 7 ทายคำฟอง (รายช่ือโครงการท่ี
ผานความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม(สผ.) จำนวน 76 โครงการ) ไวเปนการช่ัวคราวจนกวา
ศาล จะมีคำพิพากษาหรือศาลมีคำส่ังเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืน ซ่ึง
คำส่ังดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอผูประกอบการ
อุตสาหกรรมและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ทำใหสูญเสียการลงทุนกวา 400,000 ลานบาท และภาคเอกชน
สูญเสียรายได 300,000 ลานบาทตอป นอกจากน้ียังลดการจางงาน
ในภาคอุตสาหกรรมและสวนที่เกี่ยวของกวา 100,000 คน และ
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมปลายน้ำตางๆ อีกมากมาย
 คดีดังกลาวขางตนเกิดข้ึนหลังจากที่ประชาชนที่ตั้งถ่ินฐานอยู
ในชุมชนมาบตาพุดและบริเวณใกลเคียง ซึ่งเปนพ้ืนท่ีสวนหน่ึงของ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก ไดย่ืนฟองคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติตอศาลปกครองกลางระยองถึงความเดือดรอน
ตางๆ ท่ีไดรับจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยูในนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และนิคม
อุตสาหกรรมรวมทุนระหวางการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยและภาคเอกชนอีก 2 แหง คือ นิคมอุตสาหกรรมผาแดง
และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) โดยการพัฒนา
พ้ืนท่ีเหลาน้ีไดเร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2533 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
มีการประกอบกิจการโรงงานประเภทตางๆ เชน โรงกลั่นน้ำมัน    
โรงแยกกาซธรรมชาติ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานผลิตพลาสติก
โรงไฟฟา และอื่น ๆ เปนตน ซึ่งกอใหเกิดปญหามลพิษทั้งทางดาน
น้ำและอากาศ ปญหามูลฝอย และกากของเสียอันตราย โดยคดี
ดังกลาวประชาชนในพ้ืนท่ีไดย่ืนฟองตอศาลปกครองกลางระยอง
ขอใหดำเนินการประกาศเขตควบคุมมลพิษ ซึ่งตอมาศาลปกครอง
กลางระยองมีคำพิพากษาใหดำเนินการประกาศเขตควบคุมมลพิษ
ซ่ึงคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ไดออกประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ใหทองที่
ในตำบลมาบตาพุด ตำบลหวยโปง ตำบลเนินพระ และตำบล
ทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองท้ังตำบล ตำบลมาบขา

academic institutions which are involved with the
teaching-learning on the environment, or natural resources,
or health, shall give their opinions before the projects or
activities which may severely affect the community are 
implemented. These afore-mentioned matters are under
the authority and function of the 8 accused that shall 
follow the law intention to enforce it immediately.
 Since the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 
2550, and the National Health Act B.E. 2550 were
announced in the Government Gazette on August 24th, 
B.E.2550., and on March 20th, B.E.2550 respectively, and
put into force up to the present, the 8 accused have
engaged the matters for consideration gave the approval
or permission for the implementation of the projects or
activities which may severely affect the community in the
area of Rayong Province as they have done for 76
projects by paying no attention to take the statute of the
afore-mentioned laws for immediate action, and to the
participation of 43 accusers and the community members
in jointly opposing or disapproving such performance of
the public sector involved.  Then the Central Administrative 
Court of Thailand has issued the provisional protective
measures or procedures for suffer mitigation or the
provisional protective measures or procedures prior to the
judgment of the undecided case No. 908/2552 dated
September 29th, B.E.2552.   The 8 accused was ordered to
restrain temporarily the projects or activities as stipulated in 
the document No. 7 attached to the accusation (the list of 76 
projects approved by the Offi ce of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning (ONEP)) until the Court 
gives the verdict or issues the order of changes, if such order 
causes severe damages to the industrial entrepreneurs and 
affects the overall economy of the country with the investment 
loss of over 400,000 Million Baht, and the private sector loses 
their income of 300,000 Million Baht per annum, lessens the
employment of 100,000 persons in the industrial sector
and other related sector, and affects many other
down-stream industries.
 Such lawsuit occurred after the people living in Map Ta 
Phut communities and nearby areas which was part of the
Eastern Sea Board Development Project area, sued the
National Environment Board to the Rayong Administrative 
Court for the troubles derived from the industrial development 
located in Map Ta Phut Industrial Estate of IEAT, and Map 
Ta Phut Industrial Estate is a joint venture between IEAT and 
the other 2 public sectors; Pha Daeng Industrial Estate; and 
Eastern Hemmarat (Map Ta Phut) Industrial Estate.  The
estate development has started since 1990 until the
present.  There are various factories engaging in business, 
such as oil refi nery, natural gas separation plant, steel mill, 
plastic mill, power plant, and others etc., which cause air and
water pollution, garbage and hazardous waste problem.  
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อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองทั้งตำบล  และตำบลบานฉาง
อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง ท้ังตำบล รวมท้ังพ้ืนท่ีภายในแนวเขต
เปนเขตควบคุมมลพิษ เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2552 เพ่ือดำเนิน
การควบคุม ลด และขจัดมลพิษ ตามที่กำหนดไวในกฎหมายตอไป
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ    ไดอนุมัติแผนลดและขจัด
มลพิษในพื้นท่ีจังหวัดระยองมาต้ังแตป พ.ศ. 2550 กอนที่จะมีการ
ประกาศเขตควบคุมมลพิษ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ป 
ประกอบดวย แผนระยะส้ัน 1 ป (พ.ศ.2550 – 2551) ใน 4 อำเภอ และ
1 กิ่งอำเภอ  คือ อำเภอเมือง อำเภอบานฉาง อำเภอปลวกแดง 
อำเภอบานคาย และก่ิงอำเภอนิคมพัฒนา และแผนระยะยาว 4 ป
(พ.ศ. 2551 – 2554) ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัดระยอง โดยมีเปาหมายวา
ภาครัฐรวมกับเอกชนจะลงทุนรวมท้ังสิ้น 20,740 ลานบาทเปนงบ
ประมาณแผนดิน 2,557 ลานบาท งบประมาณการนิคมอุตสาหกรรม
280 ลานบาท ผูประกอบการ 17,860 ลานบาท กองทุนสิ่งแวดลอม
32 ลานบาท กองทุนรอบโรงไฟฟา 7 ลานบาท อีก 5 ลานบาท
มาจากกองทุนระยองแข็งแรง แบงออกเปน การลดมลพิษ 18,782
ลานบาทการพัฒนาดานสาธารณสุขและโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือฟนฟู
และเพ่ิมคุณภาพชีวิต 1,823 ลานบาท และดานการสงเสริมการ
มีสวนรวม 135 ลานบาท
 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งอยูที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ไดกอตั้งขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ภายใตแผนการกระจาย/กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จากสวนกลางออกสูภูมิภาค ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งสผ. ไดใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผล
กระทบส่ิงแวดลอม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และเขตชุมชนใหม
มาบตาพุด ต้ังแตวันท่ี 25 เมษายน 2532  โดยมีพ้ืนท่ีรวมท้ังส้ิน 8,013
ไร ประกอบดวยพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 5,985 ไร และชุมชนเมืองใหม
มาบตาพุด  2,028 ไร สวนบริเวณทิศตะวันตกของนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด ยังมีกลุมนิคมอุตสาหกรรมอีก 2 นิคม คือ  นิคม
อุตสาหกรรมผาแดง มีพ้ืนท่ี 550 ไร ตั้งอยูที่ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก 
(มาบตาพุด) พ้ืนท่ี 3,374.42 ไร ตั้งอยูที่ตำบลมาบตาพุด 
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ถัดจากนิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก
(มาบตาพุด) ออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร  เปนนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
มีพ้ืนท่ี 3,220.25 ไร ตั้งอยูที่อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 
ทำใหพื้นที่บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีจำนวนโรงงาน
หนาแนนกวาพ้ืนท่ีบริเวณอ่ืน โรงงานท่ีอยูในบริเวณน้ีมีการใชเทคโนโลยี
ทันสมัย มีระบบกำจัดมลพิษที่มีประสิทธิภาพสูง การควบคุมอัตรา
การระบายมลพิษที่ระบายออกก็เขมงวดกวาโรงงานท่ัวไปท่ีระบาย
ออกไดไมใหเกินคามาตรฐานฯ ที่กำหนด แตที่นี่การควบคุมมลพิษ
ตองใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (BACT : Best Available Control
Technology) เทียบเทากับมาตรฐานสากล ทำใหอัตราการระบาย
มลพิษต่ำกวาคามาตรฐานคอนขางมาก
 การดำเนินการในสวนของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผล
กระทบส่ิงแวดลอม ตั้งแตวันท่ี 9 เมษายน 2550 คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติไดใหความเห็นชอบหลักการประเมินผลกระทบ
คุณภาพอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยมีหลัก
เกณฑสำหรับโครงการท่ีจะต้ังใหมหรือขยายกำลังการผลิตในบริเวณ
พื้นที่มาบตาพุด ตองแสดงใหเห็นวาการมีโครงการจะไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนท่ีดังกลาวอยางมี
นัยสำคัญ และไมกอใหเกิดมลพิษในพื้นท่ีเพ่ิมขึ้นดังน้ี

The affected people in the area requested the Rayong
Administrative Court to announce the pollution control zone, 
and later, the Rayong Administrative Court gave judgment
to proceed for the announcement of pollution control zone.  
After that the National Environment Board has issued the
announcement No. 32 (2009) to declare the whole area 
of Map Ta Phut Sub-District, Huai Pong Sub-District, Noen 
Phra Sub-District, Tab Ma Sub-District in Muang Rayong
District, Rayong Province; and the whole area of Map Kha
Sub-District, Nikhom Pattana District in Rayong Province,
including the areas in boundary as the pollution control zone 
on April 30th, 2009. This announcement was aimed at
controlling, reducing, and eliminating the pollution as
stipulated in the laws.  The National Environment Board 
had approved the pollution reduction and elimina-
tion plan since 2007 prior to the pollution control zone
announcement with 5-year implementation period
comprising 1-year short term plan (2007-2008) in 4 districts
and 1 Sub-District; Muang District, Ban Chang District, Pluak 
Daeng District, Ban Kai District; and Nikhom Pattana
Sub-District, and 4-year long term plan (2008-2011)
covering the whole province.  The target of the pollution
reduction and elimination plan is the joint investment of 
the public and private sectors totally 20,740 Million Baht
comprising the government budget 2,557 Million Baht, IEAT 
budget 280 Million Baht, entrepreneurs’ fund 17,860
Million Baht, Environmental Fund 32 Million Baht, Clean
Energy Fund 7 Million Baht, and Rayong Fund Foundation 5
Million Baht.  The total funds were allocated to pollution
reduction 18,782 Million Baht, public health and
infrastructure development for quality of life increase
and rehabilitation 1,823 Million Baht, and public 
participation enhancement 135 Million Baht.                 
 Map Ta Phut Industrial Estate located in Map Ta Phut
town municipality, Muang District, Rayong Province was
established by the Industrial Estate Authority of Thailand 
(IEAT) under the economic activity decentralization plan
according to the 5th National Economic and Social
Development Plan.  The Offi ce of Natural Environmental 
Board has approved the report on environmental impact 
analysis of Map Ta Phut Industrial Estate and Map Ta Phut
new settlement area since April 25, 1989 with total area 
of 8,013 rai covering industrial area 5,985 rai, and Map Ta 
Phut new settlement area 2,028 rai.  In the western part of 
Map Ta Phut Industrial Estate, there were the other two
industrial estates, namely Pha Daeng Industrial Estate with
the total area of 550 rai, and the Eastern Hemmarat (Map 
Ta Phut) Industrial Estate with the total area of 3,374.42 rai. 
Both are located in Map Ta Phut Sub-District, Muang
District, Rayong Province. Further from the Eastern Hemmarat
Industrial Estate about 2 km. is Asia Industrial
Estate with the total area of 3,220.25 rai and located in Ban
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Chang District, Rayong Province.  This is the reason why 
Muang District, Rayong Province, has more dense factories
than the other areas.  The factories located in these areas 
utilize state-of-art technology with highly effi cient pollution
reduction system.  Their pollution releasing rate is more 
strictly controlled than the general factories, not exceeding the
specifi ed standard limit.  But to control the pollution in these
areas, the Best Available Control Technology (BACT) must
be applied, equivalent to the international standard.
Therefore, the pollution releasing rate is quite lower than 
the standard limit.  
 According to ONEP’s action, in consideration of EIA 
report on April 9, B.E. 2550, the National Environment 
Board approved to provide concurrence on  air quality
impact assessment principle of Map Ta Phut Area,
Rayong Province. The criteria  for new project establishment
or existing project expansion in this area will clearly present
none signifi cation of air quality impact and increasing 
pollution. The details are included with following points.

1. Criteria for EIA Report Consideration 
 1) Project has not to provide an increasing total
pollution emission rate of Nitrogen Oxide gas (NOX) and

1. หลักเกณฑการพิจารณารายงาน
 1) โครงการตองไมทำใหยอดรวมของอัตราการระบายมลพิษ
กาซออกไซดของไนโตรเจน  (NOX) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)
ในพ้ืนท่ีมาบตาพุดมีคาเพ่ิมมากขึ้น
 2) กรณีท่ีมีการปรับลดอัตราการระบายมลพิษลง ยอมใหมีการ
ขยายกำลังการผลิตของโครงการเดิม หรือมีโครงการต้ังใหมเกิดข้ึน
แทนไดโดยมีอัตราการระบายมลพิษไมเกินรอยละ 80 ของปริมาณ
มลพิษที่ลดลง
 ท้ังน้ีโครงการท่ีจะนำหลักเกณฑดังกลาวขางตนมาใช อยูในพ้ืนท่ี
ตำบลมาบตาพุด และตำบลหวยโปง อำเภอเมือง  และตำบลบานฉาง
อำเภอบานฉาง (เฉพาะนิคมอุตสาหกรรมเอเชียซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ี 3
ตำบล ประกอบดวย ตำบลมาบตาพุด ตำบลหวยโปง และ
ตำบลบานฉาง
2. กำหนดมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ดังน้ี
 1) หากโครงการไมดำเนินการกอสรางภายในระยะเวลา 2 ป นับ
แต สผ. มีหนังสือแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและเห็น
ชอบในรายงานฯ ดังกลาว ใหโครงการทบทวนขอมูลของผลกระทบ
และมาตรการเสนอ สผ.เพ่ือพิจารณาดำเนินการตามข้ันตอน
 2) สำหรับโครงการท่ีไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ภายหลังป พ.ศ. 2541 ตองดำเนินการดังน้ี 
หากผลการประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศดวยแบบจำลอง

นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด (Map Ta Phut Industeial Estate)
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ทางคณิตศาสตรที่การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดทำการ
ปรับปรุงแลวตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2550 เมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2550 นั้น มีคาเกินกวา
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ใหโครงการดังกลาวตอง
ดำเนินการปรับลดอัตราการระบายมลพิษ
3. แนวทางดำเนินการอ่ืน ๆ
 1) ใหกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณ
ภาพอากาศใหครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีที่มีคาความเขมขนของมลพิษ
จากการประเมินดวยแบบจำลองทางคณิตศาสตรเกินคามาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Hot Spots) เพ่ือเฝาระวังผลกระทบ
ตอคุณภาพอากาศในบรรยากาศอยางตอเน่ือง

Sulfur Dioxide (SO2) in Map Ta Phut area.
 2) In case of existing project with pollution emission 
rate reduction, its production capacity will be allowed 
for expansion. Or new project establishment, its pollution
emission rate is not likely to exceed  80% of pollution
emission rate reduced by the existing project.
 Therefore, the preceding baseline criteria will be
applied for the projects or factories located in Map Ta      
Phut and Huai Pong Sub-District, Muang District, as well 
as Ban Chang Sub-District, Ban Chang District (especially
for Asia Industrial Estate covering 3 Sub-Districts e.g. 

มาบตาพุด Map Ta Phut

 2) ใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรวบรวมและจัดทำฐานขอมูลการระบายมลพิษทาง
อากาศจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรม
ตามที่มีการระบายจริง (Actual Emission) เพ่ือเปนขอมูลกลางให
หนวยงานท่ีเก่ียวของนำไปใชได
 3) ใหกระทรวงอุตสาหกรรมเรง รัดการนำเคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในพ้ืนท่ีดังกลาว เชน คาธรรมเนียมการ
ปลอยมลพิษ (Emission Charge) 
 นอกจากหลักเกณฑการพิจารณารายงานฯ ดังกลาวแลว คณะ
กรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติยังไดมีมติเห็นชอบกับมาตรการสราง
แรงจูงใจใหกับผูประกอบการในการปรับลดมลพิษโดยใหการ
สนับสนุนดานภาษี เชน การลดภาษีนำเขาสำหรับอุปกรณบำบัด
มลพิษเปนตน ดังน้ันภายหลังจากท่ีมีโครงการใหม  ท้ังกรณีเปนการต้ัง
โรงงานใหมหรือเปนการขยายกำลังการผลิตของโรงงานท่ีเดิมมีอยูแลวท่ี
ไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ภายใตมาตรการดังกลาวขางตนแลว จะทำใหการระบายมลพิษทาง
อากาศจากโรงงานตางๆ ในพ้ืนท่ีมาบตาพุด มีคาลดลง เน่ืองจากแตละ
โรงงานตองดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือเทคโนโลยีการ
บำบัดมลพิษ เพ่ือใหสามารถปรับลดการระบายมลพิษในปจจุบันลง 
เพ่ือใหโครงการใหมสามารถเกิดข้ึนได และภายหลังการมีโครงการใหม
แลวมลพิษท่ีระบายออกจากโครงการเดิมรวมกับโครงการใหมแลว
ก็ตองมีคาลดลงจากท่ีระบายอยูเดิม

Map Ta Phut, Huai Pong, and Ban Chang Sub-Districts).
2. Measures presented in EIA report  are determined to
meet the following issues :
 1) Unless the project construction is started within two
years  after ONEP’s written consent informing expert
committee’s opinion and approval on EIA report, the project 
has to revise impact information and mitigation measures
to submit for ONEP’s consideration regarding its
procedures.
 2) The approved projects in EIA report after B.E. 2541
have to follow the procedure hereafter. If the result of air 
quality assessment, with mathematical simulation model
improved by IEAT according to the National Environment
Board’s resolution from the meeting of 1/2550 on
January 11, B.E.2550, is over air quality standard limit. 
Such project has to reduce air pollution emission rate.
3. Other measures
 1) The Ministry of Industry must establish air quality
monitoring stations covering air pollution hot spots 
that were assessed by mathematical simulation model
for continuing air pollution monitoring.
 2) The IEAT and Department of Industrial Works 
must collect and establish data base of  actual air
pollutant emission data from factories located both in and
out of industrial estate so as to be a common reference
data to be applied by related agencies.  



ENVIRONMENTANDPOLLUTION

สิ่งแวดลอมและมลพิษ

57วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

 หลังจากท่ีศาลปกครองกลางมีคำส่ังกำหนดมาตรการหรือวิธี
การคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขช่ัวคราวหรือคำส่ังกำหนดมาตรการหรือ
วิธีการช่ัวคราวกอนการพิพากษาออกมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไดมีการออกประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
อยางรุนแรงท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรง มีลักษณะเฉพาะแตกตางจากการพิจารณารายงาน
ในโครงการหรือกิจกรรมท่ัวๆ ไป และเพ่ือใหมีการดำเนินกระบวนการ
พิจารณาเปนไปโดยครบถวนตามแนวทางของมาตรา 67 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 3) The Ministry of Industry must accelerate to launch
economic tools for applying in the mentioned area 
such as emission charge. 
 Apart from the afore-mentioned baseline criteria for 
EIA report consideration, the National Environment Board 
has issued the opinion on assent of incentive measures 
for entrepreneurs who can reduce pollution emission by 
tax privilege such as preferential import tax rate of
pollution treatment equipment etc. Therefore, after the
establishment of new factories or expansion of existing
factories’ capacity consented by EIA report approval
complying with above measures, the actual pollution 
emission of factories in Map Ta Phut Industrial Estate will be 
certainly reduced. Because each factory has to improve
producing process or pollution elimination technology to
reduce account pollution emission and ease the
establishment of new projects. After launching of new 
projects, the total pollution emission value of both existing
project and new project will be imposed with less than
the former pollution emission value.
 After the Central Administrative Court of Thailand has
issued the provisional measure prior to judgment called
temporary injunction to restraining the defendant from
repeating or continuing any wrongful acts,  the Ministry of
Natural Resources and Environment made the
announcement devising criteria, measure, regulation, and 
guideline for EIA report preparation and consideration of
project or business that may cause severe impact to 
community on environmental quality, natural resources,
and public health. 
 The review bodies include such project or business
featuring specifi c characteristics with different procedures
from EIA report consideration or general activities so
as to implement in compliance with the Constitution
of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 Section 67.

เอกสารอางอิง

 1. คำส่ังกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวหรือคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีคุมครองชั่วคราวกอนการพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำท่ี 908/2552 

ลงวันท่ี  29 กันยายน 2552

 2. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รายงานสรุปผลการดำเนินงานแกไขปญหามลพิษและเสริมสรางคุณภาพชีวิตในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง

โรงงานอุตสาหกรรม มาบตาพุด (Industrial Factory Map Ta Phut )



Thailand's Nature and Environment Journal58

 As far as we know that an urban growth in all respects is 
a crucial cause increasing the city temperature. The more
the growth of the city, the more attraction of people from all 
over the country centralized to its growth. As a result, the 
businessmen decide to invest in residential construction and
public building project to support the increasing number
of citizens while the city area remains its size. Hence, the
building constructionis operated in the limited space.
In addition, the investors usually concern the maximum
space utility. Project design therefore lacks of equilibrium 
between construction space and open space. Most of 
building is constructed in full space with designated set
back according to the law. Besides, the project lack of 
qualifi ed green space design which is the main cause
of the increasing interior project’s temperature and
successive impact of city temperature. Moreover, the
augmented city temperature originates in use of air
conditioner and vehicles. A method generally known
to decrease the city heat is to increase city’s green
space. The approach is not the sole government
agencies duty, but also the cooperation among public
sector and private sector. By this way, the private sector,
the project owner can design building open space and
provide more project green space. At present, we would
fi nd many buildings giving priority to project green space.
Anyway, most are emphasized on aesthetic aspects,

 เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาการเจริญเติบโตของเมืองใน
ทุกๆดาน เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทำใหอุณหภูมิของเมืองเพ่ิมสูงข้ึน  เม่ือเมือง
มีการเจริญเติบโตมากเทาใดก็ยอมมีแรงดึงดูดใหผูคนจากท่ัวทุก
สารทิศของประเทศหล่ังไหลเขาสูความเจริญมากเทาน้ันสงผลให
นักธุรกิจหันมาลงทุนกอสรางโครงการท่ีอยูอาศัยและอาคารสาธารณะ
ไวรองรับปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้น  ในขณะที่พื้นที่ของเมืองนั้น
มีขนาดเทาเดิมจึงตองกอสรางอาคารในพื้นที่จำกัด ประกอบกับ
ผูลงทุนมักจะใหความสำคัญกับการใชประโยชนพ้ืนท่ีโครงการอยาง
เต็มประสิทธิภาพการออกแบบโครงการจึงขาดสมดุลระหวางพ้ืนท่ี
กอสรางและพ้ืนท่ีเปดโลง สวนใหญอาคารจะถูกกอสรางจนเต็มพ้ืนท่ี
และมีระยะถอยรนในขนาดที่กฎหมายกำหนดเทานั้น นอกจากนี้
ยังขาดการออกแบบพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพซึ่งเปนสาเหตุสำคัญ
ประการหนึ่งที่ทำใหอุณหภูมิภายในโครงการสูงขึ้น และมีผล
ตอเน่ืองทำใหอุณหภูมิของเมืองสูงข้ึนดวย  นอกจากน้ีการท่ีอุณหภูมิ
ของเมืองสูงขึ้น ยังมีสาเหตุมาจากการใชเครื่องปรับอากาศและ
ยานพาหนะอีกดวย วิธีการหน่ึงท่ีเปนท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวาสามารถ
ชวยลดความรอนใหกับเมืองได คือ การเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวใหกับเมือง
แตวิธีการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในเขตเมืองน้ันไมใชหนาท่ีของหนวยงาน
รัฐเพียงอยางเดียว แตควรเปนการรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชน
โดยภาคเอกชนเจาของโครงการสามารถออกแบบอาคารใหมี
พื้นที่เปดโลงและจัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการใหมากขึ้น
ในปจจุบัน เราอาจจะพบเห็นหลายอาคารท่ีเร่ิมเห็นถึงความสำคัญของ
การจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ แตสวนใหญมักจะเปนการ
มองดานความสวยงาม การพักผอนหยอนใจและนันทนาการเพียง
ดานเดียว  มิไดมองลึกลงไปถึงประโยชนในการชวยลดอุณหภูมิ
ใหกับตัวอาคาร  

พื้นท่ีสีเขียว
กับการดูดซับไอความรอนจากอาคาร
Green Space and Heat Absorption from Building
อุษารัศม  จันทรภักดี / Usaras Janpakdee
นักวิชาการส่ิงแวดลอมชำนาญการ / Environmental Offi cial (Professional Level)

อุทยานแหงชาติศรีนาน (Si Nan National Park)
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 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวและมีความสนใจในเร่ืองของการใช
พ้ืนท่ีสีเขียวในการดูดซับไอความรอนจากอาคาร จึงไดมอบหมายให 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทำการศึกษา
เก่ียวกับประสิทธิภาพของการดูดซับไอความรอนของพ้ืนท่ีสีเขียว
โดยในการศึกษาดังกลาวเปนการตรวจวัดอุณหภูมิท่ีคายออกสู
ภายนอกของบริเวณพ้ืนผิววัสดุท่ีเปนองคประกอบของการกอสราง
อาคารอุณหภูมิของบริเวณพื้นที่สีเขียวแตละประเภท และนำมา
เปรียบเทียบถึงความแตกตาง  โดยทำการตรวจวัดทุกคร่ึงช่ัวโมงเปนเวลา
ทั้งหมด 8 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 8.00 - 16.00 น. ตลอดจน
มีการจัดทำแบบจำลองการใชพ้ืนท่ีสีเขียวในลักษณะท่ีเปนพ้ืนท่ีสีเขียว
คุณภาพแบบยั่งยืนทดแทนวัสดุประเภทตางๆ ในการกอสรางอาคาร
ซึ่งไดผลโดยสรุปดังน้ี

ลักษณะของพื้นผิว

1. ลานจอดรถยนต / ถนน / ลานเปดโลง
 - ลานจอดรถยนต Asphaltic
 - ลานซีเมนตบล็อค (ไมมีหลังคา)
 - ลานซีเมนตบล็อค (มีหลังคา)
 - ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ถนน Asphalic Single Surface Road
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. ผนังอาคาร 
   - ผนังอาคารกออิฐ ฉาบปูนทาสี 
  หนา 10 ซม.
   - ผนังอาคารคอนกรีต
  บุกระเบ้ืองเคลือบ
   - ผนังบานพักอาศัย
 - ผนังอาคาร คสล. บุหินทราย
  โชวลาย
 - ผนังคอนกรีตบุดวยทรายลาง
 - ผนังกระจกหนา 10 มม.
 - ผนังอาคารบุหินแกรนิต
 - ผนังไม

อุณหภูมิสูงสุด 
(oC)

57.0
42.3 
36.6 
42.7
44.7
44.4
57.2

32.8

39.3

37.6
35.5

41.3
39.2
41.7
41.5

Max. Temp
(oC)

57.0
42.3 
36.6 
42.7
44.7
44.4
57.2

32.8
39.3
37.6
35.5
41.3
39.2
41.7
41.5

relaxation and recreation. The benefi t for heat reducing of
the building do not profoundly take precedence.  
 The Offi ce of Natural Resources and Environmental
Policy and Planning (ONEP) is  aware of the mentioned 
problem and interested in green space utility for heat
absorption from building. ONEP assigned the Faculty of
Architecture, Kasetsart University to study the effi ciency in
heat absorption of green space. The research involved
in the temperature measurement emitted  from
exterior surfacing materials of which are the specifi c
building components and the temperature nearby.
Implemented each type of green space for the
comparative study, the measurement was carried out
every half an hour for 8 hours from 8.00-16.00 hrs. The
process included the green space physical model
featuring sustainably green space attributes in replace
of several building construction materials. The method
could be described with following
conclusion.

Table 1 Maximum Detected Temperature of Surface Area Classifi ed by Materials  

ตารางที่ 1 อุณหภูมิสูงสุดท่ีวัดไดจากบริเวณพื้นผิวแยกตามประเภท

Surface Material Type

1. Parking Area/ Road/ Opened Space 
    - Asphaltic surface parking lot
   - Concrete block area without roof
   - Concrete block area with roof
   - Reinforce concrete area 
   - Asphaltic Single Surface Road
   - Reinforced concrete road 

2. Wall  
   - 10 cm. thickness masonry wall with painting 
   - Concrete wall tile 
   - House wall 
   - Reinforced concrete wall with sandstone face
   - Exposed aggregate fi nish concrete wall
   - Glass wall 10 mm. thickness
   - Building wall with granite face 
   - Wooden wall
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ลักษณะของพื้นผิว

3. กำแพง / รั้ว
 - กำแพงอิฐบล็อคไมฉาบผิว
 - กำแพงอิฐมอญไมฉาบผิว
 - กำแพงอิฐกอฉาบปูนเรียบทาสี
 - รั้วสังกะสีเคลือบไมทาสี

4. ทางเดิน
 - ทางเดิน Cpac Block ลายโปรง
 ตรงกลาง
 - บล็อคทางเดินตัวหนอน
 - ทางเดินเทาปูแผนหินขัดโชวลาย

5. หลังคา
 - ซุมหลังคา Metal Sheet
 เคลือบสังกะสี
 - แผงบังแดดเหล็กเคลือบสี
 Metallic Frame
 - แผง Fin คอนกรีต (ระเบียง
 ดานนอกอาคาร)
 - หลังคาชั้นดาดฟา
 - หลังคาบานพักอาศัย

6. พ้ืน
 - พ้ืนลานบาสเก็ตบอล 
 ผิวยางสังเคราะห
 - ลานหินขัด
 - พ้ืนแกรนิต

7. อื่นๆ
 - คอมเพรสเซอรเคร่ืองปรับอากาศ
 - หนาตางบานกระทุง (กระจก)
 - รถยนตเกงน่ังสวนบุคคล 
 (จอดกลางแจง)
 - ฝาเหล็กปดชองตรวจ
 งานระบบใตดิน
 - ฝาบอพักระบายน้ำคอนกรีต

Source: the Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 2006
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2549

อุณหภูมิสูงสุด 
(oC)

42.2
40.3
39.9
42.8

43.2

53.2
50.3

47.5

34.2

36.0

40.7
36.6

47.7

36.9
49.0

49.2
47.7
87.9

68.7

51.8

Max. Temp
(oC)

42.2
40.3
39.9
42.8

43.2

53.2
50.3

47.5

34.2

36.0
40.7
36.6

47.7

36.9
49.0

49.2
47.7
87.9

68.7

51.8

Surface Material Type

3. Wall/Fence
 - Concrete block wall without lining
 - Masonry wall without lining
 - Masonry wall lined with cement and  painted
 - Galvanized fence without paint

4. Walk Way
 - Turf stone paving block(Cpac Block)
 walk way 
 - Worm concrete paving block walk way
 - Terrazzo walk way

5. Roof 
 - Galvanized sheet metal roof
 Metal Sheet     
 - Galvanized metallic frame 
 Metallic Frame
 - Concrete fi n (Outside terrace)
 - Top fl oor ceiling
 - House roof

6. Floor
 - Synthetic rubber surface of
 basketball court
 - Terrazzo yard
 - Granite fl oor

7. Others
 - Compressor of air conditioning unit
 - Glass awning window
 - Personal car parks on parking lot
 (outdoor)      
 - Maintenance hole top slab of under  
ground system
 - Concrete catch basin cover

Table 1 Maximum Detected Temperature of Surface Area Classifi ed by Materials  

ตารางที่ 1 อุณหภูมิสูงสุดท่ีวัดไดจากบริเวณพื้นผิวแยกตามประเภท (ตอ)
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Source: the Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy and Planning  2006 
ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2549

Table 2 Maximum Detected Temperature from Leaf Skin Classifi ed by Tree Characteristics
ตารางที่ 2 อุณหภูมิสูงสุดท่ีวัดไดจากเปลือกของผิวใบจำแนกตามลักษณะของตนไม

ลักษณะของพื้นผิว

1. พ้ืนสนามหญา มีตนไมใหญโดยรอบ

2. พ้ืนลานสวนปา 
 (พ้ืนดิน + ตนไมใหญ)

3. พ้ืนสนามฟุตบอล

4.  สนามหญามาเลเซีย

5. พ้ืนท่ีที่มีการปลูกไมพุม  ใบเล็ก
 เชน โมก ตนแกว เฟองฟา

6. พ้ืนท่ีที่มีการปลูกไมพุม ใบหนา
 เชน เดหลี กลวย

7. พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนขนาดกลาง
 เชน พิกุล ลำดวน

8. พ้ืนท่ีปลูกไมยืนตนขนาดใหญ
 เชน ตนปาลม  จามจุรี

9. พ้ืนท่ีสระบัว

10. พ้ืนท่ีที่มีการปลูกไมพุมและ
 สวนประดับ

11. พ้ืนท่ีจัดสวนประดับ

11. พ้ืนท่ีใตรม ของตนไมใหญ 
 (สูงประมาณ 6 เมตร) 
 ปป พญาสัตบรรณ

12. พ้ืนท่ีใตรมของตนไมใหญ
 (สูงมากกวา 12 เมตร) 
 เชน โพธ์ิใหญ

13. รั้วตนไม (ไมเล้ือย)

14. แนวร้ัวอโศกอินเดีย

15. สะวายน้ำ

Surface Material Typeอุณหภูมิสูงสุด
(oC)

35.0

29.8

36.4

32.1

32.6

29.3

31.8

30.0

29.8

31.6

34.0

33.5

32.5

32.8

35.1

30.4

Max. Temp 
(oC)

35.0

29.8

36.4

32.1

32.6

29.3

31.8

30.0

29.8

31.6

34.0

33.5

32.5

32.8

35.1

30.4

2. Ground of forestry plantation
 (ground + trees))

3. Football pitch 

4. Tropical carpet grass lawn

5. Small leaf shrub plantation area e.g. Moke tree
 (Wrightia religiosa.), Ton Kaew or Orange
 Jessamine (Murraya paniculata (L.) Jack.),
 Fueng Fah or Paper fl ower (Bougainvillea hybrid) 

6. Thick leaf shrub plantation area e.g. Dae Lee or
 peace lily (Spathiphyllum sp.), banana 
 (Musa sapientum Linn.)  

7. Medium size perennial plant area e.g. Phi Kul or
 Spanish cherry (Mimusops elengi L. ), Lam Duan
 or Lamdman (Melodorum fruticosum.) 

8. Large size perennial plant area e.g. plam
 (Palmae ), Jamjuree or Rain Tree East Indian 
 Walnut (Samanea saman (Jacq.) Merr) 

9. Lotus pond area

10. Shrubs and Ornamental Horticulture
 areas 

11. Ornamental Horticulture area

11. Six meters tree’s shade e.g. Peep or Cork Tree
 (Millingtonia hortensis Linn. F.), Phaya Sattaban
 or Blackboard Tree (Alstonia scholaris 
 (Linn.) R.Br.)

12. Twelve meters tree’s shade such as
 Phoe Yai or bodh tree (Ficus
 religiosa L.) 

13. Hedgerow (Climbing plant)

14. Asoke tree (Polyalthia longifolia
 Benth & Hook.f.) row 

15. Swimming pool 

1. Lawn surrounded with trees
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 Based on the information in Table 1 and Table 2, it 
may be seen that the material surface temperature was the
material mostly used in the building construction. Comparing
to the temperature from the area with grasses, shrubs and 
trees, the temperature was considerably different from
5-10oC. The measured temperature from building 
components was 35-47 oC that  is rather high for people
daily life. While those from the green space was during
30-35 oC which was considered comfortable temperature 
for living in Thailand.  From the data in Table 1, it can be
noted that the result of temperature measurement of
personal car parking in the open area was very high. The 
degree rose sharply to 87 oC.  No wonder of someone
talking humorously that people can make fried egg on the 
hood from which the car is parking outdoor. Certainly, if we 
sit in,  we are like as sitting in the oven.  However, additionally 
growing trees in the outdoor parking lot, tree shades would 
reduce car’s heat accumulation in a level. As the
temperature under the tree shades is only 33 oC. To design
the outdoor parking, trees should therefore be planted 
for shades.   

 Furthermore, the temperature comparison between the
building with general materials and the building with internal
green space is made. The outcome is given following.

 จากตารางท่ี 1 และ 2 จะเห็นวา อุณหภูมิที่วัดไดจากพ้ืนผิวของ
วัสดุที่สวนใหญใช เปนองคประกอบในการกอสรางอาคาร
เปรียบเทียบกับอุณหภูมิท่ีวัดไดจากบริเวณท่ีมีการปลูกหญา ไมพุม และ
ไมยืนตนน้ัน มีคาแตกตางกันมากถึง  5 – 10 องศาเซลเซียส  โดยอุณหภูมิ
ที่ วัดไดจากวัสดุที่ เปนองคประกอบของอาคารมีคาอยูในชวง
35 – 47 องศาเซลเซียส  ซ่ึงถือวาเปนอุณหภูมิท่ีคอนขางสูงสำหรับการ
ใชชีวิตประจำวันของคนธรรมดา  แตอุณหภูมิท่ีวัดไดจากบริเวณท่ีเปน
พ้ืนท่ีสีเขียวน้ัน มีคาอยูระหวาง  30 – 35 องศาเซลเซียส ซึ่งถือวา
เปนอุณหภูมิที่อยูสบายสำหรับประเทศไทย  และจากตารางท่ี 1
มีขอสังเกตไดวา  ผลการตรวจวัดอุณหภูมิของรถยนตเกงสวนบุคคล
ที่จอดอยูกลางแจง เปนเวลานาน สามารถวัดอุณหภูมิบริเวณผิว
รถยนตไดสูงถึง 87 องศาเซลเซียส จึงไมนาแปลกใจเลยท่ีมีคนเคย
พูดติดตลกไววา เราสามารถทอดไขดาวไดบนฝากระโปรงรถยนต
ท่ีจอดตากแดดกลางแจง และถาหากเราตองเขาไปนั่งในรถยนตคัน
ดังกลาวก็เปรียบเสมือนนั่งอยูในเตาอบดีๆ นั่นเอง แตถาหากเรามี
การปลูกตนไมใหญเสริมในชองจอดรถยนตกลางแจงรมเงาของ
ตนไมใหญก็จะชวยลดการสะสมความรอนของรถยนตไดลงใน
ระดับหนึ่งเนื่องจากอุณหภูมิที่วัดไดใตรมเงามีคาเพียง 33 องศา
เซลเซียส เทาน้ัน ดังน้ัน ในการออกแบบท่ีจอดรถยนตกลางแจง
จึงควรปลูกตนไมไวคอยใหรมเงาบาง 

 นอกจากน้ี ยังไดมีการเปรียบเทียบอุณหภูมิระหวางการออกแบบ
อาคารท่ีมีการใชวัสดุธรรมดาในการกอสรางกับการเปล่ียนมาใชพ้ืนท่ี
สีเขียวภายในโครงการ ผลที่ไดจากการศึกษามีดังน้ี

ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธธรมชาติและส่ิงแวดลอม. 2549

ประเภทพื้นผิว

1. พ้ืนผิวคอนกรีตปูผิวกรวดลางทราย
 แทนท่ีดวยสนามหญาธรรมชาติ

2. พ้ืนผิวสวนท่ีปูกระเบ้ืองเคลือบ
 แทนท่ีดวยสนามหญามาเลเซีย

3. ผนังภายนอกอาคารสวนตกแตงบุหินทราย
 เสริมพื้นท่ีดานขางดวยไมใหรม
 เสริมพื้นท่ีดวยไมใหรมขนาดกลาง
 เสริมพื้นท่ีดวยไมในรมชายคาประดับ

4. ดาดฟาพ้ืนคอนกรีต
 ปลูกพ้ืนท่ีสีเขียวบนดาดฟา

5. ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก
 แทนท่ีดวยบล็อคโปรงปลูกหญาแซม

อุณหภูมิภายนอก 
(oC)

39.0
35.0

33.0
34.0

33.0
39.0
39.0
39.0

39.0
39.0

39.0
39.0

อุณหภูมิพื้นผิว
ท่ีตรวจวัด (oC)

52.7
32.4

38.6
31.6

35.5
31.6
32.0
33.2

40.7
33.2

57.2
36.0

อุณหภูมิท่ีแตกตาง 
(oC)

+13.7
-2.6

+5.6
-2.4

+2.5
-7.4
-7.0
-5.8
-5.8

+1.7
-5.8

+18.2
-3.0

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนไปเมี่อใชวัสดุกอสรางธรรมดา กับพื้นท่ีสีเขียว
 ในการออกแบบโครงการ
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Source : the Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 2006

Type of surface

1.  Explored aggregate fi nish concrete fl oor
 is substituted by natural lawn.
2. Tile surface is substituted by tropical carpet grass.  

3. Outdoor wall fi nished by sandstone 
    Tree shade is additionally grown at outside wall. 
    Medium tree shade is additionally grown.
    Ornamental plant is additionally grown in eaves. 

4. Concrete top fl oor ceiling  
 Green tree is planted on top fl oor ceiling 
5. Reinforced concrete road is substituted by turf 
 stone paving block with grass.

Air temperature 
(oC)

39.0
35.0
33.0
34.0
33.0
39.0
39.0
39.0

39.0
39.0
39.0
39.0

Surface
temperature (oC)

52.7
32.4
38.6
31.6
35.5
31.6
32.0
33.2

40.7
33.2
57.2
36

Difference
(oC)

+13.7
-2.6
+5.6
-2.4
+2.5
-7.4
-7.0
-5.8
-5.8
+1.7
-5.8

+18.2
-3.0

Table 3 Comparing Different Temperature between Conventional Construction Materials and
 Green Area for Project Design 

 From the results in Table 3, it may be seen that in 
designing building with general materials, the measured 
temperature  was considerably rising from externally normal 
temperature by 2.5-13.7 oC.  In case we replaced or added 
such space with green space, it would help reduce the
external temperature by 2.6-7.0 oC.  It may be shown that in 
case of changes of general materials in construction building
in replace of or in addition to by the green space, the action 
will subsequently reduce the temperature within the project.  

 Based on the preceding outcome, fi nally, we may say 
that to provide green space in the project can reduce
the internal temperature more or less. Specifi cally, 
providing green space within the project or building is not 
limited to the green space on the ground fl oor, terrace or 
mezzanine, but also in the roof-deck. For building design
and decoration, living roof is an ideal presented in several 
countries including growing plants on the building roof-deck. 

 As part of its goal, it is not only for beauty, but this
facility features the green building performance, especially 
for decreasing internal temperature in the building. Growing
plants or providing green space on the roof-deck  functions 
like the thermal insulation for building. The method facilitates
to reduce use rate of air conditioner causing the reduced 
electricity expenditures  of the building by 20%. The other
benefi t of green roof will similarly perform as the green fi eld 

 จากตารางที่ 3 เห็นไดวาหากออกแบบอาคารโดยใชวัสดุ
กอสรางธรรมดา อุณหภูมิที่วัดไดมีคาสูงขึ้นจากอุณหภูมิภายนอก
ปกติ 2.5 – 13.7 องศาเซลเซียส  แตถาหากแทนท่ี หรือเสริมพื้นท่ี
ดังกลาวดวยพื้นที่สีเขียว สามารถชวยลดอุณหภูมิภายนอกได
2.6 – 7.0 องศาเซลเซียส แสดงวาหากมีการปรับเปล่ียนจากการใช
วัสดุธรรมดาในการกอสรางอาคารมาเปนการแทนที่หรือเสริมพื้น
ที่ดังกลาวดวยพ้ืนท่ีสีเขียวจะสามารถชวยลดอุณหภูมิที่เกิดข้ึน
ภายในโครงการได  

 จากผลการศึกษาขางตน สามารถช้ีใหเห็นไดวา การจัดใหมี
พ้ืนท่ีสีเขียว ภายในโครงการสามารถชวยลดอุณหภูมิภายในพ้ืนท่ี
โครงการลงไดไมมากก็นอย   แตการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ
หรืออาคารน้ัน มิไดจำกัดอยูเฉพาะพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณพ้ืนชั้นลาง
ระเบียง หรือตามชั้นลอยเทานั้น  ยังสามารถจัดใหมีพื้นที่สีเขียว
คุณภาพใหอยูบนช้ันดาดฟาไดอีกดวย  ดังในหลายประเทศท่ีมีแนว
ความคิดในการนำหลังคามีชีวิต (Living roof) หรือการปลูก
ตนไมบนหลังคาอาคารมาใชในการออกแบบตกแตงอาคารท้ังน้ี
ไมใชเพ่ือความสวยงามเพียงอยางเดียวแตเพ่ือประโยชนใชสอย
ดวยโดยเฉพาะการชวยลดอุณหภูมิภายในตัวอาคาร การปลูก
ตนไมหรือจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวบนช้ันดาดฟาจะทำหนาท่ีเปรียบ
เสมือนฉนวนกันความรอนใหกับอาคารทำใหสามารถลดอัตรา
การใชเคร่ืองปรับอากาศลงสงผลใหลดคาไฟฟาท่ีเกิดจากอาคาร
ไดถึงรอยละ 20 และประโยชนของหลังคาสีเขียวอีกประการ
หน่ึงคือหลังคาสีเขียวจะทำหนาท่ีเหมือนทุงหญาคอยดูดซับ กรอง
และชะลอความเร็วของกระแสน้ำ ไปจนกระท่ังเก็บกักน้ำบางสวนไว
จึงชวยลดความเส่ียงจากน้ำท่ีลนออกมาจากทอระบายน้ำ
นอกจากน้ี ผลพวงที่ไดตามมาจากการจัดพื้นที่สีเขียวไวภายใน



การปลูกแอปเปลของโรงแรมแฟรมอนต วอเตอร
ฟรอนท ในเมืองแวนคูเวอร  ประเทศแคนาดา
Apple Cultivating of Fairmont Waterfront
Hotel in Vancouver, Canada. 
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โครงการ หรือ บนอาคาร ก็คือพื้นที่สีเขียวดังกลาวเปนตัวชวย
ดึงดูดสัตวนอยใหญเขามาจับจองและพักอาศัยภายในพ้ืนท่ีสีเขียว
กอใหเกิดระบบนิเวศขนาดเล็กข้ึนภายในโครงการผูคนมีโอกาสได
ใกลชิดกับธรรมชาติมากข้ึน ระบบนิเวศของเมืองกลับสูสมดุลในทอง
ถ่ินของบางประเทศเชน รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกา บริษัทกอสรางและ
เจาของอาคารไดรับการสงเสริมใหทำหลังคาเขียวโดยแลกกับคา
ธรรมเนียมและแรงจูงใจอื่นๆ  และในบางประเทศ เชน เยอรมันนี 
สวิสเซอรแลนด และออสเตรีย กฎหมายทองถ่ินบังคับใหสรางหลังคา
สีเขียวบนหลังคาท่ีมีพ้ืนราบและระดับความสูงพอเหมาะ นอกจากน้ี   ใน
ประเทศญ่ีปุนและแคนาดา ไดมีการออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียวบนช้ันดาดฟา
ใหมีลักษณะเปนนาขาว หรือสวนแอปเปล เพ่ือนำผลผลิตท่ีไดกลับมา
ใชภายในโครงการอีกทางหน่ึง  

 สำหรับประเทศไทยน้ัน  ยังไมมีกฎหมายหรือขอบังคับใดๆ  ที่จะ
สามารถกำหนดใหเจาของอาคารจัดทำพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังภายนอกอาคาร
ภายในอาคาร หรือบนชั้นดาดฟาอาคารได และเทาที่พบเห็น
สวนใหญเปนเพียงการจัดสวนบริเวณระเบียง หรือชั้นลอย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการพักผอนหยอนใจ และความสวยงามของตัว
อาคารเทาน้ัน  ดังน้ัน  ถาหากมีการศึกษาถึงประโยชนของพ้ืนท่ีสีเขียว
ในการชวยลดอุณหภูมิของอาคาร ท้ังพ้ืนท่ี สีเขียวบริเวณพ้ืนช้ันลาง
หรือพื้นที่สีเขียวบนพื้นชั้นดาดฟาอยางจริงจัง และมีการเผยแพร
ไปยังภาคสวนตางๆ เชน หนวยงานทองถ่ิน สภาสถาปนิก หนวยงาน
ดานการศึกษา  หรือหนวยงานภาครัฐอยางจริงจังและท่ัวถึงยอมจะได
รับความสนใจและตอบสนองในเร่ืองน้ีเปนอยางดี เพราะคนสวนใหญ
เขาใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของพ้ืนท่ีสีเขียวอยูในจิตใตสำนึก
อยูแลว เพียงแตยังขาดตัวอยาง และแรงผลักดันใหแนวคิดนี้
ดำเนินการไดอยางเปนรปูธรรมเทาน้ันเอง

to absorb, fi lter and delay the water fl ow velocity till the water
fl ow can store some part of it. The capacity therefore
reduces risk of overfl ow from drainage channel. Besides, its
aftereffects remained keenly felt from providing green space
within the project or building is that such green spaces
attract a variety of small and big sizes of animals to occupy 
and live in. The amenity forms small biodiversity inside the 
project. People have occasion to be closer to nature.
Natural urban ecosystems return to their balance.  In local
areas of some countries such as Oregon in USA, the
construction companies or building owners are reinforced 
with making green roofs in exchange for fees and other
fi nancial incentives. In some countries, for example German, 
Switzerland, and Austria, many fl at green roofs with suitable 
height are installed to comply with local regulations.
Furthermore, in Japan and Canada, green spaces on the
roof-deck are  specifi cally designed in rice fi eld or apple 
orchard so as to bring back the produces for consumption
in the project.   
 In Thailand, none of law or regulation enforcement has 
been legislated for the building owner to provide green 
spaces for building exterior, interior or roof-deck. What we
mostly found is even gardening on the terrace and
mezzanine to meet the objectives for recreation and
building scenic beauty only. Hence, if the studies of green 
space benefi ts to reduce building temperature, the ground
fl oor green space, the deck green space are intensively
performed and disseminated thoroughly to related
agencies such as local agencies, architect council, 
educational agencies or public agencies, the project would
be interested and respond well by the society. For the reason 
that, most people raise common understanding and are
aware of the green space in their consciousness. They
even lack of samples and motivation to stimulate for
substantial implementation.  

การปลูกขาวท่ีใชหมักเหลาสาเกของญ่ีปุน ถูกปลูกอยูบนชั้นดาดฟา
ของอาคารสำนักงานของบริษัทในโตเกียว
Rice planting for Japanese Sake is done on the roof-deck of a 
company in Tokyo.



การทำสวนเกษตรของสำนักงานเขตหลักส่ี ซึ่งทำมานาน
7 ป แลว
Agricultural Gardening of Lak Si District Offi ce has
been cultivating for 7 years.

การปลูกพืชบนดาดฟาของโรงพยาบาลแหงหน่ึง
ในเมืองบอเซิล ประเทศสวิสเซอรแลนด
Planting of vegetation on a hospital
deck in Basel, Switzerland .

ENVIRONMENTANDPOLLUTION

สิ่งแวดลอมและมลพิษ

65วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

เอกสารอางอิง 
 1. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม.
2549 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับคารบอนไดออกไซดและ
ไอความรอนของพ้ืนท่ีสีเขียว. กรุงเทพฯ.
 2. National Geographic ฉบับภาษาไทย. ฉบับที่ 94  พฤษภาคม 
2552

การจัดพ้ืนท่ีสีเขียวบนหลังคาบาน
ของสถาปนิก จัสติน เบียร 
ในกรุงลอนดอน
Providing green space on
the house roof of Justin Beer, 
an architect, in
London
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 Policy, plan and key measure related with natural
resources and environmental management of Thailand 
are specifi ed all levels (National, Ministerial, and
Local Levels). Such as the National Economic and
Social Development Plan, Policy and prospective plan
for enhancement and conservetion of national
environmental quality, 1997 - 2016, National Forest
Policy, Strategic Plan of Ministry of Natural Resources
and Environment, Acfi on Plan, and related Cabinet’s
Resolution. Such policiesare collected by government
agencies both inside and outside the Ministry
of Natural Resources and Environment. Some of
them are stored in information technology system.    
 To enhance convenient search and effi cient use
of the information on substantial context of those
policy, plan, and measure, Offi ce of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning
(ONEP), By Monitoring and Evaluation Division has
collected and developed database system of policy, 
plan, and measure on natural resources and
environment in form of Information  for related
agencies and anyone who is interested in such
information and using those information for
monitoring and evaluation of policy which can
lead to effi cient natural resources and environment
management.         
 The database system consists of policy, plan,
measure details, operation area, time, related natural
resources and environment aspects, responsible 
agencies, authorized person, executing agencies,
source of policy, plan and measure, and related 
data. These information can be downloaded from this 
web site including webboard for exchange of
comments, knowledge or interesting issues related to
natural resources and environmental policy and plan.  
 Moreover, any agencies who want to put their 
related policy, plan, and measure to the database 
can perform in two channels : 1. contact ONEP to
obtain username and password for uploading 
such information, 2. send related documents and
information to ONEP for data input. If anybody is
interested in this database system, it can be accessed 
at http://envipolicy.onep.go.th or more information can 
be obtained from Monitoring and Evaluation of Policy 
and Plan Group, Monitoring and Evaluation Division,
Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy
and Planning (ONEP) tel. 0-2265-6540, fax. 
0-2265-6536, e-mail address : mepp@onep.go.th.

 ประเทศไทยไดมีการกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการท่ีสำคัญท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งแตระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับพ้ืนท่ี อาทิ แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2540-2559 นโยบายปาไมแหงชาติ แผนยุทธศาสตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของซ่ึงนโยบาย
เหลานี้ถูกจัดเก็บโดยหนวยงานตางๆ ทั้งภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
และหนวยงานภายนอกกระทรวง โดยบางสวนถูกจัดเก็บโดยใชระบบสารสนเทศ
 เพื่อใหการศึกษาคนควาหาขอมูลและสาระสำคัญภายใตนโยบาย แผน และมาตรการ
ดังกลาวเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผล จึงได
รวบรวมและพัฒนาระบบฐานขอมูลนโยบาย แผน และมาตรการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมขึ้น ในรูปแบบของสารสนเทศสำหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนประชาชนท่ีสนใจ
ไดรับทราบและใชประโยชน รวมทั้งใชในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในเชิงนโยบาย
อันจะนำไปสูการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
 ระบบฐานขอมูลประกอบดวยขอมูลรายละเอียดของนโยบาย แผน และมาตรการฯ พื้นที่
ดำเนินการชวงเวลาดำเนินการ ดังกลาว สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
หนวยงานเจาของเร่ืองผูอนุมัติ หนวยงานปฏิบัติ ที่มาของนโยบาย แผน มาตรการฯ และขอมูล
ที่เก่ียวของตางๆซึ่งผูที่สนใจสามารถเขาไปศึกษาหาความรู และสามารถดาวนโหลดขอมูลนโยบาย
แผน มาตรการฯ ดังกลาวไดรวมถึงมีกระดานถาม-ตอบ สำหรับแลกเปล่ียนความคิดเห็น องคความรู
หรือเร่ืองราวท่ีนาสนใจท่ีเก่ียวของกับนโยบายและแผนดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
 นอกจากน้ีหนวยงานท่ีมีความประสงคจะนำนโยบาย แผน และมาตรการท่ีเก่ียวของ มารวมไว
ในฐานขอมูลน้ีสามารถดำเนินการได 2 วิธีคือ ติดตอ สผ. เพ่ือขอรับหมายเลขบัญชีผูใช และ
รหัสผาน เพื่อนำเขาขอมูลโดยตรง หรือสงเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของมายัง สผ. ผูที่สนใจ
ระบบฐานขอมูลดังกลาวสามารถเขาชมไดที่ http://envipolicy.onep.go.th หรือสอบถาม
รายละเอียดไดที่กลุมงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนกองติดตามประเมินผล สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โทรศัพท 0-2265-6540 โทรสาร 0-2265-6536
e-mail: mepp@onep.go.th

กอนจะปดเลม
EPILOGUE
แนะนำระบบฐานขอมูลนโยบาย แผนและมาตรการดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Introduction to Database System of Policy, Plan and 
Measures on Natural Resources and Environment 



 3. สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical
Indications : GI) พระราชบัญญัติคุมครอง
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 ใหความหมาย
ไววา  “ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร หมายถึง  ช่ือ  สัญลักษณ
หรือสิ่งอื่นใด ท่ีเรียก หรือใชแทนแหลงภูมิศาสตร
และท่ีสามารถบงบอกวา สินคาท่ีเกิดจากแหลง
ภูมิศาสตรน้ันเปนสินคาท่ีมีคุณภาพ ช่ือเสียง หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของแหลงภูมิศาสตรดังกลาว” 

 4. ความตกลงการคาเสรี (Free Trade
Agreement : FTA) หมายถึง การรวมกลุม
เศรษฐกิจโดยมีเปาหมายเพ่ืออลดภาษีศุลกากร
ระหวางกันภายในกลุมลงใหเหลือนอยท่ีสุด หรือ
เปน 0 % และใชอัตราภาษีปกติที่สูงกวากับ
ประเทศนอก กลุม การทำความตกลงการคาเสรี
ในอดีตมุงในดานการเปดเสรีดานสินคา (goods)
โดยการลดภาษีและอุปสรรคทีไมใชภาษีเปน
หลักแตความตกลงการคาเสรีในระยะหลังๆ 
นั้นรวมไปถึงการเปดเสรีดานบริการ (services)
และการลงทุนดวย

อางอิง
 1. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
http://www.thia.in.th 
 2. ศูนยขอมูลมรดกโลก
http://www.thaiwhic.go.th
 3. พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร  พ.ศ. 2546 
 4. www.thaifta.com

 1. การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 
(Health Impact Assessment : HIA) 
ซึ่งภาษาไทยเรียกวา เอช ไอ เอ มีความหมายวา
“ก ร ะบวนกา ร เ รี ยน รู ร ว ม กั นขอ ง สั ง คม
ในการวิเคราะหและคาดการณผลกระทบท้ังทาง
บวกและทางลบตอสุขภาพของประชาชนท่ีอาจ
จะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือ กิจกรรม
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง หากดำเนิน
การในชวงเวลาและพื้นที่เดียวกัน โดยมีการ
ประยุกตใชเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและมีกระบวน
การมีสวนรวมอยางเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนให
เกิดการตัดสินใจที่จะเปนผลดีตอสุขภาพของ
ประชาชนทั้งระยะส้ันและระยะยาว”

 2. มรดกโลก (World Heritage) หมายถึง
มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติท่ีมีความ
โดดเดนเปนเลิศในระดับสากล เมื่อไดรับการ
ยอมรับใหเปนแหลง “มรดกโลก” แลว ไมวา
จะตั้งอยูในขอบเขตดินแดนของประเทศใด ถือ
ไดวาเปนมรดกของมนุษยชาติท้ังปวงในโลก
มรดกโลกยังเปนมรดกอันทรงคุณคาท่ีมนุษย
ไดรับจากอดีต ไดใชและภาคภูมิใจในปจจุบัน
และถือเปนพันธกรณีในการทำนุบำรุงดูแลรักษา
เพ่ือมอบใหเปนมรดกอันล้ำคาแดมวลมนุษยชาติ
ในอนาคต มรดกโลก แบงออกเปน 2 ประเภท
คือ มรดกโลกทางวัฒนธรรม (WorldCultural
 Heritage) และมรดกโลกทางธรรมชาติ (World 
Natural Heritage)
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