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ตามหาตาน�้า ผ่านการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรุ่งอรุณ

บทบาทผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภายใต ้
ข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ

White Lamphun Cattle Conservation Campaign  

of Communities and Youths in Ban Rai Pa Kha 

The Search for a Freshwater spring:Through the Scientific  

Learning of 6
th 
Graders of Rung Arun School

Expert’s Roles in Committees under International  

Agreements and Obligation

การอนุรักษ์โคขาวล�าพูน  
ของชุมชนและเยาวชนบ้านไร่ป่าคา



บทบรรณาธิการ

Editorial Note

วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ. 2557 นี้ อยู่ในช่วงเดือนเมษายน–มิถุนายน โดยในเดือนพฤษภาคม 

ที่ผ่านมานี้ มีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซ่ึงเป็นพิธีท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งกับเกษตรกรไทย กองบรรณาธิการจึงขอ 

ตามรอยพระโค ไปถงึถิน่ต้นกาํเนดิทีจ่งัหวดัลาํพนู ในบทความคอลมัน์เรือ่งจากปก การอนรุกัษ์โคขาวลาํพนู ของชมุชนและเยาวชนบ้านไร่ป่าคา  

ชุมชนหน่ึงทีม่กีารอนุรกัษ์โคขาวลาํพนู สายพนัธุด์ัง้เดมิอย่างจรงิจงั โดยเริม่ก่อตัง้กลุม่อนรุกัษ์ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 จนถงึปัจจบุนั นอกจากนี้ 

ยงัมบีทความอืน่ๆ ทีน่่าสนใจ อาท ิบทสมัภาษณ์พิเศษจาก รองศาสตร์ตราจารย์ ดร. อทิุศ กฏุอนิทร์ อดตีคณบดคีณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เกษตรศาสตร์ ท่านมปีระสบการณ์มากมายทัง้จากประสบการณ์การทาํงาน การเป็นคณะอนกุรรมการในชดุต่างๆ และการเป็นตวัแทนประเทศไทย 

ในการประชมุทีส่าํคญัเกีย่วกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีส่าํคญัๆ หลายเรือ่งด้วยกนั นอกจากนี ้คอลมัน์สิง่แวดล้อม

และมลพิษ ขอนําเสนอ กลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย และอําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ซ่ึงเป็นมาตรการเพือ่บรหิารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสม เป็นต้น คอลมัน์สมดลุและหลากหลาย 

ขอนําเสนอศักยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบนปัจจัยในด้านต่างๆ ของชุมชน ที่มีศักยภาพ 

ในการต่อสู้ป้องกันชายฝั่งด้วยตนเอง ตามหาตานํ้า การเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ทําให้เด็กๆ ได้ซึมซับกับสิ่งแวดล้อม และเข้าใจ

ในบทเรียนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีบทความอื่นๆ ที่มีสาระอีกมากมาย
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หมายเหต ุ: เนือ้หาบทความเปน็ความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีนในแตล่ะเรือ่งทีเ่ขยีน ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของกองบรรณาธกิาร

Nature and Environment Journal, 2nd Edition of 2014, April-June Issue:  In April, the Royal Plowing 
Ceremony, a ceremony of tremendous importance to Thai farmers, took place. Thus, the Editorial Board followed 
the path of the sacred oxen to their birthplace at Lamphun in a column on the cover of Conservation of White 
Lamphun cattle by the Communities and Youths of Ban Rai Pa Kha, a communities that seriously preserves 
the traditional White Lamphun cattle by establishing a conservation group that has remained in existence from 
2002 to the present. Furthermore, there are many other interesting articles such as a special interview with  
Associate Professor Dr. Uthit Kudintra, the former Dean of the Faculty of Forestry, Kasetsart University, who has 
extensive experience in work on various subcommittees and as Thai delegate at numerous important conferences 
about the conservation of natural resources and the environment. Moreover, The Environment and Pollution  
Column, presents Legal Mechanism for Environimental Protection in Koh Samui and Koh Pa-Ngan, Surat Thani 
Province with measures to properly manage the use of natural resources and the environment, etc. The Balance and 
Diverse Column presents Community capacity to address coastal erosion on the Upper Gulf of Thailand, different aspects 
from communities capable of preventing their coastal areas by themselves and The search for a Freshwater spring,  
a student-centered learning allowing children to absorb the environment and gain better learning comprehension. 
So, there are many other articles with varied content. 
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บทบาทผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ภายใต้ข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ

กลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำาเภอเกาะสมุย และอำาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

ศักยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ตามหาตานำ้า : ผ่านการเรียนวิทยาศาสตร์  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรุ่งอรุณ

เรือนแพ เอกลักษณ์ที่ใกล้จางหายไปจากลุ่มนำ้าสะแกกรัง
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เรื่องเด่น สผ.

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมจัดกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเร่ือง กำรเพ่ิมศักยภำพ

บุคลำกรในกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพ 

สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

ณ โรงแรมโนโวเทล แพลทินั่ม ประตูน�้ำ กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 

2–3 เมษำยน 2557 โดยมีนำยพงศ์บุณย์ ปองทอง รองเลขำธิกำร

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ ในกำรสัมมนำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงำนของจังหวัด และหน่วยงำน

ระดบัท้องถิน่ สำมำรถจดัท�ำแผนปฏบิติักำรเพือ่กำรจัดกำรคณุภำพ 

ส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัดได้ รวมถึงสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ 

และน�ำควำมรู้ไปใช้ในกำรจัดเตรียมควำมพร้อมกำรจัดท�ำแผน 

ปฏบิติักำรฯ ในระดบัจงัหวดัตำมแนวทำงและหลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนด

ในพื้นที่รับผิดชอบ

Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning (ONEP) organized a workshop on 
Enhaning personnel capacity in the Processes of Provincial 
Action Plan Formulation for the budgetary year of 2016 
fiscal year between 2nd - 3rd April 2014 , at Novotel Platinum, 
Prathunam, Bangkok, The workshop was chaired by  
Mr. Pongboon Pongtong, Deputy Secretary  General of 
ONEP. The principal objective of this workshop was 
to build capacity of governmental officers involed in 
the planning Processes at provincial Level to be able to  
formulate and prepare the Provincial Action Plan. It was also 
included the ability to transform the plan and put the plan 
into practice in accordance with guidance and criteria set in  
a particular areas.

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการจัดท�าแผนปฏิบัติการ  
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

Enhaning personnel capacity in the Processes of 
Provincial Action Plan Formulation
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เรื่องเด่น
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ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อมจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ

ผู้น�ำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น  

ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 4-5 เมษำยน 2557  

โดยได้รับเกียรติจำกนำยครรลอง ยุทธชัย รองผู ้ว ่ำรำชกำร 

จงัหวดันนทบรุ ีเป็นประธำนกล่ำวต้อนรับ โดยมนีำงรววีรรณ ภรูเิดช  

รองเลขำธกิำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละ

สิ่งแวดล้อม เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม ในกำรประชุมนี้  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและพัฒนำบุคลำกรตำมแผน 

ขบัเคล่ือนงำนอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชำตแิละศลิปกรรมระดบัจงัหวดั  

เพื่อพัฒนำกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธรรมชำติและศิลปกรรมท้องถิ่น และกระบวนสร้ำงเครือข่ำย 

กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชำติศิลปกรรม และสุดท้ำยเพื่อ 

แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัองกันปัญหำ

สิง่แวดล้อมธรรมชำตแิละศิลปกรรมในพืน้ทีท่ีม่แีหล่งธรรมชำตแิละ

แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์

Onep News
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้น�าหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

Promoting competence leadership of Local Units for Conservation of Nature and Cultural

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) organized a workshop on 
Promoting competence leadership of Local Units for Conservation of Nature and Cultural. The workshop was taken 
place at the Richmond Hotel, Nonthaburi Province between 4th – 5th April 2014.  Mr. Canlong Yuthachai, Vice Governor 
of  Nonthaburi honored the seminar as the welcoming chairman, while Mrs. Raweewan  Bhuridej, Deputy Secretary 
General of ONEP served as chairman during the opening ceremony for the workshop. The workshop objective was to 
build personnel capacity and enhance work performance in line with the Plan for Preserving the Natural and Cultural 
Environment at Provincial Level. To drive the networks building and to gain opinion-exchange from the workshop is 
also included as part of the objective. An ultimate goal was to receive co-operations from interested groups that would, 
effectively help resolve environmental degradations and pollutions imposed on natural and cultural preservation areas.
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ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

จัดกำรประชุมโครงกำรเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบ 

จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่อำจมีต่อระบบนิเวศ

และสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2557 โดยมีนำงรวีวรรณ ภูริเดช  

รองเลขำธิกำรส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม เป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุม ในกำร

ประชุมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำเกณฑ์กำรรักษำคุณภำพ 

สิง่แวดล้อมธรรมชำตปิระเภทภเูขำ ในกำรเตรยีมรบัมอืและป้องกนั 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและมีกรอบ

แนวทำง มำตรกำรอนุรักษ์ กระบวนกำรเรียนรู้หรือรูปแบบกำร

ใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชำติประเภทภูเขำที่เกิดจำก 

กำรมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP), together with the Faculty 
of Forestry, Kasetsart University, held a conference on projects to prepare for and prevent impact from potential  
climate changes to ecosystems and the environment at Rama Gardens Hotel, Bangkok, on 22nd  May 2014, with  
Mrs. Raweewan Bhuridej, Deputy Secretary General of ONEP as the chairman who opened the conference.  
The conference objectives were to establish criteria for preserving the environmental quality of mountainous regions 
in corrective and preventive preparations against the impact of climate changes and to form preservation measure 
frameworks and learning processes or ways to make use of mountainous natural environments through the participation 
of local communities.

การ เตรี ยมรับมือและป ้องกันผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดท�ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติประเภทภูเขา

Corrective and preventive preparations for handling potential climate changes in ecosystems and 
the environment by establishing quality standards for mountainous environments
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Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) organized a workshop 
for courses to preserve and protect community forests under the resolution of the Council of Ministers (Central 
Region) at Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok on 29th  May 2014 with Mr. Pongboon Pongtong, Deputy 
Secretary General of ONEP as chairman who opened the workshop. Thus, the aforementioned workshop was  
organized to inform attendees about courses of action for preserving and protecting community forests under  
the resolution of the Council of Ministers and to follow uniform courses of action nationwide. The 80 attendees came 
from organizations in both the central and provincial regions related to community forests under the resolution of  
the Council of Ministers in the central region.

ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิง่แวดล้อม จดัประชมุเชงิปฏบิตักิำรแนวทำงด�ำเนนิกำรสงวนหวงห้ำม 

พืน้ทีป่่ำชมุชนตำมมตคิณะรฐัมนตร ี(ภำคกลำง) ณ โรงแรมมริำเคลิ 

แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนคร เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 

2557 โดยมี นำยพงศ์บุณย์ ปองทอง รองเลขำธิกำรส�ำนักงำน

นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม เป็นประธำน 

กล่ำวเปิดกำรประชมุเชงิปฏบิติักำรฯ ทัง้นีก้ำรประชมุเชงิปฏบัิตกิำร

ดังกล่ำว จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบแนวทำงด�ำเนิน

กำรสงวนหวงห้ำมพืน้ทีป่่ำชมุชนตำมมตคิณะรฐัมนตร ีและถือปฏบัิติ 

ไปในแนวทำงเดยีวกนัทัง้ประเทศ ซึง่มผีูเ้ข้ำร่วมประชมุจำกหน่วยงำน 

ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่ำชุมชน 

ตำมมติคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภำคกลำง จ�ำนวน 80 คน

แนวทางด�าเนินการสงวนหวงห้ามพื้นที่ป่าชุมชนตามมติ
คณะรัฐมนตรี (ภาคกลาง)

Courses to preserve and protect forest areas under the resolution of the Council of Ministers  
(Central Region)
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ของชุมชนและเยาวชนบ้านไร่ป่าคา

การอนุรักษ์โคขาวล�าพูน

พระโคกับความเชื่อ
พระโค ในทำงศำสนำพรำหมณ์ หมำยถึง เทวดำผู้

ท�ำหน้ำที่เป็นพำหนะของพระอิศวร เปรียบได้กับกำรใช้แรงงำน

และควำมเข้มแข็ง และหมำยถึงสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและ 

พระพลเทพ ดแูล ซ่ึงเปรยีบได้กบัควำมอดุมสมบรูณ์ ดังนัน้พระโค 

ในพระรำชพิธีแรกนำขวัญถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมำก เนื่องจำก 

เป็นตัวแทนของควำมเข้มแข็งและควำมอุดมสมบูรณ์ และ 

เป็นสิง่ทีจ่ะบ่งชีใ้นกำรพยำกรณ์สถำนกำรณ์ควำมอุดมสมบูรณ์ 

ของน�้ำท่ำ และพืชพันธุ์ธัญญำหำรของประเทศ ต้ังแต่เริ่มต้น

ฤดูกำลเพำะปลูก 

กว่าจะได้เป็นพระโคในพิธีพืชมงคล
ส�ำหรบัพระโคทีใ่ช้ในพระรำชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลั 

แรกนำขวัญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมำยให้ 

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงำนคัดเลือกพระโค โดยศูนย์วิจัย 

กำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพรำชบุรี ส�ำนักเทคโนโลยี

ชีวภำพกำรผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ จะด�ำเนินกำรคัดเลือกโค

ท่ีมีลักษณะดีตำมเกณฑ์ท่ีเหมำะสม โดยในแต่ละปีจะคัดเลือกไว้

จ�ำนวน 2 คู่ เป็นพระโคแรกนำ 1 คู่ และพระโคส�ำรอง 1 คู่ 

หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกพระโค คือ ต้องเป็นโค

ที่มีลักษณะดี รูปร่ำงสมบูรณ์ สูงไม่น้อยกว่ำ 150 เซนติเมตร  

ควำมยำวล�ำตัว ไม่น้อยกว่ำ 120 เซนติเมตร ควำมสมบูรณ์ 

รอบอกไม่น้อยกว่ำ 180 เซนติเมตร โคทั้งคู ่ต้องมีสีเดียวกัน  

ผิวสวย ขนเป็นมัน กิริยำมำรยำทเรียบร้อย ฝึกง่ำย สอนง่ำย  

ไม่ดุร้ำย เขำมีลักษณะโค้งสวยงำมเท่ำกัน ตำแจ่มใส หูไม่มีต�ำหนิ 

หำงยำวสวยงำม มีขวัญ 5 จุดที่ส�ำคัญ ได้แก่ ขวัญที่หน้ำผำก  

ขวัญที่โคนหู 2 ข้ำง เรียกว่ำ ขวัญทัดดอกไม้ ส่วนขวัญที่หลัง 

ตรงที่ใช้สะพำยทับ เรียกว่ำ ขวัญสะพำยทับ อีกขวัญหนึ่งจะอยู่

ท่ีกลำงหลัง เรียกว่ำ ขวัญจักรกะ จะเป็นขวัญท่ีค่อนมำทำงหัว 

ไม่ไปทำงด้ำนท้ำยล�ำตัว กีบและข้อเท้ำแข็งแรง ถ้ำมองดูด้ำนข้ำง

ของล�ำตัวจะเห็นเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม 

วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน  

คือ พระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ เพ่ือเป็นสิริมงคล 

แด่พืชพันธุ์ธัญญาหารอันเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการท�าเกษตรกรรม และสร้างขวัญก�าลังใจให้เกษตรกรในการเพาะปลูก ทั้งข้าว

และพืชไร่อนัเป็นธัญญาหารหลกัในการด�ารงชีวติของชาวไทย โดยก�าหนดจดัขึน้ในราวเดอืนหกของทกุปี ซึง่เป็นระยะเหมาะสม 

ทีจ่ะเริม่ต้นการท�านาอนัเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกรไทย และในปี พ.ศ. 2557 ตรงกบัวนัที ่9 พฤษภาคม 2557 ซึง่พระโคแรกนา

เป็นพระโคพันธุ์ไทย พันธุ์ขาวล�าพูน จ�านวน 2 คู่ คือ พระโคแรกนา 1 คู่ ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคใส และพระโคส�ารอง  

1 คู่ ได้แก่ พระโคมั่น และพระโคคง โดยพระโคเสี่ยงทายกินอาหาร 7 อย่าง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด น�้า หญ้า ถั่ว งา 

และเหล้า ซึ่งพระโคได้กินหญ้า กินน�้า พยากรณ์ว่า น�้าท่าจะบริบูรณ์พอควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร 

จะอุดมสมบูรณ์ดี เสี่ยงทายผ้านุ่ง เลือกผ้านุ่ง 6 คืบ พยากรณ์ว่า ปีนี้น�้าน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลสมบูรณ์ดี นาในที่ดอนได้รับ 

ความเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ 

โดย กองบรรณำธิกำร
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Cattle Conservation Campaign of 

Communities and Youths in Ban Rai Pa Kha

by  Editorial Board

Phra Ratcha Phithi Phuetcha Mongkhon Charot Phra Nangkhan Raek Na Khwan (Royal Ploughing 
Ceremony), the royal ceremony being inherited from ancient times, is the combination of 2 royal ceremonies: 
Buddhist ceremony called Phuetcha Mongkhon; and Raek Na Khwan ceremony, which is of Hindu origin. 
Its objective is to mark the auspicious importance of rice and plants which are the main factor of Thai  
agriculture, and inspire and motivate farmers for cultivating rice and field crops that are the main food for 
Thai’s living. This ceremony is annually held in May which is the appropriate period for the beginning of rice 
planting, which is the main occupation of Thai agriculturists. In 2014, this ceremony falls on May 9, 2014. 
Two pairs of sacred oxen are Thai White Lamphun breed. The two primary sacred cattle are called Phra 
Ko Fah and Phra Ko Sai. The two secondary sacred cattle are named Phra Ko Mun and Phra Ko Khong.  
The sacred oxen were offered seven bowls containing paddy, maize, water, grass, beans, sesame and liquor. 
The oxen ate grass and water. The Brahmin seers then predicted that there will be enough water while rice, 
food, rice crops and fruit will be abundant. They also chose a six-kueb-long cloth, a length that was seen to 
predict that water levels will be low in this year. Plus, rice crops in lowland areas will be bountiful while rice 
crops in highland areas will suffer from minor damages.

Sacred Oxen and Belief
Sacred oxen in Hindi refer to angels who serve 

as a vehicle for Shiva, one of the supreme Hindu Gods, 
representing labor and strength. In addition, they are  
the pet under the care of the other gods, Krishna and 
Phra Phon Thep, representing abundance and fertility. 
As a result, the oxen in the Royal Ploughing Ceremony 
are very significant since they are the symbol of strength 
and abundance and they also the indication of prediction 
for abundance of the national water and rice crops at  
the beginning of the planting season. 

How to select sacred oxen for the Royal Ploughing 
Ceremony  

Regarding to the oxen used in the Royal 
Ploughing Ceremony, the Ministry of Agriculture and 
Cooperatives assigned the Department of Livestock to 
select the royal oxen. Ratchaburi Artificial Insemination 
and Biotechnology Research Center, the Bureau of 
Biotechnology in Livestock Production, Department 
of Livestock, will select qualified oxen according to  
the appropriate requirements. They will be chosen 2 pairs 
annually which are the primary sacred oxen and the secondary  
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พระโคแรกนำ และพระโคส�ำรองประจ�ำปีพุทธศักรำช 

2557 เป็นโคพันธุ์ขำวล�ำพูน มีสีผิวขำวอมชมพู ขนสีขำวสะอำด 

ทั้งล�ำตัวไม่มีจุดด่ำงด�ำหรือสีอื่นบนล�ำตัว เขำมีสีขำว ล�ำตัว 

เป็นล�ำเทียน เขำทั้งสองข้ำงมีลักษณะโค้งสวยงำม ดวงตำแจ่มใส

สีน�้ำตำลอ่อน ขนตำสีชมพู บริเวณจมูกขำว กีบสีขำว ขนหำง 

เป็นพวงสีขำวยำว ล�ำตัวช่วงขำหลังและกีบมีควำมสมบูรณ์ 

แข็งแรง เวลำยืนและเดินสง่ำ ที่นิยมเลี้ยงกันในหมู่เกษตรกร 

ภำคเหนือ ได้แก่ ในเขตจังหวัดล�ำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และ 

จังหวัดล�ำปำง เพรำะได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นโคที่มีลักษณะดี 

รูปร่ำงสูงใหญ่ดูมีสง่ำและสวยงำมมำกตรงตำมต�ำรำดังท่ีกล่ำว

มำข้ำงต้น

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวล�าพูนบ้านไร่ป่าคา 
ปัจจุบันพระโคที่ใช้ประกอบในพระรำชพิธีฯ ส่วนมำก

จะถูกคดัเลอืกจำกโคพนัธุข์ำวล�ำพนู หรอืเรยีกกนัว่ำโคขำวล�ำพนู 

กองบรรณำธิกำรวำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้มีโอกำส

เดินทำงไปจังหวัดล�ำพูน เพื่อตำมรอยเท้ำโคขำวล�ำพูน โดยม ี

พ่อหลวงอยุธ ไชยยอง ผู ้ใหญ่บ้ำนไร่ป่ำคำ และเป็นผู ้น�ำ 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์ขำวล�ำพูนบ้ำนไร่ป่ำคำ หมู่ที่ 13  

ต�ำบลท่ำตุ ้ม อ�ำเภอป่ำซำง จังหวัดล�ำพูน เป็นผู ้ให้ข ้อมูล  

ซึ่งกลุ่มเกษตรกรนี้ได้รับรำงวัลหลำยรำงวัล เช่น ปี พ.ศ. 2549  

จำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย สำขำกลุ ่มงำนวิจัย 

เพื่อท้องถิ่น ในเรื่อง เรียนรู้จำกกระบวนกำรเลี้ยงโคขำวล�ำพูน 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์ขำวล�ำพูนบ้ำนไร่ป่ำคำ  

เริ่มก่อตั้งกลุ ่มเมื่อปี พ.ศ. 2545 ณ ขณะนั้นสำธำรณูปโภค 

พื้นฐำนมีพร้อม เช่น ถนน ไฟฟ้ำ ประปำ ชำวบ้ำนมีรำยได้หลัก

มำจำกกำรท�ำนำ และสวนล�ำไย ซึ่งบำงปีก็ขำดทุน และไม่ม ี

รำยได้เสริม ในขณะท่ีชำวบ้ำนเห็นว่ำโคขำวล�ำพูนมีกำรเลี้ยง 

ในชุมชนอยูจ่�ำนวนน้อย แต่มกีำรเลีย้งในจงัหวดัอืน่ จงึมคีวำมเห็น 

ร ่วมกันท่ีจะอนุรักษ ์โคขำวล�ำพูน และท�ำให ้คนในชุมชน 

มีอำชีพเสริม โดยได้ทุนจำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 

(สกว.) มำสนับสนุนกำรท�ำงำน และมีกำรท�ำวิจัยไปพร้อมกัน  

โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก ท้ังให้ควำมคิดเห็น 

ร่วมคิด ร่วมท�ำ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ควำมรู้ จนประสบ 

ผลส�ำเร็จ และในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์ขำวล�ำพูน

บ้ำนไร่ป่ำคำนี้ มีโคขำวล�ำพูนประมำณ 20 ตัว และจะควบคุม

จ�ำนวนไว้ เนื่องจำกอำหำร และหญ้ำสดมีไม่เพียงพอ โดยมี 

โคขำวล�ำพูนที่มีลักษณะถูกต้องครบถ้วนตรงตำมลักษณะ 

ท่ีก�ำหนด เป็นเพศผูเ้พยีง 1 ตวั ช่ือ “ขวญัมงคล” แต่ยงัไม่สำมำรถ

เป็นพระโคในพิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ เนื่องจำกยังไม่มีคู่ 

ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น ควำมสูงต้องเท่ำกัน หน้ำตำและ 

ทรงเขำต้องเหมือนกัน 

กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์

โคขำวล�ำพูน และส่งเสริมให้เกษตรกร ยังรวมไปถึงเยำวชน 

รุ่นใหม่ ให้เรียนรู้และเข้ำใจถึงวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนว 

พระรำชด�ำริ ซึ่งเป็นกำรวิจัยควบคู่ไปกับกิจกรรมพัฒนำท่ัวไป

ของชุมชน เพื่อให้กำรเลี้ยงโคขำวล�ำพูนเกิดควำมยั่งยืนและ 

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่ำงยั่งยืนสืบต่อไป ในกำรวำงแผน

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. กำรพัฒนำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขำวล�ำพูน

2. กำรพัฒนำชุดหลักสูตรท้องถิ่นพ่อหลวงอยุธ ไชยยอง ผู้ใหญ่บ้ำนไร่ป่ำคำ



9
Nature and Environment

Vol.3 No.2 April - June 2014

sacred oxen. The requirements of sacred oxen selection 
are: an ox must have good and complete figure with  
the height of no less than 150 centimeters, body length of 
at least 120 centimeters, and the chest size of no less than  
180 centimeters; both of them must have the same color 
with good skin and silky fur. In addition, they must have 
good, well-trained, and tame manner. Its horn has an equal 
curved shape. Clear eyes, spotless ears and beautiful long 
tail are also the required appearances. Five important 
marks (Kwan) are located at the forehead, the base of  
2 ears called Kwan Thud Dokmai, the back where  
the drum is carried on called Kwan Saphai Thub, and  
the middle of the back called Kwan Chakka which is 
located near to the head. Additionally, its hoof and ankle 
must be strong. If looking from the side of its body,  
the shape will be similar to a square.       

The primary sacred cattle and the secondary  
sacred cattle of the year 2014 are the White Lamphun breed, 
which has pink-white skin color with white and clean hair. 
Its body must be spotless and have no other colors on it. 
Its horns have white color and beautiful curved shape. 
Its body is like a candle body. The eyeballs are clear and 
light brown with pink eyelashes. Its nose area is white, 
including its hooves. The bunch of tail hair is white and 
long. Its body around the back legs and hooves is strong 
and perfect with the elegant standing and walking gesture. 
It is normally fed by agriculturists in the northern part of 
Thailand, such as Lamphun, Chiangmai, and Lampang 
because it is accepted that its appearance is good, tall, 
big and elegant in accordance with the above-mentioned 
requirements.
Agriculturists Feeding White Lamphun Cattle in Ban 
Rai Pa Kha 

Nowadays, most sacred oxen used in the Royal 
Ploughing Ceremony are selected from the White Lamphun 
breed or it is called White Lamphun cattle. The editorial 
staffs of Nature and Environment Journal had a chance 
to visit Lamphun in order to track the background of 
White Lamphun cattle. Mr. Ayuth Chaiyong, the village 
head of Ban Rai Pa Kha and the leader of agriculturists 
feeding White Lamphun cattle in Ban Rai Pa Kha located 
at Village No.13, Tha Toom Sub-district, Pa Sang District, 

Lamphun Province, was the informant. This group of 
agriculturist was awarded several rewards, for example, 
the reward in the field of Research for Locality regarding 
to the learning from the White Lamphun cattle feeding 
process was granted by Thailand Research Fund in 2006.        

The group of agriculturist feeding White Lamphun 
cattle in Ban Rai Pa Kha was established in 2002. At that 
moment, the basic public infrastructures were available, 
such as, road, electricity, water supply. Villagers earned 
most income from farming and longan farm. They lost 
profits in some years and also did not have additional 
earnings. In the meantime, they realized that there were 
a few villagers feeding White Lamphun cattle but such 
breed was popular in other provinces. Accordingly, they 
agreed to conserve White Lamphun cattle and make 
people in the community earn additional income. They 
received the fund from Thailand Research Fund (TRF) 
to support the operation and also implement the research 
simultaneously by mainly relying on the participation 
of communities, consisting of comments, cooperation, 
knowledge and opinion exchange, until it was successful. 
Currently, this group of agriculturist feeding White 
Lamphun cattle in Ban Rai Pa Kha owns approximately 
20 White Lamphun cows. They will control the number 
of cows because there is insufficient amount of food and 
fresh grasses. There is only one male White Lamphun 
named “Kwan Mongkol” which its appearance perfectly 
meets the requirements. However, it is unable to be the 
sacred oxen in the Royal Ploughing Ceremony because 
there is no cow having the similar appearance, such as, 
same height, similar horns and figure, to match with him.   
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การด�าเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขาวล�าพูน
สมำชกิในกลุม่เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคพนัธุข์ำวล�ำพนูบ้ำนไร่

ป่ำคำ ปัจจบุนัมจี�ำนวนประมำณ 20 ครวัเรอืน ซึง่แต่ละครวัเรอืน 

จะน�ำโคขำวของตนมำเลี้ยงรวมกลุ่มกัน ทั้งนี้จุดประสงค์ของ 

กำรเลี้ยงเป็นกลุ่ม เพื่อป้องกันกำรผสมพันธุ์ข้ำมสำยพันธุ์ของ 

โคขำวล�ำพูนกับโคสำยพันธุ์อื่น เช่น โคสำยพันธุ์บรำห์มัน ท้ังนี ้

โคขำวล�ำพูนที่ เกิด ณ ศูนย์แห่งนี้  มีประมำณร้อยละ 90  

จะมีลักษณะถูกต้องตรงตำมลักษณะสำยพันธุ์ของโคขำวล�ำพูน  

โดยเป็นกำรผสมพันธุ์ตำมธรรมชำติ เมื่อลูกมีอำยุได้ประมำณ  

8 เดือน จะถูกแยกออกจำกแม่

ภำยในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์ขำวล�ำพูนบ้ำนไร่

ป่ำคำจะมีอำสำสมัครมำดูแลโคขำวล�ำพูน ทั้งกำรให้อำหำร  

กำรให้วัคซีน และกำรท�ำประวัติเมื่อมีโคขำวล�ำพูนเกิดใหม่  

ซ่ึงอำสำสมัครดังกล่ำวจะได้รับกำรอบรมจำกกรมปศุสัตว์  

อกีทัง้ได้รบัควำมรูก้ำรเลีย้งโคและกำรปลกูหญ้ำ จำกมหำวทิยำลยั

เชยีงใหม่  โคขำวล�ำพูน ณ ศนูย์แห่งนี ้จะได้รบัอำหำร ซึง่เป็นหญ้ำสด  

เช่น หญ้ำแพงโกล่ำ รวมถึงล�ำต้นของข้ำวโพด จ�ำนวน 3 มื้อ  

โดยเริ่มให้ตั้งแต่เช้ำตรู่ จนถึงเวลำประมำณ 15.00 น. 

สมำชิกภำยในกลุ่มแต่ละคนจะถือหุ้น และมีกำรแบ่ง

ปันผลก�ำไรทีเ่กดิขึน้เมือ่มกีำรซือ้ขำยลกูโค ซึง่โคขำวล�ำพนูมผีูน้ยิม

ซื้อไปเพื่อประดับบำรมี เนื่องจำกโคขำวล�ำพูนเป็นโคที่มีลักษณะ

สวยงำม และเป็นโคซึ่งได้รับเลือกให้เป็นพระโคในพระรำชพิธี 

จรดพระนังคัลแรกนำขวัญ ท�ำให้สำมำรถขำยลูกโค ทั้งเพศเมีย 

– เพศผู้ สำมำรถจ�ำหน่ำย รำคำประมำณตัวละ 25,000 บำท

การศึกษาโคขาวล�าพูนของกลุ่มเยาวชน
นอกจำกกำรอนรุกัษ์โคขำวล�ำพนูของกลุม่เกษตรกรแล้ว  

เยำวชนภำยในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์โคขำวล�ำพูน 

เช่นกัน โดยโรงเรียนหนองบัว ต�ำบลป่ำคำ อ�ำเภอป่ำซำง  

จังหวัดล�ำพูน ได้จัดท�ำเป็นหลักสูตรสำระท้องถิ่นให้เด็กนักเรียน

เรียนรู้และรู้จักโคขำวล�ำพูน โดยเด็กๆ ได้มีโอกำสลงมือปฏิบัติ  

ท�ำจริง ไปสัมผัสกำรเลี้ยงโคขำวที่ฟำร์มเลี้ยงโคขำวล�ำพูน 

ของกลุ่มฯ 

หลกัสตูรสำระท้องถิน่เรือ่งโคขำวล�ำพนูนัน้ จะเริม่สอน

นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบำล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โดยมี

หลักสูตรกำรสอนดังนี้

- อนุบาล 1 : กำรรู้จักโคขำวล�ำพูน

- อนุบาล 2 และ 3 : แหล่งที่อยู่ของโคขำวล�ำพูน

- ประถมศึกษาปีที่ 1 : ลักษณะของโคขำวล�ำพูน

- ประถมศึกษาปีที่ 2 : ประวัติควำมเป็นมำของกลุ่ม

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขำวล�ำพูน บ้ำนไร่ป่ำคำ

- ประถมศึกษาปีที่ 3 : ประวัติควำมเป็นมำของ 

โคขำวล�ำพูน

- ประถมศึกษาปีที่ 4 : ลักษณะของโคขำวล�ำพูน และ

วิธีกำรเลี้ยง รวมถึงอุปกรณ์กำรเลี้ยง

- ประถมศึกษาปีที่ 5 : หญ้ำส�ำหรับเลี้ยงโคขำวล�ำพูน 

อำหำรเสรมิ กำรท�ำก้อนเกลอื กำรท�ำหญ้ำหมกั และกำรท�ำฟำงหมกั

- ประถมศึกษาปีที่ 6 : ประโยชน์ของโคขำวล�ำพูน  

กำรผสมพันธุ์ กำรคัดเลือกพันธุ์ และกำรป้องกันโรค รวมถึง 

กำรดูแลรักษำโคขำวล�ำพูน

จำกกำรเรยีนในหลกัสตูรท้องถิน่ ท�ำให้นกัเรยีนมคีวำม

รูค้วำมเข้ำใจเรือ่งโคขำวล�ำพนูมำกขึน้ เช่น กำรเลีย้งโคขำวล�ำพนู 

เมือ่โคเลม็หญ้ำ และถ่ำยมลูออกมำ มลูของโคนัน้ กส็ำมำรถน�ำไป

ใช้เป็นปุ๋ยได้ เป็นต้น ส�ำหรับกิจกรรมกระบวนกำรเรียนกำรสอน

แบบบูรณำกำรของโคขำวล�ำพูน จะเชื่อมโยงต่อยอดไปหลำยๆ 

วิชำ เช่น วิชำศิลปะ เด็กนักเรียนจะวำดภำพโค ปั้นโค แต่งเพลง

โคขำวเพื่อสร้ำงควำมผูกพันในรูปลักษณ์ตัวโค วิชำภำษำไทย  

แต่งกลอน แต่งเรยีงควำม เกีย่วกบัโคขำวล�ำพนู วชิำภำษำองักฤษ 

แต่งเพลง แต่งประโยคง่ำยๆ เกีย่วกบัโค หรอืกำรท�ำหนงัสอืเล่มเลก็ 

เกี่ยวกับกำรเลี้ยงโคขำวล�ำพูน วิชำคอมพิวเตอร์ ให้นักเรียนท�ำ 

power point เกี่ยวกับกำรเลี้ยงโคขำวล�ำพูน เป็นต้น
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Activities of this agriculturalist group aim to 
conserve White Lamphun cattle and promote agriculturalists 
as well as new generation of youths to learn and understand 
the sufficiency economy according to His Majesty’s 
Initiative, which consist of the research together with 
general development activities of communities so that the 
White Lamphun cattle feeding will sustain and become 
the part of the communities sustainably and continuously. 
The planning of activities is divided into 2 following parts;

1. Development of agriculturists raising White 
Lamphun cattle

2. Development of local curriculum  
Implementation of Agriculturists Raising White 
Lamphun Cattle

Currently,  the number of members in  
the agriculturist group raising White Lamphun cattle 
in Ban Rai Pa Kha is about 20 households which each 
household will raise White Lamphun cattle together in 
the same group. The objective of such group raising is 
to prevent the cross breeding of White Lamphun cattle 
and other breeds, such as Brahman breed. However,  
the number of White Lamphun cattle born in this center is 
approximately 90% which has the appropriate appearance 
in accordance with White Lamphun cattle breed. They 
all naturally reproduce. When young cattle are around  
8 months old, they will be separated from their oxen.

In the agriculturist group raising White Lamphun 
cattle in Ban Rai Pa Kha, there are volunteers taking 
care of White Lamphun cattle, who help feed, vaccinate, 
and provide birth record of White Lamphun cattle. Such 
volunteers will be trained by the Department of Livestock 
and gained knowledge of cow feeding and grass plantation 
from Chiang Mai University. White Lamphun cattle in 
this center will be fed 3 meals of fresh grasses, such as 
pangola grass, corn stalk, starting from the early morning 
to 03.00 PM.

Each member of this group holds the shares 
and the gained profits are distributed when young 
cattle are traded. There are lots of people who prefer 
purchasing White Lamphun cattle for showing off since 
their appearances are elegant and gorgeous. Plus, they are 

the breed being selected as the sacred oxen in the Royal 
Ploughing Ceremony. As a result, the price of both male 
and female young cattle is around 25,000 Baht each.    
The Youths’ Study on White Lamphun Cattle 

Apart from the conservation of White Lamphun 
cattle of this agriculturist group, the local youths are able 
to participate in the conservation of White Lamphun 
cattle as well. Nongbua School in Pa Kha Sub-district, 
Pa Sang District, Lamphun Province, has provided  
the local learning course for students in order to learn 
and study about White Lamphun cattle. Students will 
have a chance to join the practical lessons and experience  
the feeding of White Lamphun cattle at the White Lamphun 
cattle farm of the agriculturist group.

The local substance course of White Lamphun 
cattle is available from the level of kindergarten Year 1 to 
Primary School Year 6, with the following curriculums;

- Kindergarten Year 1 : Introduction to White 
Lamphun Cattle

- Kindergarten Year 2 and Year 3 : Habitat of 
White Lamphun Cattle

- Primary School Year 1 : Appearance of White 
Lamphun Cattle

- Primary School Year 2 : Background of 
Agriculturists Feeding White Lamphun Cattle in Ban 
Rai Pa Kha

- Primary School Year 3 : Background of White 
Lamphun Cattle

- Primary School Year 4 : Appearance of White 
Lamphun Cattle, Feeding Method, and Feeding Equipment

- Primary School Year 5 : Grasses for Feeding 
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กำรด�ำเนินหลักสูตรสำระท้องถิ่น เรื่องกำรอนุรักษ์ 

โคขำวล�ำพูน ยังถูกน�ำไปใช้เป็นทักษะกำรด�ำเนินชีวิตเรื่องควำม

พอเพียงได้ กล่ำวคือ “อยำกให้เยำวชนรุ่นใหม่น�ำวิธีกำรอนุรักษ์

โคขำวล�ำพูน ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ในเรื่องกำรด�ำเนินกำรชีวิต

อย่ำงพอเพียง” ซึ่งโรงเรียนหนองบัว ได้รับรำงวัลจำกกระทรวง

ศึกษำธิกำร เร่ืองสถำนศึกษำเศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียน

หนองบัว มีโครงกำรต่อยอด เช่น โครงกำรเพำะเห็ด โครงกำร

เลี้ยงกบ ปลำดุก โครงกำรพลังงำนจำกดอกทำนตะวัน รวมถึง

โครงกำรปลกูพืชไฮโดรโปนกิส์ ซึง่ทกุโครงกำรชมุชนจะมส่ีวนร่วม

กับทำงโรงเรียนเสมอ 

ผู ้อ�ำนวยกำรโรงเรียนหนองบัว ฝำกประเด็นเรื่อง 

“เศรษฐกิจพอเพียง เพรำะอยำกให้เยำวชนรุน่ใหม่คิดเป็น ท�ำเป็น  

และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้” อีกทั้งคุณครูโรงเรียนหนองบัว  

ได้กล่ำวเพิม่เตมิอกีว่ำ “โคขำวล�ำพนู รวมถงึเอกลกัษณ์พืน้เมอืงอืน่ๆ  

อยำกให้เยำวชนรุ่นใหม่รู้จัก อนุรักษ์ รักษำสิ่งดีๆ เหล่ำนี้เอำไว้ 

อยำกให้เยำวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่ำ รวมถึงอยำกให้ผู้ใหญ่และ 

ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องอืน่ๆ เหน็คณุค่ำด้วยเช่นกนั” และทีส่�ำคญัน้องๆ 

นกัเรยีนโรงเรยีนหนองบวัมคีวำมรู้สกึว่ำ “พวกตนน้ันมคีวำมภมูใิจ

ทีม่โีคขำวล�ำพนูเป็นสัญลกัษณ์ของจังหวดัล�ำพนู โดยโคขำวล�ำพนู

นั้นมีจุดเด่น 15 ประกำร และพวกตนรู้สึกดีใจที่ได้สัมผัสและ 

เรยีนรูช้วีติของโคขำวล�ำพูน กำรใช้ประโยชน์ รวมถงึวธิกีำรอนรุกัษ์ 

โคขำวล�ำพูน” เห็นควำมคิดน้องๆ แล้ว รู้สึกว่ำทุกๆ อย่ำงที่ทั้ง 

ชำวบ้ำน คุณครู และนักเรียนท�ำไป จะไม่สูญประโยชน์อย่ำง

แน่นอน

“ที่บ้ำนฉันมีโคขำวล�ำพูน มันสมบูรณ์ตัวใหญ่สีขำว 

ปล่อยออกคอก มำกินหญ้ำแต่เช้ำ กินไม่เบำ ทั้งข้ำวโพดล�ำไย…” 

นี่ เป ็นเพียงส่วนหนึ่งของบทเพลงโคขำวล�ำพูนท่ีเรียบเรียง 

โดยทีมวิจัยนักเรียนและทีมคุณครูจำกโรงเรียนบ้ำนหนองบัว  

กำรขับร้องของเดก็ๆ ท�ำให้เรยีกรอยยิม้ของผูไ้ปเยอืนเป็นอย่ำงมำก

แม้ว่ำกำรด�ำเนนิงำนของชมุชนนี ้จะผ่ำนไปกว่ำ 10 ปีแล้ว  

ผ่ำนอุปสรรคนำนับประกำร แต่กำรท�ำงำนของชำวบ้ำน คุณครู 

และนักเรียนก็ยังไม่หยุดนิ่ง ยังด�ำเนินกำรในหน้ำท่ีของตนต่อไป  

พร้อมกับต่อยอดสิ่งใหม่ๆ ให้เข้ำกับยุคสมัย โดยยังคงต้นแบบ

วิถีชีวิตธรรมชำติ และกำรอนุรักษ์โคขำวล�ำพูน ตำมหลักกำร

เศรษฐกิจพอเพียง ท�ำให้เห็นรอยยิ้มของทุกๆ คนท�ำตำมหน้ำที่

อย่ำงไม่ย่อท้อ ท่ีเรียกได้ว่ำ วิถีธรรมดำแบบธรรมชำติ เรียบง่ำย 

แต่ดูแล้วมีควำมสุขมำกที่สุด เรำจึงขอส่งก�ำลังใจให้พ่อหลวงอยุธ 

ชำวบ้ำนบ้ำนไร่ป่ำคำ คณุครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนหนองบวัทกุคน 

ในกำรอนุรักษ์โคขำวล�ำพูนต่อไป

กองบรรณาธิการฯ ขอขอบพระคุณ
พ่อหลวงอยธุ ไชยยอง ผูใ้หญ่บ้ำนไร่ป่ำคำ และเป็นผู้น�ำ

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคพันธุ์ขำวล�ำพูนบ้ำนไร่ป่ำคำ

นำยสมจิตร มณีชัยกุล ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนหนองบัว   

คุณครูและนักเรียนโรงเรียนหนองบัวทุกท่ำน
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White Lamphun Cattle, Supplementary Diet, Production 
of Salt Lick, Fermented Grasses and Fermented Hay   

- Primary School Year 6 : Benefits of White 
Lamphun Cattle, Reproduction, Breeding Selection,  
Disease Prevention, and Caring of  White Lamphun Cattle 

According to the learning of the local course, 
students have much knowledge of White Lamphun  
cattle, such as feeding of White Lamphun cattle. When 
cattle eat grasses and excrete their wastes, they can 
be used as the fertilizer. Regarding to the activities of  
the integrated learning process of White Lamphun  
cattle, they will be linked with other subjects, such as art.  
Students will have a chance to draw cow pictures, mold cow  
figures, and compose songs related to white cattle in order 
to build the relation of cow image. For Thai language 
subject, students will write a poet and an essay relating 
to White Lamphun cattle. For English language subject, 
students will compose a song and make a simple sentence  
relating to cow or booklet relating to the feeding of White 
Lamphun cattle. For computer subject, students have 
to make a Powerpoint relating to the feeding of White 
Lamphun cattle. 

Implementation of the local substance course 
regarding to conservation of White Lamphun cattle is 
also applied as the living skill regarding to the sufficiency, 
that is, “New generation of youths must apply the method 
of White Lamphun cattle conservation to the sufficient 
lifestyles.” Nongbua School was granted the reward 
relating to the educational institutes with sufficiency 
economy by the Ministry of Education. Nongbua School 
has improving projects such as, mushroom farming, frog 
and catfish culture, energy from sunflowers, including 
hydroponic plantation. Communities are regularly able 
to participate in all projects.

Principal of Nongbua School would like to raise 
the issue about “Sufficiency Economy” because he wants 
new generation of youths to be able to think, apply, and 
solve problems.” In addition, teachers of Nongbua School 
also added that, “White Lamphun cattle as well as other 
local images should be aware by the new generation 
of youths and they should conserve these good things.  

We would like to them to realize their values. Plus, adults 
and concerned individuals should be also aware of them.” 
Students of Nongbua School feel that, “we are proud of 
White Lamphun cattle which are the symbol of Lamphun 
province. White Lamphun cattle have 15 outstanding 
features. We are pleased that we can experience and learn 
lives of White Lamphun cattle, application, and method 
of White Lamphun cattle conservation.” From the idea 
of these youths, everything that villagers, teachers and 
students have been done won’t be certainly useless.    

“My hometown owns White Lamphun cattle. 
They are big, white and strong. Releasing from dens to 
eat grasses, they can eat everything, corns, longans…” 
This is just a verse of White Lamphun cattle song which 
is arranged by student research team and teacher team of 
Nongbua School. When children are singing this song, it 
really makes visitors smile widely.   

Although the implementation of this community 
has passed over 10 years and faced many obstacles,  
the operation of villagers, teachers, and students is still 
carried on based on their duties. Plus, they always improve 
new things to get along with the period by retaining  
the origin of natural lifestyles and White Lamphun 
cattle conservation according to the philosophy of  
sufficiency economy. These make people act their duties  
effortlessly and they always smile. It can be called the 
simple and natural way which provides the great happiness.  
Therefore, we would like to support Mr. Ayuth Chaiyong, 
the village head of Ban Rai Pa Kha, and all teachers and 
students of Nongbua School to continue conserving White 
Lamphun cattle.  

Editorial Board would like to thank
Mr. Ayuth Chaiyong, the village head of Ban 

Rai Pa Kha and the leader of agriculturists feeding White 
Lamphun cattle in Ban Rai Pa Kha

Mr. Somjit Maneechaikul, Principal of Nongbua 
School

All teachers and students of Nongbua School



  
 Special Interview
สัมภาษณ์พิเศษ

14
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2557

ภายใต้ข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร. อุทิศ  กุฏอินทร์

บทบาทผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการ

โดย กองบรรณำธิกำร

มีค�ำถำมมำกมำยที่มนุษย์บนโลกอยำกได้ค�ำตอบว่ำ  

ท�ำไมโลกเรำมีลักษณะแปลกๆ เหมือนคนอำกำรป่วยหนัก 

แทบทุกประเทศก�ำลังประสบปัญหำสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบ

ต่อกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์ เกิดกำรสูญเสียของระบบนิเวศ  

ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรใช้ที่ดินไม่เหมำะสม กำรลดลงและสูญเสีย 

ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพใน

ทุกๆ ชั่วโมง โดยเป็นผลมำจำกกำรลดลงของแหล่งที่อยู่อำศัย 

ของส่ิงมีชีวิตตำมธรรมชำติ โดยเฉพำะแหล่งน�้ำ และป่ำไม้  

มีกำรรำยงำนสภำพอำกำศแปรปรวนซึ่งเป็นเรื่องที่มีควำมส�ำคัญ

มำกต่อชั้นบรรยำกำศ จำกข้อห่วงใยต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว  

จึงมีควำมเคลื่อนไหวของประเทศต่ำงๆ และเกิดควำมร่วมมือ 

ในกำรจดักำรปัญหำส่ิงแวดล้อมของโลก และก�ำหนดเป็นข้อตกลง

และพันธกรณีระหว่ำงประเทศขึ้นมำหลำยๆ ฉบับ โดยล่ำสุด 

ในปี พ.ศ. 2555 กำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำ

ที่ยั่งยืน หรือ Rio+20 ได้ถูกจัดขึ้น และมีประเทศสมำชิก

สหประชำชำติ 191 ประเทศเข้ำร่วม ในจ�ำนวนนี้มี 79 ประเทศ

ได้ร่วมลงนำมรับรองเอกสำรผลลัพธ์กำรประชุม “The Future 

We Want” หรือ “อนำคตที่เรำต้องกำร” เพื่อยืนยันควำมมุ่งมั่น

ในกำรมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

นักวชิำกำรและนกัวจิยัของไทยเคยกล่ำวว่ำ สถำนกำรณ์ 

สิ่งแวดล้อมของไทยจะมีคุณภำพดีได้จะต้องค�ำนึงถึงทรัพยำกร

ป่ำไม้ สัตว์ป่ำ แหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ ดิน และน�้ำ  

ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศที่ส�ำคัญจะขำดสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

ไปไม่ได้ และถอืว่ำเป็นสมบติัของสำธำรณะ และสำมำรถเป็นดชันี

ชีว้ดัควำมอดุมสมบรูณ์ของสิง่แวดล้อมได้ ดังนัน้ ระบบนเิวศป่ำไม้  

จะมบีทบำทควำมส�ำคญัและผลกระทบอย่ำงไร ต่อกำรด�ำรงชวีติ 

ของมนุษย์และสิง่แวดล้อมจงึไม่จ�ำกดัเพยีงเฉพำะภำยในประเทศ 

เท่ำนั้น แต่ได้เข้ำเป็นส่วนหนึ่งของกรอบข้อตกลงและพนัธกรณี

ระหว่ำงประเทศทัง้ในระดบัภมูภิำคและระดบัโลก กองบรรณำธิกำร 

วำรสำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ขอถือโอกำสเข้ำพบและ

สัมภำษณ์ รองศำสตรำจำรย์ ดร. อุทิศ กุฏอินทร์ ที่ปรึกษำ

ศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะวนศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

ในอดีตท่ำนเคยเป ็นอำจำรย ์ และคณบดีคณะวนศำสตร ์ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ด้วยควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนป่ำไม้  

สัตว์ป่ำ สังคมพืช รวมถึงประสบกำรณ์ได้ท�ำงำนเกี่ยวกับ

กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และระบบนิเวศป่ำไม้ ทั้ง 

ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ นับเป็นโอกำสอันดีที่วำรสำร

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจะได้มำถ่ำยทอดแนวคิดกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในแง่มุมท่ีน้อยคนนัก 

จะเคยทรำบ

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
สัตว์ป่า

รองศำสตรำจำรย์ ดร. อทุศิ ได้เปิดเผยให้กองบรรณำธิกำรฯ 

ทรำบว่ำ ในฐำนะที่ท่ำนได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมกำรต่ำงๆ อยู ่หลำยคณะ ดังเช่น คณะกรรมกำร

นโยบำยป่ำไม้แห่งชำติ คณะกรรมกำรอุทยำนแห่งชำติ คณะ

กรรมกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ  คณะกรรมกำรควำมหลำก

หลำยทำงชีวภำพ คณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยอนุสัญญำ

คุ ้มครองมรดกโลก เป็นต้น  ท�ำให้ท่ำนเห็นว่ำ ระบบนิเวศ  

ได้แทรกเข้ำไปอยูใ่นสิง่แวดล้อมทุกเรือ่ง กำรอนรุกัษ์ป่ำต้นน�ำ้และ

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพท่ีมีควำมส�ำคัญนั้น ต้องน�ำแนวคิด 

กำรอนุรักษ์และก�ำหนดเป็นพื้นที่คุ ้มครอง อย่ำงเช่น กำรขึ้น

ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทำงธรรมชำติ ท่ำนได้กล่ำวถึง

อนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองมรดกทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ

ของโลก หรือที่รู้จักกันดีภำยใต้ชื่อ อนุสัญญำมรดกโลก ซึ่งคณะ

รัฐมนตรีได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยอนุสัญญำ
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Expert’s Roles in Committees  
under International Agreements  
and Obligation

As humans, we ask so many questions. For 
example, why does our world behave peculiarly like a sick 
person? Nearly every country is facing environmental issues 
affecting human livelihoods. We have lost ecosystems as 
a result of improper land use. The hourly reductions and 
loss of natural resources and biodiversity are the result 
of diminishing natural habitats, especially water sources 
and forests. There are reports on climate fluctuation, 
which are essential to the atmosphere. Concerned about 
the aforementioned situations, actions have been taken 
by many countries to cooperate in the management of 
global environmental issues.  Hence, many international 
agreements and obligations have been drafted. In 2012,  
the United Nations Conference on Sustainable Development 
or Rio+20 was organized with 191 United Nations 
member states participating. Of these, 79 countries ratified 
the outcome document of the Conference, “The Future We 
Want” to affirm their determination in working towards 
sustainable development goals. 

 Thai academics and researchers have stated that 
forests, wildlife, plant and animal genetic sources, soil and 
water need to be recognized as essential components without 
which ecosystems cannot exist, and to be considered as 
belonging to the public, in order for the environments of 
Thailand to be in good condition. All of the above factors 
can be used as indicators for environmental abundance. 
Therefore, the roles and effects of forest ecosystems on 
the lives of people and environments are not only limited  

to areas within a country but also become a part of 
international agreements and obligations both at regional 
and global levels. Editorial board of Thailand’s Nature 
and Environment Journal had an opportunity to meet 
with Associate Professor Dr. Uthit Kudintra, Advisor to  
the Forestry Research Center, Faculty of Forestry, Kasetsart 
University, for an interview. Formerly a professor and 
Dean of the Faculty of Forestry, Kasetsart University, Dr. 
Uthit has expertise in forestry, wildlife, plant community, 
including work experience on conservation of natural  
resources and forest ecosystems both in Thailand and 
abroad. We consider this a great opportunity for Thailand’s 
Nature and Environment Journal to disseminate the concept 
on conservation of natural resources and the environment 
from a perspective few people would ever know. 
World Heritage Sites and Conservation of Wildlife 
Ecosystems

Associate Professor Dr. Uthit disclosed to the 
editorial board that, as an appointed expert on several 
committees; such as, National Forest Policy Committee, 
National Park Committee, Wildlife Preservation and 
Protection Committee, Biodiversity Committee and  
National Committee on the World Heritage Convention, 
etc., he is aware that ecosystems are an integral part of the 
environment in every aspect. Conservation of important 
head watershed forest and biodiversity require conservation 
concepts and designations of protected areas, e.g. registration 
as a Natural World Heritage Site. He also told us about  

by  Editorial Board
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คุม้ครองมรดกโลก ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2533 ให้มหีน้ำทีผ่ลกัดันนโยบำย

ด้ำนกำรอนุรักษ์ คุ ้มครอง ป้องกันแหล่งมรดกโลกของไทย  

ซึ่งเป็นนโยบำยระดับชำติ และได้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร

ขึ้นมำอีก 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมกำรมรดกโลกทำงวัฒนธรรม 

ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธำน เลขำนุกำร คือ 

อธบิดกีรมศลิปำกร และคณะอนุกรรมกำรมรดกโลกทำงธรรมชำติ  

ซ่ึงมีรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

เป็นประธำน เลขำนุกำร คือ อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ  

สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ซึ่ง ดร. อุทิศ ร่วมเป็นอนุกรรมกำรในคณะ

อนุกรรมกำรมรดกโลกทำงธรรมชำติด้วย 

ดร. อทุศิ ได้กล่ำวว่ำ จำกกำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำร

ดังกล่ำว ท่ำนมีข้อสังเกตว่ำ ประเทศไทยยังมีข้อจ�ำกัดของข้อมูล

เพื่อตอบรับต่อค�ำถำมหรือประเด็นเฉพำะ ดังเช่น กรณีกลุ่มป่ำ 

ดงพญำเยน็ – เขำใหญ่ ได้รบักำรขึน้ทะเบยีนเป็นแหล่งมรดกโลก 

ทำงธรรมชำต ิและเพือ่ป้องกนัมใิห้อยูใ่นบญัชรีำยชือ่แหล่งมรดก

โลกในภำวะอันตรำย ประเทศไทยควรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์  

และข้อห่วงใยของคณะกรรมกำรมรดกโลก เช่น กำรสร้ำงเขื่อน

ห้วยโสมง จังหวัดปรำจีนบุรี เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในกำร

ตอบข้อห่วงใยของคณะกรรมกำรมรดกโลกว่ำจะสร้ำงเพื่ออะไร 

เช่น สร้ำงเพื่อเป็นที่อยู่อำศัยของจระเข้น�้ำจืด หรือสร้ำงข้ึนเพื่อ

เป็นพื้นที่ Buffer zone ดร. อุทิศ เห็นว่ำ กรณีดังกล่ำวอำจจะ 

กันพื้นที่นั้นเป็นเขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำก็ได้ โดยให้ประชำชนบริเวณ 

ดังกล่ำวเลิกจับปลำ แต่หันมำเป็นมัคคุเทศก์น�ำนักท่องเที่ยว 

เที่ยวชมจระเข้น�้ำจืดบริเวณดังกล่ำวแทน 

นอกจำกนี้ ประเทศไทยได้เสนอแก่งกระจำนให้ขึ้น

ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ในสำยตำของท่ำนเห็นว่ำ ในกรณี

จระเข้น�้ำจืดที่อำศัยในแก่งกระจำน ยังขำดกำรประสำนควำม

ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ท่ำนได้หยิบยกตัวอย่ำง 

ให้เห็นว่ำ “มีกำรวำงไข่ของจระเข้ในแก่งกระจำนบริเวณหญ้ำคำ  

ประมำณ 40 ใบ พบว่ำมีไข่จระเข้ที่มีเชื้อจ�ำนวน 9 ใบ (ตรวจ

พิสูจน์ โดย ร้อยเอกนำยแพทย์ปัญญำ ยังประภำกร เจ้ำของ

ฟำร์มจระเข้สมุทรปรำกำร) ขณะนี้ได้ฟักออกมำแล้ว 7 ตัว  

ซึ่งมีกำรสร้ำงกรงฟักบริเวณริมห้วยแก่งกระจำน” ในขณะที่

ประเทศไทยได้เข้ำร่วมเป็นภำคีอนุสัญญำว่ำด้วยกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่ำและพืชป่ำท่ีใกล้สูญพันธ์ (Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild 

Fauna and Flora : CITES) เป็นอนุสัญญำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ท่ีมีแนวทำงในกำรปฏิบัติท่ีชัดเจนท่ีเก่ียวข้องกับกำรค้ำพันธุ ์

สตัว์ป่ำและพชืป่ำระหว่ำงประเทศ โดยในกำรประชมุ CITES CoP  

16 เมื่อเดือนมีนำคม 2556 ประเทศไทยได้เสนอให้ปรับลดบัญชี

จระเข้น�้ำเค็มและจระเข้น�้ำจืด จำกบัญชี 1 เป็นบัญชี 2 (ชนิด

พันธุ์ท่ีมีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ อนุญำตให้มีกำรค้ำขำยได้แต่

ต้องมีกำรควบคุม) เนื่องจำกกำรเพำะเลี้ยงจระเข้ทั้ง 2 ชนิด

ในประเทศไทยประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมำก ในขณะเดียวกัน

ประชำกรจระเข้ในธรรมชำติมีจ�ำนวนน้อยมำกเกินกว่ำที่จะม ี

ผูล่้ำเพือ่ธรุกจิ เพือ่ให้กำรน�ำเข้ำ ส่งออกเพือ่กำรค้ำมคีวำมสะดวก

และหวังให้ตลำดกำรค้ำหนังจระเข้มีขนำดใหญ่มำกข้ึน แต่เมื่อ

คณะกรรมกำร CITES ตั้งค�ำถำมว่ำประเทศไทยมีจระเข้น�้ำจืด 

กี่ตัว ประเทศไทยก็ไม่สำมำรถตอบค�ำถำมได้ นั่นคือ จุดอ่อน 

ของประเทศไทย ที่ไม่มีกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน  

รวมถงึขำดกำรตดิตำมด�ำเนนิกำร “กำรระบจุ�ำนวนจระเข้ท่ีแน่ชัด

ว่ำมีจ�ำนวนเท่ำไร มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น หรือน้อยลงอย่ำงไร 

หน่วยงำนภำครัฐควรมีกำรประสำนข้อมูลร่วมกัน โดยทั่วไปแล้ว 

กรมประมงเป็นผู้ดูแลเรื่องข้อมูลจ�ำนวนจระเข้ที่มีกำรเพำะเลี้ยง 

แต่จ�ำนวนจระเข้ที่อยู่ในแหล่งธรรมชำติ ยังไม่มีกำรเก็บข้อมูล  

ซึ่งกรมประมงก็ไม่สำมำรถไปท�ำกำรเก็บบันทึกจ�ำนวนข้อมูล 

ในพื้นที่ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืชได้ ดังนั้น 

หน่วยงำนจึงควรมีกำรประสำนควำมร่วมมือกัน เพื่อให้ข้อมูล

เหล่ำนี้ชัดเจน”

“เมื่อกล่ำวถึงจระเข้น�้ำจืดของประเทศไทย จะมี

ให้พบเห็นอยู ่ 4 แหล่ง คือ อุทยำนแห่งชำติแก่งกระจำน  

จังหวัดเพชรบุรี เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำอ่ำงฤำไน เขตรักษำ

พันธุ์สัตว์ป่ำยอดโดม จังหวัดอุบลรำชธำนี และอุทยำนแห่งชำติ

ทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเหตุผลในกำรน�ำจระเข้มำ

เพำะฟักนั้น เนื่องจำกประชำกรจระเข้ในธรรมชำติมีน้อย อัตรำ

กำรรอดตำยเมือ่ฟักโดยธรรมชำตินัน้ต�่ำ เพื่อป้องกนักำรสูญพันธุ์ 
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the Convention Concerning the Protection of World 
Cultural and Natural Heritage, which is well-known as “The 
World Heritage Convention”, that the Cabinet established  
the National Committee on the World Heritage Convention 
in 1990 to handle the responsibility of driving the policies 
on conservation and protection of Thai World Heritage Sites, 
which is a national policy. Furthermore, two additional 
sub-committees were established.  The first is the World 
Cultural Heritage Sub-committee chaired by Minister 
of Culture, with Director-General of the Department of 
Fine Arts as secretary. The second is the Natural World 
Heritage Sub-committee chaired by Minister of Natural 
Resources and Environment, with Director-General of 
the Department of National Parks, Wildlife, and Plant 
Conservation as secretary. Dr. Uthit is also a member of 
the Natural World Heritage Sub-committee. 

Dr. Uthit stated that, after joining the aforementioned 
committees, he observed that Thailand still have limitations 
in term of data that could be used in responding to specific 
questions or issues. For example, Dong PhayaYen – Khao 
Yai Forrest Complex was registered as a World Natural 
Heritage Site. In order to prevent it from being listed 
as a World Heritage in Danger, Thailand should act in 
compliance with the regulations and concerns of the World 
Heritage Committee. For example, in the case of Huai 
Samong Dam construction, in Prachinburi, concerns of 
the World Heritage Committee on its purpose; namely, 
construction to provide a habitat for freshwater crocodiles 
or to be used as a buffer zone should be clearly answered. 
Dr. Uthit holds the view that the aforementioned area 
can be reserved as a wildlife sanctuary. Local people 
would be suggested to abandon fishing and change their 
livelihoods by becoming guides for tourists who would 
come to see freshwater crocodiles in the area. 

Furthermore, In the case that Thailand has proposed 
Kaeng Krachan to be registered as a World Heritage Site, 
Dr. Uthit perceives that inter-agency cooperation remains 
deficient in the case of freshwater crocodiles living at Kaeng 
Krachang. He raised an example, “About 40 eggs were 
laid by crocodiles in the blady grass at Kaeng Krachang, 
and nine of these were found to be fertilized (examined 

by Captain Panya Yangprapakorn M.D., owner of  Samut 
Prakan crocodile farm). Seven of these have already 
hatched. Cages were constructed around banks of Huay 
Kaeng Krachan”. Thailand is a Party to the Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora (CITES), an environmental convention 
with clear practical guidelines for international trade in 
endangered species of wild fauna and flora. At CITES 
CoP 16 on March 2012, Thailand proposed that saltwater 
and freshwater crocodiles be downgraded from Appendix 
1 to Appendix 2 (a species nearing extinction which can 
be traded under regulation) because the farming of both 
types of crocodiles in Thailand has been highly successful. 
At the same time, the population of wild crocodiles is 
too low for poachers to hunt for business. The proposal 
was aimed at facilitating trade imports and exports with 
the hope of a growth in the crocodile leather industry. 
However, when the CITES Committee inquired into 
the size of Thailand’s freshwater crocodile population, 
Thailand failed to reply. And this is Thailand’s weakness: 
the absence of inter-agency coordination, including a lack 
of follow-up. “To have a clear indication of the number 
of crocodiles and how their numbers are increasing or 
decreasing, government agencies should coordinate for 
information. Generally, the Department of Fisheries is 
responsible for data on the number of crocodiles bred, 
but data for the number of wild crocodiles is deficient, 
and there is no data collection. The Department of 
Fisheries cannot collect data in areas under jurisdiction 
of the Department of National Parks, Wildlife and Plant 
Conservation; therefore, different organizations should 
cooperate in order to obtain clear information”. 

 “When we mention the freshwater crocodiles in 
Thailand, they can be found in four areas; namely, Kaeng 
Krachan National Park, Phetchburi; Khao Ang Rue Nai 
Wildlife Sanctuary, Yod Dom Wildlife Sanctuary, Ubon 
Ratchathani, and Thung Salaeng Luang National Park, 
Phitsanulok. The reason for collecting eggs for incubation 
is that the wild crocodile population is low with high 
mortality rates. In order to prevent extinction due to these 
reasons, we have to collect crocodile eggs from the wild 
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จำกเหตุผลดังกล่ำว เรำจึงต้องน�ำไข่จระเข้จำกธรรมชำติมำช่วย

ผสมพันธุ์ เพ่ือให้มีอัตรำกำรรอดตำยสูงขึ้น” แนวคิดกำรขยำย

พันธุ์และอนุรักษ์จระเข้น�้ำจืด ดร. อุทิศ ได้กล่ำวถึง คุณหมอ

ปัญญำ ยังประภำกร ผู้เพำะเลี้ยงจระเข้ ซึ่งล่ำสุดคุณหมอปัญญำ 

ได้ท�ำกำรเพำะพันธุ์ตะโขง และมอบให้ ดร. อุทิศ น�ำไปปล่อย 

ในแหล่งธรรมชำติ จ�ำนวน 100 ตัว โดยมีทิศทำงว่ำจะน�ำ

ตะโขงเหล่ำนั้นไปปล่อยบริเวณเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำยอดโดม  

จังหวัดอุบลรำชธำนีต่อไป

ทรัพยากรน�้าและการเกษตร
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรแปร

สภำพเป็นทะเลทรำยและควำมแห้งแล้ง (United Nations 

Convention to Combat Desertification in Those 

Countries Experiencing Serious Drought and/or 

Desertification,Particularly in Africa: UNCCD) เกิดข้ึน

อยู่มำพร้อมกับอนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  

ในปี พ.ศ. 2535 ภำยในอนุสัญญำ UNCCD ได้กล่ำวถึง กำรขำด

พื้นที่น�้ำจืด สถำนกำรณ์ปัจจุบันจะพบว่ำ ประเทศไทยได้มีพื้นที่

ที่ประกำศภัยแล้งเป็นบริเวณกว้ำงหลำยจังหวัด ที่เห็นชัดเจน 

คือจังหวัดน่ำน มีพื้นที่ที่ประกำศภัยแล้งมำกขึ้นครอบคลุมพื้นที่

เกือบทุกอ�ำเภอมำตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ เป็นต้น แสดง 

ให้เห็นว่ำประเทศไทยมีแนวโน้มก�ำลังจะเกิดภำวะแห้งแล้งและ

กำรขำดแคลนน�้ำจืดส�ำหรับประชำชนใช้อุปโภคบริโภค และ 

เพื่อกำรเกษตร 

อนุสัญญำ UNCCD น้ีมีแนวคิดที่ส�ำคัญ 2 แนวทำง  

คือ Bottom – up และ Partnership ซึ่ง Bottom – up คือ  

กำรให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำของคนในพ้ืนที่ โดยมีรัฐบำลและ

หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ เป็นตัวประสำน คอยให้ควำมช่วยเหลือ  

และลงมือปฏิบัติด้วย “ในสมัยก่อน รัฐบำลให้เพียงงบประมำณ

เพื่อกำรลงทุนสร ้ำงแหล ่งกักเก็บน�้ำและควำมช ่วยเหลือ  

แต่กำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ ยังไม่

ประสบควำมส�ำเร็จ” ดร. อุทิศ  

ได้ยกตัวอย่ำงถึงกำรบริหำรจัดกำร

ตำมแนวทำงดังกล่ำวว่ำ `“กำร

ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนทำงด้ำน

กำรเกษตร ใน 1 สัปดำห์ อำจจะ

ท�ำงำนในส�ำนักงำนเกี่ยวกับงำนในรูปแบบเอกสำร 3 วัน และ

อีก 2 วันอำจจะออกไปส�ำรวจควำมเดือดร้อนของเกษตรกร 

และให้ควำมช่วยเหลือ กำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวจะเหมือน 

หน่วยงำนทำงกำรเกษตรเป็น partnership กับภำคเกษตรกร 

ดังนั้น Bottom – up และ Partnership จะท�ำให้ประเทศไทย

ประสบควำมส�ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำร และแก้ไขปัญหำ 

สิ่งแวดล้อมได้”

อกีกรณหีนึง่ กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้ รฐับำล

ได้มีวิธีกำรหลำยวิธีที่น�ำมำใช้แก้ปัญหำเช่น กำรสร้ำงเขื่อนและ

อ่ำงเก็บน�้ำ พร้อมระบบคลองส่งน�้ำ แต่ก็ยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำ

ให้หมดสิ้นไปได้ กลับมีสภำพแห้งแล้งท่ีรุนแรงยิ่งข้ึน ดร. อุทิศ  

ได ้มีกำรศึกษำและเสนอแนวคิดกำรกักเก็บน�้ำใต ้ดินเพ่ือ

กำรเกษตร (Sub – surface Water Storage for Agriculture : 

SWS) ท่ำนได้กล่ำวว่ำ สำเหตุที่ได้มีกำรศึกษำและเสนอแนวคิดนี้  

เนื่องจำกปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำและภัยแล้ง ซึ่งเกิดขึ้นเป็น

ประจ�ำในประเทศไทยและก่อให้เกิดปัญหำให้กับประชำชน 

ในทุกภำคของประเทศ โดยเฉพำะท่ีต้องฝำกชีวิตไว้กับพืชผล

ทำงกำรเกษตร ประเทศไทยควรน�ำแนวคิดวำงท่อน�้ำใต้ดิน 

ที่ไม่ลึกมำก เพื่อกักเก็บน�้ำฝน ซึ่งท�ำหน้ำที่เหมือนอ่ำงเก็บน�้ำ  

เมื่อเกิดฝนตก หรือน�้ำท่วม ให้น�ำน�้ำดังกล่ำวที่ไหลบ่ำลงไป 

กักเก็บใต้ดิน เพื่อป้องกันกำรระเหย ถ้ำหำกสำมำรถท�ำได้  

จะท�ำให้ประเทศไทยมีน�้ำเพียงพอต่อกำรใช้เพื่อกำรเกษตร  

ดงัเช่น ประเทศอสิรำเอล ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมปีรมิำณน�ำ้ฝนน้อยมำก 

รำวๆ 500 มิลลิเมตรต่อปี แต่สำมำรถส่งออกผลผลิตส้มที่สูงมำก  

ซึง่ประเทศอสิรำเอลจะเกบ็น�ำ้ไว้ในท่อใต้ดนิ และอกีประเทศหนึง่ 

คือ ประเทศญี่ปุ่นมีที่เก็บน�้ำไว้ในถ�้ำบนภูเขำ กรณีประเทศไทย 

เช่น พื้นท่ีบำงระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก พื้นท่ีภำคตะวันออกเฉียง

เหนือ อำจจะน�ำท่อไปวำงใต้ดิน ส่วนพื้นที่ด้ำนบนก็ท�ำกำรปลูก

ข้ำว เมื่อถึงเวลำท�ำนำปรัง เกษตรกรก็สำมำรถดึงน�้ำออกมำจำก

ท่อน�้ำใต้ดิน  จะเห็นได้ว่ำ ลักษณะ

คล ้ำยคลึงกับกำรชลประทำน  

โดยรวบรวมน�้ำมำเก็บไว ้ในท่อ

ใต้ดนิเพือ่ป้องกนักำรระเหยของน�ำ้  

จะท�ำให้ผนืดนิกลบัมำอดุมสมบรูณ์

มำกกว่ำเดิม
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to breed in order to increase their survival rate”. For the 
freshwater crocodile breeding and conservation project, 
Dr. Uthit mentioned Dr. Panya Yang Prapakorn, crocodile 
breeder. Recently, Dr. Panya bred 100 false gharials and 
gave them to Dr. Uthit for release into the wild with  
the idea of releasing those crocodiles at Yod Dom Wildlife 
Sanctuary, Ubon Ratchathani sometime in the future. 
Water Resources and Agriculture

The United Nations Convention to Combat 
Desertification in Those Countries Experiencing Serious 
Drought and/or Desertification, Particularly in Africa 
(UNCCD) was created together with the Convention 
on Biological Diversity in 1992. The UNCCD contains 
statements on areas with freshwater shortages. Thailand 
is currently confronted with several drought areas in 
many provinces. One province where drought can be 
observed is Nan, which has had more drought areas 
covering nearly every district for the past 10 years, etc. 
It is evident that Thailand has a trend for droughts and 
freshwater shortages for the population to use and drink 
in addition to agricultural use.  

The UNCCD Convention features two main 
concepts; namely, bottom-up and partnership. Bottom-up 
is paying attention to the problems of the local people 
with the government and various government agencies 
to coordinate, provide assistance and practice. “In the 
past, what the government did was grant budgets for 
investments in creating reservoirs to keep water and 
assistance.  However, management has never been 
successful.”  Dr. Uthit raised the example of management 
in line with the aforementioned concepts by adding, “The 
work of agricultural agencies in one week might involve 
office work about three days of document-related tasks 
and another two days might be about going out to survey 
the problems of farmers and offering assistance. These 
tasks are like the agricultural agencies have a partnership 
with farmers.  Therefore, the bottom-up and partnership 
concepts can make Thailand successful in managing and 
solving environmental issues.”

Another case involves solving problems of water 
shortages.  The government has a number of methods 

it has implemented to solve the problems like building 
dams and reservoirs with irrigation canal systems, 
but they continue to be unable to entirely solve those 
problems.  Furthermore, droughts are increasing in severity.  
Dr. Uthit has conducted studies and proposed an idea on 
Sub-surface Water Storage for Agriculture (SWS). He 
said that the reason for his studies and proposal in this 
field was the problem of water shortages and droughts, 
both of which occur on a regular basis in Thailand and 
create problems for Thai people in every region of  
the country, particularly for people whose lives  
depend upon agricultural crops. Thailand should  
implement sub-surface water pipe storage not too deeply 
in the ground so rainwater can be stored.  The sub-surface 
water storage functions like a water reservoir. When it 
rains or floods, the aforementioned water flows into an 
underground trap in order to prevent evaporation. If this 
can be done, Thailand will have adequate water supplies 
for agriculture, just like in Israel, which is a country with 
very little rainfall at about 500 millimeters per year, but is 
able to produce substantially high yields for orange. Israel 
stores water in underground pipes. Another country is Japan 
where water is stored in caves in the mountains. In the 
case of Thailand, places like Bangragam in the province 
of Phitsanulok and other places in the northeastern region 
might implement sub-surface water storage systems, 
planting crops like rice in the upper areas.  When it’s 
time to plant off-season paddy fields, farmers can draw 
from the sub-surface water pipes. Obviously, this method 
is similar to irrigation canals in which water is stored in 
sub-surface pipes to prevent evaporation.  In this way, 
our fields can be made more abundant. 
Representing Thailand in the Intergovernmental  
Platform on Biodiversity & Ecosystem Service (IPBES)

Dr. Uthit explained about the Intergovernmental 
Platform on Biodiversity and Ecosystem Service or  
“IPBES” that IPBES is an intergovernmental organization 
established from the outcome under the convention on 
Biological Diversity in 2012 perceiving the gap between 
scientific information and government policy. With  
a pool of existing knowledge available on biodiversity,  



  
 Special Interview
สัมภาษณ์พิเศษ

20
วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2557

ตัวแทนประเทศไทย ในองค์กรส�าหรับเวทีนโยบาย
วิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชวีภาพและบรกิารจากระบบนเิวศ (Intergovernmental 
Platform on Biodiversity & Ecosystem Service : IPBES)

ดร. อทุศิ ได้อธบิำยเกีย่วกบัองค์กรส�ำหรบัเวทนีโยบำย

วิทยำศำสตร์ระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

และบริกำรระบบนิเวศ หรือ IPBES ให้กองบรรณำธิกำรฯ  

ว่ำ “IPBES เป็นองค์กรระหว่ำงประเทศที่จัดตั้งขึ้นมำจำก

อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เมื่อปี พ.ศ. 2555  

ที่เล็งเห็นถึงช่องว่ำงที่เกิดขึ้นระหว่ำงข้อมูลทำงวิชำกำรและ

นโยบำยของรัฐ ซ่ึงองค์ควำมรู ้ทำงด้ำนควำมหลำกหลำย 

ทำงชีวภำพที่มีอยู่นั้น ผู้บริหำรหรือผู้ก�ำหนดนโยบำยไม่ได้น�ำ

ไปใช้ประโยชน์ ในกำรตัดสินใจ” วัตถุประสงค์ของ IPBES เพื่อ 

ด�ำเนินกำรจัดหำควำมรู้ทำงวิชำกำร เพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจ  

ในเรื่องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรให ้บริกำร 

ของระบบนิเวศแก่รัฐบำลในประเทศต่ำงๆ โดยมุง่เน้นทัง้ในระดบั

ภูมิภำคย่อย ภูมิภำคและระดับโลก เป้ำหมำยของ IPBES คือ 

กำรน�ำองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรมำให้ผู้บริหำร หน่วยงำนภำครัฐ  

ได้ใช้ประโยชน์ในขั้นตอนกำรตัดสินใจในระดับนโยบำย  

โดยปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นกำรสร้ำงสมรรถะในทำงด้ำน

วิชำกำร (capacity building) และกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ 

(knowledge generation) กำรตอบสนองกำรบริหำรจัดกำร

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ในเรื่องกำรถ่ำยละอองเรณูของ

พืชดอก (pollination) และกำรจัดเตรียมวิธีกำรประเมินท่ัวไป 

เกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ และกำรให้บริกำรของ

ระบบนิเวศ (providing regular assessment) “อำจจะแปลก

ใจที่ได้รู้ว่ำชีวิตของมนุษย์ จ�ำเป็นต้องพึ่งพำอำศัยละอองเรณู 

ของพชืดอก ประเทศทำงยโุรปและอเมรกิำเชือ่ว่ำอำหำรของมนษุย์

ขึน้อยูก่บักำรผสมเกสรของผึง้ ซึง่เป็นพำหะถ่ำยเรณู ถ้ำหำกไม่มผีึง้  

พืชต่ำงๆ ก็ไม่สำมำรถผสมเกสรได้เอง จะท�ำให้ผลิตผลออก

มำได้น้อยลง ควำมม่ันคงทำงอำหำรของโลกก็จะหำยไปด้วย  

ประเทศไทยยังไม่ได้ค�ำนึงถึงปัญหำนี้เท่ำไหร่นัก ในขณะท่ี

ต่ำงประเทศได้ให้ควำมส�ำคัญกับปัญหำดังกล่ำวเป็นอย่ำงมำก  

เนื่องจำกผึ้ง เป็นพำหะถ่ำยเรณูที่มีบทบำทส�ำคัญด้ำนผสมเกสร

ได้หำยไป”

กำรบริหำรงำนของ IPBES ประกอบด้วยองค์กร  

2 แบบ คอื ส�ำนกั (Bureau) เป็นหน่วยงำนบรหิำรงำนขององค์กร 

และ คณะผู้เช่ียวชำญวิชำกำรด้ำนต่ำงๆ (Multidisciplinary 

Expert Panel : MEP) เป็นหน่วยงำนในกำรช่วยเหลือกำรจัดตั้ง

เวท ี(platform) หน้ำทีด้่ำนวชิำกำรและเทคนคิทีไ่ด้รบัควำมเหน็

ชอบจำกเวทเีจรจำ ซึง่จะประกอบด้วยผูเ้ชีย่วชำญทีส่รรหำมำจำก

ภมูภิำคย่อยต่ำงๆ จ�ำนวน 35 คน ประกอบด้วยนกัวชิำกำรในด้ำน

ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ในส่วนของ

ประเทศไทยได้เสนอ ดร. อุทิศ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมกำร

อนุสัญญำว่ำด้วยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เป็นผู้เชี่ยวชำญ

ของประเทศไทย ซึ่งสมำชิกของส�ำนักและคณะผู้ช�ำนำญกำร จะ

เป็นผู้พิจำรณำและเสนอคณะเฉพำะกิจ (task force) เป็นคณะ

ท�ำงำนแต่ละเรื่องข้ึนมำเพื่อจะรวบรวมข้อมูลจำกประเทศต่ำงๆ 

โดยข้อมูลต่ำงๆ สำมำรถเข้ำไปถึงได้ที่ http://www.ipbes.net  

โดยในส่วนของประเทศไทย ส�ำนักงำนนโยบำยและแผน

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ

ข้อมูลในเรื่องนี้ 

นอกจำกนี้ยังมีเวทีระหว่ำงรัฐด้ำนวิชำกำร และ

นโยบำย (Intergovernmental Science – Policy Platform) 

ซึง่มเีป้ำหมำย เพือ่สร้ำงควำมแข็งแกร่งในกำรประสำนกนัระหว่ำง

วิชำกำรกับนโยบำย ที่เกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและ

กำรให้บริกำรของระบบนิเวศ เพื่ออนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน ส�ำหรับกำรอยู่ดีกินดี

ของมนุษย์ และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

งานวิจัยและระบบฐานข้อมูล
ดร. อุทิศ ได้ให้ควำมเห็นว่ำ กำรบริหำรจัดกำรควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพของประเทศไทยนั้น ถือว่ำประเทศไทย

อยู ่ในระดับช้ันน�ำ เมื่อเทียบกับประเทศในทวีปเอเซีย ไทย 

จะตำมหลังเพียงประเทศญี่ปุ่น และเกำหลี หำกประเทศไทยได ้

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดสรรงบประมำณในงำนวิจัย หรือกำร

บริหำรจัดกำร โดยเฉพำะระบบฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำย 
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administrators or policy setters have not used this knowledge 
in their decision-making. The objective of the IPBES 
is to manage scientific knowledge in order to support 
decision making in biodiversity and ecosystem services 
to governments in various countries at sub-regional, 
region and global levels. The goal of the IPBES is to offer 
scientific knowledge to administrators and government 
agencies to use for decision-making at policy level.  

At present, the focus is on capacity building and 
knowledge generation, responding to biological diversity 
management needs for pollination and providing regular 
assessment for biodiversity and ecosystem services.  
“It might seem strange to know that human lives need 
to rely on pollination of flowering plants.  Countries in 
Europe and America believe human food is dependent 
upon pollination by bees as pollinators. If there were no 
bees, plants would not be able to perform the pollination 
themselves and our crop yields would plummet. The 
world’s food security would also be diminished. Thailand 
has not given much consideration to this issue while 
foreign countries have given the issue a great deal of 
consideration because the bees, who are the pollinators 
playing such an essential role in pollination, have been 
disappearing.”

The IPBES is managed by two units; namely  
the Bureau, which is the organization’s administrative 
unit, and a Multidisciplinary Expert Panel (MEP), which 
is the unit that supports the establishment of the Platform. 
Scientific and technical functions of MEP are approved 
through negotiation by the Platform. The MEP composed 
of 35 experts selected from each sub-region including 
expert scholars from a wide range of fields involved with 
biodiversity. Thailand nominated Dr. Uthit, a qualified 
member of the sub-committee on Convention on Biological 
Diversity, as an expert from Thailand. The members of the 
Bureau and MEP will consider and propose task forces 
to work on particular issue in order to gather information 
from various countries.  This information can be accessed 
at http://www.ipbes.net. In Thailand, the Office of Natural 
Resources and Environmental Policy and Planning is 

responsible for the information on this issue.   
In addition, there is an Intergovernmental 

Science – Policy Platform which has a goal to strengthen 
the coordination between academics and policy involving 
biodiversity and ecosystem services for conservation and 
sustainable use of biological diversity which will benefit 
humanity and sustainable development. 
Research and Database Systems

Dr. Uthit offered the opinion on biological  
diversity management in Thailand that Thailand is a leader.  
When compared to other Asian countries, Thailand would 
follow only Japan and Korea. If Thailand would give 
more importance to budgetary allocations for research or 
management, particularly in biological diversity databases.  
He offered the observation that Thailand has no clear 
center for data collection. Even the national focal point, 
when the data is required, still need to seek cooperation 
from other agencies. As for plant taxonomy, there should 
be an expert panel such as the Royal Thai Institute, that 
is a strong group with particular expertise in plants.   
The current situation on plant taxonomy is changing 
due to the use of DNA testing for species classification. 
When doing a search for information, various books 
consultation would be needed, so as information on 
biological diversity should be systematically and clearly 
developed into database.  At present, information obtained 
from studies at various universities remains scattered, e.g. 
the number of golden teak trees in the jungles, including 
types of propagation, genetic characters, ecosystems, 
etc. This information is highly important and should be 
pushed forward and developed into the national database 
at ministerial level, especially collecting information 
on every species of golden teak tree, etc.  Accessing 
and perceiving data yield by various studies should be 
convenient and rapid. Even though there are number of 
studies collected by the National Research Council of 
Thailand, the findings of the studies could be utilized, but 
they have not been put to any use. For example, studies 
should be conducted on life cycles and distribution of 
Waander’s bony lipped barb fish with the aim to be used 
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ทำงชวีภำพ โดยมข้ีอสงัเกตว่ำประเทศไทยไม่มศีนูย์กลำงรวบรวม

ข้อมูลที่ชัดเจน หน่วยงำนที่เป็นหน่วยงำนประสำนงำนกลำง 

(National Focal Point) หำกต้องกำรใช้ข้อมูล ยังต้องขอควำม

ร่วมมอืจำกหน่วยงำนอืน่เช่นกนั หรอืกำรจดัท�ำอนกุรมวธิำนของ

พันธุพ์ชื ควรมคีณะกรรมกำรทีเ่ชีย่วชำญ เช่น รำชบณัฑติยสถำน 

ซ่ึงเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่ง เป็นกลุ่มที่องค์กรที่มีควำมเชี่ยวชำญ

เฉพำะเรื่องพันธุ์พืชโดยเฉพำะ ซึ่งเร่ืองกำรจัดท�ำอนุกรมวิธำน

ของพันธุ ์พืชในปัจจุบันนี้สถำนภำพได้เปลี่ยนไปหมดแล้ว 

เนือ่งจำกมกีำรใช้กระบวนกำรตรวจ DNA เข้ำมำจ�ำแนกชนดิพนัธุ์  

เวลำจะศึกษำข้อมูลก็ต้องไปเรียบเรียงเปิดหนังสือดูหลำยเล่ม  

ไม่ว ่ำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับควำมหลำกหลำยชีวภำพ ควรมี

กำรจัดท�ำระบบฐำนข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งขณะนี้ข้อมูลที่ได้จำก

กำรศึกษำของมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ก็ยังกระจัดกระจำย เช่น 

จ�ำนวนไม้สักทองในพื้นที่ป่ำ รวมถึงลักษณะกำรขยำยพันธุ ์ 

พันธุกรรม ระบบนิเวศ เป็นต้น ข้อมูลเหล่ำนี้มีควำมส�ำคัญ 

อย่ำงยิ่ง ซึ่งระดับกระทรวงควรจะผลักดันให้เกิดเป็นฐำนข้อมูล

ใหญ่ของประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลทุกชนิดพันธุ์ของไม้สัก

ทอง เป็นต้น กำรเข้ำถึงและรับรู้ข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยต่ำงๆ 

ควรเข้ำถงึได้สะดวกและรวดเรว็ ถงึแม้ว่ำ งำนวจิยัจะมอียูจ่�ำนวน

มำกที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ เช่น กำรศึกษำ

ปลำข้ำงลำย เพื่อก�ำจัดตะไคร้น�้ำข้ำงตู้ปลำ แทนปลำซัคเกอร์  

ต้องมีกำรศึกษำถึงระดับวงจรชีวิต กำรแพร่กระจำย เป็นต้น  

ซ่ึงผลงำนดงักล่ำวสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่กไ็ม่ได้มกีำรน�ำ

ไปใช้ประโยชน์ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ควรจัด

นิทรรศกำรน�ำผลงำนวิจัยระดับชำติ เพรำะมีงำนวิจัยที่น่ำสนใจ

หลำยผลงำน เช่น งำนวิจัยข้ำว หรืองำนวิจัยทำงกำรเกษตรอื่นๆ 

ก็เป็นประโยชน์ต่อเกษตร หรือ อำจจะจัดนิทรรศกำรร่วมกับ 

มหำวทิยำลยัอืน่ๆ ด้วยกไ็ด้ เพรำะฉะนัน้ ควรจดัท�ำฐำนข้อมลู เช่น 

genetic resources อำทิ ฟ้ำหมุ่ย มีลักษณะพันธุกรรมอย่ำงไร 

สำมำรถเจริญเติบโตได้บริเวณใด เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

อย่ำงมำก “ระบบฐำนข้อมูลเรื่องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  

ควรสำมำรถค้นหำข้อมลูได้เหมอืน search engine เช่น google 

โดย ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ 

สิ่งแวดล้อม อำจจะมีหน่วยงำนในกำรจัดกำรฐำนข้อมูลดังกล่ำว 

ซึ่งกำรท�ำระบบฐำนข้อมูลควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เมื่อมอง

ในแง่ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจในระยะยำว จะถือว่ำคุ้มค่ำมำก”

สุดท้ำยก่อนจะจบกำรสนทนำ ดร. อุทิศ เน้นย�้ำว่ำกำร

อนุรักษ์นั้น สิ่งหนึ่งท่ีไม่อำจเพิกเฉยได้คือ เรำยังจ�ำเป็นต้องกิน

ต้องใช้ บำงอย่ำงที่น�ำมำใช้ก็มุ่งเน้นแต่จะอนุรักษ์มำกจนเกินไป 

เรำควรมีกฎเกณฑ์กำรใช้ประโยชน์ท่ีเหมำะสม เช่น หำดวนกร  

ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยข้อบังคับของอุทยำนแห่งชำต ิ

ควรเป็น national recreation area แทนที่จะเป็น national 

park กรณกีำรประกำศพืน้ท่ีคุม้ครองสิง่แวดล้อม เช่น จงัหวัดภเูกต็ 

ควรมีกฎเกณฑ์และกำรปฏิบัติตำมกฎที่ชัดเจนในเรื่องกำร 

ระบำยน�ำ้ ควรแยกท่อระบำยน�ำ้เสยี และน�ำ้ฝนให้ชัดเจน หรอืกำร

สร้ำงระบบบ�ำบัดน�ำ้เสยีรวมของนคิมอตุสำหกรรม ควรมบ่ีอบ�ำบดั

รวมแยกไว้อกีทีหนึง่ หลงัจำกบ�ำบัดในแต่ละโรงงำนแล้ว เนือ่งจำก

เมื่อทุกโรงงำนปล่อยน�้ำเสียมำรวมกันแล้ว แล้วเกิดกำรระเหย 

ของน�้ำ ท�ำให้ค่ำควำมเข้มข้นของสำรต่ำงๆ เกินค่ำมำตรฐำน

คุณภำพน�้ำ ดังนั้น พื้นที่นิคมอุตสำหกรรมควรมีบ่อบ�ำบัดน�้ำ 

รวมก่อนจะปล่อยลงสู่ธรรมชำติ อีกประกำรหนึ่ง ประเทศไทย

ควรมีพื้นที่แนวกันชน หรือ buffer zone บริเวณแนวชำยฝั่ง

ทะเลอย่ำงน้อย 500 เมตร เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้น 

จำกภัยพิบัติต่ำงๆ เป็นต้น
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as substitute for sucker fish usually used for eradicating 
algae on aquarium wall. The National Research Council 
of Thailand should organize exhibitions to make those 
findings available. Exhibitions could also be organized in 
conjunction with other universities. There are numerous 
interesting studies; such as, studies on rice or research on 
other agricultural topics which would be of tremendous 
benefit for agriculture. The databases, therefore, should 
be developed; such as, the genetic resources database like 
those for Fah Mui orchids could be focused on genetic 
characters and where they can grow, which would be of 
tremendous benefit to farmers.  “Databases on biological 
diversity should have a search engines similar to Google.  
The Office of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning might have a unit to manage this database.  
When viewed in terms of the long-term economic value 
of establishing a biological diversity database, we would 
find it very worthwhile.”

In closing before the end of our conversation, 
Dr. Uthit reiterated that conservation is something that 
cannot be ignored.  In other words, we still need things to 

eat and use.  We put too much focus on some of the things 
we conserve and really overdo it.  We should have proper 
criteria for utilization.  For example, Had Wannakorn 
is considered a tourist attraction where the regulations 
should be those of a national recreation area rather than a 
national park.  In cases where environmentally protected 
areas have been declared like in the province of Phuket, 
there should be clear rule and compliance practice on 
water drainage. Wastewater and rainwater drainage pipes 
should be obviously separated.  Or the construction of 
wastewater treatment systems for industrial estates should 
have central treatment pond. The treated wastewater 
from each factory when they come together with water 
evaporationes, the concentrations of various substances 
exceed water quality standards.  Therefore, industrial 
estates should have central treatment pond where all 
wastewater would be treated before release into nature.  
Another issue is that Thailand should have a buffer zone 
extending at least 500 meters along its coastlines in order 
to prevent damages occurring as a result of disasters, etc.
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ข้อเท็จจริงของปัญหา 

ที่รอการพิสูจน์:

โลกร้อน กับการปรับตัว

จำกเหตุควำมผิดปกติของสภำพอำกำศของโลกและ 

ในเมอืงไทย ทีเ่กดิขึน้เมือ่ช่วงต้นปี 2557 ควำมผดิปกติของสภำวะ

อำกำศที่จะกล่ำวถึงต่อจำกนี้ ผู้เขียนคิดว่ำคุณผู้อ่ำนหลำยท่ำน 

คงจ�ำกันได้กับกำรฉลองเทศกำลปีใหม่ในบรรยำกำศเย็นสบำย

จำกอณุหภมูทิีล่ดต�ำ่ลง ในช่วงปลำยปีทีผ่่ำนมำ จนอำจเป็นโอกำส

พิเศษส�ำหรับใครหลำยๆ คน ที่ได้หยิบเอำเสื้อกันหนำวตัวเก่ง 

ออกมำใช้งำนอีกครั้ง ในฤดูกำลรื่นเริงใจเช่นว่ำนี้

ควำมผิดปกติดังกล่ำวข้ำงต้น อำจประเมินเทียบเคียง

กับวัฏจักรของเวลำในภำวะปกติ ซึ่งมักจะถูกน�ำมำใช้เป็นดัชนี 

พื้นฐำนเพื่อกำรพยำกรณ์สภำพอำกำศและฤดูกำล ประเทศไทย

ก็เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลก ที่กำรคำดหมำยวงจร 

ของฤดูกำลตำมวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของสังคมไทย จะใช้กำร

ประเมินจำกควำมหมุนเวียนเปลี่ยนผันของช่วงเวลำตำม 

รอบปฏิทิน กล่ำวคือเมื่อผ่ำนพ้นควำมร้อนแล้วในช่วงเดือน

กุมภำพันธ์-มีนำคม-เมษำยน-พฤษภำคม เรำคำดหวังควำมชุ่ม

เย็นฉ�่ำของสำยฝน ซึ่งจะโปรยปรำยลงมำให้ได้ชื่นใจระหว่ำง

เดอืนมถินุำยน-กรกฎำคม-สงิหำคม-กนัยำยน จำกนัน้จงึเข้ำสูห้่วง 

เวลำของกำรผลัดฤดฝูนเพือ่เข้ำสูฤ่ดหูนำว ซึง่ครอบคลมุช่วงเวลำ

ตั้งแต่เดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน-ธันวำคม-มกรำคม

กำรเข้ำสู ่ฤดูหนำวของประเทศไทยในภำวะปกติ  

จะท�ำให้เรำได้สัมผัสกับบรรยำกำศเย็นกำยสบำยใจในระยะ

เวลำเพียงสั้นๆ อย่ำงมำกไม่เกินสองสัปดำห์ แต ่ส�ำหรับ 

กำรก้ำวย่ำงเข้ำสู่เหมันต์ฤดูในช่วงเวลำกำรต้อนรับปีใหม่ 2557  

ที่ผ ่ำนมำ เรำกลับได้รับรู ้ถึงควำมพิเศษจำกกำรที่ยังคงได้

สัมผัสกับควำมหนำวเย็นเป็นระยะยำวนำนอย่ำงผิดสังเกต  

อีกทั้งระดับควำมหนำวเย็นที่วัดจำกอุณหภูมิที่ต�่ำลงกว่ำปกติ 

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ ซ่ึงเมื่อพิจำรณำควำมพิเศษดังกล่ำว จะพบว่ำ 

กำรลดต�่ำลงของระดับอุณหภูมิ ท�ำให้สภำพควำมหนำวเย็น 

ของภูมิอำกำศ ไม่เพียงบังเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเท่ำนั้น หำก

แต่ได้กระจำยระดับควำมเย็นยะเยือกลดหลั่นกันไปในแต่ละ

ภูมิภำคท่ัวโลก ดังจะเห็นได้จำกกำรเกิดหิมะตกทำงตอนเหนือ 

ของเวียดนำม ขณะที่ปรำกฏกำรณ์น�้ำค้ำงแข็ง “เหมยขำบ”  

หรอื “แม่คะนิง้” เกดิขึน้ทำงตอนเหนอืของไทย รวมทัง้ กำรกลัน่ 

ตัวเป็นหยดน�้ำของมวลอำกำศของพื้นท่ีเหนือแถบป่ำฝนเขตร้อน 

ในประเทศอินโดนีเซีย ก็ได้เกิดขึ้นในระยะเวลำใกล้เคียงกัน

ภำวะกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่ำงผิดวิสัย ท้ังกำรตกของ 

“หิมะ” กำรเกิด “เหมยขำบ” หรือ “แม่คะนิ้ง” ดังกล่ำว ไม่

เพียงเป็นเครื่องบ่งชี้ควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศท่ีเกิด

ข้ึนกับประเทศในแถบเอเชีย เรำยังได้รับข่ำวภัยพิบัติธรรมชำติ

จำกควำมผิดปกติของสภำพอำกำศท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบ

อย่ำงรุนแรงกับประเทศในอีกซีกโลก ทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกำ  

และแคนำดำ ล้วนประสบพบเจอกับสภำพอำกำศแปรปรวนด้วย

เช่นกัน

*นกัวชิำกำรสิง่แวดล้อมช�ำนำญกำร ส�ำนกัตดิตำมประเมนิผลสิง่แวดล้อม ส�ำนกังำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม
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ข้อเท็จจริงของปัญหา 

ที่รอการพิสูจน์:

The sensation of the significant change in weather 
conditions was likely existed in Thailand early 2014. 
In retrospective of a sudden change in weather conditions, 
I am sure that many of you may recall the cool temperature 
lowering to welcome the Seasons Greetings during the 
beginning of 2014. In addition to celebrating the festive 
New Year, many Thais might take such opportunity to 
get their winter clothes and show off to each other. Some 
of you may fancy bringing your most favourite jacket or 
coat to try it on again in this season change. 

In response to the context of “season change”  
as above mentioned, periodic transformation of each  
season needs clarification. The time cycles in a year of 
the Earth’s rotation around the sun take 12 months. As 
happened generally, the time line running over these 12 
months has undergone different seasons. Most countries 
use the alteration of months in a calendar-year to indicate 

the turning period of new seasons. This method has been 
applied to other places in the world including Thailand.

In Thailand, we have three different seasons to 
enjoy life in different weather conditions. The hot period 
deserves those who love sun – sand – sea. The length of 
summer time covers 4 months (February – March – April 
– May). Once the heat and hot period has passed by, we 
next expect rainy season which will bring a well-refreshed 
climate from the falling rain. Duration of this joyful 
moment also takes 4 months (June – July - August – 
September). The enjoyment of staying wet in the rainy 
season will simultaneously end up with the beginning  
of winter time. The winter condition for Thailand may 
be a kind of chill, cool or cold for those of you who have 
experienced “winter” in different degrees. A sensation of 
cold will come to you at the end of every quarter of a year 
(October – November – December – January).

Putting the geographical matter into perspective, 
the sequential baseline of weather conditions in the past 
of Thailand likely behaved along with the above timeline. 
However, the weather patterns in reality have been expressed  
differently. Its irregular pattern has influenced the length 
of cold season to become shortened while summer seems 
longer than ever. Up till present, this cold spell lasts  
no more than a couple of weeks. To this point, it 
is noted that most Thais appear to be comfortable 
encountering the cold rather than undergoing the heat during  
the New Year celebration. 

* Environmentalist, Professional Level, Environmental Monitoring and Evaluation Department,  

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
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เมื่อได้พำท่ำนผู้อ่ำนย้อนควำมทรงจ�ำเกี่ยวกับควำม

แปรปรวนของสภำพอำกำศที่เกิดขึ้นในประเทศ และกบัประเทศ

เพื่อนบ้ำนในภูมิภำคอำเซียน ในระยะต้นปีที่ผ่ำนมำ จำกนี้จะ

ทบทวนข่ำวภัยพิบัติจำกภำวะควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศ

ที่เกิดขึ้น ในภูมิภำคอเมริกำเหนือ ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกำและ

แคนำดำ ซึง่มภีมูศิำสตร์ทีต้ั่งอยูเ่หนือเส้นศูนย์สตูร ไปทำงตะวนัตก 

เฉยีงเหนือของไทย กไ็ด้เกดิปรำกฏกำรณ์ “ลมวนขัว้โลก” (Polar 

Vortex) ซึ่งก่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงทำงอำกำศอย่ำงรุนแรง 

ต้ังแต่ทำงตะวันตกของแคนำดำ ไปถึงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของอเมรกิำ ส่งผลให้อณุหภมูลิดต�ำ่ลงกว่ำจดุเยอืกแขง็ บำงพืน้ที่

มอีณุหภูมติ�ำ่กว่ำ – 50 องศำเซลเซยีส ท�ำให้อเมรกิำเหนอืมสีภำพ

อำกำศหนำวเย็นเกินค�ำบรรยำย

น่ำสนใจว่ำปรำกฏกำรณ์ “ลมวนขั้วโลก” หรือ  

“Polar Vortex” คืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่ำงไร ซึ่งผู ้เขียน

ได ้สืบค ้นข ้อมูล เพื่อหำควำมหมำย และท�ำควำมเข ้ำใจ 

กับปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำว จำกหลำยแหล่ง พอสรุปได้ว ่ำ  

“Polar Vortex” เป็นกระแสอำกำศทีห่มนุตัวมำจำกขัว้โลกเหนอื 

และน�ำควำมเย็นยะเยือกมำสู่ภูมิภำคอเมริกำเหนือ ส่งผลให้

อุณหภูมิประเทศสหรัฐอเมริกำและแคนำดำ ลดลงต�่ำสุดในรอบ 

20 ปี จินตนำกำรควำมหนำวเย็นได้ว่ำเกินกว่ำบรรยำกำศของ

ดำวอังคำร

ปรำกฏกำรณ์ “ลมวนขั้วโลก” เกิดจำกลมหมุนวน 

ในลักษณะทวนเข็มนำฬิกำ ด้วยควำมเร็วสูง (เทียบเท่ำพำยุ

ไซโคลน) จำกบริเวณขั้วโลกเหนือเคลื่อนตัวลงมำทำงตอนใต้  

(หรือเรียกว่ำ Arctic Oscillation) ท�ำให้อุณหภูมิลดลงอย่ำง

เฉียบพลัน ส่งผลให้มวลอำกำศหนำวเย็นปกคลุมไปทั่วพื้นที ่

ที่อยู ่ต�่ ำลงมำจำกขั้วโลกเหนือ โดยเฉพำะพื้นที่ โดยรอบ 

ของมหำสมุทรอำร์กติก ดังจะเห็นเป็นข่ำวว่ำอิทธิพลของพำยุ 

หมุนวนก ่อให ้ เกิดหิมะถล ่มอย ่ำงหนักในหลำยพ้ืนท่ีของ

อเมรกิำเหนอื ครอบคลมุถงึยโุรปทีไ่ด้รบัผลกระทบควำมหนำวเยน็ 

อย่ำงรุนแรง หรือเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพล

ควำมหนำวเย็นในช่วงเวลำดังกล่ำว ด้วยเช่นกัน

กำรศึกษำทำงวิทยำศำสตร์ ได้ผลยืนยันว่ำ“Polar 

Vortex” ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นพำยุเพียงแค่ลูกเดียวเท่ำนั้น แต่อำจ

เกิดข้ึนพร้อมกันได้หลำยลูก ซึ่งแต่ละลูกจะเกิดกำรหมุนเวียน

เปลี่ยนทิศทำงจนท�ำให้เกิดกำรเคลื่อนตัวลงมำทำงใต้ได้ไกลกว่ำ

ที่คำดหมำย จึงกล่ำวได้ว่ำระดับควำมรุนแรงและผลกระทบ

จำก “โพลำร์ วอร์เท็กซ์” จะแตกต่ำงกันไป ขึ้นกับว่ำขนำด

ของลมวนจำกขั้วโลกมีอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่กว ้ำงขวำง

เท่ำใด รวมทั้ง ระยะเวลำกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ “ลมวนขั้วโลก”  

นำนเท่ำใด ทัง้นี ้หำกมวลลมวนเคลือ่นตวัไปปะทะกบับรเิวณพืน้ที่

ท่ีมีควำมอบอุ่น หรืออำกำศท่ีร้อนกว่ำ ก็จะส่งผลกระทบให้เกิด

ควำมรุนแรงจำกพำยุลูกอื่นๆ ตำมมำได้

นักวิเครำะห์อุตุนิยมวิทยำ จำกศูนย์พยำกรณ์อำกำศ

แห่งชำติ ของสหรัฐอเมริกำ พยำยำมอธิบำยปรำกฏกำรณ์  

“ลมวนขั้วโลก” โดยเชื่อมโยงกับปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 

ภูมิอำกำศ (Climate Change) ผลสรุปว่ำกำรเกิดกระแสลมวน 

ขัว้โลก ถือเป็นควำมผิดปกติของสภำวะอำกำศ เนื่องจำกกระแส

ลมวนขั้วโลกเหนือในภำวะปกติของฤดูหนำว จะหมุนวนอยู่ใน

บริเวณข้ัวโลกเหนือ แต่กระแสลมวนฤดูหนำวของต้นปี 2557 

กลบัเคลือ่นตวัผดิทศิทำงลงมำทำงใต้ ท�ำให้เกดิควำมหนำวเหนบ็

เทียบเท่ำบรรยำกำศของดำวอังคำร นั่นเอง
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Taking an unusual change in weather conditions 
into consideration, it is significant that this event brought 
about the impacts of cold weather on the world widely 
during the beginning of 2014. Other than Thailand, other 
parts of ASEAN countries also experienced the sensation 
of freezing. Some particular phenomena leading to being 
frozen included the occurrence of snow in northern 
Vietnam; the degree of frost in northern Thailand; and 
a condensation in the rainforests of northern Indonesia. 

Not only in Asian region, other parts of the globe  
were also influenced the impacts of cold weather.  
The reduction in temperature induced phenomenon of frost 
in Europe, the United States and Canada. It was therefore 
clearly seen that the freezing climate emerged during early 
2014 in the North Pole region were tremendous. This can 
be seen from news of disasters occurring according to 
the fluctuating climate conditions from North America 
both in the United States and Canada. As indicated, these 
two countries locate above the equator of the earth and 
up to northwest of Thailand. In geographical context, it 
suggests that the spatial distance in between the northern 
hemisphere and the equatorial line express the two 
contrasting climate conditions. The aerial space remains 
the influential area likely induced by the freezing climate 
that was crawlingly moved from the north. 

The phenomenon of cold weather that can  
severely cause intense climate has been described as  
Polar Vortex. Further to its freezing degree, the origin and 

existence of its geographical circulation direction are key 
indicators that characterise the behaviour of polar vortex. In  
connection to this context, the polar vortex intensified 
the changes in severe weather from the west of Canada 
all the ways through the northern part of the United 
States. This led to the dropping temperatures to be below  
the freezing point. In some areas, temperatures could 
be lower than -50 degree Celsius. Therefore, the North 
of America experienced more suffering-impacts of the 
incredible cold than other areas.

Learning about the phenomenon of polar vortex 
and how one can occur is an interesting topic. In order to 
gain more knowledge about polar vortex, I had searched for 
additional information from various sources. After getting 
to know more about it and from the best of my knowledge 
at the time being, I can conclude that the polar vortex can be 
determined as massive winds flowing in a spiral pattern from  
the North Pole to North America. The speed scale of  
the blowing winds is considered to be as quickly as  
cyclone. This movement pattern caused temperatures 
in the United States and Canada to drop down to their  
lowest point in 20 years. You can imagine an incredible 
cold that is even colder than the weather condition in Mars.

In short, the polar vortex that introduced a sudden 
drop in temperature could result in freezing weather 
covering the areas lying down from the North Pole.  
Scientific proof suggested that the area around the  
Arctic Ocean, as seen from TV news, was considered to be  
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นอกจำกน้ีนกัวจิยัจำกสถำบนัวทิยำศำสตร์ สมทุรศำสตร์ 

และชำยฝั่ง แห่งมหำวิทยำลัยรัดเจอร์ (Rutgers University) 

สหรัฐอเมริกำ ยังพบว่ำสำเหตุที่ท�ำให้กระแสลมวนข้ัวโลก  

เดินทำงผิดต�ำแหน่ง เกิดจำกกำรที่ขั้วโลกเหนือมีอุณหภูมิอุ่นขึ้น  

และน�้ำแข็งขั้วโลกละลำย อันเป็นผลจำกภำวะโลกร้อน (Global 

Warming) ท�ำให้สมดุลควำมร้อนระหว่ำงขั้วโลกเหนือและ

เส้นศูนย์สูตรเปลี่ยนแปลงไป เหตุดังกล่ำวส่งผลให้กระแสลม

วนเกิดกำรเคลื่อนที่ผิดปกติ ซึ่งอำจเป็นเหตุผลอธิบำยว่ำเหตุใด

อำกำศหนำวของขั้วโลกเหนือจึงเคลื่อนตัวลงมำยังแคนำดำและ

อเมริกำ ท�ำให้อำกำศในขั้วโลกเหนือและอลำสกำอุ่นขึ้นกว่ำ 

ภำวะปกติ ขณะที่อังกฤษต้องเผชิญกับภำวะอำกำศหนำว  

แต่สแกนดิเนเวียกลับอุ่นขึ้นกว่ำปกติ

จำกกำรประมวลช่วงภำวะอำกำศประกอบกำร

ศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังกล่ำวข้ำงต้นอำจ

กล่ำวได้ว่ำปรำกฏกำรณ์ “โพลำร์ วอร์เท็กซ์” เป็นผลจำก

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ หรือปรำกฏกำรณ์ก๊ำซ

เรือนกระจก นอกจำกนี้ผลกำรวิจัยด้วยแบบจ�ำลองภำยใต้

สมมติฐำนทำงวิทยำศำสตร์ ล้วนให้ผลที่มีควำมสอดคล้อง

กัน และมีควำมแน่ชัดว ่ำกำรละลำยของภูเขำน�้ำแข็งจำก

ขั้วโลก และกำรสูงข้ึนของระดับน�้ำทะเล ในภูมิภำคเอเชีย  

เป็นผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และเป็นสิ่งยืนยัน

ว่ำปรำกฏกำรณ์โลกร้อนได้บังเกิดข้ึนแล้ว โดยเป็นสิ่งเตือนใจ 

ให้มนุษยชำติได้ระลึกถึงภัยพิบัติที่ก�ำลังจะติดตำมมำอย่ำง

มำกมำย ที่ล้วนเป็นสิ่งไม่พึงปรำรถนำของผู ้ใดทั้งสิ้น ดังนั้น  

ก่อนจบบทควำมเรื่องนี้ ผู้เขียนจึงขอฝำกส�ำหรับผู้อ่ำน ได้โปรด

ร่วมใจโดยให้ควำมร่วมมือช่วยลดปัญหำผลกระทบจำกกำร 

เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งสำมำรถกระท�ำได้ 2 แนวทำง  

นั่นคือ กำรช่วยกันลดกำรใช้พลังงำน อันจะเป็นกำรช่วยลด

กำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ซึ่งเป็นตัวเร่งผลกระทบจำก

ปรำกฏกำรณ์โลกร้อน รวมทั้ง กำรสร้ำงเสริมศักยภำพด้ำนกำร

ปรับตัวซึ่งจะเป็นจะแนวทำงกำรช่วยบรรเทำผลกระทบที่อำจ

รุนแรงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ปัจเจกชนสำมำรถแก้ไขปัญหำ

เฉพำะหน้ำด้วยตนเองเพื่อกำรด�ำรงอยู่ภำยใต้ควำมไม่แน่นอน 

และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพสิ่งแวดล้อม ได้อย่ำงยั่งยืนสืบไป

แหล่งข้อมูล
1. National Geographic, 30 January 2014

2. MThai News, 9 January 2014

3. Wikipedia
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the cyclone origin that introduced heavy snow storms. These 
snow storms could contribute freezing cold and severe 
impacts in large parts of North America, Europe and Asia. In 
Thailand, slight impacts of cold weather were also felt during  
the beginning of 2014.

As briefly outlined above, the occurrence of 
polar vortex has been linked to the phenomenon of  
climate change. Meteorologists from the National Weather 
Service in the United States explained the linkages of wind 
directions that might influence the freezing degree. At  
the same time, researchers from the Science, Oceanography 
and Coastal Institute of Rutgers University, United States, 
found that the wind directions can be used to diagnose 
the symptom of global warming.

Putting the phenomenon of polar vortex into climate 
change perspective, it can be said that preparedness for the 
severe impacts of climate change is in need for humankinds. 
That is to say, while people dwelling at the North Pole may 
feel anxiety about the melting of iceberg, people living 
along the low-lying lands become to get worried about  
the rising sea level. It is scientific proof that the melting 
glacier remains a major cause of global warming that further 

drive the rising sea levels. No matter the phenomenon 
of polar vortex is a result of climate change or not,  
the consequence of the vortex reactions can suggest some 
implications of greenhouse effects that are likely to exist. 

As we have learned about polar vortex and the 
severe impacts of climate change from many sources, 
I am sure that no one desires to get suffering from  
the negative consequences of the changing climate. 
However, I would propose a cautious messages as  
final words before ending this article that there are two  
principles for us all to help alleviate climate change 
impacts-either by reducing greenhouse gases emissions 
or getting yourselves ready for encountering the impacts. 
Therefore, adaption remains a no-regrets option for  
everyone to learn.

Sources
1. National Geographic, 30 January 2014
2. MThai News, 9 January 2014
3. Wikipedia
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กลไกทางกฎหมาย
ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อ�าเภอเกาะสมุย และอ�าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวสิวินีย์ ดิลกรัตนพิจิตร*

ในอดีตที่ผ่ำนมำ ด้วยควำมหลำกหลำยและควำม

สมบูรณ์ของระบบนิเวศ ท�ำให้เกำะต่ำงๆ ในอ�ำเภอเกำะสมุย  

และอ�ำเภอเกำะพะงนั จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้รับกำรส่งเสริม

และพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวจนเจริญเติบโต 

อย่ำงรวดเร็ว ท�ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติจ�ำนวนมำกซ่ึงเป็น

ปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมกำรท่องเที่ยวถูกท�ำลำยไป โดยที่

ทรัพยำกรธรรมชำตต่ิำงๆ ทีถ่กูท�ำลำยลงไปจำกกำรท่องเท่ียวนัน้  

บำงชนิดจ�ำเป็นจะต้องใช้เวลำนำนมำกที่จะฟื้นฟูให้กลับคืนสู ่

สภำพเดมิ บำงอย่ำงอำจใช้เวลำฟ้ืนฟูถงึสบิปี บำงอย่ำงอำจใช้เวลำ

เป็นร้อยปี และบำงอย่ำงไม่อำจฟื้นฟูให้กลับสู่สภำพเดิมได้อีก  

กำรสูญเสียทรัพยำกรธรรมชำติและควำมเสื่อมถอยของ

สิ่งแวดล้อม ประกอบกับกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วเกินไป 

ของเกำะบำงเกำะ เช่น เกำะสมุย เกำะพะงัน เกำะเต่ำ  

ซึ่งขำดกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบของบริกำรพื้นฐำนหรือ

ระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำร ได้กลำยเป็นภำวะคุกคำม

ที่ส ่งผลส�ำคัญต่อกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที ่

ไม ่ให ้ประสบควำมส�ำเร็จเท ่ำที่ควรจะเป็น ส ่งผลในทำง

ลบต่อพื้นที่เอง เนื่องจำกกำรพัฒนำอย่ำงไร้กำรควบคุมนี้

น� ำ ไ ปสู ่ ก ำ รสูญ เ สี ยท รั พย ำก ร ธ ร รมชำติ แ ละป ัญหำ 

สิ่งแวดล้อม อำทิเช ่น กำรแย่งชิงและรุกรำนสิ่งแวดล้อม

ในเรื่องกำรใช ้ประโยชน์ที่ดิน กำรขำดแคลนน�้ำเพื่อกำร

อุปโภคบริโภค กำรคุกคำมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั ่ง 

ซ่ึงในระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ สภำพธรรมชำติท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของเกำะสมุย และเกำะพะงันมีผลประโยชน์อย่ำงสูงต่อด้ำน

กำรท่องเท่ียวของประเทศ และในทำงกลับกันกำรพัฒนำ 

กำรท่องเที่ยวของเกำะสมุย และเกำะพะงันก็ส่งผลกระทบ 

ค่อนข้ำงรุนแรงต่อสภำพธรรมชำติบริเวณดังกล่ำว หำกขำด

ทิศทำงกำรจัดกำรในด้ำนกำรพัฒนำท่ีเหมำะสมเกำะสมุย 

และเกำะพะงันอำจสูญเสียสภำพธรรมชำติที่เป็นเอกลักษณ ์

ในระยะยำวได ้ นอกจำกนี้กำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

ทีเ่กีย่วข้องกบักำรควบคมุกำรพฒันำเมอืง เช่น กฎหมำยผงัเมอืง 

กฎหมำยควบคมุอำคำร ไม่สำมำรถป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกดิขึน้ 

ต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแก้ปัญหำใน

เรื่องของกำรคุ้มครองทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้

โดยตรง

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล ้อม  

เล็งเห็นถึงควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนในกำรแก้ไขและป้องกันปัญหำ

สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีดังกล่ำวไว้แต่เบ้ืองต้น เพื่อลดผลกระทบ 

ต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจำกกำรพัฒนำ จึงอำศัย

อ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 45 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและ

รกัษำคณุภำพสิง่แวดล้อมแห่งชำต ิพ.ศ. 2535 ด�ำเนนิกำรก�ำหนด

เขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนท่ี 

อ�ำเภอเกำะสมยุและอ�ำเภอเกำะพะงนัข้ึน เนือ่งจำกพจิำรณำแล้ว

เห็นว่ำเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำมำรถเสริมมำตรกำรทำงกฎหมำย 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวซึง่เป็นทีรู่จ้กักนัดีในระดับนานาชาติ ในฐานะแหล่งธรรมชาติทางทะเลทีง่ดงาม  

โดยเฉพาะเกาะต่างๆ ในอ�าเภอเกาะสมุย และอ�าเภอเกาะพะงนั มทีรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังทีห่ลากหลาย  

มีปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน ป่าพรุ อีกทั้งเป็นแหล่งต้นน�้า แหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ท่ีมีความส�าคัญต่อระบบนิเวศบนบก  

และมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในทะเล ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นชื่อเสียงของอ�าเภอเกาะสมุย และอ�าเภอเกาะพะงัน  

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมาช้านาน 

*นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร ส�ำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพำะ ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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Legal Mechanism
for Environmental Protection in Koh Samui 
and Koh Pa-Ngan Districts, Surat Thani Province

Since the past, diversity and abundant ecosystems 
of Koh Samui and Koh Pa-Ngan districts, Surat Thani  
province have been rapidly promoted and grown in the tourism 
industry. The rapid growth has caused vast destruction of 
natural resources, which are the main factors contributing to the 
promotion of tourism. Some of the natural resources destroyed  
require tremendous time to be restored. Some may take 
decades while others may take hundreds of years and 
still others may never be fully restored. The key factors 
threatening the economic growth of Koh Samui, Koh 
Pa-Ngan, and Koh Tao are composed of the loss of 
natural resources, the degradation of the environment, 
and together with the excessive growth of certain islands  
without systematic planning of basic services or public  
utilities and assistance. These also present negative  
impacts to the areas themselves. Uncontrolled development 
leads to loss of natural resources and environmental 
problems such as environmental encroachments for land 
utilization, shortage of water supply for consumption, 
and encroachments on marine and coastal resources. 
Throughout the past, the unique environmental conditions 
of Koh Samui and Koh Pa-Ngan have greatly benefited to 

national tourism. On the other hands, the developments 
of tourism at Koh Samui and Koh Pa-Ngan have rather 
severely affected the aforementioned environmental 
conditions. Without direction for proper management, 
Koh Samui and Koh Pa-Ngan may lose their unique 
environments in the long run. In addition, current legal 
processes related to city planning regulation such as city 
planning laws and building control laws are incapable to 
prevent the effects on the natural resources and environments 
of Koh Samui and Koh Pa-Ngan. Besides, they fail to 
directly resolve problems concerning protection of the 
environment and natural resources.

 The Ministry of Natural Resources and 
Environment realizes the necessity for urgent solutions  
and prevention of environmental problems in 
the aforementioned areas in order to minimize impacts 
on natural resources and the environment due to 
the development of the areas.  Hence, the Ministry 
has designated protective zones and environmental 
protection measures for implementation at Koh Samui 
and Koh Pa-Ngan because these instruments can  
complement the existing legal measures enforced in  

Surat Thani province is a tourist destination internationally renowned for its beautiful marine and 
coastal natural resources, especially its islands in Koh Samui and Koh Pa-Ngan districts featuring diverse coastal 
and marine natural resources such as coral reefs, sea grass, mangrove forests, and peat swam forests. These  
districts are also the watershed areasand sources of key plants and animals for land ecosystem related to the marine 
ecosystem. Koh Samui and Koh Pa-Ngan districts in Surat Thani have been famous for all of these resources  
for years.

Ms. Siwinee Dilokratanapijit*

* Environmentalist, Professional Level, Urban Environment and Area Planning Department,  

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
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วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2557

ที่มีและใช้บังคับในพื้นที่ เพื่อให้เกิดควำมสมดุลในกำรพัฒนำ

ควบคู ่ กับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

น�ำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ ควบคุม ป้องกัน และบริหำรจัดกำร

กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ในภำวะวิกฤต ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและกลับคืนสู่ภำวะปกติ

เพื่อเป็นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2556 

อนุมัติในหลักกำรร่ำงประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ้มครอง 

สิง่แวดล้อม ในบรเิวณท้องทีต่�ำบลตลิง่งำม ต�ำบลบ่อผดุ ต�ำบลมะเรต็  

ต�ำบลแม่น�้ำ ต�ำบลหน้ำเมือง ต�ำบลอ่ำงทอง ต�ำบลลิปะน้อย 

อ�ำเภอเกำะสมยุ และต�ำบลเกำะพะงนั ต�ำบลบ้ำนใต้ ต�ำบลเกำะเต่ำ  

อ�ำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี พ.ศ. .... และรัฐมนตร ี

ว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ลง

นำมในประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

เร่ือง ก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำรคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในบริเวณท้องที่ต�ำบลตลิ่งงำม ต�ำบลบ่อผุด ต�ำบลมะเร็ต 

ต�ำบลแม่น�้ำ ต�ำบลหน้ำเมือง ต�ำบลอ่ำงทอง ต�ำบลลิปะน้อย  

อ� ำ เภอเกำะสมุย  และต�ำบลเกำะพะงัน ต�ำบลบ ้ำนใต ้  

ต�ำบลเกำะเต ่ำ อ�ำเภอเกำะพะงัน จังหวัดสุรำษฎร ์ธำนี  

พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่  8 พฤษภำคม 2557 และประกำศ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำฉบับประกำศและงำนทั่วไป ง. เล่ม 131  

ตอนพิเศษ 91ง ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2557 เพื่อให้มีผล 

ใช้บังคับตำมกฎหมำยต่อไป

ประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม

ฉบับนี้  จึงเป ็นกลไกทำงกฎหมำยอย่ำงหนึ่งที่สำมำรถน�ำ

มำเป็นเครื่องมือในกำรยับยั้งกำรด�ำเนินกำรหรือส่งเสริม 

กำรด�ำเนินกำรใดๆ อันเป็นกำรฟื ้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมในอ�ำเภอเกำะสมุย และอ�ำเภอเกำะพะงัน  

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยเป็นกำรก�ำหนดเขตพื้นที่และมำตรกำร

คุ ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมและป้องกันสถำนกำรณ์

กำรคุกคำมทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในหลำยๆ 

ประเด็น น�ำกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมประเด็นใหม่ๆ 

ที่ควรส่งเสริม สนับสนุนเข้ำมำก�ำหนดเป็นมำตรกำร และ

ก�ำหนดมำตรกำรให้มีลักษณะเป็นกำรน�ำไปสู ่กำรปฏิบัติท่ี

ครบกระบวนกำร เพื่อแก้ไขสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำ 

ในปัจจบุนั ตลอดจนคุม้ครองทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 

ในพื้นที่ให้กลับคืนดังเดิม

เจตนารมณ์ของการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
บริเวณพื้นที่อ�าเภอเกาะสมุย และอ�าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูปัญหำควำมเสื่อมโทรมของ

ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมวิกฤตของคุณภำพสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อป้องกันเหตุแห่งปัญหำคุณภำพสิ่งแวดล้อม  

และควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติมิให้กลับขึ้นมำ 

อีกทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

3. สงวนรักษำพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธำร พื้นที่ซึ่งมีลักษณะ

ระบบนิเวศเฉพำะ รวมท้ังพื้นท่ีเกำะต่ำงๆ เพื่อมุ ่งให้เป็น 

แหล่งธรรมชำติโดยแท้จริง

สรุปสาระส�าคัญของมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ขอบเขต ครอบคลุมพื้นท่ีเกำะจ�ำนวน 42 เกำะ  

ในอ�ำเภอเกำะสมุย และอ�ำเภอเกำะพะงัน และพื้นที่น่ำนน�้ำ 

บำงส่วน ในเขตจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

มาตรการ มีทั้งสิ้น 13 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

ส่วนแรก ข้อ 1–2 เป็นเรื่องของกำรก�ำหนดค�ำนิยำม 

กำรก�ำหนดขอบเขตและกำรแบ่งบรเิวณพืน้ท่ีคุม้ครองสิง่แวดล้อม  

ซึ่งก�ำหนดขอบเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมออกเป็น 7 บริเวณ 

ส ่วนที่สอง ข ้อ 3-4  เป ็นมำตรกำรคุ ้มครอง 

สิ่งแวดล้อม ในเรื่องของกำรห้ำมกำรกระท�ำหรือกิจกรรมใดๆ  

ที่อำจเป็นอันตรำยหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทำงเปลี่ยนแปลง

ระบบนิเวศของพื้นที่นั้นจำกลักษณะตำมธรรมชำติหรือเกิด 

ผลกระทบต่อคุณค่ำของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

ส ่วนที่สาม ข ้อ 5-7  เป ็นมำตรกำรคุ ้มครอง 

สิ่ งแวดล ้อม ในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรสิ่ งแวดล ้อม 

ในเขตพื้นที่คุ ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยกำรก�ำหนดประเภท 

และขนำดโครงกำรหรือกิจกรรมที่จะท�ำกำรก่อสร้ำงหรือ

ด�ำเนินกำรในพื้นท่ีต้องเสนอรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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the areas to create balance between economic development 
and environmental and natural resource conservation.  
The instruments can be used to solve problems, regulate, 
protect, and manage utilization of natural resources 
and the environment in the crisis situations with the 
proper measures. And therefore, the natural resources and  
be restored to normal conditions as a foundation 
for sustainable economic, social and environmental  
development in the future.

The Council of Ministers passed a resolution on 
4 June 2013 to approve the draft of the Ministry of Natural 
Resources and Environment Notification on the setting of 
zones and environmental protection measures in boundary 
of Taling-Ngam, Bo-Phut, Maret, Mae Nam, Na Mueang, 
Ang Thong, and Lipa Noi sub-districts, Koh Samui district 
and Koh Pa-Ngan, Ban Tai, and Koh Tao sub-distircts,  
Pa-Ngan district, Surat Thani province in…, and the Minister 
of Natural Resources and the Environment signed this 
Ministerial Notification on 8 May 2014. At the time being,  
the Ministry of Natural Resources and the Environment 
was pending publication in the Royal Thai Government 
Gazette for future enforcement under the law. However, 
the issue has already been approved and officially notified 
in the Ministry document since then.

This Ministerial Regulation notification is,  
therefore, a legal mechanism suitable for using as an 
instrument for suspending or promoting any actions which 
is aimed to promote the restoration of natural resources 
and the environment in Koh Samui and Koh Pa-Ngan 
districts, Surat Thani province. This mechanism has been 
done by designating zones and establishing measures 

for preserving the environment with protection against 
threats to resources and the environment concerning  
a number of issues. New issues of environmental quality 
management are applied for setting proper measures. Those 
measures should lead to comprehensive practice in order 
to resolve problems resulting from recently processes of 
development as well as protect the natural resources and 
the environment to ensure that its can be returned to their 
former conditions.
Objectives of the Notification on Environmentally 
Protected Areas in Koh Samui and Koh Pa-Ngan 
Districts, Surat Thani province

1. To correct and restore the problems of natural 
resource deterioration and environmental quality crisis. 

2. To prevent recurrence of the direct and indirect 
causes of environmental problems and natural resource 
depletion.

3. To preserve watershed, areas of unique  
ecosystems, and various island areas in order to be truly 
natural sources.

Summary of Key Content of Environmentally 
Protective Measures

Boundaries - The area covers 42 islands in Koh 
Samui and Koh Pa-Ngan districts with certain marine 
areas of Surat Thani Province.

Measures are categorized from 13 measures 
into five sections as follows:

Section 1, Measures 1-2 – Sets of definitions, 
and designation of boundaries of protected zones which 
were composed of 7 zones.

Section 2, Measures 3-4 - Contains measures 
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วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2557

 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

 (ฌ) การจับหรือครอบครองปลาสวยงาม  ตามที่กําหนดในบัญชีท้ายประกาศน้ี  และปลิงทะเล  

เว้นแต่   

  ๑) การจับ  หรือครอบครองของทางราชการ  เพื่อการศึกษาวิจัย  การเพาะพันธุ์  

การเพาะเลี้ยง  หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  ทั้งนี้ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมง

หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แล้วแต่กรณี   

  ๒) การครอบครองเพื่อการจําหน่ายปลาสวยงามของทางราชการ  ที่ได้จากการเพาะพันธุ์

หรือการเพาะเลี้ยงที่ได้รับอนุญาตตาม  ๑)   

  ๓) การครอบครองของทางภาคเอกชนเพ่ือการเพาะเลี้ยง  การจําหน่าย  โดยได้รับ

หนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  แล้วแต่กรณี   

  ๔) การครอบครองของทางภาคเอกชนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 

 (ญ) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่ทะเล  เว้นแต่ได้ผ่านการบําบัดตามมาตรฐานของทางราชการ   

 (ฎ) ทําการประมงภายในระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  จากแนวชายฝ่ังทะเล  ที่ใช้เครื่องมือประมง

ประเภทอวนลาก  อวนรุน  อวนล้อมทุกประเภททุกขนาดที่ ใช้ประกอบกับเรือยนต์  เครื่องมือ 

ประมงทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  เคร่ืองมือประมงประเภทลอบปูตาห่างน้อยกว่า  ๒.๕  นิ้ว  

เว้นแต่ทําการประมงหมึก   

 (ฏ) การเล่นสกู๊ตเตอร์  การเล่นเจ็ตสกี  การเล่นสกีน้ํา  หรือการเล่นเรือลากทุกชนิด   

เว้นแต่ในพื้นที่ที่คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ตามข้อ  ๖  

กําหนด 

(๒) ภายในบริเวณที่  ๒  ถึง  บริเวณที่  ๗  (๑)   

 (ก) การทําเหมืองแร่ 

 (ข) การถมปรับพื้นที่  หรือปิดกั้น  ซึ่งทําให้แหล่งน้ําสาธารณะในแผ่นดินตื้นเขิน  เปลี่ยนทิศทาง  

หรือทําให้น้ําในแหล่งน้ําน้ันไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ  เว้นแต่เป็นการกระทําของทางราชการเพ่ือสาธารณประโยชน์  

หรือป้องกันน้ําท่วม  ทั้งนี้  ต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือทําลายสภาพนิเวศเดิม   

 (ค) การกระทําใด ๆ  ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ  และพื้นที่ป่าชายเลน  

เว้นแต่การดําเนินงานของทางราชการที่มีหน้าที่เพื่อการวิจัยทางวิชาการ  การคุ้มครอง  การฟื้นฟู   

และการเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ํา  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผล

การคุ้มครองส่ิงแวดล้อมระดับพื้นที่ตามข้อ  ๖   

 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

 (ง) การกระทําหรือกิจกรรมใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพของหาด

ไปจากเดิม  เช่น  การขุด  การถม  การปรับเปลี่ยนพื้นที่  การเคล่ือนย้ายหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ  หรือทําให้

เสียทัศนียภาพบริเวณหาด  ยกเว้นป้ายเตือนของทางราชการ  การสร้างท่าเทียบเรือ  การดําเนินการ

เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด  การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  โดยต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ตามข้อ  ๖ 

 (จ) การเก็บ  หา  นําออกไป  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้เป็นอันตรายต่อเต่าทะเล

และไข่เต่าทะเล  ในบริเวณที่  ๗  เว้นแต่เป็นการดําเนินการของทางราชการเพ่ือการศึกษาวิจัย  การเพาะพันธุ์  

การเพาะเลี้ยง 

 (ฉ) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะในแผ่นดิน  เว้นแต่ได้ผ่านการบําบัด 

ตามมาตรฐานของทางราชการแล้ว 

 (ช) การขุด  ตัก  กรวด  ดิน  ดินลูกรัง  หรือทราย  ในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 

ร้อยละ  ๓๕  เว้นแต่  การเกษตรกรรม  และการขุด  ตักที่เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการเพื่อการ

ก่อสร้างโดยได้รับอนุญาตจากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องแล้วและไม่ขัดกับมาตรการอื่น ๆ  ในประกาศนี้   

 (ซ) การบุกรุก  แผ้วถาง  หรือก่อสร้างใด ๆ  ในบริเวณพื้นที่ป่าตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  

เว้นแต่เป็นการกระทําของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง  และดูแลรักษาป่า  การศึกษา  

ค้นคว้าและวิจัย  ที่ไม่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือทําลายระบบนิเวศของพื้นที่ป่า   

 (ฌ) การสร้างสนามบินพาณิชย์  เว้นแต่เป็นนโยบายของรัฐตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบ  ทั้งนี้  พื้นที่และการก่อสร้างจะต้องไม่ขัดกับมาตรการท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี้  และต้องผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดตามข้อ  ๖   

 (ญ) การทําสนามกอล์ฟ 

 (ฎ) การกระทําใด ๆ  ที่ เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในบริเวณที่ได้รับ 

การประกาศเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒  

เว้นแต่  การจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกโดยส่วนราชการ  เพื่อประโยชน์ด้านนันทนาการ  การพักผ่อน

หย่อนใจ  โดยไม่ทําลายสภาพธรรมชาติ  และต้องสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม   

ข้อ ๔ ในพื้นที่ตามข้อ  ๒  การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  หรือดําเนินการ

ที่เก่ียวข้อง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

(๒) พื้นที่น่านน้ําทะเลภายในเส้นล้อมรอบดังต่อไปนี้  จุดที่  ๑  x  ๕๗๒๐๐๐  Y  ๑๑๓๐๐๐๐  

จุดที่  ๒  x  ๖๑๐๐๐๐  Y  ๑๑๓๐๐๐๐  จุดที่  ๓  x  ๖๑๐๐๐๐  Y  ๑๑๐๒๐๐๐  จุดที่  ๔  x  ๕๗๒๐๐๐  

Y  ๑๑๐๒๐๐๐   

ข้อ ๓ ในพื้นที่ตามข้อ  ๒  ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภายในบริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๗  (๒)   

 (ก) การทําเหมืองแร่   

 (ข) การขุดเจาะ  ผลิตน้ํามัน  และก๊าซธรรมชาติ  และการถ่ายเทน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ  

จากแหล่งผลิตในทะเลขึ้นมาเป็นสถานีขนถ่ายหรือสถานีกระจายนํ้ามัน  ทั้งนี้  ไม่รวมการขนส่งระบบท่อ  

การขนส่งทางเรือ  การขนส่งทางรถยนต์ผ่านเรือข้ามฟากเพื่อการโดยสารและการขนส่ง  ไปยังบริเวณที่  ๒  

ถึงบริเวณที่  ๗  (๑) 

 (ค) การขุด  การถมทะเล  เว้นแต่การดําเนินการโดยส่วนราชการ  ซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่ งแวดล้อมระดับจังหวัดตามข้อ  ๖   

และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

 (ง) การเคลื่อนย้ายหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติในทะเลโดยใช้เคร่ืองจักรหรือเครื่องทุ่นแรง   

 (จ) การขุดลอกร่องน้ํา  การปรับหรือปิดก้ัน  ปากคลอง  ปากน้ํา  เว้นแต่เป็นการดําเนินการ 

เพื่อการระบายน้ํา  การดําเนินการเพื่อป้องกันน้ําท่วม  หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ  ทั้งนี้   

ต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือทําลายสภาพนิเวศเดิม  และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแล

และติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ตามข้อ  ๖   

 (ฉ) การล่วงล้ําลําน้ํา  ยกเว้นกระชังเลี้ยงสัตว์น้ํา  การดําเนินการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง  

อาคารและการล่วงลํ้าลําน้ําที่ได้รับอนุญาตตามความในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย  โดยต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ตามข้อ  ๖   

 (ช) การกระทํา  หรือการประกอบกิจการใด ๆ  ในแนวปะการังที่อาจเป็นอันตรายหรือมี

ผลกระทบต่อเต่าทะเล  ปลาสวยงาม  หรือทําให้หอยมือเสือ  กัลปังหา  ปะการัง  ซากปะการังหรือหินปะการัง  

ถูกทําลายหรือเสียหาย  เว้นแต่เป็นกิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่มีความจําเป็นตามที่คณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ  หรือเป็นการกระทําเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการของทางราชการที่มีหน้าที่ 

 (ซ) การกระทํา  หรือการประกอบกิจการใด ๆ  ที่เป็นการทําลาย  ทําให้เสียหาย  หรืออาจ

เป็นอันตราย  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อหญ้าทะเล   

 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ให้จําแนกพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  เป็น  ๗  บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

บริเวณที่  ๑  ได้แก่  พื้นที่น่านนํ้าทะเลภายในเส้นล้อมรอบ  ณ  จุดพิกัดยูทีเอ็ม  WGS  ๘๔  

ดังต่อไปนี้  จุดที่  ๑  x  ๕๙๕๐๐๐  Y  ๑๐๘๕๐๐๐  จุดที่  ๒  x  ๖๓๗๓๐๐  Y  ๑๐๘๕๐๐๐  จุดที่  ๓  

x  ๖๓๗๓๐๐  Y  ๑๐๒๗๐๐๐  จุดที่  ๔  x  ๕๙๕๐๐๐  Y  ๑๐๒๗๐๐๐  ทั้งนี้ไม่รวมพื้นที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียม  

แปลงที่  G๕/๔๓  

บริเวณท่ี  ๒  ได้แก่  พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝ่ังทะเลเข้าไปในแผ่นดินของเกาะสมุย  

เกาะแตน  อําเภอเกาะสมุย  และเกาะพะงัน  อําเภอเกาะพะงัน  ยกเว้นบริเวณที่  ๓ 

บริเวณที่  ๓  ได้แก่   

(๑) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่  ๘๐  เมตร  ถึง  ๑๔๐  เมตร  ในพื้นที่

เกาะสมุย  อําเภอเกาะสมุย  และเกาะพะงัน  อําเภอเกาะพะงัน 

(๒) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกว่า  ๑๔๐  เมตรขึ้นไป  ในพื้นที่เกาะสมุย  

อําเภอเกาะสมุย  และเกาะพะงัน  อําเภอเกาะพะงัน   

(๓) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกว่า  ๘๐  เมตรข้ึนไป  ในพื้นที่เกาะแตน  

อําเภอเกาะสมุย   

บริเวณท่ี  ๔  ได้แก่  พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝ่ังทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของเกาะมัดหลัง  

เกาะฟาน  เกาะวังใน  เกาะวังนอก  เกาะราบ  เกาะมัดสุม  อําเภอเกาะสมุย   

บริเวณท่ี  ๕  ได้แก่  พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝ่ังทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของ 

เกาะมัดแดง  เกาะมัดโกง  เกาะหัวตะเข้  เกาะดิน  เกาะแม่ทับ  เกาะแมลงป่อง  เกาะฟานใหญ่  เกาะส้ม  

เกาะลุมหมูน้อย  เกาะแหลมรายใน  เกาะแหลมรายนอก  อําเภอเกาะสมุย  เกาะกงเกล้ียง  เกาะม้า   

เกาะกงธารเสด็จ  เกาะแตนอก  เกาะแตใน  อําเภอเกาะพะงัน 

บริเวณท่ี  ๖  ได้แก่  พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝ่ังทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของ 

เกาะกงทรายแดง  เกาะกง  เกาะกงนุ้ย  เกาะกงริ้น  อําเภอเกาะพะงัน  เกาะราใหญ่  เกาะหลัก  เกาะทะลุ  

เกาะเจดมูล  เกาะพึง  เกาะกงออก  เกาะนาเทียน  เกาะฟานน้อย  เกาะราหิน  เกาะราเทียน  อําเภอ

เกาะสมุย  และเกาะอื่น ๆ  ที่อยู่ภายในน่านน้ําบริเวณที่  ๑  ยกเวน้ที่ปรากฏในบริเวณท่ี  ๔  ถึงบริเวณท่ี  ๗ 

บริเวณที่  ๗  ได้แก่   

(๑) พื้นที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝ่ังทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของเกาะเต่า  เกาะนางยวน  

และเกาะหางเต่า   

เบ้ืองต้นและรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ก�ำหนดวิธีจัดกำรโดยเฉพำะส�ำหรับพื้นที่นั้น ก�ำหนดมำตรกำร

คุ้มครองอื่นๆ ตำมควรและเหมำะสมแก่สภำพพื้นที่ ก�ำหนด

ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง 

เพือ่ประโยชน์ในกำรร่วมมอื และประสำนงำนให้เกดิประสทิธภิำพ 

ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อรักษำสภำพธรรมชำติ ระบบนิเวศตำม

ธรรมชำติในพื้นที่นั้น 

ส ่วนที่สี่  ข ้อ 8–12 เป ็นมำตรกำรที่มีลักษณะ

เป็นบทเฉพำะกำลซ่ึงก�ำหนดขึ้นเพื่อรองรับกรณีต่ำงๆ ที่มีหรือ

เกิดขึ้นแล้ว ก่อนวันที่ประกำศกระทรวงฯ ฉบับนี้ใช้บังคับ

ส่วนที่ห้า ข้อ 13  เป็นกำรก�ำหนดระยะเวลำกำรใช้

บังคับประกำศกระทรวงฯ ฉบับนี้

สาระโดยสรุปมีดังนี้
ข้อ 1 เป็นกำรก�ำหนดค�ำนิยำมเพื่อควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 

ตรงกัน ป้องกันกำรเกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ 

ข ้อ 2 เป็นกำรก�ำหนดขอบเขตพื้นที่ที่มีกฎหมำย 

ใช้บังคับอยู ่แล้ว เพื่อเป็นฐำนในกำรก�ำหนดเขตพื้นที่ที่ให้ใช้

มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งก�ำหนดขอบเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมออกเป็น 

7 บริเวณ โดยครอบคลุมพื้นที่บำงส่วนของอ�ำเภอเกำะสมุย และ

อ�ำเภอเกำะพะงัน ดังนี้

-  พื้นที่เกำะจ�ำนวน 42 เกำะ ในอ�ำเภอเกำะสมุย และ

อ�ำเภอเกำะพะงัน

-  พื้นที่น่ำนน�้ำทะเลโดยรอบเกำะทั้ง 42 เกำะ ซึ่ง

ก�ำหนดโดยใช้ค่ำจุดพิกัด UTM WGS 84

ข้อ 3 เป็นกำรควบคุมกำรกระท�ำที่ก่อให้เกิดมลพิษ 

และผลกระทบด้ำนลบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ในแต่ละบริเวณ เพื่อรักษำทรัพยำกรธรรมชำติระบบนิเวศบนบก 

ทำงทะเล และคงสภำพด้ำนกำยภำพของพื้นที่ ตลอดจนควบคุม

คุณภำพสิ่งแวดล้อม

ข้อ 4 เป็นกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรก่อสร้ำง

อำคำร หรอืสิง่ก่อสร้ำงต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสมในแต่ละบริเวณ  

เพื่อบรรเทำผลกระทบด้ำนมลภำวะต่อระบบนิเวศ และป้องกัน

ผลกระทบต่อทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม ตลอดจนรกัษำ

ทัศนียภำพของพื้นที่

 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม  ตําบลบ่อผุด  

ตําบลมะเร็ต  ตําบลแม่น้ํา  ตําบลหน้าเมือง  ตําบลอ่างทอง  ตําบลลิปะน้อย  อําเภอเกาะสมุย   
และตําบลเกาะพะงัน  ตําบลบ้านใต้  ตําบลเกาะเต่า  อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณท้องที่ตําบลตลิ่งงาม  ตําบลบ่อผุด  ตําบลมะเร็ต  ตําบลแม่น้ํา  ตําบลหน้าเมือง  

ตําบลอ่างทอง  ตําบลลิปะน้อย  อําเภอเกาะสมุย  และตําบลเกาะพะงัน  ตําบลบ้านใต้  ตําบลเกาะเต่า  

อําเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 

“แนวชายฝั่งทะเล”  หมายความว่า  แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 

ข้อ ๒ ให้พื้นที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์  และเขตควบคุมอาคารของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ดังต่อไปนี้  เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

(๑) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

บังคับในท้องที่บางแห่งในจังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

จังหวัดชุมพร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดสงขลา  จังหวัดปัตตานี  และจังหวัดนราธิวาส  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  เฉพาะบางส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดห้ามใช้เครื่องมือ 

ทําการประมงบางชนิดทําการประมงในฤดูปลามีไข่  วางไข่  และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในที่จับสัตว์น้ําบางส่วน

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  และสุราษฎร์ธานี  ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ลงวันที่  ๒๔  มกราคม  

พ.ศ.  ๒๕๕๐  เฉพาะบางส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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to protect the environment in terms of prohibition of 
actions or activities, which potentially result in harming 
or altering ecosystems away from natural characteristics, 
or reducing an aesthetic value of the areas.

Section 3, Measures 5-7. – Contains environmentally 
protective measures on environmental management in 
environmentally protected areas. The type and size of 
projects or activities are designated to present Initial  
Environmental Examination (IEE) or Environmental  
Impact Assessment (EIA), which are depending on 
the case. In a certain case or area, it may need specific 
measures which enhance efficiency of cooperation in 
pragmatic process. In general, proper protective measures 
are necessary for a suitable area in order to increase 
effectiveness in preserving the natural resources and 
ecosystems for a given zone.

Section 4, Measures 8-12 – Sets provisions to 
support cases currently or prior to the announcement of 
this Ministerial Notification. 

Section 5, Measure 13 – Sets the effective 
period of the Ministerial Notification.
The contents can be summarized as follows:

Clause (1) - Specifies the definitions of statements 
in order to make it easy to understand, and to avoid 
confusion in application.

Clause (2) - The scope of laws which have been  
forced to be used as a foundation for establishing zones 
for using environmentally protective measures.

The boundaries for environmentally protected 
areas were divided into seven zones coverning parts of 
Koh Samui District and Koh Pa-Ngan District as follows:

- 42 islands in Koh Samui and Koh Pa-Ngan 
districts.
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ใต้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

.......................................................................
(นายสมศักด์ิ บุญดาว)

ผู้อำนวยการสำนักส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ

.......................................................................
(นายนพดล    ธิยะใจ)

รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
รกัษาราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เครื่องหมาย
แนวเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เขตตำบล

ทางหลวง ถนน ซอย 

คลอง ห้วย 

หนอง บึง พรุ

ภูเขา ควน เนิน

บริเวณที่ 6 พืน้ที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของ
เกาะกงทรายแดง เกาะกง เกาะกงนุ้ย เกาะกงริน้ อำเภอเกาะพะงัน เกาะราใหญ่
 เกาะหลัก เกาะทะลุ เกาะเจดมูล เกาะพึง เกาะกงออก เกาะนาเทียน เกาะฟานน้อย
เกาะราหิน เกาะราเทียน อำเภอเกาะสมุย และเกาะอ่ืนๆ ที่อยู่ภายในน่านน้ำบริเวณที่ 1 
ยกเว้นที่ปรากฏในบริเวณที่ 4 ถึงบรเิวณที่ 7

บริเวณที่ 4 พืน้ที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของเกาะมัดหลัง
เกาะฟาน เกาะวงัใน เกาะวังนอก เกาะราบ เกาะมัดสุม อำเภอเกาะสมุย

บริเวณที่ 2 พืน้ที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินของเกาะสมุย
เกาะแตน อำเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน ยกเว้นบริเวณที่ 3

บริเวณที่ 3 (3) พืน้ที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตรขึน้ไป 
ในพื้นที่เกาะแตน อำเภอเกาะสมุย

บริเวณที่ 3 (1) พืน้ที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 80 เมตร ถึง 140 เมตร
ในพื้นที่เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน

บริเวณที่ 3 (2) พืน้ที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเกินกว่า 140 เมตรขึน้ไป
ในพื้นที่เกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย และเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน 

บริเวณที่ 7 (1) พืน้ที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของ
เกาะเต่า เกาะนางยวน และเกาะหางเต่า

บริเวณที่ 1 พืน้ที่น่านน้ำทะเลภายในเส้นล้อมรอบตามจดุพิกัดยูทีเอ็ม WGS84  จุดที่ 1 ถงึจุดที่ 4
ทัง้นี้ไม่รวมพืน้ที่แปลงสัมปทานปิโตรเลียม แปลงที่ G5/43

บริเวณที่ 5 พืน้ที่บนแผ่นดินนับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของ เกาะมัดแดง 
เกาะมัดโกง เกาะหัวตะเข้ เกาะดิน เกาะแม่ทับ เกาะแมลงป่อง เกาะฟานใหญ่
เกาะส้ม เกาะลุมหมูน้อย เกาะแหลมรายใน เกาะแหลมรายนอก อำเภอเกาะสมุย
เกาะกงเกลี้ยง เกาะม้า เกาะกงธารเสดจ็ เกาะแตนอก เกาะแตใน อำเภอเกาะพะงัน

บริเวณที่ 7 (2) พืน้ที่น่านน้ำทะเลภายในเส้นล้อมรอบตามจดุพิกัดยูทีเอ็ม WGS84 จุดที ่1 ถงึ จุดที่ 4 
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ข้อ 5 เป็นกำรก�ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำร

หรือกิจกำรของส่วนรำชกำรรัฐวิสำหกิจหรือเอกชนที่จะท�ำกำร

ก่อสร้ำงหรือด�ำเนินกำรในพื้นที่  ให ้ท�ำรำยงำนผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อก�ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นของแต่ละโครงกำรภำยในเขตพื้นที่

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

ข้อ 6 เป็นกำรก�ำหนดวิธีจัดกำรโดยเฉพำะส�ำหรับ

พื้นที่นั้น รวมทั้งกำรก�ำหนดขอบเขตหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

ของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในกำรร่วมมือและ

ประสำนงำนให้เกิดประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยกำร

ก�ำหนดให้มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก�ำกับและติดตำมผล 

กำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ขึ้น 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด

และระดับพื้นที่ โดยในระดับจังหวัด มีผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัด 

เป็นประธำน ส่วนในระดับพื้นที่มีนำยอ�ำเภอเป็นประธำน  

ท�ำหน้ำที่ดูแล ติดตำม ตรวจสอบในกำรน�ำมำตรกำรคุ้มครอง 

สิ่งแวดล้อมตำมประกำศนี้ไปปฏิบัติ เพื่อให้กลไกในกำรปกป้อง

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มำจำกท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง 

ข้อ 7 เป็นกำรก�ำหนดหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก�ำกับ 

และตดิตำมผลกำรคุม้ครองสิง่แวดล้อมทีใ่ห้มหีน้ำทีใ่นกำรส่งเสรมิ 

สนบัสนนุ ฟ้ืนฟ ูบ�ำบดั และป้องกนักำรท�ำลำยทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิง่แวดล้อม ในเร่ืองกำรก�ำหนดจดุและท�ำทุน่จอดเรอืเพือ่กำร

ด�ำน�้ำ กำรควบคุมกำรใช้ประโยชน์พื้นที่ในทะเล กำรจัดระเบียบ

ชำยหำด กำรฟื้นฟูและบ�ำรุงรักษำพื้นที่ป่ำพรุและป่ำชำยเลน  

กำรปรบัปรงุฟ้ืนฟแูหล่งน�ำ้เพือ่กำรระบำยน�ำ้ กำรบ�ำรงุรกัษำฟ้ืนฟู

ระบบนิเวศป่ำให้มีควำมสมบูรณ์

ข้อ 8 เป็นบทบญัญตัริองรบัในกรณทีีม่กีฎหมำยก�ำหนด

มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องใดไว้เป็นกำรเฉพำะแล้ว  

และมำตรกำรนั้นเป็นมำตรกำรที่ไม่ต�่ำกว่ำหรือมีมำตรกำรท่ีดี

กว่ำในกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมท่ีก�ำหนดไว้ในประกำศนี้ ก็ให้ใช้

มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำยนั้น

ข้อ 9 เป็นกำรก�ำหนดให้ผู้มีอ�ำนำจหน้ำทีท่ีเ่กีย่วกบั

กำรควบคุมอำคำรหรือเกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรใดๆ ตำมท่ี

ก�ำหนดไว้ในประกำศนี ้ควบคมุกำรปฏบัิตใิห้เป็นไปตำมมำตรกำร

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ข้อ 10-11 เป็นบทบัญญตัริองรบัสทิธท่ีิมอียูแ่ล้วส�ำหรบั

อำคำรที่มีอยู่แล้ว หรือได้รับอนุญำตหรือใบรับแจ้งกำรก่อสร้ำง 

ดดัแปลงหรอืเปลีย่นกำรใช้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคมุอำคำร  

และยังก่อสร้ำง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้ 

รบักำรยกเว้นไม่ต้องปฏบิตัติำมกฎหมำยนี ้แต่จะขอเปลีย่นแปลง

กำรอนุญำตหรือกำรแจ้งให้ขัดกับประกำศนี้ไม่ได้ 

ข้อ 12 เป็นบทบญัญตัริองรบัสทิธแิละก�ำหนดขอบเขต

กำรด�ำเนินกำรต่อไปของผู้กระท�ำ หรือประกอบกิจกรรม หรือ

กิจกำรท่ีได้รับอนุญำตอยู่ก่อนวันท่ีประกำศนี้ใช้บังคับให้สำมำรถ

ด�ำเนนิกำรต่อไปได้จนกว่ำจะเลกิกระท�ำ หรอืประกอบกจิกำรนัน้ 

หรือจนกว่ำจะสิ้นก�ำหนดระยะเวลำที่ได้รับอนุญำต แล้วแต่กรณี 

ข้อ 13 ก�ำหนดระยะเวลำกำรบังคับใช้ 5 ปี

เอกสารอ้างอิง

พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535
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- The marine zones surrounding all 42 islands for 
which its cover areas were set by designing geographical 
coordination with a projected coordinate system of UTM 
and datum systems of WGS 84.

Clause (3) - Specifies the control of actions 
polluting and negatively affecting natural resources and 
the environment of each zone in order to preserve natural 
resources for both land and sea surface and also to regulate 
environmental quality.

Clause (4) -  Specifies the criteria for  
the construction suitable for a given zone in order to 
minimize the effects of environmental pollution, and to 
prevent effects on natural resources and the environment, 
simultaneously to preserve the aesthetic value of landscape 
in a given zone.

Clause (5) - Specifies the type and size of  
projects or activities carried out by government  
agencies, or state enterprises, or the private sector for  
construction or activities in the environmentally protected 
areas. The aforementioned are required to report the initial  
environmental examination (IEE)  or environmental impact 
assessment (EIA) in order to set preventive measures and 
resolve potentially environmental impacts due to each 
project in the environmentally protected areas.

Clause (6) - Specifies management methods, 
together with setting boundaries of duties and responsibilities 
of pertinent government agencies in order to make 
the cooperation and coordination effective through  
the process of committees for controlling and monitoring 
the implementation of environmentally protective measures. 
This committee is composed of two levels, i.e. provincial 
and local levels. At the provincial level, the provincial 
governor is the director, while the chief district officers 
are the directors at the local level. The aforementioned 
are responsible for managing and following up on the 
application of environmentally protective measures to 
ensure that environmental protection mechanisms truly 
be participated by the local vicinity.

Clause (7) - Specifies the responsibilities of  
the committee in directing and followup on environmental 
protection outcomes. The aforementioned is responsible 
for promoting, supporting, rehabilitating and preventing 
the destruction of natural resources and the environment, 
designating locations and buoys for diving, controlling of 
the utilization of marine resources, organizing beaches, 
restoring and maintaining swamp and mangrove forests, 
restoring of water sources for drainage and maintaining 
and restoring the forest ecosystems for maximum fertility.

Clause (8) - A law to support cases of existing 
environmentally protective laws on specific subjects; 
if those measures are not inferior, or are superior to  
measures in environmentally protected areas, this existing  
environmentally protective measures are continually  
enforceable.

Clause (9) – Stipulates that persons who have 
authority related to the control of structures or operation of 
any business specified in this notification have to control 
any actions to follow the measures of  environmentally 
protected areas.

Clause (10-11) - Specifies laws supporting  
existing rights for existing buildings, or permitted buildings, or  
notification letters of construction, or modification 
or changes in utilization under the laws of governing  
buildings still being under construction. The aforementioned 
are exempt from compliance with this law, but can not  
request to change the permission or notification in conflict 
with this notification.

Clause (12) - A law that supports rights and 
specifies the future boundaries of operators for their 
activities or business allowed before this notification is 
enforced. The aforementioned are able to continue with 
their activities or business until discontinuation or until 
the period for which the aforementioned were permitted, 
depending on the case. 

Clause (13) - Specifies an effective period of 
five years.
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การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดร.พัชรี  วีระนนท์*

*นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช�ำนำญกำร ส�ำนักติดตำมประเมินผลสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ โครงกำรพัฒนำทั้งที่ด�ำเนินกำร 

โดยส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ มีเป็นจ�ำนวนมำกที่ไม่ได้

ปฏิบัติตำมระเบียบขั้นตอนตำมที่ก�ำหนดไว้ดังเจตนำรมณ์ 

ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

แห่งชำต ิพ.ศ. 2535 โดยเฉพำะโครงกำรด้ำนคมนำคม ซึง่ส่วนใหญ่ 

เป็นโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่ที่มีผลกระทบ

ต่อสิง่แวดล้อมสงู และท�ำให้ประชำชนได้รบัผลกระทบในวงกว้ำง 

ยิ่ งกว ่ำโครงกำรประเภทอื่นๆ ทั้ งที่ผู ้ รับผิดชอบโดยตรง 

เป็นหน่วยงำนของภำครัฐ ซึ่งมีหน้ำที่ต้องดูแลรักษำคุณภำพ

สิ่งแวดล้อมตำมนโยบำยของประเทศ ท�ำให้ส ่งผลกระทบ 

ต่อภำพลักษณ์ของหน่วยงำนภำครัฐจนเสียหำยตำมไปด้วย  

กำรก่อสร้ำงโครงกำรด้ำนคมนำคมโดยเฉพำะในกรุงเทพฯ  

และชุมชนเมือง จะท�ำให้เกิดผลกระทบในระดับที่มีนัยส�ำคัญ 

ซึ่งอำจจะต้องมีกำรเวนคืนที่ดิน กำรโยกย้ำยที่อยู่อำศัย และ

ร้ือย้ำยสิ่งปลูกสร้ำง รวมทั้งกิจกรรมกำรก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรปรับถมพื้นที่ กำรขุดเปิดหน้ำดิน กำรสร้ำง

โครงสร้ำงฐำนรำกต่ำงๆ ทั้งที่มีที่อยู่อำศัยหรือประกอบอำชีพ 

ในบริเวณที่ก่อสร้ำงโครงกำร และในย่ำนชุมชนซึ่งมีผู้คนที่เดิน

ทำงสัญจรผ่ำนไปมำ ต้องได้รับควำมเสี่ยงต่อกำรได้รับอุบัติเหตุ

และควำมไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ควำมไม่สะดวก 

และควำมเดือนร้อนร�ำคำญไปด้วย นอกจำกน้ัน ปัญหำที่เห็น 

ได้ชัดเจน คือ ฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน และควำมสั่นสะเทือน

จำกกิจกรรมกำรก่อสร้ำง ตลอดจนกำรกีดขวำงเส้นทำงกำร

คมนำคมต่ำงๆ และกำรรื้อย้ำยระบบสำธำรณูปโภค เช่น  

สำยไฟฟ้ำ สำยโทรศัพท์ และท่อน�้ำประปำ ฯลฯ แม้แต่ในระยะ

ด�ำเนินโครงกำร จะเกิดผลกระทบจำกยำนพำหนะที่ใช้เส้นทำง

โครงกำร โดยเฉพำะบรเิวณทีม่ปีรมิำณกำรจรำจรหนำแน่น ท�ำให้

เกิดผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันและสุขภำพโดยรวม 

ของประชำชน

ปัญหำสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนจำกโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ  

ของประเทศ ยังคงทวีควำมรุนแรงมำกข้ึนอย่ำงต ่อเนื่อง  

คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ จึงมีมติให้โครงกำรของ 

หน่วยงำนภำครฐั และรฐัวสิำหกจิ ต้องรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำม

มำตรกำรฯ ต่อส�ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมกรำคมและกรกฎำคม

ของทุกปี ท้ังนี้ หน่วยงำนในสังกัดของกระทรวงคมนำคม  

ซ่ึงมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก่อสร้ำงโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ 

ได้แก่ ท่ำอำกำศยำน ระบบทำงพิเศษหรือระบบขนส่งมวลชน

ท่ีใช้รำงท่ำเรือพำณิชย์ กำรถมท่ีดินในทะเล ทำงหลวงหรือถนน 

ที่ตัดผ่ำนพื้นที่อนุรักษ์ เป็นต้น ซึ่งเข้ำข่ำยตำมประเภทและขนำด

ของโครงกำรหรือกิจกำรของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ

เอกชนที่ต้องจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

หำกรำยงำนฯ ของโครงกำรดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรผูช้�ำนำญกำร และ/หรอืคณะกรรมกำรสิง่แวดล้อม

แห่งชำติแล้ว หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรดังกล่ำวก็ต้องจัดท�ำ

รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ และเสนอให้ส�ำนักงำน

นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมพิจำรณำ และรำยงำนผล 

ต่อคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติต่อไป
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Compliance with Measures to Prevent 

and Reduce Adverse Environmental Impact
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and Measures to Monitor Environmental Quality of Transport 
Infrastructure Projects

In the past, many government and state enterprises’ 
projects, especially transport infrastructure projects, fail 
to comply with the regulations and objectives prescribed 
in the Enhancement and Conservation of National 
Environmental Quality Act, B.E. 2535. Most of these 
projects were large scale and imposed high impact on 
the environment as well as people’s lives in broader 
area than other types of projects. This happened despite  
the fact that the projects were directly under responsibilities 
of government agencies who have the duties to protect 
environmental quality of the country. Hence, the problem 
also created negative image on these government agencies. 
Transportation projects, especially in Bangkok and major 
cities, cause significant impacts including expropriation 
of lands, relocation of dwelling places, removal of 
buildings and implementation of various construction 
activities such as land reclamation, soil excavation, 
construction of infrastructures. These activities would affect  
the lives of people who are living or working in the areas, 
pedestrians and passers-by as they are exposed to higher 
risk of accidents which threaten their lives and properties, 
inconveniency and disturbances. Furthermore, the other 
obvious problems are pollutions from dusts, noises and 
vibration from construction activities, obstacles and barriers 
on the walkways or roads. In addition, relocation of public 

utilities (such as power lines, phone lines and water pipes), 
especially in areas with heavy traffic volumes, would 
obstruct transportation system and adversely impact on 
daily life and overall health of the people.

Environmental issues arising from these 
development projects continue to be steadily intensified. 
Therefore, National Environment Board has stipulated that 
government and state enterprises’ projects need to provide 
compliance report to the Office of Natural Resources 
and Environmental Policy and Planning twice a year in 
January and July.  This regulation implies to government 
agencies, under the Ministry of Transport, which are  
responsible for the transport development projects including 
airports, transit systems, rail transit system, commercial 
ports, land reclamation, highways or roads that need to 
be built across conservation areas etc. Any development 
project that its specifications or activities are complied to  
the regulation needs to provide EIA report. If the report of  
the project was approved by the specialized Committee and/or  
the National Environment Board, the responsible agency 
shall prepare a compliance report of the projects and present 
it to the Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning, Ministry of Natural Resources and 
Environment, for consideration then report to the National 
Environment Board accordingly.
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ดังน้ัน จึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องพิจำรณำถึง

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำในส่วนของกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร

ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม

ตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมของโครงกำรด้ำนคมนำคม  

ตำมที่ก�ำหนดไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ซึ่งจะท�ำให้เกิดประโยชน์ทั้งใน

แง่ของกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรดูแลรักษำคุณภำพ 

สิ่งแวดล้อม และช่วยให้กระบวนกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัต ิ

เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนำวิธีกำรท่ีจะสร้ำง

ควำมส�ำเร็จในกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ ตลอดจนป้องกันแก้ไข 

มิให้เกิดควำมล้มเหลวในกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ ในกรณี

นโยบำยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้รัฐบำล 

ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของมำตรกำรจำกกำรประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันจะน�ำไปสู่กำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน

ภำครัฐให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำ

คณุภำพส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยทีถ่กูทศิทำง รวมทัง้สำมำรถ

เสริมสร้ำงควำมร่วมมือของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่น�ำนโยบำย 

ไปปฏิบัติ ตลอดจนช่วยประหยัดเวลำและงบประมำณในกำร

ด�ำเนินงำนตำมนโยบำยของหน่วยงำนภำครัฐอีกด้วย

จำกกำรศึกษำแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข ้องกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรน�ำนโยบำยสำธำรณะไปปฏิบัติจำกทัศนะ 

ของนักวิชำกำรต่ำงๆ และผลกำรศึกษำต่ำงๆ ทั้งในประเทศไทย

และต่ำงประเทศ เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต ่อควำมส�ำเร็จ 

ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือของหน่วยงำนในกำรปฏิบัติตำม

มำตรกำรดังกล่ำว ซึ่งประกอบด้วย 9 ปัจจัย คือ

1. ลกัษณะโครงสร้ำงของหน่วยงำน คอื กำรทีอ่งค์กำร

ถูกออกแบบขึ้นนั้น จะต้องพิจำรณำถึง สำยงำนควำมรับผิดชอบ  

อ�ำนำจหน้ำที่ และกำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กำรนั้นๆ ซึ่ง 

มีส่วนส�ำคัญในกำรท�ำให้กำรจัดองค์กำรมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล ซึ่งจะท�ำให้กิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กำรด�ำเนินไปได้

ด้วยควำมเรียบร้อย

2. กำรก�ำหนดภำรกิจและกำรมอบหมำยงำน คือ 

กำรมีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ 

ทีช่ดัเจน จะท�ำให้ผูป้ฏบิตัเิข้ำใจว่ำ อะไรคอืเป้ำหมำยหรอืผลลพัธ์ 

ที่ผู ้ก�ำหนดนโยบำยต้องกำร เมื่อผู้ปฏิบัติเข้ำใจควำมต้องกำร 

นัน้แล้ว จะท�ำให้ผูบ้รหิำรสำมำรถก�ำหนดภำรกจิได้เด่นชดัในกำร

มอบหมำยงำน และก�ำหนดควำมรบัผดิชอบเฉพำะของแต่ละฝ่ำย

ให้สมัพนัธ์กัน จะเป็นแนวทำงท�ำให้กำรประสำนกำรท�ำงำนทกุฝ่ำย 

ที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้โดยง่ำย  

3. กำรสนบัสนนุจำกผูบ้รหิำรหน่วยงำน คอื มนีโยบำย 

เป็นจ�ำนวนมำกที่ต้องประสบควำมล้มเหลว เพรำะหัวหน้ำ 

หน ่วยปฏิบัติ ไม ่ ให ้ควำมร ่วมมือหรือไม ่ตั้ ง ใจปฏิบัติ งำน  

ท�ำให้กำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัตินั้น ไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 

ทีก่�ำหนดไว้ ซึง่แสดงถงึหวัหน้ำหน่วยปฏบิตัไิม่ได้ให้กำรสนบัสนนุ

เท่ำที่ควร

4. ควำมพร้อมของงบประมำณ คือ องค์กำรที่น�ำ 

นโยบำยไปปฏิ บัติ  ต ้องได ้รับกำรสนับสนุนด ้ำนกำรเงิน  

ซ่ึงจะน�ำไปใช้เป็นค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เพื่อ 

กำรบรหิำรแผนงำน กำรควบคมุ และกำรก�ำกับ องค์กำรให้สำมำรถ

น�ำนโยบำยไปปฏิบัติได้เป็นผลส�ำเร็จ  จะต้องได้รับกำรสนับสนุน

ด้ำนงบประมำณเพียงพอ ซึ่งทรัพยำกรกำรเงินของหน่วยงำน 

ท่ีน�ำไปปฏบัิต ิจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยให้นโยบำยมรีะดบัควำมสำมำรถ

ในกำรก�ำหนดโครงสร้ำงกำรน�ำนโยบำยปฏบิตัไิด้สงูขึน้ และมผีล

ต่อกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ
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Therefore, it is necessary to consider approaches 
being used to solve the problems regarding compliance 
with measures to prevent and reduce environmental  
impact and measures to monitor the environmental quality 
of transportation projects as prescribed in the approved EIA 
Report. By this mean, benefit can be gained in terms of  
the increase in efficiency of managing environmental quality, 
producing more effective results, encouraging agency to 
apply the policy into practice as well as preventing failure 
in the processes of policy implementation. In addition, 
this will raise government’s awareness on the importance 
of preventive measures determined from Environmental 
Impact Assessment and management of government  
agencies to comply with the policies and plans to  
promote and preserve environmental quality of the country. 
These approaches would also enhance cooperation among  
agencies, save time and budget in the implementation 
of the policies.

Some studies of concepts and theories related 
to factors affecting the implementation of public policies 
from the viewpoint of various experts and researches  
conducted in both Thailand and abroad have shown that 
nine factors can influence the success of collaboration 
among agencies in implementation of environmental 
measures. Those factors are as follows: 

1. Organizational structure - The established 
organization shall consider lines of responsibility, scope 
of authority and internal communication. These factors 
play significant roles in increasing management efficiency 

and effectiveness as well as enabling the organization to 
operate smoothly.

2. Missions and assignments - Clear objectives 
and goals for implementing the policies would enable 
officers to understand purposes and requirements of  
the policymakers. When officers understand these  
requirements, management team would be able to clearly 
define mission for each assignment and stipulate specific 
responsibilities of each party accordingly. This will  
facilitate all related parties to coordinate with one another 
more conveniently.

3. Support from executives - Many policies 
failed to be implemented due to the lack of cooperation 
from supervisors and staffs in operating level. Therefore, 
policy could not achieve its objectives as a consequence. 

4. Budget availability – Organizations require 
financial support to pay wages, remunerations and other 
expenses in order to manage implementation plan, control 
and monitor the organization to comply with the plan and 
put the policy into practice successfully. 

5. Availability of human resource – achievement 
of policy implementation depends on organization’s 
strategies that are appropriately transformed into actions. 
These strategies include intensive training provided for 
staffs before and during the program implementation.  
Associated programs on building capacity that provide 
technical assistance should be regularly conducted and allow  
participant to learn and get involved in such training 
courses.
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5. ควำมพร้อมของบุคลำกร คือ มีแนวคิดเกี่ยวกับ

ควำมส�ำเร็จของกำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติว่ำ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ ์

ของกำรปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปของหน่วยปฏิบัติ ได้แก่ 

กำรจัดอบรมอย่ำงเข้มทั้งก่อนเข้ำร่วมโครงกำรและระหว่ำง 

กำรเข้ำร่วมโครงกำรแก่สมำชิกทุกคน กำรจัดประชุมบุคลำกร 

ของโครงกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ และควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค 

ด้ำนกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำ เป็นต้น

6. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน คือ ในระหว่ำง

กำรน�ำนโยบำยไปปฏิบัติ ควรมีกำรประเมินผลเป็นระยะๆ ท้ังนี้  

เพื่อให้ทรำบว่ำงำนที่ปฏิบัตินั้น สอดคล้องกับเป้ำหมำยมำกน้อย

เพยีงใด และในกรณทีีเ่กดิปัญหำหรอือปุสรรค จะได้สำมำรถแก้ไข

ได้ตรงจุดและทันเหตุกำรณ์

7. กำรก�ำหนดบทลงโทษและกำรให้รำงวัล คือ  

กำรให้แรงเสริมแก่ผู ้ปฏิบัติงำน หำกเป็นแรงเสริมทำงบวก  

จะท�ำให้ผู ้ปฏิบัติงำนมีก�ำลังใจ มีขวัญในกำรท�ำงำนและเป็น

พลังจูงใจให้ผู ้ปฏิบัติงำน มุ ่งมั่นตั้งใจท�ำงำนในหน้ำที่ของตน 

ให้ดยีิง่ขึน้ หำกเป็นกำรให้แรงเสรมิทำงลบจะช่วยยบัยัง้พฤตกิรรม

หรือกำรปฏิบัติที่ไม่พึงประสงค์ได้

8. กำรจัดจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำในกำรปฏิบัติงำน คือ 

กำรจัดหำบุคคลภำยนอกหรือผู ้ทรงคุณวุฒิที่ เป็นท่ียอมรับ 

เข้ำมำร่วมในกำรด�ำเนินงำน เป็นกลไกทำงกำรบริหำรที่องค์กำร

ใช้เพ่ือแสวงหำกำรสนับสนุนจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก  

เพื่อให้ได้ ซึ่งทรัพยำกร ควำมร่วมมือ และกำรยอมรับจำกฝ่ำย

ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยบคุคลหรอืผูท้รงคุณวฒุทิีอ่งค์กำรเชิญมำนัน้ 

จะเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำย

9. สภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และเทคโนโลยี คือ เง่ือนไขที่แตกต่ำงกันมำกทำง

สังคม เศรษฐกิจ ประชำชน จะมีควำมสัมพันธ์ต่อกำรรับรู ้ 

ปัญหำนโยบำยที่ประกำศใช้ รวมทั้งท�ำให้ยุ่งยำกในกำรจัดสรร

ทรพัยำกร สนบัสนนุนโยบำย ควำมแตกต่ำงกนัมำกในสภำพสงัคม

เศรษฐกิจของท้องถิ่นเป็นเงื่อนไขที่ยุ่งยำกมำกในกำรน�ำนโยบำย

ไปปฏิบัติให้ประสบผลส�ำเร็จ เพรำะควำมรุนแรงของปัญหำ 

แต่ละพื้นที่มีควำมแตกต่ำงกัน

ทั้งนี้ จำกผลของกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปและผล

ของกำรสร้ำงควำมร่วมมือของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบโครงกำร

ด้ำนคมนำคม เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมส�ำเร็จในกำร

สร้ำงควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรด้ำน

คมนำคมในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรจำกกำรประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง โดยพิจำรณำจำกกำรตอบแบบสอบถำม 

ของเจ้ำหน้ำท่ีระดบัปฏบัิต ิและกำรสมัภำษณ์แบบเจำะลึกของเจ้ำ

หน้ำทีร่ะดบับรหิำรในกำรน�ำนโยบำยสำธำรณะดงักล่ำวไปปฏบิตัิ 

พบว่ำ มโีครงกำรท่ีมกีำรจดัส่งรำยงำนผลกำรปฏบัิตติำมมำตรกำร

ด้ำนสิง่แวดล้อมประมำณร้อยละ 20 ของจ�ำนวนโครงกำรทัง้หมด 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่ำ ตัวช้ีวัดด้ำนผลผลิตของนโยบำย ได้แก่ ปริมำณ 

เวลำ และคุณภำพ ยังอยู่ในระดับท่ีต�่ำมำกเมื่อเทียบกับจ�ำนวน

โครงกำรทัง้หมด แต่ตวัชีว้ดัด้ำนผลลพัธ์จำกกำรร้องเรยีนโครงกำร 

กม็เีพยีงประมำณร้อยละ 10 ของจ�ำนวนโครงกำรทัง้หมดเท่ำนัน้  

ซ่ึงในกำรสร้ำงควำมร่วมมือของหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบโครงกำร

ด้ำนคมนำคม เพื่อกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  

จะเห็นได้ว่ำ ส่วนใหญ่เป็นแบบตั้งใจท�ำตำมแต่ท�ำตำมไม่ส�ำเร็จ 

โดยมีพฤติกรรมที่ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเป้ำหมำยและ

วัตถุประสงค์ของมำตรกำรฯ ซึ่งอำจเกิดจำกควำมไม่พร้อม 

หรือไม่เพียงพอของปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมส�ำเร็จในกำรสร้ำง

ควำมร่วมมือดังกล่ำว โดยพบว่ำบำงหน่วยงำนนั้น ไม่มีกำรจัดส่ง 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมในบำงช่วง

เวลำเลย ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนดังกล่ำว 

จะไม่ทรำบถึงผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมท่ีผ่ำนมำ หรือ

หำกพิจำรณำในอีกมุมมองหนึ่ง ก็อำจสะท้อนได้ว่ำ ตัวเจ้ำหน้ำที่

เองนั้น มีควำมตั้งใจจะท�ำตำมมำตรกำรฯ หำกมีควำมพร้อมของ

ปัจจยัต่ำงๆ ท่ีเกีย่วข้องกบันโยบำยนี ้จงึมคีวำมเช่ือว่ำ จะสำมำรถ 

ท�ำตำมมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมได้ส�ำเร็จอย่ำงแน่นอน



43
Nature and Environment

Vol.3 No.2 April - June 2014

6. Performance assessment - during the policy  
implementation, performance should be assessed on  
periodical basis. This is to help determine whether  
the operating results are complying with the objectives. 
In case there is any problem or obstacle, the organization 
may be able to solve the problem appropriately and in  
a timely manner.

7. Determination of disciplinary action and  
rewards – Providing positive incentives to staffs would 
motivate and encourage them to work and produce better 
results. Meanwhile, disincentives would help to prevent 
undesired behavior or activities.  

8. Consultation with consulting firm – Organization 
may hire an external organization or a professional to be 
involved in the implementation program of the company. 
This mechanism can be  adopted by any organization to 
seek support from external environment in order to gain 
resources and cooperation of related parties. Therefore, 
external organizations or professionals will be an important 
mechanism in the processes of policy implementation.  

9. Political, economic, social, cultural and  
technological contexts – differences in the contexts of 
social, economic and people aspects can affect their  
perception and acceptance of the enforced policy. In 
addition, the organization would also face difficulties in 
allocating resources and supporting policy. Wide gaps in 
social and economy conditions would introduce further 
problems and add more burdens to implementation of 
the policy as problems in different locations also have 
different level of severity.

Further to the 9 factors as outlined above, we 
have conducted a survey to observe collaboration level 
among agencies responsible for transportation projects and 

compliance measures from the EIA. The survey analysis 
was performed underlying questionnaires and in-depth 
interviews with senior management. Analysis of results 
from the survey has shown that about twenty percent of 
the transportation projects have submitted compliance 
reports on implementation of environmental measures. 
The key performance indicators of the measures, which 
are productivity, time and quality, are very low compared 
to the total number of projects. However, only ten percent 
of the projects received complaints. Regarding this, the 
main problem in creating collaboration among agencies 
was that the officers fail to implement the measures even 
they had willingness to perform in complying with the 

measures. This was because they lack understanding 
of the goals and objectives of the measures. This may 
be because of unpreparedness or inadequacy of factors 
that affect the success of such cooperation. The analysis 
also found that some of the agencies did not submit 
environmental compliance report at a certain time. This 
indicated that officers in these agencies did not know  
the results of implementing environmental control 
measures in the past. From another point of view, this 
reflects that the officers were willing to comply with the 
measures if the related factors were available. Hence,  
researchers believe that environmental protective  
measures can be successfully implemented. 

Researchers also conducted study on factors  
affecting the success of the cooperation among authorities 
which are responsible for transportation project 
in complying with measures from the EIA report.  
The results showed that majority of the agencies agree 
with the factors and promotion and compliance with  
the National Environmental Quality Act B.E.2535. In  
respect of compliance with environmental measures, the 
agencies’ recommendations can be listed, from the most 
common comments to the least common comments, as 
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ส�ำหรับผลของกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อควำมส�ำเร็จ

ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร

ด้ำนคมนำคมในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรจำกกำรประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ก็พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ 

มีระดับควำมคิดเห็นด้วยค่อนข้ำงมำกต่อปัจจัยที่ท�ำให้เกิด 

ควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรด้ำนคมนำคม 

เพ่ือกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 ในส่วนของกำรปฏิบัติตำม

มำตรกำรด้ำนสิง่แวดล้อม โดยเรียงล�ำดับของระดับควำมคดิเหน็ได้  

ดังนี้ อันดับ 1 กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรหน่วยงำน อันดับ 2 

ลักษณะโครงสร้ำงของหน่วยงำน อันดับ 3 มีคะแนนเท่ำกัน  

3 ปัจจัย ได้แก่ กำรก�ำหนดภำรกิจและกำรมอบหมำยงำน  

ควำมพร้อมของบุคลำกร กำรจัดจ้ำง บริษัทที่ปรึกษำในกำร 

ปฏิบัติงำน อันดับ 4 กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน อันดับ 5  

ควำมพร้อมของงบประมำณ อันดับ 6 กำรก�ำหนดบทลงโทษ

และกำรให้รำงวัล และ อันดับ 7 สภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี

ในกำรนี้ มีข้อเสนอแนะทั้งทำงด้ำนนโยบำยสำธำรณะ 

กำรบริหำรองค์กำร และกฎระเบียบ ได้แก่

1. กระทรวงคมนำคมต้องแจ ้งให ้ทุกหน่วยงำน 

ในสังกัดรับทรำบมติของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

และให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อ 

คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติทรำบทุกปี 

2. ก�ำหนดให้ส�ำนักงบประมำณ กระทรวงกำรคลัง 

สนับสนุนงบประมำณในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก�ำหนด 

ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม  

ทั้งในระยะก่อสร้ำงและระยะด�ำเนินกำร

3.  ส ่ ง เสริมให ้หน ่วยงำนภำครัฐ เข ้ ำร ่วมกำรคัดเลือก

เพื่อรับรำงวัล EIA Monitoring Awards ที่จะมอบให้แก่ 

สถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติตำมมำตรกำรในรำยงำนกำร

วิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น โดยก�ำหนดให้เป็นตัวช้ีวัด 

ควำมส�ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ

กระทรวงและหน่วยงำน 

4. ก�ำหนดเป็นนโยบำยด้ำนควำมรบัผดิชอบของหน่วย

งำนภำครฐัต่อสงัคม ( Governmental Social Responsibility : 

GSR ) เพื่อเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงำน

5. ให้จดัตัง้หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบภำรกจิด้ำนสิง่แวดล้อม 

โดยเฉพำะ และมกีำรก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำร

ประสำนงำนและควบคมุดแูลกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรฯ ให้ชดัเจน 

หรือเพิ่มบทบำทหน้ำที่ดังกล่ำวเข้ำไปในหน่วยงำนสิ่งแวดล้อม

เดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งสำมำรถก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดของกำรปฏิบัติงำน 

และให้โอกำสควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนและผลตอบแทน 

ท่ีเป็นธรรม รวมท้ังส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ

ในกำรท�ำงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมตระหนักถึงจิตส�ำนึก 

ด้ำนสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำร 

สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เพื่อก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำร

ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำรส่วนรำชกำร 

รฐัวสิำหกจิ และโครงกำรร่วมกบัเอกชน ทีต้่องจดัท�ำรำยงำนกำร

วเิครำะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำร

สิ่งแวดล้อมแห่งชำติทรำบต่อไป

7. ก�ำหนดบทลงโทษแก่หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 

เมื่อหน่วยงำนดังกล่ำวไม่ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตำมมำตรกำรด้ำน 

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรปรับลดงบประมำณในกำรขออนุมัติ

โครงกำรประจ�ำปีงบประมำณ กำรปรับลดเงินรำงวัลประจ�ำปี

ของหน่วยงำน เป็นต้น

8. ก�ำหนดระเบยีบปฏบิตัใิห้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 

ด�ำเนินกำรผลักดันให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติตำม 

มำตรกำรฯ ซึ่งจะท�ำให้เกิดกำรยอมรับจำกประชำชนผู้ได้รับ

ผลกระทบท้ังทำงตรงและทำงอ้อมในกำรด�ำเนินโครงกำรต่อไป  

มิฉะนั้น อำจจะท�ำให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงหน่วยงำน

กับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงกำรดังที่ผ่ำนมำ เป็นต้น

Compliance with Measures to Prevent 

and Reduce Adverse Environmental
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following 1) Supports from executives, 2) Organizational 
structures, 3) (Three factors receive similar comments) 
Missions and assignments, availability of human resources, 
and consultation from consulting firm, 4) Performance 
assessment, 5) Budget availability, 6) Determination of  
disciplinary action and rewards, 7) Political, economic, 
social, cultural and technological environment.

In this regard, there are several suggestions on 
public policy. Organization administration and regulation 
including the following aspects: 

1. Ministry of Transport must notify all agencies 
under its umbrella to submit environmental compliance 
report to the National Environment Board on annual basis.

2. Assign the Bureau of the Budget, Ministry of 
Finance, to provide financial support for implementation 
of environmental protective measures set out in  
the EIA report at appropriate level during construction and  
operation of the project.

3. Encourage government agencies to participate 
in the selection process for EIA Monitoring Awards 
which are presented to workplaces that comply with the 
EIA report. The award should be designated as success  
indicator in implementing the measures in both ministerial 
and organizational level.

4. Stipulate Governmental Social Responsibility 
(GSR) to create positive image of an organization.

5. Establish an agency to specifically  
responsible for environment and clearly define scope of 
authorities and responsibilities for the coordination and  
supervision of the implementation of environmental 
measures. Alternatively, additional tasks and assignments 
can be assigned to the existing environmental agencies. This 
can be used as key performance indicator of the operation 
and provide fair and just opportunities for advancement 
as well as promote capability development process in 
the environmental works and raise ones’ environmental 
concern awareness.

6. Appoint a subcommittee under the National 
Environment Board to oversee the implementation 

of environmental protective measures and reduce the  
environmental impact of the government and state  
enterprises’ projects or joint projects with the private  
sector. Prepare EIA report and present to the National 
Environment Board accordingly.

7. Determine a set of disciplinary code for 
agencies responsible for the project and impose penalties 
to the agency when it failed to comply with environmental 
measures including reduce annual budget and reduce 
annual incentives for instance.

8. Stipulate regulations for agencies responsible 
for the projects and promote involvement of people in 
order to receive comments and feedbacks on compliance 
with the measures. This would lead to the acceptance of 
people who are both directly and indirectly affected by 
the projects’ operation. Otherwise, there may be conflicts 
between the responsible agency and the communities 
just as in the past.

Compliance with Measures to Prevent 

and Reduce Adverse Environmental
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โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศเพื่อรองรับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม
บริบทของสังคมไทย

ปัญหาสาธารณะ
การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิตของประชาชน

นโยบายหลัก การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

นโยบายย่อย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลผลิตของนโยบาย
รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลด 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์ของนโยบาย
 สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ได้รับการดูแลคุ้มครองมากยิ่งขึ้น
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และ

การกัดเซาะชายฝั่งเป็นภัยธรรมชาติเงียบที่เกิดขึ้นกับชุมชนที่ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเล มีผลกระทบท�าให้บ้านเรือน 

และที่ดินของชุมชนชายฝั่งต้องพังทลายลงไป ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งหลายแห่ง ต้องต่อสู้ป้องกัน

ชายฝั่งด้วยตนเอง เนื่องจากไม่สามารถรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ มีชาวบ้านในชุมชนด้วยกันเองเท่านั้นที่ได้รับรู้ 

ถึงปัญหา และร่วมมอืช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เพือ่ป้องกนัไม่ให้ทีอ่ยูอ่าศยัและวฒันธรรมของชมุชนสญูสลายไปพร้อมกบัชายฝ่ัง 

ทีถู่กกดัเซาะหายไปเร่ือยๆ ชุมชนได้พยายามท่ีจะบรรเทาปัญหาทีเ่กดิขึน้โดยอาศัยประสบการณ์ ความสามารถ และความร่วมมอื 

ของชุมชนเป็นหลัก แต่ไม่แน่ใจว่า ชุมชนจะสามารถป้องกันปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้อีกนานเท่าใด เนื่องจาก ปัจจุบันภาวะโลกร้อน 

ส่งผลให้ระดับน�้าทะเลสูงขึ้น เป็นปัจจัยเสริมให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

ต้องใช้งบประมาณสูง ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง มีวิธีการแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับวิถ ี

ความเป็นอยู่ของประชาชน ท้ังนี้ หากแก้ไขปัญหาไม่เหมาะสม ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาข้างเคียงอื่นที่รุนแรงกว่าตามมา  

ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชุมชนชายฝั่งทะเลต้องเผชิญและท้าทายอยู่ตลอดเวลา 

ลักษณะของชุมชนชายฝั่งทะเล 
หมู ่บ ้ำนชำยฝั ่งทะเลในพื้นที่  อบต.แหลมฟ้ำผ ่ำ  

อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร มีเขตติดต่อกับ

ชำยฝั ่งทะเลบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร เป็นพื้นท่ีหนึ่ง 

ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่งอย่ำงรุนแรง แต่ชุมชน

ได้มกีำรป้องกันและชะลอปัญหำทีเ่กดิขึน้ด้วยศักยภำพของชุมชน 

เป็นอย่ำงดี ถึงแม้ชุมชนจะอยู่ติดกรุงเทพฯ แต่กำรเดินทำง

เข้ำไปยังชุมชนไม่ได้สะดวกนัก เนื่องจำกกำรเดินทำงเข้ำสู่ชุมชน 

จะต้องเดินทำงด้วยเรือเข้ำมำทำงล�ำคลอง หรือทำงทะเล 

ลักษณะพื้นที่ของชุมชนจะถูกขุดเป็นนำกุ้ง บ้ำนเรือนของชุมชน 

จะตั้งอยู ่ตำมแนวตลิ่งของบ่อนำกุ ้ง หรือเป็นกลุ ่มตำมพื้นที่

ว่ำงที่มีอยู่ กำรสัญจรในชุมชนมักจะใช้วิธีกำรเดิน และชุมชน

ได้สร้ำงสะพำนไม้หรือสะพำนปูนเป็นทำงยำวส�ำหรับเดินข้ำม 

บ่อนำกุ้ง ประชำกรส่วนใหญ่มีรำยได้จำกประมงชำยฝั่ง ท�ำนำกุ้ง 

เลี้ยงหอยแครง รับจ้ำงเก็บหอยแครง และค้ำขำย 

ชุมชนแห่งนี้ได้รับผลกระทบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง

มำเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ 30 ปี ท�ำให้ในระยะที่ผ ่ำนมำ  

มีอัตรำกำรกัดเซำะชำยฝั่งอยู่ในขั้นวิกฤติ ประมำณ 10 เมตร/ปี 

(Department of Marine and Coastal Resources, 2009)  

จำกเดิมที่เคยมีประชำกรอำศัยอยู ่มำกกว่ำ 500 ครัวเรือน  

แต่ปัจจุบันที่ยังคงเหลืออยู่ในชุมชนจริงเพียง 222 ครัวเรือน

เท่ำนั้น จำกกำรสัมภำษณ์ผู้แทนชุมชนหลำยคนพบตรงกันว่ำ 

ก่อนที่จะเกิดปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งในชุมชน ที่ดินบริเวณ

ชำยฝ่ังมกีำรงอกออกไปในทะเล และถกูกดัเซำะสลบักนั แต่ทีด่นิ

มักงอกออกไปในทะเลมำกกว่ำ พื้นที่ชำยฝั่งถูกปกคลุมไปด้วย 

ป่ำชำยเลนจนหนำทึบ ชำวบ้ำนอำศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนใหญ่  

ภำยในชุมชนมีถนน น�้ำประปำ และไฟฟ้ำ ซึ่งกำรด�ำรงชีพ 

ในขณะนั้น อำศัยกำรจับสัตว์ทะเลตำมแนวชำยฝั ่งที่มีอย่ำง

สมบูรณ์ และกำรท�ำนำกุ้งที่ให้ผลผลิตสูงกว่ำปัจจุบันหลำยเท่ำ

ศักยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่ง
ดร.ฉัตรชัย อินต๊ะทา*
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Community capacity to 
address coastal erosion 
Chatchai Intatha, Ph.D.*

Coastal erosion is a type of natural disaster happening and impacting on coastal communities silently 
resulting in losing houses and properties. Residents affected by coastal erosion need to prevent their coastal 
areas by themselves because they cannot wait for support from the government. Only residents in the same 
coastal communities understand the impacts and support to each other in order to prevent disappearance 
of residential areas and community culture from the erosion continuously. The coastal communities have 
been attempting to mitigate the effects by applying their experiences, abilities and collaborations. Unsurely, 
how long communities can address the erosion issues because nowadays climate change impacts result in 
sea-level-rise which is a factor to accelerate coastal erosion severely. In addition, addressing coastal erosion 
problem relies on a large amount of budget, experts who know the causes of coastal erosion in regions and 
methods to manage the problems related to local community lifestyles. If communities address problems 
inappropriately, other severe problems will be happened consequently. For these issues, local communities 
have to encounter and challenge all the time. 

Characteristics of coastal communities
Coastal communities in Laem Fa Pa Local 

Authority, Pra-Samut Jaedee District, Samut Prakarn 
which have areas close to Bang Khun Tien, Bangkok are 
severely impacted by coastal erosion but the communities 
have efficiently protected and mitigated those impacts by 
their capacity. Although the communities are closed to 
Bangkok but local people do not conveniently commute 
to external communities due to traveling by boats through 
canals or the sea. For characteristics of community, most 
community area is dug for shrimp farm. Houses are built 
on banks of the farms or in public areas. Additionally, 
travel in communities is commonly walking and local 
communities build walk bridges made of wood or concrete 
for across the shrimp farms. Most residents gain income 
from conducting coastal fishery, raising and picking up 
blood cockle or being a seller. 

The communities have been impacted by coastal 
erosion longer than 30 years resulting in increasing coastal 
erosion with severe rate approximately 10 meter/year. 
(Department of Marine and Coastal Resources, 2009) In 
the past, over 500 households living in the communities 
but they now remain only 222 households. From the 
interview with twelve key informants in communities, 
it could be concluded that before coastal erosion  
impacted on communities, coastal areas were eroded 
and enlarged alternately but enlargement could be  
happened rather than erosion. Coastal areas were covered by 
mangrove forest. Residents lived in the area as big communities 
and there were streets, pipe water system and electricity 
system. For people’s lifestyle, residents relied on catching 
sea creatures along the coastline which there were plenty.  
In addition, Shrimp farms were conducted and provided 
yields in the past more than at present many times.

ศักยภาพของชุมชนในการแก้ไขปัญหา

การกัดเซาะชายฝั่ง

* Environmentalist, Professional Level, Office of National Enviroment Board,  

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
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และ

ต่อมำเมื่อชุมชนได้รับผลกระทบจำกชำยฝั ่งทะเล 

ถกูกดัเซำะอย่ำงต่อเนือ่ง ทีดิ่น นำกุง้ และป่ำชำยเลนได้พังทลำยลง

ไปเรือ่ยๆ บ้ำนเรอืนทีต้ั่งอยูต่ำมแนวชำยฝ่ังต้องย้ำยไปปลกูในพืน้ท่ี 

ทีห่่ำงจำกชำยฝ่ังมำกขึน้ ในระยะแรกยงัมพีืน้ทีส่ำธำรณะเหลอืให้

ปลกูบ้ำนได้ แต่เมือ่กำรกดัเซำะเกดิขึน้ต่อเนือ่งรนุแรงหลำยปี สมำชิก 

ในชุมชนต้องย้ำยไปสร้ำงบ้ำนในพื้นที่สำธำรณะหลำยครั้ง ท�ำให้ 

ในชุมชนไม่มีที่ดินว่ำงเหลืออยู่ (สำมำรถเห็นร่องรอยของชุมชน 

จำกเสำไฟฟ้ำทีปั่กเป็นแนวอยูก่ลำงทะเล) หลำยครอบครัวต้องย้ำย 

ไปปลกูบ้ำนในพืน้ทีส่ำธำรณะทีพ่อเหลอือยู ่หรอืเช่ำทีดิ่นผูอ้ืน่เพือ่

ปลูกบ้ำน หรือท�ำนำกุ้ง มีบำงส่วนได้ย้ำยออกนอกพื้นที่ไปเลย  

และมบีำงครอบครัวได้ขำยทีดิ่นให้แก่นำยทนุ เนือ่งจำกไม่แน่ใจว่ำทีด่นิ 

ทีม่อียูจ่ะถกูกดัเซำะหรอืไม่ ประกอบกบัช่วงเศรษฐกจิฟองสบู่ท่ีท�ำให้

ท่ีดินมรีำคำสูง ส่งผลให้เหลอืสมำชกิในชมุชนเพยีงไม่กีค่รอบครวั 

ที่ยังคงเป็นเจ้ำของที่ดินในปัจจุบัน

การกัดเซาะชายฝั่ง สาเหตุ และผลกระทบ
กำรกดัเซำะชำยฝ่ังเกดิจำกปฏกิริิยำทีเ่กดิขึน้ระหว่ำงบรเิวณ

ทีเ่ป็นแผ่นดินกบัน�้ำทะเล โดยคลื่นทะเลไดช้ะเอำดนิหรอืตะกอน

บริเวณชำยฝ่ังออกไปในทะเล ท�ำให้ตะกอนบรเิวณชำยฝ่ังดงักล่ำวมี

ไม่เพยีงพอ ส่งผลให้เกิดกำรพังทลำยของชำยฝ่ังตำมมำ (Xeidakis, 

Delimani & Skias, 2007) สำเหตุหลักของกำรกัดเซำะชำยฝั่ง

บรเิวณอ่ำวไทย เกดิจำก (1) กำรเพิม่ขึน้ของน�ำ้ทะเล พบว่ำมอีตัรำ

กำรเพิ่มขึ้นของน�้ำทะเลในบริเวณอ่ำวไทย 0.25 ซม./ปี (Fuchs, 

2010) ขณะทีม่กีำรคำดกำรณ์กนัว่ำ อกี 80 ปีข้ำงหน้ำ น�ำ้ทะเลอำจ

เพ่ิมสงูขึน้ถงึ 60 ซม. (2) แผ่นดนิทรดุ ในเขตกรงุเทพฯ ระหว่ำงปี  

พ.ศ. 2521-2524 มอีตัรำกำรทรดุตวัของแผ่นดนิ 10 ซม./ปี และ

ภำยหลังจำกที่รัฐบำลมีมำตรกำรควบคุมกำรใช้น�้ำใต้ดิน อัตรำ 

กำรทรุดตัวของแผ่นดินอยู่ที่ 1-2 ซม./ปี (Winter werp, Borst, 

&de Vries, 2005) (3) ป่ำชำยเลนถูกบุกรุกเพื่อใช้ในกำรท�ำ 

บ่อกุง้ พบว่ำ ระหว่ำงปี 2522 ถงึ 2539 ป่ำชำยเลนลดลงไปถึง 32% 

(Dierberg & Kiattisimkul, 1996, P.653) ในขณะทีพ่ืน้ทีบ่่อเลีย้ง

กุง้และปรมิำณกำรส่งออกกุง้เพิม่ขึน้อย่ำงรวดเรว็ (4) ปรมิำณตะกอน 

ทีจ่ะน�ำมำทบัถมบรเิวณปำกแม่น�ำ้น้อยลง เน่ืองจำกกำรสร้ำงเขือ่น

บนแม่น�้ำเจ้ำพระยำในช่วงที่ผ่ำนมำ ท�ำให้ตะกอนในแม่น�้ำลดลง 

75% (5) กำรสร้ำงโครงสร้ำงขนำดใหญ่ยืน่ออกไปในทะเล เนือ่งจำก

โครงสร้ำงเหล่ำนั้นไปขวำงกำรหมุนเวียนหรือกำรพัดพำตะกอน

ควำมเสียหำยที่พบจำกกำรกัดเซำะชำยฝั่ง ได้แก่ (1)  

ส่งผลกระทบต่อรำยได้ของครัวเรือน โดยสูญเสียรำยได้จำก

ผลผลติทำงกำรเกษตรหรอืเพำะเลีย้งสตัว์น�ำ้ เพ่ือน�ำเงินไปป้องกนั 

กำรกดัเซำะชำยฝ่ัง (2) ส่งผลกระทบต่อชมุชน ได้แก่ ควำมเสยีหำย

ต่อระบบสำธำรณูปโภค อำทิ ถนน โรงเรียน วัด ไฟฟ้ำ สถำนที่ 

พักผ่อนตำมชำยฝั่ง และแนวป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งชุมชน  

(3) ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน ท�ำให้

สมำชิกในชุมชนบำงส่วนต้องอพยพย้ำยถิ่นไปอยู ่ห ่ำงไกล

จำกชุมชนเดิม ท�ำให้ขำดกำรร่วมในกิจกรรมกำรอนุรักษ์

ประเพณีและวัฒนธรรม และ (4) ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ชำยฝั่ง ได้แก่ กำรสูญเสียที่อยู่ธรรมชำติตำมแนวชำยฝั่งของ

สัตว์ทะเล ท่ีแต่เดิมเคยเป็นป่ำชำยเลน หรือเป็นท่ีพักตัวอ่อน 

ของสัตว์ทะเล 

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของชุมชน
ชุมชนมีกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งหลำยวิธี  

โดยควำมร่วมมือกับเครือข่ำย และสถำบันกำรศึกษำ ได้แก่ 

กำรน�ำหินมำท�ำก�ำแพงป้องกัน กำรปักไม้ไผ่ และกำรปลูกพืช

ชำยเลน ซึ่งมีบำงครัวเรือนใช้วิธีกำรน�ำหินก้อนใหญ่มำเรียงซ้อน

เป็นก�ำแพง เพื่อช่วยลดพลังงำนของคลื่นและกระแสน�้ำบริเวณ

ที่มีโครงสร้ำงป้องกัน แต่อำจส่งผลให้เกิดกำรกัดเซำะแนว

ชำยฝั่งบริเวณข้ำงเคียงให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงได้ และ

เนื่องจำกสภำพพื้นทะเลบริเวณอ่ำวไทยตอนบนมีลักษณะเป็น

ดินเลน ท�ำให้แนวหินที่มีน�้ำหนักมำกจมลงในชั้นดินเลน และ

หินยังถูกคลื่นและกระแสน�้ำพัด ท�ำให้แนวโครงสร้ำงก�ำแพง 

ที่เรียงด้วยหินพังลงในระยะเวลำอันรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องใช ้

งบประมำณจ�ำนวนมำกมำเสริมหินเป็นระยะๆ

กำรปักไม้ไผ่ เพื่อป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่งโดยเครือข่ำยรักษ์อ่ำวไทยตอนบน
ที่มำ: คุณวรพล ดวงล้อมจันทร์

กำรปลูกป่ำชำยเลนเพื่อป้องกันกำรกัดเซำะชำยฝั่ง
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After communities had been impacted by coastal 
erosion continuously, land, farms and mangrove forest were 
deteriorated consistently. Houses located close to a coastline 
had been moved to build far away from the coastline.  
In the early stage of the erosion, public area could be 
found in communities for building houses. But when 
communities had been impacted by the erosion with a 
high rate for many years, residents often migrated and 
rebuilt their houses in public area resulting in no space for 
building houses in public area. (Some evidences showed that 
electric poles were offshore.) Many households migrated 
to build their accommodations in remain area or rent land 
from other landowners for building house or culturing 
shrimp purposes. Additionally, some residents moved to 
live in external communities and others sold their land 
to wealthy land holders. This was because the residents 
did not sure whether their land would be eroded or not.  
In addition, there was bubble economy in the country at that 
time resulting in increasing land price. These reasons made  
a small number of households own land in communities. 
Coastal erosion, causes and impacts

Coastal erosion occurs from the interaction  
between land and sea. Waves erode soils and take particles 
to the deep sea far from the coastline resulted in insufficient  
particles along the coastlines and cause of coastal 
erosion (Xeidakis, Delimani&Skias,2007). There are 
five main causes of coastal erosion as follows: (1) 
sea-level-rise found that increasing rate of sea level in  
the upper Gulf of Thailand in 0.25 cm/year (Fuchs,2010) 
as it was expected to rise to 60 cm by the end of this 
century (2) land subsidence in Bangkok between 1978 

and 1981 rated 10 cm/year. After the government has 
launched the measurement to control underground water  
consumption, the subsidence was 1-2 cm/year (Winter 
werp, Borst, &de Vries, 2005) (3) mangrove forests had 
been occupied for shrimp farms between 1979-1996  
resulting in decreasing mangrove forest approximately 
32% (Dierberg & Kiattisimkul, 1996, P.653) (4) 
amount of sediment was decreased at the delta  
because various dams were constructed upstream of the 
Choa Praya River resulting in decreasing of sediments  
approximately 75% (5) building large infrastructure 
into the sea caused of changing direction of sediment  
circulation in the sea.

Damages found from coastal erosion are  
impacts on (1) household income by losing income from  
agricultural and aquaculture yields and by investing 
to protect coastal area (2) communities by damaging  
infrastructure such as streets, schools, temples, electricity 
systems, recreation areas and coastal defenses along  
the coastline (3) cultural and traditional schemes because 
some residents migrate to live in places far away from 
the original coastal communities resulting in lacks of 
chances to participate in cultural and traditional activities  
(4) coastal ecosystem such as losing natural habitat 
along the coastline where the area is mangrove forest or  
the places for living of premature sea creatures. 
Addressing coastal erosion by communities

Communities had applied various methods to 
address coastal erosion through collaboration with their 
networks and academics by building rock wall, embedding 
bamboo and planting mangroves. Some households laid rocks 
to build a wall in order to reduce wave and tide energy at  
the construction area, but the construction might impact  
the neighbouring area by eroding both sides of the construction 
area severely. Whereas the characteristics of the basement 
in the upper Gulf of Thailand were composted of mud,  
the rocks were sunk. Additionally, the rocks were hit by 
waves and tides resulting in collapse of rocks in a short 
period of time. The households needed to spend a large 
amount of money to repair the wall sporadically.

electric poles in the sea
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และ

ส�ำหรบักำรใช้วธิกีำรปักไม้ไผ่ จะใช้ไม้ไผ่ปักตำมแนวชำยฝ่ัง 

เป็นแถวเดีย่วยำว เป็นกำรลดและชะลอควำมแรงของคลืน่และกระแสน�ำ้ 

วิธีนี้ใช้งบประมำณน้อย แต่จะมีอำยุกำรใช้งำนสั้น ไม้ไผ่ผุกร่อน 

จำกกำรถกูน�ำ้ทะเลและแสงแดด ท�ำให้หกัง่ำย กลำยเป็นขยะตำมชำยฝ่ัง 

เป็นอนัตรำยต่อกำรลงไปจับสตัว์ทะเลของชมุชน แต่ต่อมำ ชมุชน

ได้รบักำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกเครอืข่ำยรกัษ์อ่ำวไทย โดยกำร 

ปักไม้ไผ่รวกซ้อนกนัหลำยแถว ซึง่จะลดควำมแรงกระแสน�ำ้และคลืน่

ได้มำกกว่ำ ท�ำให้มตีะกอนเพิม่มำกข้ึนบรเิวณหลงัแนวไม้ไผ่ และได้ 

ส่งเสรมิให้มกีำรปลกูพชืชำยเลนบรเิวณชำยฝ่ัง ในขณะท่ีกำรปลูกพชื

ชำยเลนทีไ่ด้ผล จะต้องปลกูในบรเิวณทีจ่ดัหำไว้ มทีีก่�ำบงั เพือ่ไม่ให้ 

ต้นไม้ทีป่ลกูถกูปะทะด้วยคลืน่และกระแสน�ำ้ ถ้ำปลกูพชืชำยเลน 

ในพื้นที่โล่ง พืชเหล่ำนั้นมักจะถูกน�้ำทะเลพัดลงไปในทะเลหมด 

การประเมินศักยภาพของชุมชน
กำรสร้ำงศักยภำพของชุมชนเป็นกำรพัฒนำศักยภำพภำยในชุมชน โดยกำรปรับปรุงด้ำนกำรบริกำรและกำรพัฒนำ

องค์กำรต่ำงๆ ของชุมชน ในกำรสร้ำงทุนทำงสังคมและควำมสำมำรถในด้ำนอื่นๆ เพื่อแก้ไขกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ภำยใน

ชุมชน (Noya & Clarence, 2009) ซึ่งควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำชุมชนจะมำกหรือน้อย ข้ึนอยู่กับศักยภำพในด้ำนที่ได้รับ 

กำรพัฒนำขึ้นนั้นมีผลต่อชุมชนมำกน้อยเพียงใด

กำรประเมินศักยภำพของชุมชนในกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง โดยพิจำรณำจำกปัจจัยส�ำคัญที่สอดคล้องกับกำร

ด�ำเนินงำนของชุมชน มำเป็นแนวทำงในกำรประเมิน ดังนี้

ปัจจัยส�าคัญ การด�าเนินงานของชุมชน

ทักษะ
(Skill)

สมำชิกชุมชนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรประมง รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรค้นหำและถ่ำยทอดข้อมูล รวมถึงถ่ำยทอดประสบกำรณ์ปัญหำและ
กำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งของชุมชน

ความรู้
(Knowledge)

ชมุชนได้รบัควำมรูเ้กีย่วกบักำรกดัเซำะชำยฝ่ังจำกหน่วยงำนของรฐั และสถำบันกำรศกึษำท่ีมำท�ำวจิยั มกีำรเชือ่มโยงควำมรู้จำกหลำยแหล่งข้อมูล
มำบูรณำกำรกับประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ในกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง

การมีส่วนร่วม
(Participation)

สมำชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเพื่อหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนำชุมชนอื่นๆ 
สม�่ำเสมอ 

ผู้น�า/ภาวะผู้น�า
(Leader/ Leadership)

ผู้น�ำมีทักษะ มีควำมตั้งใจ และมีควำมสนใจในกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง รวมทั้งมีกำรกระจำยทรัพยำกรในชุมชนอย่ำงเท่ำเทียมกัน 

ระดับความไว้วางใจ
(Level of trust)

สมำชกิมกีำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่ำงกัน พดูควำมจรงิต่อกัน มคีวำมจรงิใจ และส่งเสรมิให้มคีวำมเท่ำเทียมกันในชุมชน 

การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง 
ของชุมชน
(Sense of Community)

สมำชิกมีควำมรู้สึกผูกพันต่อถิ่นที่อยู่ มีควำมสนใจในเรื่องกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง และร่วมกันเฝ้ำระวังเพื่อขับไล่กลุ่มที่ลักลอบจับ
สัตว์น�้ำหน้ำทะเลของชุมชน โดยใช้เรือยนต์พร้อมอวนหรือเครื่องมือครำดหอย ในระยะ 3,000 เมตร นับจำกชำยฝั่งทะเล โดยไม่มีค่ำจ้ำง

ทรัพยากร
(Resources)

สมำชิกสนับสนุนเงินและสิ่งของ เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งของชุมชนยังไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง

ระบบสาธารณูปโภค
(Infrastructure)

สมำชิกร่วมกันสร้ำงสะพำนในชุมชน เพื่อช่วยให้กำรเดินทำงรวดเร็วขึ้น รวมถึงสร้ำงเขื่อนกันคลื่น-ปักไม้ไผ่เพื่อป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิด
ขึ้นในอนำคต

เครือข่าย
(Networks)

สมำชิกสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี เพื่อเป็นเครือข่ำยร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ เอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน และประชำชน ท�ำให้มีกำรระดม
ทรัพยำกร ควำมรู้ และแลกเปลี่ยนวิธีกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งร่วมกัน
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For an nembedding bamboo method, communities 
embedded bamboo in a single line offshore along the coastline  
to reduce wave and tide energy. Embedding bamboo was 
applied small amount of budget but bamboo has short life 
span due to eroding and breaking quickly from exposing  
sea water and sunlight. Pieces of broken bamboo cause 
harm for fishermen collecting shell on the coastline. After 
that, the Rak Oaw Thai Networks transferred experiences 
to the coastal communities to embed bamboo in various 

lines because this method can reduce wave and tide energy 
more efficiently than the previous method resulting in 
increasing sediment behind the lines. In addition, planting 
mangrove trees behind the bamboo lines are promoted. For 
planting mangroves efficiently, the trees needed to grow 
in areas where they are prepared and built some types of  
protection from waves and tides unless the mangrove 
would be flown by the sea.

Factors Community activities

Skill Residents are able to conduct fishery, explore and transfer information and experience coastal erosion 
problems and coastal erosion management

Knowledge Residents are able to improve coastal erosion knowledge from governmental organizations and 
academics conducting research in their communities. The residents can apply their knowledge from  
various sources to integrate experiences in coastal erosion management.

Participation Residents participate in community activities to look for the methods to deal with coastal erosion and 
others cultural and traditional community activities regularly.

Leader/ Leadership Leaders have high degree of intention in coastal erosion and are interested in coastal erosion  
management. Additionally, they have leadership skills and are able to distribute resources equally.

Level of trust Residents have good relationship, talk honestly and sincerely and promote inclusiveness in communities.

Sense of community Residents connect with their communities, be interested in coastal erosion and help monitor external  
fishermen catching sea creatures by applying inappropriate trawls and fishnets within 3,000 metres far 
from the coastline.

Resources Residents from external communities have supported money and goods for addressing coastal erosion 
insufficiently and discontinuously.

Infrastructure Walk bridges are built to help residents travel in communities quickly and embed bamboo to protect 
coastal area.

Networks Residents have good relationship with all sectors such as governments, academics, private sectors, NGOs 
and external residents to collect resources, knowledge and experiences to manage coastal erosion.

Evaluation of Community Capacity
Community capacity building is relevant to improvement of capacity within communities by improving  

services and developing organizations to create social capital and overall capabilities to address changes from within 
communities. (Noya & Clarence, 2009) An ability to address community issues is strong or weak depending on  
the relevant capacity being built into the affected community. 

Evaluation of community capacity to deal with coastal erosion is able to consider from the factors relevant 
to community abilities as a guideline as follows:
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และ

บทสรุปและข้อคิดเห็น
จำกกำรประเมนิปัจจยัส�ำคญัในด้ำนต่ำงๆ ข้ำงต้นของชมุชน พบว่ำ ชมุชนชำยฝ่ังทะเลแห่งนี ้มแีนวโน้มของกำรมศีกัยภำพ

ในกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งค่อนข้ำงสูง จำกกำรที่ผู้น�ำชุมชนมีควำมเอำใจใส่ในเรื่องกำรแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่ง  

และสมำชิกในชุมชนมีควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีควำมไว้วำงใจซ่ึงกันและกัน มีกำรพัฒนำควำมรู้เก่ียวกับปัญหำและวิธี

กำรแก้ไขกำรกัดเซำะชำยฝั่งจำกเครือข่ำยและหน่วยงำนของรัฐ แต่อย่ำงไรก็ตำม ในระยะยำว กำรแก้ไขปัญหำโดยกำรมีส่วนร่วม 

ภำยในชุมชนและควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยที่มีอยู่ ไม่สำมำรถต้ำนทำนปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งในอนำคตท่ีทวีควำมรุนแรงขึ้น  

จำกระดับน�้ำทะเลสูงขึ้น แผ่นดินทรุด และกำรเปลี่ยนแปลงกระแสน�้ำจำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงในพื้นท่ีอ่ำวไทยมำกขึ้น  

โดยไม่ได้วำงแผนหรอืพจิำรณำผลกระทบอย่ำงรอบคอบ ดงันัน้ ชุมชนชำยฝ่ังจงึต้องกำรควำมร่วมมอืและกำรสนบัสนนุกำรแก้ไขปัญหำ

จำกหน่วยงำนของรัฐ เอกชน และองค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและมีศักยภำพมำกกว่ำมำร่วมแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบ โดยอำจไม่ได้ 

เป็นเพยีงเรือ่งกำรแก้ไขปัญหำกำรกดัเซำะชำยฝ่ังเพยีงเรือ่งเดยีว แต่ควรรวมถงึกำรถอืครองทีด่นิและใช้ประโยชน์ทีด่นิ กำรเพำะเลีย้ง

สตัว์น�ำ้ กำรประมงชำยฝ่ัง และกำรสญัจรเพือ่ส่งเสรมิให้ชมุชนชำยฝ่ังมศีกัยภำพมำกขึน้ สำมำรถด�ำรงอยูไ่ด้อย่ำงปลอดภยัถงึรุน่ต่อๆ ไป
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Conclusion and suggestion
From the evaluation of various factors initially, the study was found that the coastal communities tended to have 

high degree of capacity to cope with coastal erosion impacts. This was because community leaders were interested in 
addressing coastal erosion. Additionally, the residents in communities felt they were parts of communities, trusted each 
other, improved community knowledge to manage coastal erosion by collaborating with networks and governmental 
organizations. However, in the long term, ability to address community issues through participatory processes of internal 
community and existing collaboration of networks cannot resist the further coastal erosion impacts which will be more 
severely increased from various causes such as sea-level-rise, land subsidence and change of particle circulation in the 
sea from building new infrastructure gradually in the Gulf of Thailand without careful plans and concerns of the effects. 
Therefore, coastal communities need collaboration and support from all sectors from governmental organizations, 
private companies and relevant agencies which have higher degrees of capacity and resources to address coastal  
erosion with a holistic approach. This may not only address coastal erosion issue but dealing with other community  
issues such as property right and land use, aquaculture, coastal fishery and travelling in communities to improve 
degrees of community capacity and help residents live in their communities with safety for future generations.
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ตามหาตาน�้า : ผ่านการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรุ่งอรุณ

นายน้อม งามนิสัย*

ความน�า
ปลำยเดอืนมกรำคม 2557 ครวูทิยำ ศฤงคำร ครผููส้อน  

วิชำวิทยำศำสตร์ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตำมวิธีกำร

สอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลำง โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ  

ในกระบวนกำรนี้มีนักเรียน 11 คน สนใจเรียนวิทยำศำสตร์ 

ผ่ำนควำมรู ้เรื่องน�้ำ และให้ข้ำพเจ้ำเป็นวิทยำกรพำนักเรียน 

หำตำน�้ำ ด้วยเหตุน้ี กำรเดินทำงตำมหำตำน�้ำจึงเกิดขึ้น โดยมี  

นำยน้อม งำมนิสัย เป็นวิทยำกร ให้ควำมรู ้ตลอดเส้นทำง 

จำกกรุงเทพฯ มุ่งสู่ต�ำบลช่องสำริกำ อ�ำเภอพัฒนำนิคม น�้ำตก 

วังก้ำนเหลือง อ�ำเภอท่ำหลวง จังหวัดลพบุรี และน�้ำพุร้อนบ้ำนปู่ 

ต�ำบลพุขำม อ�ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

น�้าบนโลกมาจากไหน?
ระหว่ำงกำรเดินทำง มีกิจกรรมระดมสมอง (Brain 

Storming) เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจว่ำน�ำ้บนโลกมกี�ำเนดิมำจำกแหล่งใด  

ด้วยเหตุว่ำเมื่อโลกถือก�ำเนิด ณ 4.6 พันล้ำนปีนั้น โลกมีสภำพ

คล้ำยดวงอำทิตย์ขนำดเล็กที่ร ้อนเป็นลูกไฟ น�้ำคงอยู ่ไม่ได้  

หำกมีน�้ำก�ำเนิดพร้อมกระบวนกำรก�ำเนิดโลก น�้ำต้องระเหย 

กลำยเป็นไอ และหลุดลอยออกไปจำกโลก เนื่องจำกโลกยังมี 

ขนำดเล็ก แรงดึงดูดยังน้อย

ในทีส่ดุ สรปุได้ว่ำ น�ำ้บนโลกอำจมทีีม่ำจำกในกระบวนกำร

ก�ำเนิดโลก ซ่ึงมีก๊ำซชนิดต่ำงๆ เกิดข้ึนจำกกำรชนกันของ

วัตถุก�ำเนิดดำวเครำะห์ และค่อยๆ รวมตัวกันเป็นบรรยำกำศ 

ของโลก เมือ่โลกเยน็ลงอย่ำงช้ำๆ บรรยำกำศหดตวัลง บรรยำกำศ 

ควำมหนำแน่นมำกขึน้ปฏกิริยิำเคมรีะหว่ำงไฮโดรเจนและออกซิเจน 

ท�ำให้เกดิโมเลกลุน�ำ้ในบรรยำกำศในรปูของไอน�ำ้ เมือ่บรรยำกำศ

โลกเยน็ลงมำก ช้ันไอน�ำ้ควบแน่นเป็นละอองน�ำ้ และเป็นฝนตกลง

มำยังพื้นโลกต่อเนื่องนับพันปี

- ดำวหำง และวัตถุก�ำเนิดดำวเครำะห์ในระบบสุริยะ

ท่ีมีวงโคจรเลยดำวเนปจูนออกไป และส่วนมำกเป็นวัตถุน�้ำ  

น�ำน�ำ้มำสูโ่ลกด้วยกำรพุง่ชนโลก นบัแต่ช่วงก�ำเนดิโลก เป็นต้นมำ

- น�้ำบนโลกเกิดจำกกระบวนกำรชีวเคมี ในห้วงเวลำ

ก�ำเนิดออกซิเจนครั้งใหญ่บนโลก (Great Oxygenation Event) 

ผ่ำนกระบวนกำรหดตัวของออกซิเจน (Redox reaction)

- น�้ำบนโลกอำจหลุดลอยมำจำกหินและแร่ที่มีน�้ำ 

เป็นส่วนประกอบ (Hydrous minerals)

- น�้ำอำจเกิดจำกกำรแตกตัวทำงเคมีของสำรประกอบ

บำงชนิดบนผิวโลกผ่ำนปฏิกิริยำกับแสงอำทิตย์ (Photolysis)

- น�้ำอำจเกิดจำกควำมร้อนจำกกำรสลำยตัวของธำตุ

อะลูมิเนียม กระท�ำต่อวัตถุก�ำเนิดดำวเครำะห์ (โลก) ผลักดัน 

ให้น�้ำซึมขึ้นมำสะสมบนผิวโลก

(สรุปจำก Origin of Water on Earth : Wikipedia)

*บ้ำนภูมิศำสตร์ อ�ำเภอปำกพลี จังหวัดนครนำยก n.ngamnisai@hotmail.com



57
Nature and Environment

Vol.3 No.2 April - June 2014

Mr.Nom Ngamnisai*

Introduction
In late January 2014, Mr. Witthaya Sarungkarn, 

6th Grade Science Teacher applied a student - centered 
teaching technique to Rung Arun School, Bangkok. In 
this process, 11 students showed their interests in learning 
science through water knowledge. I was the resource 
person helping students find the freshwater spring. For 
that reason, the search for the freshwater spring began 
with Mr.Nom Ngamnisai as a resource person providing 
instruction throughout the route from Bangkok to Tambon 
Sariga, Pattananikom District; Wangkanlueng Waterfall, Ta 
Luang District, Lopburi; and Banpu freshwater spring, Phu 
Kam District, Vicheanburi District, Phetchabun Province. 
Where did all the water on Earth come from?

We brainstormed during the trip in our efforts to 
gain an understanding of where the water on earth came 
from because the world came into existence 4.6 billion 
years ago. At the time, the earth was like a small sun and 
was extremely hot that water probably could not have 
existed then. If water came along with the creation of  
the Earth, it must have evaporated into steam that drifted 
off from the planet because the Earth was small with  
a low gravity force in those days.

In conclusion, we believed that some water 
might have come from the formation of the Earth where 

various gases created from the collisions of the original 
materials for forming the planet that gradually evolved 
into the planet’s atmosphere. As Earth slowly cooled,  
the atmosphere shrank and grew in density. Chemical 
reactions between hydrogen and oxygen created water 
molecules in the form of steam. Once the planet had 
cooled down considerably, the steam condensed into 
water droplets and rained continually down on the Earth’s 
surface for thousands of years.

- Comet and planet materials in the solar system 
with orbits further beyond Neptune are made of water for 
the most part. Comets brought water to Earth by crashing 
into the planet since the time of its creation.

- Water on Earth was created through biochemical 
processes during the great oxygenation event through the 
process of redox reaction. 

- Water on Earth may also have come from 
Hydrous minerals.

- Water may have been created from the chemical 
decomposition of certain chemical compounds through 
photolysis.

- Water may have been created through the decay 
of aluminum acting as planet origin materials and causing 
water to rise up to the surface of the planet.
 (Summarized from the Origin of Water on Earth: Wikipedia)

The Search for a Freshwater spring: 
Through the Scientific Learning of 6th 
Graders of Rung Arun School

*Ban Pumisart Bang Pli District, Nakhon Nayok Province, n.ngamnisai@hotmail.com
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และ

ความหมายของตาน�้า
แหล่งน�ำ้บนโลก จ�ำแนกเป็น 2 แหล่งใหญ่ คือ น�ำ้ผวิดนิ  

คือ น�้ำที่อยู่บนผิวโลก มนุษย์และสัตว์สำมำรถใช้ดื่มกินและเป็น

ท่ีอยู่อำศัยได้เลย มีทั้งแหล่งน�้ำบนบก เช่น ห้วย หนอง คลอง  

บึง แม่น�้ำ ล�ำธำร กับแหล่งน�้ำทะเลและมหำสมุทร กับแหล่งที่ 2  

คือ น�้ำใต้ดิน อำจอยู่ในรูปของน�้ำซับอยู่ในเนื้อดิน หรือในช่อง

ว่ำงเปลือกโลก น�้ำใต้ดินที่อยู่ในที่สูง จะค่อยๆ ซึมซำบลงสู่ท่ีต�่ำ  

และไหลออกทีใ่ดทีห่นึง่ เป็นพืน้ลำด เรยีกว่ำ น�ำ้ซบั ซึง่ คอื ตำน�ำ้ 

นัน้เอง ส�ำหรบัในพืน้รำบ หำกขดุบ่อน�ำ้ลกึลงไปในผวิดนิ อำจพบ

ทำงน�้ำขนำดเล็กมีน�้ำไหลรินต่อเนื่อง นั้นก็เรียกว่ำ ตำน�้ำ เช่นกัน 

ดังนั้น ตำน�้ำ ก็คือ จุดเปิดของทำงน�้ำที่ไหลซึมซับมำในเนื้อดิน

หรือทำงน�้ำใต้ดิน และมำปรำกฏ ณ ที่ใดที่หนึ่ง บนพื้นโลกทั้งที่

ปรำกฏเอง หรือสิ่งมีชีวิตขุดค้นไปพบ มีทั้งตำน�้ำถำวรที่มีน�้ำไหล

ต่อเนือ่งตลอดเวลำและไหลชัว่ครำวเฉพำะฤดฝูน และหลงัฤดฝูน

ไม่นำน เมื่อเข้ำสู่ฤดูแล้งก็จะหยุดไหล

ก่อนจะเป็นตาน�้า
เมื่อรถมำถึงเขำเอรำวัณ อันเป็นที่ต้ังของส�ำนักสงฆ์

ถ�้ำเอรำวัณ ต�ำบลช่องสำริกำ อ�ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี 

เป็นพื้นที่หินปูน มีทั้งถ�้ำ หลุมยุบ ทำงน�้ำใต้ดิน แอ่งหินปูน ป่ำช้ำ

หินปูน รวมเรียกว่ำภูมิประเทศหิน (Karst topography) แม้จะ

ดูเป็นที่รำบแต่หุบเอรำวัณก็สูงถึง 100 เมตร 

ณ ต�ำแหน่งแห่งนี้ได้น�ำนักเรียนส�ำรวจหลุมยุบ (Sink 

hole) หลำยหลมุ เพือ่ให้นกัเรยีนเหน็ช่องเปิดบนผวิดินทีน่�ำ้ผวิดนิ

ไหลลงใต้ดิน ก่อให้เกิดตำน�้ำ ควำมจริงน�้ำผิวดินไหลลงสู่เนื้อดิน

หรือใต้ดินด้วยกำรซึมซับ ลงในเนื้อดินโดยตรงก็ได้ และสำมำรถ

ท�ำให้เกิดตำน�้ำ เช่นกัน 

ณ จุดนี้ วิทยำกร – ครู และนักเรียนร่วมระดมสมอง

ว่ำด้วยคุณภำพน�้ำใต้ดิน น�้ำใต้ดินไม่ใช่น�้ำสะอำด เพรำะเหตุใด? 

สรุปจำกควำมเห็นได้ว่ำ

- น�้ำใช้แล้ว จำกครัวเรือน โรงงำนอุตสำหกรรม ฟำร์ม

ปศุสัตว์ ไหลปนไปกับน�้ำผิวดินลงสู่ใต้ดิน น�้ำใต้ดินจึงปนเปื้อนทั้ง

อนินทรีย์มวลสำรและอินทรีย์มวลสำร

- สำรเคมีกำรเกษตรทั้งปุ๋ยเคมี ยำฆ่ำหญ้ำ ยำฆ่ำแมลง 

ฮอร์โมนเร่งผลผลิต ต่ำงปนเปื้อนไปกับน�้ำผิวดินก่อนไหลลงไป 

เป็นน�้ำใต้ดิน และปรำกฏอีกครั้ง ณ ตำน�้ำ

- มลสำรจำกขยะท่ีชำวบ้ำนใช้หลมุยบุเป็นท่ีท้ิงขยะ และ

ก�ำจดัขยะด้วยกำรเผำ มทีัง้ขยะอนิทรย์ีพวกกิง่ไม้ใบ ใบหญ้ำ ขยะ

อนินทรีย์ทั้งพลำสติก กระป๋องและอื่นๆ

- มลสำรจำกปุ๋ยคอก ณ จุดนี้มีกำรใช้มูลไก่ มูลวัว 

ควำย หมู เป็นปุ๋ยกันอย่ำงหนำแน่น สำรอินทรีย์จำกปุ๋ยคอก 

จึงปนเปื้อนไปในน�้ำใต้ดิน

- ใครบำงคน (ที่มักง่ำย) น�ำน�้ำมันเครื่อง อุจจำระจำก

ส้วม (ทีเ่ตม็) มำทิง้ในหลมุยบุ แล้วน�ำ้ใต้ดนิจะสะอำดอยูไ่ด้อย่ำงไร? 

เรำจะช่วยรักษำแหล่งน�้ำใต้ดินให้สะอำดได้อย่ำงไร?

ณ ตาน�้าน�้าตกวังก้านเหลือง
ณ ต้นธำรน�้ำตกวังก้ำนเหลือง อยู ่ในพื้นที่รอยต่อ 

ต�ำบลท่ำดนิด�ำ อ�ำเภอชยับำดำล กบัต�ำบลท่ำหลวง อ�ำเภอท่ำหลวง  

จังหวัดลพบุรี เป ็นน�้ำตกพิเศษท่ีนักท่องเท่ียวต้องเดินลง  

(ไม่ใช่เดินข้ึน) ไปยังน�้ำตก เนื่องจำกก�ำเนิดเดิมของธำรน�้ำตก  

เป็นธำรน�้ำใต้ดินมำก่อน ธำรน�้ำใต้ดินไหลตัดผ่ำนรอยเลื่อนท�ำให้

เกิดผำต่ำงระดับใต้ดิน จึงเกิดเป็นน�้ำตกในธำรน�้ำใต้ดิน ภำยหลัง

ผนงัด้ำนบนของธำรน�ำ้ใต้ดนิพงัไปบำงส่วน (จำกผำน�ำ้ตกถงึน�ำ้พุ  

ต้นธำรน�้ำตกประมำณ 1 กิโลเมตร) จึงเผยให้เห็นธำรน�้ำตกและ

ผำน�้ำตกที่สวยงำม ร่มรื่น อำกำศเย็นสบำย ในธำรน�้ำตกมีต้น 

ก้ำนเหลืองขึ้นอยู่จ�ำนวนมำก จึงเป็นที่มำของชื่อน�้ำตกแห่งนี้
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Freshwater Spring Definition
Water sources on the Earth are divided into 

two main categories.   The first category is surface water 
(water on the Earth’s surface that is readily available 
for humans and animals). It is available both on land in 
things like creeks, swamps, bogs, canals, lakes, rivers and 
streams, and in the sea and oceans. The second source is 
underground water and may be available in the form of 
water absorbed in the soil or layers between the Earth’s 
crust. Underground water at high elevations will gradually 
seep down into lower elevations and flow out to an exit.  
A sloped area called capillary water is also known as  
a freshwater spring. If a pool is dug deep into the earth’s 
surface in flat area, a small waterway with continuous flow 
may be found.  This is also called a freshwater spring. 
Therefore, a freshwater spring is an exit of water that has 
been absorbed into the soil or underground waterways 
and appears somewhere on the earth’s surface as is or dug 
out and discovered by a living creature. There are both 
permanent freshwater springs with continuous flow and 
temporary springs appearing only during rainy seasons 
then the flow will stop as dry season approaches. 
Before Becoming a Freshwater spring

When the car arrived at Erawan Mountain, 
which is the location of Wat Erawan Cave, Chong Sariga, 
Pattananikom, Lopburi Province. The area is composed 
of limestone, caves, sinkholes, underground waterways, 
limestone basins and limestone graveyards, all in what 
is called “stone country” (Karst topography). The area 
looks plain, but Erawan cliffs are as high as 100 meters. 

This is where we took the students to explore 
several sinkholes to give them an opportunity to see  
the openings where surface water flows underground to 
create freshwater springs. In fact, surface water can also 
flow directly into or under the soil through absorption 
and create freshwater springs.

At this point, the resource person-teacher and 
students brainstormed about the quality of underground 
water and the reason why it is not clean. Their opinions 
can be summarized as follows:

- Disposed water from household, industrial 
factories and farms flows down underground with other 
surface water.  Therefore underground water is both 
contaminated by inorganic and organic matter.

- Agricultural chemicals, such as chemical  
fertilizers, herbicides, insecticides and growth hormones, 
all of which contaminate surface water before flowing 
underground. Then this contaminated water resurfaces 
again at freshwater springs.

- Matter from trash discarded by people into  
the sink holes and waste incineration results in both  
organic waste such as branches and grass with inorganic 
waste such as plastic, cans and others.

- Widely used matter from organic fertilizers 
and manure from chicken, cows, buffaloes and pigs; 
the organic matter from organic fertilizers pollutes the 
underground water.

- As (careless) People discard engine oils and 
sewage from fulled toilets into the sinkholes. How can 
the underground water stay clean? How can we maintain 
the santitation of the underground water?
Wangkanlueng Waterfall Freshwater Spring

At the water source at Wangkanlueng Waterfall, 
an area between Ta Din Dam, Chaibadan and Talueng, 
Talueng, Lopburi Province. It is a unique waterfall where 
tourists have to walk down (not up) to the waterfall  
because the waterfall used to be an underground stream 
in the past. The underground stream cut through fault 
lines and created different levels of underground cliffs 
resulting in the waterfall in the underground stream. Later 
on, parts of the upper walls of the underground stream 
broke down (The waterfall and stream are approximately 
1 kilometers in length from the cliff of the water fall to 
the fountain.) and reveal the beautiful waterfall streams 
and cliffs. Comfortably cool and shady, the area around 
the waterfall has Kanlueng trees growing in abundance 
and that is the source of the name for this waterfall.
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และ

นักเรียนและครูต่ำงศึกษำตำน�้ำผุดหรือน�้ำพุต้นธำร 

น�ำ้ตกวงัก้ำนเหลอืงอย่ำงจริงจัง ทัง้ด้ำนกำยภำพและสมบตัขิองน�ำ้

ผ่ำนสภำพแวดล้อม ทัง้ดินสองฝ่ังธำรน�ำ้ทีม่สีดี�ำเข้ม แต่มดีนิมำร์ล

สขีำวแทรกอยูค่่อนข้ำงหนำแน่น พืชน�ำ้ส่วนมำกเป็นผกัหนำม และ

ผกักดูขึน้อยูใ่นธำรน�ำ้ ภำยใต้ร่มเงำของต้นก้ำนเหลอืง มะพร้ำว ไผ่ 

และไทร สองฝั่งธำรน�้ำเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่แบบเข้มข้น

น�ำ้ในตำน�ำ้แห่งนีใ้สมำก ปรำศจำกตะกอน (เมือ่มองด้วย

ตำเปล่ำ) โดยสภำพแวดล้อมที่เป็นหินปูน น�้ำจึงมีควำมเป็นด่ำง  

แต่กม็ปีลำขนำดเลก็ว่ำยเวยีนไปมำอยูห่ลำยตวั น�ำ้จำกตำน�ำ้และ

น�้ำในธำรน�้ำตกวังก้ำนเหลืองสะอำดหรือไม่? เพื่อพิจำรณำจำก

กำยภำพของน�้ำ สมบัติน�้ำและสภำพแวดล้อม ใครเอ่ย? ตอบได้ 

ช่วยตอบที

สุดท้ายที่ตาน�้าร้อนบ้านปู่
คล้อยเคลือ่นออกจำกน�ำ้ตกวงัก้ำนเหลอืง คณะนกัเรยีน

ตำมหำตำน�้ำ มุ่งหน้ำสู่ตำน�้ำร้อน หรือน�้ำพุร้อนบ้ำนปู่ อยู่ที่ 

ต�ำบลพุขำม อ�ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู ่ทำงใต้ 

ของจังหวัด เลยอ�ำเภอชัยบำดำล ลพบุรีขึ้นไปรำว 50 กิโลเมตร

น�้ำพุร้อนบ้ำนปู่ อยู่ในย่ำนภูเขำไฟเก่ำ ด้ำนใต้ของ 

แอ่งเพชรบรูณ์ อยูร่ะหว่ำงเทอืกเขำเพชรบรูณ์ตะวนัตก กบัเทือกเขำ 

เพชรบรูณ์ตะวนัออก ปฏกิรยิำภเูขำไฟย่ำนนีย้ตุอิย่ำงสมบรูณ์เมือ่รำว  

20 ล้ำนปีมำแล้ว แต่ยังคงทิ้งควำมร้อนไว้ใต้ผิวโลก เมื่อน�้ำจำก

ผิวดินซึมลึกลงไปจึงถูกอุ่นด้วยควำมร้อนดังกล่ำว และมีแรงดัน

เพิ่มขึ้นจนไหลขึ้นสู่ผิวโลกครั้งหนึ่ง แต่แรงดันของแหล่งน�้ำร้อน

บริเวณน�้ำไม่มำกพอที่จะพุ ณ ผิวโลกโดยธรรมชำติ เมื่อชำวบ้ำน 

พยำยำมเจำะน�้ำบำดำล จึงได้พบน�้ำพุร้อนแห่งนี้โดยบังเอิญ  

ด้วยควำมลึกจำกผิวดิน 40 เมตร อุณหภูมิน�้ำ ณ ผิวดิน 50 องศำ

เซลเซียส ข้ำพเจ้ำได้ดื่มน�้ำจำกบ่อนี้หลำยครั้ง ท่ีเจ้ำบ้ำนน�ำมำ

รบัรอง เมือ่น�ำนสิติ นกัศกึษำ และนกัเรยีนมำศกึษำบ่อน�ำ้ร้อนแห่งนี้  

พบว่ำน�้ำมีรสชำติดี จืดสนิท ออกหวำนเล็กน้อย คล้ำยน�้ำฝน  

ไม่มกีลิน่ก�ำมะถัน หรอืสนมิเหลก็ เมือ่พจิำรณำจำกสภำพแวดล้อม

ที่หินฐำนเป็นหินบะซอลท์ ควำมสะอำดของน�้ำน่ำจะสูงไว้ใจได้  

เนื่องจำกกำรซึมของมลสำรไปตำมน�้ำลงสู่แหล่งน�้ำใต้ดินจะเกิด 

ได้ยำก เพรำะหินบะซอลท์เป็นหินเนื้อตัน น�้ำซึมผ่ำนได้ยำกมำก  

ยกเว้นกำรซึมตำมรอยแยก (Joint) รอยแตก (Crack) หรือ 

รอยเลือ่น (Fault) ท่ีทอดยำวจำกผวิดนิไปจนถึงแหล่งน�ำ้ร้อนใต้ดนิ

เจ้ำของบ่อน�้ำบ้ำนปู่ ซึ่งเป็นชำวบ้ำนธรรมดำพยำยำม

หำรำยได้จำก (ตำ) บ่อน�้ำร้อนแห่งนี้ ด้วยกำรท�ำเป็นสถำน 

อำบน�้ำแร่แช่น�้ำร้อนแบบง่ำยๆ ด้วยค่ำบริกำรเพียง 20 บำท 

ต่อครั้ง ที่มำอำบน�้ำแร่แช่น�้ำร้อน มีผู้มำใช้บริกำรพอสมควร

ณ ตำน�้ำร้อนแห่งนี้นักเรียนสนใจศึกษำกันจำกป้ำย

นิทรรศกำร ซึ่งผู้เขียนบทควำมได้จัดท�ำมำให้ และสนุกสนำน

มำกยิ่งข้ึน เมื่อได้ทดลองควำมร้อนของน�้ำด้วยกำรอำบน�้ำแร่แช่

น�ำ้ร้อน และร่วมสรปุสำระกำรเรยีนรูเ้รือ่งตำน�ำ้ร้อน ณ น�ำ้พรุ้อน

บ้ำนปู่ เป็นกำรเสรจ็สิน้กจิกรรมกำรตำมหำตำน�ำ้ ครัง้นีเ้พยีงเท่ำนี้

สรุปการเรียนรู้จากการตามหาตาน�้า
กำรตำมหำตำน�ำ้ครัง้นี ้นกัเรยีนร่วมกนัสรปุกำรเรยีนรู ้

ว่ำตำน�้ำเป็นไปได้ท้ังตำน�้ำเย็นและตำน�้ำร้อน น�้ำท่ีผุดจำกตำน�้ำ 

โดยเฉพำะตำน�้ำเย็นอำจมีมลสำรหลำยชนิดเจือปน ทั้งมลสำร

ธรรมชำตแิละมลสำรจำกกำรกระท�ำของมนษุย์ กำรใช้น�ำ้จำกตำน�ำ้

เพื่อกำรอุปโภคและบริโภคจึงควรตรวจสอบคุณภำพน�้ำเสียก่อน  

โดยหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบแล้ว! เรำจะดูแลแหล่งน�้ำใต้ดิน 

ได้อย่ำงไร?
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Both students and teacher immersed themselves 
in exploring the springs or fountains of Wangkanlueng 
Waterfall for the physical properties and the properties 
of the water flowing through the environment. Despite 
having soil on both sides of the stream is black in color, 
but marl clay is also abundant.  Most aquatic plants are 
Lasia and vegetable ferns growing in the streams under 
the shade of Kanlueng, coconuts and ficus trees. Both 
sides are intense farming areas. 

The water in this spring is crystal clear and 
free of sediment (when viewed with the naked eye). It is  
a limestone environment, so the water is alkaline, but there 
are still many small fish swimming around in the water.  
When considered in terms of the physical characteristics 
and properties of the water and environment, is the water 
from the spring and stream at Wangkanlueng Waterfall 
clean? Anyone? Answer if you think you know.
Last Stop at Banpu Freshwater Spring

Drifting out from Wangnamlueng Waterfall,  
the group of students continues with the search for  
freshwater springs by heading to the freshwater springs 
or hot springs at Banpu, Pukan, Vichianburi, Phetchabun.  
The springs are located in the south of Phetchaburi province 
about 50 kilometers further from Chaibadan, Lopburi.

Banpu hot springs are located in the vicinity 
of an old volcano under the Phetchabun basin between 
Phetchabun’s eastern and western mountains. All activity 
of this volcano came to a stop about 20 million years 
ago, but heat remains under the Earth’s surface. When 
surface water seeps deep down to this heat, the water is 
heated up and builds in pressure until is flows back up to 
the surface again. However, the pressure of the water at 
the hot spring is not enough to make it spout up through 
the surface naturally. Villagers discovered the hot spring 
accidentally when they were digging a well.  The spring 
has a depth of 40 meters and a surface temperature of 50 
degrees Celsius.  I drank the water from this well several 
times as homeowners brought hot spring water to welcome 
students coming to study the hot springs here. I found 
the water to have good flavor that was mostly mild and 
slightly sweet to make it similar to rainwater. The water 
has no sulfur or rust odors. Considering the environment 
where the base rocks are basalt, the cleanliness of  
the water should be highly reliable because it would be 

difficult for matter to mix with the underground water 
through impervious basalt. It would be very difficult for 
water to seep through the rocks, except through the joints, 
cracks and faults extending from the surface down to the 
underground hot water. 

The owner of Banpu hot springs is an ordinary 
villager trying to make an income from these hot springs 
by turning it into a simple hot spring bathing facility by 
charging only 20 baht per entry.  A lot of people come to 
enjoy the services.

The students were interested in studying  
the exhibition signs provided by the author of the article.  
The students enjoyed the trip even more when they tested 
the water’s heat by taking baths in the springs. Then 
we summarized what we had learned about freshwater 
springs at Banpu hot springs as the guest of searching 
for freshwater springs ended.
Summary of Lessons Learned in the Search for  
Freshwater Springs

Throughout this search for freshwater springs, 
the students worked together to summarize how both 
cool and hot freshwater springs occur.  The water from 
the springs, especially the cool springs, has both organic 
and inorganic matter created by a mixture with human 
activities. Therefore, the spring water should be carefully 
tested by responsible organizations before it is used or 
consumed! How can we look after the underground water?
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และ

เรือนแพ
เอกลักษณ์ที่ใกล้จางหายไปจากลุ่มน�้าสะแกกรัง
โดย กองบรรณาธิการ

อทุยัธาน ีจังหวดัหนึง่ทางภาคกลางตอนบน เมอืงทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปด้วยแหล่งธรรมชาติและศิลปวฒันธรรม และประเพณี  

ทีถื่อว่าเป็นมรดกของชาตไิทยท่ีบางคนอาจไม่คุน้เคยหรอืรูจ้กัอทุยัธานมีากนกั เพราะเป็นจงัหวดัทีอ่ยูน่อกเส้นทางของนกัเดินทาง  

ถ้าเราเดนิทางไปภาคเหนอืโดยถนนสายเอเชีย โอกาสทีจ่ะเดินทางผ่านจงัหวดัอทุยัธานนีัน้แทบไม่มเีลย นอกจากเจาะจงเข้าไปเยีย่ม

เยอืนเท่านัน้ แต่กไ็ม่ใช่ว่าจงัหวดัอทุยัธานจีะไม่มชีือ่เสยีงหรอืไร้บคุคลส�าคัญท่ีรูจั้กเอาเสยีเลย ถ้าเอ่ยถงึเขตรกัษาพันธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้ง  

หรอืบุคคลที่เป็นนักอนรุักษ์คนส�าคญัที่เสยีสละชวีิตเพือ่รักษาผนืป่าและสัตว์ป่า รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มคี่าให้คงอยูอ่ยา่ง  

สืบ นาคะเสถียร อุทัยธานีก็อยู่ในมโนความคิดของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเราๆ ขึ้นมาทันที

ทมีกองบรรณำธกิำรฯ มโีอกำสพิเศษได้เดินทำงไปเยีย่ม

เยือนจังหวัดอุทัยธำนีอย่ำงเป็นทำงกำร และได้พบปะพูดคุยกับ

ชำวอุทัยธำนีที่น่ำรัก รวมถึงวิถีชีวิตของชำวบ้ำนในพื้นที่ และรับ

ฟังเรื่องรำวในอดีตของเมืองอุทัยธำนี ซึ่งมีโบรำณสถำนที่ส�ำคัญ 

ทีท่รงคณุค่ำอย่ำงยิง่ จำกค�ำบอกเล่ำของคนเก่ำแก่ทีเ่คำรพนบัถือ

ของชำวอทุยัธำน ีนอกจำกนีย้งัพดูคยุกบันกัวชิำกำรด้ำนสิง่แวดล้อม

หลำยท่ำนที่มีใจรักในทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง

ยังปฏิบัติงำนในพื้นที่ ได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท�ำงำนซึ่ง

กันและกัน ถึงกำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนอนุรักษ์ รักษำ และดูแล

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ที่ท่ำนเหล่ำนั้นได้คิด

ริเริ่มเพื่อน�ำมำปรับปรุงให้สิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุทัยธำนีดีขึ้น 

อุทัยธำนี จัดว่ำเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังอุดมไปด้วย

ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีค่ำ เช่น เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำห้วยขำแข้ง 

ซึ่งได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำรยูเนสโก ยกให้เป็นมรดกโลก 

ทำงธรรมชำติ นอกจำกจะมีมรดกทำงธรรมชำติและประเพณ ี

ทีส่�ำคญัแล้ว บคุคลทีม่คีวำมส�ำคญัในประวตัศิำสตร์และมช่ืีอเสียง

ก็ถือก�ำเนิดเกิดในจังหวัดอุทัยธำนีนี้เช่นกัน อำทิ พระชนกจักรี 

พระบดิำของล้นเกล้ำรชักำลที ่1 พระบำทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้ำ 

จุฬำโลกมหำรำช ผู้ก่อก�ำเนิดรำชวงศ์จักรีในปัจจุบัน พลตรีหลวง

วิจิตรวำทกำร ผู้สร้ำงต�ำนำนเพลงปลุกใจรักชำติ อย่ำงเพลงตื่น

เถิดชำวไทย และต้นตระกูลไทย

จังหวดัอทัุยธำน ีตำมต�ำนำนเก่ำเล่ำว่ำในสมยัสโุขทยัเจริญ

รุ่งเรืองนั้น “ท้ำวมหำพรหม” ได้เข้ำมำสร้ำงเมืองที่บ้ำนอุทัยเก่ำ 

คอื อ�ำเภอหนองฉำงในปัจจบุนัแล้วพำคนไทยเข้ำมำอยูท่่ำมกลำง 

หมูบ้่ำนคนมอญ และคนกะเหรีย่ง จงึเรยีกว่ำ “เมอืงอูไ่ทย” เรยีก

ช่ือตำมกลุม่หรอืท่ีอยูข่องคนไทยซ่ึงพำกันตัง้บ้ำนเรอืนอยูอ่ย่ำงหนำ

แน่น มพีชืพรรณและอำหำรทีอ่ดุมสมบรูณ์กว่ำแห่งอืน่ ต่อมำกระ

แสน�ำ้เปลีย่นทำงเดนิและเกิดกันดำรน�ำ้ เมอืงอูไ่ทยจงึถูกทิง้ร้ำง จน
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Disappearing  
Floating Houses in  
the Sakae Krang River Basin
by  Editorial Board

Uthai Thani, a province in the upper central region, is abundant with nature, arts and culture, as 
well as  traditions considered a heritage of Thailand.  Some people may not know much about Uthai Thani, 
because it is a province just off the main routes of travelers. If we travel north by the Asia Highway, the chance 
of passing through Uthai Thani is almost nonexistent unless you intentionally want to visit the province. 
However, Uthai Thani has no shortage of fame or important people. Mentioning Huai Kha Khaeng Wildlife 
Sanctuary or key people who sacrificed their lives to preserve the forest and wildlife along with valuable 
natural resources to last like Mr. Seub Nakhasathien, Uthai Thani immediately flashes into the minds of 
conservationists. 

Our team of editors had a special opportunity 
to officially visit Uthai Thani and meet with the lovely 
residents of this province, including local lifestyles and 
past stories about Muang Uthai with its valuable historical 
sites from the mouths of respected elders among the 
Uthai people. Furthermore, the editors also spoke to 
many environmentalist who work in the field, and love 
natural resources and environment as they exchanged 
work experiences with one another, and manage natural 
resources. As they strive started for ways to improve the 
environmental condition of Uthai Thani. 

Uthai Thani is a province considered to be 
abundant with valuable natural resources such as the 
Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, which has been 
recognized as a nature world heritage site by UNESCO. 
Other than having natural heritage and important 
traditions, historically significant people also came 
from Uthai Thani. For instance Phra Chon Chakri,  
the Father of Rama I, Prabad Somdej Phra Phutta Yod 
Fah Lok, the progenitor of the current Chakri dynasty and 
Major General Luang Wichit Wathakan, the composer of 
patriotic songs such as Tuen Therd Chao Thai and Ton 

Trakul Thai were born in Uthai Thani.
According to legend of Uthai Thani during 

the Sukhothai Era, “Thao Mahaprom” founded a city at the 
old town of Uthai, namely, today’s Nong Chang District, and 
brought in Thai people to settle among the villages of Mon and 
Karen tribe.  Therefore, it is called “Muang U-Thai” following  
the group of the Thai who settled here in large numbers. This 
area is more abundant and fertile than other areas.  However,  
the water courses have changed travel routes and caused  
water shortages, so Muang U-thai was abandoned. Eventually,  
“Patabaud” came to improve Muang U-thai by digging 
reservoirs near the city.  And Patabaud was the first ruler of 
Muang U-thai during the Ayutthaya era. Later on, Muang 
U-Thai became “Muang Uthai”. The name is belived 
to be distorted regarding the accent of the local dualog.
Significance of the Sakae Krang River Basin

The Sakae Krang River, an important river in 
the northern region, originates from the peek of Mokochu 
Mountain, Thanon Tongchai Mountain Range in the province 
of Kamphaeng Phet and flows through Lad Yao District, 
Nakhonsawan, Sawang Arom District, Thabtan District, 
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และ

ในทีส่ดุ “พะตะเบดิ” ได้เข้ำมำปรบัปรงุเมอืงอูไ่ทยโดยขดุทีเ่ก็บกักน�ำ้ 

ไว้ใกล้เมอืง และพะตะเบดิได้เป็นผูป้กครองเมอืงอูไ่ทยเป็นคนแรก 

ในสมยักรงุศรอียธุยำ เมอืงอูไ่ทยต่อมำได้เรยีกกนัเป็น “เมอืงอไุทย”  

คำดว่ำเพี้ยนไปตำมส�ำเนียงชำวพื้นเมืองเดิม

ความส�าคัญของลุ่มน�้าสะแกกรัง
ลุ่มน�้ำสะแกกรัง แม่น�้ำสำยส�ำคัญของภำคเหนือมีต้น

ก�ำเนดิจำกยอดเขำโมโกจ ูเทอืกเขำถนนธงชยั ในจงัหวดัก�ำแพงเพชร 

ไหลผ่ำนอ�ำเภอลำดยำว จังหวัดนครสวรรค์ อ�ำเภอสว่ำงอำรมณ์ 

อ�ำเภอทับทัน และอ�ำเภอเมืองอุทัยธำนี ก่อนไปบรรจบกับแม่น�้ำ

เจ้ำพระยำที่ต�ำบลบ้ำนท่ำซุง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธำนี รวม

ควำมยำว 225 กโิลเมตร แต่จะมชีือ่เรยีกแตกต่ำงกนัไปตำมทีล่�ำน�ำ้

ไหลผ่ำน ทีเ่รียกว่ำ “สะแกกรงั” นัน้มต้ีนสำยอยูบ่รเิวณปำกคลอง

ขมุทรพัย์ ไหลผ่ำนเมอืงอทุยัธำน ีไปบรรจบกบัแม่น�ำ้เจ้ำพระยำที่

ต�ำบลท่ำซุง อ�ำเภอเมือง รวมควำมยำว 11 กิโลเมตร แต่เดิมเคย

เป็นเส้นทำงค้ำขำยที่ส�ำคัญของหัวเมืองฝ่ำยเหนือ พ่อค้ำคนจีน

และไทยใช้ล�ำน�้ำสำยนี้ในกำรขนส่งสินค้ำลงไปขำยตำมหัวเมือง

ต่ำงๆ และเมืองหลวง รวมทั้งเป็นเส้นล�ำเลียงช้ำงจำกป่ำตะวัน

ตกส่งไปยังกรุงศรีอยุธยำ ด้วยต้องมีกำรเดินทำงขึ้นล่องค้ำขำย

กับเมืองทำงใต้โดยมีล�ำน�้ำเป็นเส้นทำงขนถ่ำย ท�ำให้เกิดกำรพัก

ค้ำงแรมและพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ำขึ้นในแถบหมู่บ้ำนท่ี

อยูริ่มแม่น�ำ้เพือ่ควำมสะดวก และเป็นทีม่ำของหมูบ้่ำนสะแกกรงั

หมู่บ้านสะแกกรัง
จำกหลกัฐำนโบรำณทีใ่ห้ควำมรูค้วำมเป็นมำของหมูบ้่ำน

สะแกกรังนั้น แบ่งเป็น 2 เหตุที่มำ

เหตุที่มา 1 มีข้อสันนิษฐำน 2 กรณี คือ 1) เนื่องจำก

ล�ำน�้ำสะแกกรังเป็นล�ำน�้ำสำยส�ำคัญ ท�ำให้มีผู ้คนมำอำศัยอยู่

ตลอดแนวสองฝ่ังแม่น�ำ้ และตลอดแนวแม่น�ำ้เต็มไปด้วยป่ำสะแก1 

ที่ผู้สัญจรผ่ำนไปมำจะสะดุดตำมำกกับไม้ยืนต้นชื่อสะแกนี้ เมื่อมี 

กำรค้ำขำยผ่ำนล�ำน�้ำสำยน้ีมำกขึ้น อีกทั้งเป็นจุดที่พักระหว่ำง

กำรขนถ่ำยสินค้ำกำรเดินทำงไปกลับอำจไม่สะดวก เป็นเหตุให้มี

กำรตดัต้นสะแกมำปลกูเป็นทีพ่กัอำศยั เหลอืไว้แต่เพยีงต้นสะแก

ใหญ่กลำงหมู่บ้ำน จนเป็นที่มำว่ำ “บ้ำนสะแกกลำง” คือหมู่บ้ำน

ที่มีต้นสะแกอยู่กลำงหมู่บ้ำน และมีกำรเรียกหรือออกเสียงเพี้ยน

ไปเป็น “สะแกกรัง” ในปัจจุบัน 2) เกิดจำกกำรออกเสียงที่เพี้ยน

ของพ่อค้ำชำวจีน ที่เรียกสะแกกรังว่ำ “ซิเกี๋ยกัง” 

เหตุที่มา 2 มีข้อสันนิษฐำน 3 กรณี คือ 1) ด้วยกำรที่

ต้นสะแกข้ึนอยู่เต็มสองฝั่งแม่น�้ำ และดอกสะแกมีลักษณะคล้ำย

ลูกดอก และดอกที่แก่จัดจะร่วงลงน�้ำ เมื่อชำวบ้ำนลงอำบน�้ำ

ดอกสะแกก็จะติดเกอะกรังตำมตัว เป็นสะแกกรัง 2) จะคล้ำย

กับเหตุที่มำ 1 ที่หมู่บ้ำนนี้มีต้นสะแกใหญ่อยู่กลำงหมู่บ้ำน เรียก

ว่ำ บ้ำนสะแกกลำง และ 3) ชำวจนีในอดตีเรยีกหมูบ้่ำนสะแกนีว่้ำ  

“เซ็ก เกี๋ย กั้ง” เซ็ก เกี๋ย แปลว่ำ เด็กฉลำด หรือเด็กผู้รอบรู้  

กั้ง แปลว่ำ ลุ่มน�้ำ เมื่อรวมกันแล้วมีควำมหมำยว่ำ เด็กฉลำดหรือ

เดก็ผูร้อบรูแ้ห่งลุม่น�ำ้ ถอืเป็นกำรก�ำเนดิเกดิบคุคลทีม่ชีือ่เสียงของ

เมืองอุทัยมำแต่อดีตจนปัจจุบัน

ล�ำน�้ำสะแกรัง เกิดจำกล�ำน�้ำสำขำเล็กๆ ไหลมำรวม

กันโดยต้นน�้ำนั้นเริ่มที่ปำกคลองขุมทรัพย์ผ่ำนหมู่บ้ำนสะแกกรัง  

ปลำยน�้ำไหลไปบรรจบแม่น�้ำเจ ้ำพระยำดังท่ีกล่ำวมำแล้ว  

กำรมองล�ำน�้ำไปปลำยน�้ำจำกหมู ่บ้ำนจะมองเห็นภูเขำเป็น 

ปรำกฏกำรณ์ว่ำหมูบ้่ำนนีม้ด้ีำนหลงัพงิเขำ ชำวบ้ำนกเ็รยีกเขำลกูนัน้ว่ำ  

“เขำสะแกกรัง” อันเป็นท่ีตั้งของวัดสังกัสรัตนคีรี ทำงอีก

ฟำกฝั่งของล�ำน�้ำจะมีลักษณะเป็นเกำะชำวบ้ำนเรียกขำนว่ำ  

“เกำะเทโพ”บนเกำะจะมถีนนเลยีบแม่น�ำ้เรยีกว่ำ ถนนสะแกกรงั 

มวีดัทีเ่ป็นศนูย์รวมและสวยงำมอยูว่ดัหนึง่ชือ่ว่ำ “วดัอโุบสถำรำม”2 

จดัเป็นศำสนสถำนเก่ำแก่ทีอ่ยูคู่บ้่ำนคูเ่มอืงอทุยัธำนมีำตัง้แต่สมยั

รตันโกสนิทร์ตอนต้น บรรยำกำศของวดัเงยีบสงบ ด้ำนหน้ำหันออก

แม่น�ำ้สะแกกรงัเป็นทศันยีภำพสวยงำมถ้ำเรำล่องเรอืผ่ำน และทีส่งัเกต

ได้เด่นชัดหน้ำวดั จะพบกบัแพพธิหีรอืท่ีเรยีกว่ำ “แพโบสถ์น�ำ้”สร้ำงขึน้ 

เพื่อรับเสด็จพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเมื่อครั้ง 

เสด็จประพำสมณฑลฝ่ำยเหนือเมื่อปี พ.ศ. 2449 เดิมเป็นแพ

แฝด 2 หลังมีช่อฟ้ำใบระกำเหมือนอุโบสถทั่วไป หน้ำบันมี

ป้ำยวงกลมจำรึกภำษำบำลี “สุ อำคต เตมหำรำชำ” แปลว่ำ  

มหำรำชำเสด็จฯ มำดี ต่อมำในปี พ.ศ. 2519 ได้ซ่อมแซมบูรณะ

ใหม่เป็นหลังเดียวยกพื้น 2 ชั้น ให้เป็นสัดส่วนอำสนะส�ำหรับสงฆ์ 

1สะแกนำ เป็นไม้ยืนต้น มีกิ่งท่ีแปรสภำพไปเป็นหนำมสั้นตำมโคนต้น เปลือกต้นเรียบ ใบ เป็น 

ใบเดีย่วออกเรยีงตรงข้ำมกนัแผ่นใบบำงมขีนท้ังสองด้ำน ใบรปูไข่ ปลำยใบและโคนใบแหลม ดอก  

ออกเป็นช่อตำมซอกใบและปลำยยอด ดอกสขีำวหรอืสเีหลอืงอ่อน กลบีดอกม ี4-5 กลบี กลบีเลีย้ง

โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยปลำยแยกเป็น 4 แฉก ผล รูปไข่ มีปีก 4 ปีก เมล็ดรี

2เดิมชื่อ “วัดโบสถ์มโนรมย์” ตั้งอยู่ริมน�้ำสะแกกรังฝั่งตรงข้ำมกับตลำดสดเทศบำลเมืองอุทัยธำนี

สันนิษฐำนว่ำสร้ำงในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภำยในวัดมีโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ 

ที่ทรงคุณค่ำหลำยอย่ำง เช่น ภำพจิตรกรรมฝำผนังภำยในอุโบสถ ซึ่งเป็นภำพเขียนสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้นเกี่ยวกับพุทธประวัติเริ่มตั้งแต่ประสูตรจนถึงปรินิพพำน ฝีมือประณีตมำก 

ส่วนจิตรกรรมฝำผนัง ภำยในวิหำรเป็นฝีมือช่ำงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เขียนภำพพระพุทธเจ้ำ

เสด็จโปรดเทพยำดำบนสวรรค์ และภำพปลงสังขำร ฯลฯ
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and Muang Uthai Thani District before meeting with the 
Chao Phraya River at Tha Sung Sub-District, Muang  
District, Uthai Thani. Its total length is 225 kilometers, 
but is named differently along the length of the river. The 
name “Sakae Krang” has it origin around the area of the 
mouth of Khum Sap canal flowing through Uthai Thani to 
meet with the Chao Phraya River at Tha Sung Sub-District, 
Muang District.  Its total length is 11 kilometers and the 
waterway has always been an important trade route of 
northern cities. Thai and Chinese traders used this river to 
transport goods for sale at various cities and in the capital. 
It is also an elephant transportation route from the western 
forests to Ayutthaya. In trading with the southern cities 
by using the water as the transportation route, overnight 
stays and trade meetings were born along the villages on  
the river banks for convenience.  As a result, that is the 
origin of Sakae Krang Village.
Sakae Krang Village

According to archaeological evidence and what 
is known about the origins of Sakae Krang Village, the 
area has two possible origins:

Origin 1, with the following two hypotheses:   
1) Because Sakae Krang River is an important river 
where people live on both river banks, and Sakae forests 
fill those banks1, travelers were attracted to the Sakae 
trees.  And when trade through this river increased, rest 
stops for transport where return trips may have become 
 inconvenient. That was the reason why Sakae trees were 
cut to build accommodations and only one large Sakae tree 
was left at the center of the village, which became known 
as “Ban Sakae Klang Village”, a village with a Sakae tree 
at its center.  That was later evolved into today’s “Sakae 
Krang”. 2) A mispronunciation by Chinese merchants 
who called Sakae Krang “Sikia Gang”.

Origin 2, with the following three hypotheses: 
1) Due to the fact that Sakae trees abundantly grow along 

both sides of the river, and that Sakae flowers look simi-
lar to darts as the old flowers drop into the water when  
villagers bath, the Sakae flowers stick to their bodies in 
what is called Sakae Krang. 2) Similar to Origin 1, a village 
with a large Sakae tree at its center made it called Sakae 
Klang and 3) The Chinese people in the past called this 
Sakae village “Sek Gia Gang”. Sek Gia means a smart or 
knowledgeable boy, and Gang means river basin. When 
the two words are put together, the meaning becomes a 
smart or knowledgeable boy of the river basin, considered 
the birth of famous people of Muang Uthai from the past 
to the present. 

The Sakae Krang River was created from 
small water courses that flowed together. The source 
of the water came from the mouth of Khum Sap Canal 
through Sakae Krang Village and flowed to meet with the 
aforementioned Chao Phraya River. When looking down 
the river to the river mouth, a mountain can be seen. It 
appears that this village has its back leaning against the 
mountain. The people called that mountain “Sakae Krang 
Mountain,” which is the location of Sangkatrattanakiri 
Temple.  From the other side of the river, it looks like 
there is an island the villagers call “Thepo Island”. 
On the island is a riverside road called Sakae Krang 
Road, and a temple that is the attractive center named  
“Ubosottharam Temple”2. It is considered an religious 
old place that has stayed alongside Uthai Thani since the 
early Rattanakosin Era. The atmosphere of the temple is 
peaceful; the front faces the Sakae Krang River and cre-
ates a scenic view. If we sail a boat along the river, we 
would clearly see the front of the temple and be greeted by  
a ceremonial raft or what is also known as a “water temple 
raft” built to welcome King Chulalongkorn during his travel 
to the northern provinces on 1906. Originally, there were 
two twin rafts with gables and ridges shaped similarly 
to ordinary ubosots. At the front is a circular sign with 

 1Sakae Na is a perennial with branches converted into short thorns along the base of the tree. The bark of the tree is smooth and the leaves are singular with 
placement opposite one another. The egg-shaped leaves are thin with hair on both sides. The bases and tips of the leaves are pointed.  White or pale yellow 
flowers bloom in clusters in the gaps between the leaves. There are 4-5 petals, and the sepals are connected into a pentagon-shaped cup. The fruits are egg 
shaped with four wings and the seeds are oval.

2Originally named “Manorom Temple”, this landmark is located on the edge of the Sakae Krang River across from the fresh market in Muang Uthai Thani. 
It is believed to have been built during the early Rattanakosin Era.  Many archaeological sites and relics such as the mural paintings within the ubosot are 
located inside the temple with meticulous paintings from the early Rattanakosin Era about Buddhism from birth to death. Inside the temple are works from 
early Rattanakosin artists who painted images of Buddha greeting the angels in heaven and leaving his body to ascend, etc. 
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และ

และพ้ืนทีน่ั่งส�ำหรับฆรำวำสหลงัคำทรงป้ันหยำ และย้ำยป้ำยกลม 

มำไว้หน้ำจั่วตรงกลำง ปัจจุบันแพโบสถ์น�้ำหลังนี้ชำวบ้ำนได้ใช้

ประกอบพธิทีำงศำสนำ เช่น แต่งงำน บวชนำค งำนศพ และท�ำบญุ

ต่ำงๆ และในลุ่มน�ำ้น้ียงัมอีกีชมุชนหนึง่ซึง่เป็นทีก่ล่ำวขำนมำแต่อดตี 

ด้วยควำมมีเอกลักษณ์เป็นที่น่ำมองและศึกษำ อีกทั้งคงคุณค่ำ 

อันควรอนุรักษ์เป็นอย่ำงยิ่งเพรำะคงมีให้เห็นไม่มำกแล้ว มีแต่จะ

ลดน้อยไปเร่ือยๆ ด้วยเหตุหลำยประกำร ทัง้โดยตัวชมุชนเอง และ 

สิง่แวดล้อมรอบข้ำงทีม่กีำรเปลีย่นไป กำรสนับสนุนของหน่วยงำน

ทีเ่กีย่วข้อง ชมุชนทีว่่ำนีคื้อ “ชมุชนเรอืนแพแห่งลุม่น�ำ้สะแกกรงั”

เรือนแพแห่งลุ่มน�้าสะแกกรัง
จำกบนัทกึของนักเดินทำงชำวตะวนัตก นำยนิล (F.A. Neal) 

ท่ีเข้ำมำเมอืงไทยในปี พ.ศ. 2385 ซึง่ตรงกบัแผ่นดนิของพระบำท

สมเดจ็พระน่ังเกล้ำเจ้ำอยูห่วั รชักำลที ่3 ได้เขยีนถงึเมอืงลอยน�ำ้นีว่้ำ  

“ภำพเรือนแพของเมืองลอยน�้ำ ได้เป็นภำพอันน่ำมหัศจรรย์และ 

น่ำชืน่ชมมำกเหลอืเกนิ” และอกีหน่ึงหลกัฐำนจำกกำรเสด็จประพำสต้น 

ขององค์พระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั ทีเ่สด็จหวัเมอืง

ฝ่ำยเหนือ ได้มพีระรำชหตัถเลขำถงึสมเดจ็พระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรม

พระยำเทวะวงศ์วโรปกำรว่ำ “ออกจากพลบัพลาไปด้วยเรอืกลไฟ 

องครักษ์ ล่องน�้าลงไปเข้าคลองโกรกกราก ถัดปากคลองเข้าไป

หน่อยหน่ึงมีบ้านเรือนและแพอยู่บ้าง เป็นที่ลุ่มจนถึงพรมแดน

เมืองอุไทยธานี”

เรือนแพ เป็นเรือนที่สร้ำงอยู่ในน�้ำ อยู่บนแพทั้งหลัง

โดยมลัีกษณะและส่วนประกอบโดยทัว่ไปเหมอืนกบัเรอืนไทยเดมิ 

หลังคำเป็นจั๋วมีตั้งแต่ 3 จั๋ว ถือเป็นขนำดใหญ่ และเล็กตำมกัน 

ลงมำต่ำงกันไปตำมฐำนะของเจ้ำของเรือน เพียงแต่กำรลอย 

อยูใ่นน�ำ้อำศยัแพ ทีเ่ป็นทุน่ลอยน�ำ้ เรอืนแพจึงแยกได้เป็นสองส่วน  

คือ“ส่วนตัวเรือน” และ “ส่วนแพที่เป็นทุ่นลอยน�้ำ” แพเป็นส่วน 

ส�ำคัญที่รับน�้ำหนักของเรือนส่วนใหญ่จะใช้แพไม้ไผ่ ต่อมำ 

ใช้ถังน�้ำมันและวิวัฒนำกำรเป็นเรือเหล็กหนุนซึ่งจะคงทน 

และรบัน�ำ้หนักได้มำกกว่ำแพไม้ไผ่แบบเดมิเป็นไม้ไผ่ทีม่ดัรวมกนั

เป็นฟ่อนๆ ถ้ำเป็นลูกบวบขนำดเล็ก ฟ่อนหนึ่งจะมี 40-50 ล�ำ

หำกเป็นลูกบวบขนำดใหญ่ จะมีประมำณ 60-100 ล�ำ ลูกบวบ

ท�ำหน้ำที่เป็นทุ่นให้แพลอยได้เหมือนเรือโป๊ะแต่รำคำถูกกว่ำมำก

ในขณะเดยีวกนักม็อีำยกุำรใช้งำนไม่ยำวนำนนกัเพรำะจะถกูคลืน่

กระแทกตลอดเวลำเมื่อมีเรือแล่นผ่ำน และเมื่อไม้ไผ่เส่ือมโทรม 

กต้็องมกีำรเปลีย่นซึง่จะเกดิมค่ีำใช้จ่ำยข้ึนแน่นอน อนัเป็นเหตผุล

หนึ่งที่ปริมำณเรือนแพลดน้อยลง

ส่วนลักษณะและโครงสร้ำงของเรือนแพคล้ำยกับ

เรือนไทย ฝำมีหลำยแบบ เป็นฝำกระแชงอ่อนหรือฝำขัดแตะ 

ซึ่งมีน�้ำหนักเบำสำมำรถเปิดบำนกระทุ้งได้ ส่วนด้ำนสกัดของ

เรือนเรียกฝำถัง ใช้ไม้กระดำนเป็นแผ่นหน้ำกว้ำงตั้งขึ้นเป็น

ฝำแต่ท�ำเป็นลิ้นเข้ำไม้สนิทเสมือนเป็นแผ่นเดียวกันแบบจีน  

พบได้ในเรือนแพส่วนใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้ขโมยท่ีอำจพำย

เรือเข้ำมำเทียบแพงัดฝำได้ง่ำย หลังคำจะมุงจำกเนื่องจำกน�้ำ

หนักเบำ ทนต่อกำรสั่นไหวจำกคลื่นถ้ำใช้กระเบ้ืองคงจะหนัก 

และร่วงหล่นได้ง่ำย

เรอืนแพในลุม่น�ำ้สะแกกรงั จังหวดัอทัุยธำน ีเรำจะเห็นได้

จำก 2 ฟำกฝ่ัง บรเิวณหน้ำวดัอโุบสถำรำมและบรเิวณหน้ำตลำดสด

เทศบำลเมอืงอทุยัธำน ีลอยเรอืนอยูต่ลอดแนวล�ำน�ำ้ เรือ่ยลงไปจนถงึ

บรเิวณวดัท่ำซงุ ชำวแพส่วนใหญ่ประกอบอำชพีท�ำกำรประมงน�ำ้จืด

และปลกูเตยหอม ประมงทีท่�ำกนัมำกคอืเลีย้งปลำในกระชงั ปลำท่ีเล้ียง 

กเ็ป็นปลำท้องถ่ิน เช่น ปลำแรด ปลำสวำย ปลำเทโพ เป็นต้น โดยเฉพำะ 

ปลำแรดจะเลีย้งกันมำกเพรำะเป็นปลำท่ีข้ึนช่ือของจงัหวดัอทุยัธำนี 

ปัจจบัุนก็มกีำรเลีย้งปลำในกระชังน้อยลง ด้วยสำเหตหุลำยประกำร 

เช่น กำรลดลงของระดบัน�ำ้ แม่น�ำ้สะแกกรงัเมือ่ยำมหน้ำแล้งได้ส่ง

ผลให้ออกซิเจนในน�้ำลดลง หรือจำกน�้ำเสียของชุมชนจำกบนบก 

ที่ไหลลงล�ำน�้ำ ประกอบกับเยำวชนคนรุ่นใหม่ไม่นิยมท�ำอำชีพนี้  

แต่หนัไปท�ำงำนบนบกในสำขำอำชพีแตกต่ำงกนัไป เหลอืคนรุน่พ่อแม่ 

ท่ียังคงรักในอำชีพนี้ อีกท้ังอำหำรของปลำเองก็ไม่สำมำรถเลี้ยง

ตำมธรรมชำติได้ จ�ำเป็นต้องซ้ืออำหำรปลำท่ีมีรำคำแพงขึ้น  

ไม่คุ้มกับกำรลงทุนที่เสียไป

ที่มำ : รำยกำรพินิจนคร :http://www.youtube.com/watch?v=i7vglDdnv_E
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an inscription in Pali “Su Aakatta Temaharaja,” which 
means Welcome, Our Magnificent King. Later in 1976, 
the rafts were repaired and renovated into one structure 
and floors.  They were then partitioned into sitting areas 
for monks and lay persons. The roof was gabled, and the 
circular sign was moved to the front and center of the gable.  
At present, this water temple is used for religious ceremo-
nies such as weddings, ordinations, funerals and various 
merit making ceremonies. There is another community in 
the river basin that has been spoken of since the past with 
uniqueness.  This community should be visited, studied 
and preserved because it is rarely seen and rapidly dis-
appeared for many reasons such as the community itself 
and the changing environments as well as the support 
of related organizations. This community is the floating 
house community of the Sakae Krang River basin.
Sakae Krang River Basin Floating Houses

According to the records of a western traveler, 
F.A. Neal, who came to Thailand in 1842 during the 
reign of King Nangklao, Rama III, “The image of the 
floating houses of the floating town is both wonderful 
and admirable”. Another evidence is from the travels 
of King Chulalonkorn on his visit to the northern cities 
written to Prince Devawongse Varopakarn, “After leaving 
the pavilion by steamboats, we sailed down into Grog 
Grag canal. Next to the mouth of the canal are some 
houses and rafts from the river basin all the way up to  
the borders of Uthai Thani.”

Floating houses are house built on the raff that 
is entirely floating on the water. The whole structure 
exhibits the characteristics of traditional Thai housing 
style. The houses have gable roofs. Floating house with 
three gables is considered a big house a number of gables 
decreases according to the status of homeowners. Only 
the floating relies on the pontoons, which are buoys. 
The floating houses, therefore, consist of two parts;  
the house part, and the pontoon parts. Rafts are important 
components that support the weight of houses. Most use 
bamboo rafts, then oil barrels.  These have now evolved 
into steel support boats, which are more durable and able 
to support more weight than bamboo. Traditional raft 
pontoons are made of bamboo tied together in bundles. 

If the bundles are small, then a bundle will have 40-50 
poles.  But if the bundle is large, then there will be about 
60-100 poles. The bundles act as buoys that support the 
rafts to float like boats, but are much cheaper. However, 
these pontoons do not have a long usage life because 
they are constantly hit by waves as boats pass by. When 
the bamboo deteriorates, replacements are needed. The 
expenses of replacing bamboo rafts is a main reason why 
a number of rafts decreases. 

The structure and style of the floating houses are 
similar to traditional Thai housing style. There are many 
types of wall panel such as canopies or plaited bamboo, 
which are light and able to bare windows, while the 
narrower side of the houses are called barrel lids using 
a Chinese style of dufftail techniques of wide-wooden 
boards to set up as lids, but most floating houses are built 
to prevent thieves from potentially rowing in and prying 
the walls open. The roofs are thatched because thatching 
is light in weight and resistant to the vibration of the 
waves. Tile roofs are heavier and likely to fall.

The floating houses of the Sakae Krang River 
Basin, Uthai Thani, are at both sides of the river, in front of 
Ubosottharam Temple, and in front of the fresh market of 
Uthai Thani municipality. Float houses are prevailing along 
the river down to around the areas of Tha Sung Temple. 
Most raft people make their living by freshwater fishing 
and planting fragrant screw pines. Fish are commonly 
raised in floating baskets, and the fish raised are local fish 
such as giant gourami, striped catfish, black-ear catfish, 
etc. Giant gourami are particularly popular because they 
are the famous fish of Uthai Thani. Today, fewer people 
raise fish in floating baskets for many reasons such as 
reduced water levels, reduced oxygen levels in the Sakae 
Krang River during droughts, by community wastes, or 
the new generation of people who are not interested in 
this profession.  Instead, the newer generations live on 
land in different lines of work, leaving only the parent 
generation who still love this profession behind. Another 
reason is the fact that the fish food cannot be raised  
naturally has made it necessary to buy increasingly  
expensive fish food, which is not worth the cost. 
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และ

สภาพแวดล้อมของชุมชนเรือนแพ
เรือนแพของจังหวัดอุทัยธำนีนี้ จำกเดิมที่มีจ�ำนวน

ประมำณ 301 หลัง ปัจจุบันนี้เหลือประมำณ 105 หลัง ทีม

งำนกองบรรณำธิกำรได้มีโอกำสพูดคุยกับชำวเรือนแพของ 

จังหวัดอุทัยธำนี คุณสันทนำ เทียนน้อย ได้เล่ำให้เรำฟังถึงชุมชน

เรอืนแพนีว่้ำ ปัจจบุนัชมุชนเรอืนแพลุม่น�ำ้สะแกกรงั ในต�ำบลอทัุย

ใหม่น้ีมี 15 ชุมชน ในแต่ละชุมชนจะมีผู้น�ำชุมชนหรือประธำน

ชุมชน 1 คน รองประธำน 2 คน คณะกรรมกำรชุมชน 8 คน  

มีลูกบ้ำนตำมเรือนแพเป็นสมำชิกชุมชน ตัวคุณสันทนำเอง 

เป็นรองประธำนชมุชน 7 ลุม่น�ำ้สะแกกรงั อำชพีของชำวเรอืนแพ 

ส่วนใหญ่จะท�ำกำรประมงเลี้ยงปลำเป็นหลัก อำชีพเสริมก็แล้ว

แต่ชุมชนจะจัดให้มีกิจกรรมที่ท�ำร่วมกันมีรำยได้เล็กน้อยพอมำ

ช่วยเหลือครอบครัว โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกเทศบำลเมือง

อุทัยธำนี

ทกุเรือนแพ 1 หลงักถ็อืเป็นบ้ำน 1 หลงั มทีะเบียนบ้ำน

ทีอ่อกโดยเทศบำลเมอืงอทุยัธำน ีและปัจจบุนัเรอืนแพถกูก�ำหนดว่ำ 

จะไม่มีกำรขอทะเบียนบ้ำนเพิ่ม ให้คงอยู่ในปริมำณเท่ำที่มีอยู่ใน

ปัจจบุนั “อำจเป็นเหตุผลใดเรำไม่ทรำบนโยบำยกำรบริหำรจดักำร

ของทำงจงัหวดั” อำจเป็นเร่ืองสิง่แวดล้อม น�ำ้เสยี ขยะ แต่เรอืนแพ 

ทุกหลังก็มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไม่ได้ปล่อยของเสียลงแม่น�้ำ 

น�้ำเสียก็เกิดจำกหลำยสำเหตุ กำรซักล้ำง กำรประกอบอำหำร

การดูแล บ�ารุงรักษาเรือนแพให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
ในสภำพควำมเป็นจริงเรือนแพน้ันมีต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 

เพือ่ต้องบ�ำรุงรักษำหรอืเปลีย่นทุน่ใหม่กค็อืลกูบวบไม้ไผ่ทีม่อีำยงุำน 

เมือ่ลกูบวบผุพังไปกต้็องท�ำกำรเปลีย่นใหม่ ซึง่รำคำไม้ไผ่ก็มรีำคำสงู

และจำกค�ำบอกเล่ำของคุณสนัทนำว่ำ บ้ำนของเธอเมือ่ต้องเปลีย่น

ลูกบวบใหม่ค่ำใช้จ่ำยตกประมำณ 12,000 บำท โดยไม้ไผ่อ่อน 

จะอยูไ่ด้ประมำณ 2 ปี ถ้ำเป็นไม้ไผ่แก่กจ็ะอยูไ่ด้ประมำณ 5 ปี อกีท้ัง

อำชพีท�ำกำรประมงกเ็ป็นปัญหำหนึง่เช่นกนั เพรำะเมือ่ยำมหน้ำแล้ง 

น�ำ้น้อยผลผลติกน้็อยไม่เพยีงพอต่อกำรส่งขำย ยำมหน้ำน�ำ้น�ำ้มำก 

ปลำก็จะเสียดสีกับกระชังเกิดเป็นแผลตำมตัวขำยไม่ได้รำคำ  

ด้วยเหตุต่ำงๆ เหล่ำนี้คงเป็นสำเหตุหนึ่งท่ีท�ำให้เรือนแพลด 

ปริมำณลง ชำวแพอพยพตัวเองไปปักหลักสร้ำงบ้ำนบนบก

คณุสนัทนำบอกเพิม่เตมิกบัเรำว่ำ แม้สิง่แวดล้อมต่ำงๆ  

เข้ำมำมีอิทธิพลต่อชำวเรือนแพ แต่ตัวเธอและครอบครัวก็จะยัง

ปักหลกัตัง้ฐำนอยูใ่นเรอืนแพนีต่้อไป ลกูหลำนกช็อบใช้ชีวิตแบบนี้ 

เป็นวถีิชีวติท่ีบรรพบุรษุได้สบืทอดกำรอนรุกัษ์ บ�ำรงุรกัษำเรอืนแพ 

ใช้ชีวิตกับล�ำน�้ำ แม้ว่ำสำยน�้ำจะเปลี่ยนไปตำมกำลเวลำ เรือนแพ 

แม้จะไม่มำกเตม็ฝ่ังเหมอืนในอดตี ทรพัยำกรธรรมชำตเิริม่ลดน้อย

และหมดลง ตลำดสดทีท่�ำมำค้ำขำยเปลีย่นไปตำมยคุสมยั แนวสองฝ่ัง 

แม่น�ำ้สะแกกรงักเ็ริม่มสีิง่ปลกูสร้ำงแปลกตำเข้ำมำบดบงัทศันยีภำพ 

แต่ประเพณีวัฒนธรรมดีๆ โบรำณสถำนเก่ำแก่ในอดีตยังคงสร้ำง

ชื่อเสียงให้จังหวัดอุทัยธำนี เพื่อนบ้ำนในชุมชนที่อยู่อำศัยพึ่งพำ 

กันมำแบบยำวนำนทุกชีวิตก็ยังอยำกใช้ชีวิตในเรือนแพต่อไป

เรอืนแพทีย่งัคงสำมำรถเหน็ได้ในประเทศไทยถ้ำนบักนั 

น่ำจะเหลอือยู ่2 แห่งกว่็ำได้ นอกจำกเรอืนแพในลุม่น�ำ้สะแกกรงั

นี้ ก็มีเรือนแพในล�ำน�้ำน่ำนของจังหวัดพิษณุโลกท่ีเหลืออยู่และ 

ยงัคงด�ำเนนิชวีติไปกบัล�ำน�ำ้ ได้ถ้ำเรอืนแพเหล่ำนีจ้ะต้องสญูหำย

ไปจำกแม่น�ำ้ก็เป็นท่ีน่ำเสยีใจท่ีเรำจะสญูเสยีเอกลกัษณ์อกีด้ำนหนึง่

ของไทยเรำเมื่อครั้งอดีต กำรใช้ชีวิตในสำยน�้ำท่ีให้ควำมร่มเย็น 

ควำมสุข กำรรักในธรรมชำติและสรรพสิ่งรอบตัวเรำ สำยน�้ำ

ก่อเกิดวัฒนธรรมและประเพณีดีๆ ก่อให้เกิดชุมชนที่น่ำเลื่อมใส 

ควำมงดงำมของล�ำน�้ำท่ีทอดยำวตลอดสองฝั่งแม่น�้ำ อำจเป็น

ภำพติดตำมฝำผนังบ้ำน คงจะหมดไป ถ้ำเรำลูกหลำนในรุ่นหลัง 

จะไม่ช่วยอนุรักษ์ และรักษำสิ่งที่มีคุณค่ำเหล่ำนี้ไว้
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Floating House Community’s Environmental Conditions
The floating houses in the province of Uthai Thani 

used to be approximately 301 raft houses. At present, there 
are approximately 105 raft houses.  Our editor’s team 
had a chance to talk with one of the raft house residents 
in Uthai Thani, Ms. Santhana Thiannoi, who told us the 
story of this floating houses community. She explained 
that the Lum Nam Sakae Krang floating community in 
The Uthai Mai subdistrict currently has 15 communities. 
Each community has a community leader or chairman 
with two deputy leaders or vice chairmen, a community 
committee or board with eight members and community 
members who are residents living in floating houses.  
Ms. Santhana Thiannoi is a vice chairman of Lum Nam 
Sakae Krang 7. The livelihoods of these floating house 
residents are mostly involved with fishing and fishing 
hatcheries.  Supplemental occupations depend upon 
the community activities. With the supports from Uthai 
Thani municipality, supplemental occupations provide 
extra-income that help support families.  

Every floating house is considered a household 
with a house registration issued by the Uthai Thani 
Municipality. At present, the floating houses are forbidden 
from applying for additional house registrations, but to 
remain in the same number as at present. With the lack 
of understanding provincial policy and administration.  
The reason behind this might be the concerns of environment 
issue: wastewater and other exhausted waste. In fact, 
the waste water from daily uses of there house: laundry, 
cleaning, cooking, personal activities; is not dumped into 
the river. Each floating house has its standard sanitary 
facilities. 
Preserving and Sustaining Floating Houses 

Nowadays, floating houses incur costs and 
expenses for maintenance and repairs specifically 
of pontoons due to the usage live of bamboo buoys. 
When these buoys deteriorate, they need to be replaced.   
The cost of the bamboo is high. According to Ms. San-
thana, it cost about 12,000 baht to change her floating 
house’s pontoons.  Young bamboo can last for about two 
years. If more mature bamboo is used, the usage life will 
be about five years.  In addition, insufficient income from 
fishery and proved to be causes of a problem. Few water 
results in low production that yields very little income. 
And when there is a water surplus, the fish rub against  
the floating baskets and they have wounds resulting in 
cheap market prices. As a result, there mismatch between 

high maintenance cost and low income causes floating 
houses are fewer in number and floating community 
residents have migrated to settle on land. 

Ms. Santhana added that although various 
environmental factors have influenced floating house 
residents, she and her family will continue living in 
their floating house because it is the lifestyle of their 
ancestors that has been handed down and should be 
preserved. Although living on the water exposes residents 
to changes in the water with the times and seasons, 
floating houses do not fill the river banks like they did 
in the past, natural resources have begun to become 
depleted. Although, the markets where the residents 
sell their wares have changed with the times and both 
sides of the Sakae Krang River have begun to be filled 
with modern buildings that block the natural panorama,  
the good ancient culture and traditions of the past continue 
to build a reputation for the province of Uthai Thani.  
Neighbors in floating communities have relied upon one 
another for generations and everyone wants to continue 
their floating community lifestyles.

Floating houses that can still be seen in Thailand 
are generally found in two places.  Apart from the floating 
houses in the Lum Nam Sakae group, there are still  
floating houses in the province of Phitsanulok where 
water-based lifestyles continue on. It would be a shame 
for these floating houses to be lost from the rivers and one 
unique aspect of our Thai lifestyles from the past would 
be lost.  Living on the water offers a cool, contented  
existence with a love for nature and everything around us. 
Water is the birthplace of culture and traditions resulting 
in communities representing something to believe in.  
The beauty of long, winding waterways along the river 
banks might be a scene at the sides of houses that will 
disappear if we as the new generation fail to preserve and 
maintain this valuable asset.
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วันที่ 22 พฤษภำคม ของทุกปี เป็นวันสำกลแห่งควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพ (International Day for Biological 

Diversity) ส�ำหรบัปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักเลขำธกิำรอนุสญัญำว่ำด้วย

ควำมหลำยหลำยทำงชวีภำพได้ก�ำหนดหวัข้อ คอื ควำมหลำกหลำย

ทำงชีวภำพของเกำะ (Island Biodiversity) เนื่องจำกได้เล็งเห็น

ถึงควำมส�ำคญัและสถำนกำรณ์ในปัจจบุนัทีเ่กดิกำรเปลีย่นแปลง

สภำพภูมิอำกำศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลอย่ำงรุนแรงต่อระบบ

นิเวศและสิ่งมีชีวิตบนโลก โดยเฉพำะหมู่เกำะประเทศเกิดใหม่ 

เกำะเป็นระบบนิเวศบกทีแ่ยกส่วนออกจำกแผ่นดนิใหญ่ 

จึงเป็นระบบนเิวศทีม่ลีกัษณะเฉพำะ มโีอกำสพบชนดิพนัธุเ์ฉพำะถิน่ 

ทั้งพืชและสัตว์ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของระบบนิเวศ

เกำะในหลำยแห่งของโลกมีส่วนส�ำคัญต่อกำรด�ำรงชีวิตและกำร

ให้บริกำรที่สนับสนุนกำรพัฒนำทั้งด้ำนเศรษฐกิจ ควำมเป็นอยู่

และวัฒนธรรม ซึ่งกว่ำศตวรรษที่ผ่ำนมำ ควำมหลำกหลำยทำง

ชวีภำพของเกำะถกูรบกวนจำกชนิดพนัธุต่์ำงถิน่ กำรเปล่ียนแปลง

ถิน่ทีอ่ยูอ่ำศยั กำรใช้ประโยชน์เกนิศกัยภำพในกำรรองรบั รวมถึง

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และมลพิษ ส่งผลทั้งทำงตรง

และทำงออ้มกับระบบเศรษฐกจิและสงัคมโลกโดยรวม ตลอดจน

ผลกระทบจำกปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำตต่ิำงๆ มนษุย์จึงควรให้

ควำมสนใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของเกำะ เป็นหนึ่ง

ในเจด็ของโปรแกรมงำนหลกัภำยใต้อนสุญัญำว่ำด้วยควำม

หลำกหลำยทำงชีวภำพ ในขณะที่ประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐชำยฝั่งที่

มีเกำะอยู่จ�ำนวนมำกทั้งฝั่งอ่ำวไทยและอันดำมัน จำกข้อมูลของ

กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง รำยงำนว่ำ ประเทศไทยมเีกำะ

จ�ำนวน 936 เกำะ กระจำยใน 19 จังหวัด โดยในพื้นที่อ่ำวไทย

มีจ�ำนวน 374 เกำะ และฝั่งทะเลอันดำมัน มีจ�ำนวน 562 เกำะ 

ซ่ึงหลำยพื้นท่ีเป็นถ่ินท่ีอยู่อำศัยหรือแหล่งวำงไข่ของชนิดพันธุ์ 

ทีม่สีถำนภำพใกล้สญูพนัธุ ์เช่น เกำะกระ จงัหวดันครศรธีรรมรำช  

ซึง่ได้รบักำรขึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ทีชุ่ม่น�ำ้ทีม่คีวำมส�ำคญัระหว่ำงประเทศ  

เป็นแหล่งวำงไข่ของเต่ำตนุ และเต่ำกระ ซึ่งอยู่ในสถำนภำพ 

ใกล้สญูพนัธุ ์ใกล้สญูพนัธุอ์ย่ำงยิง่ ตำมทะเบยีนรำยกำรชนดิพนัธุ์

ท่ีถูกคกุคำมของประเทศไทยหรอื Thailand Red Data ในขณะที่ 

เกำะคอเขำ จงัหวดัพงังำ เกำะมกุด์ เกำะลบิง เกำะสกุร จงัหวดัตรงั  

ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีพบพะยนูในบรเิวณฝ่ังอนัดำมนั รวมถึงแนวปะกำรงั

กระจำยอยู ่ตำมชำยฝั ่งของแผ่นดินใหญ่และตำมเกำะต่ำงๆ  

เป็นพื้นที่รวมประมำณ 128,256 ไร่

ขณะนี้โลกก�ำลังเผชิญกับวิกฤตสภำพภูมิอำกำศ 

ภมูปิระเทศ ป่ำไม้ ทะเล และแหล่งน�ำ้ทีม่นษุย์ควรให้ควำมใส่ใจกบั

ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพเหล่ำนี ้โดยกำรสร้ำงควำมตระหนกั

และช่วยกนัอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตทิีค่งเหลอือยูใ่ห้ยัง่ยนืต่อไป 

เพื่อที่มนุษย์จะได้ใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรควำมหลำกหลำย

ทำงชวีภำพและด�ำรงชวีติอยูร่่วมกบัสิง่มชีวีติอืน่ได้อย่ำง

กลมกลืนตลอดไป
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