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	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่ประเทศไทย

มีการเร่งรัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจัง	ทั้งในระยะสั้น	ระยะกลางและระยะยาว 

ครอบคลุมตามแนวทางการป้องกัน	 การแก้ไข	 และฟื้นฟูที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	

ขณะเดียวกันการกำหนดเป็นกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	เป็นอีกการดำเนินงานที่มี

ความจำเป็น	 โดยเฉพาะการจัดการที่ดิน	 ที่ต้องเร่งรัดออกเป็นพระราชบัญญัติ	

และกฎหมายลูกต่างๆ	เพื่อการบังคับใช้ในเชิงปฏิบัติ	นอกจากน้ี	ยังมีการนำเทคโนโลยีอวกาศ	

อันได้แก่	ดาวเทียม	THEOS	ซ่ึงเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดาวแรกของไทย	

และถือเป็นปีที่	2	ของการปฏิบัติงานมาใช้ในการจัดการอีกด้วย	ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้	

กองบรรณาธิการได้บรรจุไว้ในวารสารฉบับนี้	เพื่อนำเสนอท่านผู้อ่านอย่างจุใจ	รวมทั้ง

ยังนำท่านไปรู้จักการบริหารชุมชนจันทบูร	ซึ่งมีอายุเก่าแก่ ในภาคพื้นตะวันออกของไทย

ที่ยังคงเอกลักษณ์ของชุมชนแต่อดีตอันทรงคุณค่าไว้ได้อย่างน่าชื่นชม	 นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวในเชิงอนุรักษ์พันธุ์สัตว์	

อันได้แก่	ช้าง	และเต่าทะเลที่น่าสนใจ	และเรื่องราวการบริหารจัดการอื่นๆ	ซึ่งท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้จากวารสาร

ฉบับนี้

  Natural resources and environment management is an important issue that Thailand has continuously and 

seriously implemented in short term, mid term and long term which include effective protection, prevention, remedy and 

rehabilitation. Among these, law enforcement and regulations are necessary approaches, especially the pressing issues 

and setting up an act of land use including ancillary laws for practical implementation. Recently, space technologies have 

been used to conduct surveys on environment and natural resources in Thailand. THEOS, the first Thai satellite, has been 

launched and functioning for this purpose for two years. You can fully enjoy these stories which are all in this issue. 

Furthermore, you will be introduced to the distinguish management approaches of Chantabun community, an old 

community in the eastern part of Thailand. This community has admiringly been managed to keep in worth of cultural 

identities. Finally, this issue is contained of other stories of wildlife such as elephants and interesting species of sea turtles 

that you can discover more details.



สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

ของประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการอนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นฐานการดำรงชีวิต

ของพสกนิกร คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553  ถวายพระราชสมัญญา 

“พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” 
แด่พระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิคุณของรัฐบาล และปวงชนชาวไทย 

ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และเป็นการแสดงจุดยืน
ในอันที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคง ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ 

โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดี และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป 

ในวโรกาสมหาอุดมมงคล 12 สิงหาคม 2554  

ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในพิภพ 
ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลให้ทรงพระเกษมสำราญ 

ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ดำรงสถิตเป็นพระราชินีแห่งแผ่นดิน ตลอดกาลนาน

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ข้อคิดเห็นและข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอในบทความต่างๆ เป็นของผู้เขียน
All comments and recommendations in this journal are exclusively of the anthors
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สผ.ขับเคลื่อนการจัดทำร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 ระดับประเทศ

 5 กรกฏาคม : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (สผ.) จัดเวทีการประชุมระดับประเทศเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อ 
ร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 
รัชดา กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้แทนที่เกี ่ยวข้องจากทุกภาคส่วนกว่า 400 คน 
ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีบทบาทต่อการขับเคลื่อน
แผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ  
 นางนิศากร โฆษิตรัตน์ เลขาธิการ สผ. เปิดเผยว่า สผ. จะนำความเห็น
ที่ได้จากการประชุมดังกล่าวไปปรับปรุง ร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2555 - 2559 ฉบับล่าสุดนี้ ให้มีความสมบูรณ์และนำไปสู่การปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จากนั้น
จะนำแผนฯ เสนอคณะอนุกรรมการแผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาตามลำดับ แล้วจึงประกาศแผนฯ 
ดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา โดยกระบวนการดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้ทันใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพราะถ้าแผนฯ ดังกล่าว
เร่ิมปฏิบัติได้ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามช่วงระยะเวลาของแผนฯ จะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ของประเทศไทยได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

สผ. ผลักดันจังหวัดระนองนำร่อง

เป็นแหล่งมรดกของชาติไทยแห่งแรกของไทย

 16 มิถุนายน - 4 สิงหาคม : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับจังหวัดระนองจัดทำโครงการปฏิบัติการเพ่ือเสนอให้
จังหวัดระนองเป็นแหล่งมรดกของชาติไทย เป็นโครงการนำร่องแหล่งแรกของประเทศ 
ได้เปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้ความรู้ รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ 
และยกร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์มรดกของชาติไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ซ่ึงท่านได้กล่าวว่า การเสนอจังหวัดระนอง
เป็นแหล่งมรดกของชาติไทย เป็นนโยบายของเลขาธิการ สผ. (นางนิศากร โฆษิตรัตน์) 
เพ่ือเป็นกลไกในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ อาทิ พื้นที่เขตสงวนชีวมณฑลระนอง พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ และพลับพลึงธารซึ่งเป็นพืชน้ำ
เฉพาะถิ่นที่มีปรากฏแห่งเดียวในโลก ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ควรอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป 

ONEP working up to the National Environmental Management Plan B.E. 2555-2559
 On 5 July: the Office of Natural Resources and Environmental Policy Planning (ONEP) arranged a national forum at the Emerald 
Hotel, Ratchadapisek Road, Bangkok composing over 400 participants from many relevant sectors. The purpose was to share opinions, and 
suggestions for improving a draft of National Environmental Management Plan B.E. 2555-2559, and driving it to be practical.
 Mrs. Nisakorn Kositratna, Secretary General of the ONEP, displayed that the ONEP will bring these opinions and suggestions 
emerged from all participants to improve the draft of National Environmental Management Plan B.E. 2555-2559. This last draft plan will be 
complete and also coincide with the 11th National Economic and Social Development Plan. After that, the plan will submit the Subcommittee 
of Environmental Management Plan, the National Environmental Board, and the Cabinet, respectively. Then it will be published in the 
Government Gazette.  This process will finish before the fiscal year B.E. 2555. If the plan will start up at the beginning of the fiscal year B.E. 
2555 following its timeline, the management of natural resources and environment in Thailand can run continuously to the target of 
sustainable development.

ONEP nominated Ranong Province to be the first pilot of Thai National Heritage
 During 16 June - 4 August, the Office of Natural Resources and Environmental Policy Planning (ONEP) joined with Ranong province to 
establish the operating project in order to uphold the Ranong Province to be a place of the Thai National Heritage. It is a first pilot project 
of Thai National Heritage. The forum for public participation was operated for gaining opinions and suggestions and drafting the strategical plan 
of the Thai National Heritage. The Ranong governor was honorably the chairperson of the opening ceremony. He stated that the nomination 
of the Ranong province to be a Thai National Heritage was policy of the Secretary General of the ONEP (Mrs. Nisakorn Kositratna), in order to 
be an useful mechanism for conservation of natural resources, ecosystems, and biodiversity in the area, which are distinguish and valuable at 
national and international levels. These are Ranong Biosphere Reserve, wetlands with international importance, and Plupplong taan (Crinum 
thaianum) that is a uniquely local water onion found in the Ranong province only. They should been reserved as the national heritage. 
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  ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี

และภูมิสารสนเทศ เพื่อการมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา

ประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและความม่ันคง

มาอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง ดังจะเห็นได้จากโครงการพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศ อันได้แก่ โครงการพัฒนาดาวเทียม 

THEOS ซ่ึงเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย 

นับเป็นความสำเร็จคร้ังสำคัญท่ีทำให้ประเทศไทยมีดาวเทียม

สำรวจทรัพยากรและสามารถบริการข้อมูลแก่ผู้ใช้งานท่ัวโลก

จนถึงทุกวันนี้ ดาวเทียม THEOS ได้ปฏิบัติภารกิจในการ

สำรวจทรัพยากรอย่างไร ดาวเทียมดวงน้ีได้ทำหน้าท่ีคุ้มค่าและ

มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร ประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังไว้

หรือไม่อย่างไร และทิศทางการพัฒนาในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

พบกับคำตอบเหล่าน้ันได้จาก ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซ่ึงเป็นองค์กรมหาชน

ที่รับผิดชอบภารกิจนี้

ทำความรู้จักกับดาวเทียม THEOS 

  ดาวเทียมธีออส (THEOS: Thailand Earth Observation 

Satellite) เป็นดาวเทียมสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) 

เพื่อใช้ในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ซึ่งเป็น

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝร่ังเศส ดำเนินงาน

โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

(สทอภ. หรือ GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รว่มกบับรษิทั อ ีเอ ด ีเอส แอสเตรยีม (EADS Astrium) ประเทศฝรัง่เศส 

ซึ่งถือเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ได้ถูกส่งข้ึนสู่อวกาศเม่ือวันพุธท่ี 1 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2551 โดย

จรวดนำส่งเนปเปอร์ (Dnepr) ของบริษัท ISC Kosmotras ประเทศรัสเซีย 

จากฐานส่งจรวดเมืองยาสนี (Yasny) ประเทศรัสเซีย โดยมีสถานี

รับสัญญาณดาวเทียมอยู่ท่ีเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ และสถานีควบคุม

ดาวเทียม อยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

   ดาวเทียม THEOS มีน้ำหนัก 750 กิโลกรัม เป็นดาวเทียม

ท่ีมีวงโคจรต่ำ โดยโคจรสูงจากพ้ืนโลกประมาณ 820 กิโลเมตร โคจร

รอบโลกทุก 26 วัน มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 5 ปี มีกล้องถ่ายภาพ 

2 กล้อง ใช้ระบบซีซีดี สามารถบันทึกภาพจากการสะท้อนแสงของ

พ้ืนโลก (ต้องการแสงอาทิตย์) ได้ท้ังภาพแบบขาวดำ (Panchromatic) 

โดยมีรายละเอียด (Resolution) 2 เมตร แต่ละภาพกว้าง 22 กม. 

และภาพแบบหลายช่วงคล่ืน (Multispectral) โดยมีรายละเอียด 15 เมตร 

แต่ละภาพกว้าง 90 กิโลเมตร เพ่ือนำมาแสดงร่วมกันให้เห็นเป็นภาพสี 

จำนวน 4 ช่วงคล่ืน ได้แก่ 3 ช่วงคล่ืนแสงท่ีตามองเห็น (ช่วงคล่ืนแสง

สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน) และ 1 ช่วงคล่ืนใกล้อินฟราเรด (Near IR)

2 ปีกับ 

THEOS
2 years with THEOS

โดย กองบรรณาธิการ / By Editorial Board

ดาวเทียมธีออส / THEOS satellite
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 Thailand has intensively focused on the continuous 

development of the technology and geographic information 

system because of its importance on national development in 

the aspects of economic, society, environment and national 

security. This is evident in THEOS satellite development project. 

THEOS is Thailand’s first natural resource survey satellite. It 

was a big success for Thailand to have its first natural resource 

survey satellite which could provide information services to 

people all over the world. How does this satellite function? Is it 

as efficient and successful as expected? What will be the future 

development direction? Find all the answers from Dr. Anon 

Sanitwong Na Ayudhaya, Acting the director of the 

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency 

(Public Organization), a public organization that is responsible 

for the operations.

Get to know THEOS

 THEOS (Thailand Earth Observation Satellite) is a 

remote sensing satellite for Thailand’s natural resource survey.

THEOS project is a cooperation between Geo-Informatics 

and Space Technology Development Agency (Public Organization) 

(GISTDA), Ministry of Science and Technology and EADS Astrium, 

France. It is the first natural resource survey satellite in 

Thailand and Southeast Asia. It was launched on 1st October 

2008 by Dnepr launching rocket of ISC Kosmotras Company,

Russia, from Yasny launch base, Russia. Its satellite station 

is in Ladkrabang district, Bangkok and the master control 

station is in Sriracha district, Chonburi.

 THEOS satellite weighs 750 kilograms. It has low 

earth orbit at an altitude of 820 kilometers from the earth 

surface. It goes round the globe in 26 days. THEOS has the 

lifespan of at least 5 years. It is equipped with 2 CCD 

cameras which can record light reflection from the earth 

surface (sun light required) in both panchromatic mode 

with 2-meter resolution and 22 km x 22 km picture frames 

and multispectral mode with 15-meter resolution and 

90 km x 90 km frames. The pictures are combined to render 

color pictures in 4 wavelengths, including 3 visible wavelengths 

(red, green and blue wavelengths) and one near infrared 

(near IR) wavelength.
ดาวเทียมธีออส / THEOS satellite

ดาวเทียมธีออส / THEOS satellite
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THEOS and its capacity in Thai natural resource 

survey missions

 First we have to understand that “To use THEOS to 

its full capacities depends on the objectives of each 

target group. We provide services upon request. We 

can’t just keep taking pictures aimlessly because it 

would be a waste of resource. However, THEOS is just 

one satellite that we use. One satellite cannot do 

everything. We still need to buy pictures from other 

satellites to use together in some cases. A limitation 

is that satellites have different orbit frequencies and 

sensor systems. Network coverage is also different. 

It’s not that a newer satellite would give you a higher 

resolution pictures. The more important thing is the 

orbits. The orbit of each satellite is designed to suit 

its missions. One orbit needs one satellite. We can’t 

just make a satellite go slower or faster or stop. That’s 

the limitation of one satellite.” Dr. Anon said.

 “THEOS is a satellite that has been designed to 

take pictures with rather high resolutions. However, each 

orbit takes at least 7-10 days. THEOS was mainly used 

for natural resource work with high resolutions such as 

monitoring slow changes of forest resource. This is due 

to the fact that it would take at least 7 days before the 

satellite comes back to take pictures of the same spots 

for comparison. In a situation like sudden flooding in 

which the water comes in one day and dries in the 

next, we would need many types of satellites to work 

simultaneously. Therefore, we still need signals from 

other high-resolution satellites such as IKONOS, TERRA/

MODIS and LANDSAT. 

 Dr. Anon said that the missions of THEOS can be 

divided into 2 parts. 

 Its routine mission is to take pictures of all the

situations in Thailand to create national geoinformation 

database. For example, the satellite takes pictures of 

all the roads in the country to create a fundamental 

database for Thailand. 

 Task-specific missions. For example, when there 

are natural disasters not only in Thailand but also 

elsewhere like tsunami and earthquake in Japan in March 

this year, THEOS took pictures of these incidents and gave 

50-60 pictures to Japan free of charge, which is worth 

more than 10 million baht. It is an agreement between all 

countries to use their satellites to take as many pictures 

ศักยภาพทีออสกับภารกิจสำรวจทรัพยากรของไทย 

    ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “การใช้ดาวเทียม 
THEOS ให้ได้เต็มศักยภาพนั้น ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ประโยชน์ของ
กลุม่เปา้หมายไมใ่ชถ่า่ยภาพไปเรือ่ยๆ ซึง่เปน็การสิน้เปลอืงทรพัยากร 
เราทำเมื่อมีกิจกรรมรองรับ แต่ THEOS เป็นเพียงดาวเทียมดวงหนึ่ง
ท่ีเราใช้ ไม่ใช่ว่าดาวเทียมทำได้ทุกเร่ือง เราคงต้องซ้ือภาพจากดาวเทียม
ดวงอ่ืนมาประกอบกันด้วยในบางกรณี ข้อจำกัดคือว่า ดาวเทียมแต่ละดวง
มีความถี่ของวงโคจรไม่เท่ากัน ลักษณะเซ็นเซอร์ก็ไม่เท่ากัน 
ความกว้างของวงข่ายก็ไม่เท่ากัน มีความแตกต่างกัน ไม่ใช่ดาวเทียม
ดวงใหม่กว่าจะได้ภาพละเอียดกว่า ที่สำคัญเรื่องวงโคจร วงโคจร
ของแต่ละดวงออกแบบมาแล้วไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความต้องการ
ในการปฏิบัติภารกิจ สมมุติเราจะให้โคจรแบบหนึ่งก็ต้องมีดวงหนึ่ง 
จะบังคับให้โคจรเร็ว โคจรช้า หรือจะให้ดาวเทียมหยุดอยู่ไม่ได้ นี่คือ
ข้อจำกัดของการใช้ดาวเทียมหนึ่งดวง” ดร.อานนท์กล่าว
   “ดาวเทียม THEOS เป็นดาวเทียมที่ออกแบบมาเพื่อการ
ถ่ายภาพในระดับรายละเอียดค่อนข้างสูง แต่วงรอบการโคจรอย่างเร็วท่ีสุด
ประมาณ 7-10 วัน วัตถุประสงค์ของดาวเทียม THEOS ถูกออกแบบมา
สำหรับใช้งานเกี่ยวกับทรัพยากรเป็นหลัก การติดตามตรวจสอบ
ทรัพยากรป่าไม้ ติดตามสถานการณ์ท่ีต้องการรายละเอียดค่อนข้างมาก 
แต่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนค่อนข้างช้า เพราะต้องรอการถ่ายภาพซ้ำ
ไม่น้อยกว่า 7 วัน อย่างเช่น สภาพป่าไม้ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลง 
ในชว่งเวลา 10-15 วนั กจ็ะเปรยีบเทยีบกนัได ้แตก่รณนีำ้ทว่มฉบัพลนั 
นำ้มาวนัเดยีว ทว่มวนันี ้พรุง่นีแ้หง้แลว้ อาจจะตอ้งมดีาวเทยีมหลายๆ 
ประเภททำงานไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น ถึงแม้เรามีดาวเทียม THEOS 
แล้ว แต่ก็ยังต้องรับสัญญาณต่างๆ จากดาวเทียมดวงอื่นอีก 2-3 ดวง 
ซึ่งดาวเทียมที่มีรายละเอียดสูงมากดวงอื่นๆ เช่น ดาวเทียม IKONOS 
ดาวเทียม TERRA/MODIS หรือดาวเทียม LANDSAT เป็นต้น

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Dr. Anon Sanitwong Na Ayudhaya

Acting the Director of the Geo-Informatics and Space Technology 

Development Agency (Public Organization)
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 ดร.อานนท์ได้บอกเล่าถึงภารกิจหลักของดาวเทียม THEOS 

ว่า “ภารกิจหลักมี 2 ส่วน ได้แก่

 ภารกิจปกติ คือ ถ่ายภาพเหตุการณ์ทุกอย่างของประเทศไทย

เพ่ือจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ เช่น เร่ืองเส้นทางคมนาคม

สายต่างๆ โดยมีการถ่ายเป็นประจำให้เต็มครบทั้งประเทศ เป็นการ

ถ่ายเพื่อสร้างข้อมูลพื้นฐานของประเทศ 

 งานเฉพาะกิจ ได้แก่ เวลามีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่ใช่

ในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น เช่น กรณีแผ่นดินไหวในทะเลและเกิด

คล่ืนสึนามิท่ีประเทศญ่ีปุ่น เม่ือเดือนมีนาคมปีน้ี THEOS ได้มีส่วนช่วย

ในการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งมอบให้กับประเทศญี่ปุ่น

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จำนวน 50-60 ภาพ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 

10 ล้านบาท เน่ืองจากทุกประเทศมีข้อตกลงกัน เวลามีภัยพิบัติท่ีไหน 

เจ้าของดาวเทียมต้องถ่ายภาพให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้เพ่ือมอบให้

กับประเทศเจ้าของเหตุการณ์นั้นโดยไม่คิดมูลค่า 

  นอกจากนี้ ยังให้บริการหน่วยงานของรัฐที่ต้องใช้ข้อมูล

ขณะมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น ทั้งในรูปของการใช้จากข้อมูลที่มี

หรือจะให้บันทึกภาพใหม่เพ่ือภารกิจบางภารกิจก็ทำได้ โดยให้บริการ

แบบไม่คิดต้นทุน คิดเฉพาะค่าดำเนินการเท่านั้น”

ปัญหาและอุปสรรคของดาวเทียม THEOS

  เนื่องจากดาวเทียม THEOS ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายภาพ

ความละเอียดสูง แต่ไม่สามารถถ่ายภาพทะลุผ่านเมฆได้ ทำให้การ

ถ่ายภาพก็มีความเส่ียงบ้าง เราคาดการณ์ได้เพียงคร่าวๆ เช่น ลูกค้า

ของเราต้องการเมฆไม่เกินร้อยละ 30 สมมุติเราถ่ายมาแล้วมีเมฆมาก

ส่งมอบให้ลูกค้าไม่ได้ก็ต้องรอจังหวะ เพราะฉะน้ันลูกค้าหรือผู้รับบริการ

ก็จะไม่ระบุวันท่ีตายตัว แค่บอกมาเป็นช่วงเวลา เช่น ขอให้อยู่ในช่วงไม่เกิน

เดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูฝน ถ้าถ่ายภาพแล้วมีก้อนเมฆเต็มภาพก็จะ

เสียหาย เราก็ต้องถ่ายภาพใหม่ จึงต้องมีเจ้าหน้าที่ในการควบคุม

ดาวเทียมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ทุกครั้งที่ดาวเทียมผ่านมา

เราจะมีคนเตรียมพร้อมอยู่

ลูกค้าสำคัญของ THEOS 

  ดร.อานนท์ได้บอกเล่าถึงการใช้ประโยชน์จาก THEOS 

ของหนว่ยงานตา่งๆ โดยเฉพาะหนว่ยงานภาครฐั ซึง่เปน็ลกูคา้สำคญั 

“กรมทรัพยากรน้ำ เป็นหน่วยงานที่นำข้อมูล THEOS มาใช้ในการ

ประเมินแหล่งน้ำทั่วประเทศทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งในอดีต

ประเมินเฉพาะแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนเก็บน้ำ แต่ใน

ประเทศไทยมีแหล่งน้ำขนาดเล็กเป็นแสนๆ แห่ง ต้ังแต่บ่อปูน หนอง 

บึง ตามวัดตามโรงเรียน ไร่นา และพ้ืนท่ีชุ่มน้ำอ่ืนๆ ไม่ได้มีการประเมิน

แ ล ะ ก็ บ อ ก ไ ม่ ไ ด้ ว่ า มี ส ภ าพ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร ใ น ช่ ว ง ฤ ดู แ ล้ ง 

สถานการณ์น้ำต่างๆ จึงประเมินคาดเคลื่อนไปเพราะส่วนใหญ่

เวลาพูดถึงน้ำต้นทุนที่มีมักพูดเฉพาะในแหล่งน้ำขนาดใหญ่เท่านั้น

as possible in time of disasters and give them with no 

charge to the country experiencing the disasters. 

 Furthermore, THEOS takes pictures for governmental 

organizations when anomalies occur, for instance, 

providing existing pictures or taking new pictures for some 

specific missions and charging for operating expenses 

without any fixed cost. 

Problems and obstacles of THEOS satellite

 THEOS is designed to be able to take pictures in 

high resolution but it still cannot take pictures through 

clouds. However, there are some limitations on taking 

pictures. We can only make approximate prediction. 

Sometimes our customers need pictures with only 30% of 

clouds. If our pictures have too many clouds, we can’t 

give them to the customers. We have to wait for the 

right moments. Therefore the customers cannot specify 

rigid dates. They can only give us a range of time. For 

example, the time frame should not be after October 

which is rainy season. If the pictures come out with many 

ข้อมูลจากดาวเทียมทีออส บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 

เวลา 10.37 น. แสดงพื้นที่น้ำท่วม บริเวญบางส่วนของอำเภอท่าฉางและพุนพิน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เส้นสีแดงแสดงการแบ่งอำเภอ

Information form THEOS satellite that record on April 5, 2011 (10.37 am.); 

shows some inundation area of TaChang and PunPin district Surat Thani 

province. The red line shows separate district.
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แต่ว่าแหล่งน้ำขนาดเล็กไม่เคยประเมินว่ามีมากหรือน้อยแค่ไหน 

ดังนั้น ข้อมูลจาก THEOS จึงเป็นประโยชน์มากในเรื่องการบริหาร

จัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ข้อมูลท่ีได้จาก THEOS ได้นำ

มาใช้สร้างต้นแบบที่จังหวัดนครราชสีมาและประจวบคีรีขันธ์ โดย

ร่วมกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีจุดประสงค์หลักคือ จะได้รู้ว่า

หากเกิดเหตุภัยแล้งควรจะสูบน้ำจากที่ไหน จะได้สามารถบริหาร

จัดการเรื่องการขาดแคลนน้ำของประชาชนได้ อีกทั้ง ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนำไปใช้ในเรื่องการเกษตร เพื่อ

ประเมนิผลผลติซึง่บอกไดว้า่ปลกูทีไ่หนภาพถา่ยดาวเทยีมจะสามารถ

บอกให้เห็นว่าปลูกจริงเท่าไร และบอกได้ด้วยว่าแปลงไหนเริ่มปลูก

วันท่ีเท่าไร และยังใช้ระบบติดตามตรวจสอบในเร่ืองการประกันราคา

ข้าว บางคร้ังเกษตรกรได้รับความเสียหายและขอรับเงินประกัน ซ่ึงเรา

ก็บอกได้ว่าแต่ละคนปลูกจริงหรือเปล่า และใช้กรณีตรวจสอบพื้นที่

ท่ีได้รับอุทกภัยเพ่ือรับเงินชดเชยจากรัฐบาล 5,000 บาท เม่ือปีท่ีแล้วกับ

ช่วงต้นปีนี้อีกด้วย ซึ่งสามารถลดความซ้ำซ้อนในการจ่ายเงินชดเชย

ได้ประมาณถึง 1,000 ล้านบาท ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การที่เรามี

ดาวเทียมเป็นของประเทศทำให้ถ่ายภาพท่ีไหนในโลกก็ได้ โดยเฉพาะ

ประเทศท่ีเป็นคู่แข่งทางการค้า อย่างเช่น เร่ืองของการผลิตข้าว เราก็มี

คู่แข่งหลายประเทศทั้งเวียดนาม อินเดีย จีน ทำให้ได้รับทราบข้อมูล

สถานภาพการปลูกข้าวของประเทศอื่นได้ เป็นต้น”

  “สว่นลกูคา้ตา่งประเทศกม็เีชน่กนั ดงัเชน่ ประเทศแคนาดา 

ใช้บริการด้านการบันทึกภาพจาก THEOS ไปใช้ในการบริหารจัดการ

ธุรกิจปิโตรเลียม การวางท่อน้ำมันในตอนเหนือของประเทศ 

นอกจากน้ี ยังมีการใช้งานเก่ียวกับความม่ันคง เช่น ใช้ในการทำแผนท่ี

ในพ้ืนท่ีภาคใต้ของไทยเพ่ือช่วยระบุว่า บ้านใคร อยู่ตรงไหน เส้นทาง

คมนาคม หมู่บ้านเป้าหมาย เป็นต้น” 

 นอกจากนี้ เรากำลังทำโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐาน

ภูมิศาสตร์ของประเทศในแบบเดียวกับ Google Earth โดยเน้นเร่ืองของ

ความถกูตอ้งในเชงิตำแหนง่และม ีGPS (Global Positioning System) 

วิ่งไปบนแผนที่ ซึ่งเราจะปรับปรุงได้ดีกว่าเพราะว่าเรามีดาวเทียม

ของตัวเอง และอีกอย่างเราสามารถรับรองได้ในเชิงตำแหน่งมีความ

ผิดพลาดไม่เกิน 1 เมตร”

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม THEOS

  ดร.อานนท์ฯ ได้อธิบายถึงขั้นตอนการให้บริการข้อมูลจาก

ดาวเทยีม THEOS วา่ “ขัน้ตอนการใหบ้รกิารขอ้มลูดาวเทยีมของ สทอภ. 

อยา่งแรกใชก้ารสบืคน้ภาพทีต่อ้งการ สมมตติำแหนง่นีเ้รามภีาพไหม 

ภาพจากดาวเทยีมดวงไหน ถา่ยภาพเมือ่วนัทีเ่ทา่ไร ไดภ้าพเปน็อยา่งไร 

เมฆมากเมฆน้อย สามารถเข้ามาดูได้ที่เวบไซด์ของ สทอภ. และ

สามารถนำไปใช้งานแบบไม่ลงลึกได้เลย ซึ่งมีเก็บบันทึกหน้าจอไว้ 

เรามีภาพย้อนหลังไปประมาณ 20 ปี ซึ่งสามารถดูได้ว่า 15 ปีที่แล้ว

clouds, we have to retake them. Therefore, we have 

satellite controlling officers working 24 hours. Every time 

the satellite passing by, we have our men ready.

Important customers for THEOS

 Dr. Anon talked about the use of THEOS in various 

organizations, particularly governmental organizations 

which are important customers. “Department of Water 

Resources use data from THEOS to evaluate big and 

small water reservoirs nationwide. In the past, we 

only talked about big reservoirs like dams. However, 

actually we have hundred thousands of small water 

reservoirs in Thailand, for instance, cement ponds, 

swamps in schools, temples, and farms, rice fields, 

and other wetlands. The capacity of these small 

water reservoirs had never been assessed. Therefore, 

we could miscalculate the water situations by 

considering only big water reservoirs. Thus data 

from THEOS comes in very useful for effective water 

management. Nakhonratchasima and Prachuapkhirikhan 

in corporation with the Department of Disaster Prevention 

and Mitigation make use of THEOS data for water 

management system to locate available water
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resources in time of drought. Also, the Bank of 

Agriculture and Agricultural Operatives uses THEOS 

data to assess agricultural production. It can identify 

amount of crops being planted and the start of planting 

in each plantation plot. It can also be used for Rice 

Price Guarantee scheme to monitor crop damages 

when farmers claim for reimbursement. We can 

check whether they really had their crops planted that 

year. Last year and the beginning of this year, THEOS 

was used to identify flooded areas in each district 

that are applicable for 5,000 baht compensation, 

which could reduce redundancy in compensation 

expenditure for up to a billion baht.The fact that we 

have our own satellite enable us to take pictures from 

anywhere in the world, including competitors in rice 

production. We have many competitive countries, 

Vietnam, India and China. This grants us the knowledge 

of their rice farming statuses.”

 “We also have international customers. For 

example, Canada uses our pictures to manage their 

petroleum businesses pertaining to pipeline construction 

in northern Canada. In addition, THEOS is also used 

for security-related tasks. For example, we use satellite 

to create a map of the southern part of Thailand to 

identify houses, directions, transportation routes and 

target villages.”

 Now we are planning to set up a national system 

for basic geographical structures similar to Google Earth 

with an emphasis on position accuracy.  There would 

be GPS (Global Positioning System) information running 

across the map. We can improve it better because we 

have our own satellite. We can guarantee the precision 

of the position at one meter.”

Procedures in receiving services from THEOS 

satellite

 Dr. Anon explained the procedures of receiving 

information services from THEOS. “The procedures of 

accessing the satellite information of GISTDA are that 

you have to first search for the pictures that you want. 

You have to check whether we have the pictures for that 

location, what satellite they were taken from and on what 

date, and what is the quality of the pictures—having many 

clouds or not. These features can be checked on

GISTDA’s website. They can even be used in low resolution 

analysis work. We have records of screen captures 

เป็นอย่างไร ช่วง 10 ปี หรือ 5 ปีท่ีแล้วเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง 

ถ้าเป็นภาพที่อยู่ในฐานข้อมูลของเราก็สามารถให้บริการได้ทันที แต่

ถ้าอยากให้บันทึกภาพใหม่ก็ได้แต่อาจจะต้องรอ นอกจากน้ี ยังให้บริการ

ทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบ

หรือจะติดต่อผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เราขายในเชิงธุรกิจ

ปีหนึ่งๆ ประมาณ 60-70 ล้านบาท ซึ่งยังขาดทุนอยู่มาก แต่ต้องทำ

เพราะเราเป็นองค์กรมหาชน” 

ความคุ้มค่าในการนำไปใช้ประโยชน์

  “เราลงทุนดาวเทียม THEOS ไปหลายพันล้านบาท 

โดยลงทุนครั้งแรก 6,000 ล้านบาท ประกอบด้วยการลงทุนในส่วน

ของดาวเทียม 3,000-4,000 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ

การลงทุนสถานีภาคพ้ืนดินและบุคคลากร อย่างท่ีผมบอกเราขายข้อมูล

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อทั้งในเชิงการบริหารจัดการและธุรกิจ 

ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถคุ้มต้นทุน แต่ถ้าเรามองดูมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้น 

ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ประเมินว่า มูลค่าทั้งหมดหลังจากที่เอาข้อมูล

ไปใช้ต่างๆ น่าจะเป็นมูลค่าถึงแสนล้านบาท ตลอดอายุการใช้งานของ

ดาวเทียม ซึ่งก็คุ้มค่าการลงทุนในเชิงผลประโยชน์ที่เกิดโดยรวมของ

ประเทศ”

ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 10.33

แสดงพื้นที่น้ำท่วม บริเวณลุ่มน้ำ พื้นที่ราบภาคกลาง-ชายฝั่งอ่าวไทย 

โดยเส้นสีแดงแสดงแนวแบ่งจังหวัด และเส้นสีเหลืองแสดงแนวแบ่งอำเภอ

Information from THEOS satellite that record on October 31, 2010 (10.33 am.); 

shows the inundation in the river basin, central plain to gulf of Thailand. The 

red line shows separate province. The yellow line shows separate district.
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dating back for 20 years. You could see how the location 

was like 15 years ago. What were the changes in 10 

or 5 years ago? If the pictures are in our database, we 

could provide service for you right away. But if you want 

to take new pictures, you might have to wait. Moreover, 

we provide services on calls or emails. You have to fill 

in the details through an online system or emails. We 

provide commercial services which can be accounted for 

about 60-70 million baht a year. This still doesn’t cover 

the cost of satellite management. But we still have to 

do it because we are a public organization.

The worthiness in using the satellite

 “We invested many billions baht in THEOS. 
We invested 6,000 million at first. One part goes to 
the satellite which is 3,000-4,000 millions. The other 
part goes to satellite ground stations and personnel 
development. Like I said, we sell information for both 
management and business benefits. It cannot break 
even no matter what. However, if we look at it in 
terms of added values, economists estimate that the 
real values of the information being used throughout 
the lifespan of the satellite should be up to 100,000 
million baht. So this is a worthwhile investment which 
benefits the whole nation.” 

THEOS and future development plans

 THEOS is designed for taking pictures worldwide. 

We are considering whether satellites which use radars 

would be more beneficial to Thailand because we have 

many clouds. At the same time, in order to harvest the 

full benefits of having a satellite, we need to prepare 

many things. For example:

  Build capacity on how to analyze and make use 

of the data gained in a more systematic way

  Design the orbit of the satellite to focus more 

on Thailand and less on the areas where we are not 

interested in such as the North and South poles. 

  Focus more on international marketing as well 

as domestic marketing

  Focus on human resource development. We 

need organizations that educate and train personnel 

and relevant organizations on how to make use of space 

technologies. Now GISTDA is working on a plan to reach 

to regional universities such as Chiang Mai University, 

Naresuan University, Khon Khen University and Prince 

of Songkla University to work with us. We will provide 

information on how to prepare the courses so that the 

graduates know how they could make use of this kind 

THEOS กับทิศทางการพัฒนาในอนาคต

  ดาวเทียม THEOS เป็นดาวเทียมที่ออกแบบมาสำหรับ

การใช้งานท่ีบันทึกภาพได้ท่ัวโลก ตอนน้ีเรากำลังสนใจดาวเทียมท่ีใช้

เรดาร์ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมากกว่าหรือไม่เพราะว่า

ประเทศไทยนั้นมีเมฆมากซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาในอนาคต แต่ใน

ขณะเดียวกันเราต้องทำอะไรอีกหลายอย่างเพื่อการใช้ประโยชน์จาก

ดาวเทียมให้คุ้มค่าและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังเช่น 

 สร้างศักยภาพในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดการใช้ประโยชน์

อย่างเป็นระบบให้มากขึ้น

 ออกแบบอุปกรณ์และออกแบบวงโคจรให้โคจรอยู่เฉพาะ

ช่วงประเทศไทยไม่ต้องเสียเวลาไปโคจรอยู่ในที่ที่เราไม่สนใจ เช่น 

ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้

 เร่งเร่ืองการทำการตลาดต่างประเทศให้มากข้ึนไปพร้อมกับ

ภายในประเทศ

 ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคน ต้องมีหน่วยงาน

ที่พัฒนาความรู้และใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ อบรม

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้งานต่อ ตอนนี้ สทอภ. 

ได้ทำเรื่องขยายสู่มหาวิทยาลัยภูมิภาค เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ 

ต่างก็ทำงานร่วมกับเรา โดยเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

บัณฑิตที่จบออกไปจะได้รู ้ว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ตอนนี้มีคณะ 

ที่เกี่ยวกับดาวเทียมอยู่ที่เดียวคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ถนนและอาคารบนพื้นที่เขาพระวิหาร 

จากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง

Picture of used land changings; road and building, at Khao Phra Wihan 

from hi-resoluion satellite 
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of data. Now we have only one faculty offering satellite 
courses, which are at Kasetsart University.”

  Develop products and added-value services such 
as insurance business and flooding insurance. Today 
flooding insurance calculates the insurance charges 
using the overall past records for the whole district. In 
reality, flooding does not occur evenly throughout the 
entire district. We are developing a satellite technology 
that would make insurance charges fairer. 
  Address geographical indicators, which are now 
very important. If we sell our rice in Germany, they could 
know right away where the rice comes from. We can also 
relate this to organic rice production. We could identify 
where the rice comes from, whether the mill is clean, 
what barn it is from and where it is located in Thailand, 
and what plots in the rice field. 
  In terms of global warming, we use THEOS to 
improve production management. We could use the 
information to monitor agricultural production. This needs 
not only the information from the satellite but also other 
aspects of information. For example, we could use the 
satellite information to plan where and when orange 
should be harvested first when they do not ripe at the 
same time.” Dr. Anon talked about the future uses of 
satellite data to the editorial team. 
 At the end of the interview, Dr. Anon emphasized, 
“Satellite data can become useful in many aspects 
like logistics, planning, natural resource conservation 
or cultural and archaeological management. 
Nevertheless, satellite cannot answer all questions. 
You need other information to help analyze macro 
pictures obtained from the satellite for insight detail 
to serve your specific need. Also, data and picture 
analyses need experts in various fields.”
 These are summary of the two years’ worth THEOS 
missions, Thailand’s first natural resource survey satellite. 
It is an important step in bringing space technologies 
to efficiently mobilize national development in both 
commercial and management aspects, bringing us to 
the ultimate goal of sustainable development. It also 
lays a good foundation in national space technology 
development in the future.
 Lastly, the editorial team would like to express 
our heartfelt appreciation to Dr. Anon Sanitwong Na 
Ayudhaya, acting the director of the Geo-Informatics 
and Space Technology Development Agency (Public 
Organization), for his friendly and insightful conversation 
on “2 years with THEOS”. We believe that Thai space 
technologies would continue to advance and that the 
new satellite by Thai people will certainly emerge 
soon.

 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มมูลค่า อย่างเช่น 

ธุรกิจการประกันภัย การประกันภัยน้ำท่วม ในปัจจุบันวิธีการคิด

เบี้ยประกันด้วยข้อมูลในอดีตโดยเหมารวมทั้งอำเภอ ซึ่งที่จริงแล้ว

อำเภอเดียวกันไม่ได้หมายความว่าจะเกิดน้ำท่วมเท่ากัน เรากำลังพัฒนา

นำเทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในการคิดเบี้ยประกันให้เป็นธรรม

มากขึ้น

 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งขณะนี้มีความสำคัญมาก เช่น 

สมมุติเราขายขา้วไปวางตลาดทีป่ระเทศเยอรมนั เขาสามารถรูไ้ดเ้ลยวา่ 

ข้าวมาจากท่ีไหน เม่ือไหร่ หรือท่ีเราเร่ิมทำเร่ืองข้าวอินทรีย์จะระบุได้ว่า

วันน้ีสีข้าวของใคร เคร่ืองสีข้าวสะอาดดีไหม โกดังอะไร อยู่พ้ืนท่ีไหนของ

ประเทศไทย แปลงข้าวไหน 

 สำหรับภาวะโลกร้อน ก็จะพัฒนาการใช้ THEOS เพื่อช่วย

ในเร่ืองผลผลิตให้สามารถมีการจัดการได้ดีข้ึน คือ ใช้รายละเอียดข้อมูล

ไปติดตามผลด้านการเกษตร ไม่ใช่เฉพาะข้อมูลจากดาวเทียมอย่างเดียว 

แต่ต้องใช้ข้อมูลหลายๆ ด้าน จะเห็นได้ว่าแปลงการเกษตรน้ีมีสภาพ

เปน็อยา่งไร สมมต ิสวนสม้ มสีม้สกุไมพ่รอ้มกนั แลว้จะเริม่ตดัทีไ่หน 

เม่ือไหร่” ดร.อานนท์พูดถึงการพัฒนาการใช้ข้อมูลดาวเทียมในอนาคต

ให้กองบรรณาธิการฟัง

  ตอนท้ายของการสนทนา ดร.อานนท์ฯ ได้เน้นย้ำว่า “การใช้
ข้อมูลดาวเทียม สามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆ ด้าน เช่น โลจิสติกส์ 
การวางแผน การอนุรักษ์ ทั้งที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติหรือการจัดการ
ศิลปกรรมโบราณสถาน แต่อย่าคิดว่าจะต้องตอบคำถามได้ทุกอย่าง 
ท่ีสำคัญข้อมูลดาวเทียมต้องใช้ข้อมูลอ่ืนๆ ประกอบกันด้วย โดยข้อมูล
จากดาวเทียมจะช่วยในเรื่องของการมองในภาพใหญ่ แต่ถ้าเพื่อการ
แปรผล การแปรภาพในแต่ละอย่างเป็นความสามารถของผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน 

    นี่คือ สองปีของ THEOS กับการทำหน้าที่ดาวเทียมสำรวจ

ทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ที่นับว่าเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญ

ของการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศทั้งในเชิงธุรกิจและการจัดการได้อย่างลงตัวเพื่อ

วัตถุประสงค์ร่วมกัน คือ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นการ

วางรากฐานมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในก้าวต่อๆ ไป

  สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการฯ ขอขอบพระคุณ ดร.อานนท์ 

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน) ที่ได้สนทนาเรื่องราว 

“2 ปีกับ THEOS” อย่างเป็นกันเอง ซ่ึงกองบรรณาธิการเช่ือว่าการพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศของไทยจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ ดาวเทียมดวงต่อไป

จะต้องเกิดข้ึนภายใต้ความสามารถของคนไทยอย่างแน่นอน 
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 Eight provinces of the Northern region of 

Thailand namely Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, 

Mae Hong Son, Lampang, Phrae, Phayao, and 

Nan have been facing a serious haze problem 

since 2007. The increasing of particulate matter 

(PM10) has been exceeded the standard (120 

microgram per cubic meter) from February to 

March in every monitoring station until 2010. The 

haze problem not only affects the economics, but 

also causes the loss of 2,000 million Baht in tourism

industry. It also contributes to the increasing 

number of patients with respiratory diseases such 

as asthma and lung cancer. This is a hot issue 

  พืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน  8 จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ พะเยา และน่าน เป็นพ้ืนท่ี

ที่ประสบกับปัญหาหมอกควันอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2550 

เป็นต้นมา โดยตรวจพบการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก (PM10) ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ซ่ึงมีค่าสูง

กวา่เกณฑม์าตรฐานทีก่ำหนด (120 ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร) 

ในทุกสถานีตรวจวัด และในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีจะมีเกิน

มาตรฐานมาโดยตลอดจนถึงปี พ.ศ. 2553 ส่งผลกระทบและ

สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียวกว่า 2,000 ล้านบาท 

และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 

ได้แก่ โรคหอบหืด และโรคมะเร็งปอด เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ 

การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน    
        ภารกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
Chiang	Mai’s	Current	Mission:	Forest	Fire	and	Haze	Pollution	Management

โดย กองบรรณาธิการ / By Editorial Board
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that the government is urgently working on in 

terms of prevention, remedy, and monitoring and 

evaluation, especially in Chiang Mai Province, a 

significant tourist destination for Thai people 

and also one of the globally-famous tourism 

cities in the World. Therefore, the Chiang Mai 

Province imposes that solving the problem of 

haze is an urgent mission. The strategies for the 

project have clearly been laid out. 

 Mr. Banphot Khantasen, Director of Chiang 

Mai Provincial Office of Natural Resources and 

Environment, talked to our editorial staffs about 

the causes and the severity of the haze problem, 

“January to April of every year that the people 

prepare their plantations and orchards for another 

growing season. Most people use open burning 

method to eliminate weeds and useless materials 

found in their farms. This way is the most cost-saving 

and time-saving. Many also burn the forest, hoping 

to get the earthstar mushroom. They believe this 

kind of mushroom will grow after the area is 

burnt.” This year, from January 1-April 30, there 

were 608 fire calls and fire suppressions, about 

66% lower than last year (A.D. 2010) which had 

been 1,702 calls. Total forested area destroyed 

by forest fire was 3,724 rais (1,472 acres). Most of 

จึงเป็นประเด็นร้อน (hot issue) ท่ีภาครัฐได้มีการเร่งรัดดำเนินการ

ทั้งในเชิงการป้องกัน แก้ไข และติดตามประเมินผลตลอดมา 

โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญไม่เฉพาะ

ของคนไทยเท่านั้น แต่ยังถือเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ทั่วโลก

รู้จักเป็นอย่างดี ดังน้ัน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดให้การแก้ไข

ปัญหาหมอกควันเป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วนและมีการกำหนด

ยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน 

 นายบรรพต คันธเสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้พูดคุยกับกองบรรณาธิการ

ถึงสาเหตุและความรุนแรงของปัญหาหมอกควันว่า “ในช่วงเดือน

มกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นช่วงท่ีชาวบ้านเตรียมไร่ นา 

สวน เพ่ือท่ีจะเข้าฤดูกาลปลูกใหม่ โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการเผา

ในที่โล่งเพื่อเผาเศษวัสดุและวัชพืชในไร่นา ซึ่งเป็นวิธีที่ประหยัด

และรวดเร็วที่สุด ประกอบกับยังมีประชาชนเข้ามาเผาป่าเพื่อหา

ของป่าโดยเฉพาะการเก็บเห็ดเผาะ โดยเข้าใจผิดว่าเห็ดเผาะจะข้ึน

หลังจากที่มีการเผา สำหรับปีนี้ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 

30 เมษายน 2554 มีการรับแจ้งเหตุและปฏิบัติการดับไฟเพียง 

608 ครั้ง พื้นที่ป่าถูกไฟไหม้เป็นพื้นที่ 3,724 ไร่ ซึ่งลดลงจากปี 

พ.ศ. 2553 ที่มีความถี่ของการรับแจ้งเหตุถึง 1,702 ครั้ง 

หรือลดลงร้อยละ 66 โดยพื้นที่อำเภออมก๋อย แม่แจ่ม และ

เชียงดาวเป็นพื้นที่ที่เกิดการเผาในพื้นที่โล่งและไฟป่ามากที่สุด 

นายบรรพต คันธเสน 
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Mr. Banphot Khantasen 
Director of Chiang Mai Provincial Office of Natural Resources 

and Environment
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the fire and smoke occurred in Om Koi, Chiang 

Dao, and Mae Cham District. In addition, the PM10 

concentration has been detected that does not 

exceed the standard in this year. This statistics 

is quite satisfying, but the province is going to 

proceed prevention and control air pollution 

strategies nonetheless.

 As part of the policy to deal with the issue of 

forest fire and haze, the Ministry of Natural Resources 

and Environment established the National Management 

Committee for Forest Fire and Haze, and subcommittee 

for Forest Fire and Haze in the Upper Northern Region 

with Chiang Mai Provincial Governor and Chiang Rai 

Provincial Governor as the joint presidents, etc. Public 

Relation Working Group and Monitoring and Alert 

Working Group were established as well, along with 

Forest Fire Coordination Center and Haze Coordination 

Center, which were concretely and distinctly established 

to deal with the issue. Chiang Mai Province starts 

implementing the following policies: making safety 

alert and asking for cooperation from the people, 

announcing that all districts and subdistricts of Chiang Mai 

ซึ่งคุณภาพอากาศในปีนี้ (2554) ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอน (PM10) มีค่าไม่เกินมาตรฐาน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องดี 

แต่จังหวัดก็ไม่น่ิงนอนใจ โดยยังมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์

การป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง

 สำหรับแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

และไฟป่า โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้จัดต้ัง

คณะกรรมการจัดการไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ คณะอนุกรรมการ

จัดการไฟป่าและหมอกควัน ในพื ้นที ่ภาคเหนือตอนบน โดยมี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็น

ประธานอนุกรรมการร่วม รวมทั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ 

คณะทำงานเฝ้าระวังและเตือนภัยฯ นอกจากนี้ ยังมีการตั้งศูนย์

ประสานงานดับไฟป่าและศูนย์ประสานงานหมอกควันอย่างชัดเจน 

และเปน็รปูธรรม โดยในสว่นจงัหวดัเชยีงใหมม่ขีัน้ตอนการดำเนนิการ 

โดยการประกาศเตือนและขอความร่วมมือแก่ประชาชน การประกาศ

เขตควบคุมไฟป่าในเขตท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกำหนดเขตพื้นที่

ในทุกอำเภอ ทุกตำบลให้เป็นเขตควบคุมไฟป่า และจะต้องแจ้งให้

ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในท้องท่ีทราบเพ่ือประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เขา้มาควบคมุดแูลพืน้ทีก่ารเผาไมใ่หล้กุลาม มกีารแนะนำใหเ้จา้ของ

สวนหรือเจ้าของพื้นที่ทางการเกษตรรู้จักวิธีการจัดทำแนวควบคุมไฟ

เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าไปทำลายพื้นที่การเกษตรข้างเคียง เป็นต้น

สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด

Enduring agriculture cooperative Mata Co.,Ltd.
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 นอกจากน้ี “เราได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาวิจัย

พ้ืนท่ีท่ีมีการเผาซ้ำซาก จึงรู้ถึงพ้ืนท่ีวิกฤต (Hot spot) อยู่ตรงไหนบ้าง 

เพ่ือต้องการควบคุมบังคับเฉพาะจุดได้ดีข้ึน เน่ืองจากเราสามารถรู้ว่า

ช่วงไหนมีการเผามากน้อยเพียงใด และในพ้ืนท่ีน้ันทำการเกษตรแบบใด 

เพ่ือเข้าไปส่งเสริมแนะนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทดแทนการเผาว่า

ต้องทำอะไรบ้าง และเพิ่มความถี่ในการตรวจให้มากขึ้นเพื่อป้องกัน

การเผาป่าและสามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น”

 โครงการและกิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

เป็นอีกส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา

หมอกควันและไฟป่า ซ่ึงสำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 ได้นำมาปฎิบัติ 

โดยจัดทำเป็นกิจกรรมการใช้ส่ือจักรยานเพ่ือการรณรงค์ สร้างความเข้าใจ

แก่ประชาชนและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง โดยคุณดวงใจ ดวงทิพย์ 

ผู้แทนจากสำนักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 ซ่ึงรับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าว

ได้บอกกับบรรณาธิการว่า “เนื่องจากเชียงใหม่มีความเข้มแข็ง

และนิยมการใช้จักรยานอยู่แล้ว และมีชมรมจักรยานวันอาทิตย์ 

จึงได้จัดทำเป็นกิจกรรมโดยมีแนวคิดเพื่อนำความรู้และวิธีการแก้

ปัญหาไปยังหมู่บ้านต่างๆ นำเทคโนโลยีทางเลือกไปเผยแพร่ยังชุมชน

และถ่ายทอดให้ความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนในพ้ืนท่ีได้รับรู้รับทราบ

และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลไฟป่า การทำงานของกลุ่มจักรยาน

มีการคัดเลือกและฝึกอบรมในเรื่องวิธีการนำเสนอว่าต้องนำเสนอ

อย่างไรให้มีความเข้าใจ โดยสมาชิกได้เข้าไปอยู่กับชาวบ้านในแต่ละ

หมูบ่า้น ซึง่ใชเ้วลาประมาณ 5 วนั ในการใหค้วามรู ้วธิกีารจดัการตา่งๆ 

รวมไปถึงนำเสนอแนวทางเทคโนโลยีทางเลือกให้กับชาวบ้านได้ทดลอง

นำไปใช้ ปัจจุบันสมาชิกจักรยานมีจำนวน 8 ทีมๆ ละ 10 คน เม่ือเดือน

มีนาคมที่ผ่านมาสามารถดำเนินการให้ความรู้ในหมู่บ้านต่างๆ 

แล้วจำนวน 90 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ที ่มีความเสี่ยง

ของการเผาในที่โล่งและการเผาทำลายป่าเพื่อหาของป่า ซึ่งทีม

จักรยานนี้จะดำเนินการติดตามผลอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคม

ของปีนี้”

 อย่างไรก็ตาม แนวทางการนำเทคโนโลยีทางเลือกเข้าไป

ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปของกิจกรรมข้างต้น พบว่าประชาชน

ส่วนใหญ่ตอบรับเป็นอย่างดี โดยเห็นได้จากชุมชนลดการเผาลง 

are fire control areas, informing village chiefs 

and subdistrict headmen to coordinate with related 

government offices. As a consequence, forest fire 

can be controlled in time when it occurs. Advices 

were also given to farm owners and agricultural land 

owners on how to construct firebreaks to control 

the fire and prevent it from destroying nearby 

agricultural areas. 

 The Director also said that “Together with 

Chiang Mai University, we study to identify the hot 

spots. We are able to specifically control the areas 

better when we know the frequency of burning and 

the characteristics of agricultural practices. We 

can suggest alternative technology or innovation 

to replace open burning to these people, asking 

them not to burn the forest. We can increase the 

frequency of monitoring to prevent forest fire in such 

areas. We can plan and solve the problem better 

too.”

 Projects and activities to deliver knowledge 

and understanding to people are also part of the 

policies to solve the problem of forest fire and haze 

that Regional Environmental Office 1 is currently 

implementing. The campaign includes riding 

on bicycles to spread the information and give 

practical guidelines to people. Ms.Duangjai Duangtip,

representative from Regional Environmental Office 

1 who responsible for this activity, told our editorial 

staffs, “Chiang Mai has physically strong people 

and bicycle is a popular vehicle here. We even 

have Sunday Bicycle Club. So, we use this activity 

as a springboard to bring knowledge and solutions 

to the villagers, to inform them of alternative 

technology, and to transfer knowledge and 

understanding to the local people in order to 

encourage them to participate in the prevention of 

forest fire.”  The bicycle activity begins by selecting 

the volunteers and training them to present the 

information effectively. After that, the volunteers will 

spend their time with local villages, about 5 days 

in each village, to share with them the knowledge, 

management methods, and alternative technology 

so that they learn to practice them. At the present, 
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there are 8 teams of bicycle volunteers, each has 10 

members. Last March, they spread the information to 

90 villages with high-risk of open burning and forest 

burning to collect wild products. The bicycle teams 

will follow up on their works in August this year. 

 Most villagers respond very well to the sharing 

of knowledge and alternative technology through the 

mentioned activity. There are less burnings in these 

communities and the waste materials from cultivation 

are now being used in beneficial way. Some local 

areas establish their own leaf cooperative to buy 

leaves from agriculturists. For example, in Saraphee 

District, farmers sold their leaves to the cooperative, 

using them to make fertilizer. Longan leaves, which 

are high in potassium and good fertilizer for flower, 

are pressed into bars and exported to Japan.

ชุมชนแม่ทา	ชุมชนตัวอย่างของการจัดการไฟป่าและหมอกควัน

 ชุมชนแม่ทา ดั้งเดิมเป็นชุมชนอพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่

จึงมีวิถีชีวิตต้องพึ่งพาอาศัยป่าต้นน้ำแม่ทาซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของ

ลุ่มน้ำแม่ปิง ในการเก็บหาพืชอาหาร ผลผลิตจากป่า อาศัยน้ำจากลำน้ำ

แม่ทาทั้งการอุปโภคและบริโภค มีการประกอบเกษตรกรรมเป็นหลัก 

ดังนั้น ลำน้ำแม่ทาจึงเป็นส่วนสำคัญที่ชาวบ้านแม่ทาจะต้องปกป้อง 

ป้องกัน ดูแลรักษาไว้ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำแม่ทา ด้วยเหตุน้ี

ชาวชุมชนแม่ทาจึงมีจิตสำนึกในการปกป้องรักษาผืนป่า รวมไปถึง

การป้องกันไฟป่าและการร่วมแก้ปัญหาหมอกควันอันเกิดจากการเผาป่า 

และการเผาในที่โล่งเพื่อการเกษตร ดังนั้น จึงมีเรื่องราวการต่อสู้

ของคนในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้ให้คงความอุดมสมบูรณ์

มาจนถึงปัจจุบัน

 นายกนกศักด์ิ ดวงแก้วเรือน นายก อบต.แม่ทา อำเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่า “แต่เดิมพ้ืนท่ีป่าบริเวณน้ี ซ่ึงเป็นเขตป่าสงวน
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แห่งชาติแม่ออนได้ถูกกำหนดเป็นเขตสัมปทานทำไม้ทำให้ชาวบ้าน

มีความคิดว่าต้นไม้มีมูลค่ามากกว่าคุณค่าจึงตัดไม้ขาย ส่งผลให้มี

การตัดไม้ขายกันอย่างกว้างขวาง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2534-2535 

ชุมชนแม่ทาได้ประสบปัญหาภัยแล้งจนไม่มีน้ำทำนา เราจึงเร่ิมค้นหา

สาเหตุ มองว่าตรงไหนที่เป็นต้นกำเนิดน้ำและน้ำมาจากอะไร 

ชาวบ้านเร่ิมนำกระบวนการคิด การจัดการทรัพยากรเข้ามาเพ่ือค้นหา

คำตอบ จนกระท่ังได้ไปเห็นหมู่ 2 และหมู่ 3 มีน้ำจากลำห้วยแม่บอน

มาใช้ในการเกษตรได้ตลอดปี แต่ในขณะที่หมู่บ้านอื่นๆ ไม่มีน้ำ 

จึงเข้าไปดูว่าทำไมลำห้วยนี้ถึงมีน้ำไหล ในขณะที่ลำห้วยอื่นไม่มีน้ำ 

เม่ือเข้าไปดูในพ้ืนท่ีดังกล่าว พบว่าเป็นป่าท่ีสมบูรณ์และพบว่าเป็นบริเวณ

ท่ีเป็นความเช่ือของคนเฒ่าคนแก่ว่าเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงเรียกว่า “เจ้าเวียงอาด” 

คือ เป็นพ้ืนท่ีท่ี ปู่ ย่า ตา ยาย และพ่อหลวงเช่ือว่าเป็นท่ีของคนแม่ทา

ที่ เสียชีวิตไปอยู่บริ เวณนั้น ซึ่ ง เป็นความเชื่ อของคนแม่ทา 

และในช่วงที่มีการสัมปทานทำไม้ ชาวบ้านจึงได้ขอไว้ไม่ให้ตัดไม้

ในบริเวณน้ี เน่ืองจากเป็นป่าความเช่ือจึงได้รับการยกเว้นให้แต่ก็มีพ้ืนท่ี

ไม่มากนัก และเมื่อไม่มีการให้สัมปทานทำไม้ในบริเวณนี้แล้ว 

ต้นไม้ก็เติบโตขึ้น และเป็นบ่อเกิดของน้ำจริงๆ ดังที่ชาวบ้านค้นพบ”

Mae	Tha	Community:	A	Good	Example	of	Forest	

Fire and Haze	Management

 Originally, Mae Tha Community was the new 

settlement of the people who had migrated from 

another location. They depend on the forest located 

on Tha River Basin, (a branch of Ping River Basin) for 

gathering food and wild products. They depend on 

the Tha River for consumption and utilization. Most of 

them earn their living through agriculture. Therefore, 

there is a need for the people in this community to 

protect and conserve forest area in Mae Tha River Basin, 

especially the forest that produces its water. From the 

awareness in their hearts, they are willing to protect 

the forest and prevent the fire. They whole heartedly 

participate in solving the smoke problem that comes 

from forest burning and open burning for agricultural 

proposes. There have been long stories of people in 

the community fighting to conserve the fertility of this 

forest from the past to the present time. 

 Mr. Kanoksak Duangkaewruen, Chief Executive

of the Mae Tha Subdistrict Administrative Organization 

in Mae On District of Chiang Mai, said that “Before 

this area became Mae On National Reserved Forest, it 

used to be a concession forest. During that time 

local people thought that trees had more financial 

value than environmental value so they cut down 

lots of trees from the forest. It had been that way until 

the year 1991-1992 which was the time that Mae Tha 

Community faced a serious drought problem. There 

wasn’t enough water for the rice plantations and 

people began to wonder what had caused such a 

problem. They looked for the water source, the place 

where water came from. The people began to use 

thinking process and natural resource management 

to deal with the problem. They noticed that the villagers 

of Moo 2 and Moo 3 could still use the water 

from Mae Bon Creek for their agricultural farms. 

They wondered why this particular creek was still 

full of water while the other creeks had already 

dried out. So, they studied the area and found 

fertile forest in an area called “Chao Vieng Ard”. 

 นายก อบต. แม่ทา กล่าวต่อไปอีกว่า “จากการสำรวจพ้ืนท่ี

ทำให้ชาวบ้านได้รู้ว่าต้นไม้เป็นต้นกำเนิดของน้ำ และว่า “ถ้ามีป่าไม้ 

เราจะมีน้ำในการทำการเกษตร” และในปีนั้นเองชาวบ้านเริ่มรวมตัว

รณรงค์รักษาป่า มีการตั้งกฎระเบียบ ไม่มีการขายไม้ มีการตั้งด่าน

เพื่อยึดไม้ ไล่จับพ่อค้าไม้เถื่อน ไล่จับชาวบ้านที่ตัดไม้ขาย ต่อมา

ได้นำเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภาตำบล และจัดตั้งกฎระเบียบขึ้นมาให้มีการ

รักษาป่า ประกอบด้วย 1) ให้มีกรรมการป่าทุกๆหมู่บ้านๆ ละ 15 คน 

2) มีกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่า ห้ามมีการตัดไม้ทำลายป่า 

ห้ามมีการลักลอบขายไม้ 3) ที่สำคัญคือ มีการแบ่งพื้นที่ในการใช้

ประโยชน์ป่า เป็น 3 ชั้นจากพื้นที่ป่า ซึ่งมีประมาณ 72,000 ไร่ โดย

แบ่งเป็นส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ ประมาณ 5,700 ไร่ ซ่ึงเป็นท่ีอยู่

อาศัยของชาวบ้าน ส่วนที่ 2 คือ ส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน

แต่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ออนทั้งหมด 9,000 ไร่ ส่วนที่ 3 

ชาวบ้านเรียกว่าป่าใช้สอย ประมาณ 20,000 ไร่ เป็นป่าอนุรักษ์ซึ่งใช้

ประโยชน์ร่วมกัน  
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This place had been respected as a sacred land 

because older people and Phor Luang strongly 

believed that the spirits of the deceased ones in 

Mae Tha Community rested in this area. When the 

whole forest of the district was announced as a 

forest concession, the people asked the government 

to spare this land for the sake of their belief. The 

government yielded to the request by sparing 

this small patch of forest. Since it wasn’t given 

away as a concession, the forest continued to 

grow and became the water source for the land, 

as discovered by the people later.”

 The Chief Executive continued, “From exploring

the area, the people of Mae Tha learned that trees 

are the source of water and realized that “If there is 

forest, there is water for our agricultural fields.” In 

that year, the people began their forest conservation 

campaign. Rules and regulations were established and

there were no more tree cutting for timber business. 

They set up check points to stop unlawful transport 

of wood, chased after illegal loggers and traders, 

and brought the matter to Subdistrict Council to issue 

the regulations concerning forest conservation, which 

consists of: (1) each village must have its Forest 

วันท่ี 10 เมษายน 2553 ดาวเทียม LANDSAT 5 TM บันทึกภาพไฟป่าและหมอกควันในบริเวณ

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยคร้ังน้ีได้นำข้อมูล

บันทึกภาพวันที่ 3 ธันวาคม 2552 นำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังเกิดไฟป่า เพื่อแสดงให้เห็นถึง

ขอบเขตของพืน้ทีท่ี่ ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณด์งักลา่ว จากภาพ สผีสมเทจ็ (MIR NIR Green) 

ปรากฎพื้นที่เผาไหม้ (burnt scar) เป็นสีม่วงกระจายทั่วทั้งภาพ (ดังศรชี้ ในภาพด้านขวา)

Picture of forest fire and haze that LANDAT 5TM took on April 10, 2010 in 

Maranoi district, Mahongsorn province and Majam district, Chiengmai province. 

The information shows the picture on December 3, 2009 to compare before 

and after area that was effected form forest fire by using MIR NIR Green technic 

in the area that burnt scar shows purple color disperse in the picture (as the 

arrow in the right picture)

 นอกจากน้ี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงท่ีชาวบ้านเร่ิมทำ

แนวเขตกันไฟ โดยเริ ่มจากรอบนอกเป็นการป้องกันการลุกลาม

ของไฟจากตำบลอื่น และทำแนวกันไฟไปป้องกันหมู่บ้านตัวเอง 

จนกลายเป็นประเพณีของทุกปี ที่สำคัญชุมชนแม่ทายังเป็นชุมชน

ที่นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางเลือกด้านการเกษตร โดยไม่มี

การเผาในท่ีโล่ง กล่าวคือ หลังจากเก็บเก่ียวพืชผลแล้วได้นำฟางข้าว

ไปขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ส่วนข้าวโพดฝักอ่อนยังสามารถ

ขายได้ตั้งแต่ยอดมาถึงต้น เหลือแค่ตอจึงไม่เป็นสาเหตุของการเผา 

โดยเอาส่วนของตอให้เจ้าของที่เลี้ยงวัวใช้เป็นอาหารและแลกเอา

มูลวัวกลับมาใส่สวน เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก

ผู้รู้ของชุมชนซึ่งมีมากมายและเป็นที่ยอมรับของชุมชนหรือเรียกว่า

ปราชญ์ชาวบ้านนั่นเอง
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Committee of 15 people, (2) everyone must follow 
the regulations of forest utilization. Illegal logging 
and trading are forbidden, and (3) most importantly, 
the total area of the forest, which are 72,000 rais, is 
divided into three areas. First is the area of 5,700 rais 
where people build their accommodation and hold 
title documents. Second is the area of 9,000 rais in 
Mae On National Reserved Forest that are resided 
by people. The third area, which is called forest for 
utilization, is the area of 20,000 rais of conserve forest 
that the people in the community can utilize.
 In February every year, the people of Mae 
Tha construct firebreaks starting with the outer borders 
to prevent the spreading of fire from other subdistricts. 
They build firebreaks in their own villages as well. This 
activity continues for years and becomes a tradition 
of the community. Furthermore, the people of Mae Tha 
learn to use knowledge and alternative technology 
instead of open burning. After the harvest, rice straw 
is sold or exchanged with other products. The tips and 
the stems of baby corn can be sold as wells. So when 
there are only the stumps left on the ground, burning 
is not necessary. These stumps can be removed and 
given away to cattle owners in exchange for the 
dung that can be used as fertilizer. There is also 
the exchange of knowledge among the villagers, 
particularly from the experienced and knowledgeable 
people called “village philosophers.” There are several 
of them in each village and they are well-respected 
by the villagers. 
 Before the end of the discussion,  Mr. Kanoksak 
Duangkaewruen, Chief Executive of the Mae Tha 
Subdistrict Administrative Organization, stressed that 
a good community leader must be “...a person of 
strong character with good understanding of 
people, always learning about sustainable 
development and aware of the importance 
of conservation. I think teaching our youth to 
become good leaders is very important if we 
want to make positive changes for the future 
of our country. This skill should be transferred 
to the future generations of people as well.”
 We, the editorial staff, would like to express 
our gratitude to Mr. Banphot Khantasen, Director of 
Chiang Mai Provincial Office of Natural Resources 
and Environment, as well as Mr.Tugsin Suk-raksa, 
Mr. Sanya Thumtakob, and all staff at the office. 
We also want to give our thanks to Ms. Duangjai 
Duangtip, representative of Regional Environmental 
Office 1, for kindly providing us with information and 
facilitation. All these people have contributed to 
make this article a good source of knowledge for 
the public.

 ส่งท้ายของการพูดคุยกับนายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน 

นายก อบต.แม่ทา ได้เน้นถึงความสำคัญของผู้นำชุมชนว่า 

“ต้องมีความเข้มแข็ง เข้าใจ เรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนและเห็นความ

สำคญัของการอนรุกัษด์ว้ย ผมคดิวา่การสรา้งผูน้ำมคีวามสำคญัมาก

ตอ่การเปลีย่นแปลงผนืแผน่ดนิของเราในอนาคตและจะตอ้งถา่ยทอด

ไปสู่เยาวชนรุ่นหลังด้วยเช่นกัน” 

 กองบรรณาธิการฯ ขอขอบพระคุณ คุณบรรพต คันธเสน 

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

เชียงใหม่ คุณทักษิณ ศึกรักษา คุณสัญญา ทุมตะขบ และเจ้าหน้าท่ี

ทุกท่านของสำนักงานฯ และคุณดวงใจ ดวงทิพย์ เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก จนทำให้

บทความที่ปรากฎข้างต้นนี้สามารถเผยแพร่เป็นองค์ความรู้แก่ผู้อ่าน

ต่อไปได้เป็นอย่างดี

พันธุ์พืชสำหรับการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ 

Seed for organic farm planting
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บรรยายพิเศษ

“ทิศทาง

การดำเนินงาน

ของประเทศไทย

ในหนึ่งทศวรรษ

เพื่อส่งมอบ

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

ที่อุดมสมบูรณ์

สู่คนรุ่นต่อไป”

โดย

นางนิศากร โฆษิตรัตน์

Special	Lecture:

 “Thailand’s Direction of Operation in One Decade 

  for the Entrustment of Abundant Biodiversity 

  to the Next Generation” 

  by Mrs. Nisakorn Kositratana

     ท่านเลขาธิการสำนักงานนโยบายและ

แผนธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม นางนศิากร 

โฆษิตรัตน์ ได้บรรยายพิเศษเร่ือง “ทศวรรษ

แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 

2554 -2563 เพื่อส่งมอบความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นต่อไป” 

โดยเน้นย้ำว่าทุกหน่วยงานควรร่วมด้วยช่วยกัน 

เป็นพันธมิตรท่ีเป็นแนวร่วมในการดำเนินงาน

และรับผิดชอบ โดยปฎิบัติงานภายใต้

ความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มกำลัง

ความสามารถ พร้อมกับการบูรณาการ

การปฏิบัติงานไปพร้อมกับหน่วยงานอื่นๆ 

อันนำไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

อย่างยั่งยืน ดังจะเห็นได้ว่าข้อมูลการ

ศึกษาวิจัยต่างๆ ที่เกี ่ยวกับอนุรักษ์และ

ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นของนักวิชาการ

หลายๆ ท่านที่อยู่เบื้องหลังมานาน ดังนั้น 

ผลงานต่างๆ จึงเป็นของนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิ

เหล่าน้ันไม่ใช่ของ สผ. เราเป็นเพียงหุ้นส่วน

ในการทำงานด้วยกัน ซ่ึง สผ. จะนำผลงาน

ของท่านไปประกาศให้กับชาวโลกได้รับรู้ 

โดยได้กล่าวขอบคุณทุกๆ ท่านที่ทำงาน

กันมาด้วยความอดทนและทำด้วยใจ

มาอย่างต่อเนื่อง และกล่าวสรุปถึงผลการ

ดำเนินงานท่ีผ่านมา 9 เร่ืองใหญ่ๆ ใน 10 ปี

ที่ผ่านมา ดังนี้

     งานศึกษา สำรวจ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ: จัดทำทะเบียนรายการ

ชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ของประเทศไทย 

(ONEP Biodiverity Series) ซึ่งมีการศึกษา 

สำรวจ จัดทำและเผยแพร่มาตั้งแต่ พ.ศ. 

2538 ที่มีเกือบ 30,000 ชนิดพันธุ์ และได้

จัดทำทะเบียนรายการชนิดพันธ์ุท่ีถูกคุกคาม

ของประเทศไทย (Red Data) รวมแล้ว ณ 

ปัจจุบันมีถึง 20 เล่ม ทั้งชนิดพันธุ์พืชและ

สัตว์ เช่น แมลงในป่า (Forest Insects in 

Thailand) พืชชั้นต่ำไม่มีท่อลำเลียงน้ำ 

(Bryophytes in Thailand) สาหร่าย (Algae 

in Thailand) เป็นต้น
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สมดุลและความหลากหลาย Balance and Diverse

 The secretary-general of the Office 

of Natural Resources and Environmental 

Policy and Planning, Mrs. Nisakorn 

Kositratana, gave a special lecture titled 

“A Decade of Biodiversity, 2011- 2020, for 

the Entrustment of Abundant Biodiversity 

to the Next Generation”.  She emphasized 

that every agency should cooperate, acting 

as an ally of a common cause in operating 

and taking responsibility, performing tasks 

in their responsibility to one’s fullest capacity 

as well as integrating their performance 

with that of other agencies. This should 

lead to the sustainable conservation and 

use of Thailand’s biodiversity. This condition 

is reflected in the way research data 

about biological conservation and diversity 

belong to several scholars who have stood 

in the back for a long time, so the ones 

entitled to the works are those proficient 

scholars, not the office, which is merely 

a partner in the collaboration. The office 

will publicize their works to the world. She 

thanked everyone who had continually 

cooperated in the work all along with 

endurance and dedication from the heart 

these 10 years for the following aspects:

  Study and survey about 

biodiversity: A list of species of fauna and 

flora in Thailand (ONEP Biodiversity Series) 

has been created, the study, survey, 

production and publicity of it having been 

done since 1995. This list contains almost 

30,000 species. Other lists have also been 

made of endangered species in Thailand 

(Red Data). In total, at the present there 

are 20 volumes, both of plant and animal 

species, for example, Forest Insects in 

Thailand, Bryophytes in Thailand, and 

Algae in Thailand.

 Support for biological stability: 

A national framework on Thailand’s biological 

safety has been created with reference 

to draft on biological safety act and a center 

for the publicity of information and news on 

the nation’s biological safety (Biosafety 

Clearing-House: BCH) has been established. 

The website of this center was officially 

presented to the public on 8th February 

2011. BCH network has also been 

established.

 Furthermore, tasks regarding 

invasion of foreign species have been 

carried out. The cabinet has reached 

a consensus on the measures for the 

prevention, control, and extermination 

of foreign species in 4 aspects with 15 

guidelines of action. Within 2 years, 14 

guidelines of action have been carried out 

with cooperation from 11 agencies.

 Constant result report: A 

volume of a Biodiversity National Report is 

produced every 4 years, staring from 1998, 

2002, 2006, and 2010 respectively.

     Wide publicity and solid 

database for the education and induction 

of awareness, with a mechanism of 

publicizing information and news through 

a website, http://chm-thai.onep.go.th, 
which has been operated since 2002.  

Provincial websites have also been 

created.

      Comprehensive policies and 

definite performance mechanisms: 

Policies, measures, and plans for sustainable 

conservation and use of biodiversity have 

been provided every 5 years.

 Networks friend of biodiversity, 

such as the establishment of the network 

for the prevention and suppression of illegal 

trade of wild fauna and flora (Thailand 

Wildlife Enforcement Network: Thailand-

WEN) 

 Protection and restoration of the 

inland water ecosystems: This refers to 

areas of wetland. In Thailand, there are 

12 Ramsar sites in Thailand - 9 are in the 
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 งานด้านการส่งเสริมความมั่นคง

ทางชีวภาพ: ได้จัดทำกรอบงานแห่งชาติ
ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ประเทศไทย ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ต้ังศูนย์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของประเทศ (Biosafety Clearing-House: 
BCH)  โดยมีการเปิดตัวเว็บไซต์ศูนย์ดังกล่าว
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2554 และได้มีการจัดตั้งเครือข่าย BCH 

 นอกไปจากน้ันยังมีการดำเนินงาน
ด้านชนิดพันธ์ุต่างถ่ินรุกราน: ท้ังน้ีคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกัน ควบคุมและกำจัด
ชนิดพันธ์ุต่างถ่ิน 4 ด้าน 15 แนวทางปฏิบัติ 
โดยในระยะเวลา 2 ปีมีแนวทางท่ีได้ดำเนินงาน
แล้ว 14 แนวทางจากความร่วมมือจากหน่วยงาน
ต่างๆ ถึง 11 หน่วยงาน

 รายงานผลอย่างสม่ำเสมอ: โดย
จัดทำรายงานแห่งชาติเป็นประจำทุกๆ 4 ปี 
เริ่มจากปีพ.ศ. 2541, 2545, 2549 และ 2553 
ตามลำดับ
 เผยแพร่กว้างไกล ฐานข้อมูล
แข็งแกร่ง เพื่อการศึกษาและสร้างความ
ตระหนัก: ด้วยกลไลการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ http://chm-thai.
onep.go.th ที่ได้จัดทำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2545 และยังได้จัดทำเว็บไซต์ประจำ
จังหวัดอีกด้วย

 นโยบายครอบคลุม กลไกการทำงาน
ชัดเจน: โดยจัดทำนโยบาย มาตรการและ
แผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนทุกๆ 5 ปี 

 เครือข่ายเพื่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดังเช่น จัดตั้งเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ผิดกฎหมาย (Thailand Wildlife Enforcement 
Network: Thailand-WEN) เป็นต้น

 ปกป้อง ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศแหล่งน้ำ
ในแผ่นดิน: พ้ืนท่ีชุ่มน้ำ โดยในประเทศไทย
มีพ้ืนท่ีชุมน้ำท่ีมีความสำคัญระหว่างประเทศ 
รวม 12 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ 9 แห่ง 
ท่ีสาธารณะ 3 แห่ง รวมพ้ืนท่ีชุ่มน้ำ

ที่สาธารณะ 3 แห่ง รวมพื้นที่ชุ ่มน้ำ
ในแผ่นดิน 10.25 ล้านไร่ พ้ืนท่ีชุ่มน้ำชายฝ่ัง
ทะเล 12.63 ล้านไร่ 

 การประชมุสมชัชาภาคอีนสุญัญา
ว่ าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยที่ 10 ณ นครนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น 
โดยมีกิจกรรมสำคัญเช่น นิทรรศการเรื่อง 
“มองความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยผ่านโครงการและกิจกรรม
ตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ” โดยได้ส่งมอบ
ชุดนิทรรศการชุดนี้ต่อให้กับองค์การ
สวนพฤกษศาสตร์เพื่อนำไปจัดแสดงที่
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เพื่อนำแสดงต่อไปแล้ว

 ปกป้องรักษาทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศ โดยผลักดันระเบียบคณะกรรมการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการ
ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 
จนได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี 11 มกราคม 2554 และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา

  อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความก้าวหน้า
ในการบริหารจัดการต่างๆ มากมาย แต่ยังคง
ต้องผลักดันให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง
เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยคงต้องขอฝากเรื่องนี้ไว้กับ “คนรุ่นใหม่
หัวใจรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” 
ท้ังหลาย ช่วยกันผลักดันให้งานเดินหน้าต่อไป 
ไม่ว่าจะเป็น เร่ืองการผลักดันโครงการแหล่ง
มรดกของชาติไทย (Thai National Heritage) 
การจัดทำนโยบาย มาตรการและแผนการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดำเนินงานเรื่องแนวทางการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีชุ่มน้ำ
ที่สำคัญ เร่งลงนามในพิธีสารฉบับที่สอง 
และศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ 
เพื่อพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้

เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์
นาโนเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ที่เลียนแบบ
ธรรมชาติที่เรียกกันว่า “ไบโอมิมิครี”
(Biomimicry) ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงใหม่
ที่ใช้ความรู้ทางด้านชีววิทยา เคมีและอื่นๆ 
รวมทั้งการวิจัยในระดับเซลล์หรือโมเลกุล
เช่น เทคโนโลยีแถบยึดตุ๊กแก (Gecko 
Tape) ที่เลียนแบบขนสปาตูลา (Spatula) 
ที่อยู่บนตีนตุ๊กแก เพื่อนำไปเป็นแถบยึดที่
ปราศจากการใช้กาวทำให้ไม่เกิดขยะเหมือน
การใช้เทปกาว เป็นต้น

  ท่านเลขาธิการ สผ. ได้พูดคุยกับ
กองบรรณาธิการถึงการส่งมอบภารกิจและ
ข้อแนะนำต่อการดำเนินงานของ สผ. หลังจาก
การเกษียณอายุราชการของท่านในเดือน
กันยายนที่จะถึงนี้ว่า 

  “สผ. จะต้องมีการพัฒนากลไก
เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถส่งมอบแก่คน
รุ่นต่อไปให้สำเร็จ ก็คือ ความต่อเน่ือง และ
ต้องมีความเข้มข้นขึ้นในการที่จะหา
แนวร่วมท่ีเป็นคนรุ่นใหม่เพ่ิมเข้ามา ในขณะ
เดียวกันก็ต่อยอดความเชื่อมโยงระหว่าง
คนรุ่นท่ีเคยทำงานมาเม่ือเกือบ 2 ทศวรรษ
กับการไปสู่ทศวรรษหน้า และต้องเข้าถึง
ประชาชนกับชุมชนท่ีจะเป็นกลไกในการ
ดำเนินงานเร่ืองน้ีให้มากข้ึนโดยจะต้องหาคน
เข้ามาร่วมทำงานในเชิงวิชาการ ให้มี
นักวิชาการมากข้ึน เน่ืองจากว่าอนุสัญญา
มีรายละเอียดเกี่ยวกับพิธีสารที่ตามมา
ซึง่จะตอ้งมกีารดำเนนิงานในกลไกใหม่ๆ  
ดังนั้น นโยบาย แผนและกลยุทธต่างๆ 
ต้องมีส่วนร่วมให้มากขึ้น”

   สุดท้าย ได้กล่าวช่ืนชมและยังคงให้
กำลังใจสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี สผ.
ทุกคนถึงแม้จะเป็นงานที่ท้าทาย และมี
เร่ืองใหม่ๆ ท่ีจะต้องทำมากมาย ซ่ึงข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าท่ี สผ. ทุกคนทำงานด้วยใจรัก
อยู่แล้วและก็มีความพร้อมที่จะดำเนินงาน
แ ล้ ว ก็ รู้ ห น้ า ที่ ดี ว่ า จ ะ ต้ อ ง ท ำ อ ะ ไ ร 
จึงไม่จำเป็นต้องฝากอะไรอีก
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conserved areas and 3 are in the public 

lands. In all, there are 10.25 million rais of 

inland wetlands and 12.63 million rais of 

coastal wetlands.     

    The Tenth Meeting of the 

Conference of the Parties for the Convention 

on Biological Diversity in Nagoya, Japan 

with an example of a major activity being 

an exhibition titled “Observing Thailand’s 

Biodiversity through the Royal Projects and 

Activities of Her Majesty Queen Sirikit”.  

This exhibition set has been passed on 

to the charge of Queen Sirikit Botanical 

Garden and National Science Museum to 

continue organizing it. 

   Protection of the nation’s 

biological resources through enforcing 

the regulations of the National Committee 

on Conservation and Sustainable Use of 

Biodiversity in respect of the principles and 

modes of accessing and benefiting from 

biological resources. These regulations 

were approved by the cabinet on 11th 

January 2011 and have been enforced 

since 5th March 2011.      

 Nevertheless, despite several 

advances in management, there still exists 

a need to prompt continual operation in 

order to achieve the set aims. This matter 

is to be entrusted to “the new generation 

with hearts for biodiversity conservation” 

to spur the mission onward. This involves 

propelling the Thai National Heritage 

project, developing policies, measures, 

and plans for the conservation and use of 

biodiversity, managing tasks concerning 

guidelines on the analysis of environmental 

impacts in respect of biodiversity in major 

wetlands, as well as prompting the signing 

of the protocol volume 2. Other relevant 

things include the research and development 

of biological resources for the purpose of 

inventing products generating economical 

values, such as nano-technological and 

biomimicry products, which belong to a 

new branch of science involving knowledge 

in biology, chemistry and other fields. Also 

relevant is research at the level of cell or 

molecule, for instance, research on gecko 

tape, which imitates the spatula tipped 

setae on gecko footpads, to be used as 

holding straps without the use of glue, in 

order to eliminate the problem of garbage 

as in the case of adhesive tape use.

 The secretary-general of the Office 

of Natural Resources and Environmental 

Policy and Planning ended the interview by 

talking to the editorial board about passing 

on the missions of and recommendations 

on the operation of the Office of Natural 

Resources and Environmental Policy and 

Planning after her retirement, which is due 

this September, as follows.

 “The Office of Natural Resources 

and Environmental Policy and Planning 

needs to develop additional mechanisms 

for the entrustment to the next generation 

to be possible. This means continuity and 

more intensity in searching among the 

new generation for people who are for the 

common cause to join in the work. It is

also necessary to develop a connection 

between the generation that have been 

working for almost 2 decades and 

advancement to the next decade. The next 

step is to reach out to the population and 

community who will contribute more to being 

part of the mechanism in the operation of 

this matter. Individuals contributing in a

cademic work are in demand; more scholars 

are needed because the convention has 

details about the ensuing protocol requiring 

operation of new mechanisms. This means 

greater involvement of policies and 

strategies.”

 Lastly, she expressed words 

of praise and encouragement to 

every ONEP government official and 

staff member. Even though this is a 

challenging work with many new things 

to be done, every official and staff 

member is already performing with 

dedication from the heart and is ready 

to perform with awareness of their 

duties, so no further message is 

needed to be stated.
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	 หากเอ่ยถึงสถานที่ที่มีสัตว์ป่าอยู่แบบธรรมชาติ	 หลายคนคงนึกถึง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว	 และหากเอ่ยถึง

ช้างป่า	 หลายคนคงนึกถึงอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้าง	

จังหวัดสุรินทร์	 แต่ ใครเลยจะรู้ว่าริมเขตแดนของผืนป่าตะวันตกในจังหวัด

กาญจนบุรีแห่งนี้	 มีผืนป่าที่ถูกประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรก

ของประเทศไทย	 อันได้แก่	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ	 ซึ่งอยู่ห่างจาก

กรุงเทพฯ	 เพียง	 160	 กิโลเมตรเท่านั้น	 ผืนป่าแห่งนี้มีสัตว์ป่าอยู่อย่างชุกชุม

โดยเฉพาะเป็นแหล่งอาศัยของช้างป่า

  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ 

ได้รับการประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ปี พ.ศ. 

2508 มีพื้นที่ 858.53 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 536,594 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 

อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ 

อำเภอเมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอ

บ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ สภาพ

พื้นที่ตอนบนเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน 

ตอนกลางค่อนลงมาทางใต้เป็นที่ราบ 

เรียกว่าทุ่งสลักพระ ทั้งยังมีพื้นที่ราบสูง 

ที่ราบเชิงเขา โดยมีลำห้วยสะด่องเป็น

สายธารหลักไหลลงสู่แม่น้ำแควใหญ่ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเป็นส่วน

หนึ่งของผืนป่าตะวันตกที่มีความอุดม

สมบูรณ์ทั้งพรรณพืชและสัตว์ป่า เป็น

ระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วย

ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง 

และทุง่หญา้ มสีตัวห์ลากหลายชนดิพนัธุ ์

เช่น ช้างป่า วัวแดง กระทิง กวางป่า 

เก้ง เสือ หมี หมูป่า และนกชนิดต่างๆ 

รวมถึงสัตว์ที่อาศัยในแหล่งน้ำต่างๆ 

จำนวนกว่า 352 ชนิด ใน 110 วงศ์ 257 

สกุล โดยเฉพาะจำนวนประชากรช้างป่า

มีชุกชุมมาก

 คุณครรชิต ศรีนพวรรณ 

หั ว ห น้ า เ ข ต รั ก ษ า พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า

สลักพระเล่าว่า “เมื่อปี พ.ศ. 2553 

ได้มีการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการ 

พบช้างป่าในประเทศไทยประมาณ 

3,000 ตัว โดยเฉพาะที่เขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าสลักพระ พบช้างป่ากว่า 200 ตัว 

และเมื่อปี พ.ศ. 2546 เรามีการสำรวจ

โดยการเก็บมูลช้างมาทดสอบดีเอ็นเอ

พบช้างป่าประมาณ 170 ตัว มีเพศเมีย

อยู่ประมาณ 90 ตัวและอยู่ในวัยเจริญพันธ์ุ

ทั้งสิ้น ซึ่งช้างต้องใช้เวลาตั้งท้องนาน 

ช้างป่ากับการบริหารจัดการ  
                        เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

Wild	Elephants	and	Management:	Salakphra	Wildlife	Sanctuary	



27

สมดุลและความหลากหลาย Balance and Diverse

24 เดือน ฉะน้ันจากปี พ.ศ. 2546-2554 
หากเราคิดเพียงแค่ร้อยละ 50 และถ้า
เป็นไปตามสมมุติฐานของเรา 2 ปีเราจะมี
ประชากรช้างเพ่ิมข้ึน 40 ตัว 8 ปีเราจะมี
ประชากรช้างป่าเพิ่มกว่าร้อยตัว สิ่งที่
ยืนยันได้ดีกค็อื เราพบรอยเทา้ชา้งเลก็ๆ 
มากมาย และตามสถิติที่ผ่านมามีช้าง
ตายเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น” หัวหน้าเขตฯ 
กล่าว

 โดยปกติช้างป่าเป็นสัตว์ที่เดิน
หากินเป็นวงรอบ (Loop) ไม่ได้หากิน
อยู่เป็นหลักแหล่งเพราะช้างกินอาหาร
ในปริมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว 
หรือประมาณ 200 กิโลกรัมต่อวัน 
กินน้ำวันละประมาณ 200-300 ลิตร 
ดังนั้น ช้างจึงต้องเดินหากินไปเรื่อยๆ 
เป็นวงรอบ เมื่อเดินครบวงรอบ ช้างก็
สามารถกลับมาหากินซ้ำที่เดิมได้เพราะ
พืชเหล่านั้นได้เจริญเติบโตขึ้นมาทด
แทนพืชที่ถูกกินไปแล้ว ซึ่งการเดิน
หากินเป็นวงรอบของช้างมีส่วนช่วย

ให้สภาพป่ามีความหลากหลายมากขึ้น

 Upon hearing of places 

where animals live naturally, a lot 

of people may think of Huai Kha 

Khaeng Wildlife Sanctuary, Thung 

Yai Naresuan Wildlife Sanctuary, 

Khao Yai National Park, or Phu Kiew 

Wildlife Sanctuary. And upon hearing 

of wild elephants live naturally, a 

lot of people may think of Kui Buri 

 Salakphra Wildlife Sanctuary has 

been declared as a wildlife sanctuary on 

31st December 1965. It is an area of 858.53 

km2 or 536,594 rais, covering 4 districts 

in Kanchanaburi province namely; Muang, 

Seesawat, Bor Ploy and Nong Prue. The 

upper area is composed of multilayered 

high mountains. The middle towards to 

the south is the lowland called Salakphra 

Field. The sanctuary also has highland 

and piedmont plateaus. There was a main 

stream which is called Huai Sadong flowing 

into Kwai Yai River. Salakphra Wildlife 

Sanctuary is part of the western forestland 

คุณครรชิต  ศรีนพวรรณ

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

Mr. Kanchit Seenoppawan,

the head of Salakphra Wildlife Sanctuary

National Park, the Elephant Study 

Center of Elephant Village, Surin.  

But how many people would know 

that at the edge of western forest in 

Kanchanaburi, there is a forestland 

first declared to be a wildlife sanctuary 

of Thailand, namely, Salakphra 

Wildlife Sanctuary. It’s only 160 

kilometers from Bangkok. This 

forestland abounds with wildlife, 

especially elephants. 
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มันสมอง รู้ว่าตรงไหนมีแร่ธาตุ เขาจะเป็น
ผู้บุกเบิกโป่ง เอาเท้าถีบ เอางาทิ่มแทง 
พอเปิดเป็นโป่งมีน้ำขัง สัตว์อื่นก็เข้ามา
กินต่อ หรืออย่างผลไม้ในป่า ช้างจะขย่ม
เพื่อเก็บกินลูกไม้ สัตว์ประเภทที่อยู่ตาม
พื้นดิน เช่น เม่น หอยทาก ก็จะได้กิน
อาหารที่ตกตามพื้นด้วย และเมื่อช้าง
กินเสร็จ เขาจะนำพาเมล็ดไปถ่ายไว้
ตามป่าทำให้เมล็ดไม้งอกงาม ถือได้ว่า
ช้างเป็นผู้เบิกทางแทบทั้งสิ้น”

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

เป็นพ้ืนท่ีคุ้มครองใกล้เขตเมืองซ่ึงแวดล้อม

ไปด้วยชุมชนที่มีประชากรเพิ่มจำนวน

ข้ึนตลอดเวลา ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอยู่อาศัยยังคง

เท่าเดิม ความต้องการท่ีดินทำกินและการใช้

ประโยชน์พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมจึง

รุกล้ำเข้าไปในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศัย

เดิมของสัตว์ป่าและช้างป่า ด้วยความที่

ช้างป่าเดินหากินตามวงรอบ เม่ือชาวบ้าน

เข้าไปปลูกอ้อยหรือพืชผลทางการเกษตร

ในพื้นที่ป่าดั้งเดิมที่ช้างเคยเดินหากิน 

ทำให้ช้างเข้าไปกินพืชผลจนเกิดความ

เสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน 

เจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

สลักพระจึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชนคิดหา

วิธีการป้องกันและปกป้องช้างป่ารวมถึง

สัตว์ป่าอ่ืนๆ ด้วย มิให้ออกมานอกบริเวณ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ โดยการ

จัดทำแนวรั้วไฟฟ้าเพื่อกันไม่ให้ช้างป่า

ออกไปนอกบริเวณป่า และทำความเข้าใจ

กับประชาชนให้ช่วยกันดูแลรั้วไฟฟ้า

และเฝ้าระวังมิให้ช้างป่าพังรั้วออกมา

ภายนอกเพื่อให้คนกับช้างสามารถ
อยู่ร่วมกันได้
  หัวหน้าเขตฯ กล่าวว่า “การที่
ช้างออกมากินพืชผลการเกษตรของ
ชาวบ้านน่าจะเป็นผลมาจากภัยแล้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2546 น้ำตามบ่อท่ีกระจายอยู่ใน
ป่าแห้งหมด ซ่ึงน้ำเป็นส่ิงสำคัญมากของ
สัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ขนาดใหญ่อย่าง
ช้างป่า ทำให้ช้างเดินออกมากินน้ำที่
ชายขอบป่าที่เป็นแหล่งชุมชน และเลย
ไปถึงแม่น้ำแควใหญ่และเม่ือช้างได้พบกับ
พืชอาหารการเกษตรท่ีราษฎรปลูกไว้ เช่น 
มะม่วง อ้อย ขนุน ข้าวโพด มันสำปะหลัง 
ซึ่งกินเข้าไปแล้วมีรสชาติแปลกต่างไป
จากอาหารที่เคยกิน จึงเชื่อว่าช้างน่าจะ
ติดใจในรสชาติของผลไม้ เหล่านั้น 
แต่ไม่น่าจะเป็นอาหารหลักของช้าง ชาวบ้าน
เช่ือกันว่าเม่ือช้างกินไผ่หรือไม้ในป่าแล้ว
จะออกมาหากินผลไม้ของชุมชน ซ่ึงหาก
เปรียบกับคนเราก็เสมือนหน่ึงว่าเวลากิน
อาหารแล้วต้องมีของหวานล้างคอ ช้างก็มี
ความรู้สึกไม่แตกต่างกัน ประกอบกับ
พ้ืนท่ีท่ีชาวบ้านปลูกไม้ผลหรือพืชไร่ก็ติด
เขตป่าและมีสภาพป่าก็ไม่แตกต่างกัน
มากนัก ถึงแม้ว่าจะมีถนนและมีรถยนต์
ว่ิงผ่านไปมาตลอด แต่สัตว์พวกน้ีก็คุ้นเคย

เพราะอยู่กันมาหลายสิบปีทำให้เกิดเป็น
ความเคยชิน ช้างป่าท่ีออกมาจากป่าจึงมา
อาศัยอยู่ตามป่าใกล้ๆ แนวเขตไม่ยอม
กลบั การทีช่า้งออกมาผมจงึเชือ่วา่นา่จะ
เป็นผลต่อเนื่องจากภัยแล้งในอดีตและ
ช้างออกมากินน้ำและได้ล้ิมรสชาติอาหาร
ที่แตกต่างไปจากอาหารหลักตามปกติ
ในป่า ผมจึงไม่เชื่อว่าช้างออกมาเพราะ
ขาดอาหาร เพราะเรามีป่าไผ่นับพันนับ
หมื่นไร่ซึ่งเป็นอาหารหลักของช้าง” 
หัวหน้าเขตฯ กล่าวย้ำและชี้ภาพของ
กอไผ่หักล้มระเนระนาด ตลอดสองข้าง
ทางท่ีพาคณะของเราเข้าไปดูสภาพพ้ืนท่ี
ป่า “สำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
ไดข้อความรว่มมอืจากกองพลทหารราบ
ที ่ 9 มาชว่ยขดุลอกหนองนำ้ในปา่ พอมนีำ้ 
มีอาหาร มีป่าไผ่ ก็เชื่อว่าช้างไม่น่าจะ
ออกมา แต่ช้างที่ยังออกมาให้เราเห็น 
มีอยู่ไม่ถึง 10 ตัวที่ควบคุมไม่ได้จาก
บรรดาช้างทั้งหมด 200 กว่าตัว”
   หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
บอกกับกองบรรณาธิการถึงปัญหาระหว่าง
คนกับช้างป่าอีกว่า “ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างท่ีออกมาทำลายพืชผล
ทางการเกษตรเกิดข้ึนมานานแล้ว จนเร่ิม

รถที่ ใช้ในการตรวจพื้นที่ ในป่า  / Vehicle that uses to inspect the forest

ทำให้ ร ะบบนิ เ วศสมบู รณ์มากขึ้ น 
ดังที่หัวหน้าเขตฯ เล่าให้ฟังว่า “การ
เดินหากินของช้างมีผลต่อวงจรชีวิต
อื่นอย่างแน่นอน ถ้าเข้าไปในป่าทึบ 
ช้ างจะเป็นผู้ เบิกนำเส้นทางใหม่ๆ 
เส้ นทาง เดิ นของช้ า ง เ ร า เ รี ยกว่ า 
“ด่านช้าง” ทำให้สัตว์อื่นเดินตามได้
สะดวก อีกทั้งช้างยังเป็นสัตว์ฉลาด 
เ ข า เ ป็ น สั ต ว์ เ ลี้ ย ง ลู ก ด้ ว ยนมที่ มี
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survey, in 2010 indicated that there were 

about 3,000 wild elephants in Thailand.  

Specifically in Salakphra Wildlife Sanctuary, 

200 wild elephants were found. In 2003, 

we did a survey again by collecting data 

of elephants’ dung for a DNA testing and 

found about 170 wild elephants, among 

these there were about 90 females, all in 

the reproductive age.  Elephants’ gestation 

period is 24 months.  Therefore, from 2003 

to 2011, if we calculating only 50 percent, 

and  the situation is as hypothesis, in the 

next 2 years there will be 40 elephants 

added to the present population. Accordingly, 

within 8 years the number of wild elephant 

will be over 100. The evidence shows that 

numerous tiny elephant footprints, and 

“dan-chang”, which help other animals 

to follow conveniently. Also elephants 

are intelligent animals, brainy mammals 

that know where there are minerals. They 

discover salt licks, using their feet to kick, 

their tusks to pierce.  After the salt licks 

are discovered, other animals come to 

consume. Or take the fruits of the forest; 

the elephants will shake the trees to get 

them. Animals on the ground such as 

porcupines and snails will also get to eat 

the food fallen on the ground, and after 

the elephants have fed, they will deposit 

the seeds around the forest, which yield 

flourishing plants. In all respects, they are 

pioneers”.

 Salakphra Wildlife Sanctuary is 

an area neighbored by a community with 

an ever-growing population in an area of 

the size that stays the same, so the area 

that was originally a habitat of wildlife and 

wild elephants have become invaded.  

Since elephants forage in loops, when 

people come to grow sugarcane or other 

agricultural plants in the forest area within 

the circumference of the elephants’ forage 

loop, the elephants cause damage by eating 

the crops, so news about the population 

assaulting the elephants is constantly 

heard. Thus, the officers joined with the 

leaders of the villager to protect the wild 

elephants as well as other wildlife by putting 

up electric fences to prevent the elephants 

from going outside the forest area. Then 

the people should watch out electric fences 

and to comprehend the situation for the 

coexistence of humans and elephants.

ปืนบรรจุประทัดที่ ใช้ในการยิงไล่ช้างป่า

Firecracker gun that uses for chasing elephant

abounding with wild flora and fauna. The 

Salakphra’s ecosystem composed of mixed 

forest, deciduous dipterocarp forest, dry 

evergreen forest and prairie. Various 

kinds of animals, such as wild elephants, 

bisons, sambars, muntjacs, tigers, wild 

boars, and birds, as well as aquatic life in 

the water sources are occupied, at least 

352 species in 110 families, 257 genera 

are found. Among these, elephants are of 

a great population.

 Mr. Kanchit Seenoppawan, 

the head of Salakphra Wildlife Sanctuary 

informed that, “There was an unofficial 

according to past statistics, only a small 

number of elephants died”.

 Normally, wild elephants are 

animals that forage in loops, not in a 

certain territory. They consume food 

about 10 percent of their body weight, or 

about 200 kilograms, and about 200-300 

liters of water per day. After completing 

the loop of forage, they can forage in the 

same area, for plants regrowth to replace 

the consumed supply. The circular forage 

of elephants contributes to the forest’s 

increase in diversity, a more complete

ecosystem, as conveyed by the sanctuary 

head, “The elephants’ forage certainly 

affects other life cycles. The elephants are 

pioneers species. Their paths are called 

 The head stated, “The elephants’ 

coming to eat the crops of the people must 

be due to the drought in 2003. It caused 

the wells in different spots of the forest to 

dry up. Water being a necessity for wildlife, 

elephants had to walk out to drink the water 

by the edge of the forest area to the Kwai 

Yai River, which is a community area with 

mangoes, sugarcane, jackfruits grown by 

the local people, which taste different from 

the food they were accustomed to. Thus, 

the elephants became fond of the tastes, 

but it doesn’t a main food. Just like humans 

craving desserts after eating savory food 

to wash away the taste, elephants feel no 

differently. Plus this area is wooded just 

the same, in spite of the fact that there 
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เป็นความคุ้นเคยของคนในพื้นที่ซึ ่ง
พอยอมรับกันได้ ยามเกิดปัญหาก็ยัง
ประนีประนอมกันได้ การช่วยเหลือเยียวยา 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระได้จัดตั้ง
เจ้าหน้าท่ีชุดไล่ต้อนช้างป้องกันมิให้ช้าง
ออกจากป่า และไล่ต้อนช้างป่าท่ีออกจากป่า
กลับเข้าเขตป่า และช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร
ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากช้างป่าทำลาย
พืชผลทางการเกษตร และขณะน้ีจังหวัด
กาญจนบุรีได้เสนอให้การทำลายทรัพย์สิน
และพืชผลทางการเกษตรของช้างเป็น
ภัยพิบัติทางธรรมชาติเพราะไม่สามารถ
ควบคุมได้  ซ่ึงหากใครถูกช้างทำลายพืชผล
เสียหายสามารถไปแจ้งได้ที่หน่วยงาน
ของกรมปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ถงึแมจ้ะเปน็การชว่ยเหลอืเพยีงเลก็นอ้ย
แต่ชุมชนก็พึงพอใจและมีความรู้สึกที่ดี
ต่อภาคราชการและไม่มีอคติต่อช้างป่า   
มากนัก ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี
 พ้ืนป่าสลักพระแม้จะไม่พบปัญหา
เรื่องการล่าช้างเพื่อเอางาหรือการจับ

ลูกช้างไปขาย แต่ยังพบเห็นร่องรอย    
การล่าสัตว์ป่าอ่ืนๆ ซ่ึงหัวหน้าเขตฯ กล่าวถึง
ปัญหาท่ีเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าฯ กำลังเผชิญว่า 
“พื้นที่สลักพระของเราเป็นป่าชายขอบ 
มีชุมชนเข้ามาประชิดตลอดแนว ไม่สามารถ
ก้ันร้ัวรอบพ้ืนท่ีได้ การป้องกันและปราบ
ปรามการลักลอบล่าสัตว์ป่าจึงเป็นปัญหา
สำคัญ ทางหนึ่งที่ทางราชการให้ความ
สำคัญเป็นพิเศษในการแก้ไขปัญหาก็คือ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการลาดตระเวน 
และการตรวจยึดจับกุม โดยเขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระได้จัดให้มีการอบรม
เจ้าหน้าท่ีในเร่ืองของการจับกุม การวาง
แผนเพ่ือทำการจับกุมให้ได้ การสืบสวน
รวบรวมพยานเอกสารและพยานวัตถุ
ในท่ีเกิดเหตุ และการเขียนบันทึกการจับกุม
ให้รัดกุม เพ่ือนำไปสู่การฟ้องร้องลงโทษ
ผู้กระทำผิดให้เข็ดหลาบ มิให้กลับมา
กระทำผิดอีกต่อไป”  
 หัวหน้าเขตฯ กล่าวท้ิงท้ายกับเรา
ว่า “สิ่งที่สำคัญที่สุดและต้องทำในวันนี้
คือต้องสร้างจิตสำนึก ทำอย่างไรจะให้คน

เห็นความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วม

ทำงานกับเราจนกว่าชุมชนเห็นว่าทรัพยากร

ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นของชุมชน ท่ีทุกคน

ต้องช่วยกันดูแลรักษา จนถึงวันหน่ึงชุมชน

ได้บริหารจัดการเองและดูแลได้เป็นอย่างดี 

และในท่ีสุดวันน้ันเจ้าหน้าท่ีของผมไม่ต้อง

ทำงานเพราะมีชุมชนทำหน้าที่เป็นรั้ว

มนษุย ์สรา้งชดุลาดตระเวนของตนขึน้มา 

มีกองทุนสิ่ งแวดล้อมของหมู่ บ้ าน 

สำหรับการดูแลรักษาป่า ผมถือว่านี่คือ

การประสบผลสำเร็จ” 

 สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอ

ขอบพระคุณคุณครรชิต ศรีนพวรรณ 

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

ที่ได้กรุณามอบความรู้และมุมมองการ

อนุรักษ์ท่ีปัจจุบันเหลืออยู่ในความนึกคิด

ของคนไทยน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งกอง

บรรณาธิการขอเป็นกำลังใจให้ท่าน 

และเจ้าหน้าที่ทุกคน ในการมุ่งมั่น

สร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหน

สัตว์ป่าและผืนป่าแห่งนี้ ถึงแม้อาจจะ

ไม่ง่ายนักเพราะเรายังมีความเห็นแก่ตัว 

แต่ก็ ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ เป็นไปไม่ได้ 

หากเราเริ่มตั้งแต่วันนี้ โดยเริ่มจาก

ตัวเราเองแล้วแพร่ขยายไปสู่คนอื่น 

ว่าแตว่ันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยัง  

โป่งช้าง

Elephant food area

การประชุมเพื่อหาทางป้องกันและแก้ไขการบุกรุกป่าไม้

The meeting to find the way to protect and amend forest encroachment.
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are roads with automobiles running all 

the time, and these elephants have lived 

here for many decades, so it is a sense 

of familiarity instead of invasion. Thus, 

the elephants come to dwell in the forest 

nearby and will not go away. And we know 

that these fruits are not their main diet; 

they come to eat only for the additional 

sweet flavors. I don’t think that they come 

out because of food scarcity, for we have 

bamboo forest of thousands of rais, which 

is the source of their main diet”. The head 

also repeated while gesturing to the view of 

broken bamboos in disarrayed heaps along 

the sides of the road through which we took 

our team to survey the forest area, “On 

the topic of the elephants coming outside, 

our observation was that the cause was the 

drought, so we asked for the cooperation 

of the 9th Infantry Division to excavate 

bogs in the forest. With water, food supply, 

and bamboo forest, we believe that they 

should not come out. So of the elephants 

coming out that we saw, not up to 10 were 

uncontrollable out of over 200.” 

 The head of Salakphra Wildlife 

Sanctuary continued telling the editorial 

team about the problem between man 

and elephant, “The conflict between men 

and elephants coming out to destroy crops 

has been around for so long that the local 

people have gotten used to it and found it 

quite tolerable. When trouble comes, it’s 

possible to compromise. Salakphra Wildlife 

Sanctuary setting team up to prevent the 

elephants from going outside the forest 

area and to herd the elephants that went 

outside back into the forest area and to 

relieve agriculturist’s trouble. At the moment, 

Kanchanaburi has proposed that elephants’ 

destruction of crops should be officially 

taken as an uncontrollable disaster. If 

anyone’s crops become damaged by the 

elephants, he or she can notify the agency 

of Department of Disaster Prevention 

and Relief. Even though the assistance 

received may be of little consequence, but 

it’s making people satisfaction and have 

good attitude with wild elephants, it is a 

good start”.

 In the Salakphra forestland, 

although the issues of hunting elephants 

for their tusks or taking baby elephants 

for sale are not found, traces of hunting

 other kinds of animals have been found. 

The head of the sanctuary described the 

current problem at the sanctuary, “Our 

Salakphra area is the forest edge; it is 

encroached by community all along the

border.It is impossible to stockade it, 

prevention and suppression of illegal 

hunting are a major problem. The solution 

that the government is giving high priority, 

is increasing effective of patrol, and arrest, 

so we must train the staff on arrest, including

methods of planning for the certainty of 

arrest, investigating to gather documentary 

evidence and witnesses at the scene 

objects, and concise written record of the 

arrest in order to lead to the prosecution 

against the offender to be scared to back 

to do mistake any longer.

 The head left a thought with us in 

the end by saying, “What needs to be done 

today is increase awareness thinking 

about what must be done to make people 

aware of the seriousness of the matter and 

cooperate with us. The forest resources 

and wildlife, which belong to everyone in 

communities, are protected, and taken 

care by the communities, until they can 

manage by themselves. Finally, one day 

my officers don’t have to do that because of 

the community itself acts as a human fence, 

having built its own patrolling groups, and 

has the village’s own environmental fund. 

I would take that as success”

 Lastly, the editorial team would 

like to thank Mr. Kanchit Seenoppawan 

the head of the Salakphra Wildlife Sanctuary 

for kindly sharing knowledge and viewpoints 

on conservation. (This has continually 

been fading away from the minds of Thai 

people). The editorial team would like to 

support your intention for encouraging 

general public to cherish wildlife and this 

forestland. Although this may not be so 

easy, [for we still have selfishness,] it is not 

impossible. If we start today, beginning 

from ourselves and then spreading it to 

others.  What about you?  Are you ready 

today? 
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 Marine natural resources are important kind of resources of Thailand. They can help generate great 

income to the nation. However, these marine natural resources are decreasing every day. Several animal species are 

near extinction, especially “sea turtles”, which used to exist in multitude. These days their number has greatly 

decreased to near extinction. Thus, in Thailand there have been agencies responsible for the conservation 

breeding of sea turtles. The editorial team of Thailand’s Nature and Environment Journal has had a chance 

to visit the “Sea Turtle Conservation Center, the Royal Thai Navy” in Sattahip, Chonburi, one of the agencies 

in charge of conserving sea turtles. The Center’s duty is to nurse baby sea turtles until they reach the age 

of 4-6 months so that they become healthy before releasing them back to the sea. This center also play 

the role as study and research, center to distribute and publicize knowledge, as well as to build awareness 

among grade school students, college students, and general public to appreciate and realize the importance 

of conserving the nation’s marine resources, especially the sea turtles, which are near extinction.

  ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนับเป็นทรัพยากรท่ีสำคัญของประเทศไทย สามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ

เป็นอย่างมาก แต่นับวันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเหล่านี้มีแต่จะลดน้อยลง มีสัตว์หลายชนิดใกล้จะสูญพันธุ์ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง “เต่าทะเล” ซ่ึงเคยมีอยู่มากมายในอดีต แต่ทุกวันน้ี ได้ลดจำนวนลงอย่างมากจนเกือบจะสูญพันธ์ุ 

ซึ่งในประเทศไทยจึงมีหน่วยงานที่ ได้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เพื่ออนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเล 

กองบรรณาธกิารวารสารธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยไดม้โีอกาสไปเยีย่มชม “ศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุเ์ตา่ทะเล 

กองทัพเรือ” อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป็นหน่ึงในหน่วยงานท่ีดำเนินการอนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล มีภารกิจหน้าท่ี

ในการอนุบาลลูกเต่าทะเลจนอายุ 4-6 เดือน เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงก่อนจะปล่อยคืนสู่ท้องทะเล และยังเป็นแหล่ง

ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึกให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป เพื่อให้

เห็นคุณค่าและความสำคัญในการที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเต่าทะเล

ซึ่งกำลังจะสูญพันธุ์ 

 วิถีเต่าทะเล 

     ที่ควรค่า

แก่การอนุรักษ์

The	Way	of	Sea	Turtles	

Worthy	to	Be	Conserved

โดย กองบรรณาธิการ
By Editorial Board



ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

Sea Turtle Conservation Center, the Royal Thai Navy
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  เต่าทะเลเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ อาศัยอยู่มากว่า 130 ล้านปี
เป็นสัตว์เลือดเย็นจึงอาศัยอยู่ในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ท่ัวโลกพบว่า
มีอยู่ 7 ชนิด สำหรับประเทศไทยปัจจุบันพบ 4 ชนิด คือ เต่าตนุ เต่ากระ 
เต่าหญ้า และเต่ามะเฟือง สถานการณ์ของเต่าทะเลในประเทศไทย
และทั่วโลกมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากธรรมชาติและ
โดยมนุษย์ จากธรรมชาติ ได้แก่ ถูกสัตว์ใหญ่กินเป็นอาหาร สภาพ
การเปล่ียนแปลงของโลก ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อม แหล่งอาหาร 
แหล่งวางไข่ ในส่วนของมนุษย์ ก่อนหน้านี้มีความนิยมล่าเต่าทะเล 
เพ่ือนำเน้ือและไข่มารับประทาน นำกระดองเต่ามาทำเป็นเคร่ืองประดับ

และยังมีบางส่วนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการติดเครื่องมือประมง 
จากขยะในทะเล เช่น ถุงพลาสติก โฟม เพราะเมื่อเต่าทะเลกินวัสดุ
เหล่านี้เข้าไปจะไปอุดตันลำไส้ รวมทั้งการพัฒนาชายฝั่งเพื่อธุรกิจ
การท่องเที่ยวทำให้พื้นที่สำหรับวางไข่น้อยลง เหตุทั้งหมดเหล่านี้
ล้วนส่งผลทำให้จำนวนของเต่าทะเลลดลง 

  ทำไมเราจึงต้องอนุรักษ์เต่าทะเล ก็เพราะว่าเต่าทะเล
มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ในท้องทะเลเป็นอย่างมาก อีกท้ังยังเป็น
ตัวช้ีวัดความสมบูรณ์ของทะเล เช่น เต่าตนุจะกินหญ้าทะเลเป็นอาหาร 
เป็นตัวแพร่พันธุ์หญ้าทะเลให้มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งหญ้าทะเลจะผลิต
ออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีปะการังเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามมา 

 Sea turtles are primitive animals that have 

existed for over 130 million years. They are cold-blooded 

animals, so they inhabit the seas of the tropical and 

temperate zones.  Seven species of sea turtles are 

found all over the world.  For Thailand, at present, 4 

species are found; namely, green turtles, hawksbill 

turtles, olive ridley turtles, and leatherback turtles.  

On the situation of sea turtles in Thailand and all over 

the world, the number has continually decreased 

both by natural causes and by man. Natural causes 

of the reduction include being preyed upon by large 

animals, Earth’s changes, as well as degradation of 

the environment, feeding and nesting sites. As for 

man’s causes, formerly there has been the popular 

practice of hunting sea turtles in order to use meat 

and eggs as food and use carapaces to make 

accessories. There are also some turtles that die or 

get injured by being caught up by fishing tools or 

suffer from sea garbage, such as plastic bags and 

foam, which can cause intestine blockage. The 

development of beaches for tourism also reduces 

their nesting grounds.  All these factors contribute to 

the decrease in number of sea turtles.

 Why must we conserve sea turtles? It is because 

they are very important to marine ecosystem. They 

are also an indicator of abundance of the sea. For 

example, green turtles feed on seagrasses and thus 

multiply them, so the seagrasses generate more 

oxygen, resulting in the increase in coral. Coral reefs 

are habitat and feeding ground for fish. As coral reefs 

increase, quantity of fish also increases. In the long 

run Thailand’s fishery economy will also improve.

นาวาโทกิตติ วงศ์รักษ์ นายทหารประจำศูนย์ต่อสู้อากาศยาน

และรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

Commander Kitti Wongrak, Attached in Air and Coastal Defense 

Operations Centre, Aia and Coastal Defense Command.

บ่ออนุบาลเต่าทะเล

Sea turtle nursery ponds



ทางเข้าอาคารบรรยายและจัดแสดงนิทรรศการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

The Entrance of the lecture and exhibition buliding, Sea Turtle 

Conservation Center
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โดยเก็บรวบรวมไข่เต่าจากหาดต่างๆ มาเพาะฟักจนกระทั่งเป็น
ลูกเต่าและนำไปอนุบาลให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุประมาณ 4-6 เดือน
ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจึงเป็นการตัดวงจรการสูญเสียลูกเต่า ซ่ึงใน
ธรรมชาติลูกเต่าแรกเกิดมีขนาดเล็กและกระดองยังไม่แข็งแรงตกเป็น
อาหารจากศัตรูตามธรรมชาติ เช่น นกและปลาฉลาม
  ไม่เพียงเท่าน้ีการสงวนพ้ืนท่ีเพ่ือให้เป็นแหล่งการวางไข่ เป็นส่วน
สำคัญเน่ืองจากแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลนอกจากจะต้องมีความเป็น
ธรรมชาติและเงียบสงบ แล้วจะต้องไม่มีแสงไฟหรือสิง่รบกวนตา่งๆ 
ซึ่งเกาะทั้ง 3 เกาะที่กล่าวมายังคงสภาพความเป็นธรรมชาติไม่มี
คนอาศัยหรือขึ้นไปท่องเที่ยว ไม่มีไฟฟ้า นอกจากนี้ยังได้จัดตั้ง 
“หน่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล” โดยจัดให้

 The Royal Thai Navy realized the importance 

of sea turtles, so it started the conserving mission 

since 1950 by issuing an announcement according to 

the Military Safety Act to reserve some areas in Sattahip 

District as forbidden areas – Koh Kram, Koh Ira, and 

Koh Chan, three islands where plenty of mother turtles 

come up to lay eggs. Normally, among 1,000 naturally 

borne baby turtles that returned to sea, there were 

only 1-2 turtles survived and lived to the reproductive 

age (about 15 years old). The Navy carried out the 

conservation of sea turtles by collecting the turtle 

eggs from each beach to brood until the babies 

hatch, then nursing them to have strong health until 

they become 4-6 month-old turtles before returning 

them to the nature, therefore, cuts the cycle of baby 

turtle loss.  Naturally, newborn turtles are small and 

their carapaces are still not tough, so it is easy for 

them to fall prey to natural enemies on the shores. 

  Furthermore, the reservation of nesting areas 

is an important part since the sites for sea turtles’ 

egg-laying not only need to be natural, tranquil, 

but also must not have electric light or any disturbances. 

The three islands still remain natural with no humans 

dwelling or traveling and no electricity. In order to 

prevent the collection of sea turtle eggs, and the 

destruction of sea turtle breeding areas, a “Natural 

Environment and Sea Turtle Conservation Unit” 

has been founded with officers assigned to patrol 

the beaches. The Unit would collect sea turtle eggs 

เต่าตนุเผือก

Albino green turtle

ปะการังเป็นแหล่งท่ีอยู่และเป็นแหล่งอาหารของปลา เม่ือปะการังเพ่ิม
มากขึ้นส่งผลให้จำนวนปลาเพิ่มมากขึ้นด้วย ในระยะยาวเศรษฐกิจ
ด้านการประมงของไทยก็จะดีขึ้นตามลำดับ
 กองทัพเรือเล็งเห็นความสำคัญของเต่าทะเลจึงเร่ิมดำเนินการ
อนุรักษ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 โดยออกประกาศตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร ให้สงวนพื้นที่ในอำเภอสัตหีบ
เป็นเขตหวงห้าม 3 เกาะได้แก่ เกาะคราม เกาะอีร้า และเกาะจาน ซ่ึง
เป็นเกาะที่มีแม่เต่าขึ้นมาวางไข่อย่างชุกชุม โดยปกติลูกเต่าที่เกิดเอง
ตามธรรมชาติและกลับไปใช้ชีวิตในท้องทะเล จะเจริญเติบโตและ
มีชีวิตรอดจนถึงวัยเจริญพันธุ์ (ประมาณ 15 ปี) พบว่ามีเพียง 1-2 ตัว 
ใน 1,000 เท่านั้น กองทัพเรือจึงได้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 
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from various beaches to hatch in an arranged location,

which consists of holes similar to natural ones, until they 

hatch and then are sent to be nursed at the Sea Turtle 

Conservation Center. The Unit is also responsible 

for educating community, tourists and fishermen 

in the areas to participate in taking care of the 

environment, especially in areas where mother 

turtles come up to lay eggs, and taking care of sea 

turtles’ feeding ground – seagrasses sites and coral 

reefs – form invasion. The education is also provided 

to not dispose garbage and sewage into the sea, 

especially plastic bags, which look like food that sea 

turtles feed on, such as squids and jellyfish.

วงจรชีวิตเต่าทะเล

Sea turtle life cycle.

นิทรรศการแสดงแผนที่ตั้งศูนย์อนุรักเต่าทะเล

Exhibition board shows sea Turtle Conservation Center located map.

เจ้าหน้าท่ีไปเฝ้าตรวจประจำหาด เพ่ือเฝ้าตรวจป้องกันการลักลอบเก็บไข่
เต่าทะเลและการทำลายแหล่งขยายพันธ์ุเต่าทะเล รวมท้ังการเก็บรวบรวม
ไข่เต่าทะเลจากหาดต่างๆ นำไปเพาะฟักในพ้ืนท่ีท่ีเตรียมไว้ ซ่ึงเป็นหลุม
ท่ีใกล้เคียงกับธรรมชาติจนกระท่ังเป็นตัว และส่งไปอนุบาลท่ีศูนย์อนุรักษ์
พันธ์ุเต่าทะเล พร้อมท้ังให้ความรู้แก่ชุมชนและผู้ท่ีเข้ามาท่องเท่ียวหรือ
ทำการประมงในบรเิวณดงักลา่ว ใหม้สีว่นรว่มในการดแูลสิง่แวดลอ้ม
โดยเฉพาะแหล่งที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่ ดูแลแหล่งอาหารของเต่าทะเล 
คือ บริเวณแหล่งหญ้าทะเลและแนวปะการังไม่ให้ถูกบุกรุก รวมถึงการ
ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฎิกูลลงทะเล โดยเฉพาะถุงพลาสติกซึ่งมีลักษณะ
คล้ายหมึกและแมงกะพรุนซึ่งเป็นอาหารของเต่าทะเล 
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 นอกจากนั้น การดำเนินงานของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 
ยังมีความเกี่ยวเนื่องกันกับโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 
โดยในปี พ.ศ. 2522 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ได้ทรงให้ริเริ่มจัดทำโครงการ สมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 
ที่เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง โดยกองทัพเรือและกรมประมง 
(ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ร่วมกันดำเนินงาน
การอนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเลให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 
เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาสนใจการอนุรักษ์พันธุ์
เต่าทะเลและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมากขึ้น
  สำหรับเกาะมันใน จ.ระยอง เป็นการดำเนินการในเร่ืองการ
ศึกษาวิจัย อนุรักษ์และเพิ่มจำนวนของเต่าทะเล โดยนำไข่และ
ลูกเต่าทะเล ซ่ึงส่วนใหญ่ได้มาจากเกาะคราม และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองทัพเรือไปเพาะฟักและอนุบาล หลังจากน้ันจึงนำไปปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติต่อไป ในขณะเดียวกัน เม่ือถึงช่วงฤดูวางไข่ของเต่าระหว่าง 
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี ศูนย์วิจัยทรัพยากร
ทางทะเลฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาทำการศึกษา วิจัย รวบรวมข้อมูล  
แม่เต่าที่ขึ้นมาวางไข่บนเกาะคราม ซึ่งยังปฏิบัติเช่นนี้ทุกปี  
 ตัวชี้วัดสถานการณ์ของเต่าทะเลหลังจากปล่อยเต่าไปแล้ว 
วัดได้จากการฝังไมโครชิพและติดเคร่ืองส่งสัญญาณดาวเทียม พบว่า 
แม่เต่าตัวเดิมจะกลับมาวางไข่ที่เกาะคราม ซึ่งโดยธรรมชาติของเต่า
หากเกิดที่ไหนก็จะกลับไปเจริญพันธุ์ที่นั่นเพราะเต่าทะเลมีประสาท
รับรู้สภาพเคมีบริเวณที่เกิด และสามารถรับรู้เส้นแรงแม่เหล็กโลก 
ต่อให้ไปหากินไกลแค่ไหนก็จะกลับมาวางไข่ท่ีเดิม และยังพบสัญญาณ
ที่ดีว่าเต่าทะเลรุ่นใหม่กลับมาวางไข่มากขึ้น โดยเฉพาะเต่ากระ 
ซ่ึงในช่วง 5-6 ปีท่ีผ่านมา จำนวนเต่ากระท่ีข้ึนวางไข่มีปริมาณน้อยกว่า
เต่าตนุ 1 ต่อ 3 แต่ปัจจุบันพบว่าเต่ากระข้ึนวางไข่มีจำนวนเพ่ิมมากข้ึน
เท่ากับจำนวนของเต่าตนุแล้ว 

 The Sea Turtle Conservation Center is also 

operated in association with Queen Sirikit’s Sea Turtle 

Conservation Project, which was initiated in 1979 

by Her Majesty Queen Sirikit in Koh Mun Nai, Klang 

District, Rayong. The Project is a cooperated effort 

between the Royal Thai Navy and the Department of 

Fisheries. (presently under the charge of the Eastern 

Marine and Coastal Resources Research Center, 

Department of Marine and Coastal Resources, Ministry 

of Natural Resources and Environment) With this 

cooperation, the work on sea turtle conservation 

become more clear, and concrete, and hence 

bring more partners from governmental, and private 

agencies into the conservation of sea turtle and 

marine natural resources.

 The tasks in Koh Mun Nai Project are focused 

on research to conserve, and increase sea turtles 

population. Turtle eggs and baby turtles, most of 

which were from the Koh Kram, which is under the 

charge of the Navy, were brooded, nursed, and then 

returned to the nature. During turtle’s nesting season 

between May and August, officers from Marine 

Resources Research Center would be sent to study, 

research, and collect data on mother turtles that 

came up to Koh Kram to lay eggs. This cooperation 

is still annually in practice.

 The indication of sea turtles’ condition after 

the release of the turtle is by means of implanting 

microchips and installing satellite transmitters, which 

has yielded that the same mother turtles will return 

to lay eggs in Koh Kram. The reason is that by the 

ห้องบรรยายและฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับเต่าทะเล

Lectures and video room that use for giving information about 

sea turtles

นิทรรศการแสดงวงจรชีวิตเต่าทะเล 

Exhibition board show sea turtle life cycle
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turtles’ nature, they will return to wherever they are 

born to reproduce because they can sense chemical 

condition of their birthplace and perceive the world’s 

magnetic field lines. No matter how far they have 

gone in search of food they will always return to the 

same sites to lay eggs. Good signs have also been 

found of new generations of sea turtles in a greater 

number returning to lay eggs, especially the hawksbill 

turtles. During the past 5-6 years, the number of the 

hawksbill turtles coming up to lay eggs was less than 

that of the green turtles by the ratio of 1 to 3. Nevertheless, 

at the moment the number of the hawksbill turtles 

coming up to lay eggs has increased to the same of 

number as that of the green turtles.

 The operative guidance of the Sea Turtle 

Conservation Center is “aiming to increase the 

population of sea turtles”.  This means focusing on 

reducing the death rate of 1-3 month old baby sea 

turtles and helping sick mature turtles to have more 

chance to survive, as well as expanding the scope of 

being the center for learning about the conservation 

of sea turtles as well as other natural resources.

 Actually the conservation of sea turtles is a 

matter for which everyone on this earth is responsible.  

Everyone can be a part of it merely by taking part in 

the campaign for not purchasing products made from 

sea turtles and conserving the environment, which 

is the habitat, feeding, and nesting grounds for sea 

turtles.  This can be done by not disposing of plastic 

bags into the sea and not encroaching upon or fishing 

around the isles, which are nesting grounds of sea 

turtles. Lastly, people can help spread information 

about the life-cycle of sea turtles, which is getting 

closer and closer to extinction for everyone to turn 

around to give importance to and help in the 

conservation. In addition, if you have leisure time and 

would like additional knowledge, you can come to 

visit the Center for Sea Turtle Conservation, the Royal 

Thai Navy situated on the beach close to the Air and 

Coastal Defense Command, Sattahip, Chonburi 

every day without charge. Besides gaining knowledge, 

you will also get to closely enjoy the loveliness of 

the little sea turtles in the nursery ponds.

  แนวทางการดำเนินงานในอนาคตของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์
เต่าทะเล “มุ่งหวังที่จะเพิ่มจำนวนประชากรเต่าทะเลให้มากยิ่งขึ้น” 
โดยเน้นเรื่องการลดอัตราการตายของลูกเต่าทะเลอายุ 1-3 เดือน 
รวมถึงเต่าใหญ่ท่ีป่วยให้มีโอกาสรอดสูงข้ึน อีกท้ัง ยังมุ่งหวังจะขยาย
ขอบเขตการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
ตลอดจนทรัพยากรทางธรรมชาติอื่นๆ 
  อันท่ีจริงการอนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเลเป็นเร่ืองของทุกคนบนโลก
ใบนี้ ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ เพียงแค่ช่วยกัน
รณรงค์ไม่ซื ้อสิ่งของที่ทำจากเต่าทะเล ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นแหล่งอาศัย แหล่งอาหาร และแหล่งวางไข่เต่าทะเล โดยไม่ทิ้ง
ถุงพลาสติกลงทะเล ไม่คุกคามหรือทำการประมงบริเวณเกาะซ่ึงเป็น
พ้ืนท่ีวางไข่ของเต่าทะเล และสุดท้ายช่วยกันเผยแพร่เร่ืองราวเก่ียวกับ
วงจรชวีติของเตา่ทะเลทีน่บัวนัใกลจ้ะสญูพนัธุใ์หท้กุคนหนัมาใหค้วาม
สำคัญและช่วยกันดูแลรักษา และหากมีเวลาว่างและต้องการความรู้
เพิม่เตมิ สามารถเขา้มาเยีย่มชมศนูยอ์นรุกัษพ์นัธุเ์ตา่ทะเล กองทพัเรอื 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายหาดของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ
รักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจาก
จะได้รับความรู้แล้วยังได้สัมผัสกับความน่ารักของเต่าทะเลตัวน้อยๆ 
ที่บ่ออนุบาลอย่างใกล้ชิดด้วย 

เต่าทะเลในน่านน้ำไทย / Sea Turtles in Thailand

ลูกเต่าทะเล

Baby sea turtle
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“ชุมชนริมน้ำจันทบูร”

ร่องรอยประวัติศาสตร์ สามวัฒนธรรม 

สืบสานสู่เส้นทางการอนุรักษ์

“ชุมชนริมน้ำจันทบูร”

ร่องรอยประวัติศาสตร์ สามวัฒนธรรม 

สืบสานสู่เส้นทางการอนุรักษ์

“The	Chantaboon	Waterfront”

Historical	Traces	of	Three	Cultures	Leading	to	the	Path	of	Conservation

ร่องรอยแห่งความรุ่งเรือง
	 หากนึกถึงแหล่งประวัติศาสตร์อันยาวนานของชุมชน

ท้องถิ่นที่ยังคงปรากฏร่องรอยทางวัฒนธรรมให้เห็นอยู่

อย่างชัดเจน	“ชุมชนริมน้ำจันทบูร”	เป็นชุมชนอีกแห่งหน่ึง

ที่มีกลิ่นอายของการผสมผสานกันอย่างกลมกลืนของ

วัฒนธรรม	เช้ือชาติ	และศาสนา	ท่ียังคงสะท้อนและปรากฏอยู่

อย่างเด่นชัด	นอกจากน้ี	ยังเป็นชุมชนท่ีได้รับการอนุรักษ์ไว้

เพือ่อนชุนรุน่หลงั	ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการสบืสานดว้ยพลงั

ของความกลมเกลียวของคนภายในชุมชนนั่นเอง

Traces of prosperity
 Thinking about a local historical site 
of local community that has still obviously 
presented its traces, a Chantaboon Waterfront 
community  is a community reflecting harmonious 
blending of cultures, races and religions, which 
are still obviously apparent.  In addition, it is 
a community conserved for next generations. 
This displays continuous preservation with 
harmonious power of community members. 

โดย กองบรรณาธิการ / By Editorial Board
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 จากประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่
ผสมผสานผ่านกาลเวลาอันยาวนาน กองบรรณาธิการวารสาร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยจึงเดินทางสู่จังหวัด
จันทบุรีเพื่อค้นหาและนำเรื่องราวอันน่าสนใจของชุมชนแห่งนี้
มานำเสนอ เม่ือกองบรรณาธิการเดินทางถึงชุมชนจันทบูรก็ได้พบกับ
บ้านเรือนและสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ที่ยังปรากฏร่องรอย
ให้เห็นอยู่ โดยได้เข้าเยี่ยมชมและสืบค้นข้อมูลที่ “บ้านเลขที่ 
69” หรือ “ศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชนริมน้ำจันทบูร” ซึ่งตั้งอยู่ ณ 
ถนนสุขาภิบาล เยื้องศาลเจ้าที่ตลาดล่าง ซึ่งเป็นเสมือนศูนย์
รวบรวมข้อมูลและเรื่องราวของชุมชนริมน้ำจันทบูรทั้งหมด 
และ ณ ท่ีแห่งน้ีเอง กองบรรณาธิการได้มีโอกาสพูดคุยเก่ียวกับ

 Because its history, culture and architecture 

have been combined over a long time, the editorial 

team of Thailand’s Nature and Environment Journal 

traveled to Chantaburi Province for finding out this 

community and bring its interesting account to 

present here. When the team arrived at the Chantaboon 

community, they found old houses and architectures 

which still remain. They visited and searched for the 

information at “Residence No. 96” or “The Old Town 
Chantaboon Waterfront Learning Centre” located 

on Sukhaphiban road across the shrine of “Talad 
Lang”. It likes the center of the information and 

accounts of the whole Chantaboon waterfront 

community. At this place, the editorial team gained 

the background of the community through the 

narration of Ms. Prapapan Chatmalai, the president 

of the developing Chantaboon waterfront community 

committee. She has pioneered the enhancement of 

this community.

 “Chantaboon waterfront community is 
an original community with the unification of 
three cultures including Thai, Vietnamese and 
Chinese. Its cultural traces still seemingly remain
in characteristics of Thai temples (Anamese 
denomination), Vietnamese churches (Christian) 
and Chinese shrines.” Ms. Chatmalai related the 

background of the Chantaboon waterfront community, 

and following with:

 “Currently, this community is located on 
Sukhaphiban road at the western side of the 
Chantaburi river, Muang district, Chantaburi 
province.  It existed before the Ayudhya era. Until 
the reign of King Narai, he moved the original 
city from the eastern side of the river where it 
had been flooding every year  to its western side 

บ้านเลขที่ 69 ศูนย์เรียนรู้ประจำชุมชนริมน้ำจันทบูร

Residence No. 96 The Old Town Chantaboon Waterfront Learning 

Centre



คุณประภาพรรณ ฉัตรมาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน

ริมน้ำจันทบูร

Mrs.Prapaporn Cartmarai, The chairman of the operation board to develop 

the Chantaboon Waterfront Community

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
Thailand’s Nature and Environment Journal 40

ประวัติความเป็นมาของชุมชนโดยผ่านคำบอกเล่าของ 
คุณประภาพรรณ ฉัตรมาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
พัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร ผู้บุกเบิกการดำเนินงานของชุมชน
แห่งนี้
 “ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนดั่งเดิม มีการ
ผสมผสานกันของ 3 วัฒนธรรม คือ ไทย ญวน และจีน 
ซึ่งมีร่องรอยวัฒนธรรมที่ยังคงปรากฎให้เห็นอย่างโดดเด่น 
จากความเป็นวัดไทย (อนัมนิกาย) โบสถ์ญวน (ศาสนาคริสต์) 
และศาลเจ้าจีนท่ีต้ังอยู่ภายในชุมชน” คุณประภาพรรณได้เล่าถึง
ความเป็นมาของชุมชนริมน้ำจันทบูรให้ฟังว่า “ชุมชนแห่งนี้
ปัจจุบันต้ังอยู่ริมฝ่ังแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตกบนถนนสุขาภิบาล 
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นชุมชนท่ีมีมาต้ังแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยา
และพอมาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงย้ายตัวเมือง
เดิมจากฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มและเกิดน้ำท่วมทุกปี 
มายังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินที่สูงกว่า ดังนั้น
ตัวชุมชนในปัจจุบันจึงตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี”
 “แต่เดิมชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นเสมือนศูนย์กลาง
ความเจริญ เน่ืองจากเป็นศูนย์กลางทางการค้า มีท่าเทียบจอดเรือ
ค้าขายหลายแห่งและถนนสุขาภิบาลก็ถือเป็นถนนสายแรกของ
จันทบุรีในสมัยน้ันขนานไปกับริมฝ่ังแม่น้ำ จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้ตั้งเมืองจันทบูรเป็นมณฑลจันทบูร 
ทำให้กลายเป็นศูนย์กลางทั้งการเดินทางและการพาณิชย์ 

where was  a higher area. As a result, the community 
is currently located on the western side of the 
river.”
 “Originally the Chantaboon waterfront 
community was the center of civilization. This is 
it was the commercial center for vending boats. 
There were many posts and the Sukhaphiban 
Road lying along the river that was considered 
as the first road of Chantaburi. Until the era of 
Rattanakosin, the King Rama V established the 
Chantaboon city as Chantaboon region, so it 
became the traveling and commercial center. 
There were Chinese and Vietnamese merchants, 
and other western merchants, such as Portuguese, 
French, Dutch and British trading in this city.  
Therefore, “Chantaboon waterfront community” 
is considered a district copiously with historical 
traces, which emerged from the well-blended 
combination of religions, cultures, traditions  and 
lifestyles.
 “Chantaboon waterfront community”  is divided 
into 3 main neighborhoods: Taluang, Talad Klang 
and Talad Lang.
 • The starting point of the community is the head 
of the Sukhaphiban road, or so called “Tha Luang 
(Talad Nua) neighborhood”. It is a Buddhist community. 
This seemingly reflects from the glowing golden 
pagoda in the temple, which likes the center to hold 
mutually the spirits of the people in this neighborhood. 
Almost people are original Thai lineage. The large 
housings are fitting the status of the owners who are 
lords, noblemen, merchants and rich people. Almost 
housings are the “Chino-Portuguese” architectural 
style. Their characteristic structures are the western 
building style, but good ventilation as the eastern 
style. They were influenced from join with businessmen 
of Penang, Singapore and France (during that time 
Chantaburi was occupied by France). Moreover, some 
housing have delicate and exquisite carved pattern on 
doors, windows and corners, such as gingerbread work, 
and flowery vines which is an unique characteristic. 

มีทั้งพ่อค้าชาวจีน ชาวญวน รวมถึงพ่อค้าชาวต่างชาติ เช่น 
พ่อค้าชาวโปรตุเกส ฝรั่งเศส ฮอลลันดา และอังกฤษเดินทาง 
เข้ามาค้าขายในเมืองแห่งน้ี ดังน้ัน “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” จึงถือ
เป็นย่านที่เต็มไปด้วยร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่เกิดจาก
การผสมผสานกันอย่างลงตัวของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิต”

สถาปัตยกรมมแบบ ชิโน-โปรตุกีส

Chino-Portuguese architectural
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ผู้เป็นเจ้าของซึ่งก็คือพวกขุนนาง คหบดี พ่อค้า และประชาชน
ทีร่ำ่รวย อาคารสว่นใหญเ่ป็นสถาปัตยกรรมแบบ “ชิโน-โปรตุกีส” 
ลักษณะโครงสร้างเป็นตึกแบบตะวันตกแต่มีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวกแบบตะวันออก ซ่ึงได้รับอิทธิพลมาจากการติดต่อค้าขาย
กับปีนัง สิงคโปร์ และฝรั่งเศส (ขณะนั้นจันทบุรีถูกฝรั่งเศส
ปกครอง) นั่นเอง นอกจากนี้ อาคารบางหลังยังมีลวดลายไม้
จำหลักซึ่งอ่อนช้อยงดงาม ปรากฎตามบานประตูหน้าต่าง
และมุมอาคาร อาทิ ลายฉลลุวดลายขนมปงัขงิ ลายเถาดอกไม ้
อันเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะการจำหลักฉลุช่องลมเป็นภาพ
จำหลักนูนรูปหัวพยัคฆ์สอดแทรกอยู่ตามกิ่งเครือเถาซึ่งมีความ
คมเฉียบแต่แฝงไว้ด้วยความอ้อนช้อย
 • ถัดจากย่านท่าหลวง ลาดลงตามฝั่งแม่น้ำเป็น 
“ย่านตลาดกลาง” เป็นชุมชนชาวจีนท่ีเดินทางเข้ามาต้ังรกราก
ค้าขายต้ังแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ อาคารบ้านเรือนเป็นเรือนแถวไม้
สองชั้นมีการฉลุลวดลายตกแต่งอาคารเป็นลายขนมปังขิง 
ลายเถาดอกไม้ ลวดลายจีน และตัวอักษรจีน ซึ่งได้รับอิทธิพล
มาจากประเทศจีน ดังจะเห็นได้จากร้านขายยาโบราณ โรงเจ
เทยีงเชง็ตึง๊ ศาลเจา้ตัว้เลา่เอีย๊ ศาลเจา้แมก่วนอมิ และศาลเจา้ที ่
เป็นต้น

Particularly, the ventilator carving  is a convex carving 
of tiger heads inserting among vine branches. This 
emerge its being sharps and delicacy.   
 • Next the Taluang neighborhood the slope 
along riverbank is Talad Klang (the middle market)
neighborhood. It is  a Chinese community who had 
traveled, dwelled traded since early Rattanakosin 
era. Their housings are wooden with double storey 
carving decorations of gingerbread work, flowering 
vine, Chinese pattern, and Chinese characters with 
influence from China. This characteristic can see 
in old drugstores, a vegetarian cafeteria Tieng 
Seng Tueng house, a Tua Lao Ia shrine, a shrine of 
the Goddess of Mercy and  common local shrines.
 • The end section is Talad Lang (the last market)
neighborhood. It is a Christian community. Almost 
dwellers here are Vietnamese - Thai people who 
migrated along with French missionaries and 
priests. Since Thailand and France had disputed, 
Chantaburi had been occupied by France for 11 
years. Then, Vietnamese who followed the French 
evangelists settled here and they brought their 
traditions and cultures, such as dressing, food and 
mat-weaving. The “Chantboon mat” from Vietnamese 
mat-weaving style is famous today. The hosing style is 
Chinese wooden constructions. The important architecture 
is a Roman Catholic Church, “the Cathedral of the 
Immaculate Conception”, which is Gothic style, 
towering gracefully.
 Moreover, historical traces of the Chantaboon 
community can display from an obvious evidence of 
architectural styles in many places, in which they are 
still well conserved. For examples,  a house of the 
Nobleman Booraphaphiphon, which was previously 
a printing company but it is presently a sweetmeat 
shop of Patai with the renowned egg sweetmeat. It  is 
a form of the European building that was constructed 
over 100 years. Also the Pokaban house, made from 
hopea wood, was  firstly a selling cloth shop. An old 
remaining document uncovers that the shop owner 
was    under the command of France during the time 
after the Chan city was occupied by France, and 
the shop had to receive permission from the French 
before the business could start.       
 “Apart from the residence architecture of 
unique beauty, a community still hold its unique 
culture, traditions and  life way, which are the result 
of good connection in business and visiting among 
Thai, Chinese and Vietnamese, until they became 
relatives.  In this, Thai people peddled things to sell at 
the front of Chinese residences and also Vietnamese 
brought items to deliver at the Chinese housings. The 
good relationship made them get marry together, 

ลวดลายฉลุไม้จำหลัก เป็นลายเถาดอกไม้ซึ่งอ่อนช้อยงดงาม

wooden carving decorations of gingerbread work, flowering vine

 “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” แบ่งออกเป็น 3 ย่านหลัก คือ
ย่านท่าหลวง ย่านตลาดกลาง และย่านตลาดล่าง 
 • จุดเริ่มต้นของชุมชนอยู่บริเวณหัวถนนสุขาภิบาล 
หรือเรียกว่า “ย่านท่าหลวง” เป็นชุมชนชาวพุทธ เห็นได้จากเจดีย์
สีทองอร่ามของวัดโบสถซ่ึ์งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในย่านน้ี 
ผู้คนส่วนใหญ่มีเช้ือสายไทยเดิม อาคารบ้านเรือนใหญ่โตสมฐานะ

 • สว่นดา้นทา้ยเปน็ “ย่านตลาดล่าง”  เปน็ชมุชนชาวครสิต ์
ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายญวนที่อพยพมาพร้อมกับบรรดา
มิชชันนารีและบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนา 
เม่ือไทยเกิดกรณีพิพาทกับฝร่ังเศส จันทบุรีจึงตกอยู่ในการปกครอง
ของฝร่ังเศสนานถึง 11 ปี ชาวญวนท่ีติดตามบาทหลวงชาวฝร่ังเศส
มาจึงได้ตั ้งรกรากที่นี ่ และได้นำเอาประเพณีและวัฒนธรรม
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 นอกจากน้ี ยังพบร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
จันทบูรจากหลักฐานท่ีปรากฎอย่างเด่นชัดของรูปแบบสถาปัตยกรรม
ตามบริเวณต่างๆ ท่ียังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี อาทิ บ้านขุนบูรพาภิผล 
ซึ่ งแต่ เดิม เป็น โรงพิมพ์  (ปั จจุบั น เป็นร้ านขนมป้ า ไต๊  
ขนมไข่อันขึ้นชื่อ) ที่มีรูปแบบตึกทรงยุโรปเก่าแก่กว่า 100 ปี 
หรอืบา้นโภคบาล เปน็บา้นไมต้ะเคยีนทัง้ห ลงัเดมิเปน็รา้นขายผา้ 
ท่ียังคงท้ิงหลักฐานเอกสารเก่าแ ก่ คือ เอกสารรับรองว่าเจ้าของร้าน
เป็นคนในบังคับของฝรั่งเศสสมัยที่ฝรั่งเศสยึดเมืองจันท์ โดย
ร้านค้าขายต้องได้รับอนุญาตจากฝรั่งเศสจึงสามารถค้าขายได้ 
 “นอกจากสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนที่มีความ
สวยงามเป็นเอกลักษณ์แล้ว ชุมชนแห่งนี้ยังมีวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิตเฉพาะตัวอันเป็นผลมาจากการติดต่อ
ค้าขายกัน ไปมาหาสู่กันระหว่างคนไทย คนจีน และคนญวน 
จนกลายเป็นเครือญาติ มีทั้งคนไทยหาบของไปขายหน้าบ้าน
คนจีน หรือคนญวนนำของมาส่งให้คนจีนจึงมีความสัมพันธ์กัน 
กแ็ตง่งานกนั เกดิการผสมผสานเชือ้ชาตเิปน็ทัง้ไทยจนี ไทยญวน 
เป็นต้น” คุณประภาพรรณกล่าว

ฟื้นฟูอย่างสร้างสรรค์ด้วยพลังชุมชน
 ในช่วงท่ีธุรกิจค้าพลอยของจันทบุรีเฟ่ืองฟู ทำให้วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนเปล่ียนไป คนญวนจากเดิมท่ีเคยทอเส่ือก็หันไป
ฝึกเจียระไนพลอยด้วยเคร่ือง เม่ือฐานะดีข้ึนลักษณะบ้านเรือนเดิม
จึงถูกปรับเปลี่ยนจากไม้เป็นตึก เมื่อเจริญมากขึ้นมีการสร้าง
ถนนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเชื่อมต่อกับจังหวัดอื่นๆ ตัวเมืองจันทบุรี
จึงได้ถูกขยายออกไปสู่ริมถนน ผู้คนมีฐานะดีขึ้นก็ส่งลูกหลาน
ไปเรียนต่อในเมืองหลวงบ้าง ในต่างประเทศบ้าง ส่งผลให้ลูกหลาน
เชื้อสายเมืองจันท์ในยุคต่อมาพากันไปตั้งรกรากในเมืองใหญ่ 
ปล่อยให้ผู้เฒ่าผู้แก่ดูแลบ้าน และเมื่อตลาดพลอยเริ่มซบเซา 
การย้ายถ่ินเข้าสู่กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่จึงเพ่ิมมากข้ึน เป็นผล
ให้ ชุ มชนถู กทอดทิ้ ง ข าดการ เหลี ย วแลและ เอา ใจ ใส่  
ไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา

resulting in mixed races to being Thai-Chinese 
and Thai-Vietnamese”, said by Ms. Chatmalai.

Creative restoration with the community power
 During the bloom of jewelry trade in Chantaburi, 
the  life way of people in the community had been 
changed. The Vietnamese who used to weave mats 
turned to making gems by machine. As their financial 
status improved, the original housings were changed 
from wooden to be concrete construction. With further 
development, many roads were built in order to 
connect with other provinces. Consequentially the 
Chantaburi downtown was expanded alongside the 
roads. Also, wealthier people sent their children to 
study in the capital or foreign countries. Therefore, 
much later Chan generation went to live in big cities. 
They elderly were leaved to take care their original 
housings. Furthermore after the jewelry market has 
depressed, relocation to Bangkok and other big cities 
is increasing, so the community became abandoned, 
neglected, uncared for, unlike in the past.

   Until 2009, with its outstanding uniqueness 
of geography, life way and beautiful architecture, 
this province was dominated to a pioneer developing 
province as “a culturally symbolic place”.  A social 
forum was organized for discussing this matter and 
after they agree, a “committee for the development 
of the Chantaboon waterfront community” was 
appointed to restore this community being vivacity 
once. Under cooperation with the Arsom Silp Institute 
of Arts, the committee studied information by collecting 
data from the narrations of each village and also 
searching the styles of houses and architecture. Then 
all data were synthesized to determine what visions 
will be done. After that, activities were arranged 
in accordance with the visions periodically and 

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

The Cathedral of the Immaculate Conception

ของชาวญวนมาด้วย เช่น การแต่งกาย อาหาร และการทอเสื่อ 
ซึ่งก็คือ “เสื่อจันทบูร” อันโด่งดังในขณะนี้นั่นเอง ส่วนลักษณะ
อาคารเป็นอาคารไม้แบบจีนและสถาปัตยกรรมที่สำคัญ คือ 
โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกหรือ “อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล” ซ่ึงเป็นศิลปะแบบโกธิคต้ังตระหง่านอย่างสวยงาม

ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี้ย

Toe-Roe-Ea Shrine
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สมดุลและความหลากหลาย Balance and Diverse

 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2552 ความมีเอกลักษณ์โดดเด่น
ท้ังทางภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต และสถาปัตยกรรมท่ีงดงามของเมืองน้ี 
จึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องเพื่อพัฒนาเป็น 
“พื้นที่สัญลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม” โดยมีการทำประชาคม
นำชาวบ้านมาพูดคุยกันและเมื่อประชาชนเห็นด้วย จึงจัดตั้ง 
“คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร” เพือ่ฟืน้ฟูให้
ชมุชนแหง่นีก้ลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้ โดยคณะกรรมการฯ ไดเ้ริม่
ทำการศึกษาข้อมูลร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ เก็บรายละเอียด
จากคำบอกเล่าของชาวบ้านแต่ละบ้าน รูปแบบบ้านเรือนและ
สถาปตัยกรรม แลว้นำมาสงัเคราะห์ใหมท่ำการกำหนดวสิยัทศัน ์
จากนั้นสร้างกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
เป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นให้เห็นถึงความเป็นอยู่ด้ังเดิม
ของชาวบ้าน อาหารการกินและวิถีชีวิตอ่ืนๆโดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน
ง่ายๆ เพียง 3 ประการ ดังนี้

 ดำรงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตท่ีมีคุณภาพ คือ เน้นให้ชาวบ้านค้าขาย
ตามปกติเพื่อให้ทุกคนมีความสุข บนหลักการง่ายๆ คือ สะอาด 
มีความสุข
 อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม คือ การอนุรักษ์อาคาร
บ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมเฉพาะถิ่น 
 เผยแพร่ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
จากน้ันก็เร่ิมกิจกรรมต่างๆ ท่ีคนในชุมชนมีส่วนร่วม เช่น จัดให้มี
วิทยากรอธิบายวิธีการศึกษาชิ้นงานช่างฝีมือเพื่อให้ทราบ
ถึงยุคสมัยที่สร้างขึ้น หรือการสอนทำปูนหมักแบบโบราณ 
ปูนหมักหรือปูนตำ (ใช้ปูนขาวกับวัสดุท้องถิ่นตามธรรมชาติ 
เช่น หากอยู่ตามชายทะเลก็ใช้พวกเปลือกหอยผสมกับปูนขาว
และน้ำอ้อย ฉะน้ันลักษณะของปูนเวลาหลุดร่อนจึงออกมาเป็นแผ่น 
ไม่เกาะหน้าอิฐทำให้หน้าอิฐเรียบ สวย) เป็นต้น
 ความหวังของชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร คือ พลังจาก
ชนรุ่นหลังที่จะสืบสานกิจการการอนุรักษ์นี้ให้สืบต่อไป ซึ่ง
กองบรรณาธิการขอเป็นกำลังใจให้กับชุมชนและคณะกรรมการ
ดำเนินงานพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร ในการดำเนินการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันมีค่าของชุมชนแห่งนี้ให้คงอยู่สืบไปภายใต้
คำยกย่องชื่นชมของผู้ได้มาเยือน

continually. This was emphasized on the original 
commoners’ way of life, food, and other conventions, 
based on 3 principles:
 Maintaining the quality way of life, i.e., giving 
importance to the commoners’ usual trading so that 
everyone can be content based on simple principles 
- hygienic and happy  
 Conserving artistic and cultural heritage, i.e., 
conserving constructions of local architecture
 Publicizing the historical as well as artistic 
and cultural data of the community
 Then, activities in which community members 

participated were stared. For example, lecturers 

were arranged in order to teach on methods of 

examining craftworks to identify the ages of manufacture, 

or teach the making ancient-style preserved mortar 

and preserved or pounded mortar (lime and natural 

materials in the local area were used. For example,  

seashells in the shore could use to mix with lime and 

cane juice. In this, when the mortar comes off in 

broken sheets without sticking on the bricks, the brick 

surface was smooth and beautiful).

 The Chantaboon waterfront community hopes  

in the power of the later generation to continue this 

conservative mission. Here the editorial team wishes to 

give moral support to the community and the committee 

for developing the Chantaboon waterfront community 

in carrying out the conservation of the valuable art 

and culture of this community for them under the 

praise of visitors.

บรรยากาศของร้านค้าและบริการต่างๆ ในชุมชนริมน้ำจันทบูร

Atmosphered of shops and services in the Chantaboon Waterfront Community
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 ทรัพยากรป่าไม้ ยังคงถูกบุกรุก 

ลักลอบตัดไม้ และถูกทำลายโดยไฟป่า

อย่างต่อเน่ืองเช่นทุกปีท่ีผ่านมา แต่แนวโน้ม

พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยจาก

ข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2552 มีพื้นที่ป่า 

107,615,181 ไร่ (ร้อยละ 33.56 ของพื้นที่

ประเทศ) มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 64,826,958 ไร่ 

(ร้อยละ 20.22 ของพื้นที่ประเทศ) และมี

การใช้ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมรวมท้ังประเทศ

เป็นพื้นที่ 171,585,556 ไร่ (ร้อยละ 53.50 

ของเนื้อที่ทั้งหมด) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม

ทรัพยากรดินโดยภาพรวมยังคงประสบปัญหา

ในหลายด้าน ทั้งความเสื่อมโทรมของดิน 

และขาดการกระจายการถือครองที่ดินโดย

พบว่ามีพื้นที่ดินเสื่อมโทรมในระดับรุนแรง

และระดับวิกฤต รวมเป็นพ้ืนท่ี 35,976,997 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 11.24 ของพ้ืนท่ีประเทศ สำหรับ

การถือครองท่ีดินทางการเกษตร มีแนวโน้ม

ลดลงมาโดยตลอด สำหรบัมลูคา่การผลติ 

การใช ้และการสง่ออกแร ่มแีนวโนม้ลดลง 

ส่วนการนำเข้าแร่กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะในกลุ่มแร่เชื้อเพลิงและพลังงาน 

สำหรับการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันสุดท้าย 

เท่ ากั บ  1 , 662 , 466 บาร์ เ รลต่ อวั น 

(เทยีบเทา่นำ้มนัดบิ) เพิม่ขึน้จากป ีพ.ศ. 2551 

ร้อยละ 2.8 ซ่ึงเป็นการใช้พลังงานในรูปของ

ก๊าซธรรมชาติมากที่สุด  

 ปัจจุบันมีแหล่งมรดกโลกซึ่งเป็น

ทั้งแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม 

รวมทั้งสิ้น 5 แหล่ง โดยพบว่าบางแหล่ง

ได้มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

โดยรอบของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม

อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ประกอบกับบางแหล่ง

ถูกน้ำท่วมทุกปี ส่งผลให้แหล่งธรรมชาติ

และแหล่งศิลปกรรมที่สำคัญเสื่อมโทรม

ในหลายพื้นที่ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ในช่วง 10 ปี

ที่ผ่านมา ชุมชนแออัดทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 

3 เท่า กระจายอยู่ใน 840 เมืองท่ัวประเทศ 

ในขณะท่ีจำนวนสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ 

เพิ่มเป็น 4,278แห่ง คิดเป็นพื้นที่สีเขียว

 ณ เวลาน้ี ความตระหนักในการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมถือเป็น

มาตรการสำคัญเน่ืองจากสถานการณ์คุณภาพ

ส่ิงแวดล้อมท่ีปรากฏมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน

ตามลำดับ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิประเทศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน การลดลงของ

ป่าไม้ และความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน 

เป็นต้น รวมท้ังภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม

ทวีความรุนแรงและเกิดบ่อยคร้ัง มนุษย์เอง

ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา

ทางธรรมชาติเหล่าน้ี ท้ังน้ีปัญหาท่ีสำคัญ คือ 

การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก

ของการเกิดปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เช่น น้ำท่วม 

น้ำแล้ง และดินเค็ม เป็นต้น ซ่ึงสามารถสรุป

สถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย

เพื่อเป็นบทเรียนในอนาคต ดังนี้

โดย น้ำทิพย์ ศรีวงษ์ฉาย / By Namtip Sriwongchay*

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ / กองติดตามประเมินผล / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Environmentalist, Practitioner Level. / Monitoring and Evaluation Division / Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning*
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 An awareness of protecting 

natural resources and environment is 

the importance measure, become of 

the current environmental situation in 

Thailand is becoming severe, due to 

climate change, the country’s sensitive 

biodiversity, land use changing, 

decline of forest reserves, and soil 

degradation etc. Including, natural 

disasters which will often occur 

seriously and directly impact on 

human. One major environmental 

problem in Thailand is deforestation, 

which leads to floods, drought and 

alkaline soil. We have to learn from its 

past experiences on natural disasters 

and create awareness of protecting 

environment and natural resources. 

The lessons learn of environmental 

situations in Thailand that we should 

know, can be concluded as follows.

 Forest resource was still intruded 

by illegal logging and also damaged by 

wildfire. But, there was an increasing 

number of the forest. The latest data 

showed the forest coverage in Thailand 

totaled 107,615,181 rais (33.56 percent of 

the total land area). The total number of 

conservation areas remained at 64,826,958 

rais (20.22 percent of the total land area). 

And, the total number for agriculture was 

171,585,556 (53.50 percent of the total 

land area), mostly in Northeastern area. 

However, Land resources underwent severe 

degradation of nutrient. This problem covered 

the area of 35,976,997 rais (11.24 percent of 

the total area), which decreased the rate

of land tenure. The production, consumption, 

and export of mineral commodities 

 were declined while a mineral import was 

increased especially fuel and energy. In 

2008, the consumption of commercial 

energy was at 2.8 percent which equaled 

to 1,662,466 barrels of crude oil equivalent 

per day (BOE). The assumption of natural 

gas was the highest number.

 Currently, both natural and cultural 

heritage sites can be found in many places 

in our country. Five of them are listed as 

World Heritage sites. The Inappropriate 

utilization of these world’s cultural heritage 

sites has led to degradation such as 

Ayutthaya Historical Park.

 During the past 10 years, the 

number of urbanization and rural-urban 

migration were three times increasing in 

840 cities throughout the country. The 

total number of the parks in Bangkok 

reached the number of 4,274. The green 

areas were about 4.10 square meters per 

person, which was still below the standard 

of 15 square meters per person. The total 

volume of solid waste reached 15.1 million 

tons per year, which was a bit increased 

from the previous year. Only 40 percent 

of the solid waste or about 5.97 million 

tons were properly treated. The volume of 

hazardous waste totaled 3.07 million tons 

declined from the former year. Thailand 

imported a total volume of 39.64 million 

tons of toxic substances. It was three times 

that the volumes of toxic substances were 

imported. In 2008, a total of 48 accidents 

of toxic substances misuse were reported 

with 4 percent increased from the previous 

year.

    The situation of water resources and 
coastal. 

 The average number of rainfall 

totaled 1,707 millimeters (5 percent added). 

On January 1st 2010, the water stored in 

reservoirs totaled 51,818 million cubic 

meters or about 74 percent of the maximum 

storage capacity. During this period, 

droughts in Thailand became more severe 

than ever. 25,798 villages suffered from 

droughts. 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ / กองติดตามประเมินผล / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Environmentalist, Practitioner Level. / Monitoring and Evaluation Division / Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
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ประมาณ 4.10 ตารางเมตรต่อคน แต่ยัง

ต่ำกว่ามาตรฐานสากล (15 ตารางเมตร

ต่อคน) ส่วนปริมาณขยะทั่ วประเทศ 

มีประมาณ 15.1 ล้านตันต่อปี เพ่ิมข้ึนจากปี

ที่ผ่านมาเล็กน้อย สามารถจัดการอย่าง

ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลได้เพียงประมาณ 

5.97 ล้านตัน หรือร้อยละ 40 ของปริมาณ

ขยะทั่วประเทศ ของเสียอันตราย ที่เกิดขึ้น 

มีประมาณ 3.07 ล้านตัน ลดลงจากปี พ.ศ. 

2551 ส่วนการนำเข้าสารเคม ีและผลิตสาร

เคมีในประเทศเป็นปริมาณ 39.64 ล้านตัน 

โดยมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 3 

เท่า นอกจากนี้เกิดอุบัติภัยจากสารเคมี 

ทั้งสิ้น 48 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 

คิดเป็นร้อยละ 4

      คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำและ
ชายฝั่ง
 ปริมาณน้ำฝนเฉล่ียเท่ากับ 1,707 

มิลลิเมตร ซ่ึงสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5

เมื่อพิจารณาน้ำต้นทุนฤดูแล้ง มีปริมาณ

น้ำที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนต่างๆ 

ท่ัวประเทศ ณ วันท่ี 1 มกราคม ปี พ.ศ. 2553

เท่ากับ 51,818 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ

ประมาณร้อยละ 74 ของความจุที่ระดับน้ำ

เก็บกัก โดยในช่วงต้นปี พ.ศ. 2553

ประเทศไทยประสบปัญหาความแห้งแล้ง

ยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีหมู่บ้านที่

ประสบปัญหาดังกล่าว จำนวน 25,798 

หมู่บ้าน ส่วนปัญหาอุทกภัย (ก.ค.-พ.ย. 

พ.ศ. 2553) เกิดในหลายพื้นที่ จำนวนรวม 

8 ครั้ง ทั้งในภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และภาคใต ้ซึง่มี

ความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา 

       สำหรับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจืด

โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่มี

แหล่งน้ำใดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก 

แต่มีแหล่งน้ำจืดที่มีคุณภาพลดลง เช่น 

บึงบอระเพ็ด แม่น้ำท่าจีนตอนบน แม่น้ำป่าสัก 

และแม่น้ำนครนายก เป็นต้น ส่วนคุณภาพ

น้ำบาดาล โดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ี

ใชบ้รโิภค โดยในพืน้ที ่เขตวกิฤตนำ้บาดาล 

7 จังหวัด อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณ

การใชน้ำ้บาดาลลดลงเปน็ปรมิาณ 246,073 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี พ.ศ. 2552 

แต่ยังมีการพบการปนเปื้อนของโลหะ 

สารประกอบอินทรีย์ และแบคทีเรียในแหล่ง

น้ำบาดาลที่อยู่ใกล้พื้นที่อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม การทำเหมืองแร่ และบริเวณ

ที่มีการทิ้งขยะ ในขณะที่คุณภาพน้ำทะเล

ชายฝั่ง โดยรวมเสื่อมโทรมลงมาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำเมื่อ 2 ปี

ย้อนหลัง 

 นอกจากนี้ ยังพบว่าพื้นที่ชุ่มน้ำ

โดยเฉพาะพ้ืนท่ีป่าพรุอยู่ในภาวะถูกคุกคาม 

และถูกบุกรุกทำลาย อย่างต่อเน่ืองอันเน่ือง

จากไฟป่า และการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าพรุควนเคร็ง
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Our country also experienced flood 

incidences (July to November, 2010) a 

total number of 8 flood incidences were 

recorded, which seriously suffered people 

in the lower north, central, northeast, and 

South. 

 The quality of Fresh water tended 

to become better. There was no severe 

water resource found in the country, but 

the decreasing in quality existed in Bueng 

Boraphet, Tha Chin river (upper), Phasak 

river, and Nakhonnayok river. The quality of 

Groundwater, the general quality of 

groundwater met the consumption 

standard. 7 provinces which experienced 

severe crisis were Bangkok, Nakhon Pratom, 

Nonthaburi, Pratum Thani, Samut Prakarn, 

Samut Sakorn, and Ayutthaya. In 2009, the 

rate of water assumption was decreased to 

246,073 cubic meters a day. The water 

was also contaminated with metals, 

organic substances, and bacteria. Most 

of them were from industries, agriculture, 

mining, and dumping areas. The quality 

of marine water in the area of the Gulf of 

Thailand became worse comparing to the 

previous two years. 

 Then, Wetland ecosystems was 

also continually invaded and damaged 

by wildfire especially in Kuan Kreng Peat 

Swamp Forest. They were changed to 

become both oil palm and rice farms. In 

2004, the total areas of mangrove were 

increased from 66,886 to 1,525,061 rais. 

The expansion of them was 13,377 rais per 

year. The condition of coral reefs in the area 

of Thai Gulf showed their deterioration. 

Coral bleaching was mostly caused by 

tourism activities taking place in many 

areas such as Surin islands, Phiphi islands, 

or Racha Yai island, which exceeded the 

natural carrying capacity. The declination 

of rare marine wildlife such as sea turtles, 

dolphins, whales, and sea cows was also 

found on both the Andaman Sea and the 

Thai Gulf. The inland fisheries tended to 

be plentiful, whereas the quality of marine 

fisheries resources was decreased. 

    Air quality and noise

 Particulate Matter (PM10) was 

concerned in some areas particularly in 

Tambon Na Phralan, Saraburi Province. 

The Ozone (O3) concentration exceeded 

the standards in many areas such as 

Bangkok, Samut Prakarn Province and 

Samut Sakorn Province. Noise pollution 

was still observed from road traffic in 

some areas in Bangkok where noise levels 

exceeded the national standard.

    Climate Change

 During the past 10 years, the 

averages of both maximum and minimum 

temperature increased. During the past few 

years, there were rainfalls during the dry 

season, which decreased the number of 

cyclones in Thailand. The uncertain climate 

caused climate change which totally 

impacted agricultural sectors. Moreover, it 

affected on food production due to weather 

variability, insects and pests. 

    Biodiversity

 Biodiversity had been severely 

intruded. Destruction of biodiversity can 

be seen by the change of natural habitat 

and ecological system. Many activities 

exceeded their carrying capacity and were 

sometime illegal, for instance, illegal trade 

of plants and animals, illegal logging of 

economic timber such as Krisana wood 

(Aloewood), teak, Siamese Sal, Burmese 

Sal, Iron wood, Siamese Rosewood, 

Burmese Ebony, trafficking of animals 

including tigers, bears, Malayan pangolins, 

turtles, seahorses, etc. The number of the 

export and expansion of microorganism, 

plants, and animal species were continually 

increased. 7 kinds of microorganism, 23 

of plants, 51 of animal, and a kind of 

round-worm were explored.
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และจากความแปรปรวนและผันแปรของ

สภาพภูมิอากาศ อาจมีส่วนทำให้ภาค

การเกษตรของประเทศมีความเสี่ยงต่อ

ความม่ันคงในด้านการผลิตอาหารสูงย่ิงข้ึน

ทั้งจากภัยธรรมชาติและการระบาดของ

ศัตรูพืช

    ความหลากหลายทางชีวภาพ

 ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง

อันเกิดจากภาวะการถูกคุกคามและการ

นำมาใช้ประโยชน์อย่างไม่สมดุล และพบว่า

กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้ส่งผลทำให้

ความสมบูรณ์หรือความหลากหลาย 

ทั้งจำนวนและชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ลดลง

หรือสูญหายไปจากธรรมชาติและยังมีปัญหา

การลักลอบค้าสัตว์ป่า เช่น เสือโคร่ง หมี ล่ิน 

เต่า ม้าน้ำ เป็นต้น โดยสถิติการจับกุม

การกระทำผิดด้านสัตว์ป่าที่ผ่านมา มีการ

กระทำความผิดเพ่ิมมากข้ึนมาโดยตลอด 

รวมท้ัง การลักลอบตดัไมส้ำคญัทางเศรษฐกจิ 

เชน่ ไมก้ฤษณา ไมส้กั ไมเ้ตง็ ไมร้งั ไมแ้ดง 

ไมพ้ะยงู ไม้มะค่าโม่ง ไม้ประดู่ นอกจากนี ้

ยังพบปัญหาการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์

ต่างถ่ินเป็นจำนวนมาก ซึ่ งยั งมีผู้นำ

เ ข้ า ชนิ ดพั นธุ์ ต่ า งถิ่ น อยู่ ตลอด เ วลา 

โดยที่สำรวจพบแล้ว มี 82 ชนิด แบ่งเป็น 

จุลินทรีย์ 7 ชนิด พืช 23 ชนิด สัตว์ 51 ชนิด 

และหนอนตัวกลม 1 ชนิด

    พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม

 เกดิเหตกุารณแ์ผน่ดนิไหวทีส่ง่ผล

กระทบต่อประเทศไทยจำนวน 5 ครั้ง 

โดยมี 2 ครั้ง ที่มีขนาดเกิน 6 ริกเตอร์ 

มเีหตกุารณด์นิถลม่ 6 ครัง้ ในพืน้ที ่6 จงัหวดั 

ไดแ้ก ่จงัหวดัยะลา นราธวิาส สระแกว้ ภเูกต็ 

ตราด และเชยีงราย สว่นหลมุยบุเกดิขึน้ 18 

ครั้ง ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสตูล 

ระยอง ตาก อุดรธานี นครราชสีมา 

กระบี่  นครศรีธรรมราช กาญจนบุรี  

เชียงใหม่ ตรัง ระนอง และจังหวัดน่าน 

นอกจากนี้ ยังพบการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันและปลูกข้าว ส่วน

ป่าชายเลน มีพื้นที่รวม 1,525,061 ไร่ 

เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2547 (66,886 ไร่) 

หรื อ เพิ่ มขึ้ น เฉลี่ ย  13 , 3 77  ไ ร่ ต่ อปี  

สำหรับสถานภาพแนวปะการัง โดยรวม

อยู่ในสภาพดีปานกลาง แต่พบปะการัง

ฟอกขาวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ 

ในพื้นที่บริ เวณหมู่ เกาะสุรินทร์-สิมิลัน 

หมู่เกาะพีพี และเกาะราชาใหญ่ เป็นต้น

  นอกจากน้ี ยังพบการตายและบาดเจ็บ

ของสตัวท์ะเลหายาก ไดแ้ก ่เตา่ทะเล โลมา 

วาฬ และพยูน ทั้งฝั่งทะเลอันดามันและ

อ่าวไทยเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในส่วน

ประมงน้ำจืดมีแนวโน้มความสมบูรณ์มากข้ึน 

แต่ทรัพยากรประมงทะเลมีความสมบูรณ์

ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

    คุณภาพสิ่งแวดล้อมอากาศและ
เสียง
 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) ยังเป็นปัญหาสำคัญในบริเวณ

ตำบลหน้ าพระลาน จั งหวัดสระบุ รี  

ปัญหารองลงมา คือ ก๊าซโอโซน (O3) 

ซึ่งมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทั่วไปหลายพื้นที่ เช่น 

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร 

เป็นต้น สำหรับระดับเสียงดัง พบว่าบริเวณ

ริมถนนมีระดับเสียงสูงกว่าบริเวณพ้ืนท่ีท่ัวไป 

โดยพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีค่าระดับเสียงเกินมาตรฐาน

    การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อุณหภูมิของประเทศในระยะ 10 ปี ท่ีผ่านมา

ถงึปจัจบุนัทัง้อณุหภมูเิฉลีย่ สงูสดุเฉลีย่ และ

ต่ำสุดเฉลี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้น ขณะเดียวกัน

ในระยะ 2-3 ปีที ่ผ่านมา ประเทศไทยมี

ปริมาณฝนเพิ่มมากกว่าค่าปกติติดต่อกัน

ในช่วงฤดูร้อน แต่พบว่าพายุหมุนเขตร้อน

ที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมีจำนวนลดลง 
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    Natural Disasters

       Thailand experienced 5 earthquakes.

2 of them exceeded 6 Richter magnitude 

scale. 6 landslides were reported in 6 

provinces namely: Yala, Narathiwat, Sra 

Kaew, Phuket, Trad, and Chiang Rai 

Province. During the same period, there 

were 18 sinkholes in 12 provinces namely: 

Satun, Rayong, Tak, Udon Thani, Nakorn 

Rachasrima, Krabi, Nakorn Srithamarat, 

Kanchanaburi, Chiang Mai, Trung and Nan 

Province.  Coastal erosion could be found 

in every coastal province in Thailand with 

a total number of 11,300 rais of damaged 

areas reported.

 In addition, the government 

agencies, private sectors, NGOs, and 

other sectors should learn from the past 

and current environmental situations and 

incorporate environmental awareness in 

their development plans and roadmaps. 

Especially, climate change is a pressing 

current environmental issue which causes 

natural disasters such as floods, drought, 

windstorms, plagues as well as loss of 

forest areas and ecosystems. All of sectors 

should be aware of the importance of 

sustainable development. Eco-friendly 

products, adaptation to low carbon society 

and natural resources and rehabilitation 

should be emphasized for balancing and 

to cope with all the occurring losses.

รวมถึงปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้และ

ระบบนิเวศอ่ืนๆ ดังน้ัน เราควรใช้ทรัพยากร

อย่างย่ังยืนด้วยการให้ความสำคัญกับสินค้า

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษ

ซึ่งถือเป็นหัวใจของการรักษาสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้ง การปรับตัวของสังคมให้เป็นสังคม

คาร์บอนต่ำ และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้สมดุลกับ

การสูญเสียที่เกิดขึ้น

เอกสารอ้างอิง

   1. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 

   2. สรุปรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งวแวดล้อมในรอบ 12 ปี 
      (พ.ศ. 2540-2551)

   3. รายงานข่าว 6 เดือน “จับตาประเด็นร้อนข่าวสิ่งแวดล้อม” 
      (ม.ค - ธ.ค 2553)

ทุกจังหวัดชายฝ่ังทะเล และมีพ้ืนท่ีท่ีสูญเสีย

จากการกัดเซาะชายฝั่งไปแล้ว ประมาณ 

11,300 ไร่

 ท้ังน้ี หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรนำข้อมูล

สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

เป็นบทเรียนท่ีสำคัญเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ศึกษา หาวิธีการ มาตรการเพื่อดำเนินการ

ป้องกัน แก้ไขกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะ

ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่

เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในปัจจุบันและอาจส่งผล

รุนแรงมากข้ึนในอนาคต เช่น ปัญหาภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ และโรคระบาดต่างๆ 
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	 ข้อพิพาทปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้	แนวเขตที่ดินของรัฐ

ไม่ชัดเจน	การบุกรุก	การใช้ประโยชน์และการเรียกร้องขอเอกสาร

สิทธิในท่ีดินของรัฐ	การถือครองท่ีดินขนาดใหญ่	การไม่ทำประโยชน์

ในที่ดิน	การไร้ที่ดินทำกิน	การขยายตัวของเมืองและชุมชนในเขต

ปา่สงวนแหง่ชาตแิละพืน้ทีอ่นรุกัษ	์การเก็บภาษีที่ดิน	ความขัดแย้ง	

ซ้ำซ้อน	ไม่ต่อเนื่องเก่ียวกับการจัดการท่ีดินของรัฐในรูปแบบต่างๆ	

ฯลฯ	หลายกรณีเป็นปัญหารุมเร้าจนขยายตัวเป็นปัญหามวลชน

ในหลายพ้ืนท่ี	เหล่าน้ีเป็นคำถามท่ีประชาชนรอคอยคำตอบว่าภาครัฐ

จะมีนโยบายในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร	กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ภารกิจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศจึงได้นำ

เสนอร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

พ.ศ.	....		ซ่ึงเป็นการจัดต้ังคณะกรรมการสูงสุด	(Super	committee) 

เพื่อกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน

ของชาติ	โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธาน	

หัวหน้าส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจด้านท่ีดินเป็นคณะกรรมการ 

และมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย	

	 There	are	the	issues	of	disputes	over	lands	in	forest	areas,	

indefinite	borderlines	of	public	lands,	invasion,	exploitation	and	

demand	for	title	deeds	to	public	lands,	tenancy	of	large	estates,	

unused	land,	lack	of	farming	lands,	urbanization	in	national	

preserved	 forest	 and	 conservation	 areas.	 Among	 other	 issues	

are	land	taxation	and	conflicts,	overlapping,	and	disjointedness	

in	different	kinds	of	public	land	management.	Many	cases	are	so	

complicated;	they	have	grown	into	public	problems	in	several	areas.	

The	issues	become	public	concerns	and	the	public	is	anxious	to	

see	what	kinds	of	policies	the	government	sector	will	employ	in	

handling	these	problems.	Thus,	Ministry	of	Natural	Resources	and	

Environment,	as	an	agency	responsible	for	missions	in	respect	of	

the	nation’s	natural	resources	and	environment,	has	proposed	the	

Draft	National	land	Policy	Committee	Act,	B.	E.	….,		which	is	for	the	

appointment	of	the	super	committee	is	responsible	for	setting	the	

policies	and	plans	for	the	management	of	the	nation’s	lands	and	

soil	resource.		The	Prime	Minister	is	the	president,	the	Minister	of	

the	Natural	Resources	and	Environment	is	the	vice-president,	and	

the	heads	of	government	agencies	relevant	to	missions	regarding	

lands	are	the	committee.		The	civil	sector	was	also	involved.
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 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2546 (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี) เห็นชอบในหลักการแผนงานและหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการดำเนินการ

เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินตามนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ 7 แผนงาน 

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยสำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากร

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรบัผดิชอบแผนงานปรบัปรงุองคก์รการบรหิารจดัการทีด่นิ ในป ี

พ.ศ. 2547 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ

ศกึษาปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัคณะกรรมการจดัทีด่นิแหง่ชาต ิ(National land Allocation 

Commission) ผลการศึกษามีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่า มีความจำเป็นต้อง

 The cabinet approved on 

June 3rd, 2003 (Pol.Lt.Col. Thaksin 

Chinawatra being the prime minister) 

and agreed upon the principles of the 

plans and the main agencies which 

are responsible for the operations 

in solving the problems about lands 

according to the policies on the 

management of the nation’s lands 

in 7 plans. Minist ry of Natural 

Resources and Environment, through 

the Office of Natural Resources and 

Environmental Policy and Planning 

(ONEP) is responsible for the plans 

for the adjustment of organizations 

for land management. In 2004, ONEP 

conducted a study in order to improve 

regulations about the National Land 

Allocation Commission. The study 

results pointed in the same direction, 

that a national organization is in need 

for the management of the nation’s 

soil resource and lands as well as all 

the relevant activities in the system, 

and were congruous with the concept 

of having the National Land Policy 

Commission to function in this 

respect. The ministry submitted the 

Draft National Land Policy Committee 

Act, B.E. …. to the government 

for consideration and the cabinet 

approved the principles of the act as 

proposed by the ministry on March 
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24th, 2009 without permitting regulations about 

establishing new agencies or expanding agencies.

 The essence of the act is the notion that the 

regulation of policies and plans for the management of 

the nation’s lands and soil resources is scattered among 

the authorities of other legitimate commissions and 

related government agencies, causing the management 

in the past lack of unity and efficiency. Consequently, 

the National Land Policy Committee, a national 

organization with the duties to set the policies and plans 

for the overall management of the nation’s lands and soil 

resources and solve the problems in the management 

in case the authorities of other legitimate committees 

or governmental agencies overlap or conflict with one 

another.

   The National Land Policy Committee (NLPC) 

has the Prime Minister as the president, the Minister of 

Natural Resources and Environment as the vice-president, 

10 official committee members (relevant ministers and 

heads of government), and a delegate committee of a 

private organization by arbitrary selection. Other members 

are 3 delegate committees of local governmental 

organizations by arbitrary selection, 6 expert committees 

appointed by the cabinet, and a secretary-general of 

the Office of Natural Resources and Environmental 

Policy and Planning functioning as a committee and 

secretary.

 

มีองค์กรในระดับชาติเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน

ของประเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และเห็นด้วยกับ

การมีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติเพ่ือทำหน้าท่ีดังกล่าว 

กระทรวงฯ ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายท่ีดิน

แห่งชาติ พ.ศ. .... ให้รัฐบาลพิจารณา และคณะรัฐมนตรีมีมติ

อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวตามที่กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 

2552 โดยไม่ให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่

หรือขยายหน่วยงาน 

 ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระสำคัญ โดยเห็นว่า

การกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ

ทรัพยากรดินของประเทศกระจัดกระจายอยู่ตามอำนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นและหน่วยงานของรัฐ

ที่เกี่ยวข้องทำให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของ

ประเทศท่ีผ่านมาขาดเอกภาพและไม่มีประสิทธิภาพ สมควรให้มี

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติ

ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ

ทรัพยากรดินในภาพรวมของประเทศ และเพื่อแก้ไขปัญหา

การบริหารจัดการที่ดินหรือทรัพยากรดินในกรณีที่อำนาจหน้าที่

ของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ

ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกัน  

 คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ นแห่ งชาติ ( คทช . ) 

มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นรองประธานกรรมการ  

กรรมการโดยตำแหน่งจำนวนสิบคน (รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและ

หัวหน้าส่วนราชการ) กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนจำนวนหน่ึงคน

โดยการคัดเลือกกันเอง และกรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจำนวนสามคนโดยการคัดเลือกกันเอง กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหกคนโดยคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง และมีเลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ 
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อำนาจหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการฯ	

		•	จัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน		

					ของประเทศ	รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	

					เสนอต่อ	คทช.	เพื่อพิจารณา	

		•	เป็นศูนย์รวบรวม	จัดเก็บ	วิเคราะห์	และเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับ

					ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	และปฏิบัติการอื่นตามที่	

					คทช.	มอบหมาย

		•	ศึกษา	วิจัย	ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาหรือวิจัย

     เก่ียวกับท่ีดินหรือทรัพยากรดินท่ัวประเทศ	เพื่อให้การบริหารจัดการ

					ท่ีดินและทรัพยากรดินของประเทศมีประสิทธิภาพ	เกิดประโยชน์

					สูงสุด	สมดุล	เป็นธรรม	และย่ังยืน	

		•	รับผิดชอบงานธุรการของ	คทช.	และคณะอนุกรรมการฯ		

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ	

		•	กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากรดิน

				ของประเทศ	และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

		•	เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน

				ของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำ	ปรับปรุง	แก้ไข	หรือยกเลิกกฎหมาย	

				เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินหรือทรัพยากรดิน	

		•	เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการในกรณีที่อำนาจ

    ของคณะกรรมการตามกฎหมายอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ

				ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการท่ีดินหรือทรัพยากรดินซ้ำซ้อน

				หรือขัดแย้งกัน

Authority	of	the	Committee	

			•	To	determine	the	policies	and	plans	for	the	management	

						of	the	nation’s	lands	and	soil	resources	and	to	propose	

						to	the	cabinet	for	approval

			•	To	indicate	the	cabinet	for	making	decisions	in		

						assigning	relevant	government	agencies	to	proceed,		

						improve,	correct,	or	cancel	regulations	about	the	

						management	of	the	lands	or	soil	resources.

			•	To	propose	to	the	cabinet	for	decision-making	in	

						case	the	authorities	of	other	legitimate	committees	

						or	government	agencies	relevant	to	the	management	

						of	the	lands	or	soil	resources	overlap	or	conflict	with	

						one	another.						

Authority	of	the	Secretariat	

			•	To	prepare	policies	and	plans	for	the	management		

						of	the	nation’s	lands	and	soil	resources	as	well	as	

						analyzing	potential	trends	and	impact	to	propose	

						them	to	NLPC	to	consider.

			•	To	be	a	center	for	the	collection,	storage,	analysis,		

						and	publicity	of	data	on	the	nation’s	lands	and	soil	

						resources	as	well	as	performing	other	actions	assigned	

							by	NLPC.

			•	To	study,	research,	encourage,	or	support	education	

						or	research	on	lands	and	soil	resources	of	the	entire	

						nation	so	that	the	management	of	the	nation’s	lands	

						and	soil	resources	can	be	efficient.

			•	To	take	responsibilities	for	the	general	affairs	of	NLPC	

						and	the	subcommittee.
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 In conclusion, the National Land Policy 

Committee will be responsible for setting the policies 

and plans for the management of the nation’s lands 

and soil resources as well as motivating and propelling 

agencies to solve the nation’s overall land problems 

systematically based on safeguarding the nation’s 

common interests and helping the public to take up 

professions and making a living on their own as well as 

contributing to the preservation of the natural resources 

and environment of their local areas.     

 Lately, the cabinet reached a consensus on 

April 26th, 2011 (Abhisit Vejjajiva as the Prime Minister) 

to acknowledge and assent to the Draft National Land 

Policy Committee Act, B.E. …., which had been 

examined by the Office of the Council of State, and 

submitted the Draft National Land Policy Committee Act, 

B. E. …. to the Coordinating Committee of the House 

of Representatives to be forwarded to the House of 

Representatives for consideration and presently the act 

is in the process of consideration by the new government.

 Whether the intentions as present in this Act 

will be the government sector’s important instrument in 

solving the overall problems in respect of the policies on 

the nation’s lands is a matter to wait and see from the 

continuous and earnest operations of the government 

sector and support from the civil sector and related 

parties.

  กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

จะเป็นผู้กำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ

ทรัพยากรดินของประเทศ ตลอดจนผลักดันและขับเคลื่อน

เพื่อให้หน่วยงานสามารถแก้ไขปัญหาที่ดินในภาพรวมของ

ประเทศอย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์

ส่วนรวมของชาติ และเอื้อให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพและ

อยู่อาศัยทำกินตามอัตภาพ พร้อมทั้งร่วมดูแลรักษาทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง

   ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 

(นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) รับทราบและเห็นชอบ

รา่งพระราชบญัญตัคิณะกรรมการนโยบายทีด่นิแหง่ชาต ิพ.ศ. ....  

ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และส่ง

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 

แล้วนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ซึ่งปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลชุดใหม่

 เจตนารมณ์ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะเป็น

เครือ่งมอืสำคญัของภาครฐัในการแกไ้ขปญัหาดา้นนโยบายทีด่นิ

ของประเทศในภาพรวมดังกล่าวได้หรือไม่ เป็นสิ่งที่ต้องรอคอย

และพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติการของภาครัฐ รวมท้ัง การสนับสนุน

จากภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
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ดินลูกรัง 
      : การวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ดินลูกรัง 
      : การวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Lateritic Soil: Sustainable Utilization Planning

สกุลยุช ศรุตานนท์ */ Sakunyut  Sarutanon * 

 โดยทั่วไป เมื่อพูดถึงดินลูกรัง (Lateritic soil) เรามักจะนึกถึงดินสีแดงหรือสีน้ำตาลแดงมีกรวดปะปน ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปใน

บริเวณสองข้างทางในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือ ดินลูกรังเป็นดินที่มีเหล็ก

และอลูมิเนียมออกไซด์สูง เนื่องจากกระบวนการเกิดศิลาแลง ในเชิงพื้นที่ เป็นที่ทราบกันดีว่าดินลูกรังมีศักยภาพทางการเกษตรต่ำ 

เพราะดินช้ันล่างแน่นทึบทำให้เกิดปัญหาการชอนไชของระบบราก การระบายน้ำไม่ดี การอุ้มน้ำต่ำ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การทำการเกษตร

ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นดินลูกรังต้องอาศัยเทคนิคในการปรับปรุงบำรุงดินสูง แต่ในเชิงการนำไปใช้ประโยชน์ ดินลูกรังสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้าง 

เช่น การทำถนน การถมเพื่อปรับพื้นที่ เพราะสามารถบดอัดได้ดี เมื่อมีการบดอัดแล้วจะแน่นแข็ง เหมาะต่อการปรับพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิด

การทรุดตัว กรมทางหลวงเองก็ได้ใช้ดินลูกรังเป็นวัสดุก่อสร้างช้ันทาง (base) มาเป็นเวลานาน ส่วนประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม ดินลูกรัง

สามารถนำมาใช้ในการผลิตสารส้มหรือการนำดินลูกรังที่มีปริมาณเหล็กออกไซด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25-30 มาใช้เป็นวัตถุดิบปรับแต่ง

คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ เป็นต้น

 Normally, when speaking of lateritic soil, we think about red or reddish brown soil mixed with gravels 

commonly found on the roadside in the countryside, especially in the Northeast, East, and North of the country. 

Lateritic soil is a kind of soil rich with iron and aluminium oxide due to the laterization process. Spatially, it is well 

known that lateritic soil has low agricultural potential; the lower layer is thick, which is the cause of the problem of 

burrowing roots, poor drainage, low water absorption efficiency, and low fertility. Agriculture in lateritic areas requires 

soil improvement techniques to a high degree, but in respect of utilization, lateritic soil can be used in construction, 

such as road construction, land filling for ground leveling because it can be well ground and compacted. After being 

compacted it will be hard and solid, fit for ground leveling to prevent it from sinking. The Department of Highways 

has used lateritic soil as material in base construction for a long time. As for industrial benefits, lateritic soil can be 

used for alum production, or soil with not less than 25-30 % iron oxide can be used as corrective material for cement 

property adjustment.

 * นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ / กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   Expert environmental scholar / Natural Resources and Environmental Management Division / Office of Natural Resources and Envirommental Policy and Planning
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 At present, no data have been collected on 

the exact quantity of the nation’s soil usage, but the 

estimated economic data in the branch of construction, 

which has been continuously growing for about a 

decade, were quite useful in the prediction that yielded 

that the need for lateritic soil in construction, especially 

in the development of rural community is still high.

Although at present the demand for lateritic soil in road 

construction is constantly decreasing due to the growth 

of the road network, which has spanned across more 

areas, there it is still needed in the maintenance or 

expansion of the roads. Furthermore, it is certain that 

the need to use lateritic soil as manufacturing material

in the cement production industry is continuously 

increasing according to the demand for cement for 

the development of infrastructures both governmental 

and private. Lateritic soil has also been used as a 

component in earthenware production as well as wall 

building for residences.

 Problems that arose: The utilization of lateritic 

soil for the various purposes mentioned-above was 

nonrenewable, so as the lateritic soil and weathered 

rocks were dug up, the ensuing problems were changes 

in geography and landscape. Lateritic soil wells have 

become commonly present. Some have turned into 

large deserted ones no longer in use.  An example can 

be given of the examination of areas in Ratchaburi and 

Phetburi for which permission for lateritic soil digging 

has been asked; it was found that the digging had 

been done all over the place – both in public places 

and private lands with title deeds. The digging was 

done from flat land up to steep land; the cutting of 

the mountains resulted in precipitous cliffs and in some 

areas the digging was deep, resulting in large basins 

of over 5 meters depth and thus ground sinking and 

crumbling.  Besides, some areas were adjacent to public 

roads, which might cause hazard to citizens using the 

roads. As to the areas where the digging has been 

operated, some has been deserted with no further 

operation. Moreover, the lateritic soil digging activity 

has produced the effects of dust, noise, and vibration 

from machines, road damage and transportation 

accidents. In addition, the entrepreneurs often neglected 

to restore the environment.

 Lateritic soil digging in public areas or state 

lands: The entrepreneurs must ask permission from the 

Department of Lands according to the regulation of the 

 ปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ดินลูกรัง

ของประเทศที่ชัดเจน แต่หากประมาณการจากข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ

สาขาการก่อสร้างท่ีมีการเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงกว่าทศวรรษ

ท่ีผ่านมาก็พอคาดการณ์ได้ว่าความต้องการใช้ดินลูกรังในการก่อสร้าง

โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนในท้องถ่ินชนบทยังคงมีอยู่สูง ถึงแม้ปัจจุบัน

ความต้องการเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนจะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากมี

โครงข่ายถนนท่ีครอบคลุมมากข้ึนกว่าในอดีต แต่ก็ยังคงมีความจำเป็น

ต้องใช้เพื่อการซ่อมบำรุงหรือการขยายเส้นทางต่อไป และแน่นอนว่า 

ความต้องการใช้ดินลูกรังเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์

อุตสาหกรรมก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความต้องการปูนซีเมนต์

เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชน นอกจากน้ี

ยังมีการนำดินลูกรังมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น

ดินเผา รวมถึงการนำมาใช้ก่อผนังสร้างอาคารบ้านเรือนได้เช่นกัน

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึน : การนำดินลูกรังไปใช้ประโยชน์ต่างๆ 

ดังที่กล่าวมานั้น ถือเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป 

ฉะนั้น เมื่อเราขุดตักดินลูกรังและหินผุ (weathered rock) มาใช้ 

ปัญหาท่ีตามมาก็คือ การเปล่ียนแปลงลักษณะภูมิประเทศ ทัศนียภาพ 

เกิดบ่อดินลูกรังกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป บางแห่งกลายเป็นบ่อร้าง

ขนาดใหญ่ที่ไม่ใช้ประโยชน์อีกต่อไป ยกตัวอย่างจากการตรวจสอบ

พ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีการขออนุญาตขุดดินลูกรังในจังหวัดราชบุรีและเพชรบุรี

พบว่า มีการขุดดินลูกรังกระจัดกระจายท่ัวไปท้ังในท่ีสาธารณประโยชน์

และที่ดินของเอกชนที่มีเอกสารสิทธิ์ โดยทำการขุดดินลูกรังจาก

พื้นที่ราบขึ้นไปบนพื้นที่ภูเขา ทำให้ภูเขาถูกตัดเป็นหน้าผาลาดชัน 

และบางแห่งมีการขุดลึกลงไปจากระดับพ้ืนดินเดิมจนมีสภาพเป็นแอ่ง

ขนาดใหญ่ มีความลึกมากกว่า 5 เมตร เกิดปัญหาดินทรุดตัวและ

พังทลาย อีกท้ังบางแห่งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ ซ่ึงอาจทำให้ราษฎร

ท่ีใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับอันตราย ในส่วนของพ้ืนท่ีท่ีได้ดำเนินการ

ขุดตักดินลูกรังไปแล้ว บางแห่งถูกทิ้งร้างไม่มีการดำเนินการต่อ 

นอกจากน้ี กิจกรรมการขุดตักดินลูกรังก็ส่งผลกระทบด้านฝุ่นละออง

เสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร ถนนชำรุดเสียหาย

และอุบัติเหตุจากการขนส่ง และผู้ประกอบการก็มักละเลยที่จะทำ

การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 

การขุดตักดินลูกรังและหินผุบริเวณพื้นที่ เนินเขา ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน 

จ.กาญจนบุรี

Lateritic soil and weathered rock digging in an area of a knoll, 

Don Ta Phet Sub-district, Panom-Tuan District, Kanchanaburi
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 Ministry of Interior on the rules and methods relevant to 

permission according to Article 9 of the Land Code.  This 

involves the committee’s consideration of the request 

for enterprise permission according to Article 9 of the 

Land Code, for which the representative of the province 

of enterprise must coordinate with relevant government 

agencies before permission.  In so doing, officers must 

be dispatched to examine the area to make sure that 

it has no properties prohibited in the requirements.  For 

example, it must not be an area with a layer of lateritic 

soil lower than 25 centimeters below the surface, or a 

very steep area, or an area with abundant forest, or 

historical value, or an archaeological site.

 Apart from the Ministry of Interior’s regulation,

if that public land is an area under the charge of 

another agency, for example, an area within a national 

forest or state property, according legislation must be 

considered.  However, the main point to be considered

is the Department of Lands or any agency legitimately 

in charge of the area has no direct duty to plan 

the management for the digging of lateritic soil for 

utilization to be according to the principles on proper 

and systematic natural resource management. This 

covers the preparation of spatial data for locating 

potential sources of lateritic soil as well as prioritization of 

utilizations. Even though the Department of Lands itself 

has measures to prevent the scattering of lateritic soil 

lateritic soil digging in areas of different provinces all 

over the nation, enforcing the exploration for areas 

where lateritic soil digging should be allowed in every 

province, so it will be possible to legally identified 

them as sources where lateritic soil digging permission 

can be asked. In some provinces lateritic soil sources 

have been declared, but such declarations were done 

merely for sources where entrepreneurs had already 

had the digging operated without the sources being 

located by proper theoretical factors. 

 Lateritic soil digging in lands with title deeds 

or private lands: This refers to cases of entrepreneurs 

purchasing the lands in order to dig the soil, or land 

owners intending to dig and sell the soil for income 

and agricultural reservoirs. For this kind of enterprise, 

permission has to be asked according to the Excavation 

tion and Earth Filling Act B.E. 2543 (A.D. 2000), which is 

a regulation for the prevention of potential danger of 

excavation or earth filling. It is enforced only in cases 

of excavation of over 3 meters depth and with the 

well opening of over 10,000 square meters width in 

 การขุดดินลูกรังในท่ีสาธารณะหรือท่ีดินของรัฐ : ผู้ประกอบการ

ต้องขออนุญาตจากกรมท่ีดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวล

กฎหมายท่ีดิน โดยการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองราว

ขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน 

ซ่ึงจังหวัดเจ้าของพ้ืนท่ีต้องประสานงานกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง

ก่อนท่ีจะมีการอนุญาต โดยให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีออกไปตรวจสอบพ้ืนท่ี 

ว่าพ้ืนท่ีน้ันๆ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำหนด เช่น ต้องไม่ใช่

พ้ืนท่ีซ่ึงมีช้ันดินลูกรังอยู่ใต้ผิวดินท่ีระดับลึกกว่า 25 เซนติเมตร หรือ

เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก หรือเป็นพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ หรือ

มีสภาพที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือแหล่งโบราณคดี เป็นต้น

 นอกเหนือจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยแล้ว หาก

ที่ดินสาธารณะดังกล่าวอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่น เช่น 

อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือเขตที่ราชพัสดุ ก็ต้องพิจารณาตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ แต่ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก็คือ 

กรมท่ีดินหรือหน่วยงานท่ีมีอำนาจหน้าท่ีดูแลพ้ืนท่ีตามกฎหมายต่างๆ 

ไม่ได้มีหน้าท่ีโดยตรงในการวางแผนการจัดการเพ่ือให้การขุดตักดินลูกรัง

ไปใช้ประโยชน์เป็นไปตามหลักวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ถูกต้องและเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อกำหนด

แหล่งศักยภาพดินลูกรัง การจัดลำดับความสำคัญท่ีจะนำมาใช้ประโยชน์

ก่อนหลัง ถึงแม้กรมท่ีดินเองจะมีมาตรการป้องกันการกระจัดกระจาย

ของการขุดดินลูกรังในท้องท่ีจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยให้ทุกจังหวัด

สำรวจตรวจสอบหาพื้นที่หรือบริเวณที่ควรอนุญาตให้ขุดดินลูกรัง 

เพื่อกำหนดให้เป็นแหล่งที่สามารถขออนุญาตขุดดินลูกรังได้ ซึ่งก็มี

บางจังหวัดได้มีการประกาศแหล่งดินลูกรัง แต่พ้ืนท่ีเหล่าน้ีก็เป็นเพียงการ

พื้นที่ขุดตักดินลูกรังและหินผุบนพื้นที่สูงชันที่สิ้นสุดการดำเนินการ 

(ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี)

An area for lateritic soil and weathered rock digging on a steep area, 

the operation has been completed 

(Napralan Sub-district, Chalermprakiet District, Saraburi) 
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ประกาศตามแหล่งท่ีมีผู้ประกอบการดำเนินการขดุตกัดนิลกูรงัอยูแ่ลว้ 

ไม่ได้กำหนดจากปัจจัยทางวิชาการที่เหมาะสม

 การขุดดินลูกรังในท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิหรือท่ีดินของเอกชน : 

มีทั้งในลักษณะที่ผู้ประกอบการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อขุดตักดินลูกรังเอง

หรือเจ้าของท่ีดินมีความประสงค์จะขุดและขายดินลูกรังเพ่ือให้ได้เงิน

และได้บ่อกักเก็บน้ำใช้เพ่ือทำการเกษตร การดำเนินกิจการลักษณะน้ี

ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดจากการ

ขุดดินหรือถมดิน มีผลบังคับใช้เฉพาะกรณีท่ีมีการขุดดินลึกกว่า 3 เมตร 

และมีปากบ่อกว้างกว่า 10,000 ตารางเมตร ในเขตพื้นที่ชุมชน คือ 

เขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน

ตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา พื้นที่ที่กำหนดให้ใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคาร และเขตผังเมืองรวม แต่ถ้าหากการขุดตักดินลูกรังไม่ได้

ประกอบการตามขนาด หรือไม่ได้อยู่ในเขตท้องที่ดังกล่าว กฎหมาย

ก็ไม่สามารถบังคับหรือควบคุมได้

 การควบคุมกิจกรรมการขุดตักดินลูกรัง : มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงกำหนดให้การประกอบ

กิจการขุด ตัก ถมดินลูกรังและหินผุ จัดเป็นการประกอบกิจการโรงงาน

ประเภทหน่ึงซ่ึงต้องขออนุญาต เพ่ือควบคุมเก่ียวกับสถานท่ีต้ัง ลักษณะ

ของโรงงาน กรรมวิธีในการผลิต และวิธีการในการควบคุมการปล่อย

ของเสีย มลพิษ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี 

ยังมีกฎหมายที่บังคับใช้กรณีที่เกิดปัญหาผลกระทบต่อทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

community areas, that is, municipal areas of Bangkok 

and Pattaya, local governmental organizations with 

specifically established legislation declared by the 

minister in the government gazette, as well as areas 

under the enforcement of the legislation on the control 

of buildings and overall city plan. Yet if the lateritic soil 

digging is not operated according to the indicated 

scale, or not in the area mentioned, the enforcement 

or control of the law is not possible.

 Control of the lateritic soil digging activity: 

A relevant regulation is the Factory Act B.E. 2535 (A.D. 

1992), which dictates that the enterprise of digging, 

ladling, or filling with lateritic soil and weathered rocks 

is a kind of factory enterprise for which permission has 

to be asked for the control regarding location, factory 

properties, manufacturing procedure, as well as control 

of waste disposal, pollutant emission, or other factors 

affecting the environment. There are also regulations 

enforced in cases of arising effects on natural resources 

and the environment, that is, the Public Health Act B.E. 

2535 (A.D. 1992), the Land Transport Act B.E. 2522 (A.D. 

1979), the Land Traffic Act B.E. 2522 (A.D. 1979), the 

Act of Cleanness and Urban Regulation B.E. 2535 (A.D. 

1992), which will be enforced only when complaints 

are made. Yet, control in prevention of problems at 

the roots is still impossible.

 Planning for environmental management in the 

utilization of lateritic soil resource: Examination has been 

done of potential sources of lateritic soil and weathered 

rocks, started by the Office of Natural Resources 

and Environmental Policy and Planning in the Central 

พื้นที่ขุดตักดินลูกรังในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

An area for lateritic soil digging in Muang District, Ratchaburi 
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พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

ซึ่งจะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อมีการร้องเรียนปัญหาเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ยัง

ไม่สามารถควบคุมเพื่อป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุได้

 การวางแผนการจัดการส่ิงแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์

ทรพัยากรดนิลกูรงั : จากการศกึษาแหลง่ศกัยภาพดนิลกูรงัและหนิผ ุ

ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เร่ิมต้นดำเนินงานในเขตภาคกลางของประเทศ ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 

20 จังหวัด เพ่ือให้มีข้อมูลทางวิชาการของการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ดินลูกรังอย่างเป็นระบบ ผลการศึกษาที่ได้ พบว่า มีจังหวัดที่มีพื้นที่

ศักยภาพดินลูกรังที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์กระจายอยู่

ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดที่มีพื้นที่แหล่งศักยภาพ

ดินลูกรังสูง ได้แก่ กาญจนบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี ส่วนจังหวัดที่มี

พ้ืนท่ีแหล่งศักยภาพรองลงมา ได้แก่ เพชรบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท สระบุรี 

ราชบุรี อุทัยธานี และนครนายก ส่วนจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากนี้

ไม่มีพื้นที่แหล่งศักยภาพดินลูกรังที่มีความเหมาะสม เนื่องจาก

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบน้ำท่วมถึงและเป็นดินอ่อน และจากการศึกษา

แนวทางในการบริหารจัดการท้ังรูปแบบองค์กรและหลักเกณฑ์ในการ

อนุญาต รวมถึงการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ โดยการสำรวจ 

จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ พบว่าในปัจจุบันโครงสร้างทางด้านการบริหาร

จัดการการใช้ประโยชน์ดินลูกรัง มีกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องจำนวนมาก

และมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายหน่วยงานแต่ยังขาดนโยบาย แผนข้อมูล

เชิงพื้นที่ และองค์กรที่รับผิดชอบในภาพรวม รวมทั้ง ปัญหาด้าน

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการอนุญาตขุด

ตักดินลูกรังในบางพื้นที่ไม่มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน

หรือท้องถิ่น จึงทำให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งหรือการร้องเรียนปัญหา

ทางด้านส่ิงแวดล้อม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบยังแก้ไขปัญหาได้อย่างล่าช้า 

ไม่ทันการณ์ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารจัดการเพื่อใช้เป็นกรอบ

การวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรังและหินผุของประเทศ 

โดยยึดหลักการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรมต่อสังคม 

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 มาตรการสำคัญ คือ 

  มาตรการด้านการบริหารจัดการ  ที่จะต้องมีการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้างของการบริหารจัดการทั้งเรื่องกฎหมาย 

ระเบียบต่างๆ และองค์กร ทั้งการปรับปรุงการบริหารจัดการภายใต้

กฎหมายและระเบียบท่ีมีในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ หรือการผลักดันให้

ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติในการควบคุมดูแลการประกอบการ เพื่อให้

สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ และการนำหลักการอื่นๆ 

เข้ามาสนับสนุน เช่น การใช้มาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีสามารถ

Region of the country, covering the areas of about 

20 provinces. The purpose was to supply academic 

data on the systematic utilization of the lateritic soil 

resource.  The result reveals that there were potential 

areas of lateritic soil fit for utilization in different places 

of 10 provinces. The provinces with high potential areas 

were Kanchanaburi, Nakhon Sawan, and Lopburi, and 

the ones with less potential were Phetburi, Suphanburi, 

Chainat, Saraburi, Ratchaburi, Uthai Thani, and Nakhon 

Nayok.  Other provinces were without suitable areas 

of potential, for most are floodplains with soft soil. The 

study of the administrative courses in terms of type 

of organization, permission criteria, as well as utilization 

control through survey and collection of data in the 

areas yielded the following result. Presently, the structure 

of the administration of lateritic soil utilization 

involved numerous regulations and agencies, but still 

lacked policies, plans, spatial data, and organizations 

in charge of the overall responsibilities and the 

problem about the procedure of participation by the 

people and local agencies. In some areas, permission 

for lateritic soil digging was asked without consulting 

the people or local agencies, with the consequences 

being conflicts or environmental complaints. Responsible 

agencies are still too slow in solving problems, so the 

administrative concept to be used as a framework for 

planning the utilization of the lateritic soil and soft rock 

resources of the nation based on the principles of 

efficient administration, social justice, and environmental 

พื้นที่ขุดตักดินลูกรังในเขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

An area for lateritic soil digging in Muang District, Ratchaburi 
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สิ่งแวดล้อมและมลพิษ Env i ronment  and Po l lu t ion

จูงใจในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ การจัดเก็บ

เงินประกันภัยความเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารสู่สาธารณะ 

 มาตรการการมีส่วนร่วม   เป็นหัวใจสำคัญในการบริหาร

การจัดการท่ีต้องมีการรับฟังความเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีการขอ

อนุญาตขุดตักดินลูกรัง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

และท้องถิ่นในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความ

เป็นธรรมในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร และมีส่วนร่วม

ในการเฝ้าระวังปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม   อาทิ การกำหนด

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขทางด้านส่ิงแวดล้อมท้ังการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม การป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการ

ในการควบคุมและกำกับดูแล การฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ี และการวางแผน

การใช้ประโยชน์พื้นที่ภายหลังสิ้นสุดการดำเนินงาน 

 ทัง้นี ้การศกึษาเพือ่วางแผนการจดัการสิง่แวดลอ้มจากการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรดินลูกรัง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไปในทุก

ภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลแหล่งศักยภาพของดินลูกรัง

และหินผุท่ีครบถ้วน และแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ 

รวมทั้ง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งจะได้นำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติไปใช้ในการ

ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและลดผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม และนำไปสู่การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ดินลูกรังของประเทศที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

friendliness is divided into 3 main measures:

 Administrative measure:   Structural problems 

in administration have to be solved, in respect of law, 

regulations, and organizations. The administration 

under the current law and regulations has to be 

improved for efficiency, or efforts have to be made 

to motivate local agencies to issue legislations for the 

control of enterprises to be in line with the principle 

of decentralization. Other principles also have to be 

brought into support, such as the use of economical 

measures that can motivate entrepreneurs to reduce 

environmental impact, insurance claims for environmental 

loss, and publicity.     

 Participatory measure:  This is the key to 

the administration, which requires consideration of 

public opinions in areas for which lateritic soil digging 

permission is asked, promotion of the involvement of 

the people and local agencies in every step of the 

administration for justice in sharing the benefits from 

resource utilization, as well as participation in cautiously 

preventing environmental impact problems. 

 Environmental impact reduction measure:  

This last measure includes the determination of 

environmental criteria and conditions, assessment and 

prevention of and solutions to environmental impact, 

measures for control and supervision, restoration of 

the areas, and planning of the utilization of the areas 

after operation.  

 For the study for the purpose of planning 

environmental management regarding the utilization of 

lateritic soil resource, the Office of Natural Resources 

and Environmental Policy and Planning has the aim to 

extend its mission to every region of the country. This 

is in order to obtain the complete data about potential 

sources of lateritic soil and weathered rocks, guidelines 

for the administration of utilization, including politic 

recommendations to be proposed to the government.  

In so doing, the involved agencies will be able to 

efficiently put the data and practical guidelines to use 

in the operation, prevent and reduce environmental 

impact, which should lead to the administration of 

efficient and sustainable utilization of the nation’s 

lateritic soil resource in the future.
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อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

(Convention on Biological Diversity: CBD)

  จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (United Nations Conference 

on Environment and Development) หรือการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อม (Earth Summit) 

ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 5-14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ประเทศทั่วโลกได้ให้การ

รับรองอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีทั้งสิ้น 157 ประเทศร่วมลงนาม

  อนุสัญญาฯ ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ปัจจุบันมีภาคี 191 ประเทศ ในส่วน

ของประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2535 และให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 29 มกราคม พ.ศ. 2547

 อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่มี

เจตนารมณ์ให้รัฐบาลทุกประเทศเคร่งครัดต่อการรักษาวินัยส่ิงแวดล้อม อนุสัญญาฯ ฉบับน้ี เป็นอนุสัญญา

นานาชาติฉบับแรกที่ครอบคลุมการอนุรักษ์ ทั้งพันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ

 อนุสัญญาฯ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 

    เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

    เพื่อใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

    เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 

ที่มา:    http://chm-thai.onep.go.th/chm/Doc/Publication/IDB/bioday50/AW-BioDay-3.pdf 
 http://www.envwest.com/km/data/044-km_reo8.pdf
ที่มา:    http://chm-thai.onep.go.th/chm/Doc/Publication/IDB/bioday50/AW-BioDay-3.pdf 
 http://www.envwest.com/km/data/044-km_reo8.pdf
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ก่อนจะปิดเล่ม Epilogue

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน

(ASEAN	Agreement	on	Transboundary	Haze	Pollution)

  ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบกับปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหามลพิษจากหมอกควัน ซ่ึงเกิดจากไฟป่าและการเผาในท่ีโล่งทำให้หลายประเทศ

ในภูมิภาคน้ีได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเสียหายท้ังต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของแต่ละ

ประเทศและยังส่งผลกระทบถึงประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ ใกล้เคียงด้วย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อ

วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมของโลกอีกด้วย โดยในประเทศไทยมีพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ 

พื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ ซึ่งเกิดจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งทั้งจากประเทศไทยเองและผลกระทบมาจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน

  ปัญหาไฟป่าและหมอกควันมีความรุนแรงมากขึ้นและได้กลายเป็นปัญหาระหว่างชาติในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต ้จึงเกิด “ความตกลงอาเซยีนวา่ดว้ยมลพษิจากหมอกควนัขา้มแดน (ASEAN Agreement 

on Transboundary Haze Pollution)” มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน ลด และติดตามตรวจสอบมลพิษ

จากหมอกควันข้ามแดนอันเป็นผลเนื่องมาจากไฟบนพ้ืนดินและ/หรือไฟป่า โดยอาศัยความพยายามร่วมกัน

ในระดับประเทศและความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมี

ประเทศสมาชิก 6 ประเทศได้ให้สัตยาบันในความตกลงน้ี ซ่ึงประเทศไทยพร้อมด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน

อีก 9 ประเทศได้ร่วมลงนามในข้อตกลงอาเซียนฯ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2545 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประเทศมาเลเซีย และได้ดำเนนิการใหสั้ตยาบนัครบ 6 ประเทศ เมื่อปลายป ีพ.ศ. 2546 สง่ผลใหข้อ้ตกลงอาเซยีนฯ 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งปัจจุบันมีประเทศที่ ให้สัตยาบันแล้วทั้งหมด 9 ประเทศ 

ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ 

ที่มา:  http://haze.asean.org/hazeagreement/
  http://www.pcd.go.th/info_serv/air_haze.htm
  http://th.wikipedia.org/wiki/ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน

ที่มา:    http://chm-thai.onep.go.th/chm/Doc/Publication/IDB/bioday50/AW-BioDay-3.pdf 
 http://www.envwest.com/km/data/044-km_reo8.pdf
ที่มา:    http://chm-thai.onep.go.th/chm/Doc/Publication/IDB/bioday50/AW-BioDay-3.pdf 
 http://www.envwest.com/km/data/044-km_reo8.pdf




