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บทบรรณาธิการ
 “นวัตกรรม” เปนคำท่ีเรามักไดยิน ไดฟง บอยคร้ัง

ในสังคมยุคน้ี มีความเก่ียวพันกับเทคโนโลยี ขอมูล

ขาวสาร และบอยคร้ังท่ีมักกลาวอางและนำมาใชกับการ

บริหารจัดการดวยเชนกัน--ซ่ึงความหมายท่ีแทจริงของ

คำๆ--น้ีไดกำหนดไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต

ยสถาน พ.ศ. 2542 หนา 565 โดยใหความหมายของ

คำวา“นวัตกรรม” หมายถึง ส่ิงท่ีทำข้ึนใหมหรือแปลก

จากเดิมซึ่งอาจจะเปนความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ

เปนตนซึ่งในภาษาอังกฤษใชคำวา “Innovation”

 สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในปจจุบันและตอไปในอนาคต คงยาก

ที่จะไมพึ่งพาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ในการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงการอนุรักษ ฟนฟู และการใช

ประโยชนอยางย่ังยืน นวัตกรรมที่กลาวถึง ไมจำเปน

ตองเปนนวัตกรรมจากตางประเทศ หรือท่ีมีราคาแพง

ซึ่งอาจมีขอจำกัดมากมาย และอาจไมเหมาะสมกับ

ประเทศเรา ดังนั้นหลายๆ ครั้งที่พบวานวัตกรรมที่ดี

และเหมาะสมกลับเปนสิ่งท่ีถูกสรางจากภูมิปญญา

ของคนไทย--ไมวาจะเปนภูมิปญญาทองถ่ินและการ

ประดิษฐคิดคนโดยคนไทย ซึ่งเปนนวัตกรรมที่ไมควร

มองขามและดูถูก แตท่ีสำคัญคือเราตองรูจักนำนวัตกรรม

ท่ีเราคิดคนมาพัฒนา--และศึกษาวิจัยตอยอด--ใหมี

ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น--ซึ่งกองบรรณาธิการขอเปน

กำลังใจใหกับคนไทยทุกคนในการคิดคนและ

พัฒนานวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหคนไทยไดใชประโยชน

ตอไป

Editorial Notes
  “Innovation” is the word frequently heard 
in today’s society.  It is related to technology,
news and information, and often referred to and 
applied with the management.  The real meaning 
of this word is specifi ed in the Royal Institute
Dictionary, 1999, Page 565, that “Innovation”
means new things or things different from the
originals which may be ideas, methods or tools, etc.

 It may be diffi cult for the natural resources 
and environment to be effi ciently and effectively
managed at the present time and in the future
no matter for conservation, restoration and
sustainable utilization if not being dependent of 
the science, technology and innovation.  The
innovation is not necessarily of the foreign
countries or of high price which may have

a lot of limitations and not be suitable for our
country.  It is found many times that the good and

proper innovation is created by Thai people’s
intellect, local intellect, and invented by Thai

people, which should not be overlooked and 
underestimated. The Important thing is, we should
take the innovation we have invented for further 

study, research and development to make it fully 
complete.  The editorial staffs will keep our fi ngers
crossed for all Thai people to search for and
develop new innovations for benefi ts and 
utilization of our people.

Editorial Notes
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Ministry of Natural Resources and Environment led
Permanent Delegate Group to UNESCO Paid 
a Courtesy Call on Prime Minister   

 On August 25th, 2010 : Mr. Suwit Khunkitti, Minister of 
Natural Resources and Environment (MNRE) led Permanent 
Delegates of Africa Group in UNESCO, during their visit to
Thailand consisting of Mr. Mohamed El Zahaby,
Ambassador and Permanent Delegate of Egypt to
UNESCO; Mr. Papa Momar Diop,  Ambassador and
Permanent Delegate of Senegal to UNESCO;   Mr. Jean 
Marie ADOUA,  Ambassador and  Permanent Delegate of
Congo to UNESCO; Mrs. Gisele Ossadedjombo-Ngmiaghe, 
Ambassador and  Permanent Delegate of Gabon to
UNESCO; Mr. Diekumpuna SITA JOSE, Ambassador and
Permanent Delegate of Angola to UNESCO;   Ms. Brigitte 
NJOCK , Cameroon Consul and Mrs. Orachart Suebsith, 
Deputy Permanent Delegate of Thailand to UNESCO paid
a courtesy call on Mr. Abhisit Vejjajiva, Prime Minister and
members of Parliament at the Parliament Building. In this
connection, Mrs. MingQuan Wichayarangsaridh, the
Secretary General of Offi ce of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning (ONEP) participated
in this occasion as well.  

รมว.ทส. นำคณะผูแทนถาวรประจำยูเนสโก
เขาเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี 
 
 25   สิงหาคม  2553 :  นายสุวิทย  คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมนำคณะผูแทนถาวร
ประจำยูเนสโก กลุมแอฟริกา ท่ีเดินทางมาประเทศไทย ประกอบดวย
นาย Mohamed El Zahaby เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรอียิปต
นาย Papa Momar Diop เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรเซเนกัล นาย Jean
Marie ADOUA เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรคองโก นาง Gisele
Ossadedjombo-Ngmiaghe--เอกอัครราชทูตผูแทนถาวรกาบอง
นาย--Diekumpuna--SITA--JOSE--เอกอัครราชทูตผูแทนถาวร
แองโกลา นางสาว Brigitte NJOCK กงสุล แคเมอรูน และ
นางอรชาต--สืบสิทธ์ิ--รองผูแทนถาวรประเทศไทย--ประจำยูเนสโก
เขาเย่ียมคารวะ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และพบปะ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร--ณ--อาคารรัฐสภา--โดยนางม่ิงขวัญ
วิชยารังสฤษดิ์--เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเขารวมการพบปะในโอกาสน้ีดวย  
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ONEP Explained the Practical Guidelines according
to MNRE’s Announcement on Determination of 
Type and Magnitude of Severe Impact Project  

 O n - S e p t e m b e r - 1 5 t h , - 2 0 1 0 - : - M r s . - M i n g Q u a n 
Wichayarangsaridh, the SecretaryGeneral of Offi ce of 
Natural Resources and Environmental Policy and Planning
(ONEP) presided over the opening ceremony and gave 
opening remarks to “EIA 2010 Practical Guidelines
according to MNRE’s Announcement on Determination of
Type and Magnitude of Severe Impact Project Probably 
Resulting from Severe Impact to the Communities on
both Natural Resources and Health, to be reported by State
Enterprises or Private Sector”  at Asia Hotel.  The meeting
was held for those who must conduct for Environmental
Impact Assessment (EIA): the entrepreneurs, related
organizations to acknowledge MNRE’s announcement
and discuss with the practical guides including respond
to questions.

สผ. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ทส. เรื่อง
กำหนดประเภทและขนาดโครงการ/กิจการรุนแรง

 15 กันยายน 2553 : นางม่ิงขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ เลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนประธานเปดการประชุมชี้แจง--เรื่อง--“แนวทางปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กำหนด
ประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอให
เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชนจะตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
พ.ศ.2553” ณ โรงแรมเอเชีย  เพ่ือใหผูจัดทำรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม กลุมผูประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดรับทราบประกาศกระทรวงฯ ดังกลาว และหารือแนวทางปฏิบัติ
รวมถึงตอบขอซักถามในประเด็นขอสงสัย 
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  สผ. เปดรับฟงความคิดเห็นตอกรอบแนวคิดและ
ทิศทางของแผนจั ด ก า รคุณภาพสิ่ ง แ วดล อม
พ.ศ. 2555 – 2559

 20  กันยายน  2553  :  นายสันติ  บุญประคับ  รองเลขาธิการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปนประธานเปดการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอ “กรอบแนวคิด
และทิศทางของแผนจัดการคุณภาพและส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2555 –
2559” ณ โรงแรมรามา การเดนส เพื่อใหภาคีการพัฒนา
ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะตอ (ราง)ประเด็น
ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของประเทศไทยในระยะ 5 ปขางหนา  (พ.ศ. 2555 - 2559) โดย
ไดรับเกียรติจาก นายปติพงศ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง--ปาฐกถาพิเศษ--เรื่อง  
“แนวทางการพัฒนาประเทศอยางสมดุลและย่ังยืนที่สอดคลอง
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

ONEP Provides an Occasion for Opinion Hearing on 
“Framework and Direction on Environmental Quality 
Management Plan for 2012-2016”  

 On September 20th, 2010 : Mr. Santi Boonprakub,  
Deputy Secretary General, Offi ce of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning (ONEP) 
inaugurated the meeting for opinion hearing on
“Framework and Direction on Environmental Quality
Management Plan for 2012-2016” at Rama Gardens
Hotel as to facilitate the development parties for
opinion exchanges and to provide suggestions on draft
proposal  of Thailand’s Strategic Plan for Natural Resources
and Environment Development in the next 5 years
(2012-2016). The program is honored by Mr. Pitipong
Pungbun Na Ayudhya, Chairman of Highland Research 
and Development Institute (Public Organization)
who gave a keynote speech on “Guidelines on Ecological
Balance and Sustainable Development Conforming to
Natural Resources and Environment”. 
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INTERVIEW
สัมภาษณผูรู

 กองบรรณาธิการวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหง
ประเทศไทย ไดรับเกียรติอยางสูงจาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
ซึ่งดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ชวงระหวางป พ.ศ. 2551-2553 โดยทานไดใหโอกาส
กองบรรณาธิการในการพูดคุยในเร่ือง--“วิทยาศาสตรกับการเปล่ียน
แปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน” โดยมีนายอภิมุข
ตันติอาภากุล ผูอำนวยการกองติดตามประเมินผล เปนตัวแทนของ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ในการสัมภาษณซ่ึงกองบรรณาธิการขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูงมา ณ โอกาสน้ี
 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เปนอีกบุคคลหน่ึงท่ีมีบทบาท
ในวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย มาเปนเวลากวา 20 ป และ
ติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีไทยอยางตอเน่ือง--ทานเปน
หนึ่งในผูกอตั้ง “ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ” (National Electronics and Computer Technology
Center : NECTEC) ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยกอตั้ง “มูลนิธิสถาบัน
ราชพฤกษ” ขึ้น ดวยทุนทรัพยสวนตัว เพ่ือรวมมือกับหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือรณรงคใหคนไทยปลูกปาสนองพระราชเสาวนีย
ของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ตั้งแตป พ.ศ. 2537 
และเพ่ือเปนการถวายแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

 It is the great honora for the editorial staffs of
Thailand’s Nature and Environment journal that khunying
Dr. Kalaya Sophonpanich, the former Minister of Science 
and Technology to have an auspicious opportunity to
dialogue with Mr. Abhimuk Tantihabhakul, Director of
Monitoring and Evaluation Division, Offi ce of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP)
on the topic “Science and Climate Changes for
Environmental Sustainability” The Offi ce of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning is
very gratitude for this moment.
 Over the past decade, Khunying Dr. Kalaya
Sophonpanich is a key  person in Thailand‘s science and 
technology realm who has been catched up with
advancement of Thailand‘s technology continually. She
is also a co-founder of “National Electronics and Computer
Technology Center (NECTEC)” affi liated to the Ministry
of Science and Technology. Furthermore, she also
plays an important role for society, being the founder of
“The Rajapruek Institute Foundation” by establishing with 
her personal assets. Its target is to emphasize on mutually 

“วิทยาศาสตรกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน”
“Science and Climate Changes for Sustainable Environment”

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (Dr. Khunying Kalaya Sophonpanich)

กองบรรณาธิการ / Editors 
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ในวโรกาสท่ีทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ เม่ือป พ.ศ. 2539 
เปนตนมาถึงปจจุบัน--โดยมูลนิธิไดดำเนินกิจกรรมการรณรงค
ปลูกปาจนทำใหมีพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 10 หรือมากกวา 
5 ลานไร หรือคิดเปนจำนวนตนไมถึง 20 ลานตน     นอกจากน้ียังได
ตั้งเปาหมายตอไปในการเพ่ิมพื้นท่ีปาใหไดถึงรอยละ 30 โดยทาน
เห็นวาประเทศท่ีจะมีความสมดุลในดานทรัพยากรธรรมชาติไดนั้น
ควรจะมีปาไมรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีทั้งประเทศ
 ปจจุบันแมทานจะมิไดดำรงตำแหนงทางการเมืองแลวก็ตาม
ดร.คุณหญิงกัลยา มิไดทอดทิ้งการพัฒนาดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีของประเทศ--โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ที่ผานมา ทานไดรวม
เดินทางไปกับคณะผูแทนไทย--ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี--นายอภิสิทธ์ิ 
เวชชาชีวะ--เปนหัวหนาคณะ--เพ่ือเขารวมประชุมวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก--จัดโดยองคการสหประชาชาติ 
ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมารก ทานไดแสดงขอคิดเห็น
ใหกองบรรณาธิการฟง ถึงความสำคัญของนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อปองกัน แกไข และการปรับตัว
อันเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศวา “จากเจตนารมณ
ของทานนายกรัฐมนตรีที่จะผลักดันประเทศไทยใหใชพลังงาน
ทดแทนเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 8 เปนรอยละ 20 และเพ่ิมพื้นท่ีปา
อีกรอยละ 10 ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) ตามท่ีไดประกาศ
เจตนารมณ ณ กรุงโคเปนเฮเกนนั้น นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
จะตองไดรับการพัฒนา วิจัย และนำมาใชในการปองกัน แกไข และ
ปรับตัว--โดยตองกำหนดเปนนโยบายอยางบูรณาการ--ทั้งในดาน
นโยบายการรับการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแลว
ไปจนถึงการนำความรูและเทคโนโลยีจากชาติที่พัฒนาแลวเขามา
ประยุกตใช--ไมวาจะเปนการรับการถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศ
ที่ประสบความเร็จในการลดกาซเรือนกระจก--อยางประเทศญ่ีปุน

cooperation with the public and private sector to 
launch reforestation campaign  for Thai to fulfi ll the royal 
command of the Queen since 1994 and dedicates to
the 6th anniversary of the King in the 1996. This  foundation
have been started working since 1996 in reforestation
to increase the forest area 10% or more than 5 million
rai, accounting for 20 million trees. The next target is to 
augment forest cover up to 30% of the country area.
According to Khunying Dr. Kalaya’s advice, in order to
keep the country environmental well balancing, there
should be 40% of the forest areas covered the land. 
 Although she no longer takes political position
anymore, she never neglected anything in the realm of
science and technology, especially the global climate
change issue. In July 2010, she has joined Thailand’ offi cial 
representatives led by Prime Minister Abhisit Vejjajiva
as the head of Thai delegation to participate the global
climate changes, conference of the parties (COP 15)
held by United Nations at Copenhagen, Kingdom of
Denmark. She expressed her opinion to the editorial
staffs that on how importance of innovative science
and technology in terms of prevention, remediation
and adaptation in order to curve with dynamic climate 
changes effects. “In perception of Prime Minister Abhisit,
he planned to push forward Thailand reliability on
renewable energy by increasing from 8% to  20% and
forest cover must be more 10% by 2020. The intention
the Prime Minister declared at Copenhagen, the

การประชุมวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (The global climate changes, conference of the parties (COP 15)
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หรือเรียนรูบทเรียนท้ังในส่ิงท่ีผิดและถูกจากประเทศเกาหลี
เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดซ้ำอีก นอกจากน้ีจะตองบริหารจัดการ
ดานส่ิงแวดลอมโดยอาศัยกลไกทางดานการเงิน การลงทุน เพ่ือให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอม เชน การใชเง่ือนไข
การปลูกปา  การใชพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดในการ
อนุมัติโครงการอุตสาหกรรม รวมทั้งเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ
ในการพิจารณาสินเช่ือของธนาคารดวย และในสวนของภาครัฐเอง
ตองมีการเรงปรับปรุงกฎหมาย--ตลอดจนการบังคับใชกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพ และเปนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งน้ีกฎหมายดาน
สิ่งแวดลอมยังเปนปจจัยท่ีมีสวนสำคัญสำหรับนักลงทุนท่ีตอง
ใชในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน เน่ืองจากเง่ือนไข
ดานส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยีมีผลใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน
ดังน้ันการช้ีแจงแกนักลงทุนตางชาติจึงเปนส่ิงท่ีภาครัฐตองดำเนินการ
เพ่ือมิใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอันเน่ืองมาจาก
การกำหนดนโยบายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกตามเปาหมายท่ีตั้งไว”

innovation or technology must be applicable and
affective to cope with climate change and then
integrated that technology to the national policy both
the policies concerning technology transfer and
technological adaptation from developed countries.
The technology transferred from the success country 
of greenhouse gas reduction such as Japan; or
lesson learned from Korea in order not to repeat the
same mistakes. Furthermore, Thailand must develop
fi nancial and investment strategy to keep maintaining
environmental sustainability, conditions for licensing some 
activities should be applied such as renewable energy
and clean energy consumption as well as other
environmental conditions, bank credit criteria should
propose reforestation program. As the government
agency, law enforcement and environmental regulation
to must be revised to improve effi ciency, clarity and
standardization. However, the environmental law is 
a crucial factor for investors to be taken into account 
conditions on environment and technology imported 
might affect capital cost. Therefore, conditions have
to be clearifi ed with foreign invester. These provolcing 
measures are necessary to prevent impact on the national 
economic resulting from policy determination to increase
effi ciency in dynamic target of greenhouse gas emission.”     
 Dr. Khunying Kalaya has suggested an urgent research
to promote the use of renewable energy that should be
emphasized on the advance technology development. The 
feasible approach concerns “The action must be inspired 
from the combination of technology and local wisdom, the 
promotion of activities with zero waste and Thailand should 
focus on Biotechnology development through biopolymers,
biomaterials, bioengineering or biomedicine. This is because 
of our country has surplus bio-resources and bio-raw
materials. The example is as we produced oil from Jatropha 
curcas (Saboo Dam), a unfavorable plant that no one 
needs it. So, it has no confl ict with the food supply.  In this 
case it is also better than the use of corn, which can lead  
on food security issue. However, the application of 
technology must be well-studied in order to avoid further 
impacts as advance technology is two sidse of the coin,
good side and dark side”. 

ภัยแลง (Drought)
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อุทกภัย (Floods)

บรรยากาศในการสัมภาษณ (Interview environment)

“To  apply Technology needs in-depth research to
prevent negative consequences due to the technology.”

 Dr. Khunying Kalaya told the editorial staffs about the
research which we all have to face the changes
being occurred in the world and our country. There is
a research conducted about  5-6 years ago concluded that
“in the next 50 years, the world temperature will go up 2oC 
(and 4oC if there is no adaptation and mitigation,) the sea
level will rise 2 m. Half of either London or Bangkok,
will be submerged, while the countries along coastline 
might disappear as well. Actually, we do not have to wait
that long, we have already seen some impacts.
Thailand’s coasts have been eroded and vanished in
many areas along the Gulf of Thailand and the
Andaman. Corals have been bleached in many areas.
Flood, drought and storm, natural disasters that never
happened have occurred around the world. Existing
disasters become more severe in Pakistan, China,
Haiti or Myanmar. 
 Civil society and technocrat, all admitted the forest
will play a major role in climate change combat. Millions
of people are suffering from impacts of deforestation
signifi cantly. All of these proves that “Deforestation can kill
people rather than guns.” The result of the study
is also expected that half of the biodiversity will become
extinct. Therefore, everyone should begin to adapt their
behavior and lifestyle of their own. In addition, the
government sectors should boost knowledge to the
public, speed up law amendment and encourage various
incentive measures including taxation and others. A good
example that foreigner applied is electronic wastes

ปะการังฟอกขาว (coral bleaching)
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 งานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนเปนเร่ืองที่
ดร.คุณหญิงกัลยาฯ เห็นวาตองเรงรัดใหเกิดขึ้นเชนกัน โดยเนน
แนวทางการพัฒนาตอไปขางหนาวา “ตองทำใหเกิดการผสมผสาน
เทคโนโลยีกับภูมิปญญาชาวบาน สงเสริมการดำเนินกิจกรรมที่ไม
กอใหเกิดของเสีย ที่สำคัญคือตองพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพตางๆ
ไมวาจะเปน biopolymers, biomaterials, bioengineering,
biomedicines--ซึ่งเราเปนประเทศท่ีศักยภาพสูง--เน่ืองจาก
ประเทศเรามีแหลงทรัพยากรและวัตถุดิบจำนวนมาก ตัวอยางเชน
การทำน้ำมันจากสบูดำซึ่งเปนพืชที่มีพิษ เปนพืชที่ไมมีใครตองการ
เราก็นำมาใชประโยชนไดโดยไมไปทำลายวงจรอาหาร ดีกวาการ
นำขาวโพดมาใช เพราะจะนำไปสูประเด็นของความม่ันคงทางดาน
อาหารตอไปอีก แตอยางไรก็ตาม การจะนำเทคโนโลยีมาใช
ตองผานการศึกษามาเปนอยางดีเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบอ่ืนๆ
ตามมาในภายหลัง เพราะเทคโนโลยีกาวหนา คุณอนันตและ
โทษมหันตเชนกัน”

management. In Germany, to purchase a new battery, 
you must take an old one in exchange in order to get rid
of it properly. In conclusion, even manufacturers, end
users or all agencies must adapt themselves.”

“Deforestation can kill people rather than guns.”

 Finally, the editorial staffs would like to emphasize
issues that Khunying Dr. Kalaya has focused and done
continuously. She would like every Thai people to
participate with reforestation campaign because trees 
provide everything and the four basic needs for us
especially oxygen. “Trees are never lazy”. She urges
us to grow trees wherever at home, at work and that can 
be done immediately. In the past, we used extravagant
natural  resources because everything free of charge. 
Thailand has ineffective rules for natural resources
exploitation. people are accustomed to their old behaviors
until today. Therefore, it is necessary that everyone will
have to adapt his or her own lifestyle. Now, we indulge
ourselves in luxury living. We don’t walk and don’t
cycling. We buy bottles of drinking water, turn on air
conditioner and use Styrofoam. If we disagree to change
anything, I would like you to think about what will happen.”

ปลูกปาชายเลน (mangrove forest crop)

เมล็ดสบูดำ (Jatropha curcas)
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“การจะนำเทคโนโลยีมาใช ตองผานการศึกษามาเปน
อยางดี--เพื่อไมใหเกิดผลกระทบอื่นๆ--ตามมาใน
ภายหลังเพราะเทคโนโลยีกาวหนา มีคุณอนันต และ
โทษมหันตเชนกัน”

 ดร.คุณหญิงกัลยาฯ--เลาใหกองบรรณาธิการฟงเพ่ิมเติมถึง
ผลการวิจัยท่ีเราทุกคนตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดกับ
โลกและประเทศของเราวา “เม่ือ 5-6 ปมาแลว มีงานวิจัยของตางชาติ
อยูชิ้นหน่ึง บอกวาอีก 50 ป ขางหนาอุณหภูมิของโลกจะเพ่ิมขึ้น
2 องศาเซลเซียส (และเพ่ิมขึ้นถึง 4 องศาเซลเซียส หากไมมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรเลย) และจะทำใหน้ำทะเลสูงขึ้นอีก 2 
เมตร ลอนดอนหรือแมแตกรุงเทพฯ จะหายไปคร่ึงหน่ึง สวนประเทศ
ที่อยูริมทะลก็จะหายไปหมด จริงๆ แลวไมตองรอนานขนาดนั้น
เราก็เร่ิมเห็นผลบางแลว ประเทศไทยเองชายฝงถูกกัดเซาะหายไป
ในหลายพ้ืนท่ีท้ังดานอาวไทยและอันดามัน การเกิดปะการังฟอกขาว
เพ่ิมหลายพ้ืนท่ี อุทกภัย ภัยแลง พายุ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ทั่วโลกที่ไมเคยเกิด--ก็เกิดขึ้นและรุนแรงมากขึ้น--ไมวาจะเปน
ปากีสถาน จีน เฮติ หรือพมา คนเดือดรอนหลายลานคนอันเกิดจาก
การตัดตนไมทำลายปาเปนสำคัญ--จึงอาจพูดไดวา--“การตัดตนไม
สามารถฆาคนไดมากกวาปน”--และจากผลการวิจัย--คาดวา
ครึ่งหน่ึงของความหลากหลายทางชีวภาพจะหายไป ดังน้ันทุกคน
จึงควรตองเริ่มปรับพฤติกรรมการใชชีวิตของตัวเอง รวมถึงภาครัฐ
ตองเพ่ิมองคความรูใหกับประชาชนดวย และเรงปรับปรุงกฎหมาย 
จนถึงสรางแรงจูงใจตางๆ--ไมวาจะเปนทางดานภาษีและอ่ืนๆ
ตัวอยางที่ดีอันหนึ่งที่ตางประเทศเริ่มนำมาใชแลวในเรื่องของ
ขยะอิเล็คทรอนิกสดังเชนท่ีประเทศยอรมัน หากตองการซ้ือถาน 1 กอน
จะตองนำกอนเกามาแลก เพ่ือท่ีจะไดดำเนินการกำจัดไดอยางถูกวิธี
รวมความแลวคือ ไมวาจะเปนผูผลิต ผูใช ทุกหนวยงาน จะตองปรับตัว”

“การตัดตนไมสามารถฆาคนไดมากกวาปน”

 ทายสุด กองบรรณาธิการขอหยิบยกส่ิงท่ี ดร.คุณหญิงกัลยาฯ 
ใหความสำคัญและทำมาตลอด คือ “อยากใหคนไทยทุกคนชวยกัน
ปลูกตนไม เพราะตนไมใหทุกอยาง ใหปจจัยส่ี ใหอากาศ และ
ที่สำคัญคือ ตนไมไมเคยข้ีเกียจ” ทุกคนสามารถปลูกไดทุกท่ี ไมวา
จะเปนท่ีบานหรือที่ทำงาน ในอดีตเราใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ฟุมเฟอย เพราะทุกอยางฟรี ภาครัฐไมมีกติกาการใชทรัพยากร
อยางชัดเจน คนไทยจึงเคยชินกับพฤติกรรมเดิมๆ มาถึงทุกวันน้ี
ดังนั้นจึงจำเปนอยาง ย่ิงที่ทุกคนจะตองปรับเปลี่ยนวิถีการ
ดำเนินชีวิตตอนน้ีเราใชชีวิตกันอยางสะดวกสบายเกินไป เราไมเดิน
ไมข่ีจักรยานซ้ือน้ำขวดด่ืม เปดแอร ใชโฟม ถาเรา ยังไมยอมเปล่ียน
อะไรเลยดิฉันอยากใหลองคิดดูวาจะเกิดอะไรขึ้น”

อยากใหคนไทยทุกคนชวยกันปลูกตนไม เพราะตนไม
ใหทุกอยาง ใหปจจัยสี่ ใหอากาศ และที่สำคัญคือ
“ตนไมไมเคยข้ีเกียจ”

“I want all Thai people to participate with reforestation
campaign because trees provide everything and
the four basic needs, provide oxygen. “Trees are never 
lazy.”

ปลูกปาชายเลน (mangrove forest build)
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 Nowadays, an advance science and technology
provide human with better standard of living. On the other 
hand, this advance technology can also increase
technology waste. Most of them cannot be decomposed or
eliminated by natural process. Some of them are durable
and diffi cult to treat. Furthermore, some of them provide
adverse toxicity to environment for example; used
fl uorescent lamp that is popular in the present day. It is found
that whenever such fl uorescent lamp is no longer used,
it has been causing serious problem of human to fi nd
method for elimination. Therefore, it becomes toxic waste 
that can be found in every household. Hugeness of used
fl uorescent lamp that is silent threat should be concerned
by community and an awareness on both direct and 
indirect environmental impact as well. Such unawareness
and lacking of profound knowledge on knowhow
for technology waste treatment will lead unintentional
menace to human and an environment.

 This is a good opportunity that editorial staffs had
obtained the knowledge on the study and prototype

กองบรรณาธิการ / Editors 

 ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดมีสวนชวยใหชีวิตความเปนอยูของเรามีความสะดวก
สบายมากย่ิงข้ึน--แตในทางกลับกันจากความเจริญทางเทคโนโลยี
เหลาน้ีไดกอใหเกิดการท้ิงขยะเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้นดวยเชนกัน
ซ่ึงสวนใหญไมสามารถยอยสลายหรือกำจัดไดดวยวิธีทางธรรมชาติ
ขยะบางชนิดคงสภาพอยูเปนเวลานาน ยากท่ีจะกำจัด และบางชนิด
ยังมีความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ยกตัวอยางเชน หลอด
ฟลูออเรสเซนตท่ีมีใชกันอยูท่ัวไป โดยพบวาเม่ือหลอดฟลูออเรสเซนต
เหลาน้ีใชไมไดแลว นั่นคือปญหาสำคัญท่ีจะตองทำอยางไรตอไป
เพราะเปนขยะพิษที่มีอ ยูทุกครัวเ รือนทำใหมีปริมาณมาก
จึงเปนภัยเงียบท่ีชุมชนควรใหความเอาใจใส--และมีความระมัดระวัง
ตอผลกระทบส่ิงแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม เพราะอาจเกิดจาก
ความรูเทาไมถึงการณและขาดความเขาใจในการจัดการขยะ
เทคโนโลยีเหลาน้ีไดอยางถูกตองและถูกวิธี

 จึงเปนโอกาสอันดีย่ิงที่กองบรรณาธิการไดรับความกรุณาจาก
ผศ.ดร.สมศักด์ิ พิทักษานุรัตน อาจารยประจำภาควิชาวิทยาศาสตร
อนามัยและส่ิงแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และทีมงาน ซ่ึงเปนเจาของผลงานในการศึกษาและพัฒนา
ตนแบบเครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนต ไดใหความรูเก่ียวกับ
การจัดการระบบเทคโนโลยีและสาธิตการใชเครื่องมือดังกลาว

นวัตกรรมกำจัดหลอดฟลูออเรสเซนตแบบไทยๆ
Disposal Innovation for Used Fluorescent Lamp with Thai Style
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เพ่ือนำลงในวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
ซึ่งกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี

ภัยเงียบจากหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีไมควรมองขาม

 หลอดฟลูออเรสเซนต เปนหลอดไฟฟาท่ีจัดไดวาเปนแหลงกำเนิด
แสงสวางท่ีไดรับความนิยมใชอยางแพรหลายมากท่ีสุดในทุกครัวเรือน
แตเม่ือหลอดฟลูออเรสเซนตเส่ือมสภาพหมดอายุการใชงานแลว
กลับกลายเปนขยะอันตราย เน่ืองจากหลอดเหลาน้ีมีสารปรอทซ่ึงเปน
โลหะหนักตกคางอยู หากไดสูดดมและสัมผัสสารปรอทจะเขาไป
สะสมในรางกายทำใหเกิดอันตรายตอระบบการทำงานของอวัยวะ
ตางๆ ทั้งระบบประสาทและกลามเนื้อ หากปนเปอนสูแหลงน้ำ
และเขาสูวงจรอาหารจะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและ
ส่ิงแวดลอมในชุมชน ท้ังแบบเฉียบพลันและเร้ือรังจนถึงข้ันเสียชีวิต 
และยากตอการแกไขในภายหลัง--ดังนั้น--การทิ้งซากหลอด
ฟลูออเรสเซนตรวมไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปจากบานเรือน  จึงเปน
เรื่องที่ตองมีการบริหารจัดการและสรางความตระหนักรูแกชุมชน
อยางท่ัวถึง

ถังคัดแยกขยะ (Recycling)

development of used fl uorescent lamp crunching machine
by Assistant Professor Dr.Somsak Pitaksanurat with his
kindness. He is the lecturer of Department of Environmental 
Science, Faculty of Public Health, Khon Kaen University.
His study focuses on knowledge for technology waste
treatment technique and he demonstrates the mentioned
prototype for distribution information to be published
in Thailand’s Natural and Environment Journal. Therefore,
editors thank for this opportunity. 

Not Overlooking of Silent Hazard from Used Fluorescent 
Lamp

    This type of lamp is the most popular use for being 
source of light. It could be said that fl uorescent lamp may 
be found in every household. But lamp lumen depreciation 
or expiry of fl uorescent lamp becomes hazardous waste
because such lamp contains mercury (Hg) which is heavy 
metal substance. Upon human inhalation or touch, it will
be accumulated in human body. High concentration
exceeding a threshold tends to bio-accumulate.  High levels
of exposure may result in toxic biochemical effects
in human, do harm to human organs function both
nervous system and muscular system. 

 Furthermore, the contamination of mercury into water 
resources and moving into food chain will certainly
accumulate in it tissues and be the potential for the toxic 
effects. Consequently, human and animal ingest the
contaminated fi sh, they face the possibility of accumulating 
toxic level of mercury in their tissues and take greater level 
of risk for human health, both acute and chronic disease.
Fluorescent waste treatment need to be separated from 
household waste treatment. Therefore, raising public
awareness is a critical activity in hazardous waste 
management.

Starting point…. Used fl uorescent lamp crunching 
machine…..Be successful 

  To prevent mercury vapor leakage to the environment,
hazardous waste is crucial. Most of  Municipalities and 
Local Administrative Organization (LAO) encounter the
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จุดเริ่มตนโครงการ... เครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนต…
ผลสำเร็จ

 การปองกันการแพรกระจายและการร่ัวไหลของไอปรอทสู
สิ่งแวดลอม เปนข้ันตอนสำคัญของการจัดเก็บและการกำจัดหลอด
ฟลูออเรสเซนต เทศบาล องคการบริหารสวนทองถ่ิน และหนวยงาน
ที่ เ ก่ียวของ ท่ีมีหนา ท่ีในการจัดเ ก็บขยะมูลฝอยท่ัวไปและ
ขยะอันตรายประเภทนี้จากบานเรือน ตองประสบปญหากับการ
ขนสงและจัดเก็บหลอดฟลูออเรสเซนตเปนอยางมาก--เน่ืองจาก
ตองใชความระมัดระวัง ตองใชพ้ืนท่ีจัดเก็บมาก และเส่ียงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุการขนสง ทำใหเกิดการแตกของหลอด
ฟลูออเรสเซนตและเกิดการแพรกระจายของไอปรอทกอนนำไป
สูการกำจัด

 จากการมองเห็นปญหาท่ีไมควรมองขามภายในชุมชน
ดังกลาวขางตน จึงเปนแรงผลักดันให ผศ.ดร.สมศักด์ิ พิทักษานุรัตน
รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฎ ผูอำนวยการศูนยการจัดการส่ิงแวดลอม
และสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแกน และนายวรวิทย อินทรชม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมกันศึกษาและพัฒนาตนแบบเคร่ือง
บดยอยหลอดฟลูออเรสเซนตข้ึนเพ่ือลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บหลอด
ฟลูออเรสเซนตท่ีไมไดใชงานแลว และนำไปกำจัดโดยปราศจากการ
สัมผัสกับไอปรอท--และควบคุมการแพรกระจายของไอปรอทสู
สิ่งแวดลอม โดย ผศ.ดร.สมศักด์ิฯ ไดเลาใหกองบรรณาธิการฟงวา

 “..เหตุผลสำคัญท่ีเปนแรงจูงใจในการจัดทำเคร่ืองบดยอยหลอด
ฟลูออเรสเซนตเกิดขึ้น เนื่องจากหลอดฟลูออเรสเซนตมีปริมาณ
มาก โดยเทียบไดประมาณ 0.3 % ของจำนวนขยะท่ีจัดเก็บท้ังหมด
และเปนปญหาในการจัดเก็บ จงึมีการท้ิงปะปนกับขยะท่ัวไปของ
บานเรือน ดังน้ันองคกรปกครองทองถ่ินซ่ึงมีภารกิจโดยตรงท่ีจะตอง

problem of fl uorescent, waste management especially
in collection and transportation of waste. In addition, 
waste storage needs more space and more attention on 
waste disposal and treatment. The transportation of this
kind of waste is also dangerous if any accident occurs.

 Seeing that the problem should not be overlooked
within community driving Assistant Professor Dr.Somsak
Pitaksanurat, Associate Professor Dr. Wanpen Wirojanagud,
Director of Center for Environment and hazard Substance 
Management, Khon Kaen University, and Mr. Worawit
Inchom Graduate Student to jointly study and develop
prototype of used fl uorescent lamp  crunching machine
for reducing used fl uorescent lamp storage site. They
are treated without mercury vapor contamination and are
control for mercury vapor diffusion to environment.
As Assistant Professor Dr.Somsak said that 

 “A crucial reason behind incentive motivation for
prototype of used fl uorescent lamp crunching machine
development is the excessive volume of used fl uorescent 
lamp. They can be approximately 0.3% estimated of total 
waste from household. This is the reason why people
discharged it as household waste. Thus, The development 
of waste collecting machine is highly concerned, especially 
for LAO. Morever, the safety of worker engaged in the
handling and disposal of hazardous waste is highly
conscious.”          

 Asst.Prof.Dr.Somsak explains and demonstrates the 
function of used fl uorescent lamp crunching machine which 
consists of HDPE plastic container of 230 liters with steel
cover. There is a tube or channel for assorting fl uorescent 
lamp onto the steel cover. A blade is kept inside the
container for crunching fl uorescent lamp with 4-6 lamps/min. 
While crunching, the Sodium Sulfi de (Na

2
S) solution, which 

capture the mercury, will be automatically injected into
the container during the destructing process. The 
precipitation capture will result the impregnation with Na

2
S

facilitating mercury’s volatility capture and obstruct the 
elemental mercy diffusion to the surrounding environment.
After that, the fl uorescent lamp crunched into tiny scraps
will be eradicated by solidifi cation method. After mixed with
cement, the next destruction process is to test for
environmental contamination prior to landfi ll.

ผศ.ดร.สมศักด์ิ พิทักษานุรัตน  ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยส่ิงแวดลอม 
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  
(Assistant Professor Somsak Pitaksanurat,Ph.D. Faculty of Public Health, Khon 
Kaen University.)
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จัดเก็บขยะอยูแลว--จึงมีความตองการที่จะพัฒนาในเรื่องการ
จัดเก็บขยะทั่วไปใหดีขึ้น โดยเฉพาะขยะอันตราย ทำใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีโครงการคัดแยกขยะอันตรายและสงไป
กำจัด แตปญหาก็คือจะจัดเก็บอยางไรมิใหเกิดอันตรายกับพนักงาน
และสามารถเก็บรวบรวมไว ในสถานที่ จัด เ ก็บขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังจัดสงไปกำจัดอยางไรไมใหเกิดอันตราย
จากการแตกหัก เสียหาย และลดคาใชจายในการจัดเก็บทำลาย..”

 ผศ.ดร.สมศักดิ์ฯ--ไดอธิบายและสาธิตการทำงานของเครื่อง
บดยอยหลอดฟลูออเรสเซนต ซ่ึงประกอบดวยถังพลาสติกอยางหนา
(HDPE) ขนาด 230 ลิตร พรอมฝาเหล็กปดอยางมิดชิด บนฝาเหล็ก
มีทอหรือชองสำหรับใสหลอดฟลูออเรสเซนตติดตั้งอยู ดานในของ
ถังมีใบมีดสำหรับบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนต--โดยขนาดถัง
สามารถรองรับหลอดฟลูออเรสเซนตไดประมาณ--1,300-1,400
หลอดท่ีบดยอยแลว และมีอัตราการบดยอยประมาณ 4-6 หลอด
ตอนาที--ขณะที่มีการบดยอยหลอดจะมีขั้นตอนการฉีดพนสาร
ละลายโซเดียมซัลไฟต (Na

2
S) ภายในถังซึ่งทำหนาท่ีเปนตัวจับ

สารปรอท โดยทำใหเกิดปฏิกิริยาเคมีไดเปนปรอทซัลไฟด (HgS)
ซึ่งเปนสารประกอบของปรอทที่คงตัว ทำใหเกิดการเสถียรตัวของ
ไอปรอท จึงไมเกิดการฟุงกระจายของปรอทสูสิ่งแวดลอม จากน้ัน
จึงนำหลอดที่ถูกบดยอยเปนเศษแกวขนาดเล็กไปกำจัดโดยทำให
เปนกอน (Solidifi cation) ดวยการผสมกับปูนซีเมนต และนำไปทดสอบ
การปนเปอนของสารปรอทอีกคร้ังหน่ึงกอนนำไปฝงกลบตอไป 

 จากการคำนวณตนทุนการผลิตเปรียบเทียบกับเค ร่ือง
บดยอยหลอดฟลูออเรสเซนตท่ีนำเขาจากตางประเทศ ถือวามีราคา
ถูกกวากันมาก เพราะมีตนทุนเพียง 7,000 บาท เทานั้น ซึ่ง
ผศ.ดร.สมศักด์ิฯ--เห็นวายังคงตองพัฒนาตอไป--ทั้งในเร่ือง
ของรูปแบบและวิ ธี การ เ พ่ื อ ให สะดวกต อการ ติดตั้ งและ
เคลื่อนยาย โดยเฉพาะการออกแบบติดตั้งบนรถเก็บขยะใหเกิด
ความสะดวกตอการใชงานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

 นอกจากน้ีสิ่งท่ีควรตองดำเนินการควบคูกัน คือ การใหความรู
ความเขาใจแกชุมชน โดยภาครัฐและภาคเอกชนควรมีสวนรวมกับ
ทองถิ่ นในการรณรงคและเสริมสร างความรู ความเข าใจ
ในการทิ้งและกำจัดหลอดฟลูออเรสเซนตจากครัวเรือนและชุมชน
อยางถูกวิธี

 เครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบไทยๆ--จากวัสดุที่
หางายราคาไมแพงดังกลาวขางตน ถือเปนตนแบบท่ีสำคัญอันเกิดจาก
มันสมองของคนไทย--และถือเปนความสำเร็จของคนไทยท่ีสามารถ
คิดคนดัดแปลงเคร่ืองมืออุปกรณตางๆ--ใหกลายเปนนวัตกรรมใหม
ในการปองกันและแกไขผลกระทบดานส่ิงแวดลอม--โดยเฉพาะ
ขยะอันตรายไดเชนเดียวกับตางประเทศ กองบรรณาธิการจึงขอ
เปนกำลังใจใหการพัฒนาดังกลาวกาวตอไปและประสบผลสำเร็จ

 Comparing the manufacturing cost of used fl uorescent 
lamp crunching machine with the imported one, the local
prototype is much cheaper, 7,000 Baht only. According to 
Asst.Prof.Dr.Somsak, further research is needed for
improving application for such an easy installation and
movement, especially for garbage truck installation and 
enhancing service. Furthermore, public awareness in
parallel with public education campaign on hazardous
waste handing and disposal, particularly on used
fl uorescent lamp, should be strengthened. 

 The used fl uorescent lamp crunching machine, the
invention of Thai people, is the prototype made from
inexpensive and simple material. This innovative
machine is a successful invention developed for solving
environmental problem which is comparable to imported
machine. The editorial staffs congratulate with this special
success and look forward to see more achievements in 
the future.

สาธิตการทำงาน (Demonstration)
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เขาคิชฌกูฏ  แรงศรัทธา
ความเชื่อ  การอนุรักษ

Khao Kitchakut Vigorous Faith, Belief, Conservation

เพียนจิต  ภิญโยดม
1

Painjit  Pinyodom
1

 อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ--หรือที่เรียกขานกันติดปากวา

“เขาคิชฌกูฏ” มีเนื้อที่ประมาณ 58.31 ตารางกิโลเมตร หรือ
36,444.05 ไร ต้ังอยูในพ้ืนท่ีอำเภอมะขาม และก่ิงอำเภอเขาคิชฌกูฏ

จังหวัดจันทบุรี มีลักษณะพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป ดังน้ี
 - ลักษณะภูมิประเทศ เปนภูเขาสูงชัน แนวสันเขาวางตัว

ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต มียอดเขาท่ีสูงท่ีสุด 

คือ ยอดเขาพระบาท ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ
1,085 เมตร และบนยอดเขาพระบาทมีกอนหินขนาดใหญกระจาย
อยูท่ัวไป โดยเฉพาะบริเวณรอยพระพุทธบาท ท่ีมีกอนหินขนาดใหญ
ตั้งอยูอยางเดนตระหงาน นอกจากน้ี บริเวณเทือกเขาสูงยังเปน
แหลงตนน้ำท่ีสำคัญท่ีของแมน้ำจันทบุรีอีกดวย

 - ลักษณะภูมิอากาศ ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหบริเวณดังกลาว
มีสภาพภูมิอากาศท้ังในฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) ฤดูหนาว (ต.ค.-ก.พ.)
และฤดูรอน (ก.พ.-เม.ย.)

 Khao Kitchakut National Park, or with the familiar
name “Khao Kitchakut”, is of approximately 58.31 km2

or 36,444.05 rai. It is located in Makham District and

Kitchakut  Minor district, Chanthaburi Province with general
topography given below.

 - Topography : The topographic characteristic is
a typically steep mountain of which the linear mountain
ridge is laid in the northwestern – the southeastern direction.

The Yod Phra Bat is the highest peak with its 1,085 m. 
above  Mean Sea Level (MSL) where there are a number of 
large stones spreading around; especially nearby the area
of Buddha’s Footprint there is a huge stone apparently
placing. Furthermore, the high mountain is the origin of 

Chanthaburi River.   

1
นักวิชาการส่ิงแวดลอมปฏิบัติการ กองติดตามประเมินผล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

1
Environmenta list Practitioner Level, Monitoring and Evaluation Division, Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ (Khao Kitchakut National Park)
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 - พืชพรรณและสัตวปา ระบบนิเวศในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ มีความอุดมสมบูรณและมีหลากหลายของชนิดพันธุพืช
และสัตวปา ไดแก
 1) พืชพรรณท่ีพบ คือ ปาดิบชื้น ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีสวนใหญ
ของอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ พันธุไมที่พบ เชน ยางแดง
กระบาก ดีหมี สำรอง และกระบกกรัง เปนตน และปาดิบเขา
จะพบในบริเวณท่ีมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกวา 800 เมตร
ขึ้นไปหรือบริเวณยอดเขา เชน เขาพระบาทพลวง 
 พันธุไมที่พบ เชน มะกอ กระบกกรัง สารภี บุนนาค พิมเสนปา
และอบเชย เปนตน 
 2) สัตวปา ที่พบสวนใหญ เชน ชาง กระทิง เสือปลา
หมีควาย กวางปา เกง เลียงผา หมูปา และชะนีมงกุฏ เปนตน
นอกจากนี้--ตามลำหวยตางๆ--ยังพบปลาหลากหลายชนิด
เชน--ปลาตะเพียนทราย--ปลาซิวหางแดง--ปลาสรอยนกเขา
ปลาชอนทราย ปลากระทิง และปลากระทุงเหว เปนตน
 สำหรับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจในบริเวณอุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ ไดแก น้ำตกกระทิง น้ำตกพลิ้ว น้ำตกคลองชางเซ
ยอดเขาพระบาท และท่ีไดรับความสนใจจากนักทองเท่ียวเปนพิเศษคือ
รอยพระพุทธบาท โดยจะมีการจัดงาน “นมัสการรอยพระพุทธบาท
เขาคิชฌกูฏ” ข้ึนเปนประจำทุกป จึงเปนท่ีมาของการนำเสนอบทความ
“เขาคิชฌกูฏ แรงศรัทธา ความเช่ือ การอนุรักษ” เพ่ือตองการถายทอด
ประสบการณ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และมุมมองดานการทองเท่ียว
กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ 

 - Weather : The area is infl uenced by the northeast 
monsoon and the southwest monsoon resulting in 3
tropical seasons : rainy season (May-October), cold season 
(October-February) and summer season (February-April).
 - Plants and Wildlife : The ecosystem in Khao Kitchakut
National Park is fertile and diversifi ed by a variety
of plants and wildlife.  
 1) The primary forest is tropical rain forest covering most 
area of Khao Kitchakut National Park. The key plants are
“Yang Daeng”, common name of Yang Na (Dipterocarpusalatus
Roxb.), “Krabark” (Anisoptera costata), “Dee Mee”
(Cleidion spicifl orum Merr.), Javanicum Blume or “Samrong”
(Scaphium macropodum Beaum.), and “Krabokkrang”
(Hopea helferi Brard), etc. In addition, the hill evergreen
forest is found at the area higher than 800 m.
above MSL or the mountain peak. For instance, the plants
commonly found at Phrabat Phluang Mountain are namely 
“Mah Kor” (Lithocarpus elegans), “Krabokkrang” (Hopea
helferi Brard), “Saraphee” or Negkaser (Mammea siamensis
Kostem), “Bunnag” (Mesua ferpea L.), “Phimsenpa” (Gironniera
nervosa Planch.), and “Ob Choey” (Cinnamomum iners
Reinw), etc.  
 2) The most common wildlife species found in the area 
are such as elephant, “Krathing ” or gaur (Indian bison), 
“Suea Pla” or fi shing cat (Prionailurus viverrinus), “Mee Kwai” 
or Asian black bear, “Kwang Pa”  or Samba Deer (Cervus
unicolor),  “Keng ” or Barking Deer, “Liang Pha” or Serow
(Capricornis sumatraensis), “Moo Pa” or Wild Boar 
(Sus scrofa), “Chanee Mongkut” or Pileatedgibbon
(Hylobates pileatus), etc. Furthermore, the most abundant
species of fi sh can be found at creeks such as “Pla Ta Pean 

Sai” or  Spot Barb (Puntius bimaculatus (Bleeker, 1863)), “Pla 
Siew Hang Daeng” or Red tailed Rasbora (Rasbora
borapetensis HM Smith), “Pla Soi Nok Khao” or Nilem 

carp or (Osteochilus hasseltii), “Pla Chon Sai” or
Bleeker (Acanthopsis chirorhynchos), “Pla Kra Thing” 
(Mastacembelus armatus), “Plan Kra Thung Haew” or Black
Spot Long Tom (Strongylurus strongylura (Van Hasselt)), etc. 
 The interesting places in Khao Kitchakut Naitonal Park

น้ำตกกระทิง (Krathing Waterfall)
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 ในป พ.ศ. 2553 งานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ 
จัดขึ้นในระหวางวันท่ี 16 มกราคม  – 16 มีนาคม 2553 รวมระยะเวลา 
60 วัน ซึ่งมีประชาชนนับแสนคนจากท่ัวสารทิศมาสักการะ
 รอยพระพุทธบาทดวยแรงศรัทธา ความเช่ือ และบำเพ็ญศีล
ภาวนาเพ่ือความเปนศิริมงคลแกตนเองและครอบครัว--โดยมี
ความเช่ือกันวา 
 “การไดมานมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฏน้ัน
เปรียบไดกับการไดเขาเฝาองคพระศาสดา--ถือเปนกุศลอันย่ิงใหญ 
ประสบแตความสุข--ความเจริญรุงเรือง--และสำหรับผูที่มีความ
เดือดเนื้อรอนใจนั้น--หากไดมาตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากรอย
พระพุทธบาทแลว ความทุกขกาย หรือความรอนใจน้ันจะมลายส้ินไป” 2  
 รอยพระพุทธบาท ตั้งอยูบนยอดเขาคิชฌกูฏ สูงจากระดับ
น้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร และถือวาเปนรอยพระพุทธบาท
ที่สูงท่ีสุดของประเทศไทย มีขนาดใหญ กวาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร 
และทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของรอยพระพุทธบาท มีหินกลม
ขนาดใหญมากตั้งขึ้นมาอยางนาแปลกประหลาดและมหัศจรรย
เรียกกันวา หินลูกพระบาท โดยมีประวัติเลาขานสืบตอกันมาวา
 “รอยพระพุทธบาทน้ีไดคนพบโดยนายพรานหาของปา
ท่ีเดินข้ึนไปบนเขาคิชฌกูฏ เม่ือป พ.ศ.2397 ซ่ึงไดพบกับแหวนนาค
ขนาดใหญ และแผนหินที่มีรูปกนหอยเหมือนรอยเทาและไดแจง
ใหหลวงพอเพชร--เจาคณะจังหวัดทราบ--เมื่อตรวจสอบดูก็พบ
รอยพระพุทธบาทน้ันจริง--ชาวบานตางก็พากันข้ึนมานมัสการ
จนกลายเปนประเพณีสืบเน่ืองมาจนถึงปจจุบันน้ี”
 สถานท่ีแหงนี้นับเปนจุดเดนและเปาหมายของการเดินทาง
มาสักการะของผูคนดวยแรงศรัทธาและความเช่ือที่วาใหขอพรได

เพียง 1 ขอ และขอไดเพียง 1 ครั้ง พรน้ันจึงบังเกิดผลและเปนจริง 
โดยสักการะดวยธูป 16 ดอก เทียน 1 เลม ดอกดาวเรือง 1 ดอก

ปดแผนทองคำเปลว โปรยพลอย และผูกผาแพรสามสี บางคน

ก็ใสเศษเหรียญหรือแบงคราคาตางๆ ลงไปดวยตามกำลังและศรัทธา 

are namely “Kra Thing”  Water Fall, “Phliew”  Water Fall,
“Khlong Chang Sae”  Water Fall, Yod Khao Phra Bat  (“Phra 
Bat” Mountain Peak). An especially interesting for
tourists is Buddha’s Footprint.  Annually, “the worship of 
Khao Kitchakut Buddha’s Footprint” is usually organized.  
So the  ceremony establishes the  article conception,
“Khao Kitchakut: Vigorous Faith, Belief, Conservation” to
experience, exchange point of view and attitude on tourism
relating natural resources in Khao Kitchakut National Park.  
 In 2010, the ceremony of the worship of “Khao Kitchakut
Buddha’s Footprint” was held for 60 days. during January
16th,–March, 16th There were many hundred thousand 
people came to make offerings and paid respect to the
footprint. The action is associated with vigorous faith,
religious belief and observing religion precepts for 
propitiousness of their lives and their families. According to
the belief:   
 ”To worship the Khao Kitchakut Buddha’s  Footprint,
the ceremony is comparable to have an audience with the 
Buddha. That makes the great merit, usually brings
happiness, prosperity. For those who are in grief, if they pay 
respect and make a wish from the Buddha’s footprint, the 
physical suffering or mental suffering will be disappeared.”  
 Located on the hilltop of Khao Kitchakut, the Buddha’s 
footprint is about 1,000 m. above MSL. With 1 m. of width
and  2 m. of length, the footprint is ranked the Buddha’s 
footprint being enshrined at the highest location of 
Thailand. At the southeast of the footprint, astonishingly,
there is a very huge round stone placing on the ground.

*(ขอขอบคุณ รูปภาพจาก เว็บไซต talon-tours)
*(Thank you for photographs from www.talon-tours.com)

นมัสการรอยพระพุทธบาท
(addition to paying a pilgrimage to the footprint)

บูชารอยพระพุทธบาท
(addition to paying a pilgrimage to the footprint)

2 
ที่มา : การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

 
2 
Reference: Tourism Authority of Thailand 
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 นอกจากความเช่ือในการนมัสการรอยพระพุทธบาทแลว ยังมี
พิธีกรรมและความเช่ืออื่นๆ อีก เชน การไหวขอพรจากปูฤาษี ซึ่ง
บริเวณหินเจดีย--จะมีคนมากราบไหวและปกธูปค้ำยันกอนหินไว
เพราะเช่ือกันวา จะมีคนคอยสนับสนุน เก้ือกูล ทำการงานก็จะมี

แตคนคอยชวยเหลือ หรือใชเหรียญเคาะระฆังท่ีแขวนไวตามทางเดิน
โดยมีความเช่ือวา ชีวิตจะไดรุงโรจน มีเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือเพ่ือ

เปนการอนุโมทนาตอบุญกุศลที่ตนไดทำมา รวมถึงการวางหรือ
โปรยดอกดาวเรืองตามสองขางทาง เพ่ือใหชีวิตประสบความสำเร็จ 
และเจริญรุงเรือง นอกจากน้ียังมีการเขียนและติดปายขอความตางๆ

ไวเพ่ือเตือนสติและใหแงคิดตางๆ เชน
 เราจะไมทิ้งอะไรไว นอกจากรอยเทา
 เราจะไมเก็บอะไรไป นอกจากภาพถาย
 นอกจากจะไดทำบุญและขอพรใหสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคุมครองแลว
ยังมีสิ่งท่ีถือปฏิบัติในประเพณีดังกลาวท่ีนาสนใจและใหแงคิด
เก่ียวกับแนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ เชน 
 - ในการเปดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ
จะมีการทำ “พิธีปดปา” ณ เชิงเขาคิฌกูฎ (บริเวณสันเข่ือนพลวง)
อำเภอเขาคิชฌกูฎ--จังหวัดจันทบุรี--เพื่อตองการใหประชาชน
ท่ีเดินทางข้ึนไปนมัสการรอยพระพุทธบาทปลอดภัยจากภยันตราย

ระหวางการเดินทางข้ึนไปตามปาเขา ซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวปา

People call “Hin Loog Phra Bat”.   
 “The Buddha’s Footprint was discovered by a hunter
who had walked to Khao Kitchakut since 1954. Having found 
a big naga ring and the rock plate of spiral similar to

footprint, he had informed the provincial monk dean. Upon
investigation, they found that this was a real Buddha’s

Footprint. So the people have been taking in worship since
then. The ceremony has become the regular tradition

till the present. ” 
 This place is an outstanding and the particular
target of making a pilgrimage. With vigorous faith and belief,

the benediction of one wish once will come true by paying 
a homage with 16 joss sticks, 1 candle, 1 Marigold (Dork 
Dao Rueng) together with placing gold foil onto the
footprint, showering several fake gems and tying three
colored strips. With personally vigorous faith and religious

belief, some throw coins or banknote into the cavity of 
the footmark.
 In addition to paying a pilgrimage to the footprint, another 

rites and beliefs are undertaken. For instance, paying
respect and make a wish from an image of ascetic   (Poo Ruesi )

อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ (Khao Kitchakut National Park)
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การสักการะรอยพระพุทธบาท (Enchanted Forest Hypnosis Ceremony)
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นานาชนิด เชน กระทิง เสือ หมี กวาง เกง และเลียงผา เปนตน และ
การกำหนดระยะเวลาใหประชาชนสามารถขึ้นไปสักการะ
รอยพระพุทธบาทไดแคในชวงระยะเวลา 60 วัน หากมองในแงของ
การอนุรักษ นับวาเปนการดีในการท่ีจะใหชวงเวลาท่ีเหลืออยูชวยให
ระบบนิเวศผืนปาแหงน้ีไดพักฟนและสามารถฟนคืนสภาพไดเอง
 - เน่ืองจากสถานท่ีแหงนี้อยูในพ้ืนท่ีและความรับผิดชอบของ
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ จึงมีกฎ ระเบียบ และขอบังคับของ
อุทยานฯ ในการบังคับใช เพ่ือคุมครองความอุดมสมบูรณของระบบ
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอาศัยอยูในผืนปาแหงน้ี
 - ในการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ตางๆ--นั้น
หามจุดธูป เทียน ซึ่งเปนวิธีการปองกันไฟไหมปาและมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจากกลิ่นธูปและเทียน รวมทั้งไมเปนการรบกวนการ
ดำรงชีวิตของสัตวปาดวย เนื่องจากสภาพพื้นที่ดังกลาวอยูในเขต
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ และมีความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ
สภาพปามีท้ังปาดิบช้ืน ปาดิบเขา มีสมุนไพร กลวยไมปานานาชนิด
และมีพันธุไมหายาก คือ ไมกฤษณา และสัตวปานานาชนิด รวมทั้ง
ยังเปนตนน้ำท่ีสำคัญของแมน้ำจันทบุรีอีกดวย ในขณะเดียวกันก็มี
ประเด็นคำถามและขอสงสัยท่ีฝากไวใหทุกคนไดชวยกันคิด
เก่ียวกับการกระทำหรือพฤติกรรมของประชาชนท่ีขึ้นไปสักการะ
รอยพระพุทธบาท เชน
 - เน่ืองจากในแตละปมีประชาชนเปนจำนวนมากเดินทาง
มาเพ่ือสักการะรอยพระพุทธบาท ดังน้ันเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติ
เขาคิชฌกูฏ และผูที่มีสวนเกี่ยวของ เคยมีการประเมินการรองรับได

at rock pagoda where many people pay respect and pitch
joss sticks to prop up the stone, the practice address
their beliefs of regular support from someone in their life 
and daily works; using coin for knocking many bells
hanging along the trails will encourage their life
prosperity, prestige fame or share the merits including
to place or shower the  Marigold (Dork Dao Rueng) at
roadside so as to make their life successful and
prosperous. Signboards of moral teaching are shown 
for people. 
 We may not left anything, except footprint.
 We may not take anything, except photographs.
 Besides, making merit and making a wish from 
the sacred item for protecting them, the other tradition
rites relative to the concept of natural resources and
environments in Khao Kitchakut National Park are taken
to hold on their principles. For example, 
 -  “Enchanted Forest Hypnosis Ceremony” is held to
remark the worship for Khao Kitchakut Buddha’s footprint
at Khao Kitchakut foothill (along the dam crest of Phluang 
Dam), Kitchakut District, Chantaburi Province. This is 
to help safe people during their way up to the mountain
through the forest where live a variety of wildlife animals

อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ  (Khao Kitchakut National Park)
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ของพ้ืนท่ีแหงน้ีหรือไม--เพ่ือเปนการปองกันปญหาท่ีอาจจะตามมา
เชน ปริมาณขยะมูลฝอยและการรองรับหรือบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้น

เปนตน
 - การสักการะรอยพระพุทธบาท ประชาชนไดนำดอกไม ธูป

เทียน โปรยทอง แผนทองคำเปลว ไปสักการะ หลังจากนั้น
จะมีคนงานมาเก็บและโกยสิ่งของสักการระเหลานี้ออกไป ซึ่งการ

กระทำดังกลาวจะสงผลตอโครงสรางและรองรอยพระพุทธบาท

หรือไมอยางไร--ดังน้ันควรท่ีจะมีการกำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีเพ่ือให
ประชาชนเขาไปสักการะ เพ่ือเปนการอนุรักษรองรอยพระพุทธบาท
ไวใหคงอยูตอไป

 - ประชาชนควรมีจิตสำนึกในคุณคาของสถานที่แหงนี้ เชน 
การแตงกายดวยชุดสุภาพ ไมใสเส้ือสายเด่ียว กางเกงขาส้ัน และ
ชวยกันรักษาความสะอาด ไมมักงาย เชน ทิ้งขยะลงในถังขยะท่ีจัด
เตรียมไวให และชวยกันรักษาความสะอาดหองนำ้ หองสวม เปนตน
 - เสียงตามสายท่ีประกาศใหรวมบริจาคหรือเชิญชวนใหผูคน

รวมทำบุญ จะเปนการรบกวนการดำรงชีวิตของสัตวปาในบริเวณดัง
กลาว หรือไม อยางไร แมวาจะเปนชวงระยะเวลาเพียง 60 วันก็ตาม
จากการนำเสนอขางตน มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการถายทอดและ

e.g. bison, tiger, bear, deer, barking deer and mountain
goat, etc. The period for making pilgrimage is only 60 days.

It is suitable in view of conservation concept in forest
ecosystem rehabilitation and restoration.

 - Due to the responsibility of Khao Kitchakut National 
Park, the rules and set of regulations are set up to 

protect the ecosystem and biological diversity in the forest. 
It is prohibited to light up joss sticks and candles for
paying homage in the sacred places. The practice helps

for forest fi re prevention and air pollution control
resulting from joss sticks and candles including
intervention of wildlife living. The further reason is that the 
place is located in the Khao Kitchakut National Park with 
nature fertility. The forest is varied with evergreen forest, hill 

evergreen forest, a variety of wild orchids and rare plant,
Agarwood,  and many varied forms of  animal wildlife.
The important is that the forest is the origin of

Chantaburi River.

ประชาชนท่ีมาสักการะรอยพระพุทธบาท (Enchanted Forest Hypnosis Ceremony)
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อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ  (Khao Kitchakut National Park)

 Questions and doubting points are raised for everyone
to investigate the people’s behavior or action through
making pilgrimage to the Buddha’s footprint.
 - Due to a number of people travelling up to
worship the Buddha’s footprint, have the offi cials of Khao
Kitchakut National Park and related agencies ever
assessed the carrying capacity of the National Park?
As the action will help  prevent the following problems
such as solid waste and wastewater treatment, etc.
 - In making pilgrimage to the Buddha’s footprint, will 
the fl owers, joss sticks, candles, showering of fake gems, 
placing gold foils onto the footprint produced by the
people’s activities affect the Buddha’s footprint
structure? The determination of pilgrimage boundary
should be taken to raise sustainable footprint’s conservation
over time.
 - People should have awareness in the worth
of this place. polite dressing by restraint of wearing
a blouse looks like a camisole a light piece of women’s
underwear for the top half of the body, with thin straps
that go over the shoulders, shorts; public awareness
in sustaining cleanness of holy places; negligence imposes
a duty to refrain from careless acts e.g. rubbishin the
garbage bucket, keeping the toilet clean, etc. 
 - Though only 60 days, will voice evacuating system 
asking for donations have a negative effect on wildlife
nearby? The preceding presentation has an objective to 
transfer and share experiences for the pilgrimage of
Buddha’s footprint with a pilgrim’s point of view
and those who have never been there. The writer
assumes your visit once in your life to worship the Buddha’s

footprint for life’s propitiousness. Moreover, the writer 
wishes to see ceremonial rites, belief and faith in
Buddhist, which would have been continually transferred 

down from one’s ancestors, generation to generation over
the centuries. The practice does proceed further in
the same direction of natural resources and environmental
conservation of the country.

เอกสารอางอิง :
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย. พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทหลวง)  จันทบุรี อางอิงจาก http://www.moohin.com/108tripsboon/108trips061c006.shtml
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ. อางอิงจาก http://www.talon-tours.com/webboard/viewpost.php?postid=30)

แลกเปลี่ยนประสบการณที่พบเห็นจากการเดินทางไปนมัสการ
รอยพระพุทธบาทพรอมทั้งมุมมองและความคิดเห็นใหกับทั้งผูที่

เคยไปและยังไมเคยไปสักการะสถานที่แหงนี้ และหวังวาทานคง
จะมีโอกาสสักคร้ังในชีวิตไปสักการะรอยพระพุทธบาท เพ่ือความเปน

สิริมงคลในชีวิต และดวยความหวังท่ีอยากจะเห็นการประกอบพิธีกรรม

ความเช่ือ และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเดินไปในทิศทางเดียว
กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ เพ่ือ
ใหคงอยูและสืบทอดไปยังรุนลูกรุนหลานตอไป 
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Miracle of Earthworm with Sustainable Organic Waste Management

มหัศจรรย แหงไสเดือนดิน กับ
การจัดการขยะอินทรียอยางยั่งยืน
นายฉลอง   ดิษสี1
Chalong   Ditsri1

1นักวิชาการส่ิงแวดลอมชำนาญการพิเศษ สำนักงานกองทุนสิ่งแวดลอม
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1Environmentalist, Senior Professional Level, Offi ce of Environment Fund,
 Offi ce of Natural   Resources and Environmental Policy and Planning

 Thailand is currently facing the Solid waste related
problem which becomes more and more severe as time 
goes by. According to the State of Environment Report 2007,
it indicated that in 2006, the municipal Solid waste
countrywide was approximately 14.60 million tons or
40,012 tons per day, which appeared that the quantity

of municipal solid waste properly managed with the
operational practices was only 14,303 tons per day or

equivalent to 35.7% of waste quantity countrywide. 
Although the public sector, private sector, and civil sector
have some public awareness campaigns for recycling but
the problem is still unsolved. In each year, the local 
administration has to allocate a large amount of budget 

for waste disposal investment. 

 The currently encountered waste management problem

is the disposal of organic waste or degradable waste
including rotten and rapidly degradable waste which could
be fermented for fertilizer, for example, vegetable

 ปจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปญหาขยะมูลฝอย
ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น--จากรายงานสถานการณ
คุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2550 ระบุวา ป พ.ศ.2549 มีปริมาณ
ขยะชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ 14.60 ลานตัน หรือ 40,012
ตันตอวัน ซึ่งปรากฏวาปริมาณขยะชุมชนที่ไดรับการจัดการอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ มีเพียง 14,303 ตันตอวัน หรือคิดเปน
รอยละ 35.7 ของปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นท่ัวประเทศ แมหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ไดมีการรณรงค
และสรางจิตสำนึกใหมีการนำขยะกลับมาใชใหม แตก็ยังไมสามารถ
แกไขปญหาดังกลาวได ซึ่งในแตละปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จะตองจัดสรรงบประมาณเพ่ือลงทุนในการกำจัดขยะมูลฝอยเปน
จำนวนมาก

 ปญหาของการจัดการขยะมูลฝอยที่ประสบอยูในปจจุบัน
คือ การกำจัดขยะอินทรีย หรือ มูลฝอยยอยสลาย ซึ่งไดแก ขยะ

ที่เนาเสียและยอยสลายไดเร็ว สามารถนำมาหมักทำปุยได เชน
เศษผัก เปลือกผลไม เศษอาหาร ใบไม เศษเน้ือสัตว เปนตน
ซึ่งขยะอินทรียดังกลาว มีสัดสวนถึงรอยละ 63.6 จากปริมาณขยะ
ท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด   ซ่ึงในอดีตชาวบานไดมีการกำจัดดวยวิธีทางธรรมชาติ

ไสเดือนดิน (Pheretime peguana)
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residues, fruit peel, leaves, and animal fl esh residues, etc.
 This kind of organic waste is 63.6% of the total waste
quantity.  In the past, villagers have disposed of the waste
by natural means, for example, landfi ll or throw it away in
the farms, leave it for degradation to become fertilizer, etc.
Due to the increased population, the waste quantity,
especially in large cities, is increased which exceed a limit 
of the conventional waste disposal method. For the
rapid disposal of a large quantity of organic waste, the
technology is certainly required due to the fact that the waste 
can cause environmental problems so easily and rapidly.
 

Proper Technology Transfer for Organic Waste 
Disposal in Small-Scaled Community Project

 In 2004, Maejo Earthworm Information Center, Maejo 
University, led by Assoc. Prof. Dr. Anat Toncho has extended 
the results from the study and research on proper and
rapid disposal of organic waste by earthworms, and discover 
the new breed which is suitable for excellent and
effi cient disposal of organic waste and has similar
effi ciency as the commercial breeds, Pheretima Peguana.
There is the prototype building which can dispose organic
waste a ton per day, with the budgetary supported from 
the Drug Enforcement Administration, Embassy of the
united states in Thailand, the Offi ce of National Science

and Technology Development Agency (NSTDA), Royal
Project Foundation and Maejo University.

อยูแลว เชน ขุดหลุมฝง หรือ โยนท้ิงไปตามไร สวน ปลอยใหยอยสลาย
กลายเปนปุยในท่ีสุด เปนตน แตเน่ืองจากประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้น
จึงทำใหปริมาณขยะโดยเฉพาะในเมืองใหญๆ  มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน
จนเกินความสามารถท่ีจะอาศัยวิธีการด้ังเดิมดังท่ีผานมาได
ซ่ึงการกำจัดขยะอินทรียท่ีมีปริมาณมากน้ัน จำเปนตองใชเทคโนโลยี
ที่สามารถกำจัดไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากเปนขยะท่ีกอปญหาตอ
สิ่งแวดลอมไดงายและเร็วท่ีสุด  

โครงการถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
จัดการขยะอินทรียสำหรับชุมชนขนาดยอม

 เม่ือป พ.ศ. 2547 ศูนยสารสนเทศไสเดือนดินแมโจ มหาวิทยาลัย
แมโจ นำโดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช  ไดนำผลจากการศึกษาและ
วิจัยรูปแบบการกำจัดขยะอินทรียที่เหมาะสมและรวดเร็วโดยใช
ไสเดือนดิน ซึ่งไดสำรวจพบสายพันธุไสเดือนดินท่ีเหมาะสมตอการ
นำมาใชกำจัดขยะอินทรียไดอยางดีเย่ียมและมีประสิทธิภาพ
เชนเดียวกับสายพันธุทางการคา--นั่นก็คือ--สายพันธุขี้ตาแร
(Pheretima peguana) ไปขยายผล ดวยการสรางโรงเรือนตนแบบ
ที่สามารถกำจัดขยะอินทรียไดปริมาณ 1 ตันตอวัน โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานปราบปรามยาเสพติด สถานทูต
อเมริกาประจำประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มูลนิธิโครงการ และมหาวิทยาลัยแมโจ

ไสเดือนดิน (Earthworm)ขุดหลุม (Digging holes)
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 From the preceding overall operation, various agencies
including municipalities, sub-district administration
organizations, schools, hospitals, prisons, and general

people have taken a great interest, but some
agencies having a huge quantity of waste have not yet

been assured of the promoted prototype building
that could be used for organic waste disposal in the
large-scale communities with over 10 tons of organic
waste per day.

 Consequently, in 2008, Maejo Earthworm Information
Center, Maejo University, established the “Proper
Technology Transfer for Organic Waste Disposal for

Small-scale Community Project” with the budgetary support
from the Environmental Fund, the Offi ce of Natural Resources
and Environmental Policy and Planning, Ministry of Natural
Resources and Environment.  The project implementation 
period was from August 1st, 2008 – July 31st, 2009, and 

 จากผลการดำเนินงานท่ีผานมา ไดมีหนวยงานตางๆ ไดแก
เทศบาล--องคการบริหารสวนตำบล--โรงเรียน--โรงพยาบาล
ทัณฑสถาน รวมท้ังประชาชนท่ัวไปไดใหความสนใจเปนจำนวนมาก
แตบางหนวยงานท่ีมีปริมาณขยะจำนวนมาก ยังไมม่ันใจกับโรงเรือน
ตนแบบท่ีใชสงเสริมอยูวาจะสามารถนำไปกำจัดขยะอินทรียระดับ
ชุมชนขนาดใหญที่มีปริมาณขยะอินทรียมากกวา 10 ตันตอวันได

 ดังนั้น ในป พ.ศ. 2551 ศูนยสารสนเทศไสเดือนดินแมโจ 
มหาวิทยาลัยแมโจ จึงไดจัดทำ “โครงการถายทอดเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการจัดการขยะอินทรียสำหรับชุมชนขนาดยอม” ขึ้น
และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในการดำเนินโครงการ
ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 – 31 กรกฎาคม 2552 โดยได
จัดสรางโรงเรือนตนแบบกำจัดขยะอินทรียและวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตรดวยไสเดือนดิน--ปริมาณขยะ--10--ตันตอวัน 
ในพื้นที่เปาหมาย 5 แหง คือ 1.โรงพยาบาลสันทราย อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม 2. ศูนยเรียนรูอำเภอไชยปราการ อำเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 3.ตลาดสดเจดียแมครัว อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม 4. โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม และ 5.-มหาวิทยาลัยแมโจ อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม โดยผลสำเร็จท่ีไดรับจากโครงการ นอกจากสามารถ
กำจัดขยะอินทรีย โดยใชระยะเวลาในการยอยสลายขยะอินทรียเพียง
5 วันเทาน้ัน  ปจจุบันไดใชเปนศูนยเรียนรูที่จะถายทอดความรูดาน

โรงเรือนในการกำจัดขยะอินทรียจากไสเดือนดิน
(Oranic Waste Treatement Building)

ขยะ (waste)
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the prototype buildings were constructed for the disposal 
of 10 tons of organic waste and agricultural residues per
day by the earthworms in 5 target areas, consisting of
1. Sansai Hospital, Sansai District, Chiangmai Province;
2. Learning Center of Chai Prakarn District, Chai Prakarn
District, Chiangmai Province; 3. Fresh-food markets of Jedee 
Maekrua, Sansai District, Chiangmai Province; 4. Montford
College, Muang District, Chiangmai Province; and 5. Maejo
University, Sansai District, Chiangmai Province.  The project 
successes are not only the organic waste disposal with the
degradation period in only 5 days, but also the learning
center can transfer the knowledge of organic waste disposal
to the local administration organizations, private sector, and 
those who are interested in visiting and studying the project
to take the knowledge for further expansion of the results.
 
 The earthworms can be used not only for organic waste
disposal but also for producing the compost and enzyme
ionic plasma which can be recycled in the agricultural
sector.  In the process of organic waste disposal by the
earthworms, three kinds of product will be obtained,
including the vermicompost (12% of disposed organic
waste), the worm tea (40% disposed organic wasted), and 
increasing number of earthworms which can be sold for
extra income of the feeders, as shown in the samples of 
earthworm farms in several areas, for example, the 
earthworm farm of Mr. Suthep Wiriya (16/2 Moo 1, Baan
Muang Khon, Papai Sub-district, Sansai District, Chiangmai 
Province); the San Khampaeng’s earthworm farm of 
Mr. Niwat Angkiattikun (35 Moo 8, Chae Chang 
Sub-district, San Khampaeng District, Chiangmai

Province); and the Mai Ngam’s earthworm farm of
Ms. Nujaree Lohakun (584/30-31, Thepa Nives Housing
Compound, Theparak Road, Moo 1, Theparak Sub-district,

Muang District, Samut Prakarn Province, etc.

Conclusion and Recommendation

 The details and information presented above enable
Thailand to have the opportunities, or in other words, to 
have the options for proper and economical organic waste 
disposal. It is expected that if the local administration

organizations and several communities can expand the
results of these prototype buildings thoroughly as the

ขยะอิเล็กทรอนิกส  (e-waste)

ฟารมเห็ด (Mushroom farm)

ปุยน้ำหมักจากไสเดือนดิน (Composting)
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การจัดการขยะอินทรียใหแกหนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ภาคเอกชน--และผูที่สนใจเขาเย่ียมชมและศึกษา--เพ่ือนำความ
รูที่ไดรับไปขยายผลในวงกวางตอไป 
 การใชใสเดือนดินกำจัดขยะอินทรียนั้น นอกจากสามารถกำจัด

ขยะอินทรียไดแลว--ยังสามารถผลิตปุยหมักและน้ำหมักสำหรับ
นำกลับมาใชในภาคเกษตรไปพรอมๆ กันได ซ่ึงในกระบวนการกำจัด
ขยะอินทรียดวยไสเดือนดินจะไดผลผลิตอยู 3 ชนิด คือปุยหมัก
มูลไสเดือนดิน (รอยละ 12 ของขยะอินทรียที่กำจัด) น้ำหมัก
มูลไสเดือนดิน (รอยละ 40 ของขยะอินทรียที่กำจัด) และตัวไสเดือน
ดินท่ีขยายจำนวนเพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถนำไปจำหนายเพ่ิมรายไดเปน
อาชีพเสริมใหแกผูเล้ียงได-ดังตัวอยางฟารมไสเดือนดินในพ้ืนท่ี
ตางๆ เชน ฟารมไสเดือนดินของคุณสุเทพ  วิริยา (16/2 หมูที่ 1 

บานเมืองขอน ตำบลปาไผ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม) 
ฟารมไสเดือนดินสันกำแพง--ของคุณนิวัฒน--อางเกียรติกุล 
(35 หมู 8 ตำบลแชชาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม)  
และฟารมไสเดือนดินไมงาม ของคุณนุจรี  โลหะกุล (584/30-31
หมูบานเทพานิเวศน ถนนเทพารักษ หมู 1 ตำบลเทพารักษ 

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ) เปนตน     

ฟารมไสเดือนดิน (Farm Earthworm)

ปุยหมักมูลไสเดือนดิน (Vermicast)
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government includes it in the National Agenda and pushes
it forward concretely. The problem of organic waste disposal 
will be smartly solved and a huge amount of budget
for waste  disposal can be saved.  This kind of waste
disposal is safe, sustainable environmental friendly
society. However, the use of earthworms for organic
waste disposal also has limitations, for example, the 
degradable organic waste must be sorted out and free
of chemicals, and the quantity of waste to feed the
earthworms, etc.  Therefore, to support and encourage
local administration organizations or communities to
take this way for waste disposal, what must be taken
into account are their readiness and strong intention,
also the establishment of learning process and their
preparedness as the fi rst priority in order to have
further concrete and sustainable successes.

สนใจติดตอขอขอมูล และเย่ียมชมโครงการไดที่
ศูนยสารสนเทศไสเดือนดินแมโจ ภาควิชาทรัพยากรดินและส่ิงแวดลอม
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
โทรศัพท : 053-873490 ตอ 117 และ 107  โทรสาร : 053-873490 ตอ 200 และ 100
เว็บไซต : http://www.maejoearthworm.org

For more information and project site visit, please contact
Maejo Earthworm Information Center
Department of Soil Resources and Environment
Faculty of Agricultural Production, Maejo University
Tel: 053-873490 Ext. 117 and 107  Fax: 053-873490 Ext. 200 and 100
Website: http://www.maejoearthworm.org

สรุปและขอเสนอแนะ
 
 จากขอมูลรายละเอียดท่ีนำเสนอไปแลวน้ัน  ทำใหเห็นโอกาส 
หรืออาจจะกลาวไดวา ประเทศไทยมีทางเลือกในการจัดการขยะอินทรีย
ที่เหมาะสมและประหยัดแลว โดยมุงหวังวา หากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และชุมชนตางๆ สามารถนำตนแบบดังกลาว ไปขยายผล
ไดอยางท่ัวถึง โดยรัฐบาลบรรจุเปนวาระแหงชาติผลักดันใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรม--ก็จะสามารถชวยลดปญหาการจัดการขยะ
อินทรียไดอยางชาญฉลาด สามารถประหยัดงบประมาณสำหรับ
การกำจัดขยะอยางมหาศาล เปนการจัดการขยะท่ีปลอดภัย เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและสังคมอยางย่ังยืนอีกดวย แตการใชไสเดือนดิน
เพื่อกำจัดขยะอินทรียนั้น ก็มีขอจำกัดเชนกัน เชน จะตองมี
การคัดแยกขยะอินทรียท่ีสามารถยอยสลายได รวมท้ังจะตองปลอด
จากสารเคมี และปริมาณของขยะอินทรียที่จะนำมาเล้ียงไสเดือน
เปนตน ดังน้ัน การท่ีจะสนับสนุนและผลักดันใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หรือชุมชน นำวิธีการกำจัดขยะดังกลาวไปใช จะตอง
คำนึงถึงความพรอมและความต้ังใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และชุมชนแตละแหง--แตละรายประกอบดวย--อีกท้ังตองสราง
กระบวนการเรียนรู--และเตรียมความพรอมกอนเปนสำคัญจึงจะ
ประสบผลสำเร็จเปนรูปธรรมอยางย่ังยืนสืบตอไป

ไสเดือนดินสายพันธุขี้ตาแร (Pheretima peguana) ขยะ (Waste)
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ความหลากหลายของปลา ดัชนีบงบอก
ความสมบูรณในแนวปะการัง
Fish Diversity : An Indicator of Coral Condition 

ดร.ภาสิณี  วรชนะนันท 1

Dr. Pasinee Worachananant1

1ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1Department of Environmental Science, Faculty of Science, Kasetsart University

 Approximately 71% of the Earth’s surface is covered
by ocean - the large marine ecosystem, where contains the
biodiversity being very useful to human, especially coral
reefs containing high biodiversity. Thailand’s coral reefs 

are regarded as high fertility and biodiversity. Coral reef 
provides abundant benefi ts regarding several reasons. 

Firstly, it is the natural barrier mitigating severity of coastal
erosion causing from wind and current. Secondly, it
provides food and medicine for human as well as it acts
as marine habitat, feeding and breeding grounds for
others marine organisms. Furthermore, it delivers

ecosystem service to the natural study sources for research.
Lastly, a coral reef area is the crucial marine tourist
attraction which provides income distribution to

local communities. 
 Coral reefs contain many ecological communities, it is 
very diffi cult to consider which kind of creature is more
diversifi ed. Nevertheless, fi sh is the most diversifi ed

 ทะเลเปนระบบนิเวศขนาดใหญมีพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 71 ของ
พ้ืนท่ีผิวของโลก ทะเลเปนแหลงรวมของความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่เอ้ือประโยชนอยางมากตอมวลมนุษย โดยเฉพาะแนวปะการังอัน
เปนแหลงที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แนวปะการังของ
ประเทศไทยน้ันถือไดวาเปนแนวปะการังท่ีมีความสมบูรณ
และมีความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตสูงมาก แนวปะการังมีประโยชน
มากมาย ประการแรกเปนกำแพงธรรมชาติชวยลดความรุนแรง

ของการกัดเซาะชายฝงจากคล่ืนลมและกระแสน้ำ ทั้งยังเปนแหลง
ของอาหารและยาท่ีสำคัญใหแกมนุษย รวมถึงเปนแหลงท่ีอยูอาศัย
หากินและแพรพันธุของสัตวทะเล เปนแหลงศึกษา คนควา และ

วิจัยทางธรรมชาติ และประการสุดทายเปนแหลงทองเท่ียวทางทะเล
ที่สำคัญท่ีชวยใหเกิดการกระจายรายไดไปสูทองถ่ิน
 แนวปะการังประกอบไปดวยส่ิงมีชีวิตหลากหลายชนิด หากจะ

พิจารณาวาส่ิงมีชีวิตชนิดใดมีความหลากหลายมากกวากันอาจ
จะทำไดยาก อยางไรก็ตาม หากมองในมุมของนักทองเท่ียว หรือ
บุคคลท่ัวไป หลายคนคงบอกวา ปลาเปนสัตวท่ีมีความหลากหลาย
มากที่สุด--เนื่องจากปลามีสีสัน--รูปรางหนาตาที่หลากหลาย
แตกตางกันไปและเปนสิ่งมีชีวิตท่ีพบไดทุกท่ี จึงทำใหดูเหมือนวา

ปลาขี้ตังเบ็ดฟา (Surgeonfi sh)
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according to tourists or general people point of view
because fi sh presents in different fi gures and various colors 
and can be found everywhere, which seem to be more
diversifi ed than other creatures. It is true that fi sh is the 
most diversifi ed aquatic vertebrate animal in the World. 
Of the 13,000 marine fi sh species found worldwide,
over 4,000 species of fi sh inhabit around coral reefs and 
coastal environment. In Thailand, about 870 species of
fi sh are estimated to reside in coral reefs (Lieske and 
Myers, 2001).
 Referring to the biodiversity, it would have been
referred by general people in the differently particular
type. In the reality, the diversity is derived from full word

“biological diversity” which means the number and variety 
of living organisms, which live in the variability of ecosystem
level. Generally, the study of biodiversity has been
identifi ed into 3 levels: 1. Genetic diversity studying the
diversity or genetic variation, or a number of genetic

characters in an organism community, inherited from
parental generations and down to the next generations e.g. 
color pattern variation of fi sh. 2. Species diversity studying

the number of different species in area. 3. Ecological
diversity; studying the richness and complexity of
a biological community. That different areas associate
with climate, topography resulting in the various ecosystem

ปลาเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีความหลายหลายสูงกวาสัตวชนิดอ่ืน จริงๆ แลว
จะบอกอยางน้ีก็ไมผิดซะทีเดียวเพราะปลาเปนสัตวมีกระดูกสันหลัง
ท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุดในโลก จากจำนวนชนิดของปลาทะเล
ไมต่ำกวา 13,000 ชนิด พบวาประมาณ 4,000 ชนิดอาศัยอยู
ตามแนวปะการังหรือแหลงท่ีอยูบริเวณชายฝง สำหรับประเทศไทย
นั้น พบปลาในแนวปะการังไมต่ำกวา 870 ชนิด (Lieske and
Myers, 2001)
 เมื่อกลาวถึงความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต คนท่ัวไปคงนึกถึง
แตเพียงวาสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นมีชนิดหรือลักษณะท่ีแตกตางกันก่ีชนิด

แตจริงๆ แลวคำวาความหลากหลายน้ัน มาจากคำเต็มๆ วาความ
หลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ซึ่งหมายถึง การมีสิ่งมีชีวิต
เปนจำนวนมากและแตกตางกันอาศัยอยูในระบบนิเวศท่ีแตกตางกัน
โดยการศึกษาดานความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถแบงออก

ไดเปน 3 ระดับ คือ 1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic

diversity) ซึ่งจะศึกษาความหลากหลายหรือความผันแปรทาง
พันธุกรรมที่สิ่งมีชีวิตแตละชีวิตไดรับการถายทอดมาจากรุนพอแม

และสงตอไปยังรุนตอไป เชน ลักษณะความหลากหลายของลวดลาย
และสีของปลา 2. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ (species diversity)

ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับจำนวนชนิด (species) หรือจำนวนหนวยของ
สิ่งมีชีวิตแตละชนิดท่ีมีอยูในแหลงท่ีอยูอาศัยน้ันๆ--3.--ความ
หลากหลายทางระบบนิเวศ (ecological diversity) ซึง่ศึกษาเก่ียวกับ
ความซับซอนของพื้นที่ที่แตกตางกัน โดยเมื่อประกอบกับสภาพ

ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิประเทศ จะทำใหเกิดระบบนิเวศหรือถ่ินท่ีอยู
อาศัยท่ีแตกตางกัน  สวนความหลากหลายท่ีคนท่ัวไปเขาใจคือ ความ
หลากหลายทางชนิดพันธุ (Primack, 2004)

ปลาตั๊กแตนหิน (Blenny)
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 อยางท่ีกลาวในตอนตนแลววาปลาในแนวปะการังมีสีสัน
รูปรางหนาตาท่ีหลากหลายแตกตางกันไป ปลาบางชนิดจะมีสีสัน
และลวดลายท่ีแตกตางกันระหวางเพศและชวงอายุ เชน ปลานก
ขุนทอง (Wrasses) (ภาพท่ี 1 และ 2)
  นอกจากน้ี ปลาบางชนิดสามารถเปล่ียนเพศได เชน ปลาการตูน

หรือปลาสลิดหินสามารถเปลี่ยนเพศจากเพศผูเปนเพศเมีย--ใน
ขณะท่ีปลานกขุนทองสามารถเปล่ียนเพศจากเพศเมียเปนเพศผู จึงทำ
ใหการศึกษาเก่ียวกับความหลากหลายและการจำแนกชนิดเปน

ไปไดอยางลำบาก โดยท่ัวไปปลามีบทบาทหลักในแนวปะการัง คือ
เปนผูควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ ในแนวปะการัง ทั้งพืช 
สัตว รวมถึง ปลาดวยกัน ใหอยูในภาวะท่ีสมดุล ซึ่งมีผลอยางย่ิง

ตอการพัฒนาของแนวปะการัง เชน ปลากินพืช (Herbivorous
fi shes) ปลานกแกว (Parrotfi sh) ปลาข้ีตังเบ็ด (Surgeonfi sh) 
ปลาสลิดหิน (Damselfi sh) เปนตน จะมีหนาท่ีในการควบคุมประชากร
สาหรายในแนวปะการังไมใหมีมากเกินไป ทำใหตัวออนปะการังมี

พ้ืนท่ีวางท่ีจะลงเกาะและเจริญเติบโตตอไป ซึ่งจะทำใหปะการังมี
จำนวนมากข้ึนและมีความสมบูรณมากข้ึน สวนปลาท่ีกินสัตวไมมี

or habitat. While the diversity generally understood is
the species diversity (Primack, 2004).

 As described above, coral reef fi shes exhibit vivid 
color with different fi gures. Some species have manifest

color and patterns associated with their sex or age
such as the wrasses (Figure 1 and Figure 2).
  Furthermore, some fi sh species can change in their 

sex, for example the Anemone fi sh or Damselfi sh
(Family Pomacentridae) can change genders from male to
female. While the Wrasses (Family Labridae) vice versa,
can change from female to male.  Onset of sex change begets
the diffi culties in studying of fi sh diversity and classifi cation. 

Fish generally takes key role in coral reefs to control
a number of organisms in the coral reef community,
no matter what plants and animals as well as fi shes

creating a balance in the corals which crucially involves 
coral reef growth. For instance, the herbivorous fi shes:

ภาพท่ี 1 ความแตกตางระหวางเพศผูและเพศเมียของปลา
Figure 1: Difference between Male and Female Wrasses  Juvenile  Adult

A: Female

B: Male

ภาพท่ี 2 ความแตกตางระหวางชวงอายุของปลานกขุนทอง
Figure 2: Difference between Wrasses’ age intervals 

Adult คือ  ปลาโตเต็มวัยJuvenile คือ ปลาวัยออน  
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parrotfi sh, surgeonfi sh, and damselfi sh usually keep seaweed 
under control, so the young coral can settle into spaces 
in the reef structure and grow resulting in increased coral
recruitment and coral reef health. Carnivorous fi shes
usually control tiny organism population to grow beyond
the capacity of coral reefs.  The last kind is Piscivorous fi shes
which control the fi sh population. They usually consume
and choose weak prey as their food. Consequently, the 
remaining population is only the strong who can
descend the lineage.
 Diversity of fi sh behavior demonstrates its dynamic
between coral reefs ecosystem and other ecosystem.   From 
the viewpoint of human, fi shes in coral reefs are the valuable
natural resources which provide food and income from
fi sheries, and ecotourism. Currently, coral reef is particularly 
the interested ecosystem and regarded as marine tourism 
resources and nature classroom for learning. Furthermore,

กระดูกสันหลังขนาดเล็กเปนอาหาร (Carnivorous fi shes) ก็จะควบคุม
ประชากรสัตวขนาดเล็กไมใหมีมากจนเกินความสามารถในการ
รองรับของแนวปะการัง และสุดทายปลาท่ีกินปลาดวยกันเองเปน
อาหาร (Piscivorous fi shes) ก็จะเปนผูควบคุมประชากรปลาดวย
กันโดยจะเลือกกินเหย่ือที่มีลักษณะออนแอ ทำใหประชากรท่ีเหลือ
อยูเปนประชากรท่ีแข็งแรงและสามารถสืบทอดเผาพันธุตอไปได 
 การท่ีปลามีความหลากหลายของพฤติกรรมการดำรงชีวิต
ทำใหปลาเปนผูถายทอดพลังงานระหวางระบบนิเวศแนวปะการัง
กับระบบนิเวศอ่ืนๆ ที่ปลาอพยพไปอาศัยอยูอีกดวย สำหรับมนุษย
แลว ปลาในแนวปะการังเหลาน้ีถือเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคา โดย
เปนแหลงอาหารและเปนแหลงสรางรายไดจากการประมง และ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะอยางย่ิง ในปจจุบันแนวปะการัง
เปนระบบนิเวศท่ีกำลังเปนท่ีสนใจ ในฐานะทรัพยากรการทองเท่ียว
และหองเรียนธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู นอกจากน้ี ปลาหลายชนิด
ยังสามารถใชเปนดัชนีชี้วัดถึงความสมบูรณของแนวปะการังหรือ
คุณภาพน้ำบริเวณน้ันได เชน ปลาในกลุมปลาผีเส้ือ ปลาสินสมุทร
ปลานกขุนทอง และปลานกแกว ซึ่งปลาเหลาน้ีหลายชนิดกินโพลิป
ปะการังหรือสาหรายเปนอาหาร จึงทำใหปลากลุมน้ีตองอาศัยอยูใน
บริเวณท่ีมีปะการังสมบูรณ ดังน้ัน การแพรกระจายและความชุกชุม
ของปลากลุมนี้จึงสัมพันธกับการแพรกระจายและความสมบูรณ
ของแนวปะการัง--รวมไปถึงคุณภาพน้ำเพราะมีรายงานวาปลา
กลุมนี้บางชนิดจะอาศัยอยูไดเฉพาะบริเวณท่ีมีน้ำใสและสะอาด
เทาน้ัน--หากแนวปะการังน้ันไดรับผลกระทบจากมลภาวะหรือมี
สภาพเส่ือมโทรมลง ปลาในกลุมนีก็้จะเปนสิง่มชีวิีตกลุมแรกทีไ่ดรบั

ปลาแตงโม (Indian ocean oriental sweetlips)ปลาสินสมุทร (Anglefi sh)
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ผลกระทบ โดยอาจจะสงผลตอการเติบโต การเพ่ิมอัตราการตาย
หรืออพยพยายถ่ินไปยังบริเวณอ่ืน ดังน้ัน บริเวณท่ีมีความอุดม
สมบูรณและความหลากหลายของแนวปะการังจึงเปนบริเวณท่ี
พบปลากลุมนี้ไดหลากหลายชนิด ในทางตรงกันขามบริเวณที่มี
สภาพแนวปะการังเสื่อมโทรมและมีความหลากหลายของแนว
ปะการังนอย ก็จะพบปลาเหลาน้ีเพียงไมก่ีชนิด และพบในจำนวนนอย

(Jones and Kaly, 1996; English et al., 1997)

 อยางไรก็ตาม การศึกษาเก่ียวกับปลาในแนวปะการังน้ันเปน
สาขาท่ียังมีผูศึกษานอยมากเม่ือเทียบกับปริมาณทรัพยากรท่ีมีอยู 

ผลงานวิจัยสวนใหญเปนการศึกษากลุมปลาในแนวปะการังโดยรวม
แตการแยกศึกษาอนุกรมวิธานปลาเฉพาะในแตละครอบครัวน้ัน
ยังมีอยูนอย สำหรับกลุมปลาที่ไดมีการศึกษาทางดานอนุกรมวิธาน
ไปบางแลวน้ัน ไดแก กลุมปลาสลิดหิน ปลากะรัง ปลานกขุนทอง
ปลาผีเส้ือ ปลาปกเปา ฯลฯ ซึ่งถือวานอย เม่ือเทียบกับปลาทั้งหมด
ที่พบในแนวปะการัง หากปลาในแนวปะการังเหลานี้สามารถใช

เปนดัชนีชี้วัดถึงสภาพความสมบูรณของแนวปะการังได การศึกษา
เพ่ิมเติมทางดานความหลากหลายและอนุกรมวิธานจึงเปนสิ่ง
จำเปนและยังตองการการสนับสนุนอีกมาก เพ่ือใหมีองคความรูที่

เพียงพอสำหรับการจัดทำแนวทางในการอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรเหลาใหมีความย่ังยืนในอนาคต เพราะนอกจากจะสามารถ

ใชขอมูลเหลาน้ีมาเปนดัชนีชี้วัดที่ทำไดโดยงายและสามารถรูผล
ไดอยางรวดเร็วแลว หากเรามีขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับชนิดของปลาที่
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม หรือคุณภาพน้ำเพ่ิม

several fi sh species can be used as the richness index of
coral reef ecosystem or water quality in the areas, for
example, a group of Butterfl yfi sh, Anglefi sh, Wrasses, and
Parrotfi sh. These fi shes eat on coral polyps and algae,
therefore, these reef fi shes are abundant in areas of healthy
corals. The distribution and abundance of reef fi sh is

related to the distribution and richness of coral reefs
including the water quality. Reported in the research, some

reef fi sh species can merely live in the clear and clean
seawater. The reef fi sh will be affected fi rst when the coral 

reefs has impacts from pollution or deterioration, which 
impact to the growth, increase a mortality rate, or move 
to other areas. The area of diversifi ed and abundant coral

reefs is the place we can fi nd a variety of coral reef fi sh. 
Contrarily, the area of deteriorating coral reefs with less
diversity are relatively found fewer coral reef fi sh species
with less quantity (Jones and Kaly, 1996; English et al., 1997).
 Nevertheless, the research on coral reef fi sh is rarely

taken comparing to the quantity of its existing resources. 
Most researches focused on the overall group coral reef 
fi shes, but researches on fi sh taxonomy for each coral reef

 fi sh species are  less.  The fi sh taxonomy study were carried 
out on groups of  Damselfi sh,  Grouper,  Wrasses, Butterfl yfi sh,

ปลากะรังจิ๋วหางแดง (Flame anthias)
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มากข้ึน ขอมูลเหลาน้ีจะชวยใหเราเขาใจถึงสภาพของแนวปะการัง
และส่ิงแวดลอมบริเวณน้ันไดเร็วกวาการท่ีจะไปน่ังวัดและวิเคราะห
คุณภาพน้ำ ซึ่งอาจจะใชเวลานานในการติดตามตรวจสอบความ

เปลี่ยนแปลง และกวาที่จะไดขอมูลเหลานั้นมาบางทีสภาพแนว
ปะการังบริเวณน้ันอาจจะเส่ือมโทรมลงไปกอนแลว 

Puffer Fish, etc. which still less comparing to all coral
reef fi shes. 
 If coral reef fi sh can be use as an indicator of coral
reef condition, the study on diversity and taxonomy are 
crucial and need to be supported in order to provide
suffi cient knowledge for making guild line for sustainable 
conservation and development. If we have more primary 
information of reef fi sh species, which response to
environmental or water quality change, it is not only to use

this information for the indicators but also help us to

understand the coral reef conditions and surrounding area. 
This is faster than water quality measurement and analysis
in the fi eld, which may take a long time, or by the time we 
get the data, the coral reef condition will have been 
deteriorated.

ปลากบ (Frogfi sh)

ปลาปกเปาเล็กจุดฟา (Spotted toby)
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น้ำมันจากสาหราย : 
เชื้อเพลิงทางเลือกใหมในอนาคต
Algae oil : a new alternative fuel in the future

สุทธาสิณี  กลาวกิติกุล1

Sutthasini  Glawgitikul1

 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเปนผลมาจากการปลอย
กาซเรือนกระจกน้ันผลักดันใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่กอใหเกิด
คารบอนต่ำ โดยเฉพาะเช้ือเพลิงท่ีสามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหม
ได ซึ่งนำมาใชทดแทนความตองการใชพลังงานเชื้อเพลิงในภาค
การขนสง เช้ือเพลิงชีวภาพเปนพลังงานท่ีไดจากพืช เชน ไบโอดีเซล
และไบโอเอทานอลซึ่งเปนทางเลือกใหมที่ใชทดแทนการใชน้ำมัน

ปโตรเลียมในปจจุบัน--นอกจากนี้ยังมีการคนพบวาน้ำมันจาก
สาหรายสามารถใชเปนแหลงผลิตไบโอดีเซลแหลงใหมโดย
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากในสาหรายไมมี

สวนประกอบท่ีเปนพิษซึ่งจะเปนแหลงเช้ือเพลิงท่ีสำคัญในอนาคต

  The climate change resulted from green house gas
emissions have encouraged the development of low-carbon
technologies, especially renewable fuels in order to
replace signifi cant amounts of current fuel demand in the
transportation sector. Biofuels are plant-derived fuels 
such as biodiesel and bioethanol, they have played as
a major part as an alternative to petrol at the present time. 
Furthermore, the algae oil has energed as  a new source of
 biodiesel production, without environmental impact and
non-toxic component It will be a major fuel resource in

the future. 
 With the environmental concerns, the demand for using
of renewable energy increases in the world : replacing

fossil fuels, including energy conservation schemes,.
renewable energy sources are the fundamental of energy 
sources for the future, because of their sustainability and 
sas tamablt and without environmental impact. Furthermore,
renewable energy technologies are able to provide

energy in the form of electricity, heat and fuels. 

1
 นักวิชาการส่ิงแวดลอมชำนาญการ สำนักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1
 Environmentalist, Professional Level, Environmental Impact Assessment Bureau,

 Offi ce of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

From: http://www.algae-oil.com/

สาหราย (algae)
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 จากความวิตกกังวลดานส่ิงแวดลอมทำใหความตองการใช
พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นท่ัวโลก--เพ่ือทดแทนการนำเขาเชื้อเพลิง
ถานหินรวมถึงทำใหมีแผนการอนุรักษพลังงาน--แหลงพลังงาน
ทดแทนเปนแหลงพลังงานพ้ืนฐานท่ีสำคัญสำหรับอนาคตเพราะเปน
แหลงพลังงานท่ีย่ังยืนและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม นอกจากน้ีเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนยังสามารถใหพลังงานไดในรูปของไฟฟา ความรอน
และเช้ือเพลิง 
 เชื้อเพลิงชีวภาพ หรือที่รูจักกันในนาม “agrofuel” ไดมาจาก
ชีวมวล หรือขยะอินทรีย ซ่ึงสวนใหญไดมาจากส่ิงมีชีวิต ไดแก พืช
และสัตว รวมถึงผลพลอยไดท่ีไดจากพืชและสัตว นอกจากน้ีชีวมวล
ยังผลิตไดจากผลิตภัณฑทางการเกษตรซ่ึงปลูกเพ่ือผลิตเปน
เชื้อเพลิงชีวภาพโดยเฉพาะ เชน เมล็ดผักกาดกานขาว (rapeseed),
ออย ขาวโพด และอื่นๆ--ซึ่งมีคุณลักษณะสำคัญที่แตกตางจาก
แหลงพลังงานธรรมชาติ อื่นๆ เชน ถานหิน และน้ำมันปโตรเลียม
โดย ชีวมวลเปนพลังงานท่ีสามารถหมุนเวียนกลับมาใชใหมได ย่ิงกวา
น้ันในการผลิตเ ช้ือเพลิงชีวภาพเปนกระบวนการท่ีงายและ
ใชเวลาในการผลิตนอยกวาน้ำมันอื่นๆ ที่ไดจากพ้ืนโลก
 เชื้อเพลิงชีวภาพสามารถผลิตไฟฟา--หรือผลิตความรอน
แตที่สำคัญคือใชเปนเชื้อเพลิงในภาคการขนสง--ซึ่งเครื่องยนต
ตองการเช้ือเพลิงในรูปของของเหลวเพราะสามารถนำไปใชงานได
ทันทีการเก็บรักษา และนำไปใชไดงาย  การใชเชื้อเพลิงชีวภาพ
แทนการใชน้ำมันปโตรเลียมซ่ึงมีอยูอยางจำกัดเปนทางออกท่ีดีท่ีสุด
ในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งในปจจุบันหลาย
ประเทศไดใชเชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใชน้ำมันจากฟอสซิลใน
สัดสวนท่ีตางๆ กัน
  ความตองการพลังงานในรูปแบบตางๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให
น้ำมันจากสาหรายเปนทางเลือกหน่ึงในการผลิตพลังงาน
ในกระบวนการเจริญเติบโตของสาหรายสามารถดูดซับกาซคารบอน
ไดออกไซดจากบรรยากาศโดยใชวิธีการสังเคราะหแสง ซ่ึงทำใหเกิด
สมดุลคารบอน สาหราย 2 ตัน จะสามารถลดกาซคารบอนไดออกไซด
ในบรรยากาศได 1 ตัน  นอกจากน้ีเช้ือเพลิงชีวภาพจากสาหรายไมมี

ซัลเฟอรเปนองคประกอบ ไมเปนพิษ และมีความสามารถในการ
ยอยสลายไดสูง ทำใหสามารถใชน้ำมันจากสาหรายแทนน้ำมันจาก
ฟอสซิลไดโดยไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และของเสียที่เหลือ

จากกระบวนการผลิตยังสามารถนำไปใชผลิตปุยไดอีก จึงเรียกไดวา
น้ำมันจากสาหรายเปนการออกแบบระบบการแกไขปญหาท่ีดีเย่ียม

ท้ังสามารถดูดจับกาซคารบอนไดออกไซดในช้ันบรรยากาศเปนแหลง
น้ำมันเช้ือเพลิง ปกปองมลภาวะ และใชเปนปุยได
 การเพาะเลี้ยงสาหรายทำไดไมยาก--สาหรายเปนพืชที่
เจริญเติบโตเร็ว--และสามารถใหผลผลิตไดมากถึง--4.6--ถึง
18.4 ลิตรตอตารางเมตรตอป ซ่ึงสูงกวาพืชท่ีใหผลผลิตท่ีดีรองจาก

สาหราย คือ ตนศรีทอง (Chinese tallow) ประมาณ 7 ถึง 30 เทา
ท้ังน้ีสาหรายยังสามารถเพาะเล้ียงไดในน้ำทุกสภาวะ ไดแก หนองบึง

 Biofuels, known as agrofuel, are derived from biomass
or bio waste. Most of biomass is produced from living
organisms: plants and animals, including with by their 
products. Besides, biomass can be produced from
some of agriculturalcorn products such as rapeseed
(Brassica napus), Sugarcane, etc. that are specially 
cultivated for the biofuel production. Unlikely, other
natural resources such as coal and petroleum fuel, the
biomass is an important characteristic that it is renewable
sources of energy. Moreover, to create the biofuels is
a simple process of refi ning and takes a shorter time
than other fuels extracted from the earth.
 Biofuels can be used for many purposes such as
producing electricity or heat, but mainly used in the
transportation sector. The vehicle engines require fuel in
the form of liquid because it is easily pumped, keeping,
and operation. The best ways to reduce the emission of 
carbon dioxide gases is to use biofuels, instead of petroleum
fuels that are limited in quantity. Currently, many countries
use biofuels in blending with the fossil fuel in different
propertion.
 The need of energy  in various forms are increasing
signifi cantly. Algae oil is one of an energyalternative. In the
process of algae growing can absorb CO

2
 from the

atmosphere by photosynthesis that will make carbon-
neutral. The two tons of algae can reduce one ton of carbon
dioxide from the atmosphere. In addition, algae biofuel has 
no sulfur content, non-toxic, and highly biodegradation.
Consequently, algae oil used as fuel to replace fossil fuel,
With out any  affect the environment. The remnant from the 

algae, oil making can be used as a fertilizer. Therefore, it is
a quadruple-win situation built into the solution’s system 
design: carbon dioxide capture, fuel, pollution prevention
and fertilizer. 

ผักกาดกานขาว (Rapeseed fl owers)

ตนศรีทอง (Chinese tallow)
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ทะเลสาบและแมแตน้ำในบอบำบัดน้ำเสีย--ไมสงผลกระทบตอ
พ้ืนท่ีเกษตรกรรมสำหรับการเพาะปลูกพืชเพ่ือเปนอาหาร อีกนัยหน่ึง
สาหรายยังสามารถกำจัดไนโตรเจน และฟอสฟอรัสที่มีมากเกิน
ความตองการในน้ำเสียได นอกจากน้ีการเพาะเล้ียงสาหรายในน้ำเสีย
สามารถกำจัดสารปนเปอนในน้ำได สวนท่ีดินท่ีไมเหมาะสมในการ
ปลูกพืชสามารถนำมาใชในการผลิตสาหรายไดอีกดวย สาหราย
สามารถเติบโตไดภายใน 24 ชั่วโมง และเก็บเกี่ยวไดทุกวัน
โดยรอยละ 50 ของน้ำหนักสามารถสกัดเปนน้ำมันท่ีใชได
 สาหรายก็เหมือนกับพืชชนิดอื่นๆ--ที่มีการเก็บพลังงานไว
ในรูปของไขมัน เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพืชที่ใหน้ำมันแบบดั้งเดิม
ผลผลิตจากสาหรายใหปริมาณน้ำมันตอพ้ืนท่ีผลิตเทากับ 10,000
แกลลอนตอเอเคอร คิดเปน รอยละ 50 ซึ่งสูงกวาพืชชนิดอื่นๆ 

ตัวอยางเชน น้ำมันจากถ่ัวเหลือง (Soybean) ผลิตไดนอยกวา
50 แกลลอนตอเอเคอร และเมล็ดผักกาดกานขาว (rapeseed)
ใหผลผลิต--นอยกวา--130--แกลลอนตอเอเคอร--โดยเฉพาะ

สาหรายจำพวกไดอะตอม และสาหรายสีเขียวซ่ึง เหมาะสำหรับผลิต
ไบโอดีเซลที่ใชในภาคการขนสง เนื่องจากน้ำมันจากสาหรายเปน
พลังงานทางเลือกท่ีย่ังยืนสำหรับรถยนตและเคร่ืองบินในอนาคต
ย่ิงกวาน้ันสาหรายยังเปนสวนสำคัญในการรับมือกับปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 หลายบริษัทไดใหทุนสำหรับงานวิจัยในการพัฒนาการผลิต
น้ำมันจากสาหรายใหไดปริมาณมากข้ึนใหเพียงพอกับความ
ตองการของตลาดโลก ซึ่งในการสกัดน้ำมันจากสาหรายมีหลายวิธี 

 Cultivation of algae is not diffi cult. It has a rapid growth
and can yield approximately 4.6 to 18.4 l/m2 per year.
It yields 7-30 times comparing the next best crop, as
Chinese tallow. Algae is able to grow in any aquatic
environment such as marshes, swamps, salt lakes, and even
in the pond of wastewater treatment plant without the effect

on the agricultural land where used for Producing food.
In othes words, algae can remove excess nitrogen and 

phosphorous in wastewater. Besides, growing algae in waste
water can remove large amounts of contaminate matter

from water. In addition, the  suitable land for cultivating can use
for algae production. The algae mature within 24 hours,
permitting daily harvesting, and 50% of its weight is usable oil. 

 Like other plants, algae stores energy in  form of lipid.
In comparison to traditional oil-seed crops, algae yields 
give higher oil per acre yield. For example, soybean
produces less than 50 gallons of oil per acre, rapeseed 
generates less than 130 gallons per acre, algae can yield

up to 10,000 gallons per acre that about 50 percent oil.
In particular, diatoms and green algae are suitable for
production of biodiesel using in the transport section.

Algae oil will be a sustainable alternative oil for 

สาหราย (algae)
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cars and planes for the future. Furthermore, it is also a
signifi cant part to tackle the problem from climate change.
 Many companies provide fund for the research of
develop algae for producing more oil to supply the 
demands of the world market. There are many ways of
algae oil extraction which are:
 1. Expeller/Press – using dry algae passed
mechanical press to extract the oils. This process
uses energy intensive.
 2. Hexane Solvent Method – this use of hexane mixed 
with algae. Then the oils from algae is extracted by using
the expeller. After that hexane is separated through
distillation. The hexane solvent method recovers almost all
oils and leaves behind only 0.5 % to 0.7 % residual oil in 
the raw material. This method is inexpensive because of
low price of hexane.
 3. Supercritical Fluid Extraction – this method
requires a special machinery and high pressure 
equipment for extraction which is both expensive and
energy intensive. The carbon dioxide is liquefi ed under
pressure and is heated until that both elements are in its
 liquid state and gas. These liquid acts as a solvent to extract 
oils from algae’s. Oils can be extracted by this process 
with 100%. Carbon dioxide (CO

2
) is the most used

supercritical fl uid, sometimes modifi ed by co-solvents such
as ethanol or methanol. 

ไดแก
 1. การบีบอัด-–-เปนการใชสาหรายแหงมาบีบอัดเพ่ือสกัด
น้ำมัน โดยกระบวนการน้ีจะใชพลังงานมาก
 2. การใชสารละลายเฮกเซน – กระบวนน้ีใชเฮกเซนผสมกับ
สาหรายแลวสกัดน้ำมันออกมาโดยการบีบอัด--หลังจากนั้นสาร
ละลายเฮกเซนจะถูกแยกออกมาโดยการกลั่น--วิธีนี้สามารถสกัด
น้ำมันไดเกือบทั้งหมด และเหลือกากน้ำมันเพียงรอยละ 0.5 ถึง
0.7--สำหรับคาใชจายวิธีการน้ีไมแพง--เพราะสารละลายเฮกเซน
มีราคาถูก
 3. เคร่ืองสกัดสารโดยใชคารบอนไดออกไซดแบบเหนือจุด
วิกฤต--–--วิธีการนี้ใชเครื่องมือพิเศษและแรงดันสูงในการสกัด
ซ่ึงมีราคาแพงและใชพลังงานมาก คารบอนไดออกไซดจะถูกทำให
เปนของเหลวภายใตแรงดันสูงและไดรับความรอน--จนกระทั่ง
เปลี่ยนสถานะออกมาในรูปของเหลวและกาซ ซึ่งของเหลวท่ีไดนี้
จะใชเปนสารละลายเพ่ือใชสกัดน้ำมันจากสาหรายซ่ึงจะไดน้ำมัน 
รอยละ 100 สวนใหญจะใชคารบอนไดออกดไซดเปนสารสกัด
มากที่สุดบางครั้งสามารถใชสารละลายรวม เชน เอทานอล
หรือ เมทานอลได
 4. การใชกระแสไฟฟากระตุนใหสาหรายคลายน้ำมัน--–
ในกระบวนการน้ีคลื่นเสียงจะถูกสงไปรอบๆ สาหราย ซึ่งเน้ือเย่ือของ
สาหรายจะทำปฏิกิริยากับคล่ืนเสียง จากน้ันมันจะปลอยน้ำมันออกมา
ในสารละลาย วิธีการน้ีเปนการสกัดท่ีงาย
 แมวาน้ำมันจากสาหรายเปนแหลงพลังงานทดแทนท่ีสำคัญ
ดังกลาวขางตน--แตก็ควรจะคำนึงถึงผลเสียท่ีอาจจะไดรับอยาง
รอบคอบดวย--กลาวคือในการที่ใชน้ำมันสาหรายกับเครื่องยนต
โดยใชเทคโนโลยีการสันดาปแบบเกาควรทำการตรวจสอบมลพิษ

บอเลี้ยงสาหราย (Well give algae)



สาหราย (algae)
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น้ำมันจากสาหรายสีเขียวขนาดเล็ก 
(Small green Algael oil)

การสกัดน้ำมันจากสาหรายสีเขียว
(Green Algave Oil Extraction)

 4. Ultrasonic-assisted extraction – in this process sound
wave which are being sent around the algae’s sending 
shock signals on to the organism as a reaction to the wave. 
Then they release oil substances on to solvent.
It is an easily extraction.
 Eventhough, the algae oil is a source of renewable
energy source as mention above, its disadvantage should
be considered carefully. By using algae oil on the way of
the same old combustion technology to energy [other
pollution such as ozone, oxide of nitrogen etc.] should
be investigated stimulately, How much water for planting,
how much the chemical in use in the process of
extracting oil is also cautious. Especially, in case of
environmental impact: algae bloom in the natural
water resources, it has effected to deplete on aquatic
animal. This issue should be discussed on even algae
producers may say that they plant algae in their own pond.
 In Thailand, researchers at Khon Kaen University have 
discovered a new species of algae, labeled KKU-S2,
Which was found on the surface of a freshwater pond
at the university. The number of this species increases
double within two days that can be extract to biodiesel
for commercial prodction within a week or two. 
 All in all, the potential of using biofuels: bioethanol,
biodiesel, and algae oil, replacing fossil fuels tend to
increase signifi cantly because of the propose to reduce 
fossil fuel usage, and make carbon neutral. Even people
innovate effectively renewable fuels replace the fossil
fuels. In order to prevent any negative impact and support 
rising demand of bioenergy, and serve their luxuriously high 
standard of living. If people however still much more

consume the energy, how much the biofuels will be serve
for their needs. Therefore, the appropriate policies to
manage the balance of energy demand and supply 

are needed.

ตางๆ ไปพรอมกันดวย เชน โอโซน ออกไซดของไนโตรเจน และอ่ืนๆ
นอกจากน้ี ควรคำนึงถึงปริมาณน้ำใชสำหรับการเพาะเล้ียงสาหราย
และปริมาณสารเคมีที่ใชในการสกัดน้ำมัน โดยเฉพาะผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอมในเรื่ องการเจริญเติบโตมากผิดปกติของ
สาหรายในน้ำ (Algae bloom) ในแหลงน้ำธรรมชาติ จะสงผลกระทบ
ตอการลดจำนวนลงของสัตวน้ำ--ซึ่งควรจะมีการอภิปราย
ในประเด็นน้ีดวยเชนกัน--แมวาผูเพาะเล้ียงสาหรายอาจจะกลาวอางวา
พวกเขาไดเพาะเล้ียงสาหรายในบอของตนเองก็ตาม
 ในประเทศไทย--นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแกนไดคนพบ
สาหรายสายพันธุใหม โดยใหช่ือวา KKU-S2 ซ่ึงถูกพบในบอน้ำจืด
ภายในมหาวิทยาลัย โดยสายพันธุนี้สามารถเพ่ิมจำนวนได 2 เทา
ภายในระยะเวลา 2 วัน ซึ่งสามารถนำมาสกัดเพื่อผลิตเปน
ไบโอดีเซลในเชิงการคาไดภายใน 1-2 สัปดาห

 แนวโนมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งไดแก--ไบโอเอทานอล 
ไบโอดีเซล และน้ำมันจากสาหราย--ที่จะนำมาใชทดแทนน้ำมัน

เชื้อเพลิงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ-เนื่องจาก-การลดการใช
เชื้อเพลิงจากฟอสซิล และทำใหเกิดสมดุลคารบอน แมวามนุษย

จะเร่ิมคนควาหาเช้ือเพลิงท่ีสามารถหมุนเวียนไดที่ดีมาทดแทน
เช้ือเพลิงจากฟอสซิลเพ่ือปองกันผลกระทบดานลบและสนองความ
ตองการเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีเพ่ิมขึ้น และเพ่ือรองรับคุณภาพชีวิตท่ีดี 
แตถามนุษยยังบริโภคพลังงานมากขึ้น--แลวพลังงานปริมาณ
มากเทาใดถึงจะเพียงพอตอความตองการของมนุษย ดังน้ันจึงจำเปน
ตองมีนโยบายที่เหมาะสมในการวางแผนการจัดการเพ่ือใหสมดุล
กับการจัดหาใหเพียงพอกับความตองการ
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“เซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟา”
นวัตกรรมไทยสูพลังงานสะอาดยั่งยืน

“Solar Cell for Electric Power Generation” Thai Innovation for Sustainable Green Energy  
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สิ่งแวดลอมและมลพิษ

 ปจจุบันพลังงานทางเลือกกลายเปนประเด็นสำคัญท่ีท่ัวโลก
ตางใหความสนใจอยางย่ิง เน่ืองจากความตระหนักถึงปญหาพลังงาน
ท่ีใชแลวหมดไป อยางเชน พลังงานน้ำมันจากเศษซากฟอสซิลท่ีส่ังสม
ไวใตดินเปนระยะเวลาหลายลานป ซึ่งเปนพลังงานสำคัญของโลก
ท่ีกำลังใกลจะหมดลง ความตองการพลังงานอยางไมส้ินสุดของมนุษย
ทำใหเราตองเรงหาพลังงานทดแทน สำหรับประเทศไทยเองไดมี
ความตระหนักดีถึงปญหาดังกลาวเชนกัน ดังจะเห็นไดวามีการเร่ิม
ใหความสำคัญกับพลังงานทดแทนท่ีเปนพลังงานสะอาดมากข้ึน อาทิ 
พลังงานลม  พลังงานน้ำ หรือแมกระท่ัง “พลังงานจากแสงอาทิตย” 
พลังงานสะอาดท่ีมีใชอยางเหลือเฟอและย่ังยืน
 บริษัท บางกอกโซลาร จำกัด ตั้งอยูในเขตอำเภอบานโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัทในเครือของ บางกอกเคเบ้ิลกรุป ซึ่งกอตั้ง
เม่ือป พ.ศ. 2507 ดวยการผลิตสายทองแดงหุมฉนวน บางกอกโซลาร
นับเปนบริษัทแหงแรกในประเทศไทยท่ีผลิตแผงเซลลแสงอาทิตย
แบบอะมอรฟสซิลิคอน--นวัตกรรมจากภูมิปญญาไทยที่ทั่วโลก
ใหความยอมรับ เน่ืองจากความมีประสิทธิภาพในแงของการใหผลทาง
ดานพลังงานในปริมาณท่ีมากกวาในพ้ืนท่ๆี  มีชวงคล่ืนพลังงานความรอน
จากแสงอาทิตยไมคงท่ี ซ่ึงเหมาะกับสภาพแวดลอมของประเทศไทย
และหลายๆ ประเทศ มากกวาเซลลพลังงานแสงอาทิตยแบบเดิมๆ

 Currently, an alternative energy becomes global issue
that every country in the world pays attention to because
we realize that non-renewable energy will be exhausted in 
some day. For example, fossil energy which has been
accumulated underground for million years will be used up
while human demand on energy is endless. So this
circumstance forces us to fi nd alternative energy. Thailand 
also realizes on such problem and starts to emphasize more
on available green and clean alternative energy for example,
wind energy, water energy and “solar energy”, that can
be used sustainably.       
 Bangkok Solar Co., Ltd., located on Banphoe District, 
Chachoengsao Province, which is affi liated in Bangkok Cable
Group Co., Ltd. that has been established since 1964. The
company produces Insulated copper wire. This company is
the fi rst to produce the amorphous silicon solar cell type in 
Thailand. This innovation developed by Thai wisdom
was accepted all over the world of its high effi ciency on
energy production in area of inconsistence solar heat
wave. Therefore, this solar cell type is more appropriate
for applying in Thailand’s environment and many other

กองบรรณาธิการ / Editors 

แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell)
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countries than the existing solar cell type.       
 Mr. Rangsun Kanjanangkulban, Sales and Marketing
Manager of Bangkok Solar Co., Ltd. told The editorial staffs of 
Thailand’s Nature and Environment Journal background
of the company that it has been established
since 2003 and its core business is to produce the
Amorphous Silicon Thin-Film Photovoltaic Module solar
cell type At that time, the Ministry of Interior has launched
Solar Home Project and assigned the Provincial Electricity 
Authority(PEA) as a responsible agency to provide a small 
solar cell system per household. The solar cell system 
consists of 120 watts solar cell, battery charger, inverter, and
125 Amp-hr deep cycle battery types. This  system can produce
power for 2 fl uorescent tubes rated to 10 watts each and 1
television (14 inch). Targets were households in remote area
or hill area that never has access to normal electricity 
system. Therefore, they can do activities at night time or obtain
information through television program at anaverage
of 4 hours per day. 

 นายรังสรรค กาญจนางกูรพันธุ ผูจัดการฝายขายและการตลาด
ของ บริษัท บางกอกโซลาร จำกัด ไดเลาถึงความเปนมาของ
บริษัทใหกองบรรณาธิการวารสารธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทยฟงวา บริษัทฯ ไดเร่ิมกอต้ังข้ึนใน ป พ.ศ. 2546 ดำเนิน
ธุรกิจหลักในการผลิตแผงเซลลแสงอาทิตยชนิด “อะมอรฟสซิลิคอน
แบบฟลมบาง” (Amorphous Silicon Thin-Film Photovoltaic
Module) โดยในขณะน้ันไดมีโครงการไฟฟาเอ้ืออาทรจากกระทรวง
มหาดไทยซ่ึงมอบหมายใหการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนเจาภาพในการ
ใหระบบไฟฟาเซลลแสงอาทิตยขนาดเล็กกับผูที่อาศัยอยูในเขต
พ้ืนท่ีหางไกลหรือไมมีไฟฟาใช ครอบครัวละ 1 ชุด ประกอบดวย
แผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 120 วัตต เคร่ืองประจุไฟและเคร่ืองแปลง
ไฟฟากระแสสลับ (Inverter) 1 ชุด แบตเตอรี่แบบ ดีฟ ไซเคิล
ขนาด 125 แอมป มีความสามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย
สำหรับหลอดไฟฟาขนาด 10 วัตต ได 2 หลอด และดูโทรทัศน
ขนาด 14 นิ้ว ได 1 เคร่ือง ทั้งน้ีโดยมีเปาหมายใหประชาชน
ที่อยูในพ้ืนท่ีหางไกล บนเขา หรือไฟฟาเขาไมถึง สามารถมีไฟฟาใช
สำหรับไดเห็นแสงสวางยามค่ำคืน--และสามารถดูทีวีเพื่อรับ
ขาวสารไดทุกวัน เฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง
 เซลลพลังงานแสงอาทิตยชนิดอะมอรฟสซิลิคอนแตละรุน
ของบางกอกโซลาร มีขนาด 40-52 วัตต มีน้ำหนักตอแผน 13.5
กิโลกรัม คิดเปนราคามาตรฐาน 120 บาท/วัตต และผลิตโดยใช
เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยของยุโรปเพ่ือการผลิตเซลลแสงอาทิตย
พ้ืนฐานซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีใหม โดยทำการเคลือบฟลมบางของเซลล
แสงอาทิตยชนิดอะมอรฟสซิลิคอนลงบนกระจก และวางซอนทับ
ดวยกระจกอีกช้ันหน่ึง--พรอมทำการผนึกแนนใหเปนช้ินเดียวกัน
ดวยแผนฟลมโพลิเมอรโปรงแสง (Ethylene Vinyl Acetate : EVA)
ในสภาวะสูญญากาศ ซึ่งทำหนาท่ีปองกันความชื้นไดดีตลอดอายุ
การใชงาน--โดยความบางของเซลลชนิดดังกลาววัดไดเปนหนวย
นาโนมิเตอร ซ่ึงถือวาบางมากเม่ือเทียบกับเซลลแสงอาทิตยคริสตัลไลน
แบบเดิมๆ ท้ังน้ีเซลลแสงอาทิตยชนิดน้ีมีความเหมาะสมสำหรับการ

นายรังสรรค กาญจนางกูรพันธุ (Mr. Rangsun Kanjanangkulban)

แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย (Solar radiation map of Thailand)
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แผงโซลาเซลล (Solar Cell)

ติดตั้งในทุกสภาพภูมิอากาศ--ทั้งในเขตรอนชื้น--แสงแดดจัด
เมฆปกคลุม และฝุนละอองในอากาศมาก 
 สำหรับลักษณะของการติดต้ังแผงเซลลแสงอาทิตย มุมท่ีดีท่ีสุด
คือ “การตามดวงอาทิตย” (Solar Tracking System) แตระบบน้ี
มีราคาคอนขางสูงมากและตองการการบำรุงดูแลรักษาพอสมควร
ฉะน้ัน ดวยความท่ีประเทศไทยอยูในเขตเสนศูนยสูตร จึงอาศัย
กระบวนการคิดจากองศาการเอียงของโลกท่ีมีองศาการเอียงอยูที่
15 องศา ใชวิธีติดตั้งแผนเซลลแสงอาทิตยเปนมุมขึ้นมา 15 องศา
ทางทิศใตเพราะความสามารถในการรับแสงแดดได 2 ทิศทาง
ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังทำ “Solar Farm” จาก
เซลลพลังงานแสงอาทิตยชนิดอะมอรฟสซิลิคอนแบบฟลมบาง
ท่ีใหญท่ีสุดในโลก ในนามของบริษัท บางกอกโซลาร พาวเวอร จำกัด
ในลักษณะของการผลิตไฟฟาเชิงพาณิชยโดยใชพลังงานสะอาด
เชิงแสงอาทิตยขายเขาระบบธุรกิจอีกดวย 
 สำหรับ Solar Farm แรกเร่ิม บริษัทฯ เร่ิมตนท่ีกำลังการผลิต
5 เมกกะวัตตตอป ในป พ.ศ. 2546 ตอมาไดขยายกำลังการผลิต
ขึ้นไปที่  15 เมกกะวัตต/ ป และ 20 เมกกะวัตต/ ป ในป พ.ศ. 2548 
และป  พ.ศ. 2549  ตามลำดับ ปจจุบันมีการขยายกำลังผลิตเปน
60 เมกกะวัตต/ ป โดยกำลังการผลิตสูงสุดอยูที่ 62.5 เมกกะวัตต/ป
โดยบริษัทฯ--ไดขยายกำลังผลิตในดานเคร่ืองจักรและพัฒนา
ประสิทธิภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย ซ่ึงจากเดิมประสิทธิภาพของ
แผงเซลลแสงอาทิตยอยูที่--5%--ขณะน้ีทางบริษัทสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพไดถึง 7% แลว 
 “นวัตกรรมของเรา ในอดีตเราเปนเจาเดียวในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่ทำธุรกิจไปแลว 7 ไซตงาน กำลังติดตั้งอีก 2 ไซต ขนาด
ประมาณ 3 เมกกะวัตต และปลายปไตรมาสที่ 3 นี้ จะนำไปลง
ท่ีลพบุรีอีกประมาณ 11 เมกกะวัตต” ดร.กฤษฎา จงไพบูลยพัฒนะ 
รองประธานกรรมการบริษัท บางกอกโซลาร จำกัด กลาวถึงความ
คืบหนาของโครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

 Each model of the amorphous silicon solar cell by
Bangkok Solar Co., Ltd. can produce energy of 40-52 watts 
with weight per sheet of 13.5 kilogram. The standard price is
120 Baht/watt. Amorphous silicon solar cell is manufactured 
using the modern European technology for basic solar cell 
production by coating Amorphous Silicon Thin-Film
Photovoltaic on a mirror covered by another mirror, and tightly 
sealed with Ethylene Vinyl Acetate (EVA) under vacuumed.
The solar cell is well protected from moisture for lifetime.
Thickness of fi lm is in nanometer scale that is very thin
compare with the general crystal line solar cell type. 
So this solar cell type is appropriate for installation in 
any kind of weather conditions such as humid area,
strong solar radiation, cloudy sky or heavy dusty air.     
 The best angle of  the solar cell sheet installation is to
use the Solar Tracking System but this system has high
investment cost and intensive maintenance cost. Thailand
is located on equator zone. With is  15o of earth inclination,
the solar cell sheet shall be installed 15o in southward so
it can obtain solar radiation for two directions all day time.
Moreover, the largest solar farm of the Amorphous Silicon
Thin-Film Photovoltaic Module was conducted by Bangkok
Solar Power Co., Ltd. For a commercial electricity generation
energy from solar radiation. 
 The fi rst Solar Farm has provided energy of 5
Megawatts per year since 2003. After that the solar farm
capacity was expanded to 15 and 20 Megawatt per year
in 2005 and 2006. Nowadays, the capacity of solar farm
is expanded to 60 megawatt per year with maximum
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ท่ีกำลังดำเนินการอยูขณะน้ี ท้ังในจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงมีกำลังการผลิต
2.144 MWp1 ฉะเชิงเทรา กำลังการผลิต 1.644 MWp อุดรธานี 
กำลังการผลิต 1.563 MWp  และอางทอง มีกำลังการผลิต 1.136
MWp ดวยความตระหนักดีถึงความสำคัญของส่ิงแวดลอมและการ
อนุรักษพลังงาน เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและสรางความพอเพียง
ของพลังงานอยางย่ังยืน โดยมุงเนนการพัฒนาอยางตอเน่ือง
 บางกอกโซลารไดพยายามพัฒนาแผงเซลลแสงอาทิตยใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจากหากนำแผงเซลลแสงอาทิตย
ชนิด“อะมอรฟสซิลิคอน” ท่ีผลิตไดน้ันไปเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ
ของเซลลพลังงานแสงอาทิตยของชนิดอ่ืนๆ--อะมอรฟสซิลิคอนก็ยัง
ถือไดวามีประสิทธิภาพต่ำกวาชนิดอ่ืนๆ อยู แตถึงกระน้ันอะมอรฟส

capacity of 62.5 megawatt per year. The expansion of
energy producing capacity of the solar farm was performed
in terms of machinery development and increasing solar
cell effi ciency from 5% to 7%.     
 “In the past, we were the only one developing this
innovation in South-east Asia. We had already launched our
business for 7 sites. 2 new sites are in the process of
installation with 3 Megawatt capacity. The 11 Megawatt solar
farm will be installed at Lopburi Province in 3rd quarter.”
Dr.--Kridsada--Jongpaiboonpattana,--vice--president--of
Bangkok Solar Co., Ltd. mentioned on progress of current
expansion of solar farm capacity in various sites; 2.144 
MWp  at Petchaburi Province, 1.644 MWp at Chachoengsao,
1.536 MWp at Udon Thani Province, and 1.136 MWp at
Angthong Province. With awareness on an importance
of environment and energy conservation for increasing 
standard of living and providing suffi cient and sustainable
of energy, we focus on development continuously.     
 Bangkok Solar Co., Ltd. tries to develop this amorphous
silicon solar cell to increase its effi ciency because its 
existing effi ciency is quite low compared with other types
of solar cells. However, in terms of total energy production,
amorphous silicon solar cell type developed by Bangkok
Solar Co., Ltd has the advantage since it can provide more
energy than the crystal line solar cell type by 10-15 %.
Even though, 2 sheets of the amorphous silicon solar 
cell type have to be used for 100 watt energy production
(capacity of the amorphous silicon solar cell of 50 watt/sheet)
compared with  the crystal line solar cell type (capacity of
crystal line type of 100 watt/sheet)  at the standard test

ผูจัดการฝายขายและการตลาดของ บริษัท บางกอกโซลาร จำกัด 

(Sales and Marketing Manager of Bangkok Solar Co., Ltd)

1MWp = Mega Watt Peak คือวัตตสูงสุดของเซลลแสงอาทิตยที่คาสภาวะการ
ทดสอบมาตรฐาน (Standard Test conditions: STC)
1MWp = Mega Watt Peak (Maximum Watt produced by solar cell at the 
standard test condition, STC)

บรรยากาศในการสัมภาษณ (Interview environment)
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condition (temperature at 25 degree Celsius, light intensity
of 1000 watts/m2, spectrum of air mass of 1.5). It is proved
by many agencies such as the National Science
and Technology Development Agency (NSTDA), and 
Chulalongkorn University etc.   
 Due to specifi c characteristic, amorphous silicon can
absorb wide range of wavelength e.g. period of morning – 
evening, etc. There are other factors that affect energy
production effi ciency. For example, every increasing
temperature of 1 degree Celsius from 25 degree Celsius,
effi ciency of the  amorphous silicon solar cell type will
decrease by-0.2 % while the crystal line solar cell type will
decrease by-0.45 %. at 1,000 watts/m2. However, temperature
and light intensity are factors that cannot be controlled.
If we focus on energy that can be generated in certain time,
the effi ciency of the amorphous silicon solar cell type is lower
than crystal line solar cell type. In fact, 1000 watts light
intensity will be occurred only short period of time of the day
(between noon to 1 pm). Moreover, in South-east Asia region
especially Thailand which is located at equator zone,
topography is affected by tropical forest and ocean.

ซิลิคอนที่บางกอกโซลารผลิตก็มีขอไดเปรียบในแงของการผลิต
พลังงาน ดังจะเห็นไดจาก เม่ือเทียบกับคริสตัลไลนท่ีขนาด 100 วัตต
เทาๆ กัน ซึ่งทั้ง 2 ชนิดมีกำลังการผลิตสูงสุดที่สภาวะการ
ทดสอบมาตรฐาน (Standard Test Condition) คือที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส ท่ีความเขมแสง 1000 วัตต/ตร.ม. และท่ีสเปคตรัม
ของมวลอากาศ 1.5 แมตองใชอะมอรฟสซิลิคอนจำนวนมากกวาถึง
2 แผง เนื่องจากแตละแผงมีขนาดเพียง 50 วัตต แตพบวา
การผลิตพลังงานจากอะมอรฟสซิลิคอนไดพลังงานมากกวา
คริสตัลไลนถึง 10-15% ซึ่งไดรับการพิสูจนแลวจากหนวยงานตางๆ
มากมาย อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฯลฯ
 เน่ืองจากคุณสมบัติเฉพาะของอะมอรฟสซิลิคอนสามารถ
รับความยาวคลื่นไดในชวงที่กวางกวา เชน ชวงเชา-เย็น เปนตน 
และยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟา
ได เชน ในอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจาก 25 องศาเซลเซียส ทุกๆ 1 องศา
ทำใหประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาลดลง ทั้งน้ี ชนิดอะมอรฟส
ซิลิคอนจะมีประสิทธิภาพลดลง -0.2% แตคริสตัลไลนมีประสิทธิภาพ
ลดลง -0.45% ซึ่งมากกวาถึง 1 เทา ที่ 1,000 วัตต/ตร.ม. 
แตอยางไรก็ตาม อุณหภูมิและความเขมแสงเปนสิ่งท่ีควบคุมไมได 
ฉะน้ันหากมองในมุมกวางดูเหมือนประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย
ชนิดอะมอรฟสซิลิคอนดูจะมีประสิทธิภาพท่ีต่ำกวา--แตอันท่ีจริง 

ระบบงานไฟฟา (Electrical System)
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ชวง 1,000 วัตต อยูแคเพียงในชวงเวลาส้ันๆ ตั้งแตชวงเท่ียงถึง
บายโมงเทาน้ัน อีกท้ังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะ
ประเทศไทยซ่ึงอยูในเขตเสนศูนยสูตร--มีปาเขา--และติดทะเล
ซึ่งมีความแตกตางแปรปรวนดานสภาพภูมิอากาศและความรอน
คอนขางมาก เชน ฝนตกมาก พายุเขา แดดนอยมาก เมฆครึ้ม
ซึ่งอะมอรฟสซิลิคอนสามารถเก็บไฟฟาได--ในขณะที่คริสตัลไลน
เก็บไดนอยมากหรือไมไดเลย--คุณสมบัติที่แตกตางนี้เองทำให
อะมอรฟสซิลิคอนไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในภูมิภาคอ่ืน
อยางเชนยุโรปบางโซนท่ีมีปริมาณแสงแดดไมสม่ำเสมอคงท่ี การเลือก
ชนิดของเซลลแสงอาทิตยจึงขึ้นอยูกับปจจัยดานภูมิอากาศและ
ขอจำกัดของพ้ืนท่ีที่ติดตั้ง เน่ืองจากในขนาดวัตตที่เทาๆ กัน 100
วัตต อะมอรฟสซิลิคอนตองใชพ้ืนท่ีมากกวาชนิดอื่นๆ เกือบเทาตัว
โดยวัตถุดิบในการผลิตไดมาจากท้ังในประเทศและตางประเทศ
 “ลูกคาท่ีซ้ือไปในประเทศก็คือทำฟารมเอง แตเงินลงทุนสูง
คืนทุน--15--ป--ตัวเซลลแสงอาทิตยดูแลไมยาก--แคเช็ด
ทำความสะอาดธรรมดา มีแตท่ีตัวอินเวอรเตอรท่ีตองมีการดูแล
รักษาหรือเปลี่ยนบาง--ถามององครวมผลมันไดกลับมาเยอะ 
ท้ังส่ิงแวดลอม ตนทุนท่ีตองเสียไปกับการแกปญหาของมลภาวะ
ตางๆ คายา ฯลฯ แตถาคิดแตในแงของการลงทุน ตนทุน
ทางธุรกิจอยางเดียวมันไมคุม หลังๆ มานี้เราก็ตองเจอกับ
ขอกีดกันทางการคากับตางประเทศมากขึ้น คือในตางประเทศ
ประเทศเขาสนับสนุน อยางจีน สงออกรัฐก็คืนให 20%
ไดกำไร 9% แตของเราขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลเทาท่ีควร
ทำใหแขงขันลำบาก--หลังจากสำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ออกกฎเกณฑของอัตราสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา
(แอดเดอร) ใหมๆ มา ทำใหนักธุรกิจอยางเราเสียหาย
อยางโรงงานเราลงทุนไปแลว 30 ลาน เราตองยอมรับอยางหน่ึงวา
ในอนาคตพลังงานทดแทนจะเปนสิ่ง ท่ีหลีกเลี่ยงไมได”
นายรังสรรค และ ดร.กฤษฎา ไดกลาวแสดงความกังวลตอการ

Climate and heat can be varied such as heavy rain, storm,
less sun light, and cloudy sky. However, the amorphous
silicon solar cell can convert less solar radiation to be
electricity while the crystal line solar cell can absorb
little or none. This outstanding feature of the amorphous
silicon solar cell type provides its acceptance by other
regions e.g. certain part of Europe which solar
radiation is inconsistency. Therefore, selection of solar
cell type depends on climate and limitation of 
installation area factors. Because in the same energy
producing capacity (100 watts), amorphous silicon solar 
cell type needs double area compared with other types. The
raw material for producing the amorphous silicon solar cell
is acquired from both local and foreign country.      
 “Local customers can establish a solar farm by themselves
but the investment cost will be high with the period of 15 years
payback. Solar cell is very easy to maintain. Cell sheet can
be cleaned with normal process. Only the inverter has to have
intensive care or might be replaced sometimes. Base on
a holistic approach on energy management, the return will be 
cost - effective in terms of environmental at conservation, cost
saving for solving pollution problem, and low medicine
expenditure, etc.  If we concern only business investment,
it will not be worth. Recently, Thailand faces problem of
foreign trading barrier. Foreign country supports this business,
for example; China will give 20 % refund to exporters who export
the product so they gain 9% of profi t. But the same business
in Thailand lacks of support from the Government, which causes
the company to be less competitive in market. After Energy
Policy and Planning Offi ce (EPPO), Ministry of Energy issued
new criteria for providing adder to top up price for purchasing
electricity from Very Small Power Producer (VSPP) or Small
Power Producer (SPP), it makes damage to businessman like
us. Our factory has been invested of 30 Million Baht. It should 
be realized that alternative energy cannot be avoided in future”
Mr. Rangsan and Mr. Kridsada said. They worry on doing
solar energy business without proper support from
the government. 
 It notes that, in the past, Bangkok Solar Co., Ltd.
emphasized on foreign customer from Europe as main
customer. due to high awareness on environment aspect.
However, for the last 2 years, Company group started to 
face trade barrier that becomes obstacle for doing
business with foreign country group even though we try to
comply with the standard and constrain that was continuously
issued by trading partner.  Moreover, revision and adjustment
of adder for new type of renewable energy as well as reducing
adder for purchasing electricity from solar energy by Energy
Policy and Planning Offi ce (EPPO) lead to delay of investment
in solar energy from our existing customers. Alternative
energy business has high impact, especially the domestic

ดร.กฤษฎา จงไพบูลยพัฒนะ รองประธานกรรมการผูจัดการบริษัทบางกอกโซลาร จำกัด
(Dr. Kridsada Jongpaiboonpattana, Deputy Chief Executive Offi cer of Bangkok 
Solar Co., Ltd.)
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ทำธุรกิจดานพลังงานแสงอาทิตยตอการสนับสนุนของรัฐบาล 
 เปนท่ีนาสังเกตวา แมตลอดระยะเวลาท่ีผานมาบางกอกโซลาร
เนนกลุมตลาดลูกคาตางประเทศแถบประเทศทางยุโรปเปนหลัก
ซึ่งมีผลตอบรับที่ดีอยูแลวในแงของส่ิงแวดลอม แตในชวง 2 ป
หลังมานี้ กลุมบริษัทฯ เร่ิมถูกกีดกันทางการคา ทำใหเปนอุปสรรค
ตอการทำการคากับกลุมตางประเทศ แมวาจะพยายามผลักดัน
ใหบริษัทผานทางมาตรฐานและขอจำกัดตางๆ ท่ีประเทศคูคากำหนด
ขึ้นมาใหมๆ อยางตอเน่ือง อีกท้ังการทบทวนการปรับราคารับซื้อ
ไฟฟาสวนเพิ่ม (แอดเดอร) สำหรับพลังงานหมุนเวียนใหมและ
การปรับลดในสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยของ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สงผลใหเกิดการชะลอ
การลงทุนจากนักลงทุนท่ีกำลังทำสัญญาซ้ือแผงโซลารเซลล
เพ่ือกอสรางโรงไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ธุรกิจพลังงานทดแทน
จึงไดรับผลกระทบอยางมากโดยเฉพาะผูประกอบการผลิตแผง
และติดตั้งโซลารเซลลภายในประเทศ
 อนาคตพลังงานทางเลือกดูเหมือนวา--“พลังงานแสง
อาทิตย” จะเปนคำตอบท่ีดีและเหมาะสมที่สุดกับประเทศไทย
เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานสะอาดที่ มี
ใหใชอยางไมสิ้นสุด--อีกท้ังไมกอมลภาวะ--ประเทศไทย
จึงควรตระหนักและใหความสำคัญตอการสนันสนุนเพื่อ
ผลดีตอ คุณภาพชีวิตของพลเมืองสู เสนทางพลังงาน
สะอาดอยางยั่งยืนอันมีคุณคามหาศาลในระยะยาว

แผงเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell)

entrepreneur who supplies and installs solar cell.      
  “Solar energy” seem to be the best and appropriate
answer for Thailand as an alternative energy in the future 
because solar energy is clean and renewable and do not cause
pollution. Thailand should aware and pay attention to support 
this alternative energy for better living of population and move
forward to sustainable clean energy direction in long term.   

เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell)
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ถาน “พลังเด็ก” โรงเรียนบานหนองไผ ตนแบบการสรางความรูสูชุมชน
“Kid Energy” Absorbing Charcoal of Ban Nong Phai School  Role Model of Knowledge Establishment for Community

 Shiny absorbing charcoals in a variety of exotic
fruit shape packed in yellow pyramid are ready to sell
in fairs and exhibitions. These are one of the
proud of young wisdom and the kid from Energy
Conservation Club, Young Farmer’s Group from Ban 
Nong Phai, Nong Bua District, Nakhornsawan Province.
The products are well-known under the name of  “Kid 
Energy Absorbing Charcoal” (Than Phalang Dek).    
 Previously, Ban Nong Phai’s typical teaching format
focused on Application Integration Lesson Plans which
leaned on various knowledge sources of knowledge bases
within the school. The responsibility was given regarding 
pupils’ skill. The pupil’s projects were supportive competition
held at school level and provincial level. Ban Nong Phai 
School was eventually selected for “Suffi cient Economy 
Academic Institute 2007” of which the teaching format and 
school management have been primarily programming
related to the Philosophy of Suffi ciency Economy. The
teaching and learning pattern were integrated to knowledge
outside the classroom.   Thus, several effi ciency awards are
guaranteed including the Sub-District Outstanding School.   
 “Kid Energy Absorbing Charcoal” starts from the
smoldering charcoal training and charcoal stove by the 
Ministry of Energy. As our school is plenty of woods, so
we bring wood stig for making fi rewood and smoldering
charcoal. Later, the children have an idea to try for 

 ถานดูดกล่ินสีดำมันวาวรูปทรงผลไมดูแปลกตาบรรจุภายในกลอง
สีเหลืองรูปทรงปรามิด ออกแบบเปนลวดลายรูปผลไมนานาชนิด
เตรียมพรอมสำหรับวางจำหนายในงานนิทรรรศการหรือการออกบูธ
ตางๆ คือ หน่ึงในผลงานแหงภูมิปญญารุนเยาวและความภาคภูมิใจ
ของเด็กๆ จากชุมนุมอนุรักษพลังงาน กลุมยุวเกษตรกรโรงเรียน
บานหนองไผ--อ.หนองบัว--จ.นครสวรรค--ซึ่งเปนที่รูจักในชื่อ
“ถานพลังเด็ก”
 เดิมทีโรงเรียนบานหนองไผ เนนรูปแบบการเรียน การสอนใน
ลักษณะการบูรณาการแผนการสอน อาศัยแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย
ในฐานการเรียนรูตางๆ ภายในโรงเรียน แบงความรับผิดชอบการ
ดูแลตามความถนัดของนักเรียน โดยสนับสนุนการประกวดโครงงาน
ของนักเรียนท้ังในระดับอำเภอและจังหวัด ภายหลังเม่ือกระทรวง
ศึกษาธิการมีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูสถานศึกษา โรงเรียนบานหนองไผจึงไดรับการคัดเลือกใหเปน
“สถานศึกษาพอเพียง 2550” ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการของโรงเรียนบานหนองไผไดดำเนินตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการการเรียนการสอนดวย
ความรูนอกหองเรียนต้ังแตแรกเร่ิมอยูแลว ประสิทธิภาพจึงเห็นได
จากการไดรับรางวัลตางๆ มากมาย รวมถึงรางวัลโรงเรียนดีเดน
ประจำตำบลอีกดวย 
 “สำหรับถานพลังเด็ก เร่ิมตนจากการท่ีกระทรวงพลังงานไดมา
อบรมและใหรูปแบบเตาเผาถาน พรอมกับสอนวิธีการเผาถาน เน่ืองจาก
โรงเรียนของเรามีปาไมเยอะ จึงนำก่ิงไมมาทำฟน เผาถาน ตอมา
เด็กๆ ก็เร่ิมคิดนำผลไมมาลองเผาบาง แรกๆ ทดลองใชเศษใบไม
และวัสดุอื่นๆ นำมาเปนเชื้อเพลิงในโครงงานตางๆ แตไมไดผล
สุดทายจึงมาลงทายท่ีซังขาวโพด” 

ถานดูดกล่ิน (Charcoals)

กองบรรณาธิการ / Editors 
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burning fruits. Firstly the abortive trials are made by 
dropped leaves and other materials for fuel projects.
The successful story is eventually marked by corncob.” 
 Khru Kalaya Wanichphaiboon, the Energy Conservation
Club’s Advisor who teaches  the science program, explained
while took the editorial staffs of  Thailand’s Natural Resources 
and Environment Journal to the knowledge base of 
absorbing fruit charcoal where nearby billows out
the white smoke charcoal stove, surrounded by the kids
provided by the Ministry of Energy.  
 Monthira O-Phasi, the  Matthayom 3 student, the Energy 
Conservation Club’s Leader actively explains how to
make Kid Energy Absorbing Charcoal. She described
that the corncobs which the target fuel, are placed into the
stove around three-fourths of the stove container; then
sprinkling them with water  and kindling. After well
ignition, two iron sticks are crossed onto the stove
container following  the screen above where the fruits are 
arranged on for smouldering. After closing the lid a while, 
bamboo tube, which is wrapped by leaf sheaf of banana 
tree,  for producing pyroligneous acid (also called wood 
vinegar), is placed to induce condensation. The by-product
of dry distillation is an invaluable pyroligneous acid. 
 Certainly, before the successful process of fruit absorbing 
charcoal with several  exotic shapes, these students hare 
to  wait around a charcoal stove; faces being intensely
heat for over 8 hours; inhaling smoke white billowed out 
around; trial and errors by selection of many kinds of
fruits and materials, such as coconut, jack fruit, custard apple,
pineapple, kaffi r lime, noni, or mangosteen etc. The product
effective of Kid Energy Absorbing Charcoal is made 
from hard peel fruit with less water.  
 “Main fruits for smoldering are kefi r lime which easily found 
in our village, or custard apple planted in our school were 
chosen. The unripe fruits are primarily chosen because this 
fruits could not be sell due to low quality.” said by Khru Kalaya
 Furthermore, multi-purpose charcoal stove for
smouldering charcoal and producing pyroligneous acid
(also called wood vinegar) located at knowledge base
of  fruit absorbing charcoal is one of the project which
fi nancially supported by Moderate Youth,  Suffi ciency 
Economy School Project (Yao Wachon Phor Dee  Rong 
Rian Phor Phieng ) at the 8th Shin Camp in cooperation
of the student staffs from Mahidol University and Srip
tum University and local philosopher for instructing wood
vinegar production. The pyroligneous acid benefi ts
greatly for following by diluting with water for
plants watering, it can drive out insect and fungus,
stimulate plants growth, abate reek and decrease
number of fl ies in swine stall.  

 ครูกัลยา วนิชไพบูลย ท่ีปรึกษาชุมนุมอนุรักษพลังงาน ซ่ึงสอนใน
แผนกวิชาวิทยาศาสตร กลาวขณะเดินนำกองบรรณาธิการวารสาร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยเขาสูฐานเรียนรูผลไม
ดูดกลิ่น ที่เด็กๆ กำลังมุงรอบเตาเผาถานซึ่งไดรับจากกระทรวง
พลังงาน ซึ่งกำลังสงควันสีขาวลอยโขมงไปทั่วบริเวณ
 ด.ญ. มนทิรา โอภาษี นักเรียน ชั้น ม.3 หัวหนาชุมนุมอนุรักษ
พลังงาน ไดอธิบายถึงวิธีการทำถานพลังเด็กอยางคลองแคลววา 
ตองนำซังขาวโพดซ่ึงเปนเช้ือเพลิงใสประมาณ ¾ ของถัง พรมน้ำ 
จุดไฟ หลังจากไฟติดดีแลว จึงนำแทงเหล็ก 2 แทง สอดไขวกันท่ี
ตัวถังแลวนำตะแกรงวางเพ่ือใสผลไมที่ เตรียมไวสำหรับเผา 
หลังจากน้ันปดฝาถังสักพักกอนยกตัวทอไมไผสำหรับทำน้ำสมควันไม
ข้ึนวางตอภายในทอไมไผน้ีจะหุมดวยกาบกลวยเพ่ือใหเกิดกระบวน
การควบแนนเกิดผลพลอยไดเปนน้ำสมควันไมสารพัดประโยชน
 แนนอนวากวาจะไดผลสำเร็จเปนถานผลไมดูดกล่ินรูปทรง
แปลกตาสวยงาม เด็กๆ เหลาน้ี ตางคนตางตองมุงรอบเตาเผา สุมไฟ
จนหนารอนผาว แลวนั่งรออยู 8 ชั่วโมง ตองสูดกลิ่นและแสบ
ตา ควันสีขาวท่ีลอยโขมงไปทั่วบริเวณตองผานการลองผิดลองถูก
ตองสรรหาผลไมและวัตถุดิบสารพัดอยาง เพ่ือนำมาเผาถานไมวา
จะเปนมะพราว ขนุน นอยหนา สับปะรด มะกรูด ลูกยอ
หรือมังคุด ฯลฯ ท้ังน้ี หลักพ้ืนฐานของถานพลังเด็กอยูท่ีผลไมท่ีนำมา
เผาถานดูดกล่ินน้ันตองเปนผลไมเปลือกคอนขางหนา และมีน้ำนอย
จึงจะใหผลผลิตท่ีดี

ด.ญ. มนตทิรา โอภาษี (Monthira O-Phasi)
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เตาเผาถาน (Furnace)

ปายโครงการ เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง
(Sufficiency Economy School Project)

 The story of Kid Energy Absorbing Charcoal was 
passed to t the kid’s parents by word of mouth Thus, trials 
of wood vinegar are taken in household and agriculture. 
Effective results are proved by half of most  inspectors. 
In this regard, the effi cient success can draw the
community attraction. Some villages gradually study the
process and start their fi ring charcoal themselves
including producing wood vinegar. The practice is the
successful way to distribute knowledge body to the local 
community.    
 “For charcoal, I’d like to try to make a soap from 
bamboo absorbing charcoal, and for pyroligneous acid
I’d like to try it for the other benefi ts. For example trial
on the skin treatment. Because I heard from sister or 
someone about its instruction of use. Diluting with water
and dipping it with cotton sheet can protect blemish.” 
 This is the voice for expanding concept to the editorial
 staffs narrated by Monthira. Likewise, the school director is
planning to expand the capacity’s production of the wood 
vinegar. Distilled instrument for producing pyroligneous 
acid (wood vinegar) will be used to shorten the 3 months 
storage period prior to application. The incoming project 
includes the laboratory research enhancement for
constituents of soap, cosmetic products, dishwashing liquid.  
 Not only, income from vending absorbing charcoal and
wood vinegar will be subsidize  the Energy Conservation 
Club, but the products derived from many knowledge bases 
also provide the kids lunch and be distributed for fi nancially 

 “ผลไมท่ีนำมาเผาถาน หลักๆ จะใชมะกรูดเพราะในหมูบานมีมาก
หรือนอยหนาในโรงเรียนท่ีลูกเล็กๆ แกนๆ คือ เลือกใชผลไมดิบ
ซึง่สวนมากเปนผลไมท่ีเราไมไดขายเพราะมันใชไมได” ครูกัลยากลาว
 นอกจากน้ี เตาเผาถานอเนกประสงคสำหรับเผาถานและผลิต
น้ำสมควันไมในฐานเรียนรูน้ำสมควันไมที่อยูติดกับฐานเรียนรู
ถานผลไมดูดกล่ินน้ัน เปนอีกหน่ึงโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจาก
โครงการเยาวชนพอดีโรงเรียนพอเพียง คายชินแคมป ครั้งท่ี 8
จากกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศรีปทุม
รวมท้ัง การเขามาสอนเร่ืองการผลิตน้ำสมควันไมของปราชญชาวบาน
ซึ่งสามารถนำมาผสมน้ำเพ่ือรดผัก ไลแมลงและเชื้อราเรงการเจริญ
เติบโตของพืชผัก และยังนำมาดับกลิ่นเหม็นเพื่อไลแมลงวันใน
คอกหมูไดดวย
 หลังจากผลผลิตสรางสรรคถานพลังเด็กไดรับการบอกเลาจาก
ตัวนักเรียนสูผูปกครอง มีการทดลองนำน้ำสมควันไมไปใชทั้งใน
ครัวเรือนและทางการเกษตร ซึ่งจากการนำไปใชในครอบครัวของ
เด็กสวนใหญกวาคร่ึงโรงเรียน เมื่อเห็นวาผลดีจริง กระแสความ
สนใจจากชุมชนจึงเกิดข้ึน เร่ิมมีชาวบานเขามาดูงาน กลับไปเผาถาน
และผลิตน้ำสมควันไม เกิดเปนการกระจายองคความรูสูชุมชน
 “ถาเปนถาน หนูอยากลองทำเปนสบูจากถานไมไผคะ หรือถา
เปนน้ำสมควันไม ก็อยากจะลองนำมาใชประโยชนดานอ่ืน เชน
เก่ียวกับผิว ไดยินพ่ีเขาพูดมาหรือบางคนก็ใช เขาบอกวาเอามา
ผสมน้ำ ใชสำลีชุบทาหนา ปองกันฝาได” 
 นี่คืออีกหน่ึงเสียงท่ีสื่อถึงความคิดตอยอดท่ี ด.ญ. มนทิรา ไดเลา
ใหกองบรรณาธิการฯฟง--ซึ่งในอนาคตผูอำนวยการโรงเรียน
มีโครงการขยายผลการผลิตน้ำสัมควันไมดวยการนำเคร่ือง
กล่ันสำหรับกรองน้ำสมควันไมมาใช เพ่ือลดระยะเวลาจากเดิมท่ีตอง
เก็บกรองน้ำสมควันไมที่ไดเปนเวลานานถึง 3 เดือน กอนนำมา
ใชงาน รวมทั้ง สนับสนุนการทดลองศึกษาตอเพื่อนำไปใชเปน
สวนผสมของสบู เคร่ืองสำอางค น้ำยาลางจาน 
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ถาน (Charcoal) บอน้ำ (Well)

generating to cooperative fund for dividend within the 
school. These are  the incentive measures taken  to increase 
kids income that would enhance their responsibility and
build awareness about environment and energy
conservation including stimulate and reinforce the 
creative thinking for value added of these products
as well as fi gure the occupation guidelines.      
 In the area of 63 rais of Ban Nong Phai School the
following initiative projects are harmoniously applied for 
example Agricultural Youth Center, Agricultural Suffi ciency
Study Room, Fish and Frog Breeding Center.  Furthermore, 
there is Village Fishery Project, several knowledge bases 
e.g. knowledge base of rice milling  which allow  the villager 
mill their rice  at the school; knowledge base that enhancing 
waste sorting for recycling,  reproducing decorating board 
or report cover paper purchasing solid waste from waste 
bank as well as instructing to create mobile from used
water container and sewing fancy dress from used milk box
operated by the  housewives of Sub district Administrative 
Organization (SAO); knowledge base of  Organic Swine 
(Moo Lum) Feeding Project that comply with the
Philosophy of Suffi ciency Economy; knowledge base of
mushroom cultivation specifi cally  Sarjor caju Mushroom
(Hed Nang Fah) knowledge base of Effective Micro-
organisms (E.M.) microorganism application to environment 
and another aspects including agriculture, livestock,
household; knowledge base of reproduction of
agricultural plant species, vegetation planting and

1E.M. (อี.เอ็ม.) คือ น้ำหมักชีวภาพ ยอมาจากคำวา Effective Micro-organisms หมายถึง กลุมจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ

 รายไดจากการขายถานและน้ำสมควันไม นอกจากจะสมทบ
เขาชุมนุมอนุรักษพลังงานและสหกรณโรงเรียนแลว ผลผลิตจาก
ฐานเรียนรูตางๆ ยังนำมาเปนอาหารกลางวัน หรือขายเพ่ือนำเงิน
เขากองทุนสหกรณปนผลภายในโรงเรียน จึงเปนหน่ึงในแรงจูงใจ
ในการเพ่ิมรายไดใหแกเด็ก ฝกความรับผิดชอบ สรางจิตสำนึก
อนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงาน กระตุนและเสริมสรางความคิด
สรางสรรคเพ่ือการเพ่ิมมูลคารวมท้ังเปนแนวทางในการประกอบ
อาชีพ
 พ้ืนท่ี 63 ไร ภายในโรงเรียนบานหนองไผไดรับการประยุกตเปน
สวนหน่ึงของการเรียนการสอนอยางกลมกลืน ทั้งศูนยยุวเกษตรกร
หองเรียนเกษตรพอเพียง ศูนยเพาะพันธุปลาและกบ นอกจากน้ี
ยังมีโครงการประมงหมูบานและฐานการเรียนรูตางๆ มากมาย 
อาทิ ฐานเรียนรูการสีขาว โดยมีโรงสีขาวเพ่ือชุมชนโดยใหชาวบาน
นำขาวมาสีที่โรงเรียนได ฐานเรียนรูการรีไซเคิลขยะ สงเสริม
การคัดแยกขยะในโรงคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล การผลิตกระดาษ
แผนใหมสำหรับตกแตงบอรดหรือปกรายงาน การรับซื้อขยะใน
ธนาคารขยะ หรือการสอนประดิษฐโมบายจากกระปองน้ำและเย็บ
ชุดแฟนซีจากถุงนม โดยกลุมแมบาน อบต.  ฐานเรียนรูหมูหลุม ใน
โครงการเลี้ยงหมูหลุมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานเรียนรูเพาะเห็ด จากโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟา ฐานการเรียนรูปุย
ชีวภาพท่ีสอนใหรูจักกับ EM1 วิธีการเก็บรักษาการใชจุลินทรียกับ
สิ่งแวดลอม และการนำไปใชดานตางๆ ทั้งในดานเกษตรกรรม
ปศุสัตว และในครัวเรือน ฐานเรียนรูการขยายพันธุพืช ปลูกผักและ
ปลูกขาวปลอดสารพิษ โดยมีเรือนเพาะชำกลาไมเพ่ือชุมชน สอน
การปลูกขาวแบบอินทรียในแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหมโดย
ภูมิปญญาชาวบาน ฐานเรียนรูปาภูมิรักษ ปาไมใชสอยของโรงเรียน
ซึ่งสวนใหญเปนตนสะเดาโดยนำมาทำเปนยาฆาแมลงในนาขาว
ฯลฯ
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เลาไก (Chicken coop)

organic rice planting with seedling nursery for community
and instruction of organic planting in demonstration plots
conforming to the Philosophy of Suffi ciency Economy 
operated by the folk wisdom; knowledge base of “to 
Know Our School Forest Functions and Forest Conservation
(Pa Phummi Rak)”, the trees are mainly Holy Tree 
(Sah Dao) applying for insecticide  in paddy fi eld etc.    
 “It is the sustainable lunch  operated by Department of 
Vocational Education  and Nakhornsawan College of
Agriculture and Technology in cooperation with Electricity 
Generating Authority of Thailand and Charoen Pokphand 
Group. They fi rstly gave us the CP  Brown laying hens, and 
chicken coop. However, we had to purchase the second 
phase of breeders. The kids are responsible to look after
them  under the teacher’s supervision. The chickens are 
made for lunch twice a week. Most of laying hen is purchased 
by the kids’ parents as middlemen. The project is 
implemented for children. The income from selling the
eggs is paid for student lunch. In addition, the students 
eat have eggs on Tuesday and Thursday” Khru Pramuan
Phetchayamat, the advisor of Bio Way for Sustainable
Development Project of knowledge base of chicken
raising, describes us amid of chicken’s loud noise in the 
chicken coop under the Sustainable Launch Project. 
 “We plant maize in our school and sell it in the surrounding
community. Our fence is surrounded with Acacia Pennata 
(Cha-Om). After graduation, I know how to raise frog, cultivate
mushroom, raise fi sh. For Matthayom 1, the practices are 
taught in Occupational Practice Subject regarded as
compulsory one.  Supposed that we were jobless after
graduation, we would raise frog, and fi sh for selling. Frog
raising is very profi table. I fi rstly paid 200 baht for …. But I can
make 1,200 Baht selling young frogs in short period” 
Monthira said while one of her friends is  jumping into the
frog well and grasping big frog breeders of 6-8 month old
and lifting up. They teach us to identify frog sex. A boy
uses his hands touch onto and caress frog’s neckand
breast, the frog abruptly lift their front legs which
demonstrate its readiness for breeding.   
 “Herbal plots are over there. There are Prickly or 
Leaved Elephant’s Foot (Do Mai Roo Lom), Babbler’s Bill 
Leaf (Rang Jued), Aloe vera (Wan Hang Jorakhe),
Heart-Leaved Moonseed (Boraphet). The products are 
made for processed herbs, such as Pandanus Palm (Bai 
Toey Hom) can make tea leaves;  Aloe vera (Wan Hang
Jorakhe) can make fruit in syrup; Butterfl y Pea (Dork
Anchan) can make Butterfl y Pea Water (Nam Anchan)” The 
children answered fl uently and gaily while pointing their 
fi nger energetically  and to present the areas of their school;
 then took  us into the forest to show the concrete clam 
reconstructed by them and villagers with assistance

 “มันเปนลักษณะของอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ซึ่งเราไดรับ
ความรวมมือจากกรมอาชีวศึกษากับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครสวรรครวมกับการไฟฟาฝายผลิต เครือเจริญโภคภัณฑ อันน้ี
ที่ เขาใหมาในครั้งแรกคือไกพันธุไขของซีพีบาวนและโรงเรือน
แตไกรุน 2 เราตองซื้อมาเอง เด็กจะเปนคนเล้ียงโดยอยูในการ
ควบคุมของอาจารย และจะนำไขไปใชประกอบเปนอาหารกลางวัน
อาทิตยละ 2 ครั้ง สวนใหญจะมีผูปกครองมารับซื้อไขแลวนำ
ไปสงตอ เปนโครงการเพ่ือเลี้ยงเด็กๆ เมื่อไดเงินมาเราก็นำไปซื้อ
อาหาร ในวันอังคารและพฤหัสใหเด็กไดทานไขไกกัน” ครปูระมวล
เพ็ชยมาตร ครูผูดูแลโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน ฐาน
เรียนรูการเล้ียงไกเลาใหเราฟงทามกลางเสียงอ้ืออึงของไกใน
โรงเลี้ยงภายในโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน 
 “ขางในปลูกขาวโพดเราก็นำไปขายรอบๆ ชุมชน มีการปลูก
ชะอมรอบๆ รั้ว พอเรียนจบหนูก็เพาะกบ  เพาะเห็ด และเล้ียงปลา
เปน อยาง ม.1 จะอยูในชั่วโมงการงานเปนกิจกรรมบังคับใน
วิชาเรียน--สมมติจบไปเราไมมีงานทำเราก็สามารถท่ีจะเพาะกบ
เลี้ยงปลาขายได--อยางเลี้ยงกบ--รายไดดีกำไรจะเยอะตอนที่
หนูเล้ียงหมดเงินไป--200-บาท--แตตอนขายหนูขายตอนเปน
ลูกกบ เขาจะเหมายกบอ 1,200 บาท ใชเวลาไมนาน” ด.ญ. มนทิรา
กลาวเสริมขณะท่ีเพ่ือนกระโดดลงบอกบแลวควาพอแมพันธุ
กบตัวโต อายุ 6-8 เดือน ขึ้นชู สอนวิธีการแยกเพศกบ กอนจะ
ใชมือทาบแลวลูบบริเวณคอและอกของกบมันก็ยกขาหนา 2 ขาง
ขึ้นมากอดนิ้วมือเด็กชายไวทันที นั่นแสดงวากบตัวนี้อยูในสภาพ
พรอมสำหรับการผสมพันธุแลว
 “ตรงโนนเปนแปลงสมุนไพร โดไมรูลม รางจืด วานหางจระเข
บอระเพ็ด เอามาทำเปนสมุนไพรแปรรูปคะ อยางใบเตยก็นำไป
ทำใบชา--วานหางจระเขนำไปทำขนมลอยแกว--ดอกอัญชันก็
นำไปทำน้ำอัญชัน” เสียงเด็กๆ ตอบคำถามดวยถอยคำฉะฉาน
ราเริงพลางช้ีมือชี้ไมอยางไมเหน็ดเหน่ือยกอนพาคณะของกอง
บรรณาธิการฯ--เดินชมสวนตางๆ-ของโรงเรียน--แลวเดินลึก
เขาไปในสวนของปา เพื่อพาไปดูฝายกั้นน้ำที่เด็กๆ และชาวบาน
ชวยกันทำรอบสองดวยปูนและหิน เน่ืองจากฝายเดิมถูกน้ำพัดพังทลาย
ภายใตความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีสำนักจัดการทรัพยากรน้ำ ภาค 2 
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ครู กัลยาและนองๆ นักเรียน (Khru kalaya wanichphaiboon and student.)

by Water Resources Regional Offi ce 2, As the previous
weir was destroyed by fl ood. 
 “Weir can reduce the water fl ow, present the sediment 
and store the water. Prior to the weir was constructed, 
the forest was not fertile However, after was constructed,
forests are gradually grown and become fertile forest
We lined up to carried a number of rocks from one side 
to the other side of the stream for clam construction. 
At that time where we are standing, the forest has not yet 
existed. After weir was constructed, the trees and forest
are gradually grown.” The big eyes, and dark skin 
child with agilely characteristic said among his friends. 
 Though, this year is the last year education of Monthira 
and her friends, the learning does not come to an end. The
children present us that Ban Nong Phai School does not 
teach them only in classroom knowledge.
 Visiting Ban Nong Phai School made a good impression
to the editorial staffs. As the youths of our nation learn
local wisdom which they bring benefi ts to themselves and
society. This  is to refl ect well the school motto “Discipline,
Learning, Suffi ciency Economy”.

 “ฝายชวยก้ันน้ำ ชะลอน้ำ ก้ันตะกอนและกักเก็บน้ำครับ ทีแรก
ไมมีฝายก็ไมคอยมีไม--พอมีฝายก็มีปา--เราตอแถวสรางฝาย
ขนหินจากอีกฝงหน่ึง เม่ือกอนตรงน้ีไมมีปาครับ แตพอมีฝาย ตนไมและ
ปาก็เร่ิมมี” เด็กนักเรียนชายตาโตผิวเขมทาทางคลองแคลวคนหน่ึง
ในกลุมกลาว
 ปนี้แมจะเปนปสุดทายของมนทิราและเพื่อนๆ แตการเรียนรู
ยอมไมจบลงเพียงเทานี้--เด็กๆ--ไดแสดงใหเห็นแลววาโรงเรียน
บานหนองไผไมไดสอดแทรกแคเพียงความรูภายในหองเรียนเทาน้ัน
เด็กๆ ยังสามารถนำความรูนอกหองเรียนไปใชประโยชนไดอีก
 การไดมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนบานหนองไผไดสรางความ
ประทับใจใหกับคณะกองบรรณาธิการฯ-ที่ไดเห็นเด็กๆ-เยาวชน
ของชาติ ได เ รี ยนรู ภูมิปญญาทองถิ่ นและนำไปใช ให เกิด
ประโยชนตอตนเอง และสังคมสมกับคำขวัญประจำโรงเรียนที่วา
“มีวินัยใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง” ออกมาไดเปนอยางดี

สินคา (Product)
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ฟาหลังฝนบนถนนสายปาตอง

 บริเวณถนนเลียบหาดปาตองยามเชาสงบเงียบไรรองรอยความ
วุนวายของแสงสีในยามค่ำคืน นักทองเท่ียวชาวตางชาติจำนวนมาก
นอนอาบแดดอยูบนเตียงชายหาด--หรือหากตองการข้ึนบอลลูน
ลอยตัวเหนือทะเลก็มีใหบริการในอัตรา 1,000 บาท/5 นาที รถตุกๆ
หรือ--แท็กซ่ีโชวโปรแกรมทัวรวันเดียวเรียกลูกคาท้ังชาวไทยและ
ชาวตางชาติเกล่ือนถนน หลังจากเวลาผานมา 5 ป ลมหายใจธุรกิจ
ครบวงจรในบริเวณหาดแหงน้ี ก็กลับฟนคืนเต็มรูปแบบ
 หาดปาตองเคยเปนสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติที่ไมมี
คนรูจัก มีเพียงนักทองเท่ียวแบบสมบุกสมบันเทาน้ันท่ีสามารถมาถึง
ชายหาดแหงน้ี เพราะการคมนาคมท่ียังไมสะดวก ชายหาดสวยแหงน้ี
มีเพียงชุมชนชาวเลท่ีอาศัยอยู พวกเขาเรียกพ้ืนท่ีแหงน้ีวา “กรากอตอ”
หมายถึง ชองเขาขวางก้ัน จนถึงวันน้ี หาดปาตองเปนหาดท่ีสวยท่ีสุด
ในภูเก็ตและมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
 ความงามของปาตองทำใหผูคนจากทุกสารทิศมุงมาเยือน
หาดแหงน้ี นอกจากเสนหของหาดทรายขาวและน้ำทะเลสีมรกต
แลว ปาตองยังพร่ังพรอมไปดวยส่ิงอำนวยความสะดวกนานัปการ
ศูนยรวมธุรกิจและความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ บริการนำเท่ียว
นั่งชาง เดินปา พายเรือแคนนู เท่ียวเกาะ รานขายอุปกรณตกปลา
และดำน้ำนับสิบราน ตลอดจนช็อปปงเซ็นเตอร หางสรรพสินคา
ไปจนถึงรานขายของท่ีระลึกมากมาย
 วันที่คลื่นยักษสึนามิเขาโถมชายหาดปาตอง น้ำลดกลับไป
หลายสิบกิโลเมตรและรวดเร็วเสียจนปลาเกยฝงเพราะวายน้ำ
ไมทัน ทุกคนน่ิงงัน บางคนลงไปเก็บปลา เวลาคลายจะหยุดน่ิง
กอนท่ีริ้วคล่ืนสูงขนาดตนสนท่ีโตเต็มที่จะพัดพาเศษซากและ
รถยนตคันใหญเขาใสอาคารบานเรือนอยางไมหยุดย้ังถึง  3 ระลอก
 “นักทองเท่ียวนอย” คุณพ่ีคนขับแท็กซ่ีบอก “สวนหน่ึงเปน
เพราะสถานการณทางการเมืองดวย” อกีคนหน่ึงเสริมขึ้น ตามความ

 Along the seaside road of Patong Beach in the
morning is quiet and without uproar of the night. A number
of foreign tourists are sunbathing on a beach bed, otherwise
if they want to have a balloon rideexperience it will cost 
about 1,000 Baht/5 minutes. A lot of TukTukand Taxi 
drivers show their one day trip information to Thai and  foreign
tourists. After 5 years of the sadness phenomenon, complete
business cycle in the beach has been fully recovered. 
 Patong Beach was ever the naturally unknown
tourist attraction. Only tourists who love hardship and
diffi culties can access to this beach due to inconvenience 
transportation. At that time, the beautiful beach was
occupied by the sea gypsy community. The fi shermen called 
this place “KraKor Tor”, the impeded ravine. Patong Beach
is famous worldwide for its beauty in Phuket until the present. 
 Patong Beach’s beauty fascinates people who come
from all over the world. It is not only the enchantment of white
sand and emerald seawater, but also equipped with plenty
of facilities for tourists; for instance, a business center,
varieties of entertainment, tourism programs, elephant riding,
trekking, canoeing, island touring, fi shing and diving
accessories shops, shopping center, including department
stores, even many souvenir shops.  
 The day the Tsunami swept Patong Beach, seawater along 
the shoreline receded for many kilometers and so abruptly 
that fi shes stranded as they could not swim. Everyone was
speechless. Someone walked down to pick up fi shes. The time

หาดปาตอง (Patong Beach)

กองบรรณาธิการ / Editors 

Sky after rained at Patong Road 
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seemed stop before the tidal  waves with pine tree height
stroke a number of debris and large cars into the houses
for 3 times.
 “Less tourists” the taxi driver said. “A reason is due 
to the political incident” The other added. According to 
him, Tsunami does not affect Patong Beach tourism at all. 
 Shops and business along Patong Beach are usually
opened the same as the past 5 years. Business and service 
cycles are fully recovered. The sky over the emerald seawater 
fascinates tourists as before. The sadness image of disaster
occurrence is still imprinted in the memory of the inhabitants.  
 Ocean Plaza, the well-known shopping center for the
past 5 years, is crowded with people purchasing goods and 
inquiring about a tour program. The entrance of the shopping 
center at the underground fl oor is constructed with 45o slope
cement slab of which the front is a ceramic tile inscribed the 
date of the disastrous phenomenon with white fl ower garland
in remembrance of the 500 dead inside the underground fl oor 
of this department store still imprinted in everyone’s memory.
 “There are people hanging the garlands at the entrance
everyday”. The taxi driver told about the source of the fresh
fl ower garland. The next is the booth presenting pictures of 
the disastrous day and some are stained. The pictures exhibit 
the debris of shop buildings; many cars were submerged in 
the mud; other cars crashed the shopping center. What we 
can see is wreckage of mirror and buildings’ broken
poles fallen disorderly.
 “There is a practice of Tsunami evacuation plan twice 
a year by the municipality. The beach is monitored 4 places 
by life guards with 3 Tsunami warning towers. While talking
to us, the taxi driver pointed to the warning tower
situated at the end of the beach”.

คิดเห็นของเขาแลว เหตุการณสึนามิไมไดมีผลตอการทองเที่ยว
ของปาตอง
 รานคาและธุรกิจริมหาดปาตองเปดบริการตามปกติเชนเดียว
กับ 5 ปที่ผานมา ชีพจรธุรกิจและบริการฟนคืนเต็มรูปแบบ
ทองฟาเหนือผืนน้ำสีเขียวมรกตยังคงเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียว
ไดดังเดิม อยางไรก็ตาม ภาพความเลวรายอันเกิดจากภัยพิบัติ
ยังอยูในความทรงจำของผูคนในบริเวณน้ี
 โอเชี่ยนพลาซา ศูนยการคาท่ีกลายเปนขาวดังเม่ือ 5 ปที่แลว
ขวักไขวไปดวยผูคนท่ีมาจับจายซ้ือสินคาและบริการทัวรรูปแบบตางๆ
ปากทางเขาชั้นใตดินของศูนยการคากอดวยปูนซิเมนตเปนแนว
ลาดเอียง 45 องศา ทางดานหนาจะเห็นแผนเซรามิกจารึกวันท่ี
เกิดเหตุ พวงมาลัยสีขาวแขวนไวเพ่ือเปนการรำลึกถึงผูเสียชีวิตจำนวน
500 ราย ภายในช้ันใตดินของหาง ซึ่งยังคงอยูในความทรงจำของ
ทุกคน
 “ทุกวันจะมีคนเอาพวงมาลัยมาแขวนไวตรงปากทางเขาเสมอ”
พ่ีคนขับแท็กซี่บอกถึงท่ีมาของพวงมาลัยดอกไมสด ถัดไปเปนซุม
จุดรวมรูปภาพในวันเกิดเหตุ ซ่ึงหลายภาพเปรอะเลอะ บางภาพแสดง
ใหเห็นซากปรักหักพังของอาคารรานคาเม่ือ 5 ปที่ผานมา ภาพรถ
หลายคันจมอยูในโคลนเลน อีกจำนวนหน่ึงพุงเขาชนอาคารศูนยการคา
มองเห็นเศษซากกระจกและทอนเสาหลายทอนลมระเนระนาด
 “ทางเทศบาลซอมหนีภัยกันเปนประจำทุกป ปละ 2 ครั้ง
จะมีหนวย Life Guard ประจำอยูตามชายหาดดวยกัน 4 จุด และ
หอเตือนภัยสึนามิ--3--จุด”--เขาชี้ไปยังจุดตั้งหอเตือนภัยที่อยู
สุดชายหาดอีกดาน
 สำหรับการซอมหนีภัย--เทศบาลเมืองปาตองจัดแบงพ้ืนท่ีการ
หนีภัยไวทั้งหมด 7 โซน จุดท่ีมีการซักซอมบอยท่ีสุดมีดวยกัน 2 โซน
คือ ตั้งแตซอยบางลาไปจนถึงสะพานคอรัลไอแลนด ซึ่งเปนจุดท่ีมี
นักทองเท่ียว ผูประกอบการและประชาชนอาศัยอยูหนาแนนท้ังใน
เวลากลางวันและกลางคืน คือ ประมาณ 5,000 คน สำหรับจุดท่ี
จะตองอพยพไปอยูในท่ีปลอดภัยภายใน 30 นาที มีดวยกัน 2 จุด
คือที่บริ เวณเนินเขาทางขึ้นไปหาดไตรตรังและทางไปหาด
กะตะกะรน ซึ่งอยูหางจากบริเวณชายหาดประมาณ 400-500 เมตร

หาดปาตอง (Patong Beach)
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 For the practice of the Tsunami evacuation plan, Patong
Municipality divides the area into 7 zones. The practice
is mostly held at the two zones in Soi Bangla to Coral Island
Bridge, the place where there are a lot of entrepreneurs 
and tourists, both daytime and night time, which are 
about 5,000 people. There are two safe places that
the people have to evacuate to within 30 minutes are the
way up to Tri Trang Beach and the way to Kata-Karon 
Beaches, 400-500 m. far away from Patong Beach.
 Mr. Sakol Chaithong, Patong Beach life guard who is
posted nearby Ocean Plaza, is a man who has been
trained for tourist safety and the disaster program and
has been joined the disaster preparedness program
for 3 years. “Life guard is established by Patong
Municipality. Our main missions are supervising and
provide a safety for the tourists along the seashore.”
He said furthers, “The operation is well mutually cooperated
by the entrepreneurs and tourists for working and
protecting each other.”
 “The disaster urges us to care more for the environment. 
The municipality arranges occasionally for the garbage
collection and cleaning along the seaside. Most 
entrepreneurs send their staffs to join the program,
including tourists and group tours. This is a principal policy

 สากล ชัยทอง Life Guard ประจำชายหาดบริเวณ
ศูนยการคาโอเชี่ยนพลาซา เปนอีกคนหนึ่งที่เขารับการอบรมเรื่อง
การดูแลสวัสดิภาพของนักทองเท่ียวและเรียนรูเ ร่ืองภัยพิบัติ
เขาเขารวมเปนอาสาสมัครมาแลว  3 ป “ไลฟการดจัดตั้งขึ้นโดย
เทศบาลเมืองปาตอง หนาที่หลักของเรา คือ อำนวยการและ
รักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียวตลอดแนวชายหาด” เขากลาว
ตอไปวา “เจาของธุรกิจและนักทองเท่ียวใหความรวมมือในการทำงาน
และชวยปองกันภัยซึ่งกันและกันเปนอยางดี”
 “ภัยพิบัติทำใหเราหันมาใสใจในเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น
บางคร้ังเทศบาลจัดใหมีการเก็บขยะและรักษาความสะอาดริมหาด
เจาของกิจการสวนใหญจะสงคนเขารวม รวมถึงนักทองเท่ียวและ
กลุมทัวร เปนอีกนโยบายหลักของเทศบาลที่มุงประเด็นไปที่การ
ผลักดันธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอม” พวกเขาชวยกันปลูกปาและรักษา
ชายหาด จนถึงวันนี้ ปะการังออนเริ่มฟนตัวและนักทองเที่ยว
กลับมาที่ปาตองอีกคร้ัง
 นอกจากน้ี Life Guard ยังปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะกิจในเรื่อง
ความปลอดภัยในการเลนน้ำ การเฝาระวังโดยใชสัญลักษณธงสี เชน
หากมีธงสีแดง หมายความวา หามลงน้ำโดยเด็ดขาด ธงสีเหลือง
หมายถึงบริเวณท่ีตองระมัดระวังในการเลนน้ำ ธงสีเขียว หมายถึง
ปลอดภัย--นอกจากน้ี--ยังทำหนาท่ีซักซอมและทำความเขาใจ
เร่ืองการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนโดยมีอุปกรณและชุดเครื่องมือ
ประจำจุดเพ่ือเขาชวยเหลือและทำงานไดทันทวงที
 “Life Guard ทุกคนตระหนักดีวา ความปลอดภัยของนักทองเท่ียว
และประชาชนจะตองมาเปนอันดับหนึ่ง” เขาเอยดวยน้ำเสียงจริงจัง

ปายเตือนภัยสึนามิ (Tsunami warning sign)

สากล ชัยทอง Life guard บริเวณหาดปาตอง
(Mr. Sakol Chaithong, Patong Beach life guard)
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of the municipality that emphasized on business for 
environment”. They cooperate to plant forest and conserve
the beach. Until now, young coral is recovered and the 
tourists return their trips to Patong Beach again. 
 Furthermore, the other life guard mission is to provide 
water safety. There are beach warning fl ags that are put up
to indicate a water safety condition, for example, A red fl ag 
means the water condition is unsafe. No swimming allowed. 
A yellow fl ag indicates that the water conditions are
questionable and be cautious in the water. A green fl ag
means safe conditions for swimmers. Besides, a life guard has
to practice and understand on fi rst aid with accessories
and equipment at the station in order to help abruptly and
work promptly.
 “Every lifeguard is aware of the tourist safety and people
as the fi rst priority.” He told earnestly. 
 Patong Beach is currently improved for its new city plan. 
The landscape is adjusted to be a slope to mitigate the 
wave striking. The campaign is included the plastic chair 
along the beach, pine and coconut tree plantation along the 
coastline to lessen the wave intensity. Beach bed must be 
moved back at least 30 m. from the beach and the beach
must be opened and closed daily from 09.00-19.00 hrs., etc.
 Long road along Patong Beach, the tourists could
periodically see warning sign and Tsunami evacuation
mapping. The most is a direction to the high areas and 
Tsunami evacuation exercise areas such as Patong Tower.
The evacuation drilling for Tsunami incident will be held in
collaboration of local agencies and Patong Municipality
as well as Royal Thai Navy. The stakeholders provide

 วันนี้ หาดปาตองไดรับการปรับปรุงผังเมืองใหมยกชุด ปรับ
ภูมิทัศนทำใหชายหาดลาดเอียงเพ่ือลดแรงกระแทกของคล่ืน
มีการรณรงคใหใชเกาอ้ีพลาสติกบริเวณชายหาด ปลูกสนและมะพราว
ตลอดแนวเพ่ือลดความแรงของคลื่น สำหรับผูใหบริการเตียงผาใบ
จะตองรนข้ึนมาบนหาดอยางนอย 30 เมตร และมีการเปดปดหาด
เปนเวลา ตั้งแต 09.00 น.-19.00 น. เปนตน
 ถนนเลียบหาดปาตองยาวเหยียด นักทองเท่ียวจะไดเห็นปายเตือน
และบอกเสนทางหนีคลื่นยักษเปนจุดๆ สวนใหญจะเปนเสนทาง
ให ว่ิงหนีขึ้นที่สูงและจุดซอมหนีภัยคลื่นยักษตามจุดสำคัญๆ
เชน บริเวณปาตอง ทาวเวอร การซักซอมเตือนภัยจะทำโดยหนวยงาน
ทองถ่ินรวมกับเทศบาลเมืองปาตองและกองทัพเรือ--ซึ่งทุกคน
ใหความรวมมือเปนอยางดี บางสวนเห็นวาการใหขอมูล รวมถึง
การอบรมการปองกันภัยเบ้ืองตนจะชวยลดความเสี่ยงและทำให
ผูประกอบการชวยเหลือตัวเองไดมากข้ึน
 เจาหนาท่ีประจำหนวยกูภัยกองทัพเรือใหความรูเก่ียวกับการ
ทำงานของหอเตือนภัยวา “หาดปาตองมีหอเตือนภัย 3 จุด
หอสัญญาณจะรับความถ่ีคล่ืนวิทยุท่ีสงมาจากทุนในมหาสมุทรอินเดีย
ซึ่งสงสัญญาณไปยังศูนยภัยพิบัติในจังหวัดเชียงใหม--เมื่อศูนย
เชียงใหมไดรับสัญญาณจะสงตอไปยังศูนยที่จังหวัดนนทบุรี
กอนเปดสัญญาณกระจายไปยังจุดตางๆ ตลอดแนวชายฝงอันดามัน
ในบางกรณี--หนวยนนทบุรีจะติดตอผานหนวยงานปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือใหเปดสัญญาณในพ้ืนท่ี” เขากลาว
 อุปกรณท่ีติดต้ังบนหอเตือนภัย ประกอบดวย เคร่ืองรับสัญญาณ
วิทยุระบบดิจิตอล--รับสัญญาณคล่ืนวิทยุผานดาวเทียมจากสถานี
สงขอมูลในกรุงเทพฯ สถานีควบคุมและสงขอมูลจากศูนยภัยพิบัติ
แหงชาติ ท่ีเช่ือมโยงการเตือนภัยกับหนวยงานท่ีทำการตรวจวัดขอมูล
การเกิดภัยธรรมชาติทุกแหง--เม่ือเกิดเหตุการณจะมีการแจงเตือน
โดยเปดสัญญาณหรือใหขาวผานศูนยกลางกระจายขาวแตละแหง 
ผานสถานีควบคุมและสงขอมูลโดยกดปุมสัญญาณเตือนภัยจากศูนย
เตือนภัยแหงชาติแจงขอมูลผานดาวเทียมไปยังเครื่องรับสัญญาณ
ดาวเทียมที่ติดตั้งบนหอเตือนภัยทั้ง 6 จังหวัดชายฝงอันดามัน 
ระยะเวลาการสงสัญญาณชวงน้ี ใชเวลาประมาณ 2 นาที เม่ือเครื่อง
รับสัญญาณดาวเทียมรับขอมูลก็จะทำงานอัตโนมัติ โดยเร่ิมจาก
สงเสียงเตือนภัยดวยเสียงไซเรน ไดยินไกลในรัศมี 1.5 กิโลเมตร
เปนภาษาตางๆ 5 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ญ่ีปุน จีน และสวีเดน

เมืองปาตอง (Patong City)

ถนนหนาหาดปาตอง หลังสึนามิ (Road in Patong Beach after Tsunami) 
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well cooperation. Some think that providing information
and primary preparedness would mitigate the risk and
facilitate the entrepreneurs for self-assistance.
 Rescue team offi cer of the Royal Thai Navy provides 
knowledge on a Tsunami-Warning Tower operation that there
are three tsunami-warning towers located on Patong Beach. 
The Tsunami-warning tower will receive a radio signal from 
Tsunami detection buoys laid in Indian Ocean. Such radio
signal will be retransmitted by Patong Receiver to Disaster
Warning Center at Chiangmai Province. It will be retransmitted
to Disaster Warning Center of Nonthaburi Province. After that 
warning signal will be further distributed to various warning 
towers along Andaman coastal area. In some cases,
Nonthaburi disaster warning center will contact through Local 
Administrative Organization (LAO) for broadcasting in
local area.
 Tsunami warning tower is equipped with the digital radio 
receiver which receives a radio signal from ground station
of National Disaster Warning Center (NDWC) in Bangkok
through satellite. This warning activity is linked with other
agencies that detect the natural disaster everywhere. When
disaster occurs, there will be an announcement by warning 
sound or warning information through each warning center
and control and transmitting data station. The action will
start by pushing warning signal button at NDWC.
Such warning information will then be transmitted through
satellite to a radio signal receiver installed in 6 Tsunami
warning towers of Andaman coastal area. Warning information
signal will take about 2 minutes for receiving, and then 
the siren will be automatically operated, which give the
warning in 5 languages (Thai, English, Japanese, Chinese, 
and Sweden) and can be heard within 1.5 Kilometer radius.       
 Nowadays, 62 Tsunami warning towers are completely
established in 6 provinces along the Andaman sea coast. 
They are ready to provide a confi dence of tourists and local
people on Tsunami risk areas. Moreover, small Tsunami
warning towers, which are called “Observation Tower”, are
installed in many beaches. This operation is formed by
collaboration among public sectors, private sectors and
Local Administrative Organization (LAO). Volunteers, who
have knowledge on a water course, also perform disaster
warning activities. Their duty is not only for the tsunami
warning, but also, in a normal situation, performs beach
safety activity at a front beach by applying telescope for 
watching as well. If they fi nd unusual situation or accident
of the tourists, they will promptly provide assistance and
warning.      
 Although, these observation towers are small and not too 
high, but they can provide confi dence to the tourists.The 
offi cer gave us an example that Patong Warning Tower has 9 
staffs and a chief working full days. All of them have salary and 

 ถึงวันน้ี หอเตือนภัยท้ังหมด 62 แหง ใน 6 จังหวัดชายฝง
อันดามันติดตั้งเสร็จสมบูรณ 100% พรอมเตือนภัยสรางความม่ันใจ
ใหนักทองเท่ียวและคนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยคล่ืนยักษสึนามิ ท้ังน้ี ในแตละ
พ้ืนท่ียังมี หอเตือนภัยขนาดเล็กท่ีเรียกวา หอสังเกตการณ ติดต้ังไว
ริมชายหาดอีกหลายจุด--เปนความรวมมือจากหนวยงานปกครอง
สวนทองถ่ิน ภาครัฐและเอกชน โดยมีอาสาสมัครที่มีความรูเร่ือง
รองน้ำทำหนาท่ีอาสาสมัครท่ีไมไดมีหนาท่ีเพียงเตือนภัยคล่ืนสึนามิ
แตในยามปกติยังมีหนาท่ีดูแลความสงบเรียบรอยบริเวณแนวหนา
หาดดวยการใชกลองสองดูทองทะเล--ถาพบสิ่งผิดปกติหรือ
นักทองเท่ียวประสบอุบัติเหตุก็จะใหการชวยเหลือและเตือนภัย
 หอสังเกตการณเหลาน้ี ถึงจะมีขนาดเล็ก สูงไมก่ีเมตร แตก็
ชวยสรางความม่ันใจใหกับนักทองเท่ียวไดมาก เจาหนาท่ีหนวยกูภัย
ประจำกองทัพเรือ ยกตัวอยาง ใหฟงวาหอเตือนภัยท่ีหาดปาตอง
จะมีทีมงานเฝาระวังเต็มที่ทุกวัน รวม 9 คน มีหัวหนาชุด 1 คน
ทุกคนมีเงินเดือนประจำ ทำงานต้ังแต 09.00-19.00 น. มีเจ็ตสกี-
เสื้อชูชีพเปนอุปกรณชวยเหลือเบื้องตน--เจาหนาที่กองทัพเรือ 
หมายถึง Life Guard ซึ่งผานการฝกฝนจากหนวยกูภัยกองทัพเรือ
ท่ีอยูประจำจุดตางๆ ท่ัวบริเวณหาดปาตองต้ังแตหลังเหตุการณสึนามิ
 ทะเลหอบเอาลมรอนขึ้นมาบนฝง ชีพจรชีวิตของชายฝงทะเล
ตะวันตกเริ่มตนใหมอีกครั้งหลังเหตุการณโศกสลดผานมาได 5 ป 
ภาพความทรงจำเดิมยังไมอาจลบเลือนไปจากจิตใจผูคน เปนเร่ืองราว

หอเตือนภัยสึนามิ (Tsunami warning tower)
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work between  09.00-19.00 hrs. Jet-ski and life vest are always
provided as well as fi rst aid devices fora rescue team. After
Tsunami the Royal Thai Navy offi cer or life guard who is
well trained by the Royal Thai Navy rescue team attaining
at the important place over Patong Beach.
 Hot sea breeze blows over the coastal area. The new life
cycle of the Andaman sea area is restarted after 5 years of the
sorrowful event but people’s mind cannot wipe away
memorial images. This grief is narrated from generations
to generations. Although, gathering people in the business
city such as Patong is diffi cult because everyone has the 
activity for living but in deeply heart of working people,
nobody desires to take place again.  Everybody realizes
an importance of the natural resources and environment
to mitigate the disaster.   
 From coastal area of Ranong Province to Phuket
Island, many people always have a little smile while they
have to refer to the terrifying event. This is an evidence of
the most frightful day in our history. In consequence, it
provides awareness for everybody on disasters can
naturally occur, but they are preventable.These are both 
sides of  natural power that has ever occurred as revolving 
cycle for hundred years. It does not matter when it will 
occur, but we should focus on what we can profoundly
learn from this phenomenon. 

ที่สงตอเลาขานกันสืบไป--ถึงแมวาการรวมผูคนในเมืองธุรกิจ
อยางเชนปาตองจะเปนเรื่องยาก เพราะตางคนตางตั้งหนาตั้งตา
ทำมาหากิน แตลึกลงไปในจิตใจของการทำงาน ไมมีใครตองการ
ใหประวัติศาสตรเกิดซ้ำรอย และทุกคนตางตระหนักถึงความสำคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่จะชวยบรรเทาภัยพิบัติ
 จากชายฝงทะเลจังหวัดระนองจรดเกาะภูเก็ต ผูคนตางมีรอยย้ิม
จางๆ เมื่อตองกลาวถึงเหตุการณสะเทือนขวัญท่ีเปนเคร่ืองย้ำเตือน
ถึงคืนวันอันเลวรายท่ีสุดในประวัติศาสตร ซึ่งทำใหทุกคนตระหนัก
ดีวาภัยพิบัติเกิดข้ึนไดและปองกันได มันคือพลังสองดานของธรรมชาติ
หมุนวนเปนวัฏจักรท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลวในรอบหลายรอยป ไมมีใครรู
วาจะเกิดข้ึนอีกเม่ือไร สำคัญอยูท่ีวา เราเรียนรูอะไรจากปรากฏการณ
เหลาน้ันบาง!

หาดปาตองป พ.ศ. 2553 (Patong Beach 2010)

ธุรกิจยานหาดปาตอง (Shops and business along Patong Beach)
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กอนจะปดเลม
EPILOGUE

 Being one of 25 river basins of Thailand covering Phayao 
Phrae, Sukhothai, Kamphaengphet, Uttaradit, Phichit, and
a part of Nakhonsawan Province, Yom River Basin is different 
from those in northern region. It still lacks of systematic water 
management and none of large storage dam to regulate and 
manage water. As a consequence, another ideas which may 
be better alternatives are taken to resolve the chronic
problem. However, the watershed management needs
suffi cient information to set up strategic planning and 
administration.  
 Monitoring and Evaluation Division, Offi ce of Natural
Resources and Environmental Policy and Planning (River)  
has considerate the important of the problems in Yom River 
Basin  which is more severe every year, then ONEP has 
collected  the increasing problems of Yom River Basin 
becoming acute. Secondary data and related information 
have been gathered in site survey within Yom River 
Basin during March-September 2009. The target is to study
the current situation and general condition as well as 
causes of the problems including the countermeasures
to cope up with and remedy the situation taken by
related central and local agencies in the area; that are
Department of Water Resources (DWR), Royal Irrigation
Department (RID), The Thai Meteorological Department,
Provincial Natural and Environmental Offi ce, and people
sector. The practice led to the impact analysis and
provided the suggestion for managerial process of which
The scope of the study included state of problem, fl ood
and drought causes in main river of Yom River Basin,
situation and impact, the previous  management and
recommendation. The implementation covers main areas
in 9 provinces : Phayao, Nan, Lampang, Phrae, Sukhothai,
Phitsanuloke, Kamphaengphet, Phichit, and Nakhonsawan. 
 The book namely “Hot issue : Flood-Drought Crisis in Yom
River Basin” is prepared by State Monitoring and Evaluation 
Group, Monitoring and Evaluation Division, Offi ce of 
Natural Resources and Environmental Policy and Planning
(ONEP). For further information, please contact 
0-2265-6538 or download at http://www.onep.go.th
/download/hot_issues_2010sep13.pdf

 ลุมน้ำยมเปนหน่ึงใน 25 ลุมน้ำหลักของประเทศไทย โดยมี
จังหวัดท่ีสำคัญ ไดแก พะเยา แพร สุโขทัย กำแพงเพชร อุตรดิตถ 
พิจิตร และบางสวนของจังหวัดนครสวรรค ลุมน้ำยมมีความแตกตาง
จากลุมน้ำอื่นๆ ทางภาคเหนือ กลาวคือ ลุมน้ำยมไมมีการบริหาร
จัดการน้ำอยางเปนระบบ ไมมีเข่ือนขนาดใหญสำหรับใชในการควบคุม
และจัดการน้ำ การที่ไมมีเขื่อนทำใหมีแนวความคิดในการบริหาร
จัดการน้ำในลุมน้ำยมโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งอาจดีกวาการสรางเข่ือนและ
อาจเปนทางเลือกท่ีดีในการบริหารจัดการน้ำ อยางไรก็ตาม ในการ
บริหารจัดการลุมน้ำจำเปนจะตองมีขอมูลเพียงพอตอการวางแผน
และการบริหารจัดการ
 กองติดตามประเมินผล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเห็นความสำคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในลุมน้ำยมซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงไดดำเนินการ
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตางๆ--รวมทั้งขอมูลปฐมภูมิ
จากการสำรวจพ้ืนท่ีที่ประสบปญหาในพ้ืนท่ีลุมน้ำยม ในชวงระยะ
เวลาตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน--2552--เพื่อศึกษา
สถานการณ สภาพท่ัวไป ปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น ตลอดจนการ
ดำเนินการปองกันและแกไขของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังในสวนกลาง
และหนวยงานในพ้ืนท่ี อันไดแก กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน
กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัด รวมทั้งภาคประชาชน เพ่ือนำไปสูการวิเคราะหผลกระทบ
และใหขอเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ โดยขอบเขตการศึกษา
ประกอบดวย สภาพปญหาและสาเหตุท่ีทำใหเกิดน้ำทวมและภัยแลง
ในพ้ืนท่ีลุมน้ำยมสายหลัก--สถานการณผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
การบริหารจัดการท่ีผานมา--รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีหลัก 9 จังหวัด ไดแก จังหวัดพะเยา นาน ลำปาง
แพร สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค
 หนังสือประเด็นปญหาวิกฤตน้ำทวม-ภัยแลงในลุมน้ำยม 
จัดทำโดยกลุมงานติดตามประเมินสถานการณ--กองติดตาม
ประเมินผล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม หากทานสนใจสามารถติดตอสอบถามไดที่ โทรศัพท 
0-2265-6538--หรือดาวนโหลดไดท่ี--http://www.onep.go.th
/download/hot_issues_2010sep13.pdf

“ประเด็นปญหาวิกฤตน้ำทวม - ภัยแลงในลุมน้ำยม”
“Hot issues : Flood-Drought Crisis in Yom River Basin” 
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 สึนามิ (Tsunami) เปนคลื่นยักษที่มีความยาวคล่ืนเปนหลัก 100 กิโลเมตรขึ้นไป
เปนคำศัพทภาษาญ่ีปุน หากแปลตรงตัวคำวา “TSU” หมายถึง ทาเรือ “NAMI” หมายถึง
คลื่น สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเคล่ือนตัวของพ้ืนทะเลในแนวด่ิงตรงรอยตอของแผน
เปลือกโลก ซ่ึงกอใหมีแนวของรอยเล่ือนมีพลังอันเปนแหลงกำหนิดแผนดินไหวขนาดใหญ
คลื่นท่ีเกิดขึ้นมักมีลักษณะขนาดเล็กๆ ไมสามารถตรวจวัดไดขณะอยูในทะเลเปด ตอเมื่อ
เคล่ือนท่ีเขาใกลชายฝงความสูงของคล่ืนจะเพ่ิมขึ้นหลายเทาตามสภาพภูมิลักษณของ
ชายฝงน้ันๆ จนมีผลกระทบรายแรงโดยเฉพาะอยางย่ิงจะมีผลตออาวท่ีเวาเปนรูปตัววี (V)
และเปดไปสูมหาสมุทรโดยตรง สาเหตุการเกิดคล่ืนสึนามิ  1. การเคล่ือนตัวของแผนเปลือก
โลกตามแนวรอยเล่ือนท่ีกอใหเกิดแผนดินไหวท่ีพ้ืนทองทะเล 2. การระเบิดอยางรุนแรงของ
ภูเขาไฟใตทะเล 3. ดินถลมที่พ้ืนทองทะเล 4. การทดลองระเบิดนิวเคลียรใตทะเล

Depth
(meters)

7,000
4,000
2,000
200
20
10

Velocty
(km./h.)

943
713
504
159
79
36

Wave length
(km.)
282
213
151
48
23

10.6

213 km.

4,000 m.

50 m.
10 m.

23 km.

10.6 km.

ศัพทสิ่งแวดลอม 
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 Carbon Footprint คือ ปริมาณรวมของกาซคารบอนไดออกไซด และกาซเรือนกระจก อื่นๆ อาทิ
กาซมีเทน กาซหัวเราะ1 เปนตน ที่ปลอยออกมาจากผลิตภัณฑหรือบริการ ตลอดวัฏจักรชีวิต ทั้งน้ี แหลงกำเนิด
ของกาซดังกลาวมาจากกิจกรรมตางๆ--อาทิ--การใชไฟฟา--การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล--กระบวนการในภาค
อุตสาหกรรม กสิกรรม เปนตน
ที่มา 
 • กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 • ศูนยประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  (http://www.nstda.or.th)

1กาซหัวเราะ หรือ ไนตรัสออกไซด

 กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เปนกาซที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่น
รังสีความรอน หรือรังสีอินฟาเรดไดดี กาซเหลาน้ีมีความจำเปนตอการรักษาอุณหภูมิ
ในบรรยากาศของโลกใหคงท่ี--ซึ่งหากบรรยากาศโลกไมมีกาซเรือนกระจกในช้ัน
บรรยากาศ ดังเชนดาวเคราะหดวงอ่ืนๆ ในระบบสุริยะแลว จะทำใหอุณหภูมิในตอน
กลางวันน้ันรอนจัด และในตอนกลางคืนน้ันหนาวจัด เน่ืองจากกาซเหลาน้ีดูดคลื่นรังสี
ความรอนไวในเวลากลางวัน แลวคอยๆ แผรังสีความรอนออกมาในเวลากลางคืน ทำให
อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไมเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลัน กาซเรือนกระจกท่ีถูกควบคุม
โดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด โดยจะตองเปนกาซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย 
(anthropogenic greenhouse gas emission) เทาน้ัน ไดแก กาซคารบอนไดออกไซด 
(CO

2
) กาซมีเทน (CH

4
) กาซไนตรัสออกไซด (N

2
O) กาซไฮโดรฟลูออโรคารบอน

(HFC) กาซเพอรฟลูออโรคารบอน (PFC) และกาซซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด (SF
6
) 

คารบอนไดออกไซด 200-450 1

มีเทน 9-15 23

ไนตรัสออกไซด 120 296

CFC-12 100 10,600

เตตระฟลูออโรมีเทน 50,000 5,700

ซัลเฟอรเฮกซะฟลูออไรด 3,200 22,000

กาซเรือนกระจก อายุในชั้นบรรยากาศ (ป)
ศักยภาพในการทำใหเกิดภาวะโลกรอน

(เทาของคารบอนไดออกไซด)
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