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บทบรรณาธิการ
 หลังจากเกิดสึนามิในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดภาคใตชายฝง

ทะเลอันดามัน อันประกอบไปดวยจังหวัดระนอง พังงา

ภูเก็ต กระบ่ี และตรัง เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม  2547

เหตุการณในวันน้ันยังคงติดตาทุกคนอยางไมรูลืมกับ

ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน ตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา

ชุมชน ผูคนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติในคร้ังน้ัน

ยังคงตองแบกรับสภาพความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

และตองปรับท้ังสภาพความเปนอยู วิถีชีวิต และสภาพ

จิตใจเพ่ือใหอยูรอดตอไป ถึงแมจะไดรับความชวยเหลือ

เยียวยาจากสวนราชการ องคกรตางๆ ทั้งภายใน

ประเทศ และตางประเทศ รวมทั้งภาคธุรกิจอยาง

ตอเนื่องก็ตาม 

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  ไดมีการดำเนินการติดตามประเมิน

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากเหตุการณสึนามิมาต้ังแต

ป พ.ศ. 2548 และ 2549 และสำหรับป พ.ศ. 2553

ซึ่งเปนวาระครบ 5 ป ของเหตุการณดังกลาว กอง

บรรณาธิการจึงไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือพูดคุยและนำเร่ืองราวของ

การดำเนินชีวิตและการปรับตัวของชุมชนและผูคน

สภาพปญหาท่ียังแกไขไมหมดจากเหตุการณครั้งนั้น

รวมท้ังสภาพความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลและชายฝงที่ตองมีการบริหารจัดการรวมกัน

ของชุมชนมานำเสนออีกคร้ังหน่ึง โดยจะนำลงใน 2 ฉบับ

คือวารสารฉบับนี้และฉบับตอไป ซึ่งทานผูอานจะได

รับทราบเร่ืองราวจากคำบอกเลาของคนในพ้ืนท่ี

โดยตรง ซึ่งทานผูอานไมควรพลาดการติดตามสาระ

ที่นาสนใจในวารสารฯ ฉบับหนาดวยเชนกัน

Editorial Notes
 After Tsunami struck the areas of 5 southern
provinces along Andaman coastline, comprising 
Ranong, Pang-nga, Phuket, Krabi, and Trang on
December 27th, 2004, this disastrous occurrence is 
still imprinted on everybody’s memory.  Over the 
past 5 years, with damages and losses, the
community and people living in the disastrous
areas have to shoulder the changing situation and 
adjust their living condition, way of life, and state of 
mind for their survival even though they have
continuously received assistance and support from 
the government agencies, organizations both
inside and outside the country, and the private
sector.

 The Offi ce of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning (ONEP) has 
monitored and evaluated the environmental
impact caused by Tsunami since 2005 and 2006.

And for 2010, the 5th anniversary of Tsunami
occurrence, the editorial staffs have intention to go 
for a talk with the people at the sites, and will
present again the story of adaptation and way of life 
of the community and people, disastrous problems

not having been solved, and abundance of marine
and coastal resources requiring cooperative
management of the community. The information will
be published in 2 volumes of journal; this volume 
and the next one.  The readers will be informed

of the story obtained from the local people’s
directly, and should not miss the content of the
next volume.

ภาพจากปก โดย จิราวรรณ บุนนาค
Cover Picture by Jirawan Boonnak
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ฟนคืนปาชุมชนหวยทรายขาว บานทาปาเปา
 28 วิถีชุมชน ภายหลังเหตุการณสึนามิ
 34 วิถีชุมชนคนรักษปากุดจับ  

 40 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ีปาไม
สวนกลางในเขตนิคมสรางตนเองและนิคมสหกรณ

เพ่ือการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

 46 ตนแบบ “ทฤษฎีใหม” หลักอัตภาพสูวิถีชีวิตย่ังยืน

 54 สิ่งแวดลอมและมลพิษ
 54 ตอนท่ี 3 การดำเนินการ CSR อยางไรจึงจะดีี 
 60 ชุมชนคนรักษปาเขาราวเทียนทอง 

 66 กอนจะปดเลม 

ขอคิดเห็นและขอเสนอใดๆ ที่นำเสนอในบทความตางๆ เปนของผูเขียน

All comments and recommendations in this journal are exclusively of the anthors
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ONEP and Lampang Province debut the Notice Board 
Collocation Project on the World Environment Day

 June 4th, 2010 : Mr. Santi Boonprakub, Deputy
SecretaryGeneral of the Offi ce of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning (ONEP) jointly launched 
the Notice Board Collocation Project at Kad Kong Ta Road.  
It is one of pilot projects to collocate notice boards
for concrete practice which ONEP has well gained
Kad Kong Ta Community participation.  Mr. Suphakit
Boonyarithiphong, Lampang Governor, chaired the opening
ceremony at Khelang Nakhon Park, Lampang City
Municipality.       

 NEWS
 ภาพขาว

สผ.จับมือนครลำปาง เปดตัวโครงการ
จัดระเบียบปาย ในวันสิ่งแวดลอมโลก  
    
           4 มิถุนายน 2553 :  นายสันติ บุญประคับ 
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมเปดตัว
โครงการจัดระเบียบปาย บริเวณถนนกาดกองตา
ซึ่ ง เปนห น่ึงในโครงการนำรอง เ พ่ือใหการ
จัดระเบียบปายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ซ่ึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไดรับความรวมมือรวมใจ
จากชาวชุมชนกาดกองตา โดยมี นายศุภกิจ
บุญญฤทธิพงศ--ผูวาราชการจังหวัดลำปาง
เปนประธานในพิธีเปดโครงการ--ณ--บริเวณ
สวนเขลางคนคร เทศบาลนครลำปาง 

สวนสัตวเปดเขาเขียวศูนยการเรียนรู
ปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงแรกของไทย

 9 กรกฎาคม 2553 : นายสุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เปดศูนยการเรียนรูปสากล
แหงความหลากหลายทางชีวภาพ (IYB 2010 
learning center) แหงแรกของไทย ณ  บริเวณ
สวนผีเส้ือ สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 
โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนาง
มิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ เลขาธิการสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พรอมดวย นายโสภณ ดำนุย
ผูอำนวยการสวนสัตว รวมเปดศูนยดังกลาว  

Khao Kheow Open Zoo : the 1st International Year 
of Biodiversity 2010 Learning Center of Thailand

 July 9th, 2010 : Mr. Suwit Khunkitti, Minister of Natural 
Resources and Environment, precised over the 1st

International Year of Biodiversity 2010 Learning Center
of Thailand at a butterfl y garden of Khao Kheow
Open Zoo, Chonburi Province. Mr. Saksit Tridech, Permanent
Secretary of Ministry of Natural Resources and
Environment, Mrs. MingQuan Wichayarangsaridh, Secretary
General of the Offi ce of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning, and Mr. Sophon
Damnui, Director of the Zoological Park Organization, also
joined the event.      
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การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ครั้งท่ี 3

 21 - 22  กรกฎาคม  2553  : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 3 ณ
ศูนยการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ภายใตหัวขอ “ความหลากหลายทางชีวภาพ
กูวิกฤตชีวิตโลก” เนื่องจากในป พ.ศ. 2553 องคการสหประชาชาติกำหนดใหเปนป
สากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรวมจัดสัมมนาวิชาการครั้งนี้ดวย ในหลายหัวขอ อาทิ
เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพในนาขาว” เรื่อง “ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร” และ “การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและ
อนุกรมวิธาน”  รวมทั้งไดรวมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกลาว  

Thailand debut 20 animal species and 
10 plant species to celebrate the
International Year of Biodiversity 2010 

 July 9th - 10th, 2010 : Offi ce of Natural
Resources and Environmental Policy
and Planning together with Zoological
Park Organization and other concern
agencies in both government and private
sectors organized activities to remark the
International Year of Biodiversity 2010
at Khao Kheow Open Zoo. Mr. Suwit
Khunkitti, Minister of Natural Resources and
Environment, gave opening speech and
declared 20 animal species and 10 plant
species as the representatives of the
operation on conservation and utilization
management of biodiversity of Thailand 
through the National Economic and Social
Development Plan. Within 3 years (2010-
2012), it is aimed to build awareness
and stop biodiversity threatening in
Thailand. This emphasizes that Thailand 
is ready to show its potential to the world.

ไทยเปดตัว 20 พันธุสัตว 10 พันธุพืช ฉลองปสากลแหงความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 2010

 9 - 10 กรกฎาคม 2553 : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม รวมกับองคการสวนสัตว และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ
2010 ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว โดยมี นายสุวิทย  คุณกิติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานกลาวเปดงาน พรอมประกาศเปดตัว
20 พันธุสัตว 10  พันธุพืช เพ่ือใชเปนตัวแทนของการดำเนินงานดานการจัดการอนุรักษ
และใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ผานแผนแหงชาติ โดย
ตั้ ง เปา -3-ป - (พ .ศ . -2553-2555)-มุ งสรางความตระหนัก -หยุดการคุกคาม
ความหลากหลายทางชีวภาพ ในไทยเนนย้ำไทยพรอมประกาศศักยภาพสูเวทีโลก

The 3rd National Conference on Natural
Resources and Environment

 July 21st - 22nd, 2010 :  Ministry of Natural
Resources and Environment held the 3rd

National Conference on Natural Resources 
and Environment at the Impact Exhibition and 
Convention Center, Mueang Thong Thani.  
The conference’s topic was “Biodiversity
restores the world” since the United Nation 
determines the year 2010 as the International 
Year of Biodiversity. Office of Natural
Resources and Environmental Policy and
Planning jointly organized the conference 
in various topics, i.e. “Biodiversity in Paddy
Fields,” Agro-ecological System Biodiversity,” 
and “Biodiversity and Taxonomy  Examination,”
as well as organized the exhibition
in this event.
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ONEP granted EIA Monitoring Awards to 25
enterprises 

 August 18th, 2010 :  Mrs. MingQuan Wichayarangsaridh,
Secretary General of Offi ce of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning granted EIA
Monitoring Awards to 25 enterprises conforming the
measures notifi ed in the EIA report and with excellent
environmental surrounding management for the year 2009
at Rama Garden Hotel. It aims to establish motivation and 
glorify the reputation of entrepreneurs or concern persons 
who continuously and seriously abide the measures
notifi ed in the EIA report and realize the importance of EIA 
process to the national environmental quality conservation.     

สผ.มอบ 25 รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม
มาตรการ EIA และมีการจัดการสิ่งแวดลอมดีเดน 

 18 สิงหาคม 2553 : นางม่ิงขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ เลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปนประธานมอบรางวัล--EIA--Monitoring--Awards--แก
ผูประกอบการ 25 โครงการที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนสถาน
ประกอบการท่ีปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผล
กระทบส่ิงแวดลอมและมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดน
ประจำป พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมรามา การเดนส เพ่ือสงเสริม 
สรางแรงจูงใจ--และยกยองเชิดชูเกียรติแกผูประกอบการหรือผูที่
เก่ียวของกับโครงการที่มีการปฏิบัติตามมาตรการดานส่ิงแวดลอม
ที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมอยาง
ตอเน่ืองและจริงจังและเปนแบบอยางท่ีดีแกผูประกอบการอ่ืนๆ 
รวมถึงเปนการประชาสัมพันธ ใหประชาชนทั่ วไปไดทราบ 
และเห็นความสำคัญของกระบวนการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่มีตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของประเทศ 

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ คร้ังท่ี  34    
  
 25  กรกฎาคม - 3  สิงหาคม 2553 : นายสุวิทย คุณกิตติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในฐานะ
กรรมการในคณะกรรมการแหงชาติวาดวยอนุสัญญาคุมครอง
มรดกโลก เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย ประกอบดวย ผูแทนระดับสูง
จากสวนราชการท่ีเก่ียวของ--ไดแก--กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงกลาโหม--กระทรวงศึกษาธิการ--กระทรวงวัฒนธรรม
พรอมดวย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เขารวมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ
ครั้งท่ี 34 ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธสาธารณรัฐบราซิล เพ่ือแสดง
จุดยืนของประเทศไทยตอกรณีการข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหาร
เปนมรดกโลก 

The 34th session of the World Heritage Committee
Meeting

 During July 25th – August 3rd, 2010 : Mr. Suwit Khunkitti,
Minister of Natural Resources and Environment, as
a member of National Board on Convention Concerning
the Protection  of the World Cultural and Natural Heritage
led Thai delegation comprising executive offi cers of 
concern agencies, i.e. Ministry of Foreign Affairs, Ministry of
Defence, Ministry of Education, Ministry of Culture, as well 
as Permanent Secretary of Ministry of Natural Resources 
and Environment and Secretary General of Offi ce of
Natural Resources and Environmental Policy and Planning, 
to attend the 34th session of the World Heritage Committee 
Meeting  at Brasilia, Brazil to show Thailand’s standpoint
on inscribing the Temple of Preah Vihear as a world heritage.
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อุทยานแหงชาติแหลมสน (Laem Son National Park)กองบรรณาธิการ / Editors

INTERVIEW
สัมภาษณผูรู

 เสนทางหมายเลข 4 บนถนนเพชรเกษม เลียบฝงทะเลตะวันตก
มุงสูภาคใตของประเทศ จากชุมพร ระนอง พังงา จนถึงปลายทาง
ที่เกาะภูเก็ต ดินแดนที่ไดชื่อวาไขมุกแหงทองทะเลอันดามัน
แวดลอมไปดวยขุนเขา และปาบก บางแหงเปนปาพรุ ปาเลน อีกท้ัง
ลำคลองสายนอยใหญเช่ือมตอทองทะเลบนจุดแคบสุดของประเทศ
ท่ีเรียกวา “คอคอดกระ” ซ่ึงค่ันระหวางประเทศไทยและประเทศพมา
 ไอแดดกระทบผิวน้ำระยิบระยับ รานคาสองขางทางคึกคัก
ตอนรับนักทองเท่ียวท่ีมาถึงพรอมช่ืนชมความงามอยางไมขาดสาย
ไรรองรอยของความสูญเสียเม่ือ 5 ปที่แลว ในวันท่ีคลื่นยักษถาโถม
เขาหาฝงทะเลแถบน้ี ภาพเหลาน้ันยังอยูในความทรงจำของผูคน
อนุสรณสถาน รวมท้ังอาคารสถานท่ีพังพินาศกับเหตุการณพิบัติภัย
ครั้งใหญที่สุดของประเทศ
 “สึนามิ” ยังเปนชื่อที่ถูกจดจำอยูในหัวใจของผูคน
 วันท่ี 26 ธันวาคม 2547 ประเทศไทยประสบกับธรณีพิบัติภัย
ครั้ ง ใหญจากคล่ืนยักษสึนามิที่ โถมเข าฝ งทะเลอันดามัน
รัศมีคลื่นครอบคลุมพื้นท่ี 6 จังหวัด คือ ระนอง พังงา ภูเก็ต 
กระบ่ี ตรัง และสตูล สาเหตุเกิดจากแผนดินไหวขนาด 9.15
ตามมาตราริกเตอร บริเวณกลางทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเกาะสุมาตรา ซ่ึงมีความรุนแรงเปนลำดับท่ี 5 ในรอบ 100 ป
กอความเสียหายใหพ้ืนท่ีชายฝงทะเลอันดามันอยางมหาศาล
ชีวิตผูคนและทรัพยสินสูญหาย ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
รวมถึงธุรกิจการทองเท่ียว เศรษฐกิจ สังคม เสียหายอยางหนัก
วิถีชีวิตชุมชน โดยเฉพาะกลุมชาวประมงชายฝงขนาดเล็กไรทางรอด
ในการทำมาหากิน
 ย่ิงไปกวาน้ัน คือ ผลกระทบทางดานจิตใจที่ฝงรากลึก
 5 ปผานไป ทีมงานวารสารธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เดินทาง

 Highway No.4 “Petkasem road” laid on the West 
Coast heading to The Southern Region of Thailand through
Chumporn, Ranong, Phang-Nga Provinces and ending
at Phuket Province, the island that is called pearl of
Andaman Sea. It is surrounded with mountains and the 
forests. Some of forests are peat swamp forest and
mangrove forest together with large and small canal, 
which links both seashores at the narrowest of the land, 
called “Khor Khod Kra”. This area is the border line
between the Kingdom of Thailand and the Union of Myanmar.     
 Heat of sunlight glitters on the ocean surface. Shops
located on both sides of the road are vigorous. They welcome
many tourists who continually arrive at and admiring
beautiful scenic without evidence of damages over the past 5 
years. On that day, Tsunami hit this seashore. Bad images
still embedded in people’s memory, including memorial
buildings’ damages by the most devastating disaster
of the country.    
 Tsunami is now become the name that is memorized in
people’s heart. 
 On December 26th, 2004, Thailand was hit by Tsunami 
disaster on Andaman seashore covering area of 6 provinces: 
Ranong, Pang-Nga, Phuket, Krabi, Trang, and Satun. This
disaster was resulted by the earthquake with 9.15 Richter 
scale. The epicenter was under the sea, on North-west of
Sumatra Island, Republic of Indonesia. Such earthquake 

ยอนรอย 5 ป สึนามิ
สำรวจเสนทางสายอันดามันกับการฟนคืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมกับความเขมแข็งของชุมชน

5 Years after Tsunami Tracing Back : Survey on Andaman
Route for Natural Resources and Environment Restoration
with Community Strengthening
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มุงลงใต จุดหมาย คือ จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ไปยังท่ีเกิดเหตุ
ยอนรอย 5 ป สึนามิ และสำรวจการฟนคืนของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมกับความเขมแข็งของชุมชน
 หลายคนกลาววา หลังเกิดเหตุการณสึนามิ น้ำทะเลสวยขึ้น
จริงหรือไม ปราศจากการยืนยัน หากส่ิงหน่ึงท่ียังคงอยู คือ ความโศกสลด
ที่ติดคางอยูภายในใจของผูคน
 ทิวสนยืนตนเรียงรายบนชายหาดในเขตอุทยานแหงชาติ
แหลมสน นักทองเที่ยวจับกลุมถายรูปเปนหมูอยางไมยี่หระกับ
เปลวแดดที่รอนเปรี้ยง บริเวณกลางลานสน มองเห็นกลุมเด็กๆ ทำ
กิจกรรมคายรักษปาชายเลนในหัวขอ “น้ำเปนของปลา ฟาเปนของนก
เรารักษปาชายเลน” รวมกับกลุมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดระนอง 
สะทอนถึงการตระหนักเห็นคุณคาของการรักษาปอมปราการ
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี
 อุทยานแหงชาติแหลมสน ยังสวยงามเหมือนเดิม
 เรานัดพบกับหัวหนา โกศล ศรีประศาสตร เจาพนักงานปาไม
อาวุโสและหัวหนาอุทยานแหงชาติแหลมสน
 สภาพโดยท่ัวไปเทาท่ีมองเห็นดวยสายตาพบวา จากปากทางเขา
อุทยานฯ กำลังทำการปรับถนน ซอมแซมสะพาน ฟนฟูสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพเพ่ือตอนรับนักทองเท่ียว หมูบานชาวประมงสองฝงคลอง
บางเบน หลายสิบหลังกลมกลืนไปกับผืนปาโกงกางสีเขียวครึ้ม
บางคนขับเรือหัวโทงแลนเลียบแนวปาชายเลนมุงหนาไปยังปากน้ำ
ตามปกติวิถีของชาวประมงพ้ืนบานแถบน้ัน
 ตัวอาคารที่ทำการอุทยานฯ ถูกปรับปรุงคืนสภาพ ถัดไปเปน
บานพักนักทองเ ท่ียวและกลุมอาคารทำการของเจาหนา ท่ี

magnitude was listed as the fi fth rank in the last 100 
years. Andaman seashore was widespread ruined.
A huge of lost  both human’s life and properties were 
found as well as natural resources and environment,
including tourist business, economic, and social
conditions were severely damaged. Community way of life, 
especially small coastal fi sheries lost of their survival of living.       
 Moreover, mental impact was deeply embedded on
 local people. 
 After 5 years of disaster, the editorial staffs of
Thailand’s Nature and Environment Journal journeyed 
to the southern part of Thailand. The fi nal destination
is Ranong, Pang-Nga and Phuket Provinces where
natural resources and environment restoration as well
as communities strengthening will be surveyed by the
Staffs.
 Many people said that after Tsunami in 2004, seawater
is more beautiful. It is true or not without confi rmation by
the scientifi c evidence but one thing still exists is the
sorrow in mind of many people.
 Pine trees line on the beach of Laem Son National
Park, tourist groups took photos with ignorance of the 
heat of sunlight on the middle of pine yard. We can
see kid’s group that operate Mangrove forest conservation
activities with the theme of “Water belongs to fi shes, sky
belongs to birds, We love mangrove forest” collaborate with
activity groups. The activity well refl ects the public
awareness on value of natural fortress and environmental 
conservation.
 Laem Son National Park is still beautiful. 
 We made an appointment with Chief Kosol Sriprasat,
Forest Offi cer, Senior Level and Chief of Laem Son 
National Park. 
 General condition of Laem Son National Park which 
can be seen through the eyes from the entrance of national 
park is under road rehabilitation and bridge repair as well 
as physical environment restoration to welcome tourist. 
Fishermen’s village is located on both sides of Bang Bane 
canal banks. Many households are harmonized with green 
mangrove forest. Some fi shermen drive Hua Thong boat 
(a small boat with high prow) along with mangrove forest 
area heading to estuary as way of life of local fi shermen.
 Laem Son National Park building is reconstructed 
and the next is tourist houses and offi ce building, which 
is closed to the distinct Tsunami warning tower. Five
years ago this offi ce building was ruined by Tsunami.  
 Laem Son National Park is a marine national park
located on Muang and Kapoe District of Ranong Province

คุณ โกศล ศรีประศาสตร เจาพนักงานปาไมอาวุโสและหัวหนาอุทยานแหงชาติแหลมสน 
(Mr. Kosol Sriprasat, Forest Offi cer, Senior Level and Chief of Laem Son National Park.)
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ซึ่งอยูติดกับหอเตือนภัยสึนามิสูงเดน เม่ือ 5 ปที่แลว อาคารทำการ
เหลาน้ีเปนเพียงเศษซากปรักจากแรงกระแทกของคล่ืนยักษ
 อุทยานแหงชาติแหลมสนเปนอุทยานทางทะเล ตั้งอยูในทองที่
อำเภอเมือง อำเภอกะเปอร จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณหาดแหลมสนและหมูเกาะใกลเคียง
ภายในอุทยานฯ--รมรื่นดวยปาสนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ
มีนกนานาชนิด หาดทรายขาวละเอียดเปนแนวยาวและกวางใหญ
กินเนื้อที่ 315 ตารางกิโลเมตร (196,875 ไร) อาคารที่ทำการ
อุทยานฯ ต้ังอยูท่ีหาดบางเบน หมูท่ี 4 ต.มวงกลาง หางจากจังหวัด
ระนองไปตามทางหลวงหมายเลข 4 (ระนอง-พังงา) เปนระยะทาง
ประมาณ 45 กิโลเมตร
 เมื่อ--5--ปที่แลว--อุทยานแหงชาติแหลมสนประสบภัยพิบัติ
สึนามิอยางรุนแรง อาคารสถานที่เสียหายทั้งหมด แนวปะการัง
เสียหาย--21--ไร--หญาทะเลและปาชายเลนบริเวณปากคลอง
บางเบนถูกตะกอนทับถม เสียหาย 555 ไร แหลงน้ำจืดเสียหาย 
6 ไร แนวชายฝงทะเลถูกน้ำกัดเซาะเขามา 50 เมตร เหลือเพียง
อาคารเอนกประสงคและบานพักนักทองเท่ียวบางสวน
 หัวหนาโกศลเลาวา “เราไดรับงบประมาณเพ่ือฟนฟู 19 ลานบาท
มาทำการฟนฟูเพื่อใหคืนสภาพเดิม แตพื้นที่ทำงานของอุทยานฯ 
ครอบคลุมเกาะนอยใหญถึง--85%--หนวยพิทักษทางทะเลตาม
เกาะตางๆ ยังรองบประมาณการฟนฟูและยังไมไดดำเนินการ
จนปจจุบัน--ซึ่งหนวยยอยบนเกาะนอยใหญเปนสิ่งที่สำคัญและ
จำเปนอยางย่ิง” หัวหนาโกศลกลาวท้ิงทาย
 แผนพัฒนาการทองเท่ียวของอุทยานฯ ไดรอยเขาเปนเร่ืองเดียว
กับวิถีชีวิตชุมชน เศรษฐกิจและการดำรงชีพ การจัดตั้งโฮมสเตย
จะตองผานความยินยอมจากคณะกรรมการชุมชน รวมไปถึงการ
วางแผนพัฒนาทรัพยากรชายฝงและสิ่งแวดลอม หัวหนาโกศล
เลาตอไปวา ชวงเกิดเหตุสึนามิมีโครงการจากประเทศเดนมารกเขามา
พัฒนาในประเด็นการมีสวนรวมในการฟนฟูระบบนิเวศหลังพิบัติภัย
สึนามิ
 “คลื่นสึนามิสูงกวา--7--เมตรและทำใหเกิดความเสียหาย
เปนรัศมีมากกวา 1.5 กิโลเมตร ทำใหชุมชนโดยรอบอุทยานแหงชาติ

and Khura Buri District of Pang-Nga Province covering Laem 
Son Beach and neighboring islands. Inside of National Park 
is shady with natural pine forest and various species of bird 
and white fi ne sand beach. Its shape is long and large with 
area covering 315 Square Kilometers (or 196,875 rai).
National Park’s offi ce building is located on Bang Bane
Beach Moo 4, Muang Klang Sub-district which is 45 kilometers
far away from Ranong Province along highway No.4
(Ranong-Pang Nga).    
 Five years ago, Laem Son National Park faced severe 
disaster by Tsunami. All buildings were damage. Coral line
was damaged about 21 rai. 555 rai of Seagrass and
mangrove forest was damage by the sediment deposit.
Furthermore, 6 rai of fresh-water source were damaged. 
Coastal area was eroded by Tsunami wave about 50 m.
Onlymultipurpose building and some of tourist house
were left.
     Chief Kosol told us that “We have the budget 
of 19 Million Baht for environmental rehabilitation. The
responsible area of  national park covers 85% both small 
and large islands where the offi ce subunits await the
recovery budget but the process development has not
been taken yet. However, the offi ce subunits on those
islands are very important and necessary.” He fi nalized
his idea. ”
 Tourism development plan of the national park is linked
with community way of life, local economy and livelihood.
Home stay establishment must be approved by the 
community committee. The process includes coastal
resources and environmental development planning. He
continues his conversation that Denmark proposed the
program to develop the participatory restoration of
ecosystem after tsunami disaster. The program targets on
enhancement of the knowledge and understanding to
the community and to be the guidelines for the village
inhabitants to study disaster preparedness in the future.
“Tsunami waves with more than 7 meters of height and
resulting damages with 1.5 kilometers radius seriously
caused the damages in the communities surrounding 
Laem Son National Park”. He expressed his feeling,
“At present, the images of losses are still imprinted
in villagers’ memory, unforgettably.”
 However, Chief Kosol said confi dently that the tourists
are confi dent of safety measures of the national park. “At
the fi rst development stage, the areas were desolate. There is
nothing, even a rest room. We has to build the rest rooms, 
and temporary offi cial houses to further the rehabilitation.
The national park was offi cially opened in October 2008.ปาโกงกาง (mangrove forest)
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ชายหาดแหลมสน (Laem Son Beach)

ปาโกงกาง (mangrove forest)

แหลมสนไดรับความเสียหายอยางรุนแรง” หัวหนาโกศลกลาววา
“ทุกวันน้ี ภาพแหงความสูญเสียยังคงอยูในใจของชาวบานอยางไม
ลืมเลือน”
 อยางไรก็ตาม หัวหนาโกศลกลาวอยางม่ันใจวา นักทองเท่ียว
มีความเช่ือม่ันทางดานความปลอดภัยของอุทยานฯ  “ชวงแรกของการ
พัฒนาพ้ืนท่ียังไมมีอะไรเลยแมแตหองน้ำ ตองสรางหองน้ำและท่ีพัก
เจาหนาท่ีชั่วคราวเพ่ือทำการฟนฟูและเปดอยางเปนทางการ
เดือนตุลาคม 2551 ถึงวันน้ี เราพรอมรับนักทองเท่ียว สวนหน่ึง
เปนผลจากการใหความรวมมือของชาวบานในชุมชน” หัวหนาโกศล
กลาว
 สำหรับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทางอุทยานฯ 
ทำงานมาอยางตอเน่ือง เชน วางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลรวมกับ
ชุมชนโดยรอบ สงเสริมและใหความรูในการสรางแนวปะการังน้ำต้ืน
สำหรับปาชายหาด ปาชายเลนในเขตบริเวณอุทยานฯ และแหลมสน
ที่เสียหายไดรับการฟนฟูคืนสภาพด้ังเดิม “เราสำรวจความเสียหาย
เพ่ือฟนฟู มีการทำแปลงเพาะชำกลาไมปาชายหาด ปลูกปาชายเลน
เสริมตลอดระยะเวลา 5 ป เฝาระวังใหธรรมชาติคอยๆ ฟนตัว
รวมกับการจัดกิจกรรมคายเยาวชนเพ่ือสรางสำนึกรักษสิ่งแวดลอม
เชน คายสองลอตออนาคตทรัพยากร ที่มีขึ้นบอยคร้ัง” นอกจากน้ี
กลุมบริษัททัวรทองเท่ียวท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ียังใหความ
รวมมือดวยการนำนักทองเท่ียวมาปลูกตนไมและบริจาคเงินสบทบ
ทุนอีกดวย
 ในสวนของวิถีชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานฯ ซ่ึงชาวบานสวนใหญ
ประกอบอาชีพการทำประมงและเกษตรกรรมเปนหลัก อุทยานฯ
เนนกิจกรรมเชิงรณรงคกับเด็กและเยาวชน กระตุนใหเกิดสำนึก

And nowadays, we are ready to welcome the tourists.
A part of a success is due to mutual participation of
villagers.” Chief Kosol  stated. 
 According to the natural resources and environment, 
the national park has been working for its plan. For
example, the development planning on the seashore in
collaboration with surrounding communities; knowledge
enhancement dissemination to plant shallow water
corals. For the nearby beach forests, and mangrove
forests in national park and Laem Son which damaged
from the disaster are restored as the earlier state. “The 
surveys have been made on restoration. We made 
nursery for seeding of beach forests and mangrove
forests have been planted for the past 5 years. We made
environmental vigilance for natural recovery which is 
gradually increased. The activities are taken in association
with environmental youth camp to create consciousness
of environmental preservation; such as “Two Wheels
Youth Camp Run-on Future Natural Resources” that
is often held. In addition, the travel agencies both
internal and external areas illustrate their cooperation by
bringing the tourists for tree planting and donation. 
 In view of community livelihood around the national 
park, most villagers do mainly on fi shery and agriculture. 
The national park emphasizes the activities involving the 

หอเตือนภัยสึนามิ (Tsunami warning tower)
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ในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายใน
ทองถิ่นอยางสอดคลองกับวิถีชีวิต เชน การรักษาปาชายเลนเพื่อ
การทำประมงพ้ืนบาน “อุทยานฯ เขารวมพัฒนาวิถีชีวิตของชาวบาน
หลังเกิดเหตุฯ เชน การสรางกลุมอาชีพโดยจายเงินสนับสนุนเพ่ือให
พวกเขารวมกลุม สรางงาน สรางอาชีพ เชน กลุมผลิตปุยชีวภาพ
สรางธนาคารปู-ธนาคารปลา กระตุนใหชุมชนเขมแข็ง ชวยกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” หัวหนาโกศลสรุปแนวทาง
การทำงานของอุทยานฯ
 หัวหนาโกศลกลาววา “ทางอุทยานฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการ
เฝาระวังและทำงานทางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติระดับ
หมูบานไปแลว 7 หมูบาน โดยรวมคิดและกำหนดกฎระเบียบ
รวมกับทางอำเภอ ท้ังดาน การอนุรักษและรักษาส่ิงแวดลอมสอดคลอง
ไปกับการประกอบอาชีพ ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดี การทำงาน
ดานส่ิงแวดลอมเปนสิ่งท่ีตองคอยๆ ทำ คอยเปนคอยไป ปจจุบัน
สภาพปญหาใหญในพ้ืนท่ีทำงานของอุทยานแหงชาติแหลมสน
คือ การครอบครองที่ดินชายฝงของเอกชน” หัวหนาโกศลท้ิงทาย
ถึงปญหา
 ตั้งแตป--พ.ศ.--2552--จนถึงปจจุบัน--มีการเพิกถอนสิทธิ์
การครอบครองที่ดินไปแลวถึง 33 แปลง เนื่องจากเปนการออก
เอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ--ทั้งเอกสารซ้ำซอน--และสิทธิทับซอน
ซึ่งสวนใหญเก่ียวของกับกลุมขาราชการและกลุมอิทธิพลท้ังสิ้น
 สำหรับงานดานการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนเรื่องหลักท่ีทางหัวหนาโกศลและทีมงานในหนวยงานของทาน
ไดทำการรณรงคอยางตอเนื่อง ตั้งแตเด็กไปจนถึงผูใหญ จาก
ชาวบานไปจนถึงนักทองเท่ียว และจากนักทองเท่ียวไปจนถึงชาวบาน
โดยการสรางการมีสวนรวม ฟนฟูดูแล สรางแนวปองกันภัยพิบัติ
ทางดานส่ิงแวดลอมเพ่ือเปนปอมปราการทางธรรมชาติแก
คนรุนหลัง
 ทองทะเลริมแหลมสนจรดอาวบางเบนยาวเหยียด สายตาที่

children and youth. The result stimulates preservation 
consciousness of locally natural resources and environment
in conformity with way of life; for example mangrove
conservation for traditional fi shery.” The national park
participates in village inhabitants’ livelihood development
after the phenomenon. The practice plans for establishment
of  occupational group e.g. biofertilizer production group,
establishment of crab-fi sh bank. The activities enhance
the community reinforcement, and natural resources and
environment conservation.” Chief Kosol concluded the
strategic framework and guidelines of the national park.   
 He furthered his words, “The national park nominated
the vigilance committee and working group of natural
resources preservation at a village level  for 7 villages. 
The strategic plan is mutually operated and the regulations
are devised in collaboration with the district.” The
environmental conservation must be in accordance 
with occupation. We have favorable cooperation from
the stakeholders. Environmental work must be gradually 
conducted. The main problem of the national park is
currently the demesne land on the coastal areas of private
individuals.” Chief Kosol fi nalized the key problems.  
 Since 2009, withdrawal of demesne lands has been
taken for 33 lands due to improper land right issuance,
document repetition, overlapping land right. Most of the 
problems are always involved in the offi cials and
mafi a groups.    
 Natural resources and environment rehabilitation, which
is the main task, have been campaigned by Chief Kosol and 
his staffs. The revolving collaboration is conducted from
children to adults, local people to tourists, and from
tourists to local people. The process is under a participatory 
building, rehabilitation, construction of environmental
disaster barrier to be a natural fortress for the next
generations.
 Laem Son’s seaside at Bang Ben Bay is stretched.
Casting his look on emerald water ahead, Chief Kosol’s
intention and challenge are to preserve natural resources
and environment in sustainable way for posterity as the King’s 
speech “We have to implant the forest in human heart.”  
This is the main concept always trusted by Chief Kosol. 
 From Laem Son, the editorial staffs took a journey
to Nam Khem Village, where is a community intensively
affected from giant wave from the past 5 years.   
 The people are very crowded at the Nam Khem Village
Pier. Fishermen are turning back to the seashore with the
boats which are full of fi sh. Shops and fi sh raft are moving
along with life  cycle rhythm,  among the brilliant sunlight 

พ้ืนท่ีโดยรอบอุทยานฯ (National Park Area)
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13วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

บานน้ำเค็ม (Nam Khem Village)

ทอดยาวไปยังผืนน้ำสีเขียวมรกตเบ้ืองหนามุงม่ันทาทาย เพ่ือจะรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนชั่วลูกหลาน
ดั่งกระแสพระราชดำรัส ‘เราจะตองปลูกปาลงในใจคน’ ซึ่งเปน
หลักความคิดท่ีหัวหนาโกศลยึดถือเสมอมา

 จากแหลมสน ทีมงานวารสารฯ ไดเดิน ไดเดินทางตอไปยัง
บานน้ำเค็มชุมชนอีกแหงหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากคลื่นยักษ
อยางหนักเมื่อ 5 ปที่แลว
 ทาเรือปากคลองบานน้ำเค็มคึกคักไปดวยผูคน ชาวประมง
กลับเขาฝงพรอมปลาเต็มลำเรือ รานคาและทาแพปลาเคลื่อนไหว
ตามจังหวะวงจรของชีวิต ไกลออกไปถึงเกาะคอเขาซ่ึงอยูทามกลาง
ไอแดดระยิบระยับ--ทีมงานวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นัดพบกำนันเสถียร เพ็ชรเกลี้ยง กำนันตำบลบางมวง ซึ่งเลาถึง
เร่ืองราว 5 ปแหงความทรงจำ สึนามิถลมบานน้ำเค็ม และการฟนฟู
สภาพแวดลอมผานการมีสวนรวมของคนในชุมชน
 ชุมชนบานน้ำเค็ม ตำบลบางมวง อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา
บริเวณปากคลองน้ำเค็ม เปนชุมชนท่ีถูกลอมรอบดวยน้ำท้ัง 3 ดาน
สภาพภูมิประเทศเปนลักษณะที่ราบชายฝง พื้นที่ตอนกลางของ
ชุมชนเปนขุมเหมืองเกา ขุมเหมืองดังกลาวมีลักษณะเหมือนบอน้ำ
ทั่วไป มีความลึกประมาณ 10 เมตร
 บานน้ำเค็ม เปนชุมชนที่มีทะเลขนาบท้ัง 2 ดาน คือ ทิศตะวันตก
ติดทะเลอันดามัน ทศิเหนือติดคลองปากเกาะ ทางดานน้ีใชเชื่อมตอ
ระหวางเกาะคอเขากับบานน้ำเค็ม เกาะคอเขาเปนแนวหาดทราย
ยื่นมุมแหลมโคงขนานไปกับชายฝง ชวยใหคลื่นทะเลมีขนาดเล็ก
ไมรุนแรง ลักษณะดังกลาวทำใหทาเรือบานน้ำเค็มกลายเปน
จุดจอดเรือประมงทุกขนาด ทั้งในชวงเวลาปกติและหนามรสุม
 กำนันเสถียร รอทีมงานอยูบนแครไมไผภายในบริเวณบาน
ติดกับทาเรือ “บานน้ำเค็มเคยเปนแหลงเหมืองแรดีบุกและวุลแฟรม
ขนาดใหญ” ลุงกำนันเร่ิมเลาหลังจากทักทายกันราวกับญาติสนิท
 จากคำบอกเลาของลุงกำนัน ยอนเวลาไปถึงยุคสัมปทานเหมือง
บานน้ำเค็มเปนชุมชนที่ทำกิจกรรมเหมืองแรดีบุกแหลงสำคัญ
แหงหน่ึงของไทยในอดีต ภายหลังเม่ือยกเลิกกิจการเหมืองแร ชาวบาน

beach to Khor Khao Island. The editorial staffs of Thailand’s 
Nature and Environment Journal made an appointment
with Mr. Sathien Phetklieng, Subdistrict Head man of Bang
Muang, who told us about the story of 5 years memory of
Tsunami struck Nam Khem Village and disastrous area 
rehabilitation as well as mutually participatory community. 
 Situated on Nam Khem Canal Mouth at Bang
Muang Subdistrict, Ta Kua Pa District, Phang Nga
Province, three sides of the community of Nam Khem
Village are surrounded with water. The topography is
coastal plain. The central area of the community is the
deserted mine that is similar to general well with 10 meters 
of depth.
 Two sides of Nam Khem Village are sandwiched  by 
the sea; the West is Andaman Sea and the North is Park 
Koh Canal, where is used to link between Khor Khao
Island and Nam Khem Village. Khor Khao Island is the
seashore’s path extending its angle parallel with the coast. 
The particularly natural characteristic can diminish the 
serious sea waves and facilitates the harbor of all size 
fi shing boats both in normal seasons and in monsoon season.    
 Uncle Sathien waited for the editorial staffs at a
bamboo bed within his house near the pier. “Nam Khem
Village was tin and wolframe mine sourus” Uncle Sathien  
started his conversation after greeting us as if we were 
close relatives.
 Narrated  by Uncle Sathien,  in retrospect, Nam Khem 
Village was an important tin mine of Thailand at the mine 
concession period. After the mine abolishment, 80% of 
villagers currently change for marine fi shery. The present 
local people are those who could been traced for kinship 
relationship  from the aboriginals  hiring in the mine. They 

กำนันเสถียร เพ็ชรเกล้ียง (Mr. Sathien Phetklieng)
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decided to settle down in the  community till the present.
 Strike of Tsunami seriously caused damages of 
human lives and properties, natural resources and
environment including ecosystem which is food sources 
and their income. “The community has been mutually
taking in close collaboration to rehabilitate the environmental
ecosystem over the past 5 years. Some cannot be restored 
but some need time to be recovered such as seashore or
 coral reefs  are gradually restored, similar to an earlier state.”    
 Uncle Sathien concluded that as the previous areas
were involved the mining activity. Some parts were 
government concession owned by private individuals,
some are not inspected or surveyed. The community, 
therefore, systematically emphasizes to the coast
rehabilitation,  including the rubbish collection, mangrove 
plantation, demolishing and  constructing  of damaged 
houses that devastated from the Tsunami phenomenon.     
 The debris is collected and recycled. There are some 
activities include solid waste disposal management
system, coastal resources preservation, campaign,
establishment of natural disaster monitoring group, 
practice rehearsal, training and continuous knowledge
dissemination.  
 He told us that, at present, the new problem is used oil
pumping from fi shing boat into the sea. Urgent action 
needed to tackle large fi shery business group’s
carelessness. However, the villagers and local agencies

หันมาประกอบอาชีพประมงกันเปนสวนใหญถึง 80% ปจจุบัน
ชาวบานในพ้ืนท่ีสืบทอดนับญาติกับคนด้ังเดิมท่ีเคยเขามารับจาง
ในกิจการเหมืองแรและต้ังรกรากทำมาหากินอยูในชุมชนจนถึง
ปจจุบัน
 คลื่นยักษสึนามิถลมซัดบานน้ำเค็ม สรางความเสียหายท้ังชีวิต
และทรัพยสิน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งระบบนิเวศ
ซ่ึงเปนแหลงอาหารและสรางรายไดแกชุมชนจนพังพินาศอยาง
รุนแรง “ตลอดระยะเวลา 5 ป ชุมชนรวมกันฟนฟูระบบนิเวศ
แวดลอมอยางใกลชิด บางอยางไมสามารถฟนฟูขึ้นมาใหม บางสวน
ตองใชระยะเวลา เชน ชายหาดหรือแนวปะการังที่เริ่มคืนสภาพ
ใกลเคียงดังเดิม”
 ลุงกำนันกลาวสรุปตอไปวา ดวยสภาพพื้นที่ที่เคยเปนแหลง
เหมืองแร ที่ดินบางสวนเปนเอกสารสัมปทานบัตรของรัฐ บางสวน
เปนของเอกชนที่ไมไดตรวจสอบหรือรังวัด ดังนั้น ชุมชนจึงมุง
ประเด็นไปท่ีการฟนฟูส่ิงแวดลอมชายฝงอยางเปนระบบ ท้ังการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย ปลูกปาชายเลน รื้อถอนและปลูกสรางอาคารบานพัก
ซ่ึงพังเสียหายจากเหตุการณ--ซากปรักหักพังมีการจัดเก็บแลวนำไป
รีไซเคิลครบวงจร จัดระบบบำบัดขยะและรณรงคเรื่องการรักษา
ทรัพยากรชายฝงทะเล จัดตั้งกลุมเฝาระวังพิบัติภัยธรรมชาติซักซอม
ทำความเขาใจ จัดอบรมและใหความรูอยางตอเน่ือง
 ลุงกำนันบอกวา ปญหาใหมขณะน้ี คือ การถายน้ำมันจากเรือ
ประมงลงสูชายฝงทะเล เปนความมักงายของกลุมธุรกิจประมง
ขนาดใหญท่ีตองแกไขเรงดวน อยางไรก็ตาม ชาวบาน รวมท้ังหนวยงาน
ราชการในทองถิ่นใชวิธีรณรงคปลูกปาชายเลนและจัดตั้งโฮมสเตย
เพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และเพ่ือปองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของบานน้ำเค็ม
 ลุงกำนันมีความเห็นวา สิ่งสำคัญ คือ การปลูกฝงจิตสำนึกใหแก

อาคารหลบภัยสึนามิ (Tsunami shelter building)
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ศูนยวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑสึนามิ บานน้ำเค็ม
(Ban Nam Khem Culture Center and Tsunami Museum)

mutually promote the campaign for mangrove plantation,
homestay for ecotourism and natural resources and
environment preservation of Nam Khem Village.  
 According to Uncle Sathien, the important is building 
environmental awareness that have to begin with the youth, 
such as the activities of environmental conservation camp. 
 In addition, Tsunami Commemoration Ceremony is held 
on December 26th every year at Nam Khem Village. Wreath
laying, candle lighting and white balloon releasing to remind 
the losses. Tsunami evacuation hazard program is 
conducted twice a year. “We agree that people must run up to 
a high area. The villagers who live in the market side have to 
run to Nam Khem Subdistrict Administrative Organization
(SAO) and those who live in the wharf side have to run
to the hospital.”  
 Civil Safeguard Volunteer Corps does not only
facilitate the public service, but also vigilance to prevent
from losses, damages or stealing. Everyone knows where
the safe place is, such as Tsunami Evacuation
Building, which is the high building at the middle of the
village. “Only 20 minutes raising alarm prior to the disaster, 
the villagers would be safe.”   Uncle Sathien said confi dently. 
 After we said farewell to Uncle Sathien, we went to
Tsunami Monument at the western part of Nam Khem Village. 
 Tsunami Monument is the 5 rai park adjacent to Nam
Khem seashore. The place is the memory of the past. The
long channel is lined with  the two parallel earth walls; a side 
is the curved concrete similar to waves on black polished
stone attached to the channel where can see orange
fi shing boat struck onshore by Tsunami. The other side is the 
oblique wall spread by bricks alternating with ceramic tiles 
on which are inscripted 1,400 names of the death and hung 
with fresh fl ower garland to represent the remembrance.
 A woman vendor who sell sea fi sh jerky walked straight
to propose the products. Fishes with size equivalent to adult’s 
hand palm  are placed in plastic bags in front of motorcycle.  
“I still remember that day, unforgettable”  Over 5 years till
present, the white giant waves with more than 7 meters
curling to strike the seashore is still imprinted in her memory.
She told that many of homes are destroyed. Damages are
inestimable. “There were many debris and dead bodies
around me.”  
 “Tourists are increasing. Some would like to visit the local
museum collected by the villagers.” Nam Khem Museum
referred by the woman vendor is the earthen building 
constructed by the villagers to study the history. She believes 
that the tourists have been augmenting due to recovery of 
natural resources and environment. Especially, the numbers

เด็กนักเรียน เชน การทำกิจกรรมคายรักษสิ่งแวดลอมที่ตองเริ่ม
ตนจากเยาวชน
 นอกจากน้ี บานน้ำเค็มยังมีการจัดงานรำลึกเหตุการณสึนามิ
ทุกวันท่ี 26 ธันวาคม มีการวางพวงมาลา จุดเทียนและปลอยโคม
ยำ้เตือนถึงความสูญเสีย และซักซอมหนีภัยกันทุกปละ 2 ครั้ง
“เราตกลงกันวา ใหว่ิงข้ึนท่ีสูงโดยชาวบานท่ีอยูฝงตลาดใหว่ิงไปยัง
อบต.บานน้ำเค็ม สวนฝงทาเรือใหว่ิงไปยังโรงพยาบาล”
 ทางดานหนวย อปพร. นอกจากจะคอยชวยอำนวยความสะดวก
แลว ยังตองทำหนาท่ีเฝาระวังทรัพยสินไมใหเกิดความเสียหายหรือ
ถูกลักขโมย ทุกคนรูวาที่ไหนเปนจุดปลอดภัย เชน อาคาร
หลบภัยสึนามิ ซึ่งเปนอาคารสูงใจกลางหมูบาน “เพียงแคสัญญาณ
เตือนภัยทำงานกอน 20 นาที ชาวบานก็สามารถหนีทัน” ลุงกำนัน
สรุปอยางมั่นใจ
 หลังจากกลาวอำลาลุงกำนันแลว ทีมงานจึงเดินทางตอไปยัง
อนุสรณสถานสึนามิซึ่งต้ังอยูทางดานทิศตะวันตกของบานน้ำเค็ม
 อนุสรณสถานสึนามิ ตั้งอยูบนเน้ือที่ 5 ไร โดยถูกจัดเปนสวน
สาธารณะอยูติดกับชายทะเลบานน้ำเค็ม สถานท่ีแหงน้ี คือ ความ
ทรงจำแหงอดีต ชองทางเดินระหวางกำแพงดินสองขางทอดยาว
ดานหน่ึงทำเปนกำแพงคอนกรีตโคงคลายรูปคล่ืนบนผิวหินขัดสีดำ
ติดกับชองซึ่งหากมองทะลุกำแพงไปจะห็นเรือประมงลำสีสม
ท่ีคล่ืนยักษสึนามินำพัดมาต้ังท้ิงไว สวนอีกดานหน่ึงเปนกำแพงเฉียง
ปูอิฐสลบัแผนกระเบ้ืองเซรามิก สลักรายช่ือผูเสียชีวิตจำนวน 1,400
รายบนแผนกระเบื้อง มีพวงมาลัยดอกไมสดแขวนเอาไวเพื่อเปน
การแสดงความระลึกถึง
 แมคาขายปลาเค็มแดดเดียวเขามาเสนอขายสินคาของเธอ
ปลาตัวโตเทาฝามือผูใหญอยูในถุงพลาสติกหนาตะกรารถมอเตอรไซค 
“ฉันยังจำวันน้ันไดดี ไมมีวันลืม” 5 ป จนถึงวันน้ี ภาพร้ิวคล่ืน
สีขาวสูงกวา 7 เมตร ที่มวนตัวเขาถลมชายฝงยังคงติดตา เธอเลาวา
บานเรือนหลายสิบหลังพังทลาย ความเสียหายมากมายเกินกวา
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ที่จะคิดออกมาเปนจำนวน “รอบๆ ตัวฉันเต็มไปดวยซากปรักหักพัง
และศพ”
 “จำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น--สวนหนึ่งมาดูพิพิธภัณฑ
ที่ชาวบานไดรวบรวมเอาไว” พิพิธภัณฑบานน้ำเค็มที่แมคาพูดถึง
เปนอาคารดินท่ีชาวบานไดสรางข้ึนเพ่ือเปนแหลงศึกษาคนควา 
เธอเชื่อวา--นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมกำลังฟนตัว--โดยเฉพาะปริมาณปลาบริเวณ
ปากคลองน้ำเค็มซ่ึงยืนยันไดจากจำนวนปลาเค็มในถุงของแมคา
อันเน่ืองมาจากการท่ีเธอและชาวบานไดรวมกันต้ังกลุมเฝาระวัง ดูแล
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นท่ีบานน้ำเค็ม

 แสงแดดลอดลงมาตามทิวสนบนชายหาดเปนลำยาวสะทอน
แผนเซรามิกสีฟาเปนประกายวูบวาบ ทองฟาฤดูรอนชางสดใสภาพ
ผูเสียชีวิตปะติดกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกับแผนเซรามิก จารึกชื่อ
นามสกุลและสัญชาติของผูเสียชีวิต อนุสรณสถานแหงความ
ทรงจำท่ียากจะลบเลือน

of fi sh at Nam Khem Canal Mouth which is ensured by
a  number of fi shes in her plastic bags. Furthermore, the
success achieves because she and villagers set up 
the monitoring group for vigilance of natural  resources
and environment preservation in Nam Khem Village.     
 The sunlight passes through pine trees lining on the 
coastline. It dazzles the blue ceramic tiles. The summer 
sky is so clear.  The pictures of the death are attached and
assimilated into the ceramic tiles inscribed their
name, surname and nationality. It is the monument in
unforgettable memory . A young active man opens the door
of Ban Nam Khem Cultural Center and Tsunami Museum 
with pleasure and being pleased to welcome everyone 
to study the story of over the past 5 years. The building is 
the place where the stories are collected by the collaboration
of village inhabitants. This is the disaster phenomenon

พิพิธภัณฑกลางแจงสึนามิ (Tak Bat Glutincus rice Tradition)
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ชายหาดบานน้ำเค็ม (Ban Nam Khem) 

 ชายหนุมทาทางคลองแคลวเปดประตู ศูนยวัฒนธรรมและ
พิพิธภัณฑสึนามิ บานน้ำเค็ม ดวยความยินดีและเต็มใจตอนรับ
ทุกคนท่ีตองการมาเยือนและศึกษาเร่ืองราวเม่ือ 5 ปที่แลว อาคาร
แหงน้ีเปนแหลงรวบรวมเร่ืองราวซ่ึงชาวบานน้ำเค็มทุกคนได
เขามามีสวนในการรวมคิดรวมทำท่ีคนรุนหลังควรใหความสำคัญ
 ศูนยพิพิธภัณฑสึนามิเปนอาคารดิน--ตัวอาคารออกแบบมา
เปนทรงกลม ชาวบานรวมกันสรางในป พ.ศ. 2551 ซึ่งแนวคิด
ในการสรางพิพิธภัณฑฯ คือ เพ่ือเปนการรวบรวม บอกเลาความ
เปนมาของหมูบานน้ำเค็มตั้งแตอดีต นับตั้งแตเปนขุมเหมืองเกา 
โรงหนังเกา จนเกิดเหตุการณพิบัติภัยรายแรง ภายในอาคารดิน
จะแบงซอยเปนหอง มีการจัดฉายภาพเหตุการณสึนามิถลมจังหวัด
ในชายฝงทะเลอันดามัน หน่ึงในหองตางๆ เปนหองที่เขียนรายช่ือ
ผูเสียชีวิตเอาไวบนฝาผนัง นอกจากน้ี ชาวบานน้ำเค็มยังรวมกัน
นำเรือโชคศิริพรและเรือศรีสมุทร มาจัดทำเปนพิพิธภัณฑกลางแจง
เพ่ือย้ำเตือนความทรงจำ
 เราถามลุงกำนันวา “สึนามิมีขอดีบางไหม” ลุงกำนันน่ิงคิดและ
ตอบพวกเราวา “ขอดีเพียงขอเดียว คือ เหตุการณครั้งน้ีทำใหเรา
รูวาสึนามิเกิดขึ้นไดจริง”--กังวานเสียงของลุงกำนันชัดถอยคำ
คลายทานจะบอกเราทุกคนวา--‘เมื่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เสียสมดุลมนุษยทุกคนจะไดผลจากการกระทำของตน’

that the descendants should give the precedence to.  
 Tsunami Museum Center is the earthen building which 
is designed in sphere shape and built by the village
inhabitants in 2008. The museum gives an overview stories
of Nam Khem background, being the old mine and cinema
in the ancient time and later the disaster. The interior of
building is divided into many rooms. There is a room
for screening of tsunami disaster striking along Andaman
coast.  One room is served for inscribing the name lists
of the dead on the memorial wall. Furthermore, the villagers
take Siriphorn and Srisamut Fishing Boat for outdoor
museum to represent a sadness and remembrance.   
 We asked Uncle Sathien, “Does Tsunami has a good 
point?”  He was silent for a while and answered “Only one 
good point, the phenomenon warned us that Tsunami 
occurrence can be real.” His speaking sounded clearly. 
He implied to tell everybody  that “Whenever the nature 
and environment are unbalanced, human will reap what
we have sown.” 

พิพิธภัณฑ สึนามิ บานน้ำเค็ม (Tsunami musuem, Nam Knem Village)

อนุสรณสถานสึนามิ (Tsunami Monument)
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มนตเสนหเชียงคาน 
Charming Chiang Khan 

 เมืองเชียงคานเปนอำเภอหน่ึงในจังหวัดเลยต้ังอยูริมแมน้ำโขง
หางจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 48 กิโลเมตร และ
หางจากกรุงเทพมหานคร 568 กิโลเมตร ระยะทางการเดินทาง
อาจจะไกลแตก็คุมคาตอการไดมาเยือน น่ันเปนเพราะเมืองน้ีมีความ
เงียบสงบ มีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย ผูคนมีความเปนมิตร ย้ิมแยมแจมใส 
และมีสิ่งหน่ึงท่ีนาสนใจและสามารถดึงดูดใหผูคนอยากเขามา
สัมผัส ก็คือ บานเรือนที่พักอาศัยริมชายโขงเปนบานไมเกา ยังคง
ลักษณะเดนเปนเอกลักษณของอำเภอเชียงคาน การแตงกายไดรับ
อิทธิพลมาจากอาณาจักรลานชาง ภาษาถิ่นไทเชียงคานที่เปน
อัตลักษณ เหมือนดังคำขวัญของเมืองเชียงคานท่ีวา “เมืองคนงาม
ขาวหลามยาว มะพราวแกว เพริศแพรวเกาะแกง แหลงวัฒนธรรม
นอมนำศูนยศิลปาชีพ”
 การไดเดินทางไปเยือนชุมชนบานไมเมืองเการิมโขงที่อำเภอ
เชียงคานในครั้งนี้--ไดสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับพวกเรา
เปนอยางย่ิง และเม่ือไดสัมผัสกับมนตเสนหท่ีนาหลงใหลของบานไม
เมืองเการิมโขงยิ่งทำใหเราอยากเขาไปคนหา ศึกษา และเรียนรู
ถึงประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมากขึ้น  เราจึงเดินทางไปยังวัด
ศรีคุณเมืองเพ่ือพบกับคุณสุพัตรา  สุพรหมจักร ประธานสภาวัฒนธรรม
อำเภอเชียงคานและคณะ เพ่ือขอความรูและขอมูลตางๆ เก่ียวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินในชุมชนที่ไดสืบทอดกันมาอยาง
ยาวนานจากรุนสูรุนท่ีไดรักษาไวอยางเหนียวแนน--โดยพาชม
หอพิพิธภัณฑที่กอตั้งขึ้นโดยเจาอาวาส--พระครูสิริปญญาวิสุทธ์ิ 
ภายในเก็บขาวของโบราณ--เชน--กาน้ำทองเหลือง--มีดดาบ
ตะเกียงโบราณ บาง ชิ้นมีอายุกวารอยป เคร่ืองจักสานจากไมไผ
อุปกรณหาปลาตางๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนริมแมน้ำโขงท่ีมี
ประวัติยาวนาน--รวมถึงความเปนมาของการต้ังถ่ินฐานของคน
ไทเชียงคาน-- เ ร่ิมจากผูคนท่ีอพยพมาจากฝ งประเทศลาว 
(เมืองเชียงคานเดิมหรือเมืองสานะคาม) ซึ่งตั้งอยูฝงซายแมน้ำโขง

กองบรรณาธิการ / Editors

 Chiang Khan is a district located on the Mekong
Riverside in the northern part of Loei Province, 48 kilometers
from the city and 568 kilometers from Bangkok. It is quite
a long distance but is worth visiting. This city is peaceful with
a simple life, very friendly and cheerful people. There is also
one of the interesting places that is very attractive, namely
the old wooden residential houses along the Mekong
riverside which represent a unique feature of the Chiang
Khan District. In addition, the dressing has been infl uenced
by Lan Xang Kingdom. Tai Chiang Khan dialect is a city
identity as  described by the Chiang Khan motto “The city of
beautiful people, glutinous rice roasted in long bamboo
joints, sweet coconut balls, gorgeous islands, cultural and 
Crafts Center.”
 It is wonderful to visit the community of the old wooden
houses along the Mekong riverside in Chiang Khan District.
The fascinating charisma of the old wooden houses along
the Mekong riverside, make us wish to search, study and
learn more on the traditional culture of the community.
We then traveled to Wat Sri Khun Muang to meet Khun
Supatra Supormjak, President of Chiang Khan District
Cultural Council and her staffs for knowledge and
information on local culture and tradition in community
existing from generation to generation by visiting Museum,
 which was founded by Abbot Siripanyawisut, Provost.  In the
museum, there are antiques such as brass pots, swords,
ancient lamps for which some items are more than hundred 
years old, bamboo basketwork and various fi shing

ถนนเลียบริมโขง เชียงคาน (Chiang Khan)
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และยายไปอยูเมืองปากเหือง--บานเวินคำใกลเมืองปจนครหรือ
เมืองเปงจางนคร--และตอมาไดอพยพมาอยูที่บานทาจันทร
และเปลี่ยนชื่อเมืองใหมวา--เมืองใหมเชียงคาน--ซึ่งตอมาก็คือ
เมืองเชียงคาน--และอำเภอเชียงคานในปจจุบัน--เน่ืองจาก
เมืองเชียงคานมีภูมิประเทศติดชายแดนประเทศลาวจึงไดรับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากเมืองหลวงพระบาง หรือเมืองเชียงคาน
เรียกอีกอยางหน่ึงไดวา เมืองคูแฝดของเมืองหลวงพระบางในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว--ไมวาจะเปนประเพณี 
วัฒนธรรม การแตงกาย และภาษาพูด ซึ่งมีความคลายคลึงกันกับ
เมืองหลวงพระบาง คนในชุมชนมีความสัมพันธเกี่ยวโยงกันเปน
เครือญาติ ยังคงความสัมพันธอยางเหนียวแนน และมีกิจกรรมทาง
สังคมรวมกันเสมอมา สำหรับประเพณีวัฒนธรรมสายใยไทเชียงคาน
วัดศรีคุณเมืองซึ่งประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงคานรวมกับ
ชาวชุมชนวัดศรีคุณเมืองและบริเวณใกลเคียงไดรวมกันสืบทอด
ประเพณีการแตงกาย--โดยใสผาถุงและหมสไบไปทำบุญ--(นิยม
แตงกายในวันสำคัญและวันพระ) ภาษาพูด (ไทเชียงคาน) ภาษา
เขียนไทนอยท่ีไดมีการพัฒนาภาษาเขียนข้ึนมาใหม (ภาษาธรรม)
และประเพณีการบายศรีสูขวัญตอนรับแขกผูมาเย่ียมเยือนท่ีมี
มาตั้งแตโบราณ--ตลอดจนประเพณีตอนรับของคนไทเชียงคาน
ซึ่งมีเพลงทองถ่ินเพลงโบราณท่ีไดใชในการรำวงท่ีแสดงออกถึง
ความเปนตัวตนของไทเชียงคาน สรางความสนุกสนานใหกับผูมา
เย่ียมเยือน มีการผูกมิตรไมตรี การแสดงความเปนกันเอง สังคม
แบบพ่ีนองของคนไทเชียงคานผสมผสานบรรยากาศท่ีเปนกันเอง
เหมือนดั่งครอบครัวเดียวกัน  
 ความเปนมาของวิถีชีวิตความเปนไทเชียงคาน--ไดถูกสืบทอด
มายาวนานต้ังแตการทำกิจกรรมรวมกันในชุมชน--ยังคงมีการ
สืบทอดประเพณีดั้งเดิมมาแตครั้งบรรพบุรุษ มีความเปนพ่ีเปนนอง
เปรียบเสมือนคนในครอบครัว  มีน้ำใจไมตรีเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
รวมไปถึงความมีอัธยาศัยท่ีดีเปนมิตรกับนักทองเท่ียวทุกคน และมี
แนวคิดวาการท่ีจะพัฒนาประเพณีวัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป
ควรมีการพัฒนาควบคูกันไปทั้งสองฝงโขง โดยจัดใหมีการประชุม
รวมกันกับชุมชนเพ่ือหาคนที่จะเขามาชวยดำเนินงานและดูแล
รับผิดชอบในดานการทองเท่ียวชุมชน มีการติดตามผลงาน และหา
แนวรวมในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตอไป 

equipments that represent the lifestyles of the communities 
along the Mekong River with a long history including the
history of the settlement of Tai Chiang Khan. First, people
migrated from Laos (former Chiang Khan or Sana Kham)
which previously located  at the left side of the Mekong River, 
then moved to Pang Hieng City, Ban Wernkham near
Panyanakorn City or Pengyanakorn City and later moved
to Ban Tha Chan for which its name was changed to “New
Chiang Khan City”, that is Chiang Khan City or Chiang Khan
District today.  According to the geography of Chiang Khan
City that is close to Laos’ border, it has infl uenced by Luang 
Prabang culture. This city is sometimes called as “Twin city 
of Luang Prabang in Lao People’s Democratic Republic” 
since its culture, tradition, dressing and spoken language 
are similar to those of Luang Prabang. The people in these
cities are relative and still have a closely relationship and 
social activities together. For the traditional culture bond
of Tai Chiang Khan-Wat Sri Khun Muang, the President of 
Chiang Khan District Cultural Council, in collaboration with, 
Wat Sri Khun Muang people and its neighboring districts
were jointly inherited the tradition of dressing by putting on 
sarongs and covering with shawls for making merit 
(popular dress on special occasions and Buddhist holy
day), spoken language (Tai Chiang Khan), new developed
Tai Noi written language (dharma language) and the tradition
of ancient rice offering ceremony to welcome the visitors
as well as the tradition of Tai Chiang Khan welcoming with
traditional local songs used in Thai folk dances. The identity
of Chiang Khan makes visitors happy. It also helps build
friendship and shows the acquaintance and kinship society
of Tai Chiang Khan with friendly atmosphere like the 
same family. 
 The ways of life of Tai Chiang Khan have been inherited
for a long time as the communities have jointly organized 
activities to inherit the old traditions from their ancestors.
In addition, there is a kinship relationship like the same
family and people are kind and helpful to each other and 
all visitors. They also view that the traditional culture should 
be developed simultaneously in both sides of the Mekong 
River. The communities meeting is arranged in order to
appoint a person to operate and manage the community 
tourism. Moreover, the work results are monitored so that 
the new approach of cultural tourism can be developed.

สภาวัฒนธรรมเชียงคาน (President of Chiang Khan)
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 ความเรียบงายแหงวิถีชีวิต...... ไทเชียงคาน

 การเรียนรูประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเปนอยูของ
เมืองเชียงคาน เร่ิมตนจากการท่ีเราต่ืนเชาวันใหมดวยการตักบาตร
ขาวเหนียว--เสร็จแลวจึงปนจักรยานหรือเดินเทาเลียบถนนเลาะ
ริมโขงในยามเชา--ช่ืนชมทัศนียภาพท่ีสวยงามริมฝงโขงท้ังฝงเราและ
ฝงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสายหมอกบางเบา
ในยามเชา สภาพแวดลอมท่ีสวยงามและเงียบสงบ หลังจากสูดอากาศ
บริสุทธิ์ในยามเชาแลว เราก็เริ่มอาหารเชาดวยขาวปุนน้ำแจว
สายหนอยเราก็เดินทางไปไหวพระเกาวัดท่ีมีความงดงามดวย
ลักษณะทางสถาปตยกรรมและศิลปกรรมที่ไดรับอิทธิพลมาจาก
อาณาจักรลานชาง--ซ่ึงมีความโดดเดนดึงดูดสายตานักทองเท่ียว
เปนอยางย่ิง  เกิดความสงบทางจิตใจแกผูมาเย่ียมชม 
 ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมของบานไมเมืองเกา
เชียงคาน ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเปนตลาดเกาที่เปนยานการคา
ที่สำคัญในสมัยกอนท่ีมีความสวยงามและยังคงดำรงอยูมาจนถึง
ในปจจุบัน บวกกับวิถีชีวิตที่เรียบงายของคนในชุมชนทำใหเมือง
เชียงคานเปนท่ีรูจักของชาวไทยและชาวตางชาติมากข้ึน รวมถึงกระแส
การทองเท่ียวเชิงภูมินิเวศและนิเวศวัฒนธรรม ซึ่งก็คือ การเขามา
เรียนรูวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชน โดยการพักคางคืน
ที่บานพักในชุมชน (โฮมสเตย) เพื่อที่จะไดสัมผัสและเรียนรูถึง
วิถีชีวิตและการใชชีวิตของคนในชุมชน ประเพณี วัฒนธรรมในชุมชน
รวมถึงการใชชีวิตอยูรวมกันระหวางคนในชุมชนและนักทองเท่ียว
ท่ีไดมาเยือนแมจะเปนระยะเวลาอันส้ัน โดยไมตองพ่ึงกระแสเศรษฐกิจ
และสังคม ณ เมืองที่เงียบสงบแหงน้ี 
 แตกระแสความนิยมการทองเท่ียวเชิงภูมินิเวศและนิเวศ
วัฒนธรรมท่ีกำลังไดรับความนิยมในขณะน้ี อาจสงผลกระทบตอคน 

 Simplicity of life....... Tai Chiang Khan

 Learning the tradition, culture and ways of Chiang Khan
City started when we got up in the morning to  offer sticky
rice to the monks. Then went cycling and walking on the
street along the Mekong Riverside to see the beautiful
scenery along Thai and Laos river banks amid gentle 
mist. After, breathing fresh air in the morning, we had 
breakfast with Thai vermicelli and chilli paste. In
mid-morning, we went to pay respect to 9 Buddhist
temples with the magnifi cent architectural and artistic style 
infl uenced by the Lan Xang Kingdom. The temples are very
attractive to visitors and would fi ll their minds with peace.
 With the unique architecture of the old typical wooden
house of Chiang Khan, it used to be the old market like the
major commercial area in the past. It is beautiful and still
remains until now. Furthermore, the simple life of the
community makes Chiang Khan City more well-known to
Thai and foreigners including the trend of tourism on
landscape ecology and ecological culture, which is to learn 
a way of life and the traditional culture of the community
by staying at homestay in the community. This is to explore
and learn about people’s ways of life, their lifestyle, tradition,
culture and to share the common lifestyle between the
commune people and tourists who have visited even in
a short time, regardless of the economic and social trend
at this quiet town.

ถนนชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย (Road,ChaiKong Chiangkhan Loei Province)
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21วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

ประเพณีตักบาตรขาวเหนียว (Tak Bat Glutincus rice Tradition)

 However, the popular trends of tourism on landscape
ecology and ecological culture currently may affect people, 
community and environment due to the rapid growth of
tourism. In the future, it likely grows up as more networks.
This may cause problems in the management of tourism.
The tourism paradigm on landscape ecology and
ecological culture is a management model that the entire 
community is expected to participate  in order to manage,
conserve, maintain and revitalize the tradition, art, culture 
and natural resources of the communities corresponding to 
the folk wisdom and cultural identity. This would surely bring 
the economic benefi ts to the commune people in the future.
 The sustainable development of Chiang Khan City 
needs to be built on the vigorous communities. Chiang 
Khan people must unite so as to jointly conserve the
ancient wooden houses along the Mekong, maintain the 
natural resources and revitalize the existing traditional
cultures through a good tourism management plan to
support the increasing growth of tourism in the future.
Several kinds of tourisms such as the healthy tourism, the 
natural and cultural tourism and learning of lifestyle sharing 
with the tourists should be offered It is necessary to provide
travel information in Chiang Khan District for tourists for their
convenience which will also help enhance public relation. 
 According to the abovementioned concept, the
community should play an important role in supervision,
conservation and revitalization of the natural resources, the
old wooden houses, important temples, natural attractions, 
arts, cultures, traditions and living, etc. The participation in
suitable tourism development must be accepted by the
commune people to build a strong community, to increase
 the potential to accommodate the increasing number of
tourists, and to cope with changes in social globalization.
Networks to share knowledge and experience to the
community must be supported by both public and private
sectors in order to help promote and enhance
appropriate and environmental friendly tourism. The
community must increase its awareness regarding
environmental problems on the charming landscape of
the Chiang Khan and works together to continuously
maintain and revitalize to their local culture and tradition.

ชุมชน และสภาพแวดลอมได อันเน่ืองมาจากมีการขยายตัวของ
การทองเท่ียวอยางรวดเร็ว และในอนาคตก็มีแนวโนมที่จะเติบโต
เปนเครือขายมากย่ิงข้ึน ซึ่งอาจทำใหเกิดปญหาในดานการบริหาร
จัดการการทองเท่ียว  ซึ่งรูปแบบการทองเท่ียวเชิงภูมินิเวศและนิเวศ
วัฒนธรรมเปนรูปแบบที่เกิดจากการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
ที่ถูกคาดหวังวาจะเปนวิธีการจัดการการทองเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนดวยกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการและสนับสนุนการอนุรักษดูแลรักษา ฟนฟู ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหมีความสมดุลกับภูมิปญญา
ชาวบาน เปนอัตลักษณทางวัฒนธรรม และในขณะเดียวกันก็เกิด
ประโยชนเก้ือกูลตอเศรษฐกิจของคนในชุมชนทองถิ่นในอนาคต 
 การที่จะพัฒนาเมืองเชียงคานใหมีความเจริญอยางย่ังยืนนั้น
จะตองสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง เกิดการรวมกลุมของคนเมือง
ไทเชียงคานเพื่อรวมกันอนุรักษบานไมโบราณริมโขง ดูแลรักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู
ใหดำรงไว--โดยมีการวางแผนการจัดการการทองเที่ยวที่ดีเพื่อ
รองรับความเจริญเติบโตของการทองเท่ียวท่ีกำลังจะเพ่ิมมากขึ้น
ในอนาคต ซ่ึงอาจจัดใหมีการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม การเรียนรูการใชชีวิตรวมกันกับนักทองเท่ียว
และที่สำคัญควรมีแหลงขอมูลการทองเที่ยวในพื้นที่อำเภอ
เชียงคานใหกับนักทองเท่ียว--เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวก
และเพ่ือเปนการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวอีกรูปแบบหนึ่ง
 จากแนวคิดดังกลาว--ชุมชนควรเขามามีบทบาทสำคัญ
ในการดูแล อนุรักษ ฟนฟู ทั้งในดานทรัพยากรทางธรรมชาติ
บานไมเมืองเกา วัดสำคัญตางๆ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และความเปนอยู เปนตน โดยมุงเนนการมี
สวนรวมของคนในชุมชนในการพัฒนาดานการทองเท่ียวใหเปน
ไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของคนในชุมชน โดยการ
สรางความพรอมใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีศักยภาพที่จะรองรับ
จำนวนนักทองเท่ียวท่ีจะมีเพ่ิมมากย่ิงขึ้น และสามารถรับมือกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมตามกระแสโลกาภิวัตนได ตลอดจนการสราง
เครือขายเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณความรูดานการทองเท่ียว
แกชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน เพื่อชวยกัน
สงเสริมและพัฒนาการทองเ ท่ียวอยางเหมาะสมกับสภาพ
แวดลอมภายในชุมชน และใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการ
ทำลายสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนที่เปนเสนหดึงดูดใจของเมือง
เชียงคาน--รวมถึงการรวมกันสืบสานฟนฟูประเพณีวัฒนธรรม
ทองถ่ินใหยังคงดำรงสืบตอไปอยางย่ังยืน
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 ‘ผสานพลัง-สรางสวนรวม’
ฟนคืนปาชุมชนหวยทรายขาว
บานทาปาเปา
“Power Integration-Participatory Building”
Community Forest Rehabilitation of Huay Sai Khao,
Ban Tha Pa Pao

 The bright blue sky with green forest in early cold
season presents outstanding scenic view of the Northern 
Thailand where has always been fascinated by many
people.  “Ban Tha Pa Pao” is a small village which is 
settled among hills consisting of 215 households, it is 
located in Tha Pla Duk Sub-district, Mae Tha District,
Lamphun Province along Chiang Mai-Lamphun high
way There is a sign at the entrance shows 2.1 kilometers
to the village.
 This village is the resident area of indigenous people, 
Tai Lue - Tai Yong. They have presented a variety of
prominent activities on community forest conservation
based on the philosophy of Suffi ciency Economy. The
community becomes the demonstration village which is
always visited by many people and agencies from other
region of the country. Moreover, Ban Tha Pa Pao has been 
a popular eco-tourism village that provides the visitors with
various activities such as trails for nature and eco-system
study, bird/wildlife watching,  agriculture demonstration
farming at village, learning center and organic vegetable
plots. 
 As regard culture, This conservation village also
provides local wisdom museum of Ban Tha Pa Pao for any 
people who are interested in Tai Lue - Tai Yong culture pay
respect to Lord Pa Pao Nang Lheaw and Lord Ton Luang
at Doi Ku Biaw, Lanna cultural show, Forn-Lep (fi nger nail 
dance), Forn Hariphunchai (Hariphunchai dance), folk music 
show from Sa-Lo-So-Seung group. These are presented by
the  elder and youth of the village. The interesting thing is

บานทาปาเปา (Ban Tha Pa Pao)กองบรรณาธิการ / Editors

 ทองฟาตนฤดูหนาวสีฟาสดใส ผืนปาสีเขียว เปนทัศนียภาพ
อันโดดเดนของภาคเหนือที่ผูคนตางหลงใหล--“บานทาปาเปา”
เปนหมูบานเล็กๆ กลางขุนเขา มีประชากร 215 ครัวเรือน ต้ังอยูใน
ตำบลทาปลาดุก อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน บนเสนทางสาย
เชียงใหม-ลำพูน บริเวณทางเขาจะมีปายบอกทางเขาสูหมูบาน
2.1 กิโลเมตร
 หมูบานแหงน้ีเปนถ่ินของคนไทลื้อ-ไทยอง มีความโดดเดนทาง
ดานงานอนุรักษปาชุมชนและยังเปนชุมชนที่ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จนกลายเปนหมูบานตนแบบที่มีคนทั่วไปและ
หนวยงานตางๆ เขามาศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ นอกจากนี้
บานทาปาเปายังเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศยอดนิยมอีกแหงหน่ึง
ที่มีกิจกรรมการเรียนรูหลากหลายประเภท เชน การเดินปาศึกษา
ธรรมชาติและระบบนิเวศ สองกลองดูนกและสัตวปานานาชนิด
ในศูนยการเรียนรูประจำหมูบานมีแปลงเกษตรสาธิตและแปลงผัก
ปลอดสารพิษ
 สวนทางดานวัฒนธรรม--หมูบานอนุรักษแหงนี้ยังจัดใหมี
พิพิธภัณฑภูมิปญญาบานทาปาเปาสำหรับผู ท่ีสนใจในงาน
วัฒนธรรมของคนไทล้ือ-ไทยอง  ไหวสักการะพระเจาปาเปานางเหลียว
และพระเจาตนหลวงบนดอยกูเบ้ีย การแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนา
ฟอนเล็บ ฟอนหริภุญชัย บรรเลงเพลงพ้ืนเมืองของกลุมสะลอ ซอ ซึง
จากผูสูงอายุและเยาวชนประจำหมูบาน ที่นาสนใจ บานทาปาเปา
ไดรับรางวัลชนะเลิศปาชุมชนระดับประเทศ ในโครงการประกวด
ปาชุมชนดีเดน ประจำป พ.ศ. 2552 โดยไดโลรางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในป พ.ศ. 2551 และรางวัลลูกโลกสีเขียว
ในป พ.ศ. 2545 
 ผืนปาสีเขียวกวางใหญ มากกวา 13,000 ไร ภายในบริเวณ
ผืนปา จำแนกไมใชสอยเปนปาชุมชนของหมูบานท่ีแนนขนัดไปดวย
พรรณพืชหลากหลายชนิด เชน ตนมากระทืบโรง ตนสักทอง
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ตนข้ีหนอนสำหรับแกหวัดคัดจมูก โดยนำเปลือกมาบดทำยา ตนเปย
หรือตนตะแบก ตนตานสานที่ใชรักษาแผลในสัตว ตนพะยอม 
ตนแสลงใจผลสีเหลือง ที่พอครูภูมิปญญาดานพืชสมุนไพรบอกถึง
สรรพคุณวา “หามกินเกิน 3 ลูก มิฉะน้ันจะสงผลเสียตอรางกาย” 
ตนมะคาใบกำลังเปล่ียนสี ใชใบและลำตนตำน้ำละเอียดใชสำหรับ
ไลแมลง รางจืดใชถอนพิษ หญาตดหมาท่ีสามารถข้ึนไดบนพ้ืนดิน
แข็งใชไลลมแกจุกเสียดและลดไขมันในเสนเลือด นอกจากน้ี ยังมี
ไมยืนตน เชน ประดู สัก เส้ียว เต็ง รัง พลวง เหียง และตีนนก

Ban Tha Pa Pao received national community forest award
on outstanding national community contest 2009. The
Trophy was graciously given by Her Royal Highness
Princess Mahajakri Sirindhorn. Furthermore, the village
also obtains ecotourism award 2008 as well  as green
globe award 2002.
 Large forest areas of more than 13,000 rai, the 
community forest is also categorized into plants for 
general purpose such as Ma Kra Tueb Rong tree (Ficus 
pubigera Wall), teak (Tectona grandis L.f.), Khe Non tree
(Zolling Dongnaiensis). The latter can  relieve common cold
symptom by applying its crunched bark for herbal
medicine.  There are more plants in the community forest, 
for instance  Poey or Tabaek tree (Lagerstroemia fl oribunda 
Jack) or Tan San tree is applied for animal injury
cure; Pha Yorm tree (Shorea roxburghii G. Don.) and 
Salaeng Jai tree (Strychnos nux-vomica Linn.) with yellow
fruits are prohibited for chronic consumption over 3 fruits
that  lead to damage the body. The therapeutic restriction 
is mentioned by local scholars. For Makha tree (Afzelia 
xylocarpa (Kurz) Craib) leaves’ color that is going to
change, its leaves and stems are fi nely crunched and 
mixed with water for organic insecticide. Rang Jued
(Babbler’s Bill Leaf or Thumbergia Laurifolia Linn.) is applied 
for detoxifi cation. Tod Ma grass (Fever vine or Paederia
linearis Hook. F) which can grow on hard ground is applied 
for colic release and cholesterol reduction. Moreover, there
are many tree species e.g. Pradueo tree (Burma Padauk
or Pterocarpus indicus), teak, Seaw tree (Purple Bauhinia
or Bauhinia saccocalyx Pierre), Teng tree (Shorea obtusa 
Wall. ex Blume), Rang tree (Shorea or Shorea obtusa Wall.), 
Phlung tree (Dipterocarpus tuberculatns Roxb.), Hieng tree 
(Dipterocarpus Obtusifolius Teijsm.ex Miq.), and Teen Nok 
tree Terminalia  calamansania  (Blanco) Rolfe). Ban Tha
Pa Pao’s knowledge on herbal medicine is chronically 
transferred by conventional clinic that collects a wide 
range of knowledge from several traditional healers.
Medical healing with Lanna Thai practice is rehabilitated
for dissemination to village’s youths.  

Back to the Past

 Formerly,  Ban Tha Pa Pao area was an massive tree
area that is the headwater of Tha River located on Doi Khun
Tarn National Park. Called by Tai Lue - Tai Yong, the word
“Pa Pao” means Dry Dipterocarp Forest through where
Mae Tha River passed. Therefore, this village is called 
“Tha Pa Pao” follow the geographical features with landform.

บานทาปาเปามีการสืบทอดองคความรูเร่ืองยาสมุนไพร โดยการ
จัดเปนคลินิกหมอโบราณท่ีรวบรวมองคความรูจากหมอพ้ืนบาน
ฟนสรรพวิทยาการรักษาตำรับลานนาไทยใหแกเยาวชนไดสืบทอด

ยอนอดีต

 พ้ืนท่ีแตเดิมในแถบบานทาปาเปาขนัดแนนไปดวยปาไมแทน
พ้ืนท่ีปาตนน้ำแมทา ในเขตอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล “ปาเปา”
เปนคำเรียกปาเต็งรังของคนไทลื้อ-ไทยอง โดยมีแมน้ำทาไหลผาน
หมูบานแหงนี้จึงไดชื่อวา “ทาปาเปา” ตามลักษณะภูมิประเทศ
คนในหมูบานเปนชาวไทล้ือจากเมืองสิบสองปนนาท่ีเขามาต้ัง
รกรากต้ังแตรุนปูรุนยา คนเฒาคนแกในหมูบานยังคงใชภาษาหลวย
หรือภาษาลื้อสื่อสารกัน
 ตอมา หนวยงานรัฐไดออกประกาศสัมปทานปาไม ดวยความ
ตองการเงินทองของคนกลุมหนึ่ง จึงเกิดการชักลากไมออกจากปา
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเปนแหลงเลี้ยงชีพ อิงอาศัยและ
ซุปเปอรมารเก็ตของชุมชนทาปาปา ทั้งการตัดไมทำลายปาเผาปา
ถางไร--ทำสัมปทานปาไมเพื่อทำรั้วรถไฟ--ไมหมอนรถไฟและ
ตัดฟนเพ่ือทำเช้ือเพลิง ถางปาเพ่ือทำไรออย ผลที่สุด ปาไมลด
จำนวนลงอยางรวดเร็ว กลายเปนพ้ืนท่ีแหงแลง คนบานทาปาเปา
ไดรับความเดือดรอน ปราชญชาวบาน ไพบูลย จำหงษ ซึ่งปจจุบัน
เปนผูใหญบานทาปาเปา หน่ึงในกลุมแกนนำผูริเร่ิมฟนคืนปาชุมชน
หวยทรายขาวซ่ึงเปนบานหลังใหญของมนุษยชาติจึงตองลุกข้ึนมา

ตนมะคา (Afzelia xylocarpa craib)
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ปลูกสรางแนวคิดใหมใหคนในชุมชนเกิดความคิดอนุรักษ นับจาก
ป พ.ศ. 2537 ตอเนื่องถึงป พ.ศ. 2553 รวมเปนระยะเวลา 16 ป
ของการฟนปาชุมชน
 “เร่ิมดวยการจัดเวทีประชาคม กระตุนใหคนในชุมชนเขาใจถึง
ผลเสียหายรายแรงจากการทำลายปา เรารวมกันหาทางแกไข พูดคุย
และทำกิจกรรมรวมกันทุกวันพระตลอดมา เชน จัดชุดลาดตระเวน
เมื่อเกิดการบุกรุกปา จัดตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาปาและเสริม
กฎระเบียบการจัดการปาไมและทรัพยากรธรรมชาติ เชน ใครตัดไม
ทำลายปาจะไมไดรับการยอมรับจากชุมชน” จอมปราชญแหง
บานทาปาเปากลาว ทัง้หมดนี ้เพ่ือใหคนอยูรวมกบัปาไดอยางย่ังยืน
 จากการสรางความเขาใจทำใหการทำงานอนุรักษปาไมประสบ
ความสำเร็จและไดรับรางวัลปาชุมชนดีเดนจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ป พ.ศ. 2552) อีกท้ังเปนสถานท่ี
ศึกษาดูงานของชุมชนอื่นๆ ที่สนใจแนวคิดการจัดการและความ
เปนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จนปจจุบัน
 
“บวร” บานวัดโรงเรียน
บนเสนทางของงานอนุรักษปาชุมชนบานทาปาเปา

 ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานทาปาเปา เปรียบเสมือน
หองเรียนนอกตำรา มีการจัดแปลงสาธิตเกษตรกรรมแบบพอเพียง
โดยมีผูใหญไพบูลยและทีมงานเปนผูถายทอดความรู เชน การเล้ียงไก
บนบอปลาดุก การเล้ียงกบ แปลงนาสาธิต แปลงเกษตรปลอดสาร
ผักสวนครัวสำหรับการบริโภค แปลงพืชสมุนไพรสำหรับการเรียนรู
สรรพวิชาหมอโบราณ การเพาะเห็ด
 “กวาจะเปนรูปเปนรางไดขนาดน้ี เราเปดเวทีคุยกันหลายรอบ
หลายหน” ผูใหญไพบูลยชี้ใหเห็นถึงกระบวนการทำงาน ผูใหญ
ไพบูลยและกลุมแกนนำ ใชหลักการสรางการมีสวนรวมและช้ีใหเห็น
ถึงผลดีของการรวมแรงรวมใจกันรักษาผืนปา ผสานกับการใชวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการเปดเวทีชุมชนระดับ
หมูบาน ขยายออกไปสูระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับประเทศ
ดวยความตระหนักวา  “หากยังไมหยุดทำลายปา สักวันหน่ึงผลผลิต
จากปาจะหมดไป”
 “เราเนนวิธีการใชประโยชนจากปาเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน”

Village’s member is Tai Lue, an ethnic group, who migrated
from Xishuangbanna in China’s Yunnan province since
the generations of grandpa-grand mom. At present, the elder
in village still use Luai or Lue language for communication. 
 After that, the Government agency issued forest
concession. Being greedy of money from a group of
investor, timber cutting and logging started from that time.
This occupation had destroyed natural resources being their 
work and living place of Tha Pa Pao community.
Deforestation, forest burning and land clearingfor
agricultural area expansion, forest concession for railway
fences and sleepers, wood cutting for fi re wood, forest 
clearing for sugar cane plantation; all these activities 
eventually cause rapid forest area reduction and
become arid area which Ban Tha Pa Pao’s villagers
have suffered from the consequences. 
 Piboon Jamhong, local scholar, is currently village
headman of Ban Tha Pa Pao. He is a core staff and an 
initiator for Huai Sai Khao community forest rehabilitation
that is a big house of mankind. He has tried to build 
new concept of conservation to community member, 
from 1994-2010. It has been 16 years since the operation
of community forest rehabilitation was launched. 
 He started with open state for community
participation to encourage community’s member to
understand severe damage form deforestation. The
participation shared opinion to solve the problem and
joint activities of community on every Buddhist holy day
such as community forest ranger for investigation of
forest intrusion, establishment committee of forest
monitoring. Additional community’s rules and regulations
for forest and natural resource management were 
provided  for instance; anybody who destroyed forest
would not be accepted by community said of Tha Pa
Pao’s local scholar. All activities are provided for
enhancing sustainable living between human and forest.
 Apart from encouraging understanding of community,
the challenge provides successful forest conservation
task and proudly obtained outstanding community
forest award from Her Royal Highness Princess
Mahajakri Sirindhorn (2009) as well as being site for
technical visit of other communities, who are interested
in conceptual framework management and suffi ciency
economy community. 
 “Borvorn Stands for Home, Temple and School”
On the Way of Forest Conservation Community of Ban
Tha Pa Pao Village.
 Suffi ciency Economy Philosophy Learning Center of Ban 

ไพบูลย จำหงษ ผูใหญบานทาปาเปา
(Mr. Piboon Jamhong, currently village headman of Ban Tha Pa Pao)
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Tha Pa Pao  is like an informal classroom that provides
demonstration of farming based on suffi ciency economy.
Knowledge is disseminated by village headman (Mr. Piboon)
and staffs such as chicken raising over catfi sh pond, frog
raising, demonstration of paddy farming, toxic free farming, 
garden crops for household consumption, herb crops
for learning on traditional medical doctorpractices,
mushroom breeding.   
 “As being community forest conservation village, many
forums were encouraged to exchange knowledge” the
village headman mentioned to work process. “Village
headman and core staffs applied concept of participatory
building and indicated various advantages of
collaboration for forest conservation and applying the 
ideology of suffi ciency economy. A forum for discussion was
primarily launched at village level and expanded to 
sub-district, district and national level with awareness
of: “If deforestation is not ceased, forest products
will be exhausted in the future.”
  “We focuses on forest utilization for optimal
sustainability” he stresses his concept and says that core 
staffs have been working on encouragement and public
relation of intensive forest conservation by group discussion
and joint implementation on every Buddhist holy day. This
activities are implemented throungh participatory
network on “Home, Temple and School”. This vital network
is opened for all members to participate in work 
process. Leaded by provost of Ta Pa Pao temple, 
the community forest ordination is mutually performed 
by villagers every year. Teachers created communication
forest curriculum for students. Every household pays
attention to investigate forest intrusion for illegal
forest cutting. The scenario constituted all stakeholders
participation. 
 Problem fi ndings of their community found that villagers
change form conventional agriculture to modern agriculture
by applying chemical fertilizer and pesticide to increase 
product yields. Therefore, the environment especially soil, 
water and forest are continuously deteriorated as well as 
contamination with chemical substances. Upon soil 
depreciation, products from farm are less quality and low 
price. Thereby village dept is increased. As a result,
villagers change to do more illegal wood cutting. “Huai
Sai Khao forest which formerly took role as a community
supermarket was deteriorated.” 
 At this moment, village headman continues his
conversation “Although Huai Sai Khao which had ever
paid role as main blood vessel to serve community 

ผูใหญไพบูลยเนนถึงแนวคิดและเลาตอไปวา ทางแกนนำไดทำงาน
เชิงรณรงค-ประชาสัมพันธกระแสอนุรักษปาอยางเขมขน โดยใช
วิธีการพูดคุยกันในกลุมและทำกิจกรรมรวมกันทุกวันพระดวยการ
สรางเครือขาย “บวร” บานวัด โรงเรียน ใหทุกเพศวัยเขามามี
สวนรวมในการคิดกระบวนการทำงาน โดยพระครูวัดบานทาปาเปา
จะนำชาวบานบวชปาเปนประจำทุกป ครูอาจารยคิดคนหลักสูตร
ปาชุมชนแกเด็กๆ สวนลูกบานแตละหลังคอยเปนหูเปนตา
สอดสองไมใหใครตัดไม เรียกวา มีสวนรวมกันทุกภาคสวนสังคม
จากการหาสาเหตุของปญหาภายในชุมชน คนบานทาปาเปาพบวา
สาเหตุเกิดจากการท่ีคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงตัวเองมาใชปุยและ
สารเคมีทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ทำใหสภาพแวดลอม ดิน น้ำ
ปาเส่ือมโทรมจากสารเคมีตกคาง เม่ือดินเส่ือม ผลผลิตจากไรนา
ไรคุณภาพ ขายไมไดราคา เกิดปญหาหน้ีสิน ชาวบานจึงหันมา
ตัดไมเพ่ือนำไปขาย “ปาหวยทรายขาว แตเดิมที่เปรียบเสมือน
ซุปเปอรมารเก็ตของชุมชนจึงเสื่อมโทรม”
 ถึงตอนน้ี ผูใหญฯ ไดเลาตอไปวา “แมแตลำหวยทรายขาวท่ีเปน
ดั่งเสนเลือดหลอเลี้ยงชีวิตชาวบานกลับแหงขอด ชวงเวลานั้น
เราขาดแคลนน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ตองซ้ือแมแตน้ำด่ืม ประสบ
ปญหาภัยแลงอยางหนักหนวง จนผูคนในหมูบานบางกลุมตอง
อพยพโยกยายออกไปขายแรงงานในถ่ินอื่น”
 เร่ิมจากการพูดคุยระดมความคิดเห็นมาถึงระดับปฏิบัติการ
ชุมชนไดออกกฎเพ่ือการรักษาฟนฟูผืนปา หากมีใครฝาฝนจะมีการ
นำตัวมาพูดคุย สรางความเขาใจ เนนสรางความรวมมือปรับเปลี่ยน
จิตใจมากกวาการลงโทษสถานหนัก แตหากยังไมฟงก็จะตองวา
กันไปตามขั้นตอน ทั้งยังมีการจัดชุดลาดตระเวนและใหคนใน
ชุมชนชวยกันเปนหูเปนตา เชน หามนำหัวกลวยไมและพืชสมุนไพร
บางชนิดที่หายากออกจากผืนปา หามตัดไม ไมวาจะเปนการ
รับจางจากคนนอกหรือนำมาใชสวนตัว นอกจากนี้ ยังมีการ

ผืนปาบานทาปาเปา (Ban Tha Pa Pao Forest)
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life, was dried up. At that time, we faced water shortage
for consumption. We had even purchased drinking
water. The serious drought problem has occurred migration
of some villagers for working  in other areas. 
 From brainstorming by discussion to implementation,
the community issued rules for forest rehabilitation that if 
anybody breaks the rules, he/she will be brought to
discuss on attitude changing rather than serious
punishment. Unless obedience to the rules, he/she
will be treated according to punishment steps.  
 Furthermore community forest ranger and local people 
are provided for looking after the forest and encouraging
conservation investigation such as rare orchids or some
herbs are strictly prohibited to take out of the forest. Wood 
cutting is not allowed no matter what for occupation
or personal  use.   
 Moreover, many cutouts for encouraging awareness
of community forest worth by motto are widely provided
in the village such as “Love tree do not cut it, Love animal
do not kill, Love forest do not destroy”, “Deforestation…
until  the forest became grass land, Like preparing cemetery
land  for the next generations”.  

 Plenty Food and Comfortable Sleep in Ban Tha Pa
Pao Community Forest 

 Working for forest conservation provides warm and
happy villager life. Money saving group for subsistence 
production of Ban Tha Pa Pao is therefore established.
Processing products of the community forest are
performed. Chemical free vegetables and fruits are
successfully produced. Cow husbandry cooperative is
established with shared benefi ts to community to prevent 
villagers migrated to other place. They can produce 
bio-fertilizer produce, charcoal, and wood vinegar.
Campaign of chemical substance reduction is launched.
Multi purpose cleaner is prepared by themselves. These
practices provide household expenditure reduction with
comfortable life and happiness.     
 Furthermore, Eco-tourism is launched by village 
headman and villagers for learning way of community
life and close correlation with nature. At present, there 
are 24 houses opened for home stay service with
obtaining Certifi cate of Home Stay Standard 2006 that
create supplementary income for those households.
 Formerly, visitors who made technical visit have 
to stay overnight at pavilion of temple or school.
Because home stay was the new activity for us. Until

เขียนปายเชิงรณรงคเ พ่ือใหชุมชนตระหนักถึงคุณคาของปา
ชุมชน เชน “รักตนไมอยาตัด รักสัตวอยาฆา รักปาอยาทำลาย”   
“ผลาญปาไมจนกลายเปนปาหญา เหมือนเตรียมปาชาไวคอยทา
ลูกหลาน” จนปาฟนคืน ผืนดินดำถูกทับถมไปดวยใบไม ไมใหญ
ใหรมเงารมเย็น และน้ำทาอุดมสมบูรณ

กินอ่ิม นอนอุน ในปาชุมชนบานทาปาเปา

 การทำงานเพ่ือการอนุรักษผืนปาทำใหชีวิตความเปนอยูของคน
ในชุมชนทาปาเปาอบอุนและเปนสุข--มีการจัดตั้งกลุมออมทรัพย
เพ่ือการผลิตบานทาปาเปา แปรรูปผลิตผลจากปาชุมชน ผักผลไม
ปลอดสารเคมี จัดต้ังกลุมสหกรณเล้ียงโค แบงปนรายไดใหแกคน
ในชุมชน ปองกันการออกไปขายแรงงานตางถ่ิน การทำปุยชีวภาพ
เผาถาน และน้ำสมควันไมลดการใชสารเคมีทางการเกษตร ทำน้ำยา
เอนกประสงค ลดรายจายครัวเรือน สุขท้ังใจ สุขท้ังกาย
 นอกจากนี้ ผูใหญไพบูลยและลูกบานยังเปดบานทาปาเปา
ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศเขามาเรียนรูวิถีชีวิต ความผูกพัน
กับธรรมชาติ เปดบานแบบโฮมสเตยเสริมรายได ปจจุบัน มีบาน
ที่เปดโฮมสเตยอยู 24 หลังและไดรับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย
ไทย ป พ.ศ. 2549 “คอยๆ คิด คอยๆ ทำ เม่ือกอนเราใหคนท่ีมาดูงาน
พักที่ศาลาวัดหรือโรงเรียน เพราะเราเองก็ยังใหมกับเรื่องการทำ
โฮมสเตยมากๆ จนไดมีการศึกษาดูงานเร่ืองการทำบานใหเปนท่ีพักแบบ
โฮมสเตย รองรับคนมาดูงาน สรางความสัมพันธ เรียนรูวัฒนธรรม”
เราใชสโลแกนวา ‘กินอิ่ม นอนอุน หลับสบาย’ ผูใหญไพบูลยกลาว
 จากจุดเริ่มตน การอนุรักษปาชุมชนฟนคืนชีวิตจนกลายเปน
แหลงเรียนรูระดับประเทศถึงการทำโฮมสเตยเพ่ือการทองเท่ียว
เชิงนิเวศ ผูใหญไพบูลย กลาววา “เราจะไมใหการทองเที่ยวเขามา
ทำใหความสุขของคนในหมูบานลดลง หรือเอาใจนักทองเท่ียวเสีย
จนตัวเองไมสะดวก หรือตองเปล่ียนรูปแบบการใชชีวิตเพ่ือรองรับ
ความตองการของนักทองเท่ียว ประเด็นท่ีเราตองตระหนักถึง คือ

กลุมสหกรณ (Cooperatives)
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การใชชีวิตตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฟนคืนผืนปาเพ่ือคนท้ังประเทศ ส่ิงท่ีนักทองเท่ียวจะไดรับจากเรา คือ
การเรียนรูท่ีจะมีชีวิตอยูกับธรรมชาติอยางย่ังยืน” ดังน้ันการเปดโฮมสเตย
หรือการทองเที่ยวเปนเพียงอาชีพรอง คอยเปนคอยไป ไมโลภ
ผูใหญไพบูลยกลาว
 การทำงานทุกอยางลวนแลวแตตองฝาฟนอุปสรรคนานัปการ
หากจะยอนถามวา ผืนปาชุมชนหวยทราย บานทาปาเปา พลิกกลับมา
มีชีวิตอีกครั้งไดอยางไร คำตอบเดียวที่ทุกคนในชุมชนตางรูดีและ
พรอมจะตอบเปนเสียงเดียวกัน เกิดจากการรวมแรงใจตระหนักถึง
ซุปเปอรมารเก็ตชุมชนที่หากไมดูแลรักษาจะถูกผลาญทำลาย
จนหมดไปดวยกลไกของ “บวร” สรางการมีสวนรวมผสานเครือขาย
ความรวมมือจากหนวยงาน ทั้งจากรัฐและเอกชนในทุกระดับ
กระบวนการมีสวนรวมเปนกลไกหลักท่ีนำมาใชแกไขปญหา ท้ังปญหา
หน้ีสิน สรางน้ำใจเอื้อเฟอ ทุกคนลวนรูสึกเปนสวนหน่ึงของชุมชน
ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดความภาคภูมิใจ และสราง
ภูมิคุมกันท่ีเขมแข็งใหกับครอบครัว
 สิ่งสุดทายท่ีผูใหญไพบูลย ปราชญบานทาปาเปา กลาวแทน
ลูกบานทุกคน คือ หลักการทำงานเพ่ือผลสำเร็จของ ‘พอหลวง’
ที่ชาวบานไดยึดถือพระบรมราโชวาทมาศึกษา สรางความเขาใจ 
และนำมาใชในการทำงานในชุมชนมาอยางตอเน่ืองวา  “ถาจะทำงาน
อยาหยิบยกเอาความขาดแคลนมาเปนขออาง จงทำงานทามกลาง
ความขาดแคลนดวยความถูกตองและซื่อสัตย”  คนบานทาปาเปา
จึงไดรับการยอมรับมาจนทุกวันน้ี
 สนใจงานทองเท่ียวเชิงนิเวศบานทาปาเปา ติดตอ สอบถาม
ข อมู ลการท อ ง เที่ ย ว ได ที่ - -ผู ใหญบ านไพบูลย - -จำหงษ
โทรศัพท 0-5300-6222, 08-9265-2714

โฮมสเตย (Home Stay)

ชาวบานบานทาปาเปา (villager of Ban Tha Pa Pao)

แปลงผักสวนครัว (Garden Plot)

we learnt about doing home stay, we could support 
visitors for making relationship and culture learning.
We have slogan, that is “Plenty food- warm stay-sleep well”. 
 From starting point of community forest conservation
and rehabilitation, the practice  causes Ban Tha Pa Pao 
to be national learning place for Eco-tourism-based home 
stay services. We would not allow tourism to beget village
happiness reduction or tourists overabundance service 
rather than villagers’ convenience or life pattern changes
for responding tourists’ demand. The substantial point that 
we have to realize is suffi ciency economy philosophy
initiated by His Majesty the King and rehabilitate forest
area  for the people. Only one thing that tourists obtained
from us is sustainable living with nature. “So, home stay
or tourist service is only secondary occupation, Which is
carfully and gradually done without greed.” saying
village header.
 All works have to face several obstacles. If anybody
questions to the villager that how community forest of Huai 
Sai village, Ban Tha Pa Pao would be recovered. The only 
one answer from villagers is presumably from community 
participation and awareness of community’s supermarket.
Unless our preservation, it will defi nitely be destroyed. 
 Community participation with mechanism of Borvorn 
associated with network on cooperation, from public and
private agencies is the key factor to solve the problems 
including households’ dept, willing to help each other, 
everyonefeel a part of community in terms of economic and 
social aspects. which make them pround and created
immunity to their family. 
 Final word of village headman said on behalf of
villagers is the principle for success of “Phor Luang”
(the King), “If working, do not mention to scarcity. Do work
amongst it with justice and loyalty.” So far people of
Ban Tha Pa Pao have been accepted.
 For more information, If you are interested in eco-tourism 
of Ban Tha Pa Pao, please contact with Mr. Piboon
Jamhong Village headman, Tel. 0-5300-6222, 08-9265-2714.
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วิถีชุมชน
ภายหลังเหตุการณสึนามิ
Community Way after Tsunami Disaster

  บาน 80 กวาหลังเรียงรายเปนระเบียบสุดแนวถนน
ทิวมะพราวสลับปาชายหาดบริเวณแหลมปะการังกวางสุดลูกหูลูก
ตาบานพักถาวรบานบางขยะ--เปนสวนหน่ึงในโครงการทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริยท่ีรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
หนวยงานเอกชนอีกหลายองคกร นอมนำแนวคิดตามพระราชดำรัส
ขางตนเขามาฟนฟูเยียวยารวมคิดรวมทำกับชาวบาน
 ทีมงานนัดพบผูใหญบานบางขยะ คุณ จำรัส หลีเจี๊ย
นักปกครองหนุมผูเปนแกนนำลูกบานพลิกฟนชีวิตหลังสึนามิถลม
เม่ือ 5 ปที่แลว
 ช่ือบานบางขยะน้ีมีท่ีมา ชวงฤดูมรสุมต้ังแตเดือนมิถุนายน
และกันยายน กระแสน้ำในทะเลอันดามันจะพัดพาขยะจากแหลงตางๆ
เขามายังฝงบริเวณปากคลองแหงน้ี “ขยะจะลอยเขามาเปนสายยาว”
นาผูใหญเร่ิมเลาพรอมกับสีหนาและแววตาเปยมไปดวยรอยย้ิม
อยางคนอารมณดี ผูเฒาผูแกแตโบราณจึงเรียกบริเวณปากคลองแหงน้ี
วา ‘บางขยะ’
 บริเวณบานบางขยะมีลักษณะเปนแหลมย่ืนออกไปใน
ทะเล นาผูใหญบอกวาไมมีใครคาดคิดวาจะเกิดเหตุการณโศกสลด
ดังเชนเม่ือ 5 ปที่ผานมา คลื่นสึนามิมวนเขาหาฝงบานบางขยะ
4 ระลอก รัศมีความยาวคล่ืน 3 กิโลเมตร สูงไมต่ำกวา 5 เมตร
ความรุนแรงในครั้งนั้นทำใหบานบางขยะหมู--2--มีผูเสียชีวิต
รวม 81 คน
 “หลายหนวยงานไดเขามาใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะ
สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย โดยเนนไปที่การพัฒนาให
ชุมชนเขมแข็งและพ่ึงตนเองเปนลำดับแรก” นาผูใหญกลาวตอไปวา 
ไดริเร่ิมจัดทำรานคาชุมชน พัฒนาฝมือแรงงาน พลิกฟนสวนเกษตร

 “การไปชวยเหลือประชาชนนั้น ตองรูจักประชาชน
ตองรูวาประชาชนตองการอะไร--ตองอาศัยความรูในการ
ชวยเหลือ”
 พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง
“การมีสวนรวม” 
 “To help the people, we need to know the people and know
what they want. We must apply our knowledge to help them”
 His Majesty’s Royal Speech on “Public Participation”

 Over 80 houses are well organized scattered along
the end of street. Coconut groves  alternate with the beach
forests surroundings wide stretch endless Laem Pakarang.
The permanent residence of Bang Khaya is one of the crown 
property projects in collaborated with local administration
and many private organizations induce the concept of the
above Royal Speech to healing and restoring mutually
with the villagers.
 Editorial team has an appointment with Khun
Jamrus Leejieh, Bang Khaya village headman who
is a young leader being led his villagers to turn 
their lives after the tsunami collapsed fi ve years ago.
 The name of Ban Bang Khaya has its origin.
During monsoon season since June and September, tides
in the Andaman Sea will blow garbage from various
sources to the coastline at the entrance of this canal.
“Junk would fl oat in a long line” village headman began to
tell the story with smile face and eyes in a delightful mood. So,
the grand old man called this entrance of canal 
“Bang Khaya”.
 Surrounding Ban Bang Khaya looks as a sharp
cape stretched into the sea. Village headman said that no
one thought of that grief event occurred as fi ve years
ago. Four tsunami waves rolled toward Ban Bang
Khaya about 3 kilometers of radius  with height of not 
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ผสมผสาน ฝกวิชาชีพการโรงแรม นวดแผนโบราณ และมีการ
ศึกษาดูงานเร่ืองการทำโฮมสเตยและการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ทางดาน
เงินทุนไดจัดตั้งกองทุนประมงชายฝงปลอยเงินกูใหสมาชิก
เข้ามากู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ สิ่งที่ต่อเนื่อง คือ การฟื้นคืน
วิถีชีวิตความเปนอยูและจัดระบบความปลอดภัยในทรัพยสิน
 นอกจากทางดานกายภาพและการฝกอาชีพแลว
ประเด็นทางดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยังเปน
อีกเรื่องหนึ่งที่ชุมชนบางขยะใหความตระหนัก โดยการสราง
องคความรูใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาพ้ืนท่ีสาธารณะ
รวมกัน เสริมศักยภาพทางดานสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันพิบัติภัย
ทั้งภัยแลงและคลื่นยักษ สิ่งท่ีเปนรูปธรรมเดนชัด คือ มีการปลูก
ปาชายเลน ปาชายหาดและมะพราวน้ำหอมซึ่งเปนท้ังแนวปองกัน
คลื่นและเปนทั้งพืชเศรษฐกิจ ทายที่สุด “เราไดรับรางวัลชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ” นาผูใหญกลาวแทนลูกบานทุกคน
ดวยความภาคภูมิ 
 รางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงใชตัวชี้วัดในเร่ืองการ
พึ่งพาตนเอง สาธารณสุขและความปลอดภัย ซึ่งการทำประมง
ชายฝงท่ีบานบางขยะหมู 2 ไดรวมกันฟนฟูผานภูมิปญญาทองถ่ิน
เชนการวางลอบปูหรือการทำพืชสวนเศรษฐกิจ เชน มะพราวน้ำหอม
แซมกับพืชผักท่ีใชในครัวเรือน “มีการประเมินผลในเร่ืองที่อยูอาศัย
สาธารณสุข วิชาชีพ เพ่ือรวมกันคิดหาแนวทางการพัฒนาซึ่งเราได
จัดต้ังกลุมทำผาบาติค ผาพันคอ สรางอาชีพชวงฤดูกาลทองเท่ียว
เชน การขับแท็กซ่ี และนวดแผนไทยแกนักทองเท่ียว” นาผูใหญกลาว
 นาผูใหญอธิบายไดอยางเต็มปากเต็มคำวา--ถึงวันนี้
การทองเท่ียวฟนคืนเพราะทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อุดมสมบูรณ ดังเดิม นั่นเพราะแรงใจพลิกฟนชุมชนใหเขมแข็งของ
ลูกบานทุกคน
 สติ สาแรก หรือท่ีเพ่ือนบานเรียกเขาวา โกตา เปนอีกหน่ึงคน
ในทีมงานของนาผูใหญ เขาเปนพรานปลามือฉมังอยางหาตัวจับยาก

less than 5 meters. The violence at that time led Moo 
2 of Ban Bang Khaya have a total 81 of dead people. 
 “Many organizations came to help especially 
the Crown Property Bureau by focusing on developing
a strong and self-reliance community.” Next, village
headman told that there were Initiatives on community 
stores, skill development, integrated farming system,
hotel vocational education and training, traditional
massage, knowledge of home stay practice and 
eco-tourism. The fi shery fund has also been established 
to give members a loan for earning their living. 
The continuity was to recovery a way of life and to
manage a property security system.
 In addition to the physical and professional
training, natural resources and environmental issue is
another aspect being recognized by Bang Khaya
community through knowledge building to the villagers in
order to participate in maintenance of the public areas, 
environmental reinforcement to prevent disaster from
drought and tidal wave. The apparently concrete evident
is to grow mangrove forests, beach forests and 
coconuts which become a wave protection dike and 
economic crops. Finally, “We won a national award 
for suffi cient economic community,” village headman said
with dignity on behalf of all the villagers. 
 The suffi cient economic community award applied 
the indicator of self-suffi cient economy,  public health and 
safety which the coastal fi shery at Bang Khaya Moo 2 has 
jointly restored  through local wisdom, for example, placing
a crab trap or growing economic crops, such as coconut 
intercropping with backyard garden. “There was an evaluation 
on residence, public health, professional vocation to share 
ideas for development, which we formed the fabric groups
of batik, scarf and settled jobs during travelling season 
such as taxi drivers and Thai massage to tourists”
village headman said.
 The village headman fully explained that until
now tourism has revitalized according to plenty of natural
resources and environment. That is all the villager’s
inspiration to recover to a strong community.
 Mr.Sati Saraek who his neighbors called Kota is 
one of the village headman team. He is a great fi sherman. 
He told our team that “Sea is recovering. Although  living 
today is different from before the disaster but the
environment has begun to recover” He told that he can
see sharks, dolphins, clown fi sh, algae, sea cucumbers, 
squids, sea turtles, or even dugong including young coral 
reefs stretched more along coastal at Laem Pakarang. คุณ จำรัส หลีเจ๊ีย (Mr. Jamrus Leejieh)
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เขาไดเลาใหทีมงานฟงวา “ทองทะเลกำลังฟนตัว การทำมาหากิน
ทุกวันน้ีแมจะแตกตางจากกอนเกิดเหตุ แตส่ิงแวดลอมเร่ิมจะฟนตัว” 
เขาบอกวา พบเห็นท้ังปลาฉลาม ปลาโลมา ปลาการตูน ปลาหมึก
สาหราย ปลิงทะเล เตาทะเล หรือแมแตปลาพะยูน รวมถึง
แนวปะการังออนท่ีเร่ิมมีมากข้ึนบริเวณชายฝงแหลมปะการัง นอกจากน้ี
โกตาเลาวา ยังมีทากทะเล (บักราหรือสายสะดือทะเลในภาษา
ทองถ่ิน) ใหเห็น สัตวจำพวกน้ีดีตอระบบนิเวศ เน่ืองจากเปนอาหาร
แกสัตวอ่ืน จากการพบเห็นสัตวทะเลเหลาน้ีทำใหเขาเช่ือวา ระบบนิเวศ
กำลังฟนคืนโดยตัวของมันเอง
 พอเฒาโอะ นาวารักษ เปนหน่ึงในกลุมชาวมอแกนกวา 
30 ครอบครัว ที่ยายจากแหลมปะการังเขามาอยูอาศัยในหมูบาน
บางขยะ “ชาวมอแกนมีพอคนเดียว เราทุกคนรักในหลวงและ
อยากเห็นพระองคทรงมีพระชนมายุย่ิงยืนนาน” พอเฒากลาวไวใน
หนังสือ 5 ป สึนามิ “บานท่ีพอสราง บนเสนทางท่ีย่ังยืน” 
 ชาวมอแกนกลุมพอเฒาโอะมากกวา 30 ครอบครัว
อพยพจากแหลมปะการังมาอยูที่บานบางขยะ ในป พ.ศ. 2548 
หลังเหตุการณสึนามิถลม จนปจจุบัน เฒาทะเลชาวมอแกนคนน้ี 
คือหนึ่งในผูรวมพลิกฟนบานบางขยะใหกลับมามีชีวิตที่เขมแข็ง
พอเฒาไดกลาวถึงการดำรงชีวิตของกลุมชาวมอแกนวา “เรารักษา
ระบบนิเวศ รักษาแนวปะการังและเก็บขยะชายหาดเนนการทำ
ประมงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน เลิกใชยาเบ่ือปลา” หลังจาก
ยายเขามาอยูที่บานบางขยะ--ชาวมอแกนกลุมพอเฒามีชีวิต
ความเปนอยูที่ ดีขึ้ น - - “ชาวมอแกนทุกคนมีความปติยินดี
ในหลวงเหมือนพอของเรา--ทานไมอยากเห็นประชาชนลำบาก 
ลุงและทุกคนปลาบปล้ืมท่ีไดยายเขามาอยูในบานของพอ  ลุงจะอยู
ท่ีน่ีจนกวาชีวิตจะหาไม” พอเฒาโอะแสดงความรูสึกถึงแนวคิดและ
การทำงานหนักของในหลวง พอของคนไทยทุกเผาพันธุ
 “ชาวบานมีการรวมกลุมท่ีเหนียวแนน” นาผูใหญกลาวเสริม
“จะมีการประชุมลูกบานกันทุกวันท่ี 5 ของเดือนเพ่ือนำเสนอและ
หาทางแกไขปญหาภายในชุมชนรวมกัน” ผลที่สุด ชาวบานทุกคน

Kota said that there are also sea slugs (called Bugra
or Sai Sadeu Tale in the local language). These species
are good to ecosystem because they are food for other
animals. As seen these marine animals, he believed
that the ecosystem has been restoring by itself.
 The old man Ooh Navarak is one of over 30 Moken 
families who moved from Laem Pakarang to live in Ban Khaya
village. “Moken have the same father. We all love the King 
and wish His Majesty longevity,” said the old man in the book
of fi ve year Tsunami, “Father Home on a Sustainable Way”
 Over 30 Moken families of the old man Ooh group 
have transferred from Cape Coral to Ban Bang Khaya since 
2005. After the tsunami collapsed until now, this Moken old
man is one of the participants who has strengthened 
Ban Bang Khaya. The old man mentioned about Moken’s 
war of life  that “We maintain the ecosystem, conserve
coral reefs and collect garbage from the beaches, emphasize 
on the environmental friendly fi shing methods, such as do 
not poison fi sh.” After transferring into Ban Bang Khaya,
Moken group has got better life. “Every Moken is delightful.
Our King is like our father. The King doesn’t want to see
his people to be in diffi culty. I and everyone feel gratifi ed to 
move into the father’s home. I will be here until no soul.”
The old man Ooh expressed his ideas on the ideas and all the 
hard works of the King, the Father of all Thai ethnic groups.พอเฒาโอะ นาวารักษ (Mr.Ooh Navarak)

สติ สาแรก (Mr.Sati Saraek)
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สมดุลและหลากหลาย

31วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย

มีความรู เชี่ยวชาญ และพรอมในเรื่องการรับมือภัยพิบัติ “เชน 
เมื่อเกิดเหตุการณผิดปกติ เชน น้ำลงหรือข้ึนผิดปกติ ชาวบาน
จะเตรียมตัวและปาวรองใหอพยพไปอยูบนที่สูง ไมใชหวาดระแวง
แตเปนเร่ืองการระมัดระวัง” นอกจากน้ี ชาวบานยังไดจัดชุดเฝาระวัง
รวมกับหนวยปองกันภัยของกองทัพเรือ--พวกเขาตกลงกันวา 
หากเกิดเหตุผิดปกติแตสัญญาณเตือนภัยไมทำงาน--ใหฟงเสียง
ปนซึ่งนาผูใหญจะเปนคนยิงซอนกัน 3 นัด นอกจากน้ียังมีการ
จดัชดุเฝาระวัง ฝายพยาบาล ประชาสัมพันธ เสบียง และหนวยอพยพ 
ซึ่งทุกสวนจะทำหนาท่ีของตนพรอมกันเพ่ือชวยเหลือลูกบาน
 “เราทุกคนพรอมจะชวยเหลือซึ่งกันและกันในยามฉุกเฉิน
มีการทำงานเชิงปองกันในเรื่องการใหความรูและขอมูลทางดาน
สิ่งแวดลอม ทั้งการดูแลและเก็บขยะภายในชุมชน การจัดตั้งกลุม
เยาวชนรักษบางขยะทำกิจกรรมรวมกับผูใหญ ทั้งการเรียนรูเร่ือง
การปลูกปา รักษาทะเล รณรงคเร่ืองการรักษาสิ่งแวดลอม สงเสริม
ดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือใหบานของพอเขมแข็งและพ่ึงพา
ตนเองไดดั่งแนวคิดของพระองคทาน”
 นาผูใหญคาดหวังวา เด็กและเยาวชนบางขยะจะเติบโต
เปนผูใหญท่ีรักและดูแลทองถ่ิน ท้ังหมด ท้ังมวลน้ี ‘บานท่ีพอสราง’
คือ จุดหลอมรวมจิตใจท่ีคนบางขยะทุกคนตางเช่ือม่ันและภาคภูมิใจ
 องคการบริหารสวนตำบลคึกคักเปนอีกหน่ึงหนวยงาน
หน่ึงท่ีรับสนองนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมแบบพึ่งพาตนเอง
รองนายก--อบต.--ชาตรี--หลีเจี๊ย--กลาวถึงหลักการเบื้องตนวา
ทางหนวยงานเนนการดูแลและจัดระบบทางดานส่ิงแวดลอม
ควบคูไปกับความเขมแข็งของชุมชนและการจัดระเบียบการ
ทองเที่ยวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทานรองฯ กลาวตอไปวา “ในสวนของการปองกันภัยพิบัติ เรามีการ
ซักซอมเพ่ือรับมือภัยพิบัติเต็มรูปแบบ ทั้งการปองกันและเฝาระวัง
ชายฝง ประเด็นทางดานส่ิงแวดลอมเราเนนการใหชาวบานเขามามี
สวนรวม ดวยการจัดตั้งกลุมทองเท่ียวเชิงนิเวศ สวนเอกชนท่ีเขามา
ลงทุนในพ้ืนท่ีจะตองเสนอแผนการทำงานดานส่ิงแวดลอม
เร่ืองที่งายท่ีสุด เชน มาตรการกำจัดขยะ กระปอง พลาสติก
และเศษอวน”
 คลื่นยักษสึนามิทำใหเกิดการกัดเซาะชายฝง ระบบการ

 “The villagers have closely integration.” the village 
headman said. “There will be a meeting of the villagers on the
5th of every month to propose and approach solutions within 
the community.” Consequently, all the villagers will gain
knowledge and expertise together and ready to handle
disasters, “such as when unusual events occur like unusual  
low and high tide, villagers will get ready to evacuate
to upland. They aren’t suspicious, but caution.” In addition,
villagers have arranged a surveillance unit with 
a defense troop unit of the Royal Thai Navy. They agreed that 
If there is something wrong, but alarm does not work, they 
will listen to the three gunshots from the village
headman. Moreover, there are surveillance unit, health care 
unit, information unit, provision unit and evacuation unit, 
which every unit will act as a team to help the villagers.
 “We all are ready to help each other in emergency 
time. There is a preventive work in providing the
environmental education and information by managing and 
collecting garbage within the community, establishing
the Youth Conservation Group of Bang Khaya to participate
with the elders on reforestation, sea protection, environmental
protection campaign and eco-tourism promotion in order 
to build a strong and self- independent  village as the
King’s initiatives.”
 The village headman expected that children and 
young people would grow to be the adults who love and 
mind of their locality. ‘Father’s Home’ becomes the soul 
integration which all Bang Khaya people feel confi dence
and pride.
 Khuk Khak Subdistrict Administrative Organization
(SAO) is one of the organizations who support on the
self-reliant environmental policy and planning. Chatri Leejia,
Deputy Chief Executive of the SAO said that on

รองนายก อบต. ชาตรี หลีเจ๊ีย
(Deputy Chief Executive of the SAO, Mr.Chatri Leejieh)

อาคารหลบภัยสึนามิ (Building shelter)
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basic principle, the offi ce focuses on supervising
and managing the environmental systems along
with strengthening the community and organizing
environmentally friendly tourism to meet the suffi ciency
economy philosophy.
 The Deputy Chief Executive depicted that “In terms 
of disaster prevention, we have a rehearsal for a full
disaster response both prevention and coastal surveillance. 
Concerning the environmental issues, we focus on local
people’s participation by launching an eco-tourism group.
The private sectors being invested in the areas must present 
a work plan on environment. The simplest task is a waste
disposal measure such as garbage, can, plastic and
seine scarp.” 
 Tsunami waves affected to coastal erosion, change 
in the current system of tides and deposition of soil
sediment especially in the Cape Coral. Khuk Khak SAO in
collaboration with Khuk Khak Subdistrict villagers has
commenced to plant a mangrove forest and pine belt to
prevent coastal erosion for over fi ve years.  “Sea pine
plantation will be spaced and planted in the ground soil 
and need a study of the water fl ow.” Deputy Chief 
Executive educated.
 In addition, this Khuk Khak Subdistrict is an
important tourist area being set up the agreement, such
as the speed boat service will be far away from the
coastline and suspend the service during September-
October for local fi shing boats to make a living. 
The Deputy Chief Executive  told that nowaday shrimp and
fi sh have decreased a lot and there is a breakdown of 
brown plankton due to the global temperature change 
and fi shing technology that enable to catch a lot of fi sh.
These have inclusively impacted on ecology. The
development approach of Khuk Khak Subdistrict doesn’t
focus on the growth of tourism as Patong or Pattaya. “We want 
the completeness of the environment and natural
resources.”
  “The tsunami disaster step up Khuk Khak
Subdistrict to recovery quickly both on environment and 
economy especially in Khao Lak – Lamru, that is well - known 
to many tourists. There is an agreement defi ned that the 
private sector can construct no more than 80 hotel rooms 
and there is a control on the industry that allowed only
the ice production. For agriculture, it is determined not to be 
farming in the area in order to protect forest area and
focus on eco-tourism to conserve the environment. The new 
permanent building will be retracted from the sea tide by 
up to 30 meters and there are visible measures to revitalize 

หมุนเวียนของกระแสน้ำเปล่ียนแปลงและมีการทับถมของช้ันดิน
ตะกอน โดยเฉพาะบริเวณแหลมปะการัง ทาง อบต. คึกคักรวมกับ
ชาวตำบลคึกคักเร่ิมปลูกปาชายเลนและแนวสน ปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงมาตลอดระยะเวลา--5--ป--“การปลูกสนทะเลจะตองเวน
ระยะหางและปลูกในพ้ืนดินรวนและจำเปนตองมีการศึกษาเร่ืองการ
ไหลเวียนของน้ำดวย” รองนายกฯ ใหความรู
 นอกจากน้ี ตำบลคึกคักยังเปนเขตการทองเท่ียวท่ีสำคัญ
ไดมีการกำหนดขอตกลงรวมกัน เชน บริการเรือสปดโบตจะอยู
หางฝงและหยุดบริการชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม เพ่ือใหเรือประมง
พ้ืนบานไดออกทำมาหากิน ทานรองฯ กลาวตอไปวา ทุกวันน้ี
กุงและปลาลดจำนวนลงมากและมีการแตกตัวของแพลงคตอน
สีน้ำตาลตามสภาพความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก รวมถึง
เทคโนโลยีประมงท่ีจับสัตวน้ำคราวละมากๆ--ลวนแตมีผลกระทบ
เชิงนิเวศท้ังหมด แนวทางการพัฒนาของตำบลคึกคักไมเนนใหเติบโต
เฉพาะดานการทองเที่ยว อยางเชน ปาตองหรือพัทยา “เราตอง
การความสมบูรณของส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ”
“ภัยพิบัติสึนามิทำใหตำบลคึกคักไดรับการฟนฟูอยางรวดเร็ว ท้ังทาง
ดานส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจ--โดยเฉพาะบริเวณเขาหลัก-ลำรู 
แหลงทองเท่ียวท่ีหลายคนตางรูจัก มีการกำหนดเปนขอตกลงวาเอกชน
สามารถสรางโรงแรมไดไมเกิน 80 หอง มีการควบคุมเร่ืองการทำ
อุตสาหกรรมท่ีอนุญาตใหทำไดเฉพาะการผลิตน้ำแข็ง สำหรับการ
ทำเกษตรกรรม กำหนดไมใหมีการทำฟารมในพื้นท่ี เพ่ือปองกัน
พ้ืนท่ีปาบกและเนนแนวทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือรักษา
สิ่งแวดลอม การสรางอาคารถาวรจะตองถอยรนจากระยะน้ำทะเล
ขึ้นสูงสุด 30 เมตร และมีมาตรการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งปาบกและแนวปาชายเลนตางๆ อยางเปนรูปธรรม”
 “สึนามิกอใหเกิดโอกาสทางดานธุรกิจ เกิดการกวานซื้อ
ที่ดินข้ึนขนานใหญภายในตำบลคึกคัก ซึ่งทางหนวยงานปกครอง
สวนทองถ่ินมีความพยายามทำงานเพ่ือขยายแนวรวมทางดาน

ทะเลอันดามัน (Andaman Sea)
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แหลมปะการัง (Laem Pakarang)

บานพักถาวรบาน บางขยะ (Bang Khaya villagers)

natural resources both land forests and mangrove forest.”  
“The tsunami has built up business opportunities. The 
land in Khuk Khak Subdistrict has been greatly bought 
up which the local administrative organization are
trying to work to expand the environmental network.” 
The Deputy Chief Executive said it is another initiative
measures to revitalize the natural resources and
environment of Khuk Khak SAO, the local authority that 
follows on a self-suffi cient destination of suffi ciency
economy philosophy. Sea stretched from Leam Pakarang to 
Khao Lak – Lamru refl ects the sparkling emerald across
the sky. Both Thai and foreigner tourists revisit this west 
coast with passion once again. Coral debris and large 
rocks surrounding Leam Pakarang also remind our
memories of fi ve years ago. The villagers believe that 
those rocks come along with the tsunami. Next is the
warning tower and tsunami refuge tower. “No matter 
what happen! We will stay at this home until we passed 
away” This is what All Bang Khaya Moo 2 villagers think.

สิ่งแวดลอม” ทานรองฯ กลาว นับเปนอีกมาตรการสรางสรรค
เพื่อฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ--อบต.คึกคัก
หนวยงานทองถ่ินแหงน้ีท่ีเดินอยูบนหนทางพ่ึงพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 น้ำทะเลจากแหลมปะการังจรดเขาหลัก-ลำรู--สะทอน
ประกายสีมรกตตัดกับแผนฟา--นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติกลับมาเยือนฝงทะเลทางดานตะวันตกแหงนี้อีกครั้ง
ดวยความหลงใหล เศษซากปะการังชายฝงและหินกอนใหญบริเวณ
แหลมปะการังยังย้ำเตือนถึงความทรงจำเมื่อ--5--ปที่แลว
ซ่ึงชาวบานเช่ือวา หินเหลาน้ันมาพรอมกับสึนามิ ถัดไปเปนหอเตือนภัย
และหอหลบภัยสึนามิ “ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น เราจะอยูที่บาน
ของพอไปจนวันตาย” ชาวบานบางขยะหมู 2 ทุกคน คิดเชนน้ัน
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COMMUNAL LIVING OF KUT CHAP COMMUNITY FOREST
SUPPORT GROUP

กองบรรณาธิการ / Editors

วิถีชุมชนคนรักษปากุดจับ

 “บานกุดจับ” คือ ชื่อหมูบานแหงหน่ึงท่ีอุดมไปดวยตนกระจับ
 (ชื่อพืชน้ำชนิดหน่ึง) รอบหนองน้ำ   จึงเปนท่ีมาของชื่ออำเภอกุดจับ
ลักษณะของพ้ืนท่ีอำเภอกุดจับนี้เปนพ้ืนท่ีราบลุมสลับกับเนินสูง 
มีลำหวยธรรมชาติหลายแหง สภาพดินเปนดินรวนปนทราย ตั้งอยู
ในเขตชลประทานอางเก็บน้ำหวยหลวง และอยูในเขตปาสงวนแหง
ชาติภูพานนอย ปากุดจับซ่ึงเปนปาเต็งรังและปาเบญพรรณมีเน้ือท่ี
ประมาณ 143,692 ไร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอกุดจับ อำเภอ
หนองวัวซอ อำเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มีชุมชนมากกวา 10 ตำบล
ท่ีไดพ่ึงพาอาหารและยาจากปากุดจับแหงน้ีและยังมีความสำคัญของ
การเปนแหลงตนน้ำหวยหลวง หลอเล้ียงชาวอุดรธานีมาอยางชานาน
นอกจากความผูกพันท่ีอาศัยอยูกับปาแลว วิถีชีวิตแหงการพ่ึงพาปา
ของชาวบานลวนไดอาศัยปากุดจับแหงน้ีเพ่ือการดำรงชีวิตตลอดมา
 จุดเริ่มตนชุมชนอนุรักษปา...
 “ทำอยางไรดีกับปาของเรา กับอาหารของเรา และวิถีชีวิต
ที่ผูกพันกับปา จะรักษาอยางไรใหมีปาเหลือไว ใหลูกหลาน
ไดเห็น ไดกิน ไดใชสอย ไมงั้นปาก็หมด อาหารก็หมด”
 ลุงคำ--ทิตะพันธุ--ผูนำชุมชน--ไดบอกเลาใหเราฟงถึงแนว
ความคิดเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการรวมมือรวมใจระหวางชุมชนกับ
หนวยงานภาครัฐ เร่ิมตนจากการท่ีมีนายทุนเขามาตัดไม ชักลาก
ไมออกจากปาทุกวัน        จนมองเห็นไดวาปาไมบานเราเร่ิมถูกตัดจนเปน
ภูเขาหัวโลนแลว จึงไดปรึกษาหารือกันถึงปญหาท่ีกำลังจะเกิดข้ึน
วาทำอยางไรจะคงสภาพปาไวใหลูกหลาน  กลุมชาวบานจึงไดเขาไป

 “Ban Kut Chap” is a village’s name where is rich with 
chestnut trees. (Ton Kra Jap , type of aquatic plants)
growth around the pond. This is the origin of the Kut Chap
name. The Kut Chap geography is characterized by low
land alternating with hills, many small natural creeks and 
sandy loam soil. It is located in Huai Luang Reservoir
in Phu Phan Noi National Reserve Forest. Forest of Kut 
Chap comprises of approximately 143,692 rai of
Deciduous Dipterocarp Forest and Mixed Deciduous 
Forest, covering an area of Kut Chap District, Nong
Wua So District, Ban Phue, Udon Thani Province and
Muang Nong Bua Lamphu District, Nong Bua Lamphu
Province. There are more than 10 communities being
depended on food and medicine from this Kut Chap
Forest. In addition, it is an important source of Huai 
Luang head watershed that is long and continuously
supported nourish Udon Thani residents. Apart from
their lives associated to forest, the villager livings are
depended upon this Kut Chap forest forever.

 “... ปาบานฉันมีมนตเสนหเกินกวาท่ีเคยคาดคิด มีคุณคาเอนกอนันต
เกินจะบรรยาย--ฉันจะเลาใหคุณคุณฟงอีกครั้งผานบทความนี้
และหากมีเวลาอยากใหคุณไปเย่ียมเรา--พวกเราชาวอาสาสมัคร
ชุมชนผูรักษปาต่ืนเตนดีใจท่ีกรมปาไมใหความสำคัญกับปาบานเรา
ซึ่งเปนแหลงอาหาร แหลงไมใชสอย ไมฟน และเปนแหลงซับน้ำ
ท่ีสำคัญ--เปนแหลงท่ีพวกเราใชทองเท่ียวทางนิเวศวัฒนธรรมท่ีลือช่ือ
“แหลงทองเที่ยวถ้ำสิงห” แหลงอารยธรรมอายุมากกวา 1,000 ป 
คุณหนูพิน คานทอง ประธานเครือขายสตรีอำเภอกุดจับกลาวไว ...”

  “Our home forest is more attractive than expected, more 
infi nite value than portrayed. I will tell you through this
article again and If you have time, we wish you to visit us.
We, volunteers of Community Forest Support Group are
excited  and glad after the Royal Forest Department 
has focused on forest in our dwelling where it is  sources
of food, utility wood and fi rewood and a source of natural
seeping water. We also use the forest as sources of
renowned eco-cultural tourism namely “Tham Sing
Tourist Attractions”, which is over 1,000 years of ancient 
civilization place. Khun Nupin Khanthong, President of Kut
Chap Women Network,   said that……...”

ภาพเขียนสีถ้ำสิงห (wall paintings in Tham Sing cave)
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 The Origin of Community Forest Support Group ……....
 “How to do with our forests, with our food and dwelling
that engaged with the forests. How to maintain forests 
remaining for our children to see, eat and use,
otherwise forests will disappear, food will go down ……. “
 Uncle Kham Thitaphan, a community leader, told us
about a concept initially formed by the cooperation
between the community and government organization.
The concept was started when a capitalist cut wood,
drag wood from the forest day after day until the hill was
seen as head bald. We therefore discussed on upcoming
problems and how to maintain the forest for our descendant.
After that villagers consulted a district chief offi cer, Khajorn
Limvanish, about how to sustain the forest and make it 
become fruitful. The villagers would engage in forest
conservation, rehabilitation and maintenance at Phu Phan
Noi mountain ranges where are destroyed every day.
The district chief offi cer, Khajorn, advised to look for
members for jointly organizing the volunteer of a Community
Forest Support Group at Phu Phan Noi mountain
range – Tham Sing. The villagers’ campaign began
with 10 memberships and later increased to 40
memberships, including government agencies. Hence,
the 6th Forest Management Bureau at Udon Thani, Royal
Forestry Department, set up training to educate their
members and volunteers of Community Forest Support
and Fire Protection Group at Phu Phan Noi – Tham Sing on 
forest conservation and fi re protection as well as basic
rules and knowledge related to forest conservation. This 

ปรึกษาทานนายอำเภอขจร หลิมวานิช วาจะทำอยางไรดีใหปาไม
เหลือไวและกลับมาอุดมสมบูรณ--ชาวบานในชุมชนจะเขาไปมี
สวนรวมในการอนุรักษฟนฟูรักษาปาเทือกเขาภูพานนอยท่ีถูกทำลาย
ลงทุกวันไดอยางไร ทานนายอำเภอขจรฯ ไดใหคำแนะนำใหจัดหา
สมาชิกรวมกันจัดต้ังกลุมอาสาและรักษาปาเทือกเขาภูพานนอย-
ถ้ำสิงห--ขึ้น--ซึ่งชาวบานไดรณรงคโดยเริ่มจากสมาชิกจำนวน
เพียงแค 10 คน และตอมาไดมีสมาชิกกลุมเพิ่มเปน 40 คน
โดยมีหนวยงานของรัฐอันไดแก สำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 6
อุดรธานีของกรมปาไม เขามาจัดการฝกอบรมใหความรูแกสมาชิก
กลุมอาสาสมัครรักษาปาและปองกันไฟปาภูพานนอย-ถ้ำสิงห ในเร่ือง
การรักษาปาและปองกันไฟปา รวมถึงการใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง
กฎหมายเบ้ืองตนที่เกี่ยวของกับการอนุรักษปา จึงเปนจุดเริ่มตน
ของโครงการอาสาสมัครปองกันไฟปาภูพานนอย-ถ้ำสิงหซ่ึงไดกอต้ัง
มาตั้งแตป พ.ศ. 2543 เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีลาดตระเวน รักษาปา
ไฟปา ทำแนวปองกันไฟปา ปลูกปาเสริมทดแทนปาเดิมที่หมด
สัมปทานตัดไมแลวและจากกลุมอาสาสมัครซึ่งมีจำนวนไมมากนัก
ไดมีความพยายามสรางเครือขายเพ่ิมเติมอยางตอเนื่องจนปจจุบัน
มีกำลังสนับสนุนรวมกลุมกัน ท้ังคนหนุม คนสาว คนแก คนชรา
และรวมถึงเยาวชนที่มาจากโรงเรียนตางๆ--ถึง--7--โรงเรียน
ที่อยูใกลเคียงเขามามีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูปากุดจับแหงนี้
จนมีความเขมแข็ง
 จากการปฎิบัติหนาท่ีของอาสาสมัครรักษาปาและปองกัน
ไฟปาภูพานนอย-ถ้ำสิงห--ดังกลาว--ทำใหชาวบานเกิดความ
ภาคภูมิใจ หวงแหนและรักษปาของพวกเขา โดยพวกเขาเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งปริมาณและชนิดพันธุที่เกิดขึ้นเอง
และมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น ความอุดมสมบูรณกลับคืนมาทีละเล็ก
ทีละนอย การอนุรักษแบบคอยเปนคอยไป คอยๆ ทำความเขาใจ
ใหเห็นถึงความสำคัญระหวางคนกับปา และยังเปนการสรางความ
สัมพันธเก้ือกูลเครือขายในชุมชนและระหวางชุมชน เกิดความรวมมือ
กันของหนวยงานภาครัฐ อันไดแก กรมปาไมและชุมชนข้ึน รวมท้ัง

ชาวบานบานกุดจับ (villager of  Ban Kut Chap)
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ปากุดจับ (Kut Chap Forest)

สำรวจพ้ืนท่ี (Area Survey)

ยังนำไปสูการถายทอดการอนุรักษไปสูเยาวชนและนักเรียน โดยเยาวชน
ไดเขามามีสวนรวมในการอนุรักษปาและจัดโครงการเยาวชนอนุรักษปา
ขึ้นเพื่อปลูกฝงจิตสำนึกที่ดีในการรักษาปาบานเกิด--นอกจากนี้
ยังมีการไดทำกิจกรรมรวมกันระหวางชาวบานกับเยาวชนและนักเรียน
ในชุมชนไมวาจะเปนการบวชปา การสรางฝาย ที่ทำติดตอกันมา
3-4 ป การเพาะชำสมุนไพรท่ีหายาก เปนตน จากสมาชิกท่ีมีเพียง
40 คนไดเพ่ิมจำนวนกวา 300 คนในปจจุบัน ครอบคลุมหลายตำบล
ใกลเคียงในการรวมมือรวมใจท่ีจะอนุรักษปาภายใตกฎ กติการวมกัน
ในการใชประโยชนจากปาแหงน้ี 
 จุดเปลี่ยนไปสูความสำเร็จ...
 กลุมอาสาสมัครรักษาปาและปองกันไฟปาภูพานนอย-ถ้ำสิงห
บานหนองเจริญ ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ไดรับ
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งท่ี 8 เมื่อป พ.ศ. 2549 และรางวัลอื่นๆ 
อีก เชน รางวัลผูชวยเหลือราชการกรมปาไม สาขาสงเสริมและ
พัฒนาปาชุมชนของกรมปาไม ป พ.ศ. 2548 ในฐานะท่ีเปน
ผูสรางสรรคผลงานอนุรักษธรรมชาติปาและน้ำเพ่ือยืนยันถึงความ
เปนชุมชนอนุรักษอยางแทจริงภายใตการดำรงชีวิตอยางพอเพียง
จนถึงขณะน้ีก็ยังคงสืบสานอุดมคตินี้ใหแกลูกหลานของตน รวมทั้ง
ยังมีแนวคิดนอกเหนือจากการอนุรักษดูแลปาแลว ยังจะพัฒนา
คุณคาปาและถ้ำในดานทองเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมโดยเนน
การศึกษาธรรมชาติ การเรียนรูวิถีชีวิตชาวบานกับปา และการเรียนรู
อารยธรรมโบราณภาพเขียนผนังถ้ำของถ้ำสิงห ซ่ึงถูกคนพบโดยกลุม
ชาวบานท่ีมีอายุกอน 2,000 ป รวมท้ัง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของผืนปาแหงนี้ ซึ่งพบพันธุไมมากกวา 84 ชนิดพันธุ และมีพืช
สมุนไพรอีกมากมาย  ขณะน้ีสำนักความหลากหลายทางชีวภาพดาน
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ตนไมบริเวณปากุดจับ  (Tree in  Kut Chap Forest area)

แผนท่ี (Map)

is the beginning of a volunteer project on fi re protection at 
Phu Phan Noi – Tham Sing, which has been established 
since 2000 for patrol duty, forest conservation, fi re
protection, fi re break construction and reforestation in
he ended concession. A few numbers of our volunteer 
groups try to enlarge their  networks continuously. Until now 
their groups consist of the young and the elder member 
including the youth from 7 schools nearby to participate
in the conservation and rehabilitation of this Kut Chap
forest untill its strength.
 To be volunteers of Community Forest Support and 
Fire Protection Group at Phu Phan Noi – Tham Sing, people 
are proud , concern and protect their forests. As they can
see changes of nature both the quantity and species
that naturally occur and increase their a result Fertility
increasingly returns. Conservation increasingly understand  
the forest importance. They also build a complementary
relationship network both within their communities and 
among the communities. The cooperation of government 
agencies such as the Department of Forestry and the
community has increased. This transfers conservation to
the youth and students when they take part in forest
conservation. In addition, programs on Youth’s Forest 
Conservation in order to foster well awareness on 
forest conservation of their dwelling places. Moreover,
There is  joint conservation activities between villagers
and the young and students in their community, such
as, forest ordination, weir construction which have
continually built for 3-4 years, nursery of rare herbs, etc. 
The number of memberships has increased from 40 to more
than 300 people currently covering several nearby
sub-districts. They cooperate to conserve their forest 
under the mutually agreed rules in order to take
advantage from this forest.
 Turning point to success ...
 Volunteers of Community Forest Support and Fire
Protection Group at Phu Phan Noi– Tham Sing,  Ban Nong 
Charoen, Khon Yung Sub-district, Kut Chap District, Udon
Thani Province got the 8th Green Globe Award in 2006  
and also got other awards, such as the award of “To be
an Assistant of Communal Forest Promotion and
Development Branch of the Department of Forestry in
2005 as aspect of a of forest and water conservation 
to uphold a true conservation community under
suffi cient living. Until now, this ideology has still been
carried through their children. Besides the concept of
forest conservation, they also develop  values of forests 
and caves for eco-cultural tourism. This tourism emphasizes
on studying the nature, learning the villagers’ living in
forest and studying ancient civilizations of the wall 
paintings in Tham Sing cave which was discovered by 
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ปาไม--กรมปาไม--ไดรวมดำเนินการโดยสนับสนุนงบประมาณ
จัดทำปายบอกชนิดพันธุไมในพ้ืนท่ีปาแหงน้ีอยางเปนระบบ เพ่ือเพ่ิม
พูนองคความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพอีกดวย ซ่ึงยังประโยชน
ใหแกคนในชุมชน ทำใหเกิดการดูแลรักษปา รักษน้ำ และสำนึก
รักบานเกิดของพวกเขาอยางแทจริงตลอดไป
 ปากุดจับเปนปาชุมชนที่สำคัญแหงหน่ึงในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือที่ชุมชนมีความสมัครใจมีจิตสำนึกและเห็นความสำคัญ
ของการดูแลอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยคนในชุมชน
มีความเขมแข็งใหความรวมมือรวมใจเขามาจัดการดูแลปาของชุมชน
รวมกับกลุมเยาวชนและหนวยงานภาครัฐ จนสามารถเปล่ียนสภาพ
จากปาเส่ือมโทรมกลายเปนปาท่ีมีความอุดมสมบูรณ ดังน้ัน แนวทาง
การจัดการดูแลรักษาปากุดจับโดยชุมชนบนวิถีแหงความพอเพียง
มีการแบงปนเอ้ืออาทรผูกพันกันระหวาง คน น้ำ และปาไม จึงเปน
แนวทางตัวอยางหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ--และแสดงใหเห็นถึง
ความรวมมือ ความต้ังใจจริง และความมุงมั่นดวยเจตนารมณที่วา
คน น้ำ ปาไม มีการพ่ึงพาอาศัยกันอยางสมดุลได ซึ่งควรตอง
ปลูกฝงใหแกเยาวชนรุนหลังไดสืบทอดเจตนารมณในการอนุรักษปา
รักษน้ำ สืบตอไป
 ทายสุดน้ี กองบรรณาธิการตองขอขอบพระคุณคุณสมเด็จจำป
และคณะของสำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 6 (อุดรธานี) ของกรมปาไม
รวมทั้งชุมชนบานหนองเจริญที่ไดกรุณาใหขอมูลและอำนวย
ความสะดวกตลอดการจัดทำบทความดังกลาวขางตนใหสำเร็จลุลวง
ดวยดี

ภาพเขียนสีถ้ำสิงห (wall paintings in Tham Sing cave)

ภาพเขียนสีถ้ำสิงห (wall paintings in Tham Sing cave)
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a group of people who lived at early aged 2000 years ago,
 including studying biodiversity of this forest, which has
discovered more than 84 species of plants and various 
herbs. Currently, the Bureau of forestry biodiversity, the Royal 
Forestry Department, has been supporting budget to 
make the sign boards of plant species in this forest 
systematically in order to increase knowledge of
biodiversity. This supports is also benefi cial the
community into the conservation of forest and water
as well as awareness on truly love of their dwelling forever.
 Kut Chap Forest is an important communal forest in the
Northeast. The villagers in the communities have
willingness and awareness, importance of the natural
resources and environment conservation. Villagers in
communities have strengthened and fully cooperated on
the communal forest management with the youth and 
government agencies until the degraded forest become
the fruitful forest. Therefore, the approach on maintenance
 management of Kut Chap forest through the community 
under suffi cient living, having benefaction between people,
water and forest is one of the successful approaches.
This approach refl ects the cooperation, earnestness
and willingness with commitment that people, water
and forest are a well-balanced benefactor. It should foster
the young generations to inherit this commitment on
forest and water conservation endlessly.
 Finally, the editors would like to thank you Khun
Somdej Champee and staffs of the 6th Forest
Resource Management at Udon Thani under the Royal
Forestry Department, and Ban Nong Jaroeng community
who provide the information and facilitating throughout
this article until the article was done with great success.

ปากุดจับ (Kut Chap Forest)

จุดพักชมวิว (Breakpoints view )
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โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
พื้นที่ปาไมสวนกลาง ในเขตนิคมสรางตนเองและ
นิคมสหกรณเพ่ือการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม
The Study Project on Guidelines for Potential
Development of the Central Forest In Land help
Settlements and Land settlement Cooperatives
to Promote and Maintain Environmental
Quality.

พิสันต ธนะสารสมบูรณ1
Pisan Thanasansomboon1

 สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ
ครั้งท่ี 1/2499 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2499 มีมติอนุมัติใหดำเนิน
โครงการจัดท่ีดินเ พ่ือประชาชนอยูอาศัยและเ ล้ียงชีพตาม
สมควรแกอัตภาพ โดยจัดแบงที่ดินใหราษฎรโดยใหเจาหนาที่
จัดท่ีดินกันเขตท่ีปาไมไวเพ่ือใหราษฎรมีไมไวใชสอย และเพ่ือรักษา
ความชุมชื้นของพ้ืนดินตามสมควร หรือที่เรียกวา “ปาไมสวนกลาง”

ซ่ึงตอมากระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จัดท่ีดินแหงชาติ ไดวางทางปฏิบัติใหทุกจังหวัดจัดใหมีพ้ืนท่ีปาไม

ประมาณรอยละ 20 ของพื้นที่โครงการจัดที่ดิน ทั้งนี้หนวยงาน
จัดท่ีดินตามพระราชบัญญัติจัดท่ีดนิเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511
ประกอบดวยสองหนวยงาน คือ กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ซึ่งมีนิคมสหกรณในความรับผิดชอบ จำนวน 37 แหง
พ้ืนท่ีโครงการฯ รวม 3,071,664 ไร มีพ้ืนท่ีซึ่งกันไวเปนพ้ืนท่ี
ปาไมสวนกลางประมาณ 248,572 ไร และกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
ซึ่งมีนิคมสรางตนเองในความรับผิดชอบ--จำนวน--44--แหง
พ้ืนท่ีโครงการฯ รวม 6,242,103 ไร มีพ้ืนท่ีซึ่งกันไวเปนพ้ืนท่ีปาไม
สวนกลางประมาณ 446,055 ไร ตามลำดับ จากการศึกษาสภาพ
ขอเท็จจริงปรากฏวา--ในพ้ืนท่ีปาไมสวนกลางบางสวนมีราษฎร

ครอบครองทำประโยชน ท้ังท่ีอยูมากอนการจัดต้ังนิคมฯ และมีการ
บุกรุกเขาครอบครองภายหลังการจัดตั้งนิคมฯ--เพ่ือแกไขปญหา

 According to the meeting of the National Land
Allocation Commission No.1/1956 on March 19th 1956 has 
endorsed to proceed the land allocation project  for public 
housing and living appropriated to one’s own seeing that
the land allocation offi cers would impose on land and
reserve the forest zone as appropriated for people living and 
preserving the land moisture, or being called “Central Forest”,
which the Ministry of the Interior with the approval of
the National Land Allocation Commission has carried out
the practice to all provinces to provide a forest area about
20 percent of the project land allocation area. Hence,
the land allocation organizations under the Land Allocation 

Act for living in 1968 consist of two organizations
namely Cooperatives Promotion Department, Ministry of
Agriculture and Cooperatives having the responsibility of 33

Land settlement cooperatives, 3,071,664 rai of Project
Area and about 248,572 rai of reserved Central Forest,
and Department of Social Development and Welfare,
Ministry of Social Development and Human Security
having the responsibility of 44 Land help settlements,

6,242,103 rai. of Project Area and 446,055 rai. of
reserved Central Forest, respectively.  From the study of
facts showed that, some central forests have been

occupied by people both before the establishment of the

1
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กองบริหารจัดการท่ีดิน

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1

Plan and Policy analyst, Professional level, Land administration Division,
  Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

ราษฎรมีการเล้ียงวัวในพ้ืนท่ีปาไมสวนกลาง (People Feed Cows in the Central Forest.)
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ดังกลาวคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา
20 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน กำหนดหลักเกณฑการขออนุมัติ
นำพื้นที่ปาไมสวนกลางไปจัดใหราษฎร และหลักเกณฑการใหสิทธิ
ในท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไมสวนกลาง เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
จัดท่ีดินถือปฏิบัติ (มติในการประชุม ครั้งท่ี 2/2529 เมื่อวันท่ี
10 กุมภาพันธ 2529 และแกไขเพ่ิมเติมในการประชุมคร้ังท่ี 7/2532
เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2532)  
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในฐานะฝายเลขาธิการคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติ  พิจารณา
เห็นความจำเปนของการสงเสริมการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนท่ี
ปาไมสวนกลาง ใหตอบสนองตอภารกิจของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม--เพื่อลดภาวะโลกรอนและนำเสนอแนวทางการ
สงเสริมใหมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
ยั่งยืน จึงไดดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
พ้ืนท่ีปาไมสวนกลางในเขตนิคมสรางตนเองและนิคมสหกรณ
เพ่ือการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาแนวทางการใชประโยชนพ้ืนท่ีปาไมสวนกลางเพ่ือการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และปรับปรุงฐานขอมูล
พ้ืนท่ีปาไมสวนกลางนำรองโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
โดยมีเปาหมายในการจัดทำรางขอเสนอนโยบายการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีปาไมสวนกลางตอคณะกรรมการจัดท่ีดินแหงชาติพิจารณา
เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการท่ีดินท่ีมีประสิทธิภาพและ
นำไปสูการใชที่ดินอยางเปนธรรมและย่ังยืน

วิธีการศึกษาและพื้นท่ีเปาหมาย

 การดำเนินการศึกษาเปนการรวบรวมขอมูลจากการทบทวน

เอกสาร ขอมูลจากการสำรวจภาคสนาม ขอมูลดานการใชประโยชน
ที่ดินในพื้นที่ปาไมสวนกลางของเปาหมาย ประกอบดวย นิคม

สรางตนเอง 9 นิคม และนิคมสหกรณ 6 นิคม และดำเนินการ
จำแนกการใชประโยชนที่ดินดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ในพื้นที่กรณีศึกษา 2 แหง ไดแก นิคมสรางตนเองกระเสียว 

จังหวัดสุพรรณบุรี และนิคมสรางตนเองก่ิวลม จังหวัดลำปาง 
 การศึกษากำหนดเกณฑการวิเคราะหเพ่ือจำแนกประเภท
การใชประโยชนที่ดินของพ้ืนท่ีปาไมสวนกลางฯ ประกอบดวย

1. วิเคราะหการใชประโยชนที่ดินของพ้ืนท่ีปาไมสวนกลางจาก
ภาพถายทางอากาศออรโธสีเชิงเลข--มาตราสวน--1-:-4,000
(ภาพถายป  พ.ศ. 2547) ประเภทและจำนวนพ้ืนท่ี ดังน้ี 
  - พ้ืนท่ีปาไม
  -  พ้ืนท่ีที่ราษฎรครอบครองทำประโยชน/พ้ืนท่ีเกษตรกรรม

community and have been intruded to possess after the
establishment of the community. To solve this problem, the
National Land Allocation Committee has therefore virtue of 
Section 20 of the Land Code to set up the criteria for
approval of the central forest area allocating to the people as
well as set up the converted land rights in the central
forest area to be followed by the related organizations
on the land tenure practices. (Resolutions of the
meeting 2/1986 on February 10th, 1986 and amended
in the meeting of 7/1989 on July 24th, 1989). 
 Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy
and Planning as Secretariat of the National Land Allocation 
Commission has considered the important in promoting the
land use from the central forest area in order to meet the
mission of the Ministry of Natural Resources and
Environment in conserving the natural resources and
environment to reduce global warming and has also
proposed the guidelines for promoting the conservation
of natural resources and environment sustainably. So, the
study project on guidelines for potential development of
the central forest in self settlement and cooperative
community to promote and maintain environmental quality 
has been implemented. The objective is to study the
approaches to use the central forest land for conservation 
of natural resources and environment, as well as to update
the database of the pilot central forest area by applying 
the geographic information system. The goal is to prepare 
the draft policy proposals in managing central forest land
proposed to the National Land Allocation Commission for 
consideration in order to be the effi cient land management 
tool and lead to the equitable and sustainable land use.

ระวางแผนท่ีรังวัดพ้ืนท่ีปาไมสวนกลาง 20%
(Cadastral Map Sheet of Cadastral Survey of 20% Central Forest)
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2. วิเคราะหพ้ืนท่ีในเขตนิคมฯ ซ่ึงมีศักยภาพในการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม--จากภาพถายทางอากาศออรโธสีเชิงเลข
มาตราสวน 1:4,000 (ภาพถายป พ.ศ. 2547) ประเภทตางๆ ดังน้ี 
  -  พ้ืนท่ีซึ่งมีสภาพเปนปาไม หรือพ้ืนท่ีที่มีสภาพเปนภูเขา 
หรือเปนพ้ืนท่ีที่มีความลาดชันสูงตั้งแต 35 เปอรเซ็นต หรือพ้ืนท่ี
ตนน้ำลำธารหรือเปนพ้ืนท่ีที่มีความสำคัญตอระบบนิเวศของพ้ืนท่ี 
  -  พ้ืนท่ีที่ราษฎรกันไวใชประโยชนเปนปาชุมชน หรือพ้ืนท่ี
ที่มีความเหมาะสมในการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการ
อนุรักษ ปองกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีปาไม ในรูปแบบปาชุมชนหรือพ้ืนท่ี
อนุรักษในรูปแบบตางๆ รวมกัน
3. ประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม เพื่อสรุป
ประเด็นปญหานโยบายและขอเสนอแนะในประเด็นการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีปาไมสวนกลางและพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

The Study Methodology and Target Area

 The operational study is to collect data from the
literature review, fi eld survey data, land use data in the
targeted central forest including 9 Land help settlements
and 6 Land settlement Cooperatives and to classify the
land use with geographic information system into two
case study areas, namely Krasieo land help settlement,
Suphanburi Province and Kew Lom Land settlement 
Cooperative promotion offi ce, Lampang Province.
 The study has determined the analysis criteria for
land use classifi cation of the central forest area as follows.
1. Analysis of land use of the central forest land from
the digital orthophoto at scale 1:4,000 (photo in 2004)
Types and numbers of lands are as follows.
 -  Forest Area
 -  Areas occupied by people earnings / agricultural areas
2. Analysis of the Land settlement areas having the
potential to promote and maintain environmental quality the
digital orthophoto at scale 1:4,000 (photo in 2004) as follows
   -  The areas being a forest or mountain territory or 
with steep slope area ( 35 percent or more) or at upstream
area or being importance to the local ecosystem.
 -  The areas that people exploit to be the community
forest or areas that are appropriately promoted to take
participation in conservation, protection and maintenance
by means of a community forest or in collaboration
with the different forms of conservation areas 
3. Processing and analysis of questionnaire data to 
summarize issue, policy and recommendation in
managing of the central forest area and the potential

conservation area of natural resources and environment

Study Results
1. Classifi cation of land use in the central forest

area in 15 land settlements of the case study areas

 1.1 The classifi cation of land use in the central forest
area in 9 land help settlements totaling 148,474 rai. was
covered 65,591 rai. or 44.17 percent of the forest 

area, and people occupied and 79,855 rai or 53.78
percent of the land use in the central forest area.  
 1.2 The classifi cation of land use in the central

ผลการศึกษา
1. การจำแนกพ้ืนท่ีการใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมสวน
กลางในพื้นท่ีกรณีศึกษา 15 นิคม  

 1.1 การจำแนกการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนท่ีปาไมสวนกลาง
ในนิคมสรางตนเอง จำนวน 9 นิคม มีพ้ืนท่ีรวมทั้งสิ้น 148,474 ไร

พบวา เปนพ้ืนท่ีที่มีสภาพปา จำนวน 65,591 ไร คิดเปนรอยละ
44.17 และราษฎรครอบครองและใชประโยชนที่ดินในพ้ืนท่ีปาไม
สวนกลาง จำนวน 79,855 ไร คิดเปนรอยละ 53.78 
 1.2 การจำแนกการใชประโยชนที่ดินในพ้ืนท่ีปาไมสวนกลาง
ในเขตนิคมสหกรณ จำนวน 6 นิคม มีพ้ืนท่ีรวมทั้งสิ้น 130,485 ไร

พบวา เปนพื้นที่ที่มีสภาพปา จำนวน 65,527 ไร คิดเปน
รอยละ--50.21--และราษฎรครอบครองและใชประโยชนที่ดิน
ในพ้ืนท่ีปาไมสวนกลาง คิดเปนรอยละ 49.79 

สภาพปาไมเบญจพรรณในพ้ืนท่ีปาไมสวนกลาง
(Mixed Deciduous Forest Condition in Central Forest)
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2. การวิเคราะหพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ ในการสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร 

 จากการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร--ในพื้นที่
นำรองเขตนิคมสรางตนเองกระเสียว จงัหวัดสพุรรณบุร ีพบวา  มพ้ืีนท่ี
แปลงที่ดิน จำนวน 5 แปลง ไดแก แปลงที่ดินสงวนเพ่ือกิจการ
นิคมที่มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีภูเขาและปาไม จำนวน 4 แปลง เน้ือที่
1,503 ไร โดยจำแนกการใชประโยชนที่ดินเปนพ้ืนท่ีที่มีสภาพปา
เน้ือที่ 1,151 ไร คิดเปนรอยละ 76.60 และเปนพ้ืนท่ีที่มรีาษฎร
เขาครอบครองและใชประโยชน เน้ือที่ 251 ไร หรือคิดเปน
รอยละ 23.40 สำหรับพ้ืนท่ีนำรองเขตนิคมสรางตนเองก่ิวลมจังหวัด
ลำปาง พบวามีพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนพื้นที่ปาไมสวนกลาง จำนวน 1,188 ไร
โดยยังมีสภาพเปนพื้นที่ปาไม เนื้อที่ 1,129 ไร หรือคิดเปน
รอยละ 95.03 

forest area in 6 Land settlement Cooperative promotion
areas totaling 130,485 rai. has covered 65,527 rai. or 
50.21 percent of the forest area, and 49.79 percent of 
people occupied and land use in the central forest area.

2. Analysis of the land settlement potential areas

in promoting and maintaining the environmental

quality with geographic information systems 

 From the analysis of geographic information system in
the pilot area of Krasieo Land help settlement, Suphanburi 
Province has found 5 areas, including 4 areas 
for community’s affairs featuring as 1,503 rai of the 
mountainous and forest area  by classifying into 1,151
rai. or 76.60 percent of the forest land use and 251 rai. 
or 23.40 percent of people occupied and used. For the 
pilot zone of Kew Lom land settlement Cooperative
promotion offi ce, Lampang Province has found the
potential areas in promoting and maintaining the
environmental quality, coverage 1,188 rai. of the central
forest area being 1,129 rai, or 95.03 percent of
the forest area.

3. The potential areas in promoting and maintaining 

the environmental quality of Land help Settlement 
and Land settlement Cooperatives

 The study found that there were the potential areas in

promoting and maintaining the environmental quality
as follows.
 1) The mountainous areas and foothill slopes, 
The mountainous areas and foothill slopes with invasion
of the forest plantation can rehabilitate the forest by

reforestation and tree planting to generate moisture
and maximize green cites in those zones.
 2) The authorized land use of the government

sectors, brook side areas / public roads, etc. can grow 
plants to increase more green cites in the community and 
in the public areas and can rehabilitate the forest by
reforestation and tree planting to generate moisture and 
maximize sustainable green cites to such communities.

 3) The reserved lands for community’s affairs
featuring the mountainous areas and foothill slopes 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปาไมสวนกลาง (Central forest areas map)
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3. พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมของนิคมสรางตนเองและนิคมสหกรณ 

 จากการศึกษาพบวา--มีพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดังน้ี 
 1) พ้ืนท่ีภูเขาและบริเวณท่ีลาดเชิงเขา พ้ืนท่ีภูเขาและบริเวณ
ท่ีลาดเชิงเขาท่ีมีการบุกรุกพ้ืนท่ีสวนปา สามารถนำมาฟนฟูสภาพปาไม
โดยการปลูกปา และปลูกตนไมสรางความชุมช้ืนและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
ในพ้ืนท่ี 
 2) ที่ดินท่ีสวนราชการขออนุญาตใชประโยชน พ้ืนท่ีริมหวย/
ถนนสาธารณะ เปนตน สามารถปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน
และท่ีสาธารณะใหมากขึ้น--สามารถฟนฟูสภาพปาไม--โดยการ
ปลูกปาและปลูกตนไมสรางความชุมชื้นเพ่ือเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียว
อยางย่ังยืนในเขตชุมชน 
 3) ที่ดินสงวนเพ่ือกิจการนิคม ที่มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีภูเขาและ
บริเวณท่ีลาดเชิงเขา--สามารถกันแนวเขตและฟนฟูสภาพปาไม
โดยการปลูกปาในพื้นที่เสื่อมโทรม--โดยสงเสริมใหประชาชน
ภาคเอกชนและสวนราชการมีสวนรวมฟนฟูและรักษาพ้ืนท่ี
 4) ที่ดินสาธารณสมบัติของแผนดินท่ีประชาชนใชประโยชน
รวมกัน สามารถพัฒนารูปแบบจัดทำเปนปาชุมชนของตำบล หรือ
ปาชุมชนในเขตวัด ตลอดจนสามารถสงเสริมใหมีกระบวนการบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีปาชุมชนโดยคณะกรรมการชาวบานรวมกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ
 5) พื้นที่อื่นๆ เชน พื้นที่วัดที่กันไวเปนปาสามารถกันเปน
แนวเขตและฟนฟูสภาพปาไมโดยการปลูกปา โดยใหประชาชน
ภาคเอกชน และสวนราชการมีสวนรวม

4. สรุปขอเสนอแนะเชิงนโยบายการบริหารจัดการ

พื้นท่ีปาไมสวนกลาง 

 1) ควรสำรวจขอมูลและรังวัดท่ีดินเพ่ือจัดทำรูปแปลงที่ดิน 
และปรับปรุงแผนที่ เปนแผนท่ีการใชที่ดินระบบดิจิตอล มาตราสวน
1:4,000 ที่สามารถแสดงผลพรอมกับแผนที่ภาพถายทางอากาศ

ออรโธสี และแสดงแผนที่ขอบเขตนิคม พรอมรายละเอียดพื้นที่
ประเภทตางๆ เชน ภูเขา พ้ืนท่ีปา ที่อยูอาศัย ที่ดินมีเอกสารสิทธิ 

ที่สาธารณประโยชน รวมทั้งพ้ืนท่ีที่กันไวเปนปาไมสวนกลาง
 2) จำแนกพ้ืนท่ีการใชประโยชนที่ดิน--ในพ้ืนท่ีที่กันไวเปน
พ้ืนท่ีปาไมสวนกลาง--เพ่ือทราบสถานภาพขอมูลการใชประโยชน

ท่ีดิน สำหรับใชเปนขอมูลติดตามตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินพ้ืนท่ี
ปาไมสวนกลาง ตลอดจนใชเปนขอมูลสำหรับกำหนดแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
อยางย่ังยืนตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ไดแก  พ้ืนท่ีถือครองท่ีดินของ
ราษฎรตามกฎหมายที่เกี่ยวของ พื้นที่ที่มีการบุกรุกครอบครอง

can boundary and rehabilitate the forest by reforestation
in the degraded areas through encouraging the citizens,
the public and the private sectors to take participation
in rehabilitation and conservation of the areas.
 4) The mutual use of public land properties can 
be developed as the community forest of the districts or
the community forest in the parish together with can be 
promoted the community forest management process 
by the community’s committee and relevant agencies.
 5) Other areas, for example, the reserved lands that
the temple has reserved to be the reforestation boundary for 
planting forests by people, related public and private sectors. 

4. Summary of Policy Recommendations on Central
Forest Management

 1) Should survey and measure lands for land plot
arrangement and improve the land map to be a digital map
of land use at 1:4,000 scale displaying with an aerial
orthophoto map as well as displaying a boundary map

together with each detailed area, for example, mountains,
forest areas, residents, land patents including the reserved

แผนที่แสดงพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในการกันไวเปนปาไมสวนกลาง
(The potential area map for central forest area)
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พื้นที่ที่มีสภาพปาไม  พื้นที่ที่มีศักยภาพในการสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอม พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการพัฒนาเปนปาชุมชนหรือ
พ้ืนท่ีปาอนุรักษในรูปแบบตางๆ พ้ืนท่ีเส่ือมโทรมที่เหมาะสมในการ
ฟนฟูธรรมชาติ พ้ืนท่ีปลูกปาและอนุรักษปาไม เปนตน 
 3) การจัดทำขอมูลการบริหารจัดการท่ีดินและพัฒนาฐาน
ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรในพ้ืนท่ีที่กันไวเปนพ้ืนท่ีปาไม
สวนกลาง เพ่ือสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับพ้ืนท่ี
โดยจัดทำแผนท่ีการใชที่ดินเปนรายแปลง เพ่ือใชประโยชนในการ
กำกับดูแลการใชประโยชนพ้ืนท่ีปาไมสวนกลาง ปองกันและควบคุม
มิใหราษฎรบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมสวนกลางเพ่ิมเติม 
 4) พ้ืน ท่ีปาไมส วนกลาง ท่ีมีสภาพปาไมสมบู รณซึ่ งมี
ศักยภาพในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม สมควรให
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมสงเสริมสหกรณ และหนวยงาน
ที่เก่ียวของ ตลอดจนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมกันอนุรักษและ
สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ใหเกิดการอนุรักษและ
ใชประโยชนพ้ืนท่ีปาไมสวนกลางอยางย่ังยืน 
 5) ควรพิจารณากำหนดมาตรการ/ระเบียบคณะกรรมการ
จัดท่ีดินแหงชาติวาดวยการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาไมสวนกลาง
ใหสามารถตอบสนองตอการใชประโยชนที่ดินของราษฎรและ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกำหนดหลักเกณฑ
และวิธีการปกครองดูแล--บำรุงรักษาท่ีดินเขตปาไมสวนกลาง

โดยมอบใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและกรมสงเสริม
สหกรณเปนผูดำเนินการ
 6) หนวยงานท่ีเก่ียวของควรหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตีความสถานะของพ้ืนท่ีปาไมสวนกลางใหชัดเจน เพ่ือใหหนวยงาน
จัดที่ดินตลอดจนคณะกรรมการจัดที่ดินแหงชาติ สามารถกำหนด
แนวทางการบริหารจัดการ การบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งบทลงโทษ
จากฐานความผิดในการบุกรุกครอบครองพ้ืนท่ีปาไมสวนกลาง
ใหชัดเจนเปนท่ียุติ

หลักเขตปาสงวนแหงชาติของกรมปาไม
(National Reserved Forest Boundary Mark of Royal Forest Department)                              

areas for the central forests.
 2) Classify the land use areas in the reserved areas 
for the central forests to address the status of land use data 
in order to be the information for monitoring of land use in 
the central forest as well as the guideline for developing
the suitable areas to promote and maintain environment 
sustainably according to the potential of land area such 
as lands that people possess with related legal converted 
land rights, lands intruded and occupied, forest areas,
potential lands to promote and maintain environmental
quality, appropriate lands to develop various community
forests or forest conservation, degraded lands suitable for 
natural recovery, lands for forestation and forest
conservation, etc.
 3) Implement the land management information and 
develop database of geographic information system in the 
reserved areas for the central forests to promote and
maintain environmental quality in the area through the land 
use map classifi ed by each land plot arrangement so as to
fully monitor the land use of the central forest areas, prevent 
and control the people to intrude more central forest areas. 
 4) The central forest areas having complete forest 
condition with the potential to promote and maintain
environmental quality should be participated by Department
of Social Development and Welfare, Cooperative Promotion
Department and related organizations, in collaboration
with, local administration organizations to conserve
and promote the public participation for conservation
and sustainable use of the central forests.
 5) Should consider the measures / regulations of the
National Land Allocation Commission on the Central
Forest Management to enable to meet the land use of

people and conservation of natural resources and
environment by imposing the rules and procedures to
supervise, monitor and maintain the central forest land

assigned to Department of Social Development and
Welfare, Cooperative Promotion Department to  operate.
 6) The relevant organizations should confer with the
Council of State to interpret the status of the central forest 
clearly so that the land allocation offi cers and the National 

Land Allocation Commission can settle on the management 
guidelines, law enforcements and penalties from the base
offense of intrusion and possession of forest land evidently.
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ตนแบบ “ทฤษฎีใหม” 
หลักอัตภาพสูวิถีชีวิต
ยั่งยืน
The Prototype of “The New Theory” From
Self - Suffi cient Principle to Sustainable Way
of Life

 “โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ” อันดำเนินงานเพ่ือสาธิตแปลงเกษตรแบบผสมผสาน
และแปลงสาธิตทฤษฎีใหม - -ภายในเขตพื้นที่ - -32--ไร ใน
ต. เขาดินพัฒนา อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี ตามหลักทฤษฎีใหม
ขั้นท่ี 1 นับไดวาเปนประตูสูโครงการตามรอยทางอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ และท่ีมาของคำวา “ทฤษฎีใหม” ท่ีเกิดข้ึนเปนแหงแรก
ของประเทศไทย เพ่ือวิถีชีวิตอันย่ังยืนด่ังพระราชดำรัสพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ไดพระราชทานไวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
2537 วา “ทฤษฎีใหม เปนวิธีการอยางหนึ่งที่จะใหประชาชนมีกิน
แบบอัตภาพ คืออาจจะไมร่ำรวยมาก แตก็พอกิน ไมอดอยาก”
 นายอำนาจ ขำมาลัย เจาหนาท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ
วัดมงคลชัยพัฒนา เลาถึงความเปนมาของโครงการฯ ใหกอง

บรรณาธิการวารสารธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศไทย
ทราบวา แตเดิมเกษตรกรตำบลหวยบงและเขาดินพัฒนา มีการ
ทำการเกษตรเฉพาะในเขตน้ำฝน--สภาพพ้ืนท่ีมีความแหงแลง

ขาดแคลนแหลงน้ำและฝนแลง ชาวบานสวนใหญมีอาชีพทำนาและ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเปนเวลานาน ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให
ประสบปญหาผลผลิตต่ำ และจากราคาผลผลิตท่ีแปรปรวน จึงทำให

สภาพความเปนอยูไมดี 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงมีพระราชดำริใหมีการพลิกฟน 
เพ่ือเปนแนวทางแกเกษตรกรสำหรับปรับประยุกตใชใหเหมาะสม
กับพื้นที่ โดยหลังจากมีพระราชกระแสรับสั่งใน ป พ.ศ. 2531
ให เจาหนา ท่ีของมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได พิจารณาจัดซื้อที่ดิน

 “The Wat Mongkol Chaipattana Royal-Initiated Area
Development Project” serves as a demonstration center 
for the “Integrated Farming” and the “New Theory”. The
Project is situated at Kao Din Pattana Subdistrict,
Chalerm Phra Kiet District, Saraburi Province, covering an
area of 32 rai. It demonstrates the principle of the
“New Theory Phase I”, and it is considered “the Gateway
to the Royal-Initiated Projects”.  The Mongkol Chaipattana
is the pilot project of His Majesty’s “New Theory”.
According to His Majesty the King’s speech granted on
December 4th, 1994, the aim of the “New Theory” is to
create a sustainable way of life, i.e., it is a way to help
people have enough to eat, they may not be rich
but they will not go hungry. 
 Mr. Umnat Khammalai, a project offi cer at the site

talked to the editors of the Journals of Nature and 
Environment of Thailand about the history of the
development. Traditionally, the farmers at Huai Bong 

and Kao Din Pattana Subdistricts carry out their
agricultural activities only in the rainwater areas.
However, the land is dry, lacks of water resources,
and faces drought.  Most of the villagers are rice farmers
who practice mono-cropping for such a long time that

กองบรรณาธิการ / Editors
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ที่ติดกับวัดมงคล (ชื่อเดิม) ต. หวยบง อ. เมือง จ. สระบุรี ซึ่งตอมา
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามเปน “วัดมงคลชัยพัฒนา”
ในขั้นแรกเร่ิมดำเนินงานจากท่ีดินแปลงแรกซึ่งมีพ้ืนท่ี 16 ไร 2 งาน
โดยใชหลัก “บวร” (บาน วัด โรงเรียน) ใหวัดมงคลชัยพัฒนา
เปนศูนยกลางการประสานงานระหวางชาวบานและราชการ
โดยกำหนดใหมี--“แปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน”
“แปลงสาธิตการปลูกพืชไรสลับหมุนเวียน” และ “แปลงสวนไมหอม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” 
 นอกจากน้ี ยังมี “แปลงไมผลสภาพยกรอง” สำหรับสาธิต
อีกรูปแบบของการปลูกไมผลโดยอาศัยพืชพี่เลี้ยงหรือพืชพยาบาล
ที่มีรมปกคลุมไมผลหลักควบคูไปดวยในชวง 4 ปแรก เพ่ือกระตุน
ใหไดผลผลิตเร็ว เปล่ียนจากแตเดิมที่รอผลผลิตจากไมผลชนดิเดียว
ซึ่งใหผลผลิตชา และตองขาดรายไดหากเกิดฝนแลง หรือน้ำทวม
เปนการไดรับผลผลิตจากไมผลหลักและพืชพี่เล้ียง ทำใหมีรายได
สม่ำเสมอ
 “ในปแรก ไมผลซ่ึงเปนพืชหลักยังเล็กอยู  ใบดกของกลวยซ่ึงเปน
พืชพี่เล้ียงจะชวยปกคลุมแสงแดดไมใหสองถึงโคนไมผลปองกัน
การเห่ียวเฉา รักษาความช้ืนในดิน ทำใหไมผลหลักสามารถต้ังตัวได
และมีรายไดจากผลผลิตกลวย ซ่ึงสามารถขายไดทุกสวน ท้ังใบตอง
หนอ หัวปลี และผล เพ่ือนำเงินมาใชจาย เม่ือไมผลหลักเร่ิมต้ังตัวได
ในปที่--2-3--ความตองการแสงแดดจะกระตุนใหไมผลหลัก
สงลำตนใหสูงขึ้นเพ่ือรับแสงแดด กลวยจึงเปนเหมือนตัวกระตุนให
ไมผลเราโตเร็วข้ึน และยังไดรายได สุดทายเม่ือเขาสูปท่ี 4 ไมผลหลัก
เร่ิมใหผลผลิตอยางเต็มที่จึงคอยร้ือพืชรองออก” นายอำนาจอธิบาย
 ตอมาในป พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระราชดำริใหเจาหนาท่ีของมูลนิธิฯ จัดซื้อที่ดินเพ่ิมอีก 1 แปลง
พ้ืนท่ี 15 ไร 2 งาน เพ่ือทำแปลงสาธิต “ทฤษฎีใหม” ดำเนินงาน
ใหมีการขุดสระ แบงพื้นที่ทำนาปลูกไมผล ไมยืนตน และ
ที่อยูอาศัย ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่ีวัดมงคลชัยพัฒนา วันท่ี 25 มกราคม
2536 พระองคทานไดเสด็จทอดพระเนตรความคืบหนาของการ

ดำเนินงานพรอมใหแนวทางเพ่ิมเติม ในวันน้ันเองจึงถือเปนวันกำเนิด
คำวา “ทฤษฎีใหม”

the soil is not properly conditioned and cared for; as
a consequence, the production is low.  This together with 
the fl uctuation in the rice price make the farmers
live in poor condition.
 In response to the farmers’ problem, His Majesty
the King graciously sets up an initiative to help guide them
to proper uses of land.  After His Majesty’s speech in 1988
given to the offi cers of the Chaipattana Foundation,
the land next to the former Wat Mongkol at Huai Bong
Subdistrict was purchased. Later on, His Majesty
graciously gave Wat Mongkol the new name “Wat
Mongkol Chaipattana”. At the beginning of the Project,
the total area was about 16.2 rai; and by using the so-called
“Bovorn” Principle (Home – Temple – School), Wat
Mongkol Chaipattana becomes the center of the 
collaboration between the villagers and the concern
government offi cials. Two types of demonstration plots
are constructed, i.e., the “Integrated Farming” and the
“Field Crop Rotation”, as well as the “Fragrant Wood
Garden” in honor of Her Majesty Queen Sirikit”.
 In addition, there is a demonstration area showing
the utilization of larger orchard trees planted on ridges
acting as an umbrella to protect small fruit trees from
a strong sunlight. This method will be used during
the fi rst four years.  Comparing to planting only single type 
of plant in the garden, the benefi t is quite clear that
the gardeners can pick up their products faster than
before.  After establishing the two orchards in the same 
are, the garden owners can harvest the fruit production
from main orchard trees in couple with the “larger” fruit
trees.  This can guarantee that the income of gardeners 

will not be affected by unexpected events such as
drought and fl ood.
 “At the fi rst year, fruit trees, which are the main
crops, are young while plentiful banana leaves, which are
the nursery plant, help to protect the sun to shine through

fruit base,  prevent withers, maintain moisture in the soil, 
support the main fruit and earn income from all parts of 
banana production such as leaves, shoots, blossoms and

fruits. When the main fruit trees grow up in 2-3 years, they
will intensely drive up their main trunks to the sunlight.
Bananas serve as a catalyst to speed up the growth of the
fruit trees and enable to earn income. At the fourth year,นายอำนาจ ขำมาลัย (Mr. Umnat Khammalai)
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พืชสวน (Horticulture)

 ทฤษฎีใหม มี 3 ขั้นดวยกัน คือ ขั้นท่ี 1 การจัดสรรพื้นท่ีอยูอาศัย
และท่ีทำกิน ขั้นท่ี 2 รวมพลังในรูปแบบกลุมหรือสหกรณ และข้ันท่ี
3 การจัดหาทุนหรือแหลงเงินมาชวยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยเร่ิมแรกใชการแบงพ้ืนท่ีออกเปน 4 สวน ยืดหยุนตามความ
เหมาะสม ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและปริมาณน้ำฝนของแตละพ้ืนท่ี

ตามอัตราสวน 30-30-30-10 คือ สวนที่ 1 (3 ไร หรือ 30%)
ขุดสระกักเก็บน้ำลึกอยางนอย 4 เมตร, สวนที่ 2 (5 ไร หรือ
30%) ใชเปนพ้ืนท่ีปลูกขาว, สวนท่ี 3 (5 ไร หรือ 30%) ใชเปน
พื้นที่ปลูกพืชสวนและพืชไร และสวนที่ 4 (2 ไร หรือ 10%)

ใชเปนท่ีอยูอาศัย ถนนหนทาง ปลูกผักสวนครัว และเล้ียงสัตว 
 สวนใหญเกษตรกรรายยอยมีพ้ืนท่ีทำกินนอย เฉล่ียครัวเรือนละ
10-15 ไร สภาพท่ีดินแหงแลง และขาดแคลนน้ำ ตองอาศัยเขต
การเกษตรน้ำฝน  ทฤษฎีใหมจึงเปนหลักของการบริหารจัดการท่ีดิน
และแหลงน้ำ เพื่อการเกษตรรูปแบบใหม ที่กอใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการใชท่ีดินท่ีมีอยู และยกระดับผลผลิตใหพอเพียง สามารถ
เลี้ยงตัวเองแบบพออยูพอกินตามอัตภาพ บนพื้นฐานของความ

ประหยัดและความสามัคคีของชุมชน หากเกิดอุทกภัยก็ยังสามารถ
ฟนตัวและชวยตัวเองไดในระดับหนึ่ง

 ทั้งน้ี สิ่งสำคัญท่ีสุดของการทำการเกษตร คือ “น้ำ” พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวไดคำนวณวา--เกษตรกรมีความตองการ
ปริมาณน้ำ 1,000 ลบ.ม./ไร/ป และอัตราการระเหยของน้ำในอางเก็บน้ำ
หรือสระน้ำจะมีการระเหยวันละ 1 ซม. ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
ในแตละพ้ืนท่ี ดังน้ันการขุดสระน้ำสำหรับกักเก็บน้ำจึงควรมีความจุ

after the main fruit trees begin to produce fruits fully, the
secondary plants are gradually dismantled.” Mr. Umnat
explained.
 Later in 1992, His Majesty the King initiated to the 
offi cer of the Foundation to purchase an additional 15.5
rai of land in order to make the “New Theory” 
demonstration plots. The operations are to dig ponds,
to allocate farming areas, to plant fruit trees, perennial
trees and build houses. After His Majesty went to 
perform for royal charity of King Naresuanmaharaj at Wat 
Mongkol Chaipattana on January 25th, 1993, his majesty
looked at the progress of operations and suggested 
the additional guidelines. That day was the origin of
the word “New Theory”.
 The New Theory has divided into three steps; Step 1:
 Allocation of housing and land. Step 2: master up farmers 
in the form of a group or a cooperative, and Step 3: supply 
fund or fund source to assist in investment and improve
the quality of life. First step, the scheme requires
dividing the land into four parts, which can be
appropriately adjusted due to environmental conditions
and rainfall patterns of each area with a ratio of 30:30:30:10
as follows: Part 1 (3 rai or 30%)  is designated for a pond 
is at least 4 meter deep;  Part 2 (5 rai. 30%) is allocated
for rice cultivation;  Part 3 (5 rai or 30%) is used to grow 
horticulture crops and fi eld crops; and Part 4 (2 rai or 10%)
is allocated for housing, roads, gardening and livestocks.
 Most farmers own small pieces of land with an
average of 10-15 rai per household with dry soil
conditions and water shortage, which have to depend on
the agricultural rainfall zone. The New Theory is the

principle of the land and water resources management for 
new agricultural model, which bring into optimum benefi ts
from existing land utilization and enhance suffi cient
productivity to allow farmers to become self-suffi cient on 
the foundation of economics and communal harmony. In 

case of fl ooding, they can also recover and help themselves.
 However, the utmost important of agriculture is “water”.
His Majesty the King calculated that farmer need water 

about 1,000 cubic meters/rai/year and the evaporation
rate of water in the reservoir or pond is about 1 centimeter
per day, depending on weather conditions in each area.
Therefore, digging a pond to store water should have

บอน้ำ (Well)
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โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
(The Wat Mongkol Chaipattana Royal-Initiated Area Development Project)

ประมาณ 15,000 ลบ.ม. หรือใชสระขนาด 3 ไร ลึก 4 เมตร เพ่ือให
มีน้ำใชอยางเพียงพอตลอดป โดยลักษณะการขุดสระน้ำในปแรก
ของโครงการฯ--เนื่องจากดินมีปญหาการแตกตัวสูง--จึงทรงให
ปลูกหญาแฝกลอมรอบสระ อาศัยระบบรากหยั่งลึกชวยสานเปน
ตาขายลดการกัดเซาะเม่ือฝนตก--โดยเนนใหทำนาปเปนหลัก
เน่ืองจากตนทุนการผลิตนาปรังและใชปริมาณน้ำคอนขางมากและ
ยังทำใหดินขาดความอุดมสมบูรณเน่ืองจากใชที่ดินอยางตอเน่ือง
เปนแหลงสะสมของโรคและแมลงเพราะขาดการตัดวงจรของ
สิ่งมีชีวิต เชน เพล้ียกระโดดสีน้ำตาล เม่ือเก็บเก่ียวขาวแลวจึงคอย
พิจารณาจากปริมาณน้ำที่เหลือ แรงงานในครัวเรือน ชนิดพืชไร
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม และความตองการของตลาดกอนปลูก
พืชชนิดอื่นตอไป 
 หลังจากการดำเนินโครงการฯ ในป พ.ศ. 2536 พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดำริใหกรมชลประทาน
กอสรางโครงการอางเก็บน้ำหวยหินขาวอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

ความจุ 800,000-1,000,000 ลบ.ม. พรอมระบบทอสงน้ำ เพ่ือเก็บกัก

น้ำและเปนแหลงน้ำสำรองคอยเติมน้ำสระน้ำใหแกเกษตรกรและ
ใชในกิจกรรมของโครงการฯ และพ้ืนท่ีเพาะปลูกโครงการทฤษฎีใหม

ทายอาง เน้ือที่ 495 ไร ที่บริษัทเอกชนแหงหน่ึงซื้อถวาย
 พระมหากรุณาธิคุณอยางลนพนน้ียังผลใหราษฎรมีชีวิตความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน สามารถพัฒนาการบริหารจัดการน้ำใชอยางเพียงพอ

และย่ังยืน ทั้งน้ี อาศัยการขยายผลจากโครงการสูพ้ืนท่ีการเกษตร
ของชาวบานโดยรอบดวยการสาธิตตัวอยางและนำไปปฏิบัติ โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดสระบุรี--เปนประธานอนุกรรมการขับเคลื่อน
ทฤษฎีใหม และหนวยงานราชการตางๆ เขามาขับเคลื่อนขยายผล
และมีการติดตามและประเมินผลจากเกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ซึ่งถือวาประสบผลสำเร็จประมาณ 80% วัดจากรายไดเฉลี่ยท่ีดีขึ้น
และลดการออกขายแรงงานในตางพ้ืนท่ี นอกจากน้ี เกษตรกร
ในทองที่ยังใหความสนใจเพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ กวา 70 ครัวเรือน หรือ

คิดเปน 60% โดยโครงการเปนเสมือนพ่ีเล้ียงคอยแนะนำแกปญหา
และใหความรูกับชาวบาน โดยมีการจัดต้ังกลุม อาทิ กลุมออมทรัพย

กลุมผูใชน้ำ และตลาดนัดขายตรง
 “เนนทำ ทานเอง พอเพียง ตนทุนนอย แทบไมตองลงทุน

a water storage capacity of approximately 15,000 cubic
meters, or used an area of 3 rai with 4 meters a deep for
a pond to store suffi cient water for all year round. As the
nature of the pond at the fi rst year concern to a problem of 
high soil cracking, His Majesty suggested to grow vetiver
grass around, which has a deep root system to build a net 
for reducing erosion while raining. A farmer should focus
on making in-season rice fi eld because the cost of
making double-crop fi eld  is high and relatively use a large 
amount of water and impact on soil fertility due to
continuously use of land and retain as a source of disease
and insects. It’s because of the lack of cutting life cycle, such
as brown planthopper. After rice harvest, they will
consider the amount of remaining water, a number of
household workers fi eld crop type, witch is suitable
for the environment as well as the market demand
before planting other crops.
 After the project operation in 1993, His Majesty the
King assigned the Royal Irrigation Department to construct
the Royal-initiated Huai Hin Khao Reservoir Project with 
a storage capacity from 800,000 to 1,000,000 cubic meters 
including water pipeline to store water and be a reserved
water source supplied to farmers’ ponds and use in the
project activities as well as  the cultivation area of the 
New Theory project of 495 rai that one of the private
companies dedicated.
 With His Majesty the King’s royal grace has brought
well being to the people and can develop a suffi cient and
sustainable water management. The results are spread
from projects to an around farming area with  demonstration
and implementation. The Governor of Saraburi Province

is the Chairman of the New Theory movement subcommittee
in collaboration with various government agencies have 
move and extended the results, which has been monitored
and evaluated by Agricultural Offi ce of Chalerm Phra Kiet 
District. This is considered 80% successfully measured

by the increase of average income and the decrease of
migration of workers to industrial areas. Furthermore,
the farmers within the area are interested more than 70

households or 60%. The projects represent as a support
for recommendations, solving problems and education
by setting up groups such as a saving group, 
a water user group and a direct sales market.
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อะไรเลย อยางยาฆาแมลงเราตัดทิ้งไปเลย แรกๆ กรมประมง
นำปลามาปลอย มีกรมวิชาการเกษตรใหคำปรึกษา และเมล็ดพันธุ
ถ่ัวแระฟรีจากโครงการฯ จากน้ันก็เก็บ คัดเลือก เพ่ือดูแลเมล็ดพันธุ
เอง มีธนาคารกสิกรไทยมาดัดแปลงพื้นท่ีใหทั้งหมด ซึ่งเห็นแลววา
เราลำบาก ยากจนกวาเขา มีพ้ืนท่ีเฉยๆ ทำนาแลวไมพอกิน ขาวมีกิน
แตกับขาวหรือเงินใชไมมี พอเสร็จจากนาแลวตองไปรับจาง วนเวียน
อยูอยางน้ัน เปรียบเทียบดานรายได เม่ือกอนเปนหน้ีเอาตัวแทบ
ไมรอด ทำนาขาวกำไร 30,000-40,000 บาทตอป ถาจางเคา
ตนทุน 20,000-30,000 ยังไมรวมคาแรงของเราอีกพอเปล่ียน
มาทำทฤษฎีใหม ก็หมดภาระไป - -พอกินไดรายได เ พ่ิมดวย
ไมตองออกไปรับจาง ปลูกถ่ัวแระ ตนทุนแทบไมมี ทำ 3-4 ครั้ง
ไดประมาณ 8,000-10,000 บาทตอครั้ง สวนอยางอื่นก็หากิน
ในที่ดินของเราไดหมดแทบไมตองซื้อเลย” ลุงทองสุข พิมพสาร
หน่ึงในเกษตรกรบานมงคลชัยท่ีนอมรับทฤษฎีใหมเขามาปรับใช
เลาถึงความกินดีอยูดีอยางย่ังยืน--ซึ่งแตเดิมปลูกขาวอยางเดียว
ทั้งพื้นที่ ตอมาหลังจากไดรับคำแนะนำไดปรับที่ดิน แบงเปน

ปลูกนาขาว--5--ไร--สำหรับทานเอง--หากมีพื้นที่เหลือก็นำมา
ปลูกถ่ัวเหลือง ใชปลูกบานและพืชสวนครัว 1 ไร ปลูกถ่ัวเหลือง
2 ไร ซึ่งปลูกไดตลอดป เปนรายไดหลัก ไมผล 3 ไร สระน้ำ แท็งคน้ำ
และลานอเนกประสงค 3 ไร ทำใหวิถีชีวิตดีขึ้น โดยไดรับความ
ชวยเหลือจากโครงการฯ และหนวยงานตางๆ คอยใหการสนับสนุน 

 “ไมผลปลูกไวกินเอง สวนรายไดหลักมาจากถ่ัวแระ อยางขาวท่ีเห็น
ปน้ีไมไดปลูก--เพราะหาเมล็ดพันธุไมทัน--คือเมล็ดพันธุแตโบราณ
เขาตองเก็บ--แตเด๋ียวน้ีทำเม่ือไหรตองซื้อ--บอกไดเลยวาในโลกน้ี

จะหมดแลวอเมล็ดพันธุพื้นเมืองเหลือไมกี่อยาง--มันกลายเปน
ของบริษัทหมด--ปลาก็เหมือนกันจะใหมันออกลูกออกหลานไมไดเลย

เชน ทานตะวัน ตอนซื้อมาปลูกเห็นดอกเทาจาน แตพอเก็บเมล็ด
ไปปลูกเหลือตลับเทายาหมอง”--สวนหน่ึงในคำพูดของลุงทองสุข
ชวนใหตระหนักถึงอนาคตทางดานการเกษตร--และแหลงอาหาร
ของโลกนอกจากนี้ ปญหาอยางหนึ่งของเกษตรกรอีกเปนจำนวน

มากที่ไมยอมเปลี่ยนมาทำแนวทฤษฎีใหม--เนื่องมาจากความ
เคยชินแตบรรพบุรุษ--ทำใหเกิดความกลัวตอการเปลี่ยนแปลง

 “We focus on self-reliant, self-suffi cient, cost-saving, little
investment as we drop on insecticides First, the Department
of Fisheries releases fi sh. The Department of Agriculture
give an advice and pigeon pea seeds from the project. 
Then, we store, select and oversee the seed by ourselves.
Thai Farmers Bank has modifi ed all areas. We see that
we are poorer than others. We own lands, do farming 
but insuffi cient to eat. We have rice but no food or money.
After rice production, we have to work as employees
recurrently. Compared to income, in the past we had debt
and hardly survived, gained about 30,000-40,000 per
year from rice cultivation. If we hired other farmers,
the cost will be 20,000-30,000 Baht excluding our
wages. After changing to the New Theory, we are free
from obligation and suffi ciency. We can earn extra income
and no need to work as employees. We grow pigeon
pea with slightly little cost about 3-4 times and gain
approximately 8,000-10,000 Baht. Another earning is from 
our lands; almost all is no need to buy.” Uncle Thongsuk 
Phimsarn, one of farmers at Ban Mongkol Chai who 
adapted the New Theory told us. He talked about
sustainable well-being. Previously, all areas grew rice only  
Later, after the advice, they adjusted lands and divided
into 5 rai for rice growing and consuming. If the land
remains, they will use 2 rai to grow pigeon pea and 1 rai to
build houses and plant a backyard vegetable garden at all 
year round, which is our main income and other 3 rai of
fruit trees, pond, water tank and 3 rai of a yard. These can
improve our well-being by the project and support
from other agencies. 
 “Fruit is planted for household consumption. While
an income is mainly generated by pigeon pea. As you

have seen, paddy rice is not planted this year as the rice 
seed cannot be acquired in time. For seed conservation
in the ancient time, people always keep it for the next

crop. However nowadays, cultivation must purchase
rice seeds. I can say that the seeds in the world will be
certainly run out. The native seed varieties are rarely and 
some as all are currently owned by companies.  Furthermore, 
fi shes cannot breed as usual. This includes, for example, 

the fi rst crop of  sunfl ower.  Its fl owers are as large as plate 
but after keeping seeds its fl owers are smaller,
equivalent to balm case.  A part of Uncle Thongsuk’s words

ขาวโพด (Zea mays Linn )
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โดยมองขามผลตอบแทนระยะยาวท่ีดีกวาอีกท้ังการทำเกษตรแบบ
ผสมผสานคอนขางยุงยาก ไมมีเวลาเวนวางหยุดพักจากงานเหมือน
การทำนา
 “คือทำทฤษฎีใหมไมไดทำใหร่ำรวย แตทำใหเรายืนดวย
ขาตัวเองได เราไมตองกู ไมตองเปนหน้ี คนเขามองคิดวา 
ทำแลวไมเห็นจะรวย คือเราทำแลวไมตองไปลำบาก ไมตองกู
ไมตองไปอยูในวงจรของสินคาของนายทุน ถึงเวลาจะทำนา
เขาเอาไปเงินมาและเอาปุยเช่ือตามราน พอขายขาวเม่ือไหร
คอยเอาไปจาย แตเราไมตองไปซ้ือของคนอ่ืนมาทำ ทำเองได
ศึกษาเอง ใชหมักกากถ่ัวเสียๆ ผสมกากน้ำตาลทิ้งไวประมาณ
1 เดือน ใหเกิดจุลินทรีย แลวทำไปผสมน้ำ ฉีดเปนยาไลแมลง
หรือฮอรโมนทำใหตนลูกดก ลดคาใชจาย ผลประโยชนอีกตอ
คือไมตองไปเสียสุขภาพ ไมตองไปเสี่ยงตรงนั้น คือ ถาเรา
พลาดเมื่อไหรก็ตายทันที มันคือยาพิษอยางดี อยางซื้อผัก
ในทองตลาด คือเราซื้อผักที่ชุบยาฆาแมลงมากินนั่นเอง”
ลุงทองสุขกลาวเสริม
 นอกจากน้ีเกษตรกรอยางนางสมใจ ปญญาหนู ยังเปนอีก
หน่ึงตัวอยางของการเร่ิมตนสูทฤษฎีใหมขั้นท่ี 2 ซึ่งกอใหเกิดการ
รวมกลุมของเกษตรกร เพ่ือสรางความเขมแข็งและสามัคคีภายใน
ชุมชน พ้ืนท่ี 14 ไร ของนางสมใจประกอบไปดวย นาขาว 1 ไร
ขาวโพด 9 ไร แปลงผักผสมผสาน 2 ไร และสระน้ำสำหรับ
ใชในการเกษตรและเล้ียงปลา
 “เห็นไดชัดจากฐานะความเปนอยูดีที่ขึ้น มีเหลือกินเหลือใช
ไมขัดสน ชาวบานเห็นก็ทำตามเยอะเลย มีอะไรก็ชวยแนะนำเขา

persuades us to be aware of the agricultural future and
the world’s food sources. Furthermore, the other problem of
many farmers is that they have not yet determined their mind 
to do the New Theory agriculture due to acquaintance with 
the traditional agriculture. The challenge begets the fear
to change without overlooking the better long term benefi t.
In addition, the method of doing integrated farming
system is rather diffi cult; no free time after work the same
as doing paddy fi eld.      
 “The New Theory of His Majesty the King does not
provide ample richness but make us to stand with our legs. 
We do not borrow any money. We are not in debt to anyone. 
People usually think that doing this is not rich. Virtually,
we would not be in diffi culties. We never need to loan
money and plunging into the product in individual business
cycles. At the time of doing paddy fi eld, they take some money 
and purchase of fertilizer on account at shop. Money is
then paid after rice selling”.  Contrarily, we do not purchase 
the product of the others for farming. We can do ourselves, 
study by ourselves. Bean meal with molasses are
composted for 1 month enriched in a microorganism. The
compost mixture is mixed with water for expelling
insect or hormone for prolifi c fruits and expenditure
reduction. The further benefi t is not to get risk of bad 
health. Whenever we miss safety practice, we could 

be promptly dead. Virtually, it is poison. Buying
vegetables in the market are buying what coated with 

insecticide for consumption. Uncle Thongsuk added.
  The other example of farmer starting for Phase II of

the New Theory, initiating the farmer group to
strengthen their power and unity of 14 rai community, is 
the model of Mrs. Somjai Panyanoo. Her farms consist of 
1 rai of paddy fi eld, 9 rai of maize, 2 rai of integrated
vegetable plots and water pond for agriculture and

fi sh culture. 
 “Better living economy is obviously observed. We have 
a surplus, not in scantiness. The other villagers experience

the result, so they follow the practice. I try to recommend
them and acting as the vegetable center for a middle
men. Therefore, an organic vegetable group is established.
Previously, we do only paddy farming despite drought. When 
it does not rain, we can do nothing. Current income is not

suffi cient. People must work as employees, or work inนางสมใจ ปญญาหนู (Mrs. Somjai Panyanoo)
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เปนศูนยกลางท่ีชาวบานเอาผักมาลงใหพอคารับซื้อนับสิบราย
และต้ังเปนกลุมสำหรับทำผักปลอดสารพิษ  เม่ือกอนทำนาอยางเดียว
แลงน้ำดวย พอฝนไมตกก็ทำไมไดเลย รายไดไมพอตองรับจาง
ทำงานโรงงาน พอหลังจากท่ีเขาทำอางเก็บน้ำ โครงการฯ มาขุดบอให
แนะนำใหเปล่ียนมาทำทฤษฎีใหม มีนักวิชาการเกษตรมาสอนให
ปลูกผักทำอะไรขาย พอทำแลวก็ดีขึ้น มีกิน มีใช พอเพียง
ไมนานก็เห็นผล” นางสมใจกลาว
 ท่ีสำคัญนางสมใจยังเปนตนแบบและแรงผลักดันในการปลูกฝง
สนับสนุนใหเด็กรุนใหมอยางลูกสาว คือ นองเมย หรือกาญจนา
ปญญาหนู ที่แมจะเรียนจบดานคอมพิวเตอรกราฟฟค แตกลับ
หันมาสนใจอาชีพเกษตรกร อาชีพหลักสำคัญของโลกที่กำลังถูก
ละเลย ลดลง และหมดไป เน่ืองจากถูกมองวาเปนอาชีพท่ีลำบาก
และตอยต่ำ 
 “แรกๆ ไมไดสนใจหรอกคะ ทำงานเกษตรมันเหน่ือย แตพอไป
ทำงานมันไมอิสระเลย เงินเขาให 364 บาทตอวัน แมก็บอกวา 
ลูกแมเกง ฉลาด แลวก็สุดยอด แมพูดแบบนี้เสมอ คนเกง ฉลาด

แลวก็สุดยอดอยางหนูเน่ีย เงินแคนี้มันไมพอ เราตองมีเปาหมาย
ปหน่ึงเราจะเก็บไดก่ีบาท สมมุติวาลานหน่ึง แมบอกวาแสนหน่ึง

พอลูก ปหน่ึงมีวันหยุดไดปละ 90 วัน เทศกาลดวย เหลืออีก 275
วัน เราตองเก็บเงินใหไดวันละ 370 บาท เราตองมีรายรับเทาไหร 
แมบอกวาชีวิตหนูๆ เลือกเอง หนูเลยตัดสินใจออกจากงาน ทำให

คนอื่นเขารวยไปวันๆ มันไมใชเร่ือง หนูสบายใจกวา แลวหนูเปน
ภูมิแพดวย เวลาอยูในหองแอรมันก็ไมดี เราอยูบานเน่ีย จะสมบุกสมบัน
ยังไงก็ชาง รางกายเราแข็งแรง มีความสุข รายรับก็ไดมากกวา

อาหารการกินปลอดภัย สะอาดกวา  กับขาวทำกินเอง ขาวปลูกเอง
ยาก็ไมไดฉีด ขาวเด๋ียวน้ีไมปลอดภัยนะคะ ซึ่งถาเปรียบเทียบกัน

ดีกวาเยอะ หนูทำแบบนี้มีรายรับทุกวัน ตอนบายจะมีพอคา
คนกลางมารับไปขายท่ีตลาดไท พอบานหลังอ่ืนๆ เห็นวาบานเรา
มีผักหลายอยาง แลวมีพอคาคนกลางมารับ เขาก็มาสงผักบานเรา

คนท่ีเขาปลูกผักนิดๆ หนอยๆ ก็กลายเปนศูนยกลาง” นองเมย
กระต้ือรือรนเลาเร่ืองดวยทาทางและน้ำเสียงราเริง สดใส กอนจะ

a factory. After reservoir construction, the project offi cials
excavate the pond for us and suggest us to change for
applying the New Theory. The agricultural academics teach
us to plant vegetable for sale. After we have done, our
fi nance is better. Living in comfortable status with 
suffi ciency, not so long attempt, the result becomes
effective.” Mrs. Somjai said. 
 The important is that Mrs. Somjai is the role model
and the impulsion of training and supporting the
youngster, her daughter, May or Kanjana Panyanoo. Even 
though she graduates in graphic design, but the
occupation in which she is interested in is a farmer. This is
the world’s  main occupation which has been abandoning, 
diminishing and vanishing due to its hardship 
and humbleness.     
 “At fi rst I am not interested in the theory as doing
agriculture is very tired but working at a factory is not
independent and got only 364 Baht/day. Mom said,
my daughter is excellent, smart and splendid. She always
said those who are excellent, smart and splendid like you;
currently earning money is not enough. We must have 
a target. How much can we save each year? If I suppose
one million Baht, mom told me that 100 thousand is
enough. There are 90 holidays including festival holidays 
each year. The remaining working days are 275 days.
We must save 370 Baht each day. How much do we gain
income? Mom said. It is your life, your must choose for
yourself. So I decide to quit. Making the other to get rich,
it is not the matter. The way I am  now better. The
other reason is I am allergic. When I am in conditioning room, 
it don’t feel good. When we are at home, no matter, we can 

go hardship. We are healthy, happy with better income.
We have safety and cleaner food. We cooked by ourselves 
and planted rice without pesticides. Now rice is not safe
anymore. Comparing with my way, I am obviously better.
The way I concern, I have daily income. The middle men will 

come to pick up my products to The wholesale market in 
the afternoon. The other households remark that my 
house has many kinds of vegetables and the middlemen

come to purchase them. Therefore, they plant vegetable
a little and then to send my house. So we become the
center.” May narrated actively with clear voice prior 
to welcoming and bringing the editorial staffs to

กาญจนา ปญญาหนู เกษตรกรรุนเยาว
(Miss Kanjana Panyanoo ,Young Farmers)
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  1GAP  = Good Agricultural Practice  มาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสม

visit her area and integrated vegetable plots around. 
 “We plant chili, which can be sold as fresh and dry
product. We have to think beyond the keeping for
consumption. Our household consumes many kilos of chili 
each year. We don’t use Furadan, which is the chemistry
substance for controlling fungi, underground insects, rotten
root, its effect will toxic residue in human body. It will almost
certainly remain, not dissolving. We do not truly plant
organic vegetable but providing anything to take care
our vegetable farm from worm and insect. However, we
need to consider the substance quantity. We will not use the 
one, which has strong impact. We will apply the 15 day
ineffective substance approved by Good Agricultural
Practice (GAP1) for ensuring that the products are free
from residue. We pass Thailand GAP. My mom, grandmom 
and me went to many training courses relative to the
agricultural farming, but in practice, we have to learn
more in the farm fi elds. in the farm fi elds. Whatever knowledge
is not as great as knowledge learning by ourselves.
When I plan to build a mushroom house I imagine splendid 
one, but in practice, it is a hard work. I am very tired and
have a deep sleep without dream.  Come to see me in the
next 2 months. May told us while laughing and taking the
editors to visit her initial project of Bhutan - Hungary 
mushroom house. She dreams of producing large fl ower 
mushroom in exchange of taking time to care about.
After 1 year study, with 2,000 mushroom substrate,
6.5 Baht each, that costs about 13,000 Baht. The
expected pay back period would be from the fi rst 2 
months, which costs 60 Baht/kg within 15 days each crop.  
 Travelling to “The Royal-initiated Wat Mongkol

Chaipattana Area Development Project” is not only to
see the New Theory fi rstly applied in Thailand, but also to 
know the story presenting the royal gratitude of His
Majesty the King. From the auspicious capacity and long 
term determination, His Majesty the King has made trials

to improve Thai people’s quality of life  in sustainable way.
The story also refl ects the actions from grassroots which 
come from their actual problems, guidelines and

wisdom value.   

พากองบรรณาธิการฯ เขาไปดูพ้ืนท่ีและแปลงผักผสมผสานโดยรอบ
 “อยางเราปลูกพริกเพราะขายไดทั้งสดและแหง คือตองคิดถึง
อะไรที่เหนือจากการไวบริโภค ปหนึ่งคนในครอบครัวเรากินพริก
หลายกิโล ฟูราดานท่ีเขาใสกันเช้ือรา แมลงใตดิน กันรากเนามันจะ
ตกคางจนกวา จะ ถึงรางกายเรา ไมสูญสลายไปแนนอน เราก็ไมใส
คือเราไมเชิงปลูกผักปลอดสารพิษ แตสรรหาอะไรก็ได ดูแลผัก
ไมใหหมอนแมลงมารบกวนมาจนเกินไป ท้ังน้ีท้ังน้ันเราตองดูปริมาณ
ยาดวย อันไหนแรง เราก็ไมใช เราจะใชแบบวา 15 วัน หมดฤทธ์ิ
ยาท่ีผานการทดสอบ GAP1 วาตกคางหรือเปลา ซึ่งของเราผาน 
GAP ในไทยดวยคะ คุณแม คุณยา แลวก็หนูไปอบรมมาเยอะคะ
แตบางทีในภาคปฏิบัติเราก็ตองมาศึกษาเพ่ิมเติมเองจากปญหา
หนางาน อะไรก็ไมเทาเราศึกษาเอง หนูวาดภาพโรงเห็ดไวอยาง
สวยหรู แตพอมาทำจริง โอโห เลนเอาซะหนูหลับไมไดฝนเลย
อีก 2 เดือนพ่ีมาหาหนูแลวกัน” นองเมยเลาเร่ืองเคลาเสียงหัวเราะ

ขณะพากองบรรณาธิการฯ ดูโครงการโรงเพาะเห็ดภูฏาน-ฮังการี
ที่เพ่ิงเร่ิมทำ พรอมฝนถึงเห็ดดอกใหญบานแมตองแลกกับการดูแล
ที่ใชเวลามากพอสมควร หลังจากศึกษามา 1 ป ตนทุนประมาณ
13,000 บาท จากเห็ดกอนละ 6.50 บาท จำนวน 2,000 กอน
ซ่ึงคาดวาจะมีการคืนทุนต้ังแต 2 เดือนแรก โดยสามารถเก็บขายได
กิโลกรัมละ 60 บาท ในระยะเวลา 15 วัน 

 การเดินทางมายังโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณวัดมงคลชัย
พัฒนาและบานเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติครั้งน้ี  ไมไดเพียงเพ่ือนำ
เร่ืองราวความเปนมาของทฤษฎีใหมแหงแรกกลับไปเทาน้ัน แตน่ีคือ

เร่ืองราวอันสะทอนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันลนพน จากพระปรีชา
สามารถและสายพระเนตรอันกวางไกลของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวท่ีมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตอันย่ังยืนของราษฎร

ชาวไทย อีกท้ังยังสะทอนตัวอยางการกระทำจากแนวคิดรากหญา
ท่ีสะทอนถึงปญหา แนวทาง และความเจริญจากคุณคาแหงปญญา

แปลงผัก (Garden Plot)
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ตอนที่ 3
การดำเนินการ CSR
อยางไรจึงจะดี

Part 3: CSR How to make it good? 

ENVIRONMENTANDPOLLUTION

สิ่งแวดลอมและมลพิษ

 According to the survey and trend of entrepreneur’s
activities in Bangkok and in the provinces on Corporate 
Social Responsibility (CSR) conducted on December 19th,
2008 and February 3rd, 2009. managed by the Stock 
Exchange of Thailand with totally about 600 participants
from 54 provinces from all over the country, the
fi ndings were that 47% of the entrepreneurs required more 
CSR activities, while 42% proceeded at the same level, 
and only 10% needed to reduce the activities.  For the 
survey of CSR awareness and learning, 12% of
the provincial business sector was very active in 
CSR-focused issues and 61% would like to learn CSR 

practice systematically.  Furthermore, in the CSR network 
of 91 organizations which are the members of CSR Club 
supported by Thai Listed Companies Association, it could
be concluded that 81% of the entrepreneurs determine the 
CSR as one of their company policies. The top fi ve

ranking business promoting CSR policy included
fi nancial institute, petro chemistry, industry, agricultural 
business and technology.  The three primary social issues 

prioritized by business organizations were education, 
community and environment. The fi nancial institute

1
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชำนาญการพิเศษ กองติดตามประเมินผล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1
Environmental Offi cial, Senior Professional Level, Monitoring and Evaluation, Offi ce Division of Natural Resources and   Environmental Policy and Planning

 จากผลสำรวจและแนวโนมการดำเนินกิจกรรม ความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกรภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility:
CSR)--จากผูประกอบการธุรกิจทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาค
ในชวงปลายป--พ.ศ.--2551--เมื่อวันที่--19--ธันวาคม--และเมื่อ
วันที่--3--กุมภาพันธ--พ.ศ.--2552--ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย มีผูเขารวมการประชุมทั้ง 2 ครั้ง รวมประมาณ
เกือบ - -600- -คน - -จาก - -54- -จั งหวัดทั่ วประเทศ - -พบวา
ผูประกอบการรอยละ--47--ตองการดำเนินกิจกรรม--CSR

เพิ่มมากขึ้น รอยละ 42 ดำเนินการเทาเดิม และรอยละ 10 
ตองการลดการดำเนินการลง สวนผลการสำรวจความตื่นตัวและ

การเรียนรู CSR พบวา รอยละ 12 ของภาคธุรกิจในระดับภูมิภาค
มีการตื่นตัวมาก และรอยละ 61 ตองการเรียนรูวิธีดำเนินการ 
CSR--อยางเปนระบบ--นอกจากนี้--ในการเปดตัวเครือขาย

ดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจกวา 91 องคกร
ซึ่งเปนองคกรสมาชิกของ CSR Club โดยการสนับสนุนของ
สมาคมบริษัทจดทะเบียน ไดขอสรุปวารอยละ 81 มีการกำหนด

CSR เปนหน่ึงในนโยบายของบริษัทในประเภทธุรกิจ 5 อันดับแรก
ไดแก สถาบันการเงิน  ปโตรเคมี  อุตสาหกรรม ธุรกิจเกษตร  

และเทคโนโลยี--สวนประเด็นทางสังคมที่องคกรธุรกิจสนใจ
ใหความสำคัญ 3 อันดับแรก ไดแก การศึกษา ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม--โดยสถาบันการเงินใหความสำคัญกับประเด็น

การพัฒนากับการศึกษามากที่สุด สวนธุรกิจดานอุตสาหกรรม
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provided the highest priority to the issues of education.
Industry business emphasized the social responsibility
to the community as equal as to the offi cers and 
shareholders. Such conclusion had refl ected well the
positive progression of CSR management over the last
4-5 years of business sector. Currently, Thai business 
organizations play more attention to the CSR
management. Although the scheme  sometimes faced

diffi culties resulting from fl uctuated economic conditions,
it has been a good sign that the business sector both

in Bangkok as well as in the region have
focused on CSR drive extensively. The driven of CSR

certainly need support and participation not only
from business sector, but also other concern
organizations. The government supports ranging from

policy level to implement level are required both 
in short and long terms.
 CSR management is simple if done simply. It might be
diffi cult if done diffi cultly. These statement are not
wordplay.  As CSR management adheres to the activity

based on conscious and volunteer spirit bound to spiritual 
capital, the activities therefore function independently and 
fl exibly as self-regulating mechanism. The development 

mainly depends on the concentration of organizations
policies, organization leaders, budget, and preparedness 

การผลิตมุงเนนความรับผิดชอบตอชุมชนเทาๆ กับความรับผิดชอบ
ตอพนักงานและลูกคาผูถือหุน--ผลสรุปดังกลาวสะทอนถึง
ความกาวหนาทางบวกในการดำเนินการตอความรับผิดชอบตอ
สังคมในชวง--4-5--ปที่ผานมาของภาคธุรกิจไดเปนอยางดี
องคกรธุรกิจไทยใหความสำคัญกับการดำเนินการ--CSR
อยางมีความกาวหนา--ถึงแมมีการสะดุดในบางชวงบางเวลา
ตามสภาวะเศรษฐกิจในเวลาน้ันๆ ก็ตาม แตก็ถือเปนนิมิตหมาย

ที่ดีที่ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อน - -CSR
ใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางในภาคธุรกิจของกรุงเทพและภูมิภาค
ซึ่งการขับเคลื่อนคงตองอาศัยท้ังการสนับสนุนและการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนเปนสำคัญ มิใชแคภาคธุรกิจเทานั้น แตจะตอง
รวมถึงผูที่เก่ียวของอื่นๆ โดยเฉพาะภาครัฐที่ตองใหการสนับสนุน
ทั้งในระดับนโยบายตลอดไปถึงระดับการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
จริงจัง ทั้งการกำหนดนโยบายและมาตรการตางๆ รองรับในระยะ
สั้นและระยะยาวอยางเปนรูปธรรม  
 การดำเนินการ CSR เปนเร่ืองงายถาทำใหงาย และอาจเปน
เรื่องยากถาทำใหยาก--คำกลาวนี้มิใชการเลนคำเนื่องจากการ

ดำเนินการ--CSR--เปนกิจกรรมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจิตสำนึก
และจิตอาสาซึ่งเปนทุนทางจิตวิญญาณ (spiritual capital) จึงมี
ความเปนอิสระในการดำเนินการ ไมตายตัว ขึ้นกับความเขมขน
ของนโยบายองคกร ผูนำองคกร งบประมาณ และความพรอม
ของพนักงาน เปนสำคัญ บางองคกรดำเนินการ CSR โดยยึด

และปฏิบัติตามแนวทางสากล ดังเชน มาตรฐาน ISO 26000
ซึ่งเปนการดำเนินการตามมาตรฐานโลกดังที่ไดกลาวไวใน
ตอนท่ีแลว--หรือบางองคกรอาจดำเนินการความรับผิดชอบ

ที่มา: CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Source: CSR Club, Thai Listed Companies Association 
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CSR driven factors for achievement consist of
the following 5 main factors. 

 • Organization Leader truly understands the CSR
conceptual framework in order to clearly determine
company vision, mission, target, strategic plan and
procedure. 

 • The CSR responsible organizations in term of 

ปจจัยการขับเคลื่อนการดำเนินการ CSR ใหประสบ

ผลสำเร็จ ประกอบดวย 5 ปจจัยหลัก คือ

 • ผูนำองคกรตองมีความเขาใจแนวคิด--CSR--อยาง

แทจริงเพื่อการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนแมบท 
และวิธิดำเนินการไดอยางชัดเจน ซึ่งถือวาเปนสวนที่สำคัญที่สุด 
 • มีหนวยงาน--คณะ--และกลุมบุคคลภายในองคกร
รับผิดชอบดำเนินการ--และประสานงานอยางมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกองคกร

 • ศึกษา--ทำความเขาใจ--และรวมกันจัดทำแผนและ

แนวทางการดำเนินการที่มีความเชื่อมโยงทุกกลุมเปาหมาย
ทั้งภายในและภายนอกองคกรอยางชัดเจน รัดกุม และเหมาะสม
กับองคกร ซึ่งแผนดังกลาวจะทำใหองคกรมองเห็นกระบวนการ

ที่มา:  สถาบันพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืน (SBDI)

Source:  Sustainable Business Development Institute (SBDI)

ในขอบเขตเฉพาะภายในองคกรเอง หรือในขอบเขตรอบๆ องคกร
ตามความสามารถขององคกรท่ีทำไดในขณะน้ันๆ เปนตน ดังน้ัน
การดำเนินการ CSR ในระดับความเขมขนใดไมสำคัญ แตตอง
ทำใหยาวนานและพัฒนาใหยั่งยืน และในที่สุด ถาสามารถนำ
CSR เขาสูระบบการดำเนินการธุรกิจใหไดทั้งระบบก็จะเกิดคุณคา
ตอองคกรและสังคมอยางยั่งยืนแทจริง--ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ได
นอกจากสังคมดีแลว ธุรกิจขององคกรก็จะมีความเขมแข็ง มีคุณภาพ
และสามารถแขงขันยืนหยัดในตลาดการคาไดตลอดไป

of organization’s staff. Some organizations develop CSR 
according to international guidelines such as ISO 26000
that is the World standard procedures mentioned in the 
previous section. Some organizations would take
responsibility within companies    context or companies
neighboring context in regard to the organization’s
capability at that time etc.  It could be said that the
concentration of the CSR management is not important. 
The important is to adhere an everlasting and sustainable
development. At last, if the activity can bring entire CSR 
practice to business system, in consequence, CSR
performance virtually value to the organization and
society in sustainability. Its achievement cannot only 
ensure good society, but also strengthen the
organization business for its quality and competitiveness
in the market all the time.
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unit, working group and party are established. These
groups will play an important role to cooperative
within and outside organization.
 • studying, understanding and mutually cooperating
to develop plan and guidelines which link to all
organization’s targets internally and externally 
would enable organization to see CSR process and
operate the business systematically, from planning,
implementation, measurement, monitoring and  evaluation.
 • Effi cient communication is established. The
activity is clear, so as to build good and correct
understanding  both internally and externally.
 • Systematic knowledge management is the
process to evoke all participatory learning performance
and to widely expand CSR achievement in sustainability.
 According to the context of CSR driven factors, the 
leader of organization is the key driver and the most 
crucial beginner. This is because CSR management is
functioned downwards, from the top executive of an 
organization to the operational sector. The driven
performance could be propelled throughout organization 
units. In consequence, the networking at all level of
organization could collaborate and extremely develop
reactive response. Furthermore, the organization leader
determines the degree and scale of CSR strategy which is 
defi nitely not a “one-size-fi ts-all”. It could be said that what 
work for one organization may not work for another and 
vice versa. In addition, the staffs’ volunteer spirit,
previously cited as spiritual capital, is another initiative 
issue of which an organization must be promoted for its
staff. The organization would encourage their staff to
participate in several social activities in order to realise the

importance and sacrifi ce towards the public sphere with
one’s will. they will recognize the value of doing and
subsequently provide to the society. Therefore the

success of CSR program is base on “truly motivated
practice” covering from and operate by moderation of 
concept and business practice covering from beginning
to the end. A variety of achievement create by CSR
strategy is new innovation; e.g. manufacturing process

without releasing waste into the environment, reducing
emission of CO

2
 to the atmosphere, manufacturing

of energy saving products and etc.

ดำเนินการ CSR ที่สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจอยางเปนระบบ
ครบวงจรตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติ การวัดและประเมินผล
 • มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน ทันตอเวลา เพื่อ
สรางความเขาใจที่ดีและถูกตองทั้งภายในและภายนอกองคกร
 • มีการจัดการความรูอยางเปนระบบ เพ่ิอใหเกิดการเรียนรู
แกทุกภาคสวน--ซึ่งนำไปสูการขยายผลความสำเร็จของการ
ดำเนินการ CSR ขององคกรใหยั่งยืน
 จากปจจัยการขับเคลื่อนดังกลาว ผูนำองคกรคือหัวเรือใหญ
และเปนจุดเริ่มตนที่สำคัญที่สุด เพราะการดำเนินการ CSR
ตองเปนนโยบายของผูบริหารระดับสูงขององคกรจึงจะมีการ
ขับเคล่ือนไดในทุกหนวยงานขององคกรและสงผลใหทุกหนวยงาน
มีการประสานงานอยางเต็มที่--รวมทั้งยังเปนผูกำหนดระดับ
ความเขมขนของการดำเนินการ CSR ซึ่งไมมีสูตรสำเร็จตายตัว 
บางรูปแบบอาจเหมาะสมกับองคกรหนึ่งแตอาจไมประสบ
ผลสำเร็จในอีกองคกรหนึ่งก็ได นอกจากนี้จิตอาสาของพนักงาน
ซึ่งเปนทุนทางจิตวิญญาณที่ไดกลาวไวกอนหนานี้--เปนอีก
เรื่องหนึ่งที่องคกรตองสนับสนุนใหเกิดขึ้นกับพนักงานของ
องคกร โดยเปดโอกาสและสรางสรรใหพนักงานไดเขาถึงสังคม
รวมทำกิจกรรมตางๆ เพื่อสังคม ซึ่งจะสงผลใหเห็นความสำคัญ
และนำไปสูการเสียสละตอสวนรวมดวยความเต็มใจและยินดี
เนื่องจากเห็นคุณคาที่จะทำและใหแกสังคม  ดังนั้น CSR จึงตอง
ดำเนินการดวย “ความอยากที่จะทำ” จึงจะประสบผลสำเร็จ
รวมทั้งตองเดินสายกลางท้ังแนวคิดและวิธีดำเนินธุรกิจทุกข้ันตอน
ในกระบวนการตั้งแตตนจนถึงปลายทาง และผลสำเร็จที่ปรากฏ
ในหลายๆ ครั้งพบวาการดำเนินการ CSR กอใหเกิดผลลัพธ

ของการคิดคนและสรางนวัตกรรมใหมไดเชนกัน ดังเชน กระบวนการ
ผลิตโดยไมปลอยของเสียสูสิ่งแวดลอม--และการแกไขปญหา
โลกรอนโดยการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูบรรยากาศ
การผลิตสินคาประหยัดพลังงาน และอื่นๆ เปนตน 

ธรรมชาติ (Nature)
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 โดยทั่วไป--การดำเนินธุรกิจที่ดีมีความรับผิดชอบตอสังคม
ตองตั้งอยูบนหลักการสำคัญ ไดแก ความดี ความสามารถ
และความสุข ซ่ึงสามารถจำแนก CSR ตามบทบาทและวิธีดำเนินการ
ออกเปน 3 ชนิด ไดแก

 กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-process) เปนการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อสั งคมภายนอกองคกรในชวงเวลานอกเหนือ
การทำงาน เชน อาสาสมัครเก็บขยะในสวนสาธารณะในวันหยุด
การปลูกปาโดยบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจตางๆ  เปนตน
 ธุรกิจเพื่อสังคม--(CSR-in-process)--เปนการดำเนินการ
ภายในกระบวนการทำงานขององคกรหรือกระบวนการผลิต เชน
การดำเนินการธุรกิจที่คำนึงถึงการปองกันและกำจัดมลพิษ
จากกระบวนการผลิต การผลิตสินคาและการบริการที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน การผลิตท่ีไมกอมลพิษ การเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง
แกผูบริโภค เปนตน

 กิจการเพื่อสังคม (CSR-as-process) เปนการดำเนินการ
เพื่อยังประโยชนใหเกิดแกสังคมทั้งหมดโดยไมหวังผลกำไร เชน
การดำเนินงานในรูปมูลนิธิ  องคกรสาธารณประโยชน  องคกร
ประชาชน  และสวนราชการ เปนตน

 กลาวโดยสรุป--การดำเนินการ--CSR--จะมีความเขมขน
มากนอยอยางไรหรือมีรูปแบบเปนอยางไรก็ตาม--ควรมีหลักการ
ปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยคณะทำงานสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอมของบริษัทจดทะเบียน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักพรัพย (กลต.) ที่ไดนำมาประยุกตควบคุมธุรกิจ
แบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้

 Generally, good business performance with corporate
social responsibility must be oriented on the main
principles: virtue, capability, and happiness. CSR 
strategy is divided into 3 kinds according to its role
and approach.

 CSR-after-process : The program is community-based
development activity outside organization at non-working
time such as volunteer for rubbish collector in
the public park on holidays, reforestation held by
a company or state enterprises etc.  
 CSR-in-process : The program is conducted within
working process of an organization or manufacturing
process; for example business process concerning waste 
prevention and pollution elimination from manufacturing 
process, manufacturing the qualifi ed products, non-toxic

manufacture, disclosure of correct information to
consumers etc.
 CSR-as-process : The program is wholly conducted 
for society with non-profi t such as the operation
by foundation, NGOs, people organizations, and

public sector organizations etc.
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 ขั้นที่ 1 Mandatory Level: ขอกำหนดตามกฎหมาย
(Legislation) หมายถึง การที่ธุรกิจมีหนาที่ตองปฏิบัติใหเปน
ไปตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เก่ียวของ เชน กฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค กฎหมายแรงงาน การจายภาษี และกฎระเบียบตางๆ
เปนตน

 ขั้นที่ 2 Elementary Level: ประโยชนทางเศรษฐกิจ
(Economic Profi t) หมายถึง การที่ธุรกิจคำนึงถึงความสามารถ
ในการอยูรอดและใหผลตอบแทนแกผูถือหุน--ซึ่งในขั้นตอนนี้
ธุรกิจควรหมั่นตรวจตราวากำไรที่ไดนั้นตองมิใชกำไรที่เกิดจาก
การเบียดเบียนสังคม

 ขั้นตอนที่ 3 Preemptive Level: จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
(Business Code of Conduct) หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถ
สรางผลกำไรแกผูถือหุนไดในอัตราที่เหมาะสม และผูประกอบ
ธุ รกิจได ใส ใจเพื่ อใหประโยชนตอบแทนแกสั งคมมากขึ้น
โดยเฉพาะสังคมใกลที่อยูรอบขางท่ีมีความคาดหวังวาจะไดรับการ
ดูแลหรือเอาใจใสจากผูประกอบธุรกิจ 

 ขั้นตอนที่ 4 Voluntary Level: ความสมัครใจ (Voluntary 
Action)--หมายถึง--การดำเนินธุรกิจควบคูกับการปฏิบัติตาม
แนวทาง CSR ดวยความสมัครใจ โดยไมไดถูกเรียกรองจาก
สังคมแตอยางใด--ซึ่งในขั้นตอนนี้--การประกอบธุรกิจอยูบน
พื้ นฐานของการมุ งป ระ โยชน ของสั งคม เป นสำคัญและ
การดำเนินการ CSR ในสวนนี้สมควรไดรับการยกยองชื่นชม
จากสังคมอยางแทจริง

เอกสารอางอิง
ประภาส ทองสุข .หลากหลายมิติที่เกิดขึ้นจากการขับเคล่ือนCSR ขององคกร. หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ประจำวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ.2553 ปที่ 33 ฉบับที่ 4204.
พิพัฒน ยอดพฤติการ .รายงาน CSR ประเทศไทย. หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ประจำวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ.2552.
พรชัย ศรีประไพ.  CSR รอบรั้วบาน: เร่ิมไดงายไปไดไกล. หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ประจำวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 ปที่ 32 ฉบับที่ 4062.
มปป . แผนแมบท CSR เกมรุกในวิกฤติของไทยประกันฯ.หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ประจำวันท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2552 ปที่ 32 ฉบับที่ 4098.
วรัญญา ศรีเสวกและกองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ. 2551. ถอดรหัส สรางแบรนดใหย่ังยืนดวย CSR. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพมติชน. 150 หนา.
โสภณ พรโชคชัย. 2551. CSR ที่แท กรุงเทพ: มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย.120 หนา.
สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility Institute: CSRI) [Online]. Available: WWW. csri.or.th/knowledge/csr
โสภณ พรโชคชัย . ใช CSR ฝาวิกฤติเศรษฐกิจ.หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ประจำวันท่ี  5 มกราคม พ.ศ.2552 ปที่ 32 ฉบับที่ 4068.

 In conclusion, to which degree an approach to CSR
is perceived, the principles developed subject to the
Security and Exchange Commission, by Corporate
Social and Environmental Promoting Working Group
of Thai Listed Companies Association, SEC (Thailand) 
are set up so as to serve as frameworks to control 
business practices with 4 following basic principles.  

 Step 1 Mandatory Level: Legislation defi nes as the
business must be committed to do business practices 
subject to the law and related regulations e.g.
consumer protection law, tax payment, set of 
regulations etc.

 Step 2 Elementary Level: Economic Profi t  defi nes
as the business concerns to thrive on sustaining
operation and is profi table for shareholder return. 
To this step the business is keen on reviewing that  
gained profi ts are not those from exploiting  society.

 Step 3 Preemptive Level: Business Code of Conduct
defi nes as the business could be profi table
to the shareholders at suitable ratio. In this
consequence, the entrepreneur pay respect to benefi t
society, especially the neighboring community which 
anticipates having carefulness from the entrepreneur.  

 Step 4 Voluntary Level: Voluntary action  defi nes 

as the business process in conjunction with CSR
practice voluntarily, without any public request. The
business process is virtually based on public interest.
The CSR practice really deserves an admiration
from society.
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 ปาชุมชนเขาราวเทียนทอง มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 4,000 ไร ตั้งอยูใน
เขตปาสงวนแหงชาติปาเขาราวเทียน อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ซึ่งมีพื้นที่ 22,969 ไร ประกอบดวยภูเขายอย 4 ลูก คือ 
เขาราวเทียนทอง ตั้งอยูทางทิศเหนือของหมูบานเขาราวเทียนทอง 
ซึ่งเปนภูเขาท่ีมีขนาดใหญและสูงท่ีสุด สวนอีก 3 ลูกเปนภูเขาขนาด
เล็กอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมูบาน ไดแก เขากระเจียว
เขารวก และเขาเครือ ซึง่มสีภาพเปนปาเบญจพรรณ ชมุชนในบรเิวณ
ดังกลาวไดจำแนกปาออกเปน 2 ประเภท ไดแก ปาจริง คือ ปาท่ีมี
ไมยืนตนข้ึนเปนจำนวนมากและหนาทึบ และปารวก คือ ปาท่ีมี
ไผรวกข้ึนเปนจำนวนมากและมีตนไมอื่นข้ึนปะปนบางเล็กนอย 
 ในชวงยุคของการเร่ิมตั้งถ่ินฐานของชุมชนท่ีอพยพมาจาก
จังหวัดสุพรรณบุรีและชัยนาทน้ัน--พ้ืนท่ีปามีความอุดมสมบูรณ 
ท้ังปริมาณและชนิดพันธุพืชและสัตว ตอมาชาวบานเร่ิมบุกเบิกพ้ืนท่ี
และจับจองที่ดินทำกินเพ่ือทำการเกษตร เชน ทำนา ทำไร โดย
อาศัยน้ำฝนเปนหลัก มีการทำฟนหลา และเผาถานขาย ชาวบาน
บางรายท่ีไมมีท่ีทำกินจะรับจางภายในชุมชนและเก็บหาของปา เชน
หนอไม เห็ด น้ำผึ้ง ยาสมุนไพร นำมาบริโภคและขายเปนรายไดเสริม 
อยางไรก็ตาม การบุกรุกพ้ืนท่ี การเกิดไฟปา รวมทั้งการเก็บหา
ของปาท่ีไมถูกวิธีและเกินกำลังผลิตซึ่งเกิดจากคนภายนอก
และคนในชุมชนเอง สงผลใหพ้ืนท่ีปาลดลงอยางมาก และสงผล
กระทบอยางรุนแรงตอชาวบานท่ียากจนซึ่งดำรงชีวิตโดยการพ่ึงพิง
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 Khao Rao Thian Thong community forest has total area
of 4,000 rai (640 hectares) located in Khao Rao Thian
Thong National Reserved Forest with 22,969 rai (3,675
hectares) in Noen Kham District, Chai Nat Province.
The National Reserved Forest composes of 4 small
hills. The largest and highest hill is Khao Rao
Thian Thong that situated in the north of Khao 
Rao Thian Thong village. In the northeastern part of the
village, there are three small hills namely, Khao Krachiao, 
Khao Ruak, and Khao Khruea. The forest in these areas is
classifi ed as mixed deciduous forest. However, local
communities living in these areas divide forest into 2 types: 
the real forest that has many dense perennial plants and 
bamboo forest that has many bamboos and some
other plants.
 Prior the establishment of community evacuated from 
Suphan Buri Province and Chai Nat Province, the forest 
was fertile with both number and type of plant and animal
species. Later, some villagers began to clear forest areas 
and preempted the land for agricultural purposes
suchas rice farming which relied mainly on rainwater.

 เขาราวเทียนทอง (Khao Rao Thian Thong  forest)
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ปาเปนแหลงอาหารและแหลงรายได ในป พ.ศ. 2539 เกิดแกนนำ 
2-3 คน มีแนวความคิดท่ีจะพลิกฟนปาเขาราวเทียนทองใหกลับคืน
สูความอุดมสมบูรณอีกครั้ง โดยเริ่มจากการทำแนวกันไฟและ
ดับไฟปาในชุมชนเทาท่ีทำได จากน้ันก็ขยายผลตอไปในระดับหมูบาน
รวมท้ังรณรงคใหคนในหมูบานเลิกตัดตนไมมาเผาถาน ใหใชเศษไม
และตอไมแทน รวมท้ังสรางความรูและความเขาใจถึงความเสียหาย
และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากไฟปา 
 จากจุดเริ่มตนดังกลาว แนวคิดเรื่องการอนุรักษจึงเริ่มกอตัว
เปนรูปเปนรางในป พ.ศ. 2541 โดยมีการจัดตั้งกลุมปาชุมชนจาก
ชุมชนเครือขาย 3 หมูบาน คือ หมู 10 บานเขาราวเทียนทอง
หมู 13 บานหนองแกนมะเกลือ และหมู 18 บานโปงกำแพง
เร่ิมมีการกำหนดเวลาในการเปด-ปดปา เพ่ือเก็บผลผลิตจากปา
เปนคร้ังแรก โดยมีการผนึกกำลังรวมระหวางบาน วัดและโรงเรียน
และขยายเครือขายไปอีก 11 หมูบาน ใน 3 ตำบล คือ ตำบลกระบกเต้ีย
อำเภอเนินขาม ตำบลเดนใหญ และตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท เพื่อใหครอบคลุมการจัดการปาเขาราวเทียนทอง
ทั้งหมด อยางมีสวนรวม เมื่อความอุดมสมบูรณของปากลับคืน
มา ชาวบานก็จะไดใชประโยชนจากพ้ืนท่ีปาไม เชน เก็บหาหนอไม
เห็ด น้ำผึ้ง ผักพื้นบาน พืชสมุนไพร ฯลฯ ความสำเร็จที่เกิด
จากการรวมมือรวมใจของชุมชน คือ การไดรบัโลหรางวัลปาพ้ืนบาน 
อาหารชุมชนดีเดน จากกรมปาไม ในปพ.ศ. 2542 และตอมา
ในป พ.ศ. 2543 ไดมีการจัดต้ังปาชุมชนตามระเบียบของกรมปาไม
ครอบคลุมเน้ือที่ 993 ไร และไดรับรางวัลตำบลเขียวขจีจากกรม
พัฒนาชุมชนในปเดียวกัน 
 อยางไรก็ตาม ความอุดมสมบูรณของปาชุมชนเขาราวเทียน
ชะงักลงในชวงป พ.ศ. 2545 เน่ืองจากการลักลอบเผาปา ทำให
เกิดไฟปาครั้งใหญในเดือนมีนาคม ประกอบกับมีคนบุกรุกพื้นที่
ปาเพิ่มขึ้น ทำใหชุมชนสูญเสียพื้นที่ปา รวมทั้งทรัพยากรธรรม
ชาติที่อยูในพ้ืนท่ี ชาวบานจึงไดรวมตัวกัน “ขอคืนพ้ืนท่ี” จากผูที่
บุกรุกดวยการใชมาตรการจากเบาไปหาหนัก เร่ิมดวยการเจรจา
ประนีประนอมกับผูบุกรุก และยกระดับข้ึนโดยการกำหนดแนวเขต
ใหเห็นเปนปาชุมชนชัดเจน บทเรียนท่ีชุมชนไดรับจากเหตุการณ
ดังกลาวจึงนำไปสูการต้ังคณะกรรมการเครือขายปาชุมชนเขาราว
เทียนทองโดยชาวบานไดเลือกผูใหญบานสายชล--พวงพิกุล 
(รูปท่ี 1) เปนประธานและเปนแกนนำในการบริหารจัดการปาชุมชน

Many earned their living on making fi rewood and
fi rewood. Others who did not have their own land work
as inside the community and collected forest
products such as bamboo shoots, mushrooms, honey, and 
medicinal herbs. Some products were consumed in
household. The rest could be sold  in the market for
supplementary income.
 However, land trespass, forest fi re and picking up forest
products in the wrong way and exceeding forest 
productivities lead to the decreasing of forest areas and
seriously affected the poor villagers who relied mainly
on the forest fertilities as food sources and income.
In 1996, there were 2-3 leaders who had an idea to
rehabilitate the Khao Rao Thian Thong forest. They fi rstly
built fi rebreak and reduced forest fi re incidence in the
community. After that, the campaign not to cut trees for 
fi rewood, but use small pieces of wood and tree stumps
was launch to villagers. Furthermore, knowledge building
and understanding of causes and effects from forest fi re
that ruin the forest areas were circulated to local
villagers. 
 However, the concrete conservative idea was formed
in 1998. There was an establishment of community forest 
group from community network within 3 villages namely; Moo
10 of Khao Rao Thian Thong Village, Moo 13 of Nong Kaen
Makuea Village, and Moo 18 of Pong Kamphaeng Village. At 
fi rst, the timetable to open and close the forest area to pick 
up forest products was set up. This activity applied “Bovorn
Principle” which represented the cooperation among three 
main groups namely; home, temples, and schools. The 
network was expanded to 11 villages within 3 sub-districts
namely; Krabok Tia of Noen Kham District, Den Yai and
Phrai Nokyung of Hankha District, Chai Nat Province. The
main idea was to expand the forest management to cover
all area of Khao Rao Thian Thong forest. When the fertile
forest had come back, villagers get benefi t from forest
products for example; picking up bamboo shoots, 
honey, vegetables, herbal plants, etc. The success of 
community cooperation was clear when community forest 
received award from the Royal Forest Department in 1999.
In 2000, the community forest was established according
to regulation of the Royal Forest Department covering
an area of 993 Rai (158 hectare). The community also 
got a reward of Green Sub-district from the Community
Development Department in that year.
 However, the fertility of the community forest of Khao 
Rao Thian Thong got stuck in 2002 because of manmade 
forest fi re. It was reported that the severe forest fi re was
happened in March. The problem was exacerbated 
when many poachers invaded the forest areas.
As a consequence, the community lost forest area and its
natural resources. To solve these problems, local villagers

รูปที่1 ผูใหญบานสายชล  พวงพิกุล
(fi gure 1 Village leader Mrs. Saichon Puangphikul)
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เขาราวเทียนทอง จนกระท่ังถึงปจจุบัน
 หลังจากมีการจัดตั้งเครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง การ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีปาชุมชนเร่ิมมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากข้ึน 
จากเดิมท่ีมีเพียงกิจกรรมการเปด-ปดปา การดับไฟปา ก็มีการเพ่ิมเติม
กิจกรรมในการดูแลรักษาปา--ไดแก--1)--กิจกรรมทางวัฒนธรรม 
เชน การสรางจิตสำนึกโดยการจัดบวชปาและปลอยสัตวปาคืนสู
ธรรมชาติ และจัดผาปาปาชุมชนเพ่ือจัดตั้งกองทุนใหกับเครือขาย
ปาชุมชน เปนตน 2) กิจกรรมการสำรวจและศึกษาวิจัย เชน การ
ศึกษาวิจัยโดยชุมชนเพื่อติดตามการจัดการปา--เชน--การศึกษา
ประเมินไมไผรวก โดยการสำรวจขอมูลไผรวกกอนและหลังปดปา
บันทึกปริมาณหนอไมท่ีเก็บหาไดท้ังเพ่ือการบริโภคและขาย การสำรวจ
ทรัพยากรปาไม--และการสำรวจและทำแนวเขตปาชุมชนโดยใชระบบ
กำหนดตำแหนงบนพื้นโลกหรือจีพีเอส--(Global--Positioning
System: GPS) เปนตน 3) กิจกรรมการฟนฟูพ้ืนท่ีปาไม เชน การปลูก
ตนไมและหญาแฝกบริเวณพ้ืนท่ีเขาอาง  การสรางฝายตนน้ำขนาดเล็ก
เพ่ือเพ่ิมความชุมชื้นใหกับผืนปา--การเพาะกลาไมเพ่ือปลูกเสริม
เพ่ือทำแนวกันไฟ เปนตน 4) กิจกรรมเวทีเด็กคิดไดผูใหญคิดดี
และเวทีสัญจรเครือขายตำบล และ 5) กิจกรรมหลักสูตรทองถ่ิน
รวมกับโรงเรียนเครือขาย--เปนตน--นอกจากน้ันยังมีการจัดงาน
ประจำปและการคืนขอมูลสูชุมชนเพื่อเสริมสรางความสามัคคี
แกชุมชนโดยรอบอีกดวย
 ประธานเครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทองกลาววา--ความ
รวมมือของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นมีแนวโนมที่ดีขึ้น 
ชุมชนใหความเคารพกฎ ระเบียบท่ีชุมชนไดจัดทำข้ึนเพ่ือเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชน
อยางเครงครัด (รูปที่ 2) สงผลใหระบบนิเวศเกิดการฟนตัว พ้ืนท่ี

gathered together and  “request for area returning” from
the trespassers by employing many measures starting
from simple to complicated methods. Firstly, they 
negotiated with trespassers, and then the boundary line
of the community forest was clearly drawn. From the
lesson in such event, Khao Rao Thian Thong forest
network committee was set up and village leader, Mrs.
Saichon Puangphikul (fi gure 1) was appointed as
a key leader to management community forest of Khao Rao
Thian Thong.
 After setting up Khao Rao Thian Thong community
forest networks, the management inside the community
forest turns clearer and more concrete than before.
For example, in the past, the activity was only limited to
than before opening and closing the forest, and fi re 
suppression, but now forest conservation activities 
are extended as following: 1) Cultural activities for example,
awareness building by arranging forest ordination
and releasing animals to nature, and providing fund to 
community forest network by using religious ceremonies. 
2) Condeuting survey and research for example, 
surveying and recording information of bamboo
before and after closing forest and recording bamboo
shoot quantity that were picked up for consumptions 
in household and selling in markets, and surveying
forest resources and making boundary of community
forest by using global positioning system: GPS,
etc. 3) Forest rehabilitation activities for example,
planting trees and vetiver grass at Khao Ang, building
for small-scale weir to increase moisture for forest,
seedling nursery for supplement plantation at fi re
protection boundary, etc. 4) Providing stages for 
collecting good idea from children and adults, and 
circulating to sub-district networks, and 5) Activity of
local curricula cooperated with network schools.
Moreover, there is an annual festival arrangement.
giving back information to strengten harmony among
surrounding communities is also provided for 
local villaqers. 
 The president of community forest network, Mrs. Saichon 
Puangphikul said that community cooperation in protecting
and solving both natural resources and environment
at local level is developed. The community has
strictly paid respect to the community regulation that 
prepared for natural resources and environmental
management (fi gure 2). This results in the recovery of 
ecological system. The forest turns richness and many plant 
species; for example, herbs (fi gure 3) and wild animals 
gradually returned to its former habitats. The fertility of
forest creates huge benefi ts to local communities in terms
of food, economic and health security. As government

รูปที่ 2 กฎระเบียบปาชุมเขาราวเทียนทอง
(fi gure 2 Regulatieus of kho to Thian Thong community forest )
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ปามีความอุดมสมบูรณ พืชพันธุตางๆ เชน สมุนไพร (รูปที่ 3) รวมทั้ง
สัตวปาท่ีสูญหายไปก็กลับคืนมา ชวยใหเกิดความมั่นคงทางอาหาร 
เศรษฐกิจ และสุขภาพของชุมชน ประกอบกับการที่หนวยงาน
ภาครัฐใหความสนใจในการฟนฟูพ้ืนท่ีปาชุมชนเขาราวเทียนทอง
(รูปที่ 4) ทำใหชาวบานเห็นวาสิ่งท่ีชุมชนทำนั้นถูกตอง เกิดเปน
ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและชุมชน ไมเกิดความแตกแยก
เหมือนในอดีตท่ีผานมา การเปดใจคุยกันรับฟงปญหาและหาทาง
ออกรวมกันระหวางชุมชนกับภาคราชการ--ทำให--“ระยะหาง” 
ระหวางชาวบานกับขาราชการลดลง โครงการของหนวยงานภาครัฐ
ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนก็ไดรับการยอมรับ
อีกทั้งยังกอใหเกิดประโยชนดวยกันทั้ง 2 ฝาย คือ ขาราชการได
ปฏิบัติหนาท่ีตามภารกิจของหนวยงาน--ในขณะท่ีชุมชนก็ไดแสดง
ใหเห็นศักยภาพของชุมชนตามสิทธิและหนาท่ีที่ไดบัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นอกจากน้ีชุมชน
ยังไดรับผลประโยชนทางตรงจากการไดใชสวัสดิการจากปา
เหมือนครั้งอดีตท่ีผานมา รวมทั้งประโยชนทางออมจากความรูสึก
ถึงความมั่นคงของชีวิต มีความอยูดีกินดี สามารถพ่ึงตนเองได
 เมื่อถอดบทเรียนจากกรณีพ้ืนท่ีปาชุมชนเขาราวเทียนทอง
สามารถสรุปในเบื้องตนไดวา การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของชุมชนเขาราวเทียนทองเร่ิมตน
จากกลุมคนเล็กๆ ภายในชุมชนที่ประสบกับปญหาดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันสงผลกระทบตอเนื่องไปเปนปญหา

รูปที่ 3 พืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีเขาราวเทียนทอง
(fi gure 3 Herbal plant in khao Thian Thong Community forest)

รูปที่ 4 ความรวมมือระหวางชุมชนและภาคราชการ (fi gure 4 The cooperation between local people and government agencies)
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เศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับความรุนแรงทั้งทางตรงและเชิง
โครงสรางจากภายในชุมชนเอง และแรงกระทำจากภายนอก ทำให
ชุมชนที่เคยถูก “กดทับ” เกิดการรวมตัวกันเผชิญหนากับปญหา
และแกไขปญหาดังกลาวดวยการรวมสำรวจปญหา รวมคิด รวม
ตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมติดตามและประเมินผล และรวมรับ
ผลประโยชน สงผลใหเกิดความมั่นคงดานส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ
และสังคมกลับคืนสูชุมชน
 อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาและอุปสรรคสำคัญอีกหลายประการ
ที่ตองไดรับการแกไข ทั้งที่เปนปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน
ชุมชนเอง ผูใหญบานสายชล  พวงพิกุล ไดสะทอนถึงความคาดหวัง
ของชุมชนเขาราวเทียนทอง ซึ่งประกอบดวย 4 ประเด็นหลัก คือ  
(1) ทุกหนวยงานใหความสนใจ และใหความสำคัญในการบริหาร
จัดการปาชุมชน (2) มีศูนยการเรียนรูสำหรับเยาวชน เพ่ือปลูกฝง
ทัศนคติและสรางจิตสำนึกใหเยาวชนรูจักและเห็นคุณคาของปา
เพ่ือเปนการสืบทอดเจตนารมณในการบริหารจัดการปาชุมชนเขา
ราวเทียนทอง และปาอื่นๆ (3) มีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
พ้ืนท่ีอยางเปนระบบ เพ่ือเปนฐานขอมูลในการใชประโยชนในพ้ืนท่ี และ
(4) ตองการใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ไมมีหน้ีสิน รวมท้ังมีการ
คิดหาทางแกไขปญหาในพ้ืนท่ีโดยชุมชนเอง 
 คงจะปฏิเสธไมไดวา การขอคืนพ้ืนท่ีปาชุมชนจากภัยคุกคาม
ภายนอกท่ีวายากแลว แตการรักษาปาใหเปนพ้ืนท่ีที่มีความมั่นคง
ทางระบบนิเวศและดำรงคงอยูคูกับชุมชน รวมท้ังสามารถให “บริการ”
กับชุมชนอยางย่ังยืนน้ันย่ิงยากกวา เน่ืองจากตองอาศัยความเขมแข็ง
ของผูนำ ความรวมมือ รวมแรง รวมใจของคนในชุมชน อีกท้ังหนวยงาน
ที่เก่ียวของตองเปนแนวรวมสำคัญในการเสริมสรางศักยภาพ
ของชุมชนท้ังในทรัพยากรบุคคล งบประมาณ องคความรู และเขามา
เปนเครือขายกับชุมชน ทั้งในแนวราบและแนวด่ิง รวมท้ังบังคับ
ใชกฎหมายตอผูกระทำผิดอยางเครงครัด--และไมเลือกปฏิบัติ
เพ่ือใหการบริหารจัดการปาโดยชุมชนสามารถดำเนินตอไปได
อยางตอเน่ืองและย่ังยืน

agencies have been accordingly interested in the
restoration to Khao Rao Thaian Thong community 
community (fi gure 4) and agreed with the community
activities, the gap between local people and government 
agencies has been reduced by open-minded discussion,
and searching for problem solving solutions together. 
Government projects that meet the community
requirement are accepted by local villagers. The
benefi ts are play an important role shared to both
government offi cers and community accordingly. It
could be said that the government offi cials can
perform their duties and responsibilities accordingly.
At the same time, local people can play an important role 
shared in natural resources management as mentioned
in the 2007 Constitution. Moreover, the community gets
direct benefi ts from forest productivities, and indirect
benefi ts in term of the living security, good quantity
of life, and self-reliance.
 According to lesson learned from Khao Rao Thian
Thong community forest, it could not deny that
public participation in natural resources and
environmental management started from a small group
of villagers who faced with natural resources and
environmental problems that lead to economics
and social consequences. The problem was exacerbated
by direct and structural violence inside the community
and pressure from outside. To solve community 
problems, local people work together starting from
investigating problems, brain stoming, making decision,
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เอกสารอางอิง

เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง. http://www.khaorao.org/ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553

2552. เสนทางการเรียนรูเครือขายปาชุมชนภูมิทัศนเทือกเขาราวเทียนทอง ใน ระวี ถาวร และ กฤษฎา  บุญชัย (บรรณาธิการ). จากขุนเขาถึงอาวไทย บทเรียนการพัฒนาเครือขาย

ปาชุมชน 4 พ้ืนท่ี ภายใตโครงการสนับสนุนความรวมมือในประเทศไทย. (หนา 37-58). กรุงเทพฯ: บริษัท ดูมายเบส จำกัด.

สุภาภรณ  วรพรพรรณ. 2550. สายชล  พวงพิกุล สรางแนวรวมเพ่ือรวมพลัง ใน พรวิไล คารร, ชฎินลดา  เวชกุล, สุภาภรณ  วรพรพรรณ และคณะ (บรรณาธิการ). รวมผลงาน 

รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งท่ี 9 ประจำป 2550. (หนา 115-118).กรุงเทพฯ : บริษัท บางกอกการด การพิมพ จำกัด.

อัจลา  รุงวงษ, จักรพงษ  คงชวย, ทนงศักด์ิ  จันทรทอง และ คณะ. 2550. ปาชุมชนบานเขาราวเทียนทอง ตำบลเนินขาม ก่ิงอำเภอเนินขาม จังหวัดชยันาท. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 

เอ็ม แอนด เอ็น ดีไซน พร้ินทติ้ง.

implementing their plans, monitoring and evaluating their 
success, and benefi t sharing that results in an increasing
community security in term of environment, economics
and society.
 However, there are still many problems and obstacles 
both from inside and outside community that need urgent 
resolutions. Village leader, Mrs. Saichon Puangphikul gives
the hopefulness of her community that is composed of 4
main issues (1) all agencies turn interest in, and place
importance on the community forest management. (2)
the knowledge centers is established for attitude
fostering and awareness building to the youth to ensure
that they will understand and perceive the forest value in
order to carry on the management for the community
forest of Khao Rao Thian Thong and others. (3) local
knowledge within the community are systematically
collected and used to support land used planning, and
(4) the community can be self-suffi ciency, no debt, and
self-solving problems 
 It could not deny that reclaiming forest from an outside
threat is diffi cult, but to keep forest for supporting ecological
security and giving sustainable service to community is
much more diffi cult. This is because the leader strength 
and cooperation among community members are required.
Moreover, the agencies concerned must play an
important role to enhance local community capabililies in
terms of supporting human resources, budget, and
knowledge. Furthermore, vertical and horizontal networks,
between government organizations and local villagers
must be built. More importantly, law enforcement must
not be distorted and discriminated to ensure that forest
management by local community can move continuously
and sustainability. 
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กอนจะปดเลม
EPILOGUE

 The Environmental Fund was established according to the

Enhancement and Conservation of National Environmental Quality 

Act 1992 in order to be a fi nancial measure that generate motivation

to all sectors; for example government agrncy, Local Administration,

State Enterprises, private sectors and environment NGOs

Such sectors can participate in protection and Conservation of

the national environmental quality and natural resources in

accordance with the polluter pays principle (PPP).

 The administration and management of the Environmental Fund

are controlled by the Environmental  Fund Board that is under the

National Environment Board whereas the Offi ce of Natural Resources 

and Environmental Policy and Planning performs as secretary and

administrative sector for managing the fund according to the

regulation, principle and condition of the supporting request from

the Environmental Fund.  

 Nowadays, the Environmental Fund has made an adjustment

for more effi ciency in administration so that the activity target is

determined to support and reduce the interest rate including the 

extension for term loan in each target group.  For the purpose to 

generate motivation in having participation process among all

concerned sectors, the Environmental Fund shall be respectively

sustainable, security and a fi nancial measure to enhance

cooperation for solving national environmental problem effi ciently. 

 The Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy and 

Planning (ONEP) published the book “Environmental Fund” to

distribute information about the management of the Environmental

Fund to organizations and concerned  agencies. The book

contains general information about principle of the Environmental

Fund, criteria and conditions for supporting from the

Environmental Fund as well as the consideration mechanisms

to support the projects. Moreover, there is some notice from the 

National Environment Board including the Environmental Fund

Board‘s regulation concerning the principle for environmental-fund

allocation, interest rate, and grace  period. If you are interested 

in this book, you can contact the Offi ce of Environmental Fund,

Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy and 

Planning, 60/1 Soi Phibun Wattana 7, Rama VI Road, Sam Sen Nai,

PhayaThai, Bangkok 10400 or Website:http://envfund.onep.go.th 

Telephone no. 0-2265-6588 Fax no.0-2265-6590.

 “แนะนำหนังสือคูมือกองทุนสิ่งแวดลอม”

 กองทุนสิ่งแวดลอมตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ--พ.ศ.--2535--เพ่ือเปนมาตรการทางการเงินท่ีจะสราง

แรงจูงใจใหทุกภาคสวน ท้ังสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน และองคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม ในการเขามามีสวนรวมเพ่ือการ

ปองกันและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศตามหลักการผูกอใหเกิดมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle:

PPP)

 การบริหารและจัดการกองทุนสิ่งแวดลอมกำกับดูแลโดยคณะกรรมการ

กองทุนสิ่งแวดลอม ซึ่งอยูภายใตคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ โดยมี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนฝาย

เลขานุการ--และเปนหนวยบริหารจัดการกองทุน--ตามระเบียบ--หลักเกณฑ

และเง่ือนไขการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม--ปจจุบันกองทุน

สิ่งแวดลอมไดมีการปรับแนวทางการบริหารใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน--โดย

กำหนดเปาหมายของกิจกรรมท่ีจะใหการสนับสนุน--และปรับลดอัตราดอกเบ้ีย

ในแตละกลุมเปาหมาย รวมทั้งการขยายระยะเวลากู ทั้งน้ี เพ่ือสรางแรงจูงใจ

ใหเกิดกระบวนการความรวมมือในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ โดยมีความมุงหวัง

ที่จะใหกองทุนสิ่งแวดลอมเปนมาตรการทางการเงินสำหรับการสรางความ

รวมมือรวมใจเพ่ือการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมของประเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และขณะเดียวกันกองทุนสิ่งแวดลอมจะตองมีความมั่นคงและ

ย่ังยืนดวยเชนกัน

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดจัดทำหนังสือ “กองทุนส่ิงแวดลอม” ขึ้น เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับ

การบริหารกองทุนสิ่งแวดลอมใหองคกรและหนวยงานตางๆ--ที่เกี่ยวของ

ไดรับทราบ โดยในเลมประกอบดวย ความรูทั่วไปเก่ียวกับกองทุนสิ่งแวดลอม 

หลักเกณฑและเง่ือนไขการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอม และกลไก

การพิจารณาใหการสนับสนุนโครงการ นอกจากน้ียังมีประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ รวมท้ังระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอมท่ีเก่ียวของ

กับหลักเกณฑการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดลอม ตลอดจนอัตราดอกเบ้ียและ

ระยะเวลาการปลอดการชำระคืนเงินตน หากทานสนใจหนังสือเลมน้ี สามารถ

ติดตอไดท่ี สำนักงานกองทุนส่ิงแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามท่ี 6 แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 หรือท่ีเว็บไซต http://envfund.onep.go.th

โทรศัพท 0-2265-6588 โทรสาร 0-2265-6590



 พื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม เปนพื้นที่อนุรักษสิ่งแวดลอมที่กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 โดย มาตรา 43 กำหนดใหรัฐมนตรี

โดยคำแนะนำของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดใหพ้ืนท่ี

ตอไปนี้เปนพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม

 • พ้ืนที่ที่มีลักษณะเปนตนน้ำลำธาร

 • พ้ืนท่ีที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่แตกตางจากพ้ืนท่ีอื่นโดยท่ัวไป

 • พื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรืออาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรม

ตางๆของมนุษยไดโดยงาย

 • พ้ืนท่ีที่มีคุณคาทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแกการอนุรักษ--และพ้ืนท่ีนั้นยังมิได 

ถูกประกาศกำหนดใหเปนพ้ืนท่ีอนุรักษ

 ขี้ปลาวาฬ--(Red--Tide)--ปรากฎการณที่แพลงกตอนพืชพวกไดโนแฟลกเจลเลต

(ไดแก นอคติลูกา ซีราเตียม โกนิออแลก เปนตน) ชนิดใดชนิดหน่ึงเพ่ิมปริมาณข้ึนอยางรวดเร็ว

ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวจะทำใหน้ำทะเลเปลี่ยนสีไป เพราะมีปริมาณของแพลงกตอนหนาแนนมาก

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตามมาก็คือ เกิดภาวะขาดออกซิเจน ทำใหสัตวน้ำบริเวณชายฝงตองตายลง

เปนจำนวนมาก บริเวณที่มักเกิดปรากฏการณนี้มักเปนบริเวณชายฝงที่มีแมน้ำไหลลงสูทะเล 

ซึ่งมีของเสียท่ีเปนธาตุอาหารของพืชจากชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมไหลปนเปอนออกมา

 พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานท่ีนำมาใชแทนน้ำมันเช้ือเพลิง สามารถแบงตามแหลง

ที่ไดมาเปน 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทน จากแหลงท่ีใชแลวหมดไป (Alternative Energy)

อาจเรียกวา พลังงานส้ินเปลือง ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน

เปนตน และพลังงานทดแทนอีกประเภทหน่ึงเปนแหลงพลังงานท่ีใชแลวสามารถหมุนเวียนมาใช

ไดอีกเรียกวา พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ไดแก แสงอาทิตย ลม ชีวมวล

น้ำ และไฮโดรเจน เปนตน

 ผลิตภัณฑสีเขียว (Green Product)  ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมหรือกระบวนการผลิตหรือ

มีคุณสมบัติอื่นๆ--ที่จะไมมีผลกระทบในดานการทำลายสภาพแวดลอม--ปจจุบันมีผลิตภัณฑ

ท่ีออกใหมหรือใชสูตรสวนผสมในการผลิตใหมเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑเดิมท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

ออกมามากมาย เนื่องจากประชาชนทั่วโลกเริ่มมาหวงใยและหันมาอนุรักษสิ่งแวดลอมของโลก

ที่ถูกทำลายไปมากแลว ตัวอยางของผลิตภัณฑสีเขียว เชน การผลิตเครื่องทำความเย็นที่ไมใช

สารเคมีที่มีผลทำลายช้ันโอโซนในบรรยากาศโลก (Ozone Friendly) ผลิตภัณฑจากปลาทูนา

ที่ไมใชกรรมวิธีในการจับที่ทำลายปลาโลมา (Dolphin Safe) เปนตน

 ที่มา : ฐานขอมูลคำศัพทดานส่ิงแวดลอม  กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม http://www.deqp.go.th 

    : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  http://www.dede.go.th/

ศัพทสิ่งแวดลอม




